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  با رفيق امير جواهری مصاحبه نشريه راه کارگر
دوره دهم رياست جمهوری " انتخابات " در بارۀ

  در رژيم جمهوری اسالمی ايران
  ران چيست؟ بنظر شما مختصات انتخابات دمکراتيک در اي : نشريه راه کارگر
 يونی، دهمين دوره ١٢ برابر ١٣٨٨ خرداد ٢٢جمعه  :امير جواهری 

حکومتگران . جمهوری اسالمی برگزارمی گردد" انتصابات " نمايش 
اززنان ومردمان جامعه مان می خواهند که بی هيچ اگروامايی بين 

تنها آن چهارنفری که . چهارنفرکه از صافی خويش گذرانده اند
ی سال، امتحان شان را هم به مردمان وهم به هرکدامشان طی س

سردمداران نظام عنکبوتی و هم هزاران جنايتی که تا حال  به حساب شان 
  . نوشته شده است ، به خط شوند

به خط شوند وبه اين چهارتنی که ازامتحان الهی پيروزبيرون آمده اند تا 
 بويژه اين چرخ کچ مداربرای تداوم سرکوب وبردگی تماميت جامعه ما

 کارورزان قلم – معلمان – دانش آموزان – دانشجويان - جوانان–زنان 
 روستائيان خانه خراب وبی زمين - استادان مستقل دانشگاهها–وانديشه 

 کارگران وزحمتکشان سراسرايران، جزاسارت وفقر، گسترش -وتهيدست 
 تنگنای زندگی و اقتدار نظام به هيچ چيزی نيانجاميد، به صف شوند و

  . کارت رای بدست به پای صندوق ها آيند
علی خامنه ای رهبر حکومت اسالمی، طی هفته تی است که ااين دعو

" انتصابات " گذشته و ازطريق اطالعيه اش بيش ازهرچيز، ماهيت اين 
تا : همه ما اين ضرب المثل را شنيده ايم  . نه انتخابات راصراحت داد

   ! نباشد چيزه کی ، مردم نگويند چيزها
خامنه ای شرکت درانتخابات را عقال و شرعا واجب خواند و تاکيد نمود و 

دشمنان ملت، گاه انتخابات ايران را انتصابات می خوانند : " اعالم داشت
و گاه می گويند رقابت نامزدها بازی کنترل شده درون حکومت است و 

 تالش ها، انتخابات حتما با تقلب همراه خواهد بود که البته هدف همه اين
ضربه زدن به مردم ساالری دينی و جلوگيری ازمشارکت قوی مردم در 

تمام " آنچه من از مردم می خواهم اين است که همه با ... انتخابات است
 ( ." خرداد پای صندوق های رای بروند٢٢در " قوا، توان و نشاط 
، اين خواست ولی فقيه مسلمين، جزمداخله آشکار) تاکيدات از من است 

برای گدايی رای به نفع اين و آن کانديد ايی است که درليست چهارگانه 
ازغربال شورای نگهبان گذشته اند تا مردمان را درچهارسوی يک 

  . گزينش ناگزيرقرار دهند 
عکس آن .است" انتصابات" درقبال پاسخگويی به پرسش شما،وقتی اين 

ن و مردان جامعه ما، نيزدرمسيرانتخاباتی دمکراتيک معنی می يابد که زنا
خود . درشرايطی برابر،خود حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشند

بتوانند نماينده گان شان را ازطريق احزاب، سازمان ها و نهاد های خود 
ساخته شان يا درچهره و شخصيتی منفرد برکرسی کانديداتوری برگمارند 

تن به مشکالت و نا و برسربرنامه و پالتفرم شان درراستای پاسخ گف
بسامانی های موجود نقشه ريزند وهمه آحاد جامعه نيزبتوانند با يکايک 
آن چهره ها روبرو گردند و به طرح مسائل و مباحث خود برآيند تا زمينه 
يک حق انتخاب برابربرای تمامی زنان و مردان جامعه درچهارچوب 

ی يکايک آنان برابری طلبی يعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مساو
اما دربرابراين مفهوم . اين مفهوم واقعی انتخابات است . امکانپذير گردد

دمکراتيک، درجمهوری اسالمی وجود نهادهای استبدادی وضد مردمی 
ولی " و حکم حکومتی " نظارت استصوابی " ، " شورای نگهبان" نظير
لحاظ به " انتخابات " نيزمزيد برعلت است و انتصابات و نه " فقيه 

تا جمهوری اسالمی است . ظاهری نيزازهرگونه مشروعيتی تهی می باشد
  . تحقق چنين خواست مدنی و دمکراتيک و مدرنی شدنی نيست 

 نظر شما در مورد تبليغاتی که جمهوری اسالمی ايران  : نشريه راه کارگر
   به نام انتخابات رياست جمهوری براه انداخته است، چيست؟

تمام جوامع سرمايه داری وحاکميت های استبدادی،ايام در :امير جواهری 
انتخابات زمان وعده دادن والف زدن های بی مقداروهيچ و پوچ ، بدون 

کانديداها دربرابرهم به خط می شوند، به مردم . هيچ تعهد اجرايی است
وعده های دروغ، وعده های سرخرمن، وعده دشنام وشمشيرکشی دشمن 

دون کيشوت واردرسيمای سراسردروغ بردشمن و افسانه سرايی 
وناراستی ودربرابرچشمان منتظرمردم،به زبان تبليغاتی، بی مايه وکذب 

  . برزبان می رانند
کانديدای .  وقتی انتخابات تمام شد،تو گويی همه چيزبه پايان رسيد

منتخب، شادان و خندان درمعيت محافظين گردن کلفت ومسلح و گزين 
معرکه درگشت وگذرهستند تا کارخويش و شده ازاين معرکه به آن 

فراموش می کنند که ديروزدربرابر ديده . خويشان خود را به سامان برند

گان هفتتاد ميليون شهروند ايرانی درون کشوروچشمان ميليون ها ايرانی 
ساکن بيرون ازمرزها، چه وعده هايی به مردم داده ويا آرايی که اخذ شده 

ه است، برچه سطح از مطالبات مردم جامعه و منتهی به پيروزی او گشت
  بنا شده بود؟ 

 درحوزه طرخ شعارها احمدی نژاد ريئس دولت نهم برپوستر تبليغاتی 
اين بيت اول . به آفتاب سالمی دوباره خواهيم داد: " نوشته استخود 

شعرمشهوری ازفروغ فرخزاد شاعرمعاصرکشورمان به همين نام است؛ 
به / به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد: ش آمده همان شعری که درادامه ا

بهره گيری ازاين شعرفروغ به عنوان  . جويباری که درمن جاری است
شعارتبليغاتی رئيس دولت نهم درحالی صورت گرفته که چندين سال است 

وقتی فروغ فرخزاد . اشعاراين شاعر زن اجازه چاپ جديد پيدا نکرده است
ی همين دولت سانسورمی گردد وکتب ازجانب وزيرارشاد اطالعات

پيشترچاپ شده اش ازنمايشگاه کتاب جمع می شود و رئيس دولتش ازنام 
و چهره او برای خود وجاهت می طلبد که پوستر انتخاباتی اش را با کالم 

سی سال ستمگری و تبعيض . فروغ مزين کند ، خودفريبی بيش نيست
الرو قرون وسطايی ، عليه زنان برپايه قوانين مدنی وشرعی پدرسا

امروزبارديگربا وعده های فريبکارانه، چهره سازی های وقيحانه ونوعی 
و تشعشه اش نيز دروغ " آفتاب " سازماندهی دروغينی است تا به 

  . ببافند
 هواداران ميرحسين موسوی، نيزدريک کولی گری بازاری مابانه 

سر اومد "ود ومشاطه جويی رندانه،با ساختن يک کليپ تبليغاتی از سر
 و گذاشتن اين کليپ روی يوتوپ،يک بارديگر تالش کرده اند تا "زمستون

برکشتاروجنايات بی شمارخود و رژيم درسال های نخست دهه شصت 
اين جماعت حافظه مردمان ما را .  سرپوش بگذارند٦٧ونيز تابستان سال 
 را به ، جوانان کشور٦٠مگرهم اينان نبودند که دردهه . به هيچ می گيرند

 گل سرخ -سر اومد زمستون، شکفته بهارون"جرم زمزمه کردن 
، دستگير وبه جرم های ناکرده به "خورشيد، باز اومد و شب شد گريزون

جوخه های اعدام سپردند، وامروزموسوی دروقاحت کامل، همان سرود را 
  جهت تهييج جوانان، درتبليغات انتخاباتی خود به کارگرفته است؟ 

آيا هيچ کدام ازاين چهارتن کانديداهای رياست جمهوری  بايد پرسيد
ازمنشاء بد بختی ها و خانه خرابی های روزمره زندگی مردم، اززندان 
وشکنجه واعدام حرفی به ميان می آورند؟آيا اينان ازموجوديت سنديکاها 
و اتحاديه ها و کميته های ی کارگری وازآزادی تشکل های طبقاتی 

يا ازآزادی تشکل های سياسی نيروهای دگر انديش واقتصادی کارگران و 
درابعاد متنوع جامعه حرفی به ميان می آوردند ويا دراساس دفاع می 

   کنند؟
اگرآری پس چرا بايد کارگران فلزکارميکانيک که در اول ماه مه 

امسال دستگير شده اند و يا فعاالن کارگری دستگيرشده ) ارديبهشت ١١(
وزاست دربازداشت بسربرند؟ درهمين راستا درپارک الله هنوزکه هن

اجتماع مردم ميرحسين موسوی دربرابردولت احمدی نژاد درسخنرانی 
: " ... اعالم ميکند  ورزشی بدر–جنوب تهران؛ درمجموعه فرهنگی 

مردم ما عدالت، حل . کارخانه درسطح کشورتعطيل شده است١۵٠٠
اقتداريک ملت . هندخوا های گسترده را می مشکالت و جمع کردن تعطيلی
های آن کشوراست اما اين دولت متاسفانه با  درتوليد، پيشرفت و کارخانه

خواهد کشور را اداره  آسای کاالهای مختلف به کشور می واردات سيل
ترديدی نمی توان داشت، وجه تبليغ موجود ورسانه ای کردن ...." کند

يش وبه خاک آنها تنها برای مصرف سوخت وسازداخلی وباال کشيدن خو
ماليدن نفربغل دستی و بيرون کردنش ازصحنه رقابت ها است واين بازی 
مضحک ظاهرا فقط برای همين نمايشات است وبعد ازجمعه که آراء 
شمارش گرديد وازجعبه های مارگيری آن مارگيراصلی بيرون آمد همه 

همه صحنه های نمايشات را پاک می کنند و . چيزفراموش می شود
  !همين. ای تقسيم غنايم با يکديگر گل می گويند وگل می شنونددوباره بر

چهار کانديداهای کسب مقام رياست جمهوری در ايران  : نشريه راه کارگر
 در - که از صافی خبرگان نظام و نظارت استصوابی آنان گذشته اند  -

رابطه با جايگاه زنان در دوران رياست جمهوری خودشان در چهار سال 
با توجه به محروم بودن زنان از حق . البی را تبليغ مينمايندآينده، مط

کانديداتوری در رابطه با کسب مقام رياست جمهوری در جمهوری اسالمی 
  ايران،  نظر شما در مورد تبليغات چهار کانديدای مذکور چيست؟

چهارکانديدای دهمين دوره رياست جمهوری با وعده های  :امير جواهری 
هاربالماسکه زن ستيزدرلباس همراهی با زنان، با دهها دروغ به مثابه چ

ترفند دروغ وشعارهای نسيه ازطريق نيروی های پيرامونی خودبراه افتادند 
  . تا صحنه آرايی درامردفاع اززنان را بدل به برنامه تبليغاتی خود سازند

: " شده و می گويد " فمينيست اسالمی"مهدی کروبی خود تبديل به يک 
، ) ٨٨ خرداد۵اعتماد ملی، " (  برنامه های من زنان هستند محوراصلی
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کروبی که دردروان رياست خود برمجلس، حکم خامنه ای راجا انداخت وبه 
را بعنوان وزيرزن دولت " جميله کديور" آن جنبه عملی و اجرايی بخشيد 

آينده خود اعالم داشته است وبه نام وی سرمايه گذاری ويژه می کند 
درنشست خود . با چادروچاقچوردربرخود نشانده و رژه می دهدوايشان را 
 و ُلودگی تمام برزبان می با سبکی" جنبش همگرايی زنان" ان با نمايندگ

  ."هم درخانواده و هم درجامعه . يداالن که شما زنان رئيس ما هست" :راند
 ميرحسين موسوی نيزبرسرگرد آوری رای زنان به نفع خويش،تخت 

گشت های ارشاد را : " د ومدعی می گردد اگرانتخاب گردد گازپيش می رو
ازخيابان ها برمی چيند وبرنامه هايی را درراستای حقوق زنان اجراء 

آخرکسی نيست ازجناب ايشان بپرسد که خود همين گشت های " خواهد کرد
سرکوب خيابانی و بيابانی، تحت عنوان مبارزه با بد حجابی، دردوره ی 

به جريان افتاد وگام به گام اجراء شد ودردوره احمدی نخست وزيری شما 
نژاد به مقام پليس زن، منکراتی، لباس شخصی ودهها عمله واکره ديگربدل 

پالتفرمی مشتمل بر پنج هدف ..." همايش ملى زنان"درهمين موسوی . شد
 بند بی ماليات در راستای تامين حقوق زنان مطرح کرده و درآن ۴٧و 

  منع و لغو هرگونه سهميه" از : ای که بخواهيد داده استتقريبا هر وعده 
" تا " ها و تمام مقاطع تحصيلى گزينى در دانشگاه بندى جنسيتى و بومي

ها، حمايت از  تحقق حقوق بنيادين آار براى زنان از قبيل آزادى انجمن
ارزش و  هاى مدنى آار، تساوى مزدها براى زن و مرد در قبال آار هم تشكل
محاسبه ارزش افزوده آارخانگى زنان در توليد "و حتی "  شغلىارتقاى

را به پيش " زهرا رهنورد " و همسر خود ..." ناخالص ملى توسط دولت
کشيده واززبان وی طرح و نقشه های چند وزير و چند مشاور زن را بيرون 

  . می دهد
 اين ها فرماندهی تبهکارانه ترين قتل عام ها را داشته است ازمحسن رضايی که 

پا فراتر می گذارد، مدعی  ضرورت برابری حقوق زن و مرد می گردد 
 وعده پرداخت حقوق به تمامی صحبت می کند" کار خانگی زنان " ازقانونيت و

  ! زنان خانه دار می دهد
" همايش زنان " صد البته  احمدی نژاد برای جلو افتادن ازرفقا در اين باب، 

ن خود را اززنان محجبه و دخترکان هوادارش ُپر برگزار کرده و دايره پيرامو
اش ،عربده می ) ره(می کند و برای شان و منزلت زنان ودختران همچون امام 

  . کشد
 محروم " ...پرسش شما در اين باب حقيقتی را با خود به همراه دارد و آن 

بودن زنان از حق کانديداتوری در رابطه با کسب مقام رياست جمهوری در 
در همين دوره شورای نگهبان نظام بيش از . است ..." ی اسالمی ايران،جمهور
بر " رجال "  زن کانديداتور را تماما از ليست خود بيرون گذاشت تا حاکميت ۴٠
وقتی چنين است و درسال . متحقق گرداند" اهللا " را در سرزمين " نسوان " 

 آمار ارائه شده  بر پايه گزارش فعاالن مدافع حقوق بشر ،١٣٨٧تماميت سال
افزايش فرار دختران از خانه ، : توسط مطبوعات درون کشور،گواه اين است که

خودکشي، پائين آمدن سن روسپيگری و اعتياد در بين دختران و سرکوب 
عمومی تحت عنوان ،طرح ارتقای امنيت اجتماعی، بخشی از مشکالت زنان در 

جنبش زنان بخاطر شرکت طی سال گذشته عده ای ازفعالين ... ايران است 
درمراسم روزجهانی زن درمقابل مجلس شورای اسالمي، عضويت درکمپين يک 
ميليون امضاء، فعاالن وبالگ نويس زن و فعاليت های دانشجويی و حضور 
وتجمع در برابر فراخوان فعاالن کارگری در پارک الله تهران، زنانی دستگير و 

ری بيش از يکماه بازداشت با وثيقه به زندان کشانده می شوند و جلوه جواه
همه اينها نشان ازنقض سيتماتيک حقوق زنان .  ميليون آزاد می شود ١٠٠

  . درايران بشمار می رود
وقتی  امام جمعه مشهد حجت االسالم سيد احمد علم المهدی، عربده سر .... و يا

وز يک امر. بی حجابی تنها گناه و فعل حرام نيست: می کشد و اعالم می دارد
بی حجاب يک جاسوس مزدور بی جيره مواجبی است که . جنايت وحشتناک است

نامبرده . روز و شب برای آمريکا جاسوسی می کند، بدون اينکه حقوقی بگيرد
بی حجابی مسئله کوچکی : خطاب به متوليان فرهنگی و نيروهای امنيتی گفت

 بايد با آن برخورد تمام مردم به عنوان مسلمان. نيست که از کنار آن بگذريم
بی حجابی با آن قيافه ناهنجارش از يک ماده منفجره و بمب خطرناکتر . کنند
پشت سر اين امام جماعت ، سرباز امام ) ٢٢/۴/٨٧خبرگزاری ايسنا . (است

زمان جناب ناصر نجاران رئيس پليس امنيت اخالقی خراسان رضوی اعالم 
از طرح مبارزه با آن عقب نشينی بدحجابی جرم است و به همين دليل : " داشت 

. نمی کنيم و اين طرح تعطيل هم نخواهد شد و آن را با قدرت ادامه خواهيم داد
با خودروهای سواری که : وی در مورد طرح مبارزه با خودروهای مزاحم گفت

