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  !پيام اين شعله های سرکش
  تقی روزبه

 ييانديشم به نيروی نهفته در دو واژه
  !"بيکاری وبی اعتنائی"

يک انسان مچاله ! دربرابرمجلس شورای اسالمی. ديروز صبح اتفاق افتاد
شده ازفقروبيکاری، پس ازمدتها اين دروآن درزدن وپناه بردن به 

ر ازرنج و نکبت آوارشده برخويش، راهی نمايندگان مجلس برای فرا
شايد ديگرروی برگشتن به خانه .جزآتش زدن به اندام نازنين خودنيافت

... وديدن نگاه منتظر وهراسان فرزندان و همسرش را نداشت وشايد هم 
ديگر زندگی . هرچه که بود او ديگربه نقطه بی بازگشتی رسيده بود.

دردجان کندن .يستی با يکديگرنبودندوشرايط حاکم براو قادربه ادامه همز
آری اواززمره لعنت شدگان ومطرودين .تدريجی امان او را بريده بود

ازخيل آنانی که ميليونها نفرشان باهمان وضع کمابيش مشابه .جامعه بود
درخيابانها ودخمه ها والبالی شکاف های دايما درحال ژرفش جامعه تحت 

دن هستند وآنها که باگذرهرروز به اسالم محکوم به جان کن-سلطه سرمايه
آن .لبه پرتگاه هولناکی بنام ورطه فقرمطلق نزديک ونزديک ترمی شوند

که ازشدت گستردگی، تبه کاران حاکم می کوشند حتی "بی سروپايانی"خيل
با حذف مفهوم ومقوله خط فقرمطلق و عدم اعالم رقم واقعی 

حذف صورت :ارنداشان،وجودشان را انکارکنند وپاک به فراموشی بسپ
مساله فقرتوسط رژيم مولدفقر؛ مقدمه  حذف فيزيکی آنهاست وآتش زدن 

  .به خود يکی از پی آمدها وجلوه های آن است
بی "بااين همه گويا درجهان امروز ودرعصررسانه ها حتی يک طردشده 

واکنش : هم می تواند لرزه براندام رژيم ودشمنان طبقاتی خود بيافکند"مقدار
 است؛ نخست آن سربازآموخته شده ای که درچندقدمی اوايستاده ها ديدنی

وگوئی که وظيفه نگهبانی ازمجلس دربرابرطردشدگان را حتی بهنگام مواجه 
يک روبات تربيت شده برای .با يک انسان آتش گرفته فراموش نمی کند

دو ديگر،آن تذکرآئين نامه ای رئيس . حفاظت ازسيستم دربرابرخطرشهروندان
ن امنيت ملی مجلس که بالفاصله دراعتراض به نحوه درج اين کميسيو

خبردررسانه ها آنها را ببادانتقادگرفت،که چرا با جانبازشيميائی ناميدن ويا 
درج بی تفاوتی مجلس به خواستهای وی، اين چنين موجب وهن مجلس 

ودرادامه آن اين الريجانی رئيس مجلس اسالمی است . ومقامات ونظام شده اند
بروی صحنه می آيد ومی گويد که مطابق استعالم ازمنابع نظام،فرد که 

مزبورنه فقط جانبازنبوده وسابقه جبهه هم نداشته که زندان رفته ومعتادهم 
وبرای آنکه هيچ حرف وحديث ديگری باقی  نماند،عدم تعادل ! بوده است

ده گيرم که همه اين پرون!. روانی را هم به پرونده قطوروی ضميمه می کند
سازی های رايج وشناخته شده درست وعين واقعيت باشند،اما آنچه که نمی 

نظام بگنجدآنست که گوئی جانبازبودن "کارگزارفرهيخته"تواند درمغزاين
ونبودن ويااعتيادداشتن ونداشتن،که حتی درصورت  صحت آنها جزبرگی 

 باشد برجرائم رژيم نمی افزايد،می تواند ذره ای ازاوج فاجعه بکاهد ورنگی
به هرصورت،توجيهات کارگزارفرهيخته نظام .برای پوشيده داشتن اين ننگ
های معمول بود،که حتا نماينده ای "ظرافت"آنچنان زشت وبدورازرعايت 

به ميان خبرنگاران رفت واعالم .ازهمان جناح حاکم هم نتوانست تحمل کند
ازبرخورد رئيس مجلس به اين فرد بسيار ناراحت "داشت که شخصا

. اگرمقامات اجرائی به وظيفه خود عمل ميکردند کارباين جا نمی رسيد.دمش
نبايد ازتريبون .اينکه او يک انسان جان بازباشد ويامعمولی فرقی نمی کند
اين فرد با اقدام .مجلس اين چنين با حيثيت افراد وخانواده آنها بازی کرد
لب است که جا".خودمی خواست پيامی را به مجلس ومسئوالن اجرائی بدهد

دراين ميان ازنمايندگان باصطالح اصالح طلب مجلس هم که ظاهرا خود را 
مخالف سياست های فالکت آفرين اقتصادی دولت هم ميدانند،هيچ بخاری 

آنها را چه کار به دغدغه نفرين .برنخاست والبته جزاين همه انتظاری نبود
يزی جز دغدغه  ساله خود نشان ندادند که چ8مگرآنها دردوردان ! شدگان

 .شکم سيران را ندارند
  !براستی پيام شعله های آتش چه بود؟

غيرازرقص شعله هائی که ازهرکران پيداست وآن خاکستربجامانده 
ازپيکرش،اونامه ای هم ازخودبجاگذاشته است که درآن علت اقدام خود را 

بيکاری وبی .بيکاری وبی اعتنائی به سرنوشت خويش عنوان کرده است
اين دوواژه ای که اگرجان پيداکنند ومبارزه با آن ها به کنش مطالباتی !یاعتنائ

وفراگيرهمه  بيکاران وآن انبوه درشرف پيوستن به لشکرعظيم طردشدن 
همان جان های شيفته ای که -تبديل گردد،می تواند شعله  آتش را نه بجان خود

ياست مدتی پيش ترنمايش اعتراضی  وتراژيک مشابهی را درمقابل مقرر
 . که به جان  نظام حاکم  بيافکند-جمهوری برپاکردند

2009-02-16-28 -11-87  
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 فاشيست ها
 !انتخابات اسرائيل پيروزاصلی

  ارژنگ بامشاد
با . انتخابات پارلمانی اسرائيل در روز سه شنبه  دهم فوريه برگزار شد

 به "زب کاديماح: "پايان شمارش آراء،  نتايج آن به اين شرح اعالم شد
به رهبری بنيامين " حزب ليکود" کرسی؛ 28 زيپی ليونی رهبری 
به رهبری آويگدور ليبرمن " حزب اسرائيل خانه ما" کرسی؛ 27نتانياهو 

 کرسی؛ حزب 13به رهبری اهود باراک " حزب کارگر"  کرسی؛ 15
 کرسی؛ حزب 5 کرسی؛ حزب اتحاد تورات ـ يهوديت 11بنيادگرای شاس 

 کرسی؛  ليست متحد اعراب اسرائيلی 4 کرسی؛ حزب خدش 4لی اتحاد م
به .  کرسی3 کرسی و مرتس 3 کرسی؛ بلد 3 کرسی؛ حزب خانه يهود 4

اين ترتيب احزاب راست افراطی؛ راست فاشيستی و بنيادگرايان يهودی، 
 کرسی هستند در حالی که احزاب راست و 65در پارلمان جديد دارای 

و اعراب در مجموع دارای ) ارگر را ميانه ناميداگر بشود حزب ک( ميانه
هر چند در اين انتخابات حزب کاديما زيپی ليونی .  کرسی خواهند بود55

عليرغم پيش بينی نظرسنجی ها توانست باالترين رأی را از آن خود 
  .سازد

اين که سرنوشت تشکيل کابينه ی جديد چه خواهد شد و چه پارامترهايی 
رصت چند ماهه، روی شکل گيری کابينه ی جديد تأثير می توانند در اين ف

آن . گذار باشند، امری است که فعأل نمی توان در باره ی آن نظر قطعی داد
چه از هم اکنون کامأل روشن است، پيروزی قاطع حزب فاشيستی 

ليبرمن، مهاجر روس متولد . به رهبری ليبرمن است" اسرائيل خانه ما"
بعد از ورود .  به اسرائيل مهاجرت کرد1987مولداوی است که در سال 

در . به اسرائيل، فورأ تمامی حقوق شهروندی اين کشور را به دست آورد 
او . زمين های مصادره شده ساحل غربی رود اردن، صاحب مسکن شد

قبل از ورود به اسرائيل، دربان بزن بهادر يک کلوپ شبانه در روسيه 
ليبرمن . وس نيز سخن گفته می شودبود و از ارتباطات او با مافيای ر

از همان ابتدا .  با شعارهای ضد عربی تشکيل داد1999حزب اش را در 
در سخن رانی های گوناگون اش پيشنهاد می داد که عرب های اسرائيلی 
بايد از اسرائيل اخراج شوند؛ هم چنين بر اين عقيده است که چون 

ديان بايد آن جا را اسرائيل يک کشور يهودی است، پس، همه غيريهو
ليبرمن در انتخابات اخير هم خواهان آن شده بود که عرب های . ترک کنند

اسرائيلی بايد به دولت اسرائيل سوگند وفاداری ياد کنند در غير اين 
پيشنهاد ديگر او اين است که  . صورت، از اين کشور اخراج شوند

اسرائيل را جشن نمايندگان عرب پارلمان اسرائيل که روز بنيان گذاری 
نگيرند و يا آن هائی که با سياستمداران حماس مالقات کنند، بايد اعدام 

 گفته بود که ارتش بايد به 2002و مهم تر از همه آن که، در سال . شوند
 ساعت نه تنها تمام ساختارهای نظامی 48غزه حمله برده و ظرف 

برق و گاز و ودولتی بلکه مراکز بازار، بانک ها، ايستگاه های آب و 
او قبل از آن هم پيشنهاد . محله های مسکونی آن را با خاک يک سان کند

داده بود که   ارتش اسرائيل ،تهران، لبنان و سداسوان مصر را نيز با 
چنين حزب فاشيستی و رسوائی که .  بمب های اتمی ويران سازد

 مطبوعات غرب آن با احزاب  فاشيستی لوپن در فرانسه و ياحيدر در
اطريش مقايسه می کنند، توانسته است کرسی های پارلمانی خود را از 

به .  برساند و به سومين حزب با نفوذ اسرائيل تبديل شود15 به 11
ديگر سخن تشکيل کابينه جديد و بدست گرفتن قدرت سياسی، بدون توافق 

  .با اين حزب به امر مشکلی تبديل خواهد شد
اه و نيم قبل از انتخابات اخير، با تهاجم حزب کارگر و حزب کاديما،  يک م

به غزه و سازماندهی يک هولوکاست دهشتناک، قصد داشتند تا محبوبيت 
آن ها با نمايش . احزاب خود در ميان رأی دهند گان اسرائيلی را باال ببرند

های تلويزيونی مشمئزکننده تالش کردند با فريب مردم اسرائيل، اين 
بشری را جنگی عليه بينادگرايان اسالمی حماس جنايت سازمان يافته  ضد

جابزنند و برای اقدام نفرت انگيزشان  حمايت توده ای جلب کنند و خود 
اما وقتی . را تأمين کنند گان امنيت و آسايش مردم اسرائيل نشان دهند

مردم، تحت تأثير اين تبليغات مسموم قرار گرفتند، ترجيح دادند به جای 
از اين روست که حزب .  نسخه های اصلی رأی بدهندنسخه های قالبی، به

فاشيستی ليبرمن و حزب راست افراطی ليکود، به پيروز اين انتخابات 
تبديل شدند و در مقابل، حزب کاديما يک کرسی کمتر از قبل بدست آورد و 
حزب کارگر که مجری اصلی هولوکاست غزه بود، هم به رده چهارم در 

همين تبليغات سنگين و رذيالنه بود . وط کردسيستم احزاب اسرائيلی سق
که آن چنان مردم را به سوی ايده های افراطی سوق داد که به قول يک 
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 50 درصد مردم به نيروهای راستگرا و 75استاد دانشگاه اورشليم، 
  . درصدشان حتی به نيروهای راست افراطی و بنيادگرای يهودی رأی دادند

ت نيروهائی را به پارلمان فرستادند که مردم اسرائيل در اين انتخابا
مخالفند؛ به روند صلح " دو ملت؛ دو دولت" اکثريت شان، با فرمول صلح

اعتقادی ندارند و خواهان اشغال دائمی سرزمين های فلسطينی هستند؛ 
طرفدار تشديد فشار بر اعراب اسرائيلی بوده و حتی خواهان اخراج شان 

. لی و يا به اردن و مصر هستند؛ واز اسرائيل به سرزمين های اشغا
خواستار غيرقابل زيست کردن غزه برای مردم آن به بهانه ی مبارزه با 

  .بينادگرائی اسالمی اند
اولين نتيجه ی چنين روندی در اسرائيل، رشد روزافزون نيروهای 

در اولين نظرسنجی ها در غزه و . ارتجاعی و بنيادگرای اسالمی است
ن، حمايت فلسطينی ها از حماس و ديگر نيروهای کرانه غربی رود ارد

جنايت ضد بشری دولت اسرائيل . بنيادگرا و ارتجاعی افزايش يافته است
درغزه و آرای باالی نيروهای راست افراطی و فاشيستی در اسرائيل، 
عمأل توده های فلسطينی و اعراب را بيش از پيش به دامان نيروهای 

هت نيست که هم اکنون ضمن رشد سمپاتی بی ج. بنيادگرا پرتاب می کند
به حماس در ميان فلسطينيان، شيخ حسن نصراهللا رهبر حزب اهللا لبنان به 
محبوب ترين چهره در ميان اعراب و فلسطينيان تبديل شده و حتی نفوذ و 
محبوبيت رژيم ضد مردمی اسالمی ايران نيز در ميان توده های مردم 

به نظرمی رسد، نيروهای راست . تعرب و فلسطينی در حال گسترش اس
آن . افراطی و فاشيست اسرائيلی از گسترش چنين روندی ناخرسند نباشند

