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    سازمان2اعالميه شماره 
 !خاوران سمبل مقاومت سرخ يک نسل 

 
ايران و جهان ، رژيم در بحبوحه بمباران غزه و توجه انظار مردم 

جمهوری اسالمی در حاليکه برای قربانيان غزه اشک تمساح می ريخت ، 
بولدوزر هايش را به سراغ گلزار خاوران فرستاد تا اين يادگار مقاومت و 

بين .مبارزه هزاران جانباخته راه آزادی و برابری را به کلی از بين ببرد
انقالبيونی که توسط  هزاران  تن از اين ١٣٦٧ تا ١٣٦٠سال های 

جمهوری اسالمی به طرق مختلف کشته شده بودند ،  در اين گورستان 
 پس از کشتار ١٣٦٠دفن مبارزان تيرباران شده از سال . دفن شدند 
 نيز تنها چپ ها را به ١٣٦٧تا سال . چپ در اين محل آغاز شد انقالبيون 

 دفن ١٣٦٧ان ولی پس از قتلعام وحشيانه تابست. اين محل می آوردند 
انفرادی اعدام شدگان به کندن کانال و ريختن دسته جمعی آنها به اين 

 به حدی بود که به دليل شتاب 67ابعاد  قتلعام سال . کانال ها تبديل شد 
رژيم در مخفيانه دفن کردن قربانيان ، دست و سر وچهره بعضی از 

  . قربانيان از خاک  بيرون زده بود 
ن که با قطع مالقات ها از سرنوشت عزيزان خود خانواده های قربانيا

نگران  شده و عليرغم تالش آنها مقامات رژيم از ارائه هر نوع پاسخی 
طفره می رفتند از طريق پيگيری شجاعانه سرنوشت عزيزان در بند خود، 

آنها با . پرده از قتلعام برداشته و خبر آن را به سراسر جهان رساندند
ع در خاوران در آخرين جمعه هر سال و در حرکتی از پايين و تجم

شهريور ماه موجب شدند تا خاطره اين قتلعام فاشيستی درحافظه مردم 
خاوران به معياد گاه تجمع آنها، خواندن سرود و قرار . ايران زنده بماند

دادن گل های سرخ  و عکس بريادگار ها ومزار عزيزان از دست رفته 
به بسياری با تظاهرات مادران آرژانتينی حرکت خانواده ها تشا .مبدل شد

داشت که در اعتراض به مفقود شدن فرزندانشان در دوران ديکتاتوری 
نظاميان حاکم بر اين کشور، به افکار عمومی و توده ها رجوع می کردند 

 در ايران و جهان  ٦٠اخبار تجمعات مختلف خانواده های قربانيان دهه .
خت که در تابستان گذشته با مسدود کردن آنچنان رژيم را به وحشت اندا

جاده هايی که به گلزار  خاوران منتهی می شد از انجام بزرگداشت مراسم 
اقدام به تخريب بقايا و سنگ نوشته . هر ساله در خاوران جلوگيری کرد 

ها وپاشيدن خاک تازه و درخت کاری در اين محل ، ترفند جديد جمهوری 
ده کردن ياد يک نسل کامل از انقالبيون چپ اسالمی برای جلوگيری از زن
انبوه کمونيست های تيرباران شده، فعالين . و آزاديخواه کشورمان است 

 اعضای شوراها و اتحاديه جنبش انقالبی دانشجويی ، رهبران کارگری و
 ايجاد شدند اکثرا در اين مکان دفن شده ٥٧های کارگران که پس از بهمن 

  .اند 
ش کارگری ، دانشجويی ، زنان و مليت های تحت ستم مقاومت و رشد جنب

و استقبال بی سابقه جوانان از آثار مارکسيستی وتالش برای تحليل علمی 
از واقعيت جامعه و رودررويی سياسی و نظری با رژيم اسالمی سرمايه 
اين واقعيت را دوباره متذکر شد که تا هنگامی که استثمار سرمايه داری 

يکتاتوری مذهبی حکومت می کند عليرغم تمام بگير در شرايط مضاعف د
وببند ها و کشتارها شاهد تداوم مبارزه و متشکل شدن ستمکشان خواهيم 

در اين ميان خاوران می تواند به عنوان سمبل مقاومت يک نسل در .بود 
مقابل جنايات جمهوری اسالمی ايستادگی و مبارزه را حتی تا پای جان 

 شرايطی می بايست با تمام امکانات موجود  جنايت در چنين.يادآوری کند 
  .جديد رژيم در تخريب خاوران را افشا کنيم 

  برافراشته باد پرچم سرخ مقاومت خاوران
 سرنگون باد جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم
١٣٨٧ بهمن ١٤     )  راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران   
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 بيانيه کميته مرکزی سازمان
 پيرامون تهاجم اسرائيل به غزه

 ! و پيامدهای آن 
 روز از آن به عنوان ٢٢اکنون کامال روشن شده آنچه که درطی 

غزه نام برده می شد وبه بهانه رد آتش بس توسط حماس " جنگ"
آغازگرديد چيزی جزيک تهاجم يک طرفه و ازقبل طراحی شده 

تهاجم به غايت تبهکارانه ای که . م غزه نبوده استاسرائيل به مرد
پس از سه هفته کشتارو ويرانگری، منجربه خروج يک جانبه 

اسرائيل برای فاتح نشان دادن خود اعالم . اسرائيل ازغزه گرديد
کرده است که خروج  نيروهايش ازغزه را درپی دستيابی به 

 انجام داده -توده های فلسطينی نبود" تنبيه"که چيزی جز-اهدافش
زمان مبادرت وپايان دادن به اين  تجاوز وکشتار به دقت، بين . است

روزهای پايانی نومحافظه کاران درکاخ سفيد و حضوراوباما درآنجا 
هم چراغ سبزبوش به حمله اسرائيل وهم سکوت .تنظيم شده بود

پرمعنا وتأييد آميزاوباما نسبت به آن بويژه با ايراد سخنانی که پس 
ه قدرت رسيدنش ايرادکرد،همزبانی طبقه سياسی حاکم بر آمريکا  ازب

با اين همه اين دامنه .دربرابراين فاجعه  را به نمايش گذاشت
مقاومت ونيزفشارسنگين افکارعمومی مردم منطقه وجهان است که 

نابرابر را تعيين می کند " جنگ"قضاوت نهائی درباره نتيجه اين
ائيل،که نيروهايش را درپشت ونه ادعای پيروزی صددرصد اسر

نوارغزه، جهت تجاوز احتمالی مجدد به حال آماده باش نگه داشته 
بی ترديد هدف اصلی اسرائيل ازاين همه وحشی گری و به . است

حداکثررساندن خشونت جنگی و کشتارو ويرانگری،درهم شکستن 
روحيه مقاومت مردم غزه  وهمه فلسطينی ها دربرابراهداف تؤسعه 

  .ه اسرائيل بودطلبان
گرچه اکنون درپی خروج بک جانبه ارتش اسرائيل آتش بسی 
درنوارغزه برقرارشده است،اما ناگفته نماند که هم چنان آتش بسی 
يک جانبه،مشروط به اراده اسرائيل وحاصل توقف تهاجم  يک 

و عامل . جانبه آن است وبه همين دليل سخت شکننده است وناپايدار
اين آتش بس هم کسی جزخود اسرائيل نيست که اصلی تهديد کننده 

با توسل به بهانه های متعدد وازجمله  تهديد به شروع حمله مجدد، 
درصورت ازسرگيری قاچاق اسلحه از گذرگاه هائی که 
بطورمحدودوکنترل شده برای عبوراندکی دارووسائل اوليه پزشکی 

بانی، درواقع اين تهديدات ز.ومواداوليه غذائی، گشوده شده اند
عملی هم شده ومنجربه گلوله باران مردم غزه ازهوا و ساحل 

  . وکشته ومجروح شدن ده ها فلسطينی گرديده است
چنانکه می دانيم بيالن اين تجاوزنظامی درطی سه هفته و درپی 
بارش بی وقفه گلوله وبمب ازدريا وهوا وزمين برسروروی ساکنين 

ف آنهارا غيرنظاميان غزه،حدودهزاروپانصدنفرکشته،که بيش ازنص
تعدادمجروجان .وبيش ازيکسومشان را کودکان تشکيل می دادند،بود

وسوخته شدگان توسط بمب های فسفری وغيرفسفری به بيش از 
ويرانی ده ها هزارساختمان ومدرسه . پنج هزارنفر رسيد

وبيمارستان ولوله های آب و فاضالب وبطورکلی نابودی تأسيسات 
به " ظفرمندانه"دستاوردهای اين تجاوززيربنائی غزه ازديگر

دامنه مادی خسارات وارده سربه ميلياردها . شمارمی روند
  .دالرميزند بطوری که غزه احتياج به بازسازی اساسی دارد

دبيراقدامات بشردوستانه سازمان ملل می گويد که ازماهيت نظام 
 هم او گفته که دريک منطقه.يافته تخريب ها درغزه شوکه شده است

صنعتی به وسعت يک کيلومترمربع ساختمانها با بولدوزر وگلوله 
ميزان نابودی ها به حدی . های توپ کامال با خاک يکسان شده اند

است که هرنوع فعاليت اقتصادی وسيع درغزه را سالها به عقب 
 .برده است

  نسل کشی و جنايت جنگی
 روز از ورود خبرنگاران به داخل غزه ٢٢اسرائيل که برای 

جلوگيری می کرد،اکنون با ديداربرخی مقامات سازمان ملل 
ِ رسانه ها ونهادهای بين المللی وانتشار اخبار و  وگزارشگران
گزارشات وتصاويرتکان دهنده،بطورجدی درمظان ارتکاب به جنايت 
جنگی و آدم کشی و نقض آشکار چندين فقره از مقررات رسمی 

ل ازشروع حمله گفته شيمون پرزقب. شرايط جنگی قرارگرفته است
 بود که نگران چهره اخالقی اسرائيل درنزدافکارعمومی جهانيان

 بقيه در صفحه دوم
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 ولی اکنون نخست وزيراسرايئل  به وزيردادگستری.نيست
دستورداده است که با تشکيل يک تيم قضائی وحقوقی اقدامات الزم 
ع را برای حمايت ازسربازان وفرماندهان اسرائيلی دربرابرهرنو

اتهام به ارتکاب جنايت جنگی به عمل آوردو سرويس های 
اطالعاتی اسرائيل نيزدريک اقدام پيشگيرانه با صدوردستورالعملی 
به رسانه ها نسبت به انتشار گزارشات مشخص همراه با اسامی 

واين درحالی است که مقامات . وعکس سربازان هشدارداده اند
ود اعالم داشته اند که تا سازمان ملل درهمان واکنش های اوليه خ

اين لحظه شاهد چنين خشونتی درسايرنقاط جهان نبوده اند 
وبراساس قرائن وشواهد موجود،اسرائيل درموارد متعددی آشکارا،  

هرروزکه ازفرونشستن .مقررات کنوانسيون ژنو را نقض کرده است
پرده دود بمب های فسفری  ميگذرد،بيش ازپيش ابعادجنايات حاصل 

رد بمب های فسفری تغليظ شده وکشتارعمدی غيرنظاميان ازکارب
 .نمايان می شود

 جنگ ادامه اهداف سياسی است و سياست نيزادامه اهداف جنگی
پيش ازحمله جنايت کارانه به غزه، مدت طوالنی شاهد محاصره 
همه جانبه برای جلوگيری ازورود موادغذائی ووسائل پزشکی به 

نی درميان فلسطينی ها توسط دولت نوارغزه وهم چنين اختالف افک
واکنون با پايان . اسرائيل و دولت های اروپائی وآمريکا بوديم

 روزه همچنان شاهد تداوم اين سياست ضدانسانی واجرای ٢٢کشتار
توسط " جنگ"شرط وشروط های مطرح شده درقبل ويا درخالل

 چنانکه دولت اوباما ازهمان بدو ورود. اسرائيل وحاميان آن هستيم
" به کاخ سفيد ضمن حمايت ازشروط اسرائيل اعالم داشت که 

آمريکا به امنيت اسرائيل متعهد است وماهمواره ازحق اسرائيل 
مفهومی که گويا شامل کاربرد تجاوز و جنون -"دفاع ازخود"برای 

حماس بايد به شليک خود پايان . دفاع ميکنيم-آدم کشی نيز ميشود
مه ضدقاچاق حمايت می کنند وبا اين امريکا و متحدانش ازبرنا.دهد 

مذاکره با مصر نيزبا ." کارحماس ديگرنمی تواند بارديگرمسلح شود
همين اهداف وبرای پايان دادن به قاچاق اسلحه صورت می 

کنترل گذرگاه ها و کمک های ارسالی وچگونگی تقسيم آن بايد .گيرد
ن اوهم چني.باشد) وتشکيالت خودگردان(دراختيارمحمود عباس 

کشورهای عرب را به ايستادگی دربرابر افراط گرائی دعوت 
ناوگان . مشابه همين سياست را اروپا نيزدرپيش گرفته است.کرد

دريائی آمريکا درمنطقه به تشديد کنترل دريائی و بازرسی کشتی 
های مشکوک برای جلوگيری از قاچاق اسلحه و ارسال کمک های 

ديه اروپا و  فرانسه مستقيم به غزه و حماس پرداخت واتحا
 . نيزناوچه هائی را به همين منظور به آبهای مجاور غزه ازسال داشتند

 عامل اصلی تقويت بنيادگرائی سياست های اسرائيل ودولت های غربی
همانطورکه تهاجم اسرائيل به لبنان موجب تقويت حزب اله 
وبنيادگرايان درلبنان ودرمنطقه ودرسطح جهان وازجمله تقويت 

ضع جمهوری اسالمی گرديد، بی ترديد تهاجم به غزه وسرکوب موا
بيرحمانه مردم فلسطين نيزازطريق واريزکردن دستاوردهای 
مقاومت به حساب بنيادگرايان اسالمی،موجب گسترش نفوذ حماس 

وقتی چفيه رهبران حماس . ومواضع جمهوری اسالمی خواهد گرديد
روش می رود،نشانه   هزاردالربه ف345درکشورهای عربی به مبلغ 
دامنه برانگيختگی توده های وسيع . ای ازهمين واقعيت است

مسلمان درکشورهای عربی و سراسرمنطقه ودرکشورهای اسالمی 
ودرسطح جهان ودرحمايت از نه فقط  مقاومت مردم غزه  بلکه هم 

تا آن حد که عمالموجب . چنين ازحماس نيز بسيارگسترده بوده است
های عربی شده و کشورهائی هم چون شکاف درميان دولت 

موريتانی وقطر ناگزيرازتعليق روابط موجود فی مابين خود و 
 کشورعربی نيز خواهان قطع ٢٢ کشوراز١٣اسرائيل گرديدند و

