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در ماه گذشته تحوالت سياسي در ايران ابعاد گـسترده          
ــبش  . اي پيــدا كــرد ــاب جن ــب و ت ــر ت ــدادهاي پ روي

دانشجويي و نقش دگرگون ساز اين جنـبش، ماهيـت          
مناسبات بين حاكميت و مـردم را بـه خـوبي برجـسته         
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ــه مناســبت  ــا شــعار محــوري 16ب ــر « آذر ب مــرگ ب

بار ديگر مبارزه دمكراتيك مردم ايران را در        » ديكتاتور
همزمـان بـا    . صحنه هايي پر شور به نمايش گذاشـت       
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  درآشوب سياسينيشتر 

 حكومت

  منصور اامان
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زنگاه يك مسابقه بـز كـشي   يك بار ديگر و در ب  . است
 "انتخابـات "كه جمهوري اسالمي مايـل اسـت آن را          

ــه   ــوه مجري بنامــد و الشــه اش را صــندلي رياســت ُق
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  1بقيه از صفحه 

  
در عرصه مناسبات بين المللي رژيـم، مـا     
شــاهد تــشديد تنــشها در عرصــه هــاي  

 آذر 28روز پــنج شــنبه . مختلــف بــوديم
 اي در   عمومي ملل متحد قطعنامه    مجمع

محكوميت نقض حقوق بشر توسط رژيم      
  .ايران به تصويب رساند

بين دولت فرانسه و رژيم ايـران   مناسبات  
 سيرئــبــا ســخنان نيــز در مــاه گذشــته 

 بحراني تر شـده و همـين        جمهور فرانسه 
امر سبب عدم حضور جمهوري اسـالمي       

 در مـورد    سي پار ي الملل نيدر كنفرانس ب  
با توجه به اين كـه دولـت    . شدافغانستان  

فرانسه نقش محوري در مماشات با رژيم      
ــيس    ــاي رئ ــع گيريه ــران دارد، موض اي
ــژاد و   ــدي ن ــه احم ــسه علي جمهــور فران

 اتمي رژيم ايران اهميت پيـدا       سياستهاي
  . مي كند

در آرژانتـين   در ماه گذشته يـك دادگـاه        
حكم مصادره ساختماني متعلق بـه يـك        
ديپلمات سابق ايران را در بوئنوس آيرس       

  .صادر كرد
وزارت خزانه دارى آمريكـا    در ماه گذشته    

يك شـركت پوشـشى بـراى فعاليتهـاى         
 و مورد تحـريم قـرار داد  بانك ملى ايران  

ها خواسـت تـا بـا آن معاملـه          ي آمريكاي از
  .نكنند

 بـه   5، اعـضاي گـروه      ديگردر رويدادي   
در نيويورك با وزيران خارجـه  اضافه يك   

. برخي كـشورهاي عربـي ديـدار كردنـد        
وگـو دربـاره      موضوع ايـن نشـست گفـت      

  . بودرژيم ايرانبرنامه اتمي 
در ماه گذشته دادگاه عدالت اروپا دو بـار         

مجاهـدين خلـق    راي به سـود سـازمان       
ايران بـراي حـذف نـام ايـن سـازمان از            

  .ليست تروريستي شوراي اروپا صادر كرد
ايـن مجموعـه كـه در ميـان آن تـشديد      
تضاد بين مردم و حاكميت نقش محوري       
دارد، سبب تشديد تضاد در قدرت حـاكم        
بر ايران شده و اين تضاد سبب آن شـده          
كه ولي فقيه نظام براي چندمين بار براي   

  . از احمدي نژاد به صحنه بيايددفاع
كه اي    اهللا خامنه   آيت آذر   24روز يكشنبه   

 16از ترس اعتراض دانـشجويان در روز        
آذر در دانشگاه حضور پيدا نكرد، در ميان        

دانـشگاه علـم و   تعدادي از بـسيجيان در     
حضور كمرنگـي پيـدا كـرد و بـا          صنعت  

ســتايش از گماشــته اش مخالفــان درون 
ه زندگي اشرافي كرد و واليتش را متهم ب  

ــتش و   ــرخ والي ــاي س ــيم مرزه ــا ترس ب
منجمله تاكيد بر ادامه تـالش در زمينـه         

اگر ملت و مسئوالن از ايـن       «:اتمي گفت 
حق قطعي و روشن صرفنظر كنند بـدون        

ـ         ه ترديد راه براي دست اندازي دشـمن ب
  ». باز خواهد شدملتديگر حقوق 

خامنه اي در نتيجه گيـري از حرفهـايش     
اگر ملت و مسئؤالن از شاخصهاي «:گفت

هويت اسالمي نظام مراقبت كنند و همه       
مواظب باشيم تا از درون پوسيده نـشويم        
به فضل الهـي دشـمن بـا همـه تـوان و           

 نمي تواند هيچ آسـيبي بـه        ايشتوطئه ه 
بـا ناديـده گـرفتن      » .اين كشور وارد كند   

دغلبازي ولي فقيه كه پـاي ملـت را بـه           
يد ايـن نكتـه كـه       ميان مي كشد و با تائ     

اراده نيروي ارتجاع براي دفاع از واليـت        
فقيه جدي است، نكته مهمي كه در ايـن      

» پوسـيدگي از درون   «حرفها وجـود دارد     
چرا ولي فقيه نظام ضـمن شـاخ و         . است

شانه كشيدن براي جهان به پوسـيدن از         
  درون هشدار مي دهد؟

روزنامه اعتماد يك روز قبل از سـخنراني   
ــشد ــه اي ه ــل  ار خامن ــتاد ك ــيس س ري

حـسين  . را منتـشر كـرد   مـسلح    ينيروها
 يبـه ريـيس مجلـس شـورا       فيروزآبادي  

هـا در مجلـس و دولـت      ي به نفوذ  ياسالم
 كـه   يآفتـ «:ه و گفته است كه    هشدار داد 

 انقـالب را    يامروز و در اين مقطـع زمـان       
هـا  يمريكايآ كند اين است كـه       يتهديد م 

 گوينـد   ي اينجا م  ي دهند و كسان   يپيام م 
  ». كنيمي ميها را بررسييام امريكايما پ

اين كه سركرده نيروهاي نظامي واليـت       
خامنه اي نسبت بـه آفتـي كـه رژيـم را            
تهديد مي كند هشدار مي دهد البته امـر         

اما مهمتر از آن آدرس ايـن       . مهمي است 
پيام است كه بنا به نوشته روزنامه اعتماد        

البته . كسي جز علي الريجاني نمي باشد     
گرايش به مذاكره با آمريكائيها     آفت فقط   

مذاكره با آمريكـا همـواره وجـود        . نيست
داشته و در دوران احمدي نژاد بيـشترين        

آفت اصلي كـه    . رابطه وجود داشته است   
خامنه اي آن را پوسـيدگي از درون مـي          
نامد به كانون نظام سرايت كرده و تحت        
فشار از پائين و اوج گيري نفرت عمومي        

ضـد واليـت در درون      به رژيم، گـرايش     
. قدرت و پيرامـون آن تقويـت مـي شـود      

همين واقعيت سبب آن شـده كـه آقـاي          
ــه خــود جــرات داده و   ــراهيم يــزدي ب اب
خواســتار حــذف واليــت فقيــه از قــانون 

همين آفـت و پوسـيدگي از       . اساسي شود 
ــدهاي درون   ــه امــروز بات درون اســت ك
واليت را به جـان هـم انداختـه اسـت و            

 كه گماشته ولي فقيه     همين واقعيت است  
را بيش از پـيش در درون قـدرت منفـرد           

امـا در اينجـا نكتـه مهمـي         . كرده اسـت  
ولـي  . وجود دارد كه نبايد ناديـده گرفـت       

ــيش از هــر كــس از   ــه ب ــه نظــام ك فقي
پوسيدگي واليتش اطـالع دارد از تـرس        
مرگ دست بـه خودكـشي نحواهـد زد و          
براي همين است كه بر حقظ مرزبنديها و   

  .ب نشيني تاكيد مي كندعدم عق
  
  
  

  
  

، به فشار "نظام"خود براي 
مقاومت ناپذيري كه در پس اين 
تالشها به صورت فنر وار متراكم 
شُده و آن را به جلو مي راند، چهره 

بحران عام . و بيان مادي داده است
اقتصاد و جامعه و بحران خاص 

كه اين نوشته (مناسبات با آمريكا 
، دو نيروي )بدان مي پردازد

محركي هستند كه جدال باندها و 
گرايشها را پيش مي برند و 
راهكارها و تدبيرهايشان را شكل 

سوخت و نيشتر هر آنكه . مي دهند
اينك در ميدان انتخابات رياست 
جمهوري صف آرايي كرده و هر 
آنچه كه به عنوان سالح و توشه 
با خود به همراه آورده، از اين منبع 

ود؛ جوهري كه به نزاع تامين مي ش
 بر "نظام"ُكلي و دايمي زير خيمه 

سر قُدرت، هويت مشخص مي 
بخشد و اهداف و چشم اندازهاي 
عناصر درگير در آن را از ميان انبوه 
ُشعارها و عبارت پردازيهاي مبهم، 
سر و ته شُده يا بريده باز مي 

  .شناساند
  

  مناسبات با آمريكا
كا هنوز به با اينكه دولت جديد آمري

صورت رسمي سكان اداره اُمور در 
كاخ سفيد را به دست نگرفته است 
اما نشانه هايي كه جمهوري 
اسالمي به طور مستقيم يا غير 
مستقيم از آن دريافت مي كُند 
براي دريافت اين حقيقت كافي به 
نظر مي رسد كه اُميد و سرمايه 
گُذاري روي چرخش سياست 

پايان دوران اياالت متحده پس از 
 چيني گشت و گُذاري –بوش 

دلپذير اما مدت دار در عالم پندار 
  . بوده است

آقاي اوباما در جريان رقابتهاي 
انتخاباتي، موضوع تمركُز بر 
ديپلُماسي و در اين راستا مذاكره 
مستقيم با جمهوري اسالمي را به 
يكي از شاخصهاي برجسته تمايز 
 روشهاي سياست خارجي خود از

 چيني تبديل كرده –دولت بوش 
اين در حالي بود كه رهبران . بود

وقت كاخ سفيد هر گونه گُفُتگو با 
رژيم مالها را مشروط به اجراي 
قطعنامه هاي شوراي امنيت كرده و 
بدين گونه مذاكره را به ايستگاهي 

از . پس از آن منتقل ساخته بودند
اين رو، اعالم آمادگي آقاي اوباما 

ذاكره، در چشم و نظر براي م
رهبران جمهوري اسالمي مفهوم 

ديگري جز به رسميت شناخته شُدن 
وضعيت موجود از سوي وي و چيدن 
مناسبات با آنها از اين نُقطه نمي توانست 

  . داشته باشد
هنگامي كه آقاي اوباما در ميانه آذر ماه 
تصور خود از مذاكره با جمهوري اسالمي 

ن كوتاه فُرجه فرضي را تشريح كرد، دورا
نيز به پايان رسيد تا جاي خود را به دور 
. جديد و تهديدآميز تري از چالش بدهد

رويكرد دولتمرد آمريكايي تا آنجا كه به 
تكرار محورهاي تعريف شُده استراتژي 
امنيت ملي اياالت متحده پيرامون تهديد 
جمهوري اسالمي و اجزاي ثابت آن 

يسم، خرابكاري همچون پشتيباني از ترور
در روند صلح خاورميانه و تالش براي 
دستيابي به سالح كُشتار جمعي بر مي 
گشت، هنوز نمي توانست بر گرايش 

اما آن گاه . تاكتيكي مذاكره سايه بياندازد
كه او از ادامه سياست چماق و هويج در 
برابر رژيم مالها خبر داد و مذاكره را 

ن به توُقف ابزاري براي انتقال فراخوا
تهديدات با دو گُزينه به زبان خوش يا 
به زور تعريف كرد، چراغ جادويي كه 
رهبران جمهوري اسالمي با اشتياق به 
آن دست مي ماليدند، جن خود را بيرون 
داد تا آنها را با موجودي روبرو كُند كه به 
نظر نمي رسيد قصد داشته باشد 
آرزوهاي آنها را از لبشان بخواند و 

از اين زاويه مي توان به . ورده سازدبرآ
جمهوري اسالمي حق داد كه از 
تفاوتهاي جزيي بين سياست خارجي 
آقايان بوش و اوباما در برابر خويش 

  .دست به شكايت بردارد
آقاي اوباما همچون آقاي بوش احتمال 
دستيابي جمهوري اسالمي به جنگ افزار 
هسته اي را موضوعي پذيرش ناپذير و 

. وم ديگر، معامله ناپذير مي داندبه مفه
وي نيز به سان همتاي پيشين خود مايل 
نيست هيچ گُزينه اي و از جمله توسل 
 به زور را از روي ميز بردارد و در نهايت

او هم در حالي كه كشورش نيروي 
نظامي رسمي جمهوري اسالمي را در 
ليست تروريستي خود ثبت كرده است، 

جنگ "يشبرد خويشتن را متعهد به پ
  .  مي داند"عليه تروريسم

با اين وجود، خبر خوب براي جمهوري 
اسالمي اين است كه ارزيابي آن مبني 
بر جزيي بودن تفاوتهاي رويكرد آقاي 

 چيني، واقعيت –اوباما و دكترين بوش 
ندارد و اين اختالفها به هيچ وجه 
سطحي و غير مهم نيست و خبر بد آن 

 "نظام" نُقاط به زيان كه، تمايز در اين
   . عمل مي كُند

  3بقيه در صفحه 

  يادداشت سياسي 

 .ده استشارتجاع از درون پوسيده 

  سرمقاله 

   حكومت درآشوب سياسيتر نيش
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  سرمقاله 

آشوب نيشتر 

   حكومت درسياسي
  2بقيه از  صفحه 

  
سياست خارجي دولت جديد 

  اآمريك
نُقطه عزيمت مشترك دولت جديد و 
پيشين آمريكا، استراتژي فرا حزبي 
امنيت ملي اين كشور و به بيان 
ديگر، نخُست تعريف اياالت متحده 
از جايگاه جهاني خود و سپس 

 بر سر آماجها و چالشهايي است كه
اين . راه آن قرار گرفته است

چارچوبي است كه طبقه ممتاز 
سياسي و بوروكراسي دولتي آن، 
مستقل از تابلوي حزبي كه حمل 
مي كُند، تحت آن حوزه و برنامه ي 

بنابراين، . عمل خود را مي يابد
محورهاي تمايزي كه سياستهاي 
رييس تازه كاخ سفيد را از همتاي 

اساند، در قبلي اش باز مي شن
نگاشتن خُطوطي است كه مسير 
حركت در چارچوب ياد شُده و 
براساس اهداف آن را ترسيم مي 

  . كُند
برخالف آقاي بوش، رييس جمهور 
جديد آمريكا، يكجانبه گرايي را 
بهترين ابزار براي تامين هژموني 
آمريكا در نظم نوين جهاني نمي 
داند و دخالت دادن شُركاي 

چين (و دوره اي ) ااُروپ(استراتژيك 
در شكل دهي و پيشبرد )  هند–

پروسه هايي كه به اين هدف مي 
اين . انجامد را پيشنهاد مي كُند

ارزيابي مبتني بر بيالن سياست انزوا 
 چيني و هزينه – دولت بوش هگرايان

ابزارهاي يكجانبه گرايانه آن است 
كه نتايج و تاثيرات خُرد كُننده اي بر 

 متحده در پهنه بين اتوريته اياالت
بر اين اساس، . المللي بر جا گُذاشت

سياست مزبور يك پاسخ و رهيافت 
پراگماتيستي به مساله هژموني و 
امكانات تامين آن است بدون آنكه 
هيچيك از تهديدهايي كه آمريكا 
متوجه خود مي بيند را كنار بگُذارد و 
نيز بدون آن كه فُرصتهايي كه 

اي به كُرسي تهديدهاي مزبور بر
نشاندن هژموني اين كشور به وجود 

اقدام . مي آورد را ناديده گيرد
اجتناب ناپذير در اين راستا، تغيير در 
استراتژي برخورد با چالشهاست و نه 
آن گونه كه رهبران رژيم مالها 
آرزو مي كردند، جارو كردن آنها زير 

مهمترين ويژگي اين خط . فرش
گرايي، مشي در دوران چندجانبه 

تك پايه اي نبودن و مشروط نشُدن 
موفقيت آن به امكانات و منابع 
اياالت متحده به گونه انحصاري 

  . است

ابزارهاي اصلي سياست مزبور، 
گُسترش همكاريهاي آمريكا با 
سازمانها و نهادهاي بين كشوري و 
كُنوانسيونها و پيمانهاي ناشي از آن، 

گي بازسازي و تقويت ناتو بر پايه ويژ
همگرايي و چشم پوشي از ايده ي 
موقعيت انحصاري اياالت متحده در 

آثار . نظم جهاني و منافع آن است
تغيير رويكرد آمريكا به صورت 
مشخص در برخورد فعال با طرح 

 و مسايل روي "خاورميانه بزُرگ"
ايران، افغانستان، عراق، (ميز آن 

و در مجموع به ) فلسطين، لُبنان
روسه هاي سياسي و صورت تقويت پ

اقتصادي بر پايه شراكت و دخيل 
ساختن متحدان خود به نمايش در 

ابزار نظامي به عنوان . خواهد آمد
فاكتور كليدي در شكل دادن به 
جايگاه آمريكا به مثابه تنها ابر قدرت 
موجود، همچنان نقش خويش را 
حفظ و از اين جايگاه پاسداري خواهد 

 قبل كه هر اما برخالف دوره ي. كرد
دو پاي استراتژي تامين هژموني 
آمريكا را تشكيل مي داد، اينك به 
مكمل سياست چندجانبه گرايي و به 
عنصر چشم پوشي ناپذيري كه 
ديپلُماسي مبتني بر آن را قابل تبديل 
به واقعيت مي كُند، تغيير كاركرد مي 

  . يابد
  

آثار اين سياست بر رژيم 
  مالها

مي تهديد واقعي براي جمهوري اسال
سياست جديد آمريكا از جهت گيري 
. مشاركتي آن سرچشمه مي گيرد

پيام سياست مزبور به طرفهاي 
خارجي رژيم مالها اين خواهد بود 
كه بحران جمهوري اسالمي ديگر 
يك پروژه آمريكايي نيست و 
واشنگتن نه فقط پيرامون راههاي 
تخفيف يا چيرگي بر آن بلكه، بر سر 

لي راه حلها هم حاضر به منافع ُك
اين رويكرد، امكانات و . گُفُتگو است

ابزارهاي فشاري كه تاكُنون به علت 
روشن نبودن چگونگي تقسيم منافع 
و قرار گرفتن در خدمت تقويت يك 
سويه موازنه بين المللي به سود 
آمريكا به صورت منفعل يا نيمه فعال 
در كنار بحران حركت مي كرد را به 

مي آورد يا به گونه موثرتري ميدان 
  . اجرايي مي كُند

دخيل ساختن كشورهاي حاشيه 
خليج فارس و عربي در اين پروسه 

 در نيويورك 5+1كه با نشست گروه 
به مرحله عمل درآمد، گُستره اي كه 
سياست مزبور در آن به حركت 

در . درآمده را به خوبي نشان مي دهد
اين راستا، فقط تحريمهاي اقتصادي 

يست كه ميزان فشار بر حكومت ن
جمهوري اسالمي را به درجه تحمل 
ناپذيري افزايش مي دهد بلكه، 
هويجهاي پيشنهادي نيز خود 
كاركردي برابر با تهديدهاي دوچندان 

  . مي يابد

هنگامي كه آمريكا از طريق 
مشوقهاي اقتصادي و گُشودن راه 
جمهوري اسالمي براي شركت 

للي مانند در سازوكارهاي بين الم
سازمان تجارت جهاني، گُزينه اي 
محكمه پسند را در برابر دست 
كشيدن آن از بحران آفريني ارايه 
مي دهد، در حقيقت رژيم مالها 
را در برابر يك تصميم سياسي در 
مورد ادامه يا توُقف بازي و 
متحدان خود را در مقابل يك 
تصميم توجيه پذير امنيتي در 

 تهديدها قرار صورت ثابت ماندن
اين امر فشار سياسي بر . مي دهد

دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي 
را به صورت رقابت ستيزه جويانه 
باندها و گرايشهاي گوناگون آن 
براي به كُرسي نشاندن پاسخ 
خود به شرايط موجود و به 
واسطه آن، حفظ يا كسب قُدرت، 

  . منتقل مي كُند
بنابراين شگفت آور نيست كه در 

انون همه ي مشاجره ها و ك
، تصميم "نظام"جدالها زير خيمه 

سياسي در باره استراتژي و جهت 
. گيريهاي ُكلي نهفته شُده است

همچنين روشن است كه معامله 
با طرفهاي خارجي بر اساس 
سياست جديد اما توسط 

 گُذشته، نه نمايندگان سياست
براي آمريكا و نه متحدان اُروپايي 
آن قابل قبول و اعتماد برانگيز 

پديدار شُدن تركيب و . است
گروهبندي اي گرد ميز مذاكره 
كه ميليتاريسم مداخله گرايانه و 
بحران سازي، بند ناف آن به 
قُدرت محسوب مي شود، بهترين 
نشانه جدي و پايدار بودن 

غذ تعهد رويكردي كه روي كا
در اين . داده مي شود، نيست

رابطه راه حل بخشهايي از 
دستگاه قُدرت كه بر آن نام 

دولت نجات " يا "دولت ائتالفي"
 گُذاشته شُده، تنها براي "ملي

گرد كردن مشكل است و اين 
. ناهمگوني را برطرف نمي كُند

گره گاه اصلي كه همه راه ها 
دير يا زود با آن تالقي مي كُند، 

 و ساختار توتاليتر سياسي "رهبر"
 جمهوري اسالمي مذهبي -

اگر چه وزير دفاع دولت . است
فعلي و آينده آمريكا، آقاي گيتس 
اطمينان داده است كه كشورش 
سياست تغيير رژيم را در برنامه 
خود ندارد اما هم آيت اهللا خامنه 

 و "اصولگرا"اي و هم اجزاي 
 به خوبي "نظام" "اصالح طلب"

ي كُنند كه در صورت درك م
ورود به اين پروسه، نه حكومت 
بلكه، طبقات و اقشاري كه بر 
آنها فرمان مي راند نفع برندگان 

  .     اصلي خواهند بود
  
  

 حقوق بشر در نبردي طوالني براي

  
   دسامبر10به مناسبت 

   روز تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر
  

  زينت ميرهاشمي 
عالميه جهاني حقوق در شصتمين سالگرد تصويب ا

بشر، ياد زنان و مرداني كه با وجداني پاك و استوار 
در جاني بي باك و هوشيار، در تاريكناي 
حكومتهاي ترور و وحشت و در خونبارترين دوره 
هاي تاريخي، در دفاع از انسانيت و حقوق بشر، 
درفش روشنگري را بر افراشتند و فرياد آزادي و 

  . ي بادعدالت را سر دادند، گرام
اعالميه جهاني حقوق بشر از پايه اي ترين حقوق  

 1948در سال . مدون جهاني در تاريخ معاصر است
با برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 

 دسامبر، اعالميه جهاني حقوق 10پاريس در روز 
سازمان ملل متحد خواستار . بشر به تصويب رسيد

 كشورها رعايت مفاد اين اعالميه از طرف همه
اين اعالميه كه پس از جنگ جهاني دوم . شد 

براي پي ريزي بناي صلح تصويب شد دستاورد 
قرنها مبارزه كوشندگان راه آزادي و حقوق انساني 

مفاد اين اعالميه كه به عنوان سند پايه اي . است
حقوق جهاني بشر است حتا از طرف دولتمردان 

و كشورهاي امضا كننده به كمال رعايت نشد 
متاسفانه امروز مي بينيم كه حقوق بشر قرباني 
منافع اقتصادي و طبقاتي شده و به راحتي لگد مال 

سير تحوالت در راستاي تحقق بخشيدن . مي شود
به انديشه هاي انساني نشان مي دهد كه نبردي 
طوالني و پيوسته براي انجام اين امر در پيش 

ني كاستليو در مقاومت در برابر حكومت دي. است
:  ميالدي به درستي گفت1562ژان كلون در سال 

چه شد پس از آن : آيندگان از خود خواهند پرسيد«
كه روشناي صبح يك بار بر دميده بود ما ديگر باز 

  » .مجبور شديم در ظلمات روزگار بگذرانيم
سخنان اين مبارز دوران روشنگري در اروپا ما را به 

.  اندازدياد استبداد ديني حاكم بر ايران مي
مستبداني كه در قرن بيست و بيست و يكم با 
پايمالي دستاوردهاي يك انقالب، حكومت وحشت 
بر پا كرده اند و با استفاده از تمامي ابزارهاي 
سركوب، جزمواره هاي ارتجاعي خود را به مردم 

كساني كه به نام دين و به نام . تحميل مي كنند
  .خدا، جنايت مي كنند

، كشتار و جنايت در ايران، نتوانسته سه دهه استبداد
. ايده هاي آزاديخواهي و عدالتخواهي را از بين ببرد

دستاورد مقاومت دليرانه زنان و مردان مبارز ايران 
زمين طي سه دهه، در فرياد دانشجويان با 

ما زن و مرد «، » مرگ بر ديكتاتور«شعارهايشان 
» زنده باد آزادي«و » جنگيم بجنگ تا بجنگيم

حقوق بشر، حقوقي جهانشمول . ودنمايي مي كندخ
است و همه مردم با هر مذهب، نژاد و رنگي كه 

حكومتهاي . دارند بايد از اين حقوق برخوردار شوند
مذهبي قصد دارند مفاد اين اعالميه را تحت عنوان 

تغيير دهند و مردم را » شرايط فرهنگي و مذهب«
ت تحقق به همين جه. از اين مفاد محروم مي كنند

اين حقوق جدالي است بين ارتجاع و ترقي، و راهي 
طوالني براي تحقق انديشه هاي آزادگي و 

  همدردي. همچنين حفظ دستاوردهاي آن است
انساني در برابر ظلم و استبداد و هماوردطلبي در 

در سالگرد .  نظم موجود را طلب مي كند برابر
و جهاني تصويب اعالميه حقوق بشر ياد نويسنده 

مترجم گرانقدر، محمد جعفر پوينده از كوشندگان 
حقوق بشر را گرامي مي داريم كه توسط ماموران 

محمد جعفر پوينده . جمهوي اسالمي به قتل رسيد
اعالميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه ي «كتاب 

 به 1377را در سال » گلن جانسون«به قلم » آن
  . فارسي ترجمه كرد

  آذر20فراسوي خبر 
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 قانون كار به رييتغ

 كارگران و زيان

  رانيمزدبگ
  

  زينت ميرهاشمي
ــانون ــارق ــع   ي ك ــط مجم ــه توس  ك

ـ  مصلحت رژ  صيتشخ  آبـان   29 در   مي
 شد تا كنـون بـه نفـع         بي تصو ،1369

 ي و دولت به مثابه كارفرما     انيكارفرما
ـ   .  رفته است  شيبزرگ پ   بـرد   شيبـا پ
 عي درصد صـنا   80 در   ي ساز يخصوص

 يدي تول يشها بخ يكه منجر به نابود   
ـ  ا رييـ سابقه دار شـد، تغ      قـانون در    ني

.  مورد بحـث اسـت     يحكومت ينهادها
 ي هـا  هي جـذب سـرما    يحكومت بـرا  

 داران هي از سرماشتري بتي حما،يخارج
ـ برالي نئول ياستهاي برد س  شيو پ   ،يستي

 از آن است، ي جزئي ساز يكه خصوص 
 قــانون كــار بــه نفــع رييــدر جهـت تغ 

 تغييـر  هر گاه كـه .  داران است هيسرما
كارگران و  ،   طرح شده است   قانون كار 

. به شدت اعتراض كرده اند   رانيمزدبگ
 كار سـخت    يروي بر ن  ي را طور  طيشرا
ــ ــه بخــش مهمــ   يم  از ي كننــد ك

 بــر ســر حفــظ ي كــارگرياعتراضــها
ــرا ــوگطيش ــدن  يري و جل ــدتر ش  از ب
  .  شودي انجام مي كارتيوضع

 كار جادي كه به بهانه اي ساز يخصوص
ـ     دي تول يو بارور  ـ  فق ي به دسـتور ول  هي

 كـار،   يصورت گرفته اسـت بـه نـاامن       
 و  يلي تعط ،يدي تول يبحران در بخشها  

 يخصوص. دي انجام يكاري ب شي افزا زين
ــاز ــتي در حقيس ــا ق ــه ج ــه جاب  يي ب

ــرما ــومت هيس ــستگان حك  و ،ي در واب
ــاديا ــد ج ــواران ش ــت خ ــت ران . ه اس

 تـوان بـه آن      ي كه م  ي ساز يخصوص
 يانهــاي گفــت زياقتــصاد شــبه دولتــ

 و كـارگران  يشتي معتي بر وضع  ياديز
  . است وارد كزده اقتصاد كشوربر  زين

د ا نژ يه احمد ك ي تحول اقتصاد  طرح
 موجــب مخالفــت را مطــرح كــردهآن 

. قـرار گرفتـه اسـت     هم   مي رژ ورانيپا
البتــه هــراس آنهــا از گــسترده شــدن 

ــ.  اســتي كــارگرياعتراضــها  سيرئ
ــرژونيسيــكم ــ مجلــس رژي ان  در مي

 »يحــول اقتــصادت«رابطــه بــا طــرح 
ــژياحمــد  .اســتداده » هــشدار«د ا ن

گفتــــه  انيــــ رضــــا كاتوزديــــحم
 اعتصابات  يممكن است با برخ   «:است

ــاع ــوياجتم ــه ش ــ از ام،ي مواج  رو ني
ـ  ياصالح طرح تحول اقتصاد     از  شي پ

 18 هيسـرما (» . است ين الزام آ ياجرا
  ) آذر
ـ  ماه گذشته    در  21 بنـد بـه مـاده    كي

اس بر اسـ . فانون كار اضافه شده است  
 اخراج  ي برا اني بند، دست كارفرما   نيا

ـ كارگران و لغو قرارداد كـار ب     بـاز  شتري
 انيكافرما) ز( بند بر اساس . خواهد بود 

ـ  توانند در صورت كـاهش تول      يم  و  دي
ــ ــ ناي ــه تغازي ــ ب ــه ي ســاختارراتيي  ب

