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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
  سال  مقاومت مستمر نيمه ی ديگر٣٠

  مارس ، روز جهانی زن٨به مناسبت 
 در ١٨٥٧  مارس ٨وقتی کارگران  زن ريسنده و بافنده  آمريکا در 

اعتراض به شرايط وحشتناک کار، ساعات کار طوالنی و کشنده ، استثمار 
شديد، دستمزد اندک و محروميت از هرگونه امکانات رفاهی به خيابان ها 

 تند؛ريخ
 زنان کارگر و سوسياليست آمريکا، به مناسبت ١٩٠٧ مارس ٨وقتی در 

 پنجاهمين سالگرد آن روز دست به تظاهرات زدند؛
 ايده ی تعيين ١٩١٠وقتی کالرا زتکين انقالبی سوسياليست  در 

 مطرح کرد؛" دومين کنفرانس زنان سوسياليست"روزجهانی زن را در 
 عليه گرسنگی، ١٩١٧ مارس ٨ در وقتی زنان کارگر پتروگراد روسيه

جنگ و تزاريسم تظاهرات گسترده ای به راه انداختند و بانگ آغازين 
 انقالب سوسياليستی را نواختند؛

 در ١٩٢١در " کنفرانس زنان انترناسيونال سوم کمونيستی" و وقتی 
تعيين و تصويب " روز جهانی زن"  مارس را به عنوان ٨مسکو، روز 

 کرد؛
می کردند که مبارزه زنان برای حقوق اجتماعی و سياسی شايد تصور ن

برابر با مردان و رفع ستم و تبعيض عليه زنان ؛ چنين طوالنی و چنين 
  سخت خواهد بود؛

شايد تصور نمی کردند که مقاومت نظام پاسدار سرمايه و حافظ  برتری 
  های حقوقی جامعه مردساالر، چنين گسترده و همه جانبه باشد؛

ر نمی کردند که بدست آوردن حق رأی برابر، دستمزد برابر در شايد تصو
مقابل کاربرابر با مردان، داشتن حق تصميم گيری بر بدن خويش؛ حق 
سقط جنين،حق حضانت فرزند، حق طالق، و در يک کالم بدست آوردن 
برابر حقوقی با مردان، به مبارزه ای چنين مستمرو پرمشقت نياز داشته 

  باشد؛
هرگز تصور نمی کردند که در آغاز قرن بيست و يکم، نيمی از و به ويژه 

 ميليونی کشوری هم چون ايران، با تاريخی چنين کهن،  نه ٧٠جمعيت 
تنها از تمامی دستآوردهای تاکنونی جنبش زنان قانونأ محروم خواهند 
شد، بلکه مقاومت و مبارزه ی شان به صورتی مستمر، رورانه و 

 .درت حکومتی سرکوب خواهد شدسازمان يافته از سوی ق
امسال، سالگرد هشت مارس را در شرايطی جشن می گيريم، که مقاومت 

 سال تداوم ،  پايداری و از جان گذشتگی را در کارنامه ٣٠زنان ايرانی، 
  .ی خود دارد

 ،الر، حافظ و مشوق جامعه مردساالر سال است که حکومت دين سا٣٠
" حجاب" وش زنان را به عنصر کليدیسرکوب جنب،  مدافع آپارتايد جنسی

انتخاب اين پرچم،  با اين .  را به پرچم سرکوبگری خود تبديل کرده است
توهم صورت گرفت نه تنها بتواند تمامی گرايشات دينی را متحد کند، بلکه 

 که با سنت های مردساالرانه تربيت شده و  رابخش وسيعی از مردانی
 زندگی شان تبديل  اساسیرا به اصلخود " ناموس"دفاع از به اصطالح 

انتخاب اين پرچم برای سرکوب . کرده اند را نيز با خود همراه سازند
مداوم، از همان روزهای آغازين انقالب ، که حزب اللهی های چماق 

به جان زنان  افتادند ، با اين  "روسری يا توسری يا" بدست با شعار 
ن حلقه ی مقاومت توده  به خيال خود ضعيف تريکههدف صورت گرفت 
امنيت "  سال پس ازانتخاب آن شعار، طرح ٣٠حتی . ای را نشانه رود
که بصورتی سازمان يافته عليه جنبش زنان نشانه رفته " اجتماعی جامعه

اما عليرغم تمامی . ، بيان وحشت رژيم از ابعاد مقاومت جنبش زنان است
قابل اين سياست و اين  از مردان، در میاين تالش ها، جامعه زنان و بخش

  .شعار، مقاومت گسترده ای را سازمان دادند
 سال مقاومت مستمر و ٣٠ سال سرکوب مداوم و سازمان يافته، بيان ٣٠

جنبش زنان ايران، جنبشی . همه جانبه ی نيمه ی ديگر جامعه است
جنبش نيمه ی ديگر، گسترده ترين، . پنهانی و زير زمينی نبوده است

 ساله ی اخير کشور ٣٠ه جانبه ترين، و فعال ترين جنبش پايدارترين، هم
مبارزه مستمر عليه حجاب و پوشش اجباری، مبارزه عليه . بوده است

قوانين تبعيض آميز و ضد زن در دادگاه های حافظ نظام مردساالر، مبارزه 
عليه بايدها ونبايد های حکومتی و مردان حافظ سنت های منسوخ در 

نه، مبارزه عليه قوانين تبعيض آميز به ضرر دختران خانه و بيرون از خا
دانشجو، و مبارزه در تمامی عرصه هايی که حقوق زن به عنوان يک 
انسان برابر حقوق  با مرد را به رسميت نمی شناسد،  عرصه هايی از 

  .مبارزه  ای است که جنبش زنان برای آن جنگيده است

ان روشنفکر و آگاه جامعه مبارزه و مقاومت گسترده زنان، تنها به زن
ابعاد اين مبارزه و مقاومت، در مدرسه و دانشگاه، . محدود نشده است

درکارخانه و مزرعه، در دادگاه و ادارات دولتی و در کوچه و بازار، به 
اين مبارزه عمأل در اشکال گوناگون . شکلی  هرروزه جريان داشته است

و . شور را در بر گرفته استخود، تمامی قشرها و اليه های جامعه زنان ک
از همه مهمتر، ابعاد و گسترده گی و عمق آن چنان بوده که حتی 

  .را نيز مصون نداشته است"  آقازاده ها"های آيات عظام و " اندرونی"
مقاومت مستمر و گسترده ی اليه های گوناگون جنبش زنان، هر چند 

ست  اسالم همواره با سرکوب حکومتی روبرو بوده ، اما توانسته ا
طالبانی را درايران در هم بشکند و به عقب نشينی های گسترده ای در 

واقعيت اين است که اسالم حکومتی در . بسياری از زمينه ها وادارد
ايران، هيچ تفاوت ماهوی با اسالم طالبانی در افغانستان و عربستان 

تان، نگاهی به وضعيت زنان در افغانستان دوران طالبان و عربس. ندارد
نشان می دهد که اسالم حکومتی در ايران تا چه حد مجبور به عقب 

فيلم ها و سريال های تلويزيونی سيمای جمهوری . نشينی شده است
اسالمی نشان می دهد، که چگونه مجبور شده اند از بسياری از بايد ها و 

به يک اعتبار، جنبش زنان که در پيوندی . نبايدهای خود چشم بپوشند
قرار دارد، آن چنان از زندگی )  دختر و پسر ( گ با جنبش جوانان تنگاتن

امروزين دفاع کرده ، که بسياری از الگوهای سنتی زندگی مورِد نظر 
اين جنبش نه تنها به ايدئولوژی زن . مرتجعين را در هم شکسته است

را به  ستيز جمهوری اسالمی تن نداده ، بلکه در حوزه های مهمی آن
اين مقاومت، عنصر . ای چشم گيری ناگزير ساخته استعقب نشينی ه

بنيادينی است که اسالم حکومتی جمهوری اسالمی را مجبور کرده خود را 
جمهوری اسالمی اگر با مقاومت . از اسالم حکومتی طالبانی متمايز سازد

جنبش زنان و جوانان روبرو نبود، امروز الگوهايی متمايز با اسالم 
درهم ی همين امروز هم اگر مقاومت جنبش زنان طالبانی نداشت و حت

  .بشکند، اسالم طالبانی آيات عظام سراسر جامعه را تسخير خواهد کرد
جنبش زنان اگر بخواهد مقاومت و مبارزه خود را  گسترده تر کند و پايه 
های حکومت اسالمی را بلرزاند، راهی ندارد جز اين که با جنبش کارگران 

اين پيوند به . ستا متحد شود و عميقًا گره بخوردو تهيدستان شهر و رو
بخش . طور طبيعی هم اکنون در بسياری از عرصه های زندگی وجود دارد

وسيعی از زنان، يا کارگرند و يا به خانواده های کارگری  و زحمتکشی 
جنبش زنان که نيمی از جمعيت جوان کشور را همراه خود . تعلق دارند 

 در بسياری از خواست ها و بويژه دفاع از زندگی دارد و  مردان جوان هم
امروزی  و مدرن متحد آن هستند، در صورتی که بتواند همبستگی و 
حمايت مردان کارگر را بدست آورد، می تواند در اين همسوئی و اتحاد، 

واقعيت اين . سد مستحکمی در مقابل تعرضات حکومت اسالمی بر پا سازد
 و تهيدستان شهر وروستا، از سوی است که سرکوب جنبش کارگران

حکومتی که با شعار دفاع از مستضعفين به قدرت رسيده، کارآسانی 
وقتی که رژيم اسالمی پيکر کشته شد گان جنگ را که بخش . نخواهد بود

وسيعی از آنان فرزندان محروم ترين اقشار جامعه هستند را  در دانشگاه 
ين بخش از جامعه را در مقابل  به  خاک می سپارد، آگاهانه تالش دارد ا

از اين رو بايد اين . جنبش زنان و دانشجويان و جوانان، سازماندهی کند
حکومت . حربه ی آگاهانه و سرکوبگرانه ی رژيم را در هم شکست

اسالمی برای جلوگيری از همسوئی و پيوند جنبش زنان با جنبش کارگری 
 خرافه های جامعه و جنبش تهيدستان شهر و روستا، روی بسياری از

مردساالر که تصادفًا در ميان مردان اقشار پائين جامعه مستحکم تر هم 
اين حيله را بايد با شعارها و حرکت های . هست، حساب بازکرده است

کار آگاهگرانه در خانه، روی مردان و .  سنجيده و آگاهانه ای خنثی کرد
ا در دفاع از جوانان توسط مادران و خواهران، و جلب همسوئی آن ه

خواست های بر حق نيمه ی ديگر، خواست هايی هم چون دستمزد برابر 
در مقابل کار برابر، ارث برابر، حق حضانت فرزند، حق طالق،حق آزادانه 
انتخاب شغل و حرفه ، حق آزادانه ی تعيين رشته ی تحصيلی، حق آزادی 

اند، راهی است که می تو.... پوشش و مخالفت با پوشش اجباری، و 
قدرت تأثيرگذاری دستگاه های تبليغاتی حکومت دينی عليه زنان را به 

جامعه ايران برای اين که بتواند . پائين ترين حد خود تنزل دهد
دمکراتيک، مدرن و مدافع آزادی و برابری باشد، بايد بيش از پيش  راه 
را برای حضور گسترده تر زنان در عرصه های سياسی، اقتصادی، 

 .و فرهنگی هموار سازداجتماعی 
  زنان برای آزادی و برابریمستمر پيروز باد مبارزه ی 

  مستحکم باد اتحاد و همبستگی جنبش زنان با جنبش کارگری
   مارس ، روز جهانی زن٨گرامی باد 

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ١٣٨٧ اسفند ١٤ـ   ٢٠٠٩  مارس ٤
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  وسط اکثريت،بازهم تحريف حقيقت
 علی اکبرشالگونی

اخيرًا راديو ـ تلويزيون فارسی زبان بی بی سي، در بر نامه ويژ ه ای به 
مناسبت سی سالگی انقالب ايران، اقدام به انتشار خاطرات و نظرات تنی 
چنداز هنرمندان و فعالين سياسی ايراني، در رابطه باانقالب ايران کرده 

 ئی می توان در سايت بی بی سی است که به صورت فيلم های ويديو
 . فارسی آن ها را مشاهده کرد

يکی از شرکت کنندگان اين برنامه آقای بهزاد کريمی از مسئولين سازمان 
فدائيان اکثريت است که در سخنان خود ضمن رد سياست همکاری 

، بر خورد 1360اطالعاتی سازمان اکثريت با جمهوری اسالمی در سال 
او . سياسی را غير واقع بينانه و غير مسئوالنه خواندبخشی از نيرو های 

اضا فه کرد من به عنوان يکی از مسئوالن آن موقع اعالم می کنم ما به 
ما عليه اعدام ها، عليه سر کوب گری ها و عليه . هيچ و جه لو نداديم

و بيش از ترورها، بر عليه اعدام ها . ترور ها و ماجراجوئی ها هم بوديم
ی نوشتيم، و در همين رابطه الجوردی خشمگين ازاين در نشريه م

مواضع، از سازمان می خواهد مدير مسئول نشريه کار برای توضيح به 
محمد رضا غبرائی به عنوان سر دبير نشريه کار به اوين . دادستانی برود
آقای کريمی با صراحت چندين بار تاکيد .  سال اعدام شد2رفت و بعد از 
ال، مخالفين و منتقدين ما نتوانستند حتی يک نمونه  س25ميکند در اين 

او اضافه می کنداگر کسی بر خالف سياستی که . مشخص ارائه بدهند
ما مخالف . داشتيم حتی يک نمونه سراغ دارد، ما حتمًا استقبال می کنيم
همه چيز : اين هستيم که، مثل جمهوری اسالمي، مسائل ما در راز بماند

  .بايد شفاف روشن بشه
اظهارات آقای بهزاد کريمی ظاهرًا پاسخی است به سخنان اسماعيل 
خوئي، از شعرای نامی ايران که گويا در بازگوئی خاطرات خود از انقالب 
ايران، از تجربيات فردی خود مبنی بر همکاری اطالعاتی اکثريتی ها با 

از آنجا که دوستانی صحبت های . حکومت نيز سخن به ميان آورده بود
ق خوئی را شنيده بودند، من نيز بعد از ديدن فايل ويديوئی آقای رفي

کريمی به فايل های ويديوئی دوست عزيز اسماعيل خوئی مراجعه کردم، 
ولی متاسفانه صحبت های ايشان درباره همکاری اطالعاتی اکثر يت با 

با اسماعيل خوئی عزيز تماس .  به کلی پاک شده بود1360رژيم در سال 
تم که آيا سانسور بی بی سی بااطالع ايشان صورت گرفته، که تلفنی گرف

حال چرا مسئولين بی بی سی فارسی . ايشان کامًال اظهار بی اطالعی کرد
زبان، عليرغم تريبونی که برای پاسخ گوئی به يکی از مسؤلين سازمان 
اکثريت داده، چنين سخنان انتشار يافته آقای اسماعيل خوئی را سانسور 

، مساله ای است که بايد اميدوار بود در آينده روشن شود، ولی کرده است
اکنون می توان هرچند کوتاه به بخشی از سخنان، يا به زبان روشن تر، 

 . تحريف حقايق توسط آقای بهزاد کريمی پرداخت
من در پاسخ به فرخ نگهدار يکی از رهبران سازمان اکثريت، داليل خود 

را ، 60 جنايات جمهوری اسالمی در سال مبنی بر حمايت اين سازمان از
تنها بر اساس اسناد انتشار يافته تو سط خود اين سازمان، در مقاله ای با 

 2که در !" آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد "نام 
در اين مقاله از نقل هر گونه روايات و . بخش انتشار يافت، نشان دادم

ب شده و تنها اسناد انتشار يافته خود سازمان تجربه های شخصي، اجتنا
با اين وجود، اکنون بار ديگر يکی . اکثريت است که سخن می گويند

ديگراز رهبران اين سازمان با خيالی آسوده، از تريبون بی بی سي، 
 . حقايق را تحريف می کند

شايد بهتر باشد، برای اطالع کسانی که تا کنون به اين اسناد دست رسی 
شته اند و همچنين برای يادآوری آقای کريمي، به چند نمونه کوتاه، ندا

 . اشا ره ای داشته باشم
، اسناد سازمان " مابه هيچ وجه لو نداده ايم:" بهزاد کريمی می گويد
 اکثريت چه می گويد؟ 

 ستون ٦٠ارگان سازمان اکثريت در غالب شماره های سال " کار"نشريه 
که در آن همه جريان " نقالب را افشاء کنيمضد ا"ثابتی داشت با عنوان 

های سياسی مخالف جمهوری اسالمی را به هم ميدوخت و همه آنها را 
 اين سری از افشاء گری ها، در ١٣در بخش . هم به امريکا وصل ميکرد

سران خائن بسيج "مطلبی تحت عنوان  ) ١٣٦٠ تير ٢٤ ( ١١٨شماره 
اسوسی آشکار عليه نيروهای آمده است که ج" عشايری را دستگير کنيد

 . مخالف رژيم و پرونده سازی برای جبهه ملی و حزب رنجبران است
ليبرال های جبهه ملی و محافل رسوای وابسته به حزب امريکايی "

رنجبران به سرکردگی فرخ سنجابي، جالل حيدري، سيد حسن خاموشي، 
و همايون فرخي، تحت پوشش بسيج عشايری مشغول سازماندهی و 

هدف اين مزدوران که ايجاد ارتباط . دارک توطئه های جديد عليه انقالبندت

بين کانون های شورش و جنگ ضد انقالبی است، در سخنان يکی از 
فرخ خان . نمايندگان برجسته آنها به بهترين وجهی بيان شده است

سنجابی يکی از سران اصلی بسيج عشايری و نماينده بنی صدر در يکی 
مسلح : "انقالبي، توطئه خود را چنين تشريح کرده استاز جلسات ضد 

شدن ما بايد ارتباط داشته باشد با مردم کردستان، لرستان، عشاير 
قرار است . کاکاوند، جالل وند، تا به ايل بختياری و قشقايی وصل شود

 نفر از ورزيده ترين افراد را آموزش بدهيم که در آينده کارهای ٢٠٠٠
کيومرث ." نگ تمام بشود تازه کار ما آغاز خواهد شداگر ج. زيادی داريم

از ديگر مزدورانی ) منهوبی( يونسي، پرويز سپاس، و فريبرز فيروزان
هستند که با ضد انقالبيون در کردستان ارتباط مستقيم دارند و اعالميه 

پس از عزل بی صدر، . های جبهه ملی و بختيار را تکثير و توزيع ميکنند
نطقه ديده شده که الزم است هر چه زودتر دستگير و ردپای آنها در م

 ." محاکمه انقالبی شوند
از اين نوع جاسوسی عليه جريان های مختلف سياسی در شماره های 

باز در ) ٦٠ مرداد ٢١ (١٢٢مثًال در شماره . فراوان است" کار"مختلف 
 "ضد انقالب را افشاء کنيم"رابطه با حزب رنجبران در همان ستون ثابت 

 : ميخوانيم ) سری ( 
عناصری از گروهک امريکايی رنجبران نيز در بسيج عشايری نفوذ "

پسر سيد (دارند که به جز سيد حسن خاموشی و سيد جمال حيدری 
 بهرام مهاجری از اعضای -١: اسامی بقيه عبارتنداز) نصرالدين حيدری

ری حزب امريکايی رنجبران است و بابت تکثير عکس شيخ نصرالدين حيد
 فردی به -٢.  هزار تومان پرداخت کرده است١٠توسط حزب رنجبران 

از . نام سياوش که کردستانی است و در منطقه قليخانی فعاليت ميکند
 شهريار که او نيز کردستانی -٣. بسيج نيز سالح دريافت کرده است

 ـ همايون فرخی يکی از مسؤولين پايگاه ٥ اورانوس مهاجری -٤. ميباشد
 ـ ٨ ـ فرهاد حيدری ٧) خواهر همايون فرخی (  سوسن فرخی  ـ٦بسيج 

افراد باند ضدانقالبی "در قسمت پايا نی در رابطه با . "سيروس مهاجری
 :  چنين می خوانيم11ص " پاليزبان بختيار در بسيج عشايری

طبق اخبار رسيده پس از عزل بنی صدر و تحت تعقيب قرار گرفتن فرخ " 
صی به نام احمد اسدی که از ثروتمندان مشهد سنجابي، وی در خانه شخ
فرخ سنجابی تصميم دارد که به خارج از . می باشد، مخفی شده است

همچنين در منزل سيد حسن خاموشی مشاور سيد . کشور فرار کند
نصرالدين حيدری افرادی چون خسرو سليمي، رشيد سليمی اهل کلهر 

ن و سليمان خان وگورگاه، جهانبخش اکبري، ايرج سنجابي، رضا خا
بهرامی نماينده سيد نصرالدين در بسيج عشايری جلسات توطئه آميزی 

