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   ميليون يوروئی خامنه ای به قم230درحاشيه هديه  

 !ميزان مبسوط اليد بودن ولی فقيه
 تقی روزبه
گام رازونياز،داشتن حکمران يکی ازدعاها وخواست های مؤمنين بهن

به ).چيزی هم چون درخواست طناب داربرای گردن خود(مبسوط اليداست
زبان امروزی می توان آنرا ميزان اقتداروتوانمندی حاکمان تعريف 

قانون اساسی جمهوری اسالمی نيزبرهمين اساس تا آنجاکه جا داشته .کرد
تراود،لباس فراخ وازکله خبرگان دست چين شده خمينی می توانسته به 

گرچه .ومناسب قانونی برای مبسوط اليد بودن ولی فقيه فراهم ساخته است
امروزه مثال کسانی چون منتظری با مشاهده هيوالئی که خود درگشودن 
دربطری آن سهيم بوده اند می گويند منظورمان ازواليت مطلقه واختيارات 

باب  انداخته و ازنيمه خدائی اش،آن نبود که اکنون برسرنوشتمان چنگ 
  . اش ساخته است نمونه سال هاست  که خود وی را زندانی خانه

وقتی . تاريخ همواره به ما می گويد نردبان قدرت جاده دوطرفه نيست
کسی ازنردبان قدرت باالرفت،آنرا درهم می شکند وباين ترتيب قدرت 

 و  قدرت ازدوش ما باالمی رود1!*قانون تبديل می شود به قانون قدرت
سپس آن را تبديل به پاانداز ثابت خود می کند واگربخواهيم اندکی 
فشارآنرا جابجا وتعديل  کنيم ، لگدمحکمی برسرمان کوبيده  می شود که 

برای آنکه معنای مبسوط اليد . به خود راه دهيم مبادا چنين هوسی را
  :بودن را قدری بهترلمس کنيم بهتراست به اين خبرتوجه کنيم

دی نژاد درسفربه قم حامل يک خبروهديه فوق تصور برای محمود احم
 ميليون يوروئی 230هديه :اهالی آنجا وقبل ازهمه برای آيات عظام بود

پولی که بنا به ادعای احمدی ! ميليون يورو230آری !. رهبری به آنها
نژاد قرارشده  صرف يک پروژه  باصطالح ملی يعنی حل مشکل آب 

  .2*)به معنانقل (رسانی اين شهر بشود
 من باديدن اين رقم نجومی وغيرقابل تصورابتدا آن را چند بارخواندم 
وپيش خود گفتم مبادا دارم  اشتباهی می خوانم و مثال صد را  هزار 

چشمان ! ولی هرچه دقت کردم ديدم نه خير!. وهزار را ميليون می بينم
ت،گشتی گفتم شايد غلط تايپی اس. ازحدقه درآمده ام اشتباه نمی کند

درالبالی اخبارزدم ديدم غلطی هم درکارنيست و تصحيحی هم حول آن 
صورت نگرفته است واحمدی نژاد هم که امتيازابالغ اين رشوه تاريخی  
برای ترميم رابطه نه چندان حسنه خود با روحانيت نصيبش شده، بيهوده 

 پيش البته تااين زمان . از طرحی درابعاد ملی سخن به ميان نياورده است
اما .خود فکرمی کردم به قدرکافی به معنای  مبسوط اليد بودن واقف هستم

ازشما چه پنهان پس ازمشاهده اين رقم فهميدم که چقدرخوشبين بوده 
البته اين گونه ازکيسه خليفه بخشيدن ها را بکرات ازسوی سالطين .ام

وحاکمان تاريخ خودمان وازهمين بيت رهبری ويا ديگرکشورهای مشابه 
خودمان،ازملک فهدها تا سالطين مطلق العنان اين يا آن کشوراستبدادزده 
بارها شنيده وخوانده وبدان عادت کرده بوديم، ولی هيچ وقت رقمی تااين 
اندازه درشت ونجومی را که  دولت های بسياری وازجمله خود دولت 
جمهوری اسالمی برای رفع ورجوع کمبودهای خود درجستجو وآرزوی 

 به آن هستند و برای گرفتن وام هائی حتا يک دهم  ويا يک دست يابی
صدم آن  کاسه گدائی به سراغ اين يا آن صندوق و بانک جهانی درازمی 

پيش خود فکرکردم اگرخامنه ای روی گنج قارون هم . کنند،نديده بودم
پس . خوابيده باشد،قادربه حاتم بخشی هائی دراين حدواندازه نخواهد بود

يه زاهد وبی آاليش ما روی گنجی که بايد به مراتب عظيم البد ولی فق
ترازگنج قارون باشد خيمه زده است که می تواند يک قلم هديه صدها 

بگذريم ازاين . مليونی، آنهم به يوروی ناقابل،تقديم دوستداران خود بکند
که دهشی باچنين وسعت نصيب هيچ  دلداده ای مگرشهرام القراء اسالم و 

ل گزيده درآن وجلب رضايت وی نمی توانست سبب روحانيت منز
هرگززلزله زدگان،سيل ديدگان و گرسنگان وجنگ زدگان و بيماران .شود
همانطورکه تاکنون هم چنين بوده است،حتا درشرايطی که عزای ملی ...و

اعالم ميشود، يکصدم اين مبلغ واين نوع حاتم بخشی ها ازسوی بيت 
  .رهبری را تجربه نکرده اند

اينجا مسأله مورد توجه ما،نشان دادن ابعاد استثنائی و نجومی اين  در
هديه وحجم گنجينه خارج ازحساب وکتابی است که دراختياروتحت کنترل 

درکش وقوس ابهت اين رقم ودرپی سرمنشأ اين چشمه .بيت رهبری است
جوشان الهی بودم که گوشه هائی ازحکمت حمايت بی قيد وشرط خامنه 

  :اد برايم روشن تر شدای ازاحمدی نژ
ميدانيم که احمدی نژاد را با وعده آوردن پول نفت برسرسفره مردم وارد 

ازقضا .کارزارانتخاباتی کردند و به مسند رياست قوه مجريه نشاندند
درآمدهای نفتی هم طی همين سه سال جهش آسا افزايش پيدا کردوبه 

 - ته اصلی قدرتغيراز عناصروهس-البته کسی. ميلياردالررسيد230حدود 

ازاينکه چه برسراين مبالغ نجومی وبادآورده آمده وچه کسانی وچه گونه 
تنها برهمگان .خزانه را خالی وباصطالح مالخورکرده اند،چيزی نمی داند

معلوم است که صندوق ذخايرارزی خالی است وکفگيربه ته ديگ خورده 
ری الزم درهرحال به لحاظ رعايت صوری ضوابط وقواعد مملکت دا.است

به سؤال "پاسخ گو"آمده که پاسخی هرچند آبکی توسط نهادهای قانونی و
آش آنقدرشورگشته که مجلس .داده شود"چه شده و به کجا برده شده"

دست پخت نظام وشورای نگهبان که قانونا مسئوليت نظارت و پاسخ 
گوئی به چگونگی مصرف اين ذخايرعظيم را به عهده دارد،بااعتراض به 

صرف يک جانبه وبدون حساب وکتاب ذخايرموجود،به فکر تحقيق نحوه م
وتفحص ازحساب ذخايرازری ونيزمسافرت های استانی احمدی نژاد و 

تحقيق وتفحصی که البته (وعده و وعيدهای بی دروپيکراو افتاده است
  ). نتيجه اش ازقبل روشن است

عی مبالغی اوچگونه وباچه جرئتی می تواند ميزان واق!بيچاره احمدی نژاد
گرچه درشتی ! را که زيرميزی به بيت رهبری حواله کرده است فاش کند

ارقام حواله شده نحوه پنهان کردن را مشکل کرده است، امابعيداست راه 
ديگری بجز همان شيوه متداول،يعنی استتارکردن اسامی وارقام درپشت 

  .عناوين و تبصره های سری وغيرقابل توضيح، وجود داشته باشد
  :اما دومين نکتهو

بارها خوانده ايم ويا اين سؤال را شنيده ايم که براستی دليل واقعی وقانع 
کننده حمايت بی سابقه  خامنه ای ازاحمدی نژاد که بنظرميرسد دربسياری 

نظام وجايگاه رهبری به مثابه ) ونه الزاما باندی(موارد بامنافع عمومی
ين نمونه  ازاين گونه حمايت آخر.شاقول نظام هم خوانائی ندارد، چيست؟

ها را دردفاع آشکار اوازادامه رياست جمهوری احمدی نژاد برای دوره 
دوم، ونيز تهديد انتقادکنندگان دولت ازعواقب خشم خدا واعالم اين 
مکاشفه پيامبرانه که خداوند نيز ازانتقاد به دولت خوشش نمی آيد 

آنهم .اشند،شاهدبوديموهشداربه رقبا که مواظب سخنان خودعليه دولت ب
درشرايطی که تمامی وعده و برنامه دولت شکست خورده وجزافزايش 
نارضايتی درميان مردم ونيزدردرون حاکميت وازجمله روحانيت 
وديگرجناحهای سياسی ويا تشديد تنش ها وفشارهای جهانی درکنارحدت 
يافتن تضادهای  باندهای درونی و تضعيف انسجام حاکميت، حاصلی  

  . شته استندا
باديدن رقم نجومی فوق که البد تنها بخش کوچکی ازمال ومنال رهبری و 

شستم  ازذخايرانبارشده وتحت کنترل اووبيت او را به نمايش می گذارد،
خبردارشد وتوانستم برای سؤال باال دليل کمابيش قانع کننده ای 

لس براستی چه کسی بهترازاحمدی نژاد که سايرباندهای رقيب،مج:بيابم
ويا حتابانک مرکزی را جزونامحرمان نسبت به ميزان وچگونگی مصرف 
ذخايرارزی اعالم داشته می تواند اين گونه گشاده دستانه دست رهبر 
مادام العمر را درتصرف ذخايرارزی بازبگذارد؟ درزمان شاه نيزالبته با 
باالکشيدن خارج ازحساب وکتاب بخشی ازدرآمدهای نفتی توسط دربار 

 بوديم  و اساسا قراردادن شرکت نفت دربيرون ازکابينه ونصب مواجه
مديريت آن با نظرمستقيم شاه،ازجمله تمهيدات الزم برای اين منظور 

ولی چنانکه مشهوداست ابعاد رشوه دادن ها و حاتم بخشی ها درنظام .بود
  . گوی سبقت را ازهمگنان خويش برده است سلطنت ولی فقيه ،

 درمطبوعات ازديدهيج کارگزار جاخوش کرده بی شک درج چنين رقمی
درنهادخبرگان يا تشخيص مصلحت ويا مجلس شورای اسالمی وياهرکجای 

اما چه کسی جرئت طرح اين پرسش را دارد که .ديگر مخفی نمانده است
ولی فقيه بدون آنکه پاسخ گوئی کسی باشد، اين ارقام کالن را ازکجا 

 دادن رشوه های عظيم وباصطالح آورده است که اين چنين می تواند به
  ِ ايمان برباد ده مبادرت کند؟ آن مجلس پرطمقراق و مطلقا ول معطل
خبرگان با آن يدو بيضاء وآن رئيس و ومعاونانش وکميسيون ها و بودجه 
هايش که جملگی به عنوان نظارت برعملکرد رهبری سرپانگهداشته شده 

گفتيم که .اخته شده استاند، فقط برای سرکارگذاشتن ملت ساخته وپرد
اختصاص آن رشوه عظيم به شهرقم بی حکمت نيست وباآن نه فقط می 

بلکه اِزقبل آن می توان  توان نقبی به دل روحانيت عظيم الشأن زد،
بی  و نهادهائی هم چون مجلس خبرگان وناظربرعملکرد رهبری رارام تر

غيرنفتی ادامه داد آزارترکرد، وبا خيالی آسوده تر به چابيدن خزانه نفتی و
ومادام العمربودن واليت خود را بيمه کرد و اژدهای دست آموزی هم چون 

  .احمدی نژاد را چهارسال ديگر به حراست ازاين گنج بادآورده برگماشت
  ! دعاکنيم که خداوند هم چنان برمبسوط اليد بودن رهبربيفزايد

                            2008-11-13-23-08-78     
نمونه برجسته ای ازاين پديده را می توان اين روزها درتصويب اجازه -1*

  شرکت سرداران و فرماندهان نظامی بعنوان کانديد درانتخابات رياست 
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  ژيمر" امنيت پايدار"لشکرکشی عليه مردم برای تامين 
فرمانده بسيج از استقرار نيروهايش در محالت و پايگاهها و شروع گشت *

" هفته بسيج"های خيابانی در سراسر کشور از آخرين روز هفته موسوم به 
ها و آوى و برزن با حضور  هاى بسيج در محله گشت:"خبر داده و گفته است
  . .."..آنند آه اتفاقى نيفتد اى فراهم مي خود فضا را به گونه

 آنک قصابانند 
 بر گذرگاهها 

  مستقر 
 با کنده و ساطوری خون آلود 

 ! روزگار غريبی است نازنين 
 و تبسم را بر لبها جراحی می کنند 

 و ترانه را 
 ...... بر دهان

ديگر نه انکار می کنند نه در حاشيه می گويند و نه نيازی : روشنگری
روز روشن در . بياندازنددارند که به آهستگی و به تدريج موضوع را جا 

کنفرانس مطبوعاتی به صورت آشکار و صريح و بی هيچ ابهامی 
البد . بازگشت به دوره وضعيت فوق العاده را مورد تاکيد قرار می دهند

اعدام های دسته جمعی خيابانی و جريان بگير و ببندهای مرتبط با 
ه دوره در کنار طرح های ضربتی دوره ب" ارتقای امنيت اجتماعی"طرح

نيروهای انتظامی و امنيتی رژيم افاقه نکرده و نتوانسته است امنيت رژيم 
را تامين کند که اين بار فرمانده بسيج از استقرار گشت های خيابانی اين 

از آخرين روز هفته موسوم " سراسر کشور" محالت"اوباش حکومتی در 
 . خبر داده است" هفته بسيج"به 

نقالب و جنگ که بسيجی ها بر سر هر محله درست مثل سال های آغاز ا
ای به جاسوسی و تفتيش عقايد و سرکوب منتقدان و بگير و بببند و آزار 

و ماشين های گشت فضای , زنان و جوانان و امر و نهی مشغول بودند
می خواهند به همان , رعب و وحشت در محالت شهرها ايجاد کرده بودند

 کنفرانس مطبوعاتی اش گفته است که فرمانده بسيج در. روش ها برگردند
حسين . است" پايدار"طرح استقرار در محالت و پايگاهها سراسری و 

طائب به هدف از استقرار نيروهای سرکوبگر بسيجی در محالت نيز به 
ها و آوى و  هاى بسيج در محله گشت:" طرز آشکاری اشاره کرده و گفته است
 .." آنند آه اتفاقى نيفتد فراهم مياى  برزن با حضور خود فضا را به گونه

به خيابان ها " امنيت پايدا"به عبارت ديگر رژيم نيروی ارعاب خود را به نام 
 . بيافتد" اتفاقی" قدرت دست بزند و نگذاردمی فرستد تا در برابر مردم به نمايش

ارعاب توسط بسيجی ها همين است که " پايدار"کل فلسفه نمايش علنی و 
های ناخواسته برای رژيم البته " اتفاق"و وقوع . بيافتد" اقیاتف"نگذارند 

 . که اکنون بيش از هر زمان ديگر به هيچ وجه دور از انتظار نيست
اوال محاصره اقتصادی لحظه به لحظه عوارض خود را آشکارتر می کند 
و حضور اوباما و دمکرات ها در کاخ سفيد اگر حتی نقدا به معنی حمله 

به معنی تدابير بيشتر برای تشديد تحريم اقتصادی , ن نباشدنظامی به ايرا
در عين کاستن از شکاف های موجود بين گروه پنج باضافه يک از طريق 
بازسازی پل های تخريب شده ناشی از زياده روی های جنون آميز 
. داردودسته بوش و تجديد بنای اين روابط بين اعضای گروه مزبور است

انور و بازی رژيم بر تضادهای درونی اعضای اين چنين سياستی دايره م
گروه و بهره برداری از روسيه و چين به عنوان وزنه خنثی کردن 

بنابر اين دوره . فشارهای مضاعف ناشی از تحريم را محدود می کند
تشديد بی سابقه فشارهای متمرکز سياسی بر رژيم و فشارهای شديد 

 .ای بی گناه رژيم در راه استاين گروگان ه, اقتصادی بر مردم ايران
عاملی که بويژه در يک سال اخير دست رژيم را باز گذاشته بود که : ثانيا

بتواند به عربده کشی های خود عليرغم تحريم ها ادامه دهد قيمت نجومی 
نفت بود که امکان می داد کمبودهای بازارهای داخلی را بسرعت با 

د و از اين طريق جلوی انفجار واردات انبوه با قيمت گران تر پوشش ده
با ورود . نارضايتی های داخلی و احتکار و قحطی عمومی را بگيرد

اقتصاد غرب که تاکنون موتور محرک اقتصاد جهان و عمده ترين مصرف 
کننده نفت جهان بوده به دوره رکودی که همه قرائن و شواهد بر عميق و 

فت بشدت سقوط کرده قيمت ن, شديد و کم سابقه بودن آن حکايت دارند
 60همين مقامات رژيم اوايل ماه جاری زمانی که قيمت نفت به حدود . است

دالر سقوط کرده بود هشدار دادند که ادامه سقوط قيمت نفت و رسيدن آن به 
برای اقتصاد نفتی کشور خواهد " عوارض سنگين" دالر در هر بشکه 55زير 
 قيمت سبد نفتی اوپک که نفت امروز که اين يادداشت تنطيم می شود. داشت

کاهش .  دالر در هر بشکه رسيده است48ايران را نيز شامل می شود به زير 
 تصويب رسيد نتوانست سقف توليد اوپک که در اجالس ضربتی اخير آن به

با سقوط قيمت نفت امکانات مالی . جلوی ادامه سقوط قيمت نفت را بگيرد
  .يافته استرژيم برای مقابله با تحريم ها کاهش 

کاهش امکانات مالی رژيم در نتيجه سقوط شتابان قيمت نفت در متن : ثالثا
فروپاشی زيرساختی اقتصاد کشور و ناتوانی در بازسازی آن که فقدان 
يک رابطه عادی با مراکز اصلی صدور تکنولوژی و دانش مدرن در سه 

رژيم ,  استيا به عبارت ديگر تحريم ها يکی از داليل مهم آن, دهه اخير
اخذ . را به صرافت جستجوی سريع منابع جايگزين دالرهای نفتی انداخت

ماليات از بازار که با شورش تقريبا يک پارچه بازار و عقب نشينی 
را در تامين " زمين سخت"بالفاصله خاصيت , سراسيمه رژيم روبرو شد

ريت يعنی غارت بيشتر اکث" زمين نرم"مالی رژيم روشن کرد و در نتيجه 
تهيدستان کشور از طريق تسريع در اجرای نسخه رسوای نئوليبرال حذف 

اگر پول : فلسفه اين رويکرد روشن است. يارانه ها را در برابرش گذاشت
نفت با سقوط قيمت نفت حاال فقط برای پر کردن شکم نظاميان و پاسداران 
ی و تحقيقات نظامی و طراحی موشک های جديد در کارگاههای زير زمين

و پرداخت خرج روزانه ماشين عظيم سرکوب رژيم و بر سر پا ماندن 
بروکراسی انگل و فاسد دولتی کفايت می کند و اگر اين درآمد به روايت 

حتی آنقدر نيست که بتواند مانع انحالل مدارس " مهرورز"رسمی دولت 
روستايی و تعطيلی مدارس شهری و اخراج معلمان و تبديل کالس های 

و همچنين وضع چنان , الس های چهل نفره در تهران شوددرس به ک
است که خدمات زيربنايی بهداشتی برای اکثريت شهروندان به خاطر کسر 

بازاريان "بودجه بخش بهداشت به يک سراب تبديل شده است و اگر از 
هم نمی توان برای جبران گوشه ای از "  درصد3"حتی در حد " محترم

پس چه راهی باقی می ,  و بازار شورش می کنداين کمبودها ماليات گرفت
ماند جز اين که آب و برق و گاز را به قيمت خون پدر مردم فقير به آنها 
فروخت؟ و هزينه های خدمات مصرفی اساسی را چندين برابر کرد؟ و در 

قيمت بنزين را به ليتری , کشوری که بر دريای نفت و گاز تکيه زده
  تومان رساند؟ 1300
, فقرا و محرومان و حاشيه نشينان به کنار, بيکاران, می شودو آيا 

دستمزد اکثريت شاغلين هم بسختی اوليه ترين مخارج ضروری زندگی 
چنين باليی بر سرشان آورد و انتظار شورش و , آنها را تامين می کند

 های غيرقابل پيش بينی نداشت؟" اتفاق"انفجارهای خودانگيخته و 
ت که زمين زير پای رژيم را بيش از پيش به لرزه مجموعه اين عوامل اس

های ناخواسته را چنان به جانش " اتفاق"درآورده و وحشت از بروز 
ريخته است که از هم اکنون برای زهر چشم گرفتن از مردم به استقرار 
نيروهای ضد شورش در محالت و گشت زنی های دائمی و شبانه رو 

درتند از سر عقل حکومتی فهميده اند آنها که خود بر مسند ق. آورده است
آنها پی برده اند . که بويژه اکنون بر روی چه بشکه انفجاری نشسته اند

ندارند و شديدا از سوی مردم تهديد می شوند و هر " امنيت پايدار"که 
ناگواری رخ دهد و بنابر اين برای " اتفاق"لحظه ممکن است برايشان 

