
 اعالميه کميته مرکزی سازمان 
اعدام های وحشيانه در بلوچستان را 

 محکوم می کنيم
صدور احکام اعدام و اجرای اعدام های وحشيانه در بلوچستان جزئی از 
. سياست دولت جمهوری اسالمی برای آرام نگه داشتن این استان است

لوچ را این  سياست جنایت کارانه، نه تنها بسياری از خانواده های ب
داغدار کرده بلکه به همزیستی مسالمت آميز ميان بخش های گوناگون 
مردم استان ضربات جبران ناپذیری زده و به اختالفات ميان شيعيان  و 

تندرو و افراطی زمينه فعاليت های سنييان دامن خواهد زد و به جناح های 
   2  بقيه در صفحه                                                  . بيشتری خواهد داد

………………………………………. 

  انتخابات آمریکا و جناح های مختلف
  مصاحبه صادق افروز با یونس پارسا بناب

از حزب جمهوری .انتخابات مقدماتی آمریکا به مراحل نهایی خود نزدیک می شود 
ا خواه نمایندگی جان مک کين قطعی شده است ، ولی هيالری کلينتون و برک اوبام

هنوز برای پيروزی در انتخابات مقدماتی و کسب نمایندگی از طرف حزب دمکرات 
در رابطه با قوانين و پيچيدگی های انتخابات آمریکا گفتگویی داشتم با .در تالشند 

  2 بقيه در صفحه.                                                     یونس پارسا بناب 

............................................... 
  فرزانه راجی   باگفتگوی رادیو برابری

  !جنبش زنان در سالی که گذشت
شود در این سه دهه زنان و مردان فمينيست در تمامی عرصه های 
زندگی، قوانين، فرهنگ و روابط مردساالرانه و قدرت مدارانه را به 

ره، زنان در شهر و هنرمندان، حقوقدانان، نویسندگان و غي. چالش کشيدند
روستا، در خانواده و محل کار، در محل تحصيل، در خيابان، به منافع و 

ضرورت پيوند با جنبش . حقوق بالفصل خود، آگاهی بيشتری پيدا کردند
کارگری های دیگر را درک کردند و حضور آنها در جنبش های دانشجوئی، 

 5 بقيه در صفحه                 .و تحرکات صنفی افزایش بيشتری پيدا کرده است
………………………………………. 
  نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا

  فرامرز دادور
مسئله با اهميت در اینجا این است که حزب دمکراتيک و دو کاندیدای 
فعلی آن کلينتون و ُاباما نيز آلترناتيوهای اقتصادی دیگری که با سياست 

حافظه کار نوی آن در قدرت های حزب جمهوری خواهان و طيف م
آنها در هماهنگی با بخش . تفاوت های جدی داشته باشند ارائه نمی کنند

قرارداد تجارت (هایی از سرمایه های عظيم و با نقد بسيار رقيق از نفتا 
، و از منظر دفاع تزیينی از ),NAFTAآزاد برای امریکای شمالی  

ه لحاظ مالی و قانونی از صنایع داخلی و اتخاذ موازین حمایت گرانه ب
طرف دولت جهت جلوگيری از خروج بخشی از سرمایه از داخل امریکا 
و نهایتًا حفظ سطحی از اشتغال در برخی از حوزه های اقتصادی است 

  .که برنامه های خود را طرح می کنند
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………………………………………. 
 
 

  ...این است" موفقيت " اگر 
  

 
 

تنها کسی که توانست دراین تهاجم بر اقتدار : اکونوميست
 .مقتدا صدر بود خود بيفزاید

  
 1000استيون فارل و جيمز کلنز در نيویورک تایمز تخمين زدند حداقل 

 درصد نيروهای اعزامی به بصره، 4قي، یعنی بيش از سرباز و پليس عرا
پست "از جمله ده ها افسر و حداقل دو فرمانده ارشد در جریان جنگ 

  ".های خود را رها کردند
 درصد 30ارنستو لندو و همکارش در واشينگتن پست ارزیابی کردند 
  .نيروهای حکومت قبل از اعالم آتش بس ترک خدمت کرده بودند

این رسوایی به یاری مذاکرات بين مقتدا صدر و مشاوران نجات از  * 
را مالکی با وساطت قاسم سليماني، سردار سپاه که خزانه داری آمریکا او 

                               11 بقيه در صفحه        .در ليست تروریست های خود گذاشته است،ميسر شد
………………………………………  

 
  "دیدگاه " 

در تبدیل چين » مارکسيسم دولتی « نقش
 به یک کشور سرمایه داری

    پارسا بنابونسي
 بخش دوم و پایانی  

بخشی از نيروهای مترقی در خارج و داخل چين برآنند که چين ممکن 
کنند  است که در حال حاضر یک کشور سوسياليستی نباشد، ولی ادعا می

ه تحت کنترل دگردیسی در سی سال گذشته موفق شده که با یک که پروس
رشد سریع صنعتی، سطح زندگی اکثریت بزرگتری از مردم چين را فراهم 

 8 بقيه در صفحه                                                            . سازد

……………………………………  
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 اعالميه کميته مرکزی سازمان 
يانه در بلوچستان را اعدام های وحش

 محکوم می کنيم
  

بدنبال پخش اعترافات تلویزیونی مولوی عبدالقدوس مالزهی رئيس 
ایرانشهر و مولوی محمد یوسف سهرابی " چاه جمال"حوزه علميه 

 21 ؛ در روز 1387 فروردین 18مدرس این حوزه در روز 
فروردین این دو روحانی اهل سنت به همراه دو نفر دیگر به حکم 

دو روحانی اهل سنت در . دادگاه شرع زاهدان به دار آویخته شدند
" چاه جمال" آذرماه سال پيش به همراه یازده نفر دیگر در حادثه 

وزارت اطالعات . توسط نيروهای وزارت اطالعات دستگير شدند
رژیم در بلوچستان این دو را متهم کرد ه بود که حوزه علميه اهل 

