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  عالميه کميته مرکزی سازمانا
 در باره

 دهمين دوره 
  انتخابات  رياست جمهوری

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری رژيم اسالمی در بيست و 
چهار کانديدای گزين .  برگزار خواهد شد١٣٨٨دوم خرداد ماه 

شده ی شورای نگهبان، و طرفداران و جريانات مدافع شان، 
ا بکار گرفته اند تا تنور انتخابات را تمامی امکانات و توانشان ر

مدافع هر کانديدا  دامنه و گستردگی تبليغات نيروهای. داغ تر کنند
؛ با توجه به اختالفات سياسی جريانات گوناگون حکومتی بر سر 
چگونگی هدايت کشور برای خروج از وضعيت بحرانی کنونی، 

نی حاکم بروز گسترده نارضايتی مردم از سياست های استبداد دي
بر کشور که در اعتراضات کارگران، زنان، جوانان، دانشجويان و 
خلق های تحت ستم تجلی می يابد و با سرکوب خشن حکومتی 
مواجه می شوند، و شرايط جديد بين المللی که با تغيير سياست 
دولت آمريکا در قبال ايران و خاورميانه بوجود آمده و جمهوری 

 موضع در مورد شرايط جديد کرده اسالمی را مجبور به اتخاذ
است،انتخابات دور اخير را از ويژگی خاصی برخوردار کرده 

همين وضعيت ويژه، اين توهم را برای پاره ای از جريانات . است
اپوزيسيون و نيروهای مخالف رژيم بوجود آورده است که گويا 

  .دعوت مردم به شرکت در انتخابات، سياست درست تری است
 که مردم را به شرکت در انتخابات  نيروهای اپوزيسيونجريانات و

دعوت می کنند، اين نکته مهم را به  فراموشی سپرده اند که  اگر 
انتخابات رياست جمهوری در چهارچوب قوانين اين رژيم، حتی 
بدون دست کاری  و تقلب انجام گيرد و يکی از چهارکانديدای به 

ی رياست جمهوری دقت گزين شده ی شورای نگهبان بر کرس
.  تکيه زند، حد تأثير گذاری او بر جريانات کشورمحدود است

سيستم حکومتی که بر حاکميت خداگونه ولی فقيه استوار است، 
به گونه ای سازماندهی شده که قدرت مطلق در دستان ولی فقيه 

اصلی ترين خطوط اقتصادی،سياسی، فرهنگی و . متمرک باشد
تمامی  . واليت تعيين می شودسياست خارجی توسط دستگاه 

دستگاه های نظامی، انتظامی و امنيتی توسط شخص رهبر کنترل 
تمامی نهادها و ارگان های زير نظر رهبر . و هدايت می شوند

حتی تالش های . رژيم به هيچ مقام ديگری حساب پس نمی دهند
نهادی هم چون مجلس خبرگان رهبری نيز، که نقش ويژه نظارتی 

ساسی برايش در نظر گرفته شده است، توان نظارت بر در قانون ا
در واقع در چنين . ارگان ها و نهادهای تحت امر رهبر را ندارد

سيستمی، رئيس جمهور، اگرحتی درخط رهبر و تحت امر او 
نباشد، که در مورد چهار کانديدای کنونی که به دقت گزين شده 

وی، می تواند اند، چنين احتمالی منتفی است، به قول بهزاد نب
روی تنها بيست درصد قدرت اجرائی، آن هم در عرصه های کامأل 

اين وضعيت تنها مختص نهاد رياست جمهوری . فرعی حساب کند
بنابراين . مجلس شورای اسالمی نيز وضعيت بهتری ندارد. نيست

بايد به ياد داشت آن کانديداهايی که زير فشار افکار عمومی 
دن رأی توده های جان به لب رسيده ی جامعه و يا برای جمع کر

مردم، شعارها و وعده های رنگارنگ می دهند، با کلمات بازی 
مگر می شود در حکومت ايدئولوژيک مبتنی برواليت . می کنند

فقيه از حذف فساد، از نداشتن زندانی سياسی، از برابر حقوقی 
زنان با مردان،  از رعايت حقوق اقليت های ملی و مذهبی، از 

سخن به ميان .... پاسخ مثبت دادن به خواست های نسل جوان و 
  آورد؟

هر چند دايره تاثيرگذاری رئيس جمهور، به شدت محدود و 
مشروط به نظر ولی فقيه هست، با اين حال، همين حد از 
اختيارات، برای گرايشات مختلف درون حکومتی از اهميت زيادی 

سالمی يک استبداد با آن که حکومت جمهوری ا. برخوردار است
دينی  متکی بر سيستم واليت فقيه است، با اين حال، ديکتاتوری 

درست است که . فردی  هم چون ديکتاتوری شاهان پهلوی نيست
جريانات گوناگون سياسی درون رژيم در حفظ سيستم و پايداری 
آن با هم همسو ومتحد هستند، اما در ميان خود اختالفات روشنی 

 های اصالح طلب و محافظه کار و يا گرايشات شکل بندی. دارند
درونی هر کدام از اين صف بندی ها، بر پايه اختالفات روشن 

سياسی و منافع ويژه و متفاوت مالی و سهم در قدرت، استوار 
اين که کدام يک از جريانات درونی رژيم بخش اجرايی و يا . است

تری از اين مقننه را در اختيار داشته باشد، می تواند سهم بيش
بی جهت نيست که دوره ی چهارساله رياست . خان يغما ببرد

جمهوری احمدی نژاد که بيانگر منافع جريانات نظامی ـ امنيتی و 
بويژه سپاه پاسداران در ساختار حکومتی رژيم بود، خشم و 
نارضايتی گسترده ی دستگاه روحانيت را به دنبال داشت و حتی 

ه کار نيز به اين نتيجه رسيده اند که بخش هايی از جريانات محافظ
تداوم حضور اين جريان در قدرت اجرايی، می تواند امکانات و 

به همين دليل است . منافع آن ها را اينجا و آن جا به خطر بياندازد
که بخش های محافظه کار از اين که اصالح طلبان بتوانند وارد 

از . می بيينندسيستم اجرايی قدرت شوند، منافع خود را در خطر 
اين رو برای تنظيم رابطه درونی قدرت ميان بخش های گوناگون 
رژيم، انتخابات به عنوان يک وسيله مشکل گشا در ساختار قدرت 

به ديگر سخن، انتخابات در سيستم . رژيم تعبيه شده است
حکومتی استبداد دينی ايران، نه ابرازی برای بيان آرای مردم و 

کراتيک آن ها، بلکه وسيله ای برای تنظيم انتخاب آزادانه و دم
  . رابطه ميان جريانات گوناگون درون حکومتی است

کارکرد انتخابات در جمهوری اسالمی، تنها به تعيين توازن قوای 
حکومت . ميان بخش های گوناگون حکومتی خالصه نمی شود

اسالمی به مثابه يک حکومت ناهمخوان با مقتضيات زمانه و 
م عقب مانده و عصر حجری، برای اين که خود را دارای  سيست

سيستمی روزآمد ومردمی نشان دهد، به چنين ابزاری احتياج 
به اين دليل انتخابات و آرای مردم، وسيله ای می شود .  دارد

برای مشروعيت بخشيدن به حکومتی که اساس آن بر واليت 
تالش . مطلقه فقيه و صغير دانستن توده مردم استوار است

سترده جريانات گوناگون در داغ کردن تنور انتخابات و گ
بکارگيری شيوه های مدرن و امروزی برای بسيج هر چه بيشتر 
مردم، برای استفاده هر چه بيشتر از اين وجه از اصل انتخابات 

يعنی اصل مشروعيت بخشيدن به رژيمی ضد مردمی و . است
می ، و از اين رو شرکت در انتخابات جمهوری اسال. متحجر

ريختن رأی به صندوق های اين رژيم، رأی ای است که به اين 
عدم شرکت و بی اعتنائی به انتخابات . رژيم مشروعيت می بخشد

کنترل شده، مشروط  و غيردمکراتيک ، وقتی به شکل گسترده و 
توده ای  صورت گيرد،  پايه های تسلط رژيم را نشانه خواهد 

يون که مردم را به شرکت در آن بخش از نيروهای اپوزيس. رفت
انتخابات دعوت می کنند و اين اميد را تبليغ می کنند که يک 
رئيس جمهور ديگر، می تواند شرايط قابل تحمل تری را ايجاد 
کند، از اين نکته غافل هستند که در تمامی سی سال حکومت 
اسالمی، مردم با جنبش های توده ای خود، با اقدامات اعتراضی 

فشارهای گسترده و خارج از سيستمی خود توانسته اند خود و با 
اگر جنبش گسترده . رژيم را اينجا و آن جا به عقب نشينی وادارند

ی کارگران نبود، وضعيت کارگران کشور از وضعيت کنونی نيز 
اسف بارتر شده بود، اگر جنبش گسترده زنان و مقاومت پيگير و 

طالبانی در حق زنان بی نظيرشان نبود، امروز قوانين صددرصد 
اجرا می شد، اگر امروز هر يک از کانديداها تالش می کند که 
خود را به دروغ،  مدافع حقوق زنان نشان دهد، اين از فشار 
گسترده ای است که جنبش زنان از بيرون بر دستگاه حکومتی 

اگر کانديداها مدام به سراغ دانشجويان می روند و . وارد می سازد
 از آن ها دلجويی کنند و به آنها وعده های دروغين  تالش می کنند

و اگر . می دهند، به دليل مبارزه پيگر جنبش دانشجويی است
مسئله ی مليت ها مدام مطرح می شود، به دليل آن است که 
مبارزه خلق های ساکن کشور برای رهايی ازستم دوگانه، هيچ گاه 

ی که در کشور بنابراين تغييرات. به فراموشی سپرده نشده است
ايجاد شده و يا می شود، محصول جابجائی نيروها و افراد در 
درون دستگاه حکومتی نبوده و نيست، بلکه اين قدرت جنبش 
مردمی بوده است که هرجا که توانسته است قدرت دولتی را به 
چالش طلبيده و آن را به عقب نشينی های معينی وادارساخته 

  . است
ترده ای، حکومتيان را فرا گرفته است؛ در شرايطی که بحران گس

جنبش توده ای بر فشار خود بر حکومت افزوده است و شرايط 
بين المللی امکان مانور رژيم را محدود کرده است، شرکت در 

با . انتخابات و مشروعيت بخشيدن به آن، اقدام قابل دفاعی نيست
اهم ، بايد از فضا و امکانات فر اين همه ضمن تحريم انتخابات
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آمده کنونی در دوره انتخابات، برای طرح شعارهای مردمی و 
افشای همه جانبه رژيم ، و همه جناح های آن،  بيشترين بهره 

دامنه ی خواست های توده ای را آنچنان باال برد . برداری را کرد
که خصلت عوام فريبانه مدعيان تغييرات نيز در فردای انتخابات 

فرصت بايد که برای متشکل شدن و از اين . کامأل آشکار شود
هموار کردن راه های پيشروی جنبش های اجتماعی بيشترين 

  . بهره را گرفت
  زنده باد آزادی

  زنده باد سوسياليسم
  سرنگون رژيم جمهوری اسالمی

 
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

  
  ١٣٨٨ خرداد ١۴

……………………………………… 
 بات آزاد تنهابرگزاری يک انتخا

  ميسراست با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسالمی 
ديگری " انتخابات"جمهوری اسالمی ايران در کار به راه انداختن 

اين انتخابات در زمانی صورت می گيرد که حضور، نفوذ و . است
دخالت نيروهای نظامی و امنيتی در ساختار قدرت سياسی و 

نظام حکومتی . فزايش استاقتصادی همچنان رو به گسترش و ا
و آپارتايد " واليت مطلقه فقيه"جمهوری اسالمی براصل اعتقادی 

اين آپارتايد . جنسي، ديني، قومي، و فرهنگی استوارشده است
شهروند "،  يعني" غيرخودی"اکثريت قريب به اتفاق شهروندان را 

نظام شريعتمداران واليتی حاکم بر ايران، . اعالم می کند" درجه دو
در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله 

  . حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است
ضمانت . انتخابات يعنی شرکت آزادانه مردم در تعيين سرنوشت خود

. اجرای انتخابات، قانون برآمده از اراده مردم و حکومت قانون است
و در قانون اساسی يعنی درست آنچه در استبداد دينی خمينی 

جمهوری اسالمی با خودسري، تبعيض و بی قانونی جانشين شده و 
  . به نفی کامل حاکميت مردم منجر گرديده است

در جمهوری اسالمي، مهمترين هدف انتخابات، کسب و احراز 
ين انجام انتخابات، چيزی نيست او بنابر. مشروعيت است برای نظام

که از صافی های آشکار و " خودی"مگر تائيد يکی از کانديداهای 
انتخابات . نهان حاکميت و نيز نظارت استصوابی گذشته باشند

چنين . دهمين دوره رياست جمهوری نيزازاين قاعده مستثنی نيست
  . نيست" انتخابات "مراسمی حتی شايسته عنوان

ادامه حاکميت کنونی به تشديد بحران های داخلي، منطقه ای و بين 
مردم ايران شايسته داشتن نظامی دمکراتيک، . انجاميدالمللی خواهد 

انتخابي، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده 
عملکرد سی ساله . آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذيرد

جمهوری اسالمی آشکارا نشان داده است که حاکميت دين مدارانه 
 حق طلبانه بهيچوجه قادر نيست حقوق دمکراتيک و خواست های
خروج از بن . وعدالت خواهانه انقالب مردم ايران را برآورده سازد

 اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری يک -بست سياسی 
انتخابات آزاد ، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی 

چنين امري، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری . ممکن می شود
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  رقابت های انتخاباتی و مطالبات مردمرقابت های انتخاباتی و مطالبات مردم
در حالی که دولت برای جذب رای به پخش وسيع کمک های نقدی و *

برخی از نامزدهای رقيب در , جنسی از طريق کميته امداد رو آورده است
کنار طرح انواع انتقادات از دولت احمدی نژاد به مصادره بخشی از 

  . شعارها و مطالبات مردم رو آورده اند
رقابت های انتخاباتی نامزدهای رياست جمهوری دهم ادامه : شنگریرو

دارد و بويژه دو نامزد اين انتخابات يعنی ميرحسين موسوی و مهدی 
کروبی هر دو به شدت به تبليغات رو آورده اند و برای جلب و جذب هر 
چه بيشتر آرا در کنار طرح انواع انتقادات از دولت احمدی نژاد به 

مثال کروبی . ع شعارها و طرح انواع مطالبات رو آورده اندمصادره انوا
از سوی خامنه ای است همين " حکم حکومتی"که پيشتاز جا انداختن 

ديروز در مسجد دانشگاه اميرکبير در جمع دانشحويان وعده داده است که 
؛ و وعده داده است که "در دولت من زندانى سياسى نخواهيم داشت"
هم وجود داشته باشد و استقالل دانشگاه هم حفظ آزادي، تعامل و تفا"

.." همايش ملى زنان"آن ديگری يعنی ميرحسين موسوی در , "شود
 بند در راستای تامين حقوق زنان ٤٧برنامه ای مشتمل بر پنج هدف و 

منع "از : مطرح کرده و در آن تقريبا هر وعده ای که بخواهيد داده است
ها و تمام  گزينى در دانشگاه ى و بوميبندى جنسيت و لغو هرگونه سهميه

تحقق حقوق بنيادين آار براى زنان از قبيل آزادى " تا " مقاطع تحصيلى
هاى مدنى آار، تساوى مزدها براى زن و مرد  ها، حمايت از تشكل انجمن

محاسبه ارزش افزوده آار "و حتی " ارزش و ارتقاى شغلى در قبال آار هم
 ..."  ملى توسط دولتخانگى زنان در توليد ناخالص

روش آسان تری يافته است و , احمدی نژاد که خود يک پای رقابت هاست
از طريق کميته امداد به پخش وسيع کمک های نقدی و جنسی برای خريد 
رای رو آورده است و دستگاههای تبليغاتی حامی وی در کنار راه اندازی 

ات نامزدهای رقيب وی دائما بر دورغ بودن انتقاد, پروژه های تخريب رقبا
 . تاکيد می کنند

اين روش که رقبای احمدی نژاد به طرح وسيع مطالبات اليه های مختلف 
قبل از هر چيز اهميت اين , اجتماعی برای جذب رای رو آورده اند

مطالبات را نشان می دهد و ثابت می کند که جامعه نسبت به اين مطالبات 
د و در جستجوی راهی است که آنها را طلب می کن, بشدت حساس است

اين مطالبات اگر اهميت نداشتند نامزدهای . بتواند آنها را محقق کند
انتخاباتی رژيم واليت مطلقه فقيه سعی نمی کردند آنها را مصادره کنند و 
سعی نمی کردند آرای اقشار و اليه های اجتماعی ذينفع در اجرای اين 

 . مطالبات را به سوی خود جلب کنند
 اين حال همانقدر که طرح وسيع اين مطالبات از سوی نامزدهای با

انتخابات رياست جمهوری اهميت اين مطالبات و مبرم بودن آنها را نشان 
بيش از آن روشن است که در رژيم جمهوری اسالمی اين رييس , می دهد

جمهور و بخصوص وعده های انتخاباتی نامزدهای انتخابات رياست 
اين دستگاه . رنوشت اين مطالبات را تعيين می کندجمهوری نيست که س

واليت مطلقه فقيه است که قدرت اصلی را در اتحاد با نظاميان به دست 
دارد؛ دستگاهی که بدون سرکوب دائم قادر نيست بر سر پا بماند و 

زندان ها انباشته از , بنابراين تا هست حقوق زنان سرکوب می شود
دام ها پايان نخواهد گرفت و هيچ يک از اع, زندانی سياسی خواهد بود

 . وعده های نامزدهای انتخاباتی متحقق نخواهد شد
بکلی بی اهميت است که کروبی وعده دهد که جلوی سرکوب های خيابانی 

ذره ای ارزش ندارد که , و انواع گشت های سرکوبگر را خواهد گرفت
می " خانگیمحاسبه ارزش افزوده کار "ميرحسين موسوی به زنان وعده 

تا زمانی که خود زنان به صورت مستقل برای تحقق همين خواست , دهد
تا زمانی که يک ائتالف , ها يک فشار نيرومند سياسی ايجاد نکنند

نيرومند مستقل سياسی برای آزادی زندانيان سياسی در جامعه ما شکل 
رار نگيرد که آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی را در صدر کار خود ق

يعنی تا زمانی که سرنوشت اين مطالبات را قرار باشد رژيمی ... دهد و
رقم زند که مقابله با همين مطالبات به جزئی حياتی از تعريف ماهيت آن 

اين حقيقتی است . هيچ راهی برای تحقق آنها وجود ندارد, تبديل شده است
ه است در که در فضای رقابت های انتخاباتی جای چندانی برای طرح نيافت

حالی که بدون تبليغ هر چه وسيع تر آن نمی توان با مصادره مطالبات 
قشرها و اليه های محروم اجتماعی از سوی نامزدهای رژيم واليت مطلقه 

 . فقيه مقابله کرد
در حقيقت ناگفته روشن است که در انتخابات جاری اين نه خود انتخابات 

 . راهم می آورد اهميت داردکه بهره برداری از فرصتی که انتخابات ف
 ١٩: بقيه در صفحه 
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  در مورد انتخاباتدر مورد انتخابات
 رياست جمهوری دهم در ايرانرياست جمهوری دهم در ايران

  صادق افروز
انتخابات رياست جمهوری دهم در ماه خرداد امسال برگزار می 

اين انتخابات ). ساله است۴دوره رياست جمهوری درايران .(شود 
ای غربی بر خالف پروسه تعيين رياست جمهوری در دمکراسی ه

در دمکراسی نوع . چون اروپا و آمريکا يک ويژگی مشخص دارد 
جمهوری اسالمی نمايندگان بايد از صافی نظارت استصوابی 

نمايندگان نه تنها بايد وفاداری خود را به . واليت فقيه بگذرند 
نظام جمهوری اسالمی که همانا اعتقاد به واليت فقيه به عنوان 

ثبوت رسانده باشند ؛ بلکه پس از گذشت تصميم گيرنده نهايی به 
سی سال از عمر اين نظام و رشد و گسترش بورژوازی عظيم 
بوروکراتيک که در تمامی رشته های مهم اقتصادی کشور ريشه 
دوانده است می بايست خود را به عنوان محافظان چنين سرمايه 

چهره های مسلمان و حتی معتقد به واليت که . ای معرفی کنند 
يت اين دومی را درک نکنند از صافی الک به بيرون پرتاب می اهم

اکبر اعلمی نمونه مشخص چنين پرتاب شدنی بود که .شوند 
عليرغم مسلمان بودن و معتقد به واليت فقيه بودن شانس ادامه 

  .مبارزه انتخاباتی را نيافت
تاريخ سی ساله جمهوری اسالمی در رابطه با انتخابات رياست 

از همان بدو تاسيس .ر خونين وننگين بوده است جمهوری سراس
 با ايجاد گروه های سياه فشار مثل حزب اهللا حمله ١٣۵٧در سال 

همزمان با تهاجم گروه های حزب . آغاز شد به گروه های سياسی 
اللهی به روزنامه فروش ها وبساط کتابفروش ها نمايندگان و 

البته در .لف رد صالحيت می شدند کانديدا های احزاب سياسی مخت
آغاز نهاد رياست جمهوری در ايران وجود نداشت و خمينی 
بازرگان از رهبران نهضت آزادی را به عنوان نخست وزير مامور 

پس از تسخير سفارت آمريکا و استعفای دولت .تعيين کابينه کرد 
بازرگان ، مهدوی کنی مدتی تحت عنوان نخست وزير کار می کرد 

تا اين مقطع ، بنی .ولين رئيس جمهور ايران ، بنی صدر بود ا. 
. صدر خود را کنار ارتجاعی ترين بخش قدرت حاکمه جا زده بود 

به عنوان سوگلی روحانيت در بحث با چپ ها در دانشگاه ها و 
تلوزيون ظاهر می شد و در مورد اسرار برتری اسالم بر 

رات اشعه موی مارکسيسم و عليه بقول خودش مالتاريا و مض
مناظره او با فريبرز لسانی از اعضای . زنان سخن سرايی می کرد

اتحاديه کمونيست ها در دانشگاه شريف و بابک زهرايی از 
اعضای کارگران سوسياليست در تلوزيون در مورد چگونگی 

ولی . برخورد به مشکالت اقتصادی از جمله اين مناظرات بود 
ست جمهوری با باال گرفتن پس از انتخاب شدن به مقام ريا

اختالف و  تنش بين سازمان مجاهدين خلق و ترکيب ارتجاع حاکم 
با توجه ماهيت . ، بنی صدر به سوی مجاهدين چرخيد 

اپورتونيست بنی صدر به وضوح می توان گفت که او در پيش 
و در وسعت و قدرت و رشد نيروهای .بينی آينده اشتباه کرده بود 

وگرنه کنار همان روحانيت .ار اشتباه شده بودسازمان مجاهدين دچ
به هرحال . که از پاريس همراهشان آمده بود جا خوش می کرد 

روزنامه انقالب . اين دوره مشخصات خاص خودش را داشت 
اسالمی ارگان هواداران بنی صدر که توسط يکی از اعضای 

 با آن آخوند جنايتکار –سازمان مجاهدين به نام نواب صفوی 
 اداره می شد به صورت پر تيراژ ترين روزنامه –باه نشود اشت

نواب صفوی از فعالين جنبش دانشجويی در خارج . کشور درآمد 
  .از کشور در دانشگاه يو سی ال ا آمريکا بود

با اعدام سعيد سلطان پور شاعر انقالبی و محسن فاضل از 
 کنار اعضای سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر که سالها در

دوره . انقالبيون فلسطينی جنگيده بود موج اعدام ها آغاز شد 
کوتاه آزادی های مطبوعاتی به پايان رسيد و سازمان های سياسی 

بنی صدر با کمک مجاهدين از ايران خارج . دوباره مخفی شدند 
رجايی . پس از بنی صدر ، رجايی به رياست جمهوری رسيد .شد 

ه هيچ وجه پيچيدگی های سيستم که آدم ساده لوحی بود و ب
سرمايه داری را برخالف جانشينانش مثل خامنه ای و بخصوص 
رفسنجانی که در مکتب بساز و بفروش ها و بندازهای دوران شاه 
تعليم ديده بود درک نمی کرد در انفجاری که معلوم نشد کار چه 

نويسنده کتاب های (کسی بوده به همراه نخست وزيرش باهنر 

 ٧٠انفجار های مشابهی . کشته شد )  دينی در زمان شاه تعليمات
پس از رجايی . نفر از رهبران حزب جمهوری را از بين برده بود 

، خامنه ای که اکنون مقام ولی فقيه را بدوش می کشد رئيس 
در دوران خامنه ای نهاد نخست وزيری هنوز وجود . جمهور شد

ای مير حسين داشت و نخست وزير هم کسی نبود جز همين آق
موسوی که اکنون با رنگ سبز تبليغاتی و سرود به سرقت رفته 
آفتابکاران چريک های فدايی و مرغ سحر عارف قزوينی  ملی گرا 