عليه مردم و استقرار در " پايدار"شی به لشکرک" اتفاق"مقابله با اين 
      1387 آبان 25           . محالت و گشت زنی های دائم رو آورده اند

.................................................  
  دستگاه600ماموران پليس به همراه دو هزار و 

 خودرو برای کنترل شهروندان پايتخت در تهران مستقر شدند
ماموران پليس به همراه دو هزار و :  انتظامى تهران بزرگ گفت ماندهفر:ايسنا
  .  نقطه پايتخت مستقر شدند55 دستگاه خودرو امروز در 600

 پايتخت،  هاى مستقر در نقاط از پيش تعيين شده ماموريت پليس: وی گفت
  . گسترش نيرو براى آنترل در سطح شهر است

 ايستگاه 90اى انجام شده نزديك به ه وى با اشاره به اين آه طبق هماهنگي
 دستگاه خودرو آتش نشانى براى انجام ماموريت 40آتش نشانى به همراه 

طى سه روز گذشته با فراخوانى انجام شده نيروى انسانى : آماده هستند، گفت
هاى تهران، آرج و مازندران براى  مورد نياز از فرماندهى انتظامى استان

  . وانده شدندحضور در اين رزمايش فراخ
هاى مورد  در سه روز اول رزمايش امنيت و آرامش، آموزش: وى اظهار آرد

ها در مساجد و مدارس و صنوف مختلف  نظر پليس توسط روساى آالنتري
  . ارائه شد

فرمانده انتظامى تهران بزرگ در پاسخ به اين سوال آه پليس در رابطه با 
ه وجود آمده چگونه پاسخگو ترافيكى آه به دليل برگزارى اين رزمايش ب

از شب گذشته تا هم اآنون محدوديت ترافيكى در تهران : خواهد بود، گفت
تواند در صبح امروز موجب ترافيك شده باشد  اعمال شده آه اين موضوع نمي

  . ها نبوده است زيرا تا صبح آسى در خيابان
 انجام اين در طول: ها به مقرهاى يدآى نيز گفت وى درباره انتقال آالنتري

رزمايش درسطح شهر هيچ آالنترى تعطيل نخواهد بود و تنها با اعالم 
   1387 آبان 23. ها به مقرهاى يدآى منتقل خواهند شد وضعيت، آالنتري

.................................................  
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 :اوباما پيش وبعد ازانتخابات
  ! اميد ها وتوهمات

  رياحی. ح
ساعت پنج وپنج دقيقه بوقت اروپا خبر پيروزی باراک روزپنجم نوامبر

اوباما اعالن شد وصد ها هزارنفر جمعيتی که درگرانت پارک شيکاگو 
آری، ما " واطراف آن منتظربودند، پس از شنيدن خبر  با فريادهای 

رانندگان با خاموش روشن کردن . به رقص وپايکوبی پرداختند" ميتوانيم
امريکا هرکجا که بودند، بخصوص سياه چراغها وزدن بوق ومردم 

دراين روزنه . پوستان، باهيجانی زايد الوصف اين رويداد را جشن گرفتند
واشنگتن " و "  نيويورک تايمز"  تنها روزنامه های پرتيراژی چون 

بلکه حتی روزنامه های محلی و درواقع هرآنچه عکسی ازباراک "  پست
 به اين سورقم شرکت کننده 1908ازسال . اوباما برخود داشت ناياب شد

نگاه کوتاهی به آمار وسن شرکت . درانتخابات تابه اين حد باال نبوده است
سنين بين هيجده : کنندگان برجستگی اين رويداد را بوضوح نشان می دهد

 درصد به مک کين، سنين بين 32 درصد به اوباما و66تا بيست وچهار 
 درصد به مک کين، 32وباما و درصد به ا66بيست وپنج تا بيست ونه 

 درصد به مک کين 55 درصد به اوباما و43سفيد پوستان شرکت کننده 
 4 درصد به اوباما و95وسرانجام سياه پوستان شرکت کننده درانتخابات 

دونکته دراين آمارجلب توجه می کند،  ) 1.( درصد به مک کين رای دادند
 بارهشت ساله ء يکی شرکت وسيع جوانان که با برنامه ی فاجعه

اقتصادی جورج بوش شديدا نگران آينده ء خويشند  وديگری شرکت 
بسيارباالی سياه پوستان بنفع باراک اوباما، سياه پوستان که قرن هاست 

اين، البته، نه  فقط جوانان وسياه . از تبعيضات گوناگون رنج می برند
داران سنتی پوستان بودند که به اوباما رای دادند بلکه بسياری ازطرف

جمهوريخواهان نيز با احساس نيازبه تغييروبيم ازآنکه چنين وضعيتی 
  .                                            چهارسال ديگربخواهد ادامه پيدا کند، اوباما را انتخاب کردند

وبقول برخی " کندی سياه پوست جديد"   اوباما يا بقول طرفداران او
بدون گرفتن کمک " ليست وروبين هود سياه پوست سوسيا" ازمخالفينش 

دولتی برای کارزارمبارزاتيش وفقط با کمک هايی که طرفدارانش جمع 
. آوری کردند، پرخرج ترين کارزار انتخاباتی درتاريخ امريکا را رقم زد

  راستی اين استقبال بی نظير ازکجا مايه ميگرفت؟
فلج کننده ازبه هيچ جا ترس : " اوباما درزندگی نامه ء خود می گويد

مخفی نمی ] ازديگران [ تعلق نداشتن واگرسربزيرنمی انداختم، خودرا 
کردم ويا تظاهر نمی کردم، هميشه غريبه بودن ودائما  تحت داوری سفيد  

هويت من بارنگ پوستم شروع .....پوست وسياه پوست قرار داشتن
بی دمکرات ها او درانتخابات حز."  ميشود ولی به آنجا ختم نمی شود

 بعنوان سخنران اصلی درايالت بستن تالش کرده 2004دراواخرماه يولی 
بود گامی فراتر ازنگاه کردن ازپشت عينک نژادی يا حزبی را بنمايش 
بگذارد وتوجه را به شهروند امريکا بودن يا به بيان ديکرملت واحد بودن 

  :جلب کند
، نه امريکای ليبرال، آنچه وجود دارد اياالت متحدهء امريکاست" ...

پيشگويان .  محافظه کار، سياه پوست ، سفيد پوست، التينی يا آسيايی
سياسی کشورما را به ايالت های  قرمز وآبی تقسيم می کنند ولی برای 
اين ها هم خبرتازه ام اينست که ما درايالت های  آبی رنگ هم ازخدا می 

ران اف بی آی درقفسه ترسيم ودرايالت های  قرمز نيزنمی خواهيم مامو
  ."های کتاب هايمان سرک بکشند

اوباما درتمامی مراحل انتخابات لحظه ای هم دچارعصبيت نشد وبی توجه 
به  توهين وتحقيرهای مخالفين خود ازهمان آغازبرمهمترين مسائل 
مبتالبه جامعه متمرکزشد وپس ازانتخابات دراولين سخنرانی ضمن اشاره 

با مبارزه درخيابان، : "  که درونمايه اش به قانون اساسی امريکا
هموار شده بمنظورکم کردن " دردادگاه ها، جنگ داخلی ونافرمانی مدنی 

که يکی ازاهداف کارزار " فاصله ء بين ايدآل ها وواقعيت زمانشان" 
هدف ادامه ء راه پيمايی پيشينيان : " انتخاباتی اوبوده است،  می گويد

  ."ی عادالنه تر، برابرتر، آزاد تروپروپيمان تراستبرای بوجود آوردن امريکاي
 پس ازاين کارزارانتخاباتی وسخنوری ماهرانه، اما، بايد ديد اوباما 
برزمين سخت واقعيات جامعه ء امريکا چه ميتواند انجام دهد وبرنامه اش 

او  وارث جامعه .  تا چه درجه ای به واقعيات جهان امروز انطباق دارد
  : نای است که درآ

    - ) 2.(  ميليون ازمردم آن زيرخط فقر زندگی می کنند45 -
(  فقط درماه اکتبردويست وچهل هزار نفربيکارشده اند ودراين سال - 

يک مليون ودويست هزارنفروطبق آماررسمی درکل امريکا ده  ) 2008
   )3. ( مليون نفربيکارند

 هزارميليارد  اقتصاد دانان کسری موازنه ء بودجه را درسال آينده-
   )4.( دالربرآورد کرده اند

 درصد بيکاری به شش ونيم درصد رسيده که پيش بينی ميشود که -
   )5. (  درصد برسد8 به 2009درسال 

   )6. (  چهل وهفت مليون نفرازبيمه درمان محرومند-
 جامعه ء امريکا هم زمان هم بارکود و هم با تورم زدائی رودرروست، -

 تغييرات ساختاری درشيوه ء استفاده ازسرمايه وپول  آن يک ازجمله به
نياز دارد واين يک به دادن کمک های پولی ی وسيع، کاهش نرخ بهره 

. حل همزمان اين دومساله وظيفه ء بس دشواری است. وماليات های نازل
 )7(   
 جامعه ء امريکا با بحران مالی ای رودرروست که نه تنها هفصد ميليارد -

وليه ظاهرا کفاف نميدهد بلکه اخيرا  صحبت از رقم دومی دالر کمک ا
پال کروگمن، برنده ء جايزه  ) 8.  ( شامل صد ميليارد هم درکاربوده است
خواهان اجرای  " نيويورک تايمز" نوبل اقتصاد امسال  درروزنامه ء 

  . فرانکلين دی روزولت شده است" نيوديل " برنامه اجتماعی 
وبرنامه شکست خورده ء ) عراق وافغانستان ( نگ  دولت امريکا با دوج-

  نئوليبرالی نومحافظه کاران  
  .  وپی آمدهای داخلی وبين المللی آن رودرروست

برای زندگی خود هدفی " جسارت اميد " اوباما درکتاب خود تحت عنوان 
فراترازپيروزی دمکراتها درانتخابات يا رسيدن به هدف های سياسی ی 

قضيه ازاين قرار است که ما چه ميتوانيم انجام دهيم تا " : مثبت قائل است
آيا برنامه ء  ) 9." ( سياست وزندگی خود بمثابه شهروند را تغييردهيم

اوباما سياست وزندگی شهروند امريکا را تغييرخواهد داد؟  برای اينکه 
نتيجه گيريمان  شتابزده نباشد، بهتراست نگاهی به برنامه پيشنهادی او 

  : باشيمداشته 
طبق برنامه ء اوباما ثروتمندان بايد بيشترازفقرا وطبقه ء متوسط ماليات 

. طبق اين برنامه کسری بودجه ء فدرال افزايش پيدا  می کند. بپردازند
اوباما ماليا ت بردرآمد کسانيکه بيش ازدويست وپنجاه هزاردالردرآمد 

ه سی ونه درصد دارند وهم اکنون سی وپنج درصد ماليات می پردازند را ب
همچنين ماليات بردرآمد درآمد های باالترازصد ميليون . افزايش ميدهد
نود وپنج .  درصد افزايش خواهد داد28 تا 20 درصد به 15دالر  را از

 هزاردالردرآمد دارند، مزايای مالياتی 250درصد امريکائيانی که کمتراز
گروهمهء کسانيکه  دالراعتبارمالياتی به هرکار500: زيررا خواهند داشت

 هزاردالردرآمد دارند واقالم مصرفی ی خود را ثبت نمی 150که کمتراز
چهارهزاردالربرای هرفرزندی که به کالج ميرود و بازنشستگانی  . کنند

  . هزاردالردرآمد دارند، ماليات بردرآمدی نمی پردازند50که کمتراز
ماليات "  درخصوص ماليات بر ملک وزمين که جمهوريخواهان آنرا 

 درصد 15 مليون دالر5نام گذاشته اند، وبرای دارايی باالتراز" مرگ 
 درصد 45تعيين کرده اند، اوباما بردارايی باالترازسه ونيم مليون دالر 

  .ماليات وضع کرده است
طبق بررسی ی  مرکزسياست گذاری مالياتی ی امريکا،  برنامه ء مک 

کا می گذارد تا برنامهء کين بارسنگين تری بردوش خزانه داری امري
البته تعيين دقيق اين هزينه بستگی به اين دارد که ببينيم آيا . اوباما

اگرامتيازات جاری . مزايای مالياتی جاری تجديد يا کنارگذاشته ميشود
مالياتی تجديد شود، برنامهء اوباما درده سال آينده هفصد بيليون دالربه 

 بيليون دالرهزينه بوجود می 600 خزانه وارد می کند وبرنامه ء مک کين
اما اگرقانونگزاران اين مزايا را پايان يافته اعالن کنند، برنامهء .  آورد

اوباما دووهفت دهم ترليون دالر وبرنامه مک کين سه وهفت دهم ترليون 
   ) 10. ( دالرهزينه به خزانه داری تحميل می کند

ه ء متوسط ومحروم درمجموع پيروزی اوباما درراستای بهبود وضع طبق
اما توهم بس عظيمی  خواهد . جامعه تحول اصالح طلبانه موثری است

بود اگرتصورشود که همين برنامه هم بهمين صورت وبدون مانع ورادعی  
ازهمين روبود که اوباما درپايان سخنرانی خود به دشواری . به پيش رود

 گسترش راه اشاره کرد وپيشرفت کاررا به طول رياست جمهوری خود
ودرمصاحبه ء مطبوعاتی ازاينکه بگويد ماليات قشرثروتمند باالی ! داد

جامعه را بزودی افزايش ميدهد، خودداری کرد  ودرعين حال که قبال قول 
تخفيف مالياتی برای  نود وپنج درصد خانواده های کارگری را داده بود، 

( يسته شود، گفت که اين تخفيف بايد بمثابه بخشی از انگيزه ء مالی نگر
درصورتيکه  )  ميليارد دالر به بانک های ورشکسته 700شبيه تزيق  

وقتی !  قبال برای هرنوع انگيزه ء مالی  جنبهء فرعی قائل شده بود
عملی : " مخبری ازاو پرسيد که آيا برنامه اش عملی است، پاسخ داد

ايی آنهم در امريک. " است بشرطی که جانبداری وسياست را کناربگذاريم
که گاه قدرت لوبی های مختلف مالی وبين المللی ازقدرت رئيس جمهورهم 

  !!فراترمی رود



 5

 ميليارد 700 توهم بس عظيمی است که فکرکنيم دولت با ريختن  
دالرکمک به شکم گرسنه ء بانکهای ورشکسته که پاره ای ازاقتصاد 

نداختن  ميليارد ديگررا برای راه ا500دانان امريکا ناکافی  وحد اقل 
 ميليارد دالر کسری موازنه 1000اقتصاد ضروری ميدانند  وبا داشتن 

 درصد مردم با درآمد 95بودجه درسال آينده، بتواند تخفيف مالياتی به 
 هزاردالردرسال را بطورکامل عملی کند ، چراکه همه ء اين 250کمتراز

همه ء برنامه ها بدون اطالع کافی ازابعاد بحرانی طرح ميشود که تازه 
دول بزرگ سرمايه داری سرازيرشدن آنرا درسال آينده پيش بينی کرده 

 ميليارد دالر 700( توهم بس عظيمی است اگرفکرکنيم  که اين مبلغ . اند
وحتی درصورت تصويت پانصد  ميليارد دالر ديگرکه برای مبارزه ) 

 بابحران مالی هزينه ميشود و هم دمکرات ها وهم جمهوريخواهان با آن 
موافقند  درسرمايه گذاری های درازمدت بمنظور ايجاد کار، محلی 
ازاعراب داشته باشد، زيرا حيف وميل های بی رويه ازقبيل باج دادن 
پنجاه ميليون دالری به دورئيس دوبانک اصلی ی ورشکسته امريکا 
وروشن نکردن  اينکه چه کسانی درحوزه ء سرمايه داری غمارخانه ای 

شانگرآنست که متاسفانه دربرهمان پاشنه ء سابق می مقصربوده اند، ن
  .چرخد

 جاخوش کردگان درراس هرم قدرت نه تنها  قصد نشان دادن شفافيت 
ازخود ندارند بلکه  اين بار با کشاندن پای پانزده کشور پرجمعيت ، 
ثروتمند ودرحال توسعه ی  ديگر وبرقراری جی بيست بجای جی پنج، 

حمايت ( نکه بايد جلوی پرتکسيونسيم هفت يا هشت وتاکيد براي
را گرفت،  درصددند  باسرشکن کردن بارفاجعه ای )  ازمحصوالت داخلی 

که به بار آورده اند  برديگرکشورها بحران را  برای دم ودستگاه خود 
توهم بس عظيمی است اگرفکرکنيم  که کمک های .  قابل تحمل ترکنند

 صاحبان خانه که بدليل ناتوانی مالی ای که  برای نجات حدود سه مليون
ازبازپرداخت اعتباربانکی ، ورشکسته شده اند وبودجه ء عظيمی که بايد 
برای نجات صنايع اتومبيل سازی وجلوگيری ازبيکارسازی های وسيع 
صرف شود، ذخيره ء  قابل مالحظه ء ديگری  برای برنامه ء ايجاد 

د محيط زيست که اتفاقا از انرژی بديل  ياسرمايه گذاری  درزمينه ء  بهبو
  .نقاط  قوت برنامهء آينده ء اوباما است باقی گذارد

درهرحال،  اوباما ناچارا ست اين برنامه  های کوتاه مدت را به ضرر 
  برنامه های درازمدت هرچه 

دراين محاسبات هنوزهيچ اقتصاد دانی به مخارج . سريعترپيش ببرد
 امريکا ببارآورده، اشاره ای  هنگفتی که دو جنگ کنونی  برای اقتصاد

اوباما هم تغييری جزجابجايی نيرو درسياست جنگی امريکا . نکرده است
اعالن نکرده  وبايد ديد سياست مذاکره با ايران يا بيرون  کشيدن نيرو 
ازعراق اساسا عملی هست يا نه وآيا اوباما ميتواند سياست خود را 

ين حال که درسخنرانی پس درمنطقه ء حساس خاورميانه پيش برد، درع
ازانتخابات ضمن انتقاد ازکشيش جرميا رايت که ريشه ء  کشمکش 
خاورميانه را دراعمال متحدين کله شقی چون اسرائيل ميداند، معتقد است 
که اين بحران ازايدئولوژی های مفلوک ونفرت انگيز اسالم راديکال 

همان تئوری اين نگرش درجازدن درچارچوب  ) 11. ( نشات گرفته است
کهنه شده ی برخورد  فرهنگ هاست وريشه های اساسی آوارگی ی  

  .بيش از پنج مليون  فلسطينی را ناديده می گيرد
  با چنين نگرشی بايد ديد آيا اوباما با جناياتی که نيروی نظامی امريکا 
طی زمامداری بوش درعراق، گوانتانامو وافغانستان کرده وهمچنان می 

در . ا. آی. آيا آدم ربائی های سی. اکنش نشان ميدهدکنند، چگونه و
سراسر دنيا و زيرپا گذاشتن مقرارت بين المللی را نقد ومحکوم می کند؟ 
آيا اوباما حاضراست بپذيرد که امريکا هم ازجمله کشورهايی بود که 

 آگاهانه جلوقتل عام هشتصد 1994درکنارفرانسه، وبلژيک درسال 
درروآندا را نگرفت، واين درست درزمان هزارنفر ازقبيله توتسی 

زمامداری بيل کلينتن بود ومادلن پتروويچ که ژاندارک کسوونام گرفته بود 
وپست اصلی را درشورای امنيت سازمان ملل برعهده داشت، جلو 

درهمين زمان بود که . فرستادن نيروی کمکی به روآندا را گرفته بود
ايی تحت پوشش جمع آوری مين ارتش روآندا را يک واحد ويژه ء امريک

ودرواحدهای کوچک آموزش داده بود وارتش روآندا اين آموزه ها را 
   ) . 12. ( روی پناهندگان بيچاره ی توتسی به عمل درمی آورد

درهرحال، بايد ديد اوبامايی که خود را شهروند جهانی می نامد، آيا 
ن جهان است شهروند طرفدارصلح وحقوق اوليه وانسانی همه ء شهروندا

وحاضراست پارا ازخطوط قرمزحزب دمکرات فراترنهد يا مانند همه ء هم 
حزبی های خود دربساط بخش ديگرسرمايه داری امپرياليستی درامريکا 

فکرنميکنيم کسی که به برابری واقعی شهروندان جهان . بازی می کند
به درقلمرو اقتصادی، سياسی، اجتماعی وفرهنگی باورداشته باشد نسبت 

  .اوباما توهمی داشته باشد

اوباما، اما،  با بسيج توده های وسيع سياه پوستان ، مهاجرين وجوانان 
درجامعه . سد بتونی تبعيضات وپيش داوری های نژادی را درهم شکست

 سال برده داری وصد سال جدايی نژادی را برپيشانی تاريخ 250ای که 
مارتين لوترکينگ ها خود ثبت شده دارد ودهها سال مبارزات مدنی 

 اليحه ء ضد جدايی ی نژادی را در دادگاه 1954توانسته بود درسال 
 به حق رای دست يابند، هنوزهم 1965عالی بتصويب برسانند ودرسال 

دراين ايالت . دربسياری ازايالت های جنوبی آن تبيض نژادی وجود دارد
ی راه نمی ها  هنوزهم سياه پوستان را به بسياری از مکان های عموم

هنوزهم دراتوبوس ها بايد درقسمت عقب بنشينند يا جای خود را به . دهند
اوباما دراين زمينه فرصت واختيارات !  مسافرين سفيد پوست بدهند