." ( حيوان حمل می کنند از جمله سگ و ميمون يا گربه برخورد خواهد شد
   )٢/۵/٨٧خبرگزاری امير کبير 

اما يک نکته را از ياد نيريم ؛ زنان جامعه ما در طول سی سال حاکميت سياه 
جمهوری اسالمی همواره بسان آتشفشانی زيرپای اين نظام ظاهرشده وبا صرف 

 – شالق خوردن – تبعيد – بازداشت –دستگيری ( هزينه های ُپرشمار
 های غيرقابل درعرصه طرح مطالباتی خويش پيشرفت) ازکاربيکارشدن و غيره 

زنان درتمامی اين سال ها به مبارزه . چشم پوشی را ازخود به جا گذاشته اند 

ای نا برابربا نظام مرد ساالر،کمربسته و تا به امروز هزينه سنگينی را نيز 
عقب نشينی چهارکانديد رياست جمهوری برسرطرح مسائل . پرداخت کرده اند 

 تنها و تنها درعرصه پيشروی جنبش زنان در مقطع نمايش انتخاباتی آنان ،
زنان در امربرابری حقوق زنان درعرصه های گوناگون اجتماعی و درراستای 

  . تحقق طرح خواسته ها و مطالبات شفاف وهرروزه آنان فراهم آمده است 
بايد اين پيشروی را پاس داشت و برای رهايی زن از قيد ستم مضاعفی که 

پيکاريکايک زنان را درتحقق اصل برابری متوجه يکايک آنان بوده است ، 
طلبی حقوق زنان و تعميق جنبش سوسيال فمينيستی دردرون کشورايران 

  .   حمايت همه جانبه نمود" حاکميت اسالميست ها " وجوامع پيرامونی از گزند 
 چهار  کانديداهای کسب رياست جمهوری در نظام واليت  : نشريه راه کارگر

بليغات انتخاباتی شان، با ارائه مطالبی در رابطه با گسترش فقيه در ايران، در ت
 تالش مينمايند که در زمينه های – بويژه در زمينه اقتصادی –فساد در کشور 

  .چپاول اموال عمومی، رقبايشان را بی اعتبار نمايند
عباس پاليزبان در رابطه با چپاول " قطره چکانی" با توجه به افشاگری های 

توسط برخی از صاحب منصبان محافل قدرتمند رژيم و اينکه او اموال عمومی 
بعلت همان افشاگری ها دستگير و زندانی شد، نظر شما در مورد تبليغات چهار 

  کانديدای رياست جمهوری چيست؟
ببينيد امروزآنچه که به هشدار رفسنجانی به خامنه ای منتهی  :امير جواهری 

کذايی " انتصابات " صحنه همان به معنای اين است که گرم بودن . شد
. برمالشدن فساد و تباهی عمومی حکومت گران سی ساله را بنمايش می گذارد

ما امروزشاهديم  که چهارکانديد گزينش شده اين دوره، به مانند دوره های 
پيشين،قولهای اقتصادی ، فرهنگی ، سياسی فراوانی می دهند؛ ازتوزيع 

اج تا پخش پول تا بزرگ کردن سفره مردم، تا ديگربارعادالنه خواربارو مايحت
طرح تحول اقتصادی و رهانيدن زنان از اسارت و بردگی شان که خود بند ناف 

در دولت من زندانى سياسى "مهدی کروبی وعده دروغ . اين نظام است 
. را درمسجد دانشگاه امير کبير درجمع دانشجويان سرمی دهد" نخواهيم داشت

نوع تبليغات تنها و تنها دررهگذر بازی تبليغ انتخاباتی بر بی هيچ ترديدی اين 
زبان ها جاری می گردد و درعمل کارايی مطلوبی از خود بجا نخواهد گذاشت 

" وقتی همين چهار تن از صافی . روزی نيست که خبرجديدی را نشنويم .
ما شاهد کنش ها و واکنش . گذشتند و نام شان پوستر گرديد" شورای نگهبان 

ی تا به امروز اعالم نشده را اززبان هريک شان درسطح رسانه ها با به ها
درچنين فضايی چيزی که به وفور يافت می شود پرونده هايی . عيان می بنيم

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

هرچه باشد درمجادالت بد وبد . قاچاق سيگارمالبرو درايران انتشار می يابد
ترنشان دادن زمين بازی حريف، از سوی احمدی نژاد فاش شده بود که محسن 

همينطور احمدی . رضايی در واقع شاه مهره اصلی قاچاق سيگاردرايران است
حمالت تند و بی پرواش به جناح رقيب نژاد درسخنرانی دانشگاه علم و صنعت با

خواندن  آنان دررابطه با دانشگاه آزاد که تحت " همدست بيگانگان"و" خائن"و 
اين دانشگاه :"کنترل خاندان رفسنجانی است نمونه ای را ذکر کرد و گفت

قراردادى با يكى ازمراآز تحقيقاتى آه درواقع يك مرآز سياسى است بسته آه 
بلكه اين . آنند آار اجرايى نيست  آه در اين مرآز آار ميالبته وظايف آسانى

اين دانشگاه قراردادى بالغ بر . گير حمايت آند مرآز فقط بايد از يك گروه تصميم
ها با اين مرآز بسته است آه برود و  دو، سه ميليارد تومان با پول اين بچه

ه هر آس بخواند ها رصد آند؛ قراردادى آ  خاورميانه را براى آن تحوالت آينده
" مرکز"احمدی نژاد نام ." ها بريزد خواستند پولى را در شكم آن فهمد مي مي

مربوطه را به هيچ وجه فاش نکرد، اما بيگمان منظور او می تواند همان 
يا مثال رسانه . باشد" مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام"

 ٣٠٠شدن " گم"اجرای های نزديک و حامی نامزدی ميرحسين موسوی م
ميليارد دالر دردوره احمدی نژاد را جار می زنند و درعوض دولتی ها از زبان 

عنصر اطالعاتی دولت مدعی هستند که دردوره نخست وزيری " صفارهرندی"
کروبی که هنوزبه پيروی از . ميليارد دالرحيف و ميل شده است۵٠٠موسوی 

 ٣٠٠ود متهم به اخذ رشوه خامنه ای افتخار می کند، خ" حکم حکومتی"
ميليونی ازشهرام جزايری است که پرونده اش را مقامات قضايی در بايگانی 

اين اتهامات رديف شده نامزدهای انتخاباتی به يکديگر درباره فساد . خود دارند
مالی و پرونده هايی که برای هم بيرون کشيده اند، چهره نامزدهای رژيم 

جدا ازاين .  کارگزاران رنگارنگش را برمال می کندسرمايه داری اسالمی ايران و
درتعميق برمال کردن فساد ميلياردی درون نظام، باز هم احمدی نژاد دربرابر 
. اشک تمساح ريختن کرباسچی که امروزدرستاد مهدی کروبی النه کرده است

درتهران فردی ٧۵تا ٧٣بين سال های : " درسخنرانی شهر مشهد اعالم می دارد
کمه کردند وحتی دادگاه او به صورت زنده ازصدا و سيما پخش شدد اين را محا

 ميليون تومان از بيت المال را برای حزب و ٢۵٠فرد اعتراف کرد که بيش از 
ديديم که مديران باالتر به جای اينکه از اين .... گروه خودش هزينه کرده است 

اين فرد تالش عمل زشت و غير قانونی شرمنده شوند همه برای حمايت از 
همچنين در " کردند و اين مسئول خاطی را به عنوان چهره ملی معرفی کردند

 ١۵٠-٢٠٠درسال ها ی گذشته يک گروه : " همين سخنرانی اعالم می دارد
نفری درهمه مراکز تصميم گری مستقربودند و با تغييردولت ها جايگاهشان 

آن با رفسنجانی است دربرابرجناح مقابل که پدرخواندگی " تغيير نمی کرد
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موجوديت دولت نهم را زيرسئوال می گيرد وخواستارارائه گزارش در باره نحوه 
با . ميليارد دالردرآمد نفتى کشور طى دو سال اخير شده است١٢٠هزينه شدن  

اينهمه بازارعوامفريبی نامزدها داغ است وآشکارا خريد رای ازطريق پخش پول 
  .جريان دارد

سيد بين اين حرف ها و نخ نما کردن يکديگربرسرجنگ شما بدرستی می پر
درهمدان و برسرهمان جايگاهی " عباس پاليزبان " رقابتی و آنچه را که پيشتر

واجبی خور، برای دانشجويان برزبان افشاء گری " سعيد امامی " که پيشترازاو 
" حرف هايی زده بود، چگونه بايد ارزيابی کرد؟ بنظرم چهره ای همچون 

احمد جنتی " ها " امامی کاشانی " ابتداء آقازاده های مافيا و فرزندان " زبانپالي
ها را برمال کرده و دستگاه قضايی را به چالش گرفته " رفسنجانی " ها ، " 
تفاوت آن شرايط در اين بوده است که شرايط انتخابات و رای خريدن از . بود

 بماند و بجزای اين پرده افکنی ازاينرواو بايد درزندان. مردم را با خود نداشت 
هامحاکمه شود و اين جنابان برپوسترتبليغی دربرابرمردم ظاهرگردند، پاسخ ام 
همان است که پيشتردرهمان پرسش دوم شما بيان داشتم ، بازبرزبان قلم جاری 

درتمام جوامع سرمايه داری وحاکميت های استبدادی،ايام انتخابات : می کنم 
ف زدن های بی مقداروهيچ و پوچ ، بدون هيچ تعهد اجرايی زمان وعده دادن وال

نشانه دروغ و تباهی و دام چاله ای برای رای خريدن وچهارسال بر ." است
کرسی همان فساد وويرانه گری تکيه دادن و مردم را به هيچ انگاشتن ، وظيفه 
مطبوعات ورسانه های مسئول نيزشاولون کردن اين خود افشاء گری های مردم 

به عينه کاری که شما می کنيد وبرناراستی ها می شوريد وبه . فريبانه است 
 . مردمان اطالعات ميرسانيد

دوره دهم رياست جمهوری در ايران، " انتخاب" در مقطع   : نشريه راه کارگر
کسانی بنام اپوزيسيون نظام واليت فقيه، برای گرم کردن تبليغات  انتخاباتی ، و 

، در مخالفت با محمود احمدی " انتخابات " ی صندوق های کشاندن مردم به پا
  نظر شما در اين رابطه چيست؟. نژاد، صحبت از انتخاب بين بد و بدتر مينمايند

قبل ازهرگونه پاسخی ازخود شما می پرسم؛آيا دربين اين  :امير جواهری 
 بازشناخت؟ وآيا دراساس آن"بد تر"رااز"بد"چهارتن چگونه می توان کانديد 

حواله "بد"کدام يکی ها هستند که ما مردم را به سوی انتخاب آن " بدترها"
وقتی  بعد از دو دوره ! دهيم؟ من خود برآنم ازاين چهارتن، دولنگه يک کرباسند

 ازمجموع ٧۶رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی دردوره هفتم، در دوم خرداد 
يد نمود و خاتمی و ناطق  نفررا تائ۴ کانديدا، شورای نگهبان تنها صالحيت ٢٣٨

جا گرفتن محمد . نوری ، ری شهری و زواره ای دربرابرهم صف آرايی کردند 
خامنه ای پشت سرناطق نوری وسيله شد که مردم محمد خاتمی را درمقام 

  . گزينش بد و بد تر، با پس زدن ناطق نوری ، به خاتمی رای دهند
 نفر ٨١٧مجددا ،تعداد ٨٠خرداد ١٨ درهشتمين انتخابات رياست جمهوری 

شورای نگهبان بعد ازسه دوره بررسی، سرانجام تنها .کانديد ثبت نام کردند 
. کانديد ديگربود ٩نفرازآنها را تصويب کرد که شامل خودخاتمی و ١٠صالحيت 

  .درهمين دوره نيز انتخاب مردم درمقام گزينش بد وبدتر بوده است 
ی آدمی با مشخصه محمد خاتمی با حاصل اين دو دوره انتخابات رياست جمهور

جمع آوری بيش از بيست  ميليون رای، وقتی کفگير به ته ديگ خورد، اعالم 
بايد از محمد .  بودم " تدارکاتچی " نگوئيد رئيس جمهور، من يک : داشت 

مگرشما وظايف نخست وزير از جمله ماده يکصد و سی و چهارم : خاتمی پرسيد
ده بوديد تا شانه از زيربارخالی گردانی و در زمان را درقانون اساسی را نخوان

بنامی تا به بيش از بيست ميليون رای " تدارکاتچی" حساب پس دادن خود را 
دهنده پاسخگو نباشيد ؟ رئيس  جمهوری که تهی از کارکرد حقيقی و حقوقی 

طی دو دوره . برشمرده در قانون اساسی خود نظام جمهوری اسالمی است 
  . ت جمهوری اش نيز در مقام رقابت بد و بد تر برگزيده شد اتتخاب رياس

در دوره پيشين يعنی نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری  اسالمی در خرداد 
  .  نيز همين صحنه تکرار گرديد١٣٨۴

شورای نگهبان تنها به باقی ماندن چهره های شاخص جناح  های درونی رژيم 
.  نژاد، کروبی ومعين اجازه رقابت داد رفسنجانی ، قاليباف ،احمدی:  نظير

دردوره دوم . دردوراول هيچکدامشان ازصندوق های رای بيرون نيامدند 
کروبی با . نيزرقابت را با گزينش بد وبد تربين رفسنجانی و احمدی نژاد کشاندند 

حذف خود چند روزی عصيان کرد و رفسنجانی نيزدربرابرفساد روزافزون خود 
" و " پادگانی " دی نژاد که از دل تقلبات آشکار نيروی و برنده شدن احم

اعالم داشت  شکايت اش را به . ، حاصل آمده بود" سربازان غيبی امام زمانی 
  . خدای ناديده و آسمانی خواهد برد

رادرهيکل وجودی ميرحسين " بد تر"و " بد"اما امروزاگربخواهيم انتخاب 
 عضو مرکزی ۶٠ تا ۵٧وی ازسال همين موس. موسوی و احمدی نژاد بجوييم 

حزب جمهوری اسالمی که تمام امور مملکت را دردست گرفت و با همکاری 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی هر کاری خواستند کردند، ايشان سردبيری 

همين . را برعهده داشتيد) روزنامه جمهوری اسالمی( روزنامه ارگان حزب 
قلع و قمع دگر انديشان و تشويق حزب روزنامه بزرگترين مشوق چماقداری و 

روزنامه ای که موسوی . اللهی ها برای حمله به اجتماعات مردم و منتقدين بود
سردبيرآن بودند زمانی که اعدام ها درزندانها شروع شد برای ايجاد رعب و 

  . وحشت هر روز نام تعدادی از آنها را منتشرمي کرد
ه تهران در مورد مير حسين موسوی و دکترمحمد ملکی استاد بازنشسته دانشگا

مي گويند شما نقاشی ميکرديد، : " محسن رضايی چه نيک پرسش کرده است 

مگر نه اين است که يک هنرمند، يک نقاش، يک موسيقی دان، يک شاعر 
درکارهنری انديشه های درونی خود را منعکس ميکند؟ آيا شما که شاهد 

ا و کشتارهای دهه شصت از جمله  ساله، شکنجه ه٨بسياری از وقايع جنگ 
 بوده ايد، يک تابلو کشيده ايد ۶٧جنايت بی نظير کشتار هزاران زندانی در سال 

که کبوتری سپيد با بالهای خونين افتاده بر کف قفس نشان دهد؟ آيا يک تابلو از 
اعدام های دسته جمعی در زمان صدارت خود کشيده ايد؟ آيا يک تابلو که وضع 

ن ها آواره جنگ باشد را قلمی کرده ايد؟ آيا يک باراعالم کرده ايد زندگی ميليو
به چه دليل پس ازفتح خرمشهروعقب نشينی عراق سالها جنگ را ادامه داديد که 

  موجب مرگ ومعلول شدن صدها هزارنفروصدها ميليارد دالر خسارت مالی گرديد؟
ه کل سپاه بايد جنابعالی به عنوان نخست وزير و آقای رضايی به نام فرماند

جوابگوی ملت ، خانواده شهدا، هزاران معلول جنگی، موجی و شيميايی شده ها 
" ما دستورات آقای خمينی را اجرا کرده ايم" مگر می شود با يک جمله . باشيد

 سال است که از پيروزی در جنگ ٢٠از زيربار مسئوليت شانه خالی کرد؟ 
ز شديد پس آقای خمينی چرا جام زهر سخن ميگوييد ولی يکبار نگفتيد اگر پيرو

   "را سر کشيد؟ مگر برای پيروزی زهر ميخورند؟ 
گفته می شود؛ با فتوايی که خمينی صادرکرد ميرحسين موسوی،  با اين همه

نخست وزير، علی خامنه ای، رييس جمهورومحسن رضايی فرمانده سپاه 
اهی چندين هزار پاسداران وقت، جوخه های مرگ را فعال ترکرده و درمدت کوت

بنابراين، خامنه ای و موسوی وهم چنين . زندانی سياسی را قتل عام نمودند
. محسن رضايی، نقش مستقيم دراين قتل عام تاريخی زندانيان سياسی داشتند

براين اساس :" حاال دربرابراين همه روشنگری اين عبارت را با هم بخوانيم 
رچوب رای دادن به موسوی يا کروبی، حزب ما روند انتخابات کنونی را نه درچا

بلکه تجهيز نيرو برای شکست محمود احمدی نژاد و محس رضايی، به عنوان 
رای دادن به نامزدهای اصالح طلبان . نامزدهای رژيم واليت فقيه می داند

درشرايط موجود رای منفی دادن به رژيم واليت فقيه و نامزدهای آن در 
ريم که مردم با هوشياری اين مهم را به انجام ما اطمينان دا. انتخابات است
اعالميه کميته مرکزی حزب توده ايران ، به مناسبت انتخابات . " (خواهند رساند

