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 هنگامی که
 !می پيوندد" بی غيرت ها"ولی فقيه هم به جرگه 

 تقی روزبه
این راهمه بخاطرداریم درزمانی که بحث انجام مذاکره وبرقراری رابطه با 
دولت آمریکا،درميان بخشی ازحاکميت وبویژه درميان جناح رقيب و 

ئی با دولت های اصالح طلبان حکومتی برای مصالحه وکاستن از تنش زدا
 اوج گرفت،خامنه ای مطابق معمولِ  لحظات -بویژه دولت آمریکا-غربی

بحرانی واردميدان شده و با تهدید کسانی که دم ازرابطه و مذاکره می 
بااین وجود این تهدید باعث نشد که اودرطی . زدند،آنها را بی غيرت ناميد

. يرتی انجام ندهداین مدت خود گام هائی درجهت فرورفتن به ورطه بی غ
گام نخست را وقتی برداشت که رسما موافقت خود را با مذاکره مستقيم 

ازهمان موقع  .ميان ایران وآمریکا درمورد مسائل عراق اعالم داشت
روشن بود که طرفين مایلند به موازات دامن زدن به سياست های بحران 

اکنون . یندآفرین، دریچه ای هم برای گفتگو ومصالحه با یکدیگر بگشا
دولت وارتش آمریکا خرسند ازنتيجه این مذاکرات،که درزیرشمشيرآویخته 
وتهدید سنگين ایران صورت گرفت،اذعان  دارند که ميزان عمليات 

 50تخریبی وتروریستی ونيزتلفات نيروهای آمریکائی درعراق بيش از
عمليات شبه نظاميان شيعه متوقف شده .کاهش پيداکرده است% 60تا

ل مهمات ایرانی به شورشيان عراق کاهش چشم گير یافته وارسا
ناگفته نماند که انجام مذاکره بين دولت آمریکا و ایران،یکی .است

هميلتون بودبرای خروج ازباتالقی که دولت -ازپيشنهادات کميسيون  بيکر
دولت بوش برای آنکه این نوع باصطالح .آمریکا درآن  فرورفته است
بی به اهداف آمریکا باشد وحمل به ضعف گفتگوهادرخدمت دست یا

وافزایش توقع درحریف نگردد،همان گونه که کيسينجرهم به نوعی 
برآن شد تا آن را باانواع فشارهای غيرنظامی و -توصيه کرده بود

باین ترتيب بود که تهدید به .ترکيب کند) تاحد بازی برلبه پرتگاه(نظامی
مشيری آویزان برفرازتالش های استفاده ازگزینه نظامی همواره بعنوان ش

معطوف به بحران هسته ای که خودبخشی ازیک بحران بزرگتربشمارمی 
رود،قرارداشت واکنون نيزبه درجاتی والبته باتأکيدی کمترازگذشته هم 

چرا که موتوردیپلماسی بدون آن ازحرکت .چنان بر روی ميز قراردارد
 به هدف های آمریکا هدف آن بودکه گزینه سياسی برای نيل.بازمی ماند

مؤثربيفتد وباالقاء خطر ترس ونگرانی ازبرافروخته شدن جنگ 
جدید،اجماع جهانی حول آنچه که امپریاليسم آمریکا به مثابه تنها ابرقدرت 

  . موجود دیکته می کند،صورت گيرد
 سخنانی که خامنه ای درمسافرت خود به یزد برزبان راند، آشکارا نشان 

ی  وکلی ومشروطش به برداشتن گام دوم برای دهنده موافقت اصول
دراین .مذاکره وقبل ازهرچيز باهدف هموارکردن مسيرآتی آن است

رویکردتازه مخالفت کمابيش مطلق تاکنونی نسبت به اصل برقراری رابطه 
ایدئولوژیکی ونفی یک جانبه درآمده -با آمریکا ومذاکره، ازحالت ارزشی

زیگنالی که .زیان بيان می شودو بصورت مشروط وبا محاسبه سود و
درالبالی این سخنان خطاب به دولتمردان غربی وجودداشت ، بالفاصله 

چنانکه .توسط مخاطبين آن دریافت شد ومورد استقبال قرارگرفت
اظهارات این هفته رهبرایران "سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید

 واحتماال می تواند راه برقراری گفت وگوهائی را ميان واشنگتن 
 ."ازسرگيری روابط دیپلماتيک ميان دوکشورراهموارسازد

درواقع واکنش مشروط خامنه ای، پاسخ متقابلی بود نسبت به طرح 
مذاکرات مستقيم ومشروطی که پيشترو بارها توسط مقامات آمریکائی 

رایس بارها خاطرنشان . وازجمله خانم رایس برزبان رانده شده بود
ت درهرنقطه ای باهمتای ایرانی خود دیدارداشته و ساخته بودکه حاضراس

وی خاطرنشان .گفتگوکند، بشرطی که ایران غنی سازی را کناربگذارد
  . ساخته بود که آمریکا منافع هميشگی دارد ونه دشمنان هميشگی

سخنان خامنه ای عالوه برپذیرش اصل مذاکره وتأکيد برعدم توقف برنامه 
بطورضمنی دوشرط مهم و مشخصی را  غنی سازی هسته ای،درعين حال 
با (نخست،تضمين عدم حمله به ایران: برای  ازسرگيری رابطه دربرداشت

ذکراین نکته که نمونه حمله به عراق نشان داد  که نفس وجود رابطه 
دوم ،عدم تبدیل شدن سفارت ).دیپلماتيک، نمی تواند مانع از حمله بشود
هدف .خالفين و رقبای حاکميتبه مرکزتوطئه ومداخله وبند وبست با م

انتقال این پيام به گوش حریف بود که بداند رژیم هرگز اجازه نخواهد 
البته این .مجرای دیپلماسی تبدیل به کانون براندازی باصطالح نرم بشود

نکته را نيزنباید ازقلم انداخت که درنزدسردمداران نظام اسالمی،وقتی 
ه سخن به ميان می آید دارای ازعوامل واقعی تضمين کننده وبازدارند

تکميل چرخه غنی سازی بطورکامل یعنی داشتن : دورکن اساسی است
  .اقتداربالقوه هسته ای وتضمين های سياسی دال برعدم حمله

بی تردید مخاطب خامنه ای دراین سخنان فقط بوش و دولت کنونی 
که دارد واردسال آخریعنی سال سترونی تصميم گيری های مهم -آمریکا

 و مشارکت دربازی دیپلماتيک معطوف -توسط ریاست جمهوری می شود
بلکه عالوه برآن وجوهی هم چون دامن زدن به .به لحظه حاضرنيست

آشفتگی درميان صفوف  طبقه سياسی حاکم در آمریکا ، باتوجه به اینکه 
نحوه برخورد بابحران هسته ای ایران ازمسائل مهم انتخاباتی این دوره 

ب می شود، ونيز تشدید تضادهای درونی جناح های آمریکا آمریکا محسو
  .را نيزدربرمی گيرد...و شکاف بين اروپا و آمریکا و 

گرچه آن بخش ازسخنان خامنه ای که مربوط به چراغ سبززدن برای مذاکره 
است،درنزد دولتهای غربی ورسانه های عمومی بازتاب بيشتری پيداکرده و 

خامنه ای دارای نکته  دیگری هم بود که بنوبه پيداخواهد کرد ،اما سخنان 
خود دارای اهميت است وآن صراحت دادن به این مساله بودکه همگان بدانند 

است که تصميم نهائی نظام وازجمله درمورد روابط خارجی و " او"که این 
بحران هسته ای را برزبان می راند وحتا تاآنجا پيش رفت که که بطورضمنی 

  مخاطبان وقدرت های جهانی برساند که ازقاطی کردن مواضع این پيام را به
این سخنان خامنه ای هم .نظام با تعابيروسخنان رئيس جمهوری اجتناب کنند

  :دارای مصرف خارجی است و هم داخلی
دروجه خارجی حامل این پيام است که آنهانباید سخنان تحریک کننده احمدی 

 کنند ومبنای قضاوت و برخورد نژاد را دقيقا معادل سياست نطام تلقی
آشکاراست که درانيجااحمدی نژاد درنقش حيوان دست آموزی .قراربدهند

ظاهر می شود که قراراست وقتی نيازبه کيش دادن احساس می شود پارس 
درهرحال خامنه ای عالوه برتفکيک !. کند وبهنگام چخ گفتن ساکت وآرام باشد

نژاد،اعالم داشت که خوداوهرلحظه مواضع نظام ازتعابيرپرسروصدای احمدی 
که زمان را مناسب بيابد، قبل ازهرکس دیگر به دفاع ازبرقراری رابطه 

خامنه ای برای آنکه درعمل هم نشان بدهد که اقتدار او !.برخواهد خواست
بدون خدشه است،چنان که شاهدبودیم، درهمين روزها با دورزدن احمدی نژاد 

رأسا دونفرازمشاوران خود،الریجانی و و تيم هسته ای یک دست شده اش،
والیتی را جهت انجام مأموریت دیيلماتيک به مصروفرانسه روانه کرد تا 
باتاکتيک دولت آمریکا برای ایجاد محوری ازاسرائيل وکشورهای عرب وسنی 
منطقه برای مهارایران،به مثابه بخش دیگرازپيشنهادکميسيون بيکروهميلتون 

  .   مقابله کندبرای فائق آمدن بربحران
  !ایجاد رابطه بدست خودمان وبسود خودمان

و ) درسطح باالتر(تأکيد خامنه ای مبنی براین که تصميم نهائی برای مذاکره
ایجاد رابطه با آمریکا را اوخواهد گرفت ونه هيچ کس دیگر،درعين حال 

چرا که اگر این تصميم همان  نظری باشد که از مدتها . مصرف داخلی هم دارد
مطرح کرده اند، پس آن را باید باچنان ) ازجمله رفسنجانی(يش رقبای اوپ

شيوه ای و با چنان تأکيدی همراه کرد،که مبادا حریفان به هوس سهم خواهی 
همانطورکه وی وحاميان باصطالح اصول گرایش،مصادره .بيشترازقدرت بيفتند

ول گرائی اصالح طلبی اصول گرایانه واص"شعار اصالح طلبی را تحت عنوان 
بزیرکشيدند،اکنون با " قدرت"فرموله کردند و آنها را از" اصالح طلبانه

برمبنای این روش، نباید . شعارمذاکره ورابطه نيز بهمان ترتيب عمل می کنند
هرگززمام مذاکره رابدست کسی وجریانی بيرون ازجرگه اصول گرایان خالص 

يرد باید بدست خودمان اگرقرارباشد مذاکراتی هم صورت گ. وکامالخودی داد
باشد وبرای خودمان ونباید اجازه بدهيم که دشمن و یا رقبا ازآن  پيشروی 

تصادفی نيست که .  استفاده کنند... خزنده ویاباصطالح  براندازی نرم و
ازمدتی پيش همزمان با این مساله محاکمه  حسين موسویان ،سخن گوی تيم 

نوس یعنی یکی ازمحرم ترین هسته ای وسفيرایران درزمان جنایت ميکو
عناصررژیم که به رفسنجانی نزدیک است،بجرم جاسوسی وبعنوان بخشی 

ویا قبل ازآن . ازنبردقدرت بروی صحنه علنی مجادالت کشدیده شده است
به عنوان خط تماس رفسنجانی با -ازگفتگوی موازی روحانی وسوالنه

جال احمدی نژاد درواقع جاروجن.اروپائيان وآمریکا ممانعت به عمل آمد
ووزارت اطالعات عليه جاسوسی حسين موسویان یکی دیگرازمصادیق کيش 
برای پارس کردن است که بدون حمایت ازسوی خامنه ای نمی توانست 

  .صورت گيرد و ادامه پيداکند
باید توجه داشت که  طرح مذاکره درمرحله فعلی هم کلی و هم مشروط بيان -1*

هم چنان که تأکيد .اما معادل عملياتی شدن آن دانستشده  است ونباید آن را الز
 آژانس جاسوسی آمریکا رانيزنباید به معنای 16بيشتربردیپلماسی پس ازگزارش 

حل شدن چالش ها وکنارگذاشته شدن گزینه نظامی وحتا عدم احتمال حادشدن 
  .مقطعی مجادالت دانست

اوهای آمریکا،یک نمونه چنانکه نمونه تنش مربوط به قایق های سپاه پاسداران ون
برجسته ازاین گونه تحوالت است که می تواند بحران را الاقل بصورت مقطعی 

  .حادکند
 مساله اصلی منافع متفاوت ورقابت آميزی است که دوسوی قطب بحران درسطح 
ایران ودرمنطقه دنبال می کنند وتامادامی که مصالحه کلی حول محورهای اصلی 

،اصل بحران عليرغم افت وخيزهای مقطعی وحتا موردمناقشه صورت نگيرد
 86-10-20- 10- 01-2008  .تعویض ریل های حرکت آن برقرارخواهد بود

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



 3

  یک رویدادبر تأملی 
 دردهانه خليج فارس اتفاق افتادو بگفته مقامات حادثه اخيری که

بيانجامد، وسپس   ميان طرفين  آتشآمریکائی نزدیک بود به تبادل
حادی که مقامات رسمی آمریکا ،ازبوش  واکنش های پی درپی و

 کاخ سفيد تارسانه هایسخن گوی ورایس وگيتس و
دولت ایران را ازپی آمدهای خطرناک  ازخودنشان دادندو آمریکا

این واقعيت دهنده نشان برحذرداشتند، وبسيارجدی تکرارآن
جاسوسی  سازمان های رسندملی ارزیابیعليرغم انتشا که بود

می تواند هم   خليج فارس هنوزهم وازجمله تاچه حد منطقه،آمریکا
 هردوطرف منازعه گواینکه .خطرناکی باشد دثآبستن حوا چنان

  میذیبتکطرف دیگر راادعای باروایت های متفاوتی ازحادثه،
تی خارجی روشن نيست که براسین  برای ناظر همکنند،وتااین لحظه

محرک اوليه  دانستن اینکه اما.است اصل واقعه به چه شکلی بوده
 دارد،اما اهميتدرجای خود،ضمن این که  بوده استکدام طرف

اوضاع منطقه  حساس وخطرناک بودن،یعنی توفيری دراصل قضيه
  .بوجود نمی آورد

 رابخودمشغول می رناظریه آنچه که بيش ازهرچيزذهن
درآستانه مسافرت  که ازیکسو است  هاین حادث کند،همانازمان وقوع

اصلی آن   که هدف ای استبوش به منطقه وتبليغاتی پرسروصدا
مهارایران وفروش  محوری ازاسرائيل وکشورهای عرب برای ایجاد
بدیهی  .کردن منطقه است بيشترتسليحات نظامی وميليتاریزه بازهم

است وقوع زمانی این حادثه بهترین فرصت ومستمسک را برای 
انب  ازج.يشبرد هدف های آمریکا و اسرائيل درمنطقه فراهم ميکندپ

انتخابات آمریکا    درآستانه مرحله اولدیگر این رویداد درست
ی حزبی صورت می گيرد که می تواند تأثيرمهمی هااوگزینش کاندید

دررویکرد مردم آمریکا نسبت به کاندیدها وبسود اقبال بيشتربسوی 
ای شدیدتروخشن تر درمواجهه با بحران آنها که خواهان برخورده

عالوبراین باانتشارسندارزیابی آژانس .ایران هستند، داشته باشد
 طلبی که آمریکا،نئوکان های جنگ اطالعاتی های

،می توانند  تحت فشاربيشتری قرارگرفته بودنددرنزدافکارعمومی 
رح چنانکه فاکس نيوزبااستفاده ازاین حادثه وباط.جان تازه ای بيابند

این که رژیم ایران خواهان درگيری محدود با آمریکا برای حمله به 
اسرائيل است،بالفاصله درخواست حمله نظامی به ایران را مطرح 