وسيعی دارد وميتواند چه به  لحاظ حقوقی وچه به لحاظ اجرايی درريشه 
 فوری شايد. کن سازی اين نابسامانی شرم آور اجتماعی بسيارکمک کند

 - ترين خواست سياه پوستان  حد اقل رفع  همين تبعيضات اجتماعی
سياه . فرهنگی  باشد، که خواستی است برحق و اميدی قابل تحقق

پوستان، مهاجرين وجوانان واکثريتی که تشنه ء تغيير دراوضاع وخيم 
جامعه بودند،  دراين انتخابات به نيروی تحول آفرين خود پی بردند 

اين دريافت . ه با پيوند وهم آهنگی ی جمعی به هرکاری قادرندودريافتند ک
اگردرآينده با سازماندهی سراسری ازپائين وبه رهبری ی جمعی ی خود  
ونه بکمک رهبری ی  پرجذبه ی يک سناتورخيرخواه توام شود، ميتواند 
درتحقق  خواست های برحق اکثريت ستمديدگان جامعه ی امريکا نقش 

ته باشد، يک چنين زمينه ای می رود که درجامعه ی تعيين کننده داش
اميدی که بارقه های آنرا . امريکا ريشه بگيرد وميتوان به آن اميد واربود

  .درچهره شرکت کنندگان درانتخابات  امريکا شاهد بوديم
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  ؟مردان می توانند متحد فمينيسم باشندآيا : بقيه 
متحدان مرد طرفدار ". خواسته های آنان قرار داده ای پرفايده ترين است

فمينيسم چه بسا مجبور هستند در موقعيت هايی که زنان توسط مردان به 
  حقير می شوند، بی پرده سخن بگويند ، حتی اگر چنين بیکناری رانده يا ت

پرده سخن گفتنی به سود آنها هم نباشد؛ مثال موقعی که مردان به شوخی 
درباره ی زنان می پردازند و از زن بصورت قالبی و کليشه ای استفاده 

سرانجام يک متحد مرد طرفدار فمينيسم می داند که او برای . می کنند
او کامال آگاهی دارد که او متحد و همراهی . جام نمی دهدزنان خدمتی ان

 .است برای بنا کردن دنيايی عادالنه تر
بگذاريد نوشته ام را با نقل قولی از نويسنده، فعال اجتماعی و فمينيست 

وقتی زنان و مردان درک کنند : "خاتمه بدهم) Bell Hooks(بل هوکس 
رانه، مبارزه ای است که که کار برای ريشه کن کردن سلطه ی پدرساال

ريشه ی آن آرزوی ساختن جهانی است که در آن هر کسی بتواند بطور 
کامل و آزادانه زندگی کند، آنوقت خواهيم دانست که کار ما کنشی از روی 

بگذاريد از اين عشق بعنوان منبعی برای باال بردن آگاهی مان . عشق است
ا و رحم و شفقت مان و استفاده کنيم، برای ژرف تر کردن دلسوزی ه

چنين عشق متعهدانه ای است که ". برای قوی تر کردن تعهدات مان
 .همراهان مرد ما بايد از طريق آن اتحاد خودشان را با فمينيسم ابراز کنند

 .نيگات گاندی فعال فمينيست و ونويسنده ی هندی است* 1387 آبان 17
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  رابطه هويت،با ارتباط وکنترل نظارتی
 هادی ستار زاده

 در اين خالصه می «کنش سياسی  بنيادش ، اصالح آگاهی است، و آن 
 و اين ».جهان از خوابی که در مورد خويش می بيندبيدار کردن ... شود

کار نيازمند ارتباط با محيط اجتماعی و طبقه ای      است که در جريان 
آجر به . زندگی روزمره اش سنگ بنای سوسياليسم را پايه گذاری می کند

هدف از ارتباط ايجاد . آجر معماری تاريخياش را به اجرا در می آورد
تقابل،و ميدان دادن به بر آمدن شايستگی های که در فضائی برای  کنش م

ارتباط  جهت  اثر گذاری .دورن جامعه زير تسلط سرمايه سرکوب می شود
و تاثيرپذيری يين ذهن آگاه ، و نيروی های که  خواهان تغيير وضعيت 

. و بهره گيری برای آنچه که بايد صورت عمل به خود بگيرد. خويش اند
بدون درک واقعی  از مفهوم .  فمند، با سوژه عينی ارتباط، بين تفکر هد

ارتباط  با گروه های .  ارتباط ، حيات سياسی مبدل به دلمشغولی  می شود
و از آنجا اين برنامه .اجتماعی پيوند تنگاتنگی دارد با برنامه سياسی

و يک  برنامه .نشانه ای از هويت سياسی و  نمايندگی آن را به عهده دارد
يش طبقاتی، جهت گيری تاريخی، و صف بندی های اجتماعی سياسی، گرا

و تنها در تاکتيک ها وادبيات سياسی است که اين . را نمادين  می سازد
  .هويت از محتوا به نماد جلوه گر می شود

که هويت اعالم شده  .  از چه منبعی می توان اين راز را  سر گشائی نمود
 انطباق نسبی با اين مبارزات نشانی از مبارزات جاری در جامعه است و

دارد؟  تنها انعکاس صدا خطاب شده ها ست، که به اين سئوال  پاسخ 
ميدان دادن به  حساسيت ها  که  بازتابی راستينی از خود .  واقعی ميگويد

بروز می دهند، و نمايان گرديدن  هويت در مبارزات مردمی می تواند 
 خط کردن و تصرف سنگر ها در اينجا نه به. نمره قبولی را داشته باشد

زير پرچم سازمانی و حزبی بلکه  بر اصل مسئوليت پذيری بايد متن نظر 
و گرايش سوسياليستی زمانی می تواند بر اين پيوند لباس . قرار گيرد

واقعيت بپوشاند که توانائی خواندن خطوط افتاده بر آينه نقد مخاطبين  
 تصوير برنامه  را در خود واين آئينه بخشی از.خود را داشته باشد

زنده بودن يک برنامه سياسی زمانی بايد امری واقعی . منعکس می کند
تلقی شود که بخشی از حيات سياسی اجتماعی رارهنمود کند و توسط 

با اين مقدمه ، هر واکنش بيرونی هم . مبارزات توده ای باز سازی شود
 توقعات نوين در می تواند در خود  هشداری برا ی بازنگری، اصالح و

  .خود نهفته داشته باشد و هم می تواند حقيقت خوان يک برنامه باشد
سرنوشت تحوالت اجتماعی گره خوره گی بنيادينی دارد به  اهميت و 

و روند مناسبات و گفتگو، انسان را .نقشی که به  ارتباطات داده می شود
لی صورت دانش اورا گسترش داد، اگر چنين فع. از غارش بيرون آورد

نميگرفت چه بسا آدمی در همان مکان قديمی اش به ريسيدن ذهنيات خود 
  .، گامی به سوی روشنائی پيش نمی گذشت .مشغول مانده بود

.  سالح  نقد هميشه خواب باور به خويش را با برق خود برهم می زند
صوری از مبارزات .  ميدان نقد آوردگاه  گرايش های و ديدگاهاست

و . که نطقه قوت ها و کاستی ها را بخوبی نشان می دهداجتماعی است
. حقانيت نقد در دورن مبارزات طبقاتی و احتماعی خود را عيان می سازد

نگاه نقادانه بر يک پارچگی يک جانبه حمله ميبرد وبر تفاوت ها انگشت 
نقاد به يکپارچگی .  حال اين تفاوت ها ذهنی باشد و يا عملی. می گذارد

به خواب من در باره خويش شيپور بيدار .  دشه وارد ميکندمن با من خ
و از جانبی خواستار  .نقد نگاه من از بيرون به خود می باشد. باش ميزند

پذيرش حوزه نقد همانا همپا .نگاهی عميقتر برای سنجش حقيقت است
و درک زمان يکی از مهمترين اصولی است که يک .شدن با زمان است

  .د روبرو می کندفعال سياسی را با خو
اما هر برنامه سياسی ، دارای نسب و شناسنامه ای است، و اين برگه 
برگيرنده هويت آن  است و نشانه ای از تفاوت ها ، مرزبنديها ، که 

و اگر اين . خطوط کليت يک تجمع را با ديگرتجمع ها فاصله گذاری ميکند
 گی و سر در تفاوت ها برجسته نشوند ، يک نوع در هم ريختگی و آشفته

و در برابر اين برجستگی های تجمع همگرا . کمی را در پی خواهد  داشت
با چه شيوه ای متيوان بر نظرات و نقد موجود در درون تجمع حرمت 
گذاشت که در اينجا با تاکيد برحفظ  کليت و ناديدن گرفتن  تفاوت ها 

 و تازه گی درونی ، همانا نا ديدن گرفتن مکانيسم تحرک  برای زنده بودن
بدون پذيرش شاخص ترين اصول آزادی بيان، بايستی به .است 

تفاوت ها  . سازماندهی پنهان و سرکوبگرانه، و يکسان سازی روبرو شد
دورنی با حفظ هويت جمعی می تواند از درخشانترين راه کارها برای باز 

و زمانی که گرايش جنبش توده ای .گشائی شيوه های عملی ونظری باشد
 نظر است ، سازماندهی مخفی نه سنگر توده ها بلکه گرايشی باقی متن

مانده از دوران سپری شده با تمام ويژه گيهايش برای اقدام بر فراز توده 

ها به پايان راه خود رسيده است،صحبت کردن از علنی و مخفی بودن  
  .مباحثات بازگشتی است به گذشته در حال گذر

نوع گرايش های  سوسياليستی و نظر گاه مبنای چنين برداشتی کجاست؟ ت
های  مختلف بعد از شکست ماتراليسم فنا باورانه و جبر گرايانه اين 

و می . که تنوع نظر را به رسميت بشناسيم .امکان را فراهم ساخته است
پايه اساسی سوسياليستی .پذيريم که  حقيقت  مطلق در نزد هيچکس نيست

،هر گرايشی .  به سرمايه داری است امروز را، نگاه نقادانه به نظام
صاحب چنين نظری است حق دارد ، ديدگاه های خود را توضيح 

بنابراين ديدگاه های پسا مارکسيسم،پساکمونيست، تقليل .دهد
چون  . گرا،جبرباورانه ،که در نهايت همپای جهانی شدن سرمايه ميشوند

تکيه ميزنند نمی » تاريخ  گذران زندگی«که برتفاوتها و گسست ها و به يا
  چه کسی سوسياليست است؟ .تواند دراين  جايگاه قرار بگيريند

 نقش محوری برنامه سوسياليستی ، نقد سرمايه و ضد سرمايه -الف
و با . داری است، و به سرمايه به عنوان يک معضل بشری نگاه می کند

 اين  پسوند که ،سوسياليسم يک امکان متحمل ، الترناتيو نهائی راه حل
طبقه کارگر نقش پايه در اين خود رهائی انسان را به .  اين معضل است 

عهده دارد، با در نظر داشتن اينکه ، سياست مبارزاتی  طبقه کارگر 
و طبقه کارگرنه بر . مبارزه ای  در ميان مبارزات ديگر اجتماعی نيست 

مازاد سرمايه بلکه برعليه  جايگاهی که  سرمايه تصاحب کرده مبارزه 
  . ، و هدف طبقاتی او سلب اين جايگاه از سرمايه است.می کند

 حاکميت جمهوری اسالمی را در شمايل کنونيش ، قدرتی که ، مانع -ب
تنها . تحرک زندگی برای شکوفائی  و سرکوبگر آن قلمداد بايد کرد

برکناری آن از طريق جنبش توده ای  دور هر گونه پذيرش چشم داشت از 
  . امپراطوری سرمايه

  نفی هر قدرتی تحت هر عنوان که به عنوان ساز و برگ حکومت در -ج
و معتقد به  حکومتی از نوع کمون می تواند . اختيار يک طبقه قرار بگيرد

 يعنی ميدانی باز برای گفتگو و. راه گشائی برای سوسياليسم باشد
و پذيرش در هم تنيدگی  وهمزيستی حياتی سوسياليسم و آزادی .مشورت
  .است

و داشتن آن ظرفيت  برای .  و سوسياليسم فرصتی است برای رها شدن
و آزادی برای هميشه منتقد بودن، نق زدن، و و نقد . آزادی بيان را دارد

قدرت، و احساس رهائی کردن دور از هر موضع سياسی که خواهان حق 
گفتگو درچارچوب جقوق انسانی خود می باشد ، بدين وسيله از آزادی 

  . تهی لبيراليسم و سوسياليسم سرکوبگرانه فاصله می گيردهای ميان
 اين  تحوالت در نتيجه سيال بودن ، و بهره گيری از جنبش های جهانی و باز 
گشت و ريشه يابی ،از شکست کمونيست روسی شده و يا سربازخانه ای 

و اين نتيجه گيری از تاريخ بعد از انقالب اکتبر و . چينی سرچشمه می گيرد
  .لينسيم استاستا

 گرايش مارکسيستی موجود در چپ امروز  که به دنبال آرمانشهر سوسياليسم 
. در فضای تهی  نيست، سوسياليسم را نتيجه انفجار دورنی سرمايه می پذيرد

بر همين پايه اين توانمندی را در نيروهای سوسياليسم می بيند که توان  
. اه برای سيوسياليسم دارندهژمونی اجتماعی را بسوی رهائی و باز گشائی ر

و از انجا  که اکنون  سوسياليسم يک گرايش عام است، و اين ميدان واقعی 
بلکه نشانه . داشتن گرايش های متفاوت دور از انتظار نيست. جنبش چپ است

بنابراين اگر به دنبال .  سال پيش است150بازگشت ، شبح مطرح شده در 
يستيم ،بايستی به شيوه های و انديشه هايی دنيای مسيحائی و يا مدنيه فاضله ن

تا تفاوت .که امکان تحقق آنرا بازتاب می دهند توجه کرد و وارد گفتگو شد
آرمان شهر سوسياليستی را با مدنيه ی فاضله و اتوپيا های نيک خواهانه اما 

  .خيالی  تفکيک شود
 از طريق   انديشه های سوسياليستی الزم دارند که بر مبنای نقد راه گشا ،

ابزار های ارتباطی باپذيرش .کانال های ارتباطی  با يک ديگردر تماس باشند 
محل نقد از تک صدائی دوری می جويند کانال های ارتباطی می توانند محلی 

و انتخاب اين پذيرش نشانه رشد و درک باال از .برای تمرين دموکراسی  باشند
در اين جا حقوق .ی باشدآزادی وپذيرش مخالف در صحنه حيات سياسی  م

. فردی  و امضاء  می تواند از خدشه وارد شدن به هويت جمعی جلوگيری کند
چرا .اين حق اوست که از کانال های ارتباطی ديگر سوسياليست ها استفاده کند

که گرايش به سمت جنبش توده ای مرزهای بسته سازمان ها را در هم می 
ن طرفيت دمکراتيک را دارند ، که و کمونيست ها و سوسياليستها اي.نورد

و اين .تصديق کننده پتاسيل دموکراتيک بودن ديگری را مورد تائيد قراردهند
حقوق را به رسميت می شناساند که پيشانی و برجستگی هويت گرايش 

تحقق چنين ديدگاهی و اجرای آن می تواند به . ميزبان را خدشه دار نکنند
مرز های ساخته شده از واقعيت ها و . همکاری سوسياليست ها دامن برند 

در نتيجه اين گرايش ايا ما هنوز به نظارت .بپيش ذهنيت ها روشن تر کند 
  2008 نوامبر 18 -           برگرفته از سايت راه کارگر وکنترل نياز داريم؟

…………………………………….... 
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  خالصه ای از نقد پال داماتو بر کتاب
   اثر جان هالووی"تغيير جهان بدون تسخير قدرت "

 صادق افروز
 به نگارش در 2002جان هالووی اين کتاب را در سال  : مقدمه مترجم

-از آن.  بر آن نقد نوشته است2003آورده و پل داماتو در تاريخ ژانويه 
ای چون کتاب مورد بحث بسيار مفصل است؛ خالصهجا که نقد داماتو هم

سی آرای هالووی از آن جهت برر. کنمهای مهم آن را ارائه میاز قسمت
اهميت دارد که تاثير افکار او بر بخشی از چپ ايران غيرقابل انکار است 

اين بخش از چپ . که از سنت و ديدگاه استالينيستی گسست کرده است
رود که ضرورت ايران در انتقاد از نگرش استالينيستی تا آن جا پيش می

کند؛ و بارزه طبقاتی نفی میمبارزه نظری را به عنوان يکی از سه رکن م
 ،های سياسیدر انتقاد از شکل عمودی و از باال به پايين سازمان

کند، و اصوال هر نوع ضرورت حزب انقالبی طبقه کارگر را انکار می
کسب قدرت دولتی چه از طريق انقالبی و چه از طريق رفرميستی را 

ن دهی و تسخير جا که ضرورت سازمااين نوع چپ از آن.داند مردود می
شناسد و  هيچ قدرت دولتی را به رسميت نمی،کندقدرت دولتی را نفی می
تاثيرات اين نوع نظراِت شبه . شودها نزديک میبه آرای آنارشيست

- های سياسی ايرانی مشاهده میآنارشيسم را  کم کم در بعضی از سازمان
 .کنيم 

********************  
دی دانشگاه پوئبلو در دپارتمان علوم انسانی جان هالووی استاد اسکاتلن

او با نويسندگانی نظير مايکل هارت و آنتونيو نگری . در  مکزيک است 
  . مقايسه می شود 

 سياسی آرای هالووی به نوعی انعکاس حرکات و –نتايج فلسفی 
 در آرژانتين 2001مبارزاتی است که عليه جريانات سياسی در دسامبر 

حرکات که به آرژانتينازو معروف بودند اين شعار را اين . مشاهده شد 
  :سر لوحه خود قرار داده بودند 

I que se vayan todos . 
اين شعار به آن معنی است که رهبران سياسی و احزاب شان بايد پی 

ترين تاثير را بر تر از آرژانتينازو جنبشی که مهماما مهم. کارشان بروند
های هالووی گذاشت، جنبش زاپاتيستی بود که گيریها و نتيجهبندیجمع

  :ها می گفتندزاپاتيست.  آغاز شده بود1994از سال 
  بياييد دنيای جديدی بسازيم
  تا احترام جهانی کسب کنيم 

  جهانی از انسانيت
  اما بدون کسب قدرت سياسی

توجه بسياری را به خود " تغيير جهان بدون تسخير قدرت"کتاب هالووی 
اما اين کتاب حاوی مفاهيم بسيار مجرد وانتزاعی و . جلب کرده است

. کندرا بسيار دشوار میمشکل و تکراری است  که خواندن و فهميدن آن
هالووی حتی دست به ابداع دستگاه واژگانی خاص خود می زند که اين 

  . امر خود در گيج کردن خواننده سهم به سزايی دارد
رکسيستی راديکالی به نقد از کند که از موضع ماهالووی وانمود می

های ولی در اين کتاب در واقع او تمام آموزه. داری نشسته استسرمايه
از فهم و درک ماترياليستی تاريخ گرفته تا . کندمارکسيستی را نفی می

نقش مرکزی طبقه کارگر در مبارزه برای نيل به سوسياليسم و حتی خود 
د که گويا او پادشاه نيک سرشتی او مارکس را چنان معرفی می کن. انقالب

در محاصره مشاورانی ناصالح بوده و افکار درخشان او توسط اين 
افکار هالووی التقاتی و مغشوش . مشاوران ناصالح مخدوش گشته است

-ها نزديک میمخالفت با هر نوع کسب قدرت او را به آنارشيست. است
 و درک علمی از يابی به شناختسازد و اعتقاد او به عدم امکان دست

. کندهای پست مدرنيستی ميشل فوکو نزديک میواقعيت او را به تئوری
ترين تاثير نظری بر افکار هالووی از آِن مارکسيسِم باز آنتونيو اما مهم

  :گويددر باره مارکسيسِم باز هالووی چنين می. نگری است
به . استی ما در درک سرمايه ترين هدف و انگيزهمبارزه طبقاتی مهم"

ای باز است که روند مبارزه طبقاتی را عبارت ديگر سرمايه مقوله
چون نگری امتناع از کار و در آرای هالووی هم". دهدانکشاف می

  .شودجايگزين آزادی کار از يوغ سرمايه می
  :بحث های هالووی به قرار زير هستند 

  قدرت سياسی
 از روابط نامساوی و مثل مگس در تارهای عنکبوتی) انسان(بشريت : .1

توانيم چنان که در برای تغيير اين وضعيت ما  نمی. نابرابر تنيده شده است
مارکسيسم توصيه شده از طريق کسب قدرت سياسی به اين هدف دست 

کسب قدرت سياسی چه از طريق قهرآميز و چه از طريق انتخابات . يابيم
  .   ن برودکند که قرار است از مياهمان چيزی را جايگزين می

ها يک زيرا آن. شونداشکال سنتی سازمان مثل حزب سياسی رد می . 2
کنند که درآن نخبگاِن در جستجوی ی سلسله مراتبی را ايجاد میرابطه
  . شوندها تبديل می، به نماينده تودهقدرت

کند به نحوی که ايجاد می) فتيشيسم(وارگی داری، روابط بتسرمايه. 3
های ما توسط ديگران فعاليت. شوندهای ما ازخودبيگانه میتمام فعاليت
. تری ايجاد کنندای تنظيم می گردند که سود بيششود و به گونهکنترل می

از نظر هالووی درک مارکسيستی ازخودبيگانگی يعنی جدايی کارگران از 
از خود بيگانگی شامل همه . ابزار توليد بسيار محدود و عقب مانده است