  ) رياست جمهوری
تجربه سی سال حاکميت سياه روحانيت نشان داد که زمينه چنين گزينشی تا 

" ينی مردم ساالری د" ملتقای همه پيچ وُمهره های اين نظام برگردونه 
موردادعايی خامنه ای وارث خمينی می گردد نه ازانتخابات دمکراتيک  نشانی 
است و نه ازحق انتخاب و مشارکت آزاد مردمان ما برای برپايی جامعه ای رها 

   .سلطه دين مداری اين آقايان و فارغ از
تا حزبی مردم را نه . يی درکارنيست" تجهيز نيرو" درچنين شرايطی  : بايد گفت

" بدتر"يعنی موسوی و کروبی را به دو " بد " رمقام يک گزينه بلکه دوتن د
رای منفی " ازاينرو نيز. يعنی محمود احمدی نژاد ومحسن رضايی، ارجح شمارد

شرکت مردم نه ازسراخيتياربلکه برپايه هزاران اگروامايی .ای درميان نيست " 
 .تخاب خود گذاشته است ايست که اين حاکميت سياه تا به امروزآنان را برسران

آن گرايشاتی که همواره درمقام گزينش بد وبد تر مردم را به صف می کنند ، 
  .خاک برچشم مردمان جامعه ايران می پاشند 

کسانی که اين نکته را درنمی يابند وبرای گزينش اين و آن رئيس 
جمهوروتقويت و تثبيت نهاد ساختار موجود و قدرت سرمايه يا خود رأی می 
دهد يا ديگران را به شرکت در رای دادن تشويق می کنند، در واقع رأی خويش 
. و حاصل اين رأی را دقيقًا به ضد خود و به دشمن هستی خود بدل می سازند

دريک کالم به سلب مطلق هرنوع آزادی خوايی وبرابری طلبی و حق آزاد 
 دخالتگری شهروندی درسرنوشت کارو زندگی خودوهمه ناداران وبی

چيزان،همه مستمندان ومسکينان، و به دشمنان همه عاشقان به هستی زندگی 
. وسربردارشده گان که به حاکميت اسالمی تا به امروزنه گفتند، رأی می دهند 

هم اينان به صف می شوند ورای می دهند تا تمامی فقروفالکت، مسکنت 
تيصال وزبونی وناداری، فحشاوبيماری، بيکاری وغم نان، بازداشت و زندان،اس

،حدت استثماروسايرسيه روزی های خود دراين نظام مهرتأييد زنند وهمه اين 
فالکت و زبونی را با رای خود به ميرحسين موسوی ويا کروبی درمقام گزينش 
بد، درمقابل محمود احمدی نژاد ومحسن رضايی که بد ترش می نامند تقسيم کنند 

يستد ومردمان برداربست حکومت سياه برپای ا" عمود خيمه نظام " تا همچنان 
اهللا به استغاثه نشينند تا ای بسا از پول نفت و بيت المال به پای سفره خالی آنان 

  ! چنين مباد اين بار . سهميه ای برسد 
"  صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، در اين دوره  : نشريه راه کارگر

دای احراز مقام رياست جمهوری ، يک سری مناظره مابين چهار کاندي" انتخابات
  براه انداخته است، نظر شما در رابطه با اين ابتکار جديد نظام چيست؟

انتصابات " اين هفته ها و روزها که به خيمه شب بازی  :امير جواهری 
نزديک می شويم شاهد صحنه هايی هستيم و گاهی حرف و حديث ها ، " 

رسد که بيننده وشنونده و چهره نشان دادن ها و شعارهائی به گوش مي 
ما که خواننده آن هستيم چنين انگاشته می شود که گويی همه چيز عوض 
شده و بازی کنندگان ، بازيگرانی دگرند و برای نخستين بار به روی 

در حوزه تبليغاتی احمدی نژاد . ولی واقعيت چنين نيست . صحنه آمده اند
 مدت ها پيش به اينسو که خود يک پای رقابت هاست، روش آسانی را از

وی از طريق کميته امداد در بخش وسيع روستا ها . در پيش گرفته است 
و نقاط دور افتاده کشور و محالت پرت کالن شهر تهران و حتی در صحن 
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نماز جمعه به پخش وسيع کمک های نقدی و جنسی خواربار وپودر لباس 
ليغاتی وحمايتگر و غيره برای خريد رای رو آورده است و دستگاههای تب

وی توسط نيروی گسترده حزب اهللا درکنارراه اندازی پروژه های تخريب 
رقبا، دائما بردروغ بودن انتقادات نامزدهای رقيب احمدی نژاد به ويژه 

مناظره ها ی تلويزيونی . کروبی و ميرحسين موسوی  تاکيد می ورزند
هرستانی و صحنه های کشاکش رقيبان دربرابرهم و سفرهای اسانی و ش

حتی به ميان عشاير و کالت رفتن برای صحنه سازی دفاع از قوميت ها و 
نظلمی که تا به امروز موجوديت چندين ميليون . زبان و فرهنگ هاست 

مسلمان سنی مذهب را ناديده گرفته ،نظامی که موجوديت ميليونی ميليت 
ر  عرب ساکن جنوب ايران را د- ترکمن- بلوچ- ترک آذری-های کرد

جغرافيای درون خاک به هيچ شمارده است و همواره تا به امروز در 
برابر خواست ها و مطالبات واقعی آنان چز لشکر کشی و کشتار و اعدام 
و ترور فرزندان آن مردمان در خارج از مرزها کارنامه ای نداشته 
وندارد، امروز کانيداهايش به صف می شوند و رهبرشان نيز به ميان 

تان رهسپار می گردد تا در نمايش تبيغاتی آن خطه فعال جلوه مردم کردس
وهمين وضعيت نيزهشدارهای اکبرشاه رابرخامنه ای قلمی کرده . نمايند

برای حل اين مشکل و برای : " است که طی نامه ای براواعالن داشت
اکنون دودش درفضا  های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم رفع فتنه

دانيد اقدام موثری بنماييد و مانع   هرگونه که صالح ميقابل مشاهده است،
 –و . .. ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد شعله

اين ...."  با ناديده گرفتن قانون، بنزين بر آتش افروخته بريزند-نگذاريد 
هشدار نشان از وخامت اوضاعی ايست که همه حاکمان با آن روبرو اند و 

 شمشير - يکی می گردند –واباندن آن به وقت نياز، چون هميشه برای خ
  .  همچنان بر پای بماند" عمود خيمه نظام" از نيام برمی کشند تا 

فضای موجود فرصتی برای روشنگری درباره ضديت با تماميت نظامی 
اين . ايست که با حاکميت وحق رای مردم ازروزاول مخالف بوده است

مستقل مطالبات جنبش های اعتراضی وخيابانی فضا مجالی برای طرح 
 – معلمان- دانشجويان–اين فضا فرصتی فراهم می آورد تا زنان . است

 کارورزان فکروانديشه که تا به امروزمستقل -  استادان مستقل-پرستاران
 روستائيان تهيدست و کارگران ونيروی ميليونی -ازحاکميت عمل کرده اند

ند ومطالبات بيواسطه خود را برزبان رانند بيکاران بتوانند به صف شو
  .وبه صف آرايی خود بپردازند

سامان اين تبليغات دروغين هيچگاه منافع عمومی مردمان درون وبرون  
کشورايران را نمايندگی نمی کند بلکه تنها به نسل جوان جامعه ياری می 

کدام رساند که اين دزدان سرگردنه را به تفکيک ازهم بازشناسند وازهيچ
امروز که همه به جان هم افتاده اند، . آنان چشم ياری نداشته باشند 

شعارنه به انتخابات و تحريم کافی نيست، بلکه فرجه موجود را همه 
فعاالن سياسی واجتماعی داخل وخارج ازکشور، بايدعرصه حضور 
کانديداها رابه ضد تبليغ برعليه آنان بدل سازند وحکومت را برحکومت 

وارنمايند وبا هوشياری تمام درفضای موجود، سطح واقعی گران دش
آرايش وسيع به خيابان آمدن . حوادث را دنبا ل و به جلوی صحنه کشند

خرداد ٢٢ها دردل صحنه آرايی تبليغاتی هفته ها وروزهای اخيرتاروزجمعه
بايدما راآنچنان هوشيارنگهدارد که صحنه، رويارويی های خيابانی ١٣٨٨

چرا که همين درخيابان ماندن ما بتواند، . منفعل نمانيم راترک نکرده و
ضربآهنگ هرنوع خيزش کوروکودتا گونه رابه نفع مردم و منافع آنان 

کمترين تغييروتحول درون جامعه ما را نه رفرميسم ورشکسته . بدل نمايد
ونيرويی که تا به امروز چشم به باال داشته بلکه آن جنبش عظيمی 

ه درسربزنگاهها به خيابان آمده و مطالبات خود را پاسخگوست که هموار
نيروی شرمگينی که . با پرداخت هزينه های سنگين برزبان رانده اند 

" اصالحات " پشت ستاد های حسين موسوی با داعيه دفاع از 
سنگرگرفته، خود مانع بزرگی برای پيشروی هر گونه رفرم خواهی 

نيروهای حکومت مردمی ايست که دارند با همه جناح ها و 
گردرمبارزهای نابرابردست به هر کاری می زنند تا چرج حکومتگر را 

  . ازچرخش بازدارند
می توان و بايدآرزومند اين بود که زنان ومردان جامعه ازهرقدم فرجه 
نفس کشيدن بهره جسته وبديل های مستقل رودررويی ها رابه صف آرايی 

اين آن نکته ای نيست که با . نبردميان خود وحکومت گران بدل نمايند
فرمان ما ازفرسنگ ها راه دورمتحقق شده وبه بارنمی شيند بلکه تنها 

" ذهنيت فعال ما دربرابرمنافع مردم و نه گفتن ديگر باره ما به 
فرمايشی نظام ورودررويی آشکارما به مدافعان شرکت درپای " انتصابات

هوشياری ومسئوليت اين لحظه ازما . صندوق ها را به ثبوت می رساند
می طلبد که مبارزه با کليت نظام ضد انسانی را درهيچ شرايطی ازياد 
نبريم و رودررويی آشکارجنبش جوان ايران رابا وسواس ومسئوليت 
.   دراين سوی جهان درهمبستگی وسيع بين المللی پشتيبانی وحمايت نماييم

  . است١٣٨٨ خرداد ٢٠ تاريخ انجام اين مصاحبه 

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

  ١!*سبز تغيير؟ سونامی
 تقی روزبه

انتخابات درنظام جمهوری اسالمی براساس همان موازين شناخته شده 
ومتعارف جوامع بورژوائی درمورد آزادی و دموکراسی،هيچ وقت نمی 
توانسته، بيش ازيک نمايش انتخاباتی باشد وبه خصوص انتخابات رياست 

مهوری پيش رو را به يک تعبيربايد نمايشی ترين انتخابات تاکنونی ج
بااين وجود،بنظرميرسد دراين نمايشی ترين انتخابات ما يک بارديگربا .ناميد

ازيکسوبا صحنه گردانی مورداعتمادترين :ناسازه ای مواجه شده ايم
کانديداهای دستگاه حاکمه وازسوی ديگربا پديده گسترش تمايل به شرکت 

اصالح طبان وعده .راگيروگسترده مردم برای گزين بد دربرابربدترف
تکرارحماسه دوم خرداد رامی دهند وگزارش های انتشاريافته نيزحکايت 
ازحرکت وشوق وذوق جوانان وحضور گسترده ترآنها درقياس با انتخابات 

 ميليون ٢٠دردوره قبلی مطابق آمارهای خود رژيم .  دارد٨۴سال 
ه وجود داشت که به تنهائی شمارشان از هرصف آرائی نفرتحريم کنند
اما درشرايط کنونی بنظرميرسد بخشی ازآن تحريم کننده گان .ديگربيشتربود

ميليونی برای کنارزدن احمدی نژاد به ميدان آمده اند تا بزعم خود 
 وپی آمدهای مترتب بر آن ممانعت به عمل ٨۴ازتکرارفاجعه مشابه 

 گسترده درحال مبادله توسط اس ام اس هااين پيام درميان پيام های.آورند
اکنون تو ومن رأی ميدهيم تا :"جای ويژه ای را بخود اختصاص داده است

وهمين عبارت بخوبی جوهرسلبی اين حرکت وفقدان !" اوشکست بخورد
  .جنبه ايجابی آن  را به نمايش می گذارد

 مواجهيم؟ برای ٧۶آيا براستی ما بارديگر با شرايطی مشابه دوم خرداد 
پاسخ دادن به اين سؤال الزم است که به مهمترين مشخصه های شرايطی 

  :که انتخابات امسال رياست جمهوری درآن برگذارمی شودنگاهی بيافکنيم
 نخستين عامل جديدرابايد تحوالت جهانی وبخصوص تحوالت مربوط به -١

مدن اوباما آمريکا دانست که منجربه شکست نومحافظه کاران  وروی کارآ
با توجه به تأثيری که رويدادهای آمريکا درپهنه جهان وبويژه ازديرباز .شد

درخودايران داشته است،نمی توان ازاهميت بازتاب تموجات آن  به خصوص 
تأثيراين .با توجه به نقش کانونی ايران در بحران منطقه وجهان غافل شد

ربياددارد واکنون اين تحوالت را نسل ما الاقل اززمان روی کارآمدن کارت
تاثيرگذاری باتوجه به تحوالت مربوط به جهانی سازی وتحوالت منطقه 

وبازتاب . وتضعيف روزافزون اقتدارحاکميت های ملی، بيشترهم شده است
آن را نه فقط درديکته کردن سياست های اقتصادی توسط  دولتها وشرکت 

رجوانان وشعارها های فرامليتی بلکه هم چنين  می توان دررفتاروکردا
همه .وآداب ورفتارآنها ودربرد رسانه های فراملی اين قدرتهامشاهده کرد

چشم ها به انتخابات ونتايج آن دوخته شده اند وشروع رويکردهای جديد تا 
  . اطالع ثانوی درحال انجماد قرارگرفته است

 دومين مؤلفه مهم را بايد ناکامی ومنزوی شدن احمدی نژاد وسياست -٢
 درصدی، گسترش خط فقربه چهاربرابرحقوق ٢۵تورم .  آن دانستهای

حداقل،حيف وميل هنگفت ترين درآمد های ارزی درکل حيات رژيم وفساد 
گسترده ناشی ازآن،درکنارسرکوب جنبش های اجتماعی ،همزمانی اين 
بحران با بحران بی سابقه اقتصادی درجهان وافت قيمت نفت،درکنار تشديد 

 بزرگ وسرشکن شدن فشارهای مضاعف سياسی تنش با دولتهای
واقتصادی  ناشی ازآن بر بحران داخلی، مجموعا شرايطی را فراهم ساخته 
است که بسياری ازاليه های طبقات پائين ومتوسط ديگرتحمل رياست 

اواکنون درنزداقشاربسياری ازمردم .جمهوری چهارساله دوم او را ندارند
 مظهرسرکوب  ودروغ، ونکبت بويژه درشهرهای بزرگ ومتوسط به 

و وقتی جوانان درشعارهای خود به پينوشه .وفالکت  تبديل شده است
وطالبان اشاره می کنند وشعارمرگ براستبدادمی دهند،فی الواقع دولت 

  .احمدی نژاد را تجسم عريان آن می دانند
هيچ وقت شکاف درميان بخش اصلی حاکميت :بحران درون حکومتی-٣

 گرايان تااين اندازه که درزمان احمدی نژاد بوجود آمده وموسوم به اصول
عمال مجلس دربرابراو قرارگرفته  واخطارقانون اساسی . وجودنداشته است

تمامی تالش های احمدی نژاد برای عملياتی . او را مضحکه ناميده است
هزارتومانی به افراد دهک های ۵٠-۴٠کردن تخصيص يارانه های نقدی

نوان بخشی ازطرح ساختاراقتصادی وحذف يارانه های به ع(پائين جامعه
و به عنوان يک پروژه انتخاباتی ورشوه ای  برای جلب ) حامل های انرژی 

گرچه اين مانع  توسل (نظررأی دهندگان، ازطريق مجلس  خنثی شده است
دولت به راه هائی چون توزيع سهام عدالت وتوزيع سيب زمينی مجانی 

نهادهائی همچون جامعه مدرسين قم و روحانيت ) . ومانند آن ها نشده است
مبارزتهران عليرغم فشارهای پشت پرده خامنه ای و حاميان شخص احمدی 

و وقتی هم . نژاد حاضرنشدند ازمصداق معينی درانتخابات حمايت کنند
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مهدوی کنی به صفت فردی کوشيد که احمدی نژاد را کانديد اصلح به نامد، 
ئيس دفتربازرسی خامنه  ای و ديگرعضوشاخص بالفاصله ناطق نوری ر

اين جامعه،اعالم داشت که جامعه روحانيت مبارز درمورد حمايت از هيچ 
درزمان هيچ رئيس جمهوری مراجع برجسته .کانديدائی  تصميم نگرفته است

قم تااين حد دولت و کابينه وسياست های آن را مورد انتقاد مستقيم 
 جناح حاکم وازجمله بيت رهبری دربرخورد با خالصه آنکه. قرارنداده بودند

اصول "اوج اين شکاف درميان .احمدی نژاد  دوچاردوشقه گی شده است
را می توان درهمين مناظره های اخيراحمدی نژاد با رقبايش " گرايان

حمله بی محابا وبی . درسيمای جمهوری اسالمی به خوبی مشاهده کرد
به عنوان  دزدان،مفسدان ( نوریسابقه احمدی نژادبه رفسنجانی وناطق

دربرابرنگاه کنجکاو حيرت ) اقتصادی وپدرخوانده مافيا وحاميان رقيب او
زده ميليون نفری که به پرده تلويزيون چشم دوخته بودند چنان 