اين دوران که مصادف . کانديد مقام رياست جمهوری شده است 
است با ادامه و کش دادن جنگ ايران وعراق و کشتار وحشيانه 

ه کشتار دسته جمعی زندانيان در سال زندانيان سياسی و به ويژ
 از سياه ترين دوران های تاريخ ايران در دو هزار سال اخير ۶٧

پس از موسوی نهاد نخست وزيری از سيستم اداره .است 
بساز بفروش محله های غرب تهران .جمهوری اسالمی حذف شد
.  سال بر کرسی اين مقام تکيه زد ٨هاشمی رفسنجانی به مدت 

مارمولک زيرکی بود که روانشناسی مردم مذهبی را رفسنجانی  
در مکتب فيضيه آموخته بود و آنرا با دوز و کلک های بساز 

او و خانواده اش هم اکنون از طرف .بفروش ها پيوند می زد 
مجله فوربس در رديف ثروتمند ترين خانواده های جهان قلمداد 

 از زير ساله رفسنجانی مردم هنوز٨اگر در دوران . می شوند 
با انتخابات دوره . ضربات استبدادحاکم کمر راست نکرده بودند 

خاتمی که از . بعد و آمدن خاتمی به صحنه دوره جديدی آغاز شد 
زمان تاسيس جمهوری اسالمی صاحب مقامات مختلف از جمله 

بود ناگهان با )بخوانيد سانسور ( وزير حج وزيارت و وزير ارشاد 
در اين دوره بيش از هر زمان ديگر . آمد شعار اصالحات به ميدان

شاهد اين واقعيت بوديم که اگر حزب انقالبی در جامعه نباشد و 
تجربيات گذشته را به شکل جمع بندی شده در اختيار توده ها 
قرار ندهد، توده ها جذب شعار های فريبنده و توخالی به اصطالح 

 حزب رفرميست های رنگارنگ از. اصالح طلبان خواهند شد 
توده و اکثريت گرفته تا جبهه ملی و شخصيت های منفرد 
رفرميست مثل مرتضی محيط وعلمداری ونيره توحيدی و ديگران 

استدالل اين دسته . بدنبال خاتمی و دارو دسته اش روان شدند 
. اين بود که هرجا توده ها حضور دارند ما بايد با توده ها باشيم 

نی اکثريت توده ها ، هيتلر را اين ها فراموش می کنند که زما
درآلمان ، موسولينی را در ايتاليا و پرون را در آرژانتين پشتيبانی 

رفرميست ها از آنجاييکه از منافع حقير کوتاه مدت خود .می کردند
. حرکت می کنند منافع دراز مدت توده ها را لگد مال می کنند 

 زمانی به خاتمی آن ها.چشم به باال دارند وعاجزانه تمنا می کنند 
دخيل بستند، زمانی منتظر معجزه از امامزاده بدون معجزه گنجی 

  .شدند  و حاال بين موسوی و کروبی در نوسانند 
همان زمان که خاتمی مشغول در فشانی بود و تمدن ها را به صلح و 
صفا دعوت می کرد بورژوازی بوروکراتيک سنگر های اقتصادی و 

بورژوازی .ديگری فتح می کرد مناقصه ها را يکی پس از 
بوروکراتيک ترکيبی است از سرداران سپاه و مقامات امنيتی و 
بازجوها وشکنجه گران که پس از پايان جنگ ايران وعراق و کشتار 

 به تدريج برقدرت سياسی و اقتصادی خود ۶٧زندانيان در سال 
 افزودند و هم اکنون بخش مهمی از اقتصاد ايران را در کنترل خود

همين بخش پس از خاتمی کانديد خود احمدی نژاد را بر مصدر . دارند 
 دالر در ٣٣با افزايش ناگهانی بهای نفت از .رياست جمهوری نشاند 

 دالر در سال سوم رياست جمهوری احمدی نژاد ١۴۵زمان خاتمی به 
اين بخش از سرمايه داری ايران به ثروت های افسانه ای دست يافت 

غايت ضد مردمی احمدی نژاد موجب باال رفتن نرخ سياست های به .
سياست های در های باز .تورم و فشار بيش از حد بر زحمتکشان شد 

که صد البته اجازه وارد کردن آن (برای ورود کاالهايی همچون شکر 
که گويا برای ) را تنها نور چشمی ها و سردار ها دريافت می کنند

تنها کمکی به پايين بردن تورم غلبه بر تورم در پيش گرفته شد نه 
نکرد بلکه به صنعت نيشکر ايران نيز لطمات زيادی وارد کرد 

کارگران نيشکر هفت تپه در مقابله با چنين سياست هايی سنديکای .
مستقل خود را تشکيل داده عليه سياست های خانمان برانداز و ضد 

رات کارگران در تظاه.کارگری دولت احمدی نژاد وارد عمل شدند 
کارگر هفت تپه ايم گرسنه : " پرشکوهی که برپا کردند فرياد می زدند 

رژيم جمهوری اسالمی پاسخ کارگران را با دستگيری " . ايم گرسنه 
آنها به زندان و ممانعت از فعاليت سنديکايی . رهبران سنديکا داد 

در دوره احمدی نژاد کارگران در مجتمع ها ی بزرگی . محکوم شدند 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، نيشکر هفت تپه و همچون 
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ايران ناسيونال بيش از پيش در سازمان های توده مستقل خود 
پاسخ احمدی .متشکل شده و شوراهای اسالمی انتصابی را نفی کردند

نژاد به همه اين جنبش ها چيزی جز ارسال لباس شخصی ها ، ضرب 
در حمله به محل .رگری نبودو شتم و دستگيری و شکنجه رهبران کا

سنديکای کارگران شرکت واحد ، مامورين رژيم پس از پاره کردن 
اسناد و کتاب ها به کارگران حاضر در جلسه حمله ور شده با چاقو 

پس از اين حادثه منصور دستگير و . زبان منصور اسانلو را بريدند 
سال نيز در مراسم اول ماه مه ام.سپس به پنج سال زندان محکوم شد 

 نفر ١٠٠گزمه های رژيم به شرکت کنندگان حمله کردند و در حدود 
اين ها گوشه ای .را با خود بردند که از وضع آنان هنوز خبری نيست 

از اقداماتی بود که در زمان رياست جمهوری احمدی نژاد عليه فعاليت 
  . های توده ای در جهت سازمان يابی و تشکل مستقل انجام شد 

 که چنين سيستمی بر سرکار است توقع تغيير اساسی از تا زمانی
کانديد هايی که از فيلتر نظارت استصوابی گذشته اند توقع بی جايی 

شعار های به کار گرفته شده توسط اين کانديدها تنها .خواهد بود 
 تراژدی انتخابات محسن –در اين کمدی .برای کسب رای است 

يار موثری در سرکوب اقليت رضايی سرکرده سابق سپاه که نقش بس
های ملی در کردستان ،ترکمن صحرا و خوزستان  داشت ناگهان به 

موسوی . عنوان مجری آينده برابری سازی های ملی ظاهر می شود 
 به ۶٠که در دوره نخست وزيری  او کشتار وسيع زندانيان در دهه 

وقوع پيوست از حق و حقوق زندانيان و آزادی زندانيان سياسی 
احمدی نژاد که در دوره انتخاباتی قبلی با شعار . ن می راند سخ

افشای مافيای اقتصادی ، وعده های توخالی بسياری داده بود و بر 
خالف اين وعده ها مافيای اقتصادی را که همانا سرداران سپاه و گنده 
های امنيتی بودند بيش از هرزمان ديگر ثروتمند تر ساخت و سعی 

اهر ساده خود عوام فريبی کند ؛ دوباره اسب زين کرد با زندگی به ظ
  . کرده از کيسه بيت المال برای خريد رای سيب زمينی پخش می کند 

در شرايطی که در ايران بنياد ها وسازمان های غول پيکر و عظيم 
الجثه ای وجود دارند که بر بخش مهم و قابل توجهی از اقتصاد ايران 

يا آن رئيس جمهور کوچکترين تکانی کنترل دارند و با انتخاب اين 
نمی خورند و به کسی هم نبايد حساب پس بدهند چگونه  می توان 

تا . انتظار داشت که رئيس جمهور جديد بتواند کار تازه ای بکند 
زمانی که اين رژيم بطور اساسی از پايه تغيير نکند و قانون اساسی 

ی شناسد به زباله اش که ولی فقيه را باال ترين مرجع تصميم گيری م
دانی پرتاب نشود ؛ آمدن اين يا آن رئيس جمهور هيچ تغييری در 

ابعاد گسترده سرمايه بنياد شهيد ، بنياد .وضع مردم نخواهد داد 
مستضعفان و آستان قدس رضوی با بزرگترين کمپانی ها و کارتل 

اگر کسی فکر کند رئيس جمهور آينده .های جهان قابل مقايسه است 
 اين چهار نفر می تواند بدون اجازه واعظ طبسی در مشهد آب از بين

برای تغيير وضع چاره ای جز تغيير  .  بخورد به خطا رفته است 
در اين تغيير قانون اساسی واليت فقيه .  اساسی رژيم حاکم نيست 

رژيم اسالمی جايش را به قانون اساسی سکوالر و مردمی ميدهد 
وب زحمتکشان و باند های سياه و قانونی که به جای تشويق سرک.

شکنجه وزندان فعالين کارگری و دانشجويی ، توده های کار و زحمت 
را در سازمان دهی توده ای شان ياری رسانده ، مذهب را به امر 
خصوصی مردم تبديل کرده ، دست سرمايه داران و انگل ها را از 

در . د سفره مردم قطع کرده و آزادی های سياسی را تضمين بنماي
دوره جديد خيمه شب بازی انتخاباتی  وظيفه انقالبی ما توضيح همين 
واقعيات و تشويق توده ها به متشکل شدن در سازمان های توده ای 

  .مستقل خودشان است 
جوانان بسياری که در دوره انتخابات پيشين حق رای نداشتند امروزه 

اد بدون آگاهی خسته  وتحقير شده از برنامه های ارتجاعی احمدی نژ
 سال پيش ١٢از مسير مشابهی که توسط جوانان هم سن وسالشان 

آنها با پوشيدن پيراهن های .طی شده مشتاقانه به خيابانها آمده اند 
اما .سبز وبر سر کردن روسری های سبز به موسوی اميد بسته اند 

موسوی تنها خاتمی ديگری است که پتانسيل و شور جوانان را به 
جوانان آن دوره .برای کسب قدرت سياسی تبديل خواهد کرد نردبانی 

جوانان امروزه در خال حزب . خسته و زجر ديده در کنار نشسته اند 
اين تراژدی تا .انقالبی به موجود بی بو خاصيت ديگری اميد بسته اند 

  کی تکرار خواهد شد؟
       ٢٠٠٩جون  ٣

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

  رأی اکثريت خاموش
  هادی ستار زاده

می توان .   در رويدادی های  مهم سياسی، نقش کليدی دارد" ترس"
يا در تثبيت آن در . با فرو ريزی آن ،   گامی بسوی آزادی برداشت
براين پايه می توان .  روحيه جمعی،  وضعيت موجود را تداوم بخشيد

می توان . نی نمودبا سنجش سطح ترس ، تحوالت سياسی را  بيشبي
فروريزی ترس به مفهوم : " به گفته تئودور ادور نو توجه کرد

هر شهروندی  خواستار آن است که ترسش در " . انقالب  است 
لحظه ای فرو ريزد و د ست به انتخاب بزند و خود را در آن  لحظه  

اما حاکميت  که مفهوم قدرت  را حفظ منافع  . آزاد احساس کند
ندان، ايدئولوژی زدگی  ذهنيت توده  مردم، معنی می گروهی قدرتم

تداوم وضعيت  موجود را در . و آنرا چون ابزاری بکار می گيرد. کند
در شرايط انتخابات، . قالب ترس عمومی  به انديشه جامعه  تلقين  کند

بين فرو ريزی و دعوت به شرکت کردن . مبارزه ای پنهان وجود دارد
مبارزه ،اورد گاه هی است که در آن تئوری صحنه اين .در آنتخابات 

که  رقيب ها انتخابی  يا در تحکيم آن و يا از . نظری کانديدا ها ميباشد
اما  در چارچوب خطوط تعيين شده . پهلو با اين ترس برخورد می کنند

  .و خظ قرمز ها
که مخالف واگذاری و کنا ر کشيدن از .    قدرت القا کننده ترس است

اعی خود است ،وهرگرايشی را با  تئوری ترس ، به موقعيت اجتم
منطقی که در .  خودی و غير خودی می پذيرد و يا خانه نشين می کند

بازی انتخاب بين  بد و بدتر و  در زمين بازی  قدرت حاکم مشغول 
باشد، هيچ پايه ای ندارد مگر همسازی کردن در ارکستر قدرت که 

بدون هويت تنها . شده استصدايش فقظ در ميان صدای  های گم  
اين  خود مبتال به ترسی از جنس ترس مورد .صحنه را پر کرده است

چون تصويری يک بعدی و کالسيک از انقالب را . پسند قدرت است
و درکی ساده . و آنرا ايستا و تغيير ناپذير می فهمد. درذهن خود دارد

های زيادی اين تفکر در ميان بخش. و يگانه از تحوالت اجتماعی دارد
و در اين شرايط  دچار سرگيجه  و .ازفعالين سياسی زنده و فعال است

و اين شيوه .و به دنبال راه سومی نيستند.نااميدی هستند، رواج دارد
که متعقد .برخورد با قدرت و ترس ،  پناه بردن در سايه ترس است 
چرا که . است ، هر گونه تغيير ی منجر به خرابی بيشتر می شود

  .ه ها يک ديگر گونی بنيادی فراهم  نيست زمين
اما پرسش اين است ، آيا  به زير اين چتر ترس پناه گرفتن ادامه 

فاجعه همان  تبعيت تام و تمام از قواعد زندگی روزمره . فاجعه نيست؟
گی  و تالش بيمارگونه ، برای حفظ موقعيتی است که در آن قرار 

  .گرفته 
جدی است که ترس موجود  جهت خود تنها پاسخ دادن به اين پرسش 

با اين پيش در آمد  .يا گسترش،  يا بايستی فرو ريزد. را تعيين می کند
بايستی به عنوان انسانی روشنفکر، منتقد قدرت، ومنزوی شده 
،توسط سرکوب ماشين ترس آفرين قدرت ، بر الغای ترس  بايد رای 

  داد ، يا بر تداوم فاجعه؟
رسش  می توان از بازی در ميدان ترس کنار  با پاسخ دادن به اين پ

  .کشيد ، و آن را ياری نکرد
 ايا  تحريم  انتخابات به صورت گسترده مگر در پروسه انقالب نمی 
گنجد؟مگر در همين لحظه آزاد نيست ،که ذهن انباشته از سئوال، به 

ما همه "مگر همبستگی ، خود يابی،  مبدل به . چه بايد کرد؟ می رسد
و اين همانا . به صورت حقيقت فعال منجر نمی شود" تيممردم هس

بر  اين نظر است، که شکل نمادين انقالب تحول .  انکار ترس است
قدرت های سلولی  هر فرد برای شکست القا .  اما نميمرد.می يابد

آن . کننده گان ترس ،  در اتحادی  نانوشته  پالتفرم خود بيان می کنند
ی است  آگاهانه، مسئوليت پذير، و هم در عمل ،اين  اعتراض

واکنشی مثبت به ترسی است که قدرت حاکم به شکل . خودمختار 
  .توهم وارد حافظه جمعی می کند

موضع اکثريت ما مردم در باره انتخابات دهمين دوره رياست 
جمهوری ايران چه خواهد؟ پاسخ  دادن می تواند بسيار ساده و 

  معمولی باشد،
دگی را تهی ازنفس زندگی،و مالل انگيز،و در جمهوری اسالمی  زن

فرو کاسته شدن امروز از فردا .  دره عميق مشکالت فرو برده است 
، ابری از ترس را در جلو آفتاب ، اين فضای حاکم در حيات نظری 

و اين همان شمائی از ترس  . مردم، تضمين کننده تداوم فاجعه است
و انسان .  شده استاست ،و همان وحشت بززگ و مانع پرشسگری
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نظم زندگيت به هم می "را وادار ساخته است از ترس به زير شعار ، 
  .پناه جويد." خورد

اما نمی توان با اين . اما موضع  مردم بايستی ، روشن و اثباتی  باشد
زبان با مردم به گفتگو نشست،بايستی از منظق و زبان قدرت حاکم با 

چرا که . وست و دشمن است و آن همان شناخت  د. آنها سخن گفت
و ان همان  . حاکميت از طريق همين روزنه، ترس را القا می کند

  "نظم زندگيت بهم می خورد." آست که در بال گفته شد
 انتخابات ابزاری است برای کسب قدرت دولتی و نيز ماشينی  برای 

حاکميت تالش . کنترل و مديريت جامعه ، در شرايط کنونی در ايران
با کشيدن مردم به پای صندوق های رای گيری نمايشی را در دارد ،

حداکثری شعار اول هر . صحنه داخلی وجهانی به صحنه بياورد
وحشت حاکميت از خالء حضور مردم است بنا براين، . کانديدای است

  .اين وجود است، که سياست را معنا می بخشد
. خودارند فدرت های سياسی ، از توانمندی و خودمختاری زيادی بر

تالش می کنند مسير فکری انسان محاطه شده در حوزه قدرتش  را از 
و موجوديت سياسی آنها . طريق مرزبندی دوست و دشمن ترسيم  کنند

و مانع های در برابر حاکميت .در گرو وجود واقعی يک دشمن است
دوست کی هست؟ و . خود  را با اين  تيير از مسير قدرت بر دارند

و تمامی کشمش های جهان بر پايه اين تز شکل می ! دشمن کيست؟
بوش  بر پايه دمکراسی و  ميدان عمل سرمايه  سياست  در . گيرد

ودر  جمهوری اسالمی . دوست و دشمن را متمايز می شد و می شود
بر مبنای دين و ضد حکومتی دينی، تا آنجا پيش می رود ، که حتی 

 توهمی که قدرت را دشمن. منتقدان دينی را دشمن خود می داند
  .استحکام می بخشد و تيغ برنده هر زبانی است که مخالف خوانی کند

اما  مخالفان تداوم وضعيت موجود که همان اکثريت نسبی رای 
دهندگان می باشند، فعاالنه بايستی نقش دشمن فرضی را بخوبی 

از بستر . و آنرا ازژرفنای زندگی خود بيرون بياوردند.شناسائی کنند
از مجرای  انچه آنها را به تکرار  زندگی روز مره و . گيشانزند

با ايجاد ترس از دشمن، مانع تغيير وضعيت .مالانگيز و بی افتخار
دشمن مگر سيمای سلطه . موجود می شود و  آزادی را دربند می کشد

گر نيست ، مگر سرکوب نمی کند، مگر از مشارکت  به طور آزادانه 
دشمن مگر با ايدئولوژی حاکميت نمی . ددر سياست  محروم نمی کن

و همچنان که دولت ها، بر . کند، به تداوم سلطه خود ادامه نمی دهد
اساس منافع گروهی و يا طبقاتی خود و در دفاع از وضعيتی که آنها 
.  را بر ارکه قدرت نگه ميدارد، به تمايز دوست و دشمن می پردازند

آگاهی مشارکت فعاالنه است بر اين پايه شناخت دوست و دشمن همان 
واز انجا که  درک حاکميت از . که در لحظه فرو ريزی ترس عمومی. 

مردم همان پذيرش معيار های ترس ايجاد شده است،و  تنها با عبور 
و . از اين ترس ايجاد شده توسط دشمن ، راه انقالب  گشايش می يابد

با ايجاد ترس در شرايط کنونی اعتراض مردم می تواند همانا مخالفت 
که تمامی دستگاهای حاکميت از اصالح طلب وتا عقلگرا ، . باشد

اصولگرا تا ائتالفگران دولت ملی همان تداوم ترس يعنی تداوم فاجعه 
و فرو ريزی اين ترس از جانب . را  در  سياست خود گنجانيده اند

  .توده های فعال نبايد  ،به ميدان بازی  بد و بدتر  برده شود
همان تقسيم بندی جنسيتی ، ناديدن گرفتن هويت ملی قومی، فاجعه 

اميتاز دهی بر معيار پذيرفتن اين ترس الغائی از جانب حاکميت 
فاجعه در قامت .است،و ترس را در سايه شوم جنگ توليد  می کنند

سرکوب کارگران بر مطالبات طبقاتی شان، در الوده ساختن محيط 
 ای انسان ، در قتل های زنجيره زيست،در ناديده گرفتن حقوق پايه

ای، در خاتون آباد ها، در خاوران، و در شکستن قلمها، و سر اخر 
در اين دوره . در سر فرود آوردن غرور آدمی در برابر ترس از قدرت

از انتخاب در جمهوری اسالمی ، ياد گفته لنين می تواند مفيد واقع 
وز کلک بی اشخاصی که گمان می برند سياست يک سری د« شود،

که بعضی وقت ها به کاله برداری و قالتاق بازی پهلو می .مقدار است
طبقات را نمی توان فريب داد و . بی برو برگرد ياوه می بافند. زند 

بنابراين، قدرت می خواهد ترس را در روح . »سر شان کاله گذاشت
جمعی جامعه  نهادی کند، و ما می خواهيم بر پايه غريزه انسانی مان 

بر پايه همان تقسيم بندی حاکميت ، دشمن ما . بر ترس غالب شويم
و در .جمهوری اسالمی است ،و نبايد  ادامه اين ترس را تائيد کنيم 

خانه می مانيم ، و کارت انتخاباتی را برای فردای بدون ترس در جبب 
بدين وسيله يک قدم . خواهيم گذاشت ، و آنرا بررف خانه می گذاريم

  .انقالب است  اين خود يک. اوم فاجعه فاصله گرفتاز ترس  وتد

…………………………………… 

 !نمايشی در ده پرده 
انتخابات " نگاهى آمارى به سه دهه 

  رياست جمهورى در ايران"  
  آرش کمانگر

 را براى  بزودی جمهورى اسالمىايران دهمين انتخابات خويش
نويسى  نامدر جريان . آند برگزار مى"   قوه مجريه  رييس "  گزينش

داوطلبين شرآت در اين باالماسكه ضددمكراتيك، بيش از هزار نفر با 
، آمادگى خود را  مراجعه به وزارت آشور و پر آردن فرم مخصوص

 ۴براى آانديداتورى اعالم داشتند که از مسان آنها تنها صالحيت 
طبق . نفر يعنی احمدی نژاد ، کروبی ، موسوی و رضايی تائيد شد 

يم ، شوراى نگهبان مسئول رسيدگى به صالحيت نامزدها قواعد رژ
بر طبق همين قواعد نوشته و . و اعالم ليست نهايى آانديداهاست

 جمهور حكومت اسالمى بايد مرد ، شيعه دوازده  نانوشته ، رئيس
امامی ، جزء رجال معروف سياسى و دينى، مدير، مدبر، معتقد به 

ری آن يعنى واليت مطلقه قانون اساسى، حكومت دينى و اصل محو
فقيه و بنابراين ملزم به تبعيت از ولى فقيه زمان يعنى سيدعلى 

تواند  شوراى نگهبان عالوه بر اين قيود و شروط مى. اى باشد خامنه
هر زمان و هر آجا " نظارت استصوابى" بر طبق تبصره الصاقى 

 الذآر آه صالح رژيم و صواب آخرتبداند ، حتى واجدين شروط فوق
بر اين مبنا بود آه شوراى نگهبان در عرض جند . را نيز حذف آند

با بررسى صالحيت نامزدها، بيش از هزار نفر را از دم تيغ !! روز 
آور   مضحك و تهوع گذراند و تنها چهار نفر را تائيد کرد  اين نمايش

 . است  نام گذاشته" انتخابات " را جمهورى اسالمى
هاى ليبراالى رايج در   و حتى دمكراسىحال آنكه الفباى حقوق بشر
انتخابات آزاد "گويد آه براى برگزارى يك  آشورهاى غربى به ما مى

  :حداقل شروط زير بايد رعايت شده باشند" 
  حق انتخاب آردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان - ١
   آزادى انديشه، بيان و تجمع - ٢
حصر و  جمله حق بى  آزادى فعاليت همه احزاب سياسى از - ٣

استثناى آنها براى معرفى آانديدا و تبليغات مثبت و يا منفى در 
 ارتباط با آانديداهاى ديگر

   برابرى آامل زن و مرد براى راى دادن و انتخاب شدن - ۴
اعم از موافقين و مخالفين رژيم (   حق آانديداتورى همه افراد - ۵

 .تم باشندحتى اگر خواهان تغيير بنيادی سيس)  وقت
يعنى حق "  حق راى همگانى و مخفى" در ايران اما به غير از 

آامل مردم براى تبديل شدن به سياهى لشگر جهت رونق بخشيدن 
رژيم، هيچ يك از شروط حداقل فوق رعايت "  گيرى راى"به 
اين تنها وجه مشخصه . گردند تر از آن سرآوب مى شوند، و مهم نمى