شود داری به کارگران محدود نمیبنابر اين مبارزه عليه سرمايه. شودمی
هايی که عليه اين از خود بيگانگی انسان. گيردو کل جامعه را در بر می

کنند و در جستجوی راه حلی برای خالص شدن از اين از خود مبارزه می
  . ورزندديگر تالش میبيگانگی اند برای ارتباط جديد با يک

-ی سرمايهروابط اجتماعی بين مردم در جامعه) وارگیبت(م فتيشيس. 4
داری به روابط بين اشيا تبديل شده است،  و کماکان امری ثابت و بدون 

ای که در آن ما هم هستيم و هم نيستيم، ما جامعه. رسدتغيير به نظر می
-اين قانون، هويت ما را تعين می. ای داريم که در آن ما فقط هستيمجامعه
توانند به چيز ديگری تبديل هستند و نمی] درحال ثابت[ها شد و چيزبخ

به عنوان بخشی از اين فرآيند شناخت ما همچون نيروی تابع . شوند
ما با هويت . مان مشارکت داريمما در ازخود بيگانگی. کنيمشرکت می

- سرمايه" ، "بوميان " ، "سياهان "، "کارگران"چون دادن به خود هم
مان خالص بشويم يره قادر نخواهيم بود از شر از خود بيگانگیو غ" دار

ايم و قادر به و جامعه را تغيير بدهيم؛ زيرا ما به شدت درآن تنيده شده
- مارکسيسم با اين مسئله اين گونه برخورد می. ديدن فراسوی آن نيستيم

کند که به نيرويی از خارج خود متوسل شود مثل يک حزب يا روشنفکران 
اما تجربه نشان داده است . کنند که طبقه کارگر را از بيرون آزاد مینخبه

  . که اين به هيچ وجه راه حل مسئله نيست
کند اين است که تنها راهی که به ما در حل اين مسئله بغرنج کمک می. 5

ای که به طور مدام مورد چالش است داری را به عنوان پديدهما سرمايه
کنند که به ای ادعا میی ازخود بيگانگی به گونههااغلب بحث. نگاه کنيم

داری با اند و معتقدند مادام که روابط اجتماعی سرمايهحقيقت دست يافته
  . سيستم ديگری جايگزين نشده ادامه دارد

داری را نه به عنوان يک واقعيت تمام شده بلکه به عنوان اما اگر سرمايه
داری نه به رزه عليه سرمايهروندی در حال تغيير در نظر بگيريم مبا

داران بلکه به ی انقالبی، يا مبارزه کارگران عليه سرمايهعنوان يک واقعه
و ايجاد مداوم ضد ) فتيشيسم(وارگی صورت يک مبارزه مستمر عليه بت

داری و درون خودمان ببينيم آن وقت ديگر انقالب نه قدرت درون سرمايه
سری اقدامات امتناعی ارند بلکه يکيک حادثه که مرکزش کارگران قرار د

دهيم، و يک نوع انسان جديد و داری انجام میاست که ما داخل سرمايه
  . شويمی واالی بشری را موجب میيک نوع رابطه

ها را با دقت مورد واکاوی حاال آن. های اصلی هالووی هستندها بحثاين
گاه واژگانی خاص برای چنين منظوری ابتدا بايد با دست. دهيمقرار می

  .هالووی که بسيار بسيط است آشنايی پيدا کنيم 
  !در ابتدا فرياد بود

داری به دور ما نفی تاروپودی است که سرمايه" فرياد"گويد هالووی می
هايی هستيم که در ما نه مرد و نه زن و نه کارگر، بلکه مگس. تنيده است

داری به دور ما کشيده ايم که نظام سرمايهتارهای عنکبوتی گير افتاده
تالش .  تار و پود استرهايی از اين معطوف بههای ما تمام تالش. است

. دهدهايش را تشکيل میی فکر هالووی در کتاببرای رهايی، شالوده
انسان . کند فرياد استچه انسان را از حيوانات جدا میگويد آنهالووی می

اما بر خالف نظر . آورداد بر میها فريبر خالف حيوانات بر عليه نابرابری
کند نه فرياد، بلکه کار برای چه انسان را از حيوانات جدا میهالووی آن

مارکس و .  کشندها فرياد میحيوانات هم مثل انسان. زنده ماندن است
  :گويندانگلس در ايدئولوژی آلمانی چنين می

. شودداده میانسان به خاطر آگاهی است که از حيوانات تميز        " 
کنند به اين تفاوت که وسائل زندگی خود را توليد میها به محض  آنانسان
ها از طريق توليد وسائل معاش مستقيما زندگی مادی برند انسانپی می

  ". کنندخود را توليد می
کند بلکه با مردم واقعی و سطح رکسيسم بنابراين با فرياد شروع نمیما

برای مارکس، کمونيسم يک جنبش . کندز میواقعی تکامل جامعه آغا
هالووی . واقعی است که بايد  ايجاد شود و حالت کنونی را از بين ببرد

او مثل سوسياليست های تخيلی . کنددرست عکس اين بحث را طرح می
ی جديد نه محصول شرايط موجود، بلکه چيزی کند جامعهاستدالل می
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چه انداز آينده با نفی آنويد چشمگاو می. کامال مخالف وضع موجود است
اکنون هست عملی می شود و نه با ظهور امکانات جديد از دل اوضاع 

- هالووی جامعه را به دو دسته قدرتمندان و بی قدرتان تقسيم می. کنونی
که شرايط تاريخی را توضيح بدهد که به اين وضع منجر کند؛ بدون آن

به قول . صادی نهفته استهای اين تغيير در وضعيت اقتريشه. شده
کند داند که قهر از استثمار حمايت میانگلس هر کارگر سوسياليستی می

مادامی که نيروی کار قادر به توليد اضافه . آورداما آن را به وجود نمی
بنابراين در جوامع مبتنی بر . بيش از نيازش نبود استثمار وجود نداشت

 و يا به عنوان عضو برابر شدآوری، اسير يا کشته میشکار و جمع
طبقات حاکم زمانی پديدار شدند که بشر قادر به . شدحقوق جذب قبيله می

بر خالف نظر هالووی که معتقد . توليد اضافه بيش از نياز  خود گرديد
است قدرت همه چيز را در تاريخ تعيين کرده است؛ قدرت قادر به تغيير 

. ر مادی کامال آماده باشدکه شرايط از نظشرايط مادی نيست مگر آن
تواند توضيح بدهد که چرا کارگران در روسيه توانستند همين امر می

ماندگی عقب. انقالب بکنند اما نتوانستند آن را با موفقيت به پايان برسانند
های روسيه همراه شکست انقالب در اروپا بود که منجر به نابرابری

  .طبقاتی در روسيه شد
  :گويد هالووی می

های شکست های انقالبی ملهم از مارکسيسم، تاريخ جنبشتمام جنبش"
ی تغيير جامعه ايده...ها در پی تسخير قدرت بودندزيرا آن. خورده هستند

شود  که عليه آن مبارزه از طريق تسخير قدرت به همان چيزی منجر می
  ".ست کرده بوده ا

بلکه خرد کردن ماشين انديشد؛  اما مارکسيسم تنها به تسخير قدرت نمی 
ی تسخير دولت حاضر و آماده، ايده. کنددولتی کهنه را هم اضافه می

-مخدوش کردن مارکسيسم است  که توسط کائوتسکی و ديگر رفرميست
.  ها به آن دامن زدندهای انترناسيونال دوم مطرح شد و بعدها استالينيست

  : گويدمارکس در رابطه با اهميت قدرت دولتی چنين می
دار وجود دارد  و تا اين به آن معنی است که تا زمانی که طبقه سرمايه"

زمانی که پرولتاريا در حال مبارزه با آن است بايد ابزار قهرآميز و به 
  ".طور مشخص  ابزار دولتی را به کار ببرد

  يادداشت هايی در باره کتاب باکونين. کارل مارکس 
  517 صفحه 23مجموعه آثار جلد. دولت و آنارشی 

اگر طبقه کارگر از کسب قدرت دولتی امتناع کند از انقالب امتناع ورزيده 
بنابر اين هنگامی که هالووی عليه قدرت . و شکست را پذيرفته است

داری موضع گرفته کند در واقع عليه سرنگونی انقالبی سرمايهصحبت می
قدرت ی منطقی که از مواضع هالووی در رد  کسب تنها نتيجه. است

در مورد مبارزه مسلحانه هالووی .  استپاسيفيسمتوان گرفت دولتی می
گزيند هايی را برمیی مسلحانه اين است که روشمشکل مبارزه" گويد می

که دشمنی که قرار است در مبارزه شکست داده شود از قبل آن را 
  ". برگزيده است

ه هالووی يعنی همين جنبش مورد عالق. به راستی اين چه استداللی است
اگر دولت مکزيک هزاران سرباز . جنبش زاپاتيستی را در نظر بگيريد
ها بايد ها به چياپاز بفرستد آيا آنمسلح را برای سرکوب زاپاتيست

مظلومانه بنشينند و نگاه کنند زيرا اگر به دفاع مسلحانه از خود دست 
. استفاده کردهاند که دولت مکزيک ای استفاده کردهبرنند از همان شيوه

  براستی اين چه استداللی است ؟
  )فتيشيسم(وارگی بت
. همراه بوده است) اليناسيون(وارگی همواره با بحث از خودبيگانگی بت

  : گفت1844مارکس در سال 
از خود بيگانگی کارگر در حين توليد به اين معنی است که نه تنها "

ه در خارج از او آيد کدر می) ابژه(نيروی کارش به صورت عينيتی 
ی چيزی که با او بيگانه است، بلکه به صورت مثابهحضور دارد، به

  ". خيزدآيد که با خود  کارگر به چالش برمیقدرتی در می
ی دهد که در جامعهمارکس بت وارگی کاالها را با اين واقعيت توضيح می
ی  رابطهها به صورتمبتنی بر بازار و مبادله، روابط اجتماعی بين انسان

کند که اين ارزش نهفته در کاال ما را تشويق می. آيدبين اشيا در می
ها، بلکه چيزی نهفته در خود کاالها ارزش را نه ناشی از روابط بين آدم

در حالی که مارکس . چيزی مثل خاصيت فيزيکی کاال. مالحظه کنيم
 هالووی در کند؛های طبقاتی بيان میازخودبيگانگی را با استفاده از ترم

در حالی که . کندتعريف ازخودبيگانگی مفهوم طبقه را کامال حذف می
داری کارگران از کند توضيح دهد در جامعه سرمايهمارکس سعی می

ها تسلط دارد، ی توليد بر آنمحصول خود جدا شده و حتی فرآورده
هالووی طبقه کارگر را در اين تعريف حذف کرده آن را به وضعيت کنونی 

  . دهدبشر تغيير می

  زدايی از طبقهطبقه
ترين بخش افکار هالووی نفی نقش مرکزی طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی مهم
هالووی سعی کرده مفهوم طبقه کارگر را کنار نهد و به جای آن از . است

  . استفاده کند" گروهی از مردم"مفهوم 
  :گويدوی می

بقه کارگر تعلق داريم ؟ آيا مارکس، کنيم به طآيا ما که در دانشگاه کار می"
جنس گرايان جزء طبقه لنين متعلق به طبقه کارگر بودند ؟ آيا فعالين جنبش هم

ها تعريف از پيش کارگر اند ؟ در باره پليس چطور؟ در مورد هرکدام از اين
دهد يا ای وجود دارد که آن ها را در داخل اين طبقه قرار میمشخص شده

  ". دهدنمی
او اين  ) از نظر او طبقه کارگر وجود ندارد.( هالووی نفی تعريف نيستپاسخ

طبقه کارگر در . دهدی طبقاتی بسط میی مبارزهتعريف را به مفهوم گسترده
ی انباشت سرمايه به شود که تحت سيطرهتعريفی دوباره به کسانی اطالق می

ادن و تقريبا همه در بوميان چياپاز، استادان دانشگاه، کارگران مع. برندسر می
  :گويداو می. گيرندچارچوب اين تعريف قرار می

های توليد محدود ها فقط به محيطپذير است زيرا سرکوب خالقيت اين امکان"
تقريبا همه بخشی از . گيردداری را در بر میبلکه کل جامعه سرمايه.شود نمی

بنا . کنندا تجربه میتقريبا  همه به نوعی ازخودبيگانگی ر. طبقه کارگر اند
  ". براين آيا ديگر نيازی به استفاده از واژه طبقه وجود دارد ؟

و تناقضات " بندی شدنمبارزه عليه طبقه"ی طبقاتی در نزد هالووی به مبارزه
تبديل  " ازخودبيگانگی و عليه ازخودبيگانگی"بدون درنگ به مبارزه بين 

وری تنظيم کرده که به چيزی دست ی آگاهانه هدفش را طاين مبارزه. شودمی
يابد که با ساختار و عمل گذشته يعنی آن چيزی که با آن مبارزه کرده متفاوت 

  . باشد و روابط جديدی را که مورد نظر است پديد آورد
در مسير نفی هويت، کارگران نبايد به آگاهی طبقاتی دست : "گويدهالووی می

بلکه بايد به آگاهی غير . و مبارزه کننديابند تا بتوانند خود را سازمان دهند 
. کنيمما به عنوان طبقه کارگر مبارزه نمی: "گويداو می". طبقاتی دست يابند

بندی شدن مبارزه ما عليه طبقه. ما عليه طبقه کارگر بودن مبارزه می کنيم
  ". کنيممی

او مفهوم مارکسيستی . شودگويد کامال آشکار میحاال آن چه هالووی می
هايی که دارد و ايده مبارزه کل بشريت عليه عنوانبارزه طبقاتی را برمیم

بر من عنوانی گذاشته  کهاين تحليل . سازداند جايگرين آن میروی ما گذاشته
دهد و با مساوی قلمداد  رنج واقعی را در جامعه کم اهميت جلوه مینشود،

ی کارگران و ديگر يافتهکردن ازخودبيگانگی طبقه متوسط با استثمار نظام
اندازد که در اشکال زحمتکشان، مبارزه طبقاتی را از اهميت واقعی آن می

مختلف تظاهرات، اعتصابات و برقراری کنترل بر واحدهای توليدی صورت 
های اجتماعی طبقه گيرد، و با اشکال مختلف مبارزه فردی و شورشمی

  . کندت جمعی مقايسه میخواری و زندگی در خانه های دسچون گياهمتوسط هم
هالووی يک مجموعه . سازدبه عالوه او تعريف طبقه را کامال تيره و تار می

های طبقاتی نااميد کننده را با منافع اجتماعی نااميدکننده به وسط از هويت
ديده را با ی ستمخواهد کارگران و تودهآيا هالووی واقعا می. کندپرتاپ می

اش  قرار بدهد؟ يا بدتر از آن با پليس که وظيفهاستادان دانشگاه معادل
سرکوب طبقه کارگر است در يک مکان قرار بدهد؟ در واقع اگر ما همه از 

ايم ديگر جايی برای مبارزه طبقاتی نيست و به جای آن می خود بيگانه شده
بايست تقاضای آرمانی برای همبستگی انسانی و ترکيب همه طبقات را قرار 

های وی به طور يقين کالبد مارکسيسم را باز کرده و تمام ارگانهالو. بدهيم
داماتو به طعنه به مارکسيسم باز اشاره  . (حياتی آن را از هم شکافته است

هالووی با گستاخی اعالم می کند که نفی طبقه و مبارزه طبقاتی ) م.می کند 
- اساس آشتیدرک او از مارکسيسم نه بر . کامال با افکار مارکس مطابقت دارد

ناپذيری بين دو گروه اصلی جامعه بلکه بر اساس فعاليت اجتماعی سازمان 
  .داده شده است

" مسيری که"مکتب مارکسيسم به اين اختصاص داده شده است تا نشان دهد 
ای را به وجود آورده که بين جامعه" ی بشرفعاليت اجتماعی سازمان يافته

کند و يکی ارزش اضافی را کنترل می. ها تقسيم شده استدوگروه از انسان
اين آشتی ناپذيری موتور محرکه تاريخ . کندديگری ارزش اضافی را توليد می

  .است
ای به جان هالووی گردانندگان يک سايت اينترنتی به نام ی سرگشادهدر نامه

ای در وايلدکت زيرکوالر که در خيلی موارد با هالووی هم نظر هستند به نکته
  :ها اشتباه است اشاره می کنند که به نظر آنافکار او

اگر ما مفهوم طبقه را به تضاد کلی بشر بين ازخودبيگانگی و نفی "
تقليل  ازخودبيگانگی، خالقيت و تابعيت از بازار، بين انسانيت و نفی انسانيت

در چنين صورتی . بدهيم ديگر مفهوم طبقه معنی خود را از دست خواهد داد
های احتمالی صحبت  وجود خواهد داشت که درباره جنبشيک ارزش اخالقی

ها در فرآيند شان و اهميت آنها و سرشتکند بدون آنکه حرفی در باره آنمی
  ". انقالب جهانی بزند
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کند که گويا اگر کسی ای در باره طبقه کارگر صحبت میهالووی به گونه
ه کارگر هستند، درباره طبقه کارگر صحبت کند کسانی را که خارج از طبق

 . گيردناديده می
برای اين که دريابيم چه کسانی به طبقه کارگر تعلق دارند ما بايد ابتدا طبقه را 

  .تعريف کنيم 
طبقه حاکم کنترل توليد . شوندشان در فرآيند توليد مشخص میطبقات با جايگاه

 را در اختيار ها کنترل ابزار توليد و نيروی کارزيرا آن. را در اختيار خود دارد
های خود شود که مجبورند قابليتطبقه کارگر به کسانی اطالق می. خود دارند

اين به آن . را برای کار کردن بفروشند  و در مقابل آن مزدی به دست آورند
- دار ايجاد میکنند سود و ثروت برای سرمايهمعنی است که کسانی که کار می

خرده بورژوازی، . گيرندين دو قرار میهايی هستند که بين ابعد گروه. کنند
بندی بسيار مهم است زيرا اين طبقه. اليه مديران صنعتی، متخصصان و غيره

. کند منافع اجتماعی و اهداف اجتماعی مختلف را تعريف کنيمبه ما کمک می
ها را ريزند و همه آنها طبقات مختلف اجتماعی را در هم میپسا مارکسيست

امند و در اين مسير نقش مرکزی طبقه کارگر را به نفع طبقه کارگر می ن
  . گيرنداقشار ميانی ناديده می

گرا که در بيمارستان جنسگرا از طبقه کارگر است؟ يک همجنسآيا فعال هم
گرايی که صاحب بيمارستان است جنسولی هم. کند از طبقه کارگر استکار می

اه به نظافت مشغول است و يا کارگری که در دانشگ. از طبقه کارگر نيست
پزد از طبقه کارگر است ولی رئيس دانشگاه و يا برای دانشجويان غذا می

يک پزشِک زِن ثروتمند که توانايی . عضو هيئت مديره از طبقه کارگر نيست
به کار گرفتن يک خدمتکار را دارد در مقايسه با خانمی که به کار نظافت 

خانم دکتری که هيچ . ئله آزادی زنان داردمشغول است ديد متفاوتی نسبت مس
شويی، خدمات درمانيو غيره ها، سرويس لباساحتياجی به مراقبت از بچه

بنابراين از . آيداو به خاطر حقوق باالی خود از عهده مخارج بر می. ندارد
های بهتر برای پيشرفت ديدگاه چنين خانم دکتری آزادی به مفهوم فرصت

يابی به خدمات درمانی زن کارگر آزادی به مفهوم دستبرای يک . شغلی است
جنبش مورد . ها و خدمات رايگان زايمان استبهتر و سرويس مراقبت از بچه

عالقه هالووی جنبش زاپاتيستی است  به نظر هالووی اين جنبش به خوبی 
داری ضرورتا دخلی به دهد که پتانسيل شکستن انباشت سرمايهنشان می

  . ها در فرآيند توليد نداردموقعيت انسان
-شايد شما فکر کنيد که مثال جنبش زاپاتيستی درست عکس اين را ثابت می

توان در  سال فعاليت را می8عدم موفقيت جنبش زاپاتيستی در طول . کند
اين جنبش قادر به شکستن حصارهای . چالش با دولت مکزيک مشاهده کرد

الحات جزيی در منطقه خود شده دور خود نبوده و تنها موفق به اجرای اص
ی يک مبارزه واقعی عليه سرمايه مکزيکی ايجاد و رشد جنبش شالوده. است

ای و مبارزه در سطح کل کشور است تا بتواند جنبش تمامی کارگری توده
جنبش . گذرداله می سال از نوشتن اين مق5. (محرومان را به هم پيوند بزند

 سال فعاليت خود هم قادر به درهم شکستن اين حصار 13زاپاتيستی در طول 
ی واقعی را برای اتحاد تواند زمينهاست که میطبقه تنها ). م . نشده است

سوسياليسم هالووی .  کندهالووی اين را رد می. عليه ظلم و ستم  فراهم کند
بدين :" گويدمارکس می. گيردا ناديده میی ديگر رمبارزه يک طبقه عليه طبقه

چون . سان، آثار سوسياليستی و کمونيستی فرانسوی به کلی قلب ماهيت شد
ی ی يک طبقه با طبقهآلمانی ديگر بيانگر مبارزه] فيلسوف[اين آثار در دست

چيره شده " نگری فرانسویيکسويه"ديگر نبود، او يقين  حاصل کرد که بر 
های حقيقی نياز به حقيقت و به جای منافع پرولتاريا زمندیاست و به جای نيا