ها با اشاره به چنين  تمايلی در ميان فلسطينيان و اعراب، سياست های 
همان گونه که سازماندهی . ضدبشری و فاشيستی خود را توجيه می کنند

ن و مردان بی دفاع  بزرگترين هولوکاست غزه و قتل عام کودکان و زنا
زندان روباز جهان را پاسخی به سمپاتی و حمايت مردم از بنيادگرايان 

  .حماس می دانستند
آنچه در اين ميان نمی توان از نظر دور داشت، معيارهای دو گانه ی 
سياست مداران وبخش اعظم رسانه های همگانی کشورهای اروپائی 

رلمانی اسرائيل را که  گرايش به راست آن ها، نتايج انتخابات پا. است
افراطی و فاشيستی را نشان می دهد  راقابل قبول می دانند و حتی با 

به رهبری " |اسرائيل خانه ما" دولتی که در آن حزب فاشيستی مانند حزب
ليبرمن نقش اساسی داشته باشد، روابط ديپلماتيک عادی شان را ادامه 

 در يک انتخابات دمکراتيک و با نظارت اما وقتی مردم فلسطين. می دهند
سازمان ملل، به حماس و ديگر بنيادگرايان رأی می دهند تا نيروهای 
سازشکار سازمان آزاديبخش فلسطين را تنبيه کرده باشند، اين انتخابات 
را غيرقانونی وغيردمکراتيک دانسته و رابطه خود با دولت فلسطينی که 

به حالت تعليق در می آورند و چشمان حماس در آن نقش داشته باشد را 
حق طبيعی "خود را بر هولوکاست غزه می بندند و آن را تحت عنوان 

اسرائيل در مقابل موشک اندازی های حماس، مورد تأئيد " دفاع از خود
در اين جا با يک عقب گرد در اخالق سياسی  دولتمدارهای . قرار می دهند

زمان روی کارآمدن جورج بوش عقب گردی که از . غربی روبرو هستيم
رهبران اروپائی وقتی که يک حزب . در آمريکا، بشدت تشديد شده است

فاشيستی درغرب آرای باالئی بدست می آورد، نسبت به عواقب آن 
درسياست هشدار می دهند وبه حق خواهان آن می شوند که راه های رشد 

ديگر فاجعه گرايشات فاشيستی گرفته شود زيرا اروپا نبايد يک بار 
اما همين دولتمداران، نسبت به عروج . حاکميت فاشيست ها را تجربه کند

به رهبری ليبرمن، هر دو چشم خود " اسرائيل خانه ی ما"حزب فاشيستی 
طبعأ اين معيار دوگانه اروپائيان در ارزيابی از دو انتخابات، . را می بندند

ر چنين دوگانگی است که و بر بست. از نگاه مردم خاورميانه دور نمی ماند
بسياری از نيروهای بنيادگرا به گسترش ايده های ارتجاعی و گاه خارجی 
ستيز خود در اين کشورها دامن می زنند و عمأل راه همزيستی مسالمت آميز 

  .  مردم با مليت ها و يا اعتقادات گوناگون را به امر مشکلی تبديل می سازند
 ايده های بنيادگرايانه و افراطی، توده در چنين شرايط به شدت بغرنج، که

های مردم اسرائيل و فلسطين را، در چنبره ی خود گرفتار آورده است، 
تالش دو چندان نيروهای مترقی، آزادی خواه و برابری طلب منطقه و 
جهان الزم است که از حق حيات و حق هم زيستی مسالمت آميز مردم 

کنند و به انزوای افکار بنيادگرايانه  اسرائيل و مردم فلسطين با قدرت دفاع 
در ميان آن ها همت گمارند و راه را بر توهم های توده ای نسبت به ايده 

برای پيش . های ارتجاعی بينادگرايانه ی هم يهودی و هم اسالمی ببندند
روی در اين راه، افشای معيارهای دوگانه دولت های غربی و رسانه های 

ای امپرياليستی و صهيونيستی، نمی تواند از همگانی وابسته به البی ه
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الی و فروپاشی تعريف بحران م
"راست" و "چپ"عاميانه از   

 
از يک نظام با مردم هرگز از همدردی هسته اصلی و صاحب امتي

پيترکامينگز بانکدارانگليسی و : باالتر نمی رود",صدقه"سطح 
برادرز آمريکا در جشن  وندی لهمن نواده سوم بينانگزار لهمن

  نيويورک خيريه کلوب متروپوليتن
ما سوار قايقی هستيم که کالهبردارها چرا همه :سوال اين است*

 آنها را ميرانند؟ 
بحران يا . دولت های سرمايه داری نميتوانند به پای خود شليک کنند*

غير بحران، آنها هميشه مسايل را در اساس به نفع سرمايه دار حل 
 . ميخواندند, ديکتاتوری دولت ,19همين بود که در قرن . ميکنند

 در رابطه با کمک های تريلياردی به وال هودسن دولت اوباما را*
 80زيرا ازدهه , : ميخواند،8 يا ريگان 5 يا کلينتون 3استريت،بوش 

، بطور ثابت ,ماليات دهندگان,تاکنون بخش مالی به هزينه نيروی کار و 
 , .به تصرف پول مشغول بوده است

قعی موج دوم بحران مالی جهانی يا به عبارت دقيق تر ابعاد وا.روشنگری
در حاليکه . بحران که تاکنون پنهان نگه داشته شده بود، در راه است

همان عواقب اوليه انبوهی از مردم را زير ضربات خود شالق کوب کرده 
در انگلستان مثل ديگر کشورهای جهان بهای سنگين بحران گريبان . است

ه بسياری ناتوان از پرداخت قسط وام، خان. بخش بزرگی از مردم را گرفت
خود را از دست داده اند، بسياری بيکار شده اند، به بسياری از کسانی که 
کار دارند گفته ميشود برای بيکارنشدن بايد با دستمزد کمتر بسازند و 
تازه اينها طليعه رکود است و همه پيش بينی ها حاکی از بدتر شدن 

ه روز سه شنبه دهم فوريه ادبالز يکی از وزرای کنونی ک. اوضاع است
در دوره قبلی مهمترين مشاور اقتصادی نخست وزير انگستان بود در يک 
سخنرانی در يورکشايراعالم کردرکوداقتصادی کنونی بدترين بحران در 

 سال طول 15بيش از يک قرن اخير است و بدتر اينکه رکود حاصل تا 
بالز گفت بانک ها با سرعت و به حجمی پول از دست . خواهد کشيد
او گفت اوضاع به مراتب بدتر از رکود دهه . اورکردنی نيستميدهند که ب

دو روز بعد يعنی پنج .  درصد رسيد70 است که بيکاری مردان به 30
 فوريه گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا منتشر شد که اين 12شنبه 

بار تاييد کرد نه القاعده بلکه بحران اقتصادی بزرگ ترين خطر امنيتی 
 . اسی جهان و سيستم اياالت متحده را تهديد ميکنداست که ثبات سي

دولت های بزرگ برای مقابله با اين بحران نهايتا در مجموع تريلياردها 
اختصاص داده اند , نجات بانک ها,دالر منابع حال و آتی را تحت عنوان 

که در عمل به معنای انتقال بدهی های موسسات ورشکسته به گردن مردم 
 عصر حاضر با همه پس اندازها، صندوق های است، و چون مردم

بازنشستگی و غيره چنين منابعی را در اختيار ندارند، دولت ها از حساب 
کار سال های آتی مردم و نسل های آتی برای انتقال بدهی هابه دوش 

بعالوه با در پيش گرفتن . مردم، اعتبارات و منابع فراهم می آورند
نرخ بهره، مردم را به اخذ وام های سياست های پولی و کاهش عمومی 
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ارزان تشويق ميکنند تا به اصطالح محرک اقتصادی ايجاد کنند که نتيجه 
 . آن افزايش بازهم بيشتر بدهی های مردم است

 8در چنين اوضاع و احوالی است که نشريه اينديپندنت روز يک شنبه 
ول فوريه گزارش داد روسای بانک ها و موسسات مالی ورشکسته مشغ

توزيع پاداش برای خوداز منبع ميلياردها پولی هستند که دولت انگلستان 
اختصاص داده و بخشی را هم اکنون به آنها , نجات بانک ها,برای 

گزارش اينديپندنت شامل برخی اطالعات مشخص در . پرداخت کرده است
شده اند هم بود، از , پاداش ها,مورد تعدادی از اشخاصی که مشمول اين 

 : هجمل
 ميليارد 20از روسای رويال بانک اسکاتلند که از دولت : الرنس فيش

به نوشته اينديپندنت اين شخص با اينکه به . دريافت کرد, کمک,پوند 
 ميليون پوند حقوق، مزايا و 6.6ندرت در مراکز بانک ديده شده است 

اودر آوريل گذشته وقتی بانک به .  دريافت کرد2006پاداش برای سال 
يت ورشکستگی افتاد با دريافت حق بازنشستگی به مبلغ يک ميليون وضع

 . پوند آن را ترک کرد
مدير عامل سابق رويال بانک انگلستان، يکی از : سر فرد گودوين

، ,متهورانه,مشهورترين روسای بانکی در انگستان که به علت تصميمات 
 را اين تصميمات که اکنون آن. را گرفته بودFred the Shredلقب 

جنون آميز ميخوانند امکان گسترش بانک را با استفاده از مقررات زدايی 
يکی از . نئوليبرالی و بدون پرداخت هزينه توسط سرمايه ممکن ميکرد

 مدير مالی که مسوول بحران جاری 25سردبيران گاردين او را يکی از 
ته پاداشی که او برای اين اعمال گرفته است به نوش. هستند،خوانده است
 ميليون پوند دريافت 4.2 مبلغ 2007او برای سال : اينديپندنت اين است

او در نه سالی که رئيس بانک .  ميليون پوند آن پاداش است2.8کرد که 
 ميليون 1.2 ميليون پوند به دست آورد که تنها 30 معامله 26بود در 

گی بعالوه مزايای بازنشست. پوند آن بابت هزينه های درآمد پرداخت شد
 .  ميليون پوند به او اختصاص يافت8.37به مبلغ 

 ميليارد 109او مسوول پرداخت .HBOSرئيس سابق : پيتر کامينگز
که به عنوان عامل بالفصل بحران از , وام های بد,همان . پوند وام است

او هم البته برای اين سياست که حاال معلوم شده جرم .آن ها ياد ميشود
به نوشته .  نشده بلکه پاداش گرفته استجنايی بوده است مجازات

 1.8 دريافت نمود که 2007 ميليون پوند برای سال 2.6اينديپندنت او 
او در ماه گذشته بازنشستگی پيش از موعد . ميليون پوند آن پاداش است

 .گرفت
رئيس تاکنونی بانک سرمايه گذاری بارکلی و کسی که : باب دايموند

 ميليون دالر حقوق و مزايا 23را با دريافت  نام او 2007گاردين در سال 
در .  در راس ليست گران ترين مديران مالی خود قرار داد2006درسال 

 ميليون 27: ويکی پديا ارقام زير در مورد دريافت های او ارائه شده است
 ميليون 70 ميليون پوند برابر 36، 2007، در سال 2006پوند در سال 

 ميليون 65يار داشتن سهام بارکلی به ارزش دالر وقت آمريکا و در اخت
 .پوند

بر اساس استراتژی دايموند، بارکلی ارزان ترين وام ها را ميداد و 
به اين ترتيب و با تقديم ارزان ترين . باالترين سودها را به دست می آورد

او توانست بانک های خارجی را بخرد و دارايی های , بسته های قرض,
حاال گفته ميشود ميلياردها دالر از اين . ابر برساندبارکلی را به سه بر

دارايي، اعداد بی ارزشی هستند که تنها روی کاغذ موسسات مالی خارجی 
وجود دارد و تازه به علت عدم شفافيت واقعيت ناروشن است و صاحبان 
بارکلی موضوع را تکذيب ميکنند و تحقيقی هم که قرار نيست صورت 

 ميزان دستمزدها و پاداش های اين مديران کامال همانطور که حتی. بگيرد
در گزارش اينديپندنت که بر اساس آمار منتشر شده رسمی . روشن نيست

تنظيم شده، مزايا و پاداش های دايموند در بحران سال گذشته از 
 .  ميليون پوند کاهش يافت6.5 ميليون پوند به 10.425

ه به اندازه کافی روشنی اين ليست ادامه دارد، ولی همين دو سه نمون
 .بخش است

  کالهبرداران، قلب تپنده سيستم مالی سرمايه داری 
وقتی خبر توزيع پاداش ها در انگلستان پخش شد، برخی محافل رسمی و 
غير رسمی از جمله در پارلمان انگلستان از دولت در خواست کردند 

ی که در کار. اقداماتی برای جلوگيری از پرداخت پاداش ها انجام دهد
مثال در آمريکا دولت اوباما سقف . کشورهای ديگر انجام شده است

 . دالر را برای پرداخت دستمزد روسا تعيين کرد500000
در واکنش به اين تقاضاها دولت انگليس از تعيين سقف برای پرداخت 

البته بعد برای اينکه آب روی آتش خشم مردم .پاداش ها خودداری کرد
نبايد به تصميمات بد پاداش ,يادی زدند از جمله اينکه بريزند حرف های ز

، يا آلستر دارلينک وزير دارايی انگليس روز بعد در اينديپندنت ,داده شود

گويا سال , . را گرفته ايم2008جلوی پرداخت پاداش در سال ,: نوشت
 .  که صدای سقوط مثل بمب ترکيد جايی برای پاداش گذاشته بود2008

ولت انگليس در مورد امتناع از جلوگيری از پرداخت توجيه مقامات د
آنها مدعی اند , : پاداش به بانکداران بزرگ به نوشته اينديپندنت اين بود

اگر برای پرداخت پاداش ها سقف تعيين شود، تالش ها برای بهبود بانک 
اين بانک ها ديگر نخواهد توانست . های بيمار دچار خفقان خواهد شد

يک , .را جلب کنند، چون آنها به جای ديگر خواهند رفتبهترين آدم ها 
البته بانک ها بايد نسبت به واکنش مردم , :مقام دولتی به اينديپندنت گفت