همانطورکه دامنه اعتراضات با .رابطه اعراب با اسرائيل شدند
شعارها وپالکاردهای اسالمی درکشورهائی چون ترکيه واندونزی 

 . توده ای و کالن پيداکردابعاد
 جمهوری اسالمی ايران، استثنائی برقاعده

- با وجود آنکه جمهوری اسالمی اززبان يکی اردولتمردان خود
 جنگ غزه را شکست طرح بين المللی وآرايش -رئيس مجلس

صحنه منطقه برای مهارايران توصيف کرد و اززبان رفسنجانی آن 
عنوان نمود، وعليرغم را مقدمه جنگ سوم وفتح بيت المقدس 

تالش های گسترده ای که برای بسيج مردم وبه صحنه آوردن آنها 
درزيرچترشعارها واهداف خود به عمل آورد،اما نتوانست به هدف 

درواقع به دليل سه دهه حاکميت استبداد مذهبی ومشاهده .خود برسد
بيالن وعملکرد به شدت منفی آنها،جنبش اسالمی وبنيادگرائی دربه 

ازهمين رو .طالح ام القراء خود بشدت منزوی ومنفورشده استاص
رژيم به موازات هياهوی کرکننده تبليغاتی خود درمورد حمايت 
ازمردم غزه وفلسطين،عمال آن را به فرصتی برای تشديد اختناق 
ودامنه سرکوب،نظير توقيف روزنامه ها ومسدودکردن بيشتر سايت 

الفين، تشديد اعدام وسرکوب ها  ومنحل اعالم کردن تشکل های مخ
وحتا حمله به گورستان خاوران برای محوپرونده جنايت خود،تبديل 

  . کرده است 
 صدای سوم

تجربه مردم ايران درمورد ماهيت استبدادی و به غايت ارتجاعی 
جنبش اسالمی وبطورکلی  نظام های متکی به مذهب، ازاهميت 

ه تحت هيچ مطابق اين تجرب.راهبردی بزرگی برخورداراست
شرايطی  نميتوان ونبايد صف مستقل مبارزه عليه استبداد و 
تئوکراسی وعليه سرمايه و امپرياليسم و خوی جنگ طلبانه 

که ازجانب واپسگرايان " مبارزه ای"واشغالگرانه او را با صف 
وبنيادگرايان وبدليل تصادم منافع وجهان بينی آنها با مواضع ومنافع 

دراينجا . ان آن صورت می گيرد،درهم آميختامپرياليسم وکارگزار
  :تأکيد به چند نکته درراستای دفاع ازصدای سوم دارای اهميت است

بی شک جنبش مقاومت مردم فلسطين عليه اشغال  وسرکوب 
سيستماتيک  را نمی توان به مقاومت ومبارزه هيچ گروه 

والبته با -وسازمانی،چه ازنوع بنيادگرايانه وچه هرنوع ديگر
درواقع دفاع قاطع از .  فروکاست-نظرگرفتن رابطه متقابل  آنهادر

خواستها و مبارزات  مردم همواره شاخصی بوده است برای ميزان 
نفوذ واعتبار اين گروه ها درميان مردم فلسطين ودراين ميان 

 –مانند الفتح –هرگروهی که تن به سازش با دشمن مردم داده است 
مردم را به سود رقيب واپسگرا ولی به سرعت پايگاه خود درميان 

درهرصورت تقويت . درمبارزه،ازدست داده است" قاطع تر" 
وتضمين تداوم جنبش مقاومت با اهداف وماهيت واقعا رهائی 
بخش،جزبا تمايزقائل شدن بين اين دواز يکسو ومرزبندی دائمی با 
رويکردهای ارتجاعی اضداد داخلی جنبش انقالبی ازديگرسو، ويا به 

بارت ديگر جز با دفاع قاطع ازخواست های مترقی ورهائی بخش ع
مردم، ومنزوی ساختن گرايشات ارتجاعی دربسترمبارزات جاری، 

  .  ناممکن است
نکته ديگر آن است که بحران فلسطين وبطوراخص بحران غزه،نه 

و به .رويدادی با ابعاد محلی،که رويدادی است با ابعاد بين المللی
  سيارگسترده ورنگارنگی از کاخ سفيد تا همين دليل طيف ب

بن الدن وازافکارعمومی جهانی تا دولتهای ارتجاعی منطقه 
وازجمله جمهوری اسالمی ايران را به موضع گيری وصف آرائی 

که البته دراين ميان صدای سوم،صدای آزادی وبرابری .می کشاند
. ورهائی با مرزهای روشنی ازديگرصداها وگرايشات متمايزاست

صدای سوم،صدای مقاومت توده های مردمی است  که ضمن مبارزه 
قاطع وهمه جانبه عليه اشغال وسلطه طلبی اسرائيل وحاميان 
امپرياليست آن ، و ضمن تالش برای محکوم کردن دولت اسرائيل 
به مثابه جنايتکارجنگی،اما هرگزازمبارزه همزمان عليه سيطره 

برصفوف جبهه -ای حماس وازجمله جنبش بنيادگر–جوئی ارتجاع 
مقاومت غفلت نمی کند وآنرا ازهدف های رهائی بخش ومردمی 

واگردرنظربگيريم که مشخصات . جنبش مقاومت جدا نمی داند
وضعيت وتوازن قوای موجود خود محصول مراحل قبلی مبارزه 
است وبه نوبه خود زمينه های توازن قوای آتی را رقم ميزند،آنگاه 

ت هيچ شرايطی صدای سوم نمی تواند خود را معلوم می شود که تح
هم چنانکه سندسياسی کنگره .درصدا های ديگر محو ومضمحل کند

 : سازمان ما، آن را به شرح زير مورد تأکيد قرار داده است١٣
متمرکز شدن در مبارزه عليه همه سياست ها و برنامه های قدرت "

 ميانه با های بزرگ سرمايه داری بويژه اياالت متحده در خاور
تالش برای جاری کردن ظرفيت جنبش های اجتماعی کشورهای 
مختلف منطقه، که با ارتجاع و امپرياليسم در گيرند، برای متحد 

در " صدای سوم " شدن و همسو کردن مبارزات خود و بلند کردن 
  . "سطح خاور ميانه 

  ننگ بر رژيم جنايتکار اسرائيل
  ينپيروز باد جنبش رهائيبخش خلق فلسط
  زنده باد آزادی ، زنده باد برابری
  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ١٣٨٧ بهمن ١٤  - ٢٠٠٩ فوريه ٢

……………………………………  
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چگونه خمينی قدرت را در ايران 
 بدست گرفت

 رسول آرام  

      
   با جت  ايران را به قصد فرار ترک57 دی  سال 27 شاه  وقتی که در 

زيرا ميدانست .ميکرد؛ هرگز فکر نميکرد ديگر به ايران باز نخواهد گشت
جامعه ای که او برای حکومت ديکتاتوری خود سازمان داده بود هرگز 

جامعه ای . زمينه هائی برای تشکيل يک حکومت دمکراتيک را ندارد
اين جامعه در اين حال با  فرار شاه  در . بشدت سرکوب شده ومرد ساالر

از کمونيست تا دمکرات ؛ از .  کشور جشن بزرگی  را  برپا ساختسراسر
ليبرال تا ديکتاتور ؛ از کارگر تا خرده پا و از شهری تا حاشيه شهری ؛ 

 . همه و همه از يورشی که بر کاخ برده شده بود غرق در شادی شدند
  اما در همان  هنگام که شاه فرار   کرد برای سياستمداران و 

شخص شده  بود که رهبری انقالب ديگر در  دست روشنفکران  م
نيروهای مترقی و دمکرات نيست و از دست کارگران و زحمتکشان هم 

با وجود . خارج و ضد انقالبی ديگر قصد بر پائی حکومتی ديگر را دارد
اين مردم  خود را پيروز دانسته و سعی داشتند پارازيتهای خارج از 

ب مردمی را در بلندی صدای ارکستر دستگاه منظم ارکستر سنگين انقال
اما ضد انقالب به راحتی در اين ارکستر دخالت و . خود مدفون سازند

او  يگانگی و جستجوی منظم مردم  برای .رهبری آن  را در دست گرفت
لمس  آزادی و سازماندهی يک زندگی دمکراتيک  را بر هم 

نواختند و رهبران دمکرات مردم که در دستگاه های مختلف مي.ريخت
تصنيف های  مورد استفاده آنان نيز  سخت و پر طنين و پراکنده بود ؛  

مردم  سرمست بودند از غلبه بر . گوش انسانهای ساده را  نوازش نميداد
 سال  34اين   لحظه ای بود  فراموش نشدنی که پس از .هزار فاميل

ايم هيچگاه  ما مردمی که در حکومت شاه پرورش يافته .  اتقاف افتاده بود
آزادی را لمس نکرده بوديم ؛از اين رو برايمان شنيدن  نام  آزادی  بشدت 

کسانی  که در  آن زمان و آن  محيط زندگی نکرده  و  . شعف انگيز بود
آن احساس را ندارند ؛ نميتوانند متوجه باشند که چه شادی ناتمامی بر 

و پليس ملتی که چند دهه زير فشار دستگاههای جهنمی ساواک 
وقتی که يک ديکتاتور مجبور . سرکوبگر  زندگی ميکردند ؛دست داده بود

به فرار ميشود و تمامی اين پيروزی مديون قدرت بی پايان توده هاست 
 آيا شادی برانگيز نيست؟

فرار شاه ميتوانست گام نخست پيروزی برای مردم باشد اما عدم وجود 
 رهبری مبارزات  کارگران تشکلهای قدرتمند کارگری و دمکراتيک جهت

وزحمتکشانی   که ديگر نميخواستند سيستم پليسی و حکومت يک بعدی 
شاه را تحمل و زير يوق استثمار مشتی دزد و جنايتکار ؛ زندگی  نمايند ؛ 
. بزرگترين دردی بود که جامعه ايران هيچگاه نميتواند آنرا فراموش کند

سر »  مرگ بر شاه«  فرياد  گرچه  اکثريت مردم  به خيابانها رختند و
ميدادند؛ اما اين به تنهائی آن شعاری نبود که  تمامی آمال و آرزوهای 

مردم  از انقالب انتظار دگر گونيهای اجتماعی و . آنان را دربر داشته باشد
آنان ميخواستند خودشان قدرت اجتماعی و . سياسی و اقتصادی را داشتند

مردم بپا خواسته و کارگرانی . باشنداقتصادی، سياسی را در دست داشته
که اعتصابات آنان منجر به شکستن ماشين حکومتی شاه شده بود تشنه 
رهبرانی دمکرات و انقالبی بودند؛  خالء رهبری انقالبی آنان را متوسل 

يکی . به   شعار هائی  که از سوی رهبری مذهبی تدوين شده بود ميکرد
های مين بود که از بوجود آمدن تشکل از خيانت های شاه به مردم ايران ه

دمکراتيک و پرورش آنان جلوگيری و از ساختن مساجد و تکايا برای گرد 
 .آمدن مردم و هرچه بيشتر در خرافات فرو رفتن آنان حمايت ميکرد 

شعار مرگ بر شاه گرچه ارثيه ای بود که از ساليان دراز در قلوب مردم 
شان با قدرت هرچه بيشتری بيرون النه کرده  و در اين زمان از دهان

ميآمد؛ اما شعار مرگ بر شاه  شعاری بود خشونت آميز که تنها  شدت 

اين شعار درخواستهای .  نفرت مردم از رژيم شاه را به نمايش ميگذاشت
دمکراتيک مردم را در خود مستتر ميکرد و به همين جهت بود که  

ستفاده نموده  و زيرکانه رهبران مذهبی از آن بعنوان شعار اصلی خود  ا
زيرا اتکا به اين .“بحث بعد از مرگ شاه«مردم عامی را متقاعد ميکردند که 

  .شعار ميتوانست  هدف ارتجاع مذهبی  برهبری خمينی را به مقصد برساند
  نيروهای کمونيست و   انقالبی که در گير مناقشات گروهی و بی برنامه 

سير حرکت توده ها که اين حرکت بخشا خود را در م. ای  خود  بودند
توسط مرتجعين هدايت ميشد قرار داده و همان مسير خيانتی را که در 

ليبرالها  مردد و ناپيگير جز .زمان مصدق طی کرده بودند ادامه دادند
تصاحب قدرت های چاکر صفتانه ای چون نخست وزيری منتخب امام و يا 

اما  . گری نمی انديشيدندرياست جمهوری زير اتوريته خمينی به چيز دي
مردمی که انقالب مشروطه را در چنگال شاهان سرکوبگر از دست داده  

 را با کودتائی آمريکائی باخته 1333 تا 1330و دگر گونی های سال 
بودند؛ اکنون  ديگر نميخواستند  با شيوه های گذشته دست آوردهای خود 

  . را از دست بدهند
نقطه مقابل نيروهای چپ و دمکراتها که در بدو انقالب و ادامه آن  

ساليان دراز در خانه های تيمی و گروههای چريکی بر عليه شاه 
 به اين 1340ميجنگيدند؛ نيروهای مذهبی قرار داشتندکه از سال های  

سو  برنامه ای سراسری را برای شرکت در قدرت سياسی در ايران 
ره خوار دربار باشند چرا آنان ديگر  نميخواستند جي. سازمان داده بودند

که دربار تمامی قدرت حماقت خود را از آنان ميگرفت؛ لذا اگر قرار بود 
که حماقت حکومت کند آنان بهتر از شاه ميتوانستند از عهده آن بر 

بر اين اساس بود که تز واليت فقيه که اساسش  اتکا به  نا آگاهی .آيند
قدرت گيری  خشونت آميز های مردم و استفاده از موج توده ها برای 

است ؛ بهترين ابزاری بود که رهبران مذهبی آن را از سالها قبل در 
مراسم بزرگداشت هفتم؛ چهلم مردمی که بدست پليس سرکوبگر شاه کشته 

 شهريور بيشترين استفاده را از آن 17شده بودند آزمايش کرده و در 
 کشاندن  از اين ابزار روحانيت  همواره در به انحراف.نمودند

  . درخواستهای دمکراتيک مردم استفاده و  موفق بود
 هزار مساجد در 80000آخوندها با استفاده از ارتباطات گسترده چون  

سراسر ايران ميتوانستند  نوارهای خمينی و ديگر رهبران مذهبی را 
تا از اين طريق آنان را لبريز نفرت , تکثير و در اختيار جوانان قرار دهند

راسی کرده و ذهنيت ضديت با سوسياليسم را در آنان پرورش داده از دمک
  . و از رشد درخواستهای مردم جلوگيری نمايند

غير از کارگران و زحمتکشان بايد تاکيد کرد که قبل از فرار شاه در بين 
جوانان نيز گرايشات بسيار زيادی در سمپاتی با جريانات مترقی  وجود 

 تشکل توده ای دمکراتيک که بتواند  درون داشت؛اما به همان دليل عدم
توده ها کاری مداوم و هدفمند انجام دهد  اين گرايشات کم کم فرسايش و 