ای تعلق ندارد و منافع ذات آدمی يعنی منافع انسان عام را، که به هيچ طبقه
آلود پندارهای فلسفی از واقعيت برخوردار نيست، نمايندگی جز در قلمرو مه

  ". کندمی
  مارکسيسِت ضد مارکسيست

- الووی در حالی که مارکسيسم سنتی را نفی میحال ديديم هگونه که تابههمان
در اين مسير او . کندکند عقايدش را تحت عنوان مارکسيسم واقعی عرضه می

  :چندين ادعا دارد
را به يک علم پوزيتيويستی  انگلس مارکسيسم را مخدوش ساخته و آن-1

 اين در حالی است که. کوشد حقايق را با قطعيت بيان کندتبديل کرده که می
و وجود پديدارهای کاذب شناخت واقعيت را غير ممکن ) وارگیبت(فتيشيسم 

  . کندمی
اش به خصوص در  مارکسيسم به روايت انگلس در شکل مخدوش شده-2

طور استدالل اين) سوسياليسم علمی و سوسياليسم تخيلی (ی انگلس جزوه
ال به کمونيسم کند که جنبش عينی تاريخ مستقل از اراده انسان است و انتقمی

  . در نتيجه تضاد بين رشد نيروهای توليد و روابط توليدی ضروری است
 مفهوم مارکسيسم به عنوان يک علم بر اين مبناست که حقيقت توسط – 3

  . برخی افراد نخبه قابل مطالعه و درک می باشد
ها انتقال آگاهی و توضيح آن فعاليت مارکسيست"در مفهوم لنينی حزب پيشتاز 

ها در کار روشنگرانه و آموزش و نشان دادن منافع آن. ای کارگران استبر
  ". ی اين فعاليت هاستزمره

 بر طبق نظر هالووی و نظريه ضد تعين او، مارکسيسم سنتی به عنوان -4
کند که بر طبق يک تئوری جامعه شناختی ديدگاه ايستا و جامدی را القاء می

. ی انقالب فرا برسد تا زمانی که لحظهای بسته استداری جامعهآن سرمايه
اری دارای قانون حرکت است رد دبنابر اين هالووی اين ايده را که سرمايه 

اگر ما حول اين امر به مجادله برخيزيم که سرمايه داری کامال از . " کندمی
طريق قانون حرکت قابل درک و فهم است، آن گاه در همان زمان ما می گوييم 

  ". واره شده استعی کامال بتروابط اجتما
که اين ادعاها را مورد بررسی قرار بدهيم بايد خاطر نشان کنيم ما قبل از اين

ی جدايی ايده. که اکثر اين انتقادات حمله به کاريکاتوری از مارکسيسم است
بين کارگرانی که قادر به درک واقعيت نيستند و روشنفکران سوسياليست نخبه 

رک را دارند، يا سوسياليسم به عنوان محصول توليد شده که توانايی اين د
مارش ضروری تاريخ، از لنين و انگلس نيست بلکه از جانب سوسيال 

هايی که پس از جنگ ها و يا از سوی آکادميسينها و استالينيستدموکرات
  .آيدجهانی دوم ظهور کردند، کسانی مثل لويی آلتوسر می

 پست مدرنيستی هالووی در نفی توانايی بشر در در یتوانيم از اين ايدهما نمی
تمامی علوم : " گويدطور که مارکس میهمان. شناخت مثبت واقعيت دفاع کنيم

اما شناخت واقعی جامعه به ". زائد بودند اگر پديدار با ذات بر هم منطبق بودند
ی تزها" طور که مارکس در همان. شودگرانه و انفعالی حاصل نمیطور نظاره

! اين تزها پس از مرگ مارکس، توسط انگلس دترمنيست(گفت " فوئرباخ 
  ):جمع آوری و به چاپ رسيد

ای اين پرسش که آيا انديشه بشری با حقيقت عينی خوانايی دارد، مساله"
انسان در عمل است که بايد حقيقت، . ای عملی استنظری نيست، بلکه مساله

مجادله . بودن انديشه خود را ثابت کنديعنی واقعی بودن، توان و اين جهانی 
ای که از پراکسيس  انديشه–بر سر واقعی يا غير واقعی بودن انديشه 

 ."ای اسکوالستيک است صرفًا مساله-جداست
  .ی طبقاتی نيستو مسئله عملی چيزی جز مبارزه

اين ايده که سوسياليسم طی يک فرآيند تاريخی مستقل از اراده انسان حاصل 
تاريخ نزد مارکس و انگلس . هيچ وجه اشتراکی با افکار مارکس نداردشود می

اما مارکس و انگلس . های واقعیالعمل انسانعبارت است از عمل و عکس
ی  محض انسان حاصل معتقد نبودند که حوادث تصادفی هستند و يا با اراده

  : ی ديالکتيک طبيعت می نويسدانگلس در مقدمه. شوندمی
عوامل . ف تعيين شده و  نتايج حاصله، اختالف عظيمی وجود داردبين اهدا " 

اين عوامل و تاثيرات، بسيار . غير قابل رويتی با قدرت تاثير می گذارند
  ".قدرتمندتر از آن هستند که در طرح های  ما پيش بينی شده بودند

سره کاپيتال هايش پيگير و وفادار باشد مجبور است يکاگر هالووی در نوشته
قوانينی چون قانون ارزش، . مارکس را  که انباشته از قوانين است رد کند

وارگی کاالها که بر اساس وجه بت. قانون گرايش نزولی نرخ سود و غيره
دهد که ی روند های اقتصادی قرار میتوليدی ايجاد شده، مردم را تحت سلطه

اپيتال با عنوان مارکس در آن قسمت از ک. بر روی آن هيچ گونه کنترلی ندارند
گرايی آن علت اين تقليل: "گويدچنين می" سرشت بت وارگی کاالها و راز آن"

است که زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی برای توليد کاالها، خود را به نحوی 
ی قانون طبيعی تنظيم روابط اشياء، بر روابط تصادفی و قهرآميز و به مثابه

که قانون جاذبه را کند، چنانحصوالت حاکم میی مدايما در حال نوسان مبادله
   ".توان ديد که بامی بر سر آدمی آوار شده استآن گاه آشکارا می

تواند اين واقعيات را گويد که نمیهای عجيب و غريب هالووی به او میتحليل
- زيرا پذيرفتن اين واقعيات به اين معنی است که او بپذيرد که سرمايه. بپذيرد
  .تواند چيز ديگری باشدو بنابراين نمی" هست"داری 
. سازدداری روشن میای يک تناقض مرکزی را در سرمايههای دورهبحران

-تناقض بين اين واقعيت که نيروهای توليدی بيش از روابط توليدی رشد کرده
اند به اين معنی است که سرمايه داری نيروهايی را بيش از توانش ايجادکرده 

  .است
تنها طبقه کارگر . داری نيستتنهايی قادر به نابود کردن سرمايهبحران به 

که شرايط برای ساختن سوسياليسم گفتن اين. قادر به چنين کاری است
يعنی مستقل از . ناپذير استمهياست به اين معنی نيست که سوسياليسم اجتناب

قادر به اين شبيه آن است که بگوييم طبقه کارگر . آيدی انسان پديد میاراده
. واره شده و پياده کردن اراده خود نيستفائق آمدن بر روابط اجتماعی بت

هم :"انگلس در آنتی دورينگ در بخش اول اقتصاد سياسی چنين می گويد
داری ايجاد شده و هم نيروهای توليدی که توسط وجه توليد مدرن سرمايه

ليد در تضاد قرار سيستم توزيع کاالها که بر روی آن بنا شده با خود وجه تو
رسد که اگر قرار باشد تمامی ای میدر واقع اين تضاد به آن درجه. گيرندمی

. جامعه محو و نابود نشود يک انقالب در وجه توليد بايد به وقوع بپيوندد
  ". های طبقاتی پايان ببخشدانقالبی که به تمامی اختالف

تش يا بشريت را به داری سيستمی غير قابل کنترل است که تناقضاسرمايه
دهی اجتماعی تر سازماندهد و يا به مرحله عالیسمت نابودی سوق می

-اين توضيح با بيان اين مطلب که سوسياليسم نتيجه اجتناب. کندرهنمون می
که علم توسط گفتن اين. داری است متفاوت استناپذير قوانين سرمايه

چه در باال آمد کامال متفاوت شود با آنروشنفکران نخبه به کارگران ارائه می
و انگلس خودرهانی طبقه کارگر را درمرکز پروژه انقالبی قرار داده . است
  .است
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امر پای فشرديم که طبقه کارگر نيروی     سال ما بر اين40به مدت تقريبا " 
و به طور مشخص مبارزه طبقاتی بين بورژوازی و . ی تاريخ استمحرکه

ما غير بنابراين برای  . ب اجتماعی جديد استپرولتاريا اهرم بزرگ انقال
ی  طبقاتی را از ممکن است با کسانی همکاری کنيم که آرزو می کنند مبارزه

هنگامی که انترناسيونال شکل گرفت ما مبارزه را به اين . جنبش محو کنند
صورت فرموله کرديم  که آزادی طبقه کارگر بايد توسط خود طبقه کارگر به 

گويند کارگران بی نابراين ما نمی توانيم با کسانی کار کنيم که میب. دست آيد
دانش هستند و قادر به يادگيری و آموزش نيستند و بايد توسط بورژواها و 

سلسله . مارکس و انگلس".بورژواهای انسان   دوست از باال آزاد شوندخرده
  ".نامه هايی به آگوست ببل، ويلهلم ليبکنخت ويلهلم برک و ديگران

کند دار اين جاست که نه انگلس بلکه هالووی است که سعی مینکته خنده
    .نقش مرکزی طبقه کارگر را در تغيير جامعه محو کند

  ضديت با تحزب
های منفردی هستيم که در تاروپود کنترل اگر ما مگس: "پرسدهالووی می

به ديدن ايم و توسط شرايطی که ما را احاطه کرده قادر اجتماعی گير کرده
توان شرايط را تغيير داد؟ اما کاربرد استعاره واقعيت نيستيم پس چگونه می

جامعه شامل تله و مگس نيست بلکه شامل . تار و مگس تشبيه صحيحی نيست
های اجتماعی برای سرمايه داری در حال کار کردن کارگرانی است که در محل

ها ده و شرايط ايجاد شده آنها تبديل شمکان هايی که به اسارت گاه آن. هستند
  . کندرا به اقدام اجتماعی به منظور تغيير اين روابط رهنمون می
برای لنين . شودوجود اين تناقض است که مفهوم لنينی حزب مطرح می

يافته به دليل ناموزونی در ميزان آگاهی احتياج به رهبری انقالبی سازمان
های گوناگون و تيحه موقعيتناموزونی که خود ن. طبقه کارگر مطرح بود

حزب انقالبی گروهی نيست که خارج از طبقه کارگر و يا بر . متناقض است
ترين بخش از فراز آن ايستاده باشد، بلکه سازمانی است که شامل آگاه

ها فائق آمدن کارگرانی است که در مبارزات روزمره درگير هستند و هدف آن
اگر کارگران به آسانی . تا پيروزی استبر اين ناموزونی  و رهبری کارگران 

از . هايی گير کرده در تار عنکبوت باشند انقالب ديگر ممکن نيستتنها مگس
- سوی ديگر اگر کارگران به طور خودانگيخته سوسياليست بودند انقالب زمان

  . های بسيار پيش از اين رخ داده بود
  :گويدمی"  پسيک گام به پيش و دو گام به" در همين رابطه لنين در 

- به چه دليل و بنا بر چه منطقی، از اين قضيه که ما حزب طبقه هستيم می"
توان به اين نتيجه رسيد که ضرورتی ندارد بين کسانی تمايز قايل شد که در 

بنا بر : داخل حزب هستند و کسانی که به آن وابستگی دارند؟ درست بر عکس
يت است که بايد در ميزان نزديکی ی آگاهی و ميزان فعالوجود تفاوت در درجه
  " .به حزب تمايز قايل شد

  :گويدو در جای ديگر همين کتاب می
ی نيرومند طبقاتی و مبارزه خودی غريزهاگر هر اعتصابی تنها بيان خودبه" 

شود، بلکه مظهر آگاهانه طبقاتی نبود که ناگزير به انقالب اجتماعی منجر می
 به اعتصاب همگانی يک عبارت آنارشيستی اشاره... يک روند است آن وقت

گرفت و سرانجام شد  و حزب ما  فورا کل طبقه کارگر را در بر میتلقی نمی
برای اين که حزب . کردداری يکسره میبالفاصله کار را با تمام جامعه سرمايه

بتواند عمال مظهرآگاه طبقه باشد بايد بتواند آن چنان مناسبات تشکيالتی به 
يافته رد که ارتقاء به سطح معين آگاهی را تامين کند و به طور نظاموجود آو

  ".آن را تکامل بخشد
کنند که لنينيسم از شکل مخدوش اين افکار تنها زمانی حقانيت خود را حفظ می

. امری که هالووی در نشان دادن آن ناموفق است. شده استالينيستی رها شود
نفی شبه آنارشيستی . اسی  وجود دارددر نزد هالووی تنها دو آلترناتيو سي

قدرت و سازمان سياسی و يا مدل استالينيستی از باال به پايين سازمان سياسی 
چون گوشت دم توپ مورد که اعضا و افراد فعال سازمان و حزب را  هم

  .دهداستفاده قرار می
د بر اين انقالبيون امروزه باي. اندها به بن بست رسيدهاما هر دو اين آلترناتيو

پای بفشرند که ما در عمل و نه در حرف به سازمانی احتياج داريم که در 
ما به . جريان مبارزه روزمره بين عناصر حزب انقالبی پيوند برقرار سازد

حزب سياسی که دنبال جاه و مقام است نياز نداريم بلکه به حزبی نياز داريم 
قه کارگر و ديگر نيروهای که عناصر مختلف مبارزه را به هم وصل کرده و طب

  . اجتماعی متحدش را در مبارزه برای کسب قدرت آماده کند
  آلترناتيو 

کند بلکه پس از به چالش هالووی نه تنها هيچ راهی به جلو پيشنهاد نمی
ای خود هيچ پاسخی برای پرسش مطرح  صفحه228کشيدن خواننده در کتاب 

چگونه دنيا را بدون کسب قدرت "نيم داباالخره در پايان کتاب نمی. شده ندارد
  ؟"تغيير بدهيم

ی عملی اين فلسفه چيست؟ به نظر شود؟ نتيجهپس چه راهی پيشنهاد می
. هالووی جنبش های انقالبی در قرن گذشته همه در جستجوی قدرت بودند

  :بدتر از آن هالووی، انقالبی بزرگی چون روزا لوکزامبورگ که معتقد بود
حتی هيچ دولتی هر چه . واند با صدور قطعنامه به وجود آيدتسوسياليسم نمی"

 قدر هم سوسياليستی باشد قادر به ايجاد سوسياليسم نيست سوسياليسم توسط

داری است هر کجا  زنجير سرمايه. ها، توسط پرولتاريا بايد ايجاد شودتوده
  ".بايد شکسته شود

   )1918لمان سخنرانی در کنفرانس افتتاحی حزب کمونيست آ       (
را با رفرميستی چون برنشتين که برای او مفهوم سوسياليسم چيزی جز کسب 

  . دهداکثريت در پارلمان نبود در يک کفه قرار می
اگر . تر به برنشتين گرايش دارد تا لوکزامبورگنفی قدرت نزد هالووی بيش

داری يهتوان به عمر سرماقرار باشد رخداد انقالبی در ميان نباشد چگونه می
برای پايان دادن سرمايداری با : زنداو به سادگی مسئله را دور می. خاتمه داد

ما نبايد بپذيريم که دنيای ما بعد . آن جنگ نکن بلکه به آسانی آن را تجسم کن
گيرد که ما در درگيری با دنيای ما زمانی شکل می. "آيداز انقالب به وجود می

او منظور خود را در اين مورد در ". اده نکنيمهای سرمايه استفسرمايه از ترم
  :کندای که در روزنامه آرژانتينی هرامينتا به چاپ رسيد چنين بيان میمقاله

داری به کمونيسم بر خالف انتقال از شود که انتقال از سرمايهگفته می"
 اين به معنای .يابدمیل داری در داخل جامعه قديم تکاميهفئوداليسم به سرما

داری جامعه سرمايه  است که به هيچ وجه کمونيسم از امکان رشد در داخلآن
رخداد بزرگ در  ی بر مفهوم انقالب به عنوان يکاين ايده. برخوردار نيست

   .حزب انقالبی به عنوان رهبر آن حادثه بزرگ استوار است
نچه  آ گيرد که انقالب قابل تصور نيست مگرای اين مهم را ناديده میچنين ايده

پذيری يک اکنون وجود ندارد در اشکال متناقض و آنتاگونيستی، و در جامعه
آلترناتيو قبال وجود داشته باشد که خوِد آن عميقا در فعاليت روزانه ما ريشه 

شکل هماهنگی، در همه  هادر عشق و دوستی و همبستگی در ميليون. دارد
. گويندآن شرافت انسانی میبه  ها آموختيم  آنچهآن چيزی که ما از زاپاتيست

مستقيم اجتماعی فرآيند انقالب را  توضيح مشروح اين اشکال جنينی توانايی
  ".شودشامل می

-خطر افکار هالووی در اين جاست که مفاهيم مهمی چون انقالب را حذف می
دهد کند که همواره يک گسست قطعی از يک جامعه به جامعه ديگر معنی می

کند تا شکل اجتماعی قهر طبقه ديگر را سرنگون میودر آن يک طبقه با 
هالووی از يک تجربه اتوپيايی . دهد و معنی آن را تغيير مینوينی را بنا نهد

دهد  و به اين ترتيب بر روی بحث ضد گيرد و آن را انقالب نام میالهام می
ده تا ها را تغيير دااين روش ابداعی که تعريف چيز. کشدانقالبی خود نقاب می

  .ها به ضد خود تبديل شوند در سراسر کتاب ديده می شود آن
های داری به روشتر است اگر ما قادر بوديم با سرمايهبی شک بسيار مطلوب

داری در انتها سيستم سرمايه. اما متاسفانه اين امکان پذير نيست. او با آن
در يک رخداد آميز بايد توسط طبقه کارگر سرنگون شود نه با تجربيات صلح

  . ای است دقيقا نمونه چنين حادثه2001آرژانتينازو . انقالبی
ی مبارزات پراکنده و شود بلکه نتيجهای به طور ناگهانی ظاهر نمیچنين حادثه

آورد که آن هم جزيی کارگران است که اعتماد به نفس و آگاهی را به وجود می
از سوی . دهد ود ارائه میهای موجخود آلترناتيوی برای بحرانیبه نوبه

هايی که کارگران ديگر تجربيات اتوپيايی مثل مناطق خودمختار و تعاونی
های خود شوند با سرمايه با ترماند ناچار میمالکيت آن را در دست گرفته

به اين معنی که بايد منطق بازار را بپذيرند و گرنه از بين . سرمايه مقابله کنند
رفرم يا " ی خود  که رزالوکزامبورگ در جزوهطورهمان. خواهند رفت

  :کنداشاره می" انقالب
اند در برابر ضرورت های توليدی تعاونی تشکيل دادهکارگرانی که در بخش" 

ها مجبورند نسبت به خودشان آن. گيرندگرايی قرار میتناقض آلود اتخاذ مطلق
های مول شکست تعاونیو اين دليل مع. مثل کارفرمايان سرمايه دار رفتار کنند

شوند و يا در داری میهای خالص سرمايهتوليدی است که يا تبديل به بنگاه
  ".شوندچنان بر تعاونی ادامه يابد منحل میصورتی که تفوق منافع کارگران هم

 اگر کارگران، يک کارخانه را در بونئوس آيرس اشغال کنند و تصميم بگيرند 
داری نخواهد بود، اما  متوجه سيستم سرمايهکه آن را اداره کنند تهديدی
ها باهم ها توسط کارگران اشغال بشوند و بعد آناگرچندين سری از کارخانه

ارتباط برقرار کنند و مجمع نمايندگان کارخانجات را تشکيل بدهند آن موقع 
موفقيت يا شکست اين فرآيند تنها با يک . داری به وحشت خواهد افتادسرمايه
شود که در آن تعيين خواهد شد کدام طبقه بر جامعه نقالبی مشخص میحادثه ا

  .حکم خواهد راند
ست اینيست بلکه محصول جامعه" کنش از کار انجام شده"بيگانگی گسست 

بنابر اين برای غلبه بر . که اکثريت برده در حال انباشت برای اقليت است 
انعکاسی و ايجاد تعاونی ازخود بيگانگی نبايد به اقدامات فردی و مجزا و 

هايی جداگانه برای سکونت داری مکانو يا در حواشی سرمايه. پرداخت
گسست و نفی از خود بيگانگی حاصل روند مبارزه دسته جمعی است . ساخت

يابند چگونه شرائط و در می. برندکه کارگران در خالل آن به قدرت خود پی می
ای رسيدن به چنين امر مهمی وجود يک بر. شان را تغيير بدهندهایو موقعيت

اند از گروهی نخبه که دور از مبارزه ايستاده. سازمان آگاه ضروری است
ما به سازمانی نياز داريم که در کوران مبارزه آزموده شده و . آيدکاری بر نمی

از خود بيگانگی زمانی به طور قاطع . آوردترين عناصر را گرد هم میانقالبی
ای که جامعه. شود که جامعه بر اساس اقدام مشترک تاسيس شودريشه کن می

ديگر کل توليد و توزيع را بر اساس در آن توليدکنندگان در هماهنگی با يک
  . نقشه آگاهانه سازمان دهند
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به اين دليل ساده که . در مرکز انتقال به اين جامعه بايد کارگران قرار گيرند
قرار . کنندکه ثروت فراوانش را توليد میها در قلب سيستمی قرار دارند آن