به پرداخت پاداش ها بينديشند، ولی نبايد با از دست دادن آدم هايی که به 
 , .آنها نياز دارند، به پای خود شليک کنند

مقصر ,پس تمام آن حرف ها که : فته استنه, توضيح,جان کالم در همين 
نبايد به کسانی که تصميم های بد گرفته ,، ,نبايد مورد تشويق قرار گيرد

درست همان کسانی که تصميم های بد . باد هواست, اند پاداش داده شود
گرفته اند، به تاييد مقامات دولتی پای رونده و چابک سيستم محسوب 

 با پرداخت های گزاف حتی در شرايط ميشوند و چرب نکردن سبيل آنها
 . ورشکستگي، سيستم را دچار فلج ميکند

بايد توجه داشت در مورد بحران بزرگ اقتصادی کنوني، روی يک تعريف 
بحران ناشی از بی احتياطی بانک ها و : توافق رسمی بوجود آمده است

موسسات مالی بزرگ در بورس بازی و تقبل ريسک های بزرگ و 
اين تعريف اگر هم کامل نباشد و اقتصاد دانان . جيه بوده استغيرقابل تو

سرمايه داری را از دردسر پذيرش بحران ساختاری رها کند، الاقل اين 
حسن را دارد که تاييد ميکند بانکداران و سرمايه داران بزرگ طی دو 

نتيجه . دهه اخير مشغول قماربازی با اوراق بدون پشتوانه واقعی بوده اند
نها اين شده است که حاال معلوم شده است ميلياردها دالر اوراق کار آ

بهاداری که دارايی موسسات بزرگ محسوب ميشود اسنادی بی ارزش 
ارقام واقعی اين نوع اوراق بی ارزش به علت حذف نظارت و . است

 استريت سر به تريليون ها ميزند نبودن شفافيت معلوم نيست ولی در وال
 . "ليون دالر تري12 تا 3 بين "

بنابراين در بهترين حالت و اگر خيلی دست و دلباز باشيم و همه جزييات 
مساله را ناديده بگيرم بايد آنها را مديران و بورس بازان و سرمايه 

در بدترين حالت آنها يک مشت . گذاران بسياربد و نااليق به حساب آورد
 مديران بد يا در شق حاال چرا موسسات مالی به اين. کاله بردار بوده اند

ديگر اين کالهبرداران آنقدر نياز دارند که جلوگيری از پاداش به آنها 
شليک به موسسات بانکی محسوب ميشود؟ چرا دولت آنها را قلپ تپنده 

 سيستم ميداند؟ 
  هياهو در مورد پاداش ها برای الپوشانی واقعيتی تکان دهنده تر 

 دولت و صاحبان سرمايه پيدا کرد نه پاسخ اين سوال را بايد در رابطه بين
واقعيت اين است که مساله . در رابطه بين سرمايه داران و بانک ها

حقوق و مزايا و پاداش ها که اکنون به محور مباحثات مربوط به بحران 
تبديل شده، مساله اصلی نيست و اگر اين , بسته های نجات,جاری و 

ر آن ميکوبند، و حتی به  اينهمه بCNNروزها حتی رسانه هايی مثل 
اصطالح دست به افشاگری زده اند و کلمات قصار بزرگان در مورد 
طمعکاری ثروتمندان را يادآوری ميکنند، تا حدودی نيز برای هم آوايی با 

دولت ها , دست و دلبازی,مردمی است که از غارتگران اموال مردم و 
 . برای نجات آنهاخشمگين اند
ه پاداش ها نسبت به بسته های نجومی کمکی که بايد توجه داشت مجموع

دولت ها از پول ماليات دهندگان به نجات موسسات ورشکسته اختصاص 
مثال به گزارش اينديپندنت پولی که رويال بانک . داده اند خيلی زياد نيست

اسکاتلند برای پرداخت پاداش به مديران خود از منبع کمک دولت 
اما مجموعه کمکی که . رد پوند استاختصاص داده مجموعا يک ميليا

يا .  ميليارد پوند است20دولت برای نجات اين بانک اختصاص داده است 
 ميليارد دالر گرفته که ميليون ها دالر آن را 17گروه مالی لويد از دولت 

به عبارت ديگر . برای پرداخت پاداش مديران خود اختصاص داده است
 از دولت ها تدابيری برای جلوگيری اگر دولت انگليس مثل بسياری ديگر

از پرداخت های افراطی به مديران اتخاذ کند، باز تفاوتی در اصل ماجرا 
 . نمی کند

مساله اصلی طمع و بی تفاوتی مديران نسبت به رنج مردم و حتی عدم 
مساله اين است که . پاسخگويی آنها در برابر مسووليت های شان نيست

ات مالی را بر دوش شهروندان و حتی نسل دولتها بار ورشکستگی موسس
يا نسل های آتی سوار کرده اند و اعتبارات مگا ميليونی فراهم کرده و 
مردم را وادار ميکنند که اوراق بی ارزش اين موسسات عمال ورشکسته 

دکتر اسماعيل حسين زاده . را به بهايی چندين برابر ارزش واقعی بخرند
گاه های آيوای آمريکا محاسبه کرده که استاد اقتصاد در يکی از دانش

 تريلياردی کمک دولت آمريکا برای دميدن حيات 8.5بسته ی در مجموع 
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به جان قماربازان در حال مرگ وال استريت بر هر دوش هر ماليات دهنده 
 دالر بار ميکند و اگر به جای ماليات دهندگان 61,594.20آمريکايی 

نفر آمريکايی اعم از پيرو جوان وحتی تمام جمعيت را در نظر بگيريم هر 
 دالر بابت به اين موسسات مالی بانک ها 28,333.33کودک نوزاد بايد 

بپردازند تا اوراق بی ارزش ها آنها اعتبار پيدا کند و دوباره سرپا بايستند 
تازه اين رقم خالص منعکس کننده واقعيات . و چاپيدن را از سربگيرند

 زنجيره ای اختصاص اين بودجه را نشان تکان دهنده نيست و عواقب
هيچ دولت دمکراتيکی هم در اين مورد حتی اين سوال را مطرح . نمی دهد

برعکس . نکرده که آيا نبايد در اين مورد از خود مردم سوال کرد
اعتراضات گسترده مردم عليه پرداخت های زوری به سرمايه داران، 

رزنش و حتی سرکوب درکشورهای مختلف به درجات متفاوت مورد س
در بعضی از کشورها اساسا تاکتيک ها مرتبط برای . قرار گرفته است

وادار کردن مردم به پرداخت هزينه به شيوه کودتايی پيش برده شده تا به 
حدی که احزاب اپوزيسيون مجبور شده اند به جلساتی که مقامات دولتی 

 .، حمله کنندپشت در های بسته برای اخذ تصميمات برگزار کرده اند
استدالل دولت ها اين است که اين موسسات آنقدر بزرگ هستند که نمی 
توانيم بگذاريم ورشکسته شوند زيرا آنها تمام جامعه را با خود غرق 

تاکتيکی که نوامی کالين آن را تاکتيک شوک و وحشت . خواهند کرد
اجعه های آتی ف, فاجعه,ميخواهندبا وحشت زده کردن مردم از . ميخواند

 . آفرينان بالفعل را نجات دهند
سوال اين است چرا همه ما سوار قايقی هستيم که کالهبردارها آنها را 
ميرانند؟ تازه حتی اگر اين سوال اساسی را مطرح نکنيم، باز جای اين 

آيا راه ديگری برای نجات از وضع کنونی و راندن قايقی که : سوال هست
ت دارند، به سوی آب ها آرام تر وجود سرمايه داران سکان آن را به دس

 ندارد؟ 
حتی قوانين خود بازار نيز راه حل ديگری . چنين راه حل هايی وجود دارد

همانطور که بسياری از اقتصاددانان منتقد پيشنهاد کرده . را پيش می نهد
اند، ميتوان اجازه داد بازار وظيفه خودرا به سرانجام برساند و قيمت 

بگذارند تعدادی از آنها تصفيه و نابود . ت راتعيين کندواقعی اين موسسا
به . شوند و بقيه را کسانی پيدا ميشوند که با بهای واقعی شان بخرند

هرحال بالنسبه موسسات سالم تري، دولتی يا خصوصي، ايجاد ميشود و 
دولت های . با نصب مديران مسوول و اليق تر بازار مالی را اداره ميکند

به جای اختصاص تريليون ها برای اعتبار دادن به اوراق بی نيز ميتوانند 
ارزش سرمايه داران، پول مردم را به برنامه هايی اختصاص دهند که 
توليد را تشويق کند، بازار کار را راه بيندازد، به مردم ناتوان در پرداخت 

طبيعتا بخشی از اين کمک ها هم کمک های . اقساط وام ها کمک کند
 .هد بوداجتماعی خوا

به عبارت ديگر منتقدان حتی در چارچوب بازار هم راه حل هايی ارائه 
ميدهند که ميله کمک را بطرف مردمی که از بحران متضرر شده اند خم 

اما دولت ها راه حل هايی را برگزيده اند که ميله را به طرف نجات . ميکند
شنهادی آنها سرمايه داران بزرگ مالی خم ميکند و اگر در برنامه های پي

طرح هايی هم در جهت کمک به محيط زيست يا راه انداختن بازار کار و 
توليد هست همه حول محوری قرار دارد که سرانجام به احيای موقعيت 

از قبيل . انحصاری سرمايه دران بزرگ و بويژه سرمايه مالی می انجامد
نه خريد تمرکز بيشتر سرمايه در دست عده بازهم کمتر، فراهم کردن زمي

مستغالت به بهای ارزان و امکان بورس بازی جديد حول آن، فراهم کردن 
زمينه مقروض کردن بيشتر مردم نسل کنونی و نسل های آتی از طريق 

 . بازی با نرخ بهره و امثال آن
رابطه دولت های سرمايه داری با بازار و سرمايه : نکته اصلی اينجاست

 .داران
 ت از طبقات افسانه استقالل کامل دول

يک توصيف ژورناليستی در معرفی نيروهای چپ و راست جاافتاده که به 
را مدافع دولت و دخالت , چپ ,به اين ترتيب که . شدت گمراه کننده است

را مدافع استقالل از دولت و مخالف مداخله دولت تعريف , راست,دولت و 
 برده شد، در دوره نئوليبرالی که سياست خصوصی کردن هاپيش. ميکنند

زيرا نيروهای چپ طبيعا با انتقال اموال . اين تعريف بيش از پيش جاافتاد
مردم به مالکيت مشتی سرمايه دار که اغلب هم به ثمن بخس صورت 

اما تعريف مزبور نه فقط آشفته ذهنی بوجود می . گرفت مخالفت ميکردند
 . آورد بلکه فريبکارانه هم است
يرا نمی گويد کدام دولت و چه نوع مداخله آشفته ذهنی بوجود می آورد ز

فريبکارانه است زيرا همه دولت ها بويژه دولت های سرمايه داری . گری
در دوره هايی اين مداخله ها به شيوه ای که . اساسا مداخله گر هستند

در دوره بحرانی . برای اکثريت مردم کمتر مريی است پيش برده ميشود
 . ا نميتوان با کف دست پوشاندمثل دوره کنونی ديگر آفتاب ر

در اين دوره مقامات دولت های . مثال دوره نوليبرالی را در نظر بگيريم
سرمايه داری بويژه در اتحاديه اروپا و آمريکا و نيز مقامات موسسات 
مالی بين المللی راه را برای مصادره اموال مردم،کاهش هزينه ها و 

های عمومی برای به راه ماليات های سرمايه داران، صرف بودجه 
انداختن کسب و کار سرمايه داران و حتی کمک مستقيم مالی به آنها، 
تسهيم منابع بر اساس اولويت های آنها حتی در جهت توليد اسلحه، 
مداخله مستمر در روابطه کار و سرمايه برای خلع سالح کردن کارگران، 

... ای آنايجاد سرمايه داری قمارخانه ای با همه مخفی کاری ه
در برخی از کشورهای بويژه خود آمريکا سرمايه داران خود به .بازکردند

دولت آمدند يا بطور متناوب بين دولت و وال استريت نقل مکان کردند تا 
 . اين برنامه ها را به اجرا در آورند

حتی در مورد اخص بحران مالی کنونی اگر قرار باشد مچ مقصران اصلی 
رفته شود، قبل از مديران موسسات مالی بايد به بحران مالی کنونی گ

حاال ديگر همه روزنامه خوان ها ميدانند پايه . سراغ مقامات دولتی رفت
 الری سامرز در –بحران مالی کنونی توسط تيم اقتصادی رابرت رابين 

 را Glass-Steagallآنها بودند که قانون . دولت کلينتون گذاشته شد
ه گذاری و تجاری محدوديت ايجاد ميکرد حذف که برای بانک های سرماي

کرده و با مقررات زدايی از سرمايه مالی برای بورس بازان اين امکان را 
فراهم کردند که به دور از شفافيت و در کمال رازداری و مخفی کاری و 
بدون نياز به پاسخگويی به شيوه مافيايی و قمار خانه ای به بورس بازی 

م شده باليی که اين تيم بر سر مردم روسيه آورده حاال معلو. بپردازند
بی خرج و مخارج در اختيار , اسناد مالکيت,واموال عمومی را با انتشار 

چند اوليگارش گذاردند، به شکلی ديگر بر سر مردم کشورهای خودشان 
، نامی که مجله تايم بر تيم سه نفره ی ,کميته نجات جهان,. آورده اند

گرين سپان گذارده بود، مسوول سياسی غرق کردن رابين، سامرز، آلن 
اين ماموريت البته از آغاز در خدمت . جهان در بحران کنونی است

سرمايه دارانی بود که از همه بزرگ تر بودند و به نسبتی که حجم ثروت 
سرمايه دارانی که . شان افزايش می يافت، تعدادشان کاهش پيدا ميکرد

ند، چنان سر سياست جهان کنترل دارند که چنان بزرگ اند، چنان اندک ا
کميته نجات ,. به آنها داده شده است, اليگارش های جهان,حاال لقب 