 .ساخته است
منطقی ومحاسبه  سودوزیان، روشن است که وقوع این  نظر از

حادثه تماما به ضررموقعيت رژیم ایران وبسود حریف و نيروهای 
ه و بخصوص درآمریکا تمام می شود وباین لحاظ جنگ طلب درمنطق

انجام آن درچنين شرایطی ازسوی رژیم ایران احمقانه ونسنجيده به 
اماهم واکنش انفعالی اوليه مقامات رژیم وسپاه دراین . نظرميرسد

مورد که به نوعی متضمن تصدیق ضمنی روایت حادثه اززبان 
ردهای همين طرف دیگربود،ونيزدرنظر گرفتن مواردی از عملک

رژیم درگذشته ویا نشأت گرفته ازجناح بندی ها وتضادهای درونی 
آن وبخصوص یکه تازی سپاه، وقوع اینگونه عملکردهای احمقانه 

وازقضا .وفاجعه آفرین را نمی تواند ازسوی وی  بالکل منتفی کند
وقتی رابرت گيتس وزیردفاع آمریکا خواهان این ميشود که مقامات 

ت آن را ازخودسلب کرده و به خودسری سپاه محول ایرانی مسئولي
کنند ،انگشت برچنين واقعيتی نهاده وبدنبال بهره برداری ازهمين 

  .نوع شکاف هاست
یعنی درآستانه  :به واقعيت نزدیک ترباشد شاید جمع بين ایندو

مسافرت بوش که شعارمحوری آن طرد کامل رژیم ایران ازجامعه 
، هم  بدرجاتی اقدام "قدرت نمائی "جهانی ومنطقه است به مثابه

به تجربه دیده ایم (تحریک آميزتوسط رژیم ایران صورت گرفته باشد
که رژیم ایران در فراهم کردن دستاویزهای الزم مهارت فراوان 

، و هم بدرجاتی بزرگ کردن حادثه وآب وتاب دادن  به آن )دارد
بخصوص  . نتوسط دولت آمریکا،برای بهره بردارهای همه جانبه ازآ

روند تندترشدن تدریجی لحن و مواضع  تهدید آميز مقامات آمریکائی، 
نشان دهنده آن است که آنها درانتظارنزول چنين مائده آسمانی، آن را 

  .سریعا قاپيده ودرچهارگوشه جهان به جارزدن پرداخته اند
شاید باین زودی ها ویاحتا هرگزروشن نشود که حقيقت حادثه  چه بوده 

مهم آنست که بحران . هم چنانکه دربسياری مواردچنين شده استاست،
 می رسيده  و به صيد خود آفرینان و جنگ طلبان ازهردوسو به مراد

 86-10-20-10-01-2008 راز سايت راه کارگ. مروارید پرداخته اند

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

 گفتگوی رادیو همبستگی با 
  رضا شالگونیرفيق محمد 

 
   گر چه در هفته های گذشته با علنی شدن گزارش  :رادیو همبستگی

شانزده سازمان اطالعاتی و جاسوسی آمریکا و تاکيد گزارش بر متوقف 
، گفتار 2003 هسته ای  از جانب ایران در سال –نمودن طرح نظامی 

د،  نظامی آمریکا به حاشيه رانده ش-جنگ طلبانه در نزد مقامات سياسی
اما واقعيت اینست که امروز بيش از هر زمانی سایه ی سنگين جنگ در 

ایران این گزارش را سند حقانيت ، . فضای منطقه احساس می شود 
شفافيت و مظلوميت خود دانسته است اٌما خود بهتر می داند که نمی 

این گزارش باعث شکاف . تواند با این گزارش گزینشی برخورد نماید 
شورهای پنج باضافه یک شده است و به وزن روسيه و بيشتر نزد ک

در هفته ی گذشته اتفاق . چين در این تصميم گيریها افزوده است 
دیگری نيز افتاد که ایران آنرا پيروزی بزرگ برای خود می داند و آنهم 
تحویل اولين محموله ی سوخت اتمی ازجانب روسيه بعد از سالها 

خت ، ایران باید پاسخ می داد که دیگر به مجرد تحویل سو. بدقولی بود
چه اصراری برای غنی سازی دارد و در این ميان پاسخ آقا زاده رئيس 
سازمان انرژی اتمی کامًال غافلگير کننده بود که اعالم نمود ایران در 
حال ساخت یک نيروگاه اتمی دیگر در دارخوئين خوزستان است و هدف 

نگاهی به سياست های .  است از غنی سازی تهيه سوخت آن نيروگاه
هسته ای ایران، تشکل های ضد جنگ ایرانی در داخل و خارج از 
ایران، نظریه ی تشدید تحریم از جنس هوشمندانه اش، برآمد گفتمان 
چپ در دانشگاههای ایران، نگاهی به نقطه نظرات دکتر زرافشان و 

ين باسابقه مواردی از این نوع در گفتگو با محمد رضا شالگونی از فعال
سالم  : ی جنبش چپ و کمونيستی ایران واز رهبران سازمان راه کارگر

 . درود بر شما آقای شالگونی و اميدوارام شاد و سالم باشيد 
سالم عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو :  شالگونی

د که با زنده باشيد و ممنونم از دعوتی که از من کرده ای. همبستگی 
  .ان شما صحبت کنم شنوندگ

آقای شالگونی بنظر می .  متشکرم که دعوت ما را پذیرفتيد :همبستگی
آید دو مورد که در مقدمه گفتم یعنی گزارش اطالعاتی سازمانهای 
جاسوسی آمریکا و تحویل سوخت هسته ای از یک نظر گاه دیگر بيشتر 

برای از آنچه امتياز و پيروزی برای ایران باشد، بنوعی یک دام هم 
ایران می باشد و حاال ایران بایستی خيلی شفاف تر و صریح تر با 

 . مسائل برخورد کند
شورای اطالعاتی " درخود آن نتيجه گيری گزارش !  ببينيد  :شالگونی

، مساله ای که هست اینست که مطرح می شود ایران از " مٌلی آمریکا
خود این معنای .  طرح نظامی هسته ای را کنار گذاشته2003سال 

و . آنست که ایران قبًال چنين طرحی داشته و در آن سال متوقف کرده 
همچنين توجه باید داشت که در نتيجه گيری آن گزارش آمده است که با 
اطمينان نسبتًا باالئی می شود گفت که هنوز ایران نظامی کردن طرح 

معنای این حرف اینست که جمهوری . هسته ایش را از سر نگرفته
می همچنان در پی این مساله هست ، منتهی دو نتيجه فشارهای بين اسال

المللی و اوضاع و احوال از اینکار منصرف شده، توجه داشته باشيد که 
. این گزارش با آن گزارشی که محمد البرادعی می دهد، تفاوت دارد 

گزارش او می گوید که ما اصًال هيچ دليلی نداریم که جمهوری اسالمی 
یعنی بنحوی ادعای رژیم . می کردن طرح هسته ای بوده باشددنبال نظا

را که اصًال هيچوقت دنبال نظامی کردن طرح هسته ای نبوده به نوعی 
اٌما . قبول می کند و در واقع می گوید که دليلی برای رد آن نداریم 

گزارش سازمانهای جاسوسی آمریکائی چيز دیگری می گویند و می 
متوقف کرده و بعد از آن هم با اطمينان باالئی  2003گویند که از سال 

می شود گفت که هنوز شروع نکرده ولی حتی اگر شروع کند تا سال 
مساله ای که هست اینست که چطور می .  طول خواهد کشيد 2015

شود تا قبل از آن جلوی نظامی شدن غنی سازی ایران را گرفت و این 
  . چيزیست که از گزارش استنباط می کنند 

" بوش" باین مساله بایستی اضافه کرد فشاری که در آمریکا از طرف 
وعده ای دیگر وجود دارد که اصًال این گزارش را کودتائی " چينی " و 

در واقع می گویند که این گزارش خيلی دقيق . عليه خودشان می دانند
نيست و نتيجه گيری اش دلبخواهی بوده، حتی عده ای ازنئوکانها علنًا 

یند که نتيجه گيری این گزارش را تا حدود زیادی سياسی کرده اند می گو
باید توجه داشت که گزارش کامل منتشر نشده و بخش کوچکی از آن . 

گویا اصل گزارش یکصد و چهل .  که نتيجه گير یست منتشر شده 
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بنابراین خيلی ها می گویند که قضيه را . صفحه بوده که منتشر نشده 
مقاله ای نوشت که اینها مساله " کيسينجر" ز جمله سياسی کرده اند وا

  . را سياسی کرده اند و نبایستی اینکار را کرد 
بهر حال فشارهائی که در آمریکا هست یک نقطه سازشی را نشان می 
دهد و آن عبارت از این است که در مورد تحریم ها دولت آمریکا موضع 

 جنگ فعًال مطرح معنایش این نيست که. محکم تری را پيش بگيرد 
از نظر آمریکائی . نيست یاعقب افتاده و بنابراین تحریم ها منتفی هست 

 -دولت آمریکا و همچنين کاندیداهای ریاست جمهوری. ها منتفی نيست 
 که احتمال انتخابشان -جز دو نفر از دموکرات ها  ..... سال آینده سال 

و " بوش" این بنابر. هم کم است ، در مورد تحریم توافق دارند 
طرفداران نئو کانزوواتيو او دارند فشار می آورند که معامله و سازش 

بنظر من . را در حدی باال ببرند که فشار بر جمهوری اسالمی کم نشود 
و همانطور که شما بنحوی مطرح کردید ، گزارش زمينه را برای جنگ 

دور سوم فعًال متوقف کرده و از بين برده و همچنين می توان گفت که 
ولی تحریم از . تحریم ها از طریق شورای امنيت  را بنحوی منتفی کرده

طریق آمریکا و متحدانش، تحریم دولت های غربی  که از نظر مالی 
امکانات زیادی برای فشار آوردن بر کشورهای دیگر دارند، ممکن است 

نباید خوشبينانه نگاه کرد که همه چيز . زمنيه ی تحریم بيشتر شود 
 دولت های وابسته به –هر چند که در بين متحدان آمریکا . نتفی شدهم

حتی در بين کشورهای شورای .  شکاف شدیدی بوجود آمده -آمریکا
  . همکاری خليج فارس این شکاف را آشکارا می شود دید 

را به کنفرانس سران شورای " احمدی نژاد" توجه داشته باشيد که 
توجه باید . ن یک حادثه بيسابقه بودهمکاری خليج دعوت کردند که ای

داشت که بيست و هشت سال پيش این شورا اساسًا در مقابله با انقالب 
یا مثًال . ایران یوجود آمده بود و تهدید ایران برای آنها مساله هست 

تشکيل شد و به نوبه " منامه"  امنيتی که در –کنفرانس استراتژیک 
و نه نماینده " متکی" سالمی نه  البته از جمهوری ا-خود ش مهم بود

مثًال .   اختالفات خيلی چشمگير بود-او در کنفرانس شرکت نکردند
نخست وزیر قطر به هيئتی که در آنجا از خطر ایران صبحت می کرد و 
اسرائيل و ایران را مقایسه می کرد که اسرائيل نيروی مسئوليست و 

 ایران را بااسرائيل ایران نيروی مهاجمی است، گفت که ما نمی توانيم
مقایسه کنيم جرا که اسرائيل دهه هاست که زمين های ما را اشغال کرده 

اینها مسائل مهٌمی هستند که . در حاليکه ایران همسایه خوب ماست 
شکاف هائی در داخل متحدان آمریکا با وابستگان به آمریکا در منطقه 

را بعنوان مهمان " ژاداحمدی ن" همينکه مثًال ملک عبداهللا . ایجاد کرده 
یا مثًال . ویژه دعوت کرده که در مراسم حج شرکت کند ، مهم است 

احمدی نژاد را دعوت کردند که از قطر بازدید کند، همه اینها حوادث 
 . خيلی مهمی هستند 

 خوب آقای شالگونی آیا اینها عالمت های مثبتی است یا : همبستگی
خليج فارس اطالعات یا گزارش اینکه واقعًا کشورهای عربی حوزه ی 

هائی دارند دال بر اینکه ایران عنقریب یک قدرت بالمنازع منطقه ای 
شود و چه بهتر که از خصومت با همسایه خود شان دست بردارند و 

 روابط عادی تر شود؟ 
بایستی توجه داشت که اینجا فاکتورهای مختلفی عمل می کند  :شالگونی

کارشناس های مسائل خاور ميانه تفسيرهای متناقضی هست و . 
یک عده ای می گویند که خود اینکه . تفسيرهای متفاوتی می دهند 

کشورهای شورای همکاری خليج و مخصوصًا عربستان سعودی این 
ژست را در مقابل جمهوری اسالمی می گيرد، نشان از این دارد که 

ماده کنند ارباب یک اشاره ای داده که زمينه را برای حرکت های بعدی آ
. یعنی مثًال اینها شروع کنند و آمریکا هم بعدها وارد مذاکراتی بشود . 

حقيقت عبارت از . اساسًاشکافی وجود دارد ! یک عده ای معتقدند که نه
این است که تعدادی از کشورهای عربی و مخصوصًا کشورهای خليج 

ینده فارس از اینکه یک جنگ دیگر درخليج فارس می تواند اقتصاد  وآ
ی آنها را به خطر بياندازد و تونلی است که در آن روشنائی دیده نمی 
شود ، نگرا ن بودند و حاال که این گزارش منتشر شده نفس راحتی 
کشدند و بنابراین است که در ائتالف منطقه ای آمریکا شکاف افتاده 

من فکر می کنم اگر توجه داشته باشيم در خود آمریکا هم . است 
گفت " بوش" توجه داشته باشيد بر خالف آنچه . جود دارد اختالف و

هفته ی قبل از انتشار از گزارش مطلع شده، واقعيت اینست  و بنحوی 
علنی هم مطرح شد که از اوت گذشته از مضمون این گزارش جورج 
بوش اطالع داشته که گفته بوده اند چيزی پيدا نکرده ایم و دليلی نداریم 

 منتشر شد که 2006اینترنت و در پائيز و حتی گزارشی در . 
 گزارش در - ان آی ای  ارزیابی اطالعاتی ملی-سازمانهای اطالعاتی

مخالفت کرده " بوش" و " ِچينی" مورد ایران به کاخ سفيد داده اند و 

اند و آنها را زیر فشار گذاشته اند که دو باره در باره ی کارشان 
. ی کاخ سفيد گزارش را بر گردانده یعن. بازبينی کنند، چون دقيق نيست 

بين آنها کشاکشی بود و مخصوصًا بعد از انتخابات پائيز گذشته و 
اکثریت آوردن دموکراتها در کنگره آمریکا، زمينه  این کشاکش قوی تر 

واقعيت اینست که نئو رئاليست ها یا ری اليست  در دستگاه . شد
 از منافع ملی آمریکا "جرج بوش" استراتژیت های آمریکائی معتقدند 

تخطی می کند و یک سلسله چيزهای ایدئولوژیک در دید گاه های او 
هست که یکجانبه گرائی خيلی بی امان دارد منافع آمریکا را  درخاور 
ميانه و مخصوصًا در خليج فارس و همچنين در بين کشورهای مسلمان 

لی ها هستند بنابراین و حتی در خود آمریکا خي. به مخاطره می اندازد 
که این گزارش را یک ضربه یا یک پيش گيری از طرف این سازمانها 

  . می دانند" بوش" و همچنين از طرف نظاميان باال عليه کاخ سفيد 
اگر اینها را در نظر بگيریم، من فکر ميکنم که اختالف های جدی وجود 

 ولی باید توجه داشته باشيم که درست در همين اختالفات می. دارد 
همين االن خيلی ها نگران این هستند . تواند حوادث دیگری اتفاق بيافتد

بوش همراه اسرائيل می تواند یک زمينه هائی را برای یک " که 
توجه داشته . سلسله درگيریهای تصادفی در خليج فارس ، فراهم کنند

باشيد که در خليج فارس نيروهای جمهوری اسالمی و آمریکا خيلی 
ابل هم هستند و اینطور نيست که دو ارتش دور از هم تنگاتنگ در مق