ست، بلكه سناريويى تكرارى است آه تقريبا الوقوع ني انتخابات قريب
براى اثبات اين . در طول حاآميت جمهورى اسالمى تكرار شده است

اندازيم به آمار نه دوره انتخابات ضد دمكراتيك  مدعا با هم نگاهى مى
اى آه   يعنى دوره١٣۵٧ از انقالب  رياست جمهوری در دوران پس

انتخابى و " به نظام  ساله سلطنتى و موروثى ٢۵٠٠ظاهرا نظام 
 .تبديل شده است"  جمهورى
  دوره اول

 برگزار شد ۵٨ بهمن ۵اولين انتخابات رياست جمهورى اسالمى در 
در آن زمان شوراى نگهبان .  نفر داوطلب شدند١٢۴آه در آن 

" شوراى انقالب اسالمى" هنوز شكل نگرفته بود، اما طبق مصوبه 
مذهبى بود، وزارت آشور وظيفه هاى  آه متشكل از آخوندها و ليبرال

 از تاييد  داشت آه فهرست داوطلبين را نزد خمينى برده و او پس
آه " هايى غيرخودى" از جمله . آانديداها فرمان رقابت را صادر آند

از ( توان از مسعود رجوى  در آن دوره داوطلب شده بودند مى
  نام )از حزب رنجبران( و ايرج آشكولى ) سازمان مجاهدين خلق 

ها به دليل تهديد خمينى و ديگر مقامات  ببريم، اما اين غيرخودى
از جمله آسان ديگرى آه . گيرى شدند رژيم ناگزير از آناره

آانديداى اول حزب جمهورى ( الدين فارسى  گيرى آرد جالل آناره
بود آه به دليل تابعيت افغانى از حق آانديداتورى محروم ) اسالمى

. را مورد حمايت قرار داد"  آيت" ز اين ناآامى شد، اين حزب بعد ا
ايرج آشكولى در آتاب خاطرات خود آه توسط حميد شوآت منتشر 

  ها   و نحوه برخورد موسوى خويينى شده چگونگى منصرف شدنش
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به هر رو از . دهد در ستاد انتخاباتى وزارت آشور را توضيح مى
يليون نفر يعنى  م١۴ ميليون واجد شرايط برای رای دادن ٢١حدود 
 ميليون ١١صدر با حدود   درصد شرآت نمودند آه ابوالحسن بنى۶٧

زاده، محمد صادق  حسن حبيبى، آاظم سامى، قطب. راى انتخاب شد
 فروهر از ديگر آانديداهاى اين انتخابات بودند  طباطبايى، و داريوش

گيرى شرط سنى  در اين راى. آه آراى چندانى به دست نياوردند
نندگان شانزده سال و شرط سنى نامزدها سى سال بوده آ شرآت
 . است

  دوره دوم
 شوراى اسالمى و به فرمان  صدر توسط مجلس بعد از عزل بنى

 و ١٣۶٠ از خرداد  خمينى و نيز آغاز آشتارهاى فاشيستى پس
حاآميت اختناق مطلق، دومين انتخابات رياست جمهورى در دوم 

 شوراى اسالمى   مصوبه مجلس بر اساس.  برگزار شد١٣۶٠مرداد 
 بررسى صالحيت نامزدها به عهده ١٣۶٠ تير ماه ١٣در تاريخ 

 نفر داوطلب شده ٧١در اين انتخابات . شوراى نگهبان قرار گرفت
  از جمله آسانى آه هوس.  نفر تائيد شد۴بودند آه فقط صالحيت 

مدافع رژيم به نام حزب " چپ" نامزد شدن آرده بود، يك جريان 
بود آه " حزب آارگران سوسياليست" تسكيستى بابك زهرايى ترو

. هاى جمهورى اسالمى بسر برد  رد شد و مدتى در زندان صالحيتش
 ميليون نفر واجد شرايط راى دادن بودند آه به ۵/٢٢در اين سال 

 از   درصد آنها در انتخابات شرآت آردند آه البته بيش۶۴گفته رژيم 
رجايى، شيبانى، عسكراوالدى و . بودند درصد ايها، آراى باطله ٣

بازى بودند آه محمدعلى رجايى   شب ، چهار آانديد اين خيمه  پرورش
 .  جمهور شد  درصد آرا رييس٨٧با 

  دوره سوم
وزيرى به   از پنج هفته در جريان انفجار دفتر نخست رجايى اما پس

 ١٣۶٠همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژيم در هشتم شهريور 
آشته شد، لذا رژيم ناگزير از برپايى انتخابات مجدد در تاريخ ده 

 ميليون نفر واجد ٢٣در اين انتخابات حدود .  شد١٣۶٠مهر ماه 
 درصد ٧۴شرايط راى دادن بودند آه به گفته رژيم از ميان آنها 

 نفر نامزد شدند آه شوراى نگهبان ۴۶در اين دوره . شرآت آردند
(  اييد آرد آه عبارت بودند از اآبر پرورش نفر را ت۴تنها صالحيت 
معاون وزير دفاع و امام جمعه ( اى ، على خامنه )  نماينده مجلس

فرد،  و حسن غفورى) معاون وزير آشور( اى ، رضا زواره) تهران 
محافظه کار معروف و ( اهللا مهدوى آنى  نكته جالب توجه اين آه آيت

ز جزو نامزدها بود آه ني)  دبير جامعه روحانيت مبارز تهران 
در سومين دوره !!  صالحيت او توسط شوراى نگهبان رد شد 

 درصد آراى ماخوذه ٩۵اى با  رياست جمهورى اسالمى، خامنه
 .انتخاب شد

  دوره چهارم
 نفر ۵٠ برگزار شد آه در آن ١٣۶۴ مرداد ٢۵اين انتخابات در 

  نفر را٣اعالم نامزدى نمودند ولى شوراى نگهبان صالحيت 
اى، عسگراوالدى و  تصويب آرد آه عبارت بودند از خامنه

 ميليون واجد شرايط حدود ٢۶مصطفوى آاشانى، آه در آن از آل 
 ميليون راى ١٢اى مجددا با آسب   درصد شرآت آردند و خامنه۵۴

آاشانى با حدود .  درصد آراى ماخوذه٨۵شود  انتخاب شد آه مى
 به ترتيب دوم و سوم  درصد٢ درصد و عسگراوالدى با حدود ١٠
توان گفت آه براى  بنابراين با در نظر گرفتن آراى باطله مى. شدند

نيمى از مردم در ) هاى آمارى رژيم  حتا طبق داده( نخستين بار 
  انتخابات شرآت نكرده و به آانديداهاى رژيم 

 .گفتند"  نه " 
  دوره پنجم 

ل مرگ پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى اسالمى به دلي
اى به   انتخاب ضربتى خامنه  و سپس١٣۶٨خمينى در خرداد ماه 

آه )  خبرگان  توسط مجلس( عنوان رهبر و ولى قفيه جديد نظام 
   شوراى اسالمى و نايب رئيس  وقت مجلس رييس_رفسنجانى 

سهم بسزايى در آن داشت در تاريخ ششم مرداد _  خبرگان مجلس
ميليون از جمعيت کشور واجد  ٣١حدود .  برگزار شد ١٣۶٨.ماه 

 ۵۶ ميليون يا ١۶شرايط رای دادن بودند آه از ميان آنها حدود 
 درصد نيز راى سفيد ٢درصد  شرآت آردند آه به گفته رژيم حدود 

يعنى باز هم تقريبا نيمى از مردم به رژيم نه گفتند و . يا باطله بودند
ز شرآت در دانيم آه بسيارى از آنها هم آه ناگزير ا البته مى

 سياسى،  انتخابات شدند به خاطر مسايلى چون امنيت شغلى، ترس

در واقع در . ها بوده است آوپن و اهميت ُمهردار بودن شناسنامه
ها نفر از  بخش اعظم  سالهای حاآميت رژيم اسالمى ميليون

دهندگان، نه به خاطر توهم به رژيم بلكه به دليل مالحظات  راى
" هاى  يتى مجبور به حضور در پاى جعبهشغلى، اقتصادى و امن

منتهى اآنون به مراتب از ميزان . اند رژيم بوده" مارگيرى
 .آارى مذآور آاسته شده است محافظه

 نامزد، شوراى ٧٩ از ميان ١٣۶٨به هر رو در انتخابات مرداد 
 نفر را تاييد آرد آه عبارت بودند از هاشمى ٢نگهبان تنها صالحيت 
 درصد آراى داده ٩۴ شيبانى، آه رفسنجانى با  رفسنجانى و عباس

  .شده انتخاب شد
  دوره ششم

 برگزار ١٣٧٢ خرداد ماه ٢١انتخابات فرمايشى بعدى در تاريخ 
 ميليون نفر ١٧ ميليون واجد شرايط آمتر از ٣٣گرديد آه از ميان 

 درصد آه با در نظرداشت آراى باطله ۵٠شرآت آردند يعنى 
ر مبناى آمار دستكارى شده رژيم ، مخالفين توان گفت آه حتا ب مى

حاکميت واليت فقيه  بر موافقان آن برترى يافتند و اين در اوج 
هاى بيداد عمليات  اختناق نيمه اول دهه هفتاد يعنى در سال

در .  راستى يك شاهكار بود تروريستى رژيم در داخل و خارج،،  به
 نفر را ۴ نامزد ١٢٨اين انتخابات مضحك، شوراى نگهبان از ميان 

تاييد صالحيت نمود آه عبارت بودند از هاشمى رفسنجانى، احمد 
 اقتصادى روزنامه رسالت در  وزير آار سابق و دبير بخش( توآلى 

( و رجبعلى طاهرى )  دانشگاه آزاد  رييس( ، جاسبى ) آنزمان 
از ميان اين چهار نفر ) . مجرى طرحهای سازمان صنايع دفاع

 ميليون ١٠ از  آمى بيش_ درصد آرا ۶٢دا با آسب رفسنجانى مجد
 ۴ از  نكته جالب توجه در اين انتخابات آسب بيش. انتخاب شد_ راى

آارى چون احمد  توسط فرد محافظه)  درصد ٢۴حدود ( ميليون راى 
" ( سردار ويرانگری " گرنوعی ابراز تنفر از  توآلى بود آه نشان

  . بود ) رفسنجانی 
  دوره هفتم 

 ١٣٧۶خابات هفتمين دوره رياست جمهورى در دوم خرداد ماه انت
سال به   ميليون نفر از جمعيت پانزده٣۵برگزار شد آه در آن حدود 

  باالى آشور واجد شرايط راى دادن بودند آه از اين تعداد آمى بيش
در اين .  درصد بود ٨٣ ميليون نفر شرآت جستند آه معادل ٢٩از 

نفر داوطلب، شوراى نگهبان تنها  ٢٣٨انتخابات از مجموع 
 نفر را تاييد نمود آه عبارت بودند از محمد خاتمى، ۴صالحيت 

 .اى شهرى و زواره ناطق نورى، رى
 درصد آراى به صندوق ريخته ٧٠خاتمى توانست با آسب حدود 

  . شده، زمام پست رياست جمهورى رژيم را به عهده گيرد
  دوره هشتم 

ت رياست جمهوری رژيم واليت فقيه در خاتمی  در هشتمين انتخابا
   مجددا انتخاب گرديد  ٨٠ خرداد ١٨

 نفر نامزد شده بودند که شورای نگهبان در ٨١٧در آن انتخابات ، 
 نفر از آنها و در بررسی دوم صالحيت ۴۶بررسی اول ، صالحيت 

 نفر از آنها را ١٠ نفر از آنها و در بررسی نهايی صالحيت ٣٠
 کانديد گروهبنديهای محافظه ٩ل خود خاتمی و تصويب کرد که شام

در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسالمی ، . کار بود 
 درصد واجدين شرايط  ، شرکت نمودند که از ميان آنها ۶٧حدود 

  .حدود هفتاد درصد به خاتمی رای دادند 
 دوره نهم

 ١٣٨۴نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری  اسالمی در خرداد 
شورای نگهبان با رد صالحيت بيش از هزار نفر از . برگزار شد 

نامزدين ، تنها همچون دوره های پيشين به چهره های شاحص 
جناحههای درونی رژيم نظير  رفسنجانی ، قاليباف ، احمدی نژاد ، 

در جريان آن رای گيری برای .  کروبی و معين اجازه  رقابت داد 
 انتخابات رياست جمهوری در ايران ، اولين بار در تاريخ  برگزاری

هيچيک از کانديداها نتوانستند در دور اول ، اکثريت مطلق آرا را 
در دور اول بنا بر آمار رژيم که حتی پاره ای از افراد . کسب کنند 

 درصد از ۶٢وابسته به رژيم بر تقلبی بودن آن تاکيد داشتند 
 ۵٧ه گفته رژيم در دور دوم نيز ب. واجدين شرايط شرکت کردند 

درصد جمعيت رای دهنده شرکت کردند که طی آن سرانجام احمدی 
نژاد از صندوق آرا به عنوان کانديد تازه به دوران رسيده 

 .اصولگرايان و فرد پيروز ، بيرون آمد 
 ١٩بقيه در صفحه 
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   *گاهديد *

   جايگاه زنان و اقليت های مذهبیجايگاه زنان و اقليت های مذهبیجايگاه زنان و اقليت های مذهبی
   !!! در قانون انتخابات نظام والئی در قانون انتخابات نظام والئی در قانون انتخابات نظام والئی

 محمد ملکی
 ميلياردی گوش ميدادم که اعالم ١۶٠داشتم به گزارش وزير کشوِر 

 نفر از آنان زن ۴٢که (  داوطلب رياست جمهوری ۴٧۵ميکرد از ميان 
 مرد واجد شرايط و مابقی همه فاقد صالحيت تشخيص داده ۴، تنها )بودند

 .شده اند
يک محاسبه سرانگشتی ميگويد کمتر از يک درصد از کسانيکه با پر 

دن فرم داوطلبی ظاهرا نظام را قبول دارند، مورد پذيرش شورای کر
نگهبان قرار گرفته اند و به گفته ی آقای خامنه ای که قبال اعالم کرده 
. بودند، آنها که زير ذره بين شورای نگهبان قرار ميگيرند همه صالحند

فکر ميکردم چگونه است که فقهای شورای نگهباِن منتخب آقای ) ١(
.  داوطلب فقط چهار نفر را صالح تشخيص داده اند۴٧۵ی از بين خامنه ا

بايد ديد اين چهارنفر چه کسانی هستند و چه خدماتی به اسالم و ايران 
کرده اند که به چنين افتخاری نائل شده اند؟ بطور حتم اين چهار نفر 

 .سوابق درخشانی داشته اند که از صالحين به شمار آمده اند
 مرد صالح را از زبان وزير محترم کشور بشنوم که ۴اين منتظر بودم نام 

اعالم فرمودند آقايان محمود احمدی نژاد، محسن رضايی، ميرحسين 
من که تا حدود زيادی از سوابق و گذشته ی اين . موسوی و مهدی کروبی

 سال شاهد ٣٠مطلع بودم، زياد شگفت زده نشدم چون !! مردان صالح
اما وقتی به قانون اساسی و شرايط داوطلبان هايی بوده ام  چنين گزينش

رياست جمهوری مراجعه کردم ديدم در انتخاب اين افراد مشکل از قانون 
 قانون اساسی نظام والئی آمده است که ١١۵اساسی است، زيرا در اصل 

 :داوطلبان بايد دارای شرايط زير باشند
دبر و از همه رجال سياسی مذهبی، ايرانی االصل، تابع ايران، مدير، م"

مهمتر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی 
 ."جمهوری اسالمی ايران و مذهب رسمی کشور

 بنابراين طبق آنچه قانون اساسی جمهوری اسالمی ميگويد؛
 . درصد مردم ايران، يعنی زنان از انجام اين کار معاف ميباشند ۵٠  - ١
يعه و غير مسلمان ايرانی هم واجد شرايط ميليون ها مسلمان غيرش - ٢

 . نيستند
شيعه هايی هم که مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی يعنی  -٣

واليت مطلقه فقيه نيستند، حق جلوس روی صندلی رياست جمهوری را 
 . ندارند

فقط اين ) بگو آقای جنتی( به فتوا و تشخيص فقهای شورای نگهبان -۴
 .قه و امانت و ايمان بوده اند نفر دارای حسن ساب۴

ی اين صالحين را ورق بزنيم و ببينيم اينها که مدير و مدبر و  حال پرونده
 سال چه ٣٠امين و متقی و دارای حسن سابقه، شناخته شده اند در اين 

در پرونده آقايان از جمله اين . کرده اند که به اين افتخار نائل آمده اند
  :موارد به چشم ميخورد

دانشجوی خط امام، يکی از پيشنهاد دهندگان : حمود احمدی نژادم -١
اشغال دانشگاهها به بهانه انقالب فرهنگی و اسالمی کردن آنها که منجر 
به دستگيری ، شکنجه، اخراج و اعدام هزاران دانشجو و استاد دانشگاه 

همکاری با نيروهای امنيتی برای قلع و قمع دگر انديشان ، استاندار . شد
 سال رياست جمهوری که اثرات آن ۴دبيل ، شهردار تهران و باالخره ار

  .اظهر من الشمس است
شرکت در سرکوب دگرانديشان و قوميت ها، : محسن رضايی -٢

فرماندهی سپاه در زمان جنگ و از عوامل ادامه آن پس از فتح خرمشهر 
و حمله به خاک عراق که منجر به کشته و مجروح و اسير شدن صدها 

و دبيری .ار ايرانی شد و صدها ميليارد دالر خسارت مالی به بار آورد هز
  .مجمع تشخيص مصلحت نظام تا امروز

از روز اول انقالب مشاغل کليدی از جمله مسئوليت بنياد : جناب کروبی -٣
شهيد، وکالت و رياست مجلس را بر عهده داشت و يکی از عوامل وضع 

 سازی اسلحه در ساک حجاج و کشتار آنها واقعه مخفی. نابسامان فعلی ميباشد
همچنين نقش او در پروژه .  در زمان سرپرستی ايشان روی داد۶۶در سال 

 اش به همراه امام جمارانی و ٢٩/١١/۶٧عزل منتظری و نامه مورخه 
  .روحانی به منتظری از يادها نميرود

عضو ارشد حزب جمهوری اسالمی، سردبير روزنامه : جناب مهندس موسوی
 و عضو ١٣۶٨ تا ١٣۶٠جمهوری اسالمی، نخست وزير نظام از سال 

در زمان مسئوليت او جنايات دهه شصت و . شورای عالی انقالب فرهنگی
عوامل ادامه جنگ   صورت گرفته و بايد او را يکی از۶٧کشتار تابستان سال 

 سال، ادامه ٢٠او همچنان پس از گذشت . و عوارض ناشی از آن نيز دانست
و از کشتار دهه شصت ) ٢( ورود به خاک عراق را کار درستی ميداند جنگ و

  )٣. (دفاع ميکند
 نفر انتخاب شده اند اين است که ۴٧۵علت اصلی اينکه اين چهار نفر از ميان 

.  سال کشور را به اين وضع انداخته٣٠آنها وابسته به قبيله ای هستند که 
  .ر فکر حفظ نظام هستندقبيله خوديها که تنها اطاعت امر ميکنند و د

آنچه نوشتم اعمال ظاهری اين آقايان است و در پنهان چه ها کرده اند يقين 
به نظر شورای نگهبان، داوطلبان . دارم روزی در دادگاه افشا خواهد شد

احراز سمت رياست جمهوری بايد دارای چنين سوابقی باشند تا مديريت ، 
 .آنها اثبات گرددمدّبريت ، حسن سابقه و امانت و تقوای 
***  

داشتم به فرمايشات جناب آقای خامنه ای در يکی از شهرهای کردستان گوش 
خط قرمز ما اهانت به اهل :" ميدادم که مطالبی به اين مضمون ايراد کردند 
  )۴." (سنت و مذاهب ديگر به دليل اعتقادشان ميباشد
 رياست جمهوری داوطلبان:" آيا به نظر ايشان اينکه قانون اساسی ميگويد

 قانون ١١و در اصل ". بايد مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشند
دين رسمی ايران ، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و :" اساسی آمده

و با توجه به اين اصول که غير از " اين اصل الی االبد غير قابل تغيير است
 برای رياست شيعه اثنی عشری از جمله اهل سنت، حق داوطلب شدن

جمهوری را ندارند، بزرگترين اهانت به معتقدات اين خواهران و برادران 
   درصد جمعيت ايران را تشکيل ميدهند نيست؟٢٠ايرانی که حدود 

عدالت و تقوای الزم برای :"  قانون اساسی در صفات رهبر ميگويد١٠٩اصل 
  ".رهبری امت اسالمی

اسی آمده، دور از عدالت اسالمی آيا پذيرش چنين تبعيضی که در قانون اس
  نيست؟

***  
رئيس جمهور :"  قانون اساسی فکر ميکردم که ميگويد١١١داشتم به اصل 

  ...".بايد از رجال مذهبی و سياسی باشد
شورای نگهبان در تفسير خود رجال را تنها به مردان اطالق ميکند و به همين 

اين . نسته استدليل هرگز يک زن را حائز شرايط رياست جمهوری ندا
 درصد از جمعيت ايران ۵٠برداشت از قانون اساسی در حقيقت حذف حقوق 

آيا شورای نگهبان ميپندارد لياقت زنها برای اداره کشوری مثل ايران . است
کمتر از مردان است؟ امروز روشن شده است که اگر زنان در تمام امور اليق 

ير زنان روزی متوقف گردد و بايد توهين و تحق. تر نباشند، عقب تر نيستند
زنان در کنار مردان، کارگران دست در دست معلمان، دانشجويان همگام با 

 سال ٣٠استادان ، روستائيان همراه با شهرنشينان و همه و همه پس از 
تجربه، فريب اين بازی ها را نخورند و اجازه ندهند اين زنجيری که بوسيله 

 پای آنها بسته شده و هر بار حلقه هايش قانون اساسی نظام والئی به دست و
  .تنگ تر ميشود، بيشتر از اين موجب تضييع حقوق مردان و زنان ايران گردد

***  
بايد دنيای ديگری ساخت، دنيايی که هر فرد . بايد خواستار تغييرات بنيادی شد

شايسته بتواند در انتخابات شرکت کند تا از ميان دهها هزار مرد و زن 
 دارای دانش و شعور و شرافت و پاکی و وطن خواهی، کسانی که فرهيخته و

ميتوانند داوطلب رياست جمهوری شوند به انتخاب مردم کار اداره مملکت را 
دين را از حصار حکومت بيرون کشند و هر کس به جايگاه خود . بدست گيرد

  .برگردد
 مورد تجاوز همه دست در دست هم اين ويرانه را آباد کنند و نگذارند حقوقشان

قرار گيرد و ريشه استبداد، استعمار و استثمار را برکنند و کشور را به استقالل و 
  .آزادی واقعی برسانند

آی گروه چهارنفری، آيا در ميان شما کسی هست که چنين تعهدی را به ملت بدهد 
  ؟!!و به آن عمل کند

  چه کسی برخيزد؟      تو اگر بنشينی، من اگر بنشينم
  ـــــــــــــــــــــــــ
مردم از ميان نامزدهايی که صالحيت آنها پس از عبور از ذره بين شورای  "- ١

سخنرانی آقای خامنه ." (نگهبان، اعالم خواهد شد، صالح ترين نامزد را برگزينند
  )٨٨ ارديبهشت ٢٣ای در ميدان آزادی سنندج، روزنامه اعتماد ملی، 

. د از فتح خرمشهر تصميم درستی بودادامه جنگ بع: ميرحسين موسوی - ٢
  )١٣٨٨/٠٣/٠٢مصاحبه با خبرگزاری مهر، (
اين نظام مظلوم بوده . کشی در اول انقالب متهم کرد شود اين نظام را به آدم نمی -  ٣

جنگيدند  های تروريستی تا پايان جنگ هم زير نفوذ صدام عليه ما می گروه... است
 آنها توجه  نمايی نبايد به مظلوم.  وجود داردو هنوز هم پشتيبانی آمريکا از آنها

سخنرانی (. چرا که اگر به قدرت برسند باز هم همان آش و همان کاسه است. کرد
در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان،وبسايت قلم نيوز، ارگان رسمی 

  )٨٨ ارديبهشت ١۶ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی، 
 يا سنی، خط قرمز نظام است و هيچکس چه شيعه و اهانت به مقدسات شيعه "- ۴

. " چه سنی، حق ندارد با غفلت يا از روی تعصب اين خط قرمز را ناديده بگيرد
   )١٣٨٨/٢/٢٩سخنرانی آقای خامنه ای در جمع مردم سقز، خبرگزاری ايرنا، (

.............................................  
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   و و٢١٢١جنگ های قرن جنگ های قرن 
   کشتار کشتار ماشين های ماشين های

 
برای اينکه تابوت سربازان آمريکايی با هواپيما به خاک . روشنگری

آمريکا وارد نشود، بهترين راه البته پايان دادن به حمالت آمريکا به خاک 
ما باراک اوباما در طول مبارزه انتخاباتی گفته بود ا. ديگر کشورهاست