 گانه پيروان خط امام و ١۴غافلگيرکننده بود که حتا جريانات اصول گرای 
د موردحمايت خود، آنهم درآستانه کردن کانديرهبری نيزنتوانستند ازمحکوم 

واقعيت آن است  که حربه های  !.انتخابات رياست جمهوری خود داری ورزند
،مبارزه بااشرافيت وآقازاده ها ورانت خواران "عدالت"احمدی نژاديعنی شعار

،با توجه نمايشی ...ومافيای نفتی  وپيش برد ديپلماسی مبتنی برعزت اسالمی و
لت مصرف انتخاباتی داشتن آنها عمال تاحدزيادی بابی بودن اين شعارها وخص

وهمين واقعيت  . اعتمادی مواجه شده و کارکرد خود را ازدست داده است
درکنارتبديل شدن وی به نماد دروغ وعوام فريبی وعامل وخامت بحران و هم 
چنين يکه تازی اش  دربرابرشرکاء حکومتی خود او را به نقطه ضعف حاکميت 

نبابد فراموش کنيم که اين . تفرقه طبقه حاکمه تبديل کرده استوبه عامل 
به اعتصاب عمومی " بازاريان محترم"دردوره وی بودکه برای اولين بار 

حربه . مبادرت کردند وتا او عقب نشينی نکرد به اعتراض خويش ادامه دادند
برنده ديگراو همانطورکه اشاره شد،حمايت فعال وکمابيش يک پارچه بيت 

بری ازوی بود که آن  نيزبه تدريج دچارشکاف وسستی شد وحتا برموقعيت ره
خامنه ای  به عنوان ولی فقيه نيزلطمه وارد کرده است نامه اخيررفسنجانی به 
خامنه ای و انتقاد ضمنی از سکوت وی نسبت به ادعاهای اخير احمدی نژاد، 

رای خاموش بنی صدرودعوت ازاو ب" فتنه " وتشبيه ضمنی وضعيت به زمان 
کردن آتشی که دودش فضار گرفته وهرلحظه می تواند هم چون آتش نشانی 

 مدرس ۵٠انتقاد . ازسينه های سوخته بيرون بريزد، تنها يک نمونه است
برجسته حوزه قم ازاين سخنان ودرخواست محاکمه رئيس جمهورتوسط 

بطه روزنامه جمهوری اسالمی وسخنان شاهرودی رئيس قوه قضائيه دراين را
  ٢. *نمونه های ديگری هستند

وقتی سيب زمينی به مثابه نمادی ازرشوه های دولتی مضحکه مردم شده و 
درتظاهرات خيابانی به نوک چوب دستی ها آويخته ميشود تا منزلتی درحد 
پالکارد پيدا کند، وياوقتی اعالم ميشود که تانگ وتوپ وسيب زمينی 

 يکی پس ازديگری حربه های دولِت ديگراثرندارد،نشان دهنده ارکارافتادن
  .نظرکرده ولی فقيه درميان بخش های وسيعی ازمردم است

عليرغم تشديد سرکوب دراين دوره، بحران اقتصادی و ژرفش شکاف های -۴
طبقاتی  ونيزخواست دموکراسی موجب انباشت خشم و نفرت عمومی  وگسترش  

نان تادانشجويان ازکارگران تامعلمان،ازز- جنبش های اجتماعی اعتراضی
برعکس سرکوب . وازاقليت مذهبی تا اقليتهای ملی وقومی گوناگون شده است

مستمرو ومداوم جنبش های اجتماعی  وفعالين نه فقط نتواسته ازرشدآن بکاهد 
چنانکه بازتاب آن ها  را نه فقط می توان .بلکه بردامنه وعمق آن افزوده است

ابعاددستگيری ها وزندانی شدن ها درتعميق مطالبات و تشکل يابی ها ودر
وتقويت روحيه مقاومت وهزينه دادن و ادامه کاری مشاهده کرد،بلکه هم چنين 
می توان دراين واقعيت که رژيم وکانديداهای مخالف احمدی نژاد ناچارشده اند 
که بيش ازگذشته با گنجاندن اين نوع مطالبات دربرنامه وتبليغات خود وافزودن 

وعده ورود !تعميم معنای رجال به زنان: دهايشان مشاهده کردبر وعده و وعي
زنان به حوزه های ممنوعه وزارت  وسايرپست های مهم، وعده تحقق آموزش 
زبان های مادری درموسسات آموزشی مناطق اقليت های قومی ،دراذعان به 
چند مليتی بودن جامعه ايران ووعده برابری آنها ،تجديد نظردربرخورد با 

اه ها و دانشجويان وسياست های فرهنگی و آموزشی، دروعده برچيدن دانشگ
  .مشاهده کرد... گشت های خيابانی  وحتا اصالح قانون اساسی و 

********  
 دست بدست هم دادن چهارمؤلفه فوق موجب آن گرديده که يک بارديگرمقطع 

طبی به يک بحران دوق.  به يک لحظه بحرانی برای رژيم تبديل شود" انتخاباتی"
سرعت درشرف تکوين، که درآن يک بارديگرکانديد برگزيده  خامنه ای و نهادی 
سرکوب وسپاه  وبسيج وبخشی ازهارترين جناح حاکم دريک سوقراگرفته اند 
ودربرابرش يک جبهه گسترده ای مرکب  ازبخشی ازاصول گرايان، اصالح 

ه احمدی نژاد، ب" نه"جنبش .طلبان و بخش هائی ازتوده های ناراضی ازرژيم
دربرابررنگ تيره والبته .. .) سبزورزد وسفيد( باشعارتغيير وبانمادهای رنگين 

بهمان نسبت کم عمق وپوپوليستی، شکل گرفته و به سرعت درحال گسترش 
جنبش رنگينی که سرکردگان سپاه ونهادهای سرکوب درآن رگه های .است

! تهديد به سرکوب می کنندازانقالب مخملمی ورنگين را جستجومی کنند وآن را 
اينکه اين جنبش چقدرازنظربه ميدان آوردن توده های مردم قابل مقايسه با دوم 

ولی .  باشد،البته هنوزنمی توان  باقطعيت درباره اش سخن گفت٧۶خرداد 
 قابل ٨۴تاهمين جا مسلم است که بيشتر ازآنکه باانتخابات سوت وکور سال 

تجمعات خيابانی خودجوش و شبانه .قايسه است قابل م٧۶مقايسه باشد با سال 
وراه پيمائی های گوناگون و شعار ها وپالکاردها وتظاهرات بی شمار و 

تاپاسی ازنيمه شب ونيززدخوردهای خيابانی و ... گفتگوهای جمعی خيابانی و
جنگ وگريزهای خيابانی ودادن شعارهائی هم چون حجاب اختياری وايجاد 

ان وزنان نيمه کشف حجاب شده  ويا پديده تماشای زنجيره های طوالنی مرد
همه و همه نشان دهنده واقعيت ... چندده ميليون نفری  مناظره کانديدها و

درحال عروج  جنب وجوشی است که البته درعمق خود حامل پتانسيلی بيش 
پليس ونيروهای اطالعاتی با .ازيک تشريفات ساده وکنترل شده انتخاباتی است

ادارای به نطارت وتماشا بسنده کرده وناظر وشاهدبه کنترل خود بردباری معن
بهارکوتاهی .درآوردن خيابان ها وميادين توسط تجمعات خودجوش جوانان است

که يک بارديگربا طعم شيرين آزادی وهمبستگی،کام جوانان را شيرين ساخته 
چه گر.مشت ها برآسمان است وشب های طوفانی انقالب را بياد می آورد! است

شايد هنوزکانون اصلی اين جنب وجوشش ها،بيشتردر شهرهای بزرگ  
ومتوسط باشد تا شهرهای کوچک و روستاها که دراين نقاط حضور احمدی نژاد 

ولی حتا درهمين نقاط نيز يکدستی دوره سابق وجود ندارد . پررنگ تراست
 .وعليرغم حاتم بخشی های احمدی نژاد،اوضاع به ضرراو درحال تغييراست

درهرصورت يک بارديگر کانديد اخص ومورد حمايت رهبری دِم چک مردم 
درچنين شرايط شکننده وبه . قرارگرفته و  وباچالشگری آنان مواجه شده است

سرعت درحال تغيير،به نظرميرسد که تنها حربه های نجات دهنده احمدی نژاد و 
حد بتوانند به نخست  به اينکه تاچه :حاميانش  به دوعامل بستگی داشته باشد

 رژيم تنوانست به ٧۶امری که دردوم خرداد. تقلب ودست کاری آراء دست بزنند
آن مبادرت کند واکنون نيزعليرغم يکدستی دستگاه اجرائی وسوسه بخشی 
ازحاکميت اما بدليل جنبش وجوش خيابانی وشعارهای وای اگرتقلب صورت گيرد 

..... های صيانت ازآراء وايران قيامت می شودوهشدارهای پی درپی کميته 
براساس نامه سرگشاده وافشاگرانه  کارمندان وزارت کشور،هم .مواجه است

اکنون چاپ بيش ازدوونيم ميليون تعرفه اضافی وبازی با رقم واجدين حق 
)  ميليون واندی  نفردرنوسان است۵١ واندی تا ۴۶که از(شرکت درانتخابات 

درکنارفتوای ....هرهای انتخاباتیوافزايش بی سابقه صندوق های  سيار وم
به  نگرانی ها دراين مورد .. .شرعی مصباح يزدی مبنی بر  صيانت از اسالم و

هم چنان که اين نگرانی معطوف به کودتای انتخاباتی درنامه . دامن زده است
عامل دوم نجات دهنده .اخير موسوی به شخص خامنه ای نيز ابرازشده است

فيب  وخطرتقسيم آراء درميان آنهاست که رقابت های درونی جناح ر
به مثابه ) بسته به ميزانی که رقابت بين اين دو تاچه حد دو قطبی شود (ميتواند

درهرحال  اگراحمدی نژاد . شانسی برای عروج مجدد احمدی نژاد عمل کند
نتواند درهمان دورنخست حدنصاب الزم آراء را بدست بياورد،امری که 

ف ترمی شود،آنگاه وضعيت برای او دردوردوم روزبروز شانس آن ضعي
دشوارترخواهد شد و بعيد است که  بتواند بدون مبادرت به  تقلبات گسترده نام 

هم چنان که با به صحنه آمدن . خود را ازميان صندوق های رأی بيرون بکشد
  *٣توده های مخالف خود وحامی رقيب دشوارودشوارترمی شود

انتخابات بازهم  نمی توان ازيک تفاوت مهم بافرض شرکت گسترده مردم در
واقعيت اين است که دايره گزينش . وضعيت کنونی  با دوم خرداد صرفنظرکرد

کانديداهای اين دوره به نحوی  است که حتا اصالح طلبان حکومتی نيز 
). مانند معين در دورگذشته(نتوانستند داری نماينده مستقيم ومطلوب خودباشند

 وترس ازباصطالح بروز قدرت ٧۶ا توجه به تجربه دوم خرداد درواقع حاکميت ب
دوگانه درحاکميت ، دايره احراز صالحيت کانديداها  را چنان تنگ کرده است  که 
تنها محافظه کارترين ومورداعتمادترين افرادوفاداربه نظام ورهبری وقابل تحمل 

 حتا حضور چنانکه حاکميت.برای اصول گرايان قادربه شرکت  درآن شده اند
محمدخاتمی دوپينک شده را که شانس غلبه اش براحمدی نژاد باالبود نتوانست 
برتابد وباوارد کردن انواع فشارها وازجمله تهديد جانی وی  را وادارکرد که 
سريعا پای خود را ازمهلکه گرداب بلعنده ای که طعمش را قبال هم چشيده بود، 

باب اصالح طلبان درهمان دوره پيش وباين ترتيب  با ترکيدن ح.بيرون بکشد
انتخابات وآفريده شدن يک صحنه کميک وتماشائی، خاتمی صحنه را به 

ومعلوم شد که دوران . واگذارکرد۶٠ميرحسين موسوی نخست وزيرقتلهای دهه 
اصالحات ديگربازگشت پذيرنبوده وهمانطورکه خودخاتمی هم اعالم کرده بود 

،بلکه بسنده کردن به کمترازآن "حاتکف تغيير درشرايط  کنونی نه اصال
آنچه را که .تغييری که جنبش رنگ سبزآئينه ای ازآن است. است" تغيير"

ناسازه می ناميم همانا پتانسيل انباشته شده دراعماق جنبش است دربرابرشکل 
وباين ترتيب دايرگزينش بين .بروز آن که حتا درزيرکف اصالح طلبی قراردارد

 تنگ تروکم مايه ترشده وبه مردم ظاهرا ٧۶با دوم خرداد بدو بدترحتی درقياس 
اما عجبا که همين روزنه . حق گزيننش بين  افعی و مارغاشيه را داده اند

کوچک نيزرژيم را دچارطوفان کرده ودرنزد کله تيزان حاکميت وحاميان نظامی 
 نگاه بااين همه!. احمدی نژاد گوئی دارد پهلوبه پهلوی انقالبات مخملين می زند

 سال گذشته نشان ميدهد که هرگاه ١٢به تجربه سی سال گذشته وبه خصوص 
رژيم دراوج بحران وبرای مقابله با آن توانسته  مردم را دربرابر گزين 
بدوبدترقراردهد،نه فقط  قادر به ترميم  نسبی شکاف های درونی خود شده ، 

ف درونی جنبش، بلکه هم چنين موفق شده با متشتت کردن ومنفعل ساختن صفو
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بدرجاتی موقعيت کلی  خويش را تثبيت نمايدودرسطح جهانی نيزازموقعيت 
  .بهتری برای چانه زنی برخوردارباشد

  آيا تحريم ماهيتا يک کنش انفعالی است يا فعال؟
به نظرمن برای رژيمی که نيازمنداست همواره برای بقاء خود مردم را به 

نع شکل گيری جامعه وصف ازخود صحنه بکشد ودايمادرتالش است که  ما
بشود وباهزارطرفند وعشوه ويا شالق واعمال زور درصدد ادغام اين جامعه 
. درخوداست،تحريم به مثابه يک کنش فعال  ودارای پی آمدهای پردامنه است

دردوره  . نگاهی به تجربه دوران خاتمی و احمدی نژاد دراين مورد گوياست
ه دراعماق با کاناليزه شده درباتال ق اصالح خاتمی پتانسيل اعتراضی جمع شد

طلبی و صرفنظرازدست آوردهای جزئی وناپايدار آن عمال بباد رفت وباين ترتيب 
مديريت کاناليزه کردن پتانسيل پائينی ها به باتالق درون حاکميت ،درمجموع با 
موفقيت طی گرديد وديديم که تابوت اصالح طلبی واصالح طلبان توسط خود 

که گفته می شد -ولی دردوره احمدی نژاد. واصالح طلبان تشييع شدخاتمی
حاکميت يکدست شده وقدرت دوگانه ديگروجود ندارد،شاهدبوديم که عليرغم 
گسترش سرکوب وآن همه بگيروبند،نه فقط برشکاف درونی حاکميت افزوده 
شد،بلکه هم چنين جنبش اجتماعی مستقل با گام ها و سيمای مشخص تری به 

ن آمد که حتا اصالح طلبان هم ديگرقادربه انکارآن نشدند وشاهديم که ميدا
چرا که هيچ . درصدد سرمايه گذاری بر روی آن برای پرش به قدرت برآمده اند 

چيزمانند نگاه به باال و بازی دربساط حاکميت نمی تواند يک جنبش مستقل را به 
ده دوره قبلی به نوبه درواقع  تحريم گستر.بيراهه وبه انفعال وتشتت بکشاند

خود به مثابه  يک کنش بزرگ جمعی باپس لرزه های مداوم بعدی اش،با 
خوديابی بيشتر جنبش های اجتماعی وتکوين  خواستهای مستقل همراه شده 

بنابراين بااستناد به تجربه و شواهد عينی می توان مدعی شد، اين .است
بوده وساده کردن رابطه تصورکه گويا تحريم يک کنش انفعالی است نادرست 

ودفاع ازتحريم نيزنه يک دفاع .متقابل وبرانگيزاننده اين کنش با جنبش هاست
واقعيت آن است .ايدئولوژيکی وآئينی  بلکه دفاعی است مبتنی است برنتايج آن

که وجود يک جنبش تحريم اوال موجب گسترش بسترسايرجنبش های اجتماعی 
 تصورساده انگارانه،وجود چنين جنبشی که وتعميق آنهامی شودو ثانيا برخالف

درحکم نواختن طبل انزوای رژيم است ودرتداوم فرايند تکوين  صف مستقل 
وبدور ازدست اندازی رژيم، بااعمل فشارمداوم خود به رژيم يکدستی آن را بهم 
ريخته وموجب دامن زدن به شکاف هاورقابت های درونی حاکميت وحتا بعضا 

هرگزنبايد . مردم برای کاستن ازميزان انزوای خودمی شوددادن امتيازاتی به
فراموش کنيم که بخشی ازرقابت های درونی حاکميت از نارضايتی توده ها 

مهم آنست که بهره گيری ازشکاف های درونی رژيم موجب .نشأت می گيرد
تقويت جنبش های اجتماعی مستقل وتابعی ازتقويت آن باشدوگرنه دخيل بستن 

ف ها وتن دادن به بازی درميان آنها،موجب سترونی ودنباله روشدن به اين شکا
  . جبنش ها وحتا تضعيف موقعيت تحميل رفرم به رژيم، می شود

بی شک بهره گيری ازفرصت های مقاطع انتخاباتی وتالش برای ارتقاء سطح 
ولی بايد .جنبش ازطريق طرح مطالبات مشخص همواره امرمثبتی بوده وهست

ه طرح خواستهای ملموس ومشخص وتالش برای ارتقاء سطح  هوشياربود ک
. مطالبات، الزاما هيچ منافاتی باکنش تحريم ندارد و بنابراين دربرابرآن قرارندارد