کسانی که تمايالتی به .نقطه مقابل آن؛ مساجد و تکيه ها رونق گرفتند
درخواستهای دمکراتيک داشتند در مقابل آن دسته که جذب حاکميت شده 

ا از سوی مذهبيون؛ يا منزوی شدند و يا  به بودند ؛ بدليل شروع خشونته
اين بخش  هم با .بخشی از اقشار  روشنفکر شهری خالصه گرديدند

بی برنامگی  جريانات سياسی برای . ترديدهای متعددی همراه بودند
گسترش ارتباطات توده ای چه در محيط های روشنفکری و يار کارگری  

 که نه تنها  جوانان بلکه اکثريت را ميتوان دليل عمده ديگری  قلمداد کرد
اين ريزش تا  .مردم  مجبور به عقب نشينی در مقابل ارتجاع مذهبی شدند

آن زمان که انقالب مرد و ضد انقالب تمامی . مردن انقالب ؛ ادامه داشت
ارکان جامعه را يکی پس از ديگری تصاحب کرد؛ باز هم اکثريت   

, م دست به اقداماتی توده ای نزدندجريانات انقالبی هدفمندانه  برای مرد
برخی از آنان مبارزه مسلحانه جدا از توده ها را  بر کار توده ای ترجيح   

اين به , و برخی همکاری با ضد انقالب را بر کار انقالبی ترجيح دادند 
  . معنی هرچه بيشتر در مسير تثبيت رژيم ضد انقالبی بود

ور خالصه و بدون بررسی عميق  ريشه مبارزه روحانيت با سلطنت را بط
ميتوان خصوصا از زمان رضا خان و کودتای او  و بر کناری احمد شاه 

ايده مخالفت با رضا شاه خصوصا پس از کشف حجاب . قاجار جستجو کرد
رضا خان که با تقليد از آتا تورک . در قشر روحانيون جوان مطرح بود 

ه های سياسی و قدرت در ترکيه؛ ناسيوناليسم فارس را سررشته برنام
گيری خود قرار داده بود، نميتوانست از رو درروئی با اين روحانيون 

اما تفاوت او با آتاتورک در اين بود که وی سلطنت . چشم پوشی نمايد
موروثی و ديکتاتوری را که پايه هايش لرزان شده بود را مجددا با  

وجه و موقعيت استفاده از تحريک احساسات ناسيوناليستی مردم و با ت
تاريخی ايران قبل از جنگ مستحکم نمود، درحاليکه آتاتورک يک سيستم 

رضا خان با توجه به موقعيت  سياسی و .  جمهوری را در ترکيه بنا نهاد
با اتکا به سرنيزه تمامی نيروهای دمکرات و سوسياليست را سرکوب 
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مکسوتی از اين رو  در گيری روحانيت با رضا خان  از زاويه ه. نمود
آنان  در سرکوب دمکراسی؛ نميتوانست مورد پسند ارتجاع اسالمی 

زيرا که  روحانيت برای بيرون راندن  تمامی نيروهای دمکرات و .باشد
مساوات طلب؛ گرچه خود در قدرت سياسی نقشی نداشت اما از هر 

نمونه بارز اين تالش را ميتوان . سرکوبی در اين رابطه استقبال مينمود
 مرداد 28عه  کاشانی برای  دو باره بقدرت رسيدن شاه  پس از در واق

در اين زمان  شاه بکمک   س آ ای  و عوامل داخلی اش . مشاهده نمود
در ايران ضمن بقدرت رسيدن مجدد ؛ توانست دمکراسی موجود را که 

  .گزند راه ديکتاتوری وی  بود  کامال سرکوب نمايد
 را بروز داد که شاه با باصطالح اختالف روحانيت با شاه زمانی خود

انقالب سفيد خود آزادی زنان در انتخابات و تقسيم ارزی مورد نظرش را 
 در حقيقت تجسم قدرت گيری روحانيت 41 خرداد 15. به اجراء گذاشت

  .بود
خمينی از اين سال به بعد نه تنها خود را رهبر مذهبی بلکه رهبر سياسی 

از اين سال به بعد بود که برخی از مخالفان ارتجاعی شاه ميدانست؛ 
  .روحانيون مخالف شاه در زندانهای وی محبوس ميشدند

گرچه مبارزان فدائی و مجاهد در زندانهای شاه از شهرت و آوازه بسيار 
زيادی  در داخل و  خارج برخوردار بودند؛ اما اوال نقطه مقابل ارتجاع 

 را در کتاب واليت فقيه نبودند؛ زيراکه ارتجاع برنامه های ارتجاعی خود
تدقيق کرده بود و از سوی ديگر مبارزات نظامی سازمانهای مترقی فوق 
نميتوانست  منطبق با درخواستهای مردمی باشد که دمکراسی را دو بار 

لذا  تنها کار نظامی ). مشروطه و زمان مصدق(از دست داده بودند
نها در بافتهای زير آنها نه ت. نيمتوانست در خط فداکاری برای خلق باشد

بنائی ساختارهای اجتماعی رسوخ و نفوذ نداشتند بلکه در اين راستا نيز 
هيچگونه برنامه ای را تدوين ننمودند بلکه شيوه زندگی تيمی و پارتيزانی 
اين نيروها بشدت جدا از مردم و درخواستهای صنفی و سياسی آنان  

ان در انتخابات فتوا داد؛ از اين رو   وقتی  خمينی بر عليه شرکت زن.بود
 مرداد  نه تنها نقطه نظراتی در  مورد 28چپ بطور کلی پس از کودتای 

از . خرداد آچمز شد15آزاديهای دمکراتيک  اعالم نکرد؛ بلکه در حرکت 
اين رو نه تنها چپ بلکه تمامی نيروهای دمکرات نميتوانستند در موقعيتی 

 ای که پرورش يافته بودند که قرار گرفته بودند و در زمان و عرصه
  .دمکراسی را جز در کتابها و روزنامه های خارجی بخوانند

 خامی سياسی چپ موجب اتخاذ مواضع ضدو نقيض در مقابله با ارتجاع 
بخش بزرگی از سازمان فدائی  در کنار سربازان خمينی دست به . گرديد 

ارتجاعی زمانی که نيروهای .سرکوب آزاديهای اجتماعی و سياسی زدند
حلقه های محاصره را بر دمکراسی  تنگ تر مينمودند؛ مدافعين دمکراسی 
در جلسات تشکيالتی خود هنوز شيوه ها و واژه های دمکراسی را در 

عدم کار واقعا سياسی و عدم آشنائی اين . برخورد با هم ميآموختند 
 نيروها به دمکراسی توده ای و اصوال دمکراسی يکی از دالئلی بود که
از .منجر شد آنان در معادالت سياسی بعد از سرنگونی شاه قرار نگيرند

  .اين رو  نيروهای ارتجاعی بشدت قدرتمند شدند
  همه مردم ايران در آن زمان هرگز و حتی  تا کنون معنی دمکراسی را 
در عمل نديده و به جرات ميتوان گفت هيچگاه   تمرين دمکراسی نکرده 

يريهای ارتجاع اسالمی و ديکتاتوری فردی شاه جز آنان در مقابل درگ.اند
در .سرنگونی رژيم پهلوی قادر به ارائه   برنامه دمکراتيکی  نبودند 

همين حال و بر بستر مبارزه برای حکومت اسالمی که خمينی بانی آن 
بود؛ دگر سازمانهای غير دمکراتيک نيز در  مخالفت با واليت فقيه 

 را ابداع و برخی همان انقالب اسالمی بدون خمينی؛ واليت فقيه نوع خود
خمينی را تبليغ و برايش مبارزه مينمودند؛  ارتجاعيون ديگر چون  
سلطنت و غيره که همگی مدافع جامعه غير دمکرات هستند نيز  قادر 
بنبودند ارتجاعی قدرتمند تر از ارتجاع خمينی را به صحنه سياسی آنزمان 

وم به شکست بودند زيرا قهار ترين آنها بنمايش گذارند؛ لذا همگی محک
  .قدرت را در دست گرفته بود

  
برنامه  های  خمينی  بر ديکتاتوری اسالمی استوار و اين در حالی بود 

آنان ايده .که عوامل ارتجاع اسالمی در تاروپود مردم نفوذ داشتند
ارتجاعی خود را بر سيستم ارتجاعی شاه گسترش دادند و از  زمينه های 

يار قدرتمندی که  در جامعه وجود داشت  برای تقويت مواضع خود بس
بدين صورت  توانستند بر موج حرکت اکثريت   مردان و غالب .سود بردند

زنان بشدت مذهبی  که غير از جامعه مرد ساالری چيز ديگری را فرا 
اين آن نقطه پنالتی  و دليل اصلی پيروزی . نگرفته بودند ؛ سوار شوند

  25.01.09  .دخمينی بو

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

!اين يکی هم روی آن بقيه  
 راستی آمدن يا نيامدن اين يا آن  ،با اين کارنامه سياه*

  مهره چه دردی از دردهای مردم ايران درمان می کند؟
 12خبرگزاری فارس در صفحه اصلی خبری خود در : روشنگری

خبر "حسين موسوی را به صورت يک مير " آمدن"بهمن خبر 
گزارش داد که با آمدن او " فوری"گذاشت و در همان خبر " فوری

" فوری"ساعتی بعد اين خبر ". نمی آيد"خاتمی گفته است که ديگر 
همانقدر که با سرعت آمده بود ناپديد شد و جايش را به خبر ديگری 

 در قم که داد در مورد سخنان خاتمی در ديدارش باگروهی از مردم
ترجيح من اين است آه جناب مهندس موسوى تصميم :"در آنجا گفت

بگيرد و به صورت قاطعانه اعالم آند مى آيد اما اگر موسوى نيايد 
متأسفانه مهندس موسوى هنوز به :" و اضافه کرد." من مى آيم

تصميم نرسيده اند و در اين زمينه تأمالتى دارد، من معتقدم طوالنى 
له به نفع هيچ آس نيست و يك نوع ناراحتي، نگرانى شدن اين مسئ

و دلهره در جامعه ايجاد مى شود؛ اگر مهندس موسوى به هر دليلى 
نيايد من با اينكه مشكالت اين راه را رصد آرده ام و مى دانم؛ بايد 

 ." دل به خدا بسپارم و در عرصه بيايم
جمهوری نامزد انتخابات رياست " نيامدن"و" آمدن"اين منظور از
معلوم نيست که هدف خبرگزاری فارس از انتشار اين . شدن است

منحصرا نمايش دودسته گی و تشتت در ميان مخالفان " خبرها"
يا گرم کردن بازار " رسانه اصولگراست"جناحی اين باصطالح 
چه  ،چه اما اين باشد. ظرها به سمت آنانتخابات و کشاندن ن

  . از اين دست روشن است"ايیخبره"کليف بخش عمده مردم با ت،آن
خاتمی يا ميرحسين موسوی يا هر فرد " نيامدن"يا " آمدن: "اوال

رييس جمهور را اول از . ديگری ارتباطی با شانس برنده شدن ندارد
همه ماشين انتخاباتی وابسته به دستگاه واليت تعيين می کند؛ 

 ،یسال نظام فيلترينگ و تصفيه دروندستگاهی که در طول اين سی 
 چينش مهره ها و در مجموع ساختن کل فضای ،رای سازی

نه فقط در مورد انتخابات رياست . را تکميل کرده است" رقابتی"
پس آمدن و نيامدن اين . جمهوری که در مورد انتخابات مجلس نيز

و آن تا زمانی که معلوم نشود خامنه ای و دستگاه تحت رهبری او 
" انتخاب" مناسب می داند و چه کسی را برای رياست جمهور شدن

 . کرده است ارزش چندانی ندارد
آمد و " سازندگی"در نظام جمهوری اسالمی آن که با شعار :ثانيا

ل اقتصادی کمر مردم  با سياست تعدي،خوانده شد" سردار سازندگی"
 آموزش و ،ظام بهداشت و درمان را نابود کرد ن،را درهم شکست

 بيکاری و شکاف طبقاتی ،د کردورش عمومی و رايگان را نابوپر
" اصالحات"پس از او با وعده . را به طرز وحشتناکی گسترش داد

 قتل عام و سالخی ، سر کار آمد و قتل های زنجيره ایخاتمی بر
در حوزه ,  سرکوب وحشيانه اعتراضات دانشجويی،مطبوعات

سياسی و ادامه همان سياست ويرانگر و مخرب تعديل اقتصادی با 
در حوزه اقتصادی برخی از فرازهای " اندهی اقتصادیسام"نام

وضع به جايی رسيد که احمدی نژاد .  ساله بود8عملکرد اين دوره 
او که . بر سر کار آورده شد" مهرورزی"و " عدالت"با شعار 

مدعی بود که می خواهد بر خالف دوره گذشته شکاف های طبقاتی 
 در حق محرومان را" التعد"،برسد" اشتغال" به ،اهش دهدرا ک

 عمال بدتر از دو رييس جمهوری پيش به خصوصی ،تامين کند
سازی پرداخت و حتی طرح شوک تراپی را زمين زد و امروز کار 
به جايی رسيد که ايرانی نيازمند در برابر دفتر کارش خود را به 

شکاف های طبقاتی نه تنها کاهش نيافت و نه تنها . آتش می کشد
ی گسترش گرم نشد که گرانی و فقر و بيکارآبی برای محرومان 

 سرکوب های خيابانی پی در پی و شکل ،يافت و اعدام های فله ای
با اين کارنامه . های وحشيانه تر سرکوب بيش از پيش تقويت شد

آمدن و نيامدن ميرحسين موسوی يا خاتمی راستی چه دردی از 
 مردم ايران دوا می کند؟

 اساسا يک نظام ،ييس جمهوریجمهوری اسالمی با هر رنظام 
ا زمانی ت. ديکتاتوری قرون وسطايی مبتنی بر واليت مطلقه فقيه است

 در چهارچوب بازی های جناحی جناح های ،که اين نظام سرنگون نشود
هيچ چشم اندازی برای بهبود وضع معيشتی اکثريت مزد و حقوق , آن

فقان و اعدام بگيران و يا توسعه سياسی و پايان دادن به سرکوب و خ
 سال موجوديت رژيم 30اين درس خونين و گرانبهای . وجود ندارد

جمهوری اسالمی و فشرده عملکرد همه رييسان جمهور اين رژيم در 
 چه ، چه برود،بماند" مهرورز"ال چه احمدی نژاد ح. کل اين دوره است
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 چه آن سردار ،عنی ميرحسين موسویخاتمی بيايد چه نسخه بدلی او ي
رضا " چه ، و سلطان قاچاق سيگار را بياورندسپاه و قصر نشيناسبق 

 چه مشاور رهبر در امور سياست خارجی و عضو ،را" خان حزب اللهی
کميته ترورهای خارجی را و چه هر فرد ديگری را اعم از نظامی يا غير 