  . باشند
 یا مثًال در منطقه ی مرزهای دریائی ایران و عراق که آشفتگی زیادی 

  وجود دارد هر حادثه ای 
 ماجرای ملوان های انگليسی را یاد آوری می کنم که می توانند از این -

توجه . د بياورد می تواند جنگ تصادفی بوجو-ابهام ها استفاده کنند
تاکيدش را از خطر هسته " بوش" داشته باشيد که از تابستان گذشته 

ای ایران به  دانش هسته ای ایران منتقل کرد که گفت دانش هسته ای 
درکنار همه اینها باید . می تواند بر افروزنده ی جنگ جهانی سوم باشد

. ست در خود آمریکا تناقضاتی را دید که با معضل بزرگی روبروه
مخصوصٌا اقتصاد آمریکا در وضعيتی است که می رود به رکود و حتی 
ممکن است بحران بزرگی در پيش باشد و اقتصاد جهانی را هم بکام 

خيلی جاها بازارهای مالی یا باصطالح بازارهای . خودش بکشاند 
با توجه به . سرمایه وضعيت خيلی بحرانی و ابری را نشان می دهند 

بزرگ در منطقه ی حساس که بزرگترین و حساس ترین اینها یک جنگ 
آب راهه نفتی انرژی را بگيرد و تنگه ی هرمز را به مخاطره بياندازد، 

با توجه به اینها من فکر می کنم که . معلوم است که مهلک خواهد بود 
نه اینکه نقشه ی پيش ساخته ای . تناقضات جدی در قضيه هست 
کنار بياید، بلکه این معقول تر به نظر توسط دولت بوش وجود دارد که 

  . می رسد 
. باید توجه داشت که مثًال روسيه و چين هم از این مساله استفاده کردند 

همانطور که خودتان هم گفتيد روسيه قسمت اول سوخت هسته ای برای 
را امضاء " یاد آوران" نيروگاه بوشهر را تحویل داد یا چين قرار داد 

یاحوادثی که در مورد . سيار بسيار مهمی بودکرد که حادثه ی ب
کشورهای خليج فارس اشاره کردم که همه ی اینها نشاندهنده ی اینست 

 . که شکاف هائی در جریان هست 
 آقای شالگونی این فضای جنگی و این گفتمان جنگی و این  :همبستگی

گفتمان جنگ و مذاکره و بده و بستان و تحریم ، وضعيتی بوجود آورده 
برای اپوزیسيون خارج از کشورو بخشی  از فعالين داخل که موضع 

در داخل کشور تشکل های ضد جنگ . گيری های آشکاری بکنند 
بوجود آمده، جنبش صلح بوجود آمده و در خارج کشور هم فراخوان 
مختلف و تشکل های مختلف  نه به جنگ ، نه به جمهوری اسالمی 

" انهای داخل کشور و هم چنين ابتدا فراخو. بلکه صدای سوم هست 
 مذهبی ها، نهضت -عده ای از ملی: مورد نظر است " جنبش صلح 

ساخته اند و " جنبش صلح" آزادی چی ها، خانم عبادی و دیگران 
خارج از کشور مثل توده و " چپ" بعضی از سازمانهای باصطالح 

نان با بظاهر آنطور به دید می آید که ای. اکثریت هم حمایت  کرده اند 
این را شما چگونه . اولين تلنگر پشت جمهوری اسالمی خواهند رفت 

  می بينيد؟
  

 فکر می کنم که آن سياستی که بنحوی به بهانه ی خطر  :شالگونی
جنگ یا مساله تحریم اقتصادی به حمایت از جمهوری اسالمی بر خيزد، 
. دیکی از خطرهائيست که در وضعيت کنونی می تواند وجود داشته باش

همين االن یکی از چيزهائی که جمهوری اسالمی را تحریک کرده و باو 
در . زمينه داده که سرکوب را تشدید کند، خود همين فرصت جنگ است 

واقع مساله جنگ ، تحریم اقتصادی نعمت خدادادی برای جمهوری 
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اسالمی است ، همانطور که آقای خمينی درجنگ ایران و عراق گفت که 
 ، زمينه 59با  حمله ی سال " صدام" و واقعًا هم  . جنگ نعمتی است

یعنی درجریان همين کش و قوس . والیت فقيه را در ایران تحکيم کرد 
ها بود که والیت فقيه توانست شدیدترین سرکوب های داخلی را در 
حالی که کشور در حال جنگ بود راه بياندازد و خودش را تثبيت بکند و 

حاال هم جمهوری اسالمی دارد همان . نبود یعنی حرف خمينی بی ربط 
شيوه را اتخاذ می کند و بنظر من هر کسی که سياست حمایت از 
جمهوری اسالمی را به بهانه مقابله با خطر مداخله امپریاليستی در 
ایران در پيش بگيرد ، بيک نحوی از انحاء جمهوری اسالمی را تقویت 

ی آزادی، برابری، زندگی می کند  وجنبش واقعی مردم ایران را برا
بهتر، برای سوسياليسم و برای تشکل های مستقل طبقاتی ، دارد زیر 

این فاجعه ایست که می تواند ما را به مصيبت های بزرگتری . ميگيرد 
  . گرفتار کند 

نکته ای را نباید فراموش کرد و آن عبارت از اینست که تحت ! بعالوه 
ان نباید فراموش بکنند که هيچ شرایطی و مخصوصًا چپ های ایر

انرژی هسته ای و منظورم خود انرژی هسته ایست و نه نظامی شده ی 
تمام افکار عمومی مترقی جهان در . آن ، اساسًا چيز خطر ناکيست 

واقعيت . کشورهای غربی با نيروگاههای هسته ای مخالفت می کنند 
گوئی باصطالح پاسخ. اینست که ریسک بسيار بزرگی درجریان است 

. حکومت ها را در مقابل مردم و در مقابل جامعه ی مدنی کمتر می کند 
در کشوری که هيچ چيزی حساب و کتاب ندارد و ما حتی ميزان دارائی 
ها و سپرده های ایران را نمی دانيم ، حتی آمار سيل و زلزله  را دقيق 

اطی بما گزارش نمی کنند ، خود غنی سازی هسته ای بی آنکه اصًال ارتب
ما . به مساله ی نظامی داشته باشد ، می تواند برای ما خطرناک باشد 

بایستی بطور خيلی قاطع و روشن از این مساله دفاع کنيم که نيازی به 
الاقل حاال که جمهوری اسالمی در کار هست ، . انرزی هسته ای نداریم 

مگر آنکه روزی یک دولت پاسخگوی دموکراتيک منتخب مردم . نداریم 
روی کار بياید، آنوقت انتخابات می کنند و مردم هر جه نظر دادند ، بهر 

ولی حاال واقعيت اینست که در دست حکومت . حال آنرا پيش می برند 
آخوندی، انرژی هسته ای راحت می تواند وسيله ای برای خيلی مصيبت  

  . های دیگر باشد 
. ن تر است این حرف ها را گوش نباید داد که انرژی هسته ای ارزا

همين االن انرژی هسته ایی که راه انداخته اند و هنوز هم به جائی 
با توجه باینکه هر . نرسيده اند، برای ما بسيار بسيار گران تمام شد

 در هر گوشه ای از جهان می آید و از طرح هسته ای ایران -کشوری
 یک حمایت لفظی می کند، کلی باج و حراج و رشوه می گيرد تا اینکه

یک روزی و یکجائی رای بنفع ایران بدهد و می دانيم که در آخرین 
اینکه بعضی ها می گویند که ممکن . لحظه ها این رای را هم نمی دهند 

در . است از نظر اقتصادی باصرفه تر باشد، حرف نادرستی است 
شرایط کنونی، در مشخصات کنونی که ما در ایران و منطقه و درسطح 

با توجه . م ، برای ما بسيار بسيار گران تمام می شود بين المللی داری
باینکه ما غنی ترین منابع انرزی را داریم و فعًال نياز عاجلی برای این 

اًما این را می خواهند با دامن زدن به غرور ملی و . مساله نداریم 
نيروهای رادیکال، . احساسات ناسيوناليستی نياز ماجلوه دهند 

 طلب و آنهایی که حق مردم را می خواهند، باید آزادیخواه، برابری
توجه داشته باشند که این می تواند وسيله ای باشد برای امنيتی کردن 
تمام حوزه های زندگی در داخل کشور و بهيچ وجه نبایستی بدام آنها 

  . بيافتند 
در عين حال می خواهم بگویم که هر نيروئی که عليه هر دو طرف ، هم 

زی امپریاليستی باشد و هم در مقابل طرح ها و عليه جنگ افرو
ماجراجوئيهای جمهوری اسالمی بایستد و بهر حال خودش را بيکی از 
این دو شيطانی که حلقوم ما را گرفته اند و می گيرند نچسباند، بایستی 

حاال نظرات . بنحوی از این نيرو یا نيروهای مشابه استقبال کرد 
. مخالف است ، آن بحث دیگریست دیگرشان با ما موافق هست یا 

صدای سوم از نظر من و سازمانی که به آن تعلق دارم یعنی همين و 
البته معنایش این نيست که ما با کسی که به آمریکا وابسته نباشد و به 
جمهوری اسالمی هم وابسته نباشد، یک جبهه ی واحد تشکيل می دهيم 

عيت اینست که ده ها و واق. و همه ی مسائل دیگر را منجمد می کنيم 
صدها مساله در ایران هست و مخصوصًا مسائل حياتی طبقاتی 
وآزادیهای بنيادی در ایران هست که چپ و آزادیخواهان و برابری 
طلبان ایران بهيچ  وجه نباید مبارزاتشان را در مورد اینها منجمد 

و ولی هر کسی با هر نظری و حتی اگر راست باشد اما از این د. بکنند
چرا که بيک . شيطان فاصله بگيرد، بنظر من باید از او استقبال کرد 

نيروی بزرگ توده ای کمک می کند که در مخالفت با جنگ و در 
 . مخالفت با انقياد جمهوری اسالمی شکل بگيرد

اگر ممکن است یک مقدار مشخص تر در مورد این تشکل   :همبستگی
گ هست که حول و حوش از جمله یک تشکل ضد جن. ها صحبت کنيم 

دکتر ناصر زرافشان و هم  فکرهای ایشان تشکيل شده و در واقع 
انتقادات عدیده ای به این اعالم موجودیت و نظر گاههای دکتر زرافشان 

نه گفتن به جمهوری اسالمی " یکی از ابهامات اینست که . شده است 
 معلوم که در نوشته ها و مصاحبه ها هم زیاد به آن پرداخته نشده،

نيست که یک استراتژیست  ، یک تاکتيک است  و بيشتر به جنبه 
امپریاليستی قضيه و اینکه امپریاليسم بخاطر منافع خودش ناچار به 

 .برافروختن جنگ و غارت منابع طبيعی منطقه هست ، می پردازد
 درموردحرف هائی که آقای زرافشان صبحت کرده که در  :شالگونی

وده، طی نوشته ای بعضی از آنها را انکار کرده یا یک اتاق اینترنتی ب
پس گرفته ولی در همين نوشته هم موضع ایشان بنظر من موضع قابل 

مصالح ملی ایجاب می کند : " یعنی اینکه  تحت عنوان . دفاعلی نيست 
که ما فعًال بعضی مسائل را اینطور مطرح نکنيم و آنطور مطرح کنيم 

جمهوری . نيستند و مسلمًا آسيب می زنند، اینها خيلی کمک کننده ."
اسالمی همين قدر اشاره ی کوچکی را از طرف نيروهای چپ و 

بنظر من بهيچ وجه . مخالفان الزم دارد تا با آن کوالک راه بياندازد 
نبایستی دندان روی جگر گذاشت و با تمام نيرو باید عليه جمهوری 

های مختلف راه انداخته اسالمی و عليه بيداد و زورگوئی که در حوزه 
در واقع اینها هستند  که موجودیت ایران را به .  است ، فریاد کشيد 

همين زورگوئيها و ستم ها  هستند ، همين موجودیت . خطر می اندازند 
جمهوری اسالمی هست که ایران را بيش از پيش قربانی زمنيه ای می 

 خواهد از کشوری که می. کند که قربانی طرح های آمریکا بشود 
خودش دفاع کند، بيش از هر سالحی و بيش از هر طرح امنيتی ای ، به 

به آزادی در داخل خود آن کشور، به . اتکاء به مردم خودش نياز دارد 
اینها ما را از این سپر بزرگ امنيتی توده ای . دموکراسی نياز دارد 

 های یعنی اگر می خواهيم واقعًا در مقابل قدرت. محروم کرده اند 
  . امپریاليستی بایستيم باین سپر بزرگ نياز داریم 

قدرت های امپریاليستی طرح هائی دارند و من هم تحت هيچ عنوانی 
حتی حمهوری . معتقد نيستم که آن طرح ها را بایستی دست کم گرفت 

. اسالمی هم اگر دست بردارد، باز هم آنها دست بر نخواهند داشت 
ل امنيت و دموکراسی و صلح و غيرو هستند ، اینطور نيست که آنها دنبا

تمام تالش شان را می کنند که در ! نه به هيچ وجه اینطوری نيست 
از لبنان گرفته و از . خاور ميانه جنگ بين شيعه و سنی راه بياندازند 

گرفته تا کشتارهائی که در " سينيوره"سازمان دادن دولت در مانده ی
هائی که در پاکستان راه می اندازند عراق راه می اندازند تا کشتار

  .اندازند  که در افغانستان راه میوکشتارهائی
همه ی اینها نشان دهنده ی آنست که آنان بهره برداری می کنند 
منظورم کهخطر آمریکا کم شده و اصًال آمریکا در منطقه حساس ما 

در ایران هم که . بهيچ وجه حضور خودش راتضعيف نخواهد کرد 
ین کشور منطقه است ، طرح های آمریکا همچنان سرجای حساس تر

منتهی ایرانيها برای دفاع از خودشان به قدرت توده . خودشان هستند
قدرت توده ای و جمعی عبارت از اینست . ای وجمعی شان نياز دارند 

که همه بتوانند حرف بزنند ، همه بتوانند با هم بحث بکنند، نظر بدهند، 
این باخفه کردن جمعيت کشور .  دفاع بکننداز موجودیت خودشان 

که می دانيد چقدر "آدم عاقلی" امکان ندارد و مگر می شود که چند نفر 
هستند و موجودیت کشور را بخطر انداخته اند، بيایند و " آدم " ما هم 

  !بجای ما تصميم بگيرند؟
همين االن و باالفاصله بعد از ماجرای انتشار گزارش سازمانهای 

ی آمریکا، بزرگترین دستگيریها از فعاالن دانشجویی چپ را جاسوس
اینان بهيچ وجه از این حرکاتشان کوتاه بيا نيستند  و ما . آغاز کرده اند 

. جمهوری اسالمی را بارها آزموده ایم و آزموده را آزمودن خطاست 
این اشتباه بزرگی که آدم با آن طرف برود که گویا تحت شرایط خاص و 

بنظر من حتی آن نوشته آقای زرافشان . نی بایستی چنين کنيم ویژه کنو
در رابطه با اینکه وضعيت ویژه ای هست که بایستی از لحاظ امنيتی 

 نوشته ای را می گویم که در تصحيح صحبت های قبلی شان -توجه کرد
دوست "کافيست از .  محل بحث است و جای انتقاد دارد–نوشتند 

کافيست  که عده ای از مخالفان جمهوری " ن اشارتی و از ما بسر دوید
اسالمی حرف هائی بزنند تا اینکه جمهوری اسالمی آنرا وسيله ای 

  . برای کوبيدن دیگران قرار بدهد 
ضمنًا من بهيچ وجه نمی خواهم حرف هائی را که دیگران گفته اند و 

من که واقعيت اینست . اتهاماتی را که به ایشان وارد کرده اند، تائيد کنم 
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از دوره دانشجوئی با ایشان آشنا هستم، دوست بوده ام و در مبارزات 
اصًال اتهام هائی از این دست زدن را . دانشجوئی با هم همکاری داشته ایم 

درست نمی دانم و تائيد نمی کنم ضمن اینکه این موضع را هم درست نمی 
 . دانم 

و مقاومت دکتر زرافشان البته ما هم از مبارزات و جانفشانيها  : همبستگی
اٌما چه . در این سه دهه بخصوص  استبداد حکومت مذهبی غافل نيستيم 

بهتر که هيچکس مصون و محفوظ از نقد و انتقاد نباشد و همه چيز در وقت 
ولی یکی از دیدگاههائی که دکتر زرافشان در . مناسب خودش نقد شود

ن تاکيد می کردند این مسافرت دو ماه پيش به خارج از کشور زیاد روی آ
بود که پول هائی که بعضی از قدرت های خارجی بنام ترویج و بسط 

 ميليون دالر یا مثًال پارلمان هلند و 85 کنگره آمریکا -دموکراسی در ایران
اٌما می بينيم . می گذارند، بضرر جنبش های اجتماعی در ایران هستند ..... 