که متشکل از مقامات درجه اول دولتی بود، فقط خالق اليگارش , جهان
با اين . های روسيه نبود، سيستم اليگارشی را درتمام جهان مستقر ميکرد

مان با ارتکاب جرم برمال ميشد، اما تفاوت که در روسيه واقعيت همز
نونی باعث شده که کشف ناگهانی و تکان دهنده حقيقت در دوره بحران ک

 . بخوانند,  OOOOBS!Oligarchy, سيستم کنونی را
بانک ها نبايد به پای خود شليک ,حرف مقام دولتی انگليس گفته بود 

 های سرمايه دولت: با اندکی دستکاری در کلمات کامال درست است, کنند
بحران يا غير بحران، آنها هميشه . داری نميتوانند به پای خود شليک کنند

همين بود که در قرن . مسايل را در اساس به نفع سرمايه دار حل ميکنند
ميخواندند، يعنی آن زور فشرده و مبتنی برقانون , ديکتاتوری دولت ,19

ت سرمايه جهت که کنش ها و واکنش ها در جامعه را نهايتا در خدم
بر همين اساس بود که کارل مارکس از لزوم يک ديکتاتوری . ميدهد

کارگری صحبت کرد، تزی که بعدها به ابتذال کشيده شده و ديکتاتوری 
 . مرادف با استبداد حتی استبداد مشتی بوروکرات حزبی تعريف شد

قه دولت به عنوان زور متمرکز برفراز جامعه نميتواند پديده ای مورد عال
دموکرات های راديکال باشد و اگرسوسياليست ها و دموکرات های 
راديکال آن را می پذيرند و از آنارشيسم و نفی کامل دولت و حزب به جد 

ميدانندو نميخواهند , شر الزم,فاصله ميگيرند به خاطر آن است که آن را 
ری ش. مردم را در مقابل قدرت سرمايه داران و دولت شان خلع سالح کنند

که به موازات کاهش قدرت طبقات صاحب امتياز طبيعتا بايداز حجم و 
 . قدرت آن به نفع خوداداری عموم مردم کاسته شود

اگر جهان با چنين شرايطی خيلی فاصله دارد، به خاطر اين است که در 
نيمه دوم قرن بيستم سرمايه داران دولت و حتی پارلمان ها را به ملک و 

نگاهی به مقاله تکان دهنده جرج . ديل کرده اندابزار شخصی خود تب
مونبيه در مورد نمايندگان پارلمان انگلستان نياز به يک کلمه اضافی 

 : برای اثبات اين حقيقت را زايد ميکند
 برابر پولی که ميگيرد تا مردم را نمايندگی کند، پول 20 ويليام هاگ "

 شغل ديگری که 54 برای ما نمی دانيم. ميگيرد تا مردم را نمايندگی نکند
دارد دقيقا چقدر به او می پردازند، زيرا اعضای مجلس مجبور به افشای 
مقدار پولی نيستند که بابت خدماتی می گيرند که مستقيما به وظايف 

ن پوند درسال ولی او بايد حدود يک ميليو. نمايندگی شان مربوط نيست
 "..درآمد داشته باشد
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 20ری ديگر از نمايندگان از صاحبان سرمايه يعنی ويليام هاگ مثل بسيا
برابر حقوق پارلمانی دريافت ميکند تا از کرسی پارلمانی در خدمت منافع 

 .آنها استفاده کند
بحران کنونی يک بار ديگرنادرست بودن افسانه استقالل کامل دولت از 

دولت های سرمايه داری صرفنظر از اينکه دمکراسی . طبقات را افشا کرد
ند يا استبدادي، صرفنظر از اينکه محافظه کارباشند يا ليبرال يا باش

اين ماهيت را رابطه آنها با بازار . سوسيال دمکرات، ماهيت معينی دارند
آنها البته با هم متفاوت هستند و تفاوت های . و سرمايه دار تعيين ميکند

مردم شان ميتواند بسيار بزرگ و تاثير اين تفاوت ها در زندگی روزمره 
به نوبه خود بسيار مهم باشد، اما رابطه آنها با بازار و سرمايه خط 

به همين دليل است که . سرخی است که همه آنها را به هم وصل ميکند
مايکل هودسن اقتصاددان آمريکايی که خود سال ها با وال استريت کار 

 3کرده است در واکنش به بسته های تريلياردی اوباما، دولت او را بوش 
 تاکنون بخش مالی 80زيرا ازدهه , : خواند8 و حتی ريگان 5يا کلينتون 

، بطور ثابت به تصرف پول ,ماليات دهندگان,به هزينه نيروی کار و 
 *,.مشغول بوده است

 سال است با خلع يد از مردم سالطين مالی معاصر را به 30اين دولت ها 
خ جهان بی سابقه اوجی از ثروت و قدرت رسانده اند که در طول تاري

بوده است و همانطور که قاعده تاريخ است انبوهی از روشنفکران راست 
در ستايش از آنها و , احسنت گويان,و همراهان هميشگی جريان باد، 

شان رنگ رو از پيروان و , اقتصاد آزاد,ها و مزايای , هوشمندی ,
 . فدائيان آئينی بردند

توقع داشت به ميل خود از قله ای که آيا حاال بايد از اين سرمايه داران 
برآن نشانده شده اند، فرود بيايند؟ بانکداران انگليس وقتی با هياهوی 
مربوط به پرداخت پاداش ها و خشم مردم روبرو شدند، در يک کنفرانس 
مطبوعاتی ظاهر شدند که مثال عذرخواهی کنند، ولی چيزی که در سخنان 

بحران ,نها يادآوری کردند اين برعکس آ.آن ها نبود عذرخواهی بود
يک تحليل گر . چقدر به آنها بيش از ديگران ضرر رسانده است, لعنتی

اينديپندنت که آشکارا از تکبر و بی توجهی کامل اين بانکداران جا خورده 
بود نوشت اينها واقعا نسبت به دولت مردان استاد هستند، چيزی باالتر از 

 . استاد هستند
حرجی هست؟ قشری که هسته اصلی يک نظام را تشکيل اما آيا برآنها 

ميدهد و امتيازات ويژه آن را به خود اختصاص ميدهد همدردی اش با 
حاال چه اين . باالتر نمی رود, فيالنتروپی,مردم هرگز از سطح صدقه و 

نظامی باشد که از درون حرمسراهای صفوی اداره ميشود، چه نظامی که 
خود تحميل کرده اند، يا نظامی که از وال استريت , امت,واليان اسالمی بر 

خود ميدانند که به تاييد , حق,آنها غارت مردم را . احکام آن صادر ميشود
, نيکوکاری,هرکارديگر خالف آن را به حساب . ميشود, قانونی,دولت ها 

در حقيقت .آنها خود را محور کائنات ميدانند.خود ميگذارند, بخشندگی,و 
مديرعامل رويال بانک , Fred the Shred,ی بلر آقای زمانی که تون

اسکاتلند را به چکرز برد و به او مقام شواليه گری داد تا موفقيت دولت 
, خود را تضمين کند، لشگر احسنت گويان به سر فرد گودوين لقب 

Master of the Universe ,به نظر قشرهای ممتاز . داده بودند
ا ميکند وبدون وجود آنها معنای خود را از کائنات با وجود آنهامعنا پيد

بنابراين آنها هرگز شيوه زندگی خود و شيوه ای که با آن . دست ميدهد
زندگی خود را فراهم کرده اند رها نميکنند و جز با تيپا نمی توان آنها و 

  . تخت سلطنت شان را معلق کرد
 عکس صفحه اول سر فرد گودوين *

  منابع 
   پاداش به صاحبان بانک ها پرداخت:اينديپندنت* 

-government/politics/uk/news/uk.co.independent.www://http
html.1604488-bonus-bank-every-cap-to-call-rejects   

, بسته های نجات,مقاله اسماعيل حسين زاده در مورد بحران مالی و *
 دولتی 

مقاله مايکل هودسن در مورد سياست دولت اوباما در رابطه با بحران *
 مالی 
html.01302009hudson/org.counterpunch.www://http   

ای خواندن مقاله جرج مونبيه در مورد تهی کردن دموکراسی از بر* 
  . معنايش به ترجمه آن در روشنگری در لينک زير مراجعه کنيد

html.20050321225600=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://http   
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  *ديدگاه* 
 پرولتاريای ايران به پيش

 حامد محمدی
در شرايط کنونی جامعه ی ايران تحليل روند وچشم اندازآتی جنبش های 

اقتصادی حاکميت اسالمی _اجتماعی با ازريابی صحيح از شرايط سياسی 
ن اين جنبش هارا وارد فاز و عرصه ی جديد مبارزات راديکال بر ايرا

آنچه که امروز پارامترهای جديدی .عليه دولت سرمايه داری خواهد کرد 
رابرای اين جنبش ها علی الخصوص جنبش کارگری ايران تحميل می کند 
،تاثيرات ناشی از بحران است که اين خود معلولی برای دست اندازی 

لذا ما شاهد افزايش تراکم .يشت کارگران می باشد حاکميت به مع
اعتراضات کارگران در يک سال اخير وندادن حقوق معوقه به اين قشر از 

اما آنچه که ما را در اين شرايط وارد فاز جديدی از .جامعه می باشيم 
آيا سطح !مبارزات جواهد کرد فقط وفقط پاسخ دادن به يک سوال است 

لی می تواند پاسخ گوی مسائل و معظالتی باشد مبارزات واعتراضات فع
  !!که کارگران ايران در حال وآينده ای نزديک با آن دست به گريبانند؟

در چندين ماه اخير با شروع افزايش وتراکم دو چندان دستگيری های 
دانشجويی از سمت رژيم ،يورش به آکسيون های _زنان _فعالين کارگری 

 ،افزايش احکام سنگين وصدور حکم اعتراضی و اعتراضات کارگران
اعدام وسنگسار در چندين ماه اخير به طور متواتر ومانور نيروهای 
امنيتی در سطح عمومی جامعه وبطور کلی جامعه ی ميليتاريزه شده 
،رژيم در سردنشان دادن زهر چشم و بطور کلی سنگين کردن وزنه ی 

جزاين نخواهد بود توازن قوا به سمت خود است واين خفقان حاکم چيزی 
که حاکميت سرمايه داری ايران به درستی به اين درک رسيده است که 
برای کاهش اثرات ناشی از بحران سرمايه داری چاره ای جز يورش 
بردن به سطح معيشت کارگران را ندار د و اين برای وی مقدر نخواهد 

 شايد.اميتی _بود مگر با سرکوب بيشتر و افزايش بودجه ی نظامی 
بتواند گفت جنبش کارگری در طول حيات خود در ايران در برهه ی حاضر 
،اين چنين مورد توجه جريانات گوناگون سياسی قرار نگرفته است 

امروز نحوه برخورد به مسائل کارگری علی الخصوص در درون حاکميت .
از اهميت ويژه ای بر خوردار گشته است که اين خود نشانه ی ضرورت 

دی طبقه ی کارگر برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و تاريخی اقتصا
اما پراکندگی طبقه ی کارگر .برانداختن مناسبات سرمايه داری می باشد 

وعدم وجود تشکالت کارگری چه از نوع اتحاديه وچه از نوع حزبی 
شکی نيست که سرکوب مانع اصلی در .بزرگترين موانع اين راه هستند 

اگر . و ارتقای خواست های کارگران است تشکل يابی طبقه ی کارگر
خواست های کارگران در جريان اعتراضات کاگری تدافعی است يکی از 

از طرفی پراکندگی و خود به خودی اعتراضات .علل ان سرکوب است 
کارگری نقطه ی ضعف جنبش کارگری است و همين نقطه ی ضعف که 

م خود عليه کارگران  و دولت از آن بهره برده و به تهاج سرمايه داران
در ايران ،حاکميتی برسرکار است که هرگونه تشکل را ممنوع . می دهد

دانسته و با هر تالشی برای ايجاد تشکل کارگری مستقل به شکل حاد 
وقهر آميز برخورد می کند وجمهوری اسالمی در طول حيات خود نشان 

 دولت داده است که در اين نظام سرکوب حرف اول وآخر را می زند و
دولت نشان داده است .نظامی احمدی نژاد نمونه ی حی و حاضر آن است 

که هرگزسياست هايش را براساس دستورات وتقصيمات سازمان های بين 
همان طور که با قطعنامه های هر سال .المللی تعين نکرده و نخواهد کرد 

 لذا همان.سازمان ملل در مورد نقص حقوق بشر در ايران چنين می کند 
طور که مشخص است سرکوب مانع اصلی تشکل يابی کارگران است از 
طرفی اگر کارگران تشکل فراگير و توده ای نداشته باشند اين خود دليلی 
برای سرکوب اعتراضات خود به خودی است بنا براين سوالی که برای 
فعالين جنبش کارگری مطرح می شود اين است که در گام اول مبارزه ی 

ای براندازی بايد کاهش سرکوب های دولت مطرح شود يا کارگران بر
 ايران و مبارزات   با نگاهی به ساخت تقصيم کاراجتماعی  ايجاد تشکل ؟

 نکته ی قابل مالحظه خواهيم رسيد که بنا بر 3جنبش کارگری ايران به 
رگری ايران پتانسيل ضربه پذيری بااليی استراتژی تاکنون تشکل های کا

  .داشته وامکان دستيابی به تشکل کارگری برای آنها کمتر خواهد بود 
نگاهی به بافت وساخت طبقه ی کارگر در کشور مانشان می دهد که )_1

ما با يک مشکل ساختاری ا زنقطه نظر ضعف تمرکز کارگران در شاخه 
ر ساخت جامعه روابطی وجود های صنعتی خدماتی روبروايم وکماکان د

داردکه هنوز زير سلطه ی سرمايه های توليدی وجود ندارد اما بخشی از 
طبقه ی کارگر کشور  طبقه ی نيروی کار را به خود اختصاص داده است 

مااز لحاظ اجتماعی سخت ناهمگون است ،به لحاظ حقوقی برخی از 
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دت نداشته ی کارگران قرار دادی وبخشی پاره وقت وجود دارد که وح
  کارگران را بازهم شگننده تر می سازند 