  . نظامی
هر که بيايد کارگزار سياست های همين نظام خواهد بود که کارش 

با نگاه . کشی و انتشار فقر و فالکت و غارت مردم استسرکوب و آدم
به همين واقعيت کالن است که می توان به بساط معرکه گيری انتخاباتی 

  1387 بهمن 12. گروهبندی های رژيم پرداخت

.............................................  
 نام پدر بزرگ مرا از 

 پاک کنيد» يادمان ياد واشم«
  ترجمه بهروز عارفی - )نويسنده( برايتبرگ موئيز-ژان

 آقای رئيس دولت اسرائيل
برای شما می نويسم تا از هر فردی که از منظر قانون مجاز است 

 در 1943بخواهيد تا نام پدر بزرگم موشه برايتبرگ را که در سال 
تربلينکا قربانی اطاق های گاز شد و نيز نام دو عضو ديگر خانواده مرا 

که به » يادواشم«وگاه های مرگ نازی کشته شدند، از يادمان که در ارد
 دوم جهانی اختصاص يافته،پاک  قربانيان يهودی نازيسم به هنگام جنگ

  .کند
آقای رئيس جمهور، زيرا رويدادهای غزه و بطور کلی سرنوشتی که از 

 ديدگاه  شصت سال پيش برای مردم عرب فلسطين تدارک ديده اند، از
را از کانون يادمان ظلمی که به يهوديان و در نتيجه به کل من، اسرائيل 

  .انسانيت روا شده، خلع می کند
مالحظه می کنيد، از دوران کودکی، من در کنار بازماندگان اردوگاه های 

 زندگی کرده ام، من شماره هايی را که در بدن آنان خالکوبی شده  مرگ
  .بود، ديده ام و در کابوسشان شريک بوده ام

ه من ياد داده بودند که اين جنايات نبايد هرگز تکرار شوند،که هرگز ب
انسانی که به وابستگی قومی يا مذهبی خود می بالد، نبايد ديگری را 
تحقير کند، ابتدائی ترين حقوق او را پايمال کند، حقوقی که در يک زندگی 

 دور  شرافتمندانه وايمن، بدون قيد و بند و دور از روشنائی، هر قدر هم
از دسترس باشد، و آينده ای مملو از آرامش و شکوفائی خالصه می 

  .شود
حال آن که آقای رئيس جمهور، من شاهدم که به رغم چند ده قطع نامه 
مصوب جامعه بين المللی، به رغم صراحت بی چون و چرای بی عدالتی 

، به رغم اميدی که 1947های رانده شده نسبت به خلق فلسطين از سال 
 اسلو زاده شد و به رغم شناسائی رسمی حقوق يهوديان اسرائيل برای در

زندگی در صلح و امنيت، که تشکيالت خودگردان فلسطين بکرات مهر 
تاييد بر آن زده است، تنها پاسخی که حکومت های پی در پی کشور شما 
داده است، خشونت، خونريزی، حبس، کنترل بی پايان، مستعمره سازی و 

  .ستغصب بوده ا
آقای رئيس جمهور، به من پاسخ خواهيد داد که حق مشروع کشور شماست 
که از خود در مقابل پرتاب کنندگان راکت به درون اسرائيل، کاميکازهائی که 

به شما . همراه خود زندگی چند تن اسرائيلی بيگناه را نيز می گيرند، دفاع کند
  . مليت قربانيان نيست  پاسخ خواهم داد که احساس من از انسانيت، تابعی از

برعکس، آقای رئيس جمهور، شما سکان کشوری را در دست داريد که مدعی 
است نه تنها نماينده کل يهوديان است، بلکه همچنين خاطره قربانيان نازيسم 

اين امر به من نيز مربوط می شود و برايم غير قابل . را نيز نمايندگی می کند
  .تحمل است

در قلب دولت يهود، » يادمان يادواشم« خويشان ما در دولت شما با حفظ نام
خاطره خانواده مرا در پشت سيم های خاردار صهيونيسم زندانی می کند تا از 
آن گروگانی بسازد برای به اصطالح اقتدار اخالقی که هر روز مرتکب عمل 

  . نامش بی عدالتی است نفرت انگيزی می شود که
گ مرا از معبدی که به شقاوتی که يهوديان لذا، خواهشمند است نام پدر بزر

روا داشته اند، اختصاص يافته، برداريد تا بدينوسيله بی عدالتی که در حق 
  .فلسطينی ها شده، توجيه نگردد

  .آقای رئيس جمهورمتمنی است، احترامات مرا بپذيريد
  . 2009 ژانويه 29لوموند، پنجشنبه 

Effacez le nom de mon grand-père à Yad Vashem, Jean-Moïse Braitberg  
نزديک شهر ( در جنوب غربی فرانسه 1950ژان موئيز برايتبرگ، منولد 

، رمانی با عنوان 2006 او در سال   .و نويسنده و روزنامه نگار است) بردو
L’Enfant qui maudit Dieu )نوشته است) کودکی که به خدا نفرين می کند.  

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

  هالوکاست انکار شده 
   سکوت شرم آور آنان که ميدانند

 ترجمه مينو هميلی- جان پيگلر 
وقتی سکوت جايگزين : يوگنی يوتوشنکو شاعر معترض روسيه گفت

  . حقيت می شود، معنای آن سکوت جز دروغ نيست
اجساد کودکان پيچيده در . امروز اين سکوت در غزه شکسته شده است

چه های سبز همراه با جعبه های حاوی اجساد متالشی شدۀ پدر و پار
مادرانشان و طنين صدای ناله و شيون ها، در آن کمپ مرگ کنار دريا، را 
ميتوان در تلويزيون الجزيره و يوتوب و قسمت های کوتاهی از آن را 

ولی منظورشاعر روس اين مسائل زود . حتی در بی بی سی مشاهده کرد
سوال او اين است که .  که ما اسمش را خبر گذاشتيم نبودگذر و مقطعی

چرا آنها يی که صورت مسئله را ميدانستند هيچ وقت لب به سخن 
اين بی توجهی . نگشودند و با اين سکوت حقيقت را تکذيب کردند

مشخصا در ميان طبقه روشنفکر انگلو امريکايی قابل توجه است چرا که 
ت را شامل اسناد تاريخی و آرشيو هايی که آنها کليد های گنجينۀ اطالعا

  . ميتوانند جواب اين چراها را پيدا کنند در اختيار دارند
  

آنها ميدانند اين وحشتی که اکنون در غزه ميبارد ارتباط چندانی با حماس 
آنها به روشنی آگاهند که حقيقت در تضاد . و حق موجوديت اسرائيل ندارد
 سال پيش 60ی موجوديت فلسطين که از کامل با اين ادعاست، يعنی نف

آغاز شده ودر صورت لزوم حتی به قيمت ازبين بردن ملت فلسطين، اگر 
ضروری باشد، توسط بنيانگزاران اسراييل برنامه ريزی شده و اجرا می 

  . شود
 شهر و 369آنها بعنوان مثال ميدانند که طرح شرم آور تخليۀ خونين 

و قتل عام متعدد غير " ارتش يهودی"روستای فلسطين بوسيلۀ هاگانا 
نظاميان فلسطينی در جاهايی مثل دير ياسين آل داوايما ، ايالبوم ،جيش 

به . .،رامال و ليدا ، چيزی به جز پاکسازی قومی و نسل کشی نبوده است
گفتۀ بنی موريس تاريخ شناس اسرائيلی ديويد بن گوريون اولين نخست 

ها بود در جواب سؤال ژنرال يگال آلون وزير اسرائيل که ناظر اين کشتار 
: ؟ با حالتی حاکی از رفع تکليف گفت .که ميپرسيد با عرب ها چکار کنيم

دستور اخراج تماميت جمعيت آن مناطق بدون توجه به .! بيرونشان کنيد
شرايط افراد بوسيلۀ اسحاق رابين، که توسط ماشينهای تبليغاتی جهان به 

  . ا کرد، داده شدعنوان يک صلح جو ارتقا پيد
پنهان سازی و دو گانگی اين امر بعدها، و فقط به صورت گذري، به 
وسيلۀ مير ياری يکی از رهبران حزب مپانه مطرح شد که رهبران 
اسرائيل به چه سهولتی از امکان پذيری و مشروعيت آواره کردن زنان 
،کودکان و سالخوردگان به عنوان يک استراتژدی موثر و ضروری ياد 

اينکه فراموش کرده ايم که از همين روش بر عليه مردم ما،در . ميکنند
بعد از آن . طول جنگ دوم جهاني، استفاده کردنده اند وحشتناک است

زمان اسراييل درهر جنگی که بپا کرده هدف مشابهی را دنبال ميکند، 
  . بيرون راندن مردم بومی وتصاحب هر چه بيشتر زمين های آنان

و قربانی هميشگی آن در " جنک بين داوود و گولياث"تی نمايش تبليغا
 وقتيکه ماشينهای تبليغاتی با ادعای اينکه اولين حمله 1967سال 

راعربها آغاز کرده اند به اوج خود رسيد و ازآن بعنوان واکنشی ضروری 
از آن تاريخ به بعد اکثر حقيقت گويان يهودی مانند . ،و اصولي، ياد کردند

نوام چامسکی ،دمارهم ،تانيا رينهات ،نوه کوردون،تام آوی سچاليم، 
سکيو،يوری اونري،ايالن پيپر و نورمن بينکلسترين به اين موضوع، و 
افسانه های ديگری از اين قبيل، اشاره کرده و نيات رژيمی عاری از 
سنتها و ارزشهای انسانی يهود با ارتشی بی امان، بيرحم ومجموعه ای 

انونی ونژاد پرستی به اسم صهيونيست را آشکار از توسعه طلبی ،بی ق
  . کردند

به نظر ميرسد که حتی از :  نوشت2009 ژانويه 2ايالن پپپ در تاريخ 
وحشتناکترين جنايات، مانند قتل عام در غزه، تنها به عنوان يک اتفاق 
بسيار بد ياد شده است و هرگونه ارتباط و شباهتی با سيستم و ايديولوژی 

اين . از قبيل آپارتايد آفريقای جنوبی رد و انکار شده استهای مشابه، 
خط مشی در ساده ترين حالت به رهبران اسرائيل در گذشته و حال اجازه 
داده است که مردم فلسطين را از صفات انسانی محروم کرده و هر جا که 

طريق عمل از زمان به زمان از محل به محل . هستند آنها را نابود کنند
وضيح اين قصاوت و جنايت فرق ميکند ولی طرح مشخص، قتل همانند ت

  . عام و نسل کشی ست است
در غزه گرسنگی تحميل شده، منع کمکهای انسانی ،تحريم منابع حياتی از 
قبيل سوخت ، آب و محروميت از دسترسی به داروو درمان همراه با 
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آنان  % 50کشتار ومعيوب کردن سازمان يافته غير نظاميان، که 
زمانی که . مطابقت دارد" قتل عام" ردسال ميباشد، با تعريف بين المللی خ

از ريچارد فالک گزارشگر سازمان ملل متعهد برای حقوق بشر در 
سرزمين اشغال شده فلسطين، و متخصص حقوق بين الملل در دانشکاه 
پرينستون، پرسيده شد که آيا مقايسه رفتاری که با فلسطين ميشود با 

" نه فکر نميکنم: پاسخ داد" يتکارانه نازيها اغراق آميز استعملکرد جنا
 .  

  " هالو کاست در حال انجام :"در توصيف 
که در آن 1943ريچارد فالک، در ادامه، اشاره ای دارد به درگيری سال 

اسرای يهودی به رهبری موردخای آنيليويز با ارتش نازی و اس اس 
 شکسته شد و ارتش نازی انتقام جنگيدند ولی مقاومت آنها نهايتأ در هم

  . آقای فالک خودش هم يهودی ست. سختی از آنان گرفتند
هالوکاست در حال انجام که با طرح بين گوريون آغاز شد ، امروز وارد 

تنها فرق اين هولوکاست در اين است که . مراحل پايانی خود ميشود
. اشدهولوکاست امروز ی پروژۀ مشترک بين اسرائيل و امريکا ميب

 را، 39 -جی بی يو"سمارت" پوندی 250 بمبهای 16جنگنده های اف 
که در شب آغازحمله به غزه با تأييد کنگرۀ امريکا که اکثرأ دموکرات 

 بيليون دالری 2 . 4ميباشند تحويل اسرائيل شد، بعالوه کمک ساالنه 
کنترل ) مسئول (امريکابه اسرائيل برای براه انداحتن جنگ، آمريکا را 

واين باور را که اوباما مطلع نشده بود را تضعيف .ننده واقعی ميکندک
صراحت اوباما در جنگ روسيه در گرجستان و تروريسم در بمبی .ميکند 

در مقايسه با سکوت او در مورد فلسطين نشانۀ موافقت اوست که 
تلفيق اين واکنش با توجه به . انتظاری بيش از اين هم از او نميرود

 از رژيم تل آويو و مبلغانشان در دوران مبارزات انتخاباتی فرمانبری او
،انتصاب صهيونيستها در مقامهای وزير امور خارجه ،فرماندۀ کل قوا، و 

وقتی اريتا فرانکلين . مشاور اصلی در خاور ميانه تاکيديست بر اين نظر
 ژانويه 21در مراسم سوگند اوباما در " فکر کن" را 1960ترانۀ زيبای 

ند، من اميد دارم که کسی با قلبی به شجاعت منتظرالزيدی پرتاب ميخوا
  " . غزه: "کنندۀ کفش به جرج بوش فرياد بزند

اکنون " د"طرح . عدم تقارن و غلبه وحشت کامال مشهود و مشخص است
نخست " انتقام توجيه شدۀ"عملی است برتری جويانه که ادامۀ عمليات 

اشد که با تأييد بوش از جنگنده  ميب2001وزير پيشين آريل شارون در 
 برای اولين بار روی صحرا و دهکده های فلسطين استفاده 16های اف

افشا کرد که دولت تونی " جينز رپورت"در همان سال مجلۀ معتبر . کرد
نوار غربی را بعد از اطالع از طرح ) وست بانک(بلر چراغ سبز حمله به 

اين . ون به آنها نشان داده بودمحرمانه اسرائيل برای راه اندازی حمام خ
بود که )دولت تونی بلر(يکی از مشخصات بارز حزب جديد کارگر 

اگر چه نقش . درتحيمل درد و رنجبر ملت فلسطين شريک جرم بود
 به گزارش جينزرپورت ،احتياج به يک 2001اسرائيل در سال 

ه از نوع عمليات انتحاری بمبگذاری ک"شروع کننده يا راه اندازی"عمل
ايجاد شرايط . منجر به مرگ و مجروح شدن بسياری خواهد شد داشت 