وثانيا نبايد دچاراين توهم شدکه تحقق اين مطالبات را می توان با وعده ووعيد 
نبش های اجتماعی اين مطالبات را تنها می توان تحت فشارج.باالئی ها پيش برد

ازهمين رو قبل ازهرچيز .تحميل کرد وحق خود را ازحلقوم باالئی ها بيرون کشيد
تبديل آنها به مطالبات توده ای وهمراه با فشارتوده ای  تنها راه تحقق رفرم 

واقعيتی  که اکنون دربرابرما جريان دارد همانا .ودرمسيرپيشروی جنبش است
 واقعيت موجودآن است که بخش هائی .خيره شده به ناسازه موجوداست

ازحاکميت دربرابربخش هائی ديگرآن وبرای تغييرتوازن قدرت به سود خود، 
بارديگربرای بهم زدن توازن  موجود متوسل به فشارازپائين و به ميدان کشيدن 

آنها رسما اعالم کرده اند که بااحساس خطرازوضعيت .توده ها شده اند
آمده اند وحربه اصلی آنها بهره گيری ازنارضايتی موجودبرای نظام به ميدان 

اگرچنين سازه ای واقعيت داشته . های موجود وانباشته شده درميان مردم است
باشد،بنابراين ازنقطه نظر تعميق جنبش های اجتماعی و اجتناب ازروانه شدن 
چنين پتانسيلی به شن زارهای درونی حاکميت،راهی جزتالش برای روانه 

ودراين رابطه .  جنبش به کانال های اصلی واصيل خود نيستساختن اين
بازخوانی تجربه دوم خرداد و هم  چنين مسيرتکوين جنبش های اجتماعی 

  .   درچهارسال دوره احمدی نژاد الهام بخش خواهند بود
2009-06-10 -20-03-88  

  ارروزنامه کلمه سبز" سونامی سبزتعيير درراه است"-*١
 ميليون بيننده ٧٠نيم اين که گونه خودزنی دربرابر نبايد فراموش ک-*٢

که درآن رژيم مجبورميشود )  ميليون خارجی٣٠ ميليون داخلی و۴٠(تلويزيون 
" مثبت"برای بسيج وجلب آراء مردم به جای تکيه بردستاوردها وبيالن 

ونداشته خود، برفساد عناصر وارکانی هم چون رئيس مجلس خبرگان و مجلس 
ريئس دفتربازرسی خامنه ای وفاميل آنها متوسل نشخيص مصلحت و

چنين پديده ای درآن واحد هم نشان دهنده . شود،ازچندين جهت قابل تأمل است
عمق فساد رژيم وهم حدت وشدت منازعات درونی آن وهم نيازحياتی اش به 
کسب رأی مردم است  وهم چنانکه نشان دهنده نيازحياتی اش به  ادغام جامعه 

  .اعی مستقل دردردون خود استسياسی واجتم

تداوم واکنش های تهاجمی احمدی نژاد  پس ازمناظره طوفانی خود -*٢
وبی اعتنائی به امواج حاصل ازآن ونيزسکوت تاکنونی و پرمعنای 
خامنه ای دربرابرنامه تند واتمام حجت گونه رفسنجانی نشان دهنده آن 

د را تنها برپايه است که  جناح  حاکم ومدافع احمدی نژاد،پيروزی خو
تنها با .جلب آراء متکی رعايت قاعده بازی استوار نساخته اند

درنظرگرفتن اين سازوکارها ونيروهای غيبی است  که  می توان به رمز 
گرچه حريفان هم ساکت . او وجناح مدافع اش پی برد" اعتماد به نفس"

يرد نه نشسته  اندواززبان کروبی اعالم می کنندکه اگرتقلب صورت گ
افشای آن تا ظهرطول نخواهد نخواهدکشيد وشعارهای خيابانی هم 

درهرحال جناح حاکم دارای تجربه . پيشاپيش به افشاء آن پرداخته است
برخورد بادوم خرداد،برآن است که هرگزاجازه تکرارآن را حتا 

  .اگرناچاربه اعالم پيروزی اش بگردد،ندهد

..........................................................................................  
  زندانيان کارگری را آزاد کنيدزندانيان کارگری را آزاد کنيد

در يک هفته اخير اخبار ناگواری از زندانها به گوش خانواده های بی 
   ٣/٣/٨٨در روز يک شنبه . پناه کارگری می رسد

خبر حمله به منصور اسالو در زندان گوهر دشت توسط يکی از 
 ٨رداندن  تفهيم اتهام اقدام عليه امنيت و بازگ۶/٣/٨٨زندانيهای عادی، 

 قطع ١٠/٣/٨٨کارگر عضو تعاونی فلزکار مکانيک به زندان اوين، 
ارتباط تلفنی کليه بازداشتی های روز کارگر، باعث نگرانی خانواده های 

  . اين عزيزان شده است
هرچند خانواده منصور اسالو در مورد بيماری قلبی و چشمی او و 

ی يادآوری کرده اند، بستری شدن در بيمارستان، بارها به مقامات قضاي
متاسفانه هنوز وی در زندان و با زندانيان عادی گوهر دشت در بند 

عليرضا ثقفی در حالی دستگير شده که حتی توان ايستادن را هم . است
نداشته و تاکنون هيچ خبری از او به همسرش نداده اند و همچنان در 

ار مکانيک عزيز محمدی رئيس هيات مديره تعاونی فلزک. قرنطينه است
مبتال به بيماری فشار خون و حسن شفايی از دستگير شدگان تعاونی 

  . فلزکار مکانيک مبتال به بيماری قلبی هستند
قطع ارتباط تلفنی، تهديد به ضرب و شتم کارگران توسط زندانيان عادی، 
عدم رسيدگی به بيماران در بند، عدم اطالع رسانی در مورد وضعيت 

تن در قرنطينه، عدم مالقات خانوده ها با دستگير زندانيان، نگاه داش
 ٣٩ و ٣٨و ٣٢شدگان، همگی از مصاديق آشکار نقض مکرر اصول 

  . قانون اساسی توسط مجريان دستگاه قضا می باشد
ما کارگران فلزکار مکانيک ضمن حمايت از همه کارگران در بند، آزادی 

 . گر را خواستاريمهرچه سريعتر کليه زندانيان دستگير شده در روز کار
   ١٢/٣/٨٨ کارگران فلز کار مکانيک 

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

  

 *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  
 ی کارگران ايرانسايت راديو صدا

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
خص ميشوند ، الزاما مش" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

   .بيانگر مواضع سازمان نيستند
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   ديدنی هايش- دوبی و نه
 ميليون دالری هتل آتالنتيس که مشهورترين هنرمندان جهان در٢٠پارتی 

حاال . آن شرکت داشتند درست قبل از آن برگزار شد که حباب بحران ترکيد
  ..می چکد و آجرها فروميريزد ف ها ّآباز سق

دوبی قرار بود مرکز تجارت مالی خاورميانه باشد و معجزات .روشنگری
جهانی شدن سرمايه داری را با زرق و برق و جاه و جاللی که چشم را 

با فروپاشی . نتوان از آن برگرفت، در اين سوی جهان به نمايش بگذارد
ی که در پشت تاللوی بی مانند آن بازار مالی جهاني، چهره زشت حقيقت

پنهان مانده بود، خود را عيان می کند، حداقل برای بسياری از مهاجران 
غربی که در جستجوی راهی آسان برای ثروتمند شدن به اين معجزه 

اما آشنايی با داستان برده هايی که مرغ عزا و . آويزان شده بودند
 بين تر از آن کسانی نياز عروسی اند به وجدانی شريف و چشمانی حقيقت

گوشه هايی از . دارد که به جستجوی طال در دريای اشک و خون ميروند
گزارش بلند او از سفر در . اين داستان را يوهان هری بازگو کرده است

دوبی در نشريه اينديپندنت مدتها در راس پر خواننده ترين مقاالت قرار 
بدون ترديد . رش را بخوانيددر زيرچکيده ی بخش هايی از اين گزا. داشت

با حقايق هولناکی روبرو خواهيد شد که در گزارشات فرحبخش رسانه 
 حقايق تلخی در رابطه با جفا با -* های رسمی از آن ها اثری نيست

انسان، با زمين،با طبيعت حتی با خود منبع حيات دوبی يعنی جاذبه های 
کمان غاصب نمونه وار توريستی آن، و در رابطه با بی اعتنايی شگرف حا

  . ترجمه آزاد ولی نزديک به متن است. خاور ميانه
  چهره تاريک دوبی 

 بر شهری که – حاکم مطلق دوبی –صورت بشاش و خندان شيخ محمد
اين . تصوير او روی تمام ساختمان ها هست. خلق کرده پرتو می افکند

عرب به مرد دوبی را به عنوان شهر هزار و يکشب و فروغ تابان جهان 
همه آسمان خراش های بلند آن که به سبک مانهاتان . جهان فروخت

ساخته شده و متشکل است از رديف به رديف اهرام سراسر شيشه ای و 
هتل هايی که به صورت انبوهی از سکه های طال شکل داده شده، زير 

و خود او آنجاست، روی بلندترين ساختمان جهان که مثل . سيطره اوست
اريک در دل آسمان فرو رفته و بلندتر از هر ساختمانی است که يک ميله ب

  . بشر در جهان ساخته است
انبوه چرثقيل ها در آسمان . ولی يک چيز لبخند شيخ محمد را می شکند

ساختمان های بی . در جا زده اند، مثل اينکه در زمان متوقف شده اند
در مجلل . ا کرده باشندشمار نيمه تمام مانده اند، به نظر ميرسد آنها را ره

ترين پروژه های جديد ساختماني، از قبيل هتل عظيم آتالنتيس که به 
صورت يک قصر صورتی با هزينه يک و نيم ميليارد دالر در عرض 

 روز روی يک جزيره مصنوعی ساخته شد، آب باران از سقف ها ١٠٠٠
 شهر روياها بر رويايی. جاری و آجر سقف ها در حال فروپاشی است

غيرممکن ساخته شده بود و اکنون ترک های آن خود را به نمايش می 
اکنون شهر زير نور خورشيد بيش از آنکه شبيه مانهاتان باشد، . گذارند

حاال که شکوفايی جنون آميز . به ايسلند ديگری در صحرا شباهت دارد
ساختمان سازی متوقف شده و حرکت توفنده آرام گرفته است، رازهای 

اين شهری است که در عرض فقط چند دهه . م آرام رخ می نماينددوبی آرا
. بر پايه اعتبارات، نابودی محيط زيست، سرکوب و بردگی ساخته شد

دوبی تجسم فلزی و زنده ی جهان گلوباليزه شده نئوليبرالی است، جهانی 
که شايد سرانجام زير فشار بحران درهم شکسته و به تاريخ سپرده 

  . ميشود
  سقوط از ديسنی لند بزرگ ساالن به کارتون خوابی : روزکارن اند

کارن اندروز را در پارکينگ يکی از عالی ترين هتل های بين المللی پيدا 
او زنی الغر اندام است که عليرغم لباس های چروکيده اش هنوز . کردم

او . نشانه های زنی را که زمانی ثروتمند بود به نمايش می گذارد
اس مهربانی نگهبان بنگالدشی که دلش نمی آيد کارين ماههاست که به پ

را از آنجا بيرون کند، در پارکينگ زندگی ميکند و شبها در رنج رورش 
وقتی که .  از کانادا به دوبی آمد٢٠٠٥او با شوهرش در سال . ميخوابد

شوهرش نقشه خود برای کار در دوبی را با او در ميان گذاشت، اعتراض 
صور را به خود راه ندهد که سياه بپوشد و لب به کرده بود که اين ت

اين يک , : مشروب نزند، اما بعد از ورود به دوبی بهشت را کشف کرد
زندگی . ديسنی لند برای بزرگ ساالن بود و شيخ محمد ميکی موس آن

شما يکی از اين آپارتمان های بزرگ و شگفت انگيز را . سحر آميز بود
. از خدمتکاران برای امور شخصی خودتانو لشکری . در اختيار داشتيد

. درست مثل اين که هرکسی يک مديرعامل بود. از ماليات خبری نبود
  , .عيش و نوش تمام وقت

اما وقتی دانيل شوهر کارن که با دريافت وام های هنگفت به کار پرداخته 
بود ورشکست ميشود، کارين در می يابد در بهشتی که نياز به پرداخت 

شوهر ورشکسته و مبتال به . ست، شهروندان نيز حقوقی ندارندماليات ني
سرطان مغز وقتی نتوانست وام خود را بازپرداخت کند مستقيم به زندان 

او . محاکمه به زبان عربی صورت گرفت و مترجمی هم در کار نبود. رفت
 ساله سری النکايی انداختند که مثل خود ٢٧را در سلول کنار يک جوان 

قرض به زندان افتاده بود و می گفت روی ديدار خانواده خود او به علت 
دانيل با کوبيدن به در ,. جوان به قصد خودکشی يک تيغ را بلعيد. را ندارد

, .اما کسی نيامد و جوان در مقابل چشم او جان داد. کمک می طلبد
  .آپارتمان را هم از آن ها گرفتند

 زندان شوهر، بطور  ماه است به انتظار پايان مدت٩ حاال کارن 
وقتی او را ترک ميکردم، در . غيرقانونی در پارکينگ زندگی ميکند

حاليکه به سوی ديگری نگاه ميکرد با شرمندگی خواهش کرد اگر ممکن 
  . است غذايی برای او بخرم

يی که , expat,سراسر شهر پر است از خارجی ها. کارن تنها نيست
ودگاه يا در ماشين های خود مخفيانه زير خاکريزهای شنی يا در فر

چيزی که در مورد دوبی ,: کارن در آخر صحبت خود می گويد. ميخوابند
اين . هيچ چيز. بايد بدانيد اين است که هيچ چيز مثل آنچه می نمايد نيست

آنها شما را گول ميزنند . يک مدل دروغين از شهر است. يک شهر نيست
ر سطح آن، يک ديکتاتوری و ميگويند اينجا مکانی مدرن است، ولی زي

  , .قرون وسطايی جا گرفته است
  معجزه اعليحضرت 

سی سال پيش تمام دوبی کنونی صحرايی بود که کاکتوس، علف های 
 و عقرب تنها ساکنين آن را تشکيل می دادند، ولی در وسط شهرزير صحرايی

 انبوه فلز و شيشه جای پای شهری که زير فلز و شيشه دفن شده باقی مانده
  . است که نسخه تميز شده ای از آن را در موزه شهر تعريف می کنند

 اينجا در قسمت پايين خليج فارس روستايی کوچک ساخته ١٨در اواسط قرن 
  . شد که از آن برای غواصی در جستجوی مرواريد استفاده ميشد

اندکی نگذشت که مردم از ايران، شبه قاره هند و کشورهای عربی به اميد به 
روستا به نام ملخ محلی که همه چيز آن را . آوردن ثروت به اينجا آمدنددست 

اندکی بعد امپراتوری بريتانيا آن را با توپ .  خوانده شدdabaميخورد، دابا 
بعد از .  در چنگ خود نگه داشت١٩٧١های خود به تصرف در آورد و تا 

ی را تشکيل  دولت همسايه امارات متحده عرب٦عقب نشينی بريتانيا دوبی با 
نفت بعد از رفتن بريتانيايی ها کشف شد و شيخ ها ناگهان خودشان را . دادند

آنها عمدتا قبايلی بيسواد بودند که زندگی . با يک مساله بزرگ روبرو ديدند
اما حاال خزانه عظيمی از طال . شان را با شترچرانی در صحرا ميگذراندند

ت دوبی در مقايسه با ابوظبی به با آن چه کار بايد می کردند؟ نف. داشتند
بنابراين شيخ مکتوم تصميم گرفت با پول ها چيزی بسازد که . حساب نمی آمد

  . دوام داشته باشد
شيخ مکتوم هم . اسرائيل الف ميزد که يک منطقه بيابانی را شکوفا کرده است

او تصميم گرفت شهر را به مرکز توريسم و . ميخواست بيابان را شکوفان کند
ات مالی تبديل کند تا بتواند پول نقد و استعداد ها را از سراسر جهان جلب خدم
او همه جهان را دعوت کرد که آزاد از ماليات به دوبی بيايند، و آنها در . کند

 درصد جمعيت دوبی ٥ابعاد ميليونی آمدند، بطوريکه ساکنان اصلی اکنون فقط 
 کامل در عرض سی سال از مثل اين بود که يک شهر تمام و. را تشکيل ميدهد

آنها با شتاب درعرض يک نسل . آسمان به زمين افتاد، تکامل يافت و باد کرد
 .  وارد شدند٢١ به قرن ١٨از قرن 

وقتی دراتوبوس توريستی اصلی شهر بنشنيد، تبليغات تصويری بر سرتان می 
اين مرکز تجارت : بارد تا برايتان توضيح دهد اين معجزه چطور روی داد

  . هانی است که توسط اعليحصرت ساخته شده استج
. شهر را برده ها ساختند. شيخ اين شهر را نساخت. ولی اين يک دروغ است

  . برده ها هم اکنون دارند آن را می سازند
  آنهايی که ياد گرفته ايم نبينيم 

خارجی . سه نوع متفاوت اهل دوبی وجود دارد که دور هم پيچيده اند
اماراتی ها تحت رياست شيخ محمد، و مادون . وع کارناز ن, expats,ها

. طبقه ی خارجی که شهر را ساخته است، و اکنون در تله آن گير افتاده است
در . شما آنها را همه جا می بينند. اين دسته اخير ناپيدا های عيان هستند

يونيفرم های کثيف و سخت آبی رنگ که روسا بر سرشان فرياد می زنند، ولی 
شيخ ,: شعاری که تکرار می شود اين است. يادگرفته ايد آنها را نبينيدشما 