بر اساس  .  خاتمه دهند  ار ك يقراردادها
 بنـد  ني ا،ي حكومت يگزارش رسانه ها  

 ي شورايفقها«ر  با حضويدر جلسه ا  
 و كارشناســـات و رانيـــنگهبـــان، وز

 مربوطه از دولـت و    ونهايسي كم يروسا
ــمجلــس رژ ــصومي ــه ت  بي طــرح و ب

  ». استدهيرس
 ي ساله حداقل دستمزد توسط شورا هر
 حـداقل   نيا. دو ش ي م نيي كار تع  يعال

 نـه ي كه با سـبد هز     ييدستمزد از آنجا  
 رشد تورم   زي و ن  رانيكارگران و مزدبگ  

 بـه بهبـود     چگـاه يداشـت، ه   ن ييخوانا
 راني كارگران و مزدبگ   ي زندگ تيوضع

ــ ــيكمك ــردي نم ــول  .  ك ــرح تح ط
 نژاد، در نظر دارد كه      ي احمد ياقتصاد

 دسـتمزد   شي افـزا  زي مقدار ناچ  نيحتا ا 
ـ ا. را از برنامه حذف كند      طـرح بـه     ني

 دسـتمزدها،   شي كه بـا افـزا     نيبهانه ا 
ـ  پ شي كاالها افزا  يبها  كنـد،   ي مـ  داي

 يستمزد را مطـرح مـ      د شيحذف افزا 
 حـداقل   نيـي تع «ي  بـه عبـارت     ايكند  

ــتمزد ــد » دس ــذف كن ــه ح  .را از برنام
ــژاد ــهي فراحمــدي ن  آن ي در ازابكاران

 ي را طـرح مـ     »مي مـستق  ي ها ارانهي«
 ها كـه قـرار بـود در         ارانهيبحث  . كند

ه  افتـاد قيـ مجلس مطرح شود بـه تعو     
 را اني دست گارفرما  استي س نيا. است

ـ ير به هـر ق     كا يروي ن دي خر يبرا  يمت
 يكـار يبـا توجـه بـه ب      .  گـذارد  يباز م 

 كـار   ي قراردادهـا  ي و گستردگ  ندهيفزا
 حـداقل دسـتمزد    نيـي موقت، عـدم تع   
 را رانيــ  و مزدبگرگراناســتثمار كــا 

ــدي مــدتريشــد ــ.  كن  گــري دياز طرف
ــهي« ــر »ازان ــا ام ــاممكن و در ي ه  ن

كـارگران و   .  اسـت  ريـ صورت اجرا متغ  
 نـه   خواهندي حق خود را م  رانيمزدبگ

 چي كه شكل صدقه دارد و ه      ي ا ارانهي
ــاهيجا ــصگ ــبد هزي مشخ ــهي در س  ن

از .  تواند داشـته باشـد     ي نم شانيزندگ
 يدهايبـس  كه بحث قطـع سو     يهنگام

ـ ن  كاالها و  ي برخ ي رو يدولت  ارائـه   زي
 مـت ي ها مطـرح شـده اسـت، ق        ارانهي

. كاالها رشد سرسام آور داشـته اسـت       
ماه گذشته بين    در   مواد خوراكي  يبها
  .در صد افزايش داشته است100 تا 30

 آذر تعـــدادي از تـــشكلهاي  26روز 
ــوان  يفراخــوانكــارگري طــي  ــا عن ب

افزايش دسـتمزدها و برخـورداري از       «
» يك زندگي انساني حق مسلم ماست     

ــرف    ــار از ط ــضاي طوم ــان ام خواه
اسامي تشكلهايي كـه    . كارگران شدند 

اين فراخوان را امضا كرده انـد چنـين         
  :است

ــ  ــنديكاي ك ــد  س ــركت واح ارگران ش
 اتحاديـه   –اتوبوسراني تهران و حومه     

 ســـنديكاي –آزاد كـــارگران ايـــران 
كارگران كشت و صنعت نيشكر هفـت    

 انجمن صنفي كـارگران بـرق و        -تپه  
كـارگران شـركت    –فلزكار كرمانـشاه    
 كارگران كارخانـه    –ريسندگي پرريس 

 كارگران فرش غـرب بافـت و        –شاهو
  :جمعهايي از كارگران

 لوله - شركت صتايع فلزي     – عسلويه
 - الستيك البـرز -و پوشش سلفچگان 

 شـركت   -نورد لولـه و پروفيـل سـاوه       
 پتروشيمي پلـي اتلـين      -مكان سازان   

 كارخانـه فرامـان     -سنگين كرمانـشاه  
 شـركت  - كارخانه اخگر گاز -صنعت  

 – آجر پزي شيل سنندج      -سيم كابل   
 گوني بافي سـما     -كارخانه نير پارس    

ــين  - ــركت آج ــازه  ش ــه -س  كارخان
 صــنايع شــيميائي اصــفهان -فراســاز 
LAB -  ــفهان و ــيمي اصــ  پتروشــ

  جمعهايي از كارگران ساختماني
حداقل دستمزد بايـد بـر اسـاس نـرخ          

و )  درصـد 30در شرايط كنـوني     (تورم  
 نفـري   5متوسط هزينه يـك خـانواده       

. براي يك زندگي انساني تامين شـود      
اين حداقل خواست كارگران است كه      

وراي عــالي كــار بــدون حــضور در شــ
نمايندگان واقعي كارگران هرگز مـورد      

كــارگران و . توجــه قــرار نمــي گيــرد
ــين شــرايط   ــران در چن مزدبگيــران اي
اســفبار كــه زنــدگي آنهــا بــه تبــاهي 
كشيده مي شـود دسـت از مبـارزه بـر      

  . نمي دارند
  

برخي از مهمتـرين حركتهـاي      
اعتراضي كارگران و مزدبگيران    

  1387 ماه آذردر 
ــه * ــك ب ــن 500نزدي ــارگران ت  از ك

چهار روز  شركت الستيك سازي البرز     
 آذر در مقابل دفتر اين شركت       6شنبه  

نزديـك ميــدان ونـك تهــران تجمــع   
  . ميز كرده اندآاعتراض 

سـبب   كارگران تجمعبه گزارش البرز    
ايجاد ترافيـك در خيابانهـاي اطـراف        

  .اين شركت شد
  
ن  جمعـي از كـارگرا     7پنج شنبه   روز  *

سازي لوشان كـه چنـدين        شركت لوله 
گذاري در بنـدر      ماه است در پروژه لوله    

ــستند در    ــار ه ــه ك ــشغول ب ــي م انزل
اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، حق  
بيمه و عـدم ارسـال ليـست بيمـه بـه       
ســازمان تــأمين اجتمــاعي دســت بــه 

آژانس ايـران   به گزارش   .اعتصاب زدند 

خبر اين كارگران با اعتصاب خـود خواهـان         
رسيدگي و پاسخگويي مديران اين شـركت       

  .به مطالبات برحقشان شدند
  
 2 صـنايع فلـزي   كارخانـه  آذر 9شنبه روز  *

 تـن از    350تعطيل و    ناگهاني   به طور ايران  
 .اين واحد توليـدي و بيكـار شـدند        كارگران  

كارگران در برابر تصميم مـديريت مقاومـت        
كرده و همچنـان در كارخانـه حـضور مـي           

  .يابند
ارش ايلنا، كارگران اين واحد صـنعتي       به گز 

 ماه حقوق معوقه و عيدي و پاداش سال           سه
   .هاي گذشته خود را دريافت نكرده اند

ــه ،الحــق  عليرضــا بيــان  مــديرعامل كارخان
صنايع فلزي ايران دليل اصلي تعطيلي ايـن        
، واحد را مشكالت اقتصادي دانست و گفـت   

با وجود مـصوبه هيئـت دولـت درخـصوص          
 تسهيالت به كارخانه صنايع فلـزي       پرداخت

ــا    ــوي بانكه ــسهيالتي از س ــيچ ت ــوز ه هن
  .است  پرداخت نشده

  
كارگران اخراجي شركت پـرريس سـنندج       *

بار ديگر در اعتراض به       آذر يك  9روز شنبه   
مقاومت كارفرماي كارخانه براي اجراي راي 

 در محــل اداره كــار كــارگران بـه بازگـشت  
  .استان در سنندج تجمع كردند

  
بيش از هزار نفر از كارگران شـركت ذوب         *

آهن اصفهان كه بيشتر آنها را بازنشـستگان        
 12سه شـنبه     ، صبح روز  هستنداين شركت   

شـهر ـ اصـفهان تجمـع      آذر در جاده زريـن 
  .آميزي كردند اعتراض

علـت اصـلي اعتـراض       به گـزارش تابنـاك    
بازنشستگان، نحـوه پرداخـت حقـوق و نيـز          

  . بوده استبرخي مسائل معيشتي آنان
  
كـارگران   تن   120  آذر   17 شنبه   يك روز*

كـارگر صــنايع شــيميايي ســاري در مقابــل  
اعتراضــي تجمــع اســتان تــامين اجتمــاعي 

  .كردند
كارگران اين واحـد صـنعتي       به گزارش ايلنا  

هشت ماه حقوق دريافت نكرده اند و اين در    
حالي است كه اين واحد هيچ گونه مـشكل         

  . اقتصادي ندارد
  
زارش جوانرود نيوز جمعي از كارگران      به گ *

 كرمانـشاه   »كرپ نـاز  «كارخانه پارچه بافي    
 مــاه 5در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت    

سـه شـنبه     در روز    دستمزدهاي معوقه خـود   
  . آذر اقدام به اعتصاب نمودند20

 تـن را بـه      3در جريـان اعتـصاب      كارگران  
عنوان نماينده خود انتخاب و اعالم نمودنـد        

قبلي كه از سوي كارفرما بـه       كه نمايندگان   
  .آنان تحميل شده را قبول ندارند

  6بقيه در صفحه 

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه در 
تالش براي يكدست كردن قدرت در 
باال نياز مبرمي به سركوب حركتهاي 

براي اين . مردم در سطح جامعه دارد
كار رژيم ابزارهاي متفاوتي در اختيار 
دارد كه بنا بر ضرورت آنها را به كار 
مي گيرد و به دليل تماميت گرايي 

 ديگري نظام استبدادي، هيچ صداي
. جز خود را در جامعه تحمل نمي كند

نهادهاي اجتماعي بيرون از دايره 
قدرت، تفكر و انديشه اي كه با نگاه 
انتقادي به قدرت و يا ايديولوژي آن 
برخورد كند، گرايشات اجتماعي اي 
بيرون از كنترل آن و يا خالف ميل 

همه و همه از ...  و  مراكز تبليغاتي
دوهاي آن همچون ديدگاه استبداد و پا

دشمن تعريف مي شوند كه براي 
برهم زدن و نابودي آنها هر عملي 

رژيم ايران كه . توجيه پذير مي باشد
خود را با تئوري واليت فقيه كه 
برآمده از مذهب شيعه است تعريف 
مي كند، دين را همچون ابزاري 
قدرتمند جهت سركوب توده ها و 
بسيج اوباش در پيرامون خود به 

هرچند او پاداش .  مي گيردخدمت
اُخروي را براي گماشتگان خود در 
جهان ديگر وعده مي دهد اما غافل از 
اين موضوع نيست كه بدون بذل و 
بخشش نخواهد توانست الشخوران و 
لومپنهايي كه به گرد اهرم قدرت جمع 

به همين . شده اند را راضي نگه دارد
علت دست در كيسه مردم و از محل 

 ملي آنها، بعضيها را به غارت ثروت
چنان ثروتي رسانده است كه بيشتر به 

اين . افسانه شباهت دارد تا واقعيت
گروه تازه به دوران رسيده كه همه 
چيز خود را از صدقه سر واليت 
فقيهي كه تنها خواسته اش حفظ 
موقعيت برتري خود است دارد، وظيفه 
اش را تمام و كمال به انجام مي 

ن، اين گونه حكومت كه در بنيا. رساند
سروري و فرادستي رهبران خود را بر 
انديشه مذهبي استوار كرده است، 

 رمگي را تبليغ -نوعي تفكر شبان 
مي كند كه بيش از همه، اطاعت 
محض و بدون و چون چرا را مد نظر 

چنين اطاعتي كه با . قرار مي دهد
ابزار مذهب درهم آميخته، مجريان 

 اي توجيه مي سياست خود را به گونه
كند كه اجراي اوامر ولي نعمت خود را 
دستور الهي مي پندارند و براي ثواب 
اخروي آن از هيچ جنايتي فرو گزاري 

به همين دليل مبارزه و . نمي كنند
هماوردي با چنين هيواليي كه چند 

وجهي است، هشياري و ريز بيني 
  . دقيقي را مي طلبد

 سال است كه مردم ايران 30حدود 
درگير مقابله با رژيم جمهوري 
اسالمي كه سيستمي استبدادي 

در اين مبارزه، . مذهبي است، هستند
مردم ايران براي حقوق حقه خود و 
دست يافتن به آزادي كه جزيي از 
حقوق اوليه انساني آنان است، بيش از 
صد هزار كشته داده اند و هر روزه زن 
و مرد و خرد و كالن با حكومت دست 

حمله اوباشان .  نرم مي كنندو پنجه
حكومتي به بانوان با توجيهاتي غير 
انساني و مبتني بر قوانين عصر باديه 
نشيني، سركوب جنبشهاي اجتماعي 
براي حقوق اوليه با شدت هرچه 
بيشتر، لگد مال كردن و نابودي بخش 
وسيعي از اقليتهاي قومي ساكن ايران 
براي جلو گيري از حق خواهي آنان، 

 وحشيانه كارگران و سركوب
مزدبگيراني كه براي دستمزدهاي 
 عقب افتاده و يا در اعتراض به

بيكاري اقدام به برپايي اعتراضهاي 
صنفي مي كنند، نمونه هايي قابل ذكر 

اما جنبش جوانان و . هستند
دانشجويان ايراني كه همراه با سابقه 
تاريخي از بار و انرژي بسياري 

ان موقعيتي برخوردار است، در اين مي
استبداد حاكم تا كنون . ويژه دارد

چندين بار به شيوه هاي مختلف با 
دست درازي به آستان دانشگاه ها 
سعي كرده با سركوب دانشجويان 
اقدام به خفه كردن صداي اعتراض 

اما پس از اندك زماني بار . آنان كند
 و به هديگر اين جنبش سر برآورد

و باز شيوه اي تازه راه خود را به جل
اين به معني آن نيست كه . كرده است

ديگر بخشهاي جامعه در مقابل 
ماشين سركوب حاكميت استبداد 
سكوت اختيار كرده باشند بلكه، به 
اين مفهوم است كه جنبش دانشجويي 
هم به علت چند وجهي بودن در چند 
جبهه با استبداد درگير است و به 
همين دليل از ويژگي خاص برخوردار 

اينگونه مي شود گفت كه . دمي گرد
اين جنبش بازتاب دهنده صداهاي 
. خاموش و يا خفه شده در جامعه است

برخورد انديشه ورزانه دانشجويان با 
استبداد يكي از ويژگي بارز اين جنبش 

ديگر ويژگي آن پتانسيل قوي . است
براي تحرك اجتماعي و برگزاري 
اعتراضهاي راديكال است كه توان 

اي استبدادي براي باالي نهاده
  سركوب مردم و بر قراري آرامش 

  6بقيه در صفحه 
  

  برخي از رويدادهاي كارگري
  

  4بقيه از صفحه 
پس از گذشت چهار ماه از پرداخـت        *

نكــردن حقــوق كاركنــان و كــارگران 
 شـمار   آذر20شهرداري خرمشهر، روز    

زيادي از كارگران شهرداري اين شهر،      
تجمع در  با دست كشيدن از كار و نيز        

برابر شهرداري، خواستار رسـيدگي بـه       
  .وضعيت خود شدند
خرمـشهر و آبـادان     به نوشته تابنـاك     

پس از گذشت بيش از بيست سـال از         
بازسازي پـس از جنـگ، بـا وضـعيت          
اسفناك فقر، بيكاري و نبود بهداشـت       

  .كند دست و پنجه نرم مي
 خبرنگار آژانس ايـران      گزارش بنا بر *

 300 بيش از آذر  25روز دوشنبه ,خبر 
 از كارگران السـتيك البـرز بـراي         تن

رسيدن به حقوق صنفي شـان مقابـل        
كارخانه واقـع در ايـالم شـهر تجمـع          

  .كردند
فعـاالن حقـوق بـشر در      به گـزارش    *

 بيش از  آذر27 روز 15ايران از ساعت 
 نفــر از كــارگران شــركت لولــه 1000

سازي اهوز در شـرايطي كـه احمـدي         
باشد در اعتراض   نژاد در اين استان مي    

به سياسـتهاي غلـط دولـت روبـروي         
استانداري خوزستان دست بـه تجمـع       

  .زدند
 كيلـومتري   5كارگران معترض مـسير     

كارخانه تا استانداري را با پاي پياده به   
دليل عدم حمايت مديران شـركت در       

ــ ــه   ب ــائل نقلي ــتن وس ــار گذاش ه اختي
ايــن كــارگران در حــين   . پيمودنــد

 حـق مـسلم      زندگي«راهپيمايي شعار   
  »زدند ماست را فرياد مي

اين تجمع به دليل افـزايش نيروهـاي        
 به  17:30انتظامي و امنيتي در ساعت      

  پايان رسيد
ــ * ــضو هي ــوي ع ــديره اداود رض ت م

ــد    ــركت واح ــارگران ش ــنديكاي ك س
ــران  ــراني ته ــه در اتوبوس ــه ك و حوم

 كـارگري شـركت     هايجريان اعتراضـ  
 دستگير و پس از     1384واحد در سال    

تحمل زندان با قيد كفالـت آزاد شـده         
بـا اتهـام اقـدام    رژيـم   دادگاه  در بي بود  

 ماه زنـدان    12عليه امنيت عمومي به     
سال به حالت تعليق در      3كه به مدت    

  .آمده محكوم شده است
  

طـرح نيـشكر    تالش كارگران   
 بـــراي كـــسب تپـــههفـــت 

  حقوقشان
ــضاي هيــ  ــنديكا ااع ــديره س  يت م

 در  طـرح نيـشكر هفـت تپـه       كارگران  
 5 مطلـع شـدندكه     ابتداي ماه گذشـته   

نامهــاي ه اعــضاي ســنديكا بــ ازتــن 
 ، فريدون نيكو فـرد ،علي نجاتي آقايان  

محمد  و قربان علي پور  ،  جليل احمدي 
ــراي روز   ــر ب ــدري مه ــه  آذر 30حي ب

ا خوانـده   دادگاه انقـالب دزفـول فـر      بي
 هااعتراض خاطره  ب اين كارگران    .شدند

 كارگري درسال گذشـته     هاياعتصاب و

كنون با قرار وثيقـه   ا وبازداشت  درچند نوبت   
  .هستندده ميليون توماني آزاد 

 آذر 15جمعه به گزارش سالم دمكرات، روز  
كميتــه پيگيــري ايجــاد تـــشكلهاي آزاد    

  كارگري
ــا   ــستگي خــود را ب ــه اي همب طــي اطالعي

  .رگران اين شركت اعالم كردكا
ـ    آذر   20روز سه شنبه     ت مـديره   اجلـسه هي

بـا شـركت     سنديكاي كـارگران هفـت تپـه      
 اعضاي علي البدل و    ت مديره و  اهياعضاي  

ــزار  ــان برگ ــد وبازرس ــوارد گردي ــاره م  درب
مختلفي از قبيل ساماندهي كمسيون خزانـه       

تصميم ... انتشار خبرنامه هفت تپه و     داري و 
  . گيري شد

سنديكاي كارگران شركت واحد     آذر   25ز  رو
 بيانيــه اي  بــا اتوبوســراني تهــران و حومــه

محاكمه كارگران نيشكر هفت تپـه      «عنوان  
  .صادر كرد» كنيم را محكوم مي

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني     
ــردن    ــوم ك ــمن محك ــه ض ــران و حوم ته
محاكمه كارگران نيشكر هفت تپه، بـر ايـن         

و اعتـراض و تجمـع   باور است كـه تـشكل       
حق مسلم كارگران اسـت و ايـن محاكمـه          
چيزي جز محاكمه حـق خـواهي كـارگران         

  .نيست و بايد فورا ملغي شود
ران  آذر آقـاي     26همچنين روز سـه شـنبه       

طي نامه اي به ولي فقيه       iufدبيركل   ازولد
پيگرد پنج كارگر شـركت     رژيم خواستار لغو    
  .شدنيشكر هفت تپه 

مـا قاطعانـه تمـام      « كه   در نامه نوشته شده   
اتهاماتي كه به اين فعاالن سـنديكايي وارد        

دانيم، از جمله اقدام     شده است را مردود مي    
عليه امنيت ملي و فعاليتهاي غيـر قـانوني و    

  ».غيره را محكوم مي كنيم
 يحقوق بـشر و دمكراسـ     به گزارش فعاالن    

. يآ(  كارگران   ي الملل ني ب هياتحاد رانيدر ا 
ـ  تهي كه كم  يلسات ج يط) اف   .وي  آن  ي اجرائ

 برگـزار   2008 دسامبر   13 و   12 يدر روزها 
 شـركت كـشت و      ي كارگر يكاينمود ، سند  

عنـوان عـضو    ه   هفت تپه را ب    شكريصنعت ن 
ـ  ران آزوالـد دب يآقا. رفتي پذ هي اتحاد نيا  ري

 نامـه   ي كارگران طـ   ي الملل ني ب هياتحادكل  
 شركت  يكاي به سند  مبر دسا 15 كه روز    يا
 از ي در بخـش .په ارسال نمـود   هفت ت  شكرين
 ريـ خوشـحالم كـه خ    «: نامه آمده اسـت    نيا

ـ  كـارگران ن   يكاي به سند  ميمقدم بگو   شكري
 وي ي آي از اعضايعنوان عضوه هفت تپه ب

 يهـا ي همكار ياف و مشتاقانه منتظـرم بـرا      
 گريكــدي بــا شــما كــه از نــدهي در آكيــنزد
 از آن   ماني كـه تمـام اعـضا      مي كن يبانيپشت

  ».بهره ببرند
 آذر 30 گــزارش ســايت هفــت تپــه روز بــه

 ي به اتهام پنج تـن ازاعـضا       يدگيجلسه رس 
ـ  ن يكاي سند رهي مد ئتيه  تپـه در    شكرهفتي

  .محل دادگاه دزفول برگذارشد
ـ  وك نيفخرالـد  احمد دي وح يآقا  پرونـده   لي

 جلسه اعـالم كـرد كـه دادگـاه          ني ا انيدرپا
 هفـت   ي كـارگر  ن حكم فعاال  ندهيدرهفته آ 

ــالغ  ــه او اب ــه را ب ــتپ ــراز يم ــا اب ــد و ب  كن
 دادگاه گفت كه احتمـال      جهي از نت  يدواريام

  . استادي زاريتن بس 5  نيبرائت ا
آدرس وبالگ سـنديكاي كـارگران شـركت     

  طرح نيشكر هفت تپه
http://7tapeh.blogfa.com  

  دانشجويان و هماوردي 

  با استبداد مذهبي
 جعفر پويه
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دانشجويان و 

  هماوردي

  با استبداد مذهبي
  

  5بقيه از صفحه 
گورستاني را به چالش مي گيرد و 

جنبش دانشجويي . زمين گير مي كند
به دليل اينكه بازتاب دهنده جريانات 
روشنفكري و انديشه هاي نوين 
اجتماعي است، محل برخورد اين 
انديشه ها و باز خورد آن در عمل 

 جنبش كه در اين. اجتماعي نيز هست
عمل خود را منعكس كننده توان و بار 

 لانديشگي اجتماع مي داند، پتانسي
قوي تحرك خويش را براي به ميدان 
كشيدن آن به كار مي گيرد و سعي در 

به . همه گير كردن آن مي نمايد
همين دليل استبداد وحشت غريبي از 
اين جنبش دارد و به طور دايم سعي 

دن آن و تحت در به زير ذره بين كشي
  . كنترل درآوردن اش مي نمايد

پر بديهي است كه جنبش دانشجويي 
نيز در اين مورد آگاه است و با چشم 
باز تحرك خود را به گونه اي پي مي 
گيرد كه در به چالش كشيدن استبداد 
و نهادهاي سركوبگر آن حداقل صدمه 

در اين مورد چالشگران . را ببيند
ري دايمي دانشجويي مجبور هستند كا

و خستگي ناپذير را با هشياري به 
نمونه آنرا مي شود در . پيش ببرند

روز " آذر، 16برگزاري مراسم 
ظاهر امر اين .  پي گرفت"دانشجو

اينست كه ناميدن يك روز به عنوان 
 نبايد از آنچنان ويژگي "روز دانشجو"

اين روز را نيز . خاصي برخوردار باشد
و يادبودها مانند ديگر روزهاي تاريخي 

مي شود به طور سمبليك و بي 
خاصيت، به گونه اي كه به هيچكس 

چيزي مشابه . آسيبي نرسد برگزار كرد
 و يا "روز كارگر"آنچه كه به عنوان 

 در كشورهاي اروپايي "روز زن"
برگزار مي شود؛ مراسمي بي بو و 
خاصيت در چار ديواري اي نه چندان 
محصور همراه با گپ و گفتي كه 

تر از سر سيري است تا دردي از بيش
يعني، دانشجويان مي . كسي دوا كند

توانند گرد هم بيايند، تجمعي برگزار 
كنند، چند شعاري نيز بدهند و به راه 
خود بروند؛ كاري كه تشكلهايي چون 
دفتر تحكيم وحدت سعي دارد آن را 

اما تا كنون هرگز اينگونه . انجام دهد
 نبوده است زيرا جنبش اصيل و

چالشگر دانشجويي وظيفه خود را 
برگزاري مراسمي رسمي و بي بو 

هر وقت كه ديده . خاصيت نمي داند
است قادر به چالشگري نيست، 
آگاهانه از برگزاري آن خودداري كرده 

اين عدم برگزاري به معني . است
فراموشي نيست بلكه، به اين معني 
است كه حاضر نمي شود تا بدعت 

كه بيش از همه اي باشد  گزار شيوه
. دلخواه حاكمان و سركوبگران است

بنابراين جنبش هوشمند دانشجويي 
دايم در تقال و تالش است تا وجه 
اعتراضي خود را باز بتاباند و به عنوان 
بخش حق خواه اجتماع و زبان 

  .معترض آن خويش را بنماياند
  

 نظامي در آينه -دولت امنيتي 
  جنبش دانشجويي
به عنوان دولتي دولت احمدي نژاد 

 نظامي، مجري پروژه –امنيتي 
يكدست سازي رژيم جمهوري 

اين يكدست سازي به . اسالمي است
معني حضور اقشار گوناگون در 
. حاكميت و يا توجيه كننده آن نيست

زيرا استبداد بيش از اينكه به اقشار 
متفاوت توجه داشته باشد، به راس 
هرم قدرت متمايل است كه منبع همه 

باندهاي تشكيل . وعيتهاستمشر
دهنده اين قدرت كه با نزديكي و 
دوري آنها از راس هرم، مشروعيت و 
قدرت پيدا مي كنند، در جدالي دايمي 
سعي دارند تا بيش از همه خود را 
نزديك تر بدان بنامند تا از مزاياي آن 

اما به داليلي گوناگون . بهره مند شوند
دم در سالهاي اخير و از همه مهمتر ع

مشروعيت اجتماعي، رژيم سياست 
انقباضي را در پيش گرفته و سعي 
دارد با متمركز كردن همه اهرمهاي 
قدرت در يك نقطه، امكان بروز 
هرگونه خلل و يا فرجي را در آنها 

بنابراين باندهاي تشكيل . مسدود كند
دهنده قدرت نيازمند تجديد سازمان 
شده اند و در اين كار ولي فقيه رژيم 

ني، علي خامنه اي سعي دارد با به يع
بكار گرفتن افراد درجه چندم سيستم 
يعني، پادوهايي كه به زبان خودشان 

 اش باشند و "ذوب شده در واليت"
برگماري آنها به كارهاي اجرايي و 
قضايي و قانونگذاري، موقعيت خود را 

براي اين كار . مستحكم تر از قبل كند
 –تركيبي از نيروهاي امنيتي 

نظاميهايي كه بيشترين نزديكي را به 
او دارند را برگزيده و سعي دارد تا با 
تكيه بر نيروي آنها رقباي خود را سر 

 بنشاند و يا از قدرت حذف نجايشا
بديهي است كه در چنين . كند

موقعيتي بهترين امكان براي رقباي او 
به كارگيري نيروهاي اجتماعي و 

قرار اعتراضهاي آنها براي تحت فشار 
اما باندهاي .  خواهد بود"رهبر"دادن 

مغضوب قدرت به دليل وحشتي كه از 
نيروهاي اجتماعي دارند و آگاه بودن 
به سطح نارضايتي عمومي كه در 
صورت هر گونه شل شدن اهرمهاي 
سركوبگري امكان به لرزه انداختن 
تماميت رژيم را دارد، از نيروهاي 

به اجتماعي پرهيز مي كنند و آنها را 
. شيوه راس نظام، دشمن مي دانند

بنابراين باندهاي درون سيستم سعي 

مي كنند تا كشمكشهاي دروني خود 
را به شيوه هاي ديگري حل و فصل 

تا جايي كه حتا پناه بردن به . كنند
بيگانگان و كارگزار آنها شدن برايشان 
آسان تر است تا به سوي مردم بروند 

ردن راس و از نيروي آنها براي وادار ك
قدرت به سازش كمك بگيرند؛ كاري 

 سال حكومت، دوم 8كه طي 
اصالح "خرداديها و يا به ظاهر 

 حكومتي از آن به شدت "طلبان
اين بدان معني است كه . پرهيز كردند

باندهاي داخلي رژيم حداقل اعتماد را 
به نيروهاي اجتماعي و قدرت مردم 

زيرا نفرت عمومي از كساني كه . دارند
نون در جنايات رژيم سهيم بودند تا ك

چيزي كمتر از نفرت از آناني كه 
. اكنون در قدرت هستند، نيست

بنابراين اين دسته نيز در اعتراضهاي 
اجتماعي و به ويژه دانشجويي حداقل 
حضور را دارند و هر گونه انگ 
نزديكي به هرم قدرت و يا كارگزاري 

نمي چسبد و از آنها به اين جنبش 
  . درجه اعتبار نيز ساقط است

به زبان ديگر، گام اول دولت نظامي 
 امنيتي احمدي نژاد به عنوان –

پادوي علي خامنه اي،  سركوب و 
. اعمال اتوريته ولي فقيه نظام است

براي اين كار او سعي دارد هر صداي 
اعتراضي را به وحشيانه ترين وجه 

ژيم و ممكن خفه كند زيرا اين خود ر
تئوريسينهاي آن هستند كه سياست 
رعب و وحشت را سالهاست به 
سياست درجه اول رژيم در مقابل 

برگزاري . مردم تبديل كرده اند
مانورهاي هر روزه، حضور نيروهاي 
نظامي و شبه نظامي در خيابانها، 
نمايش قدرت و ضرب و شتم مردم در 
انظار عمومي و برگرداندن بسيجيها به 

و اجراي طرحهاي خيابانها 
سركوبگرانه براي نمايش ددمنشي 
رژيم، همگي در راستاي سياست 

 و به زبان ساده، "النصر بالرعب"
 و مبراي زهر چشم گرفتن از مرد

حاكم كردن ترس و وحشت بر جامعه 
  .است

به همين دليل سركوب جنبش 
دانشجويي و حاكم كردن جو پادگاني 
بر دانشگاه ها براي نشان دادن قدرت 

 نظامي در دستور قرار -دولت امنيتي 
مسئوالن دانشگاهها از بين . مي گيرد

نيروهاي امنيتي و كساني كه سابقه 
كار در سازمانهاي مشابه داشته باشند 

انواع و اقسام . انتخاب مي شوند
كنترلها را بر دانشگاه حاكم مي كنند 
و از همه آشكار تر، نهادهاي شبه 

را فعاالنه فاشيستي و انگيزاسيون خود 
بسيج دانشجويي و . به كار مي گيرند

به شلتاق ... انجمنهاي اسالمي و
مشغول مي شوند و كميته هاي 
انضباطي هر دانشجويي را كه اندكي 

، توبيخ كرده و در نهايت دسر بجنبان
رووساي دانشگاه ها . اخراج مي كنند

همكاران سازمانهاي اطالعاتي هستند 
ه آنها و دانشجويان راديكال را ب

معرفي مي كنند و براي توجيه و بهانه 
تراشي نيز خود اقدام به شكايت از آنها مي 

به زبان ديگر، سخت گيري و نسق . نمايند
گيري به شدت رواج پيدا مي كند و 
حكومت سعي مي كند با به رخ كشيدن 
اخراج و زندان، صداي اعتراض دانشجويان 

چه اما اينگونه نمي شود و هر . را خفه كند
حكومت پيشروي مي كند، باز هم 
دانشجويان عقب نشيني نمي كنند يعني، 
فاصله آنها كمتر مي شود و به همين دليل 
امكان درگيريهاي تن به تن هرچه بيشتر 

  .مي گردد
حكومت كه همه ابزارهاي خود را تا كنون 
به كار گرفته است، براي سنجيدن موفقيت 

زه  آذر امسال تصميم به اندا16خود در 
اعالم مي كنند كه علي . گيري آن مي كند

 آذر در 16خامنه اي، ولي فقيه رژيم در 
در سال . دانشگاه سخنراني خواهد كرد

گذشته احمدي نژاد با شكست سختي روبرو 
شده است و گماشتگان حكومت از آنروز تا 
كنون تمام سعي خود را به كار گرفته اند تا 

به دست جو را به نفع رژيم تغيير داده و 
توطئه چيني، فشار كميته هاي . بگيرند

انضباطي، زنداني كردن دانشجويان، اخراج، 
تعليق چند ترم، ساخت تشكلهاي موازي و 
سعي در ايجاد اختالف بين دانشجويان و 
منزوي كردن بخش راديكال از جمله 
كارهايي است كه در اين مدت رژيم سعي 

ما ا. كرده است تا در دانشگاه ها پيش ببرد
با همه اين بگير و ببندها و اخراج و زندان و 
اختالف اندازي، برنامه رهبر و ولي فقيه 
رژيم به دليل ترس و وحشت اش از 

اولين نشانه . دانشجويان عملي نمي شود
هاي شكست گماشتگان رخ مي نمايد و سر 
شكستگي آن براي ارگانهاي سركوب به 

 آذر، بسيجيهايي 16در روز . جاي مي ماند
كه با سهميه توسط رژيم وارد دانشگاه شده 
اند، همراه با ديگر تشكلهاي دست ساز 

 مي "روز دانشجو"رژيم اقدام به برگزاري 
آنها به ظاهر تصميم دارند اين روز را . كنند

اما با تمام . به نفع رژيم مصادره كنند
امكاناتي كه در اختيار دارند و حمايتهايي كه 

ي توانند يك دريافت مي كنند، تنها م
مراسم كم تعداد و مضحك را برگزار كنند 
كه باز بيشتر به آبروريزي شبيه است تا 

  .  آذر به نفع حكومت16مصادره 
روز بعد، دانشجويان معترض با دستمايه 
قرار دادن دعوتي كه دفتر تحكيم وحدت 
مي دهد و دانشجويان كرد نيز آنرا امضا 

ه با كرده اند، مراسم روز دانشجو را هرچ
هرچند نيروهاي . شكوه تر برگزار مي كنند

سركوبگر سعي مي كنند با محاصره 
دانشگاه اجازه ورود دانشجويان ديگر 
دانشگاه ها را به پيوستن به جمع داخل 
دانشگاه تهران ندهند اما تعداد دانشجويان 
شركت كننده به اندازه اي هست كه در 
مقايسه با روز قبل يك نمايش قدرت كامل 

تحكيم وحدتيها كه عناصر اصلي و . شدبا
سازمانده آنها از ترس در مراسم حضور 

عده كمي كه به . ندارند، بالتكليف مي مانند
  حمايت از آنها آمده اند نيز چون سازمان 

  7بقيه در صفحه 
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دانشجويان و 

  هماوردي 

  با استبداد مذهبي
  

  6بقيه از ضفحه 
، تقريبن ددهندگان شان حضور ندارن

ميدان را واگذار مي كنند و دانشجويان 
راديكال و ترقيخواه مياندار ميدان مي 

آنها با شعارها و پالكاردهاي . شوند
. خود سعي در اداره تجمع مي كنند

تريبون آزاد كه بناست در اين روز 
رگزار شود و به دليل عدم حضور ب

 اصلي با تاخير روبرو نسازمان دهندگا
شده است، با ابتكار چند دانشجوي 

نمايش قدرت . ديگر برگزار مي شود
دانشجويان آنجايي بيش از همه چشم 
گير است كه براي شكستن سد 
نيروهاي سركوبگر، يكي از دربهاي 
ورودي دانشگاه را مي شكنند و راه را 

قاي خود كه از دانشگاه هاي براي رف
ديگر براي شركت در مراسم آمده اند، 

پس از آن نيز بساط . باز مي كنند
حراستيهاي دانشگاه را برهم مي زنند 
و سه نفر از كساني كه توسط آنها 
. بازداشت شده بودند را آزاد مي كنند

يعني، ميدان به طور كامل در اختيار 
ي دانشجويان قرار مي گيرد و نيروها

سركوبگر جرات نزديك شدن به آنها 
 توانسته اند ااما هر ج. را نمي كنند

شبيخوني به آنها زده اند و تعدادي را 
شعار . زخمي و مضروب مي كنند

 كه تا اواسط كار "مرگ بر ديكتاتور"
شعار مسلط بود، با پايان كار تريبون 

سيد علي پينوشه، ايران "آزاد به شعار 
دفتر .  شود تبديل مي"شيلي نميشه

تحكيم اعالم مي كند كه از اينجا به 
بعد مسووليتي در مقابل تظاهرات 

زيرا ! مثل اينكه تا حاال داشت. ندارد
رهبران آن بيش از اينكه به فكر 
سروسامان دادن به تظاهرات و 
پيشبرد برنامه اعالم شده باشند، به 

 راديوهاي خارج نفكر اشغال ميكروفو
به و نظر كشور هستند تا با مصاح

. دادن، مراسم را به نام خود ثبت كنند
در حالي كه آنچه در ميدان دانشگاه 
مي گذرد با گفته هاي آنها از راديوها 

اين تشكل كه مي . فرق بسيار دارد
داند نزديكي به باندهاي حكومتي و 
احزاب آنها باعث منزوي شدن 
بيشترش خواهد شد، از يك طرف 

ستگي به خود را مستقل مي نامد و واب
باندهاي حكومتي را انكار مي كند و از 
جانب ديگر سعي دارد مزورانه مراسم 
را به شكلي برگزار كند كه به رژيم 
برخورنده نباشد؛ چيزي كه تاكنون از 
سوي دانشجويان رد شده و دفتر 
تحكيم را در دانشگاه ها به حاشيه 

 16به هرحال مراسم روز . رانده است
انشجويان عليه آذر پس از شعارهاي د

رژيم همراه با برپايي پالكاردهايي كه 
خواسته هاي دانشجويان و همچنين 
حمايت آنان از ديگر اقشار اجتماعي 
به ويژه كارگران را نشان مي داد، به 

حال سرشكستگي . پايان مي رسد
كامل براي رژيم و سركوبگران آن 

بديهي است كه . باقي مي ماند
را حكومت خودكامه اين وضعيت 

يعني، باال دستي . تحمل نخواهد كرد
دانشجويان ترقيخواه و عدالت طلب 
نسبت به عوامل وابسته به رژيم و 
شكست كامل طرحهاي سركوبگرانه 

  .را به نمايش مي گذارد
  

  در تدارك توطئه
براي خنثا سازي اين وضعيت علي 
خامنه اي تصميم به جبران بخشي از 
اين سرشكستگي مي گيرد و روز 

 آذر به طور مخفيانه و 24به يكشن
بدون اعالم قبلي در دانشگاه علم و 

او كه بنا بود . صنعت ظاهر مي شود
 آذر در اين دانشگاه براي 16در روز 

باطل كردن فتنه برخي ضد "
 با "ديداري دوستانه" "انقالبيون

 آذر به 24دانشجويان داشته باشد، روز 
دفاع از احمدي نژاد برخاست و سعي 

حمايت همه جانبه خود را از كرد تا 
. پادوي ناقابل اش به نمايش بگذارد

باطل كردن فتنه ضد "حاال چرا 
 به حمايت از احمدي نژاد "انقالب

. تغيير وضعيت داد بسيار واضح است
 دم و دستگاه ي زيرا او و همه

سركوبگرش فهميده اند كه خفه 
كردن صداي اعتراض دانشجويان 

 ايران به آگاه و مبارز دانشگاه هاي
اي كه او و نهادهاي امنيتي اش  راحتي

  .محاسبه كرده بودند، نيست
روز بعد نيز خاتمي، رييس جمهوري 
سابق رژيم كه لقب شاه سلطان 
حسين را از طرف خامنه اي در 
سخنراني قبلي اش دريافت كرده 
است، به دانشگاه تهران مي رود تا 
مگر زخمهاي رژيم را اندكي مرهم 

د عده اي غير دانشجو از هر چن. باشد
بيرون دانشگاه آمده و سالن سخنراني 
را اشغال كرده بودند تا جايي براي 
دانشجويان معترض نباشد اما باز 
دانشجويان درب سالن را شكستند و با 
پاره كردن عكس خميني و سر دادن 
شعارهاي بسيار تند عليه اين پادوي 
بي مقدار علي خامنه اي و يا به قول 

  .  موضع گرفتند"تداركچي"خودش 
حال كه شكست سركوبگري ماموران 
به نمايش گذاشته شده است و معلوم 
مي شود كه رژيم در اين مدت نه تنها 
هيچ پيشروي اي نداشته است بلكه، با 
سياست سركوب روز به روز منفور تر 
نيز شده است، نهادهاي امنيتي و 
جريانات سركوبگر به فكر چاره افتاده 

ر دانشگاه شيراز عده اي جيره د. اند
خوار حكومتي و بسيجيها با 
حمايتهايي كه از بيرون از دانشگاه 
دريافت مي كنند، با پخش اعالميه 
اقدام به تهديد و سركوب دانشجويان 

آنها بي پرده اعالم كرده اند . مي كنند
در صورتي كه رژيم بار ديگر اقدام به 

 "انقالب فرهنگي"عملي همچون 
ودشان دست به كار خواهند نكند، خ

شد و به سركوب و قتل و كشتار 
فعاالن دانشجويي و دانشجويان 

پس از چند . راديكال دست خواهند زد
روز هم اين عده دست به تحصن مي 
زنند و در مسجد دانشگاه شيراز 
معتكف مي شوند و با صدور بيانيه 
هاي تند و شداد و غالظ حتا وزير 

 و خواستار علوم را نيز تهديد كرده
سركوب و محو دانشجويان ترقيخواه 

پر بديهي است كه . و مبارز مي شوند
طراح چنين خواسته اي نهادهاي 

گاه امنيتي و سركوبگران خارج از دانش
هستند و اين آنها هستند كه با 
كشاندن لومپنهايي همچون محمد 
انجوي، سردسته اوباش انجمن 

 به "رهپويان وصال"ضدبهاييت 
دانشگاه و قرار دادن تريبون 
دانشجويان در اختيار وي سعي در به 
. وجود آوردن جو رعب و وحشت دارند

هرچند كوشندگان دانشجويي دانشگاه 
ا موضع گرفته اند شيراز در مقابل آنه

و با صدور بيانيه اي اعالم كرده اند 
كه تا آخرين نفس در مقابل 
اوباشگري رژيم و عوامل آن 
ايستادگي خواهند كرد اما به تمامي 
مشخص است كه باندهاي ترور و 
اوباشان جيره خوار واليت فقيه در 
حال پي ريزي توطئه اي سازمان 

  . يافته عليه دانشجويان هستند
 آذر امسال جمعي از 16 در اگرچه

كارگران استان مركزي با انتشار بيانيه 
اي از جنبش دانشجويي حمايت 

با اين عزيزان ": كردند و نوشتند كه
دانشگاه  عهد مي بنديم كه در سنگر

 اما امروز "تنهايشان نخواهيم گذاشت
اقدام عملي و عاجل تري را 
دانشجويان از تشكلهاي كارگري و 

جنبش . ر دارنداجتماعي انتظا
دانشجويي هر بار كه توانسته از 
جنبش كارگران و زنان حمايت عملي 

در همه تجمعهاي . كرده است
دانشجويان، شعارها و يا پالكاردهايي 
در حمايت از جنبش كارگري و جنبش 
. برابري طلبي زنان وجود داشته است

از حق طلبي اقليتهاي قومي دفاع 
 كرده و در برابر سركوب اقشار

فرودست و صداي حق طلبانه آنان 
اكنون جنبش . سكوت نكرده است

دانشجويي نيازمند اقدام عملي و 
حمايت آگاهانه ديگر اقشار اجتماع 
براي دفاع و ايستادگي در برابر 
اوباشگري عوامل رژيم استبدادي 

به همين دليل در . مذهبي است
صورت سكوت مجامع دانشگاهي و 

ا و عدم دانشجويان ديگر دانشگاه ه
حمايت آنها از دانشجويان شيراز و 
عدم اعتراض و هشدار سازمانها و 
احزاب سياسي و اجتماعي، رژيم با 
دست باز به توطئه گري خود ادامه 
خواهد داد و نقشه قلع و قمع 

بايد به ياد . دانشجويان را عملي خواهد كرد
داشت اوباش ضد انسان و باندهاي ترور 

هاي گذشته و اوايل وابسته به رژيم در سال
انقالب در شيراز بسياري از فعاالن سياسي 
را دزديده و اقدام به سر به نيست كردن 

 و جنايات "قنات"باند ترور . آنان كرده اند
آنها در سالهاي اوليه انقالب و عضويت 
بعضي از جنايتكاراني كه جزو پايوران 
كنوني رژيم هستند در آن، سابقه ترورهاي 

 حكومتي در شيراز و شهرهاي سازمان يافته
به همين دليل بايد با . استان فارس است

 اوباش جنايتكار رژيم در نشمشير از رو بست
مقابل دانشجويان با قدرت هرچه بيشتر 
موضع گرفت و اجازه تعرض آنها به 

همچنين هشياري و . دانشجويان را نداد
مطلع كردن نهادهاي بين المللي از توطئه و 

افته رژيم براي سركوب عمل سازمان ي
دانشجويان مي تواند دايره عمل آنها را 
هرچه بيشتر محدود كرده و يا اجازه دست 
زدن به عملي جنايتكارانه را از آنها سلب 

در صورتي كه همه اين عوامل سكوت . كند
يا كم كاري كنند، بعيد نيست كه اوباشان 
رژيم دست به تهاجم وسيعي به دانشجويان 

 و سياستهاي تا ها آنها تمام توطئهبزنند زيرا 
كنوني خود را شكست خورده مي بينند و 

باطل "حتا ولي فقيه رژيم نيز به قصد 
 به "كردن فتنه برخي ضد انقالبيون

علت آنهم خيلي پيچيده . دانشگاه مي آيد
نيست، زيرا كانون روشنفكري و روشنگري 
و اقدام راديكال و بي پرواي جوانان و دانش 

ن اين مرز و بوم در سنگر دانشگاه، آموختگا
 رژيم ددمنش و ي دشمن جهل و خرافه

. سركوبگري استبداد مذهبي ولي فقيه است
در مبارزه با رژيم استبدادي مذهبي، سنگر 
دانشگاه و دانشجويان از ويژگي خاصي 

به همين علت بايد همه . برخوردار است
فعل و انفعاالت اوباش رژيم و توطئه هاي 

به دقت تحت نظر قرار داد و با آنها آنان را 
هرچند جنبش . هشيارانه برخورد كرد

دانشجويي خود از چنان پختگي اي 
برخوردار است كه در هماوردي با عوامل 
استبداد بهترين راه ممكن را برگزيند اما 
براي موفقيت در اين كار امروز به حمايت 

  . ديگر اقشار جامعه نيازمند است
 در سنگر دانشگاه براي موفقيت دانشجويان

عقب راندن عمال و گماشتگان استبداد، 
موفقيت جبهه روشنگري و روشنفكري 

.  رژيم جهل و خرافه استلاجتماع در مقاب
دانشگاه سنگر حق طلبي زنان و مردان آگاه 

دانشگاه . و مبارز اين مرز و بوم است
انعكاس دهنده فريادهاي در گلو خفه شده 

گاه سنگر كارگران، دانش. ستمديدگان است
دانشگاه سنگر مزدبگيران و پرورنده فرزندان 

دانشگاه تا كنون به . آگاه و مبارز آنان است
همت فرزندان دلير و فرهيخته مردم در 

.  گماشتگان استبداد موفق بوده استلمقاب
ادامه موفقيت آنان، موفقيت همه اقشار حق 

براي حفظ اين سنگر به . طلب جامعه است
ز دانشجويان و فرزندان مبارز و حمايت ا

  .حق طلب خويش بشتابيم
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هند و پاكستان دستخوش 
صحنه گردانان ارتجاع، 

  شوونيسم و امپرياليسم 
  

  درآمد
اختالفات بين دو كشور متخاصم 
مسلح به سالح اتمي، هند و پاكستان 
كه با عمليات تروريستي و كشته شدن 

 نفر در پي آن شدت 200نزديك به 
يافته، در كانون بحثها قرارگرفته و 

. خته استسوالهاي بسياري را بر انگي
پرداختن به ريشه هاي وقوع اين 
جنايت و تراژديهاي همگون از اين 
نظر حايز اهميت است كه آنها هرگز 
يكشبه به وجود نمي آيند و ريشه در 

  . سالها تنشهاي ملي و قبيله اي دارند

واقعيت اين است كه در آسياي 
جنوبي، آنتاگونيسم اجتماعي بحرانهاي 

. ده استپيچيده اي را به وجود اور
تقسيم هند در دوران استعمار انگليس 
به دو بخش مسلمان نشين پاكستان و 
هندو نشين هند، سرچشمه خشونتهاي 

 14با مهاجرت . بعدي بين آنها شد
ميليون نفر از پاكستان به هند و به 
عكس، اين حوادث به درگيريهاي 

 سياسي بين دو كشور –جغرافيايي 
ون دو در نتيجه تا كن. انجاميده است

ميليون انسان در اين كشمكشها جان 
  .خود را از دست داده اند

  
جداسازي بدين شكل، نتيجه ناتواني 
بورژوازي در پيشبرد راه حلهاي 

است كه از اين رو به در دمكراتيك 
پيش گرفتن راهكارهاي شوينيستي و 

  . بحران زا ختم مي شود
به همين دليل است كه پس از 

 استقالل،  سال از60گذشت بيش از 

آسياي جنوبي بيشترين جمعيت فقير 
بر وخامت اين اوضاع، تحميل . را دارد

برنامه هاي ساختاري بي رحمانه 
صندوق بين المللي پول نيز اكنون 

  . افزوده است
 -افزوده براين، اختالفهاي سياسي 

ارضي، از سوي امپرياليستها نيز دامن 
 . زده شده و دستكاري مي شود

 راه حلهاي مترقي حكومتهايي كه
براي توده هاي مردم ندارند، به 
روشهاي نظامي و رشد و گسترش 
سالحهاي جنگي و هسته اي روي 

سيستم ارتجاعي آسياي . مي آورند
جنوبي جدايي و جنگ را تبليغ مي 
كند و مردم را در برابر يكديگر قرار 
مي دهد و اينگونه است كه براي رشد 

سم جا و گسترش بنياد گرايي و تروري
در نتيجه، اكنون اين دو . باز مي كند

كشور كه به سالح هسته اي نيز 
مجهز هستند، در خطر رويارويي 

  .نظامي قرار گرفته اند
  

شرح مختصري از عمليات 
  تروريستي بمبئي
 نقطه از شهر 10انفجار همزمان در 

بمبئي، از جمله سه هتل مجلل، يك 
ايستگاه قطار، يك مركز يهوديان و 

ركز توريستي و دولتي نشان از چند م
سازمان يافتگي و هدفمند بودن اين 

مهاجمان مسلح با . عمليات دارد
 شهروند 40تيراندازي و درگيري، 

خارجي از جمله آمريكايي و بريتانيايي 
آنها به . را به گروگان گرفتند

هاي صنعتي و تجاري شهر  محله
حمله نكردند بلكه، نقاط توريستي و 

را هدف قرار داده و هتلهاي مجلل 
جهانگردان خارجي، از جمله 
شهروندان آمريكايي و بريتانيايي را به 
گروگان گرفتند تا صورت جهاد جهاني 

  .بدان داده باشند
در پي اين عمليات، سياستمداران هند 
ادعا كردند كه پاكستان به گروههاي 
مسلحي كه در قتل عام بمبئي دست 

 اين در. داشتند، كمك كرده است
حاليست كه گروهي كه مسئوليت ان 

مجاهدين "را به عهده گرفته، خود را 
دكن منطقه ( معرفي مي كند "دكن

اما حكومت هند به ) اي در هند است
اين امر توجه نكرده و اصرار مي ورزد 

كه پاكستان بايد در اين عمليات نقش 
  .داشته باشد

اگر چه امكان دخالت پاكستان و يا 
ي پاكستاني در اين گروههاي بنيادگرا

رشته حمالت را نمي توان ناديده 
گرفت اما اين نيز يك واقعيت است 
كه دولت هند سالهاست با تبليغات و 
اطالعاتي كه برخي نيز نادرست از آب 
در آمده، تالش كرده است تا اهداف 
سياسي و نظامي خود را به حساب 
پاكستان پيش ببرد و پاكستان هم در 

شابه، دست كمي توسل به سياستي م
  .از هند نداشته است

كشتار دست جمعي در بمبئي، 
بزرگترين و گسترده ترين حمله 
گروههاي مسلح از سري عمليات آنان 

در سال . در سالهاي گذشته است
 نيز ضمن يك سري بمب 2006

گذاري در قطارهاي مسافربري و در 
ماه هاي گذشته انفجارهايي كوچكتر 

اري عليه در شهرها و يك حمله انتح
سفارت هند در افغانستان، به صورت 
جهت دار و سازمان يافته انجام گرفت 

پس از هر يك از اين حمله ها، . 
دولت هند مسووليت را به دوش 
پاكستان و يا سازمانهاي هندي 

جنبش "مسلمان مي گذارد، از جمله 
 كه دولت "دانشجويان مسلمان هند

هند ادعا مي كند از جانب پاكستان 
در هر حال، اين . يت مي شودحما

ادعاها و قضاوتها كه پيش از تحقيق 
و يافتن مدارك عنوان مي شود، 
شوينيسم را در اين كشور دامن زده، 
به طوري كه اعضاي دولت ائتالفي 
ميانه چپ با احزاب دست راستي بر 
سر حمله لفظي به پاكستان به رقابت 

 ناگفته نماند كه همزمان،. برخاسته اند
سازمانهاي امنيتي هند احتمال مي 

لشگر "دادند كه افراد وابسته به 
گروهي بنيادگرا و شبه نظامي  ("طيبه

مستقر در پاكستان كه مخالف حضور 
 سال 20هند در كشمير هستند و در 

) اخير در هند نيز فعاليت مي كند
اين در . دست به اين اقدام زده اند

 مسئوليت "لشگر طيبه"حاليست كه 
تن در حمالت مزبور را رد كرده داش
همين امر كه دولت هند پيش از . بود

به دست آوردن اطالعات كافي 
 را متهم مي كند، نشان "لشگر طيبه"

از تالش آن براي بر افروختن آتش 
  .اختالفهاي بين مردم دو كشور دارد

البته ديري نپاييد كه با اوج گيري 
تنشها بين هند و پاكستان، نيروهاي 

ي پاكستان چهار تن از افراد امنيت
 را دستگير "لشگر طيبه"وابسته به 

در ميان دستگير شدگان، . كردند
، يكي از "ذكي الرحمان لخوي"

 قرار "لشكر طيبه"رهبران عملياتي 
وي متهم است كه حمله هاي . دارد

. تروريستي اخير را سازمان داده است
نام او به عنوان مسئول اين حمالت 

كي از تروريستهاي تروريستي را ي
  .بازداشت شده فاش كرده بود

 قبل از اعالم غير قانوني "لشكر طيبه"
، از كمكها 2002شدن خود در سال 

وهمكاريهاي سازمان اطالعاتي و امنيتي 
پاكستان بهره مي گرفت و در حال حاضر 
. با القاعده و طالبان در ارتباط نزديك است

همچنين در مورد ارتباط كنوني آن با 
سمتهايي از سازمان اطالعاتي وامنيتي ق

به . پاكستان گمانه هاي زيادي زده مي شود
هرجهت، روشن است كه كساني كه به اين 
جنايت دست زده اند، به منابع و امكانات 

  .قابل توجهي دسترسي داشته اند
  

  علتهاي احتمالي
اينكه چه كساني مرتكب اقدامهاي 
 تروريستي در بمبئي شده اند در نهايت

  . روشن خواهد شد
احتماالت موجود در انگيزه اين عمليات را 

  . مي توان از زواياي متعددي بررسي كرد
نخست آن كه، اتحاد و نزديكي هند و 
اياالت متحده آمريكا و اين امر كه هند از 

 حمايت كرده، بدون "جنگ عليه تروريسم"
اين امر مي . گذار باشد  تاثيرمي تواندشك 

ني كه دست به حركات تواند براي كسا
تروريستي مي زنند، انگيزه اي قوي به 

  .وجود آورد
از زاويه ديگر، وقوع احتمالي جنگ بين 
پاكستان و هند كه حمله هاي اخير در 
بمبئي شعله آن را برافروخت، ارتش 
پاكستان را متوجه و متمركز به سوي هند 
خواهد كرد و نيروهاي ارتش پاكستان از 

، جايي كه آنها عليه مرزهاي افغانستان
طالبان پاكستاني و افغاني و قبايل 
پشتيبانشان سنگربندي كرده اند، به سمت 

اين نيز مي تواند . هند حركت خواهند كرد
  عامل قابل توجهي باشد 

با اين حال چنين حركتهايي مي تواند 
. داليل داخلي در كشور هند نيز داشته باشد

اي دولت ائتالفي حاكم بر هند در روشه
خود با مسلمانان اين كشور دوگانه برخورد 

در حالي كه اين دولت حمله . كرده است
هاي تروريستي از جانب مسلمانان را 

 مي "ضد ملي"محكوم مي كند و آن را 
نامد اما به جنايتهايي كه بنياد گرايان هندو 

آنها . انجام داده اند، توجهي نشان نمي دهد
فر كه طي سالها بر كشته شدن هزاران ن

در . مسلمان هستند چشم فرو بسته اند
كشمير نيز كه اكثريت مردم آن مسلمان 

 با شدت تمام "امنيتي"هستند، اقدامهاي 
 . اجرا مي شود

در هر حال، خشونت نسبت به بخشي از 
جامعه و عدم اجراي عادالنه قانون كه 
شامل همه شهروندان با هر نژاد و مذهب و 

روز تنفر و دين و غيره مي شود، سبب ب
انزجار شده و خصومتهاي شوينيستي و 

از سوي . آنتاگونيستي را گسترش مي دهد
ديگر، حمله نظامي به پاكستان به هر بهانه، 
زندگي ميليونها انسان را آن هم در جنگي 
بين دو كشور دارنده سالح هسته اي به 

  . خطر خواهد انداخت
  

  9بقيه در صفحه 
  
  
  

  جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
  

  :در اين شماره مي خوانيد

انان ارتجاع،  هند و پاكستان دستخوش صحنه گرد-

  شونيسم و امپرياليسم

   كنگو، فاجعه انساني دور از توجه رسانه ها-

 به سوي سوسيال "چپ" سوئد، يك رويكرد ديگر -

  دمكراتها
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
  

نقش واشنگتن در اختالفات 
  پاكستان و هند

واشنگتن به صورت آشكار از فرصت 
جنگ عليه "استفاده كرده تا سياست 

 خود را توجيه كرده و سياست "ترور
اشغالگري اش را محق جلوه دهد و از 
سوي ديگر، با دستي باز تر يورشهاي 

ن را تداوم خود در مرزهاي پاكستا
  .بخشد

حمايت آمريكا از هند و اظهار نظر 
همه راه "خانم رايس مبني بر اينكه 

، نه تنها "پاكستان ختم مي شودها به 
پيامدهاي ناگوار حمله هاي  از

تروريستي بمبئي نمي كاهد بلكه، روند 
تضعيف پاكستان و درگيريهاي بعدي 

خانم . ناشي از آن را تقويت مي كند
خود به اسالم آباد رايس در سفر 

گفت، اين امر كه اقدامهاي از جانب 
دولتي حمايت نمي شود را رد مي كند 

مسئول "و اگر چنين هم باشد باز هم 
خانم رايس در .  خواهد بود"پاكستان

اين رابطه پاكستان را حتي تهديد به 
  .مجازاتهاي بين المللي كرد

آمريكا با صراحت اقدام نظامي هند 
ا وسيله اي براي عليه پاكستان ر

تهديد پاكستان قرار داده و حتي به 
اقدامهاي تنبيهي واشنگتن هم اشاره 

در اينجاست كه هند از . روشني دارد
فرصت استفاده مي كند و خشونتهاي 
بمبئي را در جهت اقدامهايي عليه 
گروه هاي بنيادگراي اسالمي و 

  .جدايي طلبان به كار مي گيرد
ا بر مي گردد، اما تا آنجا كه به آمريك

روشن است كه واشنگتن هيچ تمايلي 
به جنگ بين دو كشور كه داراي 
سالح هسته اي نيز هستند ندارد به 
عكس، مايل است اوضاع در 

خانم رايس . افغانستان بهبود پيدا كند
از فرصت به دست آمده استفاده كرد و 
از پاكستان خواست هر چه زود تر به 

ا در مرز با مساله شبه نظاميان بنيادگر
افغانستان خاتمه دهد زيرا آمريكا نمي 
خواهد ارتش پاكستان از افغانستان به 

  .طرف هند سرازير شود
سناتور مك كين در ديدار با رهبران 
پاكستاني پس از سفر خود به دهلي نو 
گفت، اگر پاكستان به سرعت اقدام 
نكند، هند به حمالت هوايي در داخل 

: او گفت. پاكستان دست خواهد زد
دولت دمكراتيك هند تحت فشار "

   ".است
هنگامي كه خبرنگاران از مك كين 
سوال كردند كه در اين صورت آمريكا 
چه اقدامي خواهد كرد او پاسخ داد كه 
واشنگتن كار چنداني نمي تواند انجام 

ما نمي توانيم به هند ": او افزود. دهد
بگوييم چه اقدامي صورت دهد، وقتي 

 ". اقدام را كرده ايمخودمان همين

منظور او حمله آمريكا به افغانستان 
  .  سپتامبر بود11پس از حمالت 

قابل يادآوري است كه بعد از حمله 
جدايي طلبان كشميري به ساختمان 

، هند نيم 2001پارلمان هند در سال 
ميليون سرباز به مرز پاكستان گسيل 

در اين رابطه يك روزنامه هندي . كرد
 اين گونه اقدامهاي ديگر نوشت كه به

نيازي نيست و اين بار يورشهاي سريع 
  .و ناگهاني خواهد بود

حمايت آمريكا از هند، در نهاد خود 
تهديد بروز بحران سياسي سختي را 
نهفته دارد زيرا پاكستانيها نسبت به 
اشغال افغانستان و عراق از جانب 
آمريكا خشمگين هستند و حمله هاي 

اك اين كشور نيز آمريكا در داخل خ
آنها به . به اين خشم افزوده است

خاطر اختالفهاي عميقي كه با هند 
دارند، از چنين حمايتي صحنه سازي 
براي به زانو آوردن پاكستان را 

  .برداشت مي كنند
به هر جهت، اختالفها بين هند و 

دولت . پاكستان ادامه خواهد داشت
هند سال آينده انتخاباتي در پيش دارد 

ز جمله به اين دليل، بايد به فشار و ا
احزاب هندي و گروه هايي كه منتظر 
انتقام جويي از پاكستان هستند، پاسخ 

  . دهد
 سال است كه پاكستان و 60بيش از 

هند با اعمال قهر و توسل به 
ميليتاريسم با يكديگر برخورد كرده اند 
تا توجه مردم را از عدم توانايي خود 

 اقتصادي در حل مشكالت سياسي و
اكنون نيز دو كشور از . منحرف كنند

حادثه حمله هاي تروريستي در بمبئي 
. براي همين منظور استفاده مي كنند

حمايت واشنگتن بر آتش چنين 
  .اختالفهايي بنزين مي پاشد

بهترين راه برون رفت از چنين 
درگيريهاي خونيني، پايان بخشيدن به 
خشونتهاي ملي و ديني و مهمتر از 

  . ميليتاريسم استهمه
  
  

كنگو، فاجعه انساني دور از 
  توجه رسانه ها

  

  
 هزار نفر در كنگو جان خود 45هر ماه 

را از دست مي دهند، بيش از پنج 
 به قتل 1998ميليون نفر از سال 

 200از هر هزار كودك، . رسيده اند
نفر پيش از رسيدن به سن پنج 

سن متوسط . سالگي هالك مي شوند
 درصد 80.  سال است45مرگ و مير 

مردم داراي آب آشاميدني پاك، 

 سال 10. بهداشت و درمان نيستند
تحت حكومتي كه كوچكترين توجهي 

درگيريهاي . به مردم نكرده است
  . سال است كه ادامه دارد7مسلحانه 

بدون ترديد، مرگبار ترين جنگ و 
خشونت پس از جنگ جهاني دوم در 
يك دهه را بايد جنگ در كنگو 

 ميليون انسان تا 5بيش از . نستدا
كنون در اثر اين فاجعه جان خود را از 

  .دست داده اند
در پي بروز در ماه نوامبر سال جاري، 

درگيريهاي تازه در شرق كنگو، 
شوراي امنيت سازمان ملل با اعزام 
سه هزار نيروي حافظ صلح ديگر به 

شمار اين . اين كشور موافقت كرد
 "مونوك"نيروها كه موسوم به 

 هزار نفر رسيده 20هستند، اكنون به 
كوشندگان حقوق بشر اين تعداد . است

را كافي نمي دانند و معتقدند كه براي 
آرام شدن اوضاع و نجات جان 

 هزار 50قربانيان جنگ، دستكم به 
 . نياز است"مونوك"سرباز 

حرص و طمع غارتگران جهاني براي 
دستيابي به منابع سرشار جمهوري 
دمكراتيك كنگو كه با بي تفاوتي بين 
المللي همراه بوده، مردم اين كشور را 
به يكي از فاجعه بار ترين شرايط در 

  . تاريخ معاصر دچار كرده است
 براي "اعزام هر شمار نيروي مسلح 

 در كنگو، قطره اي "حفظ حقوق بشر
ر درياي تجاوز آشكار امپرياليستها با د

هدف دست اندازي بر منابع طبيعي 
آنها با . سرشار اين كشور، مي باشد
پاتريس "براندازي دولت مستقل 

، نقش هيزم كشان جنگ "لومومبا
سپس، ديكتاتور . داخلي را ايفا كردند

 را براي مقابله با نفوذ اتحاد "موبوتو"
ر سر جماهير شوري سابق در آفريقا ب

كار آوردند و سرانجام كنگو را به 
 كشور همسايه جريان 9جنگي كه در 

  . داشت، سوق دادند
در دو ماه گذشته، درگيري ميان ارتش 

 تحت "توتسي"كنگو و شورشيان 
 نزديك به "لوران انكوندا"رهبري 

خانمان برجاي گذاشته   هزار بي800
  .است

عدم دسترسي به نيازهاي اوليه 
ايي و بهداشت و همچون مواد غذ

درمان از مهمترين عوامل مرگ 
انسانهايي است كه هرگز از منابع غني 

عالوه بر . كشور خود سودي نبرده اند
آن، در كنگو فاجعه بزرگتري دامن 
گير زنان و كودكان شده است، 

مسلح كه در بيشتر سربازان و افراد 
مواقع به بيماري ايدز مبتال هستند، 

رار مي دهند، به آنها را مورد تجاوز ق
 "معدن تجاوز"طوري كه كنگو به 

  .تبديل شده است
يكي از مددكاران و كوشندگان كه 
براي جمع آوري كمك به كودكان و 
زنان مورد تجاوز قرار گرفته به كانادا 
: سفر كرده در اين باره مي گويد

صدها زن و كودك ديروز مورد "

   ".تجاوز قرار گرفتند و صدها تن ديگر امروز
موضوع جنگ، متهم كردن دولت كنگو از 

 است كه ادعا "انكوندا"جانب طرفداران 
 در برابر "توتسي"مي كنند از قبايل 

 هاي رواندايي محافظت نكرده "هوتو"
 كه متهم به "هوتو"نظاميان  شبه(است 

 در رواندا "توتسي"قتل عام نيم ميليون 
هستند، از اين كشور گريخته و اكنون در 

، با اين حال جدالهاي .)برند  ميكنگو به سر
فعلي ريشه در خصومتهايي قومي دارد كه از 

 و 1994كشي رواندا در سال  زمان نسل
رحمانه در كنگو پديد  جنگهاي داخلي بي

  .آمد
خشونتهاي قومي كه از سال 

جمهوري دموكراتيك كنگو را 1996
 و با انتخاب 2006فراگرفته بود، در سال 

ست جمهوري كاهش  به ريا"ژوزف كابيال"
 نخستين 2006انتخابات سال . يافت

 سال در اين كشور به 40انتخابات پس از 
  .رفت شمار مي

 را به دست "لوران انكوندا"دولت كنگو، 
داشتن در جنايات جنگي در جريان 

 متهم كرده 2004 تا 2002درگيريهاي 
گويد  بان حقوق بشر نيز مي ديده. است

د نيروهاي ده مداركي دارد كه نشان مي
 در اعدام، شكنجه و "انكوندا"تحت امر 

  .اند تجاوز دست داشته
جنگ به دليل خصومتهاي قومي از اين رو 
در كنگو و رواندا بي وقفه و پايان ناپذير 

اقتصادي است و جنايت به است كه جنگي 
عنوان سالح به كار برده مي شود تا رهبران 

ند و گروههاي گانگستري مرتبط با آنها بتوان
كنترل منطقه را در نقاطي كه كمپانيهاي 
بين المللي براي يافتن منافع قيمتي مانند 
فلز، قلع، نقره، پنبه و يا الماس حضور دارند، 

قلع، فلزي گرانقيمت . در دست داشته باشند
است كه در تلفنهاي همراه، دستگاه دي 
وي دي، كامپيوتر، دوربينهاي ديجيتال و 

ار موارد ديگر بازيهاي ويديويي و بسي
همين فلز در ضمن اينكه . استفاده مي شود

بزرگترين منبع مالي است، مهمترين علت 
درگيريهاي خشونت آميز نيز به شمار مي 

  .آيد
الماس " كه در رديف "قلع خونين"

 قرار دارد، همه ساله براي "خونين
كارخانجات الكترونيكي در كشورهاي 

. برداردثروتمند صدها ميليون دالر سود در 
همزمان، ميليونها دالر به جيب افراد مسلح 
و كساني كه معدنهاي آنرا كنترل مي كنند، 

جنگجويان در خاتمه دادن . سرازير مي كند
به درگيريها سود اقتصادي ندارد چرا كه 

گيري از  تمامي طرفهاي منازعه، با بهره
درآمد سرشار منابع معدني متعدد در اين 

لح خود را تامين كشور، هزينه افراد مس
  .كنند مي

گنگو كشور بزرگي است به مساحت تمامي 
پس از سقوط . اروپاي غربي با كمترين جاده

، 1997 در سال "موبوتو سسكو"ديكتاتور 
 هزار سرباز پاسدار صلح در 17سازمان ملل 

اما از آن هنگام تا كنون، . آنجا مستقر كرد
 ميليون انسان در جنگي پر دامنه 5بيش از 

 . بدون وقفه جان سپرده اندو 
  10بقيه در صفحه 
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 كردن يجي به بسقيتشو

  اقتصاد كشور
  هي پوجعفر

 مجمـع   سيـي  ر ،ي رفـسنجان  ي اكبـر هاشـم    يعل
ـ  فق ي مصلحت نظام و ناظر ول     صيتشخ ـ  رژ هي  مي
 44اصـل   " شي نظام، در هما   ي كل ياستهايبر س 

 يي دانشجو جي كه توسط بس   "و موانع و راهكارها   
 شـود، از    ي استان تهران بر گزار مـ      يدانشگاهها

ـ     هايجيبس  يا فـشار بـه دولـت بـرا         خواست تـا ب
 ي اقتـصاد  يتهـا يعال خود وارد ف   ،ي ساز يخصوص

 اصـل   ياسـتها ي به س  ياگر كس ": او گفت . شوند
 كنـد و مـانع      ي و سند چشم انـداز عمـل نمـ         44

ـ  با ي شود، چـه كـس     ي آنها م  ياجرا ـ  وارد ا  دي  ني
 ي جـد  نـه ي زم ني شود؟ چرا حضورتان در ا     دانيم
  "ست؟ين

ـ ب كـرد تـا هرچـه        ي م ي كه سع  ي او درحال   شتري
ــس ــا را آب صي را حــرهايجيب ــد و دهــن آنه  كن

 لي اقدام بـه تـشك  جيچرا بدنه بس":  گفت اندازديب
ـ  توان ي كنـد؟ مـ    ي نمـ  يتعاون  د،ي اتوبـان بـساز   دي

 صنعت نفـت  ي مجموعه ها ري و ز  دي بساز روگاهين
 چرا كه آنجا هـزاران صـنعت   د،يريرا به دست بگ   

  ".ده استيپر سود خواب
 واقـف اســت و  جياو كـه بـه قـدرت پنهــان بـس    

 ي و نظـام  يتي امن يها   آنان را عرصه   يهايتوانمند
 تواننـد مـتهم     يشـما را نمـ    ": دي گو ي داند م  يم

به هر  . دي كن ي م ياسي و س  يكنند كه كار انتخابات   
اسـت و   ) يخامنـه ا  ( در خـدمت آقـا       جيحال بس 

  ". داننديموضع آقا را هم همه م
 ي جمهـور  اسـت ي در گذشته و زمان ر     يرفسنجان
رت اطالعـات و سـپاه پاسـداران را بـه           خود، وزا 

 و يتــي امنانيــ وارد كــرده و زيعرصــه اقتــصاد
او .  كردن آنـرا بـه مـردم چـشانده اسـت           ينظام

 دارد تـا آنهـا را هـم        ي سع جي بس عياكنون با تطم  
 كدسـت ي ي نـژاد كـه مجـر      ي دولت احمـد   هيعل

زد و هـم آنـان را بـه     ي حكومت است برانگ   يساز
 شي بانـد خـو  ي نظام خود جهت سهم خواه  ادهيپ

ــد ــدليتب ــد.  كن ــت احم ــراديدول ــژاد و اف  ي ن
 محـصول   ،ي همچون صـادق محـصول     يارديليم
ــتهايس ــسنجان ياس ــته رف ــستندي گذش ورود .  ه

 و سپاه پاسـداران بـه عرصـه         ي اطالعات يباندها
ــصاد ــا  ياقت ــاه ه ــرفتن گلوگ ــت گ  يي و در دس

ـ  يهمچون فرودگاه هـا و اسـكله هـا          نـام و    ي ب
 ياس بنجـل و نـابود      اجن هي رو ينشان، واردات ب  

ـ ي امن اسـت ي از س  ي بخش ،يكارخانجات داخل   و  يت
.  اسـت ي كردن اقتـصاد توسـط رفـسنجان       ينظام

 او كـه    ي تـا كنـون    يحال با توجه به دسـتاوردها     
ــچ ــابود يزي ــز ن ــشور ن ي ج ــصاد ك ــ اقت  ست،ي

 نان و آب دار     ي دارد با وعده ها    ي سع يرفسنجان
 از  ي عرصه وارد كرده و بخش     ني به ا  زي را ن  جيبس

 كـشور را بـه دسـت شـبه          مـار يقتصاد فلـج و ب    ا
 ستندي را بنده ن   يي خدا چي كه ه  ي خودسر انينظام

  . بسپارد
 نگونـه ي شـود ا ي حساب از هـم اكنـون مـ   ني ا با

 و  هـا يتيگفت كه اقتصاد كشور كه بـا تـسلط امن         
 فلج كامـل  يعني يپاسداران بر آن، به روزگار فعل    

 ي در آن مـ    جي كردن بـس   ميدر آمده است، با سه    
 بـذل و بخـشش   نـه يهز.  فرو بپاشد ياند به كل  تو

 لقمـه  ي پردازند كه بـرا  ي م ي را مردم  يرفسنجان
 كـار هـستند امـا    فتي به چنـد شـ  جبور نان م يا

   . زنندي دست و پا ميهمچنان در فقر و ندار
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  9از صفحهبقيه 
در ژانويه سال گذشته، گروه 
هاي مسلح با دولت كه خود 
متهم به فساد و تجاوز به زنان 
. است، پيمان صلح امضا كردند

با اين حال نه تنها كشتار 
متوقف نشد بلكه، در سال 
جاري هزاران زن و كودك در 
شرق كنگو و مرز رواندا و 
اوگاندا كه قلع يافت مي شود، 
. مورد تجاوز قرار گرفته اند

درهمين حال، درگيريها آنچنان 
ار نفر شدت يافته كه صدها هز

ناچار به ترك خانه خود شده 
 .اند

كوتاهي جامعه بين المللي در 
توجه به فجايعي كه در كنگو 
رخ مي دهد نيز به اين روند 
. شدت بيشتري بخشيده است

در ماه ژوئن سال گذشته 
شوراي امنيت سازمان ملل و 

) خانم كاندليزا رايس(آمريكا 
 در محكوميت 1820مصوبه 

سي عليه استفاده از خشونت جن
زنان را امضا كردند اما هيچ 
اقدامي براي به اجرا گذاشتن آن 

  . صورت نگرفت
 سال پيش نيز جامعه جهاني 3

توافق كرد كه چنانچه دولتي 
نتواند و يا نخواهد امنيت 
شهروندان كشور خود را در برابر 
خشونت و نقض گسترده حقوق 
بشر تامين كند، مسئوليت اين 

ني امر به دوش جامعه جها
خواهد بود اما اين توافق نيز به 
هيچ وجه سبب نشد كه اقدامي 
موثر در اين زمينه صورت 

  . بگيرد
همچنين در ماه گذشته، يك 

برنارد "مركب از هيات اروپايي 
، "بند ديويد ميلي" و "كوشنر

وزيران خارجه فرانسه و بريتانيا 
، "لوييز ميشل"و همچنين 

مسئول كمكهاي بشردوستانه 
 اروپا ضمن ديدار با اتحاديه

رييس  ،"جوزف كابيال"
جمهوري كنگو در كينشاسا، 
رهسپار شهر گوما، جايي كه 

هزار آواره بدان روي آورده  250
  . شدنداند،

در حال حاضر آتش بس 
شكننده اي بين دولت كنگو و 

لوران "شورشيان هوادار 
 هزاران  وجود دارد اما"انكوندا

خانمان شده  تن از شهروندان بي
در شرق كنگو همچنان در 

  برند خيابانها به سر مي
از سوي ديگر، سربازان سازمان 
ملل بارها متهم به فساد، فروش 
اسلحه به جنگجويان، تجاوز به 
زنان و كودكان و حمايت از 
نيروهاي مسلح كنگو در حمله 

  .به شهروندان شده اند
، ) آذر27 (2008 دسامبر 17روز 

در گردهمايي نمايندگان گروه 
هاي مدافع حقوق بشر كه در 
بروكسل صورت گرفت، وزراي 
خارجه كشورهاي اتحاديه اروپا 

به خاطر عدم توجه به 
بحرانهاي مرگبار در كنگو مورد 

  . انتقاد شديد قرار گرفتند
  

سوئد، يك رويكرد ديگر 
 به سوي سوسيال "چپ"

  دمكراتها
بحران اقتصادي و تاثير آن در 

 حزب 3كشور سوئد، رهبران 
سوئدي را به نشستن دور ميز 
مذاكره براي انتخابات پيش رو 

اين امر بيشتر . ناچار كرده است
به منظور يافتن راه حلهايي 
براي اعمال بي دردسر تر 
فشارهاي اقتصادي بر مردم 

اهميت . صورت مي گيرد
مذاكرات بين اين سه حزب 

 از هراس آنها از تاثيرهاي نشان
دولت . بحران اقتصادي دارد

سوئد به تازگي بر وخامت 
اوضاع اقتصادي تاكيد كرد و 
وزير دارايي، رشد اقتصادي را در 
بهترين حالت يك دهم درصد 

 تخمين زده كه 2009در سال 
در صورت ادامه بحران، وخيم 

  .تر نيز خواهد شد
با نزديك شده انتخابات در سال 

، سوسيال دمكراتهاي 2010
سوئد تالش مي كنند تا ائتالفي 
با حزب سبز اين كشور را 

آنها اعالم كردند . سازمان دهند
كه گفتگوهاي خود را در مسير 

 و "موضع مشترك"پيدا كردن 
. تا آن هنگام ادامه خواهند داد

رهبر حزب سوسيال دمكرات 
 اعالم كرد "مونا سهلين"سوئد، 

ا در بر كه اين ائتالف، چپها ر
نخواهد گرفت زيرا آنها حاضر 
نيستند توافقاتي كه با حزب 
سبز انجام شده، به ويژه در 
زمينه سياستهاي اقتصادي را 

  .بپذيرند
آنچه كه ائتالف سوسيال 
دمكراتها و سبزها از چپها انتظار 
دارد، پذيرش پايين آوردن سطح 
هزينه هاي دولت و ايجاد 

 و بانك "متعادل"بودجه اي 
خانم . ي مستقل استمركز

سهلين ادعا كرد كه خواستار 
همكاري با چپها است اما در 
شرايط حساس كنوني مايل 
نيست كه از سياست اقتصادي 

  . منحرف شود"مسئوالنه"
اما اين در واقع تنها نمايشي 
بيش نيست زيرا در مرتبه 
نخست، حكومت فعلي از آن 
بيم دارد كه در صورتي كه مردم 

ز دست دهند و مشاغل خود را ا
نتوانند نيازهاي روزمره خود را 
برطرف كنند، سياست بيرون 
نگهداشتن چپ از روند مذاكره، 

از . مخالفانش را راديكال تر كند
اين رو، امكان تالش براي 
ائتالف با چپ كه پوششي چپ 
به تصميمهاي دولتي خواهد 

در . داد، ممكن به نظر مي رسد
همين زمينه، رهبر اتحاديه 

ي بر لزوم دخالت و مذاكره تجار
با چپها پافشاري كرده و معتقد 
است چنانچه با آنها اتحاد 

صورت نگيرد، كارورزاني كه داراي 
درآمد پايين هستند و همچنين زنان 
احساس اين كه آلترناتيوي براي آنها 

  .وجود دارد، نخواهند داشت
 نيست "آلترناتيو"     اما حزب چپها نه تنها 

اكنون اعالم كرده است بلكه، از هم 
كه طرفداران خود را به حمايت از 
دولتي به رهبري سوسيال دمكراتها 

  . تشويق خواهد كرد
حزب چپ كه ريشه اصلي آن در 
حزب كمونيست استالينيستي در 
سوئد قرار دارد، تا كنون در مقام 
اپوزيسيون، دولت را براي دست زدن 
به رفرمهاي كوچك اقتصادي مورد 

  . داده استفشار قرار
حزب چپ اهميت خود را به خاطر 
رابطه نزديك با بوروكراسي اتحاديه 
. تجاري سوئد به دست آورده است

اين اتحاديه كه اعضاي زيادي دارد، 
به تازگي شاهد خروج بسياري از 

  .اعضا خود شد
اتحاديه تجاري و بخشي از حزب 
سوسيال دمكرات به شركت ندادن 

اعتراض حزب چپ در ائتالف در راه 
مي كنند و در همزمان چپها وانمود 

  .مي كنند كه مايل به مذاكره نيستند
نگاهي به تاريخ حزب چپ در 
سالهاي اخير نشان مي دهد كه به 
عكس اين حزب گرايش فراواني به 
سمت سياستهاي حزب سوسيال 

 تا برنده 1994از سال . دمكرات دارد
شدن ائتالف راست در انتخابات 

 از سوسيال ، اين حزب2006
 "گوران پرسون"دمكراتها و دولت 

همين دولت بود كه . حمايت كرد
زمينه هاي خصوصي سازي را ايجاد 
كرد و اين سياست توسط دولت 
ائتالف دستي راستي حاضر، توسعه 

  .داده شد
 با 1990حزب چپ از اواسط سالهاي 

سوسيال دمكراتها همكاري مي كرد 
ها، و در زمينه تعطيل كردن بيمارستان

كاهش هزينه ها در امور اجتماعي 
مانند وسايل نقليه، مهد كودك و 
مدارس در مناطق محلي، حامي آنان 

  .بود
از هم اكنون مي توان اثرات بحران 
را براي نمونه در شركتهاي ماشين 

 ديد كه به "ساب" و "ولوو"سازي 
اخراج صدها نفر انجاميده است و به 
طور كلي درصد بيكاري به شدت 

با رو به وخامت . ايش يافته استافز
گذاشتن توان مالي دولت و به ويژه 
اختصاص بيش از يك تريليون 

 براي حمايت از بانكها، "كرون"
بدون شك فشار بر مردم بيشتر 

بنابراين فرقي نخواهد . خواهد شد
داشت كه كدام حزب در انتخابات 

اين اقدامها حمايت . آتي برنده شود
 كاهش مي از كارورزان جامعه را

دهد به طوري كه آنها به گونه روز 
افزون شاهد از دست دادن مشاغل و 

  . كاهش سطح زندگي خود مي شوند
از همين روست كه حزب چپ براي 

، از دولتي به رهبري 2010انتخابات 
وسيال دمكراتها حمايت خواهد س

  .كرد
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زهرا آقا "ياد و خاطره رفقاي فدايي 
،  كه در ماه آذر در مسير "نبي قلهكي

مبارزه عليه استبداد و استقرار 
دموكراسي، عدالت اجتماعي و 
سوسياليسم جان خود را از دست داد، 

  ! بادوگرامي و راهش همواره پر رهر
   

عمان به زنان در رابطه با 
مالكيت زمين حق برابر با 

  مردان مي دهد
  2008 نوامبر 23 خليج فارس،

بر اساس گفته وزير مسكن كشور 
 قانون زمين اين اصالح با ،عمان
 زنان نيز مانند مردان قادرند از ،كشور

.  مند گردندحق مالكيت مسكن بهره
وي ابراز مي دارد كه در رابطه با اين 

 خود زنان تاثير بسزايي ،پيشرفت
 قانون زمين و اصالح. داشته اند
چنين شرايط سني مالكيت مسكن هم

براي زنان مجرد را از سن بيست و 
سه چهار به سن بيست و سه سال و 
براي زنان متاهل به سن بيست و يك 

 قانون  رفرم در.خواهد دادكاهش 
 ، به زناني كه از طريق ارثمزبور،

مي شوند،  زمين و يا مسكنمالك 
زناني كه زمين و يا مسكني براي 

ه  كنند و يا باولين بار خريداري مي
، در  كادو دريافت مي كنندنعنوا

  .مي دهدحق تقدم مالكيت زمين 
  

خشونت عليه زنان در 
  افغانستان افزايش يافته است

  2008 دسامبر 4 ، پرساسوشيتد
در يك نظر خواهي جديد از سوي 
خبرگزاري رويتر، زنان افغانستان ابراز 
داشتند كه خشونت عليه آزادي از 

آنان . ايش يافته استجانب طالبان افز
درخواست كردند كه از آنان عكسي 
گرفته نشود و حتي برخي از آنان از 

اين . گفتن اسم خود امتناع ورزيدند
موضوع براي يك رويداد رسانه اي، 
بيش از حد محرمانه به شمار مي رود 
اما زنان توضيح دادند كه زمان و 
شرايط براي يك زن قدرتمند بسيار 

  . خطرناك است
سرهنگ صديقه راسخ و چند زن 
برجسته ديگر افغاني با خبرگزاري 
رويتر پيرامون ادامه تهديد و خشونت 

 سال كه از 8عليه زنان پس از 
بركناري طالبان مي گذرد، گفتگو 

در ماه سپتامبر يك زن پليس . كردند
افغان توسط طالبان به ضرب گلوله در 
جنوب افغانستان به قتل رسيد و 

ي زن به طور دايم از مديران دولت
سوي طالبان و ديگر گروه هاي 
مسلمان افراطي نامه هاي تهديد آميز 

. دريافت مي كنند
بنابراين اگر تصوير زني 
در روزنامه ها انتشار 
يابد، آن زن بي شك از 
سوي اين گروهها مورد 
. هدف قرار مي گيرد

اين زن مي تواند هدف 
شليك گلوله قرار گيرد، به روي او 

  ...  پاشيده شود، دزديده شود و يااسيد
سرهنگ راسخ بعد از گرفتن قول عدم 
عنوان محل كارش، اجازه درج نام 

راسخ . خود را به خبرگزاري رويتر داد
عنوان مي كند كه طالبان در بسياري 
از مناطق افغانستان دوباره پديدار شده 

او ادامه مي دهد كه خطر به طور . اند
. افته استقابل توجه اي افزايش ي

زناني كه سنتهاي قديمي را زير پا مي 
گذارند تا در قدرت سياسي مداخله 
كنند، وارد ارتش شوند و يا درباره 
حقوق زنان صحبت مي كنند، زندگي 

مسودا . خود را به خطر مي اندازند
: جالل، فعال حقوق زنان ابراز مي دارد

اگر عليه طالبان عمل كني، بي "
خواهد گمان سرت از تنت جدا 

 اما با اين حال او با گرفتن "گرديد
عكس خود و چاپ آن و همچنين 
گفتگو پيرامون خشونت عليه زنان 

او . توسط افراط گرايان موافقت كرد
هر كسي روزي مي ": معتقد است

ميرد، پس چرا زماني نميري كه براي 
  "!ديگران آمال و آرزو شده اي؟

ماريا بشير، تنها زن رييس بازرسي در 
قه، سوار بر اتومبيل ضد گلوله منط

همراه با شش گارد مخصوص كه 
توسط دولت آمريكا براي او فراهم 
گرديده، ابراز مي دارد كه امروز با تمام 
محافظتهاي ويژه بيشتر از دو سال و 
نيم پيش كه به اين موقعيت رسيد در 

او اضافه مي كند كه . هراس است
شرايط نسبت به دو سال و نيم پيش 

 تغيير كرده است و هر روز بدتر بسيار
يكسال پيش، دو نفر از . مي شود

محافظان وي توسط يك انفجار 
بيرون از خانه مسكوني او، جان خود 

فرزندان وي به دليل . از دست دادند
موقعيت او قادر به ادامه تحصيل 
نيستند، ماريا بشير براي محافظت از 

 ماه 18جان فرزندانش، آنان را از 
  . نه نگاه داشته استپيش در خا

بر اساس گفته هاي مدافعان حقوق 
زنان، طالبان، دختران و آموزگاران را 

ماه . مورد خشونت قرار مي دهند
گذشته گروهي از آنان سوار بر موتور 
سيكلت بر روي آموزگاران و دختراني 
كه در اطراف مدرسه اي در جنوب 
شهر قندهار در رفت و آمد بودند، اسيد 

صورت بسياري از دختران . پاشيدند
جوان سوخت و يكي از آنان تا مدتها 

  . قادر به باز كردن چشمان خود نبود
خانم بشير ابراز مي دارد كه با همه 
اين احوال هنوز جاي اميدواري وجود 
دارد زيرا منطقه باميان كه نسبت به 
ديگر مناطق افغانستان از آسايش 
نسبي برخوردار است، داراي يك 

افزوده بر اين، زنان .  زن استفرماندار
همواره با وجود تمام تهديدهاي، در 
رسانه هاي گروهي ظاهر مي شوند و 

حتي . از حقوق زنان دفاع مي كنند
لباس بلند آبي رنگ زنان پليس همراه 
با توري كه جلوي چشمان آنان را مي 

 كه لباس رسمي "برقه"گيرد، عليه 
زنان در زمان طالبان بود، عمل مي 

اين ": خانم بشير مي گويد. دكن
يونيفورم خود نشان شجاعت زنان 
است و گواهي مي دهد كه ما از آنان 

  ".هراسي نداريم
  

زنان محبوس در زندانهاي 
افغانستان به دليل جرمهاي 

  !اخالقي
  2008 دسامبر 1اسوشيتدپرس، 

بر اساس گزارش سازمان عفو بين 
غانستان داراي هزار و دويست الملل، اف

زنداني است كه سيصد و پنجاه نفر 
آنها به دليل . آنها زن هستند

 مانند فرار از خانه "جرمهاي اخالقي"
شمار زندانيها در سال . زنداني شده اند

، ششصد نفر بود كه اكنون 2001
در كشورهاي . افزايش يافته است

ديگر اين زنان زنداني، قرباني و نه 
بسياري از .  حساب مي آيندمجرم به

زنان محبوس، خود قرباني آزار و 
اذيتهاي جنسي و خشونت خانگي 

بسياري از آنها منتظر . هستند
دادگاهي شدن هستند و حتي از 
داشتن وكيل مدافع كه در قانون 
اساسي كشور نيز عنوان شده است، 

از سوي ديگر، فقط ششصد . محرومند
  . وكيل در كشور وجود دارد

م قضايي افغانستان به دليل سيست
كيفيت بسيار پايين در قضاوت، فساد 
دستگاه و همچنين نوع رفتار با وكال، 
به شدت از سوي جهانيان مورد انتقاد 

  .است
   

زنان بيشتري در انتخابات 
  بنگالدش شركت مي كنند

 2008ارت تايمز،پانزده دسامبر 

براساس مدارك ثبت شده، شمار 
 انتخابات كانديداهاي زني كه در

 دسامبر شركت مي كنند 29پارلماني 
در مقايسه با انتخابات قبلي افزايش 

كميسيون انتخابات دولت . يافته است
بنگالدش نامزدي پنجاه و پنج زن را 
براي انتخابات جهت ايجاد سيستمي 
دموكرات براي اين كشور آسياي 
. جنوبي، قانوني اعالم كرده است

 300 كانديدا براي اشغال 1665
كرسي در پارلمان بنگالدش با هم 

بر اساس قانون . رقابت خواهند كرد
 300 كرسي از 46اساسي بنگالدش، 

كرسي پارلمان كشور به زنان تعلق 
خانم عايشه خنام، رييس كنسول . دارد

زنان در اين رابطه مي گويد كه اين 
مساله نشان مي دهد كه احزاب 
سياسي، زنان بيشتري را به عنوان 

ده، نامزد انتخابات كرده اند كه نماين
وي مي . بسيار خوب ارزيابي مي شود

با تمام اين احوال ما هنوز راهي ": افزايد
طوالني فرا روي خود داريم زيرا بسياري از 
زنان از حقوق خود بي اطالع هستند و 
خشونت، غفلت و تبعيض عليه زنان به طور 
مكرر در جامعه پدرساالر بنگالدش اعمال 

  ".دمي شو
اين گزارش همچنين اضافه مي كند كه 

 زن نيز نسبت به نتعداد راي دهندگا
مردان، براي اولين بار در تاريخ بنگالدش 

تقريبا بيش از چهل و . افزايش يافته است
يك ميليون زن از نزديك به هشتاد و يك 
ميليون راي دهنده را زنان تشكيل مي 

  .دهند
   

تجديد عهد زنان در رابطه با 
  اض عليه ممنوعيت رانندگياعتر

  2008 نوامبر 27ان پي آر، 
هر سال در ماه نوامبر، زنان در عربستان 

 نوامبر 6سعودي گرد هم مي آيند تا روز 
 سال پيش، 18.  را گرامي بدارند1999سال 

 نوامبر، زنان زيادي جهت اعتراض به 6در 
ممنوعيت رانندگي، مدت نيم ساعت با 

رانندگي كردند تا اتومبيل در پايتخت كشور 
اين . زماني كه توسط پليس متوقف شدند

زنان بهاي سنگيني براي نافرماني خود 
همه زناني كه بر اتومبيل سوار . پرداختند

بودند و همسران آنان از سفر به خارج كشور 
آناني كه . به مدت يكسال ممنوع شدند

شاغل بودند، از كار اخراج شدند و صدها 
 باالي منبرها رفتند و مرد روحاني در مساجد

اين زنان را به انجام يك عمل غير شرعي 
و غير اخالقي عليه جامعه سعودي متهم 

اكنون بعد از تقريبا دو دهه هنوز . ساختند
قانون ممنوعيت رانندگي در عربستان 

خانم فاويزه ال . سعودي پايدار مانده است
بكر، پرفسور و يكي از چهل و هفت زني كه 

نندگي كردند ابراز مي دارد كه در آن روز را
هنوز در محل كار به دليل كاري كه انجام 
داد مورد تبعيض قرار مي گيرد و هر اندازه 
كارش را خوب انجام دهد، به مقام باالتري 

او ابراز مي دارد كه به . دست پيدا نمي كند
هيچ دليلي نمي توان ممنوعيت رانندگي 

ود زنان فقير زيادي وج. زنان را پذيرفت
دارند كه قادر به پرداخت هزينه راننده 

آنان قادر به كار نيستند زيرا راننده . نيستند
شاه عبداهللا نيز كه مساله . اي ندارند

رانندگي زنان را يك مساله اجتماعي و نه 
مذهبي اعالم كرد، هنوز كوچكترين حركتي 
جهت حذف قانون ممنوعيت رانندگي زنان 

  . انجام نداده است
يك همه پرسي، پنجاه و پنج بر اساس 

درصد مردان خواهان برداشتن ممنوعيت 
بعد از اعتراض زنان . رانندگي زنان هستند

، زنان ديگري نيز 1999 نوامبر سال 6در 
جهت اعتراض دست به عملي مشابه زده 

افزوده بر اين، مساله دختر دانشجويي . اند
كه با راندن اتومبيل جان پدر خود را نجات 

لفان رانندگي زنان را هراسناك داد، مخا
خانم ديگري ابراز مي دارد كه . كرده است
 سال پيش زنان، تابوي 18حركت 

ممنوعيت رانندگي زنان را شكست و امروز 
بسياري به اين مساله بهتر و بيشتر از پيش 

  .مي انديشند
  19بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 »آناهيتا.الف«
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ــالهاي  * ــان س ، 1980 در هم
گلــدن «شــاهد آن بــوديم كــه 

هــا، كــه » يــوپي«هــا و »بــوي
قهرمانان وال استريت شـمرده     
مي شدند، هنگام سقوط بورس     

. ، جـارو شـدند    1987در سال   
اين انحراف سرمايه داري قصة     

 . امروز نيست
 شاهد پايـان يـافتن   1980  سالهاي    -

چيزي بود كه مي توان آن را سـرمايه         
ناميـد،  )  ماناجريال(» ديريتيم«داري  

همــان ســرمايه داري صــنعتي كــه از 
سرچـشمه  » فورديـسم «سنت بـزرگ    

در آن زمان كاركنـان گـاه       . مي گرفت 
تمــام عمــر را در يــك مؤســسه مــي 
ماندند و از مزايـاي اجتمـاعي زيـادي         

اين سرمايه داري   . برخوردار مي شدند  
 تــا 1950بعــد از جنــگ، در ســالهاي 

در واقـع دنبالـة    .  گسترش يافت  1960
 بـود،   1920انقالب صـنعتي سـالهاي      

يعنــي دوره يــي كــه رهبــران بــزرگ 
صنايع جاي اربابهايي را گرفتند كه به       

 تعلق  19سرمايه داري خانوادگي قرن     
به دنبال بحران بـزرگ سـال       . داشتند
ــه   1929 ــسه را ب ــزاران مؤس ــه ه  ك

ورشكستگي كشاند و ميليونهـا نفـر را        
رش را از دست    بيكار كرد، بورس اعتبا   

در سالهاي بعـد از جنـگ بـورس         . داد
ديگر در بارة ادارة شركتها نظـر نمـي         
داد و ميدان را به ناجرها واگذار كـرده         

سـوداگري و بـورس بـازي، بــي    . بـود 
 . ارزش شده بودند

  
 اريش فـون    1924 در سال    *

, »الشـخوران «اشتروهايم فيلم   
شــاهكار ســينمايي خــود را در 

ـ    در . اختبارة نتايج آزمنـدي س
ــال  ــدر« دو 1987س ــه » تري ب

نامهاي مايكل مـيلكن و ايـوان       
:  بوسكي، با گفتن ايـن عبـارت      

greed is goud )   آزمندي چيز
ــت ــوبي اس ــش ) خ ــام بخ اله

اليوراســتون در ســاختن فــيلم 
ــه . شــدند» وال اســتريت« البت

اندكي قبل از اين كه بـه جـرم         
تقلّب زنداني شـوند، يعنـي مـا      

 يم؟ هيچ وقت درس نمي گير
 در قياس بـا آن چـه سـرمايه داري           -

صنعتي بود، و غالباً هم سـرمايه داري        
اجتماعي تلقي مي شد، امـروز خيليهـا        
. به سرمايه داري مالي حمله مي كنند      
ــيم  ... بگذاريــد حــسابها را روشــن كن

نقطة شروع اين بهم ريختگـي، قطـع        
 1980تنظيم بـازار مـالي در سـالهاي         

ه مارگـارت   اين انقالب مالي ، كـ     . بود
تاچر و رونالدريگان آن را به پيش مي        
بردنــد، يــك ميــدان عمــل جديــد در 

متالشـي  : اختيار وال استريت گذاشت   

كردن مجتمـع هـاي قـديمي، قطعـه         
قطعه كردن شركتهايي كـه كمتـرين        

ــتند  ــودآوري را داش ــان  . س ــن، پاي اي
همزمـان،  . سرمايه داري مديريتي بود   

، 1989با فروريختن بلوك شوروي در      
. .. روند جهاني شدن هـم شـروع شـد        

 . اين، زمينة بحران كنوني است
  
 چطور كار به اين جـا كـشيد         *

كه دولت رفاه كنار گذاشته شود 
كينز از اعتبـار بيفتـد؛      .و جان م  

آخر اين سيستمي بود كه براي      
ــران   ــد بح ــوگيري از تجدي جل

ــود و در  1329 ــده ب ــداع ش  اب
 هـم   1960 تـا    1950سالهاي  

 شت؟ كامالً رونق دا
ــك  - ــذار از ي ــاچر، گ ــان و ت ــا ريگ  ب
به يك محيط فكري    » محيط فكري «

ديگــر صــورت مــي گيــرد و پــارادايم 
ــود  ــي ش ــوض م ــگ،  . ع ــد از جن بع

ــاً از نحــوة   كــشورهاي صــنعتي عميق
عملكردي متاٌثرنـد كـه مـي تـوان در          
ــرد  : يـــك تثليـــث خالصـــه اش كـ

  .كينزيانيسم، فورديسم، دولت رفاه
 از جنـگ    در نظر كينز، كه قبل و بعـد       

ــادي روي 1945-1939 ــاٌثير زيــ  تــ
ــت،   ــسون داش ــاي انگلوساك حكومته
سياســت اقتــصادي ، سياســت پــولي، 
سياست بودجـه يـي مـي تواننـد دوره         
هاي اقتصادي را تنظيم كنند، مصرف      
ــورد   ــد، را م ــابراين تولي و تقاضــا، و بن
حمايت قرار دهند و گرايشي به سـوي     

او . تعادل و اشتغال كامل ايجـاد كننـد     
تئوري عمـومي اشـتغال، سـود و         «در

توضيح مـي دهـد كـه       ) 1939(» پول
اين تعادل هرگز به طـور مكـانيكي از         
. طريق نوسان بازار به دست نمي آيـد       

اما اين عقيده مـانع از ان نبـود كـه او      
مدافع روحيـة توليـد و تجـارت و نيـز           
مدافع بازار باشد، منتها به نظر او مـي         

ي بايست با سياستهاي كالن اقتـصاد      
  . مناسب، آنها را تنظيم كرد

ــزرگ ســرمايه   ــسم، دســتاورد ب فوردي
داري، بــه نوبــة خــود ، سرنوشــت    
كارگران را به سرنوشت شـركت گـره        

در شركت، كارگر حرفـه يـي       . مي زند 
مي شود، درون دسـتگاه توليـد جـاي         

از مزايـاي   , خودش را پيـدا مـي كنـد       
  . اجتماعي هم بهره مند مي شود

م اين دو روند را   سرانجام دولت رفاه ه   
كارهـاي  . تصحيح و تكميل مي كنـد      

بزرگ ساختماني به راه مـي انـدازد، از    
طريق مؤسسات بزرگ ملي، در توليـد       

در عين حـال    . دخالت مي كند و غيره    
. كمك اجتماعي را هم تعميم مي دهد      

ــالهاي  ــا 1950در س ــاٌمين 1960 ت ، ت
اجتماعي تمام كساني را كـه در رونـد         

ـ    د ، افـراد سـالمند،      توليد شركت ندارن

 كـه تعدادشـان    -زنان حامله، بيكاران    
 ، همـه را  -زياد بـه نظـر نمـي رسـد        
هر آن چه . تحت پوشش قرار مي دهد   

در حيطة زندگي حرفه يـي قـرار دارد،         
علي القاعده توسط شركت بـه عهـده        

اين سيستم است كـه     . گرفته مي شود  
 .  رهايش مي كنند1980در سالهاي 

  
 فرارسـيده،    امروز كه بحران   *

يك حـسرت واقعـي در مـورد        
دولت رفاه هـم در حـال رشـد         

ا مـا ديگـر در وضـع         . است امـ
اشتغال كامل، مصرف و كارآيي     

ــكوفاي  ــارآميز «ش دوران افتخ
  . قرار نداريم** »سي ساله

  ، مـا زنـدگي       60 و   50 در سالهاي    -
بدي نداشتيم، با آن كه سيستم چندان       

در پـشت   . هم خـوب كـار نمـي كـرد        
سياســت اقتــصادي كينــزي، مؤســسه 
توليدي كـامالً سـازمانيافته يـي قـرار         
داشت كه تمامي جامعـه را، از كـارگر         
. متخصص تا مهندس، سازمان مي داد

كــار : همــه چيــز طبــق دلخــواه نبــود
ــدمن،   ــه قــول ژرژفري زنجيــره يــي، ب

مـي  » كـار را ريزريـز    «جامعه شناس،   
ـ  . كرد ه با اين همه، كارخانة آن عصر ب

كه بـه جـايش در بطـن        , طبقة كارگر 
ــايي و   ــوعي توان ــد، ن جامعــه مــي بالي

در عــين حــال . حيثيــت مــي بخــشيد
دولت رفاه هم در آلمان، در فرانـسه و         
در سوئد بسيار متفاوت بود و در هر جا         
ــدنش   ــه اجرادرآم از شــرايط خــاصِ ب

ــرد  ــي ك ــت م ــستم در . تبعي ــن سي اي
 بـه حـد كـارآيي خـود         1970سالهاي  

رو بـه رو    » ركـود تـورمي   «رسيد و با    
شد، يعني با افزايش همزمان بيكـاري       
. و تورم پس از نخستين شـوك نفتـي        

در طرح كينز ما يا با بيكاري روبـه رو          
هستيم ، منتها بـا قيمتهـاي پـايين و          
قابل تحمل، يا با اشتغال كامل و خطر      
تورم ـ يعني با آن چه منحني فيليپس  

ــده مــي شــود ــستم در . خوان ــن سي اي
.  با اختالل مواجـه شـد      1970لهاي  سا

ما با كمبود مصرف رو بـه رو نـشديم          
ــي در   ــك شــوك منف بلكــه شــاهد ي
ــركتها   ــت ش ــدرت پرداخ ــارآيي و ق ك

به يـك بـاره سيـستم كينـزي         . بوديم
اعتبار خود را از دست داد، چون ديگـر      
در اين زمان ـ و فقط در اين زمـان ـ    

  . راه حلهاي خوب ارائه نمي كرد
  
ــن، دورا* ــه   اي ــت ك ــي اس ن

ــري   ــشويقي اث ــتهاي ت سياس
اما چطور مي شود بـه      . نداشتند

قدرت رسـيدن سـرمايه داري      
  مالي را توضيح داد؟ 

 همة حكومتهـا، از جملـه حكومـت         -
ــق     ــا طب ــيدند ت ــي كوش ــران، م ميت

. رهنمودهاي كينزي، مصرف را تشويق كنند 
اين سياسـتها، همـه بـا شكـست رو بـه رو             

اري، بـار   همزمـان، بـا افـزايش بيكـ       . شدند
, تعهدات دولت رفـاه هـم سـنگين تـر شـد           

اختيــار از دســتش دررفــت و بــه ناچــار بــه 
. گيرانة اقتـصادي تـن داد     سياستهاي سخت 

اما نوع سازمانيابي كار طبق مدل فورديـسم        
بــا طرحهــاي حرفــه يــي كــردن كــارش و 
سياستهاي اجتماعي و سنديكاهايش، ديگـر      

ين زيـر  ا. قادر به باالبردن كارآيي توليد نبود    
سؤال رفتن كارآيي توليد شركتها، مـستقيماً       
به ريگان و تاچر راه برد، يعني بـه متالشـي       
كردن سازمانيابي كـار و سـنديكا، متالشـي         
كــردن مــديريت، و قــرار گــرفتن عملكــرد  

اين، يك گسست . شركتها زير كنترل بورس  
ظرف چند سـال، مـديران، كـه        : اساسي بود 

ز موقعيـت   مثل ديگران مزدبگيـر هـستند، ا      
آينـد و سرنوشتـشان تـابع       مزدبگيري درمي 
انقـالب مـالي از ايـن جـا         . بورس مي شود  
ايـن انقـالب قـدرت را بـه         . شروع مي شود  

دست سهامداران داد، حقـوق رؤسـا را تـابع          
بورس كرد و از همين رو بود كه حقوقـشان          

آنـان از آن پـس تـابع        . ناگهان جهش كـرد   
 اين مقتضيات بورس شدند، چون نفعشان در 

  ... است
  
 در همين زمـان هـم هـست كـه           *

اقتصادداناني مثـل هايـك، ميلتـون       
فريدمن، مكتب شـيكاگو، نظريـات      
ــي     ــتمداران م ــه سياس ــود را ب خ

» دست نـامرئي  «دوباره از   . قبوالنند
 از اعتبـار افتـاده بـود،     1929كه در   

  . تمجيد مي كنند
ـ در واقـع سياسـتمداران و اقتـصاددانان در          

با تكيه بر ميلتون فريدمن و      ،  1980سالهاي  
نام » پيروان سياست نوين پولي   «كساني كه   

گرفته اند، بـديلي بـه جـاي پـارادايم كينـز            
كننـدگي را   آنها اساس تنظـيم   . برقرار كردند 

فعال نبودن دولت مي دانستند و دولت رفـاه       
را را به عنوان مسئول تمامي خطاها و عامل 

د از دست رفتن تـوان رقابـت شـركتها مـور          
بـازار تنظـيم نـشده      . حمله قرار مـي دادنـد     

خطاناپذير معرفي مي شد، بيكـاري  امـري         
جـاي  . و تورم پديده يي صرفاً پولي     , طبيعي

شك نيست كه مدشدن اين تئوريها و ايـن          
ـ كه بعـدها از طـرف       » بنيادگرايي بازاري «

كساني از جملـه جـوزف اسـتيگليتز، برنـدة          
سـخت  ،  2001جايزه نوبل اقتصاد در سـال       

مورد انتقاد قرار گرفتنـد ـ نقـش مهمـي در     
توسعة يك سـرمايه داري مـالي بـي مهـار           

با اين همه بايد به ايـن سـؤال         . بازي كردند 
چرا، بـه رغـم بحرانهـاي تكـرار         : جواب داد 

  شونده، اين دوران اين قدر طوالني شد؟ 
  
 بعد از اولين ورشكستگي در سال       *

، ما شاهد افزايش بحرانها و      1987
يدن بادكنكها بوده ايـم كـه بـه         ترك

نظر مي رسد پديده هايي مزمن اند،       
اگر نخواهيم بگـوييم كـه بـه خـود          

  . سيستم وابسته اند
 در هر ده سال يك بحران بزرگ مشاهده         -

، پــس از 1980در پايــان دهــة . مــي شــود
  ، صندوقهاي پس 1987ورشكستگي سال 

  13بقيه در صفحه 

  انحراف سرمايه داري كالسيك
 *گفتگو با دانيل كوهن، اقتصاددان

 منوچهر هزارحاني:ترجمه
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  12بقيه از صفحه 

بوش پدر،  . انداز آمريكا ورشكست شدند   
 ميلياردي دالري، كـه    125با يك طرح    

در آن زمان پول زيـادي بـه نظـر مـي            
 1000امروزه تا همين حـاال بـه        (رسيد  

بعـد،  . نجاتـشان داد ، )ميليارد رسيده ايم  
ــة  ــان دهـ » بادكنـــك«، 1990در پايـ

و حـاال، بحـران اعتبـار       . اينترنت تركيد 
 در حال مبـدل شـدن بـه يـك           مسكن

. بحران مالي و اقتصادي عمومي اسـت      
بررســيهاي قياســي در بــارة بحرانهــاي 
مالي نشان داده اند كه اين بحرانها پس    

، حتــي در 1973از شــوك نفتــي ســال 
، سـرعت   19مقايسه با بحرانهاي قـرن      

چرا؟ در اين جـا     . بيشتري پيدا كرده اند   
اد ايجـ . بايد مسائل را از هـم تميـز داد        

تغييرات در مديريت شركتها، كـه از آن        
پس تابع مقتضيات بـورس شـد، نقطـة         

شـركتها در   . شروع انقـالب مـالي بـود      
تنگناي ايجاد بازده هاي سريع و قابـل        
رقابت، به عقالني كردن بي مهار هزينه   
هاي خود و تقليل فعاليتشان بـه رشـته         
يي كه در آن واقعاً از يك مزيت نـسبي        

قاعده، در اين   .  پرداختند برخوردار بودند، 
سرمايه داري جديد مالي، عبارت اسـت       
از اكتفــا كــردن بــه بخــشي از زنجيــرة 
ارزش كه با تخصص و مهارتتان تطابق       
دارد و مزيت نسبي شما هـم در همـين        

مـي  » بيروني«بقية فعاليتها، همه  . است
شوند، به رقابت گذاشته مي شـوند، بـه         

ن مثـال،   به عنوا . بازار واگذار مي گردند   
ــالهاي   ــركت س ــك ش ، 1950-60در ي

تهيه غذا، سرايداري، نظافت، حسابداري    
همه توسط مزدبگيـران شـركت انجـام        

مثل يك خانوادة بزرگ، همـة      . مي شد 
بـا  . كارها در محل صورت مـي گرفـت       

ديگر هيچ يك از ايـن      » بيروني كردن «
خدمات توسط شركت انجام نمي شـود،       

  .  شوندو همة آنها به رقابت گذاشته مي
  
 اين جستجوي حداكثر، داخل     *

. شركت را هم شامل مـي شـود       
دوره، دورة حذف چربي اضـافي      

  ... است 
 در داخل شركت هر فعاليت گـرايش         -

به قطعه قطعـه شـدن و كارآمدترشـدن      
دارد تا جايي كه فقط قطعة كـوچكي از         
زنجيرة ارزش كه قادر به پـيش افتـادن    

 ترتيـب   بدين. از رقيبان باشد باقي بماند    
» شركت بي كارمند  «، گرايش به سوي     

است، روندي كه با انقالب تكنولوژيـك      
و صنايع جديـد ارتبـاطي، سـرعت هـم          

اين شركتهاي جديد، ديگر    . گرفته است 
ــستردة    ــع گ ــل تجم ــابق مح ــل س مث
كاركناني نيستند كـه همـة خـدمات را         
انجام دهنـد و از شـغل خـود حفاظـت           

 انـد  كنند، بلكه به واحدهايي مبدل شده    

كه مزيت نـسبي بـراي      
رقابت در بازار توليد مي     

روند جهاني شدن   . كنند
هم كه به رقابتها دامـن      
مي زند و كـار ارزان در       
اختيار مـي گـذارد، ايـن      

معلـوم  . روند را بـه كمـال مـي رسـاند         
نيست اين جنبه از سرمايه داري چگونه       

يقـين اسـت كـه      . مي تواند عوض شود   
 بحران فزايندة انتقادهايي كه بر اثر بروز    

زيست محيطي و مشكالت اجتماعي به      
مزمن آن وارد مي آيند،     » كوته فكري «

به تـدريج وزن بيـشتري پيـدا خواهنـد          
ــي ديناميــسم . كــرد ســرمايه داري «ول

كه در كـار تكـه تكـه كـردن          » جهاني
زنجيرة ارزشها در چهـار گوشـة جهـان         

چنـين  . است، نبايد تغيير چنـداني بكنـد    
  .انه استتوقعي ساده انگار

  
سـرمايه داري   «,  با اين همـه    *

امروزه، به ويژه در آسيا،     » جهاني
دارد چوب زيرپاگذاشتن قواعـد     

اين بحران چگونـه    . را مي خورد  
  جهاني شد؟ 

ــراف  - ــكلي از انح ــوني ش ــران كن  بح
سيستم مالي را تشكيل مي دهـد؛ يـك       

كـه تـاكنون    , زائدة خطرناك و بيفايـده    
ـ  1987از سـال    . مهار شده بود   ه بعـد،    ب

درست بعد از ورشكـستگي بـورس، مـا         
امـا بـا    . مي بايست به فكر مي افتـاديم      

قرارگـــرفتن آلـــن گرينـــسپن در راس 
آمريكا، عكـسش اتفـاق     » فدرال رزرو «

تحت سرپرستي او، خوب و بد بـه        . افتاد
او آسـان بـه     . دنبال يكديگر مي آمدنـد    

پول رسيدن را مجاز كرد، نقدينه هـاي        
 كه باعث رونـق     هنگفتي را آزاد ساخت   

گرفتن عمليات پرريسك مالي در زمينة      
مالية  بازار نوع جديـدي      . اعتباري شدند 

از وساطت مالي را به وجود آورد كـه از          
قواعد حاكم بر سيستم مالي كالسـيك       

در راستاي جو فكـريِ     . به كلي آزاد بود   
بي اعتنايي به قاعدة تنظيم، كه خواست   

آن ريگان بود و آلن گرينـسپن هـم بـا           
موافقت داشت، يك اليـة دوم واسـطه        
ــدار ســنتي   ــا م ــوازي ب ــالي م گــري م

سيــستم «بانكـداري بــه وجودآمـد كــه   
ــايه ــانكي ســ  shadow(» بــ

banking system (  نـام گرفـت .
 ميليارد دالر يعنـي     10000اين سيستم   

به اندازة سيستم بانكي كالسـيك وزن       
داشت، با اين تفـاوت كـه از مقـررات و       

در مورد بانكها اجـرا     قواعد احتياطي كه    
مي شد مستثني بود و از حيطة عوامـل         

ايـن سيـستم    . تنظيم كننده هم بيـرون    
عبارت است از بانكهاي سـرمايه گـذار        
كه از بازار تغذيه مالي مـي شـوند و در           

ــد   ــي كننـ ــل مـ ــازار عمـ ــا . بـ اينهـ
ــا، )hedge fund(همــــان هــ

و ) private equity(صـندوقهاي  
 . شركتهاي بيمه هستند

 را بـه عنـوان نمونـه    A.I.G شركت
به عنـوان شـركت بيمـه،       : درنظربگيريد
AIG  ــرار  تحــت همــان مــواقبتي ق

. نداشت كه بانكهاي اماني قرار داشـتند      

اين شركت توانست يك بخش مالي به       
 وجود بياورد كه به اولين عامل آن چه

)Credit default swaps ( نام
 در  1گرفت مبـدل شـد، يعنـي شـمارة          

 وام دهنـدگان را در      ميان عامالني كـه   
برابر خطر ورشكـستگي وام گيرنـدگان       

بانكهاي تجارتي هم   . ضمانت مي كنند  
همين بازي را مي كنند و به اين منظور         
سرويسهاي مالي در خارج از بيالنهـاي       
خود، در ساختار هاي ويژه يي به وجـود        
مي آورند كه با گشاده دستي اعتبارهاي       

ـ         . دمخاطره آميز وام مسكن را مـي خرن
آنها با اسـتفاده از حفـره هـايي كـه در            
سيستم تنظيم وجود دارند، و نيز با بهره        
گرفتن از بي توجهي مقامات ـ كه اگـر   
هشياري بيشتري داشتند مي توانـستند       
حقه بـازي آنهـا را كـشف كننـد ـ بـه       
گسترده ترين نحو وارد اين نوع عمليات   

اما مقامات ايـن هـشياري را       . مي شوند 
؟ بي شك به اين دليل كـه        چرا. نداشند

نظر به جو فكري حاكم، يقـين داشـتند         
كه اين پارادايم جديد، يعنـي بـازار بـي          
مهار، خود قادر است اين نـوع عمليـات         

و گرنـه شـروع بـه       . مالي را تنظيم كند   
نگاه انداختن روي دفاتر حسابداري مي      

  . كردند
  
 آلن گرينسپن در دفاع از خود       *

زنـدگي  گفت كه آمريكا مايل به      
كردن قسطي اسـت، گفـت كـه        

و » انتخاب يـك زنـدگي    «,  اين
است ـ كـه   » آزادي بنيادي«يك 

بخشي از آن به گردة بقيـة دنيـا         
  ...مي افتد 

 آلن گرينسپن از خـودش دفـاع مـي          -
عمـل  . كرد، خودش را توجيه مي كـرد      

ــاجرا ي   ــه راهگــشاي م بنيانگــذاري ك
بحران شد، سياست فوق العـاده ليبـرال        

اعتبار بود كـه توسـط فـدرال        نرخ بهرة   
متخصـصان  . رزرو به پيش برده مي شد  

اقتصاد كـالن، از هـر ديـدگاه، در ايـن           
بعـد از بحـران     . مورد با هم توافق دارند    

 سپتامبر، كه درست بعد از تركيـدن        11
بادكنك اينترنت پيش آمـد، گرينـسپن       
مي ترسـيد كـه بهـم پيوسـتن ايـن دو           
. حادثه منجر به ايجاد يك پسرفت شود      

بنابراين در قبال نرخ بهره يي كه نسبت   
بـه معيارهـاي الزم بـسيار پـايين بـود،      
سياست بي اعتنايي كامـل را در پـيش         

او، با ايـن كـار رونـد انفجـار را           . گرفت
از يك سو كاهش فوق     . سرعت بخشيد 

العادة پس انداز خانوارهاي آمريكـايي و       
ــادة موازنــه      ــارق الع ــي خ ــد، خراب بع

آمريكاييهـا  . تحـده پرداختهاي اياالت م  
هم چنان به خرج كردن و مصرف ادامه      
دادند، انگار كه هنوز مثـل سـابق ـ يـا     
دسـت كـم بيـشتر از همـسايه شـان ـ       

آنها به بركت اعتبار، در برابر      . ثروتمندند
. افزايش شديد نابرابري مقاومت كردنـد     

من بـه انـدازه وال      «: به خود مي گفتند   
ان استريتي هـا درآمـد نـدارم، امـا همـ          

اتومبيل و همان تلويزيون پرده بزرگ و       
بـه طـور    . »را براي خودم مـي خـرم      ... 

قسطي، مشكل از آن رو مـضاعف شـد         

كه گرينـسپن ايـن سياسـت دسترسـي         
آسان به پول را مجاز مي كرد؛ سياستي        
كه شـكوفايي معـامالت مـستغالتي را        
تداوم مي بخشيد ـ در همه جا، از جمله  

 برابـر   5/2در همين فرانسه، كه شـاهد       
 و امـروز    1997شدن قيمتها بين سـال      

نتيجه، شتاب گـرفتن اعتبارهـا و       . است
بعد، بوجود آمـدن بادكنـك مـستغالتي        

مـي  . است كه امروز با آن رو به رويـيم        
تــوان از يــك خطــاي بــزرگ سياســت 

  . اقتصادي سخن گفت
  
 از بيست سال پيش بـه ايـن         *

طــرف، گرينــسپن و همــة ايــن 
ل استريت  كادرها و تريدرهاي وا   

ــد    ــان جدي ــوان قهرمان ــه عن ب
سرمايه داري و نابغه هايي كه از       
وجودشان نمـي تـوان گذشـت       

آيا بـه پايـان     . معرفي مي شدند  
  اين دوره رسيده ايم؟ 

 آنها به نـوعي ماجراجويـان گنجينـة         -
خودشـان هـم همـين را       . گمشده بودند 

آنهـا از پاداشـهاي هنگفـت       . مي گفتند 
 گفتنـد  مي. خودشان حفاظت مي كردند   

در توسعه و رشد شركت دارند، رفتـاري        
در خور تازه به دوران رسيده ها داشتند،        

از آن  . خودشان را انقالبي مي دانـستند     
بلـه، مـن    «نوع آدمهايي كه مي گويند      

ــت آوردم،    ــه دس ــون دالر ب ــد ميلي ص
مگـر همـه مـي تواننـد        . چشمتان كـور  

جو فكـري و رسـانه يـي        . »چنين كنند 
احـساس خطاكـاري   طوري بود كه آنها     

نمي كردند، نه از نظر اقتـصادي، نـه از          
  ! آنها پيشگام بودند. نظر اخالقي

همين آزمندي و همين بي خيالي است       
بخـصوص اگـر   . كه مجازات خواهد شد   

ــاراك اوبامــا انتخــاب شــود چــون او . ب
دموكرات است، ولـي بخـصوص چـون        
خودش را با وضعي روبه رو خواهد ديـد       

ضايي فراوان بـراي  با رشدي ناچيز و تقا 
در ايـاالت متحـده     . توزيع مجدد ثروت  

داده . نابرابريها به حد اغراق رسيده انـد      
هايي كه همكاران من، توماس ريكتـي       
و امانوئل سـائز، گـردآوري كـرده انـد،          
نشان مي دهند كه قشر يـك درصـدي       
ثروتمندترين افراد، همـان وزنـه يـي را         

ر پيدا كرده اند كه در آغاز قرن بيستم، د 
 16: دوران طاليي رانت خوري، داشـتند  

درصد از درآمد ملـي نـصيب آنهـا مـي           
ــود ــگ    , ش ــد از جن ــه بع ــالي ك در ح

ــشان  ــود7سهم ــك .  درصــد ب ــن، ي اي
انحــراف واقعــي ســرمايه داري ســنتي  

مــاكس وبــر در اثــر مــشهورش . اســت
اخــالق پروتــستاني و روح ســرمايه   «

اگـر سـرمايه    . مي گويد ) 1904(» داري
  ــس ــا خ ــط ب ــتي و داري فق ت، پولدوس

نابرابريهـا مـشخص مــي شـد، در ايــن    
درميـان تـاجران    , صورت در خاورميانـه   

فنيقي، يا در ونيزي كه به تجارت ادويه        
امـا در   . اشتغال داشت رشـد مـي كـرد       

  انگلستان به وجود آمد و بعد به اياالت 
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 13بقيه از صفحه 
ــسترش   ــاي شــمالي گ متحــده و اروپ

يـا  (او مي پـذيرد كـه آزمنـدي         . يافت
يكي از انگيزه هـاي     ) greedهمان  

اما نـشان   . اساسي فعاليت بشري است   
مي دهد كه سـرمايه داري، از همـان         
آغاز، چگونه اين اشتها را عقالني مـي      
كند، روابطي بر اساس اعتمـاد و عقـد         

ي آورد و مجموعـه   قرارداد به وجود مـ    
ــا رقابــت آزاد، قــوانين و قواعــد و  را ب

  . غيره متعادل مي كند
  
 دومينيك اشتروس ـ كان در  *

مصاحبه با ژورنال دو ديمـانش      
مي گويد كه حقوقهاي گزافـي      
كه به تريـدرها و مـديران داده        
مي شد، سيستم را تغذيه مـي       

  نظر شما چيست؟ . كرد
فاينانـشال  .  اين، قلب سيستم اسـت     -

تايمز از يك بررسي در زمينة محاسبة       
حقوق مديران بلندپايه مؤسسات مالي     
بين المللي طي سه سال اخيـر حـرف         

 ميليـارد، تقريبـاً صـد       95آنها  . مي زند 
ميليارد دالر درآمد داشته انـد و هـزار          

ايـن   . ميليارد هم زيان به بار آورده اند      
مكانيسمي كـه پـل كـروگمن، اسـتاد         

مفـسر نيويـورك    دانشگاه پرينستون و    
تايمز در مطلبي راجع به پديـده هـاي         

ــه او      ــارپيچي ـ كـ ــسم «مـ مكانيـ
مي نامد، به نام پانگلوس،     » پانگلوسي

قهرمان داستاني ولتر، كـه خيـال مـي     
ــد در  ــن «كن ــاي ممك ــرين دني » بهت

 خيلـي خـوب آن را       -زندگي مي كنـد   
از هنگـامي كـه     . توصيف كرده اسـت   

ران تريدرها و عامالن مالي با پول ديگ 
ثروتمند مي شوند، سرماية خودشان را      
ــارات  روي ميــز نمــي گذارنــد، از اعتب
براي عملياتشان اسـتفاده مـي كننـد،        
يك مكانيسم فاسـد بـه جريـان مـي          

اگر اين اعتبارات سودي حاصـل      . افتد
ــرمايه   ــا س ــد، شــما آن ســود را ب كنن
گذاري تقسيم مي كنيد كـه بـه شـما          
اعتبار داده است ـ و قرضـتان را مـي    

 بـازي كنيـد و      100اگر روي   . پردازيد
 درصد سود كنيد، آن را در جيبتان        10

 بـازي   1000مي گذاريـد و اگـر روي        
در اين  .  به دست مي آوريد    100كنيد،  

شـما بـه    . جاست كه مارپيچ قرار دارد    
اين سـمت رانـده مـي شـويد كـه در            
بزرگترين مقياس ممكن بازي كنيـد و       

ه سرماية بكـار انداختـه را نـاچيز جلـو         
دهيد تا بيشترين نتيجـه را بـه دسـت          

مشكل اين جاسـت كـه اگـر        . بياوريد
» اعتبار فاسـد  «سرمايه گذاري با يك     

غيرقابل وصول انجام بگيـرد، در ايـن        

صورت زيانش الزاماً به كسي مي رسد       
كه به شـما قـرض داده اسـت، يعنـي           
شركت، سپرده گذاران، يا كساني كه با    

را سرشكن كردن زيان بين همه، خود       
وقتي يك سرمايه گذار    . حفظ مي كنند  

مشمول مقرراتي قرار نمي گيرد كـه او    
را موّظف به مايه گذاشـتن از سـرماية         
خودش كند، او فقـط بهتـرين دنيـاي          

مكانيسم پانگلوسي  : ممكن را مي بيند   
به طور عقالني بـه خطـر      . همين است 

بــي اعتناســت، چــون اســاس پــاداش 
  .گيري نامتقارن است

   
شـير، مـن مـي      «قصة   واقعاً   *

  ...است » برم، خط، تو مي بازي
سوداگر به باخـت    .  همين طور است   -

بي اعتناست، چـون اگـر برنـده شـود،          
همه چيز را مي برد و اگر ببازد احتماالً         
شغلش را از دست خواهد داد، اما اين،        
با حجم زياني كه به ديگـران تحميـل        

نمي توان  . مي كند، هيچ تناسبي ندارد    
ــري را ــه   خط ــران ب ــراي ديگ ــه ب  ك

و به  » دروني كرد «وجودآورده، دو باره    
امـا در مـورد همـة       . يك فرد برگرداند  

عامالني كه صد ميليارد دالرشان را در 
ــه دســت  1000 ــارد دالر ضــرر ب  ميلي

صد ميليارد دالرشـان    , آورده اند، خوب  
اما جبران ضررها به گردن     . را برده اند  

ــت و ماليــات دهنــدگان اســت    . دول
كاري مي توان كرد، اما نمي تـوان        هر

 ميليارد دالر ضرري را كـه ايـن    1000
پانگلوسها بـه جامعـه زده انـد، دوبـاره      

به همين دليـل امـروز      . »دروني كرد «
كه مي دانيم نمي توان خسارت را بعد        
از وقــوع حادثــه جبــران كــرد، بايــد از 
پيش مقرراتي داشته باشيم كه نگـذارد   

  . به اين جا برسيم
  
ور تنظــيم كننــدگان،   چطــ*

آژانــسهاي ارزيــابي كننــده،   
  گذاشتند چنين اتفاقي بيفتد؟ 

ـ در اين جا ما در نقطه تالقي اختالل         
لسه «سيستم و ايدئولوژي حاكم يعني      

قــرار » آزمنــدي خــوب اســت«, »فــر
آژانسهاي ارزيابي كننده نقـشي     . داريم

اساسي در اين بحـران داشـتند، چـون         
ي تلقـي مـي     گردش اموالي را كه عـال     

شدند ولي معلوم شد كه موجد ضـررند        
آژانسهاي ارزيابي  . امكان پذير ساختند  

كنندة معتبر، شرطي الزم بـراي بـازار        
مالي جديد يـا رونـدي اسـت كـه بـه            

معروف است و امكـان     » تيتريزاسيون«
مي دهد كه يك تعهد مـثالً رهنـي را          
بالفاصله به فروش رساند به جـاي آن       

 صبر كرد، امـا     كه تا سررسيد موعدش   
. آژانسهاي ارزيابي كننده قصور كردنـد     
: چرا؟ چون در هر دو طرف خط بودنـد        

حقوق مي گرفتند بـراي ايـن كـه بـه           
ــايي  ــرآورده ه ــر«ف ــه » تيت ــد ك بدهن

خودشان به ساختن آنها كمـك كـرده        
  . بودند

وقتي پس از گذشت زمـان بـه مـساٌله          
! فكر مي كنيم، غريب به نظر مي رسد       

لي بين المللي بر قضاوت     تمام تعادل ما  
آژانسهايي تكيه داشت كه وقتي مـورد       
مؤاخذه قرار گرفتند، جوابشان فقط اين      

. كـرديم ما فقط ابراز عقيـده مـي      «: بود
شـما  . اين، حق ما در آزادي بيان است      

» ...مجبور نبوديد از نظر ما پيروي كنيد      
در واقعيت امـر مجبـور بـوديم از آنهـا           

يابي از طرف   چون اين ارز  . پيروي كنيم 
بسياري از سـرمايه گـذاران كـه نمـي          
توانستند بدون در دست داشتن مـدرك    

در . سرمايه گذاري كنند، طلب مي شد     
اين جا هم باز به نوعي تبـاهي فكـري      
رو به رو هستيم كه در آن هر كس بـه    
فكر خويش است و بـا ايـن تـوهم دل          

     من بازاري كـه    خوش مي كند كه به ي
بحرالعلوم است، همه چيز خود به خـود       

  . انجام خواهد شد
  
 رهبــران كــشورهاي جنــوب، *

مثل لوالداسيلوا، ايـن ولنگـاري      
دولت آمريكـا را سـخت مـورد        

آنهـا خواهـان    . حمله قرار دادند  
يــك تنظــيم جهــاني در زمينــة 

آيـا  . سرمايه داري مالي هستند   
  به سوي تنظيم پيش مي رويم؟ 

بـسيار  . ز تنظيم حرف مي زنند     همه ا  -
نخستين اشتباهي كه بايد از آن      . خوب

پرهيز كرد اين باور اسـت كـه پـس از           
اين بحران، سرمايه داري خودش را به       
اخالق پايبند خواهد كـرد و رفتارهـاي        

كـه در همـه جـا     , فرصت طلبانة ديروز  
هدف حملـه قـرار گرفتـه انـد، از بـين           

د خـود   اما انسانها در وجو   . خواهند رفت 
به قول اسـپينوزا، بهتـر اسـت        . پيگيرند

براي تعيين سرنوشت ملتها روي قانون      
ــول   ــك تح ــا روي ي ــيم ت ــساب كن ح

بنابراين حتماً  . نامحتمل طبيعت  بشري   
الزم است كـه قـوانين مـالي جديـدي          

امـا امـروز بـا دو رويكـرد         . وضع شوند 
يكي از راسـت،    . ساده انگارانه مواجهيم  

ا اصالح كنـد    كه نمي خواهد وضعش ر    
بسيار خوب، فهميـديم، از     «و مي گويد    

اين پس خودمان را پايبند اخالق مـي         
يكي هـم از چـپ، كـه از هـم           » كنيم

اين، ضربة  «اكنون در بوق مي دمد كه       
امـا  . »مرگبار براي سرمايه داري اسـت   

سرمايه داري و جهاني شدن بازار ادامه       
هـيچ كـس هنــديها و   . خواهنـد يافـت  
 نخواهد كـرد و از آنهـا   چينيها را جواب  

نخواهد خواسـت محصوالتـشان را در       
ــند    ــي نفروشـ ــين المللـ ــازار بـ و . بـ

تكنولوژيهاي جديد امكان خواهنـد داد      
تا هر كس مايل باشد، سرويسهايش را       

اين حركـت   . به چين و هند منتقل كند     
سرمايه داري معاصر بـا بحـران مـالي         

  . تغيير نخواهد كرد
لـسِ  «يك در مقابل  سرمستي ايدئولوژ   

و تحقيـر فقـرا بـي ترديـد ضـربه           » فر

مساٌله وضـع مقـررات نيـز هـم         . خواهد خورد 
چـه كـسي وضـع    , خـوب . اكنون مطرح است  

كنندة قانون فردا خواهد بود؟ اياالت متحـده،        
به گمان من ، مصمم به برقراركردن نظـم در          
بازارهاي مـالي، از جملـه در زيـاده رويهـا در            

اروپـا هـم بانكهـاي      در  . زمينة نابرابريهاسـت  
بي آن  ,  درگير مشكالت را يكباره ملي كردند     

كه كميسيون اروپا، طبق وظيفـه، فريـاد كنـد        
شـما حـق ملـي كـردن        ! دست نگـه داريـد    «

بسياري از دگم ها از ميـان خواهنـد         . »نداريد
هيچ يك از بنيادگرايان بازاري به انتقاد       . رفت

از دولتهاي بلژيـك و هلنـد، بـه خـاطر ملـي             
بـه عكـس،    . فورتيس نخواهد پرداخت  كردن  

همه از انجام اين كار احساس سـبكبالي مـي          
  . كنند

  
 اين وارونه شدن سريع دگمها يك       *

يعنـي مـي    . جنبة مسحور كننده دارد   
  دانستيم؟ 

ــستگي   ــان ورشك ــ در زم ــا 1929ـ ، حكومته
گذاشتند تا اقتصاد جهاني دچار بحـران شـود،         

يي چون اسير دگمهاي ليبـرال بودنـد؛ دگمهـا        
كه چنين مي باوراندند كـه ورشكـسته شـدن          
يك بانك چيز خوبي است و اين امر يكـي از           
ــازار اســت . اجــزاي مكانيــسمهاي ســلطنت ب

پژوهشهاي اخير نشان داده اند كه آنهـا، هـم          
چنــين اســير معيــار طــال بودنــد كــه كــاربرد 

بعد، . سياست پولي را بسيار خطرناك مي كرد      
گر پـيش   ورشكستگي بانكها به دنبـال يكـدي      

آمد، شركتها تعطيل شـدند، ميليونهـا بيكـار و       
سپس يك دورة طوالني تنطـيم مـالي         . غيره

بود كه نتايج بدي هـم نداشـت، چـون هـيچ            
دوران «بحران بزرگـي در سيـستم بـانكي در          

بعـد، بـه    . مشاهده نشد » افتخارآميز سي ساله  
ــالهاي  ــيم1980س ــي رس ــي .  م ــسياري م ب

نـد، يـك     را پـاك كن    1929خـاطرة   , خواستند
اما . تالش واقعي براي تجديدنظر به عمل آمد  

، بخــصوص در 1933 تــا 1929يــاد دوران 
اياالت متحده ، در واقـع بـسيار زنـده مانـده             

واكنش تقريباً فوري دولت بوش و بـن         . است
آنهـا  . برنانك در فدرال رزرو شـاهد آن اسـت        

  . يك لحظه هم در ملي كردن ترديد نكردند
  
ي بايد اثر ضـربة      حاال اقتصاد واقع   *

شـما چـه    . اين بحران را تحمل كنـد     
  سناريويي را در نظر داريد؟

ــارات،    - ــومي اعتب ــاض عم ــاهد انقب ــا ش  م
بانكهـا در   . خواهيم بـود  » اعتبارات زودشكن «

يا فقط از روي تـرس، از       , تنگناي خساراتشان 
بـه دنبـال آن     . دامنة اعتبارات خواهند كاست   

ز هـم   ركود اقتصادي پيش خواهد آمـد كـه ا        
ــت  ــكار اس ــسه آش ــون در فران ــسه . اكن مؤس

insee   ــورت ــه ص ــي را ب ــد منف ــك رش  ي
 دسامبر اين سال    31تدريجي از اول ژانويه تا      

اين وضـع ممكـن اسـت       . پيش بيني مي كند   
وخامت بيشتر ي هم پيدا كنـد، چـون ركـود            

به بحران مـالي مربـوط      ) هنوز(فعلي در واقع    
واد نيست بلكه در ارتباط با افـزايش بهـاي مـ        

بحـران  . اوليه و موج تورمي دنبـال آن اسـت        
مالي فقط از تابستان به بعد بود كه اثـرش را            

دودسته قرباني كـاهش اعتبـارات      . آشكار كرد 
  خانوارها به . خانوارها و شركتها: خواهند شد
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اين مصاحبه از صورت گفتار به (

  )نوشتار درآمده است
  

 كه در حال  با توجه به بحراني
دنياي  حاضر دامن اقتصاد

سرمايه داري از جمله آمريكا و 
چه رويكردي را  اروپا را گرفته،

   كرد؟ توان پيش بيني مي
  

تا آنجا كه به رويكرد نظام سرمايه 
داري غرب برمي گردد، هنوز اين 

ال برآورد خسارات ناشي از نظام در ح
بحران و تلوتلو خوردن بر اثر شدت 
ضربه اي است كه به طور سراسري و 

و از اين زاويه . عميق به آن وارد شُده
تا دستيابي به يك راهكار براي تجديد 
. سازمان خودش فاصله زيادي دارد

آنچه كه با ناپديد شُدن يك باره ي 
ادن ستونهاي مالي سرمايه داري و اُفت

آن به درون حفره هاي ميليارد دالري 
و يورويي در برابر ما ظاهر شده، در 
حقيقت نوك كوه يخي است كه به 

  . تدريج در حال آمدن به سطح است
موسسه هاي مالي ورشكست شده كه 
خسارت بزرگترين آنها چند برابر 
بودجه ساالنه آمريكا يا فرانسه، 
انگليس و آلمان است، اندامهاي 

ي پيوند زده شده به پيكر نظام خارج
بنابراين مشكل . سرمايه داري نبودند

آنها، بحران مرگ و زندگي آنها، 
اگر . مشكل سيستم در مجموع است

چه در حال حاضر اين گونه وانمود 
مي شود كه امپراتوريهاي بازار مالي 
مثل لشكر آتيال يا تُركان عثماني از 
آن طرف مرزها آمدند و قلعه صلح و 
صفاي بورژوازي را محاصره كردند، 
ولي واقعيت اين است كه بازار مالي 
بخش تفكيك ناپذير مناسبات سرمايه 
داري است؛ مناسباتي كه چون روابط 
اجتماعي را بر اساس پول و مالكيت 
تنظيم مي كند، شكل گيري 
ساختارهاي گردش، افزايش و توسعه 
آنها را هم به صورت يك اجبار مادي 

  .رددر مي آو
همه ي صاحب منصبهاي دولتهاي 
بورژوايي كه امروز خودشان را بي 
اطالع و غافلگير شده از وجود يك 
چنين ديو سفيد بي شاخ و دمي نشان 
مي دهند، آن را تا گام آخر در انداختن 
جوامع كشورهاي متروپل سرمايه 
داري به درون پرتگاه بحران همراهي 

بهترين مثال بازار . و حمايت كردند
مسكن آمريكا است كه نقطه شروع 
بحران و سوزني بود كه به اين حباب 

نمايندگان سياسي و رسانه اي . خورد
سرمايه داري به ما توضيح مي دهند 
كه يك مشت بورس باز و گانگستر 
مالي اين مشكل را روي دست آنها 

حقيقت اما اين است كه . گذاشته اند
بحران مسكن آمريكا محصول يك 

سي و اجتماعي عظيم به برنامه سيا
منظور ايجاد بازار براي حجم افسانه 
اي نقدينگي انباشت شده در نيويورك، 

فرانكفورت، لندن و جز آنها بود كه 
دنبال محل سرمايه گذاري سودآور 

بيان ساده اين سياست را . مي گشتند
آقاي الن گرينسپم، رييس بانك 
مركزي آمريكا با جمله معروفش مبني 

هر شهروند آمريكايي بايد "بر اين كه 
 به زبان آورد و "يك خانه داشته باشد

درست . زنگ اجرايي شدنش را زد
مثل زماني كه رژيم شاه، پروژه راه 
انداختن صنعت مونتاژ اتوموبيل را در 
دست اجرا داشت و نخست وزير وقت، 
: آقاي امير عباس هويدا شعار مي داد

هر ايراني بايد يك پيكان داشته "
  ".باشد

براي اثبات واقعيت نداشتن ادعاي 
معصوميت دولتهاي بورژوايي اجازه 
بدهيد بك قدم از بحران فعلي عقب 
تر بريم و بپرسيم چه كسي غير از 
همين دولتها با وضع قوانين پر آب و 
تاب، حوزه فعاليت كالسيك بانكها را 
به طور نامحدود گسترش داد، راه آنها 

لريزان را به سمت تاالرهاي بورس گ
كرد و از طرف ديگر، با پاشيدن تخم 
حقوقي و قانوني، سر برآوردن موسسه 
هاي مالي جانبي، صندوقهاي سرمايه 
گذاري طراز نوين و بانكهاي معروف 

  به سايه را ميسر كرد؟ 
ما مي توانيم باز هم عقب تر برويم؛ 
به زماني كه خانم تاچر پيشگام شد و 
دكمه ي انفجار عظيم يا به قول 

 كاپيتاليسم را با "بيگ بنگ"خودش 
آزاد كردن نرخ سود و بهره فشار داد و 
به بيان بهتر اختيار تعيين سود و بهره 
را به كنسرنها و موسسات خصوصي 
داد تا هر چقدر كه مايل هستند و 
زورشان مي چربد در غرب وحشي از 

  . خودشون پذيرايي كُنند
ولي ايفاي نقش فعال دولتهاي 

. ين جا تمام نمي شودبورژوايي هم
آنها در يك جراحي ديگر، تعيين نرخ 
ارز را كه قبال يك تصميم سياسي بود 
و از طريق بانكهاي مركزي و دولتها 
تعيين مي شُد، به بازار يعني، بانكهاي 
خُصوصي، صندوقهاي سرمايه گذاري، 
شركتهاي بيمه و دواير ارزي 
كنسرنهاي چند مليتي واگُذار كردند تا 

بر تجارت كاال، مبادالت بين عالوه 
بانكها و رد و بدل بسته هاي سهام و 
اواق بهادار را براي عالقمندان و 
دست اندركاران، ساده تر و پر منفعت 
تر كنند و از طرف ديگر براي سرمايه 
مالي يك بازار جديد حاصل از تفاوت 
روزانه مصنوعي نرخ ارزها ايجاد كرده 

  . باشند
سياسي روي زميني كه طبقه 

بورژوازي در نقش طبقه خدمتگزار و 

شريك سرمايه شخم زد، در اصل 
شكل گيري چيزي به اسم بورس 

اگر . مسكن و قمار مالي ممكن شد
امروز برنج ويتنام، گندم اوكرايين، 
چاي هند و قهوه كلمبيا، خواروبار و 
منبع اصلي درآمد صدها ميليون نفر، 
به كارتهاي قمار در بورس شيكاگو 

يل شده، اين را قماربازها مديون تبد
  . همين تدبيرها هستند

براين اساس، ما با تفكيك سرمايه 
داري نجس و سرمايه داري پاك 

ه، با يك قانونمندي روبرو نيستيم بلك
عام به نام انباشت سرمايه و پروسه ي 
. به همين صورت قانونمند تكامل آن

سرمايه اي كه در نتيجه بهره كشي از 
نيروي كار و رشد ظرفيت توليد ابزار و 
كاال جمع و انباشت شده، براساس 
ذات و پايه فعاليت اقتصادي در نظام 
سرمايه داري يعني كسب سود بيشتر، 

ور ناگزير به سمت توسعه روابط به ط
مالكيت سرمايه داري در بخشها و 
فعاليتهاي اقتصادي كه هنوز در اين 
مناسبات قرار نگرفتند، به حركت در 

سوخت اين ماشيني كه به . مي آيد
حركت درآمده، ليبراليزه كردن، بي 
قاعده كردن و خصوصي كردن است 
و دولتهاي بورژوايي طبق همان 

گفتم، نقش سوخت مثالهايي كه 
رساني و خدمتگزاري پروسه انباشت 
سرمايه و تجديد سازمان اقتصادي آن 

  . را به ععهده دارند
بنابراين از آن جايي كه بخش مالي، 
برادر تني سرمايه داري صنعتي است 
و با دو پا روي زمين سرمايه داري در 
كليت آن با مكانيزمهاي دولتي، 

د و حقوقي، قانوني و مناسبات تولي
توزيع اش قرار گرفته، موقعي كه 
سقوط مي كند، اول كساني كه زير 

مي . مي گيرد همين ساختارها هستند
خواهم بگويم، نظام سرمايه داري 
حداقل در مرحله فعلي هيچ راهكاري 
براي متوقف كردن بحران در مجموع 
ندارد و نمي تواند داشته باشه، چون 
آنچه كه در حال حاضر با آن روبرو 

ده، فقط طليعه سحر است و هنوز ش
منظورم . صبح دولت اش ندميده است

جبر تاريخي كه نظام سرمايه داري را 
بي آينده و بدون راهكار مي كند 
نيست، منظور من وضعيت مشخصي 
است كه همين االن در آن به سر مي 

  . برد
ببينيد، حباب مسكن كه چاشني 
بحران جهاني فعلي با اين ابعاد و 

ست، حداقل تا اين لحظه گُستره ا
برآورد مي شود كه حفره اي به ارزش 
نزديك به دو هزار ميليارد دالر به 

اما اين هنوز پايان ماجرا نيست . وجود آورده
و حباب دومي هم وجود دارد، بسيار بزرگ 
. تر و هراسناك تر كه در مرز تركيدن است

بازار مسكن در چارچوب يك مجموعه 
ري قرار داشت كه  اعتبا–بزرگتر مالي 

. تحت قواعد و معيارهاي آن عمل مي كرد
اين مجموعه برخالف حباب مسكن، با هوا 

 ميليارد دالر 57پر نشُده بلكه، با 
 كه در CDS و SWAPقراردادهاي 

سرتاسر جهان پخش شده و به فروش 
  . رسيده است

در درجه اول بانكها و بعد صندوقهاي 
اي سرمايه گذاري اين معامالت را بر

تضمين خودشان در برابر احتمال عدم 
بازپرداخت وام و در برابر كاهش ارزش 
سرمايه شان به هر شكل انجام دادند و 
حاال با افزايش نرخ بهره، توقف گردش وام 
بين بانكها و ظهور اولين نشانه هاي ركود 
اقتصادي، اين بازار هم با هر چه كه روي 
پيشخوانش هست و به عبارتي ستون 

ت اقتصاد جهاني سرمايه داري را فقرا
. تشكيل مي دهد، در حال فروپاشي است

جالب است كه بدانيد يكي از معروف ترين 
صاحبان صندوقهاي سرمايه گُذاري يعني، 
آقاي جرج سرس به اين نتيجه رسيده كه 

  . تمام اقتصاد جهاني يك ابر حباب است
بنابراين اقدامها و راهكارهاي جدي و نيمه 

هاي سرمايه داري در آمريكا، جدي دولت
اروپا و آسيا مثل دخالت دولت، تزريق 
نقدينگي، وضع قوانين بر بانكها و موسسه 
هاي مالي و غيره خيلي بيشتر از آنكه به راه 
حل دراز مدت شبيه باشد، مثل كار آتش 
نشاني است كه با آگاهي بر ناتواني از 
خاموش كردن يك آتش سوزي عظيم، 

ش را براي جلوگيري از تمام تالش خود
سرايت آن به نقاط ديگر و كاهش خسارت 

  . به كار مي برد
با اين وجود، همين اقدامها تسكين دهنده، 
جهت گيري كلي نظام سرمايه داري در 
مسيري كه براي چالش با اين بحران 
انتخاب كرده و ماده و محتواي راهكارهاي 

پيام . فعلي و آتي آن را به نمايش گُذاشته
كار اختصاص صدها ميليارد دالر و يورو آش

از خزانه عمومي براي خالص كردن 
سرمايه مالي از شر سهام فاسد، اوراق بهادار 
بي محل، اسناد شرط بندي، ضمانت نامه 
هاي بي پشتوانه و غيره، پرداخت هزينه ي 
بحران از كيسه طبقه كارورز جوامع سرمايه 

 به داري و گذاشتن كيفر اين تبهكاري مالي
و تازه اين گام اول . دوش همه جامعه است

است و در مرحله ي بعد كه بحران سرمايه 
مالي به سرمايه صنعتي و بخشهاي 
گوناگون آن سرايت مي كند، دندانهاي 
كاپيتاليسم به صورت مستقيم در گردن 

: فرمول اين است. جامعه فرو خواهد رفت
به همان اندازه اي كه بحران گسترده تر و 

ق تر باشد، به همان اندازه هم فشار بر عمي
پايين و غارت آن گسترده تر و عميق تر 

اين به آن معنا است كه كسي . خواهد بود
كه هنوز كار دارد، بايد بيشتر و با دستمزد 
كمتر كار كند و كسي كه بيكار شده، سريع 

  تر و عميق تر در گرداب فقر و سيه روزي 
  16بقيه در صفحه 

  بحران اقتصادي در جهان 
  

يرامون  پ"راديو پيشگام"متن كامل مصاحبه رفيق منصور امان با 
  بحران اقتصاد سرمايه داري، راه حلها و نيروهاي چپ
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  بحران اقتصادي در جهان 
  

  15بقيه از صفحه 
جبران خسارت يعني، . فرو مي رود

بيكاري ميليونها نفر در كشورهاي 
متروپل سرمايه داري و ادبار بيشتر صدها 
. ميليون نفر ديگر در كشورهاي پيراموني

مفهوم ترميم سرمايه مالي يعني، وضع 
ماليتهاي جديد، افزايش بهاي خدمات 

. ري عوارضهاي اختراعيعمومي و برقرا
بازسازي و انباشت دوباره سرمايه مالي 
يعني، غارت گستاخانه تر و بي مالحظه 
تر محيط زيست، منابع معدني، ذخاير 

  . كشاورزي و مواد خام
 و مي خواهم برگردم به –از اين زاويه 

سوال شما در مورد رويكرد طبقه كارورز 
 بحران سرمايه مالي و در پي آن –

 صنعتي، فقط يك بحران سرمايه
اين يك . اقتصادي باقي نخواهد ماند

بحران اجتماعي به معناي بحران 
مشروعيت و اعتماد به نظمي كه هدايت 
زندگي و كار صدها ميليون انسان را 
دست دارد و آنها را به فالكت كشانده 

  . هم هست
خيز چهار اسبه دولتهاي بورژوايي براي 

س، يك نجات بانكها و بازارهاي بور
بحث آكادميك در باره ي شكست تمام 
عيار ايديولوژيك نظام سرمايه داري و 

 ليبراليسم نيست و –گل سرسبد آن، نو 
تاثير عميق و ماندگاري بر ذهن اكثريت 
جامعه كه اين صابون به تن اش خورده 

  . به جا مي گذارد
تناقض بين افسانه ي معجزه بازار و 

كه دست نامريي و شفا دهنده ي آن 
عرضه و تقاضا، توليد و روابط كاري را 
تنظيم مي كند و خراب آباد پر هرج و 
مرجي كه االن در برابر آنها قرار داده، 
عالمت سوالهاي درشتي جلوي اين نظم 
اجتماعي و موعظه هاي آن براي رام 
كردن و به خدمت گرفتن توليد و مصرف 

  . كنندگان مي گذارد
ستريت و اعانه هنگفت دولتها به وال ا

فرانكفورت و لندن در حالي پرداخت مي 
شود كه همين دولتها طي چند دهه زير 
تيتر پر طمطراق مسئوليت پذيري بيشتر 
شهروندان، از دادن خدمات اجتماعي به 
آنها سر باز زدند با اين استدالل كه 
تكامل صنعتي ميهماني ناز و نوازش 
نيست و شهروندان خودشان بايد ببينند 

ي توانند از عهده ي تامين چطوري م
مخارج بهداشت، درمان و تحصيل خود، 
همسر و فرزندانشان در بيايند يا راهي 
براي دادن هزينه بازنشستگي، بيكاري و 

  . از كارافتادگي خودشان پيدا كنند
خب، حاال سوالي كه همين شهروندان 
مي پرسند اين است كه اگر مي شود با 

 بازارهاي تزريق نقدينگي و وضع قوانين،
مالي را تامين و ادامه حيات آنها را 
تضمين كرد، پس دولت مي تواند هزينه 

  . خدمات اجتماعي را هم تضمين كند
دولت در اين ماجرا نشان داد هم منابع 
مالي و هم ميدان مانور قانوني دارد، پس 
چرا اين دارايي بين جامعه تقسيم نمي 

شود؟ چرا جريان قانونگذاري به 
عه و نيازهاي آن گردش طرف جام

  پيدا نمي كند؟ 
 و "فردي مك" و "فاني مي"اگر 
 مي توانند دولتي "هايپو ريل استيت"

بشوند، چرا كارخانه اي كه من 
ايكس و شهروند ايگرگ در آن كار 
مي كنيم و مي خواهد هزاران محل 
كار را نابود كند نمي تواند دولتي 

  شود؟ 
 –در طول دوران جست و خيز نو 

راليسم، دولتهاي بورژوايي بيشتر و ليب
بيشتر پوسته ظاهري خودشان به 
عنوان يك نهاد وبنياد اجتماعي را 
دور انداختند و در نقش موسسه 
خصوصي غولهاي مالي و صنعتي 
براي كارگزاري تصميمات آنها در 
حوزه كار، دستمزد، ماليات، بودجه، 
. تجارت و تنظيم قوانين عمل كردند

ود كه به همان اندازه  توجيه هم اين ب
كه دخالت دولتي كمتر و بازارها آزاد 
تر باشند، رشد اقتصادي و رفاه ناشي 

  . از آن هم بيشتر است
خب، حاال با استناد به گاليه و 
شكايت بوروكراتهاي دولتي و رسانه 
هاي بورژوايي از علت بحران، مي 
شود به اين فرمول طاليي اين را هم 

ن اندازه كه اضافه كرد كه به هما
بازار آزاد باشد، احتمال بروز بحران 

بنابراين درسي كه . هم قوي تر است
خود سرمايه داري به جامعه داده اين 
است كه رفاه و پيشرفتي كه وعده 
مي دهد، با بحران و فالكت گره 

  .  خورده است
اينها و پرسشها و نتجه گيريهاي 
ديگري كه فروپاشي نظام مالي 

 خودش به همراه سرمايه داري با
آورده، در گوهره ي خودشان، 
پرسشها و نتيجه گيريهايي رو به 
سيستم هستند، نظام سرمايه داري را 
به نقد مي كشند و به عبارت دقيق 
تر، آن را با بحران پذيرش و 
مشروعيت اجتماعي و عدم اعتماد به 
كارايي و راه حلهايش روبرو مي 

  . كنند
، مبارزات بزرگ صنفي و طبقاتي

جنبش اقشار به حاشيه رانده شده 
جامعه سرمايه داري و شورشهاي 

آنچه كه . توده اي در راه هستند
ويژگي نبردهاي جديد طبقه كارورز را 
تشكيل مي دهد و هدايت گر آن در 
اتخاذ راهكارهايش است، آگاهي 
اجتماعي است كه نطفه آن با همين 
پرسشها و نتيجه گيريها بسته شده 

 .   است
 

را بوش، رييس جمهور اخي
در نشست با سران  آمريكا

گروه صنعتي  كشورهاي
و با اخذ مبالغ قابل  هفت

 از آنها براي درز  توجهي
اقتصاد  گرفتن سد ترك خورده

آمريكا، به مردم اين كشور 
بحران  پيش گيري ادامه نويد

را داده، اين راه يافت جديد تا 
 مي تواند اين  چه مدت زماني

  ف كند؟بحران را متوق
  

همانطور كه در سوال قبلي تان اشاره 
كردم، تدابير مشخص دولتهاي 
بورژوايي در مورد بحران مالي، 
. حداكثر تاثير و ارزش مسكن را دارد

و اين صرف نظر از جهت گيري و 
بنابراين، تاثيري . درونمايه آنهاست
 مي تواند 20 يا 8هم كه كنفرانس 

بگذارد، حداكثر كارپردازي 
ي بازار سرمايه مالي و ورشكستگ

 ليبراليستي اقتصاد -فروپاشي نظم نو 
اين راه . ه داري استجهاني سرماي

حلها و از جمله همانطوري كه شُما 
گُفتيد، پمپاژ پول به بانكها و 
موسسات مالي، خودش به خوبي 
بيانگر ميدان مانور محدود سيستم 
سرمايه داري و تمركز تالش آن 
براي خريد فرجه و به عقب انداختن 

  . ساعت صفر است
اگر به منابع تامين نقدينگي اي كه 

 اختيار بانكها و موسسه دولتها در
هاي مالي مي گذراند توجه بكنيم، 
آن وقت آرايشي و سطحي بودن و از 
همه مهمتر، بحرانزا بودن اين تدابير 

  . هم بهتر روشن مي شود
بخش غالب اين نقدينگي از طريق 
سهام سپرده دولتي با نرخ بهره ي 

اين بدان . باال تامين مي شود
رمايه معناست كه حفره هاي بازار س

دوباره با منابع و با همان مكانيزمي 
كه باعث ورشكستگي اش شده اند، 

به اين ترتيب، اين پمپاژ . پر مي شوند
مالي، مشكل عدم توانايي پرداخت 
موسسه هاي مالي را به موسسه هاي 

  . بعدي انتقال مي دهد
بخش ديگر اين نقدينگي از محل 
فروش اوراق قرضه دولتي دولتي 

 و بنابراين به سرمايه تامين مي شود
گذاراني نياز دارد كه آنها را بخرند و 
اين يعني باز هم سرمايه مالي و 
حداقل آن بخشي كه ذخاير نقدي 
مطمئني دارد و يا خوب مخفي كرده، 

  .    بازيگر اين ميدان مي شود
اما اوراق قرضه جديد دولتي يك 
مشكل ديگر هم دارد و آن افزايش 

دش را در بدهي دولتهاست كه خو
كسري بودجه و فشار مالياتي بر 
. طبقه كارورز به نمايش مي گذارد

فقط بدهي دولت آمريكا از دهه ي 
 ميليارد دالر به 700 تا االن از 80
اين .  هزار ميليارد دالر رسيده10

بدهكاري و بهره ي ناشي از آن، يك 
سرچشمه اليزال و مطمين سرمايه 
مالي است و رشته هاي وابستگي 

قابل دولت بورژوايي و طلبكاران مت
با نمونه . آن را تنگ تر مي كند

تاريخي رابطه ي بديهاي دولت و 
سرمايه مالي مي توانيد در كتاب 

، نوشته "مبارزه طبقاتي در فرانسه"
و ببينيد كه . ماركس آشنا شويد

چطور كسري بودجه دولت فيليپ 

لويي، پادشاه فرانسه، مستقيم به نفع 
مي كرد و خواست آن بود بورژوازي عمل 

تا با هر قرضه ي جديد، فرصت جديدي 
براي چاپيدن سرمايه هايي كه در بورس 
جمع شده بودند به دست بياورد، نوسانهاي 
مصنوعي بيشتري در بازار ايجاد كند و 
زدوبندها و كاله در كاله هايي كه فقط 
خودش و حكومت به رموزش آگاه بودند را 

  . تكميل تر كند
ين جاي تعجب ندارد كه كنفرانسهاي بنابرا

 يا هر مجمع تصميم گيري 20 يا 8
دولتهاي بورژوايي نه تنها نمي توانند و 
هيچ نفعي ندارند كه به سمت حل ريشه 
اي بحران يعني تغيير ساختار نظام 
فروريخته ي نوليبراليستي حركت كنند 
بلكه، راه حلهاشان را بر همين بنياد فاسد 

وان مثال به راه حل به عن. مي گذارند
 در واشنگتن 20مركزي كنفرانس جي 

براي كنترل و نظارت بيشتر بر بازارهاي 
مالي توجه كنيد كه تقويت نهادهايي مثل 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و 
سازمان تجارت جهاني را در كانون خودش 

اين كه آيا اصال ريشه ي . قرار داده است
نداشتن نظارت بحران به وجود يا وجود 

بانكي يا چند قاعده براي معامالت بورسي 
برمي گردد يا نه به كنار، تقويت اين 
نهادها و مجهز كردن آنها با اختيارات 
بيشتر يعني، سپردن مديريت بحران دقيقا 
به همان نهادهايي كه مجري ليبراليزه و 
بي قاعده كردن جريان سرمايه در دهه 

ظه ي نتايج هاي اخير بودند و بدون مالح
اش، به جلو بردند و به بيان ديگر، اين 

 !     يعني گوشت را به دست گربه دادن

 

آيا اكنون شرايط يا فرصت بهتر و 
بيشتري براي نيروهاي چپ فراهم 
شده تا براي تغييرات 

 سوسياليستي تالش كنند؟

   
بله شرايط تغيير كرده و بهتر بگويم، تا 

ك و صف آنجايي كه به مبارزه ايديولوژي
آرايي انديشه سوسياليستي و ايديولوژيي 
بورژوايي برمي گردد، ما در آغاز دوره تغيير 

معادله قبلي بعد از فروپاشي . توازن هستيم
اتحادشوروي و بلوك وابسته به آن به 

به ويژه بعد از جنگ جهاني . شكل گرفت
دوم، مدل اقتصادي و اجتماعي اتحاد 

گانه شوروي و كشورهاي شرق اروپا، ي
آلترناتيو سرمايه داري شمرده مي شد و 
شكست اين درك از سوسياليسم هم به 
همين اعتبار، با شكست انگاشتها و 
طرحهاي سوسياليستي درمجموع برابر 

 80از اوسط دهه ي . جلوه داده مي شُد
ميالدي، چرخش قوا به سود بلوك غرب، 
با عقب نشيني طرحهاي اجتماعي مبتني 

 ساختار يا كنار گذاشتن بر عدالت و تجديد
مكانيسمهاي عادالنه تر توزيع ثروت 
اجتماعي كه تحت فشار رقابت سيستمها 

اين پروسه با . به وجود آمده بود، آغاز شد
كنار گُذاشتن ايده دولت رفاه اسكانديناوي، 
بازار آزاد اجتماعي آلمان و در مجموع 

  دمونتاژ تدريجي خدمات اجتماعي تكامل 
  17بقيه در صفحه 
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رفتار "هذيان 

 از دانشجو "سازي

  تا جامعه

 
  ليال جديدي

تنگناي وخامت اقتصادي، 
تحريمها و اعتراضات مردمي، 

 مذهبي واليت –رژيم استبدادي 
فقيه را وادار كرده است فتيله 
فشار به جامعه را از دانشگاه تا 

  .سطح جامعه باز هم باالتر بكشد
احضار والدين دانشجويان به 

 دانشگاه و طرح شوراي انضباطي
 دو نمونه از "انضباط اجتماعي"

آثار وحشت زدگي رژيم در برابر 
مردم و به ويژه نسل جوان و آگاه 

  .دانشجو است
سيد مهدي طيبي، دبير شوراي 
انضباطي دانشجويان وزارت 
بهداشت اقرار مي كند كه راه 

 را از "تخلفات"هاي مقابله با 
همان روزهاي اول شروع 

نشجويان گوشزد دانشگاه به دا
با اين وجود او تهديد . كرده است

كرده است خانواده جواناني كه از 
سدهاي بزرگ تحصيلي عبور 
كرده اند تا عهده دار آينده كشور 
شوند را نيز تحت فشار خواهد 

اين اقدامات افسار . گذاشت
گسيخته، بيش از هر چه نشانه 
ي وحشت رژيم از اين قشر 
 جامعه و به ته ديگ خوردن

كفگير تدابير سركوبگرانه عليه 
نسلي است كه همواره براي 
حكومت مستبد دردسر ساز بوده 

  .است
طرح "به موازات اين، يك 

 ديگر در سطح جامعه "انضباطي
 به راه مي "رفتار سازي"با هدف 

افتد تا به ظاهر با متكديان و 
معتادان كه بازگو كننده كارنامه 
. خود رژيم هستند، مقابله شود

 كه با " ساعته24"ن نمايش اي
سرازير كردن ماموران ويژه 
آگاهي، مواد مخدر، اطالعات، 
امنيت و امداد و همكاري قوه 
قضاييه، دادستاني تهران و 
شهرداري عملي مي شود، انتقال 
هول و هراس حكومت از 
شورشهاي مردمي از خود به 

  .درون جامعه است
اين اقدامات نشان مي دهد كه 

 30 رژيم در " سازيرفتار"پروژه 
سال گذشته به خوبي نتيجه داده 

رفتار منزجرانه مردم در : است
  ! برابر حكومت واليت فقيه

 87 آذر11فراسوي خبر 

بحران سرمايه داري در 

  جهان 
  

  16بقيه از صفحه 
نظري و مادي پيدا كرد و به موازات 
خودش هجوم گسترده و سراسري 
زرادخانه ايديولوژيك و تبليغاتي 

رژوازي عليه ايده عدالت اجتماعي، بو
مناسبات عادالنه كار و توليد، 
همبستگي طبقاتي و اشكال اتحاديه 
اي، سنديكاليستي تجلي آن را سازمان 

در اين دوره، جنبش چپ و . داد
كمونيستها در حال عقب نشيني و 
بازسازي ايديولوژيك و تشكيالتي 

  . خودشان بودند
ن زاويه  سرمايه داري از اي2008بحران 

يك نقطه ي تحول در اين موازنه به 
طرح اجتماعي بورژوازي . وجود آورده

براي تنظيم مناسبات كار و معيشت 
 ليبراليسم به يك فاجعه -يعني، نو 

بزرگ با آثار بسيار مخرب براي زيست 
و كار صدها ميليون انسان ختم شده و 
از همه بدتر براي گزينه سرمايه داري، 

گام به گام و مرحله مسير اين شكست، 
به مرحله به همان شكل و صورتي 
پيموده شده كه رقيب اجتماعي آن از 

  . پيش ترسيم و تشريح كرده است
اين بحران همه ادعاهاي نقد 
ماركسيستي در باره ي متناقض، بحران 
زا و يرانگر بودن مناسبات سرمايه داري 
. را به طور قاطعانه تري به اثبات رسانده

كه تئوريها و انگاشتهاي اين حقيقت 
ماركسيستي در حال حاضر نه فقط 
براي روشنفكران و كارورزان پيشرو 
بلكه، خود تئوريسينها و تحليل گران 
سرمايه داري نخستين منبع پاسخگويي 
به سواالت مشخص در باره ريشه ها و 
داليل بحران به شُمار مي رود، ساده 
ترين تاثير مادي چرخش شرايط و آغاز 

 بديل سوسياليستي سرمايه داري خروج
  . از الك دفاعي است

اما آنچه كه بيشتر از درستي تئوري و 
پيشگوييها مي تواند نقش مداخله 
گرايانه كمونيستها در بحران اقتصادي 
جهان سرمايه داري و نبردهاي 
ايدئولوژيك و طبقاتي را تقويت كند، 
برنامه و راه حلهاي عملي آنها براي 

ط وخيمي است كه اين چيرگي بر شراي
بحران براي طبقه كارورز كشورهاي 
سرمايه داري و بخشهي گسترده اي از 
جوامع آسيايي، آفريقايي و آمريكاي 
التيني رقم زده و با گذشت هر روز، 

  . شديدتر و تحمل ناپذيرتر مي شود
با طرح اين مساله كه ما از قبل مي 
دانستيم يا اينكه سرمايه داري خودش 

 شود، نيروهاي چپ نخواهند نابود مي
توانست به نيروي تاثيرگذار در 
جنبشهاي اجتماعي و مبارزات طبقاتي 
در راه شوند و آگاهي طبقاتي شكل 
گرفته از بحران اخير را به نيروي 
. محرك تغييرات سوسياليستي فرا كشند

به فالكت كشيده شدن زندگي و كار 

بخش بزرگي از بشريت در نتيجه 
داري، پيروزي ما نيست بحران سرمايه 

و نظام سرمايه داري به اين خاطر از 
اين نظام تا زماني . درون فرو نمي پاشد

كه ما بر آن غلبه نكنيم، از بين نمي 
آثار بحرانها به طور مجرد بر اين . رود

نظام، حداكثر بردن آن به سوي بربريت 
است، همانطور كه فاشيسم و قتل عام 

ني، از جهاني شده در جنگ دوم جها
 قرن بيستم اين 30درون بحران دهه 

خب، اين پيروزي ما . نظام بيرون زد
پيروزي ما . نيست و به ما نمي رسد

زماني است كه طبقات و بخشهاي به 
فالكت كشيده شده، كمونيستها و 
نيروهاي چپ را دقيقا به خاطر راه 
حلها، چاره جوييها و مسير روشن و فهم 

بت سرمايه پذيري كه براي خروج از نك
داري پيشنهاد مي كنند، اعتماد پذير 
بدانند و زير پرچم آلترناتيوي كه 

  . پيشنهاد مي كُنند، بسيج شوند
كارزار و وظيفه كمونيستها فقط افشا و 
روشنگري در باره ي آثار مخرب بحران 

ست بلكه، پرداختن و ارايه راه حلهاي ني
. غلبه بر آنها را هم در بر مي گيرد

موقعيت كنوني زماني براي نيروها چپ 
به يك فرصت بالفعل تبديل مي شود 
كه آنها بتوانند جبهه ي مبارزه طبقاتي 
اكثريت جامعه عليه نظام سرمايه داري 
را آرايش بدهند و كاروزان را پيرامون 

حلهايي كه آنها را به خواستها و راه 
طورمستقيم به رويارويي با نظم 
اجتماعي حاكم مي كشاند، به ميدان 

  . بياورند
اين با مقايسه كلي سوسياليسم با 
كاپيتاليسم به دست نمي آيد بلكه، در 
نقد مشخص، مبارزه مشخص در ميدان 
آن چه كه در حال انجام است و آنچه 
كه مي تواند جايگزين آن شود، ميسر 

  . مي شود
مثال ما به جاي اختصاص ميلياردها 
دالر و يورو براي نجات موسسه هاي 
مالي از محل دارييهاي همگاني، از 
سرمايه گذاريهاي ضروري و اجتناب 

ما . ناپذير اجتماعي دفاع مي كنيم
مخالف نجات بانكها نيستيم اما 
معتقديم بخش اصلي صورت حساب را 

خت ماليات بايد خود آنها و از طريق پردا
بر سود و دارايي بپردازند و تامين مابقي 
را هم مشروط مي كنيم به دموكراتيزه 
و شفاف كردن اداره و كنترل موسسات 
مالي، محدود كردن دايره فعاليت پولي 
بانكها به پرداخت وام براي نيازهاي 
مشتريان و شهروندان عادي و سرمايه 

  . گذاريهاي ضروري
ي سطحي و ما در مقابل برنامه ها

فريبنده اي كه دولتهاي بورژوايي به 
عنوان طرحهاي مشوق اقتصادي براي 
افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان و 
رونق بازار در شرايط بحران ارايه مي 
كنند، از افزايش دستمزد كارورزان دفاع 

به جاي صدقه مدت دار . مي كنيم
دولتي، خواهان پرداخت ثابت ارزش 

  . واقعي كار هستيم

به جاي جمله پردازيهاي مبهمي مثل سرمايه 
گذاري براي ايجاد اشتغال كه اغلب در 
شرايط بحران معناي ديگري جز تقويت و 
فربه كردن كنسرنهاي تسليحاتي و مواد خام 
ندارد، خواستار سرمايه گذاري در نهادهاي 
همگاني مثل مراكز بهداشتي، حمل و نقل 

دكها عمومي، مدارس و دانشگاه ها، مهد كو
و توليد اشتغال با ايجاد و گسترش اين ... و

  .    رشته خدمات هستيم
ما در مقابل حركت دولتها به سمت باال 
آوردن قروض بيشتر به بهانه تامين منابع 
سرمايه گذاريهاي تشويقي خودشان، مي 
گوييم كه اين هزينه بدون بيراهه رفتن، بدون 
دادن خسارات هنگفت بهره، از همانجايي 

مين بشود كه از زمان تغيير سيستم مالياتي تا
انبار شده يعني، پيش كارفرماها و كنسرنهاي 

  .بزرگ مالي و صنعتي
ما در حالي كه دولتهاي بورژوايي از كنار 
بحران موسسات مالي دولتي مي گذرند و بر 
خساراتهاي سنگين و عملكرد ضد اجتماعي 
آنها سرپوش مي گُذارند، از تغيير جهتگيري 

وقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي دفاع صند
  . مي كنيم

ما مي گوييم، بهره ي عادي سپرده ها و 
ذخاير عمومي پول يامفت براي قمار بازي 
. ريسك دار در كازينوهاي سرمايه مالي نيست

اين درآمد بايد صرف اجباري و همگاني 
... كردن بيمه درماني، بازنشستگي، بيكاري و

  . شود
ت بيشتر و گسترده تر ذخاير ما در مقابل غار

معدني براي جبران خسارات بحران، تخريب 
عميق تر محيط زيست با توجيه رشد 
اقتصادي و غلبه بر ركود، سرمايه گذاري 
علمي و تحقيقاتي براي توليد انرژيهاي 
تجديد پذير، اختصاص منابع براي توسعه ي 
صنعتي و همگاني آنها و پشتيباني از 

 در اين زمينه را پيشنهاد ابتكارهاي اجتماعي
  .مي دهيم

اينها فقط بخشي از راهكارهايي هستند كه در 
عين ارايه پاسخ و راه حل مشخص به شرايط 
موجود، در ذات خودشان سوسياليستي هستند 
و به همين دليل هم بحث ماركسيسم و 

 –انگاشتهاي آن در باره گزينه اقتصادي 
ني اجتماعي اش را به سطح مي آورند، همگا

ترويج و تبليغ . مي كنند و به جلو مي رانند
راهكارهايي با اين خصلت، آن آگاهي ذهني 
اوليه اي كه بحران سرمايه داري و آثار آن در 
ميان جامعه و كارورزان شكل داده را با ايجاد 
ميدانهاي رويارويي مستقيم بين آنها و 
سرمايه داران به سطح آگاهي طبقاتي فرا مي 

ملموس و با مثال زنده پر مي كشد و آن را 
  .   كند

در مجموع، مبارزه براي تغييرات سوسياليستي 
در اين دوره، معنايي جز واقع گرايي راديكال 
عليه طرحهاي آرايشي بورژوازي از يك طرف 
و انفعال تقديرگرايانه بخش كوچكي از 

مبارزه در . نيروهاي چپ در طرف ديگر ندارد
 سوي نبردهاي اين جهت، دروازه اي است به

گسترده و بنيادي تر، شكل گيري احزاب و 
سازمانهاي انقالبي طبقه كارورز و تعميق 

  .    مبارزه طبقاتي
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
   سخن روز 

اگر همه آدمها به جاي خواستن يك -
تلويزيون ديگر صلح مي خواستند، 

جان لنون . (صلح بر قرار مي شد
، خواننده و ترانه سراي )1940-1980(

  ) انگليسي
 من نمي دانم كليد درب پيروزي -

كجاست ولي كليد شكست، تالش 
. ن استبراي راضي نگه داشتن همگا

بيل كازبي، كمدين و هنرپيشه (
  )تلويزيوني آمريكايي

  
  تاتر

 ارحام صدر درگذشت
ارحام صدر، كمدين و بازيگر 
پيشكسوت تاتر و از پايه گذاران تاتر 

 سالگي در اين 85اصفهان، در سن 
او مبتكر نوعي از . شهر درگذشت

نمايشنامه هاي ساده و مردم پسند بود 
ود انتقادهاي كه با بيان طنز آميز خ

او در . اجتماعي را بازگو مي كرد
تاترهايش از پيش نويس استفاده نمي 
كرد و به همين دليل هر شب تنوع 

  . تازه اي در كارهايش وجود داشت
شب نشيني " رضا ارحام صدر، با فيلم

 وارد پهنه 1336 در سال "در جهنم
اما با وجود موفقيت اين . سينما شد

 ميان فيلم و محبوبيتي كه در
. تماشاگران داشت، چندان پركار نبود

 از "جوجه فكلي" و "علي واكسي"
.  بود57جمله فيلمهاي او پيش از قيام 

جعفر "پس از آن او در فيلمهاي چون 
ساخته علي  ("خان از فرنگ برگشته

 "افسانه شهر الجوردي"و ) حاتمي
. بازي كرد) ساخته محمد علي نجفي(

يم وي پس از به قدرت رسيدن رژ
جمهوري اسالمي مدتي نيز اجازه 

 "درسا"فيلم ويديويي . فعاليت نداشت
 توسط محسن 1384كه در سال 

دامادي ساخته شد، آخرين حضور او 
  . در برابر دوربين بود

  
  فيلم 

  
فيلم جديد جيمز باند، با 

  شخصيتي تازه
فيلم تازه به بازار امده جيمزباند، به نام 

گري  به بازي"تسلي خاطر ذره اي"
، هنرمند انگليسي به "دنيل گريك"

 رفت و در اولين روز ركورد روي پرده
گونه اي كه در بيش از   به.شكست

 8(انگليس   ميليون پوند5 سينما، 500
فروش بليط ) ميليون دالر امريكا

بدين ترتيب در مقايسه با  داشت و
جيمزباند   و فيلم پيشين"هري پاتر"
راتب ، موفقيتي به م)كازينو رويال(

  . داشت چشمگيرتر
در اين فيلم، جيمز باند كامال نقشي 
خالف شخصيت سابق خود دارد او با 

توطئه هاي سازمان سيا و 
. كمپانيهاي بزرگ در مبارزه است

اگر چه او در اين فيلم نيز بسياري را 
به قتل مي رساند اما اين بار رودر 
. روي قدرتمندان قرار گرفته است

يمز باند سابق اين در حاليست كه ج
او افراد . متعلق به طبقه حاكمه بود

را مي كشت و بعد با خيالي آسوده 
دنيل كريگ، . مارتيني مي نوشيد

بازيگر انگليسي االصل، پس 
 كازينو "فيلم  ازدرخشش در

 ، كمپاني مترو گلدين ماير را"رويال
 فيلم ديگر با او 4واداشت تا براي 

  .كند قرارداد امضا
  

ني در فيلم مهاجران ايرا
 "كن لوچ"جديد 

، فيلمساز سرشناس "كن لوچ"
بريتانيايي در جديدترين اثر سينمايي 

، "اين يك جهان آزاد است"خود 
ن غيرقانوني در ابه سراغ مهاجر

لندن رفته و با روايت داستان زندگي 
يك زن انگليسي، به مشكالت 

ن خارجي از جمله ايرانيها مهاجرا
  .پرداخته است

اين فيلم كه اكران آن در آمريكاي 
 2008شمالي در فوريه سال 

 به روي به تازگي ميالدي آغاز شد، 
پرده سينماي برخي كشورهاي 

  . اروپايي از جمله آلمان رفته است
 آخرين "اين يك جهان آزاد است"

 72(ساخته تحسين شده كن لوچ 
جتماعي دارد و ، موضوعي ا)ساله

مانند آثار پيشين او به معضالت و 
  .پردازد مشكالت جامعه مي

  
 به روي اكران "چه"فيلم 

  رفت
استيون "ترين اثر  ، تازه"چه"فيلم 

، كارگردان، تهيه كننده "سودربرگ
بردار آمريكايي كه به داستان  و فيلم

زندگي و مرگ چه گوارا، انقالبي 
دت پردازد، به م آمريكاي جنوبي مي

يك هفته در شهرهاي لس آنجلس 
. و نيويورك به روي پرده رفته است

اكران جهاني اين فيلم پس از 
نمايش در سينماهاي آمريكا آغاز 

  .خواهد شد
 كه بليتهاي اولين سانس "چه"فيلم 

نمايش آن در هر دو شهر نيويورك 
و لس آنجلس ناياب شد، در دو روز 

 60آخر هفته توانست بيش از 
  . الر به فروش برساندميليون د

 ماه ها پيش از اكران "چه"فيلم 
عمومي، موضوع بحث و تبادل نظر 
موافقان و مخالفان چه گوارا، انقالب 

پزشك آرژانتيني تبار بود كه به  و
تازگي از او به عنوان يكي از صد 
شخصيت اثر گذار تاريخ نيز ياد شده 

  .است
استيون "ناگفته نماند كه فيلم جديد 

 درباره ارنستو چه گوارا، "گسودربر
به خاطر ارايه تصوير صحيح از 

انقالب كوبا، مورد استقبال مردم اين 
  .كشور قرار گرفته است

  
  نمايش فيلم در عربستان

نمايش فيلم در سينماهاي عربستان با 
 پس از حدود "مناحي" نمايش فيلم

  .سرگرفته شد  سال ممنوعيت از40
 "روتانت"اين فيلم را گروه رسانه اي 

ميلياردر (وليد بن طالل  براي شاهزاده
 نمايش فيلم .توليد كرده است) سعودي

 1970عربستان در سال  در سينماهاي
  .ميالدي ممنوع شده بود

 مديران توليد اين فيلم تالش كرده
بودند تا تبليغ براي نمايش آن عادي و 

دو   توليد اين فيلم.بدون جنجال باشد
  .ته استميليون دالر هزينه داش

 فيلم مزبور كشاورز ساده اي را به
تصوير كشيده است كه از زندگي قبيله 
اي در صحرا به امير نشين دبي آمده 

 آثار شهرنشيني نوين است كه مملو از
اين فيلم در سينماهاي بحرين ، قطر .

 .و كويت نيز به نمايش گذاشته شد
 
  

  شعر
  

بازداشت محمدرضا لوايي، 
شاعر و داستان نويس 

  آذربايجاني در تبريز
 نويسنده و ،محمدرضا لوايي، شاعر

شب جمعه  روزنامه نگار آذربايجاني از
 آذر در بخش خوجا، از توابع 1

شهرستان اهر، توسط نيروهاي امنيتي 
بازداشت و به مكان نامعلومي انتقال 

خانواده آقاي لوايي با .داده شده است 
 روز از بازداشت ايشان 8وجود گذشت 

بازداشت و محل   از علتهمچنان
  . اطالعي مي كنند نگهداري او ابراز بي

لوايي نويسنده چندين كتاب شعر و 
گليرم "داستان به زبان تركي از جمله 

 ، "درينليمدي دنيز" ،"اينان مني
گونش سسيندير " ، "ترور و آزادليق"

 و "گوزلريم دوغوم گونوم" ، "باتير
  . مي باشد"آرباتان"

استان نويس شناخته از اين شاعر و د
  شعر و،شده آذربايجاني آثار داستاني

همچنين مقاله هاي متعددي در 
 ،"اميد زنجان" ،نشرياتي همچون

 ،"آذربايجان نويد" ،"پيك آذر"
 ،"آواي اردبيل" ،"شمس تبريز"
  . و غيره منتشر شده است"يارپاق"
  

نخستين دوره جايزه 
   "كراشو"شعر

ر  به همت ناش"كراشو"جايزه شعر 
 "سالت"انگليسي مستقل به نام 

شاعراني  اندازي شد و هر ساله به راه
دهد كه اولين دفتر شعر خود  جايزه مي

   .را به زبان انگليسي منتشر كرده باشند
، "ريچارد كراشو"اين جايزه به نام 

شاعر قرن هفدهم نامگذاري شده و 
برگزاري آن حمايت و تشويق  هدف از

  .ن شعر استكار به سرود شاعران تازه

كشورهاي انگلستان، ايرلند و  شاعراني از
اياالت متحده برنده نخستين دوره اين جايزه 

  .انگليسي هستند شعر زبان
 "ايان پيندر" و "ابي كورتيس"، "تام چيور"

 از ايرلند، "آيلبه دارسي" از انگلستان،
 نيز از "جرد استنلي" و "جيمي دونهام"

 "كراشو" متحده برنده جايزه شعر اياالت
  . شدند2008سال 

  
سيزدهمين فستيوال جهاني شعر در 

  كلمبيا
از شاعران سراسر دنيا براي شركت در 

المللي شعر كه از  سيزدهمين فستيوال بين
 ميالدي در 2009تا پنجم دسامبر سال  اول

شهر كارتاخنا دي ايندياز، كلمبيا برگزار 
   .دعوت شده است شود، مي

لئون "داشت فستيوال يادشده با بزرگ
   . همراه خواهد بود"منازاس

هايي از جمله،  در اين فستيوال، برنامه
جوان، برپايي  گو با شاعران و سخنراني، گفت

همايشهاي مربوط به شعر، شعرخواني، ارايه 
كارتاخنا  و فروش كتاب و گردش در شهر

   .شود اجرا مي
همچنين تعدادي از دبيرستانهاي دولتي، 

ي و پاركهاي طبيعي، از عموم هاي كتابخانه
ديگر مكانهايي هستند كه فستيوال در آنها 

   .شود مي  گرفته پي
در فراخوان يادشده، اسامي حاميان مالي 

شده است  فستيوال در سالهاي گذشته اعالم
كه نام برخي بانكهاي كلمبيا در اين بين 

  .شود ديده مي
 
 

  كتاب

  
  "رولينگ. كي. جي"اثر تازه 

. كي. جي"تلويحي پس از خداحافظي 
، قرار است "هري پاتر" با مجموعه "رولينگ

ترين كتاب اين نويسنده ثروتمند  فروش تازه
. براي كمك به بنيادي خيريه آغاز شود

رود، با وجود به پايان رسيدن  انتظار مي
، اثر جديد "هري پاتر"مجموعه هفت جلدي 

 نام دارد، "حكايتهاي بيدل خنياگر"نيز كه 
ترين كتابهاي جهان  رفروشبه يكي از پ

  .تبديل شود
تمام درآمد حاصل از فروش اين كتاب به 
يك نهاد خيريه كه به كودكان نيازمند در 

كند و خانم  اروپاي شرقي كمك مي
 نيز از موسسان آن است، اهدا "رولينگ"

  .خواهد شد

 به "الي ويزل"انتشار خاطرات 
  فارسي

   
، اثر ماندني "شب"چندي است كه كتاب 

 Elie(ي يهودي، الي ويزل  ويسندهن
Wiesel (اين . به فارسي منتشر شده است

ي   نويسنده كتاب با تالشها و تشويق
 "فرانسوا مورياك"ي فرانسوي،  پرآوازه

  . نوشته شد) 1970ـ 1885(
  19بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  18بقيه از صفحه 
  
، نويسنده كتاب را متقاعد "مورياك"

كرد كه خاطرات و يادهاي خود را از 
 دوران نازي "هاي كار اجباري اردوگاه"

 هنگامي "ويزل". به روي كاعذ بياورد
كه همراه مادر و خواهر و پدرش از 

پليس  ("اس اس"سوي ماموران 
 ي دستگير و روانه) هيتلري

 سال 15كشتارگاههاي يهوديان شد، 
زده و  هاي وحشت چهره. بيشتر نداشت

 هنگام "ويزل"گريان خواهر و مادر 
دستگيري، آخرين تصويري است كه در 

آنها پس از . اند ذهن او نقش گرفته
چندي در يكي از اتاقهاي گاز 

  .، به قتل رسيدند هاي نازي اردوگاه
   

  
 موسيقي

  
 "ااودت" و "ميريم ماكبا"

  درگذشتند
دو خواننده با ارزش زن كه زندگي و 
فعاليت هنري يكساني داشتند، در ماه 
دسامبر سال جاري به فاصله يك ماه از 

  . يكديگر، چشم بر جهان فرو بستند
 هر دو زندگي "اودتا" و "ميريم ماكبا"

خود را صرف مبارزه با ستم تبعيض 
 ماه با هم 14آنها كه تنها . نژادي كردند

ت سني داشتند، در دو سوي جهان تفاو
هر دو شهرت خود را در . مي زيستند

، دوراني كه مبارزه 60 و 50دهه 
اجتماعي و سياسي سختي در كشورهاي 
آفريقاي جنوبي و آمريكاي شمالي در 

اين دو، . جريان بود به دست آوردند
 خود را با هايدرك و احساس و اعتراض

  . موسيقي بيان مي كردند
 كه در آفريقاي جنوبي "باميريم ماك"

زندگي مي كرد، با ديگر موسيقيدانان 
سياهپوست، ملوديها و ريتمهاي محلي را 
. با سازهاي اروپايي تنظيم مي كردند

همزمان، آنها با موسيقي پرطرفدار 
آمريكايي و تكنيكهاي نو نيز آشنا شده و 

اما سي دي هاي . آنرا به كار مي بردند
اكميت تبعيض  به دليل ح"ماكبا"خانم 

نژادي در آفريقاي جنوبي در آن زمان 
توسط شركتهاي پخش موسيقي برجسته 

  . نگرديد
او بعدها در فيلم مستندي عليه نژاد 
پرستي نقش بازي كرد و سپس به 

اما .  راه يافت"ونيس"فستيوال فيلم 
دولت آپاراتايد آفريقاي جنوبي پاسپورت 
او را گرفت و حق شهروندي او را سلب 

با اين حال او بعدها در آمريكا و . كرد
اروپا شهرت يافت و آلبومهاي 
پرطرفداري به جاي گذاشت كه از جمله 

 " و "Pata Pata"آنها مي توان به 
ongqothwane"اشاره كرد  .  

 در آالباما 1930 نيز در سال "اودتا"
 هنر خود را در 60او در دهه . بدنيا آمد

بش خدمت به راهپيماييها، تظاهرات جن

حقوق مدني و رهبران اين جنبش كه 
از استعداد او براي پيشبرد اهداف خود 

من در "ترانه . سود جستند، گذاشت
 در واشنگتن 1963 در سال "راهم

  . صدها هزار نفر را همصدا كرد
 كه از بيل كلينتون مدال هنر "اودتا"

ملي را دريافت كرد، قصد داشت در 
مراسم قسم خوردن رييس جمهور 

  .ما بخوانداوبا
ترانه هاي هر دو زن هنرمند اگر چه در 
باره رنج و بي عدالتي بود اما شاد و 

  .پرانگيزه هستند
 

استفاده از موسيقي براي 
  شكنجه

اي،  روزنامه بريتانيايي گاردين، در مقاله
به بررسي پيشينه و موارد استفاده از 
موسيقي توسط دستگاههاي امنيتي 

ر دشمن يا آمريكا براي اعمال فشار ب
  . شكنجه زندانيان پرداخته است

 سال 20نويسد، حدود  گاردين مي
پيش، نيروهاي نظامي آمريكا پس از 
تصرف كشور پاناما و محاصره كاخ 
رياست جمهوري آن كشور، 

پيكر نصب كردند و  بلندگوهايي غول
هايي از  طي چند روز با پخش ترانه

گانز ان " و گروه "الويس پريسلي"
مانوئل "صداي بسيار بلند،  با "روزس
، رييس جمهوري پاناما را "گا نوريه

  . وادار به تسليم كردند
به نوشته گاردين، از آن زمان ماموران 
امنيتي آمريكا در بازداشتگاه گوانتانامو 
و برخي نقاط ديگر، پخش موسيقي با 
صداي بسيار بلند و غيرقابل تحمل را 
به عنوان روشي زيركانه براي آزار و 

  . شكنجه زندانيان به كار گرفتند
به تازگي اعتراض هنرمندان و 
خوانندگان به اعمال چنين روشي باال 

  . تر از گذشته شده است گرفته و جدي
گروهي از خوانندگان و گروههاي 
موسيقي كه از آثارشان بر خالف ميل 
آنها، در چنين مواردي استفاده شده، به 

اند  طور جمعي از دولت آمريكا خواسته
تا استفاده از آثار هنري به مثابه 

  . افزار را متوقف كند جنگ
توان  اين هنرمندان كه از جمله آنها مي

 و گروه "بروس اسپرينگستين"به 
"Massive Attack" ،اشاره كرد 

اند در كنسرتها و  اعالم كرده
هاي موسيقي، از موازين  جشنواره

حقوق بشر دفاع خواهند كرد و با 
چند دقيقه سكوت، اجراي يك يا 

نسبت به چنين اقدامي اعتراض خواهند 
  . كرد

در اين مقاله آمده است كه يكي از 
داليل استفاده از موسيقي بلند و با 
صداي ناهنجار آن است كه اين روش 

رساند، هيچ  با وجود آزار شديدي كه مي
اي روي بدن باقي  اثر قابل مشاهده

  . گذارد نمي
كي از زندانيان روزنامه گاردين از قول ي

نويسد  سابق بازداشتگاه گوانتانامو مي
كه پخش دايمي موسيقي بلند باعث 

  . شده بود كه او به مرز جنون برسد

  
  انحراف سرمايه داري كالسيك 

  
   14بقيه از صفحه 

اگر خاصـيت   . ويژه از سوي اعتبار مسكن    
ممكـن  , ظروف مرتبطه زود آشكار شـود     

است خوش اثر باشد، چون قيمتهايي كـه        
رو به آسمان مي رفتنـد، پـايين خواهنـد          

منتها براي خانوارها اين امر ناروشن . افتاد
ــد  ــد مانـ ــركتها  . خواهـ ــمت شـ در سـ
چون اصول پايـه يـي      . دردسرآفرين است 

ت مشكالت آنها را مي بايس. درست بودند
در ســـرمايه گـــذاري، كـــه خيلـــي زود 
. محسوس خواهد شد، با دقّت دنبال كـرد    

اين مشكالت ممكن است مـدتهاي دراز       
  . ديناميسم آنها را مختل كنند

به يـك بـدن سـالم       » اعتبار زود شكن  «
حمله خواهد كـرد و بـدين ترتيـب همـة           
مساٌله به اين خالصه مي شود كه چقـدر         

 آيا بلندمدت و با دوام     طول خواهد كشيد؟  
خواهد بود، مثـل ژاپـن، يعنـي دوره يـي           

   ميليارد    1000بيش از ده سال؟ يا نه، با        
دالر آمريكا و ملي كردنهـاي اروپـا، ايـن          
دوران بــدون خــسارت زيــاد، خواهــد     
گذشــت؟ ايــن ترديــد در نوســان كنــوني 

آن چه يقـين    . بورسها قابل مشاهده است   
راي سال به نظرم مي رسد اين است كه ب   

ــك 2009 ــي ش ــع 2010 و ب ــار وض  دچ
سختي خواهيم بود، دو سال سـياهي كـه    
با زير سؤال رفتن خيلي چيزها در زمينـة         

سياسي ـ در فرانسه و در جاهاي ديگـر ـ     
  . همراه خواهد بود

  ـــــــــــــــــــــــــ
، 244، شمارة 2 اين گفتگو در هفته نامة لوموند *

  .    ده است چاپ ش2008 اكتبر 18شنبه 
، دوران رشـد  1975 تـا  1945  منظور سالهاي    **

  ).م(بزرگ اقتصادي در اروپاست 
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  زنان در مسير رهايي 
  

  11بقيه از صفحه 
امروز، هر سال در همين تاريخ، زنان 
عربستان سعودي در حالي كه بلوزي 

 "راننده"پوشيده اند كه روي آن كلمه 
اين . مي آيندنوشته شده است، گرد هم 

 سال پيش، بعد 18زنان نيز درست مانند 
از برگزاري اعتراض با هم كيكي مي 
خورند كه روي آن عكس اتومبيلي 
. كشيده شده و سپس عكس مي گيرند

زنان ابراز مي دارند كه اگر چه توسط 
افراد و گروههاي افراطي مذهبي مورد 
تهديد قرار مي گيرند اما مي بايست اين 

آنان معتقدند كه . مي داشتروز را گرا
روزي فرا خواهد رسيد كه عكسي كه 
آنان هر سال بعد از اعتراض با يكديگر 
مي گيرند، در موزه اي جهت يادبود 
مبارزه زنان عربستان سعودي عليه 
ممنوعيت حق رانندگي زنان در انظار 

  .آيندگان به نمايش گذاشته شود
  

غفلت پيرامون جلوگيري از اعمال 
  يه زنان خشونت عل

سازمان عفو بين الملل، بيست و چهار 
  2008نوامبر 

سازمان عفو بين الملل همراه با 
فرارسيدن روز بين المللي منع خشونت 
عليه زنان اعالم كرد كه اعمال خشونت 
عليه زنان به ويژه در مناطق جنگ زده و 
داراي مشكل مانند مناطق شرقي 
جمهوري دموكراتيك كنگو همه گير 

اطقي كه دولت يا نمي خواهد و است؛ من
يا قادر نيست كه مرتكبان به اين جنايت 

اعمال . را مورد محاكمه قرار دهد
خشونت عليه زنان هنوز در سراسر جهان 

در . مشكل بزرگي به حساب مي آيد
برخي جوامع مردان آگاهند كه اگر 
همسر، خواهر و يا دختر خود را مورد آزار 

 به قتل و اذيت قرار دهند و يا حتي
برسانند، از نظر قانوني تحت تعقيب قرار 

اين فقط يك نمونه از . نخواهند گرفت
آموزش اشتباهي مي باشد كه از طرف 
پدر در برابر چشمان فرزندان نسبت به 

  . مادر به نسل آينده انتقال مي يابد
سازمان بهداشت جهاني در اوايل سال 
جاري اعالم كرد كه تحقيقات علمي 

د كه آزار و اذيتهاي فيزيكي نشان مي ده
و جنسي به صورت روزمره در مشكالت 
بارداري، سقط جنين، بيماريهاي زنانه و 
گوارشي و ديگر ناراحتيهاي مزمن تاثير 

زناني كه مورد آزار و . بسزايي دارد
اذيتهاي فيزيكي و جنسي قرار مي گيرند، 

 4 برابر بيشتر از ديگران به خودكشي و 3
ديگران به اين عمل اقدام برابر افزون بر 

  .مي ورزند
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دبيرخانه شوراي ملي مقاومت اطالعيه  

  ايران
  )2008 دسامبر 19(1387آذر29
   

ديوان عدالت اروپا در چهـارمين حكـم خـود          
طي دو سـال گذشـته، در خواسـت شـوراي           
اتحاديه اروپا و دولت فرانسه براي به تعليـق         

 در 2008دســامبر 4در آمــدن اجــراي حكــم 
و مورد مجاهدين تا پايان پروسه فرجام را رد         

اعالم كرد و دسـتور   ” بوضوح غيرقابل قبول  “
داد شورا مـي بايـستي تمـامي هزينـه هـاي            

  . حقوقي مجاهدين را بپردازد
به اين ترتيب دادگاه نقطه پاياني بـر تعلـل و         
بهانه جوييهاي غيرقـانوني شـورا گذاشـته و         
هيچ راهي جز پذيرش حكم دادگاه مبني بـر         
لغــو برچــسب تروريــسم عليــه مجاهــدين و 

ــ ــه مجاهــدين در ليــست    اذع ان بــه اينك
  . استنگذاشتهتروريستي نيستند باقي 

دســامبر يعنــي 4شــوراي اتحاديــه اروپــا روز 
بالفاصله پس از اعالم سومين حكم دادگـاه        
مبني بر لغو برچسب تروريستي عليه سازمان       
مجاهدين خلق ايران، با بهانـه كـردن يـك          
پاراگراف از يك حكم ديگر همين دادگـاه، از    

اه درخواست كرده بود كه موافقت نمايد       دادگ
اجراي حكم تا پايان مهلت فرجام خـواهي و         
يا چنانچه از سوي شورا فرجام خواسته شـود         

ايـن در   . تا پايان پروسه شورا به تعويق بيفتد      
خواست متعاقبا توسط دولت فرانسه نيز مورد       

  .حمايت قرار گرفت
شورا و فرانسه كه بوضوح از شكست محتوم        

 يك فرجام محتمل مطلع بود به اين        خود در 
وسيله تالش داشت بـا بـه تعويـق انـداختن           
اجراي حكم خدمت بيشتري به ماليان خون       

  . آشام كرده باشد
اين در حاليست كه طبق قانون، هر زمان كه         

شورا را لغو كنـد، ايـن       ” تصميم“دادگاه يك   
حكم الزم االجراست و مـشروط بـه فرجـام          

  .نيست
همچنين پس از آن صادر     حكم جديد دادگاه    

روز ” موضـع مـشترك   “شد كه شورا در يك      

دسامبر، در يك اقدام فريبكارانه بـه منظـور         17
خريد وقت، از انتشار ليـست جديـد خـودداري          

شـخص جديـد بـه      13كرد و صرفا اعالم كرد      
 اضـافه شـده     2008ژوييـه   15موضع مشترك   

  .است
پاراگراف مي  15دادگاه در يك حكم كه شامل       

اين سوال شورا بـراي تفـسير       “م كرد   شود اعال 
حكم دادگاه رد مي شود و بوضـوح غيـر قابـل           

و اضافه كـرد شـورا مـي بايـست          ” قبول است 
هزينه هاي سازمان مجاهـدين خلـق ايـران را      

  .بپردازد
خـانم مـريم رجـوي ريـيس جمهـور برگزيــده      
مقاومت ايران، در اين رابطـه گفـت چهـارمين          

مجاهـدين و  حكم دادگاه عدالت اروپا بـه نفـع      
عليه تصميمهاي غيرقـانوني شـوراي اتحاديـه        
اروپا، ديگر هيچ بهانه اي براي پذيرش فـوري         
حكم از سوي شورا و اذعان به اينكه مجاهدين 

آذر در ليست تروريستي نيستند بـاقي       14از روز   
وي افـزود هـيچ اقـدامي از سـوي        . نمي گذارد 

شورا نمي تواند مانع اجراي حكم باشد و ابـراز          
دواري كـرد كـه اتحاديـه اروپـا بـا گــردن      اميـ 

گذاشتن فوري به حكم دادگاه از بـي اعتبـاري          
  . بيشتر خود جلوگيري كند

خانم رجوي افـزود در دو هفتـه گذشـته شـورا          
تالش كرد تا از پذيرش و اذعان به اين حكـم           
سر باز زند، اما حكم جديد نقطه پايان بـر زد و            

از بند كثيفي مي گذارد كـه سالهاسـت برخـي           
دولتهاي اروپايي با فاشيـسم دينـي حـاكم بـر           
ايران عليه مردم و مقاومـت ايـران پـيش مـي           

  .برند
ــسارتهاي    ــران خ ــتار جب ــوي خواس ــانم رج خ

سال گذشـته مـردم     7عظيمي شد كه در طول      
ايران بخاطر اين نامگذاري غيرقانوني متحمـل     

وي افزود هيچ چيز بـيش از برچـسب   . شده اند 
مشروع مـردم ايـران،     تروريستي عليه مقاومت    

به فاشيسم ديني حاكم بر ايـران و بنيـادگرايي          
اســالمي و تروريــسم برخاســته از آن خــدمت 
نكـــرده و در مبـــارزه عليـــه تروريـــسم و    

  . تروريستهاي واقعي، اخالل ايجاد ننموده است
 
  

چه كسي بايد 
دادگاهي شود، 
كارگران هفت تپه 
يا رژيم سركوبگر 
 جمهوري اسالمي؟
  ليال جديدي

دادگاه پنج تن از اعضاي 
هيات مديره سنديكاي 
نيشكر هفت تپه و يك 

به   دزفولروزنامه نگار در
تبليغ عليه نظام "جرم 

 برگذار "جمهوري اسالمي
تبليغ عليه نظام " .شد

 به معني "جمهوري اسالمي
درخواست كارگران براي 
دريافت مطالبات به حق خود 
، كه شامل مواردي همچون

پرداخت دستمزد و حقوق 
معوقه، رفع پيگرد و 
دستگيري كارگران، برداشته 
شدن هرگونه فشار از فعاالن 
كارگري، رسمي كردن 
كارگران موقت، اجراي طرح 
طبقه بندي مشاغل و 
همچنين به رسميت شناخته 
شدن سنديكا و تشكل 
كارگري در اين واحد توليدي 

به گرسنگي كشاندن . است
ه هايشان، كارگران و خانواد

ضرب و شتم، بازداشت و 
سركوب آنها كه پاسخ رژيم 
به كارگران بوده است، در 
حكومت واليت فقيه جرم به 

  .حساب نمي آيد
علي نجاتي، فريدون آقايان 

نيكوفرد، قربان عليپور، جليل 
و محمدحيدري مهر  احمدي

و يك خبرنگار به نام 
ابوالفضل عابديني محاكمه 

 حقوق مي شوند زيرا آنان از
كساني دفاع مي كنند كه 

حمايت واليت فقيه از قرباني 
شركتهاي دولتي و خصوصي 
متعلق به آقازاده ها و سرازير 
كردن سود به جيب مزدوران 
خود با وارد كردن شكر شده 

هزاران كارگر اين . اند

كارخانه به بهانه ارزان شدن بهاي 
شكر به فقر و تهيدستي سوق داده 

حاليست كه نه تنها شده اند و اين در 
شكر به هيچ وجه ارزان تر به دست 
مصرف كننده نرسيده بلكه، قيمت آن 

  . گران تر نيز شده است
نيروهاي سركوبگر مدافع سرمايه 
داري پيوسته به صفوف كارگراني كه 
پس از بارها مراجعه به مقامات 

 پرداخت "حق مسلم"مسوول براي 
دستمزد و داشتن محل كار، دست به 

اض و اعتصاب زده اند، حمله اعتر
كرده اند و با ضرب و شتم كارگران 
معترض را زخمي و بازداشت مي 

  .كنند
چه كسي بايد محاكمه شود؟ ستم گر 
يا دادخواه؟ مطالبات كارگران نيشكر 
هفت تپه، مطالبات كارگران و 

نه تنها رژيم . زحمتكشان ايران است
جمهوري اسالمي بلكه، هيچ 

ته است با ترتيب ديكتاتوري نتوانس
دادن دادگاه براي حق خواهان، خود 

  ! به تاريخ بنگريد. را تبريه كند
پيروزي نهايي از آن زحمتكشان 
پيگير و متشكل با حمايت همه 
. انسانها و نيروهاي مدافع عدالت است

به همين دليل هم هست كه رژيم 
تالش مي كند اين صف را بشكند و 

ل از مقاومت و همبستگي به هر شك
  .ممكن جلوگيري كند
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  شهداي فدايي 

  دي ماه 

 - خاطره جمـالي     -اهللا كريمي    فتح: رفقا

ــفيعي   ــاج ش ــضي ح ــا  مرت ــسين -ه  ح

 سـيروس  - مرتضي احمدي -محموديان  

 يوسـف  -الـديني    محمد زيـن   -قصيري  

 -پــور اصــيل   فاطمــه حــسن-زركــاري 

 مسرور فرهنـگ    -آهنگران   بهمن روحي 

ــوروزي - ــسن ن ــه  فا- ح ــسي(طم ) شم

اولــين شــهيد ( شــاهرخ ميثـاقي  -نهـاني  

 -) جنــبش دانــشجويي خــارج كـــشور   

خدابخش شالي  به دست دژخيمان شاه و        

ــي و   ــراي دموكراس ــارزه ب ــي در مب خمين

ــه 1350سوسياليــسم از ســال  ــاكنون ب  ت

  . شهادت رسيدند

دادگاه اتحاديه اروپا در چهارمين حكم در 

عليق حكم لغو خواست شورا و فرانسه براي ت

برچسب تروريستي عليه مجاهدين تا پايان 

 پروسه فرجام را رد كرد