اين سربازان اسرائيل را . برای اعمال انتقام جوييانه بسيار مهم است
تحريک خواهد کرد که فلسطين را نابود کنند وچيزی که شارون و طراح 
اين نقش ژنرال شاول مفاز ،فرمانده کل قوای اسرائيل را به هراس 

افق محرمانه ياسر عرفات با حماس برای ممنوع کردن عمليات انداخت تو
 مأموران اسرائيل رهبر 2001 نوامبر23پيرو اين طرح در . انتحاری بود

حماس محمود ابوهنود را ترور کرده و با اين حرکت تحريک آميزعمليات 
  . انتحاری در جواب اين قتل ،ادامه پيدا کرد
 نيروی 2008 نوامبر سال گذشته 5در يک اتفاق مشابه و حساب نشده در
 نفر را کشته و يک بار ديگر آنها 6ويژۀ اسرائيل به غزه حمله کرده و 

آتش بس آغاز و . بهانه شروع حمله و کمپين های تبليغاتی خود را يافتند
تثبيت شده بوسيلۀ دولت حماس که حتی نقض کنندگان اين قراردادها را 

کسته شد و راکت های خانگی به زندانی کرده بود با حملۀ اسرائيل ش
سرزمين فلسطين جهت تاخليه از ساکنان عرب آن و پاکسازی ملت 

 دسامبر حماس پيشنهاد تجديد آتش بس کرد 23در . تاب شدفلسطين پر
ولی بر اساس گزارش روزنامۀ هراتز، نقشه اسرائيل و تجمع همه جانبۀ 

  .  ماه پيش طراحی شده بود6اسرائيل به غزه از 
اين طرح بياد ژنرال . نهفته است"داگان" در پشت اين بازی کثيف طرح

 خدمت 1982نه به لبنان در سال مير داگان که با شارون در تهاجم وحشيا
در حال حاضر داگان با عنوان رييس . می کرد نام گذاری شده است 

که منجر به " راه حل"موساد سازمان اطالعاتی اسرائيل مؤسس طرح 
زندانی کردن فلسطينيان در پشت ديوار در امتداد نوار غربی و غزه که در 

دولت دست نشانده در تأسيس يک . حقيقت يک بازداشتگاه ميباشد است 
همراه با . رامال به رياست محمد عباس ازموفقيت های داگان ميباشد

کمپين هسبارا ،تبليغات متکی بر رسانه های سست و ترسوی غربی 
مخصوصأ در امريکا ، آنها ميگويند که حماس يک سازمان تروريستی 
 است که کمر به نابودی اسرائيل بسته است و اين سازمان مقصر اصلی

 نسل آخر ميباشد،حتی قبل از 2قتل عام و محاصره مردم خودشان در 
سخنگوی وزارت امور خارجه .اينکه اين سازمان تأسيس شده است

ما هيچ وقت به اين اندازه خوش شانس : " گفت2006اسرائيل در سال 
هسبارا يک ماشين بخوبی روغن کاری شده است "ماشين تبليغات "نبوديم

صلی حماس نمونه بودن اين دولت در دنيای عرب به در حقيقت تهديد ا. 
عنوان يک دولت انتخاب شده دموکراتيک است که پشتيبانی مردم از اين 
سازمان از ايستادگی آن در مقابل ستم کنندگان و عذاب دهندگان به 

  . فلسطينيان ريشه ميگيرد
 -  2007اين مسئله به خوبی نشان داده شد وقتی که حماس طرح کودتای 

ادثه ای که در رسانه های غربی به آن عنوان تصرف قدرت به وسيلۀ ح
همينطور هيچ وقت اشاره ای به پيشنهاد . ، را خنثی کرد-ياد شد" حماس 

حماس برای يک آتش بس ده ساله که به معنای به رسميت شناختن 
موجوديت اسرائيل و پشتيبانی از راه حل دو کشور به شرطی که اسرائيل 

ن المللی پيروی کند و به اشغال غير قانونی ماورای مرزهای از قانون بي
همانطور که در هر رأی گيری در مجمع .  پايان دهد نشده است 1967

در . موافق اين هستند%99عمومی ساليانه سازمان ملل نشان داده است 
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  . توصيف کرد"يانه وحش"اسرائيل به غزه را 
وقتی اين وحشی گری و شرارت به پايان رسيد و مردم غزه حتی ضربات 

 بود 1948بيشتری خوردند، نقشه داگان پيش بينی يک راه حل مانند سال 
،يعنی از بين بردن رهبريت و مقامهای فلسطينی و بدنبال آن نابودی 

بعيد در ، فلسطينی درت"کارما نبولسی. "تأسيسات و مراکز آموزشی
يک جامعۀ توأم با هرج و مرج تکه تکه شده ،خشن "انگليس ميگويد 

نگاه کنيد به عراق امروز، اين . ،ضعيف ،از بين رفته ومرعوب شده
چيزی بود که شارون برای ما طراحی کرده بود و او تقريبأ موفق شده 

  ". است
ن دکتر داهيال واصفی يک نويسنده امريکايی صاحب نظر در بارۀ فلسطي

 دسامبر نوشت 31او.است که مادری يهودی و پدری مسلمان عراقی دارد
انکار هولوکاست ضد يهود تلقی ميشود ولی من راجع به جنگ دوم 

يا يهوديهای اشکنازی ) رييس جمهور ايران(جهانی ، محمود احمدی نژاد 
صحبت نميکنم ،چيزی که من به آن اشاره ميکنم هولوکاستی است که 

 سال گذشته 60اهد و مسؤل آن در غزه و فلسطين در اين همه ما االن ش
هستند و خط مشی آمريکا و ) يهود(چون عربها آنجا سامی.هستيم 

او از راشل . اسرائيل نهايت ضد يهودی گری است، ضد سمتيک باشد
کوري،دختر جوان آمريکايی که به فلسطين رفته بود تا از فلسطين دفاع 

من در وسط قتل :" ل له شد نقل قول ميکند کند و بوسيلۀ بولدوزر اسرايي
من بطور غير مستقيم از آن حمايت ميکنم و کشور من عمدتأ . عام هستم

نوشته کوری و خواندن حرفهای اين دو نفر و کلمۀ ". مسؤل آن است
شکست سکوت دروغ نما ، نه .توجه مرا جلب ميکند " مسؤليت بيشتر"

يت برای آنهايی است که تنها يک انتزاع سری نيست بلکه يک مسؤل
  . دارای يک خط مشی هستند

بی بی سی ترسو و اکثريت روزنامه نگارها فقط اجازه گزارش منازعه 
های شديد در حدود مرزهای غيرواضح و کم اهميت را دارند و بيشتر 

در عين حال اخبار گزارش . ترسشان از بوجود آمدن لکه ضد يهودی است
 کشته 18000ات جانی در غزه معادل با نشده حاکی از اين است که تلف

  . آيا ميتوانيد تصورش را بکنيد؟.است 
چرا آکادميسين ها، رؤسای دانشگاه ،استادان و پژوهشگران و انجمن 
پرفسور های دانشگاه وقتی می بينند که دانشگاه در غزه بمباران شده و 

ضر تقاضای کمک ميکند، ساکتند؟ آيا دانشگاه های انگليسی در حال حا
باور دارد مراکز روشنفکری هستند که کاال " تری اگلتون"همانطور که 

هايی به اسم فارغ التحصيل به جای خاروبار سبز توليد ميکنند؟ بعد ما 
که سومين کنگرۀ 1939نويسندگانی را داريم که در سالهای سياه 

نويسندگان در کارنگی هال نيويورک برگزار شد ، اشخاصی چون تاماس 
لبرت انيشتن پيامهايی فرستاده و صحبت کردند تا اطمينان حاصل ّمن و ا

بر اساس شواهد .شود که سکوتی که دروغ را تأييد ميکند شکسته شود
 نفر سالن را پر کرده و هزاران نفر به خاطر ازدحام جمعيت 3500

نتوانستند وارد سالن شوند اما امروزه اين صدای قدرتمند وواقع بينانه و 
  مرور نوشته های صفحات اين روزها مفهوم . ک شده استاخالقی مترو

  تصورات اخالقی و سياسی خوانندگان . بزرگ منشی و نماد دروغين دارند
  .اين مطالب بنظر ميرسد که به جای ارتقا تنزل کرده است

  8بقيه در صفحه 
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  کانون روزنامه نگاران و نويسندگان
  برای ازادی از کدام منظر؟

  بهروز سورن
 مباحثه و ديالوگ چندجانبه سرانجام اين کانون با – ماهها تالش پس از

انتشار اطالعيه اعالم موجوديت به جمع نهادهای موجود برای مبارزه با 
جلسه . سانسور گسترده جمهوری اسالمی و دفاع از حق ازادی بيان پيوست

 ساعت بطول انجاميد و با حضور دهها تن 4 ژانويه که بيش از 25پالتاکی 
ز فعالين سياسی و فرهنگی برگزار شد اما فراز و نشيبهائی در بر داشت ا

  .که انگيزه نوشتن اين سطور است
استقبال گسترده از تجمع مزکور عليرغم اشکال فنی ابتداعا موفقيت اعالم 
موجوديت کانون را تداعی کرد و روند مباحثات و ديالوگ سالم حاضرين در 

 در جلسه از بلوغ سياسی و تولرانس مجموع نشان داد که جمعيت حاضر
  . نظری مکفی برای پيشبرد مباحثات جاری را برخوردار ميباشد

ناگفته پيداست که هيچيک از تجمعات ازاد و همگانی در پالتاک و از ديرباز  
 هم آنان  .بدون حضور پالتاک نشينان معروف عام و خاص برگزار نميشود

ت سازنده و کوشش های راستين در که اهدافی جز آسيب رسانی به تمايال
برابر ارتجاع حاکم ندارند و ايجاد هياهو و جنجال و روانه کردن سيل 
اتهامات بی پايه به سايرين را ابزاری برای اثبات هوبت ناداشته خويش و 

  . بی عملی مزمن خود ميپندارند
 چنانچه از ناهنجاری های آشنای اپوزيسيون ايرانی عبور کنيم ميتوان گفت
که اين تالش تازه موفق شد که پيام خود را به جامعه سياسی چه در داخل 

  . برساند کشور و چه در خارج
توضيح واضحات است که با در نظر گرفتن مختصات اپوزيسيون در خارج 

 شکل گيری مجموعه ای هماهنگ و همرنگ از اين جنس قطعا با -کشور 
  . است دشواری هائی مواجه بوده

اين مجاری کدامين بوده اند قطعا نيازمند باز کردن فصلی تشريح اينکه 
شايد . جداگانه و مفصل ميباشد که از حوصله اين نوشتار کوتاه خارج است

هرگز بدان پرداخته نشود زيرا که ضرورتهای کنونی و نيازهای عينی 
  .مبارزات مردم کشورمان مطالباتی سوای ذهنيتهای ما دارد

ما هم اکنون اختالفات سليقه ای و تفاوتهای بعبارتی ديگر درد مشترک 
ساز تنهائی که ما ميزنيم و تا کنون . نظری ما نيست بلکه پراکندگی ماست

نواخته ايم بخشا لبخند رضايت از اوضاع موجود را بر لبان خون آلود 
  .حاکمان نشانده است

باری و به هر جهت شکلگيری کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای 
دی منتج و چکيده ای از تالشهای تاکنونی فعالين سياسی است که به آزا

قدمت تاريخچه پيدايش اينترنت به درازا کشيده است و هم اکنون و با 
  . استفاده از اين تجربيات با آرايشی نو بثمر نشسته است

در شرايط کنونی و بنظر من هرگونه تجمعی که خود را با تماميت رژيم 
مايز کند و در دفاع از حقوق جنبشهای مستقل مردمی جمهوری اسالمی مت

در داخل کشور اقدامی جمعی را بروز دهد ميبايستی مورد پشتيبانی عمومی 
قرار گيرد و اين نکته وجه تمايز نهادهای ترکيبی و فراگرايشی از جمله 

  کانون با ساير نهادهای سياسی و ايدئولوژيک است
 در داخل و در  جمله کانون نويسندگاناين سوال که در حضور نهادهائی از 

کانون در کجای اين معادالت سياسی ... تبعيد و همچنين انجمن قلم و 
فرهنگی قرار دارد از جمله کليدی ترين پرسش ها بود که در برابر تک تک 

اينکه چه ضرورتی ما را بر ان داشت که . فعالين اين کانون قرار داشت
  ؟تجمعی اينگونه را سازمان دهيم

اول سخن اينکه اين کانون همانطور که در جلسه پالتاک عمومی بکرات 
 خود را نهاد جايگزين هيچيک از مجموعه های موجود نميداند -مطرح شد 

و اين موجوديت را در کنار و در امتداد تالشهای اين کانون ها و مجموعه 
 .ها فرض کرده است

اسی خبری مستقل و  و گسترده رسانه های سي سپس اينکه به طيف وسيع
هم آنان که در دفاع از آزادی بيان ميکوشند و .  نظر داشته است آزاد

سانسور را مذمت کرده و از وابستگی مالی به نهادهای امپرياليستی پرهيز 
  .ميکنند

کالم اخر اينکه با تکيه بر محورهای ذکر شده و با تاکيد بر دمکراسی تمام 
 اقدامات خود و دوری از مالحظات عيار در درون و بازتاب فراگرايشی

نهادهای مشابه بتواند در عرصه سياسی بسيط و رزمنده ظاهر شده و 
  .موجی پرتوان در برابر اميال سانسورگران و قلم شکنان سازمان دهد

در واقع امر اين کانون با توجه به توضيحات باال موجوديت و مضمون 
 و درک واقعی از  نس سياسیفعاليت خود را بيان ميکند و همراه با تولرا

  .شرايط کنونی همنوائی برای اقدامات مشترک را آغاز خواهد کرد

  : اخير پيامهائی متعدد همراه داشت که ميتوان چنين برشمرد جلسه پالتاکی
  معرفی فعالين اين کانون و اعالن چکيده ای از روند شکل گيری آن

   سياسی فرهنگیديالوگ مستقيم با گردانندگان رسانه ها و فعالين
   از انعکاس اين اعالم موجوديت دريافت واکنش عمومی و ارزيابی

  بهره بردن از نظرات گوناگون در راستای تصويب اساسنامه کانون
پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالی و بطور ضمنی فراخوان همياری و 
 همگامی به روزنامه نگاران و قلم زنانی که در حوزه الکترونيک فعاليت

در مجموع ميتوان اذعان داشت که  داشته و بهره جوئی از تجربيات آنان
حرکت آغازين کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی برايندی 
مثبت داشت و همين نکته ميتواند زاينده نهادی دمکراتيک گسترده و مقاوم 

  .را در مقابل قلم شکنان سامان دهد
از سوی ادمين ها اعالم شد دوستانی که همانگونه که در جلسه پالتاک 

تمايل به همراهی و ارتباط با کانون را دارند ميتوانند با ادرس زير تماس 
  28 . 1 . 2009 .حاصل نمايند

de.netcologne@rooznamehnegar  
  گزارش جلسه پالتاکی را در اين آدرس ببينيد

22=id?php.index/com.gozareshgar.www://http&10053]=tid[content_tt  
.............................................  