از طرف ديگر در ساختار نيروی کار ايران روشن است که بخش )_2
اعظم طبفه ی کارگر در ايران به جزءغول خفته يعنی کارگران نفت در 
ايران که اگر بر خيزند می تواند تاثير کار سازی بر جنبش کارگری در 

 در اقتصادايران در برابر دولت بر خوردار ايران نهاد از همان اهميت
اين امر به دليل استقالل مالی نسبی .نيست که در ساير کشورها دارد 

دولت از طبقه ی مسلط اقتصادی است و نقش نفت در افتصاد ايران که به 
  . استبخشيده.دولت سرمايه داری ايران 

ند بدين جنبش کارگری ماکماکان در چهارچوب تدافعی مبارزه می ک)_3
معنا که نه عصرتٌابرای افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار ،بلکه برای 
خواست هايی هم چون پرداخت دستمزدهای عقب افتاده ،جلوگيری از 

           .به نبرد می پردازد....اخراج و
مبارزه ی کارگران در شرايطی پيش می رود که از يک طرف جنبش 

زمان يابی را در می يابد و با فداکاری کارگری نياز سوزان به تشکل و سا
از طرف . در دستور قرار داده است 83پی ريزی آنرامخصوصًااز سال 

ديگر رژيم اسالمی ،با ارزيابی دقيق از اين مرحله از بر آمدکارگران برای 
ساختن تشکل تالش می کند حلقه ارتباط فعاالن را با توده ی کارگران قطع 

ی کردن وباال بردن هزينه ی فعاليت نقش کند وبا دست گيری ،رندان
در چنين شرايطی هر .سازمان دهنده گان جنبش کارگری را مختل سازد 

طرح معطوف به سازمان دهی بايد بتواند بيش ترين نيرورا گردآوری کند 
لذا .واز سوی ديگر بتواند سرکوب های رژيم را کند و بی اثر سازد 

د بدونه به ميدان آمدن شاخه ها سازمان دهی کارگران در نقطه ی تولي
نه تنها ......،اقشار واليه های ديگر نظير زنان ،جوانان بيکار ،دانشجويان

نمی تواند نيروی موثری را در برابر رژيم سازمان دهد بلکه اگر در امر 
  .سازمان دهی موفق شود نمی تواند در دراز مدت بقای خود را حفظ کند 

اه طبقاتی و نقش تاريخی که در توليد اجتماعی طبقی پرولتاريا بنا بر جايگ
به آن فعليت داده هر آن توانايی آن را دارد که بر پيکره ی نظام سرمايه 
داری لرزه افکند البته تا مادامی که ار لحاظ تشکل به کيفيت قابل 
چشمگيری برسد اما مشکل در نظام سرمايه داری ايران ان است که 

 عريان و لجام  داری ايران نوعی ديکتاتوریروبنای سياسی نظام سرمايه 
گسيخته می باشد که هر تشکل پذيری تا مادامی که از سياست سرکوب آن 
کاسته نشود مقدر نخواهد بود لذا تازمانی که متغير سرکوب کاهش نيابد 

زنان در صف مستقل خود مبارزه ای _هر گونه مبارزات کارگری 
 ايران خود تابعی می باشد از متغير سرکوب در.فرسايشی خواهد بود 

متحد شدن استراتژيک جنبش های راديکال کارگری ،زنان ،جوانان 
لذا وظيفه ای که پيش روی جنبش کارگری ايران قرار می .،دانشجويان 

گيرد نه تشکل مستقل کارگری بلکه متشکل شدن جنبش های اجتماعی به 
 توانايی آن صورت يکپارچه عليه وضعيت موجود اعتراض کند کارگران

را خواهند داشت تاتشکل کارگری راحول براندازی نظام سرمايه داری 
ايران ايجاد کند ولی اين کار مقدر نخواهد بود تا مادامی که رژيم را را 

جنبش کارگری تا مادامی که عالوه بر . مجبور به عقب نشينی کند
 طور مطالبات خود ،مطالبات دموکراتيک زنان ،ملت های تحت ستم و به

کلی هر گونه مطالبه ی دموکراتيک را زير پرچم خود نبرد توانای متحد 
کردن جنبش های اجتماعی و بطور کلی توانايی رهبری جنبش براندازی 

اين جاست نکته ی اصلی تغير .نظام سرمايه داری ايران را نخواهد داشت 
خير فاز مبارزات کارگران در ايران در برهه ی کنونی که بحران جهانی ا

نيز معلولی برای افزايش سرکوب در ايران می شود و استراتژی تشکل 
سراسری کارگران بايد به تشکل جنبش های دموکراتيک تغير استراتژی 

   .بدهد 
 زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
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 *ديدگاه * 
 از البالي کتاب ها

  غرب حافظه وا خورده
  ترجمه بهروز عارفي  -  گرشآلن 

 هانري ماسيس نويسنده پرکار و با نفوذ به جنگ با ١٩٢٧در سال 
او . خطراتي مي رفت که بر ارزش ها و روحيه اروپائي مستولي مي شد

ماهيت اين خطرات را با مخاطره اي که فرانسه را تهديد مي کرد يکسان 
  :مي پنداشت

 سرنوشت انسان، مورد امروزه سرنوشت تمدن غرب، خالصه کنيم« 
همه جهانگردان و بيگانگاني که از دير باز در خاور دور (...) تهديد است 

 روحيات تنها در مدت ده سال،  .زندگي مي کنند، بر اين مطلب تاييد دارند
بمراتب بيشتر از آن چه در طول ده قرن تغيير کرده بودند، دگرگوني ژرف 

هي نفرتي واقعي جاي فرمانبرداري دشمني بي اعتنا و حتي گا. يافته اند
آسان و باستاني را گرفته است که تنها چشم براه فرصتي مناسب است تا 

از کلکته تا شانگهاي، از استپ هاي مغول تا جلگه . دست به عمل بزند
 توفقي که  .هاي آناتولي، تمام آسيا تحت تاثير آرزوي پنهان آزادي است

 -پادشاه لهستان[سوبيسکي غرب از زمان پيروزي کامل ژان سوم 
به ) ١(بر ترک ها و تاتارها در پشت حصارهاي وين ] م. ١٦٢٩ -١٦٨٣

اين اقوام در صدد .  ديگر مورد قبول آسيائي ها نبود آن عادت کرده بود،
. اتحاد عليه انسان سفيد پوست بوده و از ناکامي آنان سخن مي راندند

 قيام هاي خلق هاي .در واقع، او کامال راه خطا نمي رفت. »)٢(
  . همه جا را در هم مي نورديد مستعمره

در وضعيتي کامال متفاوت با دوران پس از جنگ جهاني اول، تحت تاثير 
پايان جنگ سرد،سوءقصدهاي يازده سپتامبر، (زلزله هاي پي در پي 

و بويژه در اثر سامان يابي نوين جهان ) جنگ عراق و افغانستان و غيره
 جديدي چون چين و هند، عواملي که در گذشته به سود قدرت هاي

با وام گيري از .  ترس و هراس بودند، دوباره ظاهر مي شوند موجب
از تاريخ بمنزله رودرروئي بي پايان ) سياه و سفيدي( برداشتي مانوي

ميان تمدن و توحش که جان تازه اي يافته است، شماري از مولفين که 
زمان سفر مي کنند تا بتواند ريشه بيشترشان صاحب نامند، در ماشين 

جهان «عنوان دوم اثر آنتوني پاگدن، (را »  ساله٢٥٠٠جنگ «هاي اين 
  .بيابد، جنگي که تا کنون جهان را بخون کشيده است) »ها در جنگ

اين استاد که در دانشگاه هاي پرآوازه اي چون اکسفورد ، کامبريج و 
صفحه اي، تصوير زشتي  ٥٠٠هاروارد تدريس کرده، در يک کتاب قطور 

شعله اي در تروآ افروخته شد که قرار « . از تاريخ جهان ترسيم مي کند
بود تا ابد و در بستر قرن ها، همچنان روشن بماند، در حالي که پارسي 
ها جاي تروآئي ها را گرفتند، فنيقي ها جانشين پارسي ها شدند، پارت ها 

ين پارت ها شدند، اعراب پس جاي فنيقي ها را گرفتند، ساساني ها جايگز
مرزهاي . (...) از ساساني ها و پس از آن ها ترک ها به قدرت رسيدند

اما، روشي که به دو .  و همچنين هويت دشمنان تغيير کردند درگيري ها
طرف نشان مي داد که چه چيزهائي ميان آن ها فاصله انداخته، هميشه 

ر حافظه تاريخي انباشته چنين برداشت هائي همواره ب. ثابت مانده است
  ».شده تکيه مي کند که برخي نسبتا درست و برخي کامال نادرستند

، در »کامال نادرست«مولف باوجود خويشتنداري مختصر در مورد حافظه 
البالي استدالل خويش، دوباره بينش دوماهيتي را بيان مي کند که مرحله 

سي ها به استناد روايت بنيان گذار آن گويا درگيري ميان يوناني ها و پار
  .مورخ يوناني هرودت است

آن چه پارسي ها را از «پادگن مدعي است که هرودت نشان مي دهد که 
يوناني ها يا آسيائي ها را از اروپائيان تفکيک مي کرد، ژرف تر از 

اين امر بينش ديگري از جهان بود، . کشمکش هاي کوچک سياسي است
 يک انسان بود و مانند يک انسان زندگي درک اين امر که چگونه بايد مثل

و در همان حالي که در شهرهاي يونان باستان و بطور کلي در . کرد
، شخصيت هاي بسيار گوناگون وجامعه هاي مختلف »اروپا « شهرهاي

وجود داشتند که اگر به سودشان مي بود، با خوشنودي به يکديگرخيانت 
آنان کامال قادر . ينش نبودند عناصر مشترک اين ب مي کردند، اما داراي

بودند برده داري و آزادي را از هم تشخيص دهند و همگي بطور مشترک 
از پديده اي برخوردار بودند که امروزه آنرا بينش فردگرايانه از بشريت 

  ».مي ناميم
پل کارتليج، استاد تاريخ يونان در دانشگاه کامبريج، در کتاب خويش 

، چيزي جز اين نمي »دنيا را دگرگون کردنبردي که «درباره ترموپيل 
اين درگيري ميان اسپارتي ها و « : او در مقدمه کتاب مي نويسد. گويد

يونانيان از يک سو، و قبايل پارسي که يوناني هائي را نيز به خدمت 
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گرفته بودند، رودرروئي ميان آزادي و برده داري بود و در آن دوره به 
بطور خالصه، . (...)  نيز چنين استهمين صورت درک مي شد و اکنون

نبرد ترموپيل نه تنها نقطه عطفي در تاريخ يونان باستان بلکه در تاريخ 
در اواسط قرن نوزدهم ) اقتصاددان(مگر جان استوارت ميل . جهان بود

، و )٣(با اهميت تر از نبرد هاستينگز است «اعالم نکرد که نبرد ماراتون 
  .؟»حتي براي تاريخ بريتانيا

  »براي تنبيه يک قبيله زنگي، بايد روستاهايشان را به آتش کشيد«
پل کارلج در مقدمه کتابش چشم انداز ايدئولوژيکي خود را پنهان نمي 

 ژوئيه در لندن به اين ٧ سپتامبر در نيويورک و ١١حوادث  « :کند
فوريت و اهميت جديدي ] منظورش مضمون جنگ ترموپيل است[برنامه 

. » رد فرهنگي ميان شرق و غرب مي دهددر چارچوب برخو
» آزادي«و » استبداد«که چيز ديگري غير از برخورد ميان » برخوردي«

  ...نيست
 که زاک اسنايدر بر پايه نبرد ترموپيل ساخته و در ٣٠٠فيلم سينمائي 

 روي اکران رفت، اين روش ارائه دانشگاهي را عامه پسند ٢٠٠٧سال 
استان مصور در مورد همان نبرد است که اين فيلم بازتوليد يک د. کرد

فيلم که با موفقيت تجارتي در . فرانک ميلر و لينوارلي منتشر کرده بودند
آمريکا روبرو شد، دو ساعت به طول مي کشد و به يک بازي ويدئوئي 
شباهت دارد که در سراسر آن مردان قوي هيکل برازنده که آثار دوپينگ 

از قماش «يا سياه پوست و يا ( ها بر اندامشان هويداست، با وحشي
که قامتي زنانه دارند، در ستيز بوده و بي دغدغه به ) »خاورميانه اي

قهرمان داستان لئونيداس فرمان مي دهد . کشتار آن ها مي پردازند
همين پادشاه در ابتداي فيلم فرمان قتل سفير . »زنداني زنده نگيريد«

 وحشي ها سزاوار رفتاري متکي پارس را صادر مي کند، با اين بهانه که
  .بر قوانين مقدس انسانيت نيستند

، هاتريش فون ١٨٩٨در سال ! بنابراين، معني تمدن، قتل عام وحشي هاست
تريشکه، کارشناس علوم سياسي آلماني از مقوله اي دفاع مي کرد که 

حقوق بين «: براي بخشي از هم عصرانش پيش و پا افتاده مي نمود
وچي خواهد بود اگر بخواهيم آن را در مورد خلق هاي المللي جمالت پ

براي تنبيه يک قبيله زنگي بايد روستاهايشان . وحشي به اجرا در آوريم
. چرا که بدون سرمشق دادن نميتوان کاري از پيش برد. را به آتش کشيد

اگر در موارد مشابه، امپراتوري آلمان حقوق بين المللي را به اجرا در 
نها بشر دوستي و عدالت نبود، بلکه ضعف شرمگينانه اي مي آورد، نه ت
  ».بشمار مي رفت

را در جنوب غربي ] از بانتوها[و البته آلماني ها هنگامي که مردم هررو 
 قتل عام مي کردند، به ١٩٠٧ و ١٩٠٤بين سال هاي ) ناميبياي کنوني(آفريقا 

نسل کشي بدين ترتيب بود که آنان نخستين . نشدند» ضعف«هيچوجه دچار 
استعماري » سياست«قرن بيستم را مرتکب شدند که در کنار يک سلسله 