برنامه او بازسازی قدرت آمريکادر جهان است و قدرت آمريکا امروز 
به همين . همانطور که همه ميدانند اساسا بر توان نظامی آن استوار است

جهت اوباما برای پايان دادن به تلفات آمريکايی ها نه به پايان دادن به 
او که از . به آخرين طرح های پنتاگون متوسل شده استجنگ ها بلکه 

اينترنت و وبالگ برای مبارزه انتخاباتی به نحوی بی سابقه استفاده کرد، 
اکنون ميکوشد بيش از پيش صحنه جنگ های خاورميانه ای آمريکا را 

آمريکايی از "  سربازان " به نوعی بازی کامپيوتری تبديل کند که در آن 
 که نوجوانان درکلوپ  "ميجنگند" تر فاصله به همان ترتيب ان کيلومهزار

. های بازی با حرکت دادن دسته جوی استيک خود روی ماشين های بازی
اما اينجا صحنه، مجازی نيست، محل واقعی زندگی مردم در افغانستان، 

، يا بهتر بگوئيم "خلبان " پاکستان يا عراق است و با هر حرکت دست 
ن را بازی ميکند، خانه های مردم ويران شده و اجساد کسی که نقش خلبا

  . شهروندان غيرنظامی روی هم تلمبار ميشود
 unmanned[، ياPredatorسالح جديد، روبوت هايی است به نام 

aerial vehicle[UAV( ياdroneاين .  يا هواپيماهای بدون سرنشين
گ ويتنام  در دوره جن٦٠روبوت ها که پنتاگون و سازمان سيا از دهه 

روی آن کار کرده و آن را تکامل داده اند، اگرچه پرواز ميکنند و ظاهری 
شبيه هواپيما دارند، ولی در واقع سالح های سنگين هستند مجهز به ليزر 

 متری به مدت ٨٠٠٠و موشک های هوا به زمين که ميتوانند در ارتفاع 
 به پاکستان در تمام طول سال جاری حمالت با اين سالح ها.  بمانند٢٤

ج آن ها به الينقطع ادامه داشته است و گزارش رسانه های بزرگ از نتاي
 اعالم ميشود، در حاليکه در واقعيت  "طالبان ها" صورت اعالم تلفات از 

مدت ها طول می کشد تا مقامات پنتاگون و ناتو در يابند به کجا شليک 
در .  شده اند "تلف" ه، چه کسانی کرده اند، حمله چه تعداد تلفات داشت

اين ضمن در روی زمين مردم اجساد قربانيان را که تعداد زيادی از آنها 
را کودکان و زنان تشکيل ميدهند از زير خرابه های خانه های خود بيرون 

انکار يا ناديده گرفتن قربانيان غيرنظامی که بنا بر گزارشات . می کشند
ين ابزار طالبان ها و  درصد تلفات را تشکيل ميدهند بهتر٩٨حدود 

حتی خود . نيروهای بنيادگرا برای تقويت مواضع خود در ميان مردم است
دستگاه امنيتی پاکستان گزارش داده اين سالح ها تا کنون عده ای زيادی 
نيروی تازه نفس به طالبان ها اهدا کرده که به انگيزه گرفتن انتقام خون 

اند به جنگجويان طالبان می بستگانشان که توسط اين هواپيماها کشته 
به عبارت ديگر قدرت های جهانی بعد از اينکه در تالش برای . پيوندند

تسلط کامل بر جهان، در همکاری با حاکمان مستبد و نيروهای واپسگرای 
محلی نيروهای دموکرات، سوسياليست و سکوالر را در اغلب کشورهای 

 و ميدان را برای خاورميانه به شکست کشانده و به حاشيه راندند
بنيادگرايانی بازکردند که خود را به ماشين کشتار تبديل کرده اند، حاال 
ارتش های خود را نيز به ماشين های کشتار در معنای واقعی کلمه تبديل 

  .ميکنند
ماتيو کارنويسنده و روزنامه نگار انگليسی که در رابطه با بحران 

استفاده از روبوت های کشنده خاورميانه کار کرده است می نويسد حوزه 
 عدد از ٥٠٠٠به نوشته او در حال حاضر . گسترده تر از پاکستان است

به عقيده . اين روبوت ها در عراق، افغانستان و پاکستان مستقر شده است
کار اين ماشين های کشتار ممکن است به سالح عمومی جنگ های او 

ايطی که آمريکا از او می نويسد در شر. قرن بيست و يک تبديل شوند
فقدان نيروی انسانی برای جنگ هايش رنج می برد، اين سالح ها را يک 

بعالوه جنگ های آمريکا در مناطق . گزينش ضروری به شمار می آورد
دور دست با شرايط جغرافيايی دشوار و عدم آشنايی سربازان آمريکايی با 

فاده از اين زبان و فرهنگ محلي، رهبران سياسی و نظامی را به است
سالح ها ترغيب ميکند و به ارتش آمريکا امکان ميدهد که در هرنقطه ای 

براساس برنامه تسليحاتی . از زمين بدون ترس از افزايش تلفات بجنگد
 که Future Combat Systems - FCSپنتاگون تحت عنوان 

 ميلياردی برای آن تعيين شده، قرار است وزارت دفاع آمريکا ٢٣٠بودجه 
.  درصد نيروهای مسلح خود را روبوتيزه کند١٥ حدود ٢٠١٥ سال تا

 Full'ماتيو کار اضافه ميکند دکترين بيمارگونه نظامی تحت عنوان 
Spectrum Dominance ' که فانتزی تسلط کامل از طريق

تکنولوژی نظامی را در سر می پروراند، با اين سالح ها تقويت شده و در 
  . ا نقش بازی می کنداستفاده گسترده تر از آنه

 مارس امسال منتشر شده ١٣ماتيو کار در ادامه مقاله خود که در تاريخ 
است، درباره خطرات آتی و کنونی روبوت های کشنده هشدار داده که 

  : چکيده ای از آن را در زير ميخوانيد
شوق و شوری که برای کاربرد اين سالح ها بوجود آمده نگرانی در , 

در شرايط کنونی اين . تی و عواقب آن را افزايش ميدهدمورد جنگ های آ
ماشين ها معموال توسط خلبان های تعليم ديده که در کنار دستگاه در 

ولی هفته گذشته برای .  مايلی نشسته اند اداره ميشوند٧٥٠٠فاصله 
اولين بار يک حمله موفق توسط سربازان معمولی در عراق به اجرا در 

 تقويت ميکند روزی بيايد که سربازان به جنگ آمد که اين احتمال را
در حال حاضر . بروند بدون اينکه حتی پا به ميدان جنگ گذشته باشند

انسان بخشی از زنجير کشتار است، ولی شايد دير نباشد روزی که خود 
  . ماشين ها تصميم بگيرند کی و به کدام هدف شليک کنند

 Wired,: حت عنوانپيت سينگر متخصص روبوتيک در کتاب جديدش ت
for War , ماشين ها ميتوانند عصر جديدی از پيش بينی می کند اين

 را بوجود بياورند که اشتياق و وسوسه به جنگ "جنگ های بی هزينه"
منتقدان ديگر در باره ی رقابت تسليحاتی . را بيش از پيش تشويق ميکند

کن است اين مبتنی بر روبوت ها هشدار داده و اعالم خطر ميکنند که مم
ماشين ها توسط تروريست ها در جهت معکوس تنظيم شده و عليه 

  .سازندگانش به کار روند
مدافعين جنگ های روبوتی ادعا ميکنند روبوت ها مانع جنايت های 
جنگی ميشوند زيرا انگيزه های احساسی انسان مثل خشم و انتقام در 

امی در جنگ های ولی قتل شهروندان غيرنظ. عملکرد آنها دخالت ندارد
مبتنی بر " از محاسبات مدرن لزوما ناشی از احساسات نيست، بلکه 

 ناخواسته برميخيزد و مشکل بتوان با  "خسارت جانبی " و يا "عقل
  .ماشين اين مساله را حل کرد

 گفته ١٩٧٠ ژنرال وست مورلند يکی از فرماندهان جنگ ويتنام در سال 
ماشين ها تا آنجا که , ی باعث شود بود اميدوار است روزی توسعه نظام
حاال که پنتاگون رويای تبديل ارتش , .ممکن است جای انسان را بگيرند

به پليس روبوتی برای کنترل گوشه های تاريک جهان را در سر می 
  .پروراند، شايد آن روز رسيده باشد

ماه گذشته نيويورک تايمز گزارش داد باراک اوباما در نظر دارد تاکيد بر 
پيشبرد دمکراسی در پاکستان را کنار بگذارد و استفاده از هواپيماهای 

در اين ضمن اجساد . بدون سرنشين در مرز افغانستان را قويا تشديد کند
انسان ها روی هم انباشته شده و مشکالت سياسی و اجتماعی که 
  .کشورهايی مثل پاکستان را بی ثبات ميکند، از کانون توجه به کنار ميرود

اين پرسش به . ميليارد دالر است٤٫٥ای تنها يک عدد ماشين جنگی به
جايی است که در پاکستان، کشوری که مدارس مذهبی غالبا تنها شکل 

 درصد توليد کل ملی ٢٫٦قابل دسترس آموزش است و در حال حاضر فقط 
را صرف آموزش ميکند، چرا اين پول ها و منابع در سيستم سکوالر 

آيا اگر به : اين پرسش نيز بجاست. ری نمی شودآموزشی سرمايه گذا
جای سرمايه گذاری روی صنايع پيشرفته جنگی که دهقانان پاکستانی را 
از طريق کنترل از راه دور به قتل می رساند، روی حمايت از جامعه مدنی 
شکننده ولی چاالک پاکستان سرمايه گذاری ميشد، ثبات کشور دردراز 

  ؟. مدت بهتر تامين نمی شد
  منابع 
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  راستی نمی بينيد؟

 
 اميره هس، نويسنده و روزنامه نگار اسرائيلی

4139article?php.spip//com.europalestine.www://http  
  :رجميادداشت مت

که مقاالتش معموًال در روزنامۀ  Amira Hassخانم اميره هس 
اسرائيلی هاآرتز چاپ می شود در اين ماه هنگامی که برای انجام کار 

 Erezارتز » مرز«خبرنگاری خود می خواست وارد غزه شود در 
اسرائيل ورود اتباع خود را به غزه از ماهها پيش از آغاز . بازداشت شد

  . ع کرده بودجنگ اخير ممنو
در مقالۀ زير، وی مردم اسرائيل را به پرسش می گيرد و آنها را به 

برخی از . متهم می کند» با يک رژيم غاصب و سرکوبگر« همدستی 
داده اند، زيرا » من متهم می کنم«سايت های اينترنتی به اين متن عنوان 

. استشبيه ) ١٨٩٨(با سرمقالۀ مشهور اميل زوال در دفاع از دريفوس 
 در هاآرتز چاپ شده بوده و اخيرًا به مناسبت ٢٠٠۶ اوت ٣٠مقاله در 

نخستين ( Palestine Telegraphبازداشت نويسنده، در سايت 
باری، اگر در داستان ). ١(منتشر شده است ) روزنامۀ اينترنتی درغزه

يکی از اهل خانه به بی گناهی «يوسف وزليخا گفته شده بود که سرانجام 
خوشبختانه و به برکت مبارزۀ عادالنه و پيگير » ادت داديوسف شه

فلسطينی ها امروز متعدد اند وجدان های بيداری در اسرائيل که به بی 
يکی از نمونه هايش . گناهی و ستمديدگی فلسطينی ها گواهی می دهند

   )٢٠٠٩ مه ٢٨تراب حق شناس . (اميره هس است
ه اسرائيل در اختيارمان می ما به عنوان يهودی از همۀ امتيازهايی ک«

مسأله اين است . گذارد برخورداريم و اين همۀ ما را همدست او می سازد
که هريک از ما چه کاری بايد بکنيم تا همکاری روزمره و مستقيم و فعال 

  »خودمان را با يک رژيم غاصب و سرکوبگر کاهش دهيم؟
 که نمی چه اهميتی دارد امضای يک طومار و اعتراض؟ آخر ما را« 

کشند، ما را که به اردوگاه کار اجباری نمی فرستند، ما را که از کسب نان 
روزانه نمی اندازند، ما را که از تفريح در خارج شهر يا خارج کشور 

  »!ممنوع نمی کنند
ما « فعًال با اسرائيلی هايی که بنا بر ايدئولوژی شان و به اين عنوان که 

ب مالکيت مردم فلسطين پشتيبانی می از سل» ملت برگزيدهء خدا هستيم
از قاضيان دادگاه ها نيز که کليۀ سياست های نظامی . کنند کاری نداريم

از . دولت مبنی بر قتل و ويرانگری را تبرئه می کنند نيز سخنی نمی گوييم
فرماندهان ارتش هم که آگاهانه ملتی را به طور کامل در حصار ديوار و 

رل برج های مراقبت و مسلسل های اتوماتيک سيم های خاردار و تحت کنت
وزيران هم به . و نورافکن های کورکننده حبس می کنند حرفی نمی زنيم

ناميد، آنها مهندسان، ] رژيم[اينها را نمی توان فقط همدستان . کنار
  .طراحان، صاحب نظران، شکنجه گران و جالدان اين سيستم اند

ان، رياضی دانان، ناشران مورخ. اما ديگران هم هستند، شما همگی
بزرگ، شخصيت های شناخته شدۀ رسانه ها، روانشناسان و پزشکان 

اند و نه ) ٢(» گوش امونيم«خانواده ها، وکالی دادگستری که نه جانبدار 
، معلمان و مربيان، کسانی که پياده روی را )٣(طرفدار حزب کاديما 

کجاييد . بلند پروازدوست دارند و آواز خواندن دستجمعی، شعبده بازان 
شما؟ همگی شما که دربارۀ نازيسم، هولوکاست و گوالگ های شوروی 
تحقيق می کنيد؟ آيا امکان دارد که قانون تبعض نژادی سيستماتيک را 
تأييد کرده باشيد؟ آيا امکان دارد با قوانينی موافق باشيد که به اعراب 

حق .] م. سطين استمنظور فلسطينی های ناحيۀ جليل در شمال فل[گاليله 
نمی دهد که به اندازۀ همسايگان يهودی شان غرامت مالی ناشی از جنگ 

  )٢٠٠۶ اوت ٢١آريه دايان، هاآرتز (دريافت کنند؟ 

موافق باشيد که ] شهروندی[آيا ممکن است با قانونی دربارۀ تابعيت 
نژادپرستانه باشد و ممنوع کند که يک عرب اسرائيلی در خانۀ خود همراه 

 خانواده اش زندگی کند؟ آيا ممکن است در کنار کسانی بايستيد که با
بازهم زمين های بيشتری مصادره می کنند، درختهای بيشتری را از ريشه 

يا ] مهاجران يهودی[برمی کنند تا شهرک های جديدی برای کولون ها 
جاده هايی ويژۀ يهوديان بسازند؟ آيا ممکن است از بمباران ها و پرتاب 

 هايی پشتيبانی کنيد که سالخوردگان را نيز مانند جوانان در نوار موشک
  غزه می کشد؟

درۀ (آيا شما، همۀ شما، موافقيد که قدم گذاشتن به يک سوم ساحل غربی 
برای فلسطينی ها ممنوع باشد؟ آيا موافقيد که دهها هزار ) رود اردن

نزد خانواده فلسطينی که تابعيت کشوری خارجی دريافت کرده اند نتوانند 
  هاشان در سرزمين های اشغالی برگردند؟

آيا امکان دارد که شما با بهانۀ امنيتی، وجدان خود را راحت کنيد وقتی 
در شهر بيت ) پيراپزشکی(» ارگوتراپی«دانشجويان غزه را از آموزش 

 ياتحصيل پزشکی در ابوديس محروم می کنند، يا وقتی که بيماران  لحم
مورد درمان قرار ] ساحل غربی[نتوانند در رام اهللا ] زهنوار غ[شهر َرَفح 

ما «گيرند؟ آيا شما هم فکر می کنيد ساده است که آدم خود را پشت بهانۀ 
قايم کند؟ يعنی ما نمی دانستيم که تبعيض در توزيع آب، که » خبر نداشتيم

کامًال تحت کنترل اسرائيل است، باعث شده که هزاران خانواده فلسطينی 
اه های داغ تابستان از آب محروم باشند؛ يعنی ما اصًال خبر نداشتيم در م

راه ورود به دهکده ها را سد کرده » نيروی دفاع اسرائيل«که سربازان 
 و نمی گذاشتند که مردم به چشمه ها و منابع آب دسترسی داشته  بودند
 .باشند

در تمام اما اين ديگر نمی شود که شما درهای آهنی را نديده باشيد که 
 در ساحل غربی، راه ورود به اين جاده را بر دهکده های ٣۴۴طول جادۀ 

نمی شود که شما جانبدار آن . فلسطينی می بندد و آنها را دور می زند
باشيد که هزاران کشاورز نتوانند بر سر کشتزارها و باغستان های خود 

نه بگذارند و نمی شود که شما تأييد کنيد که نوار غزه را در قرنطي. بروند
مانع از ورود دارو به بيمارستان ها، توزيع برق و تأمين آب برای يک 
ميليون و چهارصد هزار نفر بشوند و از ماهها پيش رابطۀ آنها را با دنيا 

  .قطع کنند
 دقيقه ای دانشکده يا ١۵آيا ممکن است شما ندانيد که در فاصلۀ 

که شما بر سيستمی صحه دفترکارتان چه می گذرد؟ آيا به عقل می گنجد 
های نظامی در ) چک پوينت(بگذاريد که سربازان يهودی در راه بندان 

قلب ساحل غربی ده ها هزار نفر را هر روز، ساعت ها و ساعت ها در 
اهالی «: آفتاب سوزان به انتظار نگه دارند و افراد را دسته دسته کنند که

برگرديد ! يالال.  ندارند سال حق عبور٣۵نابلس و تولکرم افراد کمتر از 
زنی بيمار از «؛ »اهالی َسِلم، شما اجازه نداريد اينجا بايستيد«! »به جنين

خط گذشت، درسی بهش بدهيم که فراموش نکند، او را ساعت ها در 
هرکسی می تواند به سايت اينترنتی . »بازداشت نگه می داريم

Machsom Watch لکه بی و اينگونه شهادت ها ب) ۴( مراجعه کند
شمار بدتر از اينها را تماشا کند که همچون امری عادی، روز به روز 

کسانی که وقتی عالمت صليب شکسته را بر گور يک يهودی : جريان دارد
در فرانسه می بينند يا به يک تيتر ضد يهودی در يک روزنامۀ محلی 
ت اسپانيا برخورد می کنند آنها را خشم و نفرت فرا می گيرد، ممکن نيس
  .ندانند چگونه از اينجا اطالع کسب کنند تا نه خشمگين شوند نه منزجر

ما به عنوان يهودی از همۀ امتيازهايی که اسرائيل در اختيارمان می 
مسأله اين است . گذارد برخورداريم و اين همۀ ما را همدست او می سازد

م که هريک از ما چه کاری، به طور روزمره، مستقيم و فعال بايد انجا
دهيم تا همکاری خودمان را با يک رژيم غاصب و سرکوبگر سيری ناپذير 
کاهش دهيم؟ چه اهميتی دارد امضای يک طومار و اعتراض؟ آخر ما را 
که نمی کشند، ما را که به اردوگاه کار اجباری نمی فرستند، ما را که از 

ارج کسب نان روزانه نمی اندازند، ما را که از تفريح در خارج شهر يا خ
اينجا ست که باِر همدستی و کوالبوراسيون و ! کشور ممنوع نمی کنند

  ).۵(مسؤوليت مستقيم بی اندازه بر دوش ما سنگينی می کند 
   article_id?3php.article/net.palestine-info.www://http=6629ـ١
   جنبش سياسی بنيادگرايان يهودیGush Emunim ـ ٢
 حزبی که آريل شارون در اواخر عمر پس از بيرون آمدن از حزب Kadima  ـ٣

  .ليکود تأسيس کرد
  en/org.machsomwatch.www://httpـ ۴
 : ـ متن انگليسی۵

html.756413/spages/hasen/com.haaretz.www://http   
……………………………………    
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  ::راه انسان بسوی توسعه و رشد راه انسان بسوی توسعه و رشد 
سرمايه داری و يا سوسياليسم سرمايه داری و يا سوسياليسم 

  ؟؟
  يونس پارسا بناب

  در آمد 
نوشته حاضر جمع بندی ها و نتيجه گيری های نکات مهم و اصلی 

راه انسان به سوی توسعه " ستانی تحت عنوان يک کالس درس تاب
در تهيه و . می باشد " سرمايه داری يا سوسياليسم ؟ : و رشد 

تنظيم رئوس مطالب و محتوی اين کالس درسی و نوشته حاضر ، 
نگارنده از مقاالت و کتابهائی که برخی از مارکسيست ها و 

ه کار سوسياليست های آمريکای شمالی در کالس های درسی خود ب
اين مقاالت و کتاب ها همراه با ديگر . می برند ، استفاده کرده است 

آورده شده " منابع و ماخذ " منابع در آخر اين نوشته به صورت 
  . اند 

رئوس مطالب و نکات مهم اين کالس درسی که نوشته حاضر 
  : بخشی از آنها را در بر می گيرد ، عبارتند از 

  رشد و توسعه انسان  خواست انسان و سرچشمه - ١
   منطق سرمايه و استثمار کار و زحمت -٢
   قوانين حاکم بر سرمايه و جوهر مبارزات طبقاتی - ٣
   جدائی ها و وحدت ها بين کارگران - ۴
   پروسه جهانی شدن و احتياج سرمايه در ايجاد مصرف گرائی - ۵
   بحران در رژيم سرمايه ، نقش دولت و پديده امپرياليسم - ۶
   توسعه انسان و چرائی سوسياليسم - ٧
   چشم انداز سوسياليسم در قرن بيست و يکم - ٨

  خواست انسان و هدف سوسياليسم 
 مردم جهان می خواهند به منابع و وسائلی که ضروری برای - ١

امکان توسعه و . توسعه و پيشرفت هستند ، دسترسی داشته باشند 
که انسان به غذا ، رشد انسان نمی تواند ميسر گردد مگر اين

بهداشت و سالمتی ، آموزش و پرورش و امکان حق تعيين 
در غير اين صورت چگونه ممکن . سرنوشت دسترسی داشته باشد 

است که انسان گرسنه ، معلول و مريض ، بی سواد و باالخره در 
بند نگاه داشته شده بتواند به آرزوی خود که توسعه و پيشرفت 

  . است ، نايل آيد 
يشه ايجاد جامعه ای که در آن انسان بتواند و اجازه داشته باشد اند

که به رشد و توسعه بالقوه خود دامن بزند هميشه هدف 
اگر قرار است که بشريت . سوسياليست های جهان بوده است 

زحمتکش از فقر مادی و معنوی که امروز بيش از هر زمانی در 
 بايد سوسياليسم را به گذشته جهانی و گسترده شده رهائی يابد ، می

عنوان يک ايده ، يک پروژه ، يک راه طوالنی و باالخره يک نظام 
  . جانشين رژيم سرمايه سازد 

سوسياليسم قرن بيست و يکم نمی تواند از طريق صرفا رفرم های 
راه رشد غير سرمايه " سرمايه داری دولتی و يا پروسه توهم زای 

در سوسياليسم معاصر ، انسان بيش از هر . به وجود آيد " داری 
زمانی در گذشته بايد بر نيروها ، منابع و ماشين توليدی و نهادهای 

 نتيجتا نقش عمده ای را در گذار به استقرار دولتی کنترل داشته و
  سوسياليسم ايفاء کند 

 هدف سوسياليست ها هميشه ايجاد محيط و شرايطی است که - ٢
انسان ها در آن قادر شوند ظرفيت ها و پتانسيل خود را به رشد 

اين هدف حتی در نوشته ها و کردار سوسياليست . کامل برسانند 
. ل قرن نوزدهم توضيح داده شده است های پيش از مارکس در اواي

به طور نمونه ، هنری سن سيمون در سخنرانی های خود بطور 
روشن مطرح می کرد که هدف اين است که تمام اعضای جامعه با 
دسترسی به بزرگترين فرصت های ممکن بتوانند ظرفيت های 

اين هدف در دهه . خود را توسعه و رشد دهند " بالقوه " پتانسيل 
 بعدی قرن نوزدهم توسط مارکس و بعدا مارکسيست ها بطور های

" در اولين پيش نويس . شفاف و جامع شرح داده شده است 
، فردريک انگلس در جواب به اين سئوال چنين جواب " مانيفست 

بايد جامعه ای را به وجود آورد که در آن هر عضوی : " ميدهد
يت ها و قدرت خود را بتواند لياقت هايش را رشد داده و تمام فعال

  " . بدون اينکه شرايط اصلی جامعه را به خطر اندازد ، به کار گيرد 

" مارکس چنين جمع بندی کرد که هدف " مانيفست " در نسخه آخر 
جامعه ای است که در آن رشد آزاد هر کسی شرط رشد آزادی برای 

منظور اين است که در جامعه سوسياليستی انسان ها " . همه است 
به همديگر بستگی متقابل دارند و اعضای يک خانواده محسوب می 

ما نمی توانيم جامعه ای را قبول کنيم که در آن بعضی ها . شوند 
حق داشته باشند ظرفيت های خود را رشد دهند و بعضی ها از آن 

. هدف توسعه و رشد پتانسيل تمام انسان ها است . محروم باشند 
در جامعه " انسان ثروتمند " شد مارکس در نوشته هايش از ر

سوسياليستی صحبت می کند ، منظور او از انسان ثروتمند کسی 
که هم در " است که رشدش يک ضرورت درونی است يعنی کسی 

برای مارکس . است " لياقت هايش و هم در احتياجاتش ثروتمند 
. " است " ثروت انسانی " يعنی " ثروت واقعی " اين وضع يک 

نيروی توليدی رشد يافته تمام " مساوی است با " نی ثروت انسا
بغير از " ثروت چيست ؟ " او بعد از طرح اين سئوال که " . افراد 

جهان شمولی احتياجات ، ظرفيت ها ، لذت ها ، نيروهای توليدی 
فرد کامال توسعه يافته رشد " چنين پاسخ می دهد که هدف " ؟ .....