براهيم نبوی ، یکی از منفورترین خود آقای دکتر زرافشان متاسفانه با ا
جهره های امنيتی و رسانه ای دوم خردادی در رادیو زمانه مصاحبه می کند 
وجالب اینست که همزمان دیگران را منع می کند و بنوعی خواستار تحریم 

 . و برخورد با این رسانه هاست 
درست حق با شماست و صد در صد و دویست در صد ! بله  :  شالگونی
بنظر من و همانطور که گفتيد نه تنها وارزیابی های . ا شماست حق ب

انتقادی از نظرات همه باید وجود داشته باشد که مخصوصًا تاکيد می کنم که 
در عرصه مبارزه سياسی و بویژه در بين چپ ها ، کارت سفيد نباید به کسی 

ده و مثًال کسی زندان رفته، کسی مبارزه کرده ، کسی پای اعدام بو. داد 
اینها حرف هائی هستند که می توانند مردم را بی حس بکنند و نسبت ...... 

فراموش نکنيد که یک . به خطراتی که می تواندجلویشان باشد، کرخت کنند 
مارکسيست بزرگ یعنی انگلس این حرف را زده که در رابطه با دولت کمون 

یک دموکراسی پاریس که یک الگوی جالبی از دموکراسی را ارائه داد که 
سوسياليستی بود، می گفت که طبقه کارگر الزم بود که از خودش در مقابل 
نمایندگانش دفاع کند که بتواند هر وقت الزم دید هرکسی را که می خواهد 

چون طرف مثًال . اینطور نيست که به کسی کارت سفيد بدهيم . پائين بکشد
دان رفته ، چون شکنجه پای اعدام رفته، چون خانواده شهيد است ، چون زن

دیده، پس بنابراین هر کاری بکند و هر حرفی به نيابت از دیگران بزند، حق 
این حرف ها مهمل است و الاقل . دارد و نمی شود به او اسائه ادب کرد 

نباید ربطی به کمونيست ها و سوسياليست ها و جنبش  کارگری داشته باشد 
 . تقاد باشد اساسًا همه چيز باید قابل بحث و ان. 

آقای شالگونی من می خواهم توجه تان را به یکی دو تا از   :همبستگی
فراخوان های خارج کشور جلب کنم و حاال بعنوان شالگونی راه کارگر از 

اخيرًا فراخوانی از جانب حزب حکمتيست بود و می دانم که : شما بپرسم 
و از جمله راه فعالين آن پی گيری هم کردند که چرا سازمانهای سياسی 

 فراخوان –کارگر پاسخ نمی دهند ؟ شما ایرادات به اینگونه فراخوانها را 
  در چه می بينيد؟ –تجمع ضد جنگ 

 – من فکر می کنم که اوًال در طرحی که حکمتيست ها دارند  :شالگونی 
حتی آقای کورش مدرسی با خود من صحبت کرد، لطف کرد و تلفن زد که 

با اعالم اینکه اوضاع خراب است .  اشکالی وجود دارد  یک–نظرم را بداند 
آنها می خواهد بيک . و بيائيد یک بيانيه بدهيم ، معضلی حل نمی شود 

نحوی آن سناریوی سياه و سفيد منصور حکمت را مطرح بکنند که حاال 
وضعيت اینطوریست و بایستی یک بيانيه بدهيم و مواضع روشن شود که 

می دانيد که در سياست اینطور نيست .  رسوا بشوند اگر دیگران نقد کردند
که یک عده ای می آیند و امضاء می دهند و بعدًا اگر زیر آن زدند  رسوا 

فضا درست می کنند وچيزی  را که دیروز بدیهی بود، امروز . می شوند 
 در بين مردم 2001توجه داشته باشيد که در سپتامبر . زیرش می زنند 

 هائی شد که آیا صدام حسين در انفجار برج های آمریکا نظر خواهی
چند سال بعد که ! نيویورک دست داشته یا نه ؟ اکثریت مردم می گفتند نه 

ماجرای عراق را راه انداختند، واقعيت اینست که بخش بزرگی از آمریکائيها 
. چون رسانه ها و غيرو نظر مردم را تغيير دادند . نظرشان برگشت 
ه گویا با یک امضاء کردن مشکل حل می شود ، نه اینطور بنابراین  است ک

پس اولين معضل اینست که با یک امضاء . نيست و مشکل حل نمی شود 
  . مشکل حل نمی شود 

دومين مساله این است که گویا فقط سازمانهائی هستند که با آنها معضل حل 
 از نه مساله اینست که بخش بزرگی از فعاالنی که در خارج. می شود 

کشور هستند به هيچ سازمانی تعلق ندارند و نيروی آنها نه تنها از 
 در بين چپ ها می گویم که التبه در بين –سازمانهائی که وجود دارند 

یعنی بنحوی .  کمترنيست بلکه بيشتر هم هست –راست هم  چنين است 
که گویا کسانی بيایند و بجای مردم صحبت کنند و اینرا تحصيل حاصل بدانند 

. وقتی ما توافق کردیم، مردم هم توافق خواهند کرد را درست نمی دانم 
بعالوه در مورد مسائل حساس دیگر، نظرات سازمان ما با نظرات آنها 

مثًال  آنها در مورد مساله ملی که ما معتقدیم در ایران مساله . متفاوت است 
د و باید در بسيار مهمی است و راه حل دموکراتيک واقعی برایش وجود دار

این مساله مخصوصًا چپ پيش قدم بشود ،  اصًال موضعی دارند که واقعًا 
ااصًال مساله ملی را تحت عنوان اینکه . شبيه موضع راست  است 

ناسيوناليسم بد است چنان می کوبند که خودش یک ناسيوناليسم دیگری می 
ی بد است و حاال چه فرق می کند که شما بگوئيد  ناسيوناليسم قوم.  شود 

ما انترناسيوناليسم هستيم ولی هر کسی که بگوید من می خواهم در ایران 
عدم تمرکز سياسی وجودداشته باشد و مثًال بلوچ و عرب و ترک وترکمن 
بتوانند در امورات خودشان یک سلسه تصميم هائی بگيرند ، زبان مادری 

اٌماآنچه را که شما شان را بتوانند آموزش بدهند؛ اینها بشود ناسيوناسيسم  
در دنيای امروز چنين چيزی را کسی قبول . می گوئيد بشود انترناسيوناليسم 

بنابراین وقتی ما با موضع آنها در مسائل حياتی جنبش های .  نمی کند 
اجتماعی کنونی ایران حرفی نزنيم ، خوب معلوم که توافقی نمی تواند بين ما 

 . و آنها وجود داشته باشد 
 گرایش و یک دیدگاه دیگر از همين حزب کمونيست کارگری و : همبستگی

آقای تقوائی هست و آن این است که گرچه موضع گيری ضد جنگ و ضد 
امپریاليستی بسيار شدید دارد و با موضع گيریهای ضد جمهوری اسالمی 
اش هم خود را صدای سوم می داند، اٌما این احتمال را می دهد که اگر 

این قدرت " بلشویک" ع شود، این حزب و هم چنين حزب چنانچه جنگی واق
 دارد که هر دو طرف مخاصمه را کنار بزند وسکان رهبری انقالب را در -را

 . این دعوا بدست بگيرد
خوب است یا بد است ؟ ! فرض کنيم که چنين چيزی اتفاق بيافتد: شالگونی

 آنرا هدایت واقعيت این است که حزبی که آقای تقوایی. بنظر من بد است 
 که دارند خوب طبيعتًا چيز فرخنده ای – گفتمانی –می کند، با آن دیسکوری 

خيلی ها عرق ریزان استدالل می کنند که آنها نيروئی نيستند و . نخواهد بود
خوب اگر نيرو باشند خوب است یا بد است ؟ . حاال بر فرض اگر نيرو باشند 

اریهای خيلی زیادی در طول صد توجه داشته باشيد که در چپ ایران گند ک
از دوره مشروطيت تا بحال که چپ بنحوی وجود . سال گذشته وجود داشته 

داشته گند کاریهای زیادی اتفاق افتاده و نمی شود گفت که چپ های ایران 
منتهی این .  طيب و طاهربوده اند  و حتی جنایاتی بنامشان اتفاق افتاده 

 جلو انداختن و نظرات او را اصل مسلم ماجرای رهبر پرستی و یک کسی را
و بی خدشه اعالم کردن ، واقعيت اینست که در چپ ایران بی سابقه بوده 

ما !!! اینکه یک جریانی بياید و اسم خودش را حکمتيست بگذارد. است 
نه اینکه . حاال در وضعيتی هستيم که حتی بخودمان مارکسيست نمی گوئيم 

 که اساسًا از این نوع پيوند تراشيدن ها و طرفدار نظرات مارکس نيستيم 
همانطور که خود مارکس گفته که یک چيز مسلم و آن اینست که من خودم 

به آن اعتبار ما خودمان را . مارکسيست نيستم ، نمی خواهيم داشته باشيم 
کمونيست می دانيم و بيش از گذشته هم کمونيست می دانيم ولی اینکه 

ما در کنگره اول .  نيم یا لنين رامساله دیگریست نظرات مارکس راتائيد بک
 لنينيسم و مارکسيسم و لنينيسم را –سازمان خودمان اصطالح مارکسيسم 

نه بدليل اینکه اعتقاد نداشتيم و اعالم کردیم . کًال از برنامه مان حذف کردیم 
که اعتقاد محکمی به حقانيت سوسياليست داریم و یک سازمان کمونيستی 

 ولی حتی اگر در مورد مارکس و لنين اینطور نيست که نباید هم .هستيم 
باشد ، چون در زمان آنها کسی خودش رامارکسيسم نمی دانست و در زمان 
لنين هم کسی خودش را لنينيسم نمی دانست و در هيچ برنامه ای نمی 
آوردند ، حاال بيائيم و اسم یک سازمان را حکمتيست بگذاریم و یا اینکه 

 ایجاد کنيم که در این نوع تشکل ها هست ، بنظر من اگر قضيه روابطی
اینطوری باشد که از این جنگ فرصتی بدست آید که اینها بقدرت برسند 

درست است که چپ هستند و من هم در . حادثه ی فرخنده ای نيست 
صميميت اعتقاداتشان تردیدی ندارم ، نمی گویم که دروغ می گویند و بعضی 

م بنحوی از انحاء رفيق خودمی می دانم ،  ولی این نوع تفکر از آنها را ه
  . مصيبت های بزرگی را دامن خواهد زد 

اگر چنين . مسلم است که چنين نخواهد بود : اٌما برسيم به واقعيت ارزیابی 
جنگی اتفاق بيافتد، تنازعات قومی ، نفرت هائی که دامن می زنند وقدرت 

 اگر جمهوری -ایای جمهوری اسالمیامپریاليستی طوریست که خود بق
اسالمی سرنگون شود که معلوم نيست اصًال باین سادگی ها سرنگون شود 

 مصيبتی بوجود می آورند که –و ممکن است حمله نظامی تقویتش بکند 
دشمنی هائی که خود . مصيبت عراق در مقابل آن واقعًا ناچيز خواهد بود 

توجه . يبت بار خواهد بود جمهوری اسالمی دامن خواهد زد خيلی مص
داشته باشيد که فرمانده ی سپاه پاسداران را عوض کردند و کسی را آوردند 
که می گویند متخصص جنگ های غير متقارن است ، یعنی از کسانيست که 

اگر تمام مانور های سپاه پاسداران وبسيج . جنگ گریالئی راه می اندازند 
  .کوب های شهری استرا نگاه کنيد، می بينيد که برای سر

می دانيد که اگر آمریکا حمله کند، حمله ی هوائی که هيچ، حمله زمينی هم 
بکند خيلی کارهای مهمی نخواهند توانست انجام دهند و جنگ گریالئی 
خواهند کرد و جنگ گریالئی بهانه ای خواهد بود قبل از هر چيز برای براه 

بنابراین است که . ای مترقیانداختن کشتارهای جمعی تمام فعالين جنبش ه
  . من فکر نمی کنم چنين رویائی قابل تحقق باشد 

متاسفانه وضعيتی که آمریکا بعد از یازده سپتامبر در منطقه ی خاور ميانه 
این تقویت غير قابل چشم . در پيش گرفت ، جمهوری اسالمی را تقویت کرد 

ز سياست ایران کسی نمی تواند از سياست منطقه و همچنين ا. پوشی است 
آگاه باشد و متوجه نشود که جمهوری اسالمی تقویت شده و مخصوصًا در 
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. بين عرب ها و کشورهای منطقه که این را اصًال نمی شود انکار کرد 
بنابراین من فکر می کنم قربانيان چنين حمله ای  مردم ایران و علی االخص 

.  تردید نباید داشت فعاالن جنبش های مترقی مردم ایران هستند و در این
بدین جهت است که من آن چيزها را یک سری خيال بافی های بی ارزش می 

 . دانم و فکر نمی کنم که اصًال قابل تامل باشد
بعنوان آخرین سوال می خواهم لطف کنيد و نگاهی به وضعيت  :  همبستگی

جنبش کارگری در ایران داشته باشيد و بخصوص گفتمان غير قابل انکار 
 16پ در دانشگاههای ایران در یکسال گذشته و حوادثی که حول و حوش چ

 . آذر امسال بود 
: خود دستگيری فعاالن دانشجوئی چپ را در نظر بگيرید! ببينيد  : شالگونی

وقتی نيروئی را می خواهند . خود این دستگيری حقيقتی را نشان می دهد 
. جتماعی آن خبر دارند بگيرند و ببندند، این نشان می دهد که از عمق ا

شانزده آذر سال گذشته نشان داد که چپ ظرفيت این را دارد که بشدت توده 
نه اینکه در آن سال یک حرکت توده ای بزرگ اتفاق افتاد ولی . ای بشود 

  . ملموس بود که زمينه گسترش دارد 
 در عين حال دفاعی است و نباید خودمان را –حرکت کارگری با شکوهی که 

 کارگران ایران در مقابله با دست اندازیهای سياست های نئو – بزنيم گول
. ليبرالی رژیم داشتند را داریم که در واقع کارگران در مقابل آن بر خاستند 

ولی فراموش نباید که ما در حال شکوفائی تشکل های طبقاتی کارگران و 
، در جنبش کارگری پژواک خودش را در بين جوانان. زحمتکشان هستيم 

. بين تحصيل کرده ها و در بين دانشجویان نشان می دهد و چشمگير است 
جنبشی که ضرورتًا آن چپ قبلی . بنابراین جنبشی در حال متولد شدن است 

جنبشی که ممکن است وام دار بکسی نباشد و من و شما را . واهد بود نخ
هميشه اینطور است که زندگی . ممکن است نشناسد که از نسل قبلی هستيم 

  . وقتی جوانه می زند، ضرورتًا بدهکار ماقبل خودش نيست 
بنظر من حرکت هائی که در بخش های مختلف جنبش کارگری شروع شده 

ی مٌهم دانشجویان چپ نشاندهنده ی عمق یابی جنبش است ، این حرکت ها
حرکت های زنان، حرکت های مليت های ایران که . طبقاتی در ایران است 

بایستی حتمًا ابعاد طبقاتی آنها تقویت شود و نباید بگذاریم که مساله ی 
مظلوميت مليت های زیر ستم ایران دست ناسيوناليست های قومی بيافتد و 

کند؛ فعالين چپ، فعالين طبقاتی، روشنفکران سوسياليست و باید چپ دفاع 
کمونيست بایستی ازحق و برابری همه ی افراد دفاع کنند؛ هر مذهب هر 

در . اعتقاد، هر جنسيت و هر مرامی که دارند باید از آنها دفاع کنند 
مشهود . آنصورت بنظر من زمينه ی بلند شدن چپ خيلی چشمگير است 

ند در افق ببيند و اگر جمهوری اسالمی بگير وببندهائی است و آدم می توا
راه می اندازد و یعنی از فعالين کارگری که می بينيد راه می اندازد،  از 
فعالين زنان که می بينيد راه انداخته و از فعالين دانشجوئی که اخيرًا حادثه 

.  آذر راه افتاد، نشان می دهد که از عمق یابی جنبش چپ وحشت دارد 16
چپ بایستی در جنبش های اجتماعی مختلف مترقی ای که در ایران وجود 
دارد ، هر چه بيشتر پایه های این جنبش ها را گسترش بدهد ، خودش را 

  که اکثریت محروم –عمق بدهد و از موضع طبقاتی اکثریت مردم ایران 
در کشوری که حاال دولت در در آمدهای نفتی غرق .  دفاع کند –هستند 

ت و از نظر مالی درموقعيت محکمی است ، مردم از نظر اقتصادی در هس
وضعيت فالکت باری بسر می برند و جالب اینست که با افزایش در آمد نفت 

این را می توانيد ببينيد که . فالکت توده ای در ایران گسترش پيدا کرده است 
 سی با افزایش قيمت ها، تورمی که دو رقمی است و خيلی ها می گویند

درصدی شده و حتی باالتر و بعد افزایش هزینه های مسکن و غيرو را که 
در . نگاه کنيد ، بخش اعظم جمعيت ایران در فالکت بيشتری فرو می روند 

چنين شرایطی چپ باید با هشياری ، با تامل کردن و خيره شدن به افق های 
د که گسترده و نه در مشغول کردن خودش در بازیهای کوچک ، سعی کن

بيک جنبش توده ای از پائين تاکيد کند و مسلم است که سازمانهای چپ، 
محافل چپ وجریانهای مترقی ای که وجود دارند ، باید با همدیگر همراهی 

ضمن اینکه اختالفات بدیهی است که وجود دارد ولی اشتراکات هم غير . کنند
اختالفاتمان را باید اشتراکاتمان را باید داشته باشيم و . قابل انکار هستند 

بحث بکنيم و در چنين وضعيتی است که می توانيم یک جنبش توده ای و 
واقعًا  گسترده و سراسری بوجود بياوریم  و در تمام حوزه ها روی مسائل 

 . مردم ایران و مسائل زحمت کشان متمرکز شویم 
از شما آقای محمد رضا شالگونی تشکر می کنيم و برایتان  : همبستگی

 . رزوی موفقيت دارم آ
زنده باشيد و همينطور برای شما و شنوندگان رادیو همبستگی   :شالگونی

 .آرزوی موفقيت دارم 
 رادیو برابری این گفتگو از سایت 

net.radiobarabari.www://http  
 .شده است برگرفته 2007 دسامبر 28 - 1386 دی ماه 7چمعه 
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 :چند خبر از سرما وقطع برق از زبان روزنامه ها داخل کشور
  )مازندران(در مقابل سرما و کمبود سوخت رسانی بعد از قائم شهر

  !هم رسيد) گيالن(نوبت مردم گرگان و املش 
  دم در گرگاناعتراض مر

مردم به جان آمده گرگان روز گذشته هنگام برگزاری نماز جمعه نسبت به 
  . بی اعتنایی رژیم برای حل بحران سوخت دست به اعتراض زدند

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در حالی آه نورمفيدی، امام جمعه 
 گرگان و نماینده خامنه ای در خصوص بر طرف شدن مشكالت گاز مردم

 گفت، جمعيت حاضر در مصالی  استان با مسئوالن ارشد آشور سخن می
  . گرگان با دادن شعار خشم خود را از جوابهای مسئولين اعالم داشتند

این منبع حكومتی همچنين نوشت هجوم مردم گرگان به دو مرآز توزیع نان 
آرد و در یک   ای را به خود جلب می طوری بود آه چشمهای هر بيننده

  .انداخت ، انسان را یاد روزهای قحطی و زلزله مینگاه
  برق شهرستان املش قطع شد

 63پست : محمد جعفر عليزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود
و کل کيلولت برق املش به دليل بارش شدید برف از مدار خارج شده 

  .شهرستان املش بدون برق است
یک اکيپ از ماموران برق استان در محل حاضر و درصدد رفع : وی افزود

  .مشکل برق در منطقه هستند
علی رغم بارش سنگين برف با تالش ماموران : عليزاده خاطرنشان کرد

راهداری و پليس راه تمامی محورهای اصلی استان باز نگه داشته شده و 
 ارتباطی از جمله اسالم به خلخال و لونک به دیلمان و فقط سه مسير

  .ماسوله مسدود است
مشکل حادی در زمينه : جانشين ستاد حوادث غير مترقبه گيالن اظهارداشت

شبکه گاز در استان وجود ندارد، ولی برخی مناطق الهيجان و تالش با 
  .محدودیت گاز به دليل افت فشار مواجه هستند

با تدابيرانجام شده در ستاد حوادث غير مترقبه استان : عليزاده بيان داشت
های شمالی کشور با حضور ریاست جمهوری، قطع پی در پی شبکه گاز که 

  .از دو روز قبل شروع شده بود مهار و معکوس شده است
 150دربرخی از مناطق وزن برف از : افزود...معاون استاندار گيالن 

و ریزش ساختمان ها رو به تزاید است کيلوگرم بر واحد سطح تجاوز کرده 
از این رو از صاحبان صنایع، مدیران اجرایی، مدارس، دانشگاهها، بخش 
  .های خصوصی و مردم خواست نسبت به برف روبی ساختمان هااقدام کنند

مدارس، آموزشگاهها و ادارات غيرعملياتی به دليل : عليزاده یادآورشد 
  .ان تعطيل هستندصرفه جویی در سوخت کماکان در است

  قطع گاز به سينماها هم رسيد
عناوین برجسته صفحه فرهنگ و هنر صفحات ..... قطع شدن گاز سينماها، 

 . هستند86ماه   دی22امروز شنبه 

………………………………... 
 نامه ی جمعی از نویسندگان ایران 

  در اعتراض به ادامه ی بازداشت های دانشجویان
 ! زنان و مردان آزاده! روشنفکران

 تن از فعاالن دانشجویی به 30 آذر و روزهای بعد بيش از 11روز 
 شدند  آذر، روز دانشجو، بازداشت16برگزاری مراسم " قصِد"ی بهانه 

 .برند چنان در بازداشت به سر میو تا امروز هم
امضاکنندگان این نامه ضمِن ابراز نگرانی شدید از وضِع ناروشن این 

 ی فرهنگ و دانشجویان و برخوردهای امنيتی و پليسی با مقوله
 ی دانشجویان دانشگاه و دانشجو، بر آن اند که خواسِت آزادی نه ویژه

دمی است که از سانسور و سرکوب و آزار به ی مرکه خواسِت همه 
 . اندجان آمده

ی امضاکنندگان زیر خواهاِن پایان بخشيدن به این وضع ناگوار در همه 
 های فردی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، و آزادی فوری و بی عرصه

 .قيد و شرِط دانشجویاِن دربند اند
 پرویز - ای انور خامه-ونسی ابراهيم ی- اشرف درویشيان علی-سيمين بهبهانی

 ناصر -الدین صادقی قطب -موید مجيد امين - ضياء موحد- بابک احمدی-بابایی
 محمود استاد - محمد محمدعلی- سيدعلی صالحی-دانا فریبرز ریيس -زرافشان
 جاهد - فرزانه طاهری- حسن مرتضوی- اهللا شریفی فرج- محمد خليلی-محمد

 فریبا - محمد قائدشرفی- عباس مخبر-م روبين قاس- محمد شریف-جهانشاهی
 ناهيد - مهين خدیوی- یونس تراکمه- ناهيد فروغان- شيوا ارسطویی-وفی

 -)مهابادی( رضا خندان -خياط علی صداقتی - مظفر درفشی- احمد باطبی-موسوی
 -طرفبنی  عزیزی  یوسف-زاده فرخنده حاجی- حميدرضا نجفی-علی ایرانلو

 منيژه - حسين حضرتی-رضا ثقفی علی- زاده فاطمه سرحدی-کامران جمالی
 - فالمک بردایی- عليرضا جباری- اصغر شيرزادی علی-پناه حميد یزدان-عراقی

- حسين صفاری-دهی فرامرز سه-را عباسی ری- علی عبداللهی-حسين افشار
 محمد - شمس آقاجانی- محمد زندی-پور فرزانه آقایی- فریدون چمنی-دوست

 - بهنام ناصری- ناهيد سرشکی- رضا عابد- اسپيلی رضا مرادی- مرادیوفرئ
 حسن - انوش صالحی- هژیر پالسچی- محمد حيدر- رحيم رسولی-آرش عندليب

  . نسترن موسوی-بيگی اکبر معصوم -آ محقق مه- مریم آموسی-صانعی
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 فراخوان کارزار مشترک فعالين جنبش کارگری خارج از کشور
  ر کارگران خاتون آباددر مورد کشتا

با گراميداشت جان باختگان  کشتار کارگران مس خاتون آباد بدست 
دژخيمان رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی، همبستگی طبقاتی با 
کارگران ایران را هرچه بيشتر گسترش دهيم، صدای حق طلبانه آنان را 

   .ا کنيمهرچه رساتر منعکس نمائيم و حاکميت سرمایه را در ایران افش
 نفرازکارگران اخراجی مس خاتون 200 بيش از 1382دراوآخردیماه 

آباد بهمراه خانواده ها وسایریاران شان، برای باز گشت بکارشان اقدام 
بيش ازیکهفته ازاعتصاب نگذشته بود که نيروهای . به اعتصاب کردند

سرکوبگررژیم ارتجاعی کارگران را با اسلحه گرم مورد یورش وحشيانه 
خود قرار دادند که منجر به جان باختن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از 

  .کارگران گردید
در شهر بابک کرمان . شوداعتراضات عمومی به داخل شهر کشيده می

نيروهای اطالعاتی و امنيتی جمهوری اسالمی از زمين وهوا کارگران 
کارگران بار منجربه جان باختن چهار نفرازرا به گلوله بستند که، این

های ریاحی ، جاویدی ، مهدوی، مومنی و یک دانش آموز بنام پور نامبه
  .امينی و زخمی شدن دهها نفرشد

شان طلبانهتاریخ مبارزات طبقه کارگر درجهت دفاع ازمطالبات حق
. مملوازکشت و کشتارتوسط مرتجعين حاکم برایران بوده است

تی خود عليه دستاوردهای طبقاتی جنبش کارگری درنبرد طبقا
سرمایه داری ازهر . استثمارگران از دل آتش و خون بيرون آمده است

امکان و فرصتی استفاده کرده است که از دستيابی کارگران به حقوق 
خود جلوگيری کند و ازهمين نقطه نظراست که رژیمهای سرمایه داری 
در ایران دستاوردهای جنبش کارگری را مصادره و آنان را سعبانه 

مسلما عدم برخورداری کارگران ایران از یک . وب کرده استسرک
. تشکل مستقل کارگری و عدم توازن قوا، از دالیل اصلی آن بوده است

طبقه کارگرو جنبش کارگری درتالش است تا با گسترش تفکر ضرورت 
اتحاد وکسب نيرو درميان کارگران ازموضع مستقل طبقه کارگر و با 

. ری این ضعف بزرگ را برطرف نمایدایجاد تشکالت مستقل کارگ
متقابال رژیم ددمنش جمهوری اسالمی با پی بردن به این حقيقت 
درتالش است تا با سرکوب و ترور، مانع پبشروی جنبش کارگری 

  .درجهت تحقق اهدافش شود
اما نه کشتارخاتون آباد و نه به گلوله بستن کارگران بندردیلم، نه 

ن جنبش زنان، نه  قتلهای زنجيره ای سرکوب و به بند کشيدن فعالي
فعاالن سياسی و نویسندگان و نه کشتاردانشجویان در تهران، نه یورش 

بردن و ضرب شتم و به بند کشيدن کارگران شرکت واحد، نه به زندان
شوش، نساجی شاهو سنندج، تپه فعالين اول ماه مه سقز، کارگران هفت

و نه ترورمجيد حميدی ... ..فرش البرز بابلسر، نازنين قزوین و 
تواند مانع پيشروی و ایجاد خللی در اراده هيچکدام نتوانست و نمی

  .استوارفعالين جنبش کارگری و فعالين سایرجنبش های اجتماعی  شود
  زنند؛کنند، و فریاد میکارگران اعتراض می

  مزدهای ماهيانه معوقه که نتيجه تالش و زحمت ماست را پرداخت کنيد، "
  را اخراج و بيکار نکنيد، ما باید ازحق مسکن،ما 

 .و تحصيل رایگان برخوردار باشيم حق بهداشت و درمان
  .تشکل مستقل کارگری و تجمع و اعتصاب حق ماست

  ."زندانيان کارگر، دانشجو، زنان و روشنفکران باید آزاد شوند
متقابال کارفرمایان و سيستم ضد کارگری جمهوری اسالمی کارگران را 

خراج و بيکار می کنند، حقوق معوقه شان را پرداخت نمی کنند، ا
تهدیدشان ميکنند، دستگير، زندانی و شکنجه شان ميکنند و به گلوله 

  .شان می بندند
اتخاذ روش سرکوب و، ترور و وحشت از سوی جمهوری اسالمی بعلت 

های ها ومطالبات جنبشگویی به خواستبحران اقتصادی و عدم پاسخ
ها بویژه چنين جلوگيری از رشد و پيشروی این جنبشی و هماعتراض

  .جنبش کارگری است
ریشه این بحران و تورم و گرانی را درماهيت سرمایه داری جمهوری 
اسالمی و سيستم سرمایه داری جهانی و پيشبرد سياستهای 

  .سازی شان باید جستجو کردنئوليبراستی و خصوصی
طلبانه و تجاوزگرانه امپریاليسم آمریکا ما تحریم اقتصادی و سياست جنگ 

اش را که تحت پوشش پرچم دروغين دموکراسی و متحدین سرمایه داری
خواهی در جهت کسب سود و سرمایه و موقعيت هژمونی طلبانه شان در 
منطقه است وهمچنين سياست جنگ افروزانه جمهوری اسالمی را محکوم 

کره، در جهت تثبيت موقعيت می کنيم اما هوشيارانه زمينه سازش و مذا
مرتجعين هر دو سو را در منطقه و ایران با حساسيت دنبال کرده و افشاء 

می کنيم و براین باوریم که تغيير و تحول بنيانهای اجتماعی فقط بوسيله 
  .طبقه کارگر وجنبش کارگری ومردم زحمتکش ایران به پيش برده می شود

  !بش کارگریانسانهای آزاده، فعالين و مدافعين جن
هایی حال درچنين موقعيتی و در تقابل با چنين رژیم ارتجاعی، با دریافت پيام

مان در ایران مبنی بر مبارزه در جهت رفع تمامی این رزماناز یاران و هم
نابرابری ها و ستم در جامعه و در بطن چنين  تغيير و تحوالتی  سکوت 

  .کردن به هيچ عنوان جایز نيست
به یاد جانباخته گان، کارگران خاتون آباد )  بهمن4(نين روزی بيائيم در چ

گردهم آیيم و بکوشيم تا با یادمان وسيع آن، ننگ عملکرد سبعانه رژیم را 
  .همچون طوقی به گردن مدافعين سرمایه  جاودانه کنيم

صداومتحد حمایت و همبستگی طبقاتی مان را هم، یک بيائيم دست در دست
کارگری    و سایر جنبشهای آزادی خواهانه و برابری در دفاع از جنبش 
  .طلبانه اعالم نمائيم

  .بيائيم یاری دهنده صدای رسایشان در این کارزار جهانی باشيم
های استوار جنبش کارگری بيائيم با اتحاد و هماهنگی مان تقویت کننده گام

  .باشيم
  را 2008ژانویه  26 ژانویه تا 18بيائيم هفته کارزار مشترک که از تاریخ 

-های اعتراضی خود در خارج از کشور هر چه بيشتر نظام سرمایهبا برنامه
  .داری جمهوری اسالمی را افشاء کنيم

 در کشورهای  گانه در حمایت از جنبش کارگری،13های فعالين کانونما 
مختلف بر مبنای امکانات خود صدای رسایی در جهت افشای این جنایت 

  .این کارزارمشترک بپيوندیمبه   . شديمخواه
  زنده و پایدار باد اتحاد و همبستگی جنبش جهانی کارگران

  داری جمهوری اسالمی ایران نابود باد رژیم سرمایه
 را در اسامی انجمنها و نهادهای همبستگی کارگری در خارج کشور

   de.rahekargar.www://http سایت اینترنتی سازمان
   2008 ژانویه 6   -1386 دیماه 16     .مالحظه نمائيد

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

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: بير نشریه سرد
com.telia@nadjifi.mansour  

  ایميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سایت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سایت رادیو برابری

net.radiobarabari.www  
  سایت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سایت رادیو صدای کارگران ایران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشریه انگليسی ایران بولتن

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

ع مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواض
   .سازمان نيستند

 



 9

 و جنگ  کتاب های مقدس 21قرن 
بعد از اعالم نتایج انتخابات انجمن های حزبی در ایالت . روشنگری

زی هاکابی در حزب آیوا، نظر بسياری از تحليل گران این بود که پيرو
محافظه کار به بازی ماهرانه او روی اختالفات مذهبی بویژه در ميان 

نظر سنجی ها نشان داد از . رای دهندگان فقير و کشاورزان مربوط بود
.  تن به کليسا می روند4 نفر رای دهنده به حزب محافظه کار، 6هر

ست و رقيب هم حزب او در این ایالت ميت رامنی بود که مورمون ا
این در حالی است که . بسياری از مسيحيان مورمون ها را کافر ميدانند

حزب جمهوریخواه در کليت خود، رقابت با حزب دموکرات را بر تبليغ 
دموکرات ها به , متهم کردن,وفاداری حزب محافظه کار به مذهب و 

استفاده از کارت خدا در انتخابات منحصر به .سکوالریسم پيش می برد
در طول ماه های گذشته همه نامزدها حتی . مهوریخواه نيستحزب ج

نامزدهای سکوالرتر مثل ادواردز و کلينتون نيز بر روی احساسات 
تندرو ترین نامزد حزب . مذهبی مردم سرمایه گذاری کردند

بمباران، بمباران، ,جمهوریخواه، یعنی جان مک کين، کسی که ترانه 
رزار انتخاباتی خود خواند، در کنار را در کا, ایران را بمباران کنيد

تازه فعال نوبت . نيز حداکثر استفاده کرده است, خدا,، از,ميهن,شعار
انتخابات مقدماتی برای تعيين نامزدهای ماشين های انتخاباتی دو حزب 

وقتی انتخابات به مرحله سوم و رای گيری عمومی برسد، تازه .است
  . مذهب نقش خود را ایفا ميکند

وی جهان نيز نقش خدا و مذهب در جنبش های سياسی عيان تر در آنس
اما چيزی که خيلی عيان . از آن است که نياز به توصيف داشته باشد

 و زیر 21در قرن , خدا و دولت,نيست این است که در ایجاد پيوند بين 
. ضرب قراردادن سکوالریسم، پول و زور نقش مهمی ایفا کرده اند

 گزارشی 21در قرن , انجيل و قرآن,ورد رقابت نشریه اکونوميست در م
دارد که گوشه ای از این واقعيت رابطور ضمنی به نمایش می گذارد، 

. فرازهایی از آن را در اینجا نقل ميکنيم. اطالعات جالب دیگری هم دارد
اکونوميست بعد از اشاره به نقایص موجود در متون اصلی انجيل و  

 : های بزرگی از آنها مينویسدقرآن و کسالت بار بودن بخش 
 ميليون نسخه انجيل فروخته یا به 100با و جوداین، هرساله بيش از ,

 تا 425فروش ساليانه انجيل در آمریکا بين . رایگان پخش ميشود
 هر ثانيه یک Gideon's International. ميليون دالر است650

 درصد 95 زبان ترجمه شده و 2426انجيل به . انجيل توليد ميکند
 .جمعيت جهان را پوشش ميدهد

اکونوميست سپس به توزیع و تبليغ قرآن می پردازد و می نویسد در 
کشورهای اسالمی قرآن را نه تنها بيش از هرکتابی مطالعه ميکنند بلکه 

قرائت قران ستون مهره آموزش اسالمی است و . ميشود, قرائت,وسيعا 
. رین افتخارات محسوب ميشودبلد بودن تمام قران یکی از بزرگ ت از بر

در . در ایران پاداش از بر بلد بودن قران، یک درجه دانشگاهی است
 برنده فورا در ليست CDاین رابطه مسابقات جهانی برگزار ميشود و 

 .پر فروش ترین ها قرار ميگيرد
اکونوميست در ادامه مينویسد هردو مذهب بيش از پيش جهانی شده 

از  نشان ميدهد افزایش جمعيت مسيحيان عمدتاگزارش اکونوميست . اند
طریق مسيحی کردن جمعيت در کشورهای درحال توسعه پيش رفته 

این امری غيرمنتظره نيست، چون مسيحيت مذهب حاکمان اصلی . است
به هرحال بر اساس گزارش اکونوميست در . جهان به شمار ميرود

ایاالت متحده  درصد مسيحيان در کشورهای اروپایی و 80 حدود 1900
 در صد مسيحيان در کشورهای در حال توسعه 60حاال . زندگی ميکردند
تعداد کسانی که به کليسا ميروند در غنا بيشتر است تا . زندگی ميکنند
 . در اسکاتلند

به همين ترتيب اسالم نيز به طرف غرب حرکت کرده است ولی عمدتا از 
 در 1900اسالم در ،در گزارش اکونوميست آمده است . طریق مهاجرت

امروز در انگلستان . کشورهای عربی و جنوب شرقی آسيا متمرکز بود
اما گسترش . همانقدر مسلمان مومن وجود دارد که آنجليست مومن

 عمدتا از طریق رشد جمعيت و مهاجرت 20جمعيت مسلمان در قرن 
مسلمان ها , هدف فعاليت  ميسيونری. بوده است نه از طریق تغيير دین

  .دتا احياء اعتقاد دینی است تا تغيير دینعم
اکونوميست یاد آوری ميکند کوه ایجاد شده از کتاب های مقدس،این تز 
مهم سکوالریسم را که با مدرنيزه شدن جهان، مذهب عقب نشينی 

بعالوه این پدیده سوال هایی نيز . ميکند، به نحو چشم گيری رد ميکند
سيحيان و مسلمانان درگسترش علت موفقيت م: بوجود می آورد، مثال

توزیع کتاب های مقدس شان چيست و اینکه در این مسابقه کدام برنده 
  ؟.اند

در پاسخ سوال اول اکونوميست به تجمع فزاینده ثروت و استفاده 
روی دیگر سکه، . صاحبان ثروت از آن برای تبليغ مذهبی اشاره ميکند
تی و فروپاشی روانی تجمع فقر انبوه و گسترش فاجعه زای شکاف طبقا

حاصل از نحوه سازماندهی جوامع است که زمينه را برای صاحبان 
اکونوميست به این . ثروت فراهم می آورد تا با کارت خدا بازی کنند

روی سکه اشاره نمی کند، اما نقش ثروت را به شکل زیر مورد تایيد 
زاسيون،  گلوبالي–مسيحيان و مسلمانان از ابزار مدرنيته : قرار ميدهد

 برای توزیع کتاب مقدس شان استفاده –تکنولوژی و ثروت رشد یابنده 
ترکيب جهانی شدن و افزایش ثروت برای هردو مذهب معدن ... کردند

  .طال بود
: اکونوميست در ادامه جزیيات بيشتری را در این رابطه توضيح ميدهد

 هر نفر اکنون پر برکت ترین توليد کننده ميسيونرهای مسيحي، به نسبت
بزرگ ترین چاپخانه های توليد کننده . یک ميسيونر، کره جنوبی است

یک شبکه به هم پيوسته از . انجيل در برزیل و کره جنوبی قرار دارند
 Bible Societies مجموعه ملی یا محلی به نام جوامع انجيلی 40

برای این هدف مشترک که در دست هر مرد، زن و کودک روی سياره 
جامعه انجيلی آمریکا . نجيل بگذارند، منبع فراهم می آورندزمين یک ا

 ميليون نسخه 50بزرگ ترین سهم را برعهده دارد و در چين آته ئيست 
  . انجيل چاپ کرده است

در طرف دیگر نيز ابتکار عمل دردست کسانی است که ثروت مردم را 
  : در اختيار گرفته اند

کاخ سعودی با . ن استثروت سعودی مخزن تامين هزینه توزیع قرا
 یا Muslim World League, ليگ مسلمانان جهان,حمایت 

 ميليون قران را از طریق شبکه وسيعی 30ميلياردرهای منفرد، ساليانه 
به سایت ,: از مساجد، جوامع اسالمی و حتی سفارت ها توزیع ميکند

FreeKoran.com مراجعه کنيد، درعرض یک هفته یک قران به 
  . ساننددست شما مير

اکونوميست در ادامه می نویسد توزیع قران با پشتوانه مالی سعودی ها 
همراه با تبليغ برداشت های خشک آن از اسالم ممکن است تاثير 

ولی . مستقيم بر مسيحيان یا کسانی که به کليسا نمی روند، نداشته باشد
ای در درون شاخه های اسالمی بر وزن این دیدگاه می افزاید و آموزه ه

مثالآموزه سنتی . آن شکاف بين مسلمانان و مسيحيان را تشدید ميکند
اسالمی بر آن آیه هایی از قران تاکيد دارد که مسيحيان و یهودیان معتقد 
به کتاب های مقدس خودشان را تایيد کرده و طریق آن ها را راهی 

در حاليکه یک تعبير خشن تر تحت . برای پيوند با خدا معرفی ميکند
ذ سعودی ها وجود دارد که بر اساس آن چون محمد آخرین رسول نفو

خداست، مسيحيان و یهودیان را گمراهانی تلقی ميکند که قابليت رهایی 
  . یافتن را از دست داده اند

  !تبدیل ، پادکست ، به  ، گادکست
در ادامه گزارش اکونوميست آمده است که ميسيون های اسالمی اکنون 

مثال جماعت . طقی می برند که قبال دست نخورده بودباور خود را به منا
  ، یک شبکه جهانی است که واعظان Tablighi Jamaatتبليغی 

آنها مثل پيغمبر عبای سفيد می پوشند و کفش صندل به . نيمه وقت دارد
پا می کنند و به صورت گروه های کوچک سفر کرده و ،کالم خدا، را 

ساليانه در هند و پاکستان دارند که آنها یک گردهمایی . تبليغ ميکنند
  . صدها هزار نفر در آن شرکت ميکنند

اکونوميست سپس به نقش تکنولوژی جدید و در واقع استفاده صاحبان 
: ثروت از این تکنولوژی برای توزیع باورهای مذهبی اشاره ميکند

 Psalm“مشاوره با واعظان در اینترنت، خواندن آیه های انجيل در 
pilot ”تلفن همراه، امکان گوش دادن به موعظه دریا MP3 

player یا iPod،]ا“podcasting ” تبدیل شده است به
“Godcasting”[ ،, ميخواهی با خدا اتصال پيدا کنی بدون اینکه با

, ،, بخرGo Bible MP3 playerزندگی قطع اتصال کني؟ برو یک 
يد به ميخواه..  بخرMP3 playerميخواهی قران را حفظ کني؟ یک 

 ميتواند شما را eBibleشبکه ای از آدم های هم عقيده وصل شوید، 
چندین . به دوستان مجازی وصل کند که در باره آیات انجيل بحث کنيد

جامعه انجيلی آمریکا . تلویزیون و رادیو منحصرا قران پخش ميکنند
وسيله ای درست کرده است که با باتری کار ميکند و به اندازه یک 

  . گار است و ميتواند انحيل را برای جمعيتی صد نفره پخش کندجعبه سي
  ! تنا ، قرائت چيزی که معنایش را نمی فهميد

اکونوميست سپس به تناقض جالبی اشاره ميکند، تناقض بين پخش 
کتاب مقدس و اطالع از محتویات آن و یادآوری ميکند در این مورد هم 
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 20مریکایی هاساليانه آ. مسيحيت و هم اسالم یک مشکل جدی دارند
 انجيلی که بطور متوسط در هر 4ميليون انجيل جدید می خرند تا به 

اما عمق بی اطالعی آمریکایی ها از محتویات . خانه هست اضافه کنند
یک تحقيق موسسه گالوپ نشان داد حدود نيمی از . کتاب اندازه ندارد

ست و چه ناميده آمریکایی ها حتی نميدانند کتاب اول انجيل، خلقت ، چي
فقط یک سوم آمریکایی ها ميدانند چه کسی موعظه سرکوه را . ميشود

ایراد کرده و بيشتر آنها آنرا به بيلی گراهام یکی از واعظان بسيار 
متنفذ معاصر در آمریکا نسبت می دهند، یک چهارم نميدانند در عيد 

پایه  رسم 10 درصد نام نيمی از 60. پاک چه چيزی جشن گرفته ميشود
 درصد تصور می کنند نوح با ژاندارک 12ای مسيحيت را نمی دانند، 

جرج گالوپ که خودش اوانجليست است آمریکارا ، . ازدواج کرده است
  . ملت بی سوادهای انجيلی ، خوانده است

بيشتر آنها قران را به زبان عربی . مسلمانان وضعيت بهتری ندارند
 آرکائيک و شعرمانند آن حتی به نوشته اکونوميست زبان. ميخوانند

برای اعراب تحصيل کرده هم دشوار است، هرچند ممکن است حالتی 
 درصد مسلمان ها 20تازه زبان عربی فقط برای . انگيزاننده ایجاد کند

درجه بيسوادی در کشورهای اسالمی باالست و بسياری . زبان اول است
 دارند از بر از کسانی که قران می آموزند، نمی فهمند چه چيز را

  . ميکنند
به نظر اکونوميست در نظر گرفتن این تناقض، برای به سوال دوم، 

شاید . برخی ها معتقدند این سوال نابجاست. اهميت دارد, برنده کيست؟
هردو طرف با جلب کافرها برنده ميشوند، بخصوص که هردو یک 

سوال ولی برخی ميگویند پاسخ به . مذهب ابراهيمی و خویشاوند هستند
زیرا آمار دقيق توزیع قران معلوم نيست و . مزبور غير ممکن است

ميدان جنگ از یکی از تاریک ترین و خطرناک ترین نقاط جهان می 
  . گذرد

اکونوميست در ادامه نوشته است مسلمانان ميگویند مبارزه آنها برای 
. شفاف کردن گروه بندی خودشان است نه تغيير کيش ناباوران

ولی درونگرایی نسبی اسالم برای همزیستی : اضافه ميکنداکونوميست 
مسالمت آميز مناسب نيست و در بسياری از نقاط مقامات اسالمی 
اقدامات مسيحيان برای جلب مسلمين را ،ارتداد ، خوانده و عقاید دینی 

مجازات ارتداد بر اساس قوانين سنتی اسالم مرگ . آنها را لعن کرده اند
  . تداد هم جرم محسوب ميشوداست و تشویق به ار

اکونوميست در ادامه یادآوری ميکند در بسياری از نقاط جهان جنگ در 
سعودی ها اجازه نمی دهند انجيل در عربستان . حال پيشروی است

بسياری از مسيحيان اوانجليک توجه خود را برجایی . توزیع شود
ن نواری از  ميخوانند و منظورشا10/40متمرکز کرده ند که آنرا پنجره 

 40 و 10جهان اسالمی در آفریقا و آسياست که بين خطهای استوایی 
 Southwesternمدرسه علوم الهی باپتيست. قرار گرفته است

Baptist Theological Seminary in Texas در تکزاس 
رشته ای با درجه ليسانس برای تربيت ميسيونرها و تغيير کيش آنها در 

برخی از اوانجليک ها، قران های ساختگی . ستاین منطقه ترتيب داده ا
. درست کرده اند که هدف آن ایجاد تردید در فکر مسلمانان است

  . اکونوميست نتيجه ميگيرد در قلب این نزاع همزیستی وجود ندارد
  ! منافع متقابل بازار و مروجان کتاب های مقدس

آستانه در رابطه با آمار جمعيت، اکونوميست می نویسد مسيحيان در 
 ميليارد و 2تعداد آنها .  نسبت به مسلمان ها پيش اند21ورود به قرن 

 بهتری 20ولی مسلمان ها قرن .  ميليارد است1.5تعداد مسلمان ها 
 به سطح کنونی 1900 ميليون در 200جمعيت مسلمانان از . داشتند

اسالم در . مسيحيت در قلب اروپایی مسيحی آب رفته است. رسيده است
بسياری از صاحبنظران مسيحی معتقدند . عرب احيا شده استجهان 

  .  به بزرگ ترین مذهب جهان تبدیل خواهد شد2050اسالم در 
در سال های اخير مسلمان ها شکایت ميکنند که ،جنگ با ترور، در راه 

کمک به خيریه های اسالمی از . تبليغ اسالم دشواری ایجاد کرده است
. چندین خيریه بسته شده اند. ه است کاهش یافت2001 سپتامبر 11

سازمان های ميسيونری مثل جماعت تبليغی توسط سرویس های 
اطالعاتی غرب تحت نظر قرار گرفته اند زیرا ميتوانند یک کانال جانبی 
برای کمک به جهادی ها باز کنند و مسلمانان مشکالت بزرگ تری در 

يست به نقش ائتالف اما اکونوم. جنگ بر سر تبليغ کتاب های شان دارند
 سعودی در تقویت برخی از شاخه های تندروی اسالمی -آمریکایی 

  . اشاره نکرده است
اکونوميست سپس به برتری های مروجان مسيحی بر مروجان اسالمی 
در شيوه های تبليغاتی اشاره ميکند که هم انعطاف در روش بازاریابی و 

ز هرچيز مهارت قبل ا: هم قدرت و پول در آن نقش بازی ميکند

انتشاراتی های مذهبی . مسيحيان در بازاریابی از نظر فنی باالتر است
انتشاراتی توماس نلسون . جزء بنگاه های بزرگ محسوب ميشوند

Thomas Nelson که قبال متعلق به تاجری بود که انجيل را برای
 ميليون 473 به مبلغ 2005فروش درب به درب توليد ميکرد درسال 

. چاپخانه های سکوالر نيز به مذهب روی آورده اند. ده شددالر خری
، یک انتشاراتی مذهبی به نام HarperCollinsهارپر کالينز

 خرید و اکنون بزرگترین 80 را دراواخر دهه Zondervanزوندروان
انتشاراتی ها ی جریان غالب نيز سعی ميکنند انجيل ها خود را توليد 

اری انتشاراتی ها برای بازاریابی برای در نتيجه همه کلک های تج. کنند
 نوع 60توماس نلسون هرسال ,: مثال. فروش انجيل به کار برده ميشود

حاال در همه رنگ ها  , The Good Book, . انجيل منتشر می کند
انجيل برای هرنوع .. ,.وجود دارد، از جمله به رنگ کالج تحصيلی شما

کابوی ها، از عروس ها تا تا , رهایی طلبان,آدمی توليد ميشود،از 
 100بارمن ها، انجيل واتر پروف و انجيل برای مناطق جنگي،انجيل 

دقيقه ای برای آنها که ميخواهند در وقت صرفه جویی کنند، انجيل هایی 
 2003در سال . که به زبان عاميانه و محاورات خيابانی نوشته شده اند

یات مخصوص توماس نلسون به نوع آوری های جدیدی مشابه نشر
برای تين ایجرها دست زد، مثال انجيل برای دخترها که دستورات کتاب 
عهد جدید برای زیبا شدن و یا تنظيم رابطه بين پسر و دخترها را ارائه 

  آیا شما با یک پسر خدا پرست قرار ميگذارید؟,: ميدهد
یا انجيل برای پسرها و یا برای هردو آنها، حتی انجيل مناسب برای 

  .  کودکان نوپاو یا انجيل های مصور با تصویر قهرمانان کميکروحيه
 ترجمه انگليسی دارد، چه از نوع ادبی و چه از نوع 900انجيل 

 Gullahو Inupiatانحيل حتی به زبان هایی هم مثل . محاوره ای
باب هودسن . هست که فقط عده بسيار معدودی به آن صحبت ميکنند

وید ميخواهد هر آدمی در روی زمين رئيس جامعه انجيلی آمریکا ميگ
انجيل را حتی به زبان . بتواند بگوید خدا به زبان من صحبت ميکند

عجيبی که آدم های غير زمينی در فيلم استار تراک به آن صحبت ميکنند 
ناشران، داستان های انجيل را دراماتيزه کرده و از . ترجمه کرده اند

زوندروان تمام . ده ميکنندبهترین فنون صدابرداری برای آن استفا
هنرپيشگان سياه پوست آمریکا از دنزل واشينگتن تا ساموئل لی جکسن 

دو تن از محبوب ترین هنرمندان سياه برای آمریکایی های افریقایی [
جدول، پازل، بينگو، جوک . در آن به تصویر کشيده شده اند] ر.تبار

تبليغ انجيل به باکس و انواع دیگر سرگرمی ها و نوآوری های برای 
  . کار برده شده که اکونوميست به آنها اشاره ميکند

کتاب ,در ادامه این گزارش آمده است مسلمان ها هم برای ترویج 
به بازاریابی روی آورده اند، ولی هرگز به گرد مسيحيان نمی , مقدس
  : اکونوميست چند علت را برای آن ذکر ميکند. دسند

اری در جهان مسيحی و کوچک بودن و یکی نقش انتشاراتی های انحص
  . ابتدایی تر بودن انتشاراتی های تجاری مسلمان ها

برای مسلمان ها قران عين کالم . دوم باورهای غيرمنعطف مسلمان ها
خداست که توسط فرشته ای به نام جبرئيل بر محمد که خودش بی سواد 

 شده مسلمان این باعث. بود نازل شد و بعد پيروان محمد آنرا نوشته اند
 ترجمه 20امروز . ها حتی در ترجمه قرآن هم دشواری داشته باشند

. انگليسی از قران وجود دارد، ولی اینکار با بی ميلی صورت ميگيرد
  . آنها معتقدند مسلمان مومن باید زبان خدا را یاد بگيرد
ثروتمندترین و : سوم نقش مسيحيت به عنوان دین قدرت حاکم بر جهان

اکونوميست می .  ميليون اوانجليک دارد80رین کشور جهان قدرتمندت
نویسد آمریکا بيش از هرکشور دیگری ميسيونر به جهان می فرستد، و 
بيش از هرکشوری سازمان ها و رسانه های تبليغاتی و انتشاراتی های 

اکونوميست یادآوری ميکند عليرغم ثروت چند کشور . فراملی دارد
عرب ها باالترین درجه بی .  فقير استنفتي، مرکز قران کشورهای

سوادی را در جهان دارند و یک پنجم مردان و دو پنجم زنان آنها قادر 
ميزان استفاده از اینترنت نيز در ميان آنها از همه . به خواندن نيستند

 . کمتر است
  ! استبداد دینی و سرکوب، عامل منفی در راه ترویج اسالم

وميست به آن اشاره ميکند،اعتقاد به امتياز دیگر مسيحيت که اکون
برعکس، پایگاه اصلی اسالم در تئوکراسی . آزادی مذهب در غرب است

به عنوان نمونه وزارت امور اسالمي، موقوفه و ارشاد . های است
.  امام را در استخدام دارد72000 نفر از جمله 120000سعودی 

ری تغيير کيش سعودی ها مراسم غير اسالمی را ممنوع کرده و تالش ب
در پاکستان به ميسيون های . از اسالميرا جرم به شمار می آورد

سودان برای انحرافات مذهبی، مجازات زندان . مسيحی حمله ميشود
مسيحی ها شکایت می کنند که این باعث ميشود بازی . تعيين کرده است
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در شرایط نامساوی صورت بگيرد، بدین معنا که مسلمان ها حق دارند 
مسجدهای عظيم بسازند، در حاليکه به مسيحيان , رزمين مسيحيانس,در

ولی به عقيده . اجازه نميدهند در عربستان وایران انجيل توزیع کنند
. اکونوميست، این امر باعث شده که خود بازیکن ميزبان ضعيف شود

اوانجيلک های آمریکا به این علت رشد . رقابت آزاد به نفع مذهب است
در حاليکه تئوکراسی منبع . مریکا کليسای رسمی نداردپيداکردند که آ

اکونوميست به عنوان نمونه از قرآن مدرنی . محافظه کاری ورکود است
نام ميبرد که محمد شهرور درست کرد و محبوبيت یافت ولی با اینکه 

  . متنی مومنانه بود در بيشتر کشورهای اسالمی ممنوع شد
ط است و با آميخته ای از مزاح اکونوميست در پيش بينی اوضاع محتا

پيش بينی کننده :  یادآوری ميکند اینکار برای سالمتی خوب نيست
ولی دو چيز را مورد تاکيد . ميتواند به شيوه غير معقولی سوزانده شود

قرار ميدهد که نشاندهنده نگرانی این رسانه از نظر اقتصادی محافظه 
دس به یکی از آتشين یکی اینکه اصرار بر رواج کتاب مق: کار است

مناطقی که جنگ در آن بيش از .  دامن می زند21ترین نزاع های قرن 
هم شدت دارد، یعنی جنوب آفریقا مرکز دولت های در هم شکسته و 

دوم اینکه این کتاب ها نقش دراماتيکي، مثبت . درگيری های قومی است
 .یا منفي، در زندگی انسان بازی خواهد کرد

…………………………………….. 
 

  !توده ها "  خروس خوان " در سوگ  
  

  
  

احمد آشورپور ،  یکی از با سابقه ترین  خوانندگان و ترانه سرایان 
ما درگذشت این خواننده مردمی و . کشورمان از ميان ما رفت 

فولکلوریک  و این مبارز کهنسال جنبش چپ و آزادیخواهانه ایران 
 بویژه  –ی او را به خانواده ، بستگان  و دوستداران صدا

 تسليت ميگوید و خود را در غم از دست دادن –زحمتکشان گيالن 
  .این  انسان شریف شریک ميداند 

خورشيدی در غازیان بندر انزلی به دنيا آمد  ١٢٩۶آشورپور در سال
او در اواخر دوران دبيرستان به تشویق معلم و دوستان خود . 

و آوازخوانی آغاز کرد اولين تالشهای خویش را برای ترانه سرایی 
 .  

او در کنار فعاليتهای هنری ، زمانی که برای ادامه تحصيل در 
دانشکده کشاورزی تهران ثبت نام کرد ، وارد فعاليتهای سياسی نيز 
شد  و  همراه هزاران جوان مشتاق رهایی زحمتکشان ، به  صفوف 
جنبش چپ پيوست که داشت آرام آرام خود را پس از سرکوبهای 

آشورپور در پی . تناک دوره رضا خانی  ، بازسازی ميکرد دهش
ایجاد حزب توده ایران به این حزب پيوست  و پس از چند سال 
فعاليت زمانی که در اداره کشاورزی اهواز مشغول کار بود ، توسط 
ماموران رژیم محمدرضا شاه دستگير و ضمن اخراج از اداره ، به 

  ..ر برد مدت چند سال در زندان و تبعيد بس
 ترانه ٨٠آشورپور در طول چند دهه فعاليت هنری خود بيش از 

ماندگار فارسی و گيلکی از خود بجای گذارد که بسياری از آنها از 
برای هميشه در اذهان توده " خروس خوان "جمله ترانه معروف 

مرگ این هنرمند وفادار به مردم و . های ميليونی  ثبت شده اند 
ی  آزادیخواهانه و برابری طلبانه چپ  ، ضایعه دوستدار اندیشه ها

ای بزرگی است که  اميدواریم هنرمندان  جوان مردمی و متعهد به 
رهایی ستمکشان ، جای خالی او را پرکرده  و  سنت دیرپای 

  .آوازهای مردمی و فولکلوریک را غنای تازه ای ببخشند 
  ٢٠٠٨ ژانويه ١٥ - سایت راه کارگر -  با اندوه و احترام

………………………………… 

  دراستانهای مازندران وگيالن بلوای گاز ، بلوای نان
  بهمن احمدی

قيمت نان در برخی از مناطق شمال کشور به ویژه استان های 1- 
 درصد افزایش روبرو شده است 200گلستان با بيش از  مازندران و

گفته . درصدی دارد700افزایش  هر چند برخی خبرها حکایت از. 
 500تا  برخی از شهروندان این دو استان هر قطعه نان راشده که 

صف های بسيار طوالنی در مقابل نانوایی ها . ان نيز خریده اند متو
 . صفر درجه ، امان مردم را بریده است در سرمای زیر

دولت برای کاهش نگرانی مردم از نبود وگرانی شدید نان در  2 - 
اه ، نان مورد نطر این دو  آذر م20استان ، دیروز جمعه  این دو

وقتی شهروندان تهرانی به روال  . استان را از تهران تامين کرد
مراجعه کردند  هميشه برای تهيه نان روزانه خود به فروشگاه ها

پيگيری ها نشان داد که بخش بسياری از . روبرو شدند " نداریم" با
  . تهران برای مردم مازندران و گيالن فرستاده شده است نان
غير از نان ، در این دو استان شير و تخم مرغ و بسياری دیگر -3
 تومان 500هر دانه تخم مرغ . مایحتاج مردم نایاب شده است  از

این . و گلستان به فروش می رسد  در شهرهای مختلف مازندران
جاده ها  همه هرج و مرج به خاطر برف و تداوم سرما و یخ زدگی

  . هر قضيه استاما این ظا. عنوان می شود 
 پارس جنوبی به بهره 10 و 9قرار بود سال گذشته فاز های 4- 

 ميليون متر مربع گاز به 50از این دو فاز روزانه  . برداری برسد
اما این . صادرات تزریق می شد  خطوط لوله سراسر کشور و برای

سرمایه گذاران  دليل آن نبود سرمایه ، کنار رفتن. اتفاق نيافتاد 
هر چند دولت . به دالیل سياسی و موضوع تحریم ها است خارجی 

خبر از افزایش مداوم سرمایه گذاری های خارجی در  احمدی نژاد
نفت و گاز را می دهد ، اما در  تمام بخش های اقتصاد ایران به ویژه

دولت نهم  عمل اتفاقاتی می افتد که همه سرمایه گذاری های رویایی
  . را نقش بر آب می کند

از سوی دیگر این دولت که قادر به افزایش بخش عرضه نبود، 5 - 
آن هم با . ناپختگی و سوء مدیریت قسمت تقاضا را باال برد  به دليل

حاال هم خودروها با . کردن خودروها  اجباری کردن دو گانه سوز
در خطوط لوله  مشکل سوخت و گاز مایع مواجه اند و هم فشار گاز

. و همه در حول و هراس سرما گرفتارند سراسر کشور کاهش یافته 
 هزار خانوار ایرانی در 500گفته مدیر شرکت ملی گاز حداقل  بنا به

. افت فشار و یا قطعی گاز قرار دارند  استان های شمالی در معرض
سرما با شدت  تازه این مربوط به هفته قبل است و موج جدید

  . بيشتری در راه است
کمبود گاز و سوء مدیریت به این دو فاجعه اقتصادی مشکل  6 - 

هم اکنون سه هفته است که صنایع مختلف . نمی شود  سه مورد ختم
شدید گازوئيل و کمبود آن با  کشور به دليل کمبود گاز و گرانی

دولت مردان  اما از آنجا که به نطر. توقف خط توليد روبرو هستند 
 اینکه مانع احمدی نژاد، فعال صنایع ضرورت توجه ندارد و برای

و احتماال اعتراض آنها شوند ، گاز همه صنایع را به  نگرانی مردم
  . گاز کردند نفع مصرف خانگی کاهش و یا قطع

اوضاع به حدی بحرانی است که رئيس دولت با عجله به  7 - 
گلستان سفر کرده و قول داده تا دو سه روز دیگر یعنی  مازندران و

از این بابت . نرمال خواهد شد  تا دو شنبه و سه شنبه همه چيز
دولت است و  شانس آوردیم که شير لوله گاز و گازوئيل در اختيار

گرنه معلوم نبود بنا به منطق فکری احمدی نژاد، چه کسی و یا کدام 
  . باند وگروهی باعث این بلوای نان و گاز شده اند مافيا و

عطيلی در این وانفسا ساده ترین راه برای کاهش مصرف ، ت - 8
های اقتصادی و نگاه داشتن مردم در همانجایی که  همه فعاليت

نخستين جاهایی که از  یکی از. هستند ، تشخيص داده شده است 
بر . این تصميمات ضربه می خورد مدارس و دانشگاه ها است 

این تصميم ، اگر ما ملتی بودیم که در عرض جغرافيای  اساس
  . يسواد می ماندیمب باالتری قرار می داشتيم ، همگی

گرفتار سوء . به هرحال این سرنوشت مردم ایران است  9 -  
تابستان در هراس قطع برق و تقال و دست و پنجه  مدیریتی که باید

طنز تلخ . با نبود گاز و سرما  نرم کردن با گرما باشند و در زمستان
برق مناطق  این دور باطل هم این است که در تابستان بيشتر مواقع

گرم و جنوبی کشور قطع می شود و در زمستان هم گاز مناطق 
  1386 دی 21 جمعه.                 سردسير و شمال

  بهمن احمدی: بر گرفته از سایت 
……………………………………………… 
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پس از انتخابات پارلمانی در ! " انتخابات به سبک روسی"مقاله : توضيح
بعلت اختالالت خطوط  در روسيه، نوشته شده است، اما 2007دسامبر 

اما، از آنجا که نشانه هائی از تغيير . ایميلی، با تَاخير بسيار دریافت شد
در روسيه بچشم نميخورد، لذا جهت آگاهی  انتخابات روش در برگزاری

.          ، مقاله مذکور در این شماره درج ميگردد"نشریه راه کارگر" خوانندگان
   منصور نجفی                                                                        

!انتخابات به سبک روسی  
  ریاحی. ح

. انتخابات پارلمانی روزیکشنبه درروسيه با پيروزی والدیمير پوتين به پایان رسيد
اوبا شصت وچهارویک دهم درصد یعنی بيست وشش وپنجاه وسه درصد بيشتر 

پوتين . ان خود با فاصله زیادی پيشی گرفتازانتخابات سا ل دوهزاروسه برحریف
ملت بعنوان ملتی دمکرات به بلوغ دست : " پس ازانتخابات دراولين واکنش گفت

ملتی که پوتين ازآن سخن می گوید، رقيبان انتخاباتی او وراه  )  1." ( یافته است
وکارهایی که  برای این انتخابات درپيش گرفت، خود ميتواند راستای سياسی 

  .يه را حد اقل دردورآتی نشان دهد وبجا ست روی آن تاملی مختصرکردروس
ازسه حزبی که حد نصاب هفت درصد را پشت سرگذاشتند وتوانستند به پارلمان راه 

طرفدار پوتين اند که "  روسيه ی عادالنه " و " ليبرال دمکرات " یا بند، دو حزب 
یکی . واکنشی نشان ندادندنسبت به تقلبات دراین انتخابا ت ازخود هيچگونه  

آندری لوگووی است که ازطرف دولت بریتا " ليبرال دمکرات " ازکاندیداهای حزب 
نيا بخاطر قتل الکساندر ندرليينکو تحت تعقيب است وبا احرازکرسی پارلمانی 

تنها حزب اپوزیسيون که ازاین دوحزب هم  )  2. ( مصونيت قانونی پيدا خواهد کرد
حزب کمونيست است  که رهبرش  گنادی ) یازده درصد ( بيشتررای آ ورده 

انتخابات آنقدر نادرست و نقض : " چوگانف دراولين واکنش پس ازانتخابات گفت
قانون در آن چنان زننده بود که تنها فرد کوروکری ميتواند آنرا ندیده یا درباره ی 

این انتخابا ت همه درواقع والدیميرپوتين ازهفته ها قبل از ) 3." ( آن نشنيده باشد
روزنامه های منتقد را تهدید کرده، بگيروببند ها را افزایش . چيزرا تدارک دیده بود

داده و کنترل وسائل ارتباط جمعی، بخصوص کانا لهای دولتی، را دردست گرفته 
در مسکو، کا نا " مرکزروزنانه نگاری شرایط فوق العاده " طبق بررسی های . بود

ا نا ل دولتی است، نودوسه ویک دهم درصد اخباروگزارشات ل یک که مهمترین ک
   )4.( اختصاص داده است"  روسيه ی متحد" خود را به والدیميرپوتين وحزبش 

پوتين یوگند "  روزجمعه  قبل، دوروز قبل ازانتخابات، روزنامه وابسته به پوتين 
: " ن کرده بودخبر پيروزی پوتين را با پخش هزاران اعالميه اینگونه اعال" ناشی

ما پوتين را بعنوان . رئيس جمهور وحزبش به پيروزی خارق العاده ای دست یافتند
ازاینجاست که آهسته آهسته دم خروس  ) 5! " ( انتخاب کردیم " رهبرملی " 

اوبرای اجرای این نمایشنامه ی تاسف . البته آقای پوتين ابائی ندارد. ظاهر ميشود
يش با ترورروشنفکران وروزنامه نگاران منتقد دیده بارکه تدارکش را ازسالها پ

نمونه ای ازاین تجربه را . بود حاال دیگر تجربه  و نيروی کا فی دراختياردارد
 - بسيج چهار صد وپنجاه هزار نيروی پليسی: درهمين انتخابا ت گزارش کردند 
   )6. ( امنيتی برای کنترل روند انتخابات
پایان دادن به چند : ای تدارکاتی پوتين چنين بود نمونه های دیگری از راه کاره

گانگی نظری دررسانه ها ، ازبين بردن سيستم فدراتيو وحذف انتخابات 
استانداریها، کشا ندن سربازان با نظارت افسران به پای صندوقهای رای، تهدید 
داشجویانی که انتخابات را با یکوت کرده بودند به محروميت ازتحصيل، ا یجاد ما 

جهت ) اواس سی ای ( ع برسرراه حرکت آزاد سازمان امنيت وهمکاری اروپا ن
دادن کوپن التاری به جوانان به اعتبار بيست یورو، دادن ) 7( نظارت برانتخابات،

غذا ونوشا به ی مجا نی وبردن جوانان ازیک ایستگاه به ایستگاه  دیگر برای رای 
مشکوک "  تحت عنوان واهی جلوگيری ازنظارت نا ظران بی طرف. دادن مکرر

، بيرون آوردن  نودونه درصد رای ازصندوقها  برای رهبر چچن، رمضان "بودن 
، محدود کردن آزادی های ابتدائی ی  )8( قدیرف، که مورد حمایت کرملين است

مطبوعات، بيان، وتجمع ، سلطه ی  قوه ی اجرائيه برقوه ی قضا ئيه  وبازگرداندن 
تهدید کارگران درکارگاهها،  ) 9.( به شرایط  دوران سا بقوضعيت نيروهای امنيتی

تهدید بيماران بيمارستا نهای دولتی به  ) 10( پرکردن تقلبی ی  صندوق های رای،
  ووو ) 11( قطع درمان درصورت رای ندادن 

جا معه ی اروپا پس ازدوروزبحث قطعنامه ی نيم بندی  صا دروضمن اظهارتا سف 
: " ربوط به  این انتخابات اظهاراميدواری کرده بود که ازدریا فت گزارشا ت م

   ) 12." ( تحقيقات بتواند صحت اتهامات وارده به روند انتخابات را روشن کند
پيش ازانتخابات موسسه ی نظرسنجی لوادای درمسکوراجع به انتخاب پوتين برای 

  سومين بار به ریاست جمهوری  به 
 شصت وهفت  درصد مخالفتی با تغير قانون تعجب آوراینکه . نظرخواهی پرداخت

.( اساسی دراین خصوص ازخود نشان نداده و تنها بيست دودرصد مخالف آن بودند
درتاریخ روسيه  همواره دبيرکل، رئيس دولت ورئيس حزب وجود داشته  ) 13

سوالی که مطرح است این . ذکری به ميا ن نيامده است"  رهبر ملی" ولی هرگزاز
معه ایی که طبق گفته ی الکساندر روکسمن، معاون دادستان کل است که درجا

مسکو، رشوه ای که ما موران فاسد روسی دریا فت می کنند، ساالنه به دویست 
وچهل بيليون دالرميرسد، که برابراست با کل درآمد بودجه ی فدرا ل ودرنه ماه اول 

ليس، هيا ت سا ل،  نه هزارمورد رشوه خواری کشف شده  ورشوه ای که به پ
 315 به 2005 تا 2001های جوازدهنده وبازرسان دولت داده  بين سال های 

درکشوری که مساله ی اساسی  )  14( بيليون دالر یعنی ده برابر شده است، 
درکاخ کرملين تقسيم ميلياردها دالر درآمد نفت وگاز است ودوگروه درحال رقابتند 

دراختياردارد، چنين استفبالی ازپوتين، که یکی کنسرن نفت ودیگری کنسرن گازرا 
  گيرم که همه ی تقلبات را هم درنظربگيریم، ازکجا ناشی ميشود؟ 

واقعيت این است که وضعيت روسيه کنونی را باید با شرایط پس ازفروپاشی آن 
مقایسه کرد، زمانی که گورباچف با اعالن گالسنوست و پرسترویکایش مشخص 

شکست خورده وکشورش به لحاظ " اقعا موجودسوسياليسم و" کرد که نظام 
اقتصادی ورشکسته ی کامل است، زمانی  که یلچين با بازکردن درها روسيه را تا 
مرز تالشی کا مل پيش برد، کارخانه ها یکی پس ازدیگری تعطيل وکارگران ماهها 

ه درهمان زمان بود که نقد ینه ها ی مردم در بانک ها ب. بدون حقوق وبيکارما ندند
غارت رفت و امپریاليسم غرب که  برای یلچين هورا می کشيد، منتظربود تا 

  .شوروی  را هم مانند دیگر کشورهای اروپا ی  شرقی بين خود تقسيم کند
درزمان یلچين ازهيچ نوع .  والدیمير پوتين درچنين شرایطی  به ميدان آمد

ن سرکوب پوتين ضم. سيستمی نمی شد صحبت کرد، چون سيستمی درکارنبود
هرنوع مخالفتی همان اقتصاد بازار را با همکاری دیگر چپاولگران قاطعانه پيش 

تاریخ تحوالت اجتماعی نشان داده است که  اکثریت . برد وهم اکنون هم ادامه ميدهد
مردم  درنبود احزاب کارگری واقعی، اتحادیه ها ونهادهایی که خود سازمان داده 

  خواستهای خویش  را پی بگيرند، معموال دنبال قوی باشند تا بتوانند از طریق آن
آنها فرصت وتوان . ترین جریانی  خواهند رفت که  کارونان به آنها وعده  دهد

این تجربه ی تلخ . مداخله ندارند چرا که  گرفتار مشگالت عدیده زندگی روزمره اند
ی کارگری درنبود اتحادیه ها. را ما درجریان انقالب پنجاه  وهفت کسب کردیم

همه آزادند وهمه سهم خودرا روزانه : " سراسری واحزاب انقالبی، خمينی با شعار
همه ی مخا لفين وآزاد اندیشان را سرکوب وبعنوان " ازدرآمد نفت خواهند گرفت

  . نيروی عمده ی سياسی مسلط شد
 پوتين درمقا بل بی برنامگی وهرج ومرجی که یلچين بوجود آورده بود، بهبود 

نيزه کردن جامعه را وعده  داد وهم اکنون هم طبق آنچه معاون نخست وزیر، ومدر
سرگئی ایوانف، درماه سپتامبر رسما اعالم کرده است برای زیرساخت ها و 
. مدرنيزه کردن روسيه تا ده سال آینده هزارميليارد دالر بودجه تعيين کرده اند

رده ونرخ  تورم رادرسطح درسالهای گذ شته حقوق ها را هرساله ده درصد باال ب
  )15. (هشت درصد نگهداشته است

 این واقعييات البته ارتبا ط چندانی  به مساله ی آزادی ها وبرابری اقتصادی 
واجتماعی که خواست ماست ندارد ولی کارگری که در اتحاد جماهيرشوروی سابق 

کرد درمعادن منطقه ی  ابالست ودنباس هر شش ماه یک قالب صابون دریافت مي
وابزارکارش ازکهنگی زنگ زده بود وغيرقابل استفاده، اکنون که درسيبری برای 

خوشحال است . کنسرن گاز پرن کارمی کند وآب گرم دراختياردارد، خوشحال است
که بجای کاردرسرمای سی پنج درجه زیرصفر با داشتن آب گرم ميتواند با سرمای 

   ) 16.!(هفده درجه زیرصفرکارکند
همه ی این شرایط را غيرانسانی ميدانيم وبرای جامعه ای که درآن آزادی  ما البته 

ونان هردودرحد منزلت انسانی وجود داشته  باشد مبارزه ميکنيم ونه آزادی را 
برای ما شعارمتداول درسرما یه داری های . ازنان جداميدانيم، نه نان را ازآزادی

." ری ، رفورم سياسی نهرفورم اقتصادی آ: " خشن نوع جدید چين وروسيه  
.  ناانسانی ترین شکل پيش برد برنامه ی نئوليبرالی جهان گستر سرمایه داری است

ما نه این رفورمها را درراستای بهبود شرایط اکثریت جامعه ميدانيم ونه شرایط 
دیکتاتوری . دیکتاتوری این کشورها را به هرشکلی که باشد برمی تابيم

ازتقسيم بيشترسرزمينی که  اتحاد جماهير شوروی سا اوليگارشها توانسته است 
بق را تشکيل ميداد، جلوگيری کند ودرپاره ای ازمناطق چون تاتارستان نوعی رفاه  

اما حتی با دمکراسی نوع غربی وحقوق بشری که ) 17. ( نسبی بوجود آورد
د، شوروی  پس ازجنگ دوم  جهانی خود تایيد کننده ی آن بود فرسنگها فاصله دار

                        بودواقعيتی که خود زمينه ساز بحرانهای اجتماعی آ تی خواهد
  2007هفتم دسامبر                                                                     
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