  .ديگر، نمونه و زمينه سازي شد براي نسل کشي يهوديان توسط آلمان نازي
تاريخ ما با يوناني ها آغاز مي گردد که آزادي و دموکراسي را ابداع «

  ».کردند
. کرد» ضعف«تهم به  را م٣٠٠با همين رويه، نمي توان اسپارتي هاي فيلم 

و .آنان بچه هاي معلول را مي کشند و مانع از عضويت زنان در سنا مي شوند
فرانک ميلر مبتکر داستان مصور، ايدئولوژي . جنگ نماد شکوفائي مردهاست

نظير کل جهان غرب ] اياالت متحده[اکنون کشور ما «: خود را پنهان نمي کند
ش به آن بستگي دارد و بخوبي مي با دشمني مواجه است که بقا و موجوديت

  .»داند که بدنبال چيست
پل کارتلج مدعي است که منابع تاريخي پارسي در مورد جنگ هاي پارس و 

در حالي که . يونان وجود ندارد و از وجود هرودت بومي خبري نيست
اطالعات متعددي در مورد امپراتوري هاي پارس جمع آوري شده اند که 

از جمله، تورج دريائي، استاد تاريخ باستان . ن مي سازدبرداشت ها را دگرگو
يادآوري مي کند که در پارس برده ) ٤) (فولرتون(در دانشگاه ايالتي کاليفرنيا 

داري بسيار کم بود، در حالي که بطور گسترده اي در يونان جريان داشت؛ 
ته وضعيت زنان بد تر از موقعيت زنان در يونان نبود؛ و اولين منشور شناخ

شده در مورد حقوق انساني توسط کورش بزرگ اعالم شده است که سازمان 
در اين .  متن آن را به همه زبان ها ترجمه کرد١٩٧١مل متحد در سال 

منشور از جمله از روامداري مذهبي، الغاء بردگي، آزادي انتخاب حرفه و 
  .غيره سخن رفته است

 تقليد هم تراز وارثانش نبود، اين که يوناني ها از زبان هرودت که در زمينه
پيروزي شان را بمثابه پيروزي بر توحش معرفي کرده اند، جاي شگفتي 

از زمان پيدايش جنگ ها، هر طرفي خود را مقيد به اصولي واال . نيست
آيا دست کم براي رهبران دولت آمريکا، جنگ در عراق يا . معرفي مي کند

جود اين، پرسشي مطرح است، چرا افغانستان، جنگ خير عليه شر نيست؟ با و
   سال بعد، ما به اين اندازه دچار فسون يوناني ها هستيم؟٢٥٠٠

مارسل دتيين، استاد دانشگاه جان هاپکينز و رئيس پژوهش در مدرسه عالي 
الويس در رهنمودهايش « : علوم انساني پاريس، پاسخي پر کنايه مي دهد

ان دبيرستان ها ياد داد که توصيه کرده است که بايد به دانش آموز) ٥(
تاريخ ما با يوناني ها آغاز مي شود، بي آن که خود آنان متوجه اين امر «

تاريخ ما با يوناني ها شروع مي شود که آزادي و دموکراسي را . شده باشند
ما وارثين . ابداع کرده و زيبائي وجهانشمولي را براي ما به ارمغان آورده اند

را هديه داده » مضمون کامل و مطلوب آزادي«ه جهان تنها تمدني هستيم که ب
سپس .به اين دليل است که بايد تاريخ ما با يوناني ها شروع شود» .است

يوناني ها «: اعتقاد ديگري که همان قدر نيرومند مي باشد، به آن افزوده شد 
چگونه مي توانستند چنين باشند، در حالي که آغازگر . »مثل ديگران نيستند

 ما بودند؟ دو پيشنهاد اساسي در مورد اسطوره شناسي ملي مطرح تاريخ
سنتي و مورخان شيفته ملت ) انسان گرايان( که همه اومانيست هاي  است

  .را دربست جلب کرده است) ٦(
نه تنها سياست و «نويسنده نتيجه مي گيرد که عالقه داريم بپذيريم که 

و در » باستان« در آتن   آن همسياستمدار در روز زيبائي از آسمان افتاده و 
قامت اعجاب انگيز و مستند دموکراسي، بلکه طبيعي است که تاريخ کامال تک 

انقالب «بعدي دست ما را گرفته و با حرکت از دوره انقالب آمريکا و سپس 
 ميکند، و شادمانه  ما را بسوي جامعه هاي کنوني غربي هدايت» فرانسه

مذهب واقعي دموکراسي  شاد همه مردم به  ار معتقد است که ماموريت آنان
  ».است

، يک تبارشناسي مستقيم ميان عهد عتيق » استثنائي«اين مفهوم يک اروپاي 
باستاني و اروپاي کنوني و با گذار از دوران رنسانس است که آثار 
آنگلوساکسون متعددي آن ها را تکان داده است، بدون اين که اغلب، اين پيام 

در اين رهگذر اشاره شود که ) ٧. ( سواحل فرانسه برسدتوانسته باشد به
را مورخ فرانسوي ژول ميشله در قرن نوزدهم اختراع کرده » رنسانس«واژه 
  .است

نشان مي دهد » ريشه هاي شرقي تمدن غرب«جان ام هابسن در کتاب خود 
   ابتدا، شرق پس از سال«. که اين سکوت زائيده سه فراموشي بزرگ است

سپس شرق، اقتصادي جهاني . ، در زمينه اقتصادي توسعه يافت ميالدي٥٠٠
باالخره و بويژه شرق بصورتي فعال و با اهميت . بوجود آورد که پا برجا ماند

از طريق ابداع فنون، نهادها و ايده هاي خود و صدور آن به اروپا به ظهور 
  ».غرب کمک کرد

دهم در دوران چه کسي آگاه است که اولين انقالب صنعتي در قرن ياز
 ميالدي، ١٠٧٨امپراتوري سونگ درچين آغاز شد؟ آن امپراتوري در سال 

در حالي که توليد بريتانياي کبير تازه در .  هزار تن آهن توليد مي کرد١١٢٥
چيني ها همچنين به فنون پيشرفته در .  هزار تن رسيد٧٦ به ١٧٨٨سال 

بودند زغال سنگ را توليد چدن احاطه داشتند و در همان دوره توانسته 
در آن دوره . جانشين زغال چوب کرده و مشکل نابودي جنگل ها را رفع کنند

، در توسعه )از طريق ايجاد آسياب آبي(همچنين در زمينه حمل و نقل، انرژي 
انقالبي سبز . ماليات و اقتصاد بازرگاني، رشد شهرهاي بزرگ، انقالبي رخ داد

ات کشاورزي که اروپا در قرن بيستم بدان همراه با درجه اي از ميزان توليد
رتبه اول را در « ، چين ١٨٠٠در ميان قدرت هاي بزرگ، تا سال . دست يافت

مرکز - داشت و برخي از کارشناسان، اقتصاد جهان را چين» ميان رقيبانش
. هند نيز به نوبه خود از موقعيت مهمي برخوردار بود. معرفي کرده اند

 ها و نهادهاي آن کشور به کرانه هاي اروپا راه يافت تعدادي از فنون، انديشه
انقالب صنعتي انگلستان بدون کمک . و به ظهور سرمايه داري ياري رساند

در مورد جايگاه امپراتوري هاي بزرگ اسالمي نيز ميتوان . چين ميسر نميشد
  . حرف هاي مشابهي زد

  هراس از وحشي ها، ما را باخطر وحشي شدن روبرو مي کند
دو رشته سوال طرح مي » اروپا مرکز گزا« عقيده هوبسن، پژوهشگران به
چه عاملي اروپا را به سوي پيشروي به سمت مدرنيته سرمايه داري «: کنند

پيش فرض . »چه چيزي مانع از خيزش مشرق در اين راه شد؟«، »سوق داد؟
 اين پرسش ها اينست که توفق غرب اجتناب ناپذير بود؛ اين مسئله پژوهشگر
را به کنکاش در گذشته و درپي عناصري واميدارد که برتري مزبور را 

بدين ترتيب، اوجگيري غرب در منطقي فطري قابل درک است «. توضيح دهد
که نميتوان تحليلش کرد مگر توسط عواملي که در ذات اروپا نهفته است و در 

يوار  دو وجودند که يک د نهايت به اين نتيجه سوق مي دهد که شرق و غرب
چين فرهنگي آن ها را از هم جدا ميسازد، حصاري که ما را در برابر تهاجم 

  .بربرها محافظت مي کند
  اما اين وحشي ها کيستند؟

) بربرها(تزوتان تودوروف از کلود لوي اشتراوس انتقاد مي کند که وحشي ها 
وحشي «: او مي نويسد. را کساني مي داند که به وحشيگري اعتقاد دارند

است که معتقد است که يک جماعت يا فرد کامال به بشريت تعلق نداشته کسي 
و شايسته آن رفتاري است که خود وي در حق خويش بهيچوجه نخواهد 

تفکري را دنبال » ترس از وحشي ها«تودوروف در کتاب جديدش » .پذيرفت
ما و ديگران، انديشه «مي کند که مدت هاست آغاز شده و از جمله در 

ترس از وحشي ها، خطري «: مي نويسد) ٨(» رباره تنوع انسانيفرانسوي د
است که ما را وحشي بار مي آورد و شري که برپا مي کنيم بسيار از آن چه 
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خواندن اين اثر پر بار را بايد . »در ابتدا هراسش را داشتيم، فراتر خواهد رفت
  .به همگان توصيه کرد

تواي مطلق اش در نظر بگيريم، اگر واژه اي را با مح«او توضيح مي دهد که 
در همه دوران ها و در همه مکان ها، . اين امر شامل عکس آن نيز خواهد شد

اين امر در دو . متمدن کسي است که بتواند انسانيت ديگران را کامال تميز دهد
 با ما متفاوت  کشف اين مطلب که روش زندگي ديگران: مرحله رخ مي دهد

و اين به . ها داراي همان انسانيتي اند که ما هستيم اين که آن   است؛ پذيرفتن
معني پذيرفتن تمام پديده هائي که از نقاط ديگر ميرسد و يا غرق شدن در 

اين رويه پيچيده اي است که کمتر روشنفکر غربي مي . نسبيت گرائي نيست
  .پذيرد بدان گردن نهد

نبع الهامي مدت هاي مديد، انديشه عصر روشنگري بمثابه م«او مي نويسد 
براي جريان هاي اصالح طلب و ليبرال بود که بنام جهانشمول گرائي و احترام 

 امروز مي دانيم که   .يکسان نسبت به همه محافظه کارانه مبارزه مي کردند
اوضاع فرق کرده و مدافعان محافظه کار انديشه غربي برتر، خود را حامل اين 

وارد شده اند که » نسبيت گرائي«با فکر مي کنند در نبردي . تفکر مي دانند 
آنان تنها به بهاي گسست . سرانجام واکنش رمانتيک آغاز قرن نوزدهم است

سنت هائي که . از سنت واقعي عصر روشنگري قادر به اين کار خواهند بود
. مي توانند جهانشمول گرائي ارزش ها و کثرت گرائي فرهنگ ها را بيان کنند

يعني فرهنگ من بايد (اين انديشه را نه با دگماتيسم : دبايد کليشه ها را رها کر
نبايد ) همه فرهنگ ها يکسان و برابرند(و نه با نيهيليسم ) بر همه تحميل شود

قرار دادن آن در خدمت بدگوئي از ديگران براي مجاز شمردن . مخلوط کرد
واداشتن آنان به تسليم يا نابودي شان، به گروگان گرفتن کامل عصر 

  .»ري استروشنگ
روبرو ايم يا برخي عناصر انديشه عصر روشنگري » گروگان گيري « آيا با 

اين انحراف را تقويت کرده اند؟ از نگاه هوبسن، ساختار هويت اروپائي در 
منجر شد که هيچ تمدن ديگري » استثنائي«قرون هيجدهم و نوزدهم به تاييد 

ليل که واقعا توانائي اش را اروپائي ها به اين د«. هرگز ادعايش را نکرده بود
آن طوري که توضيحات ماده گرايانه (داشتند، بدنبال نوسازي جهان نبودند 

، بلکه به اين خاطر که گمان مي کردند که اين کار وظيفه آن )مدعي است
هويت آنان، عملکرد شان را ديکته مي کرد و آنان امپرياليسم را به . هاست

با . » که از نظر اخالقي قابل پذيرش استمثابه سياستي ارزيابي مي کردند
وجود اين، اروپائيان بسياري که با مبارزات ضداستعماري يا با خلق هاي 
کشورهاي جنوب همبستگي داشتند، اين بينش را رد کردند و اغلب اين کار را 

در هر شرايطي، شايسته است که اين بحث . بنام عصر روشنگري انجام دادند
  ... ادامه يابد

------  
  :کتاب هاي مورد استناد

Anthony Pagden, Worlds at War. The 2,500-Year Struggle Between East 
and West  

(Oxford University Press, 2008, 576 pages, 20£)  
Paul Cartledge, Thermopylae: The Battle That Changed the World 

(Macmillan, London, 2006, 300 pages, 20£) 
Zack Snyder, 300 

(Warner Bros. 2007, 117 minutes, DVD) 
John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization 

(Cambridge University Press, 2004, 392 pages, 19,99£) 
Tzvetan Todorov, La Peur des barbares. Au –delà du choc des civilisations 

(Robert Laffont, Paris, 2008, 311 pages, 20€) 
 :پاورقي ها

 است که در طول آن ليگ مقدس که مرکب از لهستاني ١٦٨٣ سپتامبر ١٢ اشاره به نبرد – ١
  .ها، آلماني ها و اتريشي ها بود برعثماني ها چيره شدند

  .١٩٢٧، انتشارات پلون، پاريس، »دفاع از غرب« کتاب – ٢
در اين جنگ نيروهاي يوناني، تهاجم . پيش از ميالد رخ داد ٤٩٠ نبرد ماراتون در سال – ٣

 اتفاق افتاد که در آن آخرين پادشاه ١٠٦٦نبرد هاستينگز، در سال . پارسي را عقب زدند
پيروزي گيوم، آغاز سلطه او بر . مي جنگيد) پادشاه فرانسه(آنگلوساکسون با گيوم فاتح 