گرفتن در مرکز به اين معنی است که عالوه بر آن مبارزاتی در حواشی اين 
مبارزه عليه تبعيض نژادی، مبارزه عليه سرکوب . مرکز در حال انجام است

گرايان و مبارزه بوميان برای حق تعيين جنسزنان، مبارزه عليه سرکوب هم
  . روندين مبارزات به شمار میسرنوشت بخشی از ا

رسد هالووی به درستی روح خالقی را که در جريان هر مبارزه به ظهور می
ما به اعتصابی نياز داريم : "گويدبه طور مثال می. دهدمورد ستايش قرار می

های ديگری چون فراهم حلکند بلکه راهکه به متوقف کردن کار اکتفا نمی
-  و نوع ديگری از خدمات درمانی را مطرح میکردن سرويس اتوبوس مجانی

ها اگر مسئله قدرت را در نظر نگيرند با شکست اما اين گونه راه حل". کند
بخش " (انقالب ؟ "در قسمت پايانی کتاب تحت عنوان . مواجه خواهند شد

رائی خود را با مارکس هالووی هم)  بينيمروشنی که کمتر در طول کتاب می
برای رسيدن به چنين . خلع يد کنندگان بايد خلع  يد شونددهد که نشان می

به قدرت کارگران . هدفی هالووی چه بخواهد و چه نخواهد به قدرت نياز دارد
ها، معادن و مدارس را دردست بگيرند که ابتدا کنترل کارخانجات، بيمارستان

کارگران  نياِز  هرگونهنفی. تا بتوانند نيروهای مسلح ارتجاع را درهم بشکنند
 آيا دليل .يافته و متمرکز به شکست جنبش منجر خواهد شدبه نيروی سازمان
ها در جنگ داخلی اسپانيا زمانی که کنترل بارسلونا را در شکست آنارشيست

 در دست داشتند اين نبود که به هيچ قدرتی اعتقاد نداشتد و قدرت را 1936
  به دولت قديم ارزانی کردند؟

ووی انعکاس ضديت با جريانات سياسی در سطح جهانی تئوری ضد قدرت هال
شکست استالينيسم و از هم گسيختن چپ . است به خصوص  در آرژانتين

سنتی توام با نفرت از احزاب سنتی بورژوايی در قدرت گرفتن اين تمايل نقش 
شود ای از مبارزه ديده میاما هالووی آنچه را که در مرحله. مهمی بازی کرد

جنبش آرژانتينازو در حال حاضر با . ک نظريه سياسی کرده استتبديل به ي
همه احزاب سياسی بايد "ی رو است که چگونه بعد از مرحلهاين مسئله روبه
در حالی که هالووی در همين مرحله . خود را ارتقا بدهد" پی کارشان بروند

ير تواند به طرق مختلف تفسمی" همه احزاب سياسی بايد پی کارشان بروند 
اين پرسش که بعد چه خواهد شد يا به اين صورت پاسخ خواهد گرفت . شود

که احزاب يا رهبران جديد رفرميست حتی برای کوتاه مدت به اريکه قدرت 
کتاب هالووی نه تنها به . خواهند رسيد و يا کل سيستم بازسازی خواهد شد

نده را با دهد بلکه خواناين پرسش اساسی که بعد چه خواهد شد پاسخی نمی
های پر طمطراق از تجربه زندگی اتوپيايی از رفتن به چنين مسيری ستايش

  .             کندکند و هچ راهی را به جلو عرضه نمیمنحرف می
ی انقالبی از برای آشنايی به آرای جان هالووی و نقد آن به کتاب سوژه

ی بر آرای هالووی به زودی نشر بيدار نقد ديگر. انتشارات بيدار مراجعه کنيد
 com.nashrebidar.www.    کندمنتشر می
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  : تحت عنواندکتر عزت مصلی نژادگزيد هائی از نوشته 
  عمتینگاهی به کتاب شعر عيدی ن

  : به نام عيدی نعمتی در معرفی کتاب شعر
 "چقدر سوراخ روی اين ديوار است"

شاعر بايد در آن واحد . بررسی کتاب شاعر يکی از مشکلترين هنرهاست
چندين ويژگی را با خود داشته باشد؛ آگاهی از شعر و ادبيات کهنه و نو، 

زبان و دستور ادبيات بومی و ادبيات جهانی، چيرگی بر فراز و نشيب های 
آن، تسلط بر فن شعر و شاعری، قريحه سرايش شعر و باالتر از همه 
احساس شاعرانه که ظرافت، لطافت، شورانگيزی، تحليل دور و دراز و نکته 

تازه اگر همه ی اين ويژگی ها در کسی جمع . سنجی را در خود نهان دارد
برای .  شودشود باز هم ممکن است فرد نتواند به عنوان شاعر جلوه گر

چرا که . شاعر شدن نوعی شيدائی ويژه و ديوانگی خردمندانه الزم است
هنرمندان ـ بويژه شاعران ـ همواره به ندای دل و احساس پاسخ می دهند و 
. در چشم آنان که در بند عقل عملی اند غير عادی جلوه می کنند

عيدی از انديشه ای ظريف و ذهنی آهنگين برخوردار  ..……………
 ..…………………است

. عنوان کتاب تازه ی عيدی است" چقدر سوراخ روی اين ديوار است"
در اين اثر نه روزنه ای که از آن نور به درون تابد و نه کنايه " سوراخ"

سوراخ جای گلوله هايی است که آزادگان را . است از ارتباط درون و بيرون
." که تکه شدهفريادهای ت" سوراخ نمادی از . به خاک و خون افکنده است

اين آهنگ غم افزايی است که به صور گوناگون در سرتاسر کتاب نواخته می 
هر بار که . کتاب شعر عيدی نعمتی را بارها و بارها بايد خواند  …… شود

آن را خواندم معنی تازه ای در آن يافتم و احساس تازه ای در من 
  2008تورنتو ـ نوامبر  . برانگيخت

......................................................... 
  !ميزان مبسوط اليد بودن ولی فقيه: بقيه 

تصويب چنين قانونی برخالف قوانين .جمهوری مالحظه کرد
جمهوری اسالمی وحکم صريح خمينی صورت گرفته  تاکنونی

نوه خمينی نسبت به خط  است و فراموش نمی کنيم که مدتی پيش،
رسياسی وعدول ازوصيت امام به ونشان کشيدن سپاه درامو
درواقع فرماندهان سپاه که  .مقامات حاکميت هشدارکرد

 را ازطريق استعفاهای صوری خود دورمی زدند،"قانون"تاديروز
امروز به مدد گسترش نفوذمستقيم خود درساخت قدرت،بسهولت 

متناسب بااندام خود تغيير می دهند، بدون آنکه آب ازآب قانون را 
  ! تکان بخورد

اين خبرراکه درروزنامه ها وسايت های گوناگوی آمده است می توانيد -2*
  :ازجمله درآدرس زيرمشاهد کنيد

mizannews.com/default.asp?nid=1062 

………………………………………… 
 نامه امنيتی آمريکا و عراق اهداف موافقت  :بقيه

  ويژه ايران  و آينده کشورهای خاورميانه به      
در اين مدت آمريکا فقط از طريق حمله و اشغال نظامی و .  تتبديل شده اس

گری به عنوان ابزار در پيشبرد هدف خود  تسخير ارضی و استفاده از نظامی
، يوگسالوی )١٩٨٩(، پاناما )١٩٨٣(قادر شد که در کشورهای گرانادا 

گزينی  موفق به تغيير و جای) ٢٠٠٣(و عراق ) ٢٠٠١(، افغانستان )١٩٩۶(
در واقع هدف تحميل قرارداد و توافقنامه امنيتی با عراق از طرف .  ددرژيم گر

ساختن تثبيت قدرقدرتی نظامی » قانونی«نومحافظه کاران حاکم در کاخ سفيد 
  .است » جديد«آمريکا به عنوان مديرعامل و راس نظام جهانی در خاورميانه 
ستآوردهای هئيت به کالمی ديگر فلسفه ارائه طرح موافقتنامه امنيتی تثبيت د

حاکمه آمريکا در جدال با ابر قدرت افکار عمومی جهانی در صحنه عراق و 
تصوير نومحافظه کاران حاکم از اين معاهده تسلط کامل .  باشد خاورميانه می

نظامی، سياسی، امنيتی و اقتصادی بر عراق به عنوان اولين و ) هژمونيک(
.  کا در خاورميانه جديد استترين سکوی پرش در پروژه جهانی آمري مطمئن

خواهد به مردم جهان، به کل متحدين  آمريکا با عقد و تصويب اين معاهده می
های گوناگون کمپرادوربه  ويژه چين و روسيه و حتی به دولت و رقبای خود، به

خود در خاورميانه، يادآوری کند که ابرقدرتی نظامی است و حوزه و ابعاد 
.  شود نهايتا در کل جهان بايد به رسميت شناخته اقتدارش در خاورميانه و 
انداز فعل و انفعاالت سياسی در خاورميانه و جهان  ولی بررسی اوضاع و چشم

افقی فراگير در سياست  کارگيری زور و بی دهد که پديده جهل در به نشان می
خارجی آمريکا نه تنها افکار عمومی جهانی را بيش از هر زمانی در گذشته 

ابرقدرتی بالمنازع آمريکا بسيج ساخته، بلکه به ابعاد و عمق تضادی که عليه 
های امپرياليستی آمريکا در کشورهای خاورميانه و ازجمله ايران  سياست

 .وجود آورده، بيش از پيش دامن زده است به

……………………………………  

 
  * 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  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  یسايت اتحاد چپ کارگر

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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  ! و بعد از صدام"هوشمندانه"تغيير 
  

  
  

صدام به خواب هم نمی ديد که روزی گورش به زيارتگاه مردم بی 
  ... تبديل شود که خبری

   "تغيير هوشمندانه" 
انتخابات آمريکا و پيروزی اوباما فعاالنه به کار گرفته شده تا .روشنگری

راق و اشغال بر سر مردم اين کشور آورده به دست باليی که تجاوز به ع
فراموشی سپرده شود، و حتی بدتر از اين در خدمت دامن زدن به جنگ 

اين در حالی است که اگر نظر جاناتان . ديگری هم به کار گرفته ميشود
 مفسر گاردين، راديو بی بی سی و Jonathan Freedlandفريدلند 

Jewish Chronicleه باشيم اوباما کبوترنيست، بلکه  را باور داشت
ای بازی است که سياست های بوش را تعقيب خواهد کرد ولی به شيوه 

  : اوباما،به عقيده فريدلند . "هوشمندانه"
جنک با " ، بلکه مخالف  "نه فقط مخالف هر نوع جنگ نيست " *

  ...  بوش هم نيست"ترور
 به ، پاکستاندر فکر گسترش حمالت در درون مرزهای افغانستان و *

  ...بهانه تعقيب بن الدن است
 نه از ترس توليد بمب توسط ايران، بلکه اساسا برای جلوگيری از *

مسابقه تسليحاتی در منطقه در مقابل پرونده هسته ايران موضع سختی 
  ... دارد که مذاکره مرحله اول و استفاده از زور آخرين مرحله آن است

 تفاوت اوباما با بوش و جمهوريخواهان  و سرانجام به عقيده فريدلند*
درست در همينجا يعنی بر سر پرونده هسته ای ايران است که خود 
رانشان ميدهد، زيرا اگر مک کين ميخواست دور اروپا بگردد تا اروپايی 
ها را در مورد لزوم استفاده از زور عليه ايران متقاعد کند، دو ميليون 

 ديگر گول نخواهيم ": شعار ميدادندنفر عليه او تظاهرات ميکردند و 
 اقدام مسلحانه بين المللی " اما تحت رياست جمهوری اوباما ". .خورد

  . ". هر حالت ديگر امکان پذير ميشودعليه ايران بيش از
...  او کامل نخواهد بود ": برای جاناتان فريدلند کافی است"تغيير"همين 

م و حتی از خوشحالی فرياد شيولی حاال اقال ميتوانيم نفسی به راحتی بک
  ] 1 [".بزنيم

 برای مردم عراق، افغانستان، پاکستان و هر " تغيير"ولی آيا اين نوع 
کشوری که دچار مصيبت دوگانه ارتجاع داخلی و احتمال حمله خارجی 

   راضی کننده است؟ ،است هم
 نفسی به راحتی "تغيير"فقط مفسر هفتگی گاردين نيست که از اين نوع 

اين خبر يا تفسير برای همه جنگ طلبان . شد و حتی به وجد می آيدميک
امااشتباه است اگر فکر کنيم فقط . هم مايه آرامش و خوشحالی است

 يی هم که "بازها". نند استقبال ميک" تغيير" آمريکا از اين نوع "ياران"
 جمع شده اند، ميتوانند نفسی " محورهای شرارت" و "دشمن"دور و بر 
 ميخواهد القاعده باشد يا طالبان يا "دشمن"تی بکشند، حال اين به راح

جنگ و . محفل کيهان و حلقه ياران نزديک به واليت اسالمی در ايران
در :  است" نعمت"دشمن خارجی همانطور که خمينی گفته بود برای آنها 

جمهوری اسالمی برای حفظ قدرت و توجيه سياست سرکوب داخلي، برای 
لبان ها و ساير بنيادگرايان در خدمت تبليغ ديدگاه های القاعده و طا

آنها به چشم . بنيادگرايانه و گسترش پايه خود در ميان مردم سرخورده
د  خود ديده اند که حتی صدام هم بعد از سال ها سرکوب وحشيانه به مد

 برای خود پايه توده ای فراهم آورد و در حال اسارت و "نعمت"همين 
.  پيروز شد- که او را هيتلر عرب خوانده بود-ش بر بوشحتی بعد از مرگ

زيرا او اگرچه ديکتاتوری خون آشام و بيرحم بود، اما همه ميدانند چه 
 رهبر "جاه طلبی هايی در سر داشت که زنده و مرده خود را به عنوان 

باوجود اين هرگز به خواب هم نمی ديد که روزی .  جا بزند"جهان عرب
ه مردم بی خبری تبديل شود که داوطلبانه گل های روی گورش به زيارتگا

گورش را تازه نگه ميدارند، در سالروز اعدامش بر سر و سينه می 
کوبند، روز تولدش دخترکان خردسال را در حاليکه لباس های باله بر تن 
دارند به نشانه گراميداشت عشق صدام به تمدن و هنر بر سر مزارش می 

 را به برنامه درسی اين و آن مدرسه " رهبر کبي"ر فرستند، ديدار از مزا
تازه عالوه بر همه اينها، آمريکا ملتمسانه افسران . تبديل می کنند

نده و از آنها برای وسربازان ارتش صدام و مقامات منفور بعثی را فراخوا
بعثی .  ياری ميخواهد"پسران عراق " و  " ارتش اسالمی"سازمان دادن 

ی احزاب واپس گرای شيعه بعالوه نيروهای اشغال، های سابق باضافه 
  .اين است ترکيب حکومت جديد در عراق

 چه تحولی در اين وضعيت ايجاد ميکند؟ اين يک "تغيير هوشمندانه"يک 
واقعيت تجربه شده تاريخ است که نه فقط يک تجاوز شکست خورده مثل 

 را عمدا از  هم متحدان و موتلفان محلی خود" موفق"عراق، بلکه تجاوز 
 سابق جمع آوری " دشمن"ارتجاع داخلي، و چه بسا از ميان کادرهای 

چون هيچکس نميتواند به خوبی و توان آنها به مردم خود خيانت . ميکند
  . کند

بعالوه آنچه از ثروت مردم بعد از غارت و نابودی بر جای مانده در دست 
ند که اشغالگران با آنها جمع است و آنها بهترين شرکای بازارآزادی هست

اين يک تجربه با ارزش . حمله به کشور ها می خواهند آنرا گسترش دهند
و والزم برای به خاطر سپردن است که از نظر سياسی در عراق بعثی ها، 
در افغانستان و پاکستان طالبان ها بيش از هرنيروی ديگری به عنوان 

هم چنانکه از نظر . طرف معامله برای اشغالگران ارزش پيدا کرده اند
اقتصادی در بازار فتح شده ی بغداد، غارتگرانی که از طريق نزديکی به 
رژيم صدام ثروت اندوختند، يا آنها که در جريان تحريم و بعد حمله و 
اشغال در غارتگری شرکت کردند، اکنون نقطه اتکای اصلی شرکای 

 به شمار می خارجی برای به راه انداختن اين بازار و رونق دادن به آن
  . آيند

   ! امروز"کارآفرين"جراح سابق صدام و کابوی 
چندی قبل ديويد اسميت گزارشگرروزنامه گاردين در جريان بازديدی دو 
هفته ای از بغداد، ديداری با دکتر مويد حامد، جراح قلب صدام داشت که 
به خوبی نشان ميدهد دشمنان مردم چه استعداد غريبی دارند زير يک 

  . مع شده و منافع خود را دنبال کنندسقف ج
غذاهايی . پذيرايی از آقای اسميت در آشپزخانه ی پزشک صورت ميگيرد

که دکتر با آنها از آقای اسميت پذيرايی ميکند نشان ميدهد دکتر برخالف 
اکثريت مردم عراق، از کمبود گوشت مرغ و گوساله و شکر و نان برشته 

 آشپزخانه نشان ميدهد او وضع رو به چلچراغ و تزيينات. در رنج نيست
آقای اسميت خاطر نشان ميکند او بايد يکی از آن عراقی های .راهی دارد

  . مطلوب آمريکايی ها باشد
آقای اسميت به . گزارش نشان ميدهد دکتر حامد پول زيادی در بساط دارد

ما نمی گويد يا نميداند اين پول ها چگونه به دست آمده اما به ما خبر 
 پارک 15 يک موتور جنراتور برق خريده، " با پول خودش"يدهد دکتر م

محلی را زه کشی کرده و در حال ساختن يک مرکز خريد يک ميليون 
 24پوندی است که به بزرگ ترين مرکز خريد بغداد تبديل خواهد شد و 

  . ساعته باز خواهد بود
انفجار يک هشت همسايه دکتر در انفجارها کشته شده اند و يک بار هم 

دکتر از .  شيشه پنجره های خانه او را در محله دورا خرد کرده است،بمب
آن جمله عراقی هاست که حضور القاعده و خشونت هايش به او بهانه 

  .داده که به سربازان آمريکايی اطالعات بفروشد
جراح قلب صدام که يک بار هم جان عدی پسر صدام را نجات داده، حاال 

آقای اسميت ميگويد ماموران از سفارت . آمريکايی استمحبوب مقامات 
خانه های آمريکا و انگليس به مالقات او می روند و ژنرال پترئوس به او 

ديوارهای اتاق پذيرايی دکتر . گفته هر محله بغداد به يک حامد نياز دارد
قات ها که در آنها به گفته مزين شده است به تصاويری از اين مال

 ".را باز کرده استنر سبيلو زير يک کاله کابويی نيش اش  ميليو"اسميت
 به دکتر " سپاس"که نيروهای اشغال به نشانه بعالوه مدال های رسمی 

  .داده اند روی ديوارها آويزان است 
 قلب و ",و عضله...  قلب، مغز":اسميت نام گزارش خود را گذاشته است

گزارش با عکسی هم . مغز برای سرمايه داران، وعضله برای توده مردم
همراه است که در آن دو دختر معصوم در کنار پاهای چکمه پوش 

آنها با ترديد . سربازی ديده ميشود که مبل خانه آنها را شريک شده است
  ]2.[و ترس به او مينگرند
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آمار سازمان های بين المللی از فقر گسترده مردم عراق خبر ميدهد 
 نظر در موقعيتی بدتر از فقيرترين بطوريکه اکنون مردم عراق، ازاين
اما اين امر بدان معنا نيست که عراق . کشورهای آفريقايی قرار گرفته اند

کشوری که صاحب دومين ذخيره نفت جهان . از ثروتمند تخليه شده است
ر ند و حاال عراق کشوری است ُپاست هرگز از غارتگر بی نصيب نمی ما

 کارآفرين " طرفداران بازار در ايران  يا همان ها که" مقاطعه کاران"از 
entrepreneur"به هر حال آقای دکتر رقبايی دارد که .  معنا کرده اند

مقاطعه کاران ديگر از امتيازهايی که . از موفقيت او خوشنود نيستند
يکی از آنها به نام . آمريکايی ها به دکتر حامد داده اند دلگير شده اند

يت ميگويد آمريکايی ها کسانی مثل خود ميروات جاکوب به ديويد اسم
البته . جاکوب را زير گرفته و قراردادها را بدون مزايده به حامد داده اند

او يادآوری ميکند شکايت هايشان موثر بوده و حاال آمريکايی ها دارند 
 اسم اين جاکوب. بقيه مقاطعه کاران را نيز مورد لطف خود قرار ميدهند

  !  "يع ثروتتوز " :کار را گذاشته
اسميت در مورد ريزه های کارهای مهم هم نوشته است که خود بخود 

  : اطالعات جالبی در آنها ميتوان يافت
در گاراژ او . حامد آشکارا به قدرت نرم آمريکايی ها تسليم شده است"

او با افتخار ميگويد .خودروهای لوکس آوالون و آرماندو پارک شده است
سربازان آمريکايی هفته ای دو ." ساخته شده اندهردو آنها در کنتاکی "

. بار به او زنگ ميزنند تا اطالعات بگيرند و از وضع محل باخبر شوند
روز پنج شنبه من با آن ها جلسه داشتم، ما روی مبل ها و صندلی های 
مزين به طال نشسته بوديم در مقابل ما پنج ميز قرار داشت که سينی ها 