 را به مرکز پنهان کردن اسلحه و ایرانشهر" چاه جمال"سنت 
عبدالملک ریگی  تبدیل کرده و در " جنداهللا"مهمات اعضای گروه 

مهمانخانه این حوزه نيز بخشی از نيروهای اعزامی برای عمليات 
امری که در زندان و پس از شکنجه . مسلحانه را پناه داده بودند

ت کرده های وحشيانه آن ها را مجبور به اعتراف به این اتهاما
چاه "الزم به یادآوری است که در آذرماه و موقع درگيری در . بودند
" جنداهللا"، وزارت اطالعات ِرژیم اعالم کرده بود که اعضای "جمال

قصد تخریب این حوزه و کشتن " چاه جمال"با پناه گرفتن در 
مولوی ها را داشته اند تا از این طریق به اختالفات شيعه و سنی 

  .دامن بزند
عدام این دو مولوی اهل سنت به همراه دو تن دیگر از دستگير ا

، ادامه ی سياست سرکوبگرانه ی خشن "چاه جمال" شده گان 
پيش از این نيز خبر تأئيد . جمهوری اسالمی در بلوچستان است

حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار بلوچ منتشر شده 
صدور احکام اعدام و .  شدبود که با واکنش اعتراضی جهانی روبرو

اجرای اعدام های وحشيانه در بلوچستان جزئی از سياست دولت 
این  . جمهوری اسالمی برای آرام نگه داشتن این استان است

سياست جنایت کارانه، نه تنها بسياری از خانواده های بلوچ را 
داغدار کرده بلکه به همزیستی مسالمت آميز ميان بخش های 

 استان ضربات جبران ناپذیری زده و به اختالفات گوناگون مردم
ميان شيعيان  و سنييان دامن خواهد زد و به جناح های تندرو و 

بی جهت نيست که . افراطی زمينه فعاليت های بيشتری خواهد داد
در اطالعيه ای که به دنبال اعدام مولوی های اهل " جنداهللا"گروه 

) جنداهللا(مقاومت مردمی هم چنين جنبش : "سنت انتشار داد نوشت
همانطور که قبأل اعالم کرده بود از همه غيربوميان ساکن بلوچستان 
می خواهد منطقه را ترک نمایند تا هدف حمله گروه های مسلح 
منطقه قرار نگيرند زیرا قبأل گروه های مسلح اعالم کرده اند در 
صورت اعدام شدن علمای ایرانشهر، غيربوميان را هدف قرار می 

روشن است که  در صورت تحقق این تهدید از سوی ". دهند
؛ شاهد حمام خونی دهشتناک در سطح استان خواهيم بود "جنداهللا"

که دایره ی شوم ترور و اعدام را به ابعادی غيرقابل کنترل تبدیل 
خواهد کرد و لوله های تفنگ افراطيون بلوچ و زابلی و نيروهای 

ناه بلوچ و زابلی و دیگر ساکنين سرکوبگر ِرژیم سينه ی مردم بيگ
  . استان را هدف قرار خواهد داد

ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژیم اسالمی در 
بلوچستان، نفرت و انزجار خود از اعدام چهارتن از فعالين بلوچ را 
اعالم می داریم  و بر این باوریم که اعترافات اخذ شده در شکنجه 

یم اسالمی و احکام صادره در دادگاه های گاه های قرون وسطائی رژ
در بسته بر پایه این اعترافات، غيرقابل قبول و توهين به شخصيت 

  .انسانی دستگير شده گان است
ما از همه سازمان ها و نيروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر می 
خواهيم به این احکام غيرانسانی و به این اعدام ،های وحشيانه 

 اجازه ندهند جهوری اسالمی بلوچستان را  بسوی اعتراض کنند و
  .دریای خون بکشاند

  مرگ بر جمهوری اسالمی 
  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
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  آمریکا و جناح های مختلفانتخابات 
  مصاحبه صادق افروز با یونس پارسا بناب

از حزب .انتخابات مقدماتی آمریکا به مراحل نهایی خود نزدیک می شود : مقدمه 
جمهوری خواه نمایندگی جان مک کين قطعی شده است ، ولی هيالری کلينتون و 

مایندگی از طرف برک اوباما هنوز برای پيروزی در انتخابات مقدماتی و کسب ن
در رابطه با قوانين و پيچيدگی های انتخابات آمریکا .حزب دمکرات در تالشند 

یونس استاد علوم سياسی دانشگاه استرایر  . گفتگویی داشتم با یونس پارسا بناب 
وبه عنوان یک محقق و نویسنده ،  چهره کامال آشنایی درچپ . در واشنگتن است 
 جالب در پاسخگویی به سواالت من این است که یونس نکته.  انقالبی ایران است 

از موضع یک مارکسيست انقالبی به تحليل طبقات و احزاب وجناح های سياسی می 
پردازد و به همين دليل تحليل های او صرفا آکادميک و ژورناليستی نيست و از 

 توجه شما را به این مصاحبه.موضع منافع کارگران و زحمتکشان بيان می شود 
  . جلب می کنم 
می دانم که برنامه . با تشکر از یونس عزیز در قبول این مصاحبه :صادق افروز 

ولی می خواستم .روزانه شما بسيار شلوغ است و وقت سرخاراندن نداری 
خوانندگان و شنوندگان را از اطالعات سياسی شما در مورد انتخابات آمریکا بهره 

بات رو به پایان است و داریم به مرحله نهایی دوره مقدماتی این انتخا. مند کنم 
کاندیدا های احزاب گوناگون مشخص شده اند ؛ فقط بين هيالری .نزدیک می شویم 

و اوباما یک رقابت تنگاتنگی وجود دارد که نتيجه نهایی آن در ماه آینده مشخص 
ميخواهم .پرسش اول من به چگونگی همين دوره مقدماتی برمی گردد . می شود 

در . بينم که چگونه است که مقررات دوره مقدماتی در ایالت مختلف متفاوت است ب
بعضی از ایاالت به صورت پرایمری است و در بعضی ایاالت به صورت کاکس است 