 ." عليه انقالب تشکيل می دهد
اول اين که با اسم و : اين نوشته ها از چند نظر جالب توجه اند

مشخصات، افرادی را نام ميبرد و خواهان دستگيری و محاکمه انقالبی 
هم در آن سال های خونين، "  انقالبیمحاکمه"معنای . سريع آنها می شود

همان بود که قضات ارشد رژيم، افرادی مانند محمدی گيالنی و ربانی 
املشی و ديگران، هر روزه از راديو و تلويزيون به تفصيل و با آب و تاب 
توضيح ميدادند، يعنی مرگ، آن هم نه مرگ سريع، بلکه مرگ از طريق 

م اين که مشخصًا برای جبهه ملی دو"! تمام کش کردن و زجر کش کردن"
چنين پرونده ای در آن سال ها . و حزب رنجبران پرونده سازی ميکند

ميتوانست غالب اعضاء و هواداران يک سازمان را جلو جوخه اعدام 
سوم اين که با تحريف گری بی شرمانه همه مخالفان رژيم را . بفرستد

هر کس . عرفی ميکندمتحد با هم و دست نشاندگان و مزدوران امريکا م
هر نظری که در باره جبهه ملی و حزب رنجبران و مواضع شان در آن 
سال ها داشته باشد، نميتواند منکر اين حقيقت باشد که اينها سازمان های 

نبودند و خط سياسی شان هم با سلطنت طلبان و طرفداران " مزدور"
وسی های علنی و باالخره، اينها نمونه هايی از جاس. بختيار يکی نبود

 .عليه نيروهای اپوزيسيون است)توده ای ها( اکثريتی ها و
، اسناد سازمان "از اعدام ها دفاع نکرده ايم: "بهزاد کريمی می گويد
 اکثريت چه می گويد؟ 

" در نوشته ای با عنوان " کار"نشريه ) ١٣٦٠ تير ٢ ( ١١٨شماره 
راد وابسته به جبهه از اعدام دو نفر از اف" اعدام دو سرمايه دار بزرگ

 :  تير ابراز شادمانی ميکند٢٢ملی توسط دادگاه انقالب مرکز، در 
کريم دستمالچی و احمد جواهريان در راه استثمار، غارت و بردگی خلق " 

های ايران و جهان توسط امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم 
آنها . دامريکا دست و زبان و گوش وچشم امريکای جنايتکار بودن

دراجرای نقشه های امپرياليسم امريکا و شکست انقالب خونبارمردم 
ايران به نا آرامی ها ی سياسی دامن ميزدند، برای گسترش موج خشونت 
و ترور مزدور اجير ميکردند، مردم را به قيام مسلحانه عليه جمهوری 

در ترغيب ميکردند، پشتيبان و همکار دستجات مسلح ضد انقالبی بودند و 
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. رهبری جريانات امريکايی نظير جبهه ملی و حزب خلق مسلمان قرار داشتند
اعدام مبارک و فرخنده کريم دستمالچی و احمد جواهريان، کوخ نشينان را 

اقدام دادگاه انقالب اسالمی مرکز . شادمان و امپرياليسم امريکا را عزادار کرد
 " تيبانی قاطع ماستدر اعدام کريم دستمالچی و احمد جواهريان مورد پش

حتی از متن همين نوشته هيستريک هم ميتوان دريافت که اين دو نفر در 
عمليات مسلحانه شرکت نداشته اند و اتهام امريکايی بودن شان هم به 

 ! اعتبار وابستگی شان به جبهه ملی يا حد اکثر حزب خلق مسلمان است
حکومت "در مقاله ای با عنوان ) ١٣٦٠ مرداد ٢١ (١٢٢شماره 

جمهوری اسالمی در قبال هواداران گروههای منحرف بايد سياست 
هواداران " اعدام های شتاب زده " با انتقاد از" ارشادی در پيش گيرد

سازمان های مخالف، خواهان تفکيک حساب رهبران اين سازمان ها از 
 : است " فريب خورده"حساب هواداران جوان به اصطالح 

 جنايات جبهه براندازی به سرکردگی امريکا، انقالب بدون ترديد در برابر"
سرکوب بدون ... مجاز است که با قاطعيت و بدون تزلزل از خود دفاع کند

مماشات جريان های سياسی که کمر به شکست انقالب خونبار مردم ايران 
بسته اند و عليه آن مسلحانه دست به جنايت ميزنند از ارکان دفاع از 

ين هيچ گونه شبهه و ترديدی وجود ندارد و ميبايد در ا. انقالب است
اذهان مردد و متزلزل را نسبت به درستی اين باور انقالبی مؤمن و معتقد 

ما هم صدا با اکثريت مردم ايران خواهان آن هستيم که ... ساخت
دادگاههای انقالب نسبت به هواداران گول خورده سازمان های چپ رو و 

ر پيش گيرند و حساب انبوه هواداران فريب آنارشيست سياست ارشاد د
خورده اين گروهها را از حساب رهبران خائن شان که آشکارا به انقالب 

دادگاههای انقالب به همان نسبتی که . و مردم پشت کرده اند، جدا کنند
شايسته است به رهبران اين گروهها برخوردی جدی داشته باشند، به 

 ." سود انقالب و مردم است
 از آقای نگهدار پرسيدم حال از آقای بهزاد کريمی ميپرسم آيا دفاع از قبًال

اعدام ها و سرکوب های خونين آن سال ها صريح تر از اين ممکن است؟ 
آيا از مردم ايران و مخالفان جمهوری اسالمی طلب کاريد که با لحن 

 ؟محمدی گيالنی و الجوردی و موسوی تبريزی از اعدام ها دفاع نکرده ايد
بهزاد کريمی در مورد فرستادن رفيق هم سازمانی شان، محمد رضا 
غبرائی به قربانگاه، روايت را طوری باز گو می کند تا نقش رهبری 

 : او ميگويد. سازمان را در اين تصميم کم رنگ کند
الجوردی معروف در خشم از مواضع سازمان، از سازمان می خواد "...

دستان بره و تو ضيح بده، محمد رضا غبرائی مدير مسئو ل نشريه کار، به دا
 ."  سال اعدام شد2به عنوان سر دبير نشريه کار به اوين رفت و بعد از 

 : در اين باره می نويسد داشت،97حبه ای که با آرش شماره فرخ نگهدار در مصا
يادم می آيد به تصميم رهبری سازمان، زنده ياد رفيق جواد عليرضا " 

اله ای بدون امضاء نوشت در نشريه کار و بحث کرد که مق, اکبری شانديز
از پی آن اسداهللا . اين اعدام ها به زيان انقالب است و بايد متوقف شود

ما درجلسه . الجوردی ازاوين زنگ زد و نام نويسنده آن مقاله را خواست
محمد ,دبيران سازمان تصميم گرفتيم مدير مسئول نشريه، رفيق منصور

اورفت .  قبال به حکومت معرفی شده بود، پاسخگو شودکه, رضا غبرايی
 . والجوردی او را گروگان گرفت تا نويسنده اصلی مقاله خود را معرفی کند

رفيق منصور، بی هيچ اتهامی گروگان ماند، حتی پس ازدستگيری رفيق 
 ." جواد درکردستان، اعدامش کردند

 با عنوان جمشيد طاهری پور در بخشی از زير نويس مقاله ای که
" ( ضرورت مرزشکنی برای صلح " شورای امنيت و ١٧٣٧قطعنامه "

 : نوشته، در اين باره چنين توضيح ميدهد ) ٢٠٠٧ /٢ /٢٤در 
متعاقب آن نامه ای از دادستانی انقالب رسيد که از ما می خواست " ...

ما از معرفی نويسندگان خود . نويسندگان مقاله را به دادستانی معرفی کنيم
اری کرديم، چندی بعد نامه و نامه های ديگری از دادستانی رسيد با د

متعاقب آن چاپخانه به تاراج رفت و نشريه . همان مضمون و پر از تهديد
هيأت دبيران در پاسخ به نامه های دادستانی با اين نيت . کار توقيف شد

که به انتشار نشريه صورت قانونی ببخشد، تصميم گرفت رضا غبرائي، 
يق منصور، که پيشتر بعنوان مدير مسئول نشريه کار به وزارت کشور رف

معرفی شده بود، برای ادای توضيحات، به دادستانی انقالب مستقر در 
گفت من بنا به تصميم . من قرار دبيران را به رضا ابالغ کردم. اوين برود

رفقا می روم اما نظرم اين است که تصميم هيات دبيران نادرست است و 
 ." !ت، اعدام شد و هيچگاه بر نگشت رضا رف! زگشتی در کار نخواهد بودبا

اين روايات ترديدی نمی گذارد که بر خالف روايت آقای کريمی اوًال 
الجوردی نويسنده مقاله رااحضار کرده و غبرايی عليرغم ميل خود، با 
تصميم رهبری سازمان و با چماق انضباط تشکيالتی به قربانگاه فرستاده 

ده و او در اين تصميم گيری شرکت نداشته، آن را نادرست می ديده و ش
 ." بازگشتی در کار نخواهد بود"می دانسته که 

حال سؤال اين است که آيا بهزاد کريمی می تواند از سياست و اسناد سازمان 
اکثريت، که خوددر تدوين آنها نقش داشته، بی خبر باشد؟ می تواند چنين، 

پس چطور می تواند چنين . ه باشد؟ پاسخ قطعًا منفی استدچار فراموشی شد
جسورانه، در مقابل دوربين بنشيندو بر خالف همه اسناد انتشار يافته سازمان 

 خودشان، حقيقت را تحريف کند؟ 
واقعيت اين است که او تنها روی نا آگاهی و ضعف حافظه تاريخی مخا طبين 

است که بخش بزرگی از مردم به از نظر او همين کا فی . خود حساب می کند
راحتی نمی توانند به اين اسناد دست رسی داشته باشند، وفرصت چنين کاری 

او با جمهوری اسالمي، که به عنوان جمهوری دروغ وفساد، بر . را هم ندارند
اکثريت مردم ايران، شناخته شده، مرز بندی کرده و می گويد ما مخالف اين 

 . می راز بمونه، همه چيز بايدشفاف، روشن بشههستيم که مثل جمهوری اسال
. ولی اين در لحظه ای است که خود شيوه تحريف و تحميق را استفاده می کند

 . و اين مرز بندی خود در خدمت اين شيوه به کار برده می شود
 نمونه هم 1 سا ل 25در اين : " در پايان از آقای بهزاد کريمی ، که می گويد 

!  نمونه مشخص بياورد ، ما استقبال می کنيم 1 کسی حتی آورده نشده و اگر
می خواهم ، نظر خود را در مورد ، موارد مشخصی که نشان دهنده " 

 60همکاری و همراهی سازمان اکثريت در سر کوب ها و اعدام های سال 
آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ " مقاله با نام 2است ، و من در 

مواردی که نه از روايات و مشا هدات . رده ام ، بنويسد آو" نياموخته ايد
شخصی ، بلکه فقط ازاسناد و ادبيا ت منتشر شده، توسط خودسازمان اکثريت 

آقای کريمی بنويسد ، آيا تحريفی صورت گرفته است ؟ يا . ، آورده شده است 
است مطا بق اسناد انتشار يافته سازمان اکثريت است ؟ و اگر اين اسناد واقعی 

. ، بايد گفت اين سر کوه يخی است که حقيقت کامل در زير آن مخفی است 
اگراسناد رسمی انتشار يافته سازمانی اينچنين ، نما يانگر همراهی و همکاری 

 باشد ، ميتوان حدس زد ، 60آنها در سرکوب ها و اعدام های رژيم در سال 
  1387ند  اسف4    .حقايق انتشار نيا فته چه ها ميتواند باشد

  مصاحبه بهزاد کريمی با بی بی سی 
shtml.anniv_karimi_behzad_ir_090211/02/2009/iran/persian/uk.co.bbc.www://http   

  علی اکبر شالگونی بخش اول !اموخته ايدآقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ ني* 
html.20070824093609=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://http   

  بخش دوم .علی اکبرشالگونی! آقای نگهدار، اشتباه ميکنيد، شما هيچ نياموخته ايد*
html.20070824093609=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://http  

…………………………………...  
 شکست خيمه شب بازی در هفت تپه

وقتی مديريت و کارفرما و همچنين عوامل اطالعات در جلوگيری از ادامه ی 
 سنديکا ی هفت تپه نا اميد شدند سعی کردند کارگران را تشويق کنند فعاليت

از مدتی قبل عوامل اطالعات، اداره ی کار و . شورای اسالمی کار تشکيل دهند
کارفرما در نظر داشتند با ايجاد شکاف ميان اعضای سنديکای و بازجويی 
هم اعضای هيئت مديره زمينه ی متالشی شدن سنديکای هفت تپه را فرا

اکنون نيز آقای رحيم بساک يکی از اعضای هيات مديره سنديکای .کنند
 .کارگران، در همين رابطه در بازداشت اطالعات شوش ميباشد
 روابط صنعتی به -از طرفی شخصی به نام جاسم قاسم پور مسوول آموزش

تحريک عوامل دولتی تالش می کرد با ايجاد تفرقه ميان کارگران، آن ها را 
ند به جای طرفداری از سنديکا، شورای اسالمی کار تشکيل دهند و با ترغيب ک

صحبت های خود چند نفر از کارگران را تحت تأثير قرار داده و نسبت به 
سنديکا بدبين کند و با اين حرف که سنديکا به درد نمی خورد و شورای 
ی اسالمی مفيد است کارگران را به پای انتخابات برای تشکيل شورای اسالم

 نفر از کارگران خود را برای شورای اسالمی کار کانديدا کردند ولی 5. بروند
وقتی از سوی ساير کارگران با مخالفت نسبت به اين اقدام خود مواجه شدند، 
تصميم به استعفاء از کانديداتوری گرفتند و برگه ی استعفای خود را نيز تسليم 

 اداره تهديد کرد و آنان را اداره ی اطالعات آن ها را در محل آن. کردند
  .مجبور به پس گرفتن استعفای خود کرد

اما اين کانديداها به کارگران اعالم کرده اند که ما به اجبار و تهديد مجبور به 
 ."لطفًا به ما رأی ندهيد" کانديداتوری شديم و 

 اسفند توسط کارمند فوق الذکر بساط انتخابات فرمايشی 5باالخره در تاريخ 
 نفر از پرسنل در آن شرکت کردند که 30ی اسالمی برپا شد اما فقط شورا

کارگرانی که از برپايی .  نفر از آنان را کارمندان تشکيل می دادند15حدود 
چنين خيمه شب بازی خشمگين بودند، از تمام مراحل اين انتخابات فرمايشی 

د ادعا کند اين بعدًا کسی نتوان" عکس و فيلم تهيه کردند تا به گفته ی خودشان
هم چنين کارگران در ". انتخابات  با حضور پرشور کارگران برگزار شده است

روز انتخابات به محل کار آقای جاسم قاسم پور رفتند که او بعد از قفل کردن 
 .اتاق کارش از آن محل گريخته است

کارگران هفت تپه که در طی مبازات اخير  ، موفقيت های خود را به واسطه 
تحاد بين خودشان و اميد نبستن به دولت و کارفرما به دست آورده بودند ی ا

با تحريم اين انتخابات فرمايشی، بار ديگر بر حمايت از تشکل مستقل خودشان 
  .صحه گذاشتند

 6/12/1387  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
.............................................................................  
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اعالميه مجمع زنان در فوروم اجتماعی جهانی 
  در ِبِلم دو پارا ، در برزيل2009درفوريه 

 

  
 مترجم هدايت سلطان زاده 

   
آمازون به فوروم اجتماعی جهانی می –در سالی که مردم پان 

  گردBelemِلم پيوندند ، ما زنانی که از نقاط مختلف جهان در ِب
آمده ايم ، برسهم ياری زنان بومی و زنان از تمامی  خلق های 
مناطق جنگلی  بعنوان اتباع سياسی  در غنا بخشيدن به فمينيسم در 
چهار چوب تنوع فرهنگی جوامع خود و تقويت مبارزه فمينيستی 

  .عليه سيستم جهانی سرمايه داری پدرساالر،  تاکيد می ورزيم
های گونه گونی است و خود نشان جهان در حال گذراندن بحران 

بحران .دهنده اين است که اين سيستم ، سيستم قابل دوامی نيست
های مالی ، غذائی ، محيط زيستی و انرژی ، پديده های منزوی و 
جدااز همی نيستند، بلکه قبل ازهر چيزی نشان دهنده بحران در خود 

سفته الگوئی است که بر اثر فوق استثمار کار و محيط زيست و 
  .بازی مالی در اقتصاد استواراست

ما عالقه ای به پاسخ های مسکن وار مبتنی بر منطق بازار  بر اين 
چنين پاسخ هائی فقط  ميتواند به دائمی شدن .بحران ها نداريم  

ما نيازمند پيشرفت در ساختن آلترناتيو . همان سيستم منتهی گردد
ه از سوخت نباتی و ما مخالف استفاد. هائی بر اين سيستم هستيم

بر بحران های "راه حل" بازارهای اعتباری مواد کاربنی بعنوان  
ما زنان فمينيست ، خواهان آن هستيم .يست و انرژی هستيم محيط ز

  .که خودالگوی توليد و مصرف دگرگون شود
در رابطه با بحران غذائی ، ما تاکيد داريم که مواد غذائی مبتنی بر 

آلترناتيو ما .  بر بحران غذائی بشمار نمی رودتغيير ژن ، را ه حلی
، حاکميت ملی بر منا بع مواد غذائی و توسعه توليد کشاورزی 

 .معطوف به محيط زيست است
در رابطه با بحران مالی و اقتصادی ، ما مخالف بيرون کشيدن 
ميليون ها و ميليون ها دالر از جيب مردم و اختصاص دادن آنها به 

ما زنان فمينيست ، خواهان .  و نجات آنها هستيمبانک ها و تجارت
حمايت از اشتغال و حق بهره مندی از يک در آمد مناسب و شايسته 

  .ای هستيم
ما نمی توانيم بپذيريم که تالش برای حفظ اين سيستم ، به ضرر ما 

اخراج های وسيع ، قطع کردن هزينه ها در حوزه .زنان انجام گيرد 
 بر چنين الگوئی از توليد ، متضمن هزينه های اجتماعی ، و اصرار

باالئی از صرف کار برای بازتوليد و قابليت دوام زندگی است و 
  .مستقيما بر زندگی ما بعنوان زن تاثير می گذارد

سيستم جهانی سرمايه داری پدرساالر، برای تحميل خود در مقياس 
يری در گ. جهان ، به ميليتاريزه کردن و تسليحات متوسل شده است

های نظامی ای که تا حد نسل کشی پيش رفته است ، در کارگاه اين 
سيستم ساخته و پرداخته می شود و زنان را به ضايعات ناشی از 
جنگ و استفاده از خشونت جنسی بعنوان سالحی در در گيری های 

گاهی تمامی يک جمعيت ، بزور قهر جا به جا . نظامی تنزل می دهد
در اين . ه زندگی بعنوان پناهندگان می کنندشده و آنان را وادار ب

درگيری های نظامی ، خشونت عليه زنان ، زن کشی و ديگر ديگر 
اشکال جنايت عليه بشريت ، بطور روزمره ای انجام می گيرد، و 
  .جنايتکارا ن مصون از کيفر اعمال خود در امن و امان بسر ميبرند

ميق در روابط بين ما زنان فمينيست ، خواهان تغيير بنيادی و ع
انسان ها و رابطه انسان با محيط زيست خود بوده، و خواهان پايان 

پدرساالری  و نژادپرستی )lesbophobia( داده به لزبين ستيزی
  .بعنوان اصل حاکم تا کنونی هستيم

ما . ما خواهان پايان دادن به کنترل بر بدن و ميل جنسی خود هستيم
بطه با زندگی خود و سرزمين اقامت ميخواهيم حق تصميم آزاد در را

ما مخالف باز توليد جامعه ای هستيم که بر . خود را داشته  باشيم
  .فوق استثمار زنان قرار گرفته باشد

ما همبستگی خود رابا زنان در مناطق درگيری های مسلحانه 
ما صدای فرياد خود را بر فرياد خواهران . وجنگ زده اعالم ميداريم

ما حمايت خود . عليه اشغالگران نظامی می افزائيمخود در هائيتی 
را از زنان کلمبيا ، کنگو و زنان بی شماری که بطور روزمره عليه 
خشونت نظامی و دار و دسته های شبه نظامی  در کشورهای 

ما دوشادوش زنان عراقی . خودمقاومت می ورزند ، اعالم ميداريم
  .  کا روبروهستندايستاده ايم که با خشونت اشغال نظامی آمري

در اين لحظه از زمان ، ما همبستگی ويژه خود را با زنان فلسطينی 
در نوار غزه که زير حمله نظامی اسرائيل قرار گرفته اند ، اعالم 
ميداريم و به مبارزه برای پايان دادن به جنگ در خاورميانه می 