 موز، سيب و پرتقال، بطری ها پپسی ز از انبوهی انقره ای بزرگ انباشته
در يک گوشه کالهی روی زمينه . و ظروف پر از شيرينی روی آن ها بود

  روی آن نوشته شده بودپرچم مواج آمريکا قرار داده شده بود که
در کنار اينها يک تلويزيون بزرگ پاناسونيک بود که حامد . "آمريکايی"

   ".اشتيم کانال های آنرا عوض ميکرددطی دو ساعت مکالمه ای که 
البته فقط حامدها نيستند که يک شبه از يار صدام به يار آمريکا تبديل شده 

جنگ تمدن " و  " جنگ با ترور"عواقب آمريکايی ها هم تحت تاثير . اند
 به مدد اشغال در عراق رشد کرده  عابد شده و با فرهنگ اسالمی که"ها
 انواع موتلفان اسالمی دارند و يک کارت به  شده اند و حاال"انتگره"

ائتالف شيعه ميدهند و يک کارت به ائتالف سنی و روی هردو کارت هم 
اسميت می نويسد وقتی حامد کانال های . نقش اهللا تصوير شده است

پسران "  و "اسالمی ارتش "ويزيون را عوض ميکرد نخست گزارش تل
 و بعد "رقص کثيف"سويز در ن ميداد، پشت آن پاتريک  را نشا"عراق 

  . بروس لی در اژدها ظاهر شد
   !خلق يک قشر وابسته جديد

 معرفی  "گونه ی جديد دالالن عراقی" آقای اسميت حامد را به عنوان 
حامد يک ساعت خيلی گران به مچ می بندد و سيگاری در گوشه . ميکند

جديد  ی "گونه"به گفته ی اسميت اين هردو مشخصه ی اين . لب دارد
  . است

اسميت کاپيتان راسل ماتيوس، يک افسر آمريکايی در باره حامد به 
اينترپرنورها رهبر شده و .  او احتماال قبال اين طرف ها نبود ":ميگويد

ا تحوالت جای خود را شيخ ها متناسب ب. جای شيوخ را ميگيرند
د  آقای اسميت در مورد جايگاهی که شيخ ها پيدا کرده ان".پيداميکنند

آيت اهللا : توضيحی نمی دهد، اما ما حداقل جايگاه يک شيخ را می شناسيم
  .سيستانی در جايگاه واليی

. اسميت با ماتيوس در خيابانی که اين قشر در آن پرسه ميزنند راه ميرود
اين جا دارند روی اجاق های . اين آن عراقی نيست که ما می شناسيم

 دنبال خريد ميوه و موبايل شعله ور جوجه سرخ می کنند و خريدارها
جفت ها لبخند زنان دست هم را می گيرند و مادر بزرگ ها بچه . هستند

به گفته اسميت آنها . های شان را به پارک های دکتر سابق می برند
 آنها ":يکی از آنها به اسميت ميگويد. نگران رفتن آمريکايی ها هستند

آمريکايی ها در معرض ": د اسميت هشدار ميده".شه بمانندبايد برای همي
اينجا يک فرهنگ وابستگی در حال خلق شدن : اين خطر قرار گرفته اند

   ! ".است
آمريکايی ها ميگويند خشونت در :آقای اسميت يک هشدار ديگر هم دارد

اما قضاوت در مورد بغداد . محله دورا طی سال گذشته کاهش يافته است
  . سيه بر اساس سالن امبر استاز روی اين محله مثل قضاوت در باره رو
:  صدر سيتی قرار گرفته است،به گفته اسميت درست در شمال محله دورا

. با دو و نيم ميليون جمعيت فقيرش، با تداوم خشونت ها و انفجار بمب ها
بحث آقای اسميت در مورد اينجا حول مقتدا صدرست و نفوذ بدخيم ايران 

  .و مساله پايان دادن به اشغال
   

  ... اکنان نوين ديگرشهرو س
ساکنان شهر را عالوه بر اينها سگ های وحشی هم تشکيل ميدهند که هر 
. روز چند کودک را گاز ميگيرند ودر نتيجه خطر گسترش بيماری هاری

آقای اسميت ميگويد آخرين باری که سگ ها بچه ها را گاز گرفتند 
ده به سم دامپزشکان سعی کردند سگ ها را با قطعه ای ازگوشت آلو

 اما قبل از اينکه سم ها به گوشت برسد، گوشت دزديده شده ": بکشند
  . "بوسيله پليس" : بود

سربازان آمريکايی از گوشه و کنار : شهر ساکنان جديد ديگری هم دارد
کاليفرنيا، فلوريدا، کانزاس، کنتاکي، لوئيزيانا، کارولينای : آمريکا آمده اند

بگذريم از انگليسی ها، لهستانی ها، گرجی ... شمالي، تکزاس، واشينگتن
اسميت در باره . ها وديگران که آقای اسميت از آن ها ياد نمی کند

 عموما خوش بين مانده اند و سعی "آنها : سربازان آمريکايی ميگويد
 حتی يکی از آنها به آقای اسميت گفت مدرسه حقوق "..ميکنند کمک کنند

  ". در رويا زندگی ميکنم من ":را ول کرده و اينجا آمده 
حتی گزارش آقای اسميت که چهره زشت اشغال را . اما اينها نقاب است

ولی زير پوسته را خراش , : پشت پرده نگاه داشته است، اقرار ميکند
دهيد تا درد، حقيقت رک و راست و ترديدهای جانکاه نسبت به ماموريتی 

 ميامی آمده آستين يک سرباز که از... بدون هدف مطمئن به سطح بيايد
بلوز خود را باال زد برای اينکه جای زخم گلوله در شانه خود را نشان 
دهد، جای زخم نه از خمپاره يک عراقی بلکه از زندگی قبلی اش به 

او با شروع خدمت در ارتش از زندان رهايی يافت ولی . عنوان يک دزد
  ...ستحاال به نظرش می آيد از تابه داغ به درون آتش پريده ا

   !کنار بيايد"تغيير هوشمندانه"عسکر اوالدی مسلمان هم ميتواند با 
اول انبوه توده : چيزهای زيادی در عراق تغيير کرده است مگر دو چيز

لگد مال شده ای که هميشه کوه مصيبت و اندوه و فقر و جنگ بر دوش 
ه دوم طبق. آنها بار ميشود و اثری از آنها در گزارش اسميت نمی بينيم

اين . بازار و ممتازه که هميشه با قدرت حاکم اند و قدرت حاکم با آنهاست
 هستند، بلکه ميتوانند "وضع موجود"ها نه تنها هميشه طرفدار 

 فقط حاکم "تغيير هوشمندانه" هم باشند، زيرا با"تغيير هوشمندانه"طرفدار
  . "وضع موجود"موجود تغيير ميکند، نه 

اگر بخواهيم با مشخصات ايران انطباق . کنيد در عراق نگاه "تغيير "به 
بعد از سی سال رنج : دهيم، اين سناريوی دلهره آور را خواهيم داشت

ومبارزه و اميد و انتظار ناگهان در وضعيتی قرار بگيريد که در آن گور 
امثال خامنه ای و احمدی نژاد با حسن نظارت آمريکابه زيارتگاه تبديل 

زارش شعر ميگويند و روشنفکران در مقابلش شده است که شاعران بر م
 باارزش "های جانی سپاه و بسيج و ناجا بهکاله از سر بر ميدارند، سردار

خارجی و نقطه اتکای او برای " ناجی" نامزد های مذاکره برای "ترين
 تبديل شده اند، " ارتش بيداری" و " پسران ايران"ايجاد ميليشيای 

فعاالنه برای تجزيه کشور و گنجانيدن رئيس جمهور جديدی داريم که 
مقدمات رسمی اين تجزيه در قانون اساسی تالش ميکند و در راه رسيدن 
به اين هدف به سفير آمريکا پنير روستايی و به روزنامه نگاران دالر 
رشوه ميدهد، آمريکايی ها را می بينيم که پست مدرن شده و قوانين 

اند و عسگری اوالدی مسلمان را می شريعه را درون قانون مدنی جا داده 
بينيم که کاله کابويی روی سر گذاشته وسيگار برگ گوشه لب، در مقابل 

 مقاطعه کاران و غارتگران جهان متحد ":پرچم مواج آمريکا شعارميدهد
  "..شويد
 بوش صورت گيرد، چه به "تغيير رژيم"چه به صورت خشن "تغيير"اين 
اما، آن دو چيز ثابت يعنی رابطه حاکم  منتسب به اوب" هوشمندانه"شيوه

برای اينکه اين رابطه تغيير کند، . ستمگر و مردم محکوم را تغيير نميدهد
تغيير بايد از پائين صورت بگيرد و به نيروی کسانی که سرنوشت خود را 

بلکه آگاهانه  "ناجی هوشمند" نه به  سپرده اند "حاکم مصلح" نه به 
  . محکوم نمانندتصميم گرفته اند که ديگر 

ضمنا تفسير فريدلند از انتخابات آمريکا و خوشحالی مردم جهان از ] 1 [
پايان دوره بوش مثل تفسير اصالح طلبان از انتخابات دو خرداد ايران 

اگر مردم با استقبال از يک جناح بيزاری خود از جناح ديگر را به : است
  . نمايش بگذارند، پس طرفدار بقای نظام هستند

   گاردينمقاله ديويد اسميت در ]2 [
http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/25/iraq  

  مقاله جاناتان فريدلند در گاردين * 
comment/12/nov/2008/commentisfree/uk.co.guardian.www://http
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 و عراق و کاي آمریتينامه امن اهداف موافقت
راني اژهيو   بهانهي خاورمی کشورهاندهيآ  

 يونس پارسابناب
 بخش اول

  درآمد
» توافقنامه«اق به شکل يک علت طرح معاهده امنيتی اخير آمريکا با عر

های دولتيان آمريکايی، پايان موعد سازمان ملل متحد  بر خالف لفاظی
برای حضور نيروهای نظامی آمريکا و موتلفينش در عراق در اواخر سال 

ويژه در انتخابات رياست  مصرف داخلی اين معاهده به.   نيست٢٠٠٨
است ناظر بر طرح اين سي.  تواند حق مطلب را بيان کند جمهوری نيز نمی

کاران فعال حاکم در کاخ سفيد حکايت از اين  معاهده از طرف نومحافظه
کند حضور نظامی و گسترش و تثبيت  دارد که راس نظام جهانی تالش می

های نظامی خود را در عراق در انظار و افکار عمومی به اصطالح  پايگاه
ش مطمئن نظامی و قانونی ساخته و از آن کشور به عنوان يک سکوی پر

تبديل مناطق (غنی در جهت پيشبرد پروژه آمريکا » گيری ايستگاه بنزين«
امپراطوری آمريکا، يعنی » های خلوت حياط«استراتژيک کره خاکی به 

که در حال حاضر  با اين.  ، استفاده کند)»دکترين مونرو«جهانی ساختن 
ای آمريکا و ه مذاکرات مبنی بر تصويب اين توافقنامه از طرف دولت

حتی بخشی (های اقشار مختلف مردم  عراق به خاطر اعتراضات و مخالفت
عراق ظاهرا معوق اعالم گشته و وظيفه پيشبرد عقد و ) از هيئت حاکمه

تصويب آن از طرف حاکمان کاخ سفيد به رئيس جمهور آينده آمريکا 
فق و محول گشته است، ولی بررسی مفاد اين توافقنامه ما را بيشتر با ا

ويژه ايران،  انداز آمريکا در عراق و ديگر کشورهای خاورميانه به چشم
  .سازد  آشنا می

ای از مفاد اصلی توافقنامه، به  در اين نوشتار بعد از توضيح و تحليل پاره
بررسی چگونگی تضادی که طراحان پروژه جهانی آمريکا با پيشنهاد اين 

يش از پيش دامن زده اند، توافقنامه امنيتی در عراق و خاورميانه ب
 .پردازيم می

  ای از مفاد توافقنامه امنيتی محتوی پاره
آمدها و  دهد که پی بررسی محتوی توافقنامه امنيتی به روشنی نشان می

تبعات اين معاهده اگر در آينده مورد تصويب قرار گرفته و امضاء گردد، 
 کهن و نوين در نه تنها ماهيتا با هيچ يک از معاهداتی که استعمارگران

شده آسيا،  های عقب نگه داشته طول دو قرن گذشته بر مردمان و دولت
کردند، تفاوتی ندارد، بلکه بر خالف آن  آفريقا و آمريکای التين تحميل می

معاهدات، حتا به طور رسمی و فرمايشی هم که شده تماميت ارضی و 
 باهم نگاهی . شناسد حاکميت و حقوق ملی مردم عراق را به رسميت نمی

  .اندازيم  اجمالی به برخی از مفاد اين توافقنامه می
براساس برخی از بندهای اين توافقنامه امنيتی، نيروهای نظامی و – ١

امنيتی آمريکا حق دارند که با گسترش حضور خود، عراق را به يک 
های آينده تبديل  در سال» بزرگ«پايگاه وسيع و فراگير در خاورميانه 

با (گران آمريکائی  ، اشغال)»گيری ايستگاه بنزين«(از اين پايگاه .  سازند
حق خواهند داشت که در ) ها و نهادهای ديگر نظامی امنيتی ايجاد پاسگاه

بر .  گی عراق را مورد هدف خود قراردهند آينده هر کشوری در همسايه
اساس اين بندها، توافقنامه نه تنها حقوق و حاکميت ملی عراق را به 

از يک کشور » قانونی«طور  شناسد، بلکه عراق را به ميت نمیرس
حياط «(به يک کشور نيمه مستعمره و يا مستعمره نوين » وابسته«

ابعاد پديده کاپيتوالسيون در اين .  سازد مبدل می) »خلوت آمريکا
شود و  های نظامی و امنيتی عراق محدود نمی توافقنامه فقط به عرصه
های سياسی و دولتی آن کشور را   عراق و حوزهشئون ديگر زندگی مردم

  .دهد  نيز دستخوش تجاوز و تاراج قرار می
اين معاهده مثل معاهدات تحميلی دوران استعمار کهن و نوين، حتی – ٢

به دولت عراق و به قوه قضائيه آن حق بازپرسی و بازخواست نيروها و 
 مصونيت حتی اين.  دهد را نمی» پيمانی«سربازان نظامی و سربازان 

های  های آمريکايی در عرصه گردد که کارمندان شرکت شامل افرادی می
  .هستند … امنيتی، راه و ساختمان، نفت و

در اين معاهده، دولت عراق حق نظارت و کنترل بر آمد و رفت – ٣
نيروهای متعلق و وابسته به آمريکا، مساحت منطقه تحت سلطه و يا 

  .مسير حرکت آنها را ندارد 
بر اساس اين معاهده امينتی، نيروهای نظامی آمريکا حق دارند مراکز – ۴

در » حفظ امنيت«های وابسته به خود، برای  تفتيشی ويژه منجمله زندان
ها، نيروهای آمريکايی  در اين زندان.  مناطق مختلف عراق احداث کنند

فين عراق و آمريکا و موتل» گان امنيت و صلح تهديد کننده«حق دارند که 
» اعتراف«را وادار به » گان تهديد کننده«آنها را زندانی ساخته و اين 

های اين  ای يکی از مولفه ايجاد يک گوانتاناموی خاورميانه.  سازند
  .معاهده است 

طبق مفاد اين معاهده، نيروهای ويژه و نظامی آمريکا آزادند که به – ۵
منيت و صلح دفاع از ا«گی عراق تحت نام  هر کشوری در همسايه

.  حمله نموده و آن کشور را هدف ميليتاريسم خود قرار دهند» جهانی
توانند از نيروهای انسانی، اراضی، آبها و  آنها برای اين حرکت خود می

  .آسمان عراق استفاده کنند 
الذکر بخشی از مفاد و بندهای اين معاهده امنيتی است که به  نکات فوق

از طرف دولت آمريکا به دولت عراق صورت يک توافقنامه محرمانه 
آش آنقدر شور بود که آشپز نيز «به قول معروف .  شده است» پيشنهاد«

هدف نواستعماری و ماهيت حياط خلوت ساختن عراق .  »به صدا در آمد
در اين توافقنامه به قدری شفاف است که بعد از انتشار بعضی از مفاد و 

د اعتراض و انتقاد نوری المالکی بندهای آن، پذيرش توافقنامه حتی مور
هياهوی اينان را نبايد به .  و بعضی از اعضای کابينه او قرار گرفت

آمده و احتماال طرفدار کسب » سرعقل«حساب اين امر گذاشت که آنها 
خواهی و پيشکشی طلبی نوری المالکی از  سهم.  اند حاکميت ملی شده

جرح و تعديل سطحی آن نظام جهانی و سپس پذيرش توافقنامه بعد از 
 –ای  های نيروها و دولتيان کمپرادور در کشورهای حاشيه گی يکی از ويژه

طور  به.  سابقه و استثنائی نيست پيرامونی است که از نظر تاريخی بی
الدوله و  ، هئيت حاکمه ايران به رهبری وثوق١٩١٩مثال، در سال 

و » ترش بلشويسمگس«ايران و » تجزيه«همکارانش، به بهانه هراس از 
خواهی در ايران، موقعيت را برای  های آزادی برای سرکوب جنبش

با انگلستان مناسب شمرده و به پای مذاکره و تصويب قرارداد » اتحاد«
وزير  الدوله نخست در آغاز مذاکره، وثوق.   انگليس رفتند– ايران ١٩١٩

الدوله  مو مسعود صار) وزير امور خارجه(الدوله فيروز  ايران، نصرت
دقيقا مثل نوری المالکی و همکارانش هياهو راه انداخته و ) وزير ماليه(

عالرغم هياهوی .  خواهان جرح و تعديل در مفاد قرارداد شدند
ايران «الدوله و همکارانش، اقشار مختلف مردم آنها را متهم به  وثوق
رانش الدوله و يا که وثوق علت اين.  ساختند» بيگانه خواهی«و » فروشی

به اين نوع اتهامات معروف گشتند، يک انگ سياسی يا برچسب نبود، 
يا » پيشکش«بلکه اين بود که آنها بعد از اعتراضات خود هر سه مبلغی 

الدوله هر  الدوله و صارم  هزار تومان، نصرت٢٢٠الدوله  وثوق(رشوه 
 ها به پاداشت خدمات خود برای امضاء از انگليس)  هزار تومان١٧٠کدام 

  .قرارداد دريافت کردند 
به هررو سئوال اصلی اين است که سياست ناظر بر اين توافقنامه امنيتی 
که هنوز به طور رسمی اعالم نشده است، چه اهدافی را در عراق و ديگر 

  کند؟ کشورهای خاورميانه و ازجمله ايران، دنبال می
  اهداف توافقنامه

 بدون توجه به پديده ميليتاريسم توان بدون ترديد اهداف اين معاهده را نمی
نزديک به سی .  تر شدن سرمايه مورد بررسی قرار داد در دوره جهانی

 تا ١٩۴۵از (سال بعد از عروج آمريکا به قدر قدرتی در سطح جهانی 
هيئت حاکمه آمريکا اهداف امپرياليستی خود را بدون ضرورتا ) ١٩٧٣

» جنگ سرد«در زمان .  دبر توسل به ميليتاريسم به نحو موثری پيش می
آمريکا بدون استفاده از نيروهای نظامی و بدون توسل به ميليتاريسم 

های  موفق شد که با توسل به پروسه کمپرادورسازی و استفاده از محمل
های  موثری چون سيا، در متجاوز از بيست کشور، از طريق کودتا دولت

های کمپرادور  لتضد امپرياليستی و دموکراتيک را نابود ساخته و دو
در .  به سرکردگی آمريکا را، جانشين آنها سازد» بلوک غرب«متعلق به 

 ١٣٣٢از کودتای بيست و هشت مرداد (ها  اين کودتاها و تغيير رژيم
 در ايران گرفته تا کودتای يازده سپتامبر ١٩۵٣ آگوست ١٩مطابق با 
 تلفات آمريکا بدون حمله نظامی و طبعا بدون دادن)  در شيلی١٩٧٣

.  نظامی موفق شد که به اهداف سياسی و اقتصادی خود دست يابد
گران تاريخ سياسی و ازجمله استفان  جهت نيست که بعضی از تحليل بی

» غيرارضی محور«مزاروش، آمريکا را در اين دوره يک امپرياليست 
بلوک «ولی بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی و .  دارند محسوب می

دوره جنگ سرد، ميليتاريسم در تاروپود نظام رخنه کرده و پايان » شرق
وساز رژيم سرمايه، به يک وجه  و بعد از تبديل به بخشی از سوخت

ايدئولوژی رسمی و ابزار رسمی راس نظام در پيشبرد پروژه جهانی 
در اين دوره که از .  مبدل شد) »دکترين مونرو«جهانی ساختن (آمريکا 

ت وقوع و ادامه بحران ساختاری نظام سرمايه  به موازا١٩٧٠اوايل دهه 
شروع شده و تا کنون ادامه دارد، آمريکا در هيچ کشوری بدون حمله و 

گزينی و تغيير رژيم نگشته و به حق مثل اجداد  اشغال نظامی قادر به جای
  )البته در سطح جهانی(» ارضی محور«کهن خود، به يک امپرياليسم 
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  *ديدگاه * 
 ؟آيا مردان می توانند متحد فمينيسم باشند

 نريمان رحيمي: برگردان* / نيگات گاندی: نويسنده
نيگات گاندی برای اين پاسخ ". آری، می توانند: "مدرسه فمينيستي