  .انگلستان بود
٤ –  « Go tell the Spartan », March 14, 

2007,www.iranian.com/Daryaee/2007/March/300/index.html  
، نقش عمده اي در تدوين برنامه ١٨٤٢، متولد Ernest Lavisse ارنست الويس– ٥

  .تاريخ در دوران جمهوري سوم فرانسه ايفا کرد
  .١٧ و ١٦، صفحه ٢٠٠٥، انتسارات پرن، پاريس، »يوناني ها و ما« کتاب – ٦
  :اسناد زير مراجعه کنيد به – ٧

Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegamony : The World 
System A.D. 1250-1350, Oxford University Press, 1991 ; Andre 
gunder Frank, Reorient : Global Economy in the Asian Age, 
University of California Press, Berkeley, 1998; Kenneth 
Pomeranz, the Great Divergence: China, Europe and the Making 
of the Modern World Economy, Princeton Universite Press, 
2000; Jack goody, The Theft of History, Cambridge University 

Press, 2006.  
  : به مجموعه زير مراجعه کنيد- ٨

Seuil, Coll. « Points Essais », 2001 (premier édition : 1989) 
 .٢٠٠٩لوموند ديپلماتيک، ژانويه 
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 ما همه فلسطينی هستيم
در آفريقای جنوبی هرگز  فراخوان به همۀ آنان که سابقًا

 سياهان را در مبارزه شان تنها نگذاشتند
 )1(اثر آرِيال آزوالی نويسندۀ اسرائيلی 

  اتی ين باليبار و فرانسواز باليبار: ترجمه از انگليسی به فرانسه
 تراب حق شناس: ترجمه از فرانسه

  زمانی نه چندان پيش، در آفريقای جنوبی، اگر از سفيدان بوديم،
کشتار شهروندان سياه و خشونتی که در تخريب خانه هاشان به کار 

شهروندان بسياری از  حتمًا ما را به خشم می آورد، می رفت،
و ندای براندازی  يهودی بدون شک، رژيم آپارتايد را افشا می کردند

برخی هم چه بسا به سياهان می پيوستند تا  آن را سر می دادند،
 .جبهه ای متحد بر ضد قدرِت حاکم برپا دارند

  !»ما همه سياه هستيم«: حتمًا فرياد می زديم
 !»نی هستيمما همه فلسطي«: امروز وقت آن رسيده که بگوييم

با  زمانی نه چندان پيش، در آفريقای جنوبی، اگر از سفيدان بوديم،
که در سراسِر کشور سد و حصار بر می ،  آپارتايد مبارزه می کرديم

  .افراشت و برای نژادهای ديگر گتو می ساخت
شک نيست که ما در پيشاپيش صف می ايستاديم و خواستار 

 به خطر می انداختيم تا مبادا البد جان خويش را بايکوت می شديم،
می توان خونشان را بدون ترس از کيفر  خون کسانی ريخته شود که

  .ريخت به بهانۀ منشأ قومی شان
از جامعه  عليه رژيمی که تبعۀ خود را حتمًا به مبارزه می پيوستيم

 .طرد می کند
  اما چرا چنين امری در اسرائيل رخ نمی دهد؟

به نام  م قربانِی کارزاری ديگر هستيمزيرا ما که شهروندانش باشي
  مثل کليشۀ عهد بوق،! چه ايدۀ عجيب و عقب مانده ای .پروپاگاند

دربارۀ رژيم های فاسد ديد که  که می توان در فيلم های قديمی،
  .امروز ديگر وجود خارجی ندارند

چه کسی چنين  ]چند رسانه ای[در عصر اينترنت و مولتی مديا 
  ؟»پروپاگاند«د، چيزی را جدی می گير

 مارژيمی که  اما به رغم نابهنگامِی آشکار، شکی وجود ندارد که
تا ما  بودجۀ سنگينی صرف پروپاگاند می کند، در آن بسر می بريم

را به جايی بکشاند که هرروز با جنايات دولتی يی که مرتکب می 
 :شايد با حيرت فرياد می زديم :شود همدستی کنيم

  
  »ی ممکن است؟چطور چنين چيزهاي«

اگر البته آموخته بوديم که چنين جناياتی را در جاهايی ديگر در 
 .زمانه ای ديگر کسانی مرتکب شده اند

  :رژيم حاکم بر اينجا اقدامات خود را در دو جبهه انجام می دهد
با سالح های مدرن پيچيده بر روی اعراب شليک می کند،و همزمان 

ی گيرد با سالحی بسيار قديمی ما شهروندان ممتازش را نيز هدف م
  .که حيرتمان را بر می انگيزد

  .اين سالح کهنه ولی به همان اندازه پيچيده، همانا پروپاگاند است
 با وجود اين، همواره .ديگران هم می دانند .اغلب ما می دانيم

کافی ست اطالع  اشتباه گذشته را تکرار می کنيم، به خيال اينکه
و ما را  تا دربرابر پروپاگاند مصون بمانيم،داشته باشيم و بدانيم 
  .تحت تأثير قرار ندهد

  .اما پروپاگاند همه جا هست
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هرکسی به آن دسِت ياری می دهد، لباس گرم زير برای سربازان 
  .در مغازه ها برای خلبانان تخفيف قائل می شويم می فرستيم،

  .مکافی نيست که بی وقفه خود را دربرابر پروپاگاند تقويت کني
کافی نيست که دائمًا شيوه های به کار رفته در يک خبر و اطالع 

بايد بتوان به  .خبر از ما تندتر حرکت می کند. رسانی را تحليل کنيم
در حول و حوش ما  .جاهايی رفت دور از آنجا که خبر را می سازند

  .چنين فاصله گيری امکان ندارد
  :پروپاگاند، چنين عمل می کند 

  . در امان نيستيمهيچ کجا از آن
روزنامه  خلبانی که غزه را بمباران کرده خانه اش روبروی ما ست،

نگاری که گزارش فجايع را پشت گوش انداخته و اعتراض ها را 
پسِر همسايه کارمنِد شرکتی  ناديده گرفته، خانه اش ته کوچه است،

سِر کوچه  ست که کليپ های حملۀ زمينِی ارتش را مونتاژ می کند،
کارشناس آخرين  پيچی به سرباز دختری بر می خوری کهکه ب

  .سيستم های توپخانۀ خودکار و بدون تيرانداز است
برای ايستادگی دربرابِر پروپاگاند، به چيزی بسيار بيش از کوشش 

 .های پيگير نياز است
ما، شهروندان دولت اسرائيل، با کمال ميل و ارادۀ خودمان است که 

  .گروگانش هستيم
يت عادی، و به طريق اولی، وقتی دولت می گويد ما در در وضع

بسيار اندک اند کسانی که به فکر نگاه کردن به  ايم،» جنگ«حال 
يا تصاويری بيابند که آژانس  سايت های غير اسرائيلی باشند،

تصاويری که روی همۀ  راماتان از دل تيرگی ها پخش کرده است،
  ).ی نه در اسرائيلول(رسانه های گروهی جهان می توان ديد 

گزارش از داخل غزه ، اما تصاوير خالف ُنرم کمياب اند، زيرا ارتش
  .را ممنوع کرده است

به ما يادآوری می  گاه مالقاتی در خيابان، در لحظه ای بسيار کوتاه
کند که چند تنی اين تصاوير را ديده اند، اين گزارش ها را خوانده 

انی که يافته های ما را روی اما اين از محدودۀ کوچِک دوست( اند
در هر حال، آنها در  اينترنت دنبال خواهند کرد فراتر نمی رود،

تظاهرات حضور داشتند،وفردا هم در تجمعی عليه جنگ همديگر را 
  ).خواهيم ديد

کسانی  ديگران همه، در کل طيف سياسی از اين سو تا آن سو،
  .کنندهستند که گفتمانی ديگر را می خوانند و تکرار می 

و اگر فرصتی دست دهد زير  را افشا می کنند،» حماس قاتل«آنها 
لب زمزمه می کنند که به کارگيری نيرو از سوی اسرائيل نامتناسب 

  .است
و  ،)که گذشته از اين، دانشجوی حقوق در دانشگاه است(خلبان نيز 

به يک  دستانش از اين پس آلوده به خون غير نظاميان است،
  : گفته است کهخبرنگار هاآرتز

  ،»البته من خوشم نمی آيد که آدمها را اينجوری بکشند«

  
  :ولی می افزايد

من نظرم اين است که حماس از مردم غيرنظامی سوء «
  .»استفاده می کند

اما خلبان،  بدين ترتيب، حتی در درون ارتش انتقاد وجود دارد،
سخنگوی ارتش، خانم جوانی که کارشناس موشک های هدايت از 

و همۀ کسانی که گروگان اطالعاتی هستند که آنان پخش  دور است،
انتخاب از آنان «توافق دارند که بگويند در اين کارزار ، می کنند

 .»نبوده است

می کوشند ما را  اينک که جنگ تمام شده،، و می بينيم که چرا
نبايد  واز کسی نام برده نشود، تا صدامان درنيايد، دوباره بسيج کنند

  .که به خاطر ما جنگيده اند متهم شوند» رانمانافس«
اشکنازی رئيس  ماندل بليت دادستان نظامی، مازوز دادستان کل،

مگر نه اينکه بايد افراد خود را تحت پوشش و حمايت . ستاد
  بگيرند؟

روزنامه ها اطاعت  خب، مأمور سانسور دستورات را پی می گيرد،
دمان با مسدود کردن که خو می کنند،و ما فراموش خواهيم کرد

اطالعاتی که ــ بنا به اعتراف اخير خود . اطالعات موافقت کرده ايم
کسانی را مقّصر نشان می دهند که خودشان آنها را به  رهبرانمان،

 .جنگ فرستاده اند
رژيم چنان رفتار می  و حتی اگر موافقت خود را اعالم نکرده ايم،

ن نحو به آنجا می رسيم که و بدي کند که گويا ما موافقت کرده ايم،
در جنايات دولتی عليه همسايگان فلسطينی  با آن همدست بوده ايم

  .مان که آنها نيز زير يوغ همين رژيم اند
  حاال ديگر شصت سال است .اينها همه، ديگر بديهی ست

 که مجازمی شماريم نفی بلد را، ويرانی و قتل را،

  
ی رژيم حاکم آری شصت سال است که همه مثل طوطی حرفها

  را تکرار می کنيم،
  :که فلسطينی ها را مسؤول رنجهايشان می داند

آنها هستند که حماس را انتخاب کردند و  تقصير خودشان است،«
  .»، قاتل خودشان هستندموشک پرتاب می کنند

وکشتی های  دليلش تونل هايی ست که از آنها اسلحه وارد می شود،
   :می رسد] غزه[» نوار«که از راه دريا به  مهمات

 اينها برايتان کافی نيست؟
  آيا صد بار تجربه نکرده ايم که طرف مذاکره ای وجود ندارد؟

چه کسی جرأت دارد خالف اينرا بگويد که اسرائيل هرچه از دستش 
  برآمده برای رسيدن به صلح انجام داده است؟

 ،تو گويی اين اسرائيل نبوده که زيرآِب تمام طرح های صلح را زده
تو گويی اين اسرائيل نبوده که چنان سرسختانه به اشغال چسبيده که 

  .بی آنکه راه حل ديگری پيشنهاد دهد ،به امری بيهوده بدل شده
و نگه داشتِن فلسطينی ها زير  مگر به عقب انداختِن راه حل ها

 را ما، همچون افرادی که هوسشان به شورشگری چکمه هايش، 
 .هيم که چه کسی ارباب است در اين منطقه نشان دآنهاواميدارد به 

  اصًال بيفايده است
و آنان که به  جدل بين کسانی که می خواهند بدانند چه می گذرد

و تسليم  آنچه مطبوعات و تلويزيون اسرائيل پخش می کنند قانع اند،
تنها بايد  روزنامه نگاران، اسرائيلی يا خارجی،: دستور دولت اند که
  . و آبادی های دور و بر را منعکس کنندرنج اهالی ِسدروت

تصويرهای واحدی  علت اين است که آنها اخبار واحدی نمی خوانند،
 .يا اينکه آنها را يکسان درک نمی کنند نمی بينند،

که ( اگر تالش نکنيد که خود را از اين کارزار پروپاگاند رها کنيد
ؤولين و زير نظر مس )ضمنًا بايد گفت ماهرانه انجام می دهند

اگر خود را بی  سياسی، تبليغاتی و نظامی اسرائيل اجرا می شود،
در  قيد و شرط تسليم پروپاگاند ميهن پرستانه نکنيد که شما را 

کارزار تبليغاتی اش احاطه می کند تا مصيبت را پيروزی وانمود 
  اگر مصرانه جويای اطالعات بديل نباشيد، کند،
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  ی وجود ندارد جز تروريستهاممکن است باور کنيد که در غزه کس
 .يا مردمی متعصب، سرسپردۀ رهبران شان

 
ما خود را سران ارتش فرض نمی کنيم، ما به زبان استراتژيک و 

 به بعد زبان مسلط بوده، 1948که از ( امنيتی آنها سخن نمی گوييم
چنانکه فکر نمی کنيم  ،)اما تنها زبان ممکن هم که نمی تواند باشد

عليه  جانبه باعث شود که خوانندگانش همنظر باشنداطالعات چند 
  :ولی از خود می پرسيم حمله به غزه،

می توانند به راستی  شهروندان چگونه آيا در قرن بيست و يکم،
  باور داشته باشند که در کشوری دموکراتيک زندگی می کنند
دربارۀ  درحالی که هيچ اطالعات قابل اعتماد، آزاد و قابل تحقيقی،

 کشته در غزه و هزاران زخمی ديگر در دسترس شان 1300
  نيست؟

  وقتی قرارداد بين شهروندان و دولتشان و چرا در کشورهای ديگر،
اقدامات  دچار اختاللی اين چنين می شود و ناگزيرند کورکورانه

چرا  نفرت انگيزی را که به نامشان صورت می گيرد بپذيرند،
همۀ جهان ــ به نظرشان بديهی بسياری از آنان ــ و همراه با آنان 