  .پيونديم
 از قربانيان ما ،در دوره صلح نيز همانند دوره جنگ ،پشتيبانی خود

خشونت پدر ساالری و نژادی عليه زنان سياه و عليه زنان جوان را 
  .اعالم می کنيم

همچنين ما همبستگی خود از همه مبارزات مقاومت همه خواهران 
خود عليه سد های هيدرو الکتريک ، کمپانی های های چوب و 
معدن و پروژه های عظيم در آمازون و سرتاسر جهان ، و همه 

 که بخاطر مخالفت مشروع خود عليه اينگوه بهره برداری ها آنانی
ما هبسته با آنهائی . تحت تعقيب قرار گرفته اند ، اعالم ميداريم

  .هستيم که برای حق آب مبارزه می کنند
ما در کنار همه زنانی ايستاده ايم که بخاطر سقط جنين و دفاع از 

ما متعهد تر از پيش . چنين حقی ، مورد تعقيب جنائی قرار گرفته اند
، دست در دست هم در اقدام برای مقاومت عليه حمالت محافظه 
کارانه و بنيادگرايانه می دهيم ، تا حق قانونی و امن برای همه 

  .زنانی که به سقط جنين نياز دارند ، مورد تضمين قرار گيرد
ما از مبازره برای حق زنان معلول برای داشتن تسهيالت و از حق 

  .آزاد دفاع می کنيم" رفت و آمد" اجر برای زنان مه
ما بنام همه اين زنان و بنام خود ، به تعهد خود برای ساختن يک 
جنبش فمينيستی بعنوان ضد نيروی سياسی هژمونيک و بعنوان 
ابزاری برای زنان در رسيدن به تحول در زندگی خود و جوامع خود 

 زنان ، و نيز ، از طريق پشتيبانی از تقويت خود سازمان يابی
گفتمان و هم پيوندی با مبارزات حرکت های اجتماعی ادامه می 

  .  دهيم
 ، 2010در سال " هفته اقدام جهانی"  مارس و در طی 8در 

بعنوان زنان در سر تاسر جهان ، ما در مقابله با سرمايه داری 
جهانی و سيستم پدر ساالری که بر ما ستم کرده و مارا مورد 

در خيابان . ی دهد ، متحد در کنار هم خواهيم ايستاداسثمار قرار م
ها و در خانه ها ، در جنگل ها و روستا ها ، در مبارزات و در 
مکان های زندگی خود ، ما روح طغيان و توان بسيج خود را حفظ 

  .خواهيم کرد 
    ،   ِبِلم دو پارا  ، برزيل2009اول فوريه 

............................................. 
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  در رابطه با سی امين سالگرد انقالب ايران
 صادق افروز: ترجمه  ‐  تراب ثالث: نويسنده 

 ايران که يکی از مهمترين انقالبات قرن 1979سی سال پس از انقالب 
بيستم بود تاثيرات عميق اين انقالب همچنان در داخل ايران و سراسر 

ن انقالب واکنش مستقيمى به اگرچه اي. خاور ميانه مشاهده می شود 
 اما ريشه های عميق تاريخی اش به � بود60انقالب سفيد شاه  در دهه 

در مقايسه با انقالب .  مشروطيت ايران باز می گشت1906انقالب 
در شرايط تاريخی بسيار ) انقالب دوم( مشروطيت  ، انقالب بهمن 

 تاريخی نوينی متفاوتی بوقوع پيوست و نيروهای اجتماعی جديد و وظائف
رابه جلو آورد ولی در همان بدو امر مشکالت و معضالت حل نشده 

پس از انقالب اول .را به نمايش گذاشت ) انقالب اول( انقالب مشروطيت 
حاکمان ايران رو به سوی ارتش قزاق روسيه کردند تا مجلس تازه 

از اين رو تمام وظائف مهم . تاسيس شده را به زير يوغ خود بکشند
اريخی که جامعه ايران در آستان قرن بيستم با آن مواجه بود حل نشده ت

جامعه ايران بطور کل تا انقالب دوم همچنان عقب .به جای خود باقی ماند 
افتاده باقى ماند و زير سلطه يک سيستم استبدادی مطلقه که قريب يک 

 .  زجر کشيد�قرن قبل موفق به سرنگونی آن شده بود
 دوم، در ايران سيستم سرمايه داری به سيستم مسلط به هنگام انقالب
و اين نه فقط به دليل غالب شدن وجه توليد سرمايه دارانه . تبديل شده بود

. در جامعه بلکه از آن مهم تر از لحاظ تغيير کيفى ماهيت طبقاتی دولت
 در زمان  انقالب دوم از يک اقتصاد سرمايه �ايران قبال هر چه که بود

عامل مهم در تاريخ جديد . ک دولت بورژوا برخوردار شده بوددارانه و ي
 �ايران همين تغيير است که به دنبال سرکوب تحوالت انقالبی از پايين
. توسط نيروهای دولتی از باال و با خشونت و سقاوت انجام گرفته است

 � با چالش های انقالبی روبرو بوده اند1906اگر طبقات حاکم از سال 
انسته اند نيروهای الزم را براى حفظ سلطه خود طی اين پس چگونه تو

نه به "مدت و ادامه تغييرات از باال گرد آورند؟ پاسخ اين است که  
مشخصه بسيار مهم و اساسی ديگر در تاريخ ايران اين است که "! تنهايی

تا سال (کل دوره تغييرات از باال مصادف است با دوران مداخالت خارجی 
 1953 تا 1917 از �سم روس و انگليس مشترکا امپريالي1917

 ).  امپرياليسم آمريکا1979 تا 1953امپرياليسم انگليس و از 
نتيجه اين دخالت ها موقعيت متناقضی بود که ايران در آستانه انقالب دوم 

 � سرمايه داری در ايران حاکم بود1979در . خود را در ميان آن می ديد
اد آسيايی بيشتر شباهت داشت تا اما رژيم سياسی آن به استبد

استبداد سلطنتى نه صرفا به مثابه بقايای يک . پارلمانتاريسم بورژوايی
 بلکه فرانکشتاين جديدى که با ترکيبى از قطعات مختلف �گذشته آسيايی

از زباله دانی تاريخ ايران از نو ساخته شده بود و حيات خود را مديون 
اتوری شاه صرفا يک ناهماهنگی ساده در  ديکت�به عالوه. امپرياليزم بود

در واقع ايجاد آن نوع سرمايه . يک نظام شکوفاى سرمايه داری نبود
. داری از باال بدون وجود چنين هيواليی در راس آن امکان پذير نبود

شعار انقالبيون مشروطه در دوره ای که هنوز . دومی پيش شرط اولی بود
"  عبارت بود از � ديده نمی شدطبقه سرمايه دار چشمگيری در جامعه

 شاه همچنان فوق 1979�به هنگام انقالب ".  امنيت �آزادی ، قانون
 حتی اعضای خود طبقه � و هيچ شهروندی�قانون حکومت مى کرد

همچون شاهان مغول قبل از او که اياالت .  آزادی و امنيت نداشتند�حاکم
 شاه نيز حقوق را به خدمتکاران وفادار خود هديه می دادند، رژيم

. انحصاری توليدات سرمايه داری را به ايادى خاندان سلطنتی می فروخت
 انحصارات بين المللی که فروشنده اصلی بودند اين �و در همين زمان

. مورد تحسين قرار می دادند" انقالب سفيد شاه"اقدامات را به عنوان 
آنکه قدرت و بنابر اين آنچه شاه را بر سر قدرت نگه می داشت قبل از 

 موقعيت ايران در دنيای سرمايه داری �نيروی روابط سرمايه داری باشد
 .  بود که او را به ابزار حاکميت پليسى مسلح کرده بود

 ماسک مرگ انقالب اول � قبل از آنکه انقالب دوم سر بلند کند�بنابراين
البات بسياری از انق. اين به تنهايى مسئله عجيبی نبود. را به چهره داشت

در کشورهای عقب مانده همواره بار سنگين انقالبات شکست خورده قبل 
 تاريخ گره ويژه ای نيز بدان � اما�در ايران. از خود را حمل مى کنند

 �197�-1977در همان آغاز بحران انقالبی در سال . افزوده بود
نيروهای مترقی انقالبی نه تنها مجبور به مواجهه با طبقه حاکم سرمايه 

 بلکه بايد با طبقات حاکم ماقبل �داری مورد تاييد و حمايت آمريکا بودند
  بازرگانان و يار غار وشريک شان در طول قرن ها �سرمايه داری

اين ها . جنايت و خيانت يعنی سلسله مراتب روحانيت شيعه نيز مقابله کنند

 که هردو تا قبل از انقالب سفيد شاه جزيی از طبقات حاکمه محسوب مى
 .شدند، پس از آن به اپوزيسيون شاه پيوسته بودند

 �اين اقشار را نبايد با آنچه به عنوان بورژوازی ملی شناخته می شود
يکی از اغتشاش " بورژوازی ملی"هر چند که خود مقوله  . اشتباه گرفت

 اين �در تاريخ معاصر ايران. آفرين ترين مقوالت قرن بيستم بوده است
 به دليل حراست وقيحانه شان از �تی طبقه حاکماقشار به اصطالح سن

منافع ويژه دستگاه شيعه در برابر ديگر اقشار اجتماعی و در زدوبند هاى 
از . دايمى با قدرت های داخلى و خارجی همواره انگشت نما بوده اند

سقوط صفويان به اين سو دست های دخالتگر اين دو گروه را می توان 
اريخى انتقال طوالنی از باال به سرمايه داری در تمامی چرخش هاى مهم ت

در تمام شکست های جنبش های انقالبی  رد پای اين دو . مشاهده کرد
اين ها همان هايی هستند که با انقالب . گروه را می توان پيدا کرد

مشروطيت مخالفت کردند و پس از پيروزى آن به محمد شاه کمک کردند 
نيم قرن بعد در  . را به شکست بکشاند تا با ارتش قزاق روسيه انقالب 

 بدون همکاری اين دو اليه با ارتجاع داخلى و خارجى جنبش ملی 1953
شدن نفت که پيرامون مصدق گرد آمده بود به شکست نمی انجاميد  و سيا 

را مجددا ) اکنون شاه شاهان(نمى توانست به اين آسانی محمد رضا شاه 
 . به تخت سلطنت بنشاند

ين دو اليه  در درون خود تمام ژن هاى  سازشکاری بورژوازی توگويى ا
درون شبکه ها و البی های قدرتمند اين اقشار . کمپرادور را حمل می کنند

همواره می توانستيم باند هاى مدافع منافع آمريکايی ها، انگليسی ها، 
همراه با اين شبکه . فرانسوی ها و حتی روس ها را مشاهده کنيم

 هاى مافيايی اقتصادى  اين دواليه نه تنها بر بزرگترين سياسی، شبکه
اراضى کشاورزى ايران دست انداخته بودند بلکه در طول قرن ها شبکه 

سرمايه دارانه تحت " مدرنيزاسيون. "توزيع را هم درانحصار خود داشتند
. حکومت شاه طبعا مستلزم کاهش قدرت اجتماعی سياسی اين دو اليه بود

الخلقه رشد سرمايه داری در ايران تحت سلطه امپرياليزم اما شکل ناقص 
آمريکا نه تنها اين اقشار را تضعيف نکرد بلکه توانايی عظيم مالی جديدى 
را دراختيارشان گذاشت که بتوانند دقيقا در همان زمانى که اين نوع رشد 

 حتی قدرت شاه و امپرياليست های حامی اش  را �به بن بست رسيده بود
 . ش بطلبندبه چال

 بايد گفت تراژدی انقالب ايران در اين � از لحاظ نتايج تاريخی�بنابر اين
بود که پس از موفقيت در سرنگونی رژيم شاه و دوستان آمريکايی اش 

 قدرت را به بخش های حتى عقب افتاده تر طبقه حاکم واگذار 1979�در 
طيت بازمی  بخش هايى که تبار ارتجاعى شان به  ضد انقالب مشرو�کرد
 سال طول کشيد تا 5برای اتحادمرکب  استبداد ايرانی و روسی . گشت

 انقالب دوم اما به محض آن که �انقالب مشروطيت را به شکست بکشانند
. اجازه داد اسالمی بشود شکست را در پيشانی خود حک کرده بود

 چيزی نبود جز يک انقالب ضد �هنگامی که اين انقالب اعالم پيروزی کرد
 هيچ جاى شکی وجود ندارد �سی سال بعد. انقالبى عليه تاريخ. انقالبى

که اين انقالب به حکومت اقشارى منجر شد که در مقام مقايسه با حاکمان 
سرنگون شده از گوشه های تاريک تری از تاريخ ايران بيرون کشيده 
 شده بودند و تغييراتی که اينان در زيرساخت اقتصادى سرمايه داری ايران
ايجاد کرده اند منجر به تثبيت  رژيم سرمايه داری محتضرى شده است به 
مراتب استبدادی تر، انحصاری تر، فاسد تر و وابسته تر از آن که سی 

  . سال قبل سرنگون شده بود
 قبل از هر چيز داستان � بنابر اين�ايران" اسالمی"داستان انقالب 

ا قرار گرفتن در چگونگی موفقيت ضد انقالبی است که توانست ب
آيا اين عقب گرد  . رهبری آن، انقالب اصيل مردمى را به يغما ببرد

" اعتبار"تاريخی خصلت غريب ايرانی هاست؟ يا بايد علت را در 
اسالم جستجو کرد؟ خود خمينی دستان نامرئی خداوند را در پس پشت 

 اما نيازى نيست ما در اين جستجو دورتر از نظام �ماجرا می ديد
انى سرمايه داری و رهبرش امپرياليسم آمريکا برويم که بدون جه

دخالت دستان خون آلودش هيچکدام از اين سناريو ها، حتی 
واقعيت .  رخ نمی دادند�سناريوهايی که امروزه درحال اجرا هستند

ساده و امروزه مستند اين است که در ابتدا امپرياليسم آمريکا هر نوع 
مورد بررسی قرار داد تا بتواند دولت آلترناتيوی را در ايران 
 ولی سرانجام آگاهانه روبسوی فاشيسم �بورژوايی را سرپا نگهدارد

 دخالت نظامى مستقيم 1906براى شکست انقالب . مذهبی کرد
که "  عاقل تر" امپرياليسم 1979امپرياليسم الزم بود، اما در انقالب 

نظير ساواک و نقدا از وفاداری ابزار نظامى و جاسوسى متعددى 
.  ضد انقالب را در راس انقالب قرار داد�ارتش سلطنتی بهره مند بود

اسناد تاريخى سى سال اخير نشان داده اند که امپرياليسم آمريکا نه 
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تنها با ضد انقالب اسالمى معامله کرد که متحدين غربى اش را نيز 
مسلم اين است که بدون يارى . نسبت به اين سياست قانع ساخت

 .   پيروزى ضد انقالب اسالمى قابل تصور نبود�مپرياليسما
با پشتيبانی از اسالميزه شدن انقالب ايران، امپرياليسم توانست انقالب 

 اما �ايران را شکست دهد و نظام سرمايه داری را محفوظ نگه دارد
به قيمت ايجاد هيوالی تئوکراتيکی که نه تنها جامعه ايران را به قبل 

رتاب کرده است که به يکي از نيروی ارتجاعی مهم  پ19از قرن 
جهانى عليه جنبش های سکوالر و مترقی از جنوب شرقی آسيا تا 

 �امروزه.  تبديل شده است� و به ويژه در خاورميانه�آفريقای شمالی
همين جرياناتى که با کمک امپرياليسم از غارهاى تاريخ به بيرون 

اين نخستين . را تهديد می کنند حتی منافع خود امپرياليسم �خزيدند
 با رشد �و در واقع. باری نيست که سگ هار اربابش را گاز می گيرد
 هرچه بيشتر گاز �احساسات ضد امپرياليستی در منطقه  خاورميانه

هنگامی که بخش مهمی از چپ ضد . بگيرد قدرتش افزوده می شود
 ضد سرمايه داری در غرب برای فاشيسم مذهبی به عنوان نيروئى

 ما از مردم ستمديده فلسطين که در چنگال �امپرياليست هورا می کشد
  چه انتظاری داريم؟�سگ ديگر هار امپرياليسم آمريکا رها شده اند

. اين شکست بار ديگر خصلت اصلی دوران ما را برجسته می کند 
سرمايه داری همچنان رشد می کند و حتی در دوران نزول تاريخی 

اين تداوم اما همزمان مارپيچ سرطانی . ده استاش مسلط باقی مان
مثال . بازگشت به گذشته ماقبل سرمايه داری را نيز باز توليد مى کند

 حفظ ظاهر �انقالب ايران نشان داد که در دوران افول اين نظام جهانى
دمکراتيک در متروپل بايد با تقويت فاشيسم مذهبى در حاشيه همراه 

اليستى سرمايه  چيزی جز صدور بربريت  صدور امپري�امروزه. باشد
سی سال پس از انقالب شکست خورده ، انقالب دوباره جان . نيست

اما دور تسلسل خبيث . می گيرد تا طبقه حاکم ايران را به چالش بطلبد
تحريم هاى امپرياليستی و تهديد به . تاريخ ايران نيز باز گشت مى کند

اعی ترين اقشار طبقه حاکمه  بار ديگر ارتج�دخالت نظامی در ايران
ايران را تقويت خواهد کرد تا هر چه آزادانه تربه سرکوب نيروهای 

آيا کسی می تواند تصور کند که آخرين طرح . مترقی مبادرت کنند
تغيير رژيم در ايران چيزی بهتر از آن باشد که در  امپرياليستی براى

   انجام دادند؟   1979
  2009انويه ژ: تاريخ نگارش به انگليسی 
  2009فوريه : تاريخ ترجمه به فارسی 
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 يک پنجم کارخانه های دانمارک
  درآستانه ورشکستگی

  نگارمحسنی: برگردان  -  دانمارک Politikenاز نشريه 
 درصد در يک سال اخير 30های ورشکسته دانمارک آمار کارخانه

  . افزايش داشته است
آمار . يط نا بهنجاری در انتظار هزاران کارخانه دانمارکی استشرا

 درصد طی 30واحدهايی که با بحران اقتصادی مواجه هستند حدود 
  ). ايی. کی. برگرفته از آر(يک سال اخير افزايش داشته است 

اين افزايش نگران کننده است و ما سالهاست که چنين افزايش "
.  آخرين بحران اقتصادی دور شديمشديدی نداشتيم و سالهاست که از

  )کميال رز، رئيس بخش ارتباطات موسسه اکسپرين(
های دانمارک را بر اساس شدت بحرانی که موسسه اکسپرين کارخانه

بدترين کاتاگوری، . کنددامنگير آنهاست به شش کاتاگوری تقسيم می
کاتاگوری است که بدترين وضعيت اقتصادی را دارند و بيشترين 

 کارخانه 29841تعداد .  برای ورشکستگی آنها وجود داردريسک 
اين آماری است که در ماه ژانويه . در اين کاتاگوری قرار دارند

 38438 اين تعداد به 2009در ژانويه .  به ثبت رسيده است2008
 رشد قابل توجهی داشته 2008کارخانه رسيد که در قياس با سال 

رابر است با حدود يک پنجم از اين تعداد ب).  کارخانه 8591(است 
کارخانه های مورد بررسی که موسسه دانمارکی آکتی و آنپارت ثبت 

موسسه اکسپرين اين آمار را بر اساس فاکتورهايی . کرده است
جمع بندی اين . اقتصادی مانند دارايی، اعتبار و درآمد ارائه داده است

مالی يک سه فاکتور يک تصوير دقيق از اوضاع اقتصادی و قدرت 
  . دهدکارخانه بدست می

  :گويدکميال رز می
اين يک هشدار جدی است، وقتی که يک کارخانه در بدترين کاتاگوری 

اين . اين يک تاکيدی است بر اقتصاد نابسامان يک واحد. گيردجا می
هايش مشکل دارد، يک اعتبار پايين يعنی کارخانه  با پرداخت هزينه

-  که اين واحد در آستانه ورشکستگی میشود گفتدارد و همچنين می
  . تواند باشد

 تعداد 2008 بر اساس گزارش مرکز آمار دانمارک در ماه دسامبر 
 درصدی 148 کارخانه ورشکست شدند و اين يک افزايش 544

  . نسبت به سال قبل و همچنين باالترين رقم را دارد
ارک های دانمالمللی نيز صدمه کارخانههمچنين در مقياس بين

موسسه بيمه اعتباری آتراديوس آمار افزايش . چشمگير است
 را با سال قبل از آن بررسی 2008ورشکستگی سه چهارم از سال 

دهد که تنها اسپانيا است که يک اين بررسی نشان می. کرده است
رشد ورشکستگی در . افزايش بيشتر از دانمارک را تجربه کرده است