  . می باشد " ليد و مصرف باشد فرديت ثروت زا که متعادل در تو
  رشد و توسعه انسان از کجا سرچشمه می گيرد ؟ 

فطرت " می گردد و نه از " نازل "  رشد انسان نه از آسمان ها - ٣
پس انسان چگونه . او ناشی می گردد " طبيعت " و " ذات " و " 

می تواند به رشد کامل خود برسد ؟ جواب مارکس به اين سئوال 
يعنی تالش انسان و منظورش پراتيک انقالبی " اتيک پر" هميشه 

  . است " پراکسيس " يا 
همگامی تغيير " او تاکيد می کرد که منظور از پراتيک انقالبی يعنی 

به کالمی ديگر ، انسان ها " . شرايط و عمل و فعاليت انسان ها 
. قابليت ها و ظرفيت خود را در مسير فعاليت خود رشد می دهند 

رزه و يا فعاليت شايد بيشتر از پنجاه سال طول بکشد ولی در اين مبا
مسير اين مبارزه است که جامعه و در همبستگی و همگامی با آن 

اين پروسه . انسان نيز دستخوش تحول و دگرديسی قرار می گيرند 
باالخره منجر به اين امر می گردد که بشر خود را برای تمرين 

بعد از وقوع انقالب کمون پاريس در . قدرت سياسی آماده می نمايد 
 ، مارکس خطاب به کارگران گفت که شما می دانيد که ١٨٧١سال 

بايد از مسير مبارزات طوالنی و پروسه های تاريخی متعددی " 
   ."عبور کنيد تا شرايط و نتيجتا انسان را دستخوش دگرديسی سازيد

ايط جامعه و بايد توجه کرد که انديشه تغيير همگام و همبسته در شر
اين مبارزه و . در خود انسان فقط محدود به مبارزه طبقاتی نيست 

ما . تمرين ، در تمام فعاليت ها و کوشش های ا نسان نهفته است 
بطور مثال ، . در پروسه توليد نيز دستخوش تحول قرار می گيريم 

توليد کنندگان تغيير می کنند چون آنها کيفيت " در پروسه توليد 
يدی را در خود می يابند و با دگرديسی در خود باعث رشد های جد

خود می شوند و با خود انديشه ها ، زبان و احتياجات جديدی را 
زمانی " مارکس تاکيد می کند که . که قبال نداشتند " خلق می کنند 

که کارگر در يک پروژه برنامه ريزی شده شرکت می کند و با 
رکت می کند ، بتدريج خود را از ديگران و همراه آنان در توليد ش

زنجير های فرد گرائی رها می سازد و رشد خود را در مقايسه با 
در نتيجه ، ما نمی . ظرفيت های همنوعان خود به پيش می برد 

توانيم تصور کنيم که توسعه و رشد انسان بدون پراتيک امکان 
ی ولی واقعيت اين است که منطق حرکت سرمايه هيچوقت نم" . دارد

زيرا بطور کلی هدف حرکت . تواند رشد کامل انسان را تضمين کند 
اين امر انگيزه و هدف . سرمايه انباشت از طريق کسب سود است 

. و منطق حرکت سرمايه است که بقای نظام را تضمين می کند 
برای اينکه مقدار سود را بيشتر سازد ، سرمايه به هر وسيله 

. ستثمار کارگران را افزايش دهد ممکن متوسل می شود که در صد ا
نظام ، کارگران را از همديگر جدا ساخته و از طريق پروسه اتميزه 
. کردن آنان ، اقشار متنوع کار وزحمت را عليه همديگر می سازد 

شايان ذکر است که چشم انداز و افق سوسياليسم چه در گذشته و 
 واقعيت چه در حال حاضر در نتيجه چالش و به مصاف جدی کشيدن

بررسی اجمالی . های عينی نظام سرمايه داری رشد و نمو می کند 
افق و چشم انداز سوسياليسم نشان می دهد که پروسه استقرار 
سوسياليسم در قرن بيست و يکم با اينکه طوالنی و پر پيچ و خم 
است ، ولی وقوع و پيروزی آن امکان پذير و برای انسان ضروری 

ز اينکه به چگونگی پروسه استقرار و در اينجا بيش ا. است 
احتمال پيروزی سوسياليسم بپردازيم بهتر است نيم نگاهی به ويژه 
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گی های روابط سرمايه داری که مانعی بزرگ در مقابل تالش انسان 
  . برای رشد خود است ، بياندازيم 

  چرا منطق سرمايه در تضاد با توسعه و رشد انسان است ؟ 
منطق سرمايه ) نظام جهانی سرمايه ( معاصر  در سرمايه داری - ۴

يعنی انباشت برای کسب سود بيشتر ، از موقعيت متوفق و مسلطی 
اين منطق بر خالف احتياج انسان ها برای رشد . برخوردار است 

. در سرمايه داری ، هدف توليد ، افزايش سود است . عمل می کند 
در جهت تامين آن در اين نظام هم انسان و هم طبيعت وسيله هائی 

با نگاهی اجمالی به ويژه گی های کليدی در روابط . هدف هستند 
توليدی سرمايه ، بهتر می توانيم با منطق حرکت سرمايه آشنائی 

  . پيدا کنيم 
در عرصه روابط توليدی سرمايه داری ما شاهد دو ويژه گی مرکزی 

ادی صاحبان ثروت و وسائل م( در يک سو سرمايه داران . هستيم 
. قرار دارند که جهت گيری شان بسوی ازدياد ثروت است ) توليد 

. آنها کاالها را با هدف کسب پول بيشتر و ارزش اضافی می خرند 
آنچه که برای سرمايه داران مهم است . سود بيشتر : همين و بس 

  . رشد سرمايه آنهاست 
مردمی که صاحب وسائل توليد برای ( از سوی ديگر ، کارگران 

بدون وسائل توليد آنها . قرار دارند ) وليد مايحتاج خود نيستند ت
نمی توانند کاالهايی را برای فروش در بازار برای تبادل اجناس 

پس آنها چگونه اجناسی را که محتاجند می توانند تهيه . توليد کنند 
کنند ؟ آنها اين اجناس را از طريق فروش تنها چيزی که صاحبش 

کارگران نيروی . می توانند بخرند ) وی کار خود يعنی نير( هستند 
کار خود را به هر کسی که می خواهند می توانند بفروشند ولی آنها 
در تعيين مزد و حقوق خود عموما کوچکترين نقشی ندارند زيرا 
آنها که تنها توليد کنندگان واقعی تمام توليدات هستند ، کوچکتری 

  . حق تصاحب بر توليدات را ندارند 
 جدائی کامل وسائل توليد از توليدکنندگان دو جنبه و يا گزينه - ۵

  . اساسی دارد که پرداختن به آنها حائز اهميت است 
 کارگران نيروی کار خود را به صاحبان وسائل توليد می -الف

  فروشند و يا ممکن است که 
ولی . کارگران وسائل توليد را از صاحبان آن وسائل کرايه کنند -ب 
نطور که مختصرا شرح داده می شود تنها گزينه اول است که هما

شرايط را برای توليد سرمايه داری و بقا و ادامه آن مهيا می سازد 
 .  

چه کسانی تصميم می گيرند که يکی از گزينه های فوق الذکر 
 انتخاب گردد؟

تصاحب . تصميم می گيرند ) سرمايه داران (  صاحبان وسائل توليد 
ليد تعيين می کند که سرمايه داران با داشتن قدرت، حق بر وسائل تو

اين سرمايه داران هستند که می توانند . تصميم گيری داشته باشند 
تا زمانی که . با استفاده از مالکيت خود اهداف خود را کسب کنند 

سرمايه داران پيوسته صاحبان توليدات باقی بمانند، تنها راه برای 
 زندگی خود ادامه دهد فروش نيروی کار اينکه کارگران به بقای

ولی چرا سرمايه داران تصميم می گيرند که نيروی کار . خود است 
را از کارگران بخرند ؟ سرمايه داران نيروی کار را از کارگران می 
خرند دقيقا به اين علت که نيروی کار وسيله ای است برای کسب 

ست که مورد توجه سود ، تنها رشد سرمايه ا: هدف سرمايه داران 
بعد از اينکه سرمايه دار نيروی کار را از کارگر . سرمايه دار است 

  . می خرد آنوقت می تواند کارگر را مجبور به توليد سود کند 
 در اين شرايط ما شاهد معامله ای هستيم که در آن تبادل بين -۶

در بازار بوقوع می ) صاحب پول و صاحب نيروی کار ( طرفين 
. کارگر محتاج پول است و سرمايه دار محتاج نيروی کار : پيوندد 

به نظر می . هر يک از آنها به چيزی محتاجند که آن ديگری دارد 
در . رسد که در اين تبادل ، چيزی عايد هر دو طرف خواهد گشت 

خيلی ها که نظاره گر . می ماند " آزاد " ظاهر مثل يک معامله 
" اعالم می کنند که " معامله آزاد  " بازار هستند بعد از مشاهده اين

باالخره کسی شما را مجبور نمی کند که " . ما ناظر آزادی هستيم 
شما حق داريد که يا نيروی کار خود را : تن به تبادل بدهيد 

  ! بفروشيد و يا از گرسنگی بميريد 
 اما آنچه که اين تبادل و معامله بازاری را از فروش تمام کاالها - ٧

 می سازد ، چيست ؟ اين واقعيت دارد که کارگر هيچ گزينه متمايز
اما اين امر در مورد يک . ای بغير از فروش آنچه که دارد ، نيست 
آنچه که متفاوت و متمايز . دهقان و يا پيشه ور نيز صدق می کند 

است اين است که بعد از فروش نيروی کار توسط کارگر يک چيز 

) سرمايه دار و کارگر ( رف معامله خيلی جالبی به هر يک از دو ط
در اين مورد مارکس چنين می . اتفاق می افتد که حائز اهميت است 

آن کسی که قبال صاحب پول بود حاال به عنوان سرمايه : " گويد 
دار در جلو به راه می افتد و صاحب نيروی کار نيز به عنوان کارگر 

؟ آنها می روند تا آنها به کجا می روند . " او را تعقيب می کند 
آنها وارد مکانی می شوند که در آنجا . وارد مکان کار گردند 

سرمايه دار فرصت پيدا می کند که از حق مالکيت بر آن کاالئی که 
  . خريده استفاده کند 

  منطق سرمايه در حوزه توليد چگونه عمل می کند ؟ 
  عموما دو ويژه گی کليدی در پروسه توليد در تحت روابط- ٨

يکم اينکه کارگر تحت رهنمود ، . سرمايه داری اتفاق می افتد 
( هدف سرمايه دار . نظارت و کنترل سرمايه دار کار می کند 

. خصلت ، طبيعت و چرائی توليد را تعيين می کند ) انباشت سود 
راهنمائی ها و فرامين در پروسه توليد از باال بر کارگران اعمال می 

يک رابطه عمودی .  ، از بازار خبری نيست در مکان توليد. گردند 
اين . بين آن که قدرت دارد و آن که قدرت ندارد به وجود می آيد 

( يعنی نظام استبدادی در مکان توليد " نظام فرمانی " رابطه را 
چرا سرمايه دار اين کنترل و . می نامند ... ) کارگاه ، کارخانه و

 او حق استفاده از ظرفيت ها قدرت را نسبت به کارگران دارد ؟ زيرا
اين همان حق . و استعداد کارگران در حيطه کار را خريده است 

اين همان حق مالکيت . مالکيت است که سرمايه دار خريده است 
است که کارگر مجبور است به فروش آن، زيرا اين تنها گزينه 

   .موجود است که کارگر بوسيله آن می تواند به بقای خود ادامه دهد 
  چرا کارگران فاقد حق مالکيت هستند ؟ 

 دومين ويژگی توليد سرمايه داری اين است که کارگران هيچ - ٩
آنها تنها . حق مالکيت بر محصولی که خود توليد می کنند را ندارند 

ادعائی داشته ) نيروی کار ( چيزی را که می توانستند با داشتن آن 
ارگران مثل توليد کنندگان در ک. باشند ، به سرمايه دار فروخته اند 

توليد کنندگان در تعاونی ها . کمون ها و مکان های تعاونی نيستند 
می توانند از محصوالتی که در آنجا توليد می کنند، استفاده کنند 
زيرا آنها حق مالکيت نسبت به محصوالتی که توليد می کنند را 

ها سخت تر کار زمانی که کارگران در کارگاه ها و کارخانه . دارند 
کرده و يا فرايند کارشان افزايش می يابد ارزش مالکيت سرمايه دار 

که ويژه گی روابط ( برخالف تعاونی ها . را افزايش می دهند 
، در محل کار سرمايه دار تمام ) توليدی سرمايه داری را ندارند 

فرآورده های منتج از فعاليت های پر بار کارگران به سرمايه دار 
به اين علت است که فروش نيروی کار اين قدر نقش .  دارد تعلق

  . کليدی در ويژگی های سرمايه داری ايفاء می کند 
  ؟استثمار کارگران چگونه اتفاق می افتد 

 چه اتفاقی بعد از فروش نيروی کار در حيطه توليد سرمايه - ١٠
 داری به وقوع می پيوندد ؟ بعد از انجام معامله در بازار کار هر
اتفاق و روندی بطور منطقی از طبيعت روابط توليدی سرمايه داری 

  . پيروی می کند 
چون هدف سرمايه دار کسب ارزش اضافی است در نتيجه او به 
ميزانی نيروی کار را می خرد که ارزش اضافی مطلوب را کسب کند 

بايد توجه کرد که شغل يک سرمايه دار اداره يک بنگاه خيريه . 
 اينکه درک بهتری از ارزش اضافی داشته باشيم بهتر برای. نيست 

است توجه کنيم که کارگران بطور عادی و عموما آن مقدار از 
مايحتاج خود را می خرند که برای بقای سطح زندگی خود محتاجند 

براساس سطح عمومی فرآيند در جامعه ، می . دستمزد واقعی : 
ی آن دستمزد الزم توان حساب کرد که چند ساعت کار روزانه برا

مثال ، در يک مکانی دستمزد روزانه ممکن است شش . است 
.  را در بر گيرد ، شش ساعت از کار ضروری ،ساعت کار معمولی 

به عبارت ديگر کارگر بايد شش ساعت کار کند تا مزد روزانه خود 
  . را کسب کند 

 که البته به نفع يک سرمايه دار نيست که کارگران تا حدی کار کنند
آنچه که سرمايه دار می خواهد اين . فقط دستمزد خود را درآورند 

يعنی کارگران بايد ساعتها بيشتر . است که کارگران کار اضافی کنند 
شرط ضروری برای کسب . از کار ضروری را در روز انجام دهند 

است که چندين ساعت طوالنی " کار اضافی " ارزش اضافی اجرای 
يعنی کار بيشتر از ساعت کاری که .  است "کار ضروری " تر از

سرمايه دار به خاطر کنترل و توليد . سرمايه دار دستمزد می پردازد 
که ( از يک سو و مالکيت توليد منبعث از کار کارگر از سوی ديگر 
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موفق می شود که از کارگران ساعات کار بيشتر ) مکمل هم هستند 
  . دازد ، اخذ کند از آنکه به آنها به عنوان دستمزد می پر

   .قوانين حرکت سرمايه
 مطمئنا سرمايه دار به هر وسيله ممکن متوسل خواهد گشت - ١١

. که در صد تفاوت بين کار اضافی و کار ضروری را افزايش دهد 
اين همان در صد استثمار و يا در شکل پولی ، در صد ارزش 

  . اضافی است 
ح کار ضروری باشد اگر کل ساعات کار در يک روز مساوی با سط

در نتيجه کار اضافی ) مثل شش ساعت کار در مثال فوق الذکر ( 
پس سرمايه دار چه کاری می تواند انجام دهد که . انجام نيافته است 

به هدف خود يعنی کسب سود اضافی نايل آيد ؟ يک گزينه و راه حل 
اين است که سرمايه دار مزدی را که به کارگر می پردازد کاهش 

برای مثال ، با کاهش دستمزد ( با کاهش دستمزدهای واقعی  . دهد
ساعت کار ضروری )  دالر ٣ دالر به ٩يک ساعت کار کارگر از 

به جای شش ساعت کار . برای توليد دستمزد نيز تنزل خواهد يافت 
 ٢نتيجتا ، .  ساعت کار ضروری الزم خواهد بود ۴ضروری ، فقط 

يل به کار اضافی برای سرمايه  ساعت کار روزانه تبد۶ساعت از 
 پايه توليد ارزش اضافی که هدف آنی سرمايه دار ،دار خواهد گشت 

  . است 
گزينه و چاره ديگر برای سرمايه دار اين است که با استفاده از 

وزانه را تا حد امکان افزايش کنترل خود بر توليد ساعات کار ر
اين صورت ، در . مثال از شش ساعت تا ده ساعت در روز : دهد

و شش ساعت کار ) برابر با مزد کارگر ( چهار ساعت کار ضروری 
اگر سرمايه دار ساعات کار روزانه ) . برای سود اضافی ( اضافی 
 ساعت ارتقاء دهد ، در آن صورت کارگر کار زيادتری ١٢را به 

برای سرمايه دار خواهد کرد که به طور قابل توجهی چند برابر 
ت که در يک روز دريافت خواهد کرد و نتيجتا بيشتر از مزدی اس

راه ديگر برای اخذ کار بيشتر از . سرمايه رشد بيشتری خواهد کرد 
کارگر تشديد و تسريع روند کار روزانه است ، يعنی اعمال فشار بر 
روی کارگران برای اينکه سخت تر و سريع تر در يک مدت معين و 

ستراحت و يا رفع خستگی عموما بدون هر نوع وقتی برای تنفس ، ا
چرا که هر لحظه ايکه کارگران استراحت و يا رفع خستگی بکنند . 

) ارزش اضافی ( از مدت زمان کار اضافی برای انباشت سرمايه 
منطق سرمايه ) ذات ( اخذ سود اضافی در جوهر . کاسته می شود 

در . تمايل ذاتی سرمايه افزايش استثمار کارگران است . نهفته است 
يک مورد ، دستمزدهای واقعی در حال کاهش و نزول هستند و در 

در هر دو . مورد ديگر ، ساعات کار روزانه در حال افزايش هستند 
استثمار در حال افزايش ) در صد ( مورد ، کار اضافی و پورسانتاژ 

سرمايه دار دائما قصد می کند : " در اين باره مارکس گفت . هستند 
اقل فيزيکی کاهش داده و ساعات کار را به که مزدها را به حد

در حالی " ولی مارکس اضافه کرد . " حداکثر فيزيکی افزايش دهد 
  " که کارگران در جهت مخالف فشار وارد می سازند 

  چرا مبارزات طبقاتی اجتناب ناپذير است ؟ 
 به عبارت ديگر ، در چارچوب روابط سرمايه داری ، زمانی - ١٢

می کند که ساعات کار روزانه را طوالنی تر و که سرمايه تالش 
ميزان کار کارگر را شديدتر و سريعتر ساخته و مزدها را کاهش دهد 
، کارگران نيز به مبارزه روی می آورند که ساعات کار روزانه را 

همانقدر که مبارزه از سوی . کاهش داده و مزدها را افزايش دهند 
ر مبارزات طبقاتی از سوی سرمايه تشديد می گردد ، به همان قد

طبقه کارگر نيز پيشرفت می کند چرا ؟ بطور مثال ، کارگران و 
سرمايه داران بر سر ساعات کار روزانه به مبارزه عليه هم برمی 

چرا کارگران می خواهند ساعات کار در روز را کاهش دهند . خيزند 
" زم مدت زمان ال" تا چند ساعتی را برای خود داشته باشند ؟ زيرا 

به وقوع می " رشد انسان " به قول مارکس فضائی است که در آن 
انسانی که وقت آزاد ندارد که از آن استفاده کند و کل زمان . پيوندد 

زندگی اش به غير از خواب و خوراک و غيره مصروف کار برای 
حيوان " سرمايه دار می گردد ، در واقع ارزشی کمتر از يک 

  . دارد" بارکش 
 چرا کارگران برای مزد بيشتر مبارزه می کنند ؟ البته کارگران و اما

اما آنها در ضمن زمان . الزامات فيزيکی برای بقای خود دارند 
احتياجات کارگران به قول . بيشتری را برای خود می خواهند 

شامل شرکت کارگران در فعاليت های باالتر از کار ، " مارکس 
 هنری ، روزنامه خوانی ، �منجمله در برنامه های فرهنگی 

شرکت در سخنرانی ها ، آموزش و پرورش فرزندان خود و رشد 

" تمامی اين فعاليت ها را مارکس . می باشد ... " اميال خود و 
اما احتياج و تقاضای . می نامد " احتياج کارگر برای رشد خود 

کارگران برای وقت کافی و اضافی برای رشد خود و بر آوردن و 
 احتياجات منبعث از فعاليت های اجتماعی به هيچ نحوی ارضای

مورد توجه سرمايه دار که خريدار نيروی کار کارگر و حاکم بر 
روشن است که چرا کاهش ساعات کار روزانه . توليد است ، نيست 

و ازدياد دستمزدها منجر به کاهش کار اضافی ، ارزش اضافی کمتر 
  . و نتيجتا سود کمتر می گردد 

  .ضروری در خانه ها کار 
رژيم سرمايه و طبيعتا سرمايه دار هميشه خواهان حداقل -  ١٣

اما يک نوع کار ضروری در . ممکن ساعات کار ضروری است 
جامعه وجود دارد که سرمايه دار عالقه دارد و هميشه تالش می کند 

در اين مورد ، . کار ضروری پرداخت نشده : که آنرا افزايش دهد 
مطلقا ضروری برای " عاليت هائی صحبت می کند که مارکس از ف

مثل مصرف مواد غذائی که برای خريد آماده است " مصرف هستند 
مارکس اضافه می کند که کار در خانه باعث می شود که يک فرد . 