نبشی است برای پايان چون فمينيسم فلسفه و ج: اينطور استدالل می کند
دادن به تمام شکل های ستمگری، از جمله آن ستمگری که ريشه ی 

نيگات گاندی زن فمينيست هندی اضافه می کند که در واقع . جنسيتی دارد
مردانی که در مورد مسائل جنسيتی حساس هستند بايد خيلی نسبت به اين 

 .جنبش احساس نزديکی کنند
ين بدفهمی نسبت به فمينيسم است که بر هدف اين مقاله روشن ساختن ا

اساس آن فمينيسم بعنوان يک جنبش ضد ازدواج، ضد خانواده و ضد مرد 
مردان هم می توانند فمينيست . و يک جنبش وارداتی غربی تلقی می شود

باشند، زيرا فمينيسم فلسفه و جنبشی است عليه هرگونه اشکال ستمگری، 
عليه ازدواج و خانواده نيست بلکه فمينيسم . از جمله ستمگری جنسيتی

می خواهد اين نهادها را از بی عدالتی هايی که در آنها عجين شده اند 
مردان از جنبش فمينيستی رانده نمی شوند؛ در واقع مردانی که . پاک کند

نسبت به مسائل جنسيتی حساس هستند بايد خودشان را جزئی از اين 
) N.S. Khan(س خان .و ن) K. Bhasin(باسين . ک. جنبش بدانند

: فمينيسم را در بستر جغرافيايی جنوب آسيا اينطور تعريف می کنند
فمينيسم عبارت است از آگاهی نسبت به ستم بر زنان و بهره کشی از "

آنان در جامعه، در محل کار و در درون خانواده؛ و عمل آگاهانه ی زنان 
 که با اين فلسفه بنابراين هر کس". و مردان برای تغيير اين وضعيت

احساس اشتراک دارد و از تعهد برای پايان دادن به ستم جنسيتی حمايت 
من می خواهم اين تعريف را گسترش بدهم تا . می کند يک فمينيست است

ريشه های ديگر ستم را نيز، مانند ستم طبقاتی، ستم سيستم بسته ی 
تم که با ستم کاستی، ستم قوميتی و ستم مذهبی در بر بگيرد؛ شکل های س

اين شکل های ستم روی زندگی مردان هم . جنسيتی در آميخته هستند
 .تاثير می گذارند اما نه به اندازه ی زنان

مردان هم موجودات . تنها شامل جنسيت زنان نمی شود" جنسيت"
جنسيتی هستند و به صورتی منفی توسط جنسيت مردانه 

)masculinity (است زير تاثير قرار که ساخته و پرداخته ی اجتماع 
همه ی مردان بطور طبيعی دارای مردانگی مبالغه آميز . می گيرند

)hypermasculine ( بصورت تجاوزگری، رقابت جويی و بيگانگی با
مردان بايد دغدغه ی پايان دادن به ستم بر زنان را . احساسات نيستند

ی ديگر از داشته باشند چرا که اين می تواند راهی باشد برای اعالم نوع
لزومی ندارد که مردان و . مردانگی و کم رنگ کردن مرزهای جنسيتی

در . زنان بعنوان دو جنسيت گوناگون، در تقابل با هم قرار داشته باشند
يک دنيای هماهنگ و هارمونيک، اضمحالل جنسيت های دوگانه که برای 

ی برای توصيف مردان و زنان بکار می روند، می تواند راه را برای دنياي
دنيايی که در آن سايه روشن ها و انواع . تکثر جنسيتی هموار کند

 .متفاوتی از مردانگی و زنانگی شکوفا شود و مورد پذيرش قرار بگيرد
آيا همه ی اينها غير طبيعی و مايه ی آشوب و هرج و مرج است؟ به همه 
 ی اينها بعنوان دوباره تعريف کردن آن چيزی نگاه کنيد که امروز به

پذيرش دنيايی با . صورت زيستی و بيولوژيک طبيعی تلقی می شوند
جنسيت های متکثر موجب داشتن دنيايی می شود با ثبات بيشتر، صلح 
آميز تر و بهتر در مقايسه با دنيايی که در آن فقط با دو جنسيت کامال 

اين امر می تواند باعث شود تا زنان و . ثابت و جدا از هم سر و کار داريم
دان رها شوند از اجرای نقش های دوگانه ی جنسيتی که بطور ثابت مر

فمينيسم ساختار جنسيت . تعريف شده اند و بی نهايت مخرب هستند
فمينيسم تشويق می کند آزادی از محدوديت . دوگانه را به چالش می کشد

هايی را که مردان و زنان بخاطر اجبار در اجرای نقش های جنسيتی شان 
وضعيت و موقعيت اجتماعی زن و مرد است ، و نه بيولوژيک اين . دارند

و زيست شناختی، که مرد را بعنوان فراهم آورنده ی زندگی زن و زن را 
 .بصورت وابسته به مرد در می آورد

. صرف تاييد وجود نابرابری برای پايان دادن به نابرابری کافی نيست
در کتاب اش ) Paulo Freire(پائلو فريه . تصديق بايد با کنش همراه شود

، اتحاد با )Pedagogy of the Oppressed(" پداگوژی ستمديده"به نام 
او آنهايی . ستم ديده گان را بصورت کنشی از روی عشق تعريف می کند

را که در طول تاريخ نقش ستم گران را داشته اند مخاطب قرار می دهد و 
ر پدرساالرانه با ستم خردمندانه کردن گناهتان از طريق رفتا: "می گويد

ديدگان و قراردادن ستم ديدگان در يک وضعيت عدم استقالل و وابستگی 
ستمگر آن وقتی متحد ستمديده است که به . نشانه ی اتحاد با آنان نيست

ستمديدگان نه بعنوان يک مقوله ی مجرد بلکه بعنوان افرادی بنگرد که 

و به جای ژست های  وقتی که ا–نسبت به آنها بی عدالتی کرده است 
خيرخواهانه، احساساتی و فردگرايانه بتواند ريسک کنش از روی عشق 

 ".را بپذيرد
کنش از روی عشق، نه کنشی منفعالنه بلکه تعهدی مسئوالنه و از روی 

اين کافی نيست که مردان بگويند که آنها شخصا . شوق برای تغيير است
هر بار که . فعالنه استاين يک کنش من. مسئول ستم نسبت زنان نيستند

به زنی اجازه ی کسب شخصيت او داده نشود، هر بار که زنی بخاطر زن 
 کتک بخورد، زنده –بودن اش مورد سوء استفاده و آزار قرار بگيرد 

زنده سوزانده شود، مورد تجاوز قرار بگيرد، دچار نقص عضو شود يا 
ت از اين  و مردان خوش ني-اينکه بخاطر جنين دختر بودن سقط شود

موضوع ها روی بگردانند، آن مردان خواه نا خواه در امر ستم بر زنان 
چرا که سکوت در مقابل ستم، شکلی از شرکت در . شرکت داشته اند
چرا که بی اهميت شمردن ستم، شکلی از شرکت در . ستمگری است
نه سکوت،  .و همچنين بی تفاوتی و القيدی نسبت به ستم. ستمگری است

 .اوتی و نه بی اهميت شمردن هيچکدام کنشی مبتنی بر عشق نيستندنه بی تف
  تاثير در جنوب آسيا

سکوت، بی اهميت شمردن و بی تفاوتی در برابر ستم به زنان، نشانه 
هنگامی که . هايی از تمايل به حفظ وضع کنونی و عدم تغيير آن هستند

ی می مردان ستمديدگی زنان را بعنوان موضوعی بی اهميت به کنار
گذارند، يا وقتی وضعيت زنان را فقط مربوط به خود زنان می دانند، آنها 
در واقع از ادامه ی ستمگری هواداری می کنند بخاطر اينکه درگير شدن 
خودشان را در اين موضوع خطری می بينند در جهت از دست دادن 

گزارش محبوب الحق . موقعيت ممتازی که اکنون از آن برخوردار هستند
هشدار می دهد که که ) 2000سال (» يشرفت انسان در جنوب آسياپ«
اگر هنوز جنسيتی نشده باشد، اما بطور جدی در خطر " پيشرفت انسان"

اين به آن معنی است که اگر موضوع نابرابری جنسيتی بصورت ". است
يک سياست فوری و ارجح در نظر گرفته نشود، آسيای جنوبی همچنان 

رين، ضعيف ترين، بی سوادترين و بی توجه ترين بعنوان يکی از فقيرت
موقعيت فرودست بودن زنان . مناطق به موضوع جنسيت باقی خواهد ماند

 .می تواند موجب از ميان رفتن پيشرفت کشورهای جنوب آسيا شود
 مردان بعنوان همراهان

مردان طرفدار فمينيسم بعنوان همراهان متحد با زنان، برای پيشبرد 
 چه می توانند بکنند؟ بعنوان متحدان زنان ستمديده، مردان برابری زنان

فمينيست . طرفدار فمينيسم بايد بطور فعال در مسائل سياسی درگير شوند
بگذاريد . ها معتقدند که تغييرات مهم سياسی از خانه آغاز می شوند

کار خانگی بعنوان کار . نگاهی به موضوع تقسيم کار در خانه بياندازيم
ده است چرا که کار خانگی، کاری است بدون مزد که توسط شناخته نش

 .زنان انجام می شود
يک مرد طرفدار فمينيسم نمی تواند انتظار داشته باشد که مسئوليت خانه 

کار خانگی کاری . داری و نگهداری بچه ها کامال بر عهده ی زن باشد
ار، تنها اين نوع ک. است که بايد برای گذران زندگی خانوادگی انجام شود

اتحاد فعال عبارت از اين است که مردان طرفدار فمينيسم . کار زنان نيست
و همچنين اين موضوع را . بطور کامل در تقسيم کار خانه شرکت کنند

دلسوزی منفعالنه . بعنوان يک ايده آل در ميان ديگر مردان ترويج دهند
نايی فقط عبارت است از احساس تاسف برای همسری که بيشتر از توا

خودش کار می کند، و يا در بهترين حالت توصيه به همسرش برای 
 .استخدام يک کارگر خانگی

چگونه " در مقاله اش با عنوان )Frances Kendall(فرانسيز کندال 
، ليستی از کارهايی "شخصی با موقعيت ممتاز می تواند يک متحد باشد
او راه های ساده ای . دکه متحدان ستمديدگان بايد انجام بدهند ارائه می کن

را ارائه می کند که متحدان می توانند با استفاده از آن راه ها درباره ی 
امتيازهای خودشان و اثرات آن امتيازها روی زندگی کسانی که از آن 

يک متحد اين سوال را مطرح می کند که . امتيازها محروم اند قضاوت کنند
جنسيت او مرد نبود؟ چگونه زندگی او چه تفاوتی با اکنون داشت اگر 

امتيازهای مردانه ی او مانند سپری در برابر بی عدالتی ها عمل می کنند؟ 
چگونه نبود آن امتيازها فرصت ها و امکانات را برای پيشرفت زنان از 
آنها می گيرد؟ چگونه او بعنوان يک متحد می تواند خودش را در جهت 

 مسائل زنان قرار دهد؟
. ن سکوت وفادارانه ی او نسبت به مردان ديگر استاين به معنی شکست

کندال اصرار دارد که شکستن پيمان های متحدانه با ديگر اعضای گروه 
  اين برای کسانی که خودت را در جهت "مهم است چرا که ) مردان(خود 

  5    بقيه در صفحه                                                            

….……………………………………  
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 :کانون نويسندگان ايران اعالم کرد
   آذر، روز مبارزه با سانسور١٣

  
ست، زيرا به طور  آزادی انديشه و بيان حق طبيعی هر انسانی

انديشد و هيچ دليل طبيعی نيز برای جلوگيری  طبيعی هر انسانی می
آن چه موجب سلب اين حق از . ی او وجود ندارد از بيان انديشه

هايی است که برای تداوم خود در صدد  ود، منافع نظامش انسانی می
به اين ترتيب اکنون اين حق . آيند ی مخالف برمی حذف انديشه

 از - گيريم به درجات مختلف-طبيعی کم و بيش در سراسر جهان
اما سلب آزادی . شود سوی مراجع قدرت از افراد انسان سلب می

ها يا جلوگيری از  نامهها، نشريات و روز بيان تنها با توقيف کتاب
حذف . گيرد نشر و پخش آثار نويسندگان و انديشمندان صورت نمی

فيزيکی صاحبان قلم و انديشه و تعقيب و آزار آنان نيز شکل ديگری 
هرساله صدها انديشمند، نويسنده و . از سرکوب آزادی بيان است

وشش ها و عقايد خود يا ک نگار تنها به دليل انتشار انديشه روزنامه
رسند، به زندان  های اجتماعی به قتل می برای بيان و افشای واقعيت

  . گيرند های ديگر تحت فشار و تعقيب قرار می افتند، يا به شکل می
 ٩۵، ٢٠٠۶بنا به آمار گزارشگران بدون مرز، فقط در سال 

در مورد نويسندگان . اند  نفر زندانی شده١٣۵نگار کشته و  روزنامه
های خود  که صرفا به دليل ابراز عقايد و بيان انديشهو انديشمندانی 

اند آماری در اختيار نداريم، اما پيوسته شاهد  کشته يا زندانی شده
  .اخبار پراکنده از اين دست نيز هستيم

ها آزادی انديشه و  اما وضع ايران از بيشتر کشورهايی که در آن
ويژه  و بهالبته جامعه ايران . تر است شود، وخيم بيان سلب می

ی سانسور دست به  هاست که با پديده  نويسندگان و هنرمنداِن آن سال
ی  اند؛ اما ظرف دو سه سال اخير اين پديده چنان دامنه گريبان
ای يافته است که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن  گسترده
ها در انتظار اخذ  ها و سال هايی که ماه انبوه کتاب. توان نهاد نمی

شوند گواه اين   ساختمان ارشاد بر روی هم انباشته میمجوز در
ست که متوليان سانسور مطالب بسياری از   و اين در حالی مدعاست،

ها  يابند دستکاری و در آن هايی را هم که اجازه انتشار می کتاب
 تئاتر، موسيقی،  عالوه بر اين، سينما،. کنند اعمال نظر می

های انديشه و بيان   و ديگر عرصههای اينترنتی نويسی، سايت وبالگ
شود در امان  ها که هر روز شديدتر می اندازی نيز از اين دست

 . نيستند
مجموع اين شرايط معنايی جز سرکوب خالقيت و ممانعت از ابراز 

دستگاه سانسور در حقيقت نه . وجود نويسندگان و هنرمندان ندارد
ا که حق طبيعی هر کلمه و تصوير، بلکه خودانگيختگی و ابراز آن ر

کند و به اين ترتيب حق جامعه را برای  ست سالخی می انسانی
برخورداری از ادبيات و هنِر غيرحکومتی و پيشرو لگدمال 

 . سازد می
های برجسته آن، محمد  کانون نويسندگان ايران که دو تن از چهره

های اخير در راه آزادی انديشه  مختاری و محمدجعفر پوينده، در سال
اند، به پيروی از اصول مندرج در منشور خود، در   بيان جان باختهو

برابر اين موج رو به گسترش سانسور که بسياری از نويسندگان و 
نشين کرده و آثار آنان را در محاق فرو  هنرمندان را در عمل خانه

 .کند برده است، اعتراض و انزجار خود را اعالم می
 آذر را به ١٣ا سانسوِر کانون روز در همين راستا، کميته مبارزه ب

 به عنوان روز مبارزه با سانسور اعالم ٧٧باختگان آذرماه  ياد جان
خواهد تا  و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج کشور می

باشد که روزی سايه . صدای اعتراض خود را با صدای ما درآميزند
 .  برداشته شودسنگين سانسور از سر ادبيات و هنر

 !نويسندگان و هنرمندان در ايران و جهان
 ! های نويسندگان اتحاديه
 ! های قلم در سراسر جهان انجمن

خوانيم تا ضمن به رسميت شناختن اين روز، از  شما را فرا می
  .حرکت ما در مبارزه با سانسور به هر طريق ممکن حمايت کنيد

  مبارزه با سانسور کميته
 کانون نويسندگان ايران 

   ١٣٨٧آبان  ٢٢
  

…………………………………………  

  هزار آارگر افغانی در تهران14دستگيری 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با رد اظهارات مدير کل اتباع خارجی وزارت کار 

 تبعه افغانی طی هفت ماه 700 هزار و 14و امور اجتماعی از دستگيری 
 . داد خبرگذشته

پليس در هر کجا :هر عنوان کردفرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با م
اتباع غير مجاز را ببيند بالفاصله آنها را دستگير و به معاونت امور اتباع 
بيگانه تحويل می دهد و ضعفی اگر هست بايد در جايی خارج از ناجا مورد 

 .بررسی قرار گيرد
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی هفت ماه : سرتيپ عزيزاهللا رجب زاده افزود

 نفر از اتباع افغانی را دستگير کرده است که از اين 743 هزارو 14ه تعداد گذشت
 . نفر به علت حضور غير مجاز از کشور اخراج شدند141 هزار و12تعداد 

چندی پيش مدير کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی از همکاری 
ز ضعيف پليس و وزارت کشور در اخراج نيروی کار غير مجاز خارجی ا

متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجی که عموما : کشور انتقاد کرده و گفته بود 
مربوط به کشور افغانستان است تا کنون توسط پليس و وزارت کشور عملی 

 .نشده است
محمدرضا صالحی مرام درباره برنامه ريزی قبلی برای اخراج نيروی کار 

روی کار غيرمجاز اخراج ني: خارجی از ابتدای مهر ماه سال جاری گفت
خارجی بر عهده ما نيست و وزارت کشور به همراه پليس بايد اين وظيفه را 

 .انجام دهند
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با رد اظهار مديرکل اتباع خارجی وزارت کار و 

پليس تهران بزرگ برابر آمار اعالم شده اقدام به : امور اجتماعی به مهر گفت
ز افغانی می کند و گفته معاون وزير کار مبنی بر دستگيری اتباع غيرمجا

 .همکاری ضعيف نيروی انتظامی در جمع آوری اين افراد غير قابل قبول است
پليس : سرتيپ رجب زاده درباره روند اخراج اتباع غير مجاز افغانی گفت

برابر قانون اين افراد را جمع آوری می کند اما برخی مسئوالن در اخراج اين 
 .ر بعضی از زمانها کوتاهی می کنندافراد د

 ميليون 2بنا به گفته کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی بيش از 
           .نفر از اتباع خارجی غير مجاز از افغانستان در بازار کار ايران فعال هستند

 نشين هستند شش ميليون نفر در ايران حاشيه
شش ميليون نفر در ايران حاشيه نشين براساس گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، 

براساس اين گزارش و به نقل از محمد حسين اژدری يکی از شرکت کننده .هستند
 شهر ايران سکونت ٧٠گان در همايشی دولتی در اين رابطه، حاشيه نشينان در 

 . درصد از جمعيت شهرنشين در ايران را شامل می شوند٢٠دارند و 
شينان يکی از تبعات گسترش هر چه بيشتر فقر افزايش روز به روز حاشيه ن

 .ميباشد که يکی از آنها گران شدن بی رويه قيمت مسکن است
در اثر سياست های دولت های حاکم در جمهوری اسالمی، قيمت مسکن هر 

 .ساله با جهش های وحشتناک روبرو بوده است
سه برابر در دوره ی رياست احمدی نژاد، قيمت مسکن در طول سه سال بيش از 

                   کميته پيگيری تشکل های آزاد کارگری: برگرفته از    . افزايش قيمت داشته است

.............................................  
  چهار فعال سياسي کرد به اعدام و زندان محکوم شدند

  به نام آزادي
بي در حدود روستاي هندوان از توابع شهر خوي استان آذربايجان غر

هفت ماه پيش صحنه درگيري پارتيزانهاي حزب حيات آزاد کردستان 
  .و نيروهاي سپاه پاسداران بوده است) پژاک(

پس از پايان درگيريهاي مذکور نيروهاي امنيتي تعدادي از اهالي 
  . بازداشت مي نمايند روستاي هندوان را به اتهام همکاري با حزب مذکور

جوانان روستا به نامهاي حسين ياسمني ، فصيح پنج دختر و تعدادي از 
  .ياسمني ، فهيم رضا زاده منجمله اين بازداشت شدگان بوده اند

نامبردگان به بازداشتگاه اداره اطالعات شهر خوي منتقل و تحت 
  .فشارهاي روحي و جسمي قرار گرفتند

پس از طي پروسه تحقيقات و بازداشت ، آقايان فصيح ياسمني به اعدام 
به دو سال حبس تعزيري و ) پدر آقاي فصيح ياسمني(حسين ياسمني ، 

  . سال حبس تعزيري توام با تبعيد محکوم گرديدند15فهيم رضا زاده به 
احکام صادره با قيد فوريت در دادگاههاي تجديد نظر استان و ديوان 

همچنين به . عالي کشور تائيد و در روز جاري به متهمان ابالغ گرديد 
آقاي ياسمني به صورت غيررسمي اعالم گرديده است حکم خانواده 

  .اعدام فصيح ياسمني در طي روزهاي آتي به اجرا در خواهد آمد
همچنين در گزارشي ديگر از ماکو آمده است حکم اعدام صادره براي 
فعال سياسي اهل ماکو به نام رستم ارکيا به تائيد ديوان عالي کشور 

عاالن سياسي اين شهر مي باشد که از رسيده است ، آقاي ارکيا از ف
اتهام نامبرده نيز .چندي پيش در زندان مرکزي اين شهر به سر مي برد

وي فاقد وکيل مدافع بوده . عضويت در حزب مذکور اعالم گرديده است
  8/87/  26 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران                   .است
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