  ...........هالوکاست انکار شده:  بقيه 
مان است اين را خيلی خوب در ديدار خانم مارتين رامس که يک ضد مسل

غلبۀ شخصيت يک عيب نيست يک مشخصۀ تکامل :"نابوکاو بيان ميکند 
  ) فرد گرايی.(همين است

اگر اوضاع همين است که هست ، ما به عنوان يک جامعۀ مدنی تقليل 
يافته ايم برای اينکه اتفاقاتی که در غزه می افتد لحظات تعين کننده در 

ستند که سکوت ما به جنايتکاران مصونيت ميدهد و آنها را زمان ما ه
  . ميبخشد

ما فهم و ارزش اخالقی در اختيار داريم و اين به ما قدرت ميدهد که 
در اين لحظه من خاطره خود ازغزه که بياد دارم را ترجيح . اعتراض کنيم

همانطور که کارمان بنوس " انسانيت تابان"ميدهم ، شجاعت و مقاومت 
  . گفت

در زمان آخرين سفرم در آنجا شاهد نمايش به اهتزاز در آمدن پرچم های 
غروب بود و . فلسطينی بودم که از جاهای عجيب به اهتزاز در آمده بودند

هيچ کس به آنها نگفته بود اين کار را .بچه ها اين را آنجام داده بودند
ودند درست چوب پرچم را از چوب هايی که به هم بسته شده ب. انجام دهند

کرده و چند نفر آنها از ديوار باال رفته و پرچمها را بين خودشان نگه 
اين عمل را هر روز انجام ميدادند تا . داشته بودند وتعدادی فرياد ميزند

هنگاميکه خارجيان آنجا را ترک کنند، با اين باور که جهانيان فراموش 
  .نکنند

.............................................  
  بهزاد سهرابی از فعالين سرشناس کارگری و

  عضو کميته هماهنگی دستگير شد
 نفر 5 صبح 9.30 در ساعت 12/11/87     امروز شنبه مورخ 

کميته " از ماموران امنيتی به منزل بهزاد سهرابی ، عضو 
يورش برده و " هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 

 شخصی و  کامپيوتر او را با خود بردند ضمن بازداشت وی ، لوازم
.  
 بهزاد سهرابی تا اين لحظه اطالعی در دست  از محل نگهداری 

نظام سرمايه داری ايران در هراس از روند رو به رشد . نيست
 اقدام به ارعاب ، سرکوب و دستگيری فعاالن  مبارزات کارگری

 جنبش ايجاد کارگری نموده تا مگر به خيال خود مانعی در برابر اين
  .نمايند 

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری " ما اعضای 
خواهان آزادی بی قيد و شرط بهزاد سهرابی وديگر فعالين " 

 بوده و بدينوسيله از کليه نهاد ها و فعالين کارگری  کارگری زندانی
سراسر جهان می خواهيم اين اقدامات سرکوب گرانه را محکوم 

  . و به هر طريق ممکن به آن اعتراض نمايندنموده
  "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری " 

12/11/1387 31 Jan. 2009 -  
ما دستگيری فعاالن کارگری را توسط نيروهای سرکوب رژيم 

محکوم کرده و خواهان آزادی سريع و " جمهوری اسالمی قويا
   سايت راه کارگر                        !بدون قيدوشرط آنها هستيم 

.............................................  
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 بحران ساختاری سرمايه داری
 گفتگو با ايستوان مزاروش

  ايوب رحمانی: برگردان
 گويی است با ايستوان مزاروشو برگردان گفت آنچه که به دنبال می آيد

جام شده و در آخرين ان" پاتريک وارد" و " جوديث اور"که توسط 
 به چاپ رسيده  "سوسياليست رويو"شماره نشريه ی انگليسی زبان 

ايستوان مزاروش فيلسوف مجارستانی تبار و استاد بازنشسته . است
از مزارش تا کنون چندين کتاب به . دانشگاه ساسکس د ر انگلستان است

بيگانگی نظريه ی از خود: "ها عبارتند ازمعرفترين آن. چاپ رسيده است
آخرين ". فراسوِی سرمايه"و " قدرِت ايدئولوژی"، "از نگاه مارکس

به تازگی " چالش و ومسئوليت در زمان تاريخی" کتاب او با عنوان
  . انتشار يافته است

  
های جديد شگفت زده می شود و از ی حاکم هميشه از بحرانطبقه: س
ها  باوريد که بحرانها به عنوان يک لغزش ياد می کند چرا شما بر اينآن

   جزء ذاتِی سرمايه داری هستند؟
 جايزه نوبل در 2006من به تازه گی از ادموند فلپس که در سال : ج 

او . فلپس ، يک نيوکينری است. اقتصاد را دريافت کرد نکته هايی شنيدم
البته که سرمايه داری را ستايش می کرد و معضالت کنونی را تنها يک 

تنها کاری که ما حاال بايد انجام " او می گفت . ردسکسکه کوچک می شم
  "دهيم اين است که به ايده های کينری ومقررات باز گرديم

جان مينارد کينز بر اين باور بود که سرمايه داری، ايده آل است، منتها او 
فلپس پشت سرهم اين ايده مسخره را تبليغ می کرد . خواهان مقررات بود

ممکن است      يک آهنگ ساز. ساز می ماند گکه اين نظام به يک آهن
اش داشته باشد و در آن روزها نتواند بخوبِی روزهای بدی در زندگی
اما اگر شما به کل زندگی او نگاه کنيد می بينيد . هميشه، چيزی را بيافريند
به موزارت فکر کنيد، او حتما چند روز بدی هم ! که او فوق العاده است

بنابراين سرمايه داری وقتی که دچار مشکل .  استاش داشتهدر زندگی
  .می شود درست به همان روزهای بد موزارت می ماند

اگر کسی به چنين چيزی باور داشته باشد بايد کله اش مورد معا ينه  
که کله فلپس مورد معاينه قرار گيرد به اما بجای اين. پزشکی قرار گيرد

  .ِی نوبل داده می شود جايزه او
 بيش از   که در طول–مخالفان ما در اين سطح فکری قرار دارند اگر 

اند که در اين سطح هستند و بنابراين آنچه پنجاه سال گذشته نشان داده
فلپس می گويد يک لغرش اتفاقی ازسوی اقتصاد دان برنده جايزه نوبل 

خوشا که مخالفان ما در چنين سطح پايينی "  ما می توانيم بگويم -نيست
ای که ما انجامد، فاجعه می  چنين انديشه هايی به فاجعه اما" دارندقرار 

ميزان . ما در بدهی نجومی غرق شده ايم. کنيمهر روز داريم تجربه می
  . زندها سرمیبه تريليون) بريتانيا( ها در اين کشورواقعی بدهی
ظام ِی مهم اين است که اينان به دليل وجود بحراِن ساختاری در ناما نکته

اين اتفاقی نيست که پول به . پاش مالی رو آورده بودندوتوليد، به ريخت
ی در عرصه. ای ماجراجويانه به بخش مالی سرازير شده استگونه

توانست به معنای واقعی، کارکرد اقتصاِد توليدی ، انباشِت سرمايه نمی
  .داشته باشد

بحران خودش را به اين .ما داريم از بحراِن ساختارِی نظام حرف زنيم  
ِی ما با طبيعت را در بر گرفته و شرايط همه جا گسترانده است؛حتی رابطه

برای نمونه، آنان هر از گاهی . کندبنيادين دواِم زيست انسان را تهديد می
ما حتا وزارت . ی زمين اعالِم هدف می کنندبرای کاهش آلودگی کره

است؛ چون " باد هوا " انرژی و آب و هوا داريم که در حقييت وزارت
ما به هدف . گذاری برای کاهش آلودگی انجام نمی دهدهيچ کاری جز هدف

اين . که به آن برسيمشويم چه برسد به ايناعالم شده نزديک هم نمی
فقط راه حل های ساختاری می . بخشی از بحران ساختاری نظام است

  . توانند ما را از اين شرايط هولناک برهانند
آمريکا را امرياليسم کارت اعتبارِی توصيف کرده ايد، منظورتان شما : س

  چيست؟
من سخن سناتوِر سابق، جورج مک گاورن را در پيوند با جنگ ويتنام : ج
. او گفت که آمريکا جنگ ويتنام را با کارت اعتباری پيش برد.  کردم نقل

ند اين اين نوع اقتصاد تا آنجا می تواند ادامه يابد که ساير جهان بتوا
  . بدهی را تحمل کند

برتون "برد، چون از زمان قرار داد سر میآمريکا در موقعيت ويژه ای به
اين که گفته شود . به اين سو، آمريکا کشور مسلط بوده است) ١" (وودز

جديد می تواند مشکالت امروز را " برتون وودز"راه حل نيوکينزی و يک 

" برتون وودز"مريکا که قراردادتسلط ا. بر طرف کند، خيال پردازی است
بالفاصله بعد از جنگ حهانی دوم، آن را فرمول بندی کرد، از لحاظ 

 اقتصاد آمريکا در آن زمان نسبت به اقتصادهای  .اقتصادی واقعی بود
اين قرارداد، . ديگر جهان، از موقعيت بسيار نيرومندتری بر خوردار بود

ی آمريکا ی را بر اساس حق ويژهتماِم نهادهای اقتصادی مهم و بين الملل
حق امتياز دالر، امتيازی که از راه صندق بين المللی پول، . تاسيس کرد

های تجاری و بانک جهانی نصيب اش شد، همگی تحت تسلط سازمان
  .اين امتيازها هنوز هم باقی است . امريکا صورت گرفت
 انجام رفرم و یتوان در بارهنمی. توان ناديده گرفتاين واقعيت را نمی

اين اشتباه است . پردازی پرداختجا به خيالجا و آنِاعمال مقررات در اين
 تصورکنيم باراک اوباما از موقعيت برتری که آمريکا از اين راه  که

 صرف نطر  - و بوسيله برتری نظامی حمايت می شود -بدست آورده 
  . خواهد کرد

می " ر های در حال نزاعباند براد" کارل مارکس، طبقه حاکم را : س
آيا فکر می کنيد که طبقات حاکم در جهان، برای يافتن يک راه . خواند

    حل، با يکديگرهمکاری خواهند کرد؟
 چند بازيگر مسلط می شد که منافع خود  در گدشته، امپرياليسم، شامل: ج

.  وحشتناک در قرن بيستم، پيش بردند را حتی به قيمت دو جنگ جهانی
که تا چه اندازه وحشت بار هستند محدود ، صرف نظر از اينجنگ های 

را نمی توان با جنگ جهانی جديد که ممکن است با هدف تجديد آرايش 
  . قدرت ااقتصادی وسياسی صورت گيرد، مقايسه کرد
البته هنوز عده ای . اما تصور يک جنگ جهانی جديد غير ممکن است

اما اين . کنند گی را رد نمیديوانه در ارتش هستند که امکان چنين جن
  . جنگ به معنی نابودی کامل انسان خواهد بود

اين يک قانون .  جايگاه جنگ در نظام سرمايه داری بيا نديشيم  ما بايد به
بنيادی بود که اگر نيرويی نمی توانست خود را از راه تسلط اقتصادی 

  .اعمال کند، به جنگ متوسل می شد
 سو، امپرياليسم برتر جهانی پديد آمده و با از جنگ دوم جهانی به اين

توان اما آيا اين گونه سيستم دايمی است؟ آيا می. موفقيت عمل کرده است 
چه از چين تصور کرد که در آينده هيچ تضادی پديد نخواهد آمد؟ آن

تواند رسد کنايه از اين است که اين نوع تسلط اقتصادی نمیبگوش می
چين قادر نخواهد بود که همچنان هزينه مالی . برای هميشه ادامه يابد 
تا وقتی که گربه : دنگ شيائوپينگ زمانی گفت. اين تسلط را بپردازد

 -  سوسياليست يا سرمايه دار–موش می گيرد، مهم نيست که چه رنگی
 اوقات خوِش موش گيری، جايش را به اوقات وحشتناک  اما اگر. است 

  کنيد؟ در واقع، همينه شما چه میای داد، آنگاسم موش بيکاری توده
  .وضعيت دارد در چين پديد می آيد

بنابراين ما بايد به . اين تضادها و تخاصمات ذاتی نظام سرمايه داری است
ها از راه ديگری باشيم، و تنها راه، تغيير واقعی اين نطام کردن آنفکر حل
  . است
 جدا   از اين شرايطتواند خود را آيا هيچ بخشی از اقتصاد جهانی می-س

  سازد ؟
. جهانی شدن، شرط الزم توسعه ی انسان است . اين غير ممکن است: ج

مارکس اين موضوع را از همان زمان که گسترش نظام سرمايداری 
مارتين وولف، مقاله نويس فايننشال . آشکار شده بود، به تئوری در آورد

ميت به تعداد زياد، تايمز، گله می کند که وجود دولت های کوچک و بی اه
او استدالل می کند کاری که بايد انجام . باعث مشکل کنونی شده است

 - به عبارت ديگر ادغام کامل امپرياليستی، . ا ست" ادغام حقوقی" گيرد، 
ِی تضادها و اين ها نشان دهنده. بافی استکه اين خود، نوعی خيال

جهانی . تخاصمات غير قابل حل جهانی شدن سرمايه داری است 
 کارا و پايدار آن، جهانی شدن   شکل عملی، شدن،ضروری است، اما

  . سوسياليستی بر اساس برابری واقعی است
 تصور پذير نيست، اما اين به آن معنا  اگر چه جدا شدن از تاريخ جهانی،

برای . سان هستند يک های جهان،ی بخشنيست که در هرمرحله، همه
 آنچه که در امريکای التين دارد روی می دهد  ا،نمونه، در مقايسه با اروپ
حاال از چين که در باال به آن اشاره کردم و . به طور کامل متفاوت است

    .آسيای دور و ژاپن که دچار مشکل ژرف است ، صرف نطر می کنم
از زمان جنگ جهانی دوم به اين سو، چند . کمی به گذشته بر گرديم

زيل، معجزه ژاپن، معجزه پنج ببر کوچک؟  معجزه بر داشته ايم؟! معجزه
 است که همه اين معجزات، به واقعيتی سخت و افتضاح  خنده آور اما اين
  .آور تبديل شدند

.  ميليارد دالر اختالس متهم شده است۵٠به ) ٢" (هدج فاند"مدير يک 
-  ميليارد دالر می١۴ فقط  جنرال موتورز و ديگران از دولت امريکا

اگر يک .  ميليارد دالر داده شود١٠٠ها بايد به آن! . کمچقدر . خواستند
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 ميليارد دالر ۵٠گونه که متهم شده، می تواند سرمايه دار هدج فاند، آن
  . ها هر مبلغی که امکان دارد بايد داده شوداختالس کند، به آن