کاری که در خانه انجام . کمتر، خارج از خانه خريده و مصرف کند 
ا سرمايه دار اصال مزدی چرا ؟ زير. می پذيرد کامال نامرئی است 
واقعيت اين است که اکثر اين نوع . به آن کار پرداخت نمی کند 

در اکثر جوامع ) کار ضروری بدون پرداخت مزد ( کارهای نامرئی 
. که در آنها سرمايه داری حاکم است توسط زنان انجام می پذيرد 
ا کار و نيروی کار زنان عموما مورد شناسائی قرار نگرفته و غالب

ولی بدون اين . ارزش گذاری نشده اند که قيمت شان پرداخت شود 
کار ضروری پرداخت نشده کارگری وجود نخواهد داشت که در 

به جرات می توان گفت که . خدمت سرمايه در بازار کار قرار گيرد 
صدها ميليون نفر از زنان هر روز و شب در جوامع سرمايه داری 

در عرصه های ( ر درون خانه ها کار ضروری را بدون کسب مزد د
... مختلف منجمله در نظافت خانه ، پخت و پز و نگهداری کودکان و

انجام می دهند و صدها ميليون نفر کارگر را تحويل جامعه می ) 
دهند ، جامعه ايکه در آن نيروی کار اين کارگران توسط سرمايه 

ين مبلغی با اينکه رژيم سرمايه کوچکتر. داران خريداری می شوند 
به اين کار ضروری و نامرئی پرداخت نمی کند ، ولی به غايت از 

هر چقدر کار مفت و مجانی . وجود و افزايش آن بهره مند می شود 
در منازل و مزارع توسط زنان انجام می يابد ، رژيم سرمايه بهمان 

اخذ ( اندازه مقدار کار اضافی را افزايش داده و به در صد استثمار 
خود در ) ضافی از کار اضافی و کار ضروری بدون مزد ارزش ا

به عنوان خريدار نيروی کار ، سرمايه دار . جامعه اضافه می کند 
در موقعيتی قرار می گيرد که با اخذ کار بدون مزد زنان در خانه ها 

اگر سرمايه دار بتواند مقدار کار . به انباشت سرمايه خود بيافزايد 
ر خانه ها افزايش دهد به همان اندازه به در بدون دستمزد زنان را د

در يک کالم ، . صد کسب ارزش اضافی ثروت خود اضافه می کند 
منطق سرمايه در تضاد آشتی ناپذير با احتياجات و ملزومات زنان 

  . برای توسعه و پيشرفت آنان است 
چرا منطق حرکت سرمايه با منطق حرکت انسان به سوی رشد و 

   ؟ستتوسعه در تضاد ا
 نمونه های فراوانی را ما می توانيم ذکر کنيم که به روشنی - ١۴

نشان می دهند که منطق سرمايه با منطق توسعه و رشد انسان در 
برای مثال ، بگذاريد چند لحظه ای روی طبيعت و . تضاد است 

انسان ها به محيط سالم احتياج دارند و . محيط زيست فکر کنيم 
رای بقای خود با طبيعت سازگاری داشته خواهان اين هستند که ب

 دقيقا مثل انسان ها ،در صورتی که برای سرمايه ، طبيعت . باشند 
برخورد عقالنی به زمين و .  وسيله ای است برای اندوختن سود ،

کامال ناسازگار و " به قول مارکس ) از موضع انسان ها ( طبيعت 
 سمت گيريش کل جوهر توليد سرمايه داری که" نامتجانس با 

در نتيجه . می باشد " بسوی کسب سود مالی در اسرع وقت است 
 خاک و کارگر  ،منابع اصلی کل ثروت " سرمايه داری با رشد خود 

اساسا منطق سرمايه دشمن منطق . را بسوی نابودی می کشد 
دقيقا در مقابل هدف سرمايه هدف . توسعه و رشد انسان است 
و توسعه بشريت زحمتکش را خواهان کارگران قرار دارد که رشد 

سئوالی که مطرح است اين است که اگر هدف کارگران با . است 
هدف سرمايه داران کامال با هم تفاوت کيفی دارند ، پس نتيجه و 

  ؟  چه خواهد بودآينده اين تالقی تفاوت ها
  چگونه جدائی و وحدت بين کارگران به وقوع می پيوندد ؟ 
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گری وحدت بين کارگران و نه جدائی ها  در مبارزات کار- ١۵
مقدار دستمزدها و تعداد . استراتژی مبارزه را تشکيل می دهد 

سرمايه ( ساعات کار رابطه مستقيم با قدرت نسبی طرفين تالقی 
در رژيم سرمايه ، برای اينکه کارگران . دارد ) داران و کارگران 

ساعات کار قدرت نسبی را در جهت افزايش دستمزدها ، کاهش در 
بايد عليه سرمايه ) و برآوردن ديگر احتياجات خود کسب کنند 

در پروسه ايجاد وحدت آنها بايد بر جدائی ها ، رقابت . وحدت کنند 
زمانی که کارگران با مسئله جدائی . در بين خود فائق آيند ... ها و

. روبرو هستند آنها طبيعتا عليه رژيم سرمايه مبارزه نمی کنند 
 ، روند در جهت کاهش دستمزدها و افزايش ساعات کار به نتيجتا

هم در گذشته و هم در حال حاضر ، وظيفه . حداکثر تشديد می يابد 
اتحاديه های کارگری اين بوده و هست که به جدائی ها در بين 
کارگران خاتمه دهند تا آنها در مبارزه عليه رژيم سرمايه قويتر 

  . گردند 
   .ی سازی استاستراتژی سرمايه جدائ

 رژيم سرمايه در مقابل رشد مبارزات کارگری به چه نوع - ١۶
استراتژی متوسل می شود ؟ سرمايه داران پيوسته کوشش می کنند 

سرمايه داران با . که درجه جدائی ها را بين کارگران افزايش دهند 
افرادی که به خاطر رسوخ و ( استفاده از کار ارزان مهاجرين 

) از روستاها کنده شده و به شهرها پرتاب شده اند گسترش سرمايه 
در خيلی از کشورهای بويژه . به رقابت بين کارگران دامن می زنند 

توسعه نيافته جهان سوم ، سرمايه داران دولت های آن کشورها را 
در غير قانونی ساختن اتحاديه ها و احزاب کارگری ترغيب و تقويت 

... مثل آمريکا ، ژاپن و( فته مرکز در کشورهای توسعه يا. می کنند 
سرمايه داران کارخانه های خود را در آن کشورها بسته و فعاليت ) 

که در ( های توليدی خود را به کشورهای توسعه نيافته پيرامونی 
باالخره . منتقل می سازند ) آنجا کار ارزان عظيمی موجود است 

( اطی و اطالعاتی سرمايه داران با استفاده از رشد تکنولوژی ارتب
از کارگران می خواهند که در خانه های ... ) کامپيوتر ، اينترنت و

خود به کارهای خود که تا کنون در کارخانه ها و کارگاهها انجام می 
" اتميزه کردن " اين روش امروز معروف به . شد ، ادامه دهند 

کارگران گشته و يکی از پيآمدهای تشديد جهانی شدن سرمايه در 
تمامی اين شيوه ها از منظر سرمايه داران .  سال گذشته است ٣٠

از منظر آنان ، برای رژيم سرمايه . هم منطقی و هم عملی است 
منطقی است که به هر وسيله ای متوسل گردد که کارگران را عليه 

اشاعه و ترويج نژاد پرستی ، جنس پرستی ، . همديگر تحريک کند 
اد جدائی ها بين کارگران هم قابل برای ايج.... خاک پرستی و 

توجيه و هم يک استراتژی عملی برای سرمايه داران محسوب می 
مارکس کينه و نفرت بين کارگران انگليسی و کارگران . شود 

را به ) در کشور انگلستان در نيمه دوم قرن نوزدهم ( ايرلندی 
 و به قول مارکس ، ايجاد کينه. عنوان منبع ضعف آنان اعالم کرد 

سری است که توسط آن طبقه سرمايه دار قدرت خود را " نفرت 
  " . آن طبقه به اين امر کامال آگاهی دارد . حفظ می کند 

برای کارگران منطقی و عقالنی است که در زندگی خود احساس 
امنيت کرده ، آينده خود را تنظيم ساخته و بدون هراس و واهمه به 

 ولی منطق سرمايه پيوسته در جهت .تربيت فرزندان خود اقدام کنند 
در واقع ، هر . مخالف خواسته های کارگران عمل و حرکت می کند 

چقدر زندگی کارگر پر از تشويش و هراس باشد ، به همان اندازه او 
رژيم سرمايه، کارگری را . بيشتر به رژيم سرمايه وابسته می گردد 

در هراس از . ترجيح می دهد که دائما در تشويش و هراس باشد 
. اينکه مبادا سرمايه آينده او را با ايجاد بيکاری ، نا معلوم سازد 

سرمايه داران در هر زمان و مکانی که ممکن باشد کارگر موقتی ، 
اين کارگر که . را ترجيح می دهند " دائما نگران " نيمه وقت و 

هيچ نوع بيمه ندارد حتما دستمزد پائين را پذيرفته و حاضر خواهد 
در نيجه ، مبارزه بين کار و سرمايه . شت که سريعتر نيز کار کند گ

  . بر محور مبارزه بر سر درجه جدائی بين کارگران دور می زند 
   .افزايش بازدهی توليد

 دقيقا به خاطر اينکه کارگران به مقاومت و مبارزه عليه - ١٧
 کاهش دستمزدها به حداقل و افزايش ساعات کار روزانه به حداکثر
روی می آورند ، سرمايه داران به تعبيه راههای ديگری متوسل می 

آنها با معرفی . شوند که سرمايه به رشد وانباشت خود ادامه دهد 
سطح ) پورسانتاژ ( ماشين ها و ابزارهای توليدی جديد در صد 

اگر بازدهی توليد . توليد يعنی بازدهی توليد را ارتقاء می دهند 
ار ضروری کارگر نيز کاهش يافته و به کار افزايش يابد ساعات ک

اگر کارگر در گذشته با چهار ساعت کار . اضافی او افزوده می گردد 
دستمزد خود را توليد می کرد ، حاال با وجود ابزار مدرن ، او فقط 

پس با افزايش در . در دو ساعت کار دستمزد خود را توليد می کند 
ارگر کاهش يافته و نتيجتا صد بازدهی توليد ساعات کار ضروری ک

يعنی در صد ) منبع ارزش اضافی ( به تعداد ساعات کار اضافی او 
مبارزه بين کار و سرمايه تا زمانی که . استثمار افزوده می شود 

سرمايه داران . رژيم سرمايه موجود است ، ادامه خواهد يافت 
 فی. خواهان رشد و توسعه ماشين و ابزار و آالت توليد هستند 

زيرا با ادغام . النفسه اين امر می تواند خبر خوبی برای همه باشد 
علم و نيروی کار در پروسه توليد ، ما شاهد افزاش بسيار قابل 

  . توجه توليد در تمام زمينه های اقتصادی هستيم 
در تحت اين شرايط انسان می تواند بطور بالقوه هر نوع فقر را در 

که منجر ( اهش در ساعات کار را جهان ريشه کن ساخته و وقوع ک
) گردد ... به توسعه و رشد انسان در حيطه های معنوی ، هنری و

در صورتيکه واقعيت عکس اين روند را نشان می . ميسر سازد 
بايد توجه کرد که هدف سرمايه داران به هيچ وجه فقر زدائی . دهد 

سرمايه داران با توسل به . و توسعه و رشد انسان نيست 
نولوژی و ادغام آنها با فعاليت های انسانی و ايجاد تغييرات در تک

نحوه توليد به هيچ وجه نمی خواهند که مسائل اجتماعی بشر را حل 
آنها به عوض کاهش ساعات کار روزانه کارگران ، می . سازند 

خواهند با معرفی ابزار و آالت نوين ساعات کار ضروری کارگر را 
کار اضافی کارگر به حداکثر ممکن به در کاهش داده و با افزايش 

و اما آنچه که مانع می شود که . صد استثمار کارگر بيافزايند 
کارگران از برکت رشد و توسعه علم و تکنولوژی بهره مند گردند ، 
چيست ؟ بايد ديد که چگونه رژيم سرمايه تضمين می کند که 

نش در حيطه سرمايه داران و نه کارگران از برکت توسعه علم و دا
پهناور بازدهی توليد بهره مند گشته و به انباشت سود و ثروت خود 
و به افزايش زندگی فالکت بار ميليارد انسان کار و زحمت ادامه 

  دهند ؟ 
   .ارتش ذخيره کار

 اگر بازدهی در توليد از آسمان نازل شده و تحت کنترل – ١٨
توليد کاالهای سرمايه داران نبود ، در آن صورت کاهش در هزينه 

مورد احتياج به کارگران فرصت می داد که با دستمزد جاری خود 
تحت اين . کاالهای مايحتاج خود را به مقدار زيادی خريداری کنند 

شرايط کارگران بهره مندان اصلی رشد در صد بازدهی توليد می 
اما ، بازدهی توليد از آسمان نازل نمی گردد بلکه . گشتند 

عه آن منبعث از خواست و منطق حرکت سرمايه شکلگيری و توس
علت افزايش در صد بازدهی توليد عامل افزايش درجه و . است 

برای مثال . مقدار جدائی ها بين کارگران در جهت تضعيف آنهاست 
، هر کارگری که به خاطر معرفی ماشين و آالت نوين بيکار می 

 بيکار در محل کارگر. گردد به تعداد ارتش ذخيره کار می افزايد 
وجود اين ارتش . خود به رقابت با کارگر مشغول کار بر می خيزد 

ذخيره از کارگران بيکار نه تنها به رژيم سرمايه فرصت می دهد که 
ديسيپلين فوق العاده ای را در محل کار اعمال سازد بلکه به سرمايه 
ر داران کمک می کند که مقدار دستمزدها را بر طبق توليد سودمند د

در اين شرايط ، کارگران بيکار ممکن است . سطح پائين نگاه دارد 
که موفق به پيدا کردن کار باشند ولی دستمزد آنها به مقدار قابل 
. مالحظه ای پائين تر از دستمزدهای معمولی و جاری خواهد بود 

اين وضع زمانی که سرمايه به خاطر فرار از دست کارگرانی که 
به خارج از کشور منتقل می يابد ، نيز صدق سازمان يافته هستند 

يعنی سرمايه داران برای اينکه دستمزدهای ناچيز بپردازند . می کند 
خارج از کشور ( وسايل و امکانات توليدی خود را به اصطالح 

سياست انتقال وسايل توليدی و اشتغال به . می کنند ) خودی منتقل 
يک سو با پرداختن خارج به سرمايه دار فرصت می دهد که از 

حداقل مزدها به کارگران غير خودی در کشورهای پيرامونی به نرخ 
و درصد سود خود بيافزايد و از سوی ديگر مانع بزرگی را در مقابل 
کارگران خودی که متشکل و سازمان يافته خواهان افزايش 
دستمزدها به خاطر افزايش بازدهی توليدی هستند ، به وجود می 

تيجه نرخ و يا پورسانتاژ استثمار در تحت اين شرايط به در ن. آورد 
" بهر رو حتی با افزايش دستمزدها . افزايش خود ادامه می دهد 

شکاف بين وضع معيشتی کارگر و موقعيت سرمايه دار به تعميق 
  " . خود ادامه می دهد 

  آيا استثمار مسئله اصلی در سرمايه داری است ؟ 
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 بزرگی است اگر فکر کنيم که مسئله  با اين همه ، اشتباه– ١٩
به کالمی . اصلی سرمايه داری ، تقسيم ناعادالنه درآمدها است 

ديگر ، آنچه که سرمايه داری را نظامی غير قابل قبول برای بشريت 
زحمتکش می سازد فقط اين نيست که در آن کارگران درآمد کمتر از 

اين تنها مسئله و يا اگر . آنچه که توليد می کنند ، دريافت می کنند 
مشکل در رژيم سرمايه بود در آن صورت چاره و راه حل روشن و 
نمايان اين بود که تمرکز را روی تقسيم درآمدها به نفع کارگران 

يعنی با تقويت اتحاديه های کارگری قدرت حرکت سرمايه . بگذاريم 
را از طريق لوايح قانونی تحت مقررات دولتی قرار دهيم و سپس با 
اجرای سياست های بيکاری زدائی تاثير ارتش ذخيره کار را نيز 

بدون ترديد اين فعل و انفعاالت . بطور قابل توجهی کاهش دهيم 
اصالحی چرخشی در توازن قدرت به نفع کارگران بوجود خواهد 

  . آورد 
 اما اين چرخش در توازن قدرت موقتی و تاکتيکی و حتی – ٢٠

" بايد به اين نکته اصولی توجه کنيم که زيرا . لحظه ای خواهد بود 
رژيم سرمايه هيچ وقت از فعاليت " سرمايه هيچ وقت نمی خوابد 

بررسی دقيق . خود در جهت تضعيف کارگر دست بر نمی دارد 
تاريخ حرکت و رشد سرمايه در پانصد سال گذشته نشان می دهد که 

ريق سرمايه داران پيوسته دستاوردهای کارگری را که يا از ط
فعاليت مستقيم اقتصادی و يا از طريق فعاليت های سياسی کسب 
. کرده اند ، يکی بعد از ديگری از دست کارگران پس می گيرند 

رژيم سرمايه عموما هيچ وقت از تصميم خود مبنی بر تقسيم و 
انشقاق کارگران و برانگيختن آنها عليه همديگر در جهت کاهش 

. اتميزه کردن آنها عدول نمی کند دستمزدهای آنان و باالخره از 
 بويژه در کشورهای اروپا موفق ١٩۶٠زمانی که کارگران در دهه 

شدند که از طريق تقويت اتحاديه های خود به کسب منافع قابل 
سرمايه داران با عقب نشينی های موقتی و . مالحظه ای نايل آيند 

 بطور دادن امتيازات به هيچ عنوان اين دستاوردهای کارگری را
رژيم سرمايه در پشت نمای . هميشگی و يا در دراز مدت نپذيرفتند 

خود را برای تسخير و " اعطای امتيازات " اين عقب نشينی ها و 
در دوره اين عقب نشينی که . تسلط بيشتر مسلح و آماده ساخت 

طول کشيد ، رژيم  ) ١٩٧۵ � ١٩۵۵( نزديک به بيست سال 
و با ) گلوبوليزاسيون ( اصلی خود سرمايه با استفاده از قدرت 

آزاد نئوليبرالی تصميم گرفت که چگونه و " مقدس " تعبيه بازار 
درچه جاهائی سرمايه گذاری کند تا دوباره تفوق و موقعيت هژمونی 

اين قدرت اصلی که در ذات سرمايه است . طلبانه خود را کسب کند 
روپای ، موفق شد که با اخته کردن جنبش های کارگری در ا

در غرب اروپا پايان " دولت های رفاه " آتالنتيک به عمر کوتاه 
به موازات اين تهاجم در اروپای آتالنتيک ، رژيم سرمايه با . دهد 

ترغيب و تهيج پروسه های صنعتی سازی در کشورهای پيرامونی 
 ملت � حاشيه ای آسيا ، آفريقا و آمريکای التين نه تنها دولت �

ز جنبش های رهائيبخش و پوپوليستی را با های نوبرخاسته ا
فروريزی و افت روبرو ساخته و پروسه کمپرادور سازی را در آن 
کشورها رواج داد بلکه با تحريک و به چالش طلبيدن شوروی در 
اکثر عرصه ها بويژه در گستره های ميليتاريستی ، فضانوردی و 

شور در تکنولوژی فضائی و با غوطه ور ساختن دولتمردان آن ک
پايه " ) جهان اول " کشورهای متروپل " ( رسيدن به آنها " توهم 

. های اصلی و عوامل فروپاشی و تجزيه شوروی را فراهم ساخت 
در صد ( بهررو مسئله اين نيست که کاهش نابرابری و نرخ سود 

که به خاطر مبارزات سازمانی کارگران به وقوع می ) استثمار 
دستمزدهای باال و بيشتر و يا پائين و . است پيوندند ، آنی و موقتی 

همانقدر که مقدار سهم چه بيشتر و چه . کمتر مسئله اصلی نيست 
مسئله اصلی نابودی . کمتر در دوران گذشته به بردگان مطرح نبود 

امروز نيز مسئله اصلی نابودی نظام . کل نظام برده داری بود 
توليد سرمايه داری نگاهی اجمالی به خود پروسه . سرمايه است 

  . حقانيت اين قضاوت را ثابت می کند 
  .چگونه توليد سرمايه داری کارگران را موقتا اسير می سازد 

 روشن است که آمريت سرمايه در پروسه توليد حاکم بر - ٢١
مضافا ، کارگران هر محصولی را که توليد می کنند ، . اوضاع است 

ران در اول به اين امر آگاهی اما کارگ. به سرمايه دار تعلق دارد 
ندارند که محصوالتی که توليد می گردند از برکت و موهبت نيروی 

بر عکس کارگران بر اين باورند که ماشين آالت و . کار آنهاست 
تکنولوژی و ديگر نيروهای توليدی به رژيم سرمايه تعلق داشته و 

 آگاهی "کارگران تحت تاثير . دست آوردهای سرمايه داران هستند 

در يک مرحله از کار و زندگی خود توليدات را دشمنان خود " کاذب 
چرا کارگران چنين تصوری را نسبت به محصوالت . تصور می کنند 

توليدی که خود خالق آنها هستند ، در ذهن خود دارند ؟ زيرا کارگر 
قدرت خالقه خود را به سرمايه دار فروخته است و آن قدرت خالقه 

ار خريده است ، قدرت سرمايه را بنياد می سازد و به که سرمايه د
ثروت . به جنگ کارگر می رود " قدرت بيگانه " عنوان يک 

" سرشار جهان که از فعاليت انسان خلق می گردد ، به عنوان يک 
در رژيم سرمايه ، . کارگر را به مصاف می طلبد " قدرت بيگانه 

ايت از خود بيگانه برای کارگران پروسه توليد يک پروسه بی نه
در دوره اين چالش ، کارگر که کامال از خود بيگانه . سازی است 

گشته ، مثل ديگر انسان ها برای اينکه از تالمات زندگی فرار کند به 
  . عادت مصرف گرائی پناه می برد 

 اما ايجاد انگيزه قوی مصرف گرائی در بين کارگران تنها يکی - ٢٢
سرمايه از طريق آنها کارگران را تا از راههائی است که رژيم 

زمانی که به آگاهی های سياسی و ايدئولوژيکی نرسيده اند ، اخته و 
مارکس شرح می دهد که " سرمايه " در کتاب . مسخ می سازد 

رژيم سرمايه چگونه از طريق فقر و فالکت و فلج سازی و عليل 
ار واحد ک" ساختن روح و جسم کارگر زندگی و آينده او را به يک 

گره می زند ، که دقيقا از ويژگی های پروسه توليدی " تخصصی 
آيا توسعه تکنولوژی در . کارخانه ای در سرمايه داری است 

سرمايه داری توانست کارگران را نجات دهد ؟ جواب مارکس به اين 
توسعه تکنولوژی جدائی کار روشنفکری . سئوال يک نه کامل است 

در اين شرايط ، . و دستی کامل می سازد  مغزی را از کار بدنی �
سر و دست انسان از هم جدا گشته و نسبت به هم ديگر کينه ور می 

هر ذره ای از آزادی هم در فعاليت های بدنی و هم در " شوند و 
  . از بين می رود " فعاليت های مغزی 

 اما چرا اين وضع اتفاق می افتد ؟ بايد به ياد داشته باشيم که - ٢٣
ولوژی و تکنيک توليد که رژيم سرمايه تعبيه و تنظيم می کند ، تکن

چون کارگران هدف خود را . هدفش فقط ازدياد نرخ سود است 
داشته و برای آن مبارزه می کنند ، منطق سرمايه در جهتی حرکت 
می کند که انتخاب تکنيک ها هميشه به جدائی کارگران از همديگر 

نوع . عاليت آنها را آسان تر سازد کمک کرده و سرپرستی و کار و ف
آوری های توليدی شخصی که از طرف سرمايه داران تعبيه و تنظيم 

هدف آنها تقويت . می گردند مسلما بی طرف و غير متعهد نيستند 
چه در امور فکری ( کارگران و رشد و توسعه ظرفيت های آنان 

د تمام وسايل برای رش" برعکس . نيست ) وچه در امور مالی 
کارگر را " همانطور که مارکس تاکيد می ورزد اين است که " توليد 
او را از ظرفيت های " هدف اين است که ". پست و فاسد سازد .... 