ظاهرا اين افزايش . ريتانيا بوده استدانمارک بيشتر از امريکا و ب
  . ادامه دارد و چيزی حاکی از تغيير در اين وضعيت نيست

عالوه بر اين کارخانه های صادر کننده دانمارکی نيز از وابستگی 
تواند با بازارهای خورد و دانمارک نمیکرون نسبت به يورو ضربه می

  . مهمی مانند انگلستان، نروژ و سوئد رقابت کند
اين . حران اقتصادی تاثير زيادی در مسکن دانمارک داشته استب

بخش از اقتصاد دانمارک بيشتر از کشورهای ديگر صدمه ديده است 
شود گفت همچنين می. و رکود چشمگيری در مسکن ديده شده است

که رکود در بازار مسکن  تاثير زيادی در افزايش ورشکستگی و 
داشته ) کارگران ساختمانی (بحران در ميان صنعتگران ساختمانی

  . است
اند مانند های مواد غذايی نيز دچار بحران شدهاز طرفی ديگر کارخانه

که ( کارگر را اخراج  کند 861دانيش کرون که اعالم کرد تصميم دارد 
به عالوه بانک ). بزرگترين اخراج در دوره بحران اقتصادی است

ز پرسنل خود را ناچارا  نفر ا100جنوب دانمارک نيز اعالم کرد که 
  . اخراج خواهد کرد

 36حزب سوسيال دمکراتها برای تخفيف بحران طرح يک پکه 
های دولتی گذاریميليارد کرونی  را جهت وام به کارخانه ها و سرمايه

     . ارائه دادند
 ثبت شد  2008 ميليون بيکار در اروپا در پايان سال 18نزديک به 
 . افزايش داشته است2007 نسبت به سال  ميليون نفر1.7که تقريبا 

   Eurostat 18                منبع. Febuar 2009  

……………………………… 

 *پيوندها * 
   نجفیمنصور: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

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

43455804 -1-33 
   کارگرسايت راه

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  رنشر بيدا

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

   .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 يشترين نسب را به رژيمی را که ب،آنها برای دفاع از ستمگری های خود

سفاکان تاريخ ميبرد به وکيل مدافع صوری قربانيان خود تبديل کردند و 
 ..نمودند انتشار درخواست کمک به آنها خودداری خود حتی از

   غزه "گم شده" مهمات 
  و ميراثی به مراتب شوم تر

 که با وعده آزادی و رهايی زنان به  "دموکراسی" ارتش های *
يدند، حاال به مشاور سکسی روسای قبايل تبديل شده خاورميانه لشکر کش

بهره " ران خردسال از شدت پيری قادر به اند که بعد از تصاحب دخت
  "..برداری از کشتزارهای خود نيستند

اگرابعاد واقعی عمليات اسرائيل درغزه، در رسانه های بزرگ .روشنگری
گم "  خبر ده نشد، حاال انتشار گستردهانحصاری به درستی پوشش دا

 مهمات منفجر نشده توسط همين رسانه ها، ميتواند اندکی گوشه  "شدن
پرده را کنار بزند و مضمون جنايی عمليات مزبور را از طريق قياس بمب 

 . های منفجر شده و نشده تاحدودی فاش کند
بنا بر گزارش بی بی سی ريچارد ميرون سخنگوی سازمان ملل در 

 ما بانگرانی شديد خواهان  ":ت گم شده گفتم در رابطه با مهمااورشلي
کامال روشن است که آنها بطور فوق العاده . بازگرداندن اين مهمات هستيم

  "..ايد به شيوه مطمئنی خنثی شوندای خطرناک هستند و ب
اما چه چيزی کامال روشن است؟ آيا روشن است که توليد اين همه مهمات 

داني، و بعد قرار دادن آنها در اختيار آدم کش و نابوده کننده آبادی و آبا
ارتش اسرائيل، و بعد فروانداختن بمب ها و موشک های حاوی اين 
مهمات بر سر مردمی در محاصره در شهری که رسما ارتشی برای دفاع 

فوق العاده " تراکم ترين جمعيت جهان را دارد، از خود ندارداما م
 ؟  " خطرناک است

بی ,اری که نقش بزرگی در اطالع رسانی يا البته اگر رسانه های انحص
افکار عمومی جهان دارند، عواقب تکان دهنده , اطالع نگاه داشتن

استفاده از مهماتی را که مطابق برنامه ارتش اسرائيل در غزه منفجر شد، 
کامال ,برای مردم جهان به درستی گزارش ميدادند، آنوقت چيزهای زيادی 

نه تنها مصادره اين سالح ها توسط حماس از جمله اينکه . ميشد, روشن
بلکه توليد، در تعلق داشتن وصدور آن ها نيز فقط خطر بالقوه نيست، 
بلکه خطری است که بطور بالفعل به ارتکاب جنايات عظيم عليه بشر 

 . انجاميده است
اما فعال بايد کورمال کورمال به سوی حقيقت راه گشود و از روزنی که 

ه سالح های منفجر نشده توسط حماس گشوده، حجم خطر احتمالی مصادر
 . و اثرات قطعی سالح های منفجره شده را حدس زد و ارزيابی کرد

نکته جالب اينکه خبر بی بی سی انگليسی در مورد گم شدن مهمات 
منفجر نشده، وقتی به سايت فارسی اين رسانه منتقل شده، چنان با 

 اين اندک روزنه روشنايی نيز و دستکاری شده که, ويرايش,ظرافت دچار 
در اين راه از دستور العمل .بر خواننده فارسی زبان بسته بماند

به چند . نورالدين کيانوری به حد کمال استفاده شده اشت, جواهرسازی,
 : نمونه توجه کنيد

اين مواد انفجاری از جمله , :در متن اصلی خبر بی بی سی انگليسی آمده
سفر سفيد است که در جريان تهاجم اخير به شامل بمب های هوايی و ف

 , .نوار غزه توسط نظاميان اسرائيل آتش شد
در سايت فارسی بی بی سی خبر به اين صورت ويرايش شده که مهمات 

. ,نگهداری ميشده است,بوده و در انبار, متعلق به ارتش اسرائيل,مزبور 
ارتش " اللح"گويا گردانندگان سايت فارسی در بدر در جستجوی اموال 

به ارتش اسرائيل است طبق قانون , متعلق,اسرائيل هستند که البته چون 
م به در تهاج" قانونی"و " بطور مشروع"مقدس مالکيت حق داردآنها را 
 . "به کار ببرد"غزه به قول بی بی سی فارسی 

يا در سايت انگليسی گزارش همراه با عکسی است که خصلت ويرانگر 
به ارتش اسرائيل بر خانه و آشيانه مردم غزه را , لقمتع,اين سالح های 

نشان ميدهد و به همين جهت جوانی مشغول برداشتن عکس از آن با تلفن 
هواپيماهای اسرائيل صدها تن مواد , :زير عکس نوشته شده. همراه است

 , .منفجره بر غزه فرو ريختند که همه آنها منفجر نشد
رجيح داده اند به جای اين عکس، اما گردانندگان بی بی سی فارسی ت

تصوير ديگری از آرشيو در آورند که سالح های به کار برده شده را در 
صحرای خشک و خالی نشان ميدهد که ماموری بر سر آن گمارده شده 

های خالی از راهی بيابان , هوشمندانه,گويا سالح های اسرائيلی . است
تظر ورود ماموران سازمان  می شدند و من"انبار" سکنه شده و در آنجا 

توضيح زير عکس هم به اين صورت . ملل برای خنثی شدن بودند
 تن بمب و توپ منفجر نشده در نوار 7بيش از , :شده است, ويراستاری,

بدون ذکر فاعل، البته گناه بمب ها و توپ ها به , .غزه به جا مانده است
 . گردن خودشان است

از جمله ,  تن مواد انفجاری 7ه اين يا در خبر بی بی سی انگليسی آمد
 پاوندی بوده است که 500 پاوندی و هشت بمب 2000شامل سه بمب 

همچنين . همه آنها توسط هواپيما شليک شده ولی منفجر نشده بودند
 ميليمتری حامل ماده شيميايی و سوزاننده 155مقادير زيادی توپ های 

 گردانندگان  "يراستاریو" اين جمالت در , . د هم وجود داشتفسفر سفي
محسوب شده و حذف شده اند، , حاشيه ای,و , زائد,بی بی سی فارسي، 

شايد به خاطر اينکه ذهن خواننده فارسی زبان با اين سوال دردناک خسته 
 پوندی و توپ های 2000آخر چطور به خود اجازه داديد بمب : نشود
که در هر  ميليمتری حاوی فسفرسفيد را در جايی شليک کنيد 155

مترمربعش بيش از هر نقطه ديگری از جهان آدم زندگی ميکند و تازه آدم 
 هايش راهی برای فرار هم ندارند؟ 

الزم به يادآوری است گردانندگان بی بی سی فارسي، در شرايطی 
خبرگزاری مادر خود را مورد ويراستاری و سانسور قرار ميدهند که خود 

ئيل را تا به جايی پيش برد که حاضر شبکه مادر، حمايت ازکشتار اسرا
 سازمان کمک رسانی و حقوق بشری که بيشتر آنها 6نشد درخواست 

معتبرترين سازمان های امداد انگلستان هستند، برای کمک به قربانيان 
بزرگ ,غزه را منتشر کند و با اينکار به گفته يکی از کارکنان سابق خود 

و بعد برای توجيه کار . جان خريدرا به , ترين رسوايی تاريخ بی بی سی
خود به اين ادعای عجيب متوسل شد که اين کار عدول از موضع بيطرفی 

اسقف انگليس به درستی گفت بی بی سی با اينکار نشان داد چقدر ! بود
بی طرف است و يک کمدين انگليسی رسوايی توجيه مزبور را اينطور به 

ردن مردم و کشتار و تخريب چالش کشيد که وقتی هدف اسرائيل قربانی ک
است، معلوم است که کمک به قربانيان در تضاد با اهداف اسرائيل قرار 

 . ميگيرد و نقض بيطرفی محسوب ميشود
با اين حساب، حاال چرا اين ميزان دفاع از کشتارهای اسرائيل برای 
گردانندگان بی بی سی فارسی کافی نيست؟ آيافقط از ترس همزبانی با 

است که البته در ايران مخالف , شنا در جهت جريان, منظور رژيم و به
دشمن ,هرچيزی است که رژيم ميگويد؟ يا ميخواهند با استفاده از سياست 

بارديگر ارتجاعی را به جای ارتجاع موجود به , دشمن، دوست من است
آيا جريان : شنوندگان خود قالب کنند؟ و سوال مهم تر اين است که

طقه، از جمله رژيم اسالمی ايران، از اين نحوه قربانی بنيادگرايی در من
 کردن حقيقت در راه اهداف سياسی مقطعی زيان می بيند يا سود می برد؟ 

 خدمت رايگان به رژيم اسالمی ايران 
بنابرگزارش بی بی سی پيتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائيل گفته است 

 مقامات روشن است که. مهمات گم شده توسط حماس ضبط شده است
ديگران هم عموما همين احتمال را .سازمان ملل هم همين نگرانی را دارند

 . ميدهند
آنها که برای پيشبرد اهداف سياسی شان، دست زدن : مشکل امااين است

به هرنوع جنايتی را برای خود مجاز ميدانند، مسلما در عمل قادر نخواهند 
 نه عليرغم تمام قدرت بود نه انحصار جنايت را به خود اختصاص دهند و

چنانکه . خود خواهند توانست بطور کامل از انتشار سالح جلوگيری کنند
گزارش های اخير از افغانستان نيز نشان ميدهد بسياری از سالح های 

و به دست طالبان و حتی نيروهای تندروتر از , گم شده,ناتو در افغانستان 
گم می ,ای ارتش های مهاجم قبال هم در عراق سالح ه. طالبان افتاده است

در سومالی نيز به همين ترتيب به . و به دست شورشيان می افتاد, شد
دست نيروهای اسالم گرايی که به زور ارتش مداخله گر اتيوپی از قدرت 

در همين غزه نيز در تمام طول . پائين کشيده بودند، سالح می رساندند
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ح های سبک به درون  آمريکا و اسرائيل مشغول انتقال سال2006سال 
غزه بودند و آن را در اختيار عوامل فلسطينی خود تحت هدايت محمود 
. دحالن قرار ميدادند که مقدمات يک کودتا عليه حماس را فراهم می آورد

هنگامی که اين نيروها با ضدکودتای حماس غزه را ترک کردند، گفته شد 
 . ار گرفتبخش بزرگی از سالح های مزبور در اختيار حماس قر

اما خطرناک ترين ميراثی که اسرائيل و کال نيروهای استعماری در جريان 
مهمات ,برای مردم خاورميانه برجای ميگذارند، , جنگ با ترور,

ميراث شوم تر برای مردم، . يا تعدادی اسلحه نيست, منفجرنشده
است که سرکوب ها، جنگ ها و جنايات گسترده ارتش , مشروعيتی,

ساير ارتش های مهاجم برای بنيادگرايان بين بخشی از مردم اسرائيل و 
 . بوجود می آورند

در اين مورد کافی است به تحليل نشريه اکونوميست در آستانه انتخابات 
اين مقاله که مزين به عکسی از پرچم سبز . اخير اسرائيل مراجعه کنيم

ده پرچمی که نميتوان آن را نادي,حماس است که زيرآن نوشته شده 
مرکز [، نموداری را چاپ کرده که توسط يک منبع اسرائيلی ,گرفت

تهيه شده و نتايج آخرين نظرسنجی از ] ارتباطات ورسانه های اورشليم
در اين نمودار می بينيم . مردم فلسطين بعد از جنگ غزه را نشان ميدهد

در ساحل غربی يعنی جاييکه اکنون نيروهای محمود عباس با حمايت 
و دولت های غربی مستقر شده اند و با اسرائيل همکاری ميکنند، اسرائيل 

بعالوه در ساحل غربی تعداد . محبوبيت حماس حتی بيش از غزه است
کسانی که معتقدند در تهاجم به غزه حماس پيروز شده است به مراتب 
بيش از غزه است، در حاليکه بخش بسيار بزرگی از مردم غزه که درد 

بدتر اينکه . نه حماس و نه اسرائيل را پيروز نميدانندجنگ را کشيده اند 
هم در غزه و هم در ساحل غربی تعداد زيادی گفته اند ديگر در هيچ 
انتخاباتی شرکت نمی کنند، بعالوه بخش بزرگي، از بمب اندازی انتحاری 
عليه شهروندان اسرائيلی دفاع کرده اند و نسبت کسانی که ديگر همه راه 

 بينند و به اينگونه عمليات باور دارند در غزه بسيار ها را بسته می
بايد يادآوری کرد بعد از انتخابات فلسطين حماس عمليات . بيشتر است

به عبارت ديگر نه فقط حماس بلکه حتی گروه . انتحاری را متوقف کرد
های تندرو تر اسالمي، زير فشار ظلم و سرکوب و جنگ های ضدانسانی 

 .  برای جوالن پيدا ميکننداسرائيل فضای مناسبی
اگر نظر سنجی از مناطق . تازه اين نظرسنجی محدود به فلسطينی هاست

اشغالی فراتر رفته و افکار عمومی مردم کشورهای عرب در خاورميانه 
را مبنا قرارميداد، آنوقت ابعاد واقعی خدمات اسرائيل و حاميان آن به 

 . ه نمايش ميگذاردبنيادگرايان و اسالم گرايان بهتر خود را ب
البته رژيم . رژيم اسالمی ايران از رشد اسالم گرايی سهم شير را می برد

ايران با همه گروه بندی های اسالمی در ائتالف نيست، با بعضی از آنها 
همانطور که با برخی از قدرت ها و رسانه های غربي، . هم در جنگ است

جنگ و گريز به سر می از جمله هم اکنون با بی بی سي، در حالتی از 
اما اين يارگيری ها و کشمکش ها نبايد باعث . برد يا حتی دشمن است

رژيم اسالمی ايران بعد از سی سال : شود يک حقيقت را فراموش کنيم
تحکيم موقعيت خود : خود می نازد, دستاورد,حکومت با زور تنها به يک 

به رايگان به هديه ای که اسرائيل و قدرت های غربی . در خاورميانه
آنهابرای توجيه استمگرهای خود و متحدانشان، رژيم . دامن رژيم انداختند

را سخاوتمندانه به مقام وکيل مدافع صوری مردم ظلم ديده فلسطين و 
ساير کشورهای خاورميانه ارتقاء دادند و رژيمی را که بيشترين نسب را 

اين .تسب کردندبه سفاکان تاريخ ميبرد، به قربانيان ستم های خود من
سياست البته آنها را تبرئه نکرد، بويژه در چشم مردم ستمديده، ولی رژيم 
را تقويت کرد و رژيم از اين هديه ی رايگان، در سياست داخلی و خارجی 

 . خود نهايت سود را برده است
 آش آن قدر شور شده که خود آشپز هم نگران است 

م گرايی و ضديت باآمريکا را در ستم های اسرائيل چنان بنيادگرايی و اسال
اسرائيل مثل , واقع بين,خاورميانه تقويت کرده که ديگر فقط مدافعان 

واقع ,اين نوع . اکونوميست نيستند که خود را ناچار به تذکر می بينند
در همين مقاله . حتی در درون هيات حاکمه آمريکا رخنه کرده است, بينی

 - ميلر مشاور مسايل اسرائيل اکونوميست نقل قولی است از آرون 
 ميلر  "اعتراف ندامت گونه" طين دولت بوش که اکونوميست آنرا فلس

 : آرون می نويسد. نزد نشريه نيوزويک خوانده است
 وزير خارجه کار 6 سالی که در رابطه با اين مساله برای 25 در طول "

حث جدی کرده ام، نميتوانم حتی يک جلسه را به خاطر بياورم که ما يک ب
با يک نخست وزير اسرائيل درباره نقش مخرب شهرک سازی ها و 
مصادره زمين، جاده کشی ها و ويران کردن خانه ها بر روند صلح داشته 

و اين کار را فقط . الزم است تاحداقل حسابی در کار باشد] ديگر . [باشيم
ديگر اوباما بايد به روشنی نشان دهد امريکا . رئيس جمهور ميتواند بکند

حاضر نيست حمايتش را پشت روند صلحی بگذارد که اقدامات عمدی 
نبودن . هريک از دو طرف شانس آمريکا برای ميانجيگری را تحليل ببرد

که به اعتبار آمريکا روند صلح بهتر از روند صلح ناصادقانه ای است 
 "..صدمه بزند

اهداف آمريکا آرون ميلر البته نگران آمريکا، متحدان آمريکا در منطقه و 
ولی ميراث شوم آن ها در اساس گريبانگير مردم . در خاورميانه است

آمريکا و قدرت های غربی هنگامی که الزم ببينند سهم . خاورميانه است
همين حاال در عراق از يک سو با بعثی . خود را از همين ميراث برميدارند

. ينده آن مالکیها ساخته اند و از سوی ديگر با حزب الدعوه شيعی و نما
از حکومت، , دادگاه های اسالمی,در سومالی با ادعای بيرون راندن 

تجاوز و کشتار و ويرانی به راه انداخته و نيمی از جمعيت را آواره 
کردند، بعد سرانجام با شاخه ای از همين دادگاه های اسالمی روی هم 

ت کردند، هم ی آن حماي, واقع گرا,ريختند و از به قدرت رسيدن نماينده 
اکنون بخش بزرگی از افغانستان در دست طالبان هاست و طالبان های 

همين . پاکستانی نيز در اياالت شمال غربی جای پای خود را سفت ميکنند
وافق طالبان ها، سوات روزها اعالم شد دولت پاکستان در ازای جلب ت

واقع در شمال غربی کشوررا به آنها واگذار کرده تا قانون شريعه را به 
تيمسارهای ناتو گاه به ابتکار خود نيز وارد عمل شده و . اجرا بگذارد

مدتی بود که توسل تيمسارها به اثرات معجزه آسای . خبرساز ميشوند
اح و تمسخر تيمسارها داروی تقويت جنسی وياگرا به وسيله ای برای مز

, دموکراسی,ارتش های . مساله اما بواقع غم انگيز بود. تبديل شده بود
که با وعده آزادی و رهايی زنان به خاورميانه لشکر کشيدند، حاال به 
مشاور سکسی روسای قبايل تبديل شده اند که بعد از تصاحب دختران 

, .ارهای خود نيستندبهره برداری از کشتز,خردسال از شدت پيری قادر به 
آنها که در فلوجه و غزه دخترکان خردسال و خانواده های آنها را به بمب 
فسفری بستند، در افغانستان برای تسهيل تجاوز به اين کودکان به وياگرا 

 .متوسل ميشوند
اين ها همين . اين مساله فقط غم انگيز نيست، خشمگين کننده هم هست

ه برای خاورميانه به جای گذاشته اند اکنون دارند از ميراث شومی ک
. بايد حقيقت خاوران را به حقيقت غزه پيوند زد. مشترکا سهم بر ميدارند