پس کارگران؟ کدام . ,شيخ شهر را ساخته است,، ,شهر را ساخته است
  ؟ کارگران

هر بعد از ظهر صدها هزار جوانی که دوبی را ساخته اند با اتوبوس از محل 
 شده و در درون کارشان به منطقه ای بايردر چندکيلومتری شهر انتقال داده

تا چند سال قبل آنها را روی . ديوارهای سيمانی آن از جهان جدا ميشوند
وسايل نقليه مخصوص حيوانات بار کرده و بين محل اقامت و کار نقل و انتقال 

از اين منظره نامطبوع نقل و انتقال , خارجی ها,ولی بعد از گاليه ی . ميدادند
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ت ميگيرد که در منطقه کويری مثل آنها با اتوبوس های کوچک آهنی صور
مثل اسفنج فشرده عرق از سر و روی آن ها می . يک گرمخانه عمل می کند

  . ريزد
سوناپور يکی از اقامت گاه های آنهادر فاصله يک ساعتی از شهر است 

 نفر در درون ٣٠٠٠٠٠. متشکل از کيلومترها ساختمان سيمانی هم شکل
  مکانی که ترجمه نام هندی اش 

  .  روی هم تلمبار شده اند "هرطالستش" 
دراولين اردوگاهی که توقف کردم بوی فاضالب و عرق تن حال آدم را به هم 

دور و برت آدم ها ازدحام ميکردند، دنبال کسي، هرکسي، می گشتند تا . ميزد
ساهينال منير يک جوان الغر . برای او تعريف کنند چه بر سر شان آمده است

آنها برای اينکه ترا به اينجا بکشانند ,:او تعريف کرد.ود ساله بنگالدشی ب٢٤
, .وقتی به اينجا آمدی می فهمی اينجا جهنم است. دوبی را بهشت جلوه ميدهند

چهارسال قبل يک دالل به دهکده آنها در جنوب بنگالدش آمد و به مردان 
  بعد از٥ صبح تا ٩دهکده گفت جايی هست که آنها ميتوانند در آن از ساعت 

 برابر با takka تاکا ٤٠٠٠٠ظهر روی ساختمان کار کنند و ماهيانه 
بعالوه مسکن عالی و غذای بسيار خوب هم در . پوند درآمد داشته باشند٤٠٠

تنها . اختيار آنها گذاشته ميشود و با آنها به بهترين وجهی رفتار خواهد شد
رت بود از کاری که برای به دست آوردن يکی از اين مشاغل الزم بود، عبا

اين .  برای تهيه ويزا" پوند٢٣٠٠ " تاکا،٢٢٠٠٠٠پيش پرداختی به مبلغ 
  . به همين آسانی.  ماه اول بازپرداخت خواهد شد٦مقدار پول با مزد 

ساهينال زمين خانواده را فروخت و از وام دهندگان محلی قرضی دست و پا 
 دوبی رسيد، همينکه به فرودگاه. کرد تا خودش را به اين بهشت برساند

او هنوز که هنوز است . شرکت ساختمانی مربوطه پاسپورت او را گرفت
 ساعت ١٤به او گفتند از همان لحظه بايد روزانه . پاسپورتش را نديده است

 در جايی که به توريست ها ی غربی ميگويند نبايد در -در گرمای کوير کارکند 
.  درجه ميرسد٥٥ی آن به  دقيقه هم بيرون ماند و دمای هوا٥تابستان حتی 

اين يک چهارم .  دالر در ماه٩٠ درهم برابر با ٥٠٠دستمزد برابر بود با 
کمپانی به او گفت اگر نميخواهد، ميتواند . مزدی بود که وعده داده شده بود

. شما پاسپورت مرا گرفته ايد. ولی چطور ميتوانم به کشورم برگردم,. برگردد
  . ,پس بمان و کارکن,: آنها جواب دادند, .رممن پولی برای خريد بليط ندا

 پسرش، دخترش، همسر –خانواده اش در بنگالدش . ساهينال وحشت زده بود
 منتظر پول بودند، هيجان زده بودند که پسرشان باالخره –و پدر و مادرش 

ولی او بايد فقط برای پولی که برای رسيدن به دوبی . توانست موفق بشود
ال تمام کار ميکرد و تازه مزدی که می گرفت کمتر از مزد پرداخته بود، دو س

يک سلول خفه و . او اتاقش را به من نشان داد. کارش در بنگالدش بود
. او با يازده نفر ديگر در آن زندگی می کند. کوچک سيمانی با تخت سه طبقه

سه پيرهن، يک : تمام اموالش روی سکوی تخت خودش تلمبار شده است
اطاق بوی گند می دهد، زيرا توالت های اردوگاه که . لفن همراهشلوار و يک ت

به شکل يک سوراخ در زمين است، پر از مدفوع است و ابری از مگس آن را 
گرما غير , :وسيله تهويه، حتی يک پنکه، هم وجود ندارد. سياه کرده است
 شبها فقط عرق می کنيد و خودتان را. نمی توانيد بخوابيد. قابل تحمل است
آب که با کانتينرهای بزرگ سفيد به اردوگاه آورده ميشود . ,. خارش ميدهيد

مارا مريض می , او ميگويد اين آب . مزه آن شور است. تصفيه شده نيست
  , .کند، ولی چيز ديگری برای آشاميدن نيست

مجبوريد آجرها و بلوک های , :به گفته او کارشان بدترين کار جهان است
را در شديدترين گرمايی که تصورش هم برايتان دشوار  کيلويی ٥٠سيمانی 

آنقدر .  چيزی به وحشتناکی آن وجود ندارد–اين حرارت ... است حمل کنيد
مثل اين است که . عرق می کنيد که روزها يا هفته ها نميتوانيد ادرار کنيد

سرتان گيج می رود و . ادرار از پوست تان خارج ميشود و بوی گند ميدهيد
اما نميتوانيد کار را متوقف کنيد، مگر يک ساعت بعد از .  بد ميشودحال تان

می دانيد اگر لحظه ای از کار بايستيد يا خواب تان ببرد ممکن است جان . ظهر
اگر مرخصی برای بيماری بگيريد، مزدتان را از دست . تان را از دست بدهيد

  . می دهيد و زمان اسارت شما در اينجا طوالنی تر می شود
 ام يک برج مجلل جديد را رو به باال می ٦٧اهينال در حال حاضر طبقه س

در چهار سالی که او در اينجاست، هرگز آن . نام اين برج را نمی داند. سازد
  .دوبی معروف توريستی را نديده است، اما آن را طبقه روی طبقه ميسازد
س خشم از او می پرسم آيا عصبانی است؟ البته مدت درازی است که احسا

کار تان به زندان . اينجا هيچکس خشم خود را نشان نمی دهد, ميکند، اما 
سال گذشته تعدادی از کارگران به خاطر , .دراز مدت و بعد ديپورت ختم ميشود

پليس دوبی . آنکه مزدشان چهار ماه پرداخته نشده بود دست به اعتصاب زدند
ير فشار ماشين های آب کمپ های آنها را با سيم خاردار محاصره کرده و ز

  . را زندانی کردند, سردسته شورشيان,. پاش همه را به سرکار برگرداند
من سوال ديگری را امتحان کردم؟ آيا او از آمدنش پشيمان است؟ همه آنها 

چطور ميتوانيم به آن فکر : پايين را نگاه ميکردند، با نوعی دستپاچگی
جمله را ول , ...که به پشيمانی فکر کنيماگر شروع کنيم . کنيم؟ما گير افتاده ايم

من کشورم، خانواده ام , :سرانجام کارگر ديگری سکوت را می شکند. می کند
. ما در بنگالدش ميتوانيم مواد غذايی بکاريم. و زمين ام را از دست داده ام
  , .فقط نفت و ساختمان. اينجا چيزی کاشته نمی شود

دوگاه قطع شده و دستمزد بسياری ماه بعد از بحران اخير برق در ده ها ار
کمپانی های آنها ناپديد شده اند و همراه آنها . هاست که پرداخت نشده است

حتی اگر . همه چيز ما را غارت کردند, . پاسپورت ها و دستمزد های کارگران
به نحوی به کشورمان برگرديم، طلبکارهايی که به ما وام داده اند خواهان 

  , .ما را به زندان خواهند فرستاد. ول شان هستندبازپرداخت فوری پ
. پاسپورت ها قانونا نبايد ضبط شوند. همه اينها ظاهرا غيرقانونی است

دستمزدها بايد سروقت پرداخت شود ولی من حتی يک نفر را نديدم که با او 
سرآن ها را کاله گذاشته و به اينجا آورده اند، با . رفتار شده باشد, قانونی,

  .ی مقامات دوبیهمدست
, :يک انگليسی که روی يک پروژه ساختمانی در دوبی کار می کند به من گفت

رقم خودکشی در کمپ ها و ساختمان ها بسيار کالن است، ولی گزارش نمی 
حتی بعد از مرگ اين کارگران , .نام می برند, حادثه ,از آنها به عنوان . شود

يک پژوهش که .  به ارث می برندخانواده آنها آزاد نمی شوند و قرض او را
توسط ديده بان حقوق بشر به عمل آمده نشان ميدهد ارقام مرگ و مير ناشی 

ولی يک . از گرما، کاربيش از حد، و خودکشی پنهان نگه داشته ميشود
 ٢٠٠٥ مرگ فقط برای سال ٩٧١مشاور هندی تنها در ميان کارگران هندی 

 مشاور مزبور گفته شد شمارش را بعد از افشای اين رقم به. را ثبت کرد
  . متوقف کند

  در مرکز خريد مجلل دوبی 
با يک تاکسی در عرض ده دقيقه خودم را از اردوگاه به منطقه ای که مراکز 

حاال وسط فروشگاه . خريد مجلل و مرمرين شهر در آن قرار دارد رساندم
ا به نمايش يک دختر فروشنده با حالتی خسته پيراهنی ر. هاروی نيکولز هستم

  . , پوند تقليل يافته است٢٠٠٠٠چنانکه می بينيد بهای آن به ,: گذاشته است
نور خيره . زمان در اين مراکز خريد وجود ندارد. از نوشتن باز می ايستم

اينجا دوبی به جزء متشکله . کننده نئون ها روز و شب را بی معنا کرده است
همه ميگويند وضع تجارت خوب در ميکروفون . خريد کنيد: اش تبديل ميشود

در . وقتی ميکروفون را خاموش کنيد وحشت خود را عيان می کنند. است
مغازه ها خالی . گران ترين مراکز خريد من تنها آدم موجود در بازار هستم

  . است و پژواک صدای آدم می پيچد
 ساله هلندی در شلوار کوتاه داغی بی اعتنا به نگاه های خيره ١٧يک دختر 

گرما، مراکز . من عاشق اينجا هستم,: او ميگويد. ردان در بازار پرسه ميزندم
آيا کار بردگی در اين جامعه هيچوقت فکرت , :از او می پرسم, !فروش، ساحل

او سرش را پائين می اندازد، درست همانطور که , را مشغول کرده است؟
 می کنم سعی, : ساهينال موقع صحبت با من سرش را پائين انداخته بود

 سالگی او يادگرفته که نبيند، و سوال نکند؛حس ميکند با ١٧حتی در , .نبينم
  . اينکار از خط ممنوعه عبور ميکند

جاده های آسفالتی که . بين مراکز خريد چيزی وجود ندارد به جز آسفالت
, مردم با تاکسی يا خودروی شخصی بين بازارچه ها. حداقل چهار باندی است

مثل اين است که . پياده رفتن بين مال ها خودکشی است. ميکنندحرکت , مال ها
دوبی متشکل است از جاده های اتوموبيل رو که مال ها آن را سوراخ سوراخ 

  . کرده است
چه احساسی داشتی اگر کشورت پر بود از خارجی ها؟ دسترسی به اماراتی 

آسان , برده ها, و , خارجی ها, های بومي، برعکس دو دسته قبلی يعنی 
اگر از مردان که لباده بلنده سفيد می پوشند سوال کنيد شما را تحقير . نيست

و زن ها در لباس های , .دوبی عالی است,: کرده و با لحن تندی می گويند
از اين رو از طريق اينترنت با . سياه خفقان آورشان از شما رو بر می گردانند

در : و قرار مالقات گذاشتيميک جوان وبالگ نويس اماراتی ارتباط گرفتم 
  مگرجای ديگری هم هست؟ . مرکز خريد

 ساله ای است با لباده ی سفيد و ريش ٢٣احمد العطار جوان خوش سيمای 
او انگليسی را با . اصالح کرده و يک عينک سيمی چهار گوش روی چشم

لهجه کامل آمريکايی صحبت می کند و فورا به من نشان ميدهد لندن، لس 
در کافه استارباک . پاريس را بهتر از خود غربی ها می شناسدآنجلس و 
دولت ! اينجا بهترين جای جهان برای جوانان است,: او ميگويد. نشسته ايم

وقتی ازدواج کنيد به . پول تحصيل شما تا دريافت درجه دکترا را می پردازد
به بهداشت رايگان است و اگر در موردی درمان . شما خانه رايگان می دهند

اندازه کافی خوب در دسترس نباشد، دولت مخارج سفر و معالجه شما در 
تقريبا همه . حتی الزم نيست پول تلفن تان را بپردازيد. خارج را می پردازد

و ما هرگز . يک خدمتکار، يک پرستار بچه و يک راننده در اختيار دارند
  , د؟آيا شما آرزو نمی کرديد اماراتی باشي. ماليات نمی پردازيم

و قبل از اينکه بتوانم اعتراض خود به اين نوع نظر که خود را به جای جهان 
ببين، پدر بزرگ من هر روز , : می پندارد بيان کنم، روی من خم شد و گفت

صبح از خواب بلند ميشد و مجبور بود جان بکند تا خود را به اولين چاه 
بور بود آب را با وقتی چاه خشک می شد، مج. برساند تا آب بدست بياورد

او . آنها هميشه گرسنه و تشنه و نااميدانه در جستجوی کار بودند. شتر بياورد
. برای همه عمرش لنگ شد زيرا وقتی پايش شکست درمانی در دسترس نبود

  , !حاال به ما نگاه کن
به آنها شيرينی ميدهد و از . برای اماراتی ها اين دولت مثل پاپا نوئل است

از اجاره دادن زمين به خارجی ها، ماليات :  به دست می آوردجای ديگر پول
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کم بستن بر تجارت آنها و دريافت پول برای فرودگاه، و تهی کردن چاه های 
بيشتر اماراتی ها مثل احمد برای دولت کار می کنند بنابراين در مقابل . نفت

 را من عواقب بحران, : او ميگويد. ورشکستگی اعتبارات، تضمين شده اند
شما را . شغل شما تضمين شده است. حس نکرده ام، دوستانم هم همينطور

اخيرا با تصويب , .فقط وقتی اخراج می کنند که زياده از حد بدکار کرده باشيد
  . قوانين سخت تر اخراج اماراتی ها بيش از پيش غيرممکن شده است

, . ست, نمابد,البته به نظر او وجود تعداد زيادی خارجی در امارات چيزی 
وگرنه چطور ميتوانستيم . ولی ما اين خارجی ها را بهای توسعه مان می دانيم

ما از سطح . هيچ کس نمی خواهد به روزهای صحرا برگردد. به اينجا برسيم
 دالر ١٢٠٠٠٠کشورهای آفريقايی به اينجا رسيده ايم که درآمد سرانه مان 

  ,آنوقت انتظار داری شکايت کنيم؟. در سال است
به زحمت بتوانيد ,.او ميگويد فقدان آزادی سياسی برای او مساله ای نيست

آيا به خاطر اين نيست , .يک اماراتی را پيدا کنيد که از شيخ محمد حمايت نکند
او . نه، به خاطر اين است که ما واقعا از او حمايت می کنيم, که می ترسند؟ 

مطمئنم ,:  و ادامه ميدهدلبخندی ميزند, !فقط نگاه کن. يک رهبر بزرگ است
ما به گشت و گذار ميرويم، يک فنجان . زندگی من خيلی شبيه زندگی شماست

. شما به پيتزا هات يا ناندوی لندن می رويد. قهوه ميخوريم، به سينما ميرويم
اين را گفت و , .و همان زمان من اينجا در يکی از همان فروشگاه ها هستم

  . يک کافه الته ديگر سفارش داد
گروه های ديگری هم . ولی آيا همه جوانان اماراتی اوضاع را اينطور می بينند

هستند مثل سلطان القاسمی ستون نويس روزنامه که کلکسيون هنری جمع 
او لباس های مارکدار غربی می پوشد و به عنوان يک ليبرال منتقد .ميکند

، اماراتی او معتقد است تصاحب همه سرمايه ها توسط حکومت. شهرت دارد
  . ها را تنبل کرده و طرفدار خصوصی کردن است

با وجود اين وقتی من سعی کردم سيستم برده داری را که دوبی ايجاد کرده با 
ما بيش از همه . آدم بايد ارزش کار ما را بداند, :او مطرح کنم او عصبانی شد
با . ن استدوبی تنها شهر واقعا بين المللی در جها. مردم جهان مدارا می کنيم

  , .همه کسانی که اينجا می آيند با احترام رفتار ميشود
من مکث کرده و به اردوگاه سوناپور که فقط چند مايل از آنجا فاصله داشت 

آيا او واقعا ميداند چنين جايی وجود دارد؟ به نظر می رسيد اواز . فکر کردم
مورد بدرفتاری  ٤٠ يا ٣٠ميدانيد اگر ساليانه , :اين سوال ناراحت شده است

با کارگران وجود داشته باشد، به نظر خيلی زياد می آيد، ولی فکر می کنيد 
 مورد؟ من گفتم اين بدرفتاری با ماهيت ٤٠ يا ٣٠, ...چقدر آدم اينجا هست

سلطان به . ما داريم از صدها هزار نفر صحبت می کنيم. نظام عجين است
فکر می , :سيل روان ميشودشدت به خشم آمده است و کلمات از دهانش مثل 

کنيد در نيويورک با مکزيکی ها بدرفتاری نمی شود؟ و چقدر طول کشيد تا 
  بريتانيا با مردم درست رفتار کند؟

 من می توانستم به لندن بيايم و در باره بی خانمان های خيابان آکسفورد 
ل اينجا کارگران هروقت د. بنويسم و شهر شما را جای وحشتناکی جلوه بدهم

هر هندي، يا آسيايی که بخواهد می تواند اينجا را ترک . شان بخواهد می روند
  , .کند

. پاسپورت شان را از آنها گرفته اند. ولی آنها نمی توانند: من يادآوری کردم
چرا سفارت . او ميگويد اگر اين طور باشد بد است. مزدشان را نگاه داشته اند

ولی شما . من گفتم آنها سعی ميکنند. دخانه های شان به آن ها کمک نمی کنن
شکر , چرا جلوی اعتصاب کارگران عليه کارفرمايان بدرفتار را می گيريد؟ 

آنها ميروند . اعتصاب کار نامناسبی است. ما اجازه اين کار را نمی دهيم. خدا
. ما نمی خواهيم مثل فرانسه باشيم. ما چنين کاری نمی کنيم. به خيابان ها

يد در يک کشوری کارگران هروقت دل شان بخواهد کار را تصورش را بکن
  , متوقف کنند؟

پس کارگران وقتی سرشان کاله می رود و به آنها دروغ گفته ميشود، چکار , 
سلطان حاال از . من آهی کشيدم, . استعفا بدهند،از کشور بروند, , بايد بکنند؟

اليکه ادای اين ناگهان صدايش را عوض کرد و در ح. خشم به جوش آمده بود
غربی ها هميشه از ما شکايت , : منتقدين نفرت انگيز را در می آورد گفت

چرا شما با حيوانات بهتر ازاين رفتار نمی کنيد؟ چرا شامپوی بهتری را . دارند
ترتيبی که به کار برده , تبليغ نمی کنيد؟ چرا با کارگر ها بهتر رفتار نمی کنيد؟ 

او بيش از پيش داغ کرده .  شامپو، بعد کارگرانحيوانات،: بود، افشاگر بود
, : توی صندلی اش جا به جا شد و انگشتش را توی صورت من تکان داد. بود

من به کارگرانم عينک ايمنی و چکمه مخصوص دادم، ولی آنها از اين چيزها 
  , . اين چيزها سرعت عمل آنها را می گيرد. استفاده نکردند

ی را مطرح ميکند که به نظر او استدالل منکوب بعد لبخند ميزند و نکته ا
من وقتی می بينم روزنامه نگاران غربی از ما انتقاد می کنند , : کننده اوست

 آيا شما تشخيص نمی دهيد داريد به پای خودتان شليک می کنيد؟ خاورميانه –
صادرات ما . اگر دوبی شکست بخورد، جای بسيار خطرناک تری خواهد بود

فقرای مصر يا ليبی يا ايران با اين اميد بزرگ می . اميد استنفت نيست، 
ما نشان ميدهيم . ما برای منطقه بسيار مهم هستيم. به دوبی می رويم: شوند

اروپايی . ما اينجا بنيادگرا نداريم. يک کشور مدرن اسالمی چگونه بايد باشد
يا ميدانيد اگر آ. شما بايد خيلی نگران ما باشيد. ها نبايد شکست ما را ببينند

اين مدل شکست بخورد چه خواهد شد؟ دوبی در راه ايران خواهد افتاد، راه 
  , .اسالمی

استدالل های من آشکارا او را مضطرب کرده . سلطان به صندلی تکيه ميدهد
, : صدايش نرم تر و آشتی جويانه تر شد، تقريبا حالت خواهش داشت. بود

. می رفت و يک سطل آب می آوردمادر من هرروز صبح سرچاه . گوش بده
دو برادر . هديه عروسی او يک پرتقال بود، زيرا او هرگز پرتقال نخورده بود

شما حق نداريد در . من وقتی بچه بودند به علت خرابی وضع بهداشت مردند
  , .مورد ما روی صندلی داوری بنشينيد

  راهی آشنا برای رشد بنيادگرايی اسالمی 
گروه کوچکی از مخالفان که سعی می . در امارات هستندولی اقليت ديگری هم 

. من يکی از آنها را مالقات کردم. کنند قوانين سرکوبگرانه شيخ را تغيير دهند
, او گفت . محسوب ميشود, دشمن شماره يک مردم,محمد المنصوری را که 

غربی ها به اينجا می آيند و مراکز فروش و ساختمان های بلند را می بينند و 
ولی اين تجارت، اين ساختمان ها برای که . فکر می کنند ما آزاد هستيم

خانواده سلطنتی فکر می کنند صاحب اين . هستند؟ اينجا يک ديکتاتوری است
  , .اينجا آزادی وجود ندارد. کشورند و مردم خادم آنها هستند

. نيافتدمنصوری ميگويد پدر او ماهيگير بوده و به او يادداده که دنبال گله راه 
او در جريان توسعه ناگهانی دوبی درس خوانده وکيل و بعد رئيس انجمن وکال 
شد که برای انطباق قوانين دوبی با قوانين بين المللی تالش ميکند و بنابراين 

وقتی او با سازمان نگهبان حقوق بشر و . از چارچوب تحمل شيخ فراتر رفت
 صحبت کرد، پليس امنيتی به سيستم برده داری کشورش, بی بی سی در باره 

سراغش رفت و به او گفت خفقان بگيرد وگرنه شغلش را از دست خواهد داد 
وقتی او ساکت نشد، اسناد وکالت و . و فرزندانش کاری به دست نخواهند آورد

پاسپورت او را گرفتند واو هم به يک زندانی ديگر در کشور خودش تبديل 
 و روزنامه ها حق ندارند در مورد من من در ليست سياه قرار گرفتم, .شد

من از او پرسيدم چرا دولت اصرار دارد اين سيستم برده داری را , .بنويسند
بيشتر کمپانی ها مال حکومت است، آنها , :او توضيح آشنايی داشت. حفظ کند

به نفع آن هاست که . با حقوق بشر مخالفند زيرا سود آنها را پايين می آورد
  , . اشندکارگران برده ب

در آخرين رکود قبلي، دمکراسی در دوبی شکوفا شد، اين دمکراسی به زور 
 بازرگانان شهر عليه شيخ بن مکتوم ٣٠در دهه . از شيخ ها گرفته شد

 متحد شدند و اصرار داشتند کنترل ماليه به – حاکم مطلق امروز –المکتوم
حمايت مشتاقانه اين وضع چند سال طول کشيد و بعد شيخ با . آنها داده شود

  . دولت بريتانيا آنها را خفه کرد
شهر تماما . امروز شيخ محمد دوبی را به مرکز اعتبارات تبديل کرده است

 درصد توليد ناخالص خود را مقروض ١٠٧دوبی . روی وام ساخته شده است
اگر دولت نفتی همسايه ابوظبی دفترچه چک خود را بيرون نمی آورد، . است

محمد معتقد است اين امر آزادی ها را بيش از . سته شده بودحاال دوبی ورشک
زيرا آنها در ابوظبی . گذشته محدود می کند و حاال هم هرروز محدودتر ميشود

  .به مراتب محافظه کارتر هستند
اکنون امام ها توسط .همه در اينجا از خطر بنيادگرايی اسالمی صحبت ميکنند

ولی . حت کنترل شديد دولت استدولت منصوب ميشوند و مراسم مذهبی ت
ولی فکر ميکنم اگر . ما اينجا اسالم گرايی نداريم, :محمد با نگرانی می گويد

مردم را اينقدر تحت کنترل قرار داده و راهی برای ابراز خشم شان باقی 
مردمی که دايم به آنها گفته . نگذاريد، اسالم گرايی ممکن است رشد کند

  , .جر خواهند شدميشود خفه شوند، روزی منف
منتقدين ديگری هم هستند، مثل عبدالحق عبداهللا، استاد دانشگاه که مشکل او 

او که . ناراحت است, هويت اماراتی,اصالحات سياسی نيست، بلکه از انهدام 
به آنچه دوبی ساخته افتخار ميکند نگران آن است که همه دستاوردها را به 

ن نگرانی او به گارسن سفارش ميدهد که ببازند، بعد از ابراز اي, خارجی ها,
  . يک کوکا بياورد

Prideدوبی    
. يک گروه ديگر هم هستند که تبليغات جديد در مورد آزادی را واقعی می بينند

ولی آنها همان گروهی هستند که حاکمان دوبی کمتر از هرگروه ديگری 
قانونا همجنسگرايی در دوبی . همجنس گرايان: خواهان آزادی آنها هستند

. ممنوع است و ده سال زندان دارد ولی کلوپ های همجنسگرايان فعال است
: او ميگويد. من صالح را که سرباز ی در ارتش سعودی است مالقات کردم

در عربستان سعودی ارتباط با جنس . دوبی برای همجنس گرايان عالی است,
و همه دسترسی به زنان ممکن نيست از اين ر. مخالف خيلی دشوار است

ولی آنها فقط ميخواهند با . مردان به همجنس برای همخوابگی روی می آورند
 سال دارم و ديگر ٢٧من .  سال٢١ تا ١٥پسران جوان رابطه داشته باشند، 

دوبی بهترين .الزم است همجنسگرايان واقعی را پيدا کنم. خيلی پير شده ام
او بعد از , .  کنندهمه همجنسگرايان عرب ميخواهند در دوبی زندگی. جاست

گفتن اين حرف به طرف پيست رقص رفت و به دوست پسر هلندی اش که 
  . عضالت بازوی قوی و لبخندی گشاده داشت پيوست

  , شيوه زندگی,
همه کتاب های راهنما از دوبی به عنوان نقطه ذوب همه با يکديگر نام می 

خود جمع شده و ولی وقتی من در شهر ميگردم، می بينم هر گروهی دور. برند
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يک . در جزيره قومی خودش زندگی کرده و به کاريکاتور خودش تبديل ميشود
 رفتم که محل تجمع خارجی های Double Deckerشب به دابل دکر 

دم در ورودی يک اتاقک تلفن قرمز و عاليم ايستگاه های . انگليسی است
وست آفتاب  ساله با پ٦٠در ديسکو با دو زن . اتوبوس لندن را گذشته اند

آنها که در از ظهر داشتند مشروب ميخوردند مشروب . گرفته هم صحبت شدم
اينجا زندگی "سبک زندگی"آدم به خاطر , :ديگری سفارش داده و به من گفتند

صحبت ميکنند، ولی وقتی از آنها می " سبک زندگی"همه اينجا از . ,می کند
 Ann دو زن، يکی از. پرسی اين سبک زندگی چيست، جواب مبهم است

Warkدر . اينجا هرشب بيرون می رويد, :، آن را اينطور جمع بندی کرد
. هميشه در حال معاشرت با مردمی. کشورت خود هرگز اين کار را نمی کنی

چند خدمتکار و آدم داری بنابراين . يک عالم وقت آزاد داری. خيلی عالی است
  , !ت که بروی پارتیتو کارت فقط اين اس. خودت احتياج نداری کار بکنی

 سال است که در دوبی هستند و با شادمانی تعريف می کنند که شهر ٢٠آنها 
اماراتی ها در راس آن . اين جا يک سلسله مراتب هست,:چطور اداره ميشود

آنوقت فکر می کنم . هستند، بعد بايد بگويم انگليسی ها و بقيه غربی ها
بعد در ته اجتماع . ها مغز دارندفيليپينی ها، چون يک کمی بيشتر از هندی 

آنها اعتراف ميکنند که هرگز با يک اماراتی , .هندی ها و بقيه قرار دارند
با وجود , .نه، آنها خودشان با خودشان هستند, ، ,هرگز؟,. صحبت نکرده اند

اگر ,: جولز تايلور می گويد.اين به نظر آنها همه چيز دوبی هم خوب نيست
يک زن انگليسی که می شناختم يک هندی را زير . تتصادف کنيد، مصيبت اس

اگر يک ذره الکل از نفست در بيايد همه . گرفت و چهار روز تمام زندانی شد
اين هند ی ها خودشان را جلوی ماشين می . شان به تو هجوم می آورند

ميدانيد که به . اندازند، برای اينکه پول خون شان به خانواده شان داده شود
  , .زن بيچاره. ولی پليس فقط ما را سرزنش می کند. رتعنوان خسا
 ساله انگليسی به نام هنا گمبل از پيست رقص جدا می شود که ٢٤يک دختر 

خيلی عالی . من اينجا آفتاب و ساحل دريا را دوست دارم, :با من صحبت کند
  .,!است

وقتی . بانک ها. اوه، وجوددارد, ، ,هيچ چيز بدی اينجا وجود ندارد؟ ,
نميتوانی اين کار را آن . ميخواهی پول رد و بدل کنی بايد به آنها فاکس کنی

  ،,.الين بکنی
ترافيک آن هم چندان , :شديدا به فکر فروميرود, چيز بد ديگری نيست؟ ,

  , .خوب نيست
وقتی از انگليسی ها می پرسم ازاينکه در يک دموکراسی زندگی نمی کنيد، چه 

آنها اول کمی گيج به . ها هميشه يکی استاحساسی به شما ميدهد، واکنش
يک پسر جوان که دو شاخ : نظر می آيند، بعد به مقابله با من بلند ميشوند

کميک روی سرش گذاشته بود در حاليکه سعی می کرد آبجورا توی دهان 
اين روش ,:دوستش که به پشت روی زمين افتاده بود بريزد،سر من داد زد

  , .عرب هاست
 يک زن ترشروی آمريکايی که برای يک کمپانی وسايل آرايش بعد در هتل با

کار می کند صحبت کردم او گفت همه کسانی که نمی توانند در کشور خودشان 
موفق شوند، سر از اينجا در می آورند و ناگهان به ثروت رسيده و در سطحی 
د باالتر از توانايی های شان قرار می گيرند و شروع می کنند الفزنی در مور

من در هيچ جای جهان اينهمه آدم نااليق در پست های ارشد . عظمت خودشان
من دخترهای فليپينی دارم که برای من همان . راسيسم کامل هست. نديده ام

کاری را می کنند که يک دختر اروپايی ولی به آنها يک چهارم مزد پرداخت 
شاهی می گيرند، آدم هايی که کارهای واقعی را انجام ميدهند چندد . می شود

  , .  پوند می پردازند٤٠٠٠٠در حاليکه مديران نااليق به خودشان ماهيانه 
به جز او، همه خارجی ها که من در دوبی با آنها صحبت کردم بر سر يک چيز 

  .لذت برخورداری از خدمه ای که کارهای آنها را انجام ميدادند: توافق داشتند
به نظر می . بودند خودشان انجام دهند کارهايی که در کشور خودشان مجبور 

خدمتکاران عمدتا فيليپينی هستند، ولی با شروع . آيد همه يک خدمتکار دارند
بحران به عقيده آنها فيليپينی ها خيلی گران هستند، از اين رو يک دختر 

اين راز آشکاری است که . خدمتکار اتيوپيايی سربراه آخرين مدروز شده است
پاسپورت . کار را استخدام کرديد، بر او قدرت مطلقه داريدوقتی شما يک خدمت

شما تصميم می گيريد کی دستمزد او . همه اين کار را می کنند. او را ميگيريد
را پرداخت کنيد و چه وقت حق دارد مرخصی بگيرد، اگر اصال مرخصی در 

  . نمی تواند فرار کند. او عربی بلد نيست. کار باشد
است که , هولناک ,دختر فيليپينی به من گفت برای او در يک برگر کينگ يک 

توی مراکز فروش دوبی بگردد، زيرا هميشه کلفت های فيليپينی از خانواده 
هايی که در خدمت آنها هستند راهی به سوی او يافته و درخواست کمک می 

آنها به من . من اينجا اسير شده ام. آنها می گويند، خواهش می کنم,. کنند
آنها مرا وادار می کنند تمام ساعت . نمی دهند به خانواده ام تلفن کنماجازه 

اوايل من به آنها می گفتم , .هايی که خواب نيستم تمام هفت روز هفته کار کنم
محل اقامت ات کجاست؟ ولی آنها هرگز . خدای من به کنسولگری خواهم گفتم

 داستان آنها آدرس خودشان را نمی دانستند و کنسولگری هم عالقه ای به
هميشه به زنی فکر می کنم که به من . حاال از آنها اجتناب می کنم. نداشت

آنها فکر ميکنند من . گفت چهار سال است هيچ نوع ميوه ای نخورده است
  , . ولی من قدرتی ندارم. قدرت دارم چون می توانم به تنهايی همه جا بروم

 ويالی خصوصی کثيف است تنها شبانه روزی موجود برای زنان در دوبی يک
اين شبانه روزی پر است از . که به زودی صاحبخانه ای آن را تصرف می کند

 ساله ٢٥ يک زن Mela Matariمال ماتاری. کلفت هايی که فرار کرده اند
اتيوپيايی که لبخندی اندوهناک دارد برای من تعريف کرد که چه بر سرش آمده 

يک آژانس به او وعده بهشتی در . داست و هزارها نفر ديگر مثل او هستن
ميان شن ها را داد و او دختر چهار ساله اش را در وطنش رها کرد و به 

ولی آنها نصف چيزی را که , . اينجا آمد تا پولی برای آينده بهتر فراهم کند
مرا در يک خانواده استراليايی گذاشتند . وعده داده بودند به من می پرداختند

 صبح تا ٦ند و مادام مرا وادار ميکرد هر روز از ساعت که چهار بچه داشت
من از پا درآمده . هيچ مرخصی نداشتم. ساعت يک بعد از نيمه شب کار کنم

آمدی اينجا که , : بودم و درخواست مرخصی کردم ولی آنها سرم داد کشيدند
بعد يک روز که که ديگر از پا افتادم، مادام مرا , !کار کنی نه اينکه بخوابی

. گوش هايم هنوز صدمه ديده است. او با مشت و لگد مرا می کوبيد. کتک زد
می گفتند آخر دو سال دستمزد را خواهند . آنها دستمزد مرا به من نمی دادند

وحشت زده . چکار می توانستم بکنم؟ هيچکس را اينجا نمی شناختم. پرداخت
 او به خيابان دويد و يک روز بعد از اينکه باز هم او را کتک زده بودند, .بودم

با انگليسی شکسته بسته از مردم می خواست محل کنسولگری اتيوپی را به 
بعد از دو روز سرگردانی در خيابان آن را پيدا کرد ولی به او . او نشان بدهند

چطور ميتوانم , او می پرسد . گفتند او بايد پاسپورتش را از مادام بگيرد
دو بار با دخترش .  که در اين خوابگاه است ماه است٦او , اينکار را بکنم؟
دخترم را از . من کشورم را از دست داده ام, :او ميگويد. صحبت کره است

وقتی او اينها را می گفت من ياد , .همه چيزم را از دست داده ام. دست داده ام
 Hermioneاز زنی به نام . جمالتی افتادم که در دابل دکر شنيدم بودم

Fraylingون فری لينگ بود پرسيدم بهترين چيز دوبی چيست؟ او  هرمي
آنها همه . تو مجبور نيستی کاری بکنی! اوه، طبقه خدمتکارش, :گفت

  , .کارهايت را انجام ميدهند
  , جهان,پايان 
, . قاره هايش ناتمام مانده اند. آن را رها کرده اند. حاال خالی است, جهان
. دوبی در حال پياده کردن آن بودندپروژه ای بود که طراحان توسعه , جهان

آنها جزاير مصنوعی به شکل همه سرزمين های موجود روی سياره زمين 
درست کرده بودند و برنامه ريزی کرده بودند قاره ها را بفروشند تاروی آن 

شايع بود که بکهام ها قصد داشتند . به شکل کشورهای جهان ساخته شود
ولی حاال کسانی که در سواحل نزديک کار . دبرای بريتانيا سرمايه گذاری کنن

يک نفر که . می کنند ميگويند ماه هاست کسی اين طرف ها نيامده است
  . به سرآمده است, جهان, کار: ازاهالی آفريقای جنوبی بود به من گفت

بود حاال , در دست ساختمان , در سراسر دوبی پروژه های جنون آميزی که 
 داشتند اينجا ساحلی می ساختند که با لوله هايی که آنها. است, درحال ويرانی,

از زير شن کشيده ميشد خنک ميشد تا ثروتمندان وقتی از روی حوله به سوی 
  . دريا ميرفتند انگشت پای شان داغی شن را لمس نکند

هتل آتالنتيس . پروژه درست قبل از آن تمام شد که حباب اقتصاد جهانی ترکيد
 ميليون دالری به سبک اشرافی برگزار کرد ٢٠رتی در زمستان گذشته يک پا

. که کسانی مثل رابرت دونيرو، ليندسی لوهان و ليلی آلن در آن شرکت کردند
اين هتل که روی يک جزيره مصنوعی ساخته شده البته به شکل يک درخت 
خرماست و به دندان های غول پيکر دهانی که در حال پوسيدن است شباهت 

آرشيتکت فراعنه که از . تی و مجهز به طاق هايی استرنگ آن صور. دارد
برج بلند وسط آن به نام گراند البی پوشيده از . زازا گابور الهام گرفته است

در وسط آن يک ساختار شيشه ای عظيم . توپ هايی های پر از تاللو ست
است که شباهت دارد به روده هر ميهمانی که شبی را در آتالنتيس گذرانده 

ال زير باران غير منتظره آب از هر گوشه سقف آن می چکد و حا. است
  . آجرهای آن در حال فروپاشی است

دختری از اهالی آفريقای جنوبی بهترين اتاق های آن را به من نشان ميدهد و 
ما از , .مجلل ترين چيزی است که در جهان بوجود آمده است, می گويد اين 

 ميليون پوندی ٢٤ حلقه الماس کنار مغازه های دور هتل آتالنتيس که
تانک های آب عظيمی درست کرده اند که توی آن پرشده . ميفروشند گذشتيم

است از کوسه هايی که پوزه خود را به سوی قصرهای ويران شده مصنوعی 
 اتاق دارد که ١٥٠٠هتل بيش از . و زير دريايی های غرق شده گرفته اند

ون سه طبقه است و مستقيما سوئيت نپت. منظره ی همه آن ها درياست
روبروی تانک آب پراز کوسه ساخته شده بطوريکه وقتی من آن را ديدم يکه 

در دوبی . وقتی روی تخت می خوابيد، کوسه ها به شما نگاه می کنند. خوردم
  . شما ميتوانيد با ماهی ها بخوابيد و زنده بمانيد

شب را در هتل هايت من خودم چند . ولی لوکس ترين چيزها نيز رها شده اند
. گذراندم، قصری مجلل که ثروتمندان مشهور جهان ميهمان آن بوده اند

هر وقت غذا می خوردم، تنها آدم موجود در . احساس می کردم خالی است
معموال , : يکی از کارمندان رستوران در گوش من زمزمه کرد. رستوران بودم
وقتی در هتل می چرخيدم , .حاال به زحمت کسی اينجا می آيد. اينجا پر بود

آخرين آدم در : خودم را مثل جک نيکلسون در فيلم شايننيگ احساس می کردم
  . خانه ای متروک و شبح زده
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معروف ترين هتل دوبي، سمبول افتخار آن، هتل برج العرب است که در ساحل 
در البی با يک زوج . قرار دارد و شبه يک کشتی شيشه ای عظيم است

 سال ١٠آنها حاال . ر شهر کار می کردند سر صحبت را باز کردمانگليسی که د
ميدانيد هيچوقت نمی , . است که برای کار به دوبی می آيند و عاشق آن هستند

در آخرين سفرمان در شروع تعطيالت پنجره . دانيد اينجا با چه روبرو ميشويد
کامل آنجا در آخر تعطيالت آنها يک جزيره . های مان رو به دريا باز می شد

من که تحملم از اين همه زياده روی تمام شده بود، از جا در , . ساخته بودند
رفتم و از آنها پرسيدم وجود اين برده ها که همه جا در مقابل چشم قرار 

اميدوارم منظور مرا نفهميده باشند، چون زن . دارند، شما را ناراحت نمی کند
عالی !  خاطرش به اينجا می آئيماين چيزی است که ما به, :چنين جواب داد

و شوهرش , ! شما همه کار را نمی توانيد خودتان به تنهايی انجام دهيد. است
وقتی به توالت ميرويد در را برای شما باز می , :خود را داخل صحبت کرد

کنند، سرپوش توالت را باال می زنند، تنها کاری که نمی کنند اين است که 
و هردو ی شان زدند زير , !رای تان بيرون نمی کشندوقتی می شاشيد، آن را ب

  . خنده
  چالش با صحرا 

دوبی فقط فراتر از توان مالی اش عمل نکرده است، حيات آن فراتر از توان 
شما روی چمن های دکور شده می ايستيد و به فواره . اکولوژيک آن است

 را می بينيد توريست ها. هايی که آب را به همه طرف می پاشند نگاه می کنيد
از يخچال هايی به قامت کوه باال می رويد که . که با دلفين ها شنا می کنند

و صدايی پشت سر شما . روی آن پيست اسکی با برف واقعی ساخته اند
چطور . اين يکی از کم آب ترين مناطق جهان است. اين صحراست: ميکوبد

  اين ممکن است؟ چطور ممکن شده است؟ 
ا دفع می کند؛ آن را خشک کره و به دست توفان نابودی خود زمين، دوبی ر

 The new Tiger Woods Gold Courseساختمان جديد . می سپارد
برای آبياری زمين اش روزانه نياز به چهار ميليون گالن ّآب دارد وگرنه به 

شهر مرتبا دچار طوفان های شنی است . سرعت خشک شده و برباد می رود
وقتی توفان خاک می نشيند، گرمای سوزان سر . ی کندکه آسمان را تاريک م

اگر همه چيز را دايما بطور مصنوعی مرطوب نگه ندارند، گرما همه . می رسد
  . چيز را می سوزاند

دکتر محمد رئوف از مرکز پژوهش های خليج که من در دفترش با او صحبت 
يی است اين يک منطقه صحرا, : ميکردم به شدت محزون بود و هشدار ميداد

اين به شدت غيرعقالنی . و ما شرايط زيست محيطی آن را به چالش کشيده ايم
  , .اگر با صحرا در بيفتيد، شکست خواهيد خورد. است

شيخ مکتوم شهر نمايشی خود را در جايی ساخته که هيچ آب قابل استفاده ای 
. اردآب روی سطح زمين ندارد و تعداد خيلی کمی آب زير زمينی د. ندارد، هيچ

از اين رو دوبی ّآب دريا را می . يکی از کم باران ترين مناطق جهان است
آب امارات در کارخانه های عظيم تصفيه که در کرانه خليج قرار . دوشد

گرفته، از نمک تخليه ميشود و اين امر آنرا را به گران ترين آب جهان تبديل 
ادير عظيمی از گاز کربن هزينه توليد آن بيشتر از توليد نفت است و مق. ميکند

اين امر دليل اصلی آن است که ساکنين دوبی بزرگ . را به اتمسفر وارد ميکند
بيش . ترين سطح توليد کربن نسبت به ساير انسان های روی زمين را دارند

 . از دو برابر يک شهروند آمريکايی
کمبود اگر رکود کنونی تعميق شود، به عقيده دکتر رئوف دوبی می تواند دچار 

در حال حاضر ما ذخاير مالی الزم برای انتقال آب به , :او ميگويد. آب شود
آب منبع اصلی . ما دچار مشکل عظيمی خواهيم شد. وسط صحرا را داريم

دوبی فقط آنقدر آب دارد که برای يک هفته . اين يک فاجعه است. حيات است
 ما نمی دانيم اگر .تقريبا هيچ مخزن ذخيره آبی وجود ندارد. ی ما کافی است

بقای ما به سختی امکان پذير . منابع تامين آب را از دست بدهيم چه خواهد شد
ما اين , :او می گويد. گرم شدن هوا مساله را سخت تر کرده است, .خواهد بود

ولی اگر سطح آب باال بيايد، همه اينها از بين . جزاير مصنوعی را ساخته ايم
 بماند در سطح کنونی يک ساکن دوبی بطور اگر همه چيز ثابت, . می رود

در سده ای که . متوسط سه برابر انسان های روی زمين به آب نياز دارد
کمبود آب در چشم انداز آن قرار دارد، و در حال انتقال از سوخت فسيلی 

  , .هستيم، دوبی بسيار آسيب پذير است
 واکنش من ميخواستم بدانم دولت دوبی در صورت وخامت شرايط چگونه

بنابراين تصميم گرفتم بفهمم حکومت با مسايل زيست . نشان خواهد داد
محيطی که هم اکنون وجود دارد، يعنی آلودگی آب های ساحلی چه برخوردی 

يک زن آمريکايی که در يکی از هتل های بزرگ کار ميکند، مطالب . دارد
ينده آن را زيادی در فوروم های آن الين نوشته که بدی اوضاع و وخامت فزا

او به . از اين رو به او زنگ زدم که با هم مالقات کنيم. مورد تاکيد قرار ميدهد
حتی اگر محرمانه , .,من نمی توانم با شما صحبت کنم, : خشکی به من گفت

ولی من اسم شما را مطرح نخواهم ,، ,.نميتوانم با شما صحبت کنم, .,بماند؟
من نميتوانم با شما . ن گوش ميدهندبه اين تلف. شماگوش نمی دهيد, ، ,کرد

  . و صدايش شکست و گوشی را گذاشت, .صحبت کنم
 آنها مرا در -اگر هويت مرا افشا کنيد , : او گفت. روز بعد به دفتر او رفتم

در ساحل قدم زديم و , . اولين هواپيما گذاشته و از اين شهر بيرون می فرستند
از آدم هايی که از . ر شروع شدموضوع اين طو, :او شروع به حرف زدن کرد

آب بوی عجيبی می . ساحل استفاده می کردند، شکايت هايی به ما می رسيد
به . داد و ظاهر آن غيرعادی بود و مردم بعد از شنا به بيماری دچار می شدند

اين جهت من به وزرای بهداشت و توريسم نامه نوشتم و انتظار پاسخ فوری 
باز هم . من نامه ها را دستی به آنها رساندم. سکوت. ولی خبری نشد. داشتم

  . خبری نشد
ميهمانان مدفوع، کاندوم و نوار بهداشتی در آب . کيفيت آب بدتر و بدتر شد

به اين جهت هتل پژوهشگرانی از يک کمپانی حرفه ای را برای . ديده بودند
و آنها به ما گفتند آب پر است از اجزای مدفوع . آزمايش آب استخدام کرد

من شروع کردم به . باکتری ها آنقدر زياد هستند که شمارش آنها ممکن نيست
توصيه به ميهمانان هتل که توی آب نروند و آنها چون برای استفاده از ساحل 

  , .درتعطيالت شان آمده بودند، واقعا ناراحت شدند
او شروع کرد به نوشتن پيام های خشمگينانه در فوروم های بحث خارجی ها 

دوبی با چنان شتابی توسعه يافته بود که .  مردم فهميدند که چه خبر است و–
بارکش های فاضالب سه يا چهار روز در . تسهيالت تصفيه آن نمی کشيد

از اين رو آنها برای راحت کردن خود . مراکزبازيابی در صف می ماندند
  . مدفوع را در دريا تخليه ميکردند که مستقيم به سطح آب می آمد

.  راز برمال شده بود و مقامات شهرداری سرانجام موضوع را تاييد کردندحاال
. ولی کيفيت آب بهتر نشد. آنها گفتند صاحبان بارکش ها را جريمه خواهند کرد

نمی . بايد مواد شيميايی وارد آب شده باشد, : آب حاال سياه شده و بو ميداد
 ادامه ميدهد و تلفن های او به شکايت, .ولی هرچه بود سمی بود. دانم چه بود

تخريب دوبی را بس کن وگرنه ويزايت فسخ شده و , : ناشناسی به او ميشود
او می گويد خارجی ها وحشت دارند در باره چيزی حرف , . اخراج ميشوی

, :يک اظهار نظر انتقاد آميز در روزنامه کافی است تا اخراج شوی. بزنند
مردم .  حاال آب بدتر از هميشه استبنابراين فکر ميکنيد من چه بايد بکنم؟

به . عفونت چشم، عفونت معدي، بيماری های پوستی. واقعا مريض ميشوند
  , !اين نگاه کنيد

چيزی , . در سطح آب کنار يکی از هتل های مشهور دوبی مدفوع شناور است
که از دوبی فهميدم اين است که مقامات سرسوزنی برای محيط زيست تره 

داوندا، آنها مواد سمی را به دريا، که منبع اصلی جاذبه های خ. خرد نمی کنند
اگر در آينده مشکالت زيست محيطی . توريستی شان است، پمپاژ می کنند

بوجود بيايد، روی آن سرپوش خواهند گذاشت و آنقدر اينکار را ادامه ميدهند 
موقع صحبت او طوفانی از شن در اطراف , .تا به فاجعه کامل منجر شود

مثل اين بود که صحرا سعی می کند آهسته ولی مستمر . دن گرفته بودوزي
  . زمين را پس بگيرد

  درخت های قالبی پالستيکی
شب آخری که در دوبی بودم سر راهم به فرودگاه در پيتزاهاتی که کنار يکی 

داخل آن عين پيتزا هات . از جاده های بی پايان دوبی قرار داشت ايستادم
فکرم . دم در لندن بود حتی رنگ استفراغ مانند دکورشنزديک آپارتمان خو

شايد دوبی از آن رو مرا پريشان کرده بود . پراکنده و حواسم جای ديگر بود
بسياری از . که به نظرم تمام زنجيره توليد جهانی در اينجا متراکم شده است

 ٢٠٠٠کاال های مورد استفاده من توسط نيمه بردگان مستاصل در فاصله 
آيا تفاوت تنها در اين است که اينجا آنها فقط در دو مايلی .  تهيه ميشودمايلی

شما هستند و شما گاهی ميتوانيد يک نگاهی به صورت آن ها بياندازيد؟ دوبی 
  . عبارت است از بازار جهانی شده ی بنيادگرانه در يک شهر

از يک دختر فيليپينی که که پشت دخل است می پرسم آيا او اين شهر را 
واقعا؟ برای من تحملش , .خوب است, دوست دارد؟ او با احتياط می گويد 

اين وحشتناک ترين جای , :او نفسی به راحتی می کشد و ميگويد. دشوار است
بعد از چند ماه که به اينجا آمدم فهميدم همه ! من از آن متنفرم! جهان است

. البی هستنددرخت ها ق. همه چيزهايی که می بينيد. چيز دوبی قالبی است
 - قرار داد کار کارگران قالبی است، جزاير قالبی است، لبخندها قالبی است 

او هم قرض . اما او هم در اينجا گير افتاده است, !حتی آب هم قالبی است
گرفت تا خودش را به دوبی برساند و سه سال است که مجبور به ماندن شده 

از دور . لی است نه واقعیتخي. به نظر من دوبی مثل يک سراب است, . است
فکر ميکنی آب می بيني، ولی وقتی به آن نزديک می شوي، يک مشت شن 

  , .دهانت را پر می کند
او به زور لبخند گشاده ولی . در اينحال يک مشتری ديگر وارد ميشود

امشب چطور , : مصنوعی ويژه دوبی را به صورتش تحميل می کند و ميگويد
  , ی باشم؟ميتوانم در خدمت جنابعال

به عنوان نمونه ای از گزارشات عادی در رابطه با دوبی مراجعه کنيد به * 
  گزارش زير از سايت راديو آلمان 
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