نظامی که ازنظر اخالقی اين گونه فاسد عمل می کند، امکان دوام ندارد، 
دانند اين نظام کنند که نمیمردم حتی اقرار می. ابل کنترل نيستزيرا که ق

راه حل اين است که . يًاس و نوميدی راه حل نيست. چگونه کار می کند
اين نطام را بايد در خدمت منافع و مسئوليت اجتماعی، به کنترل در آورد 

  . و جامعه را بطور ريشه ای دگرگون کرد
 است که هرچه بيشتر به کارگران خصلت ذاتی سرمايه داری اين: س

 آشکارا در اين راه   دولت های بريتانيا و آمريکا، دارند .فشار بياورد
  . کوشش می کنند

 که از کاهش دستمزد  توانند بکنند اين استها میتنها کاری که آن: ج  
 ١۴دليل اصلی که سنای امريکا تزريق حتی . کارگران جانب داری کنند

 سه کارخانه بزرگ اتومبيل سازی امريکا را رد کرد، اين  ميليارد دالر به
 يک  . که آنها نتواستند قول کاهش شديد دستمزد کارگران را بگيرند است
    برای نمونه- کاهش و تعهداتی که کارگران دارند   به تاثير اين لحطه

اين که از کارگران خواسته شود .  فکر کنيد-بازپرداخت وام کالن مسکن 
 شدن دستمزدشان رضايت دهند، مشکالت ديگری در اقتصاد به نصف

  . اين خود، يک تضاد ديگر است. بوجود می آورد
ما بايد از نمود . ديگر جدايی ناپذيرندسرمايه و تضاد های آن از يک

جا و آنجا اين. ها بپردازيمِی آنظاهری اين تضاد ها فراتر رويم و به ريشه
 نيرو وشدت  کنند اما آنها دوباره با دست کاری می  اين تضادها را

توان برای هميشه به زير اين تضادها را نمی. آورندزيادتری سر برمی
  . فرش هل داد،زيرا ديگر اکنون فرش به شکل کوه در آمده است

 شما با جورج لوکاچ، مارکسيتی که به دوره انقالب روسيه و پيش - س 
  تر از آن می پردا خت پژوهش می کرديد؟ 

 سال با لوکاچ ٧، به مدت ١٩۵٦ من تا پيش از ترک مجارستان در - ج
ما با .  دوست نزديک هم بوديم١٧٧١کار کردم و تا زمان مرگ لوکاچ در 

يکديگر اشتراک نظر داشتيم و به همين دليل من می خواستم با او کار 
ِی عليه زمان شد با حمله آشکار و گستردهشروع کار من با لوکاچ هم. کنم
من نمی توانستم اين را تحمل کنم وبه دفاع از او برخاستم که اين . وا

من درست زمانی مجارستان را . خود، مشکالت ديگری به دنبال آورد
عنوان جانشين لوکاچ در دانشگاه برای تدريس زيبايی ترک کردم که به

من دقيقا به اين دليل کشور را ترک کردم که .  تعيين شده بودم شناسی
اشتم آنچه که دارد روی می دهد مسايل بسيار بنيادی است که آن باور د

     .سيستم قادر به حل اش نيست
 را در کتاب   تالش کرده ام که اين مسايل من از ان زمان به اين سو،

" و در " نطريه ی از خود بيگانگی از نگاه مارکس"هايم، به ويژه در 
گفت که بدون ستی میدرلوکاچ به. فرمول بندی کنم" فراسوی سرمايه
بدون داشتن نظرگاه استراتژيک در . توان تاکتيک داشتاستراتژی نمی

بنابراين . ها راه حل روزانه ارايه دادتوان برای آنمورد اين مسايل، نمی
.  مورد تحليل قرار دهم طور پيوستهمن کوشش کرده ام اين مسايل را به

دادهای روزانه می پردازد به  در شکل يک مقاله که به روي توانزيرا نمی
- انسان را به اين سمت می ِی شديدیاين مسايل پرداخت ؛اگرچه وسوسه

از . جای آن بايد از چشم انداز تاريخی به اين مسايل نگريست به .کشاند
 نشريه ادبی در مجارستان  زمانی که نخستين مقاله نسبتا بلند من در يک

سته ام سخت کار کرده ام و کارهايم  چاپ شد من تا انجا که توان١٩۵٠در 
 توان خويش سهم خود را در راه تغيير ادا  ما به اندازه. را انتشار داده ام

اين کاری بوده است که من در طول زندگی ام کوشش کرده ام . کنيممی
    .انجام دهم

  .به نظر شما در حال حاضر چقدر امکان تغيير وجود دارد: س 
- ف ديگران ، مشکالت موجود بر سر راه ارائهسوسياليست ها بر خال: ج

ها و حاميان سرمايه داری، چه نيو کينزی.ی راه حل را اندک نمی دانند
به نطر من . چه ديگران، می توانند انواع راه حل های ساده ارائه دهند

های گذشته نيست؛ بحران کنونی بسيار ژرف بحران کنونی مانند بحران
کزی انگلستان اقرار کرد که اين ژرف ترين معاون رييس بانک مر. است 

من تنها اين را اضافه می کنم که . بحران اقتصادی در تاريخ انسان است
اين بزرگترين بحراِن اقتصادی در تاريخ انسان نيست بلکه، بزرگترين 

ِی سيستم بحراِن اقتصادی را نمی توان از بقيه. بحران از هر لحا ظ است
  . جدا کرد
تواند تا ابد ادامه تسلط سرمايه و استثمار کارگران نمیکاری و فريب

توان برای هميشه تحت کنترل نگاه توليد کنندکان را نمی. داشته باشد
مارکس استدالل کرد که سرمايه داران، سرمايه ی شخصيت يافته . داشت 

بنا . آنها کارگزاران آزاد نيستند بلکه مجری الزامات اين نظام هستند. اند
مشکل برای انسانيت اين نيست که بايد يک عده از سرمايه دا ران براين 

 يک نوع از سرمايه ی شخصيت  جايگزين کردن. را از سر راه جارو کرد
 می انجامد و ما دير يا زود به   تکرار همان فاجعه يافته با نوع ديگر، به

  . احياء سرمايه داری می رسيم
ز چند سال پيش شروع نشده مشکالتی که جامعه با آن رو به رو است ا

دير يا زود اين مشکالت بايد حل شوند، اما اين مشکالت را آن . است 
توان در چارچوب پندارد نمیگونه که اقتصاد دان برند ه جايزه نوبل می

تنها راه حال ممکن، بنياد نهادن بازتوليد اجتماعی . سرمايه داری حل کرد
ايده سوسياليم هميشه همين بوده .  در کنترل توليد کنندگان باشد است که

  .است 
منظور من در اينجا . ما به انتهای توان سرمايه در کنترل جامعه رسيده ايم

ها را  اگر چه آنان همين-های مسکن نيست های تجاری و بانکفقط بانک
هنگامی که .  بلکه منظور من کل جامعه است-توانند کنترل کنندنيز نمی

گاه گاهی . گيردسی مسئوليت آن را به عهده نمیاوضاع خراب می شود ک
اما " من همه مسئوليت را به عهده می گيرم،: " سياست مداران می گويند

. گيرندها مورد ستايش و تحسين قرارمی چه اتفاقی می افتد؟ آن بعد از آن
ِی آن چيزهايی را که ما در ِی کارگر است که همهتنها آلترناتيو، طبقه

چرا نبايد کارگران بر آنچه که خود . کند نياز داريم، توليد میزندگی به آن
  توليد می کنند کنترل داشته باشند؟

هايم، هميشه بر اين نکته تاکيد کرده ام که گفتِن نه،  در تمام کتاب من 
 .باشيم] مسائل[ ِی اثباتی ما بايد به دنبال يافتن جنبه. نسبتا، آسان است

  :پا نوشته ها
 و در اواخر جنگ دوم جهانی ١٩۴۴ برتون وودز در جوالی  کنفرانس-١

های آمريکا و بريتانيا در مکانی به همين نام در آمريکا به ابتکار دولت
هدف .  دولت در اين کنفرانس شرکت داشتند ۴۴نمايندگان . برگزار شد

های بازسازی اروپاِی بعد از جنگ و تنظيم و کنترل کنفرانس بررسی راه
المللی از طريق وضع قوانين، مقررات و برپايی نهادهای  بينسيستم مالی

المللی -المللی پول و بانک بين-طرح ايجاد صندوق بين. مالی جهانی بود
 که در حال حاضر يکی از چهار نهاد صندوق جهانی  بازسازی و توسعه

  است، در اين کنفرانس تصويب شد
 سرمايه گذاری در ديگر های مالی هستند که به بنگاه ها" هدج فاند "-٢

هدج فاندها از بسياری . پردازندها میمؤسسات و خريد وفروش سهام آن
راه با های همبازیتوانند به بورساز مقرارِت مالی معاف هستند و می

 ١٠٠تواند بيش ازبنا بر قانون، هرهدج فاند نمی. ريسِک زياد اقدام کنند
ها ، دج فاند ها را بانکعضو داشته باشد، به همين خاطر اعضای ه

در آمريکا . موسساِت مالِی بزرگ و افراد بسيار ثروتمند تشکيل می دهند
  .هزار دالر است٢۵٠حد اقِل سرمايه گذاری در هدج فاند 

………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
  * 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  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

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

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
   .نيستند
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  *ديدگاه * 
  :های گروهی انحصاری  صنعتی و رسانه–شبکه نظامی 

رمايهمثلث امپراطوری نظام جهانی س  
  يونس پارسا بناب 

مايکل کالکی اقتصاد دادن سوسياليست لهستان در کتاب معروف "
بطور » داری آخرين فاز در دگرديسی سرمايه«خود تحت نام 

گيری و رشد امپراطوری در دوره سرمايه  مبسوطی به بررسی شکل
  "کند  های مثلثی آنرا معرفی می انحصاری پرداخته و پايه

ج سال بعد از پايان جنگ جهانی دوم واژه شبکه نزديک به سی و پن
 صنعتی در ادبيات سياسی آمريکا مبين ترکيب طبقه حاکمه – نظامی

اين شبکه به خاطر فعل و انفعاالت بزرگ سياسی در .  آمريکا بود
، اخته »بلوک شرق« فروپاشی و تجزيه شوروی و 1سطح جهانی

ای به  چين تودههای کارگری در اروپا، تبديل  شدن و شکست جنبش
بخش  های رهائی داری و ريزش و افول جنبش يک کشور سرمايه

 دستخوش دگرديسی –) جهان سوم(ملی در کشورهای پيرامونی 
های   رسانه– صنعتی –مثلث نظامی «قرار گرفته و تبديل به 

  .2شد» جمعی
امروز آمريکا، در راس نظام جهانی کشوری است که از نظر هزينه 

و يا ترکيبی از (ر نيرومند ديگری به تنهايی نظامی هيچ کشو
همچنين هيچ .  رسد به پای آن نمی) کشورهای نيرومند در جهان

کشوری در جهان بعد از پايان جنگ جهانی دوم در سطح جهانی به 
اندازه آمريکا تخريب، خسارات و تلفات بويژه در کشورهای 

د، هزينه  به بع2001از سال .  پيرامونی، به بار نياورده است
 در صد افزايش يافته و در اواسط سال 60نظامی آمريکا تقريبا 

براساس اين ارقام .   ميليارد دالر رسيده است553 به 2007
 در صد کل هزينه نظامی جهان 45رسمی دولتی، آمريکا به تنهايی 

طبق گزارش بنياد پژوهشی صلح جهانی استکهلم .  باشد را دارا می
 به يک 2008 و سال 2007در پايان سال هزينه نظامی آمريکا 

  .3دالر رسيده است) ميليون ميليون(تريليون 
از نظر طبقه حاکمه آمريکا اين مقدار هزينه نظامی برای ايجاد نظام 

از نظر استراتژی .  امپراطوری جهانی سرمايه ضروری است
شبکه «گيری و رشد  سياست داخلی، اين ارقام نشانی از شکل

است که مايکل کالکی آنرا » های جمعی  رسانه–  صنعتی–نظامی 
  .4نامد می» داری آخرين فاز دگرديسی سرمايه«مثلث امپراطوری در 

آور و نجومی  خيلی از تحليلگران چپ بر آن هستند که ازدياد سرسام
هزينه ميليتاريسم امپرياليسم آمريکا بويژه در ده سال گذشته، ادامه 

اين تحليلگران منجمله .  نيستمنطقی و طبيعی دوران جنگ سرد 
مورخ سرشناس و دانشمندی چون اريک هابسبام معتقدند که روند 

های  های نظامی و تدارک برای جنگ رشد ميليتاريسم و ماجراجويی
ساخت آمريکا اساسا محصول و پيآمد يک عده از رهبران 

درون هيئت حاکمه آمريکاست » های سياسی ديوانه«و » عقل بی«
  .5کنند ی تفوق نظامی برکره خاکی تالش میکه در آرزو

و » عقل بی«اين نظرگاه که فعال آمريکا را تحت نفوذ افراد 
بيند و نتيجتا خواهان  نئومحافظه کاران می» های سياسی ديوانه«
رهبران آينده آمريکاست، به نقش نيروهای » به سر عقل آمدن«

يک دوره تاريخی و ساختاری درون نظام جهانی که به طور ارگان
سازند، کم بها  جنگ سرد را به دوره بعد از پايان جنگ متصل می

در صورتيکه نگاهی اجمالی به تاريخ بعد از جنگ جهانی .  دهد می
گيری و رشد پديده ميليتاريسم و  دهد که پيشينه شکل دوم، نشان می

های آغازين دوره  آمريکا به سال» سروری نظامی«انديشه تفوق و 
  .  سدر جنگ سرد می

در اين نوشتار ما بعد از بررسی پيشينه رشد ميليتاريسم که امروز 
به بخشی از متابوليسم و تار و پود نظام سرمايه تبديل شده است، 

صنايع (به چند و چون رابطه آن با دو واحد ديگر مثلث امپراطوری 
  .  خواهيم پرداخت) های جمعی و رسانه

  اقتصاد جنگی کينزينيسم نظامی  
، يک سال و اندی پيش از پايان جنگ جهانی دوم، 1944انويه در ژ

چارلز ويلسون، مدير عامل کمپانی جنرال الکتريک و معاون رياست 
طی يک سخنرانی به بخشی از ارتشيان گفت » دفتر توليدات جنگی«

که منبعد دولت آمريکا بايد سياست اقتصاد جنگی را در سياست 
ساس، ايشان پيشنهاد کرد که هر بر اين ا.  خارجی خود اتخاذ کند

های بزرگ صنعتی در آمريکا بايد يک نماينده به  يک از کمپانی

عنوان رابط با نهادهای جنگی آمريکا تعيين کند که با هم نقش مهم 
ها ايفاء  در توسعه ظرفيت صنعتی و پژوهشی در جهت تدارک جنگ