  حال آنکه نزد ما که رژيم سياسی شان فاسد و زيانبار شده، می رسد
   تا امروز مرتکب شده1948کليۀ اقدامات نفرت انگيزی که رژيم از 

  چون تصادف هايی که ُبرد و تأثيری ندارد به شمار رفته است؟
  آيا اين رژيم سياه و ظلمانی نيست؟

  ؟آيا سرچشمۀ شر نيست
  که ما بايد، به عنوان شهروند، خويش را از آن برهانيم؟
اما ما اطالع  اعتراف به اين امر مو بر تِن ما راست می کند،

و نه از  مشخصی نداريم از آنچه امروز به نام ما مرتکب می شوند،
وانگهی ما نيز چنين  آنچه در گذشته به نام ما مرتکب شده اند،

  .اطالعاتی را مطالبه نمی کنيم
دِر نيمه باز را از  زيرا اگر می توانستيم صحنه را ببينيم، از شرم

 .نومی بستيم
و اينکه در  خواهند گفت که اين فقط گوشه ای از صحنه است،

» آزادی عقيده«که مطبوعات از  اسرائيل آزادی بيان وجود دارد،
  :برخوردارند

 اميره هس، گيدئون له وی که دهانشان بسته نيست و نوشته 
  .شان حتی منتشر هم می شودها

  بدون آزادی اطالعات؟،  معنايی می دهد،اما آيا آزادی عقيده
که روی اينترنت  ديگران همچنان با پافشاری يادآوری خواهند کرد

  موضوع کسانی هم که از رفتن به جبهه امتناع می کنند مطرح شده،
و اينکه روی سايت های ديگر روايت وحشتناک بمباران کودکان 

رسانه های گروهی هم آنطور که شما می  گناه پخش شده است،بي
  .همه چيز در دسترس است گوييد يکدست نيستند،

  !!اما نه آنچه اساسی ست. شايد
ويران کردن زندگی  کدام روزنامه زيرا کدام کانال تلويزيون،

  ؟فلسطينی ها را به ما نشان داده است
  چه کسی صدای آنان را شنيده است؟

نه يک بار،  ی آوارگانی را شنيده است که زندگی شانچه کسی صدا
  نه دو بار، بلکه چند بار نابود شده است؟

 اين روايت را که اين بار، برخالف ،چه کسی شنيده است از آنان
وقتی بمب ها ، ديگر جايی وجود نداشت که بدان پناه برند ،1948

 بر سِرشان باريدن گرفت؟

و خود بايد  رسی نداشته باشداگر حتی روزنامه به اطالعات دست
وهرگز گزارشی ندهد جز دربارۀ نواحی  اخبارش را سانسور کند،

 کوچکی که ارتش اجازۀ ورود روزنامه نگاران به آنجاها می دهد،
از راماتان، بنگاه مطبوعاتی فلسطينی،  اگر پخش عکس هايی که

دربارۀ  وقتی گشودن پرونده ای دريافت می شود ممنوع باشد،
که نمی توان در آن به گونه ای معقول ترديد کرد محال باشد چيزی 

چرا آن روزنامه انتشار خود را  ــ که اين خود جنايتی جنگی ست ــ
  معلق نمی گذارد؟

  چرا با يک صفحۀ سفيد منتشر نمی شود
با اين بيانيۀ ساده در صفحۀ نخست که ما ديگر نمی توانيم به حرفۀ 

  خود ادامه دهيم؟
 هر سطر يا که نندگان را ياری دهد تا فراموش نکننداين شايد خوا

ست تحت کنترل اناشی از اطالعاتی  ،خوانندتقريبًا هرچيزی که مي
 که به جا داده اند در مکانی با خبرنگارانی که آنها را ،ارتش

که از آنجا جز ِگردباد !  »تپۀ مطبوعات«ريشخند موسوم است به 
سرائيلی ها با خانواده به آنجا همان مکانی که ا !دود نمی توان ديد
 .بمباران غزه را تماشا کنند می روند تا بچه ها

اما  در آفريقای جنوبی، دست کم، آپارتايد بر همگان آشکار بود،
که نه فقط ، اينجا خويش را پنهان می کند در اردوگاه های بازداشت

 به سان(. بلکه بيرون از حوزۀ قانون اند از حوزۀ ديد ما خارج اند
در دولت های برده  آيين نامه های مربوط به کشتزار، قانون سياهان

  ).داری که مشمول مجموعۀ قوانين نمی شد
در همسايگی خودمان تحت تبعيت نگه داشته می  فلسطينی هايی که

قوانينی که به ، و در معرض انواع قوانين منحط قرار دارند شوند
تحميل می ] الیی اشغ[نحوی تبعيض آميز بر اهالی سرزمين ها 

  . به دست افسران، درجه داران و سربازان،شود
چه آنان که ما البته : برای همگان، اين قوانين مصون از تعرض اند

و چه خود ما، شهروندان  توسط اين قوانين بر آنان حکم می رانيم،
به نحوی که هيچ تصوری نداريم از بی عدالتِی اين  دموکراسی،
از ما  خصوص، که بايد آن را پنهان کرد،از ما ست، به  قوانين ــ

مبادا کشف کنيم که به قانون مقدس  شهروندان دولت دموکراتيک،
 .چه اهانتی شده است» ما«

  رفته رفته فلسطينی ها از زندگی ما ناپديد می شوند
به ضرب ديوار، با محاصره، با مهاجران تايلندی که جای آنها را (

زندۀ جمعيت به خارج از شهرهای در مشاغل می گيرند، با انتقال خ
  ).يهودی ـ عربی

کمتر و کمتر  استثمار، خشونت ها و ستمی که بر آنان می رود،
 .برايمان مشهود است
اگر برخی شهروندان باشند که هنوز بخواهند  در پاياِن يک روز کار،

همچنان می توانند به  از وضع زندگی در غزه مطلع شوند،
، به (VOD) طريق ويدئوهای درخواستی تلويزيونشان نگاه کنند از

يا  دستچينی از فيلم هايی که سخنگوی نظامی به دقت برگزيده است،
  :You Tubeبه برنامۀ ارتش نگاه کنند روی 

عمليات مشترک هوايی، دريايی، «، »حملۀ چتربازان به يک مسجد«
، موشکهايی که پس از پرتاب جهت خود را عوض می کنند »زمينی

  .و غيره» ی که خارج از درگيری هستند اصابت نکندتا به مردم«
شهری که افرادی  اين شهروندان هرگز نخواهند ديد ويرانی غزه را،

  .زنده مانند خودشان در آن بسر می برند
که سخنگوی ارتش  را خواهند ديد» زيربنای تروريسم«آنها نابودی 

 .به آنان هديه می کند
د به نظاميانی که از حمله مطبوعات هرگز ستونی اختصاص نمی دهن

  .به غزه امتناع کرده اند
رسانه های گروهی دربارۀ دستگيری تظاهرکنندگان يهودی و 

  .مسالمت جو سکوت می کنند
ولی دستگيری تظاهرکنندگان عرب را گزارش می دهند، به طوری 

تا بار  معرفی کنند،» متخلف«و هميشه » آشوبگر«اعراب را  که
غيرقابل حل است » اين کشمکش«ا چه حد ديگر تأکيد کنند که ت

  .زيرا دو ملت را دربرابر هم قرار می دهد
  آنها بر تظاهرات مشترک يهوديان و اعراب پردۀ سکوت می افکنند،

از ترِس آنکه مبادا ديوار جدايی بين يهوديان و اعراب را که بايد 
مبادا بفهمند که کينه بين دو جامعۀ  تحکيمش کنند تَرک بيندازد،

  .نيست» تقدير«هودی و عرب ي
  شکافهايی در ديوار
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آنان که  .ممکن است ناگهان صحنۀ ديگری در معرض ديد قرار دهد
در اسارت اين ديوار هستند ممکن است با هم قد برافرازند عليه آن 

 .که زندگی را بر آنان ناممکن ساخته است رژيم سياسی 
  :اين است آن تهديدی که ما برای او داريم

چه اين طرف ( نی که حاضر نيستند خود را ضد عرب بنامنديهوديا
  .)چه آن طرف» خط سبز«

 )چه آن طرف» خط سبز«چه اين طرف ( يهوديانی که اعراب را
 .شهروندانی همتای خود می دانند

اگر ما در آفريقای جنوبی بوديم، برخی از ما بسا به مالقات سياهان 
  .می رفتند

  
مالقات اعراب رفت، در حالی که رژيم اما اينجا چطور می توان به 
با کشيدِن ديوار بتونی بين آنها و ما و  ما را از آنان جدا می کند

با مسدود کردِن اطالعات  »ويدئوهای درخواستی«ايجاد تلويزيون و 
  !و به خدمت گرفتِن همه جانبۀ

 رسانه های گروهی؟
ب می تنها شامل اعرا هنوز گمان می رود که اين رژيم تبعيض گرا

  .و برای آن است که اعراب را در انزوا نگاه دارد شود،
اما يک رژيم تبعيض گرا چگونه می تواند صرفًا اعراب را منزوی 

  کند؟
هر رژيم تبعيض گرا يکی را از ديگری . هر مانعی دو طرف دارد
و بدين ترتيب، رژيم تبعيض گرای ما بين  جدا می کند و برعکس،

  .دخودمان نيز جدايی می افکن
  :و حاال اين پرسش پيش می آيد که

  ما را از چه چيز جدا و منزوی می کند؟ 
که حتی ملت ها يا خلق های  او ما را از اين امکان جدا می سازد
  .خشونتگرا به آن دسترسی يافته اند

  !حه ای از تاريخ خود را ورق بزنيمامکان اينکه بتوانيم صف 
  !بانمان و آينده مان راوض کنيم، زامکان اينکه روحيه مان را ع 

  !ست از ستم بر اعراب برداريمامکان اينکه د
وق امکان اينکه اين ايده را کنار بگذاريم که ما صاحب همۀ حق

  !هستيم و آنان را هيچ حقی نيست
امکان اينکه نوعی زندگی را برگزينيم که قابل تحمل و قسمت کردن 

  .باشد
 .ين آنان رهنمون شده اندبا ملتی که پدرانمان ما را به زندگی در ب

در جناياتی که ما ، اين رژيم ما را تبديل می کند به همدستان خود
نمی خواهيم در آن شريک باشيم و حاضر نيستيم که آن جنايات به 

  .نام ما صورت گيرد
اين رژيم با اعمال زور، ما را از کسانی جدا می سازد که 

  .سرنوشتمان زيستن با آنها ست
 که به حد کافی، دستهای ياری ِگرِد هم آيند و به حد در انتظار روزی

و همراه با اعراب عليه اين رژيم  کافی تَبر برای شکستِن ديوار،
  . همچنان می توانيم خود را با آنان يکی بدانيم. اعتراض کنيم

  . دور گردن بپيچيمکوفيهمی توانيم 
به او  بدين نحو خواهند ديد که چطور اين رژيم را منزوی می کنيم،

که بدون ترديد . خواهيم فهماند که نمی تواند روی ما حساب کند
ه دربارۀ عمليات ارتش در غزه داريم ب اطالعات رسواکننده ای را که

و دست از تالش  کنيم،ميهرکسی که خواستارش باشد منتقل 
  که نمی تواند روی ما حساب کند برنخواهيم داشت تا سرانجام بفهمد

  .که همدست او باشيم
  ما حاضر نيستيم که برای او موشک های هدايت شده از دور باشيم

  .و حامالن دروغ هايش

قدرت  برای آنکه حق حکومت بر ما داشته باشد و اقدام به نام ما،
رضايت يهودياِن آميخته  حاکم بايد رضايِت همۀ ما را به دست آورد،

  .با اعراب و اعراِب آميخته با يهوديان
  ستاِر آنيم که بيرون بمانيمولی تا آن روز، خوا

  .از حوزۀ اقدامات اين حکومت
  تا آن زمان، در پيشگاه غزه، با ياد غزه،

  .ما همه فلسطينی هستيم
 استاد فلسفه، نويسنده و سينماگر Ariella Azoulayـ خانم آريال آزوالی 1

  :از بين آثار او اين دو کتاب را نام می بريم. اسرائيلی
Death Showcase. The Power of Image in Contemporary 

Democracy (MIT Press 2001)  
. تی. آی. قدرت تصوير در دموکراسی معاصر انتشارات دانشگاه ام. نمايشگاه مرگ(

2001( 
  The Civil Contract of Photography (MIT 2008)و 
ر  د2008وی در سال ) 2008. تی. آی. قرارداد مدنی عکاسی، انتشارات دانشگاه ام(

فلسطين ـ «: نمايشگاهی برپا کرد تحت عنوان) ايتاليا(و در فّراره ) اسرائيل(تل اويو 
 .، داستان يک اشغال به روايت تصوير2007 تا 1967اسرائيل از 

اتی ين باليبار و فرانسواز باليبار به ترتيب فيلسوف و فيزيکدان : مترجمان به فرانسه
  .فرانسوی

  http://www.europalestine.com//spip.php?article3734 :منبع
شمار روشنفکران و وجدان های بيدار در اسرائيل که : و يادداشتی از مترجم فارسی* 

 New)عالوه بر مورخين جديد. در اپوزيسيون رژيم قرار دارند رو به افزايش است
historians)  مانند شلومو ساند(Shlomo Sand) ايالن پاپه ،(Ilan Pappe) 

نويسندگان، روزنامه نگاران و سينماگران متعدد سراغ داريم که دربرابر و ديگران؛  
سياست مستمر اسرائيل در ناديده گرفتن حقوق انسانی و ملی فلسطينی ها فرياد 

 Michel)، ميشل ورشوفسکی (Uri Avnery)از يوری آونری. برآورده اند
Warschawski) اميره هس ،(Amira Haas) گيدئون له وی ،(Gideon 

Levy)   و ديگران مقاله ها و کتاب ها و موضع گيری های شجاعانه ای به فارسی نيز
  .ترجمه شده است که با جستجو روی گوگل به برخی از آنها می توان دست يافت
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