گذشته از این چرا این قوانين برای دمکرات ها و جمهوریخواهان متفاوت است ؟ . 
ها را ) نماینده( ود همه دلی گيت مثال در ایالت تکزاس وقتی مک کين پيروز می ش

به خود اختصاص می دهد ولی در همان ایالت دمکرات ها بر طبق درصدی که رای 
و همچنين مفهوم . آورده اند به تعداد متناسبی از دلی گيت ها دست پيدا ميکنند 

  .سوپر دلی گيت را برای مان باز کنيد 
 از فرصت استفاده کرده و در با تشکر از دعوت شما می خواهم:یونس پارسا بناب 

در . آستانه سال جدید فرا رسيدن نوروز را به تمام هم ميهنان عزیز تبریک بگویم 
مورد انتخابات آمریکا قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ داده باشم عالقه دارم به 

ه یکی اینکه این انتخابات در مقایسه با انتخابات س.چند مورد درباره آن اشاره کنم 
 تا 10درصد شرکت کنندگان حداقل نزدیک به . یا چهار دهه گذشته بی سابقه است 

 سال گذشته در 40در .  سال گذشته است 40 درصد بيشتر از کليه انتخابات در 15
 در صد کسانی 50صد افرادی که در  انتخابات شرکت می کردند همواره کمتر از 

ه در امور انتخابات تخصص دارند ولی کسانی که ک.بوده که حق رای داشته اند 
نکته دیگری که در مورد .  درصد است 60حدس می زنند امسال این رقم باالی 

این انتخابات محسوس است مقدار پولی است که برای آن خرج شده؛ و در مقام 
برای اولين بار در . مقایسه با انتخابات چند دهه گذشته از یک نظر بی سابقه است 

حاال .   آمریکا هزینه این انتخابات باالی یک ميليارد دالر خواهد بود تاریخ انتخابات
در آمریکا انتخابات در دو دوره انجام می . به کيفيت و ماهيت انتخابات می پردازم 

در دوره . دوره اول دوره مقدماتی است و دوره دوم ، دوره عمومی است . شود 
دود شش ماه به طول می انجامد مقدماتی احزاب سعی می کنند در پروسه ای که ح

از درون خودشان کاندید مورد نظر را انتخاب کنند و در کنگره حزب که در ماه آ 
از ماه آگوست تا ماه نوامبر . گوست برگزار می شود این کاندید را رسمی بکنند 

انتخابات عمومی انجام می شود ؛ و باالخره یکی از این دو نفر به عنوان رئيس 
اب می شود و در ژانویه سال بعد مراسم تحليف انجام می گردد  و جمهور انتخ

حال برگردیم به تفاوت این . شخص رسما به عنوان رئيس جمهور معرفی می شود 
در اروپا هم این دو دوره وجود . دو دوره ، یعنی دوره مقدماتی و دوره عمومی 

ا آلمان دور اول در دارد ؛ با این تفاوت که در کشوری مثل انگليس یا فرانسه و ی
به طور مثال در فرانسه حزب سوسياليست پس از . داخل حزب انجام می شود 

ولی . مبارزات مقدماتی درون حزبی فردی را به عنوان کاندید حزب معرفی می کند 
در آمریکادو حزب جمهوری خواه و دمکرات انتخابات مقدماتی را بين مردم می 

نی دارد ؛ که بر می گردد به زمانی که مهاجرین این تاریخچه بسيار طوال. برند 
هر ایالتی شرائط خودش را داشته و در . آمدند و در نقاط مختلف سکونت گزیدند 

 9 یا 8بعضی مواقع . نتيجه شاهد وضعيتی هستيم که در حال حاضر وجود دارد 
ناطقی  گانه و یا حتی م50نفر خود را کاندید می کنند و دور مقدماتی را در ایاالت 

که به ایالتی تعلق ندارند مثل واشنگتن برگزار می کنند ، و بعد نتيجه را به کنگره 
   نوامبر رئيس جمهور انتخاب می شود 4می برند و باالخره در 

" حاال به این مسئله بپردازیم که چرا در یک ایالت مرحله مقدماتی به صورت 
قریبا در اکثر ایاالت آمریکا ت. است و در ایالت دیگر به صورت پرایمری " کاکس 

یعنی مثل هر انتخاب دیگر مردم رای . انتخابات مقدماتی به صورت پرایمری است 
هرچه انتخابات پرایمری به . مخفی خود را به نماینده مورد عالقه خود می دهند 

 10در حزب جمهوریخواه از ميان . جلو ميرود تعداد نمایندگان کمتر وکمتر ميشود 
او فعال کاندید غير رسمی حزب . د تنها جان مک کين باقی مانده است نفر کاندی

 نفر کاندید دمکرات نيز تنها 10از ميان .  است 2008جمهوری خواه در انتخابات 
مبارزه بين این دو تا ماه جون ادامه . هيالری کلينتون و برک اوباما باقی مانده اند 

از بين این دو ، یک نفر در ماه . خواهد داشت ؛ و این بسيار بی سابقه است 
آگوست از سوی کنگره به عنوان کاندید حزب دمکرات برای دوره عمومی معرفی 

بر خالف کشور های . خواهد شد حاال می خواهم به نقش دلی گيت ها اشاره کنم 
اروپایی ، وقتی مردم به هيئت اعزامی آن شهر رای می دهند ، نه به خود شخص 

به عنوان مثال اگر در شهری هيالری کلينتون . رای می دهند بلکه به نمایندگان 
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رای بيشتری آورده به این دليل بوده که مردم آن شهر به نمایندگانی رای داده اند 
مردم در اوراق انتخاباتی اسم کلينتون را نمی . که از هيالری حمایت ميکنند 

ر دوره مقدماتی و هم در و این هم د. نویسند ، بلکه نمایندگان را انتخاب می کنند 
این نمایندگان در کنگره رای خودشان را به نفع . دوره عمومی صادق است 

حال برگردیم و تفاوت های پرایمری و کاکس را . هيالری به صندوق می ریزند 
در پرایمری مردم به محل های رای گيری می روند و رای خود را به .توضيح دهيم 

در کاکس ها مردم در .رد کاکس مسئله متفاوت است صندوق می ریزند ؛ ولی در مو
گروه های کوچک در قهوه خانه ها ، مدارس ، دانشگاه ها و در رستوران ها دور 
هم جمع می شوند و پس از یک بحث مفصل و طوالنی با بلند کردن دست به فرد 

من کاکس را تشکل های محلی یا محالتی و یا . مورد عالقه خود رای می دهند 
. بر خالف پرایمری رای گيری در کاکس علنی است  . يه ای ترجمه می کنم ناح

اینکه چرا انتخابات در یک ایالت پرایمری و در ایالت دیگر به صورت کاکس است 
. به این برمی گردد که آن حزب در یک پروسه تاریخی این تصميم را گرفته است 

در سيستم فدرالی  از . ار است همانطور که می دانيد در آمریکا سيستم فدرالی برقر
ایالت به ایالت هر حزبی طبق شرائط تاریخی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و 

مثال در شهر های نبراسکا انتخابات . قومی آن ایالت چنين تصميمی را گرفته است 
به صورت کاکس است ، ولی در کاليفرنيا و پنسيلوانيا و فلوریدا به صورت 

ز آنجایيکه آمریکا کشوری فدرالی است ؛ هر ایالت قوانين خودش ا. پرایمری است 
. در ضمن قوانين فدرال هم وجود دارد . را دارد که  به آن قوانين ایالتی می گویند 

در بعضی ایاالت  حزب دمکرات . حتی در هر ایالتی قوانين محلی هم وجود دارد 
در .  دارد و بر عکس کاکس دارد و حزب جمهوری خواه در همان ایالت پرایمری

با توجه به سوال . بعضی ایاالت هر دو پرایمری دارند و یا هردو کاکس داردند
مجمل و منسجم شما من هنوز فکر ميکنم تفاوت دو نوع هيئت اعزامی را شرح 

در پرایمری ها و کاکس ها مردم نمایندگان اعزامی به کنگره را انتخاب . نداده ام 
 دارای یک هيئت اعزامی دیگری است که  به  سوپر دلی ولی همان حزب. می کنند 

سوپر دلی گيت ها تشکيل شده اند از نمایندگان دو مجلس سنا و . گيت  معروفند 
اگر فرمانداری جمهوری خواه است او به . نمایندگان و فرمانداران ایاالت مختلف 

ر پس د.عنوان سوپر دلی گيت حزب جمهوری خواه در کنگره شرکت می کند 
یک نوع دلی گيت هایی که با رای مردم . کنگره دو نوع دلی گيت حضور دارند 

انتخاب شده اند و دیگری سوپر دلی گيت ها هستند که از ميان فرمانداران و 
در کنار . تعداد سوپر دلی گيت ها بسيار زیاد است .نمایندگان مجلس آمده اند 

هيئت اجرایی حزب حضور دارند  نفر هم به عنوان 25فرمانداران و اعضای کنگره 
 هر دو 1971ولی از سال .  وجود نداشتند 1971این سوپر دلی گيت ها تا سال . 

حزب گفتند ما می خواهيم در کنگره در کنار نمایندگان اعزامی ، سوپر دلی گيت ها 
  .هم حضور داشته باشند 

واقعا  .  با تشکر از شما و تو ضيحات بسيار کامل و موشکافانه:صادق افروز 
چقدر جای تعجب است که این دمکراسی های بورژوایی مسئله را تا چه اندازه 

به جای اینکه بيایند و روی پالتفرم های حزب شان بحث راه . پيچيده می کنند 
بيندازند کار را در داخل داالن ها و هزار توهای گوناگون می چرخانند  و سرانجام 

پرسش بعدی که می خواهم .  می سپارند هم کار را به دست سوپر دلی گيت ها
آمریکا االن . مطرح کنم در مورد وضعيت اقتصادی آمریکا در حال حاضر است 

به خصوص در مورد وام های ساب . دارد یک بحران اقتصادی را تجربه می کند 
االن در گوشه و کنار آمریکا شهر . پرایم مسئله بسيار دشوار و بغرنج شده است  

بانک فدرال آمریکا در . بينيم که به شهر ارواح تبدیل شده اند هایی را می 
به غير از این ، افزایش بيکاری و تورم . جستجوی راه حلی برای این مسئله است 

روز افزون وضع بسيار دشواری را بخصوص برای زحمتکشان ایجاد کرده است 
به . ستيم  شاهد انتخابات ریاست جمهوری ه2008در چنين شرایطی ما در سال .

یعنی . نظر من هر دو کاندید حزب دمکرات این مسئله را به خوبی درک می کنند 
بر خالف نمایندگان حزب جمهوری خواه که خيلی رک و راست از منافع سرمایه 
بزرگ حمایت می کنند ؛ دمکرات ها هميشه سعی کرده اند خودشان را طرفدار 

. ها را به خود  اختصاص دهند طبقات زحمتکش جامعه وانمود کرده و رای آن 
آنها همواره پس از آنکه انتخاب شده و به آرزوی شان می رسند ؛ همه قول ها و 

یک نمونه بسيار مشخص این حرکت خانم . وعده و وعيد ها را فراموش می کنند 
نانسی پلوسی بود که قبل از انتخاب شدن به ریاست مجلس نمایندگان وعده می داد 

ب شدن در مورد افزایش بودجه جنگ عراق رای منفی خواهد داد ، که پس از انتخا
حاال می خواهم در رابطه با این بحران . ولی پس از انتخاب شدن رای مثبت داد 

  .اقتصادی و روش پوپوليستی این دو کاندید برایمان توضيح بدهيد 
سوال خوبی است که کمپين های اقتصادی را با اوضاع : یونس پارسابناب 

ولی من قبل از اینکه به اوضاع اقتصادی آمریکا بپردازم . صادی ارتباط بدهيم اقت
واقعا . به خود انتخابات برميگردم که به آن سوال اساسی تان مربوط می شود 

چگونه است که کسانی که آنقدر به مردم آمریکا قول و وعده ميدهند وقتی سر کار 
و سياست سنتی خودشان را ادامه می آیند همه آن وعده ها را فراموش می کنند 

امروزه در آمریکا ، روشنفکرانی که حتی کمونيست هم نيستند ولی . می هند 
متعهد و مترقی هستند و در ادبيات و شعر و فلسفه و سينما صاحب نامند،  اینها 
امثال گربی دال ، چامسکی که یک زبان شناس و فعال سياسی بزرگ است ؛ و یا 

کی از بزرگترین خوانندگان آمریکایی است همگی معتقدند که در هری بالفونته که ی
آنچه آنها می . در آمریکا یک حزب داریم با چند جناح . آمریکا ما دوحزب نداریم

وقتی . گویند از تحليل مارکسيستی نمی آید بلکه بر اساس تجربيات خوشان است 
 یک حزب آمریکا را با کشوری مثل فرانسه مقایسه می کنيد در فرانسه

سوسياليست وجود دارد و یک حزب جمهوریخواه که ژاک شيراک رهبرش بود و 
شما وقتی این دو حزب را در نظر می گيرید عليرغم اختالف . حاال سارکوزی است 

تقاوت های . نظرتان با آنها یک تفاوت اساسی بين این دو حزب مشاهده ميکنيد 

 دوحزب دمکرات و جمهوریخواه در در حالی که وقتی به. اساسی ، کيفی وماهوی 
تفاوت هایی وجود دارد ولی این .آمریکا نگاه می کنيد این تفاوت ها اساسی نيستند 

وقتی این دو حزب را با احزاب بزرگ آلمان و فرانسه . تفاوت ها اساسی نيستند 
مقایسه می کنيد متوجه می شوید که این دو حزب هر دو معتقد به مسيحيت هستند 

وقتی ميگویم .مالکيت خصوصی بر منابع ملی را مقدس ارزیابی می کنند هر دو .
مالکيت خصوصی منظورم  نه مالکيت بر اموال شخصی مثل خانه و اتوموبيل بلکه 

در صورتيکه در فرانسه . مالکيت خصوصی بر منابع طبيعی مثل نفت و مس است 
این .می داند حزب سوسياليست مالکيت خصوصی را می پذیرد ولی آن را مقدس ن

این دو حزب .ولی در آمریکا این تفاوت ها وجود ندارد . یک تفاوت اساسی است 
در آمریکا . پولی را که خرج انتخابات می کنند از فراملی های بزرگ تهيه می کنند 

، فراملی ها از طرق مختلف ، قانونی و غير قانونی به صندوق پس انداز کلينتون و 
 سال گذشته  هرکسی از دمکرات ها و 100در . ی ریزند اوباما و مک کين پول م

جمهوری خواهان سرکار آمده بر تقدس مالکيت خصوصی بر منابع طبيعی وفادار 
ما وقتی به طور تطبيقی و قياسی انتخابات نمایندگی و دمکراسی . بوده است 

ن نخبگان و یا دمکراسی بورژوایی را تحليل ميکنيم ؛ باید به این تفاوت ها بي
در مورد اشتياق جوانان . دمکراسی بورژوایی در آمریکا و در اروپا واقف باشيم 

یکی جنگ عراق و دیگری مسئله . به انتخابات باید به دو مسئله توجه داشت 
. اکثر مردم بخصوص جوانان مخالف جنگ عراق هستند . اقتصادی در آمریکاست 

ه کرد بعضی از جوانان موافق  سال گذشته ، زمانی که آمریکا به عراق حمل5اگر 
آنها معتقدند نيروهای آمریکایی باید . جنگ بودند ، امروزه اکثر جوانان مخالفند 

علت عالقه ميليون ها نفر از جوانان به . هرچه زودتر خاک عراق را ترک کنند 
بسيار . اوباما ، موضع او در مورد خارج کردن نيروهای آمریکایی از عراق است 

 اوباما در صورت انتخاب شدن منافع کمپانی های بزرگی را که از او امکان دارد
. دراین انتخابات پشتيبانی می کنند به جلو برده و وعده هایش راهم فراموش کند 

 سال گذشته ، هرگاه هيئت حاکمه آمریکا در باتالق 100شما اگر توجه کنيد در 
 امتيازات زیادی به سياسی نظامی درمانده ، برای نجات سيستم سرمایه داری

. کارگران ، دانشجویان و به مليت های مختلف و بویژه سياه پوستان داده است 
اوباما از محبوبيت بسيار . هيئت حاکمه آمریکا این بار اوباما را النسه کرده است 

ما حتی در اروپا هم جوانی مثل اوباما نداریم که تا . زیادی برخوردار شده است 
. خانم  کلينتون هم به همان اندازه النسه شده است . ب شده باشد این اندازه محبو

این واقعيت که یک سياه پوست و یک زن قادر شده اند تا مرحله نهایی انتخابات 
نزدیک بشوند در واقع امتيازی است که هيئت حاکمه برای تجات از باتالق می دهد 

مریکا درحال حاضر با یک آ.  مسئله اقتصادی را هم من در همين رابطه می بينم .
بحران های اقتصادی آمریکا معموال ادواری بوده اند . بحران ساختاری روبرو ست 

بيرون آمدن از . ولی بحرانی که امروز وجود دارد ، یک بحران ساختاری است . 
بعضی از اقتصاد دانان معتقدند اگر اوضاع به . این بحران بسيار دشوار خواهد بود 

 ميليون آمریکایی خانه های خود را از 15 سال آینده 5برود در همين شکل جلو 
 هم 30اگر چنين چيزی اتفاق بيفتد اوضاع از دوران رکود دهه . دست خواهند داد 
  بد تر خواهد شد 

در همين رابطه می خواستم بپرسم رابطه  طبقات حاکم با احزاب : صادق افروز 
. تور کندی از اوباما حمایت می کند سياسی چگونه است ؟مثال االن می بينيم سنا

بخشی دیگر از سرمایه داری آمریکا از کلينتون و بخشی دیگر از مک کين حماین 
ولی نکته بسيار جالبی که در انتخابات آمریکا وجود دارد این است که . می کنند 

. کمپانی های بزرگ فراملی همزمان از کاندید های مختلف حمایت مالی می کنند 
 کمپانی معظم ان ران 2000گر به یاد داشته باشيم در جریان انتخابات سال مثال ا

که بعدا با آن وضع مفتضح ورشکست شد و مدیران اصلی اش به زندان افتادند و 
یا در نيمه راه خودکشی کردند و یا زیر فشار سکته کردند ؛ به هر دو کاندید ها 

رابطه طبقات . ما باز کنيد این را برای . ،بوش و ال گور کمک مالی می کرد 
  . اجتماعی و احزاب سياسی 

هرکسی الفبای علوم سياسی را در آمریکا مطالعه کند باید به : یونس پارسا بناب 
این مسئله توجه کند که در آمریکا ما جناح های سياسی داریم ، که این جناح ها ی 

ریکا حاکميت با در آم. سياسی نماینده اقشار مختلف درون سرمایه داری هستند 
 جناح داشتيم که به سه طبقه کامال 3 در آمریکا ما 1861تا سال . سرمایه است 

طبقه برده داران ، طبقه فئودال ها و طبقه نوخواسته . متفاوت تاریخی تعلق داشتند 
 بورژوازی آمریکا 1865ولی بعد از پایان جنگ داخلی در سال .بورژوازی 

 به کلی عير قانونی شد ؛ و برده داران از صحنه برده داری. حاکميت پيدا کرد 
فئودال ها عليرغم آنکه ماندند ولی حاکميت سياسی دربست . سياسی خارج شدند 

حاکميت بورژوازی از همان آغاز به سه جناح مختلف . بدست بورژوازی افتاد 
اول جناح . من حاال به توضيح این جناح ها می پردازم .سياسی تقسيم می شد 

این ها درموارد بسياری به ریاست جمهوری . هستند ظه کاران رئاليستمحاف
نکته جالب این . نيکسون ، ریگان ، ترومن و جانسون بودند : از جمله . رسيدند 

جاست که ترومن و جانسون عليرغم اینکه دمکرات بودند به این جناح تعلق داشتند 
 .  

 واقعيت ها را هم در سطح  جهان این ها معتقدند که عليرغم محافظه کار بودن باید
ایدئولوگ برجسته این جناح  هنری کيسينجر است . و هم در سطح آمریکا دید 

یک بخش تحت .کيسينجر معتقد است که زمانی جهان به دو قسمت تقسيم می شد .
واقعيت این بود که آمریکا نفوذ . نفوذ شوروی و یک بخش تحت نفوذ آمریکا بود 

قی را بپذیرد ؛ و شوروی هم حوزه نفوذ آمریکا در شوروی در اروپای شر
روسای جمهور دو کشور هم با یک خط . آمریکای التين و دیگر نقاط را قبول کند 

این ها رئاليست های محافظه کار هستند و هنوز هم نفوذ . تلفنی در تماس باشند 
. هستند اليست ليبرال های انترناسيونجناح دوم ، . بسيار زیادی در کابينه ها دارند 

ایدئولوگ این ها برژینسکی . این ها ترم هایی است که خودشان بکار می برند 
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هيئت حاکمه آمریکا هنوز هم برای تصميم . او صاحب نفوذ بسياری است .است 
انترناسيوناليست های ليبرال در داخل آمریکا . گيری ، با او مشورت می کند 
 دادن حق رای به سياه پوستان ، کمک مالی مثل. سياست های ليبرالی پيش ميبرند 

و درمورد مسائل جهانی این ها معتقدند .بيشتر به دانشجویان و به بی خانمان ها 
مثل کارتر که در مورد مسائل داخلی ليبرال .آمریکا باید با متحدینش مشورت کند 

یا مثل کلينتون در .بود ولی در سطح جهانی معتقد به مشورت با متحدین بود 
یا . جریان حمله به یوگوسالوی که تقریبا همه قدرت های اروپایی را با خود داشت 

 ناسيوناليست های جناح سوم در آمریکا.بوش پدر در جریان جنگ اول عراق 
این ها معتقدند آمریکا نباید در جنگ های بزرگ شرکت کند ؛ .  هستند جکسونی

ه بيندارد ؛ بلکه باید به خود آمریکا نباید در فکر تجارت جهانی باشد ؛ نباید نفتا را
از جمله نمایندگان این جناح  ران پال  است که از حزب جمهوری خواه . بپردازد 

ران پال معتقد است آمریکا نباید در خاورميانه باشد . نماینده ریاست جمهوری بود 
باید در امریکا نباید در کشور های دیگر کارخانه ایجاد کند ؛بلکه این کارخانه ها . 

این ها طرفداران جکسون ، هفتمين رئيس جمهور . شهر های آمریکا باشند 
در جنگ داخلی ، همين جکسونی ها که در آن زمان گرد آبراهام . آمریکا هستند 

ولی بعد از جنگ جهانی اول اوضاع . لينکلن جمع شده بودند حاکميت را گرفتند 
و دالر در . ه نيویورک منتفل شد مرکز تجارت جهانی از لندن ب. جهانی عوض شد 

در همين رابطه ناسيوناليست های . پول بين المللی جای پوند انگليس را گرفت 
جکسونی در انتخابات شکست خوردند و برای اولين بار محافظه کاران رئاليست 

 ما شاهد یک جناح چهارم در آمریکا هستيم ؛ که 2000از سال . روی کار آمدند 
  ذکر شده در تضادند با هر سه جناح 

 هستند که از درون هيچ کدام از این جناح ها نئوکان ها این جناح چهارم همان 
این ها بخشی از چپ های سابق هستند که تغيير ماهيت داده و . بيرون نيامده اند 

 برای اولين بار کاخ 2000در دوران ریگان در دستگاه او نفوذ کرده و در سال 
به نظر من وقتی اوضاع اقتصادی را در .شان درآوردند سفيد را به تسخير خود

رابطه با فراملی ها و جناح های مختلف مطالعه می کنيم باید توجه کنيم که این 
جناح جکسونی دیگر در حاکميت نيستند ؛ ولی . جناح ها در حاکميت وجود دارند 

یندگان ران پال ، کوسی نيچ و پت رابرتسون و ادواردز از نما. هنوز فعالند 
این ها می توانند به کنگره بروند و یا حتی خود را . جکسونی ناسيوناليست هستند 

کاندید ریاست جمهوری بکنند ؛ ولی آن قدرت تاریخی را که به ریاست جمهوری 
این ها فعال و دیناميک حضور برجسته ای در صحنه . برسند از دست داده اند 

رد سوال دیگر شما در رابطه با اینکه در مو. سياسی و اقتصادی آمریکا دارند 
چگونه یک فراملی همزمان از سه کاندید ریاست جمهوری دفاع می کند ؛ برای این 

کمپانی هلی .  است که هرکدام از این سه نفر انتخاب شد را برای خود داشته باشد 
برتون در حال حاضر نه تنها به جان مک کين ، بلکه از طرق مختلف به هيالری 

این کمک ها ، اگر رسمی نباشد غير رسمی . تون و اوباما کمک مالی می کند کلين
هرکدام از این سه نفر به ریاست .است ، و اگر قانونی نباشد ، غير قانونی است 

  . جمهوری برسند ، سياست هلی برتون با تغييرات ناچيزی ادامه خواهد داشت 
آیا مک کين از نئوکان . است  سوال بعدی در مورد موقعيت نئوکان ه:صادق افروز 

. هاست ؟ اگر امکان دارد ارتباط سياست نئوکانی را باسياست نئوليبرال باز کنيد 
من یادم هست وقتی جورج بوش پسر به عراق حمله کرد سفير سابق آمریکا در 
عراق ميگفت ما سی سال تالش کردیم تا اعتماد حاکمين عرب را به خود جلب کنيم 

او حرکت بوش را مقایسه می کرد با . ن اعتماد را از بين بردولی حمله بوش ای
فيل با توجه به جثه عظيمش فکر ميکند وقتی در جنگل براه . حرکت فيل در جنگل 

می افتد همه از جلویش فرار می کنند ؛ غافل از اینکه این فيل در چاله ای که 
یباهمان چيزی و این تقر.  موش ها و خرگوش ها برایش می کنند خواهد افتاد 

او می گفت  این حمله نظامی که بر خالف .است که در مورد عراق اتفاق افتاد 
جنگ اول خليج از حمایت کشور های عربی منطقه برخوردار نيست برای ما مسئله 

می خواستم ببينم این کاندیدا های جدید مثل اوباما و کلينتون در . ساز خواهد بود 
آیا شما معتقدید سياست نئوکانی به نوعی ادامه  . این مورد چگونه فکر می کنند

منطقی وضروری سياست نئوليبرال است یا سياست بخشی از طبقه حاکم 
  آمریکاست و در حال افول است ؟ 

ولی در نيمه دوم .  نئو کان ها در کابينه ریگان حضور داشتند :یونس پارسا بناب 
ن را در مورد مسائل اقتصادی  نظرگاه هایشا1990 قوی شدند ؛ و در دهه 80دهه 

و بعد به صورت فعال در انتخابات . و نقش آمریکا را در جهان فرموله کردند 
امروزه این ها در رسانه . شرکت کردند و کاخ سفيد را به تصرف خود درآوردند 

نئوکان ها در دست گرفتن . در صد را در اختيار دارند 60های گروهی نزدیک به 
در ایتاليا با آنکه . در آمریکا بلکه دراروپا هم قدرت گرفته اند رسانه ها نه تنها 

دولت در دست حزب سوسياليست است ، رسانه های گروهی بخصوص روزنامه ها 
در دست محافظه کارانی چون برلوسکونی است ؛ که طرفدار اروپایی نئوکان هاست 

 سال گذشته 6ض در عر. در آمریکا اکثر قضات دادگاه ها از نئوکان ها هستند . 
این ها در ارتش و وزارت . اکثر قضاتی که ليبرال بودند از کار برکنار شده اند 

نئوکان ها امروزه آنقدر قدرت . دفاع نيز از طریق رامسفيلد بسيار قوی شدند 
گرفته اند که کوچکترین انتقاد ژنرال آلن را در مورد جنگ عراق تحمل نکرده و 

این طور نيست که با آمدن . بور به استعفا می کنند توسط ژنرال پالون او را مج
این ها در تمام رسانه ها ، در . اوباما یا کلينتون از نئوکان ها خبری نباشد 

امروزه از . دانشگاه ها ، درون سازمان های امنيتی شش گانه ، خيلی قوی هستند 
ئوکان در آمریکا ، شش تای شان متعلق به ن) تينک تنک (  فکر انبار 10هر 

اکثر این نئوکان ها تحصيل کرده هستند و دکتری دارند ؛ و راجع به . هاست 
امپراطوری های گذشته تحقيق کرده اند ، و خودشان از الگوهای گذشته درس می 

به نظر من مشکل خواهد . گيرند و از آن در آفریقا و خاورميانه استفاده می کنند 
این ها اگر جان مک کين .  خارج شوند بود که این ها به آسانی از صحنه سياسی

هم بياید کاخ سفيد را از دست خواهند داد ؛ چون  مک کين از محافظه کاراران 
مک کين معتقد است آمریکا زمانی می تواند به ایران حمله کند که . رئاليست است 

اختالف مک کين با نئو کان ها در . موافقت چين وروسيه را قبال جلب کرده باشد 
مک کين می پذیرد که چين در اقيانوس آرام و کشور های آسيای . ن جاست همي

انها در تبليغات خود مک .نئوکان ها اصال این را قبول ندارند .شرقی منافع دارد 
کولين پاول وزیر دفاع سابق نيز از محافظه . کين را مورد حمله قرار می دهند 

ان ها در سازمان ملل مجبور شد کاران رئاليست بود ؛ ولی تحت فشار وارعاب نئوک
مک .بعد هم مجبور به استعفا شد . بر آن همه دروغ در مورد عراق صحه بگذارد

    .کين شباهت های بسياری به پاول دارد
بعضی از نظریه . در مورد سياست نئوکانی این مسئله را باز کنيد :صادق افروز 

وری سياست نئوليبرال می پردازان مطرح ، سياست نئوکانی را ادامه منطقی و ضر
بينند ؛ یعنی می گویند آنجا که سياست نئوليبرال پيش نمی رود شمشير نئوکان از 

یک مقدار رابطه .غالف بيرون می آید و راه را برای نئوليبراليسم هموار می کند 
  . این دو سياست را باز کنيد 

سرد و فرو پاشی  بازار آزاد نئوليبرالی پس از پایان جنگ : یونس پارسا بناب 
در این زمان نهضت های رهایی بخش و جنبش های کارگری . شوروی بوجود آمد 

نئوليبراليسم آمد و گفت دیگر آلترناتيوی . و سوسياليستی در اروپا اخته شده بودند 
آن . وجود ندارد وحاال نوبت ماست تا سرمایه داری آزاد نئوليبرال را به جلو ببریم 

همه کشور ها باید مرز ) . ا . ان . آی . تی( دیگری وجود نداردها گفتند آلترناتيو
و . چين توده ای به یک کشور سرمایه داری تبدیل شد . های خودشان را باز کنند 

اتحاد شوروی از هم پاشيد و نهضت های رهایی بخش با مرگ یاسر عرفات کامال 
 شد که نماینده سوسيال دمکراسی در اروپا آنقدر اخته. به پایان خودش رسيد 

حاال آیا نئوکان ها نقشی . حزب کارگر انگليس ، تونی بلر به آن وضع کشيده شد 
حرکت سرمایه اگرچه کامال جهانی . است  نهدر جریان نئوليبرال داشتند ؟ جواب 

ولی نئوکان .است ولی با خودش هرجا که نفوذ کند پوالریزاسيون بوجود می آورد 
در دنيا . و گفتند منافع ملی وجود ندارد .براليسم شدند ها آمدند و سوار بر نئولي

آمریکا جهان را به جلو می برد . فقط یک منافع وجود دارد و آن منافع آمریکاست 
حاال این که این نئوکان ها تا چه انداره به اصول نئوليبراليسم وفادار هستند ؟ این . 

ر مورد بازار جهانی و امور جا و آنجا می بينيم آن اصولی را که نئوليبراليسم د
آن ها . تجارتی مطرح می کند به قول سمير امين،نئوکان ها زیر پا می گذارند 

امکان زیادی . اصول و قواعد حاکم بر بازار نئوليبراليستی را نيز زیر پا می گذارند 
دارد که نئوکان به جای احترام به قوانين ليبراليستی به آلترناتيو نظامی روی 

نئوکان ها بر خالف دیگر جریان های سرمایه داری روی این مسئله  . بياورند
پافشاری می کنند که خود آشوب در یک منطقه می تواند منبع انباشت سرمایه باشد 

در رابطه با نطریه ای که معتقد است که آمریکا در باتالق عراق فرو رفته است ، . 
مردم آمریکا که . ق فرو نرفته اند این ها در باتال. این ها اینطوری فکر نمی کنند 

هلی برتون خود را در . خانه  هایشان را از دست داده اند در باتالق فرو رفته اند 
در واقع هر قدر در عراق بيشتر آشوب بشود این ها بيشتر نفت . باتالق نمی بيند 

 . این مردم عراق و آمریکا هستند که در این باتالق فرو رفته اند. را می چاپند 
 . نئوکان ها به این زودی دست بردار نخواهند بود 

 به عنوان آخرین سوال ، با توجه به اینکه هيچکدام از کاندید ها از : صادق افروز 
نئو کان ها نيستند آیا در دوره ریاست جمهوری آینده امکان حمله نظامی به ایران 

  کمتر خواهد بود ؟ 
اگر نئو کان ها دوباره به کاخ سفيد بيایند  من فکر می کنم حتی :یونس پارسا بناب 

در درون نئوکان ها یک نوع . یک چرخشی در سياست نئوکان ها بوجود آمده است 
روی حمله به ایران و چگونگی . عدم اجماع در مورد ایران بوجود آمده است 

در مورد عراق اجماع وجود داشت و آنها . توضيح آن به مردم متفق القول نيستند 
 القول بودند که در فالن روز باید به عراق حمله کرد و به مردم هم گفت که متفق

در مورد . عراق دارای سالح کشتار دسته جمعی است  این اجماع وجود داشت 
همه شان معتقدند که باید ایران را گرفت ولی .ایران این اجماع  از بين رفته است 

دم چه بگویند اختالف وسيعی بين این که چگونه این کار را انجام بدهند و به مر
به نظر من مسئله ایران تبدیل شده به ایجاد یک لولوخرخره . شان وجود دارد 

این ها . برای نفوذ هرچه بيشتر در خاورميانه و ایجاد پایگاه های نظامی بيشتر 
می خواهند با بزرگ کردن خطر ایران پرده سبز را جایگزین پرده آهنين بکنند و 

در ایران هم افرادی مثل احمدی نژاد با .  سرد جدیدی را ایجاد کنندیک نوع جنگ
  .آن حرف ها و سخنرانی ها در خدمت سياست نئوکانی قرار می گيرند

  :نکات مطرح شده در این مصاحبه 
  سوپر دلی گيت ها -  کاکس -  پرایمری -   انتخابات مقدماتی

   پرایمبحران اقتصادی و وام های ساب - انتخابات دوره عمومی
  آمریکا و فرانسه) پارلمانی(مقایسه دمکراسی بورژوایی  -پوپوليسم حزب دمکرات

   و محبوبيت اوباما 2008علت اشتياق جوانان آمریکایی به شرکت در انتخابات  
  جناح های مختلف سياسی در آمریکا -  بحران ساختاری و بحران ادواری

  اليستليبرال های انترناسيون - محافظه کاران رئاليست
  نئوکان ها -  ناسيوناليست های جکسونی

  تسلط نئوکان ها بر رسانه های گروهی
  سياست نئوليبرال و سياست نