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 کميته مرکزی سازمانبيانيه 

  دراعتراض به احکام صادره ازطرف دادگاه شوش
 یاسالمی در هراس از سنديکاهای مستقل کارگر جمهوری

چنين وحشت وهراسی رژيم جمهوری اسالمی يکپارچه با شرکت همه در 
در اين بگير و .مستقل کارگری يورش می برد  جناح هايش به سنديکاهای

محافظه کاران ، سنتی ها و  ببند ها همه به اصطالح اصالح طلب ها و
رياست  ليبرال ها و هر چهار کانديد اصلی خيمه شب بازی انتخابات

جمهوری متفق القول در برابر استقالل سنديکا ها و اتحاديه های کارگری 
 آزادی تشکل و بيان می کنند ولی در حرف صحبت از.اند  صف کشيده

انگار . مستقل می رسد روی ترش می کنند  هنگامی که نوبت به سنديکای
ديگری آمده اند و آزادی  کارگران شهروندان اين کشور نيستند و از کره

  سنديکايی در اين راستا جنبش. بيان و تشکل شامل حال آنان نمی شود
ان و اقليت های ملی، فقدان دانشجويکارگران، همچون جنبش زنان و 

احساس می کند  آزادی های صنفی و سياسی را از نزديک و روزانه
زندان های رژيم جمهوری اسالمی مملو از آزادی خواهان اين جنبش .

   .هاست 
نجاتی از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را  علی

ر سنديکای مستقل شان متشکل کردن کارگران د تنها به جرم تالش برای
نجاتی در .دستگير کرده و به زندان انداختند  ٨٧اسفند ١٨ در تاريخ

ولی پس از آزادی از . به قيد ضمانت آزاد شد  ٨٨ فروردين ٢۵ تاريخ
او را از  که شرکت هفت تپه  زندان نامه ای دريافت نمود مبنی بر اين

اريخ هيچگونه ازکار اخراج کرده و پس از اين ت ٨٨فروردين ٨ تاريخ
هفته گذشته دادگاه رژيم  .حقوق و مزايايی شامل حال او نمی شود 

نفر از  جهوری اسالمی در شهر شوش نيز احکام نهايی خود را برای پنج
بر . اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه صادر کرد 

 علی احکام علی نجاتی ،جليل احمدی، فريدون نيکوفرد و قربان طبق اين
و پنج سال )  ماه تعزيری و شش ماه تعليقی شش( پور به يک سال حبس 

در هرگونه انتخابات کارگری و برای محمد صدری مهر ممانعت از شرکت 
شرکت در هرگونه اتنخابات کارگری  يک سال زندان و سه سال ممانعت از

   .صادر شده است 
شکال سرمايه ا در رژيم جمهوری اسالمی که حافظ يکی از خشن ترين 

داری موجود در جهان امروز است، سازمان دادن و فعاليت در سنديکا ها 
کارگران . اتحاديه هايی که از دل خود کارگران جوشيده باشد جرم است  يا

بخواهند فعاليت سنديکايی کنند بايد طبق قانون کذايی جمهوری  ايران اگر
. ت مشغول شوند فرمايشی اسالمی به فعالي اسالمی تنها در شوراهای

سرمايه داران بوده  شورا هايی که طی سی سال گذشته تنها در خدمت
 وظيفه اصلی شان جاسوسی و شناسايی کارگران فعال و مبارز بوده است

کارگران رزمنده به خوبی می دانند اگر بخواهند به خواست های خود . 
ارند متشکل شدن در سازمان های مستقل خودشان ند برسند چاره ای جز

سنديکای مستقل خودشان را بنا  کارگران هفت تپه در پی همين شناخت. 
در .برگزيدند  ت مديره سنديکا راآنها با يک انتخابات آزاد هيئ.کردند 

 مقابل در انتخاباتی که برای شورای اسالمی برگزار شد از ميان هزاران
ت کارگر کارخانجات نيشکر مجتمع شوش واهواز، تنها بيست نفر شرک

محبوبيت رهبران . بسيارمفتضحانه ای برای رژيم بود  اين شکست.کردند 
اعتنايی وسيع به شوراهای اسالمی دست  سنديکا در بين کارگران و بی

علت دستگيری اعضای  .آموز رژيم، خشم نوکران سرمايه را برانگيخت 
 کرد هيئت مديره سنديکای نيشکر هفت تپه را بايد در اين حقيقت جستجو

.  
ما با تمام امکانات خود از مبارزه بر حق کارگران ايران در ايجاد ازمان س

زندانی  و آزادی بی قيد و شرط همه کارگران  کارگری سنديکاهای مستقل
و زندانيان عقيدتی و سياسی حمايت کرده وخواست های حق طلبانه آنان 

و اتحاديه ها  در سراسر ايران و در سطح  نيروهای مترقی را با ديگر
بر خورداری از سنديکای . مجامع کارگری جهان در ميان می گذارد

پيگرد ، دستگيری ، احکام زندان، اخراج .کارگران ايران است  مستقل حق
از فعاليت سنديکايی که صفت بارز و ويژه رژيم  کارگران از کار و ممانعت

  .های فاشيستی است محکوم است
  یباد تشکل های مستقل کارگرزنده 
  نباد جمهوری اسالمی ايران سرنگو

  باد آزادی، زنده باد سوسياليسمزنده 
  )راه کارگر(مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران کميته

  ٢٠٠٩ مه ٢٨

……………………………………   

 فراخوان کميته مرکزی سازمان 
همراه و همگام با  برای شرکت در روزهای اقدام

  !برلينکارگران معترض درسراسر اروپا و در 
سيستم سرمايه داری، ناتوان از حل بحرانی که ذاتی اين سيستم 
است و موج جديد آن هم چون يک سونامی ، بسياری از عرصه 
های اقتصادی  را درهم کوبيده است ؛ در جستجوی چاره و راه های 
برون رفت از بحران، به اخراج کارگران و کاهش دستمزدها و حتی 

ی توليدی و خدماتی دست می زند در مواردی تعطيل واحد ها
سيستمی که عمرش به لحاظ تاريخی به سر آمده اما با لجاجت، گاه .

با بکارگيری رفرم های جديد و گاه  با کمک سرنيزه،  برای مرمت 
تاوان اين لجاجت را، اما، کارگران بايد . و تداوم خود تالش می کند

زدها، با افزايش با از بين رفتن مزايا ، با کاهش دستم. بپردازند
 .ساعات کار و با بسته شدن درب های کارخانه ها 

" کنفدراسيون عمومی اتحاديه های اروپا" بر اساس فراخوان 
اتحاديه های کارگری در اروپا تصميم گرفته اند در اعتراض به 
حمايت همه جانبه ی  دولت های سرمايه دار از سرمايه داران و 

ينه کردن صد ها ميليارد از ماليات کارفرمايان؛ در اعتراض به هز
های داده شده مردم برای نجات کارتل های عظيم و بانک ها و 
شبکه های کازينويی مالی؛  در اعتراض به تعرض همه جانبه به 
دستآوردهای تاکنونی طبقه کارگر، در اعتراض به کاهش سطح 
زندگی کارگران و زحمتکشان و توده ی مردم و يک کالم در 

 و ١۵، ١۴به وضع موجود راهپيمائی های اعتراضی در اعتراض 
 ماه  مه در مادريد، پراک، بروکسل، برلين، لوگزامبورگ، ١۶

  .  برگزار کنند" روزهای اقدام" بوخارست و بيرمنگام به عنوان
سازمان ما از تمامی فعالين چپ ايرانی می خواهد تا با شرکت در 

گران ايرانی را به اين تظاهرات، پيام های گرم همبستگی کار
کارگران اروپايی بايد بدانند که کارگران . کارگران اروپايی برسانند

در ايران نيز همچون همرزمان اروپايی شان درگير مبارزه با نظام 
با اين تفاوت که اگر کارگران اروپايی از حق .سرمايه داری هستند 

ه اعتصاب و تظاهرات برخوردارند ؛ کارگران ايرانی حتی اجاز
يورش وحشيانه . برگزاری ساده جشن اول ماه مه را هم ندارند 

پليس به مراسم اول ماه مه امسال،  در شهر های مختلف و بويژه 
در تهران که به دعوت اتحاديه های کارگری برگزار شده بود، با 
دستگيری و مضروب شدن عده زيادی از کارگران و فعالين کارگری 

ين کارگری زير شديدترين شکنجه های تعدادی از فعال. همراه بود
قرون وسطی هايی برده شدند و وضعيت جسمی تعدادی از آن ها 

و حتی خانواده ها هنوز از وضعيت عزيزان . نگران کننده است
  . دستگير شده خود خبر ندارند 

سازمان ما از همه فعالين چپ می خواهد تا با توضيح مشکالت 
ان معترض اروپايی، آن ها را در مبارزه کارگران ايرانی به کارگر

جريان آن چه در ايران می گذرد قرار دهند ؛ و ماهيت ارتجاعی و 
ضد کارگری جمهوری اسالمی را که با شعار های دروغين ضد 
امپرياليستی سعی در فريب جريانات مترقی در جهان دارد، افشا 

  . کنند
 جنبش سازمان ما همچنين از فراخوان  های نهادهای همبستگی با

کارگری ايران در خارج از کشور برای شرکت در تظاهراتی که 
 ماه مه در ١۶در " ب.گ. د" توسط اتحاديه های کارگری آلمان

برلين برگزار می شود حمايت کرده و همه فعالين ايرانی طرفدار 
همبستگی با جنبش کارگری ايران را دعوت می کند که در اين روز 

  . اقدام شرکت کنند
به رفقای کارگر اروپايی مان در . ما درگرو اتحاد ماست پيروزی 

  . روزهای اقدام در شهرهای اروپا و برلين ملحق شويم
 زنده باد مبارزه متحد کارگران همه کشور ها

  ٨٨کارگران و فعالين کارگری دستگير شده در اول مامه مه 
 منصور اسانلو، ابراهيم مددی و همه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد

 !و بدون قيدو شرط  آزاد شوند" فورا
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی
  ٢٠٠٩ می ١٣

……………………………………  
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 رقابت های انتخاباتی
 نامزدهای نظام واليت مطلقه فقيه 

می کنند که از نظر طرح اين بار حتی با صراحت تاکيد .. نامزدها*
اختالفاتشان در حد آهنگ پيش برد يک برنامه .. اقتصادی و اجتماعی

تاکنون مطالبه محوری غائب بزرگ و اصلی رقابت ها بوده و .. واحد است
در عوض بازار عوامفريبی نامزدها داغ است و آشکارا خريد رای از 

  طريق پخش پول جريان دارد 
ان برگزاری انتخابات جناح های رژيم را نزديک شدن به زم: روشنگری

به تکاپوی بيشتری کشانده است و حمالت رقبای هر گروه به نامزد گروه 
 .ديگر افزايش يافته است

فضا که بخشی از وضعيت دوره انتخاباتی است در حالی است که در  اين 
  . باره سه مساله کمترين ترديدی باقی نمانده است

ردمی حق مشارکت مستقل در انتخابات و هيچ نيروی مستقل م: اوال
معرفی نامزد انتخاباتی را ندارد و همه نامزدها وابسته به جناح های رژيم 

به عبارت ديگر هدف همچنان . حاکم و وفادار به واليت مطلقه فقيه هستند
عبارت است از سواستفاده از رای مردم در خريد مشروعيت برای رژيمی 

 رای مردم را از طريق واليت مطلقه فقيه که هم بی اعتقادی مطلق به
رسما به مبنای نظری خود تبديل کرده و هم آشکارا و علنی همه جنبش 
های اعتراضی و مطالبات قشرها و گروههای محتلف مردم را سرکوب می 

دانشجويی و زنان همچنان ادامه دارد و نه , دستگيری فعالين کارگری. کند
 نه تنها باعث کاهش آن نشده که به آن انتخابات و نه فضای انتخاباتی

  . شدت و وسعت داده است
نامزدهای نظام واليت مطلقه فقيه اين بار حتی با صراحت و قاطعيت : ثانيا

تاکيد می کنند که از نظر طرح اقتصادی و اجتماعی تفاوتی اساسی با هم 
ندارند و اختالفاتشان در حد آهنگ پيش برد يک برنامه واحد است که آن 

و , برنامه در واقع چيزی جز حذف هر چه بيشتر خدمات اجتماعی
خصوصی و طبقاتی کردن خدمات اساسی و پايه ای نظير دسترسی به آب 

برق و بهداشت و درمان و آموزش برای اليه های فقير و , آشاميدنی
در حوزه سياست خارجی نيز اگر چه به ظاهر . محروم مردم نيست

اما برای همه نامزدهای حاضر در صحنه , سازهای ناسازی زده می شود
روشن است که نحوه تعامل با آمريکا نه از درون آرای نامزد انتخابی که 
در پشت صحنه از سوی دستگاه واليی تنظيم و به کارگزار و گماشته اين 

  . دستگاه پس از انتخابات برای اجرا ديکته می شود
ون مطالبه محوری غائب درست به دليلی که گفته شد حداقل تاکن: ثالثا

در عوض . بزرگ و اصلی رقابت های نامزدهای واليت مطلقه فقيه است
. فضا انباشته از وعده های فريبگرانه نامزدها به رای دهندگان است

آشکارا خريد رای از طريق پخش پول جريان دارد و حتی نامزدهای 
نسيه بودن انتخاباتی شاکی هستند که به علت تفاوت موقعيت ها و نقد و 

در عوض . شده است" ناعادالنه"شرايط رقابت در اين زمينه , وعده ها
در فضای انتخاباتی چيزی که به وفور يافت می شود پرونده هايی است که 

مثال تصادفی نيست که . در باره فساد و زد و بند نامزدها باال زده می شود
باره افزايش در آستانه اعالم کانديداتوری محسن رضايی خبرهايی در 

هر چه باشد در . واردات قاچاق سيگار مالبرو در ايران انتشار می يابد
مجادالت جناحی از سوی احمدی نژاد فاش شده بود که محسن رضايی در 

يا مثال رسانه های . واقع شاه مهره اصلی قاچاق سيگار در ايران است
 ٣٠٠شدن " گم"نزديک و حامی نامزدی ميرحسين موسوی ماجرای 

يليارد دالر در دوره احمدی نژادرا باد می زنند و در عوض دولتی ها از م
زبان صفار هرندی مدعی هستند که در دوره نخست وزيری موسوی 

کروبی که هنوز به پيروی از .  ميليارد دالر حيف و ميل شده است٥٠٠
 ٣٠٠خود متهم به اخذ رشوه , خامنه ای افتخار می کند" حکم حکومتی"

اين اتهامات متقابل نامزدهای انتخاباتی . شهرام جزايری استميليونی از 
به يکديگر در باره فساد مالی و پرونده هايی که برای هم بيرون کشيده 
اند چهره نامزدهای رژيم واليت مطلقه و کارگزاران رنگارنگش را برمال 

  . می کند
ی در شرايطی که بازار عوامفريبی نامزدها داغ است و اخبار فساد مال

شان از سوی رقبا بر سر نيزه زده می شود؛ مطالبه محوری مطرح نيست 
هيچ اميدی نمی توان داشت که آرای مردم , و سرکوب شديدا ادامه دارد

اما , در تعيين سياست و جهت گيری رژيم نقش در خور توجه ايفا کند
طبيعی است که فضای انتخاباتی در صورتی که با هوشياری و ظرافت 

 بردای قرار گيرد می تواند فرصتی برای روشنگری در باره مورد بهره
ضديت نظام واليت مطلقه با حق رای مردم و مجالی برای طرح مستقل 

  ١٣٨٨ ارديبهشت ٢٧         . فراهم کند, مطالبات جنبش های اعتراضی

بيانيه گروهی از وبالگ نويسان 
 مستقل در باره انتخابات دهم
  نه به انتخابات دهم،

 !ه جمهوری اسالمینه ب
  

. ها ريخته شود رای به جمهوری اسالمی است هررای که به صندوق
با شرکت درانتخابات، به . اين گفته سران جمهوری اسالمی است

جمهوری اسالمي، به واليت مطلقه فقيه، به سيستمی که برپايه 
تبعيض جنسي، قوانين عقب مانده مذهبی و سرکوب و زندان و 

 . ت آری گفته ايم اعدام بنا شده اس
  ! هموطنان

رژيم جمهوری اسالمی ) انتصابات ( بارديگر به انتخابات فرمايشی 
حکومت ديکتاتوری مذهبی ايران هر چهار سال . شويم  نزديک مي

مهره های شناخته شده قديمی خود را برای سرگرم نمودن اقشاری 
نزوا از مردم و بيشتر از آن به عنوان ابزاری برای شکستن چرخه ا

 کند  و تحريم های بين المللی وارد صحنه سياسی مي
برای حکومتی که دست آورد سی ساله اش برای مردم ايران به جز 
فقر و ويرانی و اعدام وشکنجه و زندان و سنگسار نبوده است اين 
خيمه شب بازی بی مايه تنها به اين منظور است که شايد برای 

که در زير فشارهای اقتصادی و مدتی کوتاه بتواند اذهان مردم را 
برند مشغول کند و  اجتماعي، فقر و گرانی و ناامنی و بيماری بسرمي

ای برای تغيير وضعيت موجود منحرف  ای جدی و ريشه از مبارزه
 . کند

و درصحنه بين المللی نيز با زدن ماسک دموکراسی و پز بی مايه 
ها و  ريمانتخابات، انزوای روزافزون، محاصره اقتصادی و تح

بدنامی های بين المللی را که به دليل عملکردهای ضد انسانی و 
نقض مدام حقوق بشر و شکستن رکوردهای جهانی اعدام، 

 . فشارهای فزاينده را کمتر کند
اگر نه در ماهيت واليت فقيه و قدرت مطلقه رهبر مذهبي، انتخابات 

حکومت سردمداران . و آزادی آراء جايی نداشته و نخواهد داشت
دهند کلمه  اند که ترجيح مي جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده

جمهوری را هم از نام اين حکومت حذف کنند و آنرا حکومت 
دراين دوره انتخابات بازهم طبق معمول و با . اسالمی بنامند

دستورات شورای نگهبان و رهبری مذهبی کانديداهايی که حتی در 
های  ت فقيه انتقاداتی به سيستمچارچوب همان قانون اساسی والي

های پيشين داشتند تصفيه شدند و بقول معروف سالی  اجرايی دولت
 که نکوست از بهارش پيداست 

های آن اٌما فارغ از اين خيمه شب بازی  مردم ايران و جنبش
تکراری و دروغ ، مبارزات خود را برای حاکميت مردمی و 

 سکوالر و مشروع و اصالحات واقعی ، و در چارچوب يک حکومت
 دهند  بر مبنای آزادی حقيقی همه اقشارو گروهها و احزاب ادامه مي

های زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان، مسلمًا گول اين  جنبش
بازی های منحط را نخورده و تنها از فرجه های ايجاد شده و 

های موجود بين جناح های داخل سيستم واليت فقيه برای  شکاف
همچنان که . واستهای حقيقی خود بهره خواهند بردپيشبرد خ

درهمين روزها درخبرها می بينيم که چگونه دانشجويان مبارز 
های سرکوب رژيم را به تظاهرات عليه  ميتينگ های انتخاباتی مهره
 . کنند کل سيستم سرکوب تبديل مي

داريم که به دليل  ما وبالگ نويسان امضاء کننده اين بيانيه اعالم مي
 سال گذشته ايران، اين انتخابات ٣٠همه تجربيات انتخابات درطول 

هم چنان که . دموکراتيک وبرمبنای آرای آزادانه مردم نيست
درهمين اولين قدم شورای نگهبان حتی کانديداهای خودی را هم که 
وارد بحث های انتقادی جدی تری شده بودند را تصفيه کردند اين 

 و سرکوب آزاديهای مدنی است نشان دهنده اوج ديکتاتوری 
ما وبالگ نويسان مستقل و آزاديخواه نه تنها دهمين نمايش 
انتخابات رياست جمهوری را تحريم نموده بلکه با صدای بلند به 

   ١٣٨٨ خرداد ٤     .گوئيم کليت اين نظام ديکتاتوری مذهبی نه مي
 

…………………………………...    
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 مورد حملۀ دشمن قرار گرفتن
 مِت موضع گيری استدليل سال 

  تراب حق شناس
نوشتۀ محمد » فلسطينيان امروز و يهوديان آن روز«مقالۀ بلند و ارزندۀ 

رضا شالگونی که از جمله روی سايت انديشه و پيکار هم آمده خشم يکی 
از جارچيان و توجيه گران اشغالگری و جنايات جنگی اسرائيل يعنی منشه 

اين قبل از . سرائيل را برانگيخته استامير، مدير برنامۀ فارسی راديو ا
رفيق شالگونی عليه . هرچيز نشان می دهد که مقاله روی خال زده است

 سال است با تأييد کامل و بی ۶١صهيونيست های نژادپرستی که درست 
شرمانۀ سرمايه داری جهانی به انکار و نفی حقوق و حتی موجوديت 

حقوق مردم ستمديده و زحمتکش فلسطينی ها ادامه می دهند و در دفاع از 
حرف حساب برای اسرائيل خطرناک است . فلسطين حرف حساب زده است

بايد با توهين و چماق يهود ستيزی، همصدايی با . و بايد عليه آن بجنگد
بنيادگرايان حاکم بر ايران و تروريسم عليه هرکسی که با اشغالگری و 

تجاوزگران .  کند بتازدتجاوز مستمر اسرائيل به مردم فلسطين مخالفت
 تا همين امروز با ارتکاب جنايات و تروريسم ١٩۴٨اسرائيلی از پيش از 

 New» مورخين جديد«شاهدش تحقيقات ارزندۀ (دولتی و پاکسازی قومی 
Historians دولتی برپا کرده اند که پايگاه مقدم ) اسرائيلی ست

ز اين انتظاری از عناصر و عمال چنين رژيمی ج. امپرياليسم جهانی ست
اردوی اشغالگران از اردوی جانبداران حقوق خلق ها و عدالت . نيست

  . جهانی جدا است
سخن «در تارنمای وزارت خارجۀ اسرائيل ستونی هست زير عنوان 

او نوشته . »منشه امير(!) ديدگاه شخصی «) دوست چه کسی؟(» دوست
نا «:  کنداش را با اشاره به محمد رضا شالگونی اين طور شروع می

از کسانی که توجيه . »...انسان بی شرمی که لياقت ندارد نام او برده شود
گِر جنايات هول انگيز صهيونيست ها نظير ديرياسين و صبرا و شاتيال و 

به زندانی  غزه و ترورهای هدفمند هستند، از کسانی که تبديل فلسطين
 که تا امروز حتا  تنها دموکراسی خاورميانه جا می زنند، از کسانی،بزرگ

يک قطعنامۀ ملل متحد که اسرائيل را به رعايت حقوق فلسطينی ها 
 سال است جنگ و خونريزی و ويرانی مستمر ۶١فراخوانده نپذيرفته اند و 

و آوارگی ميليون ها فلسطينی در منطقهء خاورميانه به بار آورده اند و با 
جاع و تاريک انديشی برپايی نخستين حکومت دينی در منطقه به تقويت ارت

مذهبی پرداخته اند جز اين چه انتظاری هست؟ از دشمنان آزادی و برابری 
  .خلق انتظار ديگری داشتن غلط است

اينکه او نام منتقد را نمی خواهد به زبان آورد يادآور اصرار اسرائيل در به 
ر زبان نياوردن نام فلسطين است که درسال های اخير اگر به ناگزير آن را ب

زبان می آورند ولی آن را تهی از محتوای انسانی و حقوق ملی اش می 
آنها حتا يک پنجم از شهروندان اسرائيلی را که فلسطينی هستند . خواهند

. می خوانند» اعراب اسرائيل«به عنوان فلسطينی قبول ندارند بلکه آنها را 
 ملت نه( سالۀ گذشته را کشمکش اعراب و اسرائيل ۶٠آنها حتی کشمکش 
، يا کشمکش خاورميانه می نامند تا اصل داستان )فلسطين و اسرائيل

به اعراب و فلسطينی ها فشار مرگبار وارد می آورند که . مسکوت بماند
حق موجوديت اسرائيل را به رسميت بشماسند اما خود هرگز حق 

با همه ادعای صلح دروغين و . موجوديت فلسطينی ها را قبول ندارند
، هرگز حقوق سياسی و ملی فلسطينی ها را به رسميت يکطرفه شان
انکار وجود فلسطينی ها و خودداری از نام بردن از طرف . نشناخته اند

مقابل، نمونۀ رسوای ديگری دارد و آن اين که نخست وزير اسبق اسرائيل 
اسحاق شامير در عين ناراحتی شديد از شعری که محمود درويش تحت 

در سال ) رهگذرانی در سخنی گذرا(»  عابرعابرون فی کالم«عنوان 
 همزمان با انتفاضۀ اول سروده و توفانی در اسرائيل و در بين ١٩٨٨

به اصطالح (،  در کنيست )١(سينه چاکان آن در خارج برپا کرده بود 
اين شعر بيانگر دقيق اهدافی ست که باند آدمکشان «: گفت) پارلمان

اين شعر . ر جست و جوی آن اندمتشکل در سازمان آزاديبخش فلسطين د
را يکی از شاعرانشان، محمود درويش، که به اصطالح وزير فرهنگ شان 

من می توانستم اين شعر را در حضور پارلمان بخوانم ولی ... است گفته
  » .نمی خواهم اين افتخار را داشته باشد که نامش در آرشيو کنيست بيايد

يل وجود دارند که از سياست خوشبختانه وجدان های بيداری در اسرائ
نويسندگان و . اسرائيل شديدا انتقاد و آن را افشا و محکوم می کنند

متفکران اسرائيلی مانند يوری آونری، گيدئون لوی، اميره هس، شلومو 
. ساند، ميشل ورشوفسکی، دانيل بارنبايم، آريال آزوالی و بسياری ديگر

ر سراسر جهان که مخالف همچنين نوسندگان و هنرمندان يهودی تبار د

) ٢(صهيونيسم، اشغالگری، مستعمره سازی و نژادپرستی اسرائيل هستند 
  .و حسابشان از جنگ افروزان و اشغالگران جدا است

باری، محمد رضا شالگونی در مصاحبه با راديو سپهر به حد کافی به 
 تحريف ها و کينه توزی های بوق تبليغاتی اشغالگران که در نوشتۀ منشه
امير روی سايت وزارت خارجه اسرائيل منعکس شده است پاسخ گفته و از 

و ) ٣(حقوق عادالنۀ مردم فلسطين و منطقه آنطور که بايد دفاع کرده است 
چه خوب است سايت ها و بلوگ . نيازی نيست که چيزی بدان افزوده شود

چی هايی که مدافع فلسطين و مخالف تجاوزات اسرائيل هستند، حاال که جار
فلسطينيان امروز و «های تجاوز و اشغال چنين بی شرمانه عليه مقالۀ 

و نويسنده اش تاخته اند، مقاله را در سايت و بالگ خود » يهوديان آن روز
  . منعکس کنند

در پايان، به عنوان همبستگی در اين مبارزۀ افتخار آميز، يادداشت و مقالۀ 
کرده و برايم فرستاده به زير را که دوستی گرامی از فلسطين دريافت 

  .فارسی درآوردم که در زير مالحظه می کنيد
  :يادداشت بر مقالۀ زير نوشتۀ گيدئون له وی

روزنامه نگار (عادی نيست که روزنامۀ هاآرتز يا حتی گيدئون له وی 
تحت قوانين «صريحًا بگويند که اسرائيل ) چپگرای مخالف سياست اسرائيل

آن را با افغانستان و عربستان سعودی مقايسه ، يا »مذهبی اداره می شود
کنند؛ اما نمی توان ناديده گرفت که حرکت منظم به سمت روی کارآمدن 
احزاب سياسی راست همواره با اوجگيری منظم نفوذ نيروهای راست 

  .مذهبی همراه بوده است
در سراسر دنيا کسانی می توانند از اسرائيل نفرت داشته باشند يا بدان 

ورزند ــ که در اين اواخر بيشتر حالت اول ديده می شود ــ اما شايد عشق ب
) الئيک(» سکوالر«خيلی ها هنوز از اسرائيل تصوری شبيه يک دولت 

بسياری احتماًال نمی دانند که اسرائيل دارای قوانين مذهبی . اروپايی دارند
، سخت قرون وسطايی ست که بر زمينه های حياتی زندگی از جمله ازدواج
. حرمت و تقدس روز شنبه و حتی امور مربوط به دفن مردگان حاکم است

هستند افراد متعددی از يهوديان روسيه که به اسرائيل آمده و به ارتش 
اشغالگر پيوسته و طی عمليات نظامی کشته شده اند، اما مجاز نيست که 
در گورستان های عمومی ارتش دفن شوند، زيرا آنها به نظر مقامات 

به «ادگرای مذهبی، که امور مربوط به دفن مردگان را در اختيار دارند، بني
. نيستند، يعنی مادر و مادربزرگهای آنان يهودی نبوده اند» حد کافی يهودی

در عّکا و بيت ) يوم کيپور(اتومبيل هايی که جرأت کنند روز غفران 
] ودیيه[المقدس و جاهای ديگر حرکت کنند به دست بنيادگرايان خشمگين 

سنگباران می شوند، در حالی که ليبرال های مهربان الئيک، ساکت آنها را 
  . تماشا می کنند و گاه آنها را تأييد می نمايند

بيمارستان ها در سراسر اسرائيل، حتی در ناحيه ای الئيک مثل تل آويو، 
در روز شنبه نه تنها به بيماران غذای سرد می دهند زيرا در اين روز، 

دن اجاق ها ممنوع است، بلکه آسانسورها را هم طوری برنامه روشن کر
ريزی می کنند که در تمام طبقه ها متوقف شود تا نيازی به فشار دادن 

در جريان عيد فصح يهودی ! تکمه ها نباشد و حرمت شنبه شکسته نشود
مأمورين امنيتی جلوی دِر بيمارستان، نه تنها افراد را به خاطر ) عيد پاک(

بادا با خود اسلحه داشته باشند، بازرسی می کنند، بلکه تا از ورود آنکه م
اگر يک مادر . نان و هر غذائی که با تخمير تهيه شده باشد جلوگيری کنند

فلسطينی که به عيادت فرزند بيمارش آمده نان کنجدی خاص بيت المقدس 
وآن ) شالبته با دستک(کرده باشد، نه تنها نان را از او می گيرند » قاچاق«

عامل فشار و . را به دور می اندازند، بلکه آن زن را سرزنش نيز می کنند
اجبار مذهبی نه تنها در عربستان سعودی و افغانستان، بلکه در اسرائيل 

نکتۀ آخر اينکه در بيمارستان های اسرائيل در . نيز به شدت حضور دارد
ای خيلی پيش روزهای شنبه از کمک ـ پزشکان فلسطينی برای انجام کاره

پا افتاده استفاده می کنند مانند نوشتن نسخه، باز و بست کردِن کپسول 
اکسيژن يا برای هر فعاليت بدنی که پزشکان يهودی حاضر نيستند آن را 

  .انجام دهند مبادا تقدس روز شنبه را زير پا بگذارند
شايد شما موافق باشيد که اسرائيل کشوری ست برپايۀ تبعيض نژادی يا 

از اين . ينکه به خاطر کمبود اطالعات الزم اصرار بورزيد که چنين نيستا
می گذريم؛ اما به هيچ رو نمی توانيد آن را به طور جدی کشوری الئيک 

  ).۴(تلقی کنيد 
 چاپ شده می ٢٠٠٩ آوريل ١٢اکنون مقاله ای را که در هاآرتز به تاريخ 

  :خوانيد
  جنبۀ تاريک انديشانۀ مذهبی اسرائيل

  Gideon Levyون له وی گيدئ
چند روز پس از آنکه ده ها هزار تن از اسرائيلی ها صبحگاهان به آسمان 

بازگشت خورشيد را به همان جايی که در لحظۀ آفرينش «چشم دوختند تا 
با شکوه و احترام برگزار کنند، وقتی می بينيد که ميليون ها » قرار داشته
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دمانه نيايش مربوط به نسل تن از اسرائيلی ها در مراسم عيد فصح شا
کشی ــ عذاب اليم و غرق کردن فرزندان ــ را با صدای بلند می خوانند، 

 .اذعان خواهيد کرد که ما در کشوری مذهبی بسر می بريم
وقتی در برخی مناطق ] عيد پاک يهودی[در اين روزهای تعطيل عيد فصح 

به کار رفته پيدا کشور محال است بتوان نان يا چيز ديگری که در آن خمير 
کرد؛ وقتی خاخام ها در جستجوی آن اند که برنامه ای کامپيوتری نصب 
کنند تا از فروش محصوالتی که در آنها خمير به کار رفته جلوگيری شود؛ 
وقتی خاخام بزرگ، يونا متزگر، از خاخام ياکوب اسرائيل پيفرگان می 

اه بزرگ، توصيه خواهد که به مريد خود نوچی دانکنر، صاحب يک فروشگ
کند که چنين برنامه ای نصب کند؛ و وقتی گاوهای کشور ما تحت رژيم 

 .غذائی بدون خمير قرار دارند، خود را در کشوری مذهبی می يابيد
ما بايد بپذيريم که در جامعه ای بسر می بريم با جنبه های بسيار تاريک 

از خود بپرسند خارجی هايی که به اسرائيل وارد می شوند چه بسا . مذهبی
وارد چه کشوری شده اند، ايران، افغانستان يا سعودی؟ در هر حال، 
اسرائيل جامعه ای ليبرال، الئيک و آزاد از خرافات و جهل و تعصب که 

تنها بريدن دسِت دزد يا حجاب چهرۀ زنان نيست که . ادعا می کند نيست
 سه و نيم همان گونه که يک کشور اشغالگر که. کشور را مذهبی می کند

تنها «ميليون انسان را از حقوق مدنی شان محروم کرده نمی تواند 
لقب گيرد، کشوری نيز که به داليل مذهبی يک » دموکراسی خاورميانه

هفته در آن نان پيدا نمی شود نميتواند خود را کشوری الئيک و آزاديخواه 
  .بنامد

ماکن تفريح و ا. درست است که در سال های اخير فضا کمی باز شده است
سرگرمی و فروشگاه های بزرگ در روزهای شنبه بيش از گذشته باز 

مردگان را هم می شود با پرداخت کمی پول در گورستان غير . هستند
مذهبی دفن کرد، اما اين کافی نيست تا بتوانيم خود را جامعه ای الئيک 

دواج تا از گهواره تا گور، از از: خود را فريب ندهيم. بناميم) سکوالر(
  .طالق هنوز تقريبًا همه چيز مذهبی ست

در هيچ کشوری نيست که روز شنبه اتوبوس در خيابان ها و قطار روی 
هيچ شرکت هوايی غير از ال عال نيست که يک روز در . ريل ها نباشد

هفته تن آسايی کند، يا اينکه روز شنبه در بيمارستان ها و هتل ها غذای 
ر وجود گورستان های قديمی جاده ها را منحرف اينکه به خاط. سرد بدهند

کنند، به طوری که اگر کسی از بيرون به صحنه نگاه کند به نظرش مثل 
طواف می آيد،اينکه در اتوبوس ها زنان و مردان را از هم جدا کنند، در 

در اينجا هرگز مذهب از دولت جدا . هيچ کشور دموکراتيکی ديده نمی شود
  . در دست يکديگر زندگی ما را تحت نظر دارندنبوده، بلکه آنها دست

سنت گرايان حق . ما نبايد جامعۀ سنت گرا و رهبری آن را سرزنش کنيم
دارند هرکاری می توانند انجام دهند تا ايمان خود را بر جامعۀ الئيک 

طرفی را که بايد سرزنش کرد ]. آنها کار خودشان را می کنند[تحميل کنند 
که طالب علوم دينی يهود از خدمت سربازی معاف اند اين. الئيک ها هستند

تقصير اکثريت الئيک است که به اين امر اجازه می . تقصير آنان نيست
ما الئيک ها هستيم که . بقيۀ امور زندگی مان نيز همين روال را دارد. دهد

اقليت ديگری هم هست، . ماييم که تسليم شده ايم. مستحق سرزنش ايم
مهاجران يهودی ساکن شهرکها در سرزمين های غصب (اقليت کولون ها 
که با دست زدن به ارعاب، اکثريت جمعيت را دچار ترس و ) شدۀ فلسطينی

وحشت می کنند، درست همان گونه که متعصبين مذهبی با ستمکاری 
علت اينکه ستمکاری و خودکامگی همچنان وجود . هاشان چنين می کنند

صميم گرفته است دست روی دست دارد اين است که اکثريت الئيک ت
  .بگذارد و اطاعت کند

الييک ها در اکثريت اند و قدرت . بنابر اين نياييد از مذهبی ها شکايت کنيد
اگر اکثريت می خواست مقاومت . تغيير سيمای جامعه در دست آنها است

می کردند و نان در  کند و تسليم اقليت نشود، اتوبوس ها همه روز حرکت
بدين ترتيب، اين ما . به فروش می رسيد) عيد پاک( فصح تعطيالت عيد

ما ممکن . هستيم که، بيش از آنکه خود به آن اعتراف کنيم، مذهبی هستيم
است ظاهر الئيک را برای خود حفظ کنيم، اما در باطن خويش مذهبی 

  .هستيم
ای کاش ما اين را می پذيرفتيم و دست از ادعای الئيک بودن بر می 

وجود اين، جامعه ای که وانمود می کند غربی ست و بر اصول با . داشتيم
عصر روشنگری استوار است، وقتی چنين شيوۀ زندگی مذهبی و تاريک 

از زمانی . انديشانه را حفظ می کند نمی تواند به خودفريبی اش ادامه دهد
که در مدرسه به ما می آموختند که اگر کتاب مقدس بر زمين افتاد آن را 

پس بگذاريد مزۀ نان فطير را .  ببوسيم مدت چندان نمی گذردبرداريم و
بچشيم و مجبور نباشيم بطری آبجو را از نايلون مسخرۀ آن در فروشگاه 

در کشوری زندگی ) غالبًا(بگذار اعتراف کنيم که ما هنوز . بيرون بکشيم
 ۶:   بقيه در صفحه              .می کنيم که قوانين مذهبی بر آن حاکم است

، رئيس جمهور در نظام اسالمی ايران
 .يک آپاراتچی است

 خود را کانديد  ميرحسين موسوی١٣٨٨ديبهشت ماه  ار٢٧در روز  
  ،١٣٨٨  خرداد٢٢ بعد از رياست جمهوری در حکومت اسالمی نموده که

 در تداوم او. قرار گيرد رياست قوه مجريه نظام واليت فقيه در مسند
وعده داد که در صورت دست يابی به مقام تبليغات اش، طی بيانيه ای 

مذکور، حريم خصوصی افراد را محترم خواهد شمرد، آزادی بيان و 
اجتماعات را مورد حمايت قرار خواهد داد، با اقليت سياسی منصفانه رفتار 
خواهد کرد، از حقوق زنان دفاع کرده و اعمال هرگونه شکنجه را ممنوع 

  .اعالم خواهد کرد
و وعده " شرفيابی بحضور اعليضرت " ن شاهپور بختيار درآنان که سخنا

  بخاطر  را- در خدمت تداوم حيات رژيم ستم شاهی -های او به مردم 
. ميآورند، از تشابهات آن بيانات و اين فرمايشات  متعجب نخواهند شد

شاهپور بختيار که خروش سيل آسای مردم ايران در مسير سرنگونی آن 
شم خويش ديده بود و چاره کار را در عقب نشينی رژيم سرکوبگر را بچ

مردم با تداوم . های موقت، جهت از نفس انداختن جنبش مردمی ميديد
  .مقاومت و مبارزه شان، پاسخ  بختيار را با سرنگونی رژيم شاه دادند

 مردمی در تقابل با مقاومت شمسی ، ۶٠ مير حسين موسوی در دهه 
 بقصد –قتل عام زندانيان سياسی "  مزه "خفقان اسالمی را ديده است  و 

اما، بچشم خويش .  را چشيده است–از پای در آوردن مبارزان و مبارزه 
ديده است که دادخواهی مردمی و مبارزه مردم  برای دست يابی به حق 
تعيين سرنوشت شان را نميتوان با سرکوب های دهشتناک  و کشتارهای 

  ها لذا احتماًال با آموزش از گذشته.  برای  هميشه از نفس انداخت،بسيار
و برای تضمين بقای نظام واليت فقيه، اين بار بميدان آمده است که با 

اميد بخشيدن کاذب  به بهبود وضع کنونی (  تری " ضريف " روش های 
، ) و ارائه سراب به توده های  حق طلب در پائين و چانه زنی در باال 

م و گسترش منافع جناحی که بدان ضمن تداوم بخشيدن به حيات رژي
وابسته است، يک بار ديگر، از گسترش مبارزات آزاديخواهانه و برابری 

) اکثريت قريب به اتفاق شهروندان کشور( طلبانه کارگران و زحمتکشان 
  .جلوگيری نمايد

پس از آنکه مردم حکومت خفت بار هشت ساله محمد خاتمی را که با يک 
هايش را کيسه کرد، تجربه نمودند، بعيد " ماست"حکم حکومتی همه  

است که بار ديگر فريب وعده و وعيدهای مردم فريبانه ميرحسين موسوی 
  .و يا ديگر صاحب منصبان فريبکار  و سرکوبگر رژيم را بخورند

 در نظام جمهوری اسالمی ايران تنها دو چيز مقدس است ؛ کرنش به 
فقيه و تسليم شدن به هوا و خدای سرمايه و ديگری ذوب شدن در واليت 

بساط . در چنين رژيمی را بايد بايکوت کرد" انتخابات! " هوس های او
برای آشنائی . چنين رژيمی را ميبايست درهم ريخت و آنرا سرنگون نمود

در جمهوری اسالمی ايران،  توجه تان " انتخابات " بيشتر شما با حقيقت 
به " راه کارگر تحت عنوان  نشريه ٣٧٩را به مقاله ای که در شماره 

درج شده است جلب " ! رئيس جمهور در ايران"انتخاب"مناسبت  
  .مينمائيم

چاره رنجبران نه دل سپردن به وعده های فريبکانه کارگزاران رژيم، 
.بلکه چاره رنجبران اتحاد و تشکيالت است  

**** 
 ی وکيل پروندهدر سطور ذيل توجه شما را به مصاحبه ناصر زرافشان 

ای که در جريان پيگيری اين پرونده به اتهام افشای اسرار  های زنجيره قتل
 .، با راديو دويچه وله جلب مينمائيمحکومتی به سه سال زندان محکوم شد

، شعارهای  مير حسين موسویدکتر ناصر زرافشان معتقد است که سخنان
 مصرف تبليغاتی است که تنها در فاصلۀ زمانی نزديک به انتخابات تاريخ

  .دارد و در ساختار کنونی ايران اجرا نخواهد شد
جمعی  به واقعه اعدام دسته) عضو کانون نويسندگان ايران(دکتر زرافشان 

گويد در آن زمان مهندس   اشاره کرده، می١٣۶٧زندانيان سياسی در سال 
موسوی نخست وزير بودند، بنابراين بهتر است که ابتدا در مورد اين 

  .ظر کنند و بعد وعدۀ تشکيل معاونت حقوق بشر را بدهندرويداد اظهارن
آقای دکتر زرافشان، ميرحسين موسوی يکی از کانديداهای : وله دويچه 

رياست جمهوری اعالم کرده که اگر رييس جمهور بشود، دفتر معاونت 
فکر . کند حقوق شهروندی و حقوق بشر در رياست جمهوری ايجاد می

تواند تاثيری بر بهبود وضعيت  ن معاونتی میکنيد آيا ايجاد يک چني می
  حقوق بشر در ايران داشته باشد؟

نظر به اين که آنچه در اينجا به انتخابات موسوم است، : ناصر زرافشان
شوند و  يعنی اول افرادی از طريق فيلترها و تمهيدات ديگری انتخاب می
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 کل انتخابات االصول به گذارند، علی ها انتخابات می شده بعد بين انتخاب
اند، بدون اين  هايی که کرده اما در مورد ايشان و صحبت. اعتقادی ندارم
خواهم بگويم اعمال  احترامی به هيچ کس را داشته باشم، می که قصد بی

. توانند دروغ بگويند توانند بگويند، اما خود آدمها می افراد دروغ نمی
ا کرده و اتفاق افتاده بنابراين اگر از روی اعمال افراد که واقعيت پيد

تواند  هايی که می تر است تا اين که از روی وعده قضاوت بکنيد، مطمئن
آقای ميرحسين موسوی در . تواند نکند داوری کنيم واقعيت پيدا بکند و می

عام زندانيان سياسی در  ی قتل ، يعنی زمانی که بزرگترين پروژه۶٧سال 
کنم  من خيال می. اند مملکت بودهوزير اين  اين مملکت اتفاق افتاد، نخست

پيش از هر چيز ايشان بايد در اين زمينه برای جامعه و برای مردم 
شان چه بوده است و در آن زمينه چه موضعی دارند، بعد در  بگويند نقش

. خصوص ايجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی صحبت بکنند
آدمها، معيار قابل همان طور که گفتم آنچه از آدمها سر زده و اعمال 

  .های آنان تری است تا وعده اطمينان
ی  ساله ی دوران هشت بنابراين شما براساس سابقه:  وله دويچه
هايی که  کنيد که ايشان اين وعده وزيری آقای موسوی فکر می نخست
ی انتخاباتی باشد و توانايی انجام اين  تواند يک وعده اند فقط می داده
  اشت؟ها را نخواهند د وعده

شود، با  من عالوه بر آنچه به شخص ايشان مربوط می: ناصر زرافشان
کنم که اين حرفها حرف است و در  توجه به ساختار موجود هم گمان می

هايی نياز به  ی حرف باقی خواهد ماند و تحقق يک چنين صحبت مرحله
ی آقای موسوی يا ساير  تغيير ساختاری در ايران دارد که اآلن از عهده

  .انی که کانديدا هستند خارج استکس
خواستم از شما سوال کنم که  من دقيقا در مورد همين می:  وله دويچه

اصوال چقدر معتقديد که بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در اختيار يک 
  رييس جمهور خواهد بود؟

ی  کنم که در اين زمينه من اعتقادی ندارم و گمان می: ناصر زرافشان 
ل شدن مردم از پايين برای کسب آن قدرتی که برای خاص جز متشک

  .بهبود وضع الزم است، هيچ اهرم و هيچ راه ديگری وجود ندارد
ای معتقدند همين که کانديدايی آمده و  آقای دکتر زرافشان عده:  وله دويچه

ی اين را  کند و وعده در مورد حقوق شهروندی و حقوق بشر صحبت می
نت حقوق بشر ايجاد بکند، اين را بايد به فال خواهد معاو دهد که می می

  .نظرتان راجع به اين موضوع چيست. نيک گرفت
بحث بر سر اين است که آيا . حرف خوب البته خوب است: ناصر زرافشان

من . های خوب تبديل بشود تواند به عمل تا چه حد اين حرفهای خوب می
فهای خوب هم، بايد وگرنه بابت همين حر. کنم در آن مقام دارم صحبت می

ست که مربوط به  ولی حرفهايی. شود خوشحال بود که اين حرفها زده می
ی نظام  فصل موسم انتخابات است و بايد بگويم که با توجه به مجموعه

موجود که حاال در اين فرصت کوتاه امکان رفتن در جزيياتش نيست و 
  .نی نيستبسيار کمتر از اينها هم با اين َمِلک و اين روزگار شد

.............................................  
  :بقيه مقاله 

 مورد حملۀ دشمن قرار گرفتن 
   دليل سالمِت موضع گيری است

تأکيدها از مترجم   (٢٠٠٩ آوريل ١٢روزنامه اسرائيلی هاآرتز : منبع
  .)است

html.1077908/spages/hasen/com.haaretz.www  
فلسطين ، )همراه با سه نويسندۀ اسرائيلی(محمود درويش : به. ـ رک١

به  (١٩٨٨، انتشارات مينوی، پاريس کشور من، جنجال يک شعر
  )فرانسوی

 : از جمله به. ـ برای اطالع بيشتررک٢
html.felestinIndex/org.peykarandeesh.www://http  

 :به.  رک٣
 html.499_post/2009/04/J/com.b-azadi.www://http   
است » بنيادگرايی اسالمی«ـ کسانی که ايرادشان به رژيم ايران محدود به ۴

را ) اسرائيل(و بنيادگرايی يهودی ...) جرج بوش و(گرايی مسيحی و بنياد
اش می بخشند، وقتی وزرای احمدی نژاد » مدرنيته«نمی بينند يا آن را به 

نامه به چاه می اندازند تا به دست امام زمان برسد به رژيم خرافات می 
ل خندند ولی برای چپاندن نامۀ حاجت الی جرز های ديوار ندبه در اسرائي

  .)م! (حرفی ندارند

………………………………………. 

احساس روسپيگری زير حجاب 
 اجباری در ايران

 
اين آن خدا ی پدرساالر خشن مالهای مجنون که نيمی از جمعيت 

 ش کرده نيستسياه پو کشور را
کريستينا پاترسون در جريان سفر به ايران همان احساس .روشنگری

غضب و خشمی را تجربه را کرد که نقض خشن حقوق زنان در دل 
او اين احساس را در مقاله زير . ميليون ها زن ايرانی بر می انگيزد

پاترسون از .  مه در اينديپندنت منتشر شد، بيان کرده است١٦که در 
ن ادبی اين نشريه است و در حوزه ادبيات بويژه شعر سردبيرا

تخصص داردو همين خصوصيت در تبيين او از بی حقی مردم بويژه 
مقاله به . زنان ايران زير فشار دولت مذهبي، منعکس شده است

شعرهای حافظ و . صورت آزاد و نزديک به متن ترجمه شده است
بان نثر برگردانده شده مولوی که در مقاله به آن ها اشاره رفته به ز

 . است
 ***  

 مذهب واقعی ايران اسالم نيست
اگر ميخواهيد زنی احساس کند مثل يک روسپی است، کافی است به 

مويی که تا به حال فقط وقتی برايت مشغله . او يک روسری بدهيد
ذهنی می شد که احساس ميکردی وزوزی شده، چرب يا خشک است، 

هان از يک چيز طبيعی و الزم که دور همان حلقه های مجعد خشک ناگ
صورت پرچين و چروک يا کک و مک دارت را پوشانده، به يک 
سالح جنسی شريرانه، چشمک زن و اغواگر تبديل می شودکه هدف 

 . آسيب رساندن به اوستآن به دام انداختن و شکار يک مرد و
چند هفته پيش از لحظه ای که من همراه با دو زن روزنامه نگار، 

ايم را در فرودگاه تهران به زمين گذاشتم، کمتر به چيز ديگری فکر پ
با اين فکر کلنجار ميرفتيم که پيش از اين وقتی که مجبور . ميکرديم

نبوديم تمام روز به روسری های مان وربرويم، با دست های مان چه 
ميکرديم؟ قبال که اين کاسه الک پشت داغ، مثل قنداق دور سرمان 

و مغزمان را به جوش نمی آورد، چقدر احساس آزادی پيچيده نبود 
می کرديم؟ و چه احساسی داشت وقتی کمی گرم ات می شد، می 
توانستی اندکی ژاکت ات را باز بکني؟ چه حالتی بود؟ به زحمت 

 . يادمان می آمد
راهنمای ما برای مان يک روپوش قهوه ای ضخيم و نايلونی آورد تا 

لی من ترجيح دادم يک ژاکت بلند قديمی را نجابت مان را حفظ کنيم، و
 که سفت و -اما وقتی نوارچسب آن . که از لندن خريده بودم بپوشم

سخت آن را می بستم تا به کسی به خاطر يک لحظه نمايان شدن پای 
 در رفت، راهنمای ما با شتاب خود -پوشيده در شلوارم تجاوز نشود

بعد، يک تونيک بلند . بدهدرا به من رساند تا يک سنجاق قفلی به من 
نميدانم با چه ماده شيميايی سمی آغشته بود که آخر . در بازار خريدم

اگرايران مغزم را اسير . هفته پوستم مثل پوست سوسمار شده بود
 . خود کرده بود، پيکرم عليه آن شورش می کرد
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 ميزد، اوراق راهنمای  را فرياد "به نام خدا" تقاضانامه های عبور
 ست شايد،  "به نام خدا" .  را فرياد ميزد "به نام خدا"ت ها توريس

که کودکان در خيابان ها توی چادر لنگان خود را می کشند، و زن و 
مرد در اتوبوس ها از هم جدا شده اند، و هيبت زنان ايران، حتی زنان 
 . مدرن ايران هم ديگر به شکل زنانه نيست، بلکه سه گوش شده است

 ست که شما ميتوانيد در شيراز باشيد، و جوجه  "ابه نام خد" و 
خوشمزه ای را که با زعفران چاشنی زده شده به دندان بکشيد و يک 

و . البته فقط آرزو کنيد -ليوان از آن نوشيدنی گوارا را آرزو کنيد 
 ست که دلتان به شدت و بطورسمجی آن را  "به نام خدا" نيزشايد 

 صبح از باند فرودگاه ٨ای تان ساعت می خواهد، بطوريکه تا هواپيم
برآمده و به مهمان دار و از خاک ايران برميخيزد، به جستجوی آن 

برايم يک جام می "  يا چيزی شبيه آن " اوه، ساقی ":می گوييد
 و آنوقت در واقع داريد کالم حافظ، شاعر بزرگ پارسی در "!بياور
، و همچنين ، محبوب گوته، محبوب امرسون، محبوب لورکا١٤قرن 

 . محبوب بسياری از مردان، زنان و کودکان ايراني، را بازگو ميکنيد
و در مقبره حافظ، در سايه باغی در محاصره درخت های سرو است 
که شما ميتوانيد ايرانی ها را ببينيد که خدای حقيقی خود را پرستش 

اين آن خدای پدرساالر خشن مالهای مجنون که نيمی از . می کنند
ت کشور را سياه پوش کرده نيست، ونه خدای مردانی که وقتی جمعي

نه خدای  رو سری شما به عقب ميرود بر سر شما داد ميزنند، و
پاسبان های اخالق که شما را کنترل ميکنند تا ببينند دخترجوانی که با 
او صحبت ميکنيد همانطور که ادعا ميکنيد دختر عموی شماست يا 

ه مينياتورها ی نفيسی که در کانون هنر خدای آنها نيست که ب. نه
ايرانی قرار دارد، و به فرش ها و نقاشی های زيبايی که نفس را در 

 يا –به باغ های گل سرخ با رايحه باغ بهشت  سينه حبس ميکند، و
 .  الهام می بخشد-يس  معادل فارسی آن پرد

ت را خدايی که ايرانيان ستايش می کنند، خدای شعر است، و اين واقعي
وقتی به راهنمای تان نگاه ميکنيد در می يابيد، که چگونه مرمرهای 
مقبره را لمس ميکند و چگونه کلمات را طوری به زبان می آورد که 
گويا روح خود را آزاد ميکند، و چگونه شعری در باره بهار و هزار 

اين خدايی واال که در جستجوی زيبايی . دستان و گل سرخ می خواند
يی که ميتوانيد تقريبا بگوييد خدای شراب، زن و موسيقی است، خدا

شايد به اين دليل است که بسياری از ايرانيان به شعر حافظ مثل . است
و . راهنمای زندگي، مثل يک انجيل، قران، يا آی چينگ نگاه ميکنند

شايد اين است دليل آنکه عليرغم تمام زاهد نمايی های دولتي، تنها 
 . نماز جمعه می روند درصد مردم به ١٫٤

واقعيت اين است که اسالم توسط اعراب به فرهنگی وارد شد که 
مذهب عمده آن زرتشتی بود که بر پايه تغيير کيش قرار ندارد و حول 

اين شاه . ساالر استوار استخدايی غيرشخصي، اهورايی و غير پدر
ريتانيا به  که اکنون نمايشگاه تمدن شکوفای آن در موزه ب"عباس 

 بود که مذهب شيعه را در کشوری که آن  "نمايش گذاشته شده است
او هم مثل بقيه رهبران ايران به خاطر . زمان سنی بود رايج کرد

 . اهداف سياسي، اين تحول مذهبی را به انجام رساند
و همين مساله صادق بود در مورد زمانی که ايرانيان عليه يک رژيم 

نجه، قتل دسته جمعی و وحشت خودکامه، متکی بر پليس مخفي، شک
 .توده ای برپاخواستند

 و چه کسی اين حکومت را مستقر کرده بود؟ خوب مثل هميشه، ما، 
ما بريتانيايی های خوب قديمي، در همکاری با سازمان سيا، برای 

اين . اينکه روی جنس مطلوب مان در خاورميانه، نفت، چنگ بيندازيم
. واقعيت است. ليبرال نيستبيم های برخاسته از دل پرخون يک 

و اسالم بنيادگرا بيش . انقالب ها هميشه نياز به يک ايدئولوژی دارند
 . از همه دم دست بود

شب رفته، روز آمده و : يک شاعر بزرگ ديگرايراني، رومي، ميگويد
ما فقط می توانيم . خفته در می يابد چه در خواب ديده است

 از بزرگ ترين نمونه های شعر، اميدوارباشيم آن روح زيبايی که يکی
معماری و علم را در جهان بوجود آورد، روزی زن ستيزان حاکم را 
در هم بشکند، روزی پرده حجاب را بدرد، و روسری و چادر را به 

 . کنارافکند
christi/commentators/opinion/uk.co.independent.www://http

-is-iran-of-religion-true-the-patterson-christina/patterson-na

html.1685737-islam-not    ١٣٨٨ خرداد ٢  
……………………………………  

 

 سدر دفاع از هرمان ديرک 
 تن از ٧٠٠نامه سرگشاده بيش از 

 فعالين صلح يهودی
 نرگس ييالقی: مترجم

 dieبه دنبال انتقاد هرمان ديرکس رييس فراکسيون حزب چپ آلمان 
Linke به عملکردهای ضد بشری دولت وارتش اسراييل بر ضد 

فلسطينيان و بياناتی که در حقانيت فراخوان کمپين جهانی بايکوت و 
سراييلی ابراز کرده بود، بخشی از وسايل ارتباط جمعی تحريم کاالهای ا

آلمان و تعدادی از افراد مخالف نظراتش، او را به يهودی ستيزی به طور 
در پی آن، تعدادی از شهروندان يهودی تبار از سراسر . عام متهم ساختند

جهان برآن شدند تا عليرغم ديدگاه های مختلفی که دارند، طی يک نامه ی 
و با يک موضع گيری مشترک از يهودی ستيزی خواندن سرگشاده 

هرگونه انتقاد برحق از سياست ها و اعمال دولت اسراييل فاصله بگيرند 
و همسان سازی فراخوان به بايکوت کاالهای اسراييلی را که به منظور 
وادار ساختن دولت اسراييل در به رسميت شناختن حقوق ملت تحت ستم 

 با اعمال و سياست ها ی نژاد پرستانه ی آلمان فلسطين شکل گرفته است،
 . نازی آشکارا رد و محکوم کنند

شخصيت های معروفی از جمله خانم يودت باتلر نظريه پرداز برجسته ی 
. حقوق زنان، نوام چامسکی نويسنده و زبان شناس آمريکايي، نرمان گ

ن نويسنده فينکل اشتاين دانشمند علوم سياسی از آمريکا، خانم نوامی کالي
 - پاريس(و منتقد جهانی سازی از کانادا، سه وی بن دور تاريخ دان

، خانم فليسا النگر وکيل دادگستری و فعال جنبش حقوق بشر از )نيويورک
آلمان، ياکوب مونتا نويسنده و فعال سنديکايی از آلمان، خانم تيکوا 

نده و پارناس نويسنده از اسراييل، و ميشاييل وارشاوسکی نويس-هونيگ
 . فعال سياسی اسراييلی را می توان نام برد

متن و مضمون اين نامه ی سرگشاده و همچنين نظرات يهوديان ساکن 
اسراييل و ديگر نقاط جهان در اين راستا به وضوح نمايانگر آن است که 
به زير سؤال بردن موجوديت اسراييل مطرح نيست و آن چه دنبال می 

ی در نقد، ارزيابی و به چالش کشيدن شود همگانی کردن جدلی سياس
سياست های دولت اسراييل در قبال فلسطينيان و جستجو و پيشنهاد راه 
کارهای تغيير اين سياست ها به نفع صلح و همزيستی يهودی ها و 

 . فلسطينی ها می باشد و نبايد آن را اقدامی نژاد پرستانه تلقی کرد
 جنبش صلح در باره ی نامه ی سرگشاده ی جمعی از فعالين يهودی

 اظهارات هرمان ديرکس، بايکوت کاالهای اسراييلی و يهودی ستيزی
 . ما فعالين يهودی تبار جنبش صلح هستيم

برخی از ما بر تبار يهودی و يهودی بودن خود تآکيد می ورزيم و برخی 
اما به طور کلی همه ی ما به کسانی که وانمود می کنند زبان همه ی . نه

برچسب ] به دولت اسراييل[ستند و به هر گونه اعتراض بر حقيهوديان ه
 . يهودی ستيزی می زنند معترضيم

ما با نگرانی از تهمت پراکنی بر عليه هرمان ديرکس، فعال سنديکايی و 
 .آگاهی يافتيم* عضو حزب چپ آلمان در شهر ُدويز بورگ

 نوار  هرمان ديرکس در رابطه با تهاجم نظامی اخير دولت اسراييل به
غزه از فراخوان فوروم اجتماعی جهانی مبنی بر بايکوت کاالهای ساخت 

اقدامی که می تواند با وارد آوردن . اسراييل حمايت کرده است
به دولت اسراييل، در سوق دادن آن دولت به اجرای ] اقتصادی[فشار

دولت اسراييل را بايد با اتخاذ . عدالت در مورد فلسطينيان کمک کند
 .  از اين دست تحت فشار قرار دادتدابيری

در پی اعالم حمايت هرمان ديرکس از اين فراخوان افراد زيادی از گروه 
بندی های مختلف با لحنی خشن او را به يهودی ستيزی متهم ساختند و 
گفتند و نوشتند که هرمان ديرکس خواهان تکرار بايکوت کاالهای يهودی 

 قرن ٣٠ آلمان در سال های به سبک سياست های ضد يهود نازی های
 .بيستم می باشد

 : هرمان ديرکس به درستی اعالم می کند که
در خواست فوروم اجتماعی جهانی هيچ گونه وجه اشتراکی با اقدامات " 

راسيستی نازی ها در قبال يهوديان ندارد، بلکه تنها هدفش اين است که 
نيان پايان داده به سياست های سرکوبگرانه ی دولت اسراييل عليه فلسطي

 ." شود
پيش از اين ها هيچ گونه حرف و سخنی از يهودی ستيزی هرمان ديرکس 

کاالهای [اما اکنون و پس از حمايت او از بايکوت. در ميان نبود
، اين اشخاص سعی می کنند به عناوين مختلف او را بر صندلی ]اسراييلی

شورای  معاون دبيرکل Dieter Graumannمثال . اتهام بنشانند
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* مرکزی يهوديان آلمان، او را يک يهودی ستيز ناب می نامد و آخيم بر
اظهارات "در روزنامه ی وست دويچه آلگماينه سايتونگ می نويسد

ديرکس با قتل عام يهوديان در حاشيه ی جنگل های اوکراين يکسان و 
دبيرکل حزب محافظه * و به همين ترتيب هندريک ُوست." همانند است
: " رات مسيحی آلمان در ايالت نورد راين وستفالن نوشته استکار دموک

 ." هرمان ديرکس در پی از سرگيری تبليغات ضد يهود نازی هاست
فراخوان "اصوًال نسبت به مؤثر بودن ] اين نامه[ما امضاء کنندگان 

 . نظرات گوناگونی را نمايندگی می کنيم" بايکوت کاالهای ساخت اسراييل
 اين باوريم که يک چنين حرکتي، به عنوان بخش مهمی تعدادی از ما بر

، می تواند در "کارزار بايکوت و تحريم سرمايه گزاری در اسراييل "از 
پايان دادن به بيش از چهل سال اشغال سرزمين های فلسطينی توسط 

 . اسراييل مؤثر باشد
زير عده ای ديگر معتقدند که با بايکوت هدفمند می توان دولت اسراييل را 

فشار قرار داد تا از حمايت کنسرن ها، مؤسسات و شرکت هايی که 
 . به حساب می آيند، دست بردارد] سر زمين های فلسطينی[حاميان اشغال

در عين حال همه ی ما متفقًا در ضرورت تحت فشار قرار دادن دولت 
اسراييل برای برقراری صلحی عادالنه و پايدار در منطقه ی خاورميانه هم 

 .  و هم نظر هستيمرأی
همه ی ما مشترکًا اما بر اين باوريم که فراخوان بايکوت اسراييل ابدًا با 

آن ها وجه " از يهودی ها خريد نکنيد"اعالميه های نازی ها و شعار 
 . مشترکی ندارد

همان گونه که بايکوت رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی برای پايان بخشيدن 
 بر آن کشور در نفس خود برعليه سفيد به سيستم تبعيض نژادی حاکم

با هدف پايان دادن به ] کاالهای ساخت اسراييل[پوست ها نبود، بايکوت
نيز نمی تواند با يهودی ستيزی برابر ] سرزمين های فلسطينی[اشغال

 . انگاشته شود
جنبش های خواهان عدالت اجتماعی برای پيشبرد هدف های حق طلبانه 

اهان بايکوت و همچنين تحريم سرمايه گزاری ی خود بارها و بارها خو
به طور نمونه فراخوان هايی که در مورد . در کشورهای مختلفی شده اند

 . رژيم نظامی برمه و يا دولت سودان انتشار يافته اند قابل ذکرند
اين فراخوان ها اعم از اين که مؤثر بوده باشند يا نه، در هر صورت 

 . د و نيستندهيچگاه تبعيض نژادی نبوده ان
سيطره ی خشونت در خاورميانه عمًال به جو يهودی ستيزی در اروپا نيز 

به طور مثال اخيرًا در شهر ُرم پايتخت ايتاليا، عده ای . دامن زده است
چنين تحريکاتی در نفس خود . خواهان تحريم مغازه های يهوديان شده اند

ی می شود که ما از نوعی فناتيسم کور و قضاوتی سطحی و کلی نگر ناش
 . مخالف و برعليه آن هستيم

. جنايات اسراييل را نمی توان به همه ی يهوديان در کليت خود نسبت داد
بايکوت اقتصادی اسراييل را نبايد به معنی تحريم مغازه های يهودی تلقی 

 . کرد
رشد فزاينده ی اسالم ستيزی و بيگانه ستيزی در اروپا که اين بارعمدتًا 

 فراريان کشورهای اسالمی را نشانه گرفته است، اشکال مهاجران و
 .نگران کننده ی ديگری از تبعيض نژادی در اروپاست

هرمان ديرکس سال هاست که در خط مقدم جبهه ی دفاع از حقوق 
خارجيان فعاليت می کند، در حالی که بعضی از کسانی که در مقابل هر 

و آن را يهودی ستيزی می نوع انتقاد به اسراييل واکنش نشان می دهند 
نامند، خودشان دقيقًا همچون دولت اسراييل در راستای طرز تفکر 

 . راسيستی قدم بر می دارند و فعال هستند
اين فاجعه ی . هولوکاوست يکی از مخوف ترين وقايع تاريخ مدرن است

ضد بشری نبايد دست آويزی باشد که با تکيه بر آن بتوان هر نوع 
 به سرکوب های ضد بشری اسراييل عليه فلسطينی ها را اعتراض و انتقاد
ما چنين سؤ استفاده ای را ناقض شأن و حرمت . در گلو خفه کرد

  . جانباختگان و قربانيان هولوکاوست ارزيابی می کنيم
 : پانويس هااز مترجم

*- Duisburg  
- Achim Beer / Westdeutsche Allgemeine Zeitung  
- Hendrik Wüst / CDU / NRW  
 : برای حمايت از اين آکسيون به ايميل و لينک زير مراجعه نماييد-*

Dierkes.Letter@gmail.com   
www.zcommunications.org   

 کشور جهان ٢٩ امضاء از ٧١٧ و با ٢٠٠٩ آپريل ١٩ اين نامه در تاريخ -*
 . انتشار يافته است

 شنبه – ٩٦اره ی  شم١١ ترجمه حاضر از روی متن چاپ شده در صفحه ی -*
 . ترجمه شده است Junge Welt آپريل روزنامه ی آلمانی زبان ٢٥

 هرمان ديرک س: عکس صفحه اول
 ١٣٨٨ ارديبهشت ٣٠

آيا مارکسيسم قادر به توضيح بحران 
  کنونی سرمايه داری می باشد؟

 " بحران مالی بزرگ"نقدی بر کتاب
  نوشته جان بالمی فاستر و فرد مک داف 

  صادق افروز: ترجمه  - اشلی اسميت
حاال همه به اين واقعيت که با يکی از بزرگترين و جدی ترين بحران 

رئيس صندوق جهانی . های سرمايه داری مواجه هستيم اذعان دارند 
 استراس خان در مصاحبه ای اعالم داشته است که ما –پول ، دومينيک 

س سابق آلن گرين اسپن ، رئي.در حال رکود اقتصادی بسر می بريم 
فدرال رزرو بانک گقته است که ما از سوی يک سونامی اقتصادی که 
شايد در هر صد سال يکبار حمله ور می شود مورد تهاجم قرار گرفته 

  . ايم 
در حالی که اقتصاد دانان و سياستمداران عمده بورژوازی گيج و 
مبهوت شده اند ؛ مارکسيست ها در تحليل هايشان علل اصلی را در خود 

يستم سرمايه داری يعنی در توليد بيش از حد ، کاهش نرخ سود ، س
نابرابری های طبقاتی و حباب های ناشی از بورس بازی جستجو می 

  . بحرانی که سرانجام يک رکود جهانی را ايجاد خواهد کرد .کنند 
نشريه ماهانه مانتلی ريويو در يک سری مقاالتی که در چند سال گذشته 

چندی پيش . د رشد اين بحران را ريشه يابی کند منتشر کرد سعی کر
جان بالمی فاستر و فرد مک داف اين سری مقاالت را در کتابی با 

  .  جمع آوری کردند" بحران مالی بزرگ "عنوان 
فاستر و مک داف معتقدند که از زمان توسعه انحصارات سرمايه داری 

 سکون در در آمريکا از پايان قرن نوزدهم يک تمايل و گرايش به
آنها می گويند از اين زمان انحصارات ، . اقتصاد وجود داشته است 

) ست(رقابت ها را بسيار فشرده کرده و بهای کاال ها را از پيش معين 
آنها در زمينه بازتوليد ، . کرده اند تا منافع شان تضمين باشد 

کارخانجات جديد ،تکنولوژی جديد ماشين آالت جديد به اندازه کافی 
  .رمايه گذاری نکرده اند س

پال سويزی و پال باران برای اولين بار اين تئوری را در کتابی که در 
از . منتشر شد مطرح ساختند " انحصار سرمايه " با عنوان ١٩۶۶سال 

آن تاريخ به بعد اين تئوری اساس تحليل های اقتصادی مانتلی ريويو را 
ن تئوری با آن روبرو يکی از دشواری هايی که اي. تشکيل داده است 

بوده اين واقعيت است که انحصارات سرمايه داری در دوره پس از 
  . جنگ در حال رشد و رونق بوده اند 

برای باران و سويزی، دولت های سرمايه داری نقش بسيار مهمی  در 
جان –) ١(آنها معتقد بودند اقدامات کينزی. غلبه بر رکود ايفا کرده اند 

 در واقع در مواجهه با رکود -تصاد دان انگليسی بودمی نارد کينز  اق
آنها اضافه می کنند مخارج عظيم نظامی . بزرگ با شکست روبرو شد 

در دوران جنگ سرد تقاضا را افزايش داد و موجب حفظ رونق 
  . اقتصادی شد 

فاستر و مک داف اين تئوری را با افزودن عوامل موقتی که اين رشد 
در . کردند) آپ ديت(  نگه می داشت به روز ١٩٧٠را تا اوائل سال 

ديدگاه آنان اين عوامل عبارتند از پس انداز مصرف کنندگان ، توليد 
انبوه اتوموبيل ،دوباره سازی ژاپن و اروپا ،توسعه تبليغات و فاينانس 

در اين ديدگاه ، اين عوامل بر غلبه بر . و سرمايه گذاری در مستغالت 
  . رکود کمک کردند 

ر و مک داف معتقدند هر زمان که کمک هايی که اين قسمت ها به فاست
. اقتصاد می کنند کاهش می يابد ؛ اقتصاد دوباره به سمت رکود می رود 

 به اين سو ١٩٧٠آنها همچنين بيان می کنند که رشد اقتصاد آمريکا از 
  .بسيار آهسته بوده است 

 گريز از رکود به به نظر اين دو نويسنده ، سرمايه داری آمريکا برای
سمت نئوليبراليسم ، گلوباليزاسيون و فاينانشاليزه کردن اقتصاد چرخيد 

به همين . در اين ميان فاينانشاليزه کردن نقش کليدی بازی می کرد .
.  انحصاری شده ايم –دليل آنها معتقدند ما وارد يک دوره سرمايه مالی 

در شکل سهام و ) سرمايه مالی( ه فاينانس اين است کدر واقع بحث 
سرمايه گذاری بانکی به مرکزيت اقتصاد آمريکا تبديل شده و جای جناح 

  .را گرفته است )  ٣(و جی ای) ٢(های سنتی مثل جی ام
قسمت اعظم اين فعاليت ها ی مالی بر اساس قرض پول از بانک هاست 

) استاک ( ز سهام کمپانی های مالی با گرفتن وام روی همه چيز ا. 
گرفته تا فيوچر و مستغالت سرمايه گذاری می کنند ؛ در همين راستا  
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 و حباب ١٩٩٠ ها در دوره اواخر دهه غول های بورسی مثل دات کام 
  . را بوجود آوردند ٢٠٠۶مستغالت در 

فاستر و مک داف به اين گونه تحليل می کنند که مالی کردن اقتصاد راه 
ه  داران بود تا بر مشکل کم مصرف کردن از طرف حلی از طرف سرماي

کارگرانی که دستمزدها و مزايشان به مدت سه دهه پايين نگه داشته 
با راکد نگه داشتن دستمزد کارگران ، سرمايه داران .شده بود غلبه کند 

  . در يافتن مشتری برای کاالهای خود با دشواری روبرو بودند 
کمپانی ها سياست هايی را برگزيدند که بنابر اين دولت سرمايه دار و 

در ادامه چنين . کارگران را تشويق به استفاده از اعتبارشان می کرد 
سياستی مصرف کنندگان برای گذران زندگی به کارت های اعتباری ، 

. مهمتر از همه وام بر اساس ارزش خانه روی آوردند . وام اتوموبيل 
ه مقروض شدن بی سابقه مصرف در نتيجه ، فاينشاليزه شدن اقتصاد ب

  . کنندگان منجر شد 
آنها همچنين می گويند مرحله جديد سرمايه انحصاری موجب آن بحران 

دولت . اقتصادی شده که ابعادش در به سراسر دنيا کشانده شده است 
امريکا به جای پايان دادن به فاينانشاليزه شدن اقتصاد و ثبات دادن به 

برای نجات سيستم .م دهنده وارد صحنه شد سيستم خودش به عنوان وا
و بحران اقتصادی آسيا روی ) ۴"(سيوينگ اند لون " جنانچه در مورد 

داد ؛دولت آمريکا از طريق دادن وام های بيشتر فوران بحران اقتصادی 
  . را تضمين کرد 

هنگامی که فاستر و مک داف راه حل ارائه می دهند از راه حل های 
راه حل هايی که از دخالت دولت در سرمايه . ی کنند کينزی پشتيبانی م

اما آنها فکر می . گذاری و برنامه های کاری و رفاهی دفاع می کند 
کنند که از جانبی اين برنامه ها نمی توانند بر مقاومت سرمايه داری 
فائق شوند و از جانب ديگر نمی توانند بر گرايش به رکود در دراز مدت 

  .غلبه کنند 
 اين فاستر و مک داف در نتيجه گيری شان  به سازمان دادن بنابر

آنها از مردم . جنبش طبقه کارگربه سمت سوسياليسم روی می آورند 
می خواهند که کنترل اقتصاد سياسی را بدست گيرند و سيستم سرمايه 

و . داری کنونی را با دمکراسی واقعی سياسی و اقتصادی تعويض کنند 
سم نيست که حکمرانان کنونی جهان از آن در اين چيزی جز سوسيالي
  . وحشت دائم بسر می برند

کتاب فاستر و مک داف آز آن جهت اهميت دارد که بخوبی بحران 
نقطه قدرت . سرمايه داری را از موضع مارکسيستی توضيح می دهد 

آن در موشکافی و توضيح فاينانشاليزه شدن اقتصاد  و اينکه چگونه 
 رکود اقتصادی جاری است و نه کارگران و سرمايه مالی مسئول

  .  صاحبان خانه ها می باشد 
اين کمپانی های بزرگ بودند که حقوق ها را پايين آوردند ؛ انواع و 
اقسام وام ها را تحميل کردند و مردم را در دام هايی که توسط همين وام 
پهن کرده بودند گرفتار ساختند و با پول های حاصله شروع به بورس 

شبکه عظيم سرمايه مالی را در سطح جهانی پهن کردند . بازس کردند 
  .که حاال دارد مانند خانه ورق فرو می ريزد  

آنها هنگامی که .اما تحليل های اين نويسنده خالی از اشکال هم نيست 
هيچ تئوری اقتصادی که بطور کامل بتواند مرحله : " می گويند 

در واقع به کمبود ها و " ود ندارد انحصاری سرمايه را توضيح بدهد وج
بعضی از مشکالت تحليلی . اشکاالت تئوری های خود اشاره می کنند 

اين دو  نويسنده تئوريک است و برخی انها تاريخی و برخی ديگر 
  . تجربی هستند 

در ابتدا ديدگاه دو نويسنده در مورد گرايش سرمايه انحصاری به رکود 
ر اثنای مرحله انحصاری سرمايه که برای شروع د. قابل بحث است 

 مربوط می کنند سيستم سرمايه داری هنور ١٩آنها آن را به اواخر قرن 
راکد نشده بود بلکه با رونقی که اقتصاد واقعی را گسترش می داد و 

در واقع اقتصاد جهانی در . گهگاه هم افت هايی داشت مشخص می شد 
  . فته بود ابعاد بسيار وسيع در همين دوره گسترش يا

عامل محرک گسترش چيزی جز رقابت هم بين کشور های مختلف 
پيشرفته سرمايه داری و هم در خود اين کشور ها نبود  که به منظور 

بنابر اين اين خيلی . تحت سيطره گرفتن اقتصاد جهانی به جلو می رفت 
عجيب است که بگوييم حالت نرمال و معمولی سرمايه انحصاری رکود 

  .   است 
بعالوه فاستر و مک داف همچون باران و سويزی رونق سرمايه در اين 
دوره را نتيجه خرج کردن اشرافی در چيز های غير مولد مثل تبليغات يا 
خرج کردن در چيز های اتالفی مثل نظامی گری که هيچ کدام ارزش 

  . جديدی خلق نمی کنند می دانند 

ورند که ابداعات تکنولوژيک به غير از اين ،آنها به اين شکل دليل می آ
دوران ساز مثل خط آهن  در قرن نوزدهم و اتوموبيل در قرن بيستم 

آنچنان محرک های خرجی بوجود آوردند که بتواند بر به اصطالح   
ولی واقعا فهم اين مسئله مشکل است که . گرايش به رکود غلبه بکند 

جی به شمار چگونه می توان ابداعات تکنولوژيک را عوامل محرک خار
هنگامی که مارکس به وضوح تمام در باره اين خصلت سرمايه .آورد 

سرمايه مجبور است ابزار توليد را بطور دائم دستخوش :"می گويد 
  ."انقالب کند

توضيح قانع کننده تر در مورد  رونق و رکود اقتصادی سيستم را در 
سرمايه تحليل مارکس از . سنت کالسيک مارکسيستی بايد جستجو کرد 

داری توضيح بسيار بسيطی در مورد توسعه واقعی و دوره های بحرانی 
  .چه در قرن نوزدهم و چه در قرن بيستم ارائه می دهد 

البته مانتلی ريويو در ارائه تئوری رکود سرمايه در دوران سرمايه 
اگرچه .انحصاری از کار مارکس به عنوان نقطه شروع استفاده می کند 

تئوری سرمايه انحصاری شان را بر اين اساس باران و سويزی 
گذاشتند که اغلب تحليل های مارکس در دنيای امروزه ديگر کاربرد 

 .ندارد 
بعالوه با نگاهی به تئوری اصلی مارکس متوجه اختالف اساسی اين 
تئوری با آنچه مک داف و فاستر بيان می کنند می شويم مارکس در 

که گسترش و بسط سرمايه داری نطفه تئوری خود خاطر نشان می شود 
مارکس می گويد که سرمايه دار ها . های بحران را با خود حمل می کند 

برای اينکه رقبای خود را از صحنه بيرون کنند روی کارخانه ها و 
ماشين آالت و تکنولوژی سرمايه گذاری می کنند تابارآوری کارگران 

 را به قيمت ارزان تری خود را افزايش دهند تا قادر شوند محصوالت
برای يک دوره کوتاه آنها به رونق می رسند ولی . بقروش يرسانند 

  . رقبايشان به سرعت خود را تجديد سازمان کرده و به آنها می رسانند 
از آنجاييکه سرمايه داران روی تکنولوژی بيش از نيروی کار زنده که 

. پايين می رود منبع سود است  سرمايه گذاری می کنند نرخ سودشان 
کمپانی ها تعداد زيادی کارخانه ايجاد . بدنبال آن بحران فوران می کند 

کرده اند ، کاالهای بسيار زيادی توليد کرده اند که قادر به فروش آنها 
لذا بحران اضافه . به بهايی که به اندازه کافی سود آور باشد نيستند 

  .توليد به جان سيستم می افتد 
انی غلبه می شود که سرمايه بتواند از شر سرمايه بيش بحران تنها زم

از حد انباشته شده خالص شود ، هزينه کارخانه و ماشين آالت را و 
. نيروی کار زنده را کم کند تا دوباره سيکل را از سر شروع کند 

بسياری از مارکسيست ها همچون مايکل کيدرون ، تونی کليف ، کريس 
ری مارکس را اساس تحليل های متفاوت هرمان و جوئل گير همين تئو

شان قرار داده اند و به تبين رشد سرمايه داری پس از جنگ دوم 
  .  جهانی پرداخته اند 

بر طبق نظر آنها رقابت ناشی از جنگ سرد بين روسيه و آمريکا منجر 
روسيه و آمريکا سرمايه گذاری .به ايجاد يک  اقتصاد نظامی دائم شد 

 روی کارخانجات ، تکنولوژی و محصوالت مصرفی را که می توانستند
با خارج کردن .متمرکز کنند به توليد وساختن سالح اختصاص دادند 

مقادير بسيار زياد توليد از اقتصاد ، اقتصاد نظامی دائمی گرايش نرخ 
سود به سقوط  وبحران های دوره ای اضافه توليد را توانست متوقف 

  .کند 
ز يک بحران جدی جان سالم بدر برد و تا در نتيجه اقتصاد جهانی ا

اما ظهور .  يک دوره طوالنی رونق را تجربه کرد ١٩۶٠اواخر دهه 
 ٧٠رقبای تازه در آلمان و ژاپن به اين دوره پايان داد و در اوائل دهه 

اين شيوه استدالل به . يک دوره رونق و سقوط اقتصادی آغاز شد 
سويزی و -رد استفاده بارانمراتب بهتر از تئوری رکودی است که مو

  . مک داف بوده است –فاستر 
 سال ٣٠ثانيا تصويری که مک داف و فاستر از اقتصاد جهانی در 

آنها به نرخ آهسته تر رشد در . گذشته ارائه می دهند يکطرفه است 
اگرچه اين اشتباه است که .مقايسه با رونق پس از جنگ اشاره می کنند 

جوئل گريل در يک سری . راکد بوده است گفته شود اقتصاد امريکا 
 در آی اس ار به چاپ رسيد به رقابت  ١٩٩٠مقاالتی که در دهه 

خصمانه ای که بين کمپانی های آمريکايی و بقيه در سيستم جهانی 
  .هست اشاره می کند 

تصويری که فاستر و مک داف از سيستم جهانی ارائه می دهند يکطرفه 
اخير و فاينانشاليزه شدن تمرکز می کنند در در حاليکه روی رکود .است 

 ٢٠٠٧-٢٠٠١توضيح گسترش بی سابقه در دوره رونق بين سال های 
بويژه در رابطه با گسترش سرمايه در . با شکست مواجه می شوند
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کشور های برزيل ،روسيه ، هند و چين که کاالهای خود را به آمريکا و 
  . ديگر کشور های جهان صادر می کردند 

 واقع فاينانشاليزه شدن اقتصاد امريکا در رابطه مستقيم با گسترش در
بازتوليد در اين قدرت های سرمايه داری نوظهور معنی ومفهوم می يابد 

 به مشتری کاالهای ١٩٩٧کارگران آمريکايی پس از بحران آسيايی در .
فاينانشاليزه شدن اقتصاد در آمريکا که . اقتصاد جهانی تبديل شدند 

 خرج کردن مردم در آمريکا را موجب شد اقتصاد بقيه دنيا را از بيشتر
 .  بحران نجات داد 

سوما هنگامی که فاستر و مک داف درباره اقتصاد جهانی صحبت می 
کنند از تئوری مارکسيستی امپرياليسم که بر روی قدرت های رقيب 

از در عوض آنها تمايل دارند که .  اقتصادی تاکيد کرده دور می شوند 
آمريکا و ديگر کشورهای پيشرفته تصويری ارائه دهند که به سادگی 

  . کشور های جهان سوم را غارت می کنند 
در حاليکه هيچ مارکسيستی اين واقعيت را انکار نمی کند که آمريکا و 

 که –قدرت های اقتصادی کشور های در حال توسعه را چپاول می کنند 
 اين چپاول –اکم محلی همراه است اغلب با مشارکت داوطلبانه طبقه ح

قسمت اعظم .تنها بخش کوچکی از از اقتصاد جهانی را تشکيل می دهد 
سرمايه گذاری و تجارت بين کشور های پيشرفته سرمايه داری و تعداد 

 را تشکيل ٢٠انگشت شماری از ديگر کشورهای سرمايه داری که جی 
ب صحرای آفريقا بقيه دنيا ، بخصوص  سا. می دهند انجام می شود 

  . مکانی در اين تقسيم بندی ها ندارند 
اين نکته حائز اهميت بسيار است که درک کنيم بر خالف آنچه تز 
سرمايه انجصاری پيشنهاد می کند رقابت در اقتصاد جهانی در حال کم 

ما هر روز هرچه بيشتر شاهد . شدن نيست بلکه در حال افزايش است 
 های پيشرفته چون آمريکا ، ژاپن و اروپا تخاصم و رقابت بين اقتصاد

  .وقدرت های تازه ظاهر شده ای مثل روسيه و هند و چين هستيم 
سرانجام فاستر و مک داف در ادامه سنت کينزی چپ تاکيد می کنند که 
مشکل اصلی سرمايه داری انحصاری توليد کافی تقاصای موثر از طرف 

  .مصرف کنندگان است 
تمزد کارگران را آنقدر پايين می آورد که قادر به سرمايه هنگامی که دس

اما . فروش محصوالت خود به آنها نيست با مسکل مواجه می شود 
. ناديده گرفتن موضع مارکس در اين مورد مسئله را غامض تر می کند 

به همين دليل است که تالش های کينزی برای برای افزايش تقاضای 
يشتر دولتی قادر به حل بحران که مصرف کنندگان از طريق خرج کردن ب

  .ذاتی سيستم سرمايه داری است نمی باشد 
گذشته از موارد فوق ، فاستر و مک داف بحث جالبی را در مورد ريشه 

تحليل شان در باره اين بحران . يابی رکود جهانی جاری مطرح کرده اند 
 -نسل جديد را در مسير دست يابی به اقتصاد با برنامه دمکراتيک

 که احتياجات انسان را بر سود ومنفعت ارجح می داند -وسياليسمس
  .ياری خواهد کرد 

  
 

  :توضيحات  مترجم
منظور از اقدامات کينزی ، دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و اقدامات .١

دولت با برنامه ريزی اقتصادی سعی می کند بر بدبينی . رفاهی است 
ر بحران اقتصادی ايجاد شده توده ها به سيستم سرمايه داری  که در اث

غلبه کند  ؛ و از سوی ديگر قدرت خريد بخش بزرگی از مصرف 
  . کنندگان را افزايش دهد تا بازار دوباره رونق گيرد 

جی ام مخفف کمپانی معظم جنرال موتورز سازنده انواع و اقسام .٢
اتوموبيل های سواری و تراک و  مينی ون و فول سايز ون  شورولت ، 

  ک ،بيوک ، اولدزموبيل و پونتياک و غيرهکاديال
جی ای مخفف کمپانی عظيم جنرال الکتريک سازنده انواع و اقسام .٣

ماشين االت ؛ يخچال ، ماشين ظرف شويی ، ماشين لباس شويی و 
  خشک کن ، دينام ها و ژنراتور های کوچک و بزرگ مختلف

ماد مردمی را  سيوينگ اند لون نام بانکی بود که با کالهبرداری اعت۴
صاحبان اصلی .که اکثرا بازنشسته بودند برای سرمايه گذاری جلب کرد 

اعالن . بانک پس از باال کشيدن پول ها اعالن ورشکستگی کردند 
به نوعی راه فرار را برای سرمايه داران  ) ١١چپتر(ورشکستگی 

 همين کاری که کمپانی کرايسلر در.بازميگذارد تا بدهی ها را نپردازند 
  .   انجام داد تا از زير تعهداتش به کارگران فرار کند ٢٠٠٩آوريل 

……………………………………….  
  

  " هيوال " سر
 در پاکستان

پخش تصاوير ساختگی ملکه برای تحريک احساسات اسالمی توسط 
 ....را انگليس مانع تصويب قوانينی شد که زنان افغان ماموران

و آصف زرداري،روسای  ماه مه حميد کرزای ٦روز شنبه . روشنگری
اوباما اين . جمهور افغانستان و پاکستان با باراک اوباما ديدار کردند

البته از آن اصطالحات " سازنده . " توصيف کرد, سازنده,ديدار را 
ديپلوماتيک است که متضمن هيچ معنايی نيست و به همين جهت معموال 

فعال گمانه . يشودبعد از ديدارهای رهبران سياسی فراوان به کار برده م
دولت جديد آمريکا , استراتژی سياسی,زنی ها در مورد نتايج ديدار و 

زيرا چنانکه . ادامه دارد، اگر اساسا چنين استراتژی وجود داشته باشد
ميدانيم حاال ديگر تاکتيک هم در طرح های خاورميانه ای آمريکا 

يد سرکوب يا که با, متمرد,کورمال پيش برده ميشود و نه فقط نيروهای 
که بايد در سرکوب يا رام کردن شرکت , مطيع,رام شوند بلکه نيروهای 

حتی کرزای و زرداری که . کنند، در مسير دست انداز ايجاد ميکنند
اخيرا شايع شده است ممکن است آمريکا به فکر تعيين جانشينانی برای 

تغيير ,بر آنها باشد، با دست و پا کردن ائتالف هايی گارد خود را در برا
کرزای با پشتيبانی خود آمريکا، جنگ . آمريکا محکم ميکنند, مسير

ساالران دوران جنگ با اشغال شوروی را تکيه گاه حکومت خود قرار 
داد و قدرت در افغانستان، برتعادلی که اين نيروهای سياه بوجود آورده 

بطوريکه عوض کردن مهره ها و جايگزين کردن . اند استوار است
و , مجاهدين,.  با يک مهره ديگر تحول بزرگی بوجود نمی آوردکرزی

تبهکاران واپسگرايی که سرمايه آمريکا در دوران جنگ با اشغال 
همين سهم . شوروی به حساب می آيند، حاال سهم خود را برداشته اند
 سپتامبر ١١را ارتش و سازمان امنيت پاکستان می طلبند که بعد از 

ز آن ها به مثابه دستمال توالت استفاده کرده و شکوه داشتند آمريکا ا
بعد از بيرون انداختن روسها سيفون را روی آنها کشيده و در را به 

حاال گويا بخت دوباره به آنها لبخند . روی رقبای هندی آنها گشوده است
  . ميزند

است که با تمام , تشديد جنگ ,آنچه از استراتژی باقی می ماند، تاکتيک 
وحشيانه ترين و جنايتکارانه ترين اشکال در افغانستان و قوا و در 

رسانه های بزرگ انحصاری نيز به . نواحی مرزی پاکستان ادامه دارد
کمک جنايات و خباثت های طالبان، اخبار هولناک جنگ جاری را زير 

 بمب روی افغانستان ٤٣٨تنها در ماه گذشته . سرپوش قرار ميدهند
ابی خود پنتاگون و برخی منابع وابسته به آن بنا برارزي. انداخته اند

برخی . اين بمب ها بطرز وحشت انگيزی پائين است, درجه موفقيت,
ک به مصاحبه مانان .ر,.درجه موفقيت را فقط دو درصد ارزيابی ميکنند

يعنی بمب ها فقط دو درصد , .احمد بادموکراسی نو در لينک زير مقاله
يک های بنيادگرای مشابه آنها را می طالبان ها و القاعده يا ساير چر

 درصد بقيه را روی سرمردم، کودکان و زنان و کهنساالن، ٩٨کشد و 
  . عروس ها و دامادهای شان، خانه و کاشانه و مزارع شان می ريزند

 غيرنظامی کشته شدند، ١٣٠قتل عام اخير در فراه که در آن بيش از 
وششی در مقابل آفتاب صحنه ای از جنگ را از پشت مه غليظ اخبار پ

تالش ارتش آمريکا و به تبعيت آن رسانه های بزرگ . قرار داد
انحصاری برای سرپوش گذاشتن بر اين جنايت و منتسب کردن آن به 

زيرا اگر . طالبان، نتيجه ای به جز خدمت به طالبان محلی پاکستان ندارد
قيقت مطلع هم چشم همه دنيا بر واقعيت بسته بماند، خودروستائيان از ح

  . اند وطالبان ها هم نيروی خود را از همان جا می گيرند
روستائيان بالفاصله بعدد از بمباران تکه پاره های اجساد را که بخشی 
از آن اندام کودکان و زنان بود روی دوتريلی بار کردند و به مقابل دفتر 

لمان نيويورک تايمز نوشت يکی از نمايندگان پار. فرماندار محلی بردند
صحنه تکان دهنده ای , : که خود متحد آمريکايی هاست در پارلمان گفت

 سازمان رهايی زنان RAWAراوا , .بود، همه در دفتر گريه ميکردند
افغانستان که منبع مستقل و قابل اطمينانی است دريک فيلم ويديويی 
تصويراجساد و مجموعه ای از عکس های کودکان زخمی در بيمارستان 

ک به .ر,اه به رسانه های بزرگ پيدا کرده اند به نمايش گذاشت را که ر
ضد ونقيض گويی مقامات ناتو و آمريکا کار را بدتر . ,لينک زير مقاله

هيالری کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در نخستين واکنش به . کرد
کرد، ولی وقتی , عذرخواهی, اخبار هولناک فراه به خاطر تلفات 



 11

رای الپوشانی جنايت را آغاز کرد، سخنگوی کلينتون نيز پنتاگون تالش ب
اوليه برای بيان احساسات و قبل از آن بود که , عذرخواهی,گفت 

سخنگوی پنتاگون و بعد يکی از نظاميان ناتو . اخباردقيق به او برسد
گفتند طالبان ها با خمپاره مردم محلی را کشته اند و بعد صحنه سازی 

اما اندکی بعد صليب . گردن بمباران ناتو بيندازندکرده اند که آنرا به 
سرخ که يکی از داوطلبين خودش در بمباران کشته شده بود تاييد کرد 

رتو استوکر سخنگوی صليب . که روستائيان زير بمباران کشته شده اند
سرخ بر نگرانی عميق اين سازمان از قربانی شدن شهروندان 

از شاهدان عينی و زخمی های جان تعداد زيادی . غيرنظامی تاکيد کرد
به در برده در بيمارستان ها برای خبرنگاران رسانه ها از جمله تايمز و 
واشينگتن پست و نيويورک تايمز تعريف کردند چطور هواپيماها در 
شب بين دو شنبه و سه شنبه بر فراز آسمان ظاهرشدند و ساعت ها 

 هرجايی که فکر ميکردند روستائيان به. محالت روستا را بمباران کردند
ميتواند پناهگاه باشد هجوم می بردنداز جمله زن ها کودکان شان را 
برداشته و به خانه همسايگان يا باغ ها پناه می بردند، اما پناهگاه ها 

  . هم بمباران شد
زيرا اوباما رابرت . اين نوع الپوشانی اخبار توسط پنتاگون عجيب نيست

ا کرده، کسی که بنا بر گفته جان پيلجر در گيتس را در مقام خود ابق
خزنده در , کودتای نظامی,دوره دوم رياست جمهوری بوش مسووليت 

هم او سال گذشته ماجرای قتل عام درروستای . آمريکا را برعهده داشت
 نفر کشته شدند، به همين ترتيب الپوشانی ٩٠عزيز آباد را که در آن 

ته شدن غيرنظاميان توسط بمباران کرد، درحالی که بعد سازمان ملل کش
  . ها را تاييد کرد هرچند رقم کشته شدگان راکمتر ارزيابی نمود

پاتريک کابرن گزارشگر اينديپندنت در رابطه با کشتار فراه نوشته است 
چرا آمريکا سالح هايی را که برای جنگ جهانی سوم ساخته در 

  رار دارند؟ روستاهايی به کار ميبرد که در شرايط قرون وسطا ق
علت شايد اين باشد که آمريکا برای پيروزی در جنگ سرد ساختار 
اجتماعی افغانستان را بکلی ويران کرده و بافت ويران شده اجتماعی 
راتحت کنترل جنگ ساالران، بنيادگرايان، قاچاقچی ها، دزدها و 

به نظر برژينسکي، پيروزی در جنگ سرد، . تبهکارها قرار داده است
بنابراين در اينجا متحدان .  بها، يعنی نابودی افغانستان می ارزيدبه اين

آمريکا در اينجا تکيه . محلی در جنگ با متحدان قبلی قابل اعتماد نيستند
  . گاهی به جز بمب ها ندارد

آيا حاال نوبت پاکستان است که همان مسير افغانستان را طی کند؟ منان 
وست می گويد آمريکا و ارتش احمد که تاريخ دان از دانشگاه شيکاگ

او ميگويد ارتش . پاکستان در مورد خطر در پاکستان غلو می کنند
پاکستان مگاسيتی هايی .  نفری است٧٠٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠٠پاکستان 

 ١٨ ميليون، در مورد کراچی ١٢-١٣مثل کراچي، اسالم آباد، با جمعيت 
لبان ها که به نظر او به شدت غيرقابل تصور است که طا. ميليون دارد

 نيرو دارند، بروند اسالم آباد را بگيرند يا ١٤٠٠٠ -١٨٠٠٠حداکثر 
به عقيده او برای داغ . سالح های هسته ای را تحت کنترل قرار دهند

کردن فضای جنگ است که هم آمريکا و هم ارتش پاکستان اينگونه 
  . خبرها را باد می زنند

استی که آمريکا در پيش اما اگر هم نظر منان احمد درست باشد، با سي
حداقل چيزی که هم . گرفته، اوضاع ميتواند به شدت خطرناک شود

اکنون قربانی شده است، جنبش دموکراتيک و سکوالر پاکستان است که 
حداقل آنقدر در تعادل اوضاع نقش دارد که زمينه . به النسبه قوی است

  . سقوط ديکتاتوری نظامی مشرف را فراهم کرد
   و بازگشت ارتش پاکستان به مرکز صحنه دوم, افپاک,

آمريکا در افغانستان و پاکستان، جنگ در اين دو , جديد,استراتژی 
شايد چيزی که در . کشور را به هم وصل کرده ويک جبهه ايجاد ميکند

اين استراتژی جديد باشد نام آن است که با وصل کردن کلمات اول نام 
نه طرح عمال در اوت سال خوانده ميشود، وگر, اف پاک,دو کشور 

قراراست ارتش پاکستان .  در دوره جرج بوش شروع شده بود٢٠٠٨
در همکاری با نيروهای ناتو در افغانستان، سهم عمده ای از استراتژی 

اوباما برای انجام اين وظيفه از کنگره . برعهده بگيرد, اف پاک,
ب کند تا  ميليارد دالر کمک به پاکستان را تصوي١٫٥خواست ساليانه 

ارتش پاکستان به ياری آمريکا بشتابد و سر فرانکشتينی که قبال به 
البد ارتش و . کمک هم بوجود آورده بودند، يعنی طالبان ها را بکوبند

سازمان امنيت پاکستان هم اطمينان داده اندارتباطات با طالبان ها را 
های پاکستان البته نظاميان و امنيتی . قطع کرده و آنها را ريشه کن کنند

گاليه خود را فراموش نمی کنند که مگر به خاطر نقش شان در خلق 
فرانکشتين به اندازه ای که انتظار داشتند پاداش گرفته اند که حاال به 