   . �بالقوه روشنفکری در پروسه کار از خود بيگانه سازد 
  چرا توليد در سرمايه داری مسرت بخش نيست ؟ 

لی از مردم مکان کار  به کالمی ديگر ، تصادفی نيست که خي- ٢۴
خود را پر از مذلت و بدبختی می بينند زيرا که پروسه توليد سرمايه 

ولی چرا کارگران . داری مردم را از انسانيت خود تهی می سازد 
عليه اين امر مبارزه نمی کنند ؟ چرا کارگران نمی توانند پروسه 

  توليد را به نفع توسعه و اعتالی انسانی خود تغيير دهند ؟ 
اگر رشد و توسعه : باز بايد به اصل منطق رژيم سرمايه توجه کنيم 

انسانی باعث افزايش سود سرمايه گردد در آن صورت سرمايه 
اما رژيم سرمايه . داران دست به تغييراتی در آن جهت خواهند زد 

اصال مسئله اش اين نيست که رشد تکنولوژی منجر به بهبود و 
مضافا براب . از کار خود باشد شرايط مادی و خشنودی کارگر 

سرمايه مهم نيست که کارگران بخاطر توسعه تکنولوژی و ماشين 
. آالت جديد چقدر بيکار گشته و با محنت و درد روبرو می گردند 

مهم نيست که کارگران مهارت خود را از دست داده و شغل خود را 
ايش در هر شرايطی برای رژيم سرمايه مهم افز. از دست می دهند 

در رژيم " نظر مارکس در اين مورد اين است که . نرخ سود است 
سرمايه داری تمام شيوه ها در جهت افزايش بازدهی کارگر از 

در يک .طريق افزايش هزينه خود کارگران تعبيه و تنظيم می گردد 
کالم ، منطق حرکت سرمايه دشمن رشد و توسعه همه جانبه انسانی 

موفق گردند که از . ران هر کجا که هستند در نتيجه اگر کارگ. است 
طريق مبارزات خود به موفقيت هائی در زندگی خود دست يابند ، 
نظام سرمايه راههائی را انتخاب می کند که اين دستاوردها را از 

سرمايه داران بقدر کافی برای پيشبرد اين . دست کارگران بگيرد 
سايل توليد ، کنترل بر آنها از طريق مالکيت بر و. امر مسلح هستند 

توليد و با داشتن قدرت تصميم گيری در مورد ماهيت و سمت و 
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سوی سرمايه گذاری در نهايت امر می توانند اوضاع را به نفع 
افزايش درجه استثمار کارگران و گسترش ارزش اضافی به جلو 
ببرند عليرغم مقاومت و مخالفت کارگران ، رژيم سرمايه می تواند 

 که در سر راه گسترش در حوزه توليد بوجود آمده ، فايق بر موانعی
بايد توجه کرد که سرمايه در حوزه توليد حاکميت تام دارد و . آيد 

برای مبارزه عليه آن به محمل های ديگر و عوامل ذهنی مشخصی 
ا از بند اسارت احتياج است که کارگر زحمتکش بتواند خود ر

  . سرمايه رهائی دهد
ن ، در سرمايه داری آن کاالهائی توليد می شوند که  بنا براي- ٢۵

بيشتر و بيشتر ارزش اضافی داشته باشند تا پول و ثروت سرمايه 
ولی بايد به اين مسئله توجه کرد که بازار . داران را افزايش دهند 

در حوزه جريان . و يا بدون انتها نيست " گودال بی نهايت " يک 
مانی با مانعی بزرگ در مقابل توليد ، سرمايه داران در يک ز

گسترش توليد روبرو می گردند و آن محدوديت در حدود و ثغور 
بين آزمندی و ولع ( به خاطر وجود اين تضاد ماهوی . بازار است 

بی انتها و بی نهايت سرمايه داران در گستره توليد بيشتر از يک 
سرمايه )سو و محدوديت در حدود و ثغور بازار از سوی ديگر 

داران را بر اساس منطق حرکت سرمايه در دو جهت به موازات هم 
افرايش ارزش اضافی در گستره توليد از يک : به پيش سوق ميدهد 

سو و افزايش اندازه و حدود و ثغور بازار برای افزايش بيشتر سود 
اگر سرمايه دار نتواند ارزش اضافی خالص . اضافی از سوی ديگر 

ی معينی کسب کند چه علتی دارد که آن و کافی از فروش يک کاال
کاال را توليد کند ؟ با توجه به طبيعت رژيم سرمايه ، کامال نمايان و 
روشن است که چرا سرمايه داری در يک مقطعی از زمان تحول 

کشور مادر " خود بسوی گسترش حرکت سرمايه ماورای مرزهای 
  . سوق داده می شود " 

   .ای گسترش بازارجهانی شدن و احتياج سرمايه بر
 بازار هر چقدر بزرگ باشد باز سرمايه داران پيوسته خواهان - ٢۶

در مقطعی از تاريخ تکاملش ، چون . گسترش بيشتر آن هستند 
رژيم سرمايه خود را در حوزه گردش با محدوديت روبرو می بيند 
در نتيجه بسوی گسترش بازارهای ماورای مرزهای کشور مادر 

 تمايل به ايجاد بازار جهانی بطور مستقيم در . "روی می آورد 
در اين مورد ، مارکس اضافه می " نطفه خود سرمايه نهفته است 

هر نوع محدوديتی مانعی است که سرمايه دار می خواهد " کند که 
بنابراين ، سرمايه در گردش و حرکت خود می . بر آن فايق آيد 

ه خاکی را به بازار خواهد فضای محدود را در هم نورديده و کل کر
  " . خود تبديل کند 

در پروسه جهانی شدن ، رسانه های گروهی جاری نقش کليدی 
ويژگی های مشخص فرهنگ های ملی و تاريخی . ايفاء می کنند 

از طريق رسانه . کوچکترين ارزشی را برای رژيم سرمايه ندارد 
های گروهی جاری ، منطق حاکم بر سرمايه از طريق هژمونی 

ی استانداردها ، ارزش ها و احتياجات بشر در سراسر جهان ساز
در هر جائی که . حکم می کند که جهان را به بازار خود تبديل سازد 

سرمايه بعد از ورود خود حضور می يابد ، در آنجا از آگهی هاهی 
تبليغاتی و کاالها گرفته تا برنامه های هنری ، اجتماعی و مذهبی 

فرهنگ های متفاوت ، عادات .  گردند همگی يکسان و همگون می
و آداب و رسوم ناآشنا و سنن و ارثيه های تاريخی بی سابقه و بی 
نظير موانعی در مقابل گردش و حرکت سرمايه هستند که به هر 
نحوی از انحاء منجمله جنگ و نظامی گری بايد از سر راه سرمايه 

  . برداشته شوند 
  .گستره مصرف گرائی ايجاد احتياجات مصنوعی و جديد در 

 رژيم سرمايه در تکامل تاريخی خود از راههای گوناگون - ٢٧
بغير از افزايش ساعات . برای انباشت سرمايه استفاده کرده است 

کار اضافی و کاهش دستمزدها و سپس رشد و تقويت نرخ بازدهی 
تبادل " کار در توليد و بعدا گسترش بازار و تجارت بر اساس 

ن مرکزها و پيرامونی ها ، نظام سرمايه يک راه ديگری بي" نابرابر 
را نيز تعبيه می سازد که از طريق گسترش بازار به نرخ ارزش 

در گستره " احتياجات جديد " اضافی خود بيافزايد و آن ايجاد 
مارکس روی اين نکته تاکيد می ورزد که سرمايه . مصرف است 

ا مردم را برای مصرف دار به هر کاری که قادر است دست می زند ت
بيشتر قانع سازد امروز با تشديد جهانی شدن سرمايه مصرف گرائی 

استثمار ( به عنوان يک راه ديگر در جهت افزايش ارزش اضافی 
به يک نکته مسئله ساز و کليدی در نظام جهانی سرمايه ) کارگران 

شايان توجه است که قدرت سرمايه در انتقال . تبديل شده است 

 کاال به کشورهای پيرامونی که در آنجا سطح دستمزدها بی توليد
آنها از کشورهای پيرامونی " صدور " نهايت پائين است و سپس 

به کشورهای توسعه يافته مرکز بطور قابل توجهی شکاف بين 
بازدهی در توليد و دستمزدهای واقعی را بيشتر ساخته و نتيجتا نرخ 

افزايش استثمار در . اده است استثمار را در سطح جهانی افزايش د
سطح جهانی که عمدتا ناشی از دستمزدهای بسيار پائين در 
کشورهای پيرامونی است ، موفقيت های عظيم رژيم سرمايه را در 
گستره توليد تضمين ساخته و سرمايه داران را که با توليد اضافی 
روبرو گشته اند تشويق می سازد که به هر وسيله و محملی متوسل 

ردند که تا با ايجاد احتياجات جديد و عموما کاذب و مصنوعی در گ
  . گستره مصرف بتوانند به فروش های کالنی دست بزنند 

 باهم نيم نگاهی به حقوق هايی که به ورزشکاران حرفه ای - ٢٨
چرا و به چه علتی اين دستمزدها و . داده می شود ، بياندازيم 

تباط با آگاهی های تبليغاتی حقوق ها نجومی هستند ؟ همگی در ار
هر چقدر بيشتر و بيشتر . تجارتی است يعنی ازدياد ارزش اضافی 

مردم به بازی های ورزشی در تلويزيون تماشا می کنند ، به همان 
اندازه و مقدار در صد پولی که سرمايه داران صاحب رسانه های 
 گروهی جاری از سرمايه داران ديگر برای آگاهی های تبليغاتی

بطور مثال ، کفش .کاالهای آنان کسب می کنند ، افزايش می يابد 
نايک که آمريکائی است در کشورهای پيرامونی توسط کارگران 

بعد از صدور . بويژه زنان با هزينه خيلی کمی توليد می شود 
ميليونها جفت کفش نايک به آمريکا ، کمپانی نايک ميليونها دالر به 

در تلويزيون ها و مجامع عمومی در ورزشکاران می پردازد که 
در واقع ، يک . حاليکه کفش نايک را پوشيده اند ، حضور پيدا کنند 

رابطه ارگانيک بين رسانه های گروهی جاری که اين ورزشکاران 
را النسه می کنند و نرخ رشد استثمارکارگران در کشورهای 

  . پيرامونی وجود دارد که بررسی آن حايز اهميت است 
  .مار در حوزه گردش سرمايه استث
برای .  اما استثمار فقط در حوزه توليد به وقوع نمی پيوندد – ٢٩

تبديل کاالئی که دارای ارزش اضافی هستند به پول نقد ، سرمايه 
داران نه تنها بايد احتياجات جديدی را بوجود آورند بلکه آنها بايد 

ازند که توليد مردم را ملزم به کار در حوزه فروش آن کاالهائی س
البته سرمايه داران می خواهند که هر چقدر امکان دارد . کرده اند 

منطق حرکت سرمايه . در اين گردش توليد کمتر هزينه داشته باشند 
حکم می کند که کارگرانی که درگير فروش اين کاالها هستند ، به حد 

در اين پروژه هر قدر نرخ . امکان مورد استثمار قرار گيرند 
يعنی هر چقدر شکاف بين ساعات کار ( تثمار اين کارگران اس

) روزانه و ساعات کار ضروری برای دريافت دستمزد بيشتر گردد 
هزينه سرمايه در فروش کمتر بوده و نرخ ارزش اضافی برای سود 

  . بيشتر خواهد گشت 
 در اين شرايط بهترين راه برای استثمار کارگران در حوزه – ٣٠

استفاده ....  که از کارگران غير ماهر و نيمه وقت وتوليد اين است
اين نوع کارگران را به آسانی می توان از هم جدا ساخته و بر . کرد 

آنها نه تنها مشکل دارند که عليه سرمايه . عليه يکديگر برانگيخت 
بسيج گشته و متحد گردند بلکه عموما عليه يکد يگر به رقابت 

زمانی که در صد بيکاری افزايش می اين رقابت ها . برمی خيزند 
در اين شرايط ، رژيم سرمايه نه . يابد ، تشديد فوق العاده می يابند 

تنها دستمزدها را کاهش می دهد ، بلکه موفق می شود که مقدار 
فروش را از طريق اشاعه مصرف گرائی بين کارگران به شدت 

کارگران به عبارت ديگر ايجاد يک ارتش ذخيره از . افزايش دهد 
بخش غير رسمی " بيکار ،سرمايه داران را قادر می سازد که يک 

از بيکاران را در خدمت سرمايه قرار دهند که از هيچ نوع امنيت " 
نسبی و امتيازات حداقلی که کارگران رسمی دارند برخوردار نباشند 

اين کارگران غير رسمی که امروز تعداد آنها در کشورهای توسعه . 
به صدها ميليون نفر می " جنوب " و توسعه نيافته " مال ش" يافته 
در درون " بخش رسمی " و مثل کارگران به اصطالح ( رسد 

دائما عليه ) اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری متشکل نيستند 
همديگر رقابت می کنند و هر از گاهی نيز به رقابت با کارگرانی که 

کی از اين اوضاع . دازند بطور رسمی صاحب اشتغال هستند ، می پر
سود می برد ؟ مثل معمول ، رژيم سرمايه به خاطر رقابت بين 
کارگران موفق می شود که سود بيشتر را عايد سرمايه داران سازد 

در تحت اين شرايط تصور می شود که رژيم سرمايه هيچوقت با . 
ولی همان طور که شرح داده خواهد . بحران روبرو نخواهد گشت 

ژيم سرمايه باالخره در مسير تحول و رشد خود با بحران شد ، ر



 17

های غير قابل تصور روبرو می گردد و به تدريج توسط چالشگران 
  . ضد نظام به چالش طلبيده می شود 

  چرا سرمايه داری دچار بحران می گردد ؟ 
 سرمايه پيوسته تالش می کند که با حرکت و گردش خود در – ٣١

 زمين ، به افزايش ارزش اضافی خود ادامه بازاری به بزرگی سياره
اما در اين امر رژيم سرمايه هميشه با موفقيت روبرو نمی . دهد 

در يک مرحله از تاريخ رشد و گسترش خود ، آنچه را که . گردد 
سرمايه در حوزه توليد بوجود می آورد باالخره گريبان او را می 

اری به خاطر کاهش اين زمانی اتفاق می افتد که سرمايه د. گيرد 
مداوم ساعات کار ضروری کارگر و ازدياد سرسام آور ساعات کار 

اين . اضافی باالخره با مسئله توليد زياد و فراوان روبرو می گردد 
امر دقيقا زمانی اتفاق می افتد که نرخ مصرف کارگران به موازات 

ی در واقع ، توليد زياد. نرخ بازدهی کار کارگر افزايش نمی يابد 
توليد در سرمايه داری . تضاد بنيادی سرمايه توسعه يافته است 

بدون در نظر گرفتن محدوديت های واقعا موجود در بازار وعدم 
در نتيجه يک . قدرت خريد کارگران به افزايش خود ادامه می دهد 

نوع تنشی بين ابعاد محدود مصرف و نرخ و مقدار توليد در بازار 
رهه ای از زمان منجر به عروج بحران به وجود می آيد که در ب

  . های گوناگون در رژيم سرمايه می گردد 
 اولين عالمت عدم توازن بين قدرت توليدی ارزش اضافی و  -٣٢

تشديد رقابت بين سرمايه داران ) يعنی جامعه ( قدرت خريد کارگران 
( اين رقابت شديد نشان می دهد که انباشت عظيم سرمايه . است 

( با محدوديت ها و عدم توانائی بازار ) يه گذاريهای کالن يعنی سرما
در نهايت ، پيشروی و افزايش . روبرو گشته است ) کاهش مصرف 

کاالهای زيادی که توليد . اين عدم توازن به بحران منجر می گردد 
گشته اند به فروش نمی رسند و طبيعتا چون به فروش نمی رسند و 

چون سودی در کار نيست . می شوند در انبارها روی هم انباشته 
کاهش . پس سرمايه داران تصميم می گيرند که آنها را توليد نکنند 

مهم نيست که مردم برای . در توليد همان و ازدياد بيکاری همان 
توليد اجناس ضروری محتاجند ، مهم برای سرمايه داران سود است 

 علت واقعی بايد هميشه بياد داشته باشيم که در سرمايه داری. 
عموما در بحبوحه و عروج . برای توليد سود است نه احتياج مردم 

بحران هاست که اقتضای طبيعی و ذاتی رژيم سرمايه بويژه در ميان 
  . اقشار مختلف قربانيان نظام ، افشا می گردد 

  .سرمايه داری ) طبيعت ( برمال گشتن ماهيت 
را به وجود می  وقوع بحران در سرمايه داری اين امکان - ٣٣

آورد که توده های مردم نسبت به گذشته بيشتر متوجه جوهر و 
عامل سود و نه احتياجات انسانی : اقتضای طبيعی رژيم گردند 

در کدام نظام . مقدار توليد را در سرمايه داری تعيين می کند 
اقتصادی ديگر امکان دارد که در آن واحد رژيم اجازه دهد که در 

انسان ها بيکار گشته و ) ويا در بخشی از جهان ( بخشی از جامعه 
) و جهان ( از گرسنگی نابود گردند و در بخش ديگر از جامعه 

وفور غذا را به حدی برساند که شکايت از توليد زيادی غذا رواج 
  يابد ؟ 
 اما هر بحرانی ضرورتا توده های مردم را به جائی نمی - ٣۴

بدون ترديد ، در زمان . بکشند رساند که هستی نظام را زير سئوال 
گردش بحران مردم به مبارزه عليه بعضی جنبه های مشخص 

مثل ساعات کار ، سطح دستمزدها و شرايط محيط (سرمايه داری 
کار و سطح بيکاری ناشی از بحران توليد و انباشت زيادی ، تخريب 
... محيط زيست ، تخريب و نابودی فرهنگ های ملی و حاکميت ها و

ولی تا زمانی که مردم ماهيت و اقتضای طبيعی . می خيزند بر) 
سرمايه داری را درک نکنند به تصورات خود در مورد اينکه تمامی 

و بد ادائی " کين " به خاطر " نيش عقرب " مشکالت موجود مثل 
روی اين اصل مردم تا زمانی که به اين . اوست ادامه ميدهند

" ند که مشکالت منبعث از تصورات خود ادامه می دهند و معتقد
و " اشتباهات " رژيم سرمايه نبوده و بلکه از " اقتضای طبيعی 

گردانندگان آن است در نتيجه مبارزه را ) سهل انگاری ( سهوهای 
در گستره های متنوع و جنبش های پراکنده تا سرحد ايجاد سرمايه 

  . به پيش می برند " دلسوز " و " انسانی " داری 
رتی که واقعيت اين است که رژيم سرمايه به خاطر  در صو- ٣۵

ماهيت خود به هيچ وجهی خواهان استقرار يک سرمايه داری 
انسانی و دلسوز نيست زيرا آنچه را که سرمايه می خواهد سود 

وانگهی ، رژيم سرمايه اگر تحت فشار مبارزات کارگری و . است 

ز اهرم های ديگر چالش های اجتماعی قرار گيرد ، به استفاده ا
  . سرکوبگر دولت متوسل می شود 

  دولت در خدمت رژيم سرمايه 
 در رژيم سرمايه ، اهميت دولت و بازوی نظامی آن در رابطه - ٣۶

وظيفه . با بزرگی و گسترش بازار سرمايه داری اهميت پيدا می کند 
عمده دولت و قوای سه گانه و ارتش آن عمدتا و پيوسته حفظ و 

زار و تامين گسترش آن بر پايه منطق حرکت و حراست امنيت با
در واقع تسلط و هژمونی بالمنازع رِژيم . گردش سرمايه است 

) کارگران و ديگر زحمتکشان ( سرمايه بر بازار و توليد کنندگان 
چون . مسلما از طريق اهرم های دولتی تامين و تضمين می گردد 

عليه سرمايه کارگران و ديگر زحمتکشان به مقاومت و مبارزه 
دست می زنند و بازار به تنهائی نمی تواند آن مقدار سودی را که 
سرمايه دار ميخواهد کسب کند ، در نتيجه دولت به عنوان آخرين 

دولت در . اسلحه توسط رژيم سرمايه مورد استفاده قرار می گيرد 
خدمت سرمايه آماده است که طبق دلخواه منطق سرمايه تمامی 

تظاهر به " را تخريب ساخته و ... ارگری ، دهقانی واتحاديه های ک
را به کناری زده و حتی به فاشيسم متوسل گردد که " دموکراسی 

استفاده از اهرم های .امنيت انباشت سود را تامين سازد 
  . سرکوبگرانه دولت فقط محدود به کشور خودی نمی گردد 

   .پايه اصلی و جوهر امپرياليسم
رمايه در راستای کسب سود و انباشت  حرکت و گردش س- ٣٧

رژيم سرمايه با هجوم و . بيشتر پايه اصلی پديده امپرياليسم است 
نفوذ خود در کشورهای جهان در طلب دسترسی به منابع طبيعی 

و صدور سرمايه به ان ) برای فروش کاالهای خود ( ارزان و بازار 
زار ، يک ولی حرکت سرمايه به غير از منابع و با. کشورها است

منبع ديگری را نيز می خواهد و آن استفاده از کار ارزانی است که 
در کشورهای بويژه توسعه نيافته صنعتی و نيمه صنعتی وجود 

کارگر ارزانی که هيچ نوع بيمه نداشته ، ضعيف و بی دفاع . دارند 
بوده ، دسترسی به اتحاديه کارگری نداشته و جدا از ديگر کارگران 

ری کمال مطلوب سرمايه داران در تاريخ تکامل سرمايه است ، کارگ
داری است که در عصر امپرياليسم به اوج معروفيت خود در 

پس می توان گفت که در . فرهنگ تجارت بين المللی می رسد 
منطق حاکم بر حرکت سرمايه ، گلوبوليزم در ماهيت و طبيعت 

اين . ت سرمايه از همان اوان شکلگيری و رشدش وجود داشته اس
حرکت و منطق حاکم بر آن هر نوع تمدن ، فرهنگ ، عادات و 
رسوم و مقاومتی را که مانعی در مقابل خود ببيند به طرز بی 

 نايل آيد ، سود بيشتر ،رحمانه ای نابود می سازد که به هدف خود 
 .  
 رژيم سرمايه در تالش خود برای کسب سود بيشتر به اهرم - ٣٨

 می گردد که ضرورتا سرکوبگر و يا نظامی های ديگری نيز متوسل
از اواخر قرن نوزدهم به اين سو ، انديشه ها و گفتمان های . نيستند 

مسلط که توسط نهادها و دپارتمان های علوم اقتصادی در دانشگاه 
هاو فکر انبارها در جوامع و در افکار عمومی جهانی تبليغ و اشاعه 

. ت نظام جهانی سرمايه بوده اند يافته اند ، بهترين اهرم های حاکمي
در پروسه نبرد و تالقی انديشه ها و گفتمان ها ، رژيم سرمايه برای 
حفظ کنترل خود بر بازار و پايگاه های امپرياليستی ايدئولوژی عدم 

و " مقدسات " و عدم بی حرمتی به " بازار آزاد " مداخله در امور 
و ايدئولوگ " ان اقتصاد استاد" قوانين حاکم بر آن بازار را توسط 

گفتمان مسلط تا . های فعال درفکرانبارها تبليغ کرده و رواج می دهد 
بر آن بود ) پيش از آغاز بحران اقتصادی  مالی کنونی ( اين اواخر 

بطور اجتناب ناپذيری " بازار آزاد " که مداخله و بی حرمتی نسبت به 
وجه است که تا اين شايان ت. منجر به فاجعه و هرج و مرج می گردد 

در دانشگاههای " بازار آزاد " اواخر هر صحبتی و يا نوشتاری عليه 
آمريکا بويژه در رشته های اقتصاد ، تجارت ، حسابداری و امور 
مالی بين المللی به يک تابو در آمده بود و تا آنجا که نگارنده اطالع 

استادی که دارد در هيچ يک از دپارتمان های اقتصاد اين دانشگاهها 
عليه موهبت ها و مقدسات متعلق به بازار آزاد باشد ، بطور تمام وقت 

در نتيجه تمام دانشجويانی که رشته تحصيلی . مشغول تدريس نيست 
آنها اقتصاد است توسط استادانی آموزش و پرورش می بينند که 

هستند که در ) هيچ بديلی وجود ندارد ( معتقد به گفتمان مسلط تينا 
 اين انديشه را بين دانشجويان و از طريق رسانه های فرمانبر واقع

چه در کشورهای توسعه يافته مرکز و چه ( گروهی بين مردم جهان 
تبليغ کرده و ترويج می کنند ) در کشورهای توسعه نيافته پيرامونی 

مادی و معنوی آنها " رسيدن به رفاه " و " رستگاری " که تنها راه 
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" خروشان و مقدس "  درهای خود به سوی امواج مبتنی بر باز کردن
. بازار آزاد و پذيرش بی قيد و شرط قوانين حاکم بر آن بازار است 

رژيم سرمايه با تاسيس و ايجاد نهادها و فکرانبارها و سازمان های 
مثل بانک جهانی صندوق بين المللی پول و سازمان ( بين المللی 

پرداخته و اگر فردی ، " تينا " به تبليغ انديشه ) جهانی تجارت 
مقاومت و " تينا " گروهی و يا کشوری در مقابل گفتمان مسلط 

. مبارزه ای را به پيش ببرد ، بی رحمانه مورد تهاجم قرار می گيرد 
بطور خالصه ، نظام جهانی سرمايه با استفاده از اهرم های دولتی ، 

وسه های نهادها و فکرانبارهای متعلق به خود و با تشديد پر
کمپرادور سازی دولت های ضعيف بويژه در کشورهای جنوب قوانين 

نئوليبراليسم را در اکناف جهان حاکم می " بازار آزاد " مسلط بر 
 حرکت و گردش بی قيد و - ١: سازد که عمده ترين آنها عبارتند از 

 - ٢. شرط سرمايه در سراسر کره خاکی بدون کوچکترين محدوديت 
 مقرراتی که به نفع کارگران و ديگر زحمتکشان در لغو قوانين و

 تضعيف دولت ها در مقابله با رژيم - ٣مقابل يورش سرمايه است 
  .  تقويت دولت ها در همکاری با منويات سرمايه - ۴سرمايه 

 عليرغم پروژه های متنوع اقتصادی ، سياسی و فرهنگی که - ٣٩
رتاسر جهان برپا رژيم سرمايه در جهت انباشت سود و ثروت در س

باالخره مبارزه مردم عليه سرمايه و بهبود و رشد خود . می سازد 
با اوجگيری اين مبارزات ، نظام سرمايه که سال ها . ادامه می يابد 

به تقويت اهرم های دولتی به نفع گسترش سرمايه پرداخته ، دولت 
 امپرياليستی را به مداخالت سياسی و ماجراجوئی های نظاميگری و

اين مداخالت و ماجراجوئی های جنگی از کودتاهای . جنگی واميدارد 
آرام و خزنده اقتصادی و مالی گرفته تا کودتاهای خونين و باالخره 
تجاوزات نظامی و جنگ های خانمانسوز را در بر می گيرند که 
هدفشان استقرار دولت های اخته شده و کمپرادور در خدمت ادامه و 

چه از طريق استثمار ، اشاعه مصرف گرائی  ( گسترش منطق سرمايه
و يا غارت " تبادل نابرابر " و چه از طريق اعمال انواع مختلف 

اين وقايع بويژه زمانی اتفاق می افتد که رژيم . است ) عريان مستقيم 
سرمايه در صدد است که با ازدياد ارزش اضافی در بخش پيرامونی 

اگر دولت . هانی بيافزايد به درجه و عمق هژمونی خود در سطح ج
های کمپرادور و وابسته ساخت نظام بنا به علل قابليت و ظرفيت 
خدمت در زمينه گسترش و انباشت سرمايه را نداشته و يا تحت 
شرايط جهانی و فعل و انفعاالت منطقه ای و کشوری بطور استثنائی 

و از فرمانروائی سرمايه سرپيچی کنند ، نظام سرمايه به مداخالت 
تهاجمات بيشتر امپرياليستی دست می زند تا آنها را دوباره مطيع و يا 

در يک کالم ، پديده امپرياليسم که از عمر شکلگيری ، . نابود سازد 
از کنگره برلين ، و ( پيدايش و رشد آن نزديک به صد و پنجاه سال 

می گذرد ، از توسل به هيچ )  به اين سو ١٨٨۴تجزيه آفريقا در سال 
له ای در جهت انباشت سود و ثروت کالن سرمايه داری دست وسي

بررسی تاريخ سبعيت آن اين قضاوت را درباره آن تائيد . برنمی دارد 
هيچ " سبعيت حيوانی " به قول ارنستو چگوارا اين . می کند 

محدوديتی برای خود قائل نيست و هر انسانی را که جرات کند که 
در زير چکمه هايش خرد می کند " کند عليه آن و برای آزادی مبارزه 

 . "  
 امپرياليسم ارثيه ذاتی در رژيم سرمايه برای ازدياد ارزش - ۴٠

در نتيجه تعجب آور نيست که در مقاطع متعدد عمر اين . اضافی است 
پديده ما شاهد رقابت های حتی خونين و خانمانسوز بين کشورها و 

ولی بدون ترديد تضاد . جناح های مختلف امپرياليستی گشته ايم 
اصلی و عمده پيوسته بين رژيم جهانی سرمايه و طبقات زحمتکش و 
کارگر که توليد کنندگان واقعی تمام محصوالت انسانی هستند بوده 

به عبارت ديگر ، امپرياليست ها عليرغم رقابت ها و تفاوت . است 
 های موجود بين خود ، هميشه در استثمار بويژه کارگران کشورهای
مرکز و در غارت و چپاول منابع طبيعی و نيروی کار کشورهای 

  . پيرامونی منافع و اهداف مشترک داشته اند 
 شبح سبعيت و بربريت سرمايه جهان و بشريت را تهديد می کند - ۴١
امروز در سراسر جهان بين مردم بويژه کارگران ، زحمتکشان و . 