  . راه ديگری نيست
 گزارش بی بی سيانگليسی *

stm.7895123/east_middle/hi/2/uk.co.bbc.news://http   
 همان گزارش در وبسايت فارسی آن * 

bo_gaza_nh_090217/02/2009/world/persian/uk.co.bbc.www://http
shtml.mb   

 مقاله اکونوميست *
1=id_story?cfm.displaystory/opinion/com.economist.www://http
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 برایِ  دانشجويانِ  دربنِد دانشگاِه امير کبير

یِ  فنیِ  دانشگاِه تهران استقبال از تحصنِ  دانشجويانِ  دانشکدهدر   
 

 اينک زمانِ  ما شده
 پاييزها گذشت
ست اين درخت خون ريخته  

ست پایِ  بتان شکسته  
جاست پا به  

 
 دانشکده کنون

یِ  من است خود خانه  
 دستانِ  تو رفيق
 جایِ  دگر شدن

 آغوشِ  بازِ  درس
 قبرِ  جهالت است

 
رسِ  نوستدسِت تو د  

 با نوشدن، بهار
 با رد شدن ز برگريز پار و کنون

جاست آغوشِ  کيمایِ  تو اينک به  
 

 فردا بهار ماست
 احمد زاهدی لنگرودی

1387آخرِ  زمستانِ    
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  "غرور ملی"ميليونر زاغه نشين و 

 
شديدا] درعکس باال[سازندگان فيلم از جمله کارگردان آن دانی بويل  

.استثمار کودکان را تکذيب کرده اند  
فيلم ميليونر زاغه نشين که هشت جايزه اسکار را به خود . روشنگری

دو . اختصاص داد، در زندگی واقعی دارد سرگذشت جالبی پيدا ميکند
که نقش خردسالی ستارگان فيلم را بازی کردند دو کودک زاغه کودکی 

نشين هستند به نام اجرالدين اسماعيل و روبينا علی قريشی که در 
ويران سراهايی زندگی ميکنند که همراه توسعه بمبئی توسعه پيدا کرده 

  . اند
بنا برگزارش رويترز مقامات شهراکنون تصميم گرفته اند اين دو کودک 

نواده شان از محل زندگی شان در زاغه غريب ناگار به دو را با خا
نشريه انگليسی اينديپندنت نوشته است . آپارتمان نوساز منتقل کنند

آمارجيت سينگ مانهاس رئيس پروژه توسعه و خانه سازی که سازنده 
اين آپارتمان هاست ميگويد مقامات محلی حزب کنگره با او تماس 

 آقای.  ها را برای کودکان مزبور رزرو کنندگرفته اند تا اين آپارتمان
 ما ديداری بارهبران کنگره داشتيم ": سينگ مانهاس در اين رابطه گفت

واحساس ميکرديم اين بچه ها برای ملت غرور آفريده اند و بايد به آنها 
ما توصيه کرديم اين کار انجام بشود و صد . خانه های رايگان داده شود

  ".. را تاييد خواهد کردئنيم وزيرآندر صد مطم
آقای وزيراعظم مومبی هم الزم و واجب است چيزی به !! صد در صد

مثل . روی مبارک نياورد و نام اين دو کودک را با غرور ملی تداعی کند
اينکه فيلم ميليونر زاغه نشين در زندگی واقعی دارد سناريوی خود را 

شين مثل قهرمان نه به خاطر اينکه دو کودک زاغه ن. بازسازی ميکند
از همتايان خود فاصله گرفته فيلم به کمک واقعه ای استثنايی و نادر 

واهد چه کسی ميخ" حق شرکت در مسابقه  ها يا آنها که "ميليونر"وبه 
  . شباهت عميق تر است.  دارند، می پيوندند "ميليونر شود

ز سطحی ا: روايتی که فيلم نقل ميکند، تناقضی را به نمايش می گذارد
 که انتظارميرود به افرادی با تحصيالت باال تعلق  "اطالعات عمومی"

داشته باشد و معموال به صورت دانش بی جان مربوط به وقايع و پديده 
های پراکنده و بی ارتباط با يکديگر در ذهن نخبگان تلمبار ميشود، در 
سرگذشت واقعی يک زاغه نشين فرازهای تاريخی به شدت هولناک و 

 از آب در می آيد که از طريق تراژدی زندگی انسان های واقعی دردآور
چه سناريونويس و کارگردان . به هم ارتباط پيدا کرده و جان پيدا ميکند

يا نويسنده کتاب اصلی بخواهند چه نخواهند، مشاهده اين فيلم، در ذهن 
تماشاگر بالفاصله اين واقعيت را زنده ميکند که آن يک نفری که در 

 "خالف قاعده"استثنايی و اين سرگذشت برحسب روندی کامال جريان 
يعنی يک مسابقه تلويزيونی ميليونر شده است، نه فقط انبوهی به خاک 
افتاده و خاکستر نشين بلکه خشونت و سبعيت و رذالتی را يادآوری 

 از زاغه نشينی و فاجعه  "قاعده مند" شيوه ای کامال ميکند که به 
  .را بر هم انباشته و ميليونرها را می سازدآفريني، ميليون ها 

اين تناقض است که اکنون تحت تاثير موفقيت فيلم در حال بازسازی 
صد "گره و آقای وزير که آقای سينگ مانهاس و مقامات حزب کن. است
 موافق اند به دو کودک به عنوان آفرينندگان غرورملی پاداش "درصد

اطالعات "ا که اکنون به  ر"غرورآفرينی"بدهند، البته خبرهای 
از جمله اينکه فيلمی برگرفته از مدل . تبديل شده اند، شنيده اند"عمومی

داستان سازی باليوودی و فيلمبرداری شده در هند با تعداد زيادی 
هنرپيشه هندی هشت جايزه اسکار گرفته، دو کودک هندی را از خانه 

جلس برده اند و در های شان در زاغه ها با هواپيما مستقيما به لس آن
کنار ستارگان شهير روی فرش قرمز سالن جايزه اسکار جلوی دوربين 

هايی قرار داده اند که چشم ميليون ها تماشاگر در سراسر جهان به آن 
می نگريستند و حتما شنيده اند فريده پينتو ستاره زيبای فيلم را وودی 

چون سرجان آلن کارگران شهير آمريکا در کنار ستارگان نامداری 
  .هاپکينز برای شرکت در فيلم بعدی خود انتخاب کرده است

اما فيلم اطالعات ديگری هم به تماشاگران خود داده که مقامات هندی 
 تبديل  "اطالعات عمومی"  و مهمتر از آن "خبر"ند به ترجيح ميده

در . در واقع فيلم پر از صحنه هايی با خبرهای غير منتظره است. نشود
نه های اول فيلم، خشونت سبعانه عليه جوان بازداشت شده همان صح

اين تصور را ايجاد ميکند که با صحنه های شکنجه توسط ماموران 
اما . ويژه در يکی از ديکتاتوری های نظامی يا اسالمی روبروئيم

ماموران، پليس آنهم پليس کامال عادی شهری از آب در می آيند، و 
ر جنايی و غير سياسي، و علت اتهام قربانی مظنون است به جرمی غي

  ! بدگمانی نخبگان و پليس به مردم عادی
سمبل های مقدس ملی و , اطالعات عمومی,يا آنچه که در تئوری و 

مذهبی محسوب ميشوند، در زندگی عملی پرچم جنايت های خوفناک و 
امری که [تکان دهنده عليه اقليت های مذهبی و ملی از آب در می آيند

ه برخی فيلم را انتقام مسلمان های سرکوب شده هند باعث شد
، يا خيريه سازمان يافته در خدمت کودکان خيابانی که جنايت *]بخوانند

سازمان يافته عليه بی پناه ترين کودکان از آب در آمده و دالرهای 
سبزی که در پشتش چشم کودکی از حدقه بيرون کشيده ميشود و در 

دگان خوشبختی چشمک می زند، يا رويش مردی خوش نام به جوين
صنعت مولتی ميلياردی باليوود که سند موفقيت اش را در تصويری که 
کودکی سراپا غرق در مدفوع به دست دارد امضاء می کند، يا توسعه و 
پيشرفتی که غذا و هوايش را از توسعه فالکت و نکبت ميگيرد و 

ا بر بدترين سرانجام غرور و افتخاری که ساختمان های رفيع اش ر
  . اشکال رذالت و کالهبرداری بنا کرده است

برای , اطالعات عمومی,يل شان به البته اينها چيزهايی نيستند که تبد
بويژه الزم است فراموش کنيم دهه های .  مفيد باشد"غرورملی"

نئوليبرالی در هند تاريخ کوچ دادن های نامريی بی چيزان، خودکشی 
 کشتارهای خيابانی اقليت هاحتی تجاوز های دسته جمعی دهقانان و

  . دسته جمعی به زنان در خيابان ها تحت شعار ناسيوناليسم را رقم زد
جای شکرش باقی است هند يک دموکراسی است وهنرپيشگان فيلم مثل 

 "شعائر مقدس نظام"ملی يا کشورهای ما با اتهام توهين به غرور 
هرچه باشد . پردازندمجبور نمی شوند کفاره گناهان حاکمان را ب

فراموش کردن برخی اطالعات داده شده در متن فيلم توسط مقامات 
هندی و چسبيدن به غرور ملی که زاغه نشينان آفريدند، باعث شده 
حداقل خانواده دو کودک زاغه نشين به حداقلی از حقوق يک انسان 

ند زيرا شايع شده فقط مقامات هندی نيست. برسند و سرپناهی پيدا کنند
که برای زاغه نشينان حقی بيش از زاغه نشينی قايل نيستند، حتی 
سازندگان اروپايی فيلم هم با زاغه نشينان بر اساس هويت زاغه نشينی 

البته خود سازندگان فيلم جدا به تکذيب اينگونه . شان رفتار کرده بودند
  .خبرها پرداخته اند

اجرالدين به ، پدر به هرحال بنا برگزارشات رسانه ها محمد اسماعيل
 ما پول چندانی از ": گفته است"ايندياتايم "او به . سل دچار است

ما در اين . هرچه هم که گرفتيم تمام شد. سازندگان فيلم دريافت نکرديم
ترتيب نامطمئن و آينده مان نيز به همين . زاغه يک ديوار کاغذی نداريم

 خانه ما را " :يشی پدر روبينا که نجار است گفت رفيق قر".است
. ما خوشحاليم که يک سرپناه دايمی پيدا می کنيم. مقامات خراب کردند
   ".. خواهد شدروبينا خيلی خوشحال

سازندگان فيلم از جمله کارگردان آن دانی بويل شديدا استثمار کودکان را 
 روز کار بيش از ميزان 30تکذيب کرده و گفتند به بچه ها برای 

د و برای تحصيالت آنها صندوقی در نظر گرفته متوسط محلی پرداخته ان
همچنين می گويند قبل از اين که مقامات وارد ماجرا شوند، . شده است

  . قول دادند برای بچه ها خانه ای تهيه کنند
در مورد زمينه ضمنی فيلم مبنی بر سرکوب مسلمان های هند مراجعه * 

  کنيد به مقاله زير در مجله نيشن 
curr_hp=rel?crossette/20090309/doc/com.thenation.www://http

ently   
دو کودک زاغه نشين مراجعه کنيد به , خانه دار شدن,در مورد خبر *

  : اينديپندنت
-child-slumdog/asia/world/news/uk.co.independent.www://http

html.1632007-homes-new-given-stars   
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 اظهارات تکان دهنده
 :اطالعاتی آمريکا رئيس سازمان 

 فاجعه وال استريت به بزرگترين
  ! خطر تروريستی دامن زده است

Chris Hedges .زاده ترجمه هدايت سلطان  
بمدت چند دهه ، ما همراه . ما قابليت باالئی برای آفريدن هيوالهای خود داريم

با عفريت ذوحياتينی بنام اسرائيل ،  در خاورميانه مداخله کرديم و دست آورد 
ما حزب اهللا و حماس و القاعده  و جنبش مقاومت عراق و طالبان در حال 

اکنون ما در حال روانه کردن اقتصاد جهان به ظرف . ظهور مجدد بوده است
زباله و نابود ساختن سيستم محيط زيست بوده و به تماشای شاهکار های 

ساالر عالئم دنيای زيبای جديد ما را، از زبان دريا. خود  مشغول هستيم 
 ، درهنگام ادای شهادت خود  در Dennis Blairبازنشسته ، دنيس بلر 

کميته اطالعاتی "واشتگتن بعنوان رئيس جديد سازمان اطالعات،  در برابر 
دنيس بلر هشدار داد که عميق تر شدن بحران . می توان مشاهده کرد" سنا

بوجود آورده اقتصادی ، شايد بزرگترين خطر برای ثبات و امنيت ملی ما را 
دهه "  خشونت افراطی" وی گفت که اين امر می تواند به بازگشت به. است 
  . منجر شود1930 و 120های 

چنين بنظر می رسد که بيشتر  وال استريت تا جهاد اسالمی ، خطر ناک ترين 
ما با سرعت شتابانی شاهد بسته شدن . تروريست های ما را توليد کرده است

اه ها ، تورم ، ورشکستگی های مزمن ، دور تازه ای از کارخانه ها و فروشگ
 ، صف های طوالنی اعانه نان ، بيکاری ] توسط بانک ها[تصرف خانه ها 

  خواهيم بود ، و دنيس بلر از 1929" بحران بزرگ"بسيار دامنه دار تر از 
  .يک تغيير اجتماعی بزرگی در هراس است

يش بينی کرده است که امسال در جها ن سازمان ملل ، پ" سازمان بين المللی کار"
هم اکنون بر اثر اين فرو ريزی .  ميليون نفر کار خود را از دست خواهند داد50، 
همچنين بر اساس پيش . ميليون نفر در آمريکا کار خود را از دست داده اند 3.6، 

 ، 2009درصد در سال .%5بينی صندوق بين المللی پول ، رشد اقتصادی در جهان
در آمريکا . ی بد ترين رشد اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم ببعد خواهد بوديعن

 ميليون نفر صاحب خانه وامدار ، اخطار عدم بازپرداخت بدهی و يا 2.3تاکنون 
 افزايش 2009اين رقم در سال . تصرف مجدد آنها توسط بانک را دريافت کرده اند
ه باز پس گيری مستغالت تجاری نيز خواهد يافت ، بويژه اينکه بانک ها شروع ب

بانک در جهان ورشکسته شده ، و 20000 ، حدود 2008در سال . خالی کرده اند
و پيش بينی شده است که امسال . شده اند" ملی"بصورت حراج فروخته شده و يا 

رقم بيکاری ، اگر تعداد .  کمپانی در آمريکا در خود را خواهند بست62000
جوی کار نيستند و يا آنهائی را که بدنبال کار نيمه وقت کسانی را که ديگر درجست

می گردند و لی پيدا نمی کنند بر ارقام بيکاری اضافه کنيد ، نرخ بيکاری در آمريکا 
  .درصد نزديک خواهد شد14به 

وبرای ما ابزار کمی برای باز کردن راه خود برای خارج شدن از اين وضعيت باقی 
مصرف . ه توليد در آمريکا را ويران کرده استجهانی شدن ، شاخ. مانده است

کنندگان آمريکائی براثر ارائه اعتبار اسان توسط کمپانی های کارت های اعتباری ، 
حکومت تعهد به ريختن چندين تريليون برا ی حل .  تريليون دالر بدهی دارند14

تر پول بحران گرديده است که بيشتر آن يا از طريق گرفتن وام و يا چاپ هرچه بيش
و حکومت ، تريليون ها دالر بيشترنيز برای ادامه هزينه های جنگ . خواهد بود

و متاسفانه کسی اين اين واقعيت  . عراق و افغانستان  همچنان قرض می کند
بديهی را بر زبان نمی آورد که ما هرگز قادر به باز پرداخت اين همه قرض 

 خروج از بحران را پيدا کرده و ما ميخواهيم هر طور شده ،  راه! نخواهيم بود
بگذار کودکان ما نگران چنين ! پروژه امپراتوری خود را بر پايه قرض حفظ کنيم

در برابر اين بحران ، هيچ طرح واقع بينانه و جامعی که مبتنی بر !  وضعيتی باشند
محدوديت های شديد ما بوده و يا مانع از خونريزی شده و يا انبوه محروميت های 

. ده ما  رابعنوان شهروندانی که رنج ميبرند ، کاهش دهد  ، عرضه نميشودفزاين
حال شما اين وضعيت را با استراتژی امنيت ملی دولت برای سرکوب بالقوه نا 
آرامی های داخلی کنار هم بگذاريد و آنوقت تصوری از آينده ای که در انتظار 

  !ی رسدآينده چندان درخشان بنظر نم. ماست بدست خواهيد آورد
دغدغه مرحله مقدم دولت آمريکا ، بحران :" دنيس بلر در برابر سنا می گويد 

بحران اکنون بمدت يکسال است . اقتصادی جهان و پی آمد های ژئوپوليتيک آنست
که ادامه دارد و اقتصاد دانان اختالف نظر دارند که ما کی و چگونه به پايان آن 

ند که بحران عميق تر شده و حتی به سطح برخی حتی ترس آنرا دار. خواهيم رسيد
البته همه ما عوارض دراماتيک ناشی از بحران اقتصادی . برسد" بحران بزرگ " 

، و  بی ثباتی و سطوح بسيار باالی خشونت 1930 و 1920در اروپای دهه های 
  ".در آن سال ها را بخاطر داريم

 در ماه نوامبر در يک "کالج جنگی ارتش آمريکا" شبح نا آرامی اجتماعی ، در 
شوک های : ناشناخته های شناخته شده : " تحت عنوان  " تک نگاری"

سند تک . نيز مطرح گرديد" استراتژيک غير سنتی در توسعه استراتژی دفاع
جا به جائی های " نيروی نظامی بايد برای " نگاری هشدار می دهد که 

بر اثر فروريزی " مکن است استراتژيک خشن در داخل آمريکا آماده باشد ، که م
وضعيت های اضطراری " ، "مقاومت هدفمند داخلی " ،" اقتصادی غير مترقبه

بر " ازبين رفتن کارکرد سياسی و نظم حقوقی" و يا " فراگير در بهداشت عمومی

خشونت داخلی وسيع ، " سند مزبور خاطرنشان می سازد که . انگيخته شده باشد
هد داشت که اولويت های خود را نهايتا به دفاع از نظم دستگاه دفاعی را بر آن خوا

  :سند ادامه می دهد ". داخلی و امنيت انسانی تغيير دهد
دولت آمريکا و نيروی نظامی آمريکا که بخاطر امنيت طوالنی داخلی در خواب " 

خرگوشی فرو رفته بود ، ناگزير خواهد بود که بسرعت بخش هائی و يا حتی 
عهدات امنيتی خود در خارج را برای روياروئی با نا امنی بيشترين بخش از ت

  ".بسرعت فزاينده داخلی ، به کشور فرا خواند
در صورت وخيم شدن اوضاع ، اين امر ممکن است شامل استفاده از نيروی " 

مضافا اينکه وزارت دفاع . نظامی عليه گروه های مخالف در داخل آمريکا نيز باشد
سی برای تداوم حيات قدرت سياسی در يک کشور چند ، ضرورتا يک وسيله اسا

  ".ايالتی ، و يا تعرض و آشوب داخلی در مقياس ملی ، بشمار می رود
بزبان انگليسی ساده که بوروکرات ها و نظاميان از بيان علنی آن امتناع دارند  ، 
اين اظهارات جز بر قراری حکومت نظامی و اداره کشور بصورت دوفاکتو توسط 

بنابراين .آنها چنين احتمالی را بررسی می کنند .   دفاع ، چيز ديگری نيستوزارت
  .شما نيز بايد آنرا در نظر بگيريد

تقريبا " درياساالر دنيس بلر در طی اظهارات خود  برابر سنا هشدار می دهد که 
يک چهارم از کشور ها در جهان هم اکنون سطخ پائينی از بی ثباتی ، نظير تغيير 

او اضافه می کند که ". ا بخاطر کاهش اقتصادی جاری را تجربه کرده اندحکومت ه
بخش بزرگی از تظاهرات ضد دولتی در جهان ، در اروپا و کشور های سابقا " 

ولی اين بدان معنا نيست که اين تظاهرات ضد دولتی به ". عضو شوروی بوده است
يد که فروريزی سيستم دنيس بلر به سناتور ها می گو. آمريکا سرايت نخواهد کرد

احتماال موجی از بحران های اقتصادی در کشورهای اقتصاد بازار " مالی جهانی ، 
" او همچنين اضافه می کند که ".  بوجود خواهد آورد 2009جديد را درسال 

کشور های آمريکای التين ، کشور های سابقا عضو شوروری و کشور های ساحل 
 و يا امکان دسترسی به کمک های بين المللی و جنوبی آفريقا ، فاقد منابع نقد

  ".اعتبارا ت و يا مکانيسم های مقابله با اين وضعيت هستند
وقتی رشد کاهش می يابد ، غريزه من بمن می گويد که مسائلی از آن ناشی " 