فعال پول ها را ميگيرند و به خاطر اينکه شرايط برای . فکر آينده نباشند

. خوشحالندبازسازی نقش نظاميان در سياست پاکستان فراهم ميشود، 
برخی در پاکستان حتی معتقدند هدف ارتش پاکستان از واگذاری دره 
سوات به طالبان ها اين بود که آنها با جنايت هايی که از طريق اعمال 
قوانين شرع می آفرينند، اهميت نقش ارتش را در نجات پاکستان از شر 

يشوند به نزديک م, سالح های اتمی, و به , به اسالم آباد,اين ديوها که 
در حقيقت ارتش , ک به مريپ در لينک زير مقاله.ر, همه نشان دهند

 ٨٠قديم در دهه , افپاک, جديد را مرحله دوم , افپاک,پاکستان حق دارد 
محلی آمريکا را بازی کرده , ايجنت,در هردو ارتش پاکستان نقش . بداند

يکي، هرچند ژنرال ها اين بار با پشتيبانی سياسي، لجست. و ميکنند
  .نظامی و پول های آمريکا به روستاهای خودی حمله ميکنند

, متحدان محلی,مثل هميشه وقتی اجرای برنامه های نظامی آمريکا به 
سپرده ميشود، ديگر نياز به پاسخگويی هم از دوش آمريکا برداشته 

به چکيده اين گزارش از عمليات ارتش پاکستان در دره سوات . ميشود
سط کسی نوشته شده که نسبت به آمريکايی ها نظر توجه کنيد که تو

  : مساعد دارد
ارتش پاکستان حين تهاجم به ميليتانت های اسالمی در بونر واقع در ,

شمال غربی کشور، روستاها را صاف کرده، شهروندان غيرنظامی را 
کشته و هزاران روستايی و کشاورز را وادار به فرار از خانه های شان 

 ساله که با خانواده و چندگاو ٤٥محمد يک روستايی زارون . می کند
ما طالبان ها را نديده ايم، آنها باالی کوه , : الغراز بونر گريخته ميگويد

خانه ما . ها هستند، باوجود اين ارتش روستاها را با خاک يکسان ميکند
آنچه روستائيان .. ,خراب شده، حاال اين گاوها تنها دارايی ما هستند

نند نشان ميدهد چرا دولت زرداری با شتاب مقبوليت خود را تعريف ميک
تاکتيک های بيرحمانه ارتش پاکستان در .. درميان مردم از دست ميدهد

مقامات در روز دو شنبه . واشنگتن زنگ خطر را به صدا درآورده است
به اين بحث پرداختند که بايد ارتش پاکستان را که عادت به جنگ با هند 

ولی ديگر . سنگين دارد برای جنگ ضد شورشی تعليم دادبا سالح های 
يکی از مقامات ارشد پنتاگون که به علت حساسيت ..خيلی دير شده است

نظاميان پاکستان ,: موضوع مايل به افشای هويت خود نبود گفت
مسووليت کامل عمليات عده ای معدود را به گردن تمام يک روستا می 

 انبوهی آواره و کوهی از نفرت توليد اندازند و طوری عمل ميکنند که
در بونر، منطقه ای که به شدت ضد طالبان بودو يک گارد .. ,ميکند

نظامی برای حمايت از روستائيان در مقابل طالبان ها ايجاد کرده بود، 
سعيد افشار خان که همراه . ارتش حمايت عمومی را از دست داده است

, :ه روستا را ترک کرده ميگويد عضو خانواده و گله اش پای پياد١٨با 
آنها بايد طالبان ها را نشانه می . آنها نبايد همه را اينطور ميزدند

به گفته او ارتش در روستای کوی آقا که تنها چهارصد خانه , .گرفتند
فکر نمی کنم حتی يک ,.  خانه را با خاک يکسان کرده است٨٠دارد، 

هيچ آماری از .. ,ا می کشندآنها فقط مردم عادی ر. طالبان کشته باشند
آوارگان در دست نيست ولی مردم آواره بونر ميگويند اين منطقه که 

در مسير . جمعيت داشت تقريبا از سکنه خالی شده است٥٠٠٠٠٠حدود 
جاده ها انبوه آوارگان به راه افتاده اند و هيچ نشانی از کمک دولت 

  ,.نيست، نه وسيله نقليه، نه غذا و نه حتی آب
ن آوارگان به گفته سازمان ملل به بيش از نيم ميلون نفری که قبال در  اي

اثر جنگ در استان های شمال غربی آواره شده بودند، اضافه شده و 
  . تعداد آوارگان داخلی پاکستان را به يک ميليون نفر ميرساند

, دو فاکتو,بنابراين با درجه نسبتا بااليی ميتوان گفت برنده فعال و بطور 
به جايگاهی برگشته است که سه , اف پاک,ش پاکستان است که با ارت

و .در مرکز عمليات پنتاگون و سازمان سيا: دهه پيش در آن قرار داشت
کم نيستند کسانی که معتقدند در دراز مدت اين طالبان ها يا القاعده يا 
ديگر بنيادگرايان تند روهستند که از تشديد جنگ سود خواهند برد، حتی 

شوند و اينطور القاء شود که , ريشه کن,در کوتاه مدت اينجا و آنجا اگر 
  . به کشور بازگردانده شده است, ثبات,

  
   بدون تابلو "جنگ با ترور" 

سه رئيس جمهور که درواشينگتن مالقات کردند در رابطه با يک مساله 
 وجه اشتراکی که ريشه بحران در افغانستان و پاکستان -اشتراک دارند

عدم مقبوليت سياسی دولت های آنها : مل تقويت طالبان هاستو عا
کرزای که نحوه به قدرت رسيدنش . ميان مردم پاکستان و افغانستان

توسط آمريکا پديده ای را بوجود آورد که نام شخصی او را معادل و 
کرد، چنان دولت فاسدی بوجود آورد , دست نشاندگی,جايگزين مفهوم 

 افشا کرد آمريکا مستاصل از بحران مشروعيت که چند ماه پبش گاردين
ديگرست و , قابل اعتماد,او در فکر جايگزين کردن او با يک مهره 

رسانه های انحصاری شروع کردند به افشای نقش برادر او در گسترش 
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  . فساد و قاچاق
آصف زرداری که به جرم اختالس يک و نيم ميليارد دالر در دوران 

ظير بوتو به هفت سال زندان محکوم شد، نخست وزيری همسرش بی ن
بعد از ترور بی نظير به عنوان بيوه او و با حمايت آمريکا به قدرت 
رسيد، در مقام جديد نخستين کاری که کرد تالش برای کنار گذاشتن 

طارق علی متفکر . قاضی چودری و ساير شخصيت های سالم بود
 غوغا ميکند و گفته پاکستانی تبار اخيرا نوشته فساد مقامات حزب او

  . ميشود بانکداران پول ها را مستقيما به خانه او تحويل ميدهند
 که –مشکل مردم افغانستان و پاکستان با اوباما البته اشغال خارجی 

 و حمايت از سياست مداران –مردم هردو کشور عميقا از آن بيزارند 
. ت شودتقوي, سازنده,فاسد است و هردو اينها قرار است در ديدار 

 ميليارد دالر است ٢مخارج جنگ افغانستان برای آمريکا اکنون ماهيانه 
در افغانستان و پاکستان عالوه بر , تشديد جنگ,و اوباما طبق طرح 

فشار بر هم پيمانان خود برای ارسال نيروی بيشتر به افغانستان، بيش 
با  هزار نيروی جديد به افغانستان ارسال کرده که برابر است ٢٠از 

خود در پايان دوره , تشديد جنگ,نيرويی که جرج بوش برای طرح 
با توجه به اين عوامل،ابعاد .رياست جمهوری اش به عراق ارسال کرد

  . جنگ افغانستان و پاکستان به زودی از عراق فراتر خواهد رفت
رسانه های بزرگ انحصاری نيز مثل سه رئيس جمهور فوق از گذشته 

 چيزی را آموخته اند و نه چيزی از آن آموخته و بويژه جنگ عراق نه
جنگ با ,انعکاس گزارشات به نحوی است که ما را در برابر يک .اند

چه بايد کرد؟ آيا بايد پاکستان و افغانستان را : ديگر قرار ميدهد, ترور
به طالبان ها تحويل داد که مدارس دخترانه را به گاز شيميايی بسته و 

  د؟ سر و دست و پا می برن
سوال اصلی اين . جنگ عراق نشان داد اين سوال چقدر فريبکارانه است

است که چرا برای جنگ با طالبان ها به ائتالف با نيروهای فاسد، دزد، 
مستبد، قاچاقچی و استثمارگرنياز هست؟ چرا برای مبارزه با اشغال 
شوروی نياز به توليد مجاهدين وحشی و طالبان ها و نام گزاری آنها 

هابود؟  , Freedom Fighter,و , مبارزان راه آزادی, ت عنوان تح
چرا دره سوات، سوئيس پاکستان، که در همين دهه های اخير پايگاه 
يک جنبش گسترده ضد فئودالی تحت رهبری نيروهايی بود که خود را 
مارکسيست ميخواندند، حاال به پايگاه طالبان ها تبديل شده است؟ چرا 

های اخير شاهد يک جنبش کم نظير سکوالر و ضد پنجاب که در دهه 
فئودالی با همکاری روستائيان مسيحی و مسلمان بود اکنون زير خطر 
طالبان ها قرار دارد؟ چرا افغانستان که يک قرن پيش در آستانه تصويب 
قانونی قرار داشت که افغانستان را جزو اولين کشورهايی قرار ميداد که 

امروز به جايی رسيده است با زنان مثل اشياء به زنان حق رای ميداد، 
  و اموال مرد رفتار ميکند؟ 

اگر اين سوال ها را تعقيب کنيم آنوقت وجه مشترک بين طالبان ها و 
منافع هردو آنها با . مهاجمان و اشغالگران خارجی را پيدا ميکنيم

فقط اولی ها نفرت خود را از . پيشرفت دموکراسی در تضاد است
با زبان ايدئولوژيک و عقيدتی بيان می کنند، دومی ها اين دموکراسی 

وگرنه چرا وقتی بار اصلی سقوط دولت . نفرت را الپوشانی ميکنند
نظامی مشرف بردوش يک جنبش مدنی گسترده است که موج حمايت از 
چودري، قاضی مستقل و محبوب پاکستاني، نقش مهمی در تشديد آن 

ری و سکوالر را در سينی مردی داشت، ميوه اين جنبش ضدديکتاتو
ميگذارند که زير نقاب دولت مدني، سمبول فساد در جامعه مدنی 

زرداری هم به تاسی از برگمارکنندگان خود وقتی ميخواهد .است
حکومت خود را تثبيت کند دره سوات را به طالبان واگذار ميکند که 

 نظير بوتو فاطمه بوتو خواهرزاده بی. قوانين شرع را در آن حاکم کنند
در مقاله ای که اخيرا نوشته پرسيده چرا وقتی زرداری ميخواست دره 
سوات را به طالبان بسپارد از مردم سوال نکرد که آيا مايلند تحت 

  , .من که خيال ندارم برقع بگذارم,:قوانين شرع زندگی کنند
 کسی از فاطمه بوتو سوال ميکند، مگر در انتخابات های مديريت اما چه
برادر . کانديد مردم را از قبل انتخاب کرده است, دست غيب, که شده

کرزای که از پيتزا فروشی در اروپا و آمريکا به سلطان همه چيز از 
تلفن گرفته تا قاچاق در بازار افغانستان تبديل شده، در مقابل حمالت و 
افشاگری های اخير روزنامه های آمريکا در دفاع از خود گفت واقعا به 

و پيشرفت افغانستان , تعمير,ات بازار آزاد معتقد و نقش آن در معجز
يعنی دالل اين وظيفه , Interpreneur,معتقد است و خود به عنوان 

را برعهده گرفته که افغانستان را به دوبی خاورميانه غير عرب تبديل 
کند و موفق شده و خود هم از همين راه پولدار شده است، ايرادی دارد؟ 

نندگان چه شکايتی از باند برادران کرزای ميتوانند داشته باشند برگمار ک

وقتی که هدف از لشکر نظامی شان اين است که راه را برای لشگر 
  .مقاطعه کاران خانمان برانداز آماده کند

استعمار گران خارجی هرگز به ماللی جوها، چودری ها و انسان های 
وکراتيک را نه تنها مورد واقعا مستقل اعتماد ندارند و جنبش های دم

حمايت قرار نمی دهند بلکه آنها را زير تيغ متحدانی قرار ميدهند که از 
اين داستان يک قرن . طريق حفظ منافع آنها از پلکان ترقی باال ميروند

 ٢٠وقتی امان اهللا پادشاه اصالح طلب افغانستان در دهه . قدمت دارد
بگيرد، انگليسی ها تصاوير حاضر نشد راه چنين متحدان فاسدی را پی 

عريان ساختگی همسرش را بين مسلمانان متعصب پخش کرده و وسايل 
در مقابل هند مستقل و , پاکستان مسلمان,. سرنگونی او را فراهم آوردند

حزب کنگره نهروعلم شد و به اين ترتيب يک دستگاه نظامی مستبد، 
 مردم سوار فاسد، زمين خوار و اخيرا سرمايه خوار به زور بر سر

جنگ با ,و بعدتر به خاطر , مبارزه با شوروی,شدکه بعد به خاطر 
تمام بافت اجتماعی و سياسی پاکستان را به فساد کشيد و حاال در , ترور

جنگ با ترور بدون تابلو، يعنی جنگ با طالبان ها به آن نياز افتاده 
  . است

 : امپرياليسم و بنيادگرايان
ری هم که اکنون رسانه ها از طالبان ها به دو قلوهای مصيبت زا تصوي

درست است، آنها واپسگرايانی هستند که . کامل نيست. دست ميدهند
اما آنها آنقدر احمق . همگين است, جنايت, در قاموس شان با , سياست,

نيستند که ندانند فقط از طريق قتل و جنايت نميتوانند مردم را به خود 
خلوق سيا و سازمان امنيت پاکستان و هرچه باشند آنها م. جلب کنند

پيشينيان و . شيوخ عربستان هستند وسال ها با اين نيروها کار کرده اند
همگنان اسالم گرای آنها که برخی شان اکنون با طالبان ها کار ميکنند 
سال ها با کابينه های مختلف پاکستان همکاری داشته و بين دار و دسته 

  .داده اند, تغيير مسير,مدکرده و ها و جناح ها متضاد رفت و آ
همين امر است که . آنها ميدانند از نقطه ضعف رقيب بايد استفاده کنند

سخنگوی آنها . باعث شده طالبان حاال شعارهای ناسيوناليستی بدهند
فقط . به ساير نقاط جهان کار نداريم. ما مثل القاعده نيستيم, :ميگويد

آيا آمريکايی ها . ارجی آزاد کنيمميخواهيم افغانستان را از اشغال خ
طالبان دره سوات حاال حزب . ,برای آزادی از اشغال انگليس نجنگيدند؟

ناسيوناليست حاکم محلی را خلع سالح کرده است و بعالوه ادعا ميکند 
عليه زمينداران می جنگد و روستائيان را به تصرف زمين های ارباب 

 سوات سال ها توسط گروه ها تشويق ميکند، شعاری که در همين دره
  . های مائوئيست داده ميشدو واقعا هم نيرو بسيج کرده بود

اساسا رابطه اسالم گرايان و امپرياليسم در تاريخ دردناک خاورميانه 
رابطه دو قلوهايی است که هم وصل و هم فصل شان برای دموکراسی 
ع مصيبت زا بوده است، بطوريکه تاريخ رشد و گسترش و تحکيم مواض

اسالم . يکی از آندو بدون توجه به اين رابطه نزديک قابل بررسی نيست
گرايان وقتی با امپرياليسم در ائتالف اند، با تکيه بر ابزار آن برای خود 

در دوره فصل، بويژه جايی که نيروهای . پايگاه قدرت درست ميکنند
 و دموکرات تضعيف يا نابود شده اند، با نقاط ضعف رقيب بازی ميکنند

بطور روزه مره ظلم های استثمارگران و مستبدان محلی و حاميان 
در ايران هم . اين مختص طالبان ها نيست.خارجی آن را پرچم ميکنند

نمونه های متعدد اين سياست را از جمله در دوره جنبش ملی کردن نفت 
  . و سرنگونی دکتر مصدق و بعد درانقالب ايران شاهد بوده ايم

طالبان ها به علت آشنايی به اوضاع محلی از ژنرال های و بايد پذيرفت 
چندی پيش خبرگزاری . آمريکايی در جلب افکار عمومی زرنگ ترند

الجزيره با پخش بخش هايی از يک ويديو گزارش داد در ارتش آمريکا 
. به سربازان گفته اند تالش کنند افغانی ها را به کيش مسيحی در آورند

خبر را تکذيب کرده و به الجزيره به خاطر وقتی مقامات آمريکايی 
حمله کردند، ,گزارشات تحريک آميز که از زمينه جدا شده ,پخش 

الجزيره تمام ويديو را بدون سانسور پخش کرد که در آن سخنان کشيش 
ارتش بطور کامل و بطور واضح شنيده ميشد که به سربازان آمريکايی 

نند تا از گير قوانين آمريکا يادمی داد چگونه برای تغيير کيش تالش ک
  , ک به منبع.ر,.که اين کار را ممنوع کرده در بروند

شايد سربازان آمريکايی چند تن را به کيش مسيحی درآورده باشند، اما 
مسلماده ها برابر تبليغات مذهبی و کينه توزانه طالبان را تقويت کرده 

تنها وقتی به روی به عبارت ديگر آمريکايی ها و نيروهای ناتو نه . اند
شهروندان غيرنظامی بمب می ريزند، بلکه وقتی هم که به اين شيوه 
ناسالم و غيرقانونی در جلب قلوب افغانی ها و پاکستانی ها تالش 

به ياد اشته باشيم اين همان . ميکنند، به طالبان ها خدمت ميکنند
ه برای  ميليارد دالر از آمريکا پول و اسلحه گرفت ن٦طالبانی است که 

موازين و قوانين دنيای مدرن اشغال , :اينکه به مردم افغانستان بگويد
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بلکه برای , يک کشور مستقل توسط نيروی نظامی خارجی را نمی پذيرد
خدای مسلمانان حضور اجنبی را در ,:اينکه به مردم افغانستان بگويد

, .کشور اسالمی نمی پذيرد و به خاطر اجنبی کشی به شما اجر ميدهد
خدای ,: ميليون دالر جداگانه از آمريکا گرفت تا به مردم بگويد٤٣بعد 

آيا برای طالبان دشوار , .مسلمانان کشت ترياک را قدغن کرده است
است از خدايی که با ميلياردها دالر پول و اسلحه وارد کرده اند در مقابل 

  دفاع کند؟ , اجنبی,خدای ,
طالبان، اسالم، ,تانی در کتاب احمد رشيد نويسنده و روزنامه نگار پاکس

در مورد طالبان ها توصيفی دارد که موی , نفت و بازی بزرگ در آسيا
را بر سر آدم سيخ کرده و به شدت خواننده را متوحش و در عين حال 

 بلکه يتيمانی بودند ٨٠طالبان ها نه مجاهدين عادی دهه . متاثر ميکند
ستان و سعودی رشد که در مدارس مذهبی با حمايت آمريکا و پاک

  : کردند، رشيد در مورد نسل جديد مجاهدين و طالبان ها مينويسد
 می شناختم ٨٠اين پسربچه ها يک دنيا با مجاهدينی که من در دهه ,

آن مجاهدين مردانی بودند که قوم و قبيله خود را می . فرق داشتند
شناختند، مزارع و دره هايی را که ترک کرده بودند، با حالت 

ستالژيک به ياد می آوردند و قهرمانان و داستا نهای تاريخ افغانستان نو
اين پسربچه ها از نسلی بودند که هرگز کشورشان را . را بر می شمردند

آنها هيچ خاطره ای نداشتند، نه از قبيله، نه از . در صلح نديده بودند
 پيران آن، نه از همسايه و ترکيب قومی مخلوط مردمی که کشورشان را

آنها جنگ را ستايش می کردند زيرا جنگ تنها مشغله ای . تشکيل ميداد
باور ساده . بود که به آنها امکان ميداد هويت خود را با آن انطباق دهند

انگارانه آنها به يک اسالم خشک و موعود تنها تکيه گاهی بود که 
ميتوانستند به آن متوسل شوند و با آن به زندگی شان نوعی معنا 

  , .بدهند
حاال آمريکا ميخواهد با اهدای کاندوم به اين پسربچه ها آنها را مدرن 

وادارد؟ سران زرنگ و معامله گر طالبان که , اجنبی,کند و به آشتی با 
اين ماشين های آدم کشی را اداره ميکنند، هم از صلح و هم از جنگ با 

  . آمريکا خرمن خرمن خوشه چيده و می چينند
خود را که عين ماشين جنايت است، آن , ه عدالتدستگا,طالبان حتی 

طور که رسانه های انحصاری يک جانبه به تصوير می کشند، به 
صورت آلترناتيو دموکراسی در چشم مردم محلی به نمايش نمی گذارند 

اکثريت عظيمی از مردمی که طالبان ها در ميان . تا مردم از آن برمند
ان فاسد محلی و نيروهای پشتيبان آنها کار می کنند به مدد سياستمدار

خارجی آنها دموکراسی را نديده و تجربه نکرده اند تا بتوانند دستگاه 
بنابراين طالبان ها به راحتی می . سالخی طالبانی را با آن مقايسه کنند

توانند دستگاه آدم کشی خود را در مقابل فساد و بی عدالتی و ستمگری 
  . گذاشته و مردم را به آن دعوت کنندحاکم بر بيدادگاه های مستبدان 

فاطمه بوتو در مقاله ای که در باال به آن اشاره رفت، از ديدار اخير 
خود با شخصی که از وزيرستان جنوبی برگشته بود شرحی داده است 
که به شدت تاسف بار است و به درک مکانيسم رشد طالبان ها در محل 

خارجی آنها در رشد طالبان و نقش سياستمداران فاسد محلی و حاميان 
  .ها کمک ميکند
  : بوتو می نويسد

  
در . دو هفته پيش مردی را ديدم که از وزيرستان جنوبی برگشته بود, 

او با اشاره به اينکه خانه اش . مورد وضع روستای زادگاهش پرسيدم
در يک حمله هوايی ويران شده از حمالت مداوم و به دلخواه 

, :مريکا شکوه کرد، بعد بدون مکث ادامه دادهواپيماهای بی سرنشين آ
وضعيت قانون و نظم خيلی خوب شده . ولی اوضاع در حال بهبود است

آنگاه به قضيه دختر جوانی پرداخت که از , .و بهتر از کراچی است
وقتی . بازار نزديک خانه اش ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته بود

نه فقط دختر را نجات داده و به ,، طالبان ها از اين جنايت مطلع شدند
. خانه اش برگرداندند، بلکه همچنين ترتيب کار آن سه مرد را نيز دادند

او به خاطر اينکه نوعی عدالت انتقام , .آنها رابه ضرب گلوله کشتند
جويانه مرعی شده و به سرعت و به راحتی به اجرا در آمده بود تحت 

تی توی صندلی ام جابجا شده و عدم من با ناراح. تاثير قرار گرفته بود
موافقت خودم را با اين کار مطرح کردم و گفتم زنان بايد تحت حکومت 

او در حالی که دست هايش را . اين افراطيون به شدت در عذاب باشند
آنها از اين . اوه، وضع آنها خوب است, در هوا تکان ميداد، گفت 

. ميدانيد. متی وجود داردواقعيت خوشحال اند که باالخره عدالتی و خد
آنها از شر تاخيرهای دراز مدت در دادگاه ها و پليس رشوه بگير مثل 

  , .کراچی راحت اند

آمريکايی های مدرن هواداران مدرن خود، و طالبان . دفع فساد با افسد
قرون وسطايی هواداران قرون وسطايی خود را متقاعد کرده اند که دفع 

به اين ترتيب برای متقاعد کردن . بی استفساد با افسد تاکتيک مطلو
طرفداران خود، آنها فقط کافی است که فساد دشمن و رقيب را نشان 

وهمين است که راه حل را در چارچوب نظام مورد قبول آنها غير . بدهند
زيرا فساد دو طرفه است و برای راه حال بايد از چارچوب . ممکن ميکند

  . آن ها فراتر رفت
  :  واقعيت است که بوتو در ادامه مقاله فوق می نويسدبر پايه همين

 بنابراين راه حل در اين نيست که ارتش به جنگ شهروندان خودش "
برود، و نفرت نسبت به نيرويی بوجود بياورد که در هشت سال گذشته 
به دستور قدرت خارجی عمل ميکند و مردمی را که در برابر آنها 

راه حل اين نيست که اياالت . انه ميکندسوگند يادکرده اند از خود بيگ
راه .. متحده با پول حکومت های فاسد و نامشروع را بر سر پا نگهدارد

راه حل اين است که تشخيص بدهيم مردم دره سوات . حل پول نيست
طالبان . آنها به قوانين شريعت رای ندادند. طالبان ها را انتخاب نکردند

نها راه هايی را ساختند که طی دهه ها ها آنجا هستند فقط برای اينکه آ
آنها آموزش فراهم کردند، الاقل برای پسران، در . سنگفرش نشده بود

. حاليکه حکومت نتوانست ميليون ها کودک محلی را به مدرسه بفرستد
آنها مراکز بهداشتی درست کردند در حالی که حکومت بيمارستان ها را 

 عدالت دادند در حاليکه دادگاه آنها نوعی. به خاطر فقدان بودجه بست
  . ها از حکومت و نه از مردم حمايت می کردند

. اين نيرويی است که بايد با آن بجنگيم. آري، مشکل فساد است
  "  .سرهيوال، و منشاء قدرت طالبان ها اين است

  ١٣٨٨ ارديبهشت ٢٦                          

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

 اخراج علی نجاتی
 !و احکام صادره برای کارگران هفت تپه 

علی نجاتی رئيس هيئت مديره ی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه 
 در بازداشت و تحت بازجويی ٨٨ فروردين ٢۵ اسفند تا ١٨از 

وی پس از آن که با قرار کفالت آزاد شد نامه . اطالعات قرار گرفت
کر هفت تپه دريافت نمود که در آن ی اخراج از طرف شرکت نيش

 از کار خود ٨٨ فروردين ٨نامه اعالم شده است ايشان از تاريخ 
با وجود اين که دادگاه انقالب شهرستان شوش . اخراج شده است

نامه ای صادر کرده است که نشان می دهد علی نجاتی در اين مدت 
 امنيتی بوده است و طبق قوانين-در بازداشت دستگاه قضايی

موجود، در اين صورت عدم حضور وی در محل کار غيبت محسوب 
نمی شود، مديران نيشکر به بهانه ی غيبت وی را از کار اخراج 

  .کرده اند
 نفر از اعضای هيئت ۵همچنين طی حکمی که از دادگاه به وکيل 

مديره تسليم شده است، برای آقايان علی نجاتی، جليل احمدی، 
ماه تعزيری و ۶( عليپور يک سال زندان فريدون نيکوفرد و قربان 

 سال ممانعت از شرکت در هر گونه انتخابات ۵و )  ماه تعليقی ۶
 ماه ٨(  سال زندان ١کارگری و برای آقای محمد حيدری مهر 

 سال ممانعت از شرکت در هر گونه ٣و )  ماه تعزيری ۴تعليقی و 
حکم هم چنين در . انتخابات نمايندگی کارگری صادر شده است

و پاره » ايجاد سنديکای خارج از قانون « صادره علت اين احکام 
  .ای  از اتهامات واهی عالم شده است

کميته ی دفاع از کارگران هفت تپه ضمن محکوم کردن دستگيری 
های مربوط به اول ماه می در تهران و ديگر سرکوب های انجام 

صادره برای شده در ساير نقاط ايران، اخراج علی نجاتی و احکام 
وی و ديگر اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  
اعالم می کند به پشتوانه ی حاميان و نهادها و افراد تشکيل دهنده 
ی اين کميته با تمام توان خود برای دفاع از اين کارگران تالش 

  .خواهد نمود
 های ، تشکل ها و نهادجهاناين کميته از تمام کارگران ايران و 

کارگری داخل و خارج و نهاد های حقوق بشری می خواهد با تمام 
  .توان خويش برای دفاع از اين نمايندگان کارگران اقدام نمايند

  کميته ی دفاع از کارگران هفت تپه
  ٨٨ ارديبهشت ٣١

.............................................  
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 اپوزيسيون سوسياليست و
   ايران جنبش های اجتماعی در

  فرامرز دادور
در ايران، فعالين آزاديخواه و عدالت طلب با حمل ديدگاه های متنوع 

در ميان آنها معتقدين به . سياسی در جنبش های اجتماعی درگير هستند
سوسياليسم واقف به اين هستند که ريشه ی اصلی نابرابری ها و 

برای آنها . ناعدالتی های اجتماعی در مناسبات سرمايه داری نهفته است
مسئلۀ حياتی اين است که آيا چگونه می توان به بهترين وجه، به طور 
فردی و يا از ميان صفوف سازمان های سوسياليستی در فعاليت های 
جنبش های اجتماعی، حول محور موضوعات حياتی مردم در عرصه های 
کارگری، زنان، جوانان، دانشجويان، اقليت های مليتی و مذهبی، محيط 

يست، غيره، شرکت نموده و همزمان برای اهداف نهايی سوسياليستی، ز
يعنی تغيير مناسبات کااليی و سيستم کارمزد با روابط غيراستثماری و 
مبتنی بر تنها مبادله ی ارزش مصرف جهت رفع نيازهای اجتماعی 

تاريخًا، جنبش چپ، به دولت به مثابه ی ابزاری . انسانی، تالش نمود
ت رژيم های ارتجاعی برای حفظ منافع طبقه حاکم و حياتی، در دس

سرکوب هر نوع مقاومت و مبارزه از طرف توده ها، کارگران و 
بدان خاطر، پديده ی دولت به مثابۀ . زحمتکشان محروم نگريسته است

مرکز قدرت  همواره در معرض چالش قرار می گرفته است تا با طيف 
ــ دمکرات ويا سوسياليست عدالتجو، ملی ـ/ های سياسی آزاديخواه

امروزه، با توجه به شرايط جديد اجتماعی در دنيا، سئوال . تعويض گردند
اين است که آيا مراکز قدرت سنتی مثل دولت و احزاب سياسی هنوز 
مطرح هستند و اگر واقعيت اين است، آيا آنها منحصر ابزار مهم هستند 

 جامعه آزاد و عادالنه که می بايد از طرف جنبش سوسياليستی جهت ايجاد
نظر مورد تاکيد در اينجا اين است که توسل به . به کار گرفته شوند

ترکيبی از مبارزات برای تغير در نظام حکومتی و ايجاد تحول در جهت 
ايجاد گروه های اجتماعی خود سازمان يافته و بر بستر روابط افقی نوع 

  . ر می رسددوستانه يک بديل معقول در مرحله ی کنونی به نظ
 تاريخی در عرصۀ نهادها و موازين  شکی نيست که دستاوردهای

اجتماعی مانند مجلس مؤسسان، پارلمان، سيستم قضايی، احزاب سياسی، 
اتحاديه های کارگری و همچنين حقوق دمکراتيک از قبيل آزادی های 
سياسی و مدنی هنوز حامل عناصر مثبت برای ساختن جوامع مدرن 

ن حال تجربيات گذشته نشان می دهند که نهادهای دولتی در عي. هستند
مانند دستگاه های اطالعاتی و نيروهای انتظامی، اغلب، درخدمت به 

در جوامع سرمايه داری . سياسی عمل می کنند/ منافع نخبگان اقتصادی
مدرن مانند امريکا، منافع طبقاتی شرکت های بزرگ و صاحبان عظيم 

برالی و حتی رعايت موازين مربوط به ثروت از طريق دمکراسی لي
اما در . ، نيز تامين می گردند"حقوق بشر"و " آزادی انتخابات"

کشورهای سرمايه داری توسعه يابنده که اغلب، مثل ايران، رژيم های 
خودکامه حکومت می کنند، موازين سرکوبگرانه بخش بزرگی از سياست 

اجتماعی و در واقع تداوم های درونی اين دولت ها را به خاطر حفظ ثبات 
در همان حال، . اقتصادی، تشکيل می دهند/ فرمانروايی قدرت های سياسی

ظهور افق های جديد اجتماعی برای مقاومت و اخذ حقوق دمکراتيک و 
اهداف دراز مدت عدالت جويانه در سطح جهان، برای سوسياليست ها، 

ز به وجود آورده ضرورت توجه به اشکال و متدهای جديد مبارزاتی را ني
چالش اصلی اين است که راه کارها و شيوه های مؤثر و سازنده . است

برای توسعۀ اجتماعی، از قبل آماده نيستند و طبيعی است که آنها در طی 
با اين وجود، با . اجتماعی شکل می گيرند/پروسه ی فعاليت های سياسی

عی، يک توجه به داده های تاريخی و واقعيت های امروزين اجتما
استراتژی درست به سوی سوسياليسم، می بايد بر اساس ترکيبی از 
سياست های معطوف به نقش دولت و توجۀ مبرم به کارکرد گروه های 

در جامعه مدنی ) کارگری، زنان، دانشجويی. م.ب(خود ــ سازمان يافته 
  .اتخاذ گردد

 بديهی است که شرايط اجتماعی محلی در چگونگی شکل گيری عوامل
ذهنی و نتيجتًا در گرايش به اتخاذ يک استراتژی مبارزاتی متناسب با آن 

يک نمونۀ جهانی جنبش زاپاتيست ها در منطقه . تأثير قاطعی می گذارند
چياپس و ساير گروه های محلی در مکزيک می باشند که توانسته اند 
نوعی مديريت اجتماعی مستقيم و بسيار دمکراتيک که از ضروريت های 

مجلس توده های مردِم ُاکزاکان . عه انسانی است، بر پا کنندجام
)Oaxacan People’s Popular Assembly ( يکی از انواع

نهادهای خود سازمان يافته در مناطق بومی مکزيک است که مستقيمًا از 
طرف بوميان تشکيل شده، دارای ساختار سياسی افقی و معتقد به فعاليت 

). ١٧-٢٢: ٢٠٠٩مجله زی، آوريل . ( شندهای غيرخشونت آميز می با
با توجه به سيستم زندگی شهری در مناطق ديگر مکزيک و در واقع 
وجود پيچيدگی های سطح زندگی در بسياری از مناطق در جهان امروز، 
سئوال اساسی اين است که آيا ظهور نوعی از مناسبات اجتماعی عادالنه 

يار ساده و روستايی در ميان و مساوات گرا که محدود به سطح زندگی بس
بوميان است را می توان از طرف سوسياليست ها به مثابۀ نمونه ی  يک 
جامعۀ پيشرفته ی انسانی برای طرفداران عدالت اجتماعی در سطح جامعۀ 

امروزه، حتی در کشور ده ميليونی بوليوی رييس . جهانی تبليغ نمود؟
با مشکالت عظيم ) Evo Morales(جمهور سوسياليست آن ايو مورالز 

مثل چگونگی برخورد به مؤسسات کليدی اقتصادی و از جمله صنايع گاز 
در واقع مسئلۀ اصلی اين است که جنبش . و نفت و معادن روبرو است

های سوسياليستی برای ارائه يک چالش قاطع و واقعی به نظام های حاکم 
تيوهای بلند مدت نيازمند آن هستند که به راهکارهای کوتاه مدت و آلترنا

گرچه عنصر . برای بهبودی زندگی درميان توده های مردم دست يابند
اصلی در هدف نهايی سوسياليسم، ايجاد مناسبات غيراستثماری اقتصادی 

اجتماعی است، اما مشخص کردن / و روابط برابر و دمکراتيک سياسی
ت که طرح های اجتماعی در حيطه های متنوع زندگی مردم در قيد اين اس

پروسه ی مترقی مبارزاتی در جنبش های مردمی در سطوح مختلف 
برای مثال در رابطه با آمريکای . انقالبی و رفرميستی شروع شده باشند

التين در برابر جنبش های اجتماعی اين مسئله قرار دارد که اگر آنها 
انرژی خود را فقط در يکی از دو جبهه ی مهم مبارزاتی يعنی در پروسه 

الش های خود سازمان يافته افقی برای بهبودی شرايط زندگی در ی ت
مناطق محلی و يا اين که تنها در حيطۀ فعاليت های انتخاباتی سراسر 
کشور متمرکز کنند در آن صورت آيا خود را از يکی از دو عرصۀ حياتی 
اجتماعی برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی جامعه، به نادرستی 

 ٢٢-١٨، 9٢٠٠ می، ١١ نی يشن دی(محروم می کنند 
اين موضوع که آيا در چارچوب روابط مجازی سرمايه دارِی آکنده از  

. فرهنگ کاالستايی، اپوزيسيون چه نوع فعاليت هايی اتخاذ کند مهم است
علی رغم تأثير ويران کنندۀ مناسبات فردگرا و منفعت جويانه در ذهنيت 

، همواره )ت و قدرت تحليلدانش، شناخ. م.ب(های اجتماعی انسان ها 
زمينه های مقاومت عليه گرايش های کنترل کننده از طرف سرمايه وجود 
دارد و غير قابل تصور است که اگر جنبش سوسياليستی، حتی تحت لوای 
حکومت تئوکراسی در ايران، نتواند در بخش هايی از فضای اجتماعی 

، درکنار شکل گرفته از طرف جنبش های متنوع مردم شرکت نموده
مبارزه برای مطالبات کوتاه مدت، به ترسيم و ترويج افق های راديکال 

در اينجا، دوباره به چند . استراتژيک برای ايجاد جامعه انسانی بپردازد
نمونه از فعاليت های مرتبط با جنبش های اجتماعی در سطح دنيا اشاره 

ور  کش٢٠، عليه سياست های گروه ٢٠٠٩در اول آوريل . می شود
پيشرفته که در کنفرانسی ساالنه در لندن گردهم آمده بودند، تظاهرات 

تظاهرکنندگان به نهادهايی که سمبول های سرمايه . وسيعی انجام شد
داری مالی هستند و از جمله بانک انگلستان و بانک رويال اسکاتلند 

اين نوع حرکت ها به نوعی ظهور خصلت راديکال و ضد . حمله کردند
داری را در ميان جنبش های اجتماعی نشان می دهند که قادر به سرمايه 

سازماندهی حرکت های خود به خودی توده ای عليه نظام های حاکم 
اعتراض کنندگان، سازمان های دولتی و . اجتماعی می باشند/سياسی

نهادهای بزرگ اقتصادی را به مثابۀ شالوده های سيستم سرمايه داری 
، مسئول پيدايش بحران عميق اقتصادی در عصر استثماری و ناعادالنه

حاضر می دانند که در زندگی مردم زحمتکش و محروم تأثير ويران کننده 
 البته عالوه بر افشاگری از خصلت ناعادالنه سرمايه داری،  .ای می گذارد

با توجه به شرايط ويژه در هر جامعه سئوال عمده اين است چگونه و با 
 و نهادهای اجتماعی، توده های مردم می توانند به استفاده از چه ابزار

بهترين وجه نظام حاکم را به چالش بکشند و آيا چه نوع مجموعه ای از 
مطالبات فوری و اهداف استراتژيک سوسياليستی را می بايست مطرح 

در تظاهرات اول آوريل، حرکت های افشاگرانه از سياست های . نمايند
ثر بود اما در رابطه با ارائه آلترناتيو نئوليبرال سرمايه داری مؤ

اجتماعی جهت جايگزين کردن نظام موجود کاستی های جدی /اقتصادی
طنين عظيمی در سطح " انقالب شروع شده است"شعار . وجود داشت

جهان داشت اما اقدامات اساسی اجتماعی در جهت برپايی سطحی 
  . جنبش هاستازمناسبات و اشکال سوسياليستی هنوز در پيش روی اين

، بعد از واقعۀ کشته شدن يک )٢٠٠٨(در يونان، طی ماه دسامبر 
نوجوان به دست پليس، هزاران نفر از فعالين در جنبش کارگری، 
دانشجويی و ساير گروه های اجتماعی در محکوميت خشونت های پليسی 
و در عين حال جهت مخالفت با برنامه های نئوليبرال 

اتخاذ شده از طرف دولت راست ميانه دست ) خصوصی سازی/آزادسازی(
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دوباره اين سئوال مطرح می شود . به تظاهرات و اعتصابات بزرگی زدند
که آيا چه نوع حرکت های سياسی در شرايط کنونی يونان می تواند نتايج 

حداقل يک . مؤثرتری در جهت ايجاد جامعه سوسياليستی داشته باشد
مردم در يونان می تواند اين باشد تجربه از حرکت اخير جنبش توده ای 

که حرکت های خود به خودی مانند اعتصابات و تظاهرات برای به چالش 
گرفتن نظام سرمايه داری حاکم کافی نيستند و ايجاد تحوالت راديکال 
اجتماعی نيازمند به تداوم مبارزات سازمان داده شده از طرف گروه های 

 و در مقابل ارائه آلترناتيوها و سياسی که توانايی تجزيه تحليل شرايط
به گفته ی يکی از اعضای سازمان . برنامه هايی را داشته باشند، است

) Workers International left (انترناسيوناليست کارگریچپ 
در يونان توانست که تا حدی ) SYRIZA(گرچه اتحاد چپهای راديکال 

ی برای جنبش در هدايت تظاهرات دست داشته باشد اما پيروزی حتم
باشد، نياز دارد " عظيم و مؤثر"کارگری به وجود يک چپ راديکال که 

سئوال ). ٩ -١٠: ٢٠٠٩فوريه / اينترناشنال سوسياليست ريوير ژانويه(
ديگر اين است که آيا ادامۀ فعاليت های اجتماعی در سطح وسيع و توده 

در ای در قيد وجود دانش، تخصص و تالش های منظم عدالت جويانه 
ميان جنبش مردم است و در آن صورت چه نوع تجمع های دمکراتيک 
مردمی و برای مثال آيا اتحاديه های کارگری، گروه های متشکل حول 

گروه های مدافع محيط زيست، حقوق . م.ب(محور موضوعات اجتماعی 
و سازمان های سياسی، رفرميست و يا انقالبی، می توانند در ) بشر

  .ی تر جامعه تأثير بگذارنددگرگونی های انسان
در جهان مدرن و پيچيده ی امروزين، اين واقعيت دارد که گروه های 
خودسازمان يافته توانايی آن را دارند که به مثابۀ وسايل دست جمعی 
نقش واسطه را بين مطالبات فرمول بندی شده و چگونگی ماديت يافتن 

 وجود نهادهای رسميت در عين حال. عملی آنها در جوامع را داشته باشند
اجتماعِی متأثر از آن /يافته اجتماعی مثل دولت و سازمان های سياسی

آن دسته از . هنوز می توانند دارای کارکردهای سازنده اجتماعی باشند
نظرات آنارشيستی که نهادهای مدرن جامعه مثل دولت و دستگاه های 

يت های اداری را به مثابۀ محصوالت سرمايه داری مملو از خاص
بوروکراتيک و منفعت جويانه برای حفظ حيات غيرضرور خود و در 
نتيجه مخرب به حال روابط آزاد و برابر انسانی می دانند، کامًال درست 

شواهد اجتماعی نشان می دهند که در صورت وجود شناخت کافی . نيستند
و انگيزه برای مشارکت خالق اجتماعی در ميان توده ها، می توان از 

ادهای اجتماعی که تاريخًا هنوز حامل پتانسيل های سازنده هستند، نه
گره . استفاده صحيح برای ايجاد نظم اجتماعی عادالنه و برابر نمود

ناشکافته ای که در مقابل جنبش قرار می گيرد اين است که آيا چه شرايط 
ذهنی و عينی در جامعه می تواند فراهم آورنده ی زمينه های مناسبتری 

ی مردم و به ويژه زحمتکشان باشد که بر آن اساس آنها بتوانند برا
اجتماعی مشارکت فعال داشته /مستقيم و غيرمستقيم در اوضاع سياسی

آيا استقرار يک دمکراسی سياسی بر مبنای گسترده ای از نهادها . باشند
و موازين دمکراتيک در کنار ارتقاء فرهنگ عدالت جويانه و همبستگی 

د تجمع های مردمی مثل شوراهای اقتصادی و خود حکومتی آور و  ايجا
و مسئلۀ . های محلی به برپايی ساختمان سوسياليسم کمک نمی کند

ديگری را که بايد به آن توجه نمود اين است که در ميان مردم و حتی در 
بين پرولتاريای صنعتی که معموًال در کارگاه های توليدی به طور انبوه هم 

اجتماعی /با اين وجود انگيزه ها و نظرگاه های سياسیکار می کنند، 
در جهان مدرن امروز وجود . همزمان و يکدست ظهور نمی کنند

اجتماعی يک واقعيت است و /پلوراليسم در افکار و گرايش های سياسی
حتی در صورت وجود شرايط مادی و معنوی، بسياری از توده های 

ه نرسند که برای پيشرفت زحمتکش و محروم ممکن است به اين ديدگا
انسانی در جوامع ضرورت تعويض مناسبات کااليی و منفعت جويانه سرمايه 

  . داری با روابط غيراستثماری و مبتنی بر برابری در سوسياليسم وجود دارد
بنابراين در صورت ظهور حرکت های توده ای خود به خودی حول محور 

در پروژه های مشترک مطالبات اجتماعی و در صورت امکان همکاری 
بين فعالين درگير در محيط های کارگری، زنان، جوانان، دانشجويی، 
محيط زيست و در عرصۀ دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی است که 
امکان تداوم همکاری و هماهنگی سازمان يافته و دراز مدت در ميان 

 صورت در دوران های انقالبی در. جنبش های مردمی به وجود می آيد
نبود اپوزيسيون مترقی که حول محور اصول های حداقل مانند آزادی 
خواهی، استقالل طلبی، عدالت جويی و جمهوريت انجام يافته باشند، رژيم 
حاکم ارتجاعی و گروه های پشتيبان آن که معموًال از موقعيت اقتصادی و 

 عليه سازمانی بهتری برخوردار هستند قادر هستند که برای حفظ نظام و
در اين رابطه مهم است که . هر نوع تحول انقالبی با شدت مقاومت کنند

جنبش سوسياليستی پرولتری به پديده ی انقالب در تماميت و در پروسه 

. ی تاريخی آن نگريسته و متناسب با آن به سازماندهی مبارزات بپردازد
د به نظرگاهی که يک جانبه، عمدتًا بر روند فعاليت های اجتماعِی خو

خودی، غير متمرکز، تک موضوعی و يا چند موضوعی و افقًا شکل 
گرفته، تمرکز می کند، ناکافی است، چون که حتی اگر به درستی به 
ضرورت اين جنبه از فعاليت های جنبشی پی برده شده باشد، اما از ُبعد 
مهم ديگر يعنی سازماندهی وسيع جهت انسجام اپوزيسيون مترقی که به 

  .لين اين جنبش های افقی را نيز در بر می گيرد، غفلت می کندنوعی فعا
در ايران به خاطر وجود رژيم استبدادی تئوکراتيک، بديهی است که 
اپوزيسيون قادر به پيشبرد فعاليت های معمول سازمان يافته نيست و 
گرنه فعالين مستقل و همچنين اعضای سازمان های مبارز تحت تعقيب 

به ويژه که فعالين . دان افکنده شده و يا کشته می شوندقرار گرفته، به زن
معتقد به انقالب اجتماعی و استقرار سوسياليسم در معرض پيگرد شديدتر 

با توجه به وجود فضای اختناق در ايران است که فعالين . قرار دارند
اپوزيسيون مترقی با رويکرد به اقدامات غير متمرکز و مرتبط با مطالبات 

راتيک، تا اندازه ای در پناهگاه يک پوشش رقيق اجتماعی متنوع دمک
قرار گرفته، خارج از تيغ سرکوبگرانه رژيم، می توانند مؤثرتر به 

از ميان ( ميليون ٢٠در جامعه ای که تقريبًا . مبارزات خود ادامه دهند
 درصد از ۵٠در زير فقر زندگی می کنند و تقريبًا )  ميليون جمعيت٧٠

کشان از هيچ گونه پوشش اجتماعی برخوردار نيستند و کارگران و زحمت
روزانه به صفوف بيکاران اضافه می شود و در حالی که يک اپوزيسيون 
سازمان يافته ی مترقی و به ويژه نوع چپ انقالبی آن هنوز شکل نگرفته 
است، حضور تجمع های غير سازمانی و غير رسمی مانند اتحاديه های 

ی مدافع حقوق زنان، انجمن های دانشجويی و مستقل کارگری، گروه ها
کميته های درگير با مسئله حقوق بشر، تا اندازه ای به پيشبرد کارزارهای 
دفاع ازحقوق دمکراتيک و از جمله طرح مطالبات معطوف به افزايش در 
حداقل دستمزد، پوشش بيمه برای بيکاری، حقوق برابر برای زنان و 

نی، کمک می کند که به خودی خود تعهد به رعايت آزادی های مد
دستاوردهای مهم دمکراتيک بوده و تا حدی ايجاد کننده شالوده های 
بنيادی اجتماعی برای پيشبرد مبارزه در جهت تحوالت راديکال تر 

  .اجتماعی می باشند
در شرايطی که در ايران قانون مترقی وجود ندارد و برای کارگران تنها 

پيوستن آنها به سازمان های ساخته " قانونی"راه فعاليت جمعی به طور 
و پرداخته شده رژيم مثل شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر است، و در 
غير اين صورت آنها می بايد بدون هر نوع ظوابط حامل حمايت و پوشش 
اجتماعی به سر ببرند، با اين وجود، مبارزان راه آزادی و عدالت و از 

وجود سياست های سرکوبگرانه ی رژيم عليه جمله فعالين کارگری، با 
گروه های اجتماعی مستقل، در چند سال اخير توانسته اند که اتحاديه ها و 
انجمن های مستقل مانند سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه، 
سنديکای کارگران کارخانجات نيشکر هفت تپه در اهواز، کميته ی 

ای کارگری و انجمن های صنفی معلمان هماهنگی برای ايجاد اتحاديه ه
جای تعجب ندارد که فعالين کارگری، . در شهرهای ايران را تشکيل بدهند

درميان آنها منصور ُاسانلو از سنديکای اتوبوسرانان، محمود صالحی از 
در شهر سقز، رضا دهقان از سنديکای ) خبازان(اتحاديه کارگران نانوايی 

 از سنديکای هفت تپه محبوس شده، نقاشان ساختمان و علی نجاتی
شکنجه گرديده و در صورت آزادی همواره در زير مراقبت و تهديدهای 

در واقع بسياری از . دايم از طرف مأموران انتظامی قرار می گيرند
اعضای سازمان های مترقی و چپ انقالبی در اپوزيسيون با حفظ اعتقاد 

که وابستگی گروهی ندارند سياسی خود در کنار بسياری از فعالين ديگر 
بديهی است آن تعداد که به اپوزيسيون . به مبارزه ادامه می دهند

وابستگی دارند، نمی خواهند که در صورت امکان، هويت شخصی آنها 
برای رژيم آشکار گردد و حتی ترجيح می دهند که جهت گيری سياسی از 

متر ظاهر طرف گروه های اجتماعی دمکراتيک که آنها درگير هستند ک
خصمانه عليه رژيم داشته و بيشتر در راستای اخذ مطالبات دمکراتيک 

 کارگران ايران به ٢٠٠٩جای تعجب نيست که در بيانيه . بوده باشند
مناسبت اول ماه می، روز بين المللی کارگران در ميان مطالبات آنها می 
، توان موضوعاتی مثل تضمين امنيت شغلی، افزايش در حداقل دستمزد

حق تشکيل اتحاديه کارگری، برابری کامل بين زن و مرد در تمامی 
اجتماعی، پشتيبانی از خواسته های معلمان، /عرصه های اقتصادی

پرستاران و ديگر زحمتکشان، دفاع از جنبش های آزادی خواه و برابری 
طلب و تاکيد بر روی ايجاد همبستگی بين المللی بين کارگران و ساير 

روشن است که مابين . می در سراسر جهان را ديدجنبش های مرد
خواسته های اصالح طلبانه و اهداف دراز مدت انقالبی رابطۀ ديالکتيکی 
وجود دارد و سياست های مبارزاتی می بايست با توجه به شرايط حاکم از 

  .انعطاف الزم برخوردار باشند
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است های نمونه ی ديگر جنبش زنان در ايران است که علی رغم تداوم سي
سرکوبگرانه از طرف رژيم، در سطوح متفاوت دمکراتيک به مبارزه 

) ١٣٧۶-١٣٨۴(از دوران رياست جمهوری محمد خاتمی . ادامه می دهد
که سخت گيری در فضای اجتماعی قدری کمتر شد، فعالين جنبش زنان 

نيمه علنی و خودسازمان /توانسته اند که با تشکيل گروه های نيمه مخفی
اجتماعی /ر جامعه مدنی، جنبه هايی از موازين نابرابر حقوقیيافته د

تحميل گشته از طرف رژيم را به چالش بطلبند و مبارزه برای استقرار 
در واقع، برخالف . حقوق زنان همچنين حقوق بشر را به جلو ببرند

سازمان های اپوزيسيون که از طرف رژيم تحمل نشده و نمی شوند، 
در بطن جامعه به فعالين در جنبش زنان " سياسیغير "تشکيل گروه های 

و تا حدی ديگر جريانات مردمی فرصت بيشتری را برای شرکت در امور 
بدين ترتيب آنها از زير تيغ سرکوب آنی به دور مانده . اجتماعی داده است

بديهی است که بسياری از آنها تحت تعقيب قرار گرفته به زندان نيز . اند
اما به هر حال جنبش زنان قادر بوده است که در ميان انداخته شده اند، 

پيچ و خم ها و مسير ناهموار اجتماعی به فعاليت های حق طلبانه خود 
واقعيت اين است که در ايران مبارزين درگير در جنبش زنان و . ادامه دهد

ساير جريانات مردمی، در سايه ی طرح مطالبات دمکراتيک و نه تخاصم 
ست که می توانند تقريبًا به طور علنی فعاليت کرده رژيم سياسی با رژيم ا

مسائلی . اجتماعِی محدودی به چالش بکشند/را حول محور مطالبات صنفی
مانند حقوق برابر برای زنان در حيطه های ازدواج، طالق، ارث، ديه 
برای مجروحيت و قتل غير عمدی، حضور مساوی با مرد در دادگاه، 

 شکنجه از جمله موضوعاتی هستند که جريان توقف سنگسار، اعدام و
فعالين در اين . کارزار يک ميليون امضا درگير مبارزه برای آنها است

کارزار، دستاورد چشمگيری نخواهند داشت اگر که در چارچوب اين 
تشکيالت علنی، آنها حرکت های ضد رژيمی را با مطالبات دمکراتيک 

ت که برخی که به تغيير نظام اعتقاد البته اين بدان معنی نيس. مخلوط کنند
داشته و به طور فردی و يا در صفوف سازمان های اپوزيسيون برای آن 
هدف مبارزه می کنند، آن بخش از فعاليت ها را به کنار گذاشته و يا حتی 

متاسفانه آنچه که در ايران نبود آن ملموس است . برای مدتی متوقف کنند
مند و متشکل از جريانات چپ و ديگر همان وجود يک اپوزيسيون قدرت

افراد و گروه های مترقی و مدافع آزادی است که توانسته باشد حول 
محور اصول استقالل طلبی، دمکراسی خواهی، عدالت جويی و جمهوريت 

  .در سطح يک جبهۀ وسيع دمکراتيک مردمی سازماندهی شده باشد
يشبرد مبارزات در هر به هر حال، تاکيد بحث در اين نوشته اين است که پ

دو حوزۀ اصالح طلبی و انقالبی نه فقط الزم است که به نوعی، تغذيه 
فعاليت های رفرميستی که . کننده و تکامل کننده ی همديگر می باشند

معموًال غير قهرآميز و غير تخاصمی هستند، در عرصه های گوناگون 
فاوت جامعه شکل می گيرند و متناسب با شرايط، به روش های مت

اجتماعی اطالح طلبانه و /وجود ابعاد سياسی. مبارزاتی انجام می شوند
دمکراتيک در جنبش توده ای، فرصت های بسياری را برای فعالين متعلق 
به طيف های متنوع اجتماعی به وجود می آورد که از جمله به ارتقاء 
شناخت از ديگر گرايش ها و نظرگاه های متفاوت مردم منجر شده و 

ث ايجاد تجربيات نطری و عملی در پرتوی فعاليت های جمعی می باع
گردد که بدون شک برای توسعۀ مبارزات راديکالتر در عرصه ها و 

فعاليت های اصالح طلبانه در جنبش . فرصت های ديگر گرانبها هستند
زنان و از جمله کارزار يک ميليون امضا و همچنين حرکت های کارگری 

تيک و به ويژه تالش های مربوط به تشکيل برای اخذ حقوق دمکرا
سنديکاهای کارگری، باعث افزايش همکاری، شناخت و ديالوگ حول 
محور مطالبات دمکراتيک در کل جنبش آزادی خواه و عدالت جو می 
گردد که به خودی خود دستاوردی سياسی و مؤثر در جهت حرکتی به 

خودکامه در رژيم با توجه به خصلت . سوی جامعۀ انسانی تر می باشد
ايران، يکی از راههای منطقی برای درگير ماندن در مبارزات اجتماعی 
مردم، البته در موارد مشخص، عدم بروز هويت سياسی می باشد، وگرنه 

کشور، همواره فعاليت های " امنيت ملی"رژيم، تحت بهانه ی حفظ 
فعالين خالصه کالم اين که، از . اپوزيسيون را سرکوب نموده و می کند

سوسياليستی، و در ميان آنها از اعضای سازمان های چپ انقالبی که در 
نظام اجتماعی مبتنی بر روابط غير (جبهۀ مبارزه برای ايجاد سوسياليسم 

می رزمند انتظار است که در سطح امکان ) کااليی و برابر بين انسان ها
ر مسير در تالش های خود به خودی جنبش ها که با توجه به شرايط، د

ترکيبی سيال از فعاليت های اصالح طلبانه و انقالبی حرکت می کنند، 
شرکت نموده، در جهت شکل گيری سرنوشت اجتماعی جامعه مشارکت 

  ٢٠٠٩می ماه   .آگاه و فعال داشته باشند

………………………………………. 

 هشدار کانون نويسندگان ايران
  ی تشديد سرکوب و سانسور درباره

 کسانی که فقط برای بزرگداشِت روز ١٣٨٨شت روز يازدهم ارديبه
ی تهران گرد آمده بودند مورد هجوم و  جهانی کارگر در پارک الله

ضرب و شتم صدها نفر از ماموران علنی و مخفی قرار گرفتند که 
از پيش سازماندهی شده و در محل آبنمای پارک منتظر ايستاده 

. داشت شدنددر جريان اين هجوم حدود يک صد نفر باز. بودند
بسياری از اين بازداشت شدگان از رهگذرانی بودند که بی خبر از 
همه جا آمده بودند تا ساعتی از بعد از ظهر روز جمعه خود را در 

 زندان اوين در ٢٤٠پارک بگذرانند، اما اکنون همه ی آن ها در بند 
 . انتظار اتهام های سنگين و عجيب و غريب اند

يگری به کارگران فلزکار در تعاونی آن ها، در همان روز در يورش د
. واقع در نعمت آباد در جاده ی ساوه، ده ها تن ديگر دستگير شدند

شمار ديگری نيز در جريان برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج 
 . بازداشت شده اند

افزون بر اين، روز چهاردهم ارديبهشت در همان حال که به مناسبت 
 غوغای ستايش از مقام معلم و قدردانی از هفته ی معلم، بانگ و

نقش اجتماعی او از رسانه های تبليغاتی گوش فلک را کر می کرد، 
معلمان تهران در جريان تجمع مسالمت آميزشان برای طرح 

 . مطالبات خود کتک خوردند و شماری از آنان بازداشت شدند
دانان ُطرفه آن که طی همين روزها که متوليان دولتی و معرکه گر

نمايشگاه ساالنه ی کتاب، به مناسبت برگزاری اين نمايشگاه، در 
تشويق کتاب خوانی و فرهنگ پروری با ارائه آمار و ارقام بلند باال داد 
سخن می دادند، شماری از قديمی ترين و خوش نام ترين ناشران کشور 

های فرهنگی دولت از شرکت در را به علت ناهماهنگی با سياست 
 . ه محروم کردند و زير فشار قرار دادندنمايشگا

کانون نويسندگان ايران بر پايه ی تعهدی که در زمينه ی آزادی 
بيان و انديشه و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران 
مستقل و جلوگيری از فعاليت صنفِي کارگران و معلمان برای بيان 

بت به تشديد خواسته های واقعی شان را محکوم می کند و نس
آانون نويسندگان  . عمومی فضای سرکوب و خفقان هشدار می دهد

  ١٧/٢/١٣٨٨ ايران

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

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

   روابط عمومی سازمانايميل
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١- ٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  ليسی ايران بولتننشريه انگ
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