 است که آيا بشريت جوانان اين سئوال بطور جدی اين سئوال مطرح
قادر است که از راه سرمايه داری به رستگاری و سعادت برسد ؟ 
البته بخشی از مردم می توانند به برکت سرمايه داری به ثروت و 
زندگی در نازو نعمت دست يابند ولی تعداد آنها به بيشتر از ده در صد 

رانه آنها به شک. جمعيت شش ميليارد و نيم نفری جهان نيز نمی رسد 
ثروت و قدرت خود در جزايری پر از رفاه و نازو نعمت در وسط 

رژيم سرمايه نمی . اقيانوسی پر از فقر و بدبختی زندگی می کنند 

تواند جامعه ای را بنا نهد که در آن رشد و توسعه آزاد يک انسان 
به . شرط اصلی توسعه آزاد برای همه انسان ها در آان جامعه باشد 

نفعاالت در ماهيت نابرابر و غير عادالنه سرمايه امروز هر رو فعل و ا
به مرحله ای رسيده اند که بشريت به جد خواهان ايجاد و گسترش 

  . يک آلترناتيو اصيل شده است 
  توسعه انسان و سوسياليسم 

اين بديل منبعث از منطق .  يک بديل واقعی و جدی وجود دارد - ۴٢
ال ها انسان ها آگاهانه و قرن ها و س. توسعه انسان می باشد 

در پانصد سال . ناآگاهانه برای استقرار آن بديل مبارزه کرده اند 
گذشته ، مردم هرکجا که حضور داشتند بر عليه منطق سرمايه و به 

در مسير طوالنی اين . نفع منطق توسعه انسان مبارزه کرده اند 
ست که مبارزه بوده است که بشريت زحمتکش به تدريج موفق گشته ا

  . به چرائی سوسياليسم پی ببرد 
اگر قرار است اين بشريت زحمتکش از فقری که امروز بيش از هر 
زمان در گذشته جهانی و گسترده شده رهائی يابد ، می بايد چشم انداز 
سوسياليسم را به عنوان يک ايده ، يک پروژه ، يک راه و باالخره 

سوسياليسم قرن بيست و . يک نظام بديل جانشين رژيم سرمايه سازد 
و يا " سرمايه داری دولتی "يکم نمی تواند از طريق اعمال رژيم 

در . بوجود آيد " راه رشد غير سرمايه داری " پروسه توهم انگيز 
سوسياليسم معاصر ، انسان بيش از هر زمانی در گذشته بر نيروهای 

را در توليدی و نهادهای دولتی کنترل داشته و نتيجتا نقش عمده ای 
  . توسعه و رشد انسان ايفاء خواهد کرد 

  چشم انداز سوسياليسم در قرن بيست و يکم چيست ؟ 
 بر اساس درس آموزی ها از بررسی گذشته های جنبش - ۴٣

سوسياليستی بويژه در دوران سه انترناسيونال و تجربه اندوزی از 
پراتيک کشورهای سوسياليستی و مخصوصا در اتحاد جماهير 

و چين توده ای و کوبا در قرن بيستم ، در اينجا چندين وجه شوروی 
و ويژگی های سوسياليسم قرن بيست و يکم که توسط مارکسيست 
های متعلق به کمپ های گوناگون سياسی فرموله و بيان شده اند ، را 

  . بطور مختصر توضيح می دهم 
ا ي( برعکس نظام سرمايه داری ، در سوسياليسم انسان و نه ماشين 

اين امر که . ، مد نظر است و برتر از همه چيز قرار دارد )دولت 
بخشی از چشم انداز سوسياليسم است ، بايد بصورت اليحه و سپس 
قانون در جامعه ای که در جهت استقرار سوسياليسم بحرکت در آمده 

به کالمی ديگر ، تضمين همه جانبه پيشرفت . است ، مطرح باشد 
پتانسيل خالق هر انسان و به کار انداختن انسانی و گسترش دادن 

کامل پتانسيل او در جامعه دموکراتيک ، افق سوسياليسم را در قرن 
  . بيست ويکم تعيين خواهد کرد 

را " اقتصاد سرمايه " جای " اقتصاد سوسيال " در اين چشم انداز ، 
منظور از اقتصاد سوسيال يعنی اقتصادی که منطق حرکت . می گيرد 
 در انسان ، در کار و در واقع بر کارگران و ديگر زحمتکشان خود را

و خانواده هايشان که اکثريت عظيمی از جمعيت جوامع را تشکيل می 
در صورتی که در ساختار اقتصادی سرمايه منطق . دهند ، بنا می نهد 

حرکت نه بر انسان و کار او بلکه بر انباشت و تمرکز سرمايه که در 
  . ل سرمايه داران قرار دارد ، بنا شده است دست و انحصار کام

 مروری کوتاه به تاريخ جوامع بشری نشان می دهد که چشم - ۴۴
اين همان آرمان جنبش . انداز سوسياليسم چندان هم ناآشنا نيست 

های بزرگ ، سنن انسان گرا ، آرزوی جوامع بومی و خانواده بشر و 
بنی آدم " ن با بينش انسان هائی است که عاليق شخصی و گروهی شا

  . و با همبستگی جهانی انسان پيوند خورده اند " اعضای يکديگرند 
افق سوسياليستی چشم اندازی است که ايجاد پيوند ميان مردم از 

معيار سوسياليسم کاهش . طريق مبادله کاالها را قويا رد می کند 
معنوی مداوم نابرابری ها و برآورد کردن نيازها و احتياجات مادی و 

استفان مزاروش عموما به منظور تشريح يک . افراد جامعه است 
جامعه که در آن بجای مبادله کاالها ، مبادله فعاليت ها و کار با توجه 
به نيازها و احتياجات اشتراکی جامعه وجود داشته باشد ، به متون و 

چشم اندازی که مزاروش و ديگر . نظرات مارکس رجوع می کند 
مانتلی " ای سرشناس منجمله بعضی از نويسندگان مارکسيست ه

از سوسياليسم قرن بيست ويکم " مثل مايکل لی بو ويتز " " ريويو 
ترسيم می کنند ، در آمريکای التين مورد استقبال سوسياليست ها و 

اما چگونه انسان ها . ديگر نيروهای برابری طلب قرار گرفته است 
ورای يک افق و چشم انداز می برای سوسياليسم قرن بيست ويکم ما

توانند آرزوهای برابری طلبانه خود را برآورد ساخته و خود را از 
  رهائی دهند ؟ " اقتصاد سرمايه " يوغ 
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بايد چه مرحله ای را طی کرد و باالخره چگونه بايد استراتژی 
مبارزاتی را بر اساس ايجاد انترناسيونال های نوين و همبستگی 

ناطق مختلف و کليه جهان تنظيم کرد ؟ اينها بشريت زحمتکش در م
بخشی از سئواالتی هستند که توسط مارکسيست ها و سوسياليست 
ها که به نحله های فکری و مکتبی گوناگونی تعلق دارند ، مطرح 
می گردند و در آينده در فرصت مناسبی به چند و چون اين سئواالت 

  . خواهيم پرداخت 
  منابع و مآخذ 

، " نقدی بر اقتصاد سياسی : سرمايه " رکس ،  کارل ما- ١
توليد ارزش اضافی مطلق ، :  ، بخش سوم ١٩٠۶نيويورک 

 ، ۶١٨دستمزدها ، صفحات :  و بخش پنجم ١٩٧ ، ٢٣۵صفحات 
  ) . به انگليسی  ( ۵٨۶
ترجمه ايرج اسکندری ، جلد " سرمايه "  کارل مارکس ، - ٢

، "  ارزش به سرمايه تبديل اضافه: " چهارم ، فصل بيست و دوم 
  ) . به فارسی  ( ۵٢١- ۴٩٣صفحات 

، " درباره ايرلند "  خورشيدی ، ١٣۴٩ همانجا ، جلد پنجم ، - ٣
   . ۶٠٧ ، ۶١٩صفحات 

اقتصاد سياسی طبقه : فراسوی سرمايه "  مايکل لی بوويتز ، - ۴
   . ٢٠٠٣، لندن " کارگر 

، " ت ويکم سوسياليسم برای قرن بيس"  مايکل لی بوويتز ، - ۵
   . ٢٠٠۶نيويورک 

: راه انسان به سوی توسعه و رشد "  مايکل لی بوويتز ، - ۶
، " مانتلی ريويو " ، در مجله " سرمايه داری يا سوسياليسم ؟ 

اول . تايپ شد١۶/۴/٢٠٠٩در تاريخ . ۴ ،۶٣صفحات  ، ٢٠٠٩فوريه 
  پايان      ١٣٨٨خرداد 

…………………………………… 

   انتخاباتی و مطالبات مردمرقابت های : بقيه مقاله
رژيم جمهوری اسالمی : فرصت انتخاباتی معنايش روشن است

منفور و بشدت نيازمند آن که شرکت مردم , رژيمی است سرکوبگر
, و رای به اسالم" مشروعيت نظام"در انتخابات هايش را تاييد 

هم از اين رو در دوره های . انقالب و نظام واليت فقيه جا بزند
ت شکاف و مشاجره بر سر قدرت در درون رژيم موقتا انتخابا

از آنجا که برای گرم کردن تنور انتخابات راهی , گسترش می يابد
جز مخاطب قرار دادن مردم و مصادره بخشی از مطالباتشان از 

انتخابات , سوی نامزدهای رژيم واليت مطلقه فقيه وجود ندارد
همين فرصت . ردفرصتی برای طرح مستقل مطالبات فراهم می آو

است که بويژه می تواند از سوی تشکل های مردمی در جهت 
طرح مستقل خواست ها و مطالبات شان و مقابله با عوام فريبی 
نامزدهای رژيم در مصادره اين مطالبات مورد بهره برداری و 

 .تبليغ قرار گيرد
    ١٣٨٨ خرداد ١٠

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

  !نمايشی در ده پرده : بقيه 
از بررسی انتخابات رياست جمهوری ، اين حقيقت را ميتوان 
استنتاج نمود که در آپارات جمهورى اسالمى قدرت واقعى نه در 
دست نهادهاى به اصطالح انتخابى بلكه در دست نهادهاى انتصابى 

 مصلحت نظام، قوه قضاييه و  چون شوراى نگهبان، مجمع تشخيص
ظامى متعدد است آه همگى تحت هدايت مستقيم رهبر با قواى ن

  .  قرار دارند اش اختيارات خدايى
اآنون بخش بزرگی از مردم ايران نيز پی به اين واقعيت مسلم برده 
اند ، از اينرو شرکت در نمايش خيمه شب بازی باالئيها را چيزی 
جز مددرسانی به  دوام و بقاى رژيم استبدادى و قرون وسطايى 

از اين رو . حاآم و ايجاد مشروعيت بين المللی برای آن نمی دانند
 ، سياستی کامال ٨٨تشويق مردم به شرآت در انتخابات  خرداد 

اشتباه و در راستای تقويت رژيم و سنگ اندازی در برابر شکل 
گيری اراده مستقل کارگران و زحمتکشان ايران برای دستيابی به 

  . شود آزادی و برابری ارزيابی مي
 !هان واقعی به اين نمايش مضحک استپاسخ  آزاديخواتحريم،
 ٨٨خرداد 

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

  »»انتخاباتانتخابات««در رابطه با نمايش در رابطه با نمايش 
   رياست جمهوری در ايران رياست جمهوری در ايران

  !روشنفکران و مردم آزاده
 :ايراندر 

دان از حق آزادی بيان و نويسان و هنرمننگاران، وبالگ نويسندگان، روزنامه-
  .قلم و انديشه و تشکل برخوردار نيستند

های سياسی ممنوع است و فعالين آن تحت تعقيب،  فعاليت احزاب و سازمان-
  .گيرندزندان، شکنجه و اعدام قرار می

ها، سنديکاها و منجها، نهادها، اناقشار مختلف مردم، حق تشکيل کانون -
  .د را ندارندشوراهای دمکراتيک مردمی خو

های عمومی شود و حتا رسانهها مستقل داده نمی حق فعاليت آزادانه به رسانه-
ها تحت پيگرد نگاران آنمنتقد هم به طور گروهی تعطيل و نويسندگان و روزنامه

  .گردندپليسی قرار گرفته و از کار اخراج می
امنيتی به  - هرگونه اعتراض و اعتصاب ممنوع است و نيروهای انتظامی -

رحمانه به تجمعات بر حق زنان، کارگران، دستور سران حکومتی، بی
ها برند و با ضرب و شتم غيرانسانی آندانشجويان و مردم معترض يورش می

  .کنندرا متفرق و يا دستگير و زندانی می
اری مجامع عمومی ذ کانون نويسندگان حق فعاليت آزادانه ندارد و حتا از برگ-

کنند و هر جايی هم هيئت دبيران جمع شوند با يورش وگيری میآن نيز جل
  .گردندمامورين امنيتی مواجه می

ها شود و يا اگر هم داده شود سالها داده نمی جواز انتشار به بسياری از کتاب-
های دارای مجوز رسمی، باز هم تازه پس از چاپ و انتشار کتاب. کشدطول می

بسياری از . و خمير نکنند وریآها را جمع آنهيچ تضمينی وجود ندارد که
  .شوندتوليدات سينمايی و هنری به بايگانی سانسور سپرده می

 روزی نيست که حکم اعدام اجرا نشود و حتا حکومت اسالمی، اولين حکومت -
برخی مواقع . در جهان است که برای کودکان نيز حکم اعدام صادر می کند

رعب و ا  تدارندنگه میها  جرثقيلرویها ها ساعتقربانيان را در ميادين شهر
  . بيافرينند در ميان مردموحشت

وجود دارد که چشم را در مقابل » قصاص« قوانين اسالمی وحشيانه به نام -
  .برندآورند و دست و پای دزدان درمانده را میچشم در می

و استثنايی  قانون سنگسار وجود دارد که عمدتا زن و در مواقع بسيار نادر -
های ريز به کنند و سپس با کوبيدن سنگمرد را نخست تا سينه در خاک دفن می

  .آورندسر و کله قربانی، به شکل زجرکش او را از پا درمی
 نصف يعنی.  وجود ندارد برای زنان در قوانين ايران، آزادی کانديدا شدن-

نخست شورای کانديداها را .  از حق کانديداتوری محرومند»زنان «جامعه
 شرط اصلی باقی ماندن »ررهب«گذراند و نهايت نظر نگهبان از غربال خود می

 از عوامل ی نفرچندکانديداها در ليست است و سپس از ميان صدها کانديدا 
گذارند و از مردم حکومت را در ليست باقی می»  نظامی-سياسی  «هشناخته شد

روشن است که اين .  رای دهندخواهند به منتخبين شورای نگهبان و رهبرمی
انتخابات نيست، بلکه انتصابات و جا به جايی مهرهای حکومتی از باالست و از 

 برای انحرافهای رای به عنوان سياهی لشکر حضور مردم بر سر صندوق
ای رهبر به گفته علی خامنه. گيرداستفاده قرار میافکار عمومی، مورد سوء

 کليت نظامها ريخته شود، رای به  ه صندوقحکومت اسالمی، هر رايی که ب
اق، ترور و وحشت، سرکوب و کشتار، تنيعنی رای به ادامه سانسور و اخ. است

  .شکنجه و اعدام و جهل و خرافات حکومت اسالمی
 وجود و ماهيت واليت فقيه و قدرت مطلقه رهبر مذهبی، قوانين غيرانسانی -

های عادالنه و بر حق مردم، واستحاکم بر جامعه و سانسور و سرکوب مدوام خ
ترين جايی برای انتخابات و آزادی کانديد شدن و رای دادن باقی نگذاشته کم

های  ايران، از وعده و وعيدهای توخالی سی ساله جناح تحت ستممردم. است
داخل حکومتی که هر چهار سال يک بار برای تقسيم مجدد قدرت و حاکميت با 

دارند، اما به محض اين که از سوی قدرت مردم کش مهمديگر رقابت و کش
. شوندکوب وحشيانه اعتراضات مردم متحد میراحساس خطر می کنند، برای س

ها آزادی و رفاه و زندگی درخور آن. اندمردم ما، از اين وضعيت خسته شده
  .ها را از مردم سلب کرده استخواهند که حکومت اسالمی آنانسان می

در ( و انجمن قلم ايران)در تبعيد(کانون نويسندگان ايراندر چنين شرايطی، 
- که از گوهر آزادی بی حد و حصر بيان و قلم و انديشه و تشکل دفاع می)تبعيد
-های اجتماعی آزادید و همواره پشتيبان مبارزات بر حق و عادالنه جنبشنکن

 را »1388  خرداد٢٢انتخابات «؛ در حال حاضر بحث شرکت در هستندخواه 
سران حکومت اسالمی شعور و . دندانترين طنز تاريخ میترين و تلخبزرگ

در حالی که مردم جامعه ما، . گيرندآگاهی اجتماعی جامعه ما را دست کم می
موجود  برای تغيير شرايط ناگوار. شايسته تحمل چنين شرايط سياهی نيستند

تا به روشنايی و  ی بودمان، عمال بايد عليه کليت حکومت اسالمحاکم بر جامعه
دنيای بهتر دست يافت، نه با شرکت در نمايش انتصابات برای بقای آن کمک 

  )در تبعيد(  انجمن قلم ايران- )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران      .دکر
 ٢٠٠٩می  ٣٠

………………………………………  
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  ری اسالمیه جمهوب
  بخاطر دستگيری فعالين کارگری 

  کارگران،در روز جهانی 
  !در ايران اعتراض کنيد  ٢٠٠٩اول ماه مه 

رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی در ايران بار ديگر در حمله به 
جنبش کارگری و سرکوب آن و با هدف محدود کردن و پيشگيری 

يالت مستقل کارگری از رشد اتحاديه ها و سنديکاها و ديگر تشک
 در روز جهانی ی دست به دستگيری های گسترده اي،در ايران

کارگر زده است و هنوز تعداد بسياری از اين فعالين در زندان های 
 .رژيم به سر می برند 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور در 
 کردن ادامه فعاليت های خود جهت توقف دستگيريها و نيز آزاد

همه دستگيرشدگان و فعالين کارگری در ايران از ديگر حرکات 
کرده و اعتراضی و افشاگرانه در اين راستا پشتيبانی و حمايت 

  . ميکند
و ها در کشوربا دستگيريهای اول ماه مه امسال در ايران، 

های مختلف کميته ها ی ويژه دفاع با خواست فوری و بدون شهر
 تشکيل گرديده است،  شدگان اول ماه مهشرط آرادی دستگيرقيد و 

اول مه ميته های برای آزادی دستگير شدگان ميتوان ازکاز جمله 
دستگيرشده کميته دفاع از کارگران در استکهلم، فرانکفورت و 
نهادهای همبستگی ضمن . نام برد... دراول ماه می درپاريس و 

 فعاليت ابراز خوشنودی از تشکيل کميته های دفاع اول ماه مه ،
 برای خواست آزادی داين کميته ها را در راستای فعاليتهای خو

دستگير شدگان اول ماه مه دانسته و در اين مبارزه دوشادوش اين 
فعاالنه تا آزادی  کمپين جهانیبه اشکال گوناگون دراين دوستان 

همه دستگير شدگان و تمامی کارگران زندانی کوشيده و شرکت 
فرا می خوانيم که با شرکت عناصر مترقی را همه نيروها و .ميکند

اين کارزار اعتراضی ، سياست های رژيم جمهوری خود در
 با شکست روبرو  رااسالمی در ايجاد خفقان برای طبقه کارگر

  .سازيم
خارج از / نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران 

 ٢٠٠٩  می٣٠کشور
  استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-
  com.gmail@kargar.labour   
   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-
  com.gmail@cdkargari     
   فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-
 fr.yahoo@sstiran    
  فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران-
 de.yahoo@2007_kanoonhf   

 
   هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

de.yahoo@hannover.kanon  
   سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-
  se.comhem@isask   
  گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-
  com.gmail@kanounhambastegi 
 uk.co.yahoo@ankjch   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-
   
   فرانکفورت - شورای همبستگی کارگری -
  de.web@kaumares 
  fm.fastmail@iranwsn شبکه همبستگی کارگری -
  com.yahoo@leftalliance اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن   -

    ca.yahoo@committee_toronto-ميته حمايت از  ک  
  تورنتو کانادا کارگران ايران

  

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

.   

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

   نيروی گارد تکاور٣٠٠بيش از *
 ...با مجوز تيراندازی بدون اخطار وارد شهر شده اند

 گزارش ارسالی به بذر
پس از بمب .  روزهای پر التهابی را پشت سر ميگذاردشهر زاهدان

گذاری اخير اخبار فراوانی از درگيری های مردم شيعه و سنی گزارش 
امام جمعه اهل ( شنبه پس از حضور مولوی عبدالحميد ١امروز . ميشود

 شنبه، گويا مورد ٥در مراسم کشته شدگان انفجار خونبار ) سنت زاهدان
 که نيروهای دولتی دست به تحريک آنها ضرب و شتم مردم خشمگين

زده بودند قرار ميگيرد و اخباری مبنی بر تير خوردن مولوی در شهر 
منتشر ميشود که پس از آن ساختمان صندوق قرض الحسنه بسيجيان 

 قرار داشت به -اصليترين مسجد اهل سنت-که در مجاورت مسجد مکی 
دان آن زنده زنده در  نفر از کارمن٥آتش کشيده شده که گفته ميشود 

پس از آن نيز در گوشه گوشه شهر اتومبيلهای بسياری . آتش سوختند
به آتش کشيده شد و پاسگاه پليس محله شيرآباد که محلهای از حواشی 
. زاهدان سنی نشين و بسيار فقير است به دست مردم محله افتاده است

حميد در پس از اين درگيريهای شهری امام جمعه شهر و مولوی عبدال
تلويزيون حاضر شدند و مردم را دعوت به آرامش کردند و مولوی خبر 

تمامی خيابانهای منتهی به مسجد مکی مسدود و به . از سالمت خود داد
ساکنين اجازه تردد داده نميشود و تمامی مغازهها حتی نانوايی ها نيز 

کهای شنيده ها حاکی از آن است که ممکن است ادارجات و بان. تعطيالند
در ضمن اجازه برگزاری نماز جماعت نيز . دولتی نيز فردا تعطيل شوند

 نيروی گارد تکاور با مجوز تيراندازی ٣٠٠بيش از . داده نشده است
 شب به بعد ممنوع ٩بدون اخطار وارد شهر شده و گويا رفت و آمد از 

الزم به يادآوری است در مورد هويت دو نفری که در روز . است
قربانيان در مالعام به طناب دار آويخته شدند اطالعاتی خاکسپاری 

 ■.منتشر نشده است
  ١٣٨٨ خرداد ٩                                 

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

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
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   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

   .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
 