بود که بندی نظرگاهی  در واقع محتوی سخنرانی ويلسون جمع.  کنند
گی اصلی الگارشی نظام را تشکيل  ويژه» جنگ سرد«در دوره 

شايان ذکر است که تا آن زمان بخش نظامی در خدمت .  داد می
های ديگر اقتصاد بويژه در زمينه منافع اقتصادی و سياسی   بخش

آمريکا قرار داشت ولی در آستانه پايان جنگ جهانی دوم رشد و 
افزايش قدرقدرتی بخش نظامی گسترش اوضاع شرايط را برای 

تجربه شش سال شرکت فعال در جنگ جهانی دوم به .  آماده ساخت
هيئت حاکمه آمريکا آموخت که اقتصاد جنگی نه تنها آمريکا را از 

 بيرون آورد بلکه به 1929 – 1939های  باتالق بحران بزرگ سال
ستی داری با تزريق جوهر ميليتاري آنها ياد داد که اقتصاد سرمايه

های  در نتيجه در سال.  تواند به دوران شکوفايی خود برسد می
ای تحت نام  آغازين دوره جنگ سرد ما شاهد ظهور و عروج پديده

ترويج نظرگاهی که توسعه تقاضا و : شديم» کينزينسم جنگی«
توانند  حمايت از سودهای برآمده از انحصارات نظامی می

و تفوق در جهان » یسرور«داری آمريکا را به قله  سرمايه
  . مند تبديل گشت برساند، به يک استراتژی هدف

تئوری عمومی اشتغال، بهره و «    جان کينز در کتاب معروف خود 
 در بحبوحه بحران بزرگ منتشر گشت، 1936که در سال » پول

داری اين  گفت که راهکار برون رفت از رکود و کساد اقتصاد سرمايه
های بودجه خود يک تقاضای موثر  زينهاست که دولت با ازدياد ه

اقتصاد تقاضاگرا در مقابل (برای توليدات و خدمات را بين مردم 
بعد از پايان جنگ جهانی دوم، .  بوجود آورد) گرا اقتصاد عرضه

تئوری کينز، فرزند » اخته کردن«های نظام بعد از  ايدئولوگ
به : وردندبه دنيا آ» کينزينيسم جنگی«او را تحت عنوان » ناخلف«

های خود را در جهت  اين معنی که دولت عوض اينکه ازدياد هزينه
گسترش تقاضای موثر در بازار از طريق افزايش ماليات اضافی بر 

داری اتخاذ کند، بهتر است که هزينه نظامی  سودهای کالن سرمايه
» فرزند ناخلف«به نظر نگارنده تولد اين .  خود را افزايش دهد

ای در تاريخ بشر است که  سابقه ری ميليتاريسم بیگي سرآغاز شکل
امروز به ساخت و سوز و تار و پود نظامی جهانی سرمايه تبديل 

های نظام که عموما خود را  بعد از آن، ايدئولوگ.  شده است
عليه » جنگ سرد«کردند، با اختراع  طرفداران کنيز معرفی می

های  راجويیدشمنان خيالی و واقعی و با توسل به جنگ و ماج
از ترومن گرفته تا جورج (نظامی تمام روسای جمهوری آمريکا 

را آماده ساختند که کسری بودجه دولت را به نفع ) بوش پسر
و اليگوپولی مثلث امپراطوری نظام »  صنعتی–شبکه نظامی «

کينز به تدريج به » خواب طالئی«در طول اين مدت .  توجيه سازند
 شد و انباشت ناشی از ميليتاريسم تبديل» کابوس وحشتناک«يک 

های سرمايه انحصاری آمريکا در اواخر دهه  به يکی از ويژگی
  .6 تبديل گشت1950

های جهان اولين فردی که اين دگرديسی را در تحول  بين مارکسيست
رژيم انباشت سرمايه از طريق ميليتاريسم مورد بررسی قرار داد، 

او در کتاب .  لهستان بودمايکل کالکی اقتصاد دادن سوسياليست 
» داری آخرين فاز در دگرديسی سرمايه«معروف خود تحت نام 

گيری و رشد امپراطوری در دوره  بطور مبسوطی به بررسی شکل
های مثلثی آنرا چنين معرفی  سرمايه انحصاری پرداخته و پايه

  : کند می
های   امپرياليسم عموما به ازدياد سطح اشتغال به وسيله هزينه–1

مثل تنظيم و (سنگين در حيطه توليد سالح و بازارهای مربوط به آن 
های نظامی و  تامين بخش بزرگی از نيروهای نظامی و توسعه پايگاه

  .  کند خدمت می) استخدام کارمندان
های جمعی تحت رهنمودها و رهبری طبقه حاکمه با تبليغ   رسانه–2

 مردم را به سوی های وسيعی از و ترويج به نفع ميليتاريسم توده
های مجهز جذب  حمايت از ساختار امپرياليسم مسلح به سالح

  .  کنند می
 سطح باالی اشتغال و افزايش سطح زندگی در دوره جنگ در –3

به خاطر ارتفاء فرايند توليد و (مقام مقايسه با دوره پيش از جنگ 
 –های وسيعی را به حمايت از شبکه نظامی  توده) نيروی کار

  . کند جذب میصنعتی 
گيری و رشد در اين  های جمعی نقش کليدی در شکل ارتباطات و رسانه
ها، راديوها و  های گروهی مثل روزنامه رسانه.  کنند مثلث ايفاء می

طبق دستور اين .  ها عمدتا در کنترل طبقه حاکمه هستند تلويزيون
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 های گروهی اين است که افکار عمومی را طبقه، وظيفه و شغل رسانه
های دائمی ساخت آمريکا تنظيم و آماده  در جهت حمايت از جنگ

  .  سازند
گانه اين مثلث موفق   به اين سو، اجزاء سه1950از اواسط دهه 

 جنگی را برای تثبيت و تامين نظم سياسی و –شدند که اقتصاد نظامی 
مضافا همکاری ارگانيک اين سه .  اقتصادی نظام جهانی مهيا سازند

بر خالف کشورهای (های کارگری را  تقريبا کليه اتحاديهجزء توانست 
.  های امپرياليستی آمريکا قرار دهد تحت سلطه سياست) اروپای غربی

های کارگری در آمريکا صرفا و ماهيتا  کارگران و رهبران اتحاديه
دوباره بر خالف کارگران و (بلکه آنها به طور دائم .  ارتجاعی نيستند
شديدا تحت تاثير و نفوذ )  کارگری در اروپاهای رهبران اتحاديه

های گروهی هستند که به طور موثری  ايدئولوژيکی و تبليغات رسانه
امنيت ملی آمريکا و منافع اقتصادی «کند که  به آنها القاء می

اين امر يکی .  چيزی غير از يک روح در دو کالبد نيست» ها فراملی
  .٧يسم آمريکاستهای مشخص و متمايز امپريال از ويژه گی

گيری و تکامل مثلث امپراطوری در دهه  نظرگاه کالکی درباره شکل
، نزديک به يک دهه بعد توسط پال بارون و پال سويزی در 1950

مشروحا » سرمايه انحصاری«کتاب معروف آنان تحت نام 
در اين کتاب، بارون و سويزی به طور مبسوطی .  سيستماتيزه گشت

 اقتصادی معين – پنج هدف سياسی دهند که حداقل شرح می
امپرياليستی، الگاريشی آمريکا را به سوی ميليتاريزه ساختن اقتصاد 

  :اين پنج هدف عبارتند از.  دهند سرمايه داری سوق می
  دفاع و حفاظت هژمونی جهانی امپراطوری سرمايه در مقابل -1

 های گوناگون اين تهديدهای خارجی که به شکل.  تهديدهای خارجی
پيوندند، چيزی به  امواج خروشان انقالبی در اکناف جهان بوقوع می

نيست که بسترش شوروی » تهديد يک پارچه کمونيستی«غير از 
  .  است

های آمريکا که  برای فراملی» امن« تاسيس يک پالتفرم –2
  .  انحصارات اقتصادی خود را بوسيله آن در جهان گسترش دهند

وسعه در داخل دولت که کامال  تاسيس يک بخش پژوهشی و ت–3
  . ها باشد تحت کنترل و تسلط فراملی

که تحت نفوذ ) سياست زده شده( ايجاد جمعيت کامال دپليتره شده –4
های دائمی و پيوسته  های اولتراناسيوناليستی هوادار جنگ انديشه
  .  باشد

 جذب و اخذ ظرفيت فرآيند اضافی و افزايش درصد سود از طريق –5
  .  آور نظامی و جنگی ی سرسامها هزينه

تاسيس ) و يا عامل(ای از اين پنج هدف  نتيجه عملکرد مجموعه
در » دوره صلح«ترين و فراگيرترين ماشين جنگی عظيم در  بزرگ
.  سابقه است  بود، که در تاريخ بی1980 و 1970، 1960های دهه

 های نظام رابطه برای اعضای درون طبقه حاکمه آمريکا و ايدئولوگ
آور نظامی و  های سرسام بودن هزينه» دو روی يک سکه«مکمل و 

معروف گشت، به » کنيزينسم نظامی«توسعه اقتصادی که به اسم 
مسرت «های گروهی مورد  قدری از طرف تبليغات شبانه روزی رسانه

.  قرار گرفت که کسی را يارای حتی يک انتقاد ماليم هم نبود» و چهچه
کردند که  وره جنگ سرد پيوسته اعالم میهای رژيم در د ايدئولوگ

جنگ سرد، تقاضا را برای کاالها افزايش داده و باعث افزايش «
های تکنولوژيکی منجر  اين امر به پيشرفت.  گردد اشتغال به کار می

پس الزم است .... گردد گشته و الجرم باعث اعتالی سطح زندگی می
ری در آمريکا کمک دا ها تشکر کنيم که به سرمايه که ما از روس

  . 8»کنند که بيش از پيش رشد يابد می
های گروهی جاری در آمريکا با حمايت جدی از روند جنگ  رسانه

های گوناگونی دائما به تبليغ اين امر پرداختند که يک  سرد به شکل
رفاه و شکوفائی اقتصادی » پايان عمر بی«برای » فرمول جادوئی«

های نظامی  ه به گسترش هزينهک» جنگ سرد«: اند را کشف کرده
پايان شکوفائی  کند موتور و عامل اصلی روند رفاه و عمر بی کمک می

های گروهی در اين دوره  های نظام و رسانه ايدئولوگ.  اقتصادی است
رسيدند که » اجماع«که نزديک به چهار دهه طول کشيد، به 

  .  عامل اصلی رفاه اقتصادی است» کينزينيسم نظامی«
 که دوايت آيزنهاور که خودش در گسترش انديشه و عملکرد زمانی

کينزينسم نظامی نقش ايفاء کرده بود، در سخنرانی پايان رياست 
 –شبکه نظامی « نگرانی خود را از 1961 ژانويه 17جمهوريش در 

اعالم کرد، اين شبکه کامال در متابوليسم نظام جا انداخته » صنعتی
پايان و گسترش  های دائمی و بی شده بود و اعمال و گسترش جنگ

های نظامی آمريکا در اکناف جهان به ستون اصلی در تار و  پايگاه

از اين .  پود و ساخت و ساز نظام امپرياليستی آمريکا تبديل شده بود
های کوچک و بزرگ و کارمندان  زمان به بعد به قدری از کمپانی

های آن از هر  هرتبه دولتی و غيردولتی به بخش نظامی و شاخ عالی
ترين تغييری در  خواست کوچک نظر وابسته گشتند که اگر کسی می

های نظامی بوجود آورد بالفاصله ايزوله و حتی  جهت کاهش هزينه
شايان توجه است که رشد و گسترش .  گشت اعتبار و بی کار می بی

 صنعتی در اين دوره و بعد از آن عمدتا به خاطر –شبکه نظامی 
عه اقتصادی نبود بلکه هدف اصلی اين بود که به اين گسترش و توس

های  ها و جنبش وسيله عمر نظام جهانی سرمايه را با سرکوب قيام
های مداخله گرانه و  که عليه سياست(بخش در اکناف جهان  رهائی

.  طوالنی سازند) گيری بودند هژمونی طلبانه آمريکا دائما در حال اوج
ت و ساز نظام قرار گرفته نه در زمان گری را که در ساخ اين نظامی

توان بدون براندازی  جنگ سرد و نه در دوره بعد از جنگ سرد نمی
در واقع در تمامی اين دوران، .  خود نظام لغو و منحل ساخت
های ساخت آمريکا از  با برپائی جنگ(ميليتاريسم يا به طور مستقيم 

و يا ) 1999  گرفته تا جنگ کوزوو در سال1950جنگ کره در سال 
به طور غيرمستقيم با رواج ترس و ارعاب عليه مردم جهان بويژه در 

  .  کشورهای پيرامونی به بقای زالووار خود ادامه داده است
ترين تحليلگران چپ صاحب نظر درباره تاريخ تکامل ميليتاريسم  مهم

 و 60های ، پال بارون و پال سويزی در دهه1950کالکی در دهه (
القول بودند که عامل اصلی  متفق) 1980گداف در دهه  و هری م70

شوروی » تحديد«هزينه جنگی و نظامی آمريکا و افزايش دائمی آن 
های جنگی اين بود که ميليتاريسم بقای نظام  نبود بلکه هدف هزينه

های ضد  ها و جنبش امپراطوری سرمايه انحصاری را در مقابل چالش
ادهای سياسی  بعد از فروپاشی رويد.  نظام تضمين و تامين سازد

 تا کنون حقانيت ارزيابی دقيق اين تحليلگران را 1991شوروی در 
کما اينکه بعد از فروپاشی شوروی و آغاز دوره بعد از .  کند ثابت می

های نظامی و جنگی آمريکا از صد  جنگ سرد ما شاهد افزايش هزينه
 تريليون دالر در  به متجاوز از يک1960ميليارد دالر در اواسط دهه 

 اقال به 2008اين رقم تحقيقا در آخر سال .  ايم  بوده2007آخر سال 
  .  9يک تريليون و صد ميليارد دالر افزايش خواهد يافت

 –های نظامی  شود، هزينه قطبی محسوب می امروزه در دنيايی که تک
جنگی آمريکا برای پيشبرد پروژه جهانی آمريکا دائما در حال افزايش 

های نظامی و جنگی  ها با هزينه در حال حاضر اين هزينه.  تاس
شويم که  وقتی که متوجه می.  مجموع کشورهای جهان برابر است

بزرگترين ده کشور نظامی جهان اکثرا متحدين و يا شرکای آمريکا 
  هستند، بيشتر به موقعيت تفوق و برتری نظامی آمريکا در 

تواند در عرض چند  کا است که میامروز تنها آمري.  بريم جهان پی می
 .ترين مناطق جهان حمله نظامی کند  ساعت به دورترين و گمنام
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