وی به اين نکته اشاره می ". خواهد شد ، و ما آنها را مورد توجه قرار می دهيم
ماری نشان می دهند که بحران های اقتصادی اگر بيش از يک يا الگوهای آ" کند که

  ".دوسال ادامه پيداکنند ، خطر بی ثباتی ، رژيم ها را تهديد می کند
هرچه بحران اقتصادی شتاب . دنيس بلر ، روايت تاره ای از ترس را ارائه می دهد

ل و اوباش بگيرد ، بما خواهند گفت که نه افراطيون ريشدار اسالمی ، بلکه اراز
داخلی ، طرفداران محيط زيست، آنارشيست ها، اتحاديه ای کارگری ، و افراد 
خشمگينی از طبقه کارگر که به بی نوائی کشيده شده اند ، مارا تهديد ميکنند ، 
هرچند که افراد نشسته بر مسند قدرت ، هروقت که الزم شد ، برای دادن شوک 

ن ريشدار اسالمی از انبان خود ابائی غير بومی به ما، از در آوردن افراطيو
جرم وجنايت همانگونه که در زمان های آشفتگی و بحران رخ . نخواهند داشت

آنانی که مخالف امنيت دولتی با مشت آهنين هستند ، . ميدهد، فزونی خواهد يافت
بهمديگر خواهند پيوست و بنگاه های خبر پراکنی از رشد جرم و جنايت مادون 

  .بر خواهند دادطبقه ای ها خ
 از ايالت ميسوری Christopher Bondسناتور جمهوريخواه  کرستوفر بوند 

که معاون کميته سنا ست ، نميدانست که دربرابر اظهارات دنيس بلر چه بگويد ، و 
و "شرايطی را در باره کشور عنوان ميکند" به اين گفته بسنده کرد که بلر ، 

  ".لی جامعه اطالعاتی تبديل شده استبه کانون اص" بحران اقتصادی جهان 
فروريزی اقتصادی، بالهت اعتقاد جمعی ما به بازار آزاد و بی پايگی يک اقتصاد 
مبتنی بر رشد بی پايان ، مصرف و قرض وبسط هرچه بيشتر را بر مال کرده است 

ايدئولوژی رشد نامحدود ، ناتوان از در نظر گرفتن تحليل رفتن وسيع منابع جهان . 
سوخت فوسيلی گرفته تا آب تميز و کاهش ذخاير ماهی ها ، اضافه رشد جمعيت از 

جريان عظيم بين المللی . ، افزايش جهانی گرما و تغيير محيط زيست بوده است
وجود دالری . سرمايه های بی کنترل ، سيستم مالی جهان را به فالکت کشانده است

، تکنيک )   وبرو خواهد شدکه بزودی با کاهش ارزش ر( گران قيمت گذاری شده 
وحشی ، حباب سهام و ماليه معطوف به مستغالت ، حرص لجام گسخته و بی مهار 
، نابودی بخش توليدی کشور ، قدرت دادن به يک طبقه اليگارشيک ، فساد 
نخبگان سياسی ما ، به فقر کشاندن طبقه کارگر کشور ، متورم ساختن هرچه 

دن اعتبارات بی کنترل ، همگی گوئی در توطئه ا بيشتر بودجه نظامی و دفاعی و دا
بحران مالی بزودی به بحران پولی تبديل .ی هم آهنک ، ما را بر زمين کوبيده است

ما گذاشتيم که بازار . شوک دوم ، اعتبار مالی ما را تهديد خواهد کرد. خواهد شد
  !بر ما حکومت کند و اکنون بهای آنرا می پردازيم

ت های بزرگ ، که اصرار داشتند که ده ها ميليون دالر به دزدان سرگردنه شرک
آنها پاداش داده شود ، زيرا خود را بهترين و تيز هوش ترين ها می دانستند ، 

مقامات انتحاب شده ما ، همراه مطبوعات ، .شعبده بازانی کاذب از آب در آمدند
مدارس .ند خود را بصورت نوکران فاسد و بی کردار شرکت های بزرگ ظاهر ساخت

بازرگانی و نخبگان روشنفکری ما ، چيزی جز بازار تقلب و عناصر متقلب نبوده 
سرمايه داری ليبرال خود را .به چين نگاه کنيد.عصر غرب پايان يافته است! اند

  وقت آن نيست که غبار از کتاب های مارکس برگرفته شود؟. نابود کرده است
Chris Hedges جايزه پوليتسر در روزنامه نگاری  ، روزنامه نگار و برنده

  .متن اصلی اين مقاله در سايت  زير منتشر شده است. است
http://www.truthdig.com/report/item/20090216_bad_new

s_from_americas_top_spy/  
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 بازتاب غيرمنتظرۀ 
  جنگ تحميلي بر فلسطينيان

  ترجمه بهروز عارفي -  آلن گرش
يل با براه انداختن تهاجمي عليه غزه، نه تنها تالش کرد که دولت اسرائ

عقب ماندگي اش نسبت به جناح راست اسرائيل را در انتخابات آينده اين 
کشور در روز دهم فوريه، تالفي کند،  بلکه همچنين در صدد انتقام 

 در لبنان  ٢٠٠٦شکست ارتش اين کشور در جنگ با حزب اهللا درسال 
نظرسنجي ها . ن، ترازنامه اين جنگ دور از انتظار بودبا وجود اي. بود

. پيروزي حزب ليکود با رهبري بنيامين نتان ياهو را پيش بيني مي کنند
ابعاد کشتارها  و نابودي ها وجهه اسرائيل را .اما، حماس مقاومت کرد

  .کدر تر ساخت
ه دولت اسرائيل با براه انداختن تهاجمى عليه غزه، نه تنها تالش کرد ک

عقب ماندگى اش نسبت به جناح راست اسرائيل را در انتخابات آينده اين 
کشور در روز دهم فوريه، تالفى کند، بلکه همچنين در صدد انتقام شکست 

با .  در لبنان بود٢٠٠٦ارتش اين کشور در جنگ با حزب اهللا درسال 
 نظرسنجى ها پيروزى. وجود اين، ترازنامه اين جنگ دور از انتظار بود

اما، . حزب ليکود با رهبرى بنيامين نتان ياهو را پيش بينى مى کنند
ابعاد کشتارها و نابودى ها وجهه اسرائيل را کدر تر .حماس مقاومت کرد

 . ساخت
يا لشکرکشى به ] ١٩٤٨[هنوز در دوران جنگ استقالل ] اين نظاميان[, 

زندگى آنان در تانک، کنترل . بسر مى برند] ١٩٥٦[صحراى سينا 
سرزمين ها يا زير نظر گرفتن مناطق تحت کنترل و تسخير آن يا اين تپه 

در تاريخ، . (...) اما، هيچيک از اين ها ارزشى ندارند. خالصه مى شود
به عنوان نخستين جنگى ثبت خواهد شد که طى آن ] ٢٠٠٦[جنگ لبنان 

  , )١. (فرماندهان نظامى متوجه کهنگى جنگ کالسيک شدند
اسرائيلى بيان نکرده است، بلکه , گمنام, صلح طلب اين جمالت را يک

براى رمز ). ٢٠٠٨سپتامبر (گوينده آن، شخص ايهود اولمرت است 
گشائى ضمير ناخود آگاه نخست وزير گناهکار اسرائيل، به روانکاوى 

اين نخست وزيرچنان توانائى داشت که در . چون ژاک الکان نيازمنديم
در لبنان براه اندازد و سپس آن را در ، جنگ فاجعه بارى ٢٠٠٦تابستان 

در حالى که وى ادعا مى کرد که کشورش بايد از بينش . غزه تکرار کند
 . تنگ نظرانه در مورد مسئله امنيت دست بردارد

بدون ترديد، او در بينش اغلب دولت هاى اسرائيل؛ که ژنرال موشه 
ده بود،  آنرا صريحًا بيان کر٢٠٠٢آيالون رئيس ستاد ارتش در سال 

بايد فلسطنيان را عميقا به اين نکته آگاه کرد که ملتى مغلوب ,: سهيم است
هنگام هر جنگ جديدي، اين رهبران آهنگ مشابهى سر مى ). ٢(, اند

, درس خوبى ,دهند که اعراب فقط زبان زور را مى فهمند؛ به آن ها 
تزيپى ليوني، وزير خارجه . بدهيم و باالخره صلح ميسر خواهد شد

ما انگشت ها يمان را روى ماشه نگه خواهيم ,اسرائيل اعالم کرد که 
ايهود اولمرت و دولتش طرفدار صلح اند، صلحى از آنگونه ). ٣(, داشت

 . که اياالت متحده در قرن نوزدهم به قبايل بومى سرخ پوست تحميل کرد
دولت . در هجدهم ژانويه، توپ ها بطور موقت از شليک باز ايستادند

يل مى خواست که ارتش آن پيش از آغاز رياست جمهورى باراک اسرائ
اوباما از غزه خارج شود و حماس به اسرائيل يک هفته مهلت داد تا 
سربازانش را خارج کند و گذرگاه هاى ميان غزه و جهان خارج را دوباره 

عالوه بر نابودى همه زيربناهاى حياتى که عامدانه ويران شد، . باز گشايد
رت خانه ها، مراکز آتش نشانى و البته مجلس و دانشگاه؛ بهائى نظير وزا

. که اهالى پرداختند، همه تلويزيون هاى جهان را بخود اختصاص داده بود
حتى رسانه هاى فرانسه که در آغاز بسيار خجالتى برخورد مى کردند، 

به غير از جناياتى که . ديگر نمى توانستند بزرگى فاجعه را ناديده بگيرند
ايد روزى رهبران اسرائيل را به دادگاهى بين المللى بکشاند، و خارج از ش

هر برداشت اخالقي، ببينيم پس از پايان اين نبردها، چه دورنماى سياسى 
 محلى و منطقه اى بوجود خواهد آمد؟ 

هدف درجۀ اول دولت اسرائيل تضعيف دائمى حماس از جمله سياسى و 
داده , تروريست ها ,به , درس خوبى ,اسرائيل مدعى است که. نظامى بود

آيا مسئله به همين سادگى است؟ تاکتيک بمباران وسيع و فرار از . است
مرحله سوم . نبردهاى رودررو تلفات ارتش اسرائيل را محدود کرد

. عمليات که شامل تهاجم پياده نظام به درون شهرها بود، به اجرا در آمد
ان نداد تا هسته نظامى حماس را که اين تاکتيک ها به ارتش اسرائيل امک

حماس . بين سه تا پنج هزار رزمنده آموزش ديده اند، از هم بپاشاند
، توانست تا آخرين لحظه به پرتاب ٢٠٠٦همچون حزب اهللا در سال 

و عمليات تامين اسلحه نيز، هر چند خفيف تر بود ولى . موشک ادامه دهد
 .ادامه يافت

سازمان اسالم گرا و از جمله پرتاب موشک به انتقادات وارد به استراتژى 
سوى غير نظاميان به جاى خود، ولى اکثريت عظيمى از فلسطينى ها 

همان طورى که شهادت . دولت اسرائيل را مسئول اين نابودى ها مى دانند
خانم النا کليبو سفير سابق کوستاريکا در اسرائيل و مددکار امور بشر 

است، مردم از سال هاى دراز هرگز دوستانه کنونى در غزه حاکى 
و هنگامى که . تنفرشان نسبت به اسرائيل تا اين اندازه زياد نبوده است

اسرائيل تاکيد مى کند که اين جنگ عليه حماس بود و نه غيرنظاميان، 
 ) ٤(, .مردم ريشخند مى زنند

فلسطينى ها همچنين به تشکيالت خود مختار فلسطين ايراد مى گيرند که 
بحران دورنى سازمان الفتح که . ان جنگ دچار بى عملى شده استدر زم

به رغم فراخوان وحدت و مقاومت مروان برغوتى از درون زندان، پيش 
محمود عباس که موقعيتش ) ٥. (از اين نيز دچار تفرقه بود، عميق تر شد

متزلزل و خود منزوى شده بود، ناگزير شد که به تشکيل حکومت وحدت 
در روزهاى آينده، غزه تحت کنترل حماس باقى مانده . دهدملى فراخوان 

و يا توسط تشکيالت ملى اداره خواهد شد که در آن نقش مرکزى به عهده 
 آيا هدف اسرائيل اين بود؟ . حماس خواهد بود

 نقش اساسى نوسازى 
در مرحله آينده، اصلى ترين مرحله بازسازى غزه است و اسرائيل 

مسئولين اسرائيل بر اين امر تاکيد . آن نظارت کندميخواهد که مستقيما بر 
مى کنند که هيچ طرحى را نخواهند پذيرفت و بدون توافق آن دولت، هيچ 

اسرائيل توانست پشتيبانى خانم بنيتا فرر . دالرى وارد غزه نخواهد شد
. والدنر ، کميسر اتحاديه اروپا در امور خارجه را در اين زمينه جلب کند

 آنجائى که بديل ديگرى در غزه وجود ندارد، به احتمال زياد اما، از). ٦(
در آنصورت همه شرايط . بازسازى به کمک هاى بشردوستانه تقليل يابد

يعنى همان . براى از سرگيرى تيراندازى بسوى اسرائيل مهيا خواهد بود
 . محاصره تحميلى غزه که خود از داليل اصلى درگيرى اخير بود

قه را عميقا تغيير داده است اما نه در جهتى که اين جنگ اوضاع منط
اين جنگ ابتدا انزواى تشکيالت . رهبران اسرائيل در انتظارش بودند

خودگردان فلسطين را مورد تاکيد قرار داد و جبهه مقاومتى را تقويت کرد 
ــ و ! که حول قطر ــ که خود بزرگترين پايگاه آمريکا در منطقه است

اتفاقى رخ داد که در آن ] قطر[در نشست دوحه . سوريه تشکيل شده بود
ازجمله الجزاير، مراکش، لبنان و متحد آمريکا يعنى ( کشور عربى ١٢

شرکت داشتند و سنگال به عنوان رياست سازمان کنفرانس ) عراق
. اسالمي، ترکيه، اندونزي، ونزوئال و ايران نيز به آن پيوسته بودند

و قطر روابط )  ونزوئال و بوليوىنظير(موريتانى روابط ديپلماتيک 
 . اقتصادى اش را با اسرائيل بحالت تعليق در آورد

 ژانويه، کنفرانس سران عرب در ٢٠ و ١٩چند روز بعد، در روزهاى 
کويت شاهد آشتى شکننده اى بود که تحت رهبرى عربستان انجام گرفت 
 که مى خواست تصويرش را ترميم کند قاهره و رياض مى خواستند که
پاسخى به افکار عمومى به ستوه آمده عرب بدهند و در ضمن پيامى براى 
دولت جديدامريکا درباره اضطرارى بودن يک راه حل براى درگيرى 

از طرف ديگر، اينکه اسرائيل پيشنهاد . فلسطين و اسرائيل بفرستند
همکار خاورميانه اى خود حسنى مبارک را براى آتش بس نپذيرفت راه 

رئيس جمهورى مصر که از اين امتناع . ى هموار کردرا براى آشت
اسرائيل و نيز از امضاى قرارداد جداگانۀ آمريکا و اسرائيل براى مبارزه 

به شدت رنجيده بود، در ) و کنترل مرز آن با مصر(با ورود سالح به غزه 
 .سخنان خود لحنى سرسختانه به کار برد

اش را در صحنه منطقه اى ترکيه متحد سنتى اسرائيل، موقعيت فزاينده 
رجب اردوغان نخست وزير ترکيه و نيز مبارک رئيس . تثبيت کرد

. جمهورى مصر احساس کردند که مورد تحقير اولمرت واقع شده اند
 دسامبر از آنکارا ديدن کرده بود، ٢٣ و ٢٢اولمرت که در روزهاى 

نگفته کوچکترى مطلبى از نيت اسرائيل درباره غزه به نخست وزير ترکيه 
در حالى که ,:اردوغان در يک جلسه حزبى به همقطارانش گفته بود . بود

ما تالش فراوانى براى صلح مى کنيم، اين تهاجم ضربه اى عليه صلح 
نخست وزير ترکيه نارضايتى خود را از تعليق ميانجيگرى اش ) ٧(, .بود

دو ميان اسرائيل و سوريه که به از سرگيرى مذاکرات مستقيم ميان اين 
او يک روز پس از بمباران بناهاى . کشور منجر شده بود، بيان کرد

سازمان ملل متحد در غزه، خواستار تعليق عضويت اسرائيل در اين 
 . سازمان شد

در جريان بحران، ترکيه روابط خود را با حماس بهتر کرده و اميدوار بود 
. فا کندنقش ميانجى ميان اين سازمان و تشکيالت خودگردان فلسطين اي
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تظاهرات چند ميليون نفرى در شهرها و روستاهاى ترکيه، اجماع ملى را 
 . در اين زمينه به نمايش گذاشت

ايران با گسترش متفقانش در جهان عرب و مسلمان، وزنه خود را 
گفتار راديکال اين کشور پژواک فزاينده اى در منطقه . سنگين تر مى کند

ولت جديد آمريکا در موضعى قوى قرار يافته و اين کشور در مواجهه با د
با وجود اين، حکومت تهران در طول بحران، خويشتندارى بارزى . دارد

از خود نشان داد و حتى آيت اهللا خامنه اى رهبر انقالب اسالمى اعالم کرد 
 ). ٨(, .دراين زمينه، دستان ما بسته است, که 

حتمال گشايش جبهه پرتاب چند راکت از لبنان به سوى اسرائيل، بخاطر ا
گرچه چنين حادثه اى پديد نيامد، ولى ميتوان اين . جديدى مايه هراس شد

بدين صورت که احتمال دارد ايران . رخدادها را بمثابه هشدارى تلقى کرد
از راه هاى ديپلماتيک به دولت مصر فهمانده باشد که نابودى حماس را 

 . تحمل نخواهد کرد
خيابانى توده هاى ,ت به اعتراضات حکومت هاى کشورهاى عرب نسب

نشانه هاى اين تحقير بى اعتنائى اين . با تحقير برخورد کردند, عرب
 در فلسطين و ٢٠٠٦دولت ها به نتيجه انتخابات دموکراتيک در ژانويه 

هنگامى که دولت عربستان سعودى با صدور بيانيه . پيروزى حماس بود
غزه را محکوم کردند، , هنسل کشى نژاد پرستان, ژانويه ١٢اي، در 

آنان از وسعت ابعاد . وزارت خانه هاى اروپائى شانه ها را باال انداختند
به رغم وجود (اعتراضات در جهان عرب و مسلمان از جمله در مصر 

با وجود اين، . يا افغانستان آگاهى ندارند) وضعى شبيه به حکومت نظامى
صلح با اسرائيل بکند؟ کدام دولت عربى ميتواند در آينده صحبتى از 

اين طرح .  اعراب نکوهش کرد٢٠٠٢پادشاه عربستان از طرح صلح 
صلح کلى ميان جهان عرب و اسرائيل در برابر ايجاد دولت فلسطين 

، ١٩٦٧مستقل بر روى سرزمين هاى اشغال شده توسط اسرائيل در سال 
  . ديگر زمان درازى مسئله روز نخواهد بود

 ژانويه، هنگامى که ١٨ز است که درست در روز اين تقارن تعمق برانگي
اولين گروه از خبرنگاران غربى تصاوير غزه غمزده را مى فرستادند، 
اولمرت نخست وزير اسرائيل را بر پرده تلويزيون ها مى ديديم که در 
حضور رهبران شش کشور اروپائى و از جمله نيکوال سارکوزى از 

 اسرائيل و نگرانى شان به خاطر پشتيبانى فوق العاده آنان از دولت,
چنين پيداست که بيش از هر . اظهارخوشنودى مى کرد, امنيت کشور

 تا کنون، موضعگيرى اروپا و بويژه فرانسه ١٩٦٧زمان ديگر، از سال 
به سرمقاله سرژ حليمى در همين (بر سياست اسرائيل منطبق شده است

يد که ارتقاى روابط با نگاهى به گذشته، مى توان د). شماره نگاه کنيد
 تحقق يافت، بمثابه ٢٠٠٨ميان اتحاديه اروپا و اسرائيل که در دسامبر 

بدون در نظر گرفتن تجاوزات : چراغ سبزى بود براى عمليا ت عليه غزه
از قدرت متجاوز حمايت ) از جمله فرانسه(اسرائيل ، اتحاديه اروپا 

 ) ٩. (خواهند کرد
 يبانى مى کند؟ آيا فرانسه از قدرت اشغالگر پشت

رکن اين اتحاد غرب در قامت جنگى , تروريسم اسالمگرا,مبارزه با 
 توضيح مى ١٩٨٠بخشى از جناح راست در سال هاى دهه . صليبى است

به خاطر ما با کمونيسم ، اتحاد ,داد که دولت آپارتايد در آفريقاى جنوبى 
رلوسمونى البته آنان به پاى جنون سيلويو ب. ,شوروى و کوبا مى جنگد

: نمى رسند که در بيت المقدس اظهار داشت] نحست وزير ايتاليا[
هنگامى که مى شنوم بسوى اسرائيل راکت پرتاب شده، آن را مانند ,

و همچنين ). ١٠(خطرى مى پندارم که ايتاليا و کل غرب را تهديد مى کند 
ارتش اسرائيل ,که نوشته بود ) چاپ پاريس(سخنان مدير مجله اکسپرس 

سارکوزى بارها توضيح داده است که ). ١١(, دفاع مى کند, آرامش ما,ز ا
حماس مسئوليت سنگينى را در اين جنگ بر دوش مى کشد، زيرا او آتش 

به مقاله دروغ . ( بس را شکسته در حالى که حقيقت کامال خالف آن است
 ) مراجعه کنيد... هر چه بزرگ تر

 و خروش فرانسه، از به رغم سفرهاى متعدد رئيس جمهور پرجوش
همان طورى که حمالت بى . اعتبار اين کشور بسيار کاسته شده است

از . سابقه مطبوعات عربى از جمله در کشورهاى ميانه رو گواه آن است
اين پس در اين مناطق فرانسه را همقطار آمريکاى جورج دبليو بوش مى 

همه ,:سد ژانويه مى نوي١١روزنامه الوطن چاپ عربستان در . دانند
در . قدرت هاى بزرگ از جمله فرانسه از مواضع اسرائيل جانبدارى کردند

, .حالى که پيش از اين، فرانسه نمونه توازن در قباِل مسائل منطقه اى بود
و تصميم پاريس براى مشارکت در مبارزه با قاچاق اسلحه در غزه تنها 

زيرا تا . بمنزله عمليات حفاظت از يک قدرت اشغالگر محسوب مى شود
کنون هيچکس از دولت اسرائيل نخواسته است که از تسليح خود دست 

  ... بردارد
 چنين ٢٠٠٩ ژانويه ١٨عنوان هفته نامه انگليسى ابزرور در شماره 

جنگى بى هدف به شکست اخالقى اسرائيل منجر ,: جلب توجه مى کند
تهاجم به غزه در حقيقت به فروريختن اغلب مرزهاى اخالقى . ,شد

يک اصطالح عبرى اين وضع را خالصه مى کند که ترجمه آن . انجاميد
اين جمله بصراحت توسط گيورا ايالند، . ,ارباب خل شده است,: چنين است

اگر به غيرنظاميان ,: يکى از مشاوران پيشين امنيت ملى اسرائيل بيان شد
ما حمله شود، ما بطور متناسب پاسخ نمى دهيم بلکه با تمام توانى که 
داريمچنان خسارتى وارد خواهيم داد که دشمن قبل از هر حمله اى دوبار 

 ). ١٢(, فکر کند
دکترين , در لبنان بکار رفت که بر آن نام ٢٠٠٦اين تاکتيک در سال 

را نهاده ) بنام محله اى از بيروت که مقر حزب اهللا قرار دارد(, ضاحيه
تروريست ,ا که بودند و به روشى متکى است که محله يا روستاهائى ر

 .هنگام تيراندازى در آنجا بسر مى برند، کامال ويران سازد, ها
اسرائيل از اين پس با بى اعتنائى و تحقير تلفات غيرنظاميان را بعهده مى 

مردخاى الياهو، خاخام بزرگ پيشين سفاراد در نامه اى به ايهود . گيرد
ى داد که  به او اطمينان خاطر م٢٠٠٧اولمرت نخست وزير در سال 

هيچگونه ممنوعيت اخالقى براى کشتن غير نظاميان بدون تبعيض به ,
. ,)١٣(هنگام حمله احتمالى به غزه جهت توقف پرتاب راکت وجود ندارد 

. اشغال هرچه بيشترطول بکشد، اشغالگر را به فساد بيشترى مى کشاند
ميتوان حدس زد که اگر در فرانسه ، جنگ الجزاير چهل سال طول مى 

 . شيد، وضع آزادى ها و قواعد اخالقى به چه صورتى در ميآمدک
حکومت آفريقاى جنوبي، با اراده اى قوى تر از بسيارى از دولت ها، 

تجربه طوالنى مبارزه عليه رژيم . تجاوز اسرائيل به غزه را محکوم کرد
آپارتايد ماهيت دوروئى گفتمان غرب را در مورد خشونت و تروريسم به 

نلسون ماندال با اشاره به . ره ملى آفريقا آموخته استرهبران کنگ
مذاکراتش با حکومت سفيد پوست آفريقاى جنوبى و درخواستش براى 

 : توقف خشونت ها مى نويسد
من پاسخ مى دادم که دولت مسئول خشونت است، چراکه هميشه ,

اگر . سرکوبگر است که شکل مبازره را تحميل مى کند و نه سرکوب شده
ران خشونت بکار برند، هيچ راه ديگرى پيش پاى سرکوب شده سرکوبگ

اين روش شکلى از دفاع در مورد ما،. با خشونتنمى ماند جز پاسخ گوئى 
 ).١٤(, .مشروع بود
 : پاورقى ها

١ � The New York Review of Books, 4-17 December 2008  
 ژانويه ٧ نيويرک تايمز، شماره ،,آن چه درباره غزه نميدانيد, نقل قول از رشيد خالدي، � ٢

٢٠٠٩ 
  ٢٠٠٩ ژانويه ١٩ مصاحبه با روزنامه لوموند، � ٣
٤ - Mel Frykberg, , Retour de l�aide humanitaire � Gaza ,, Inter 

Presse Service, 20 janvier 2009  
 :  به سايت روزنامه اومانيته چاپ پاريس مراجعه کنيد� ٥

www.humanite.fr   
  ٢٠٠٩ ژانويه ١٩نات نخست وزير ترکيه در روز  بيا� ٦
 ٢٠٠٨ دسامبر ٢٩، شماره)به انگليسى(چاپ آنکارا , زمان امروز, روزنامه � ٧
  به نقل از تريتا پارسي، در وب الگ - ٨

Trita Parsi, , Israel, Gaza and Iran : Trapping Obama in imagined 
fault  

lines ,, The Huffington Post(blog), january 13, 2009  
را موقتا , ارتقاى روابط, اتحاديه اروپا با توافق اسرائيل تصميم گرفت در شرايط فعلى اين - ٩

 . معلق نگه دارد
 ٢٠٠٩ روزنامه هآرتص، نوزدهم ژانويه � ١٠
 ، مجله christophe Barbier کريستف باربيه � ١١

  ٢٠٠٩ ژانويه ١٤، پاريس، L�Expresseاکسپرس
  ٢٠٠٩ ژانويه ٢٠به نقل از روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون، چاپ پاريس، شماره  - ١٢
  ٢٠٠٧ مه ٣٠، شماره, جروزالم پست,  به نقل از روزنامه� ١٣
  به نقل از کتاب تلسون ماندال، � ١٤
 ٦٤٧، پاريس صفحه )فرانسه(کتاب هاى جيبى , راهى دراز بسوى آزادى, 

................................................. 
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گاهی خانم احمدی خراسانی آن چنان نگاه زيبايی به برخی مفاهيم و 
بسيار روشن است که . کارکردها دارند که انسان را به تحسين وامی دارند

اين ديدگاه ناشی از تجربه های تلخ و سخت دوران گذشته و حال و حاصل 
ت موجود در جامعه و يافتن تالش ايشان برای روشنايی افکندن بر معادال

 . راه حل برای بقاء و پيش روی می باشد
پايان جنگ صليبی "مقاله حاضر را  تحت تأثير خواندن مقاله ای با تيتر

می نويسم و با اين که بينش " ها در جنبش های اصالح گرا"سمبل"
ايشان را نسبت به بسياری از موارد مطروحه در مقاله می پسندم، جای 

گر را در آن خالی ديدم و سعی می کنم، آن جا که حرفی برای برخی دي
 . نوشتن دارم، در اين مقاله بيان کنم

  !دنيايی ديگر
 الله حسين پور

چه خوب است که فرصتی پيدا کنيم و راجع به سياستِ  حذف بگوييم و 
سياستی که نه تنها بر تار و پود نظام موجود، بلکه بر تمام . بنويسيم

گروه های سياسی، اجتماعی، مدنی و حتی بر تار و پود سازمان ها و 
 .نظام خانواده و بر تمام آحاد جامعه، فرد و انسان حاکميت می کند

اگر قدرت در دستان من است، تو . اگر با من نيستی، بر منی و بايد بروی
اگر قدرت در . را با زور و جنگ، کشتار، اعدام و خفقان بيرون می فرستم

اما فضای موجود حکم می کند که از آن استفاده نکنم، و يا اختيارم هست، 
 . اگر قدرتی ندارم، پس تو را می گذارم و خودم می روم

سياستِ  حذف، سياستِ  انشعاب، سياست تکه تکه شدن، جدا شدن، يک 
ديگر را تحمل نکردن، سياست توطئه، انگ زدن، خوب و بد کردن، خوب 

 کردن، حصار زدن به دور خود يا را شقه شقه کردن، سياست انحصاری
به دور ديگران، سياست قهر کردن يا به قهر متوسل شدن، سانسور، 

می توان هم چنان به اين ليست افزود، اين سياست آن چنان حاکم ....... و
  . است که در هر جا و در هر رابطه ای خودنمايی می کند

مود های آن خيلی خوب است که اين سياست را بشکافيم و با تمامی ن
آن جاست که اگر توفيق دست داد، ديگر از همهمه صداها نمی . بجنگيم

آن جاست که ديگر به يک . هراسيم و  هر يک را به وضوح می شنويم
سال ها از شکوفه دادن . صدا نياز نداريم و يک رهنمود نمی خواهيم

صدها گل سخن گفتيم، برای تحقق اين شکوفه دادن ها بايد آن را آب 
ری کنيم و اين آب ياری تنها زمانی تحقق می يابد که صد ها صدا نيز يا

ديگر گذشت آن دوره ای که توده مردم را يک واحد تصور . غوغا کنند
می کرديم که می بايست يک رهبر، يک فتوا و يک نوا، آن را به مقصدی 

  . از پيش تعيين شده ببرد
جهت يابی و قدرت اگر مردم انسان هايی هستند که قدرت تفکر، قدرت 

تصميم گيری دارند و می بايست داشته باشند، پس بايد همه چيز را 
  . بايد همه اطالعات را داشته باشند و نه تنها بخشی از آن را. بشنوند

اگر برای شفافيت و علنی سازی کف می زنم، برای اين است که به 
 به علت انسان هايی که. رسالت انسان ها، به تک تک آن ها ايمان دارم

خفه شدن، در ميان حصارِ  سنگی قرار گرفتن و به علت گرفتن گوش 
  !نسل در نسل. های شان، خاموش مانده اند

چه خوب می شود که اين گوش ها باز شوند، اين درها گشوده شوند و 
قرار بر . اين انسان ها با بازيافتن توانايی های خود، قدرت پرواز را بيابند

زندانی زمين کنيم و از نمادهايی که همه و همه اين نيست که خود را 
. ساخته و پرداخته يک تاريخ زنجير و اسارت هستند، استفاده بهينه کنيم

  .قرار بر اين است که همه چيز را تغيير دهيم
آيا می خواهيم دنيايی ديگر داشته باشيم؟ يا همين : سئوال بزرگ اين است

رای مان بس است؟ يا از دنيای حقير با دست آوردهای کوتوله اش ب
پس بچسبيم به همين سمبل های موجود که وای، . سرمان هم زيادتر است

  .وای، همين را هم فردا از ما می گيرند
پس پاهای مان را که می خواهيم روی زمين بگذاريم، آن چنان بر زمين 
بفشاريم که تا قوزک در خاک سمنت سفت شوند و ديگر پرواز را برای 

. چرا که آن باال ها، همه چيز غيرقابل تصور است. ش کنيمهميشه فرامو
آرمان هايی برای شعر گفتن و نه . همه چيز رويايی ست دست نيافتنی

  !مبارزه کردن
چه را می خواهيم تغيير . پس چه شدند آن اراده های مان برای تغيير

دهيم؟ اگر ارزش ها، نمادها و چهارچوب موجود برای مان کافی ست، 
  برای چه کنش می کنيم؟!  می جنگيم؟اگر جنگ، نهبرای چه

اگر می خواهيم همين نمادها، سمبل ها و نظام حاکم بر جامعه را تصاحب 
کنيم، پس فرق مان با آن سازمان هايی که در پی کسب قدرت هستند و 

  شعار تغيير قدرت را با تصاحب آن يکی می بينند، چيست؟
يم، که بايد بگذاريم، آيا می حال اگر سياست حذف را به کناری بگذار

  توانيم ادعا کنيم که زندگی عادالنه و مسالمت آميزی خواهيم داشت؟

آيا نبايد با همين سياست حذف جنگيد؟ آيا نبايد سياست حذف را حذف 
يا بهتر است بگوييم نبايد وجود (وجود ندارند " خوب"و " بد"کرد؟ اگر 

ه رغم تفاوت های فکری، و اگر قرار است همه با هم ب) داشته باشند
عقيدتی، مذهبی، قومی، جنسيتی در کنار هم هم زيستی داشته باشند، آيا 

  عدالت رعايت شده است؟
اما وقتی به اين تفاوت ها که در کنار هم رديف شده اند، می نگريم، می 

  با تفاوت طبقاتی چه کنيم؟. بينيم جای يک تفاوت عظيم خالی مانده است
ا کنيم که با ناديده گرفتن اين تفاوت نيز، می توانيم آيا می توانيم ادع

  عادالنه کنار هم زندگی کنيم؟
ببينيد، بحث بر سر اين نيست که يک خانواده در خانه اجاره ای زندگی 

بحث بر سر . می کند و خانواده ديگر خانه اش را صاحب شده است
رده و تفاوتی ست که هر لحظه فاصله دهشتناک تری با يک ديگر پيدا ک

بحث بر سر تفاوت ميان پول های انباشته ای . سر به فلک کشيده است
ست که از حساب بانکی چند نفر سرازير شده و جيب های سوراخ سوراخ 

  . خانواده هايی ست که در نهايت چاره ای جز خودکشی جمعی ندارند
چطور می توان باناديده گرفتن اين تفاوت، مسالمت آميز در کنار هم 

چطور می توان تفاوت ها را در جامعه جست، کنار هم نوشت و زيست؟ 
چنين تفاوتی را که نه تنها در کشورما، بلکه در سراسر جهان نقش تکان 

  .دهنده خود را ايفا می کند، فراموش کرد
سئوال مهم تر اين است که آيا اصال می توان اين تفاوت ها را از هم جدا 

تار، جنگ، قهر، زندان، اعدام و نفرت کرد؟ آيا اين تفاوت ها که باعث کش
انسان ها از يک ديگر شده است، همان تبعيض هايی نيستند که در 
سراسر زندگی اجتماعی انسان ها در تاريخ، نقش بازی کرده ا ند؟ تبعيض 
هايی که همراه با هم زاده شده، يک رشته آن ها را به هم وصل کرده و 

 با وجود اين تبعيض ها می توان به می بايست با هم نيز نابود شوند؟ آيا
طور مسالمت آميز و عادالنه در کنار هم زندگی کرد، يا تنها با نابودی 

  آنان است که آشتی و تفاهم زاده می شود؟
آيا ما زنان می توانيم تبعيض جنسيتی را که نه تنها بر نظام و نمادهای 

ِ  ما زن ها نيز غلبه دا رد، فراموش حاکم، بلکه در رفتار تک تک خود
کرده يا ناديده بگيريم؟ آيا آن زن که نه تنها از تبعيض جنسی بلکه از 
تبعيض قومی نيز رنج می برد، می تواند تا ريشه کن شدن اين تبعيض ها، 
خواب آرامی داشته باشد و آن زن ديگر که نه تنها بار اين دو تبعيض را 

ده می شود، چه بر دوش می کشد، بلکه شيره اش با تبعيض طبقاتی دوشي
  بايد بکند؟

انسان هايی که زير بار اين . اين رشته را می توان هم چنان ادامه داد
می روند . تبعيض ها کمر خم کرده و با استخوان های شکسته، می روند

  .تا شايد روزی اين بار را به تاريخ سپرده و کمر راست کنند
  دمکراسی؟

تی تحقق می يابد که کليه اما دمکراسی وق.  دمکراسی هدف من نيز هست
دمکراسی همراه با تبعيض، ديگر دمکراسی . تبعيض ها محو شده باشند

  . نيست
اگر منظور از دمکراسی، انتخابات آزاد، دولت های چند حزبی و آزادی 
بيان و غيره است، طبيعی ست که هم راه با تبعيض نيز می توان به چنين 

سياری از کشورهای جهان سيستمی که در ب. دموکراسی ای دست يافت
کشورهايی که فقر در آن ها بيداد می کند، زنان در نقش . حاکم است

  . را می زند" بهتر"، حرف "برتر"فرودست بودن غرق شده اند و نژاد 
چگونه می توانيم در ايران با سيستم تک حزبی و يا بهتر بگوييم تک 

ت و تبعيض فتوا، با تصاحب نمادهای حاکم که تجسم بربريت و اسار
هستند، دمکراسی را حاکم کنيم؟ آيا برايمان کافی است که در چنين نماد 

  حاکمی، ارث زن و مرد را برابر کنيم؟
باور کنيد که برای آن نيز می جنگم، اما اين برابری يک قطره آب است 

  !در مقابل اقيانوس دمکراسی
رای تغيير نه ب. همه چيز را. برای حاکميت دمکراسی، اول بايد تغيير دهيم

تنها به ذره بين نياز داريم و بايد از پيرامون خودمان آغاز کنيم، بلکه به 
برای تغيير به بال هايی نياز داريم که به . يک عينک دوربين نيز محتاجيم

اندازه کافی گشوده شوند، که وقتی بر روی زمين دانه نک می زنيم، هر 
  .از درآييملحظه با گشودن بال های مان بتوانيم به پرو

  انقالب؟
اگر هم چنان جنبش هايی هستند که خود را  انقالبی يا انقالبی تر می دانند 
و يا جنبش هايی که خود را اصالح گرا و در نتيجه خود را غيرانقالبی می 
نامند، می توان ادعا کرد که اين ها خود را در غالب کلمات و مفاهيم بسته 

 . را در جامعه ببينندبندی کرده و حاضر نيستند واقعيت 
  16:بقيه در صفحه 
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 *ديدگاه * 
بحثی درباره ى مبانی دموکراسی مشارکتی 

 )قسمت چهاردهم(
  اسماعيل سپهر

  تعميم دموکراسی از حوزه سياست به حوزه اقتصاد 
در دموکراسی مشارکتی حق مردم در اعمال حاکميت بر سرنوشت خويش 

حاد مردم در نحوه مشارکت جدی آ. به حوزه سياست محدود نيست
ساماندهی و مديريت محل کار خويش و مدخليت جدی در ساماندهی حوزه 
اقتصاد، عرصه مهم ديگری از اعمال حاکميت مردم بر سرنوشت خويش 

  . در دموکراسی مشارکتی است
دموکراسی در معنای فربه آن با مدخليت جدی و گسترده مردم در تمامی 

در اين ميان نحوه ساماندهی و . استحوزه های زندگی اجتماعی متناظر 
مديريت محل کار، چه به لحاظ نقش آن در شکل دادن به زندگی اجتماعی 
فرد و چه به لحاظ ابعاد تاثير گذاری مادي، روحی و روانی آن بر زندگی 

تا آنجا که به . افراد از اهميت شايان و غيرقابل انکاری برخوردار است
 ميشود نيز، اهميت سياست و اشتياق به آحاد مردم به عنوان فرد مربوط

مدخليت در تصميم گيريهای سياسی بيش از هر چيز از نقش و تاثير 
سياست بر تعيين وضعيت معيشيتی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و از 
نقش آن در تعيين نحوه ساماندهی حوزه های کار و فعاليت اقتصادی 

است بيش از هر چيز در برای آحاد مردم، اهميت سي. سرچشمه ميگيرد
تعيين اشکال و حدود مالکيت، در تعريف حقوق کارگر و کارفرما و نحوه 
تنظيم روابط کاري، در تعيين ساعات کار هفتگی و سطح دستمزدها و 
بطور خالصه در تعيين نحوه رابطه فرد با محيط کار و محصول کار 

  . خويش است که معنا مييابد
. ين عرصه ابراز وجود اجتماعی فرد استمحل کار ملموس ترين و مهمتر

اگر تمکين به حق فرد در تعيين سرنوشت خود و بر سميت شناختن حق 
يعنی به تائيد و ( انتخاب سياسی وی امری مسجل و غير مشروط باشد 

تضمين استيالی نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نهادهای قدرت 
يط الزم برای مشارکت مهيا کردن شرا) سياسی مشروط و محدود نباشد 

به موازات مدخليت در امور ( افراد در ساماندهی امور محل کار خود 
و رفع از خود بيگانگی انسان در محيط کار بی ) مربوط به محل زندگی

  . ترديد گام اول در راه تحقق عملی حاکميت فرد بر سرنوشت خويش است
 امور مربوط به در کنار(مشارکت در ساماندهی امور مربوط به محل کار 

عاجل ترين اقدام در راستای رهايی فرد از زندان از خود ) محل زندگی
بيگانگی و عملی ترين و مناسب ترين عرصه برای اعمال حاکميت بی 

توده وسيع مردم با تجربه اندوزی . واسطه فرد بر سرنوشت خويش است
ها و از قدرت ورزی بی واسطه در محل کار و زندگی است که از توانايي

قابليتهای الزم برای قدرت ورزی در سطوح عالی نهادهای قدرتی 
در فقدان شرايط الزم برای قدرت ورزی در محيط کار . برخوردار ميگردند

و زندگي، بخش بزرگی از مردم از مهمترين و طبيعی ترين وسيله 
آموزشی برای کسب تواناييها و قابليتهای الزم جهت ايفاء نقش موثر و 

چنين . رصه های مختلف حيات سياسی محروم خواهند شدجدی در ع
) manipulation(محروميتی در عين حال زمينه را جهت دستکاری 

در اراده آحاد مردم و تسلط نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر مهمترين 
  .  قدرتی فراهم خواهد آورد-اهرمهای سياسی 

نمايندگان نهادهای اعطاء حق انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان پارلمان و 
نمايندگی ديگر به مردم و انکار حق آنها در ايفاء نقش جدی در نحوه 
ساماندهی و مديريت محل کار خود جلوه بارزی از محدوديت و کوچکی 

در ليبرال دموکراسی حاکميت . جثه دموکراسی در شکل ليبرالی آنست
مه سيادت افراد بر سرنوشت خود در جايی بر سميت شناخته ميشود که ادا

نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نهادهای قدرتی و امکان دستکاری 
در . و جهت بخشی به اراده توده مردم چندان دشوار و غيرممکن ننمايد

ساماندهی و تصميم گيری پيرامون مسائل مربوط به محل کار، اما افراد 
سليم اساسًا به شناخت و تجربه فردی خود اتکاء دارند و چندان راحت ت

در سياست گذاريها . اراده و خواست صاحبان ثروت و قدرت نخواهند شد
و تصميم گيريهايی در اين سطح، اهرمهای تبليغاتی از نقش تعيين کننده 
برخوردار نبوده و دستکاری اراده و آراء افراد برای يک دوره طوالني، 

  . اگر نه غيرممکن که بسيار دور از انتظار می نمايد
  ای عملی برای ايجاد دموکراسی اقتصادی  مکانيزمه-

اثبات اهميت و ضرورت تعميم دموکراسی از عرصه سياسی به عرصه 
اقتصاد و پذيرش حق افراد در مشارکت جدی در ساماندهی و مديريت 
محل کار خود، در سطح تئوريک و در عرصه جدل شايد چندان دشوار 

 سياسی به حوزه برخی از مخالفين تعميم دموکراسی از حوزه. نباشد
اقتصاد نيز آشکارا و مستقيمًا حق مشارکت افراد در ساماندهی امور 
مربوط به محل کارشان و دخالت آنها در سياست گذاری های کالن 

در حقيقت تعيين حد و مرز اين . اقتصادی را مورد سؤال قرار نمی دهند
ين مشارکت در حوزه های خرد و کالن اقتصاد و چگونگی تحقق عملی چن

  . مشارکتی است که بيشتر مورد بحث و دعوا ست
پيش از اين در بحث پيرامون حدود آزادی در دمکراسی مشارکتی خاطر 
نشان کردم که هر چند باور به آزادی در مفهوم فربه و تعهد به بسط 
آزادی در شکل ايجابی و مثبت به نحو اجتناب ناپذيری راه را بر ايجاد 

ی خواهد گشود، و هر چند وجود نابرابری  اقتصاد–برابری اجتماعی 
مانعی عمده در برابر بسط آزادی است، اما برابری بيشتر هميشه ارمغان 

در اين ميان آزادی بيشتر نيز با رفع برخی از . آور آزادی بيشتر نيست
مهمترين موانع پيش رو، تنها ايجاد و بسط برابری را در محدوده انتخاب 

   .واقعی مردم قرار می دهد
دمکراسی اقتصادي، اما شايد بسی بيش از آزادی با مفهوم برابری و 

در اين راستا .  اقتصادی تداعی شود–بطور مشخص با برابری اجتماعی 
برخی حتی دمکراسی سياسی را با برابری سياسی و دمکراسی اقتصادی 
را با برابری اقتصادی مترادف گرفته و برای دمکراسی اقتصادی معنای 

حقيقت، اما آنست که به رغم ارتباط .  برابری قائل نيستندديگری جز
تنگاتنگ و بنيادی دو مفهوم، اقدام به ايجاد دمکراسی اقتصادی را نمی 

  .  اقتصادی تقليل داد–توان به سادگی به ايجاد برابری اجتماعی 
تصور دموکراسی اقتصادی به عنوان برابری اقتصادی و پذيرش حق 

راد در ساماندهی و مديريت تام و تمام واحدهای برابر و مساوی همه اف
اقتصادی محل کار خود بی ترديد جز ساده کردن صورت مسئله و در 
غلتيدن در دام ساده انديشي، عوام گرايی و پوپوليسم نتيجه ای در بر 

دموکراسی چه در شکل سياسی و چه در شکل اقتصادی . نخواهد داشت
) و نه فردی( بر اعمال اراده جمعی آن اساسًا و به وجه غالب ناظر است

بنابراين نه قدرت سياسی را ميتوان بشکل کامًال برابر بين تمامی . افراد
  . آحاد جامعه تقسيم کرد و نه قدرت اقتصادی را

در رابطه با قدرت سياسي، به رغم تعهد و بهره مندی از همه ظرفيت ها 
هد به حق سياسی و راه گشائيهای دمکراسی مستقيم در دنيای مدرن، تع

برابر برای همه شهروندان و تضمين مشارکت جدی و گسترده آحاد مردم 
در هدايت و اداره سياسی جامعه همچنان و به نحو اجتناب ناپذيری 
متناظر است با بکارگيری مجموعه ای از مکانيزمهای مبتنی بر 

در اين چهارچوب حتی به رغم وجود مؤثرترين . دموکراسی نمايندگی
رها و مکانيزم ها جهت تمرکز زدايی هر چه بيشتر از قدرت سياسی و ابزا

حتی آنگونه که در (سهيم کردن هر چه بيشتر آحاد مردم در قدرت سياسی 
برابری قدرتی آحاد مردم ) دموکراسی مشارکتی می توان سراغ گرفت

حداقل برای يک دوره تاريخی طوالنی به برابری کامل و همه جانبه ای 
هم از اينرو است که در چهارچوب دموکراسی . د روئيدفرا نخواه

مشارکتی نيز تالش برای گسترش کمی و کيفی مرزهای مشارکت سياسی 
آحاد مردم در قدرت سياسی را، بايد کم و بيش تالشی دائمی و هميشگی 

  . تلقی کرد
در مقايسه با دموکراسی سياسي، دموکراسی اقتصادی اّما تصوير بسيار 

من برآنم که تحقق عملی اراده . ز برابری را بنمايش ميگذاردپيچيده تری ا
جمعی يک جامعه در عرصه ساماندهی اقتصاد خرد و کالن، در يک روند 
طوالنی به نحو اجتناب ناپذيری بسوی ايجاد برابری اقتصادي، و تا حدود 
بسيار برابری قدرتی در ساماندهی و هدايت عرصه خرد و کالن اقتصاد 

با اين حال آشکار است که اقدام به ايجاد برابری . ردسير خواهد ک
اقتصادی در هر سطح و در هر عرصهای و اقدام به ايجاد بالدرنگ نوعی 
از مديريت اقتصادی که در آن همه افراد کما و بيش از نقش مديريتی 
يکسانی در ساماندهی عرصه های خرد و کالن اقتصاد برخوردار باشند نه 

  . لوب و نه حتمًا مورد تأييد اکثريت آحاد مردم استضرورتًا ممکن و مط
برخوردار کردن شاغلين همه موسسات و واحدهای اقتصادی از حق برابر 
برای انتخاب نوع مالکيت و مديريت تام و تمام اين موسسات و واحدهای 
اقتصادي، شايد به نوعی برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد 

 با اعطاء چنين حقی به افراد شاغل در اين .اقتصادی جامه عمل بپوشاند
واحدها، شايد پذيرش نوعی از مالکيت جمعی و ايجاد نوعی برابری 
اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی به انتخاب اّول آحاد جامعه 

اعطاء چنين حقی به افراد شاغل در هر موسسه و واحد . تبديل شود
اجه شده و دير يا زود با اقتصادي، اما از جهات مختلف با چالش مو

  . مقاومت و مخالفت مردم روبرو خواهد شد
واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت و مديريت موسسات و 
واحدهای اقتصادی به افراد شاغل در اين موسسات و واحدهای اقتصادی 
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اگر چه ظاهرٌا دمکراتيک و برابر طلبانه جلوه می کند، اما نه اقدامی در 
و از جمله مبادی و ( تعهد به اصول پايه ای تاسيس دمکراسی راستای 

است و نه اقدامی در مسير ) اصول پايه ای تاسيس دمکراسی اقتصادی 
ايجاد جامعه ای مبتنی بر اصول برابری و برخوردار از رفاه و توازن 

  . اقتصادی
جدای از افراد شاغل در يک واحد اقتصادي، بسياری از افراد ديگر، چه 

عنوان مصرف کننده توليدات و خدمات اين واحد اقتصادي، چه به به 
عنوان افراد ساکن در محل استقرار اين واحد اقتصادي، چه به عنوان 
افراد شاغل در واحدهای اقتصادی مشابه و چه به عنوان بازيگران و 

اعم از شهر، استان و يا ( کنش گران اقتصادی در يک واحد جغرافيايی 
ستقيم و غيرمستقيم از تصميمات و سياست گذاريهای بطور م) کشور 

تعميم دمکراسی از حوزه . اتخاذ شده در اين واحد اقتصادی متأثر ميشوند
سياسی به حيطه اقتصادی مستلزم بکارگيری نوعی از سيستم تصميم 
گيری و بهره مندی از مکانيزم هايی است که به همه افراد ذی نفع در اين 

 دهد به نسبت درجه تاثير پذيری از اين تصميم تصميم گيری ها امکان
به اين اعتبار واگذاری تمامی . گيری ها، کم و بيش در آنها سهيم باشند

حق و حقوق ناشی از مالکيت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی 
به شاغلين واحدهای اقتصادی مزبور متضمن تعهد به اصول پايه ای 

  . پايه ای دمکراسی اقتصادی نيستدمکراسی فربه و گسترده و اصول 
با واگداری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت واحدهای اقتصادی به 

 -افراد شاغل در هر واحد اقتصادی شايد پذيرش نوعی از مالکيت جمعی 
تعاونی و ايجاد نوعی از برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد 

ايجاد . زحمت تبديل شوداقتصادی به انتخاب توده وسيعی از نيروی کار و 
برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادي، اما به دليل نابرابری 
حاصل از کارکرد اقتصادی واحدهای اقتصادی مختلف ضرورتًا برابری 

  . اقتصادی آحاد جامعه و رضايتمندی عمومی را نيز بدنبال نخواهد داشت
ی از مالکيت مشکل بزرگتر در رابطه با واگذاری حق و حقوق ناش

موسسات و و احدهای اقتصادی به شاغلين موسسات و واحدهای 
اقتصادی مزبور، اما به امر برنامه ريزی هدفمند اقتصادی و مديريت 

با واگداری حق و حقوق ناشی از مالکيت . آگاهانه اقتصاد مربوط می شود
واحدهای اقتصادی به افراد شاغل در هر واحد اقتصادي، شايد مالکيت 

چنين .  تعاونی جايگزين شود–وصی با شکلی از مالکيت جمعی خص
 تعاوني، اما اگرصرفان به معنای واگذری –شکلی از مالکيت جمعی 

اختيارات سرمايه داران و صاحبان خصوصی موسسات و واحدهای 
اقتصادی به شاغلين اين موسسات و واحدهای اقتصادی باشد، از نقطه 

ادی و اجتناب از بروز بحران های دوره نظر برنامه ريزی آگاهانه اقتص
ای سرمايه داري، ضرورتان شرايط بهتری از نظام سرمايه داری را در 

در چنين نظام اقتصادی نيز بروز هرج و مرج . چشم انداز قرار نمی دهد
اقتصادی و مواجه با ازدياد توليد به همان اندازه محتمل است که در نظام 

  . سرمايه داری
مات و مقتضيات دست يابی به اقتصادی پويا و بالنده و حرکت بعالوه، الزا

پر شتاب در راستای فقر زدايی و ايجاد رفاه اقتصادی نيز ضرورتا ن با 
لغو دفعتی و بالدرنگ مالکيت خصوصی در همه سطوح و درهمه عرصه 

برای دست . های اقتصاد و ايجاد شکلی از برابری اقتصادی متناطر نيست
ارفی از رشد اقتصادي، اشتغال زايی باال و تامين رضايت يابی به حد متع

مندی عمومی مردم، شايد در دوره های معينی حفظ مالکيت خصوصی در 
سطوح و در حوزه های معينی از اقتصاد و پذيرش حدی از نابرابری 
. اقتصادی در اين و يا آن عرصه و حوزه از اقتصاد، اجتناب ناپذير باشد

 و حقوق ناشی از مالکيت و مديريت موسسات و با واگذاری تمامی حق
واحدهای اقتصادی به شاغلين موسسات و واحدهای اقتصادی مزبور، اما 
امکان سياست گذاری کالن در رابطه با حفظ، الغاء و احياء اشکال مختلف 

اگر در . مالکيت در عرصه ها و حوزه های مختلف اقتصاد منتفی می گردد
 اختيار تصميم گيری و سياست گذاری بطور چهارچوب واحدهای اقتصادی

تام و تمام به شاغلين اين واحد واگذار شود، اکثريت شاغلين اين واحدها 
با حرکت از منافع فردی و کوتاه مدت خود ممکن است به ايجاد نوعی از 
برابری اقتصادی در چهارچوب اين واحدهای اقتصادی حکم داده و راه را 

گذاری کالن در رابطه با تعيين حدود کارکرد بر اعمال هر گونه سياست 
  . هر يک از اشکال مالکيت در هر عرصه اقتصادی ببندند

بنابراين نه تعهد و تقيد به اصول پايه ای تاسيس دمکراسي، نه تعهد و 
پايبندی به ايجاد برابری اقتصادي، نه اجتناب از هرج و مرج اقتصادی و 

 شرايط را برای ايجاد حد دست يابی به سطحی از رشد اقتصادی که
متعارفی از رفاه اقتصادی ممکن سازد، واگذاری تمامی حق و حقوق 
ناشی از مالکيت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلين اين 

 و در واقع ايجاد نوعی از برابری –موسسات و واحدهای اقتصادی 

، اما به هيچ اين امر.  را توجه نمی کند–اقتصادی بدوی و غير کارآمد 
وجه ضرورت اقدام به ايجاد دمکراسی اقتصادی و تالش جدی برای تامين 
و تضمين مدخليت و مشارکت موثر نيروی کار و زحمت در هدايت و 

چه اينکه . ساماندهی اقتصاد خرد و کالن را مورد سوال قرار نمی دهد
دمکراسی اقتصادی نه بر ايجاد نوعی برابری خطی و بدوی در عرصه 

قتصاد که به تالش برای ايجاد برابری قدرتی بيشتر در امر ساماندهی ا
  . عرصه های خرد و کالن اقتصاد نظر دارد

   مفهوم واقعی دمکراسی اقتصادی -
دموکراسی اقتصادی يا تعميم دموکراسی به حوزه اقتصاد اگرچه راه را بر 

 اقتصادی ايجاد برابری اقتصادی می گشايد، اما ضرورتان با ايحاد برابری
دموکراسی در عرصه اقتصاد ناظر است بر اعمال اراده . مترادف نيست

واقعی مردم و بويژه آحاد نيروی کار و زحمت در مديريت وساماندهی 
حوزه های خرد و کالن اقتصاد؛ چه مستقيم از طريق مشارکت در 
ساماندهی و مديريت واحد اقتصادی محل کار خود و چه غيرمستقيم از 

ليت در سياست گذاريهای کالن اقتصادی توسط نهادهای طريق مدخ
 قدرتی خود ويژه کارگران و –نمايندگی عمومی مردم و نهادهای سياسی 

در اين تعريف دمکراسی اقتصادی با دو نوع از مدخليت و . زحمتکشان
مشارکت مردم و نيروی کار و زحمت در ساماندهی امر اقتصاد تداعی می 

هی امور مربوط به محل کار و مدخليت و مشارکت در ساماند. شود
  . مشارکت در امر ساماندهی و برنامه ريزی اقتصاد کالن

بنابراين هم بدست دادن اشکالی از نهادهای خود مديريتی و خود گردان 
برای تامين مشارکت و مدخليت وسيع نيروی کار و زحمت در ساماندهی 

 ترسيم مشخصه و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی مختلف و هم
 قدرتی که در عرصه برنامه -های عمومی ارگان ها و نهادهای سياسی 

ريزی و سياست گذاری های کالن و دراز مدت تجسم بخش اعمال اراده 
در عرصه ) و در مرکز آن نيروی کار و زحمت ( واقعی توده وسيع مردم 

در .  استاقتصاد کالن باشند، از اهميت برابر و تعيين کننده ای برخوردار
اين راستا بويژه ترسيم تعادل قدرتی مناسبی از قدرت و اختيار نهادهای 
خود مديريتی در هدايت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی و حوزه 
اختيار و قدرت نهادهای متولی ساماندهی اقتصاد کالن حائز اهميت بسيار 

 طبقه و مالحظات چنين تعادل قدرتی نه بايد بر منافع جمعی و درازمدت. است
عمومی مربوط به منافع عمومی و درازمدت کل جامعه چشم بپوشد و نه 
مدخليت مستقيم و موثر آحاد طبقه در هدايت و مديريت موسسات و واحدهای 

در همين حال ترسيم حدود قدرت . اقتصادی محل کار خود را در سايه قرار دهد
ا و نهادهای قدرتی مبتنی شوراه(  قدرتی عمومی -و اختيار نهادهای سياسی 

 قدرتی خود ويژه کارکران و زحمتکشان -و نهادهای سياسی ) بر محل زيست 
در ساماندهی و مديريت ) شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار ( 

من بعد تر ضمن بحث پيرامون . اقتصاد کالن از اهميت بسيار برخوردار است
شوراها و ( ی کارگران و زحمتکشان  قدرت-اشکال احتمالی نهادهای سياسی 

نهادهای قدرتی خود ويژه کارگران و زحمتکشان که از نفش برجسته و تعيين 
ضرورت ايجاد چنين نهادهای ) کننده ای در مديريت اقتصاد کالن برخوردارند 

قدرتی و اهميت اين نهادها در ايجاد و استحکام دمکراسی اقتصادی را مورد 
  . واهم دادکنکاش و وارسی قرار خ

…………………………………… 
 

 !دنيايی ديگر :بقيه 
يک جنبش اجتماعی، وقتی به رسالت خود عمل کرده است که 
بخواهد دگم ها را بشکند، بخواهد سد هايی را از ميان بردارد، 

چنين جنبشی چه . تبعيض را نابود کند و بخواهد پيش برود
وان و نبايد انقالب را نمی ت. بخواهيم، چه نخواهيم انقالبی است

الزاما با خشونت، جنگ، تصاحب دولت، هژمونی و غيره تعريف 
مفاهيمی که تا ديروز به انقالب نسبت داده می شد، امروز بايد . کرد

انقالب می خواهد اصالح کند، تغيير . از انقالب نترسيم. تدقيق شوند
دهد، از رنج انسان ها بکاهد و زندگی را زيباتر کند و برای رسيدن 

انقالب .  اين هدف، مجبور است موانع را از ميان راه خود بردارد به
می کوشد تا انسان ها بتوانند بدون تبعيض، با مسالمت و عادالنه 

انقالب می خواهد صلح کند، آشتی پرورش . کنار هم زندگی کنند
برای متحقق کردن . دهد، می خواهد عشق بنا کند و تمايز را بزدايد

می بايست ارزش . هيم نيز انقالب به وجود آيدآن می بايست در مفا
ها باز تعريف شوند و می بايست همه چيز را با نگاهی 

انقالب ، يعنی دگرگونه نگريستن، يعنی دگرگون . ديگرنگريست
  !دنيايی ديگر، بدون تبعيض. کردن، يعنی تغييربرای برابری

……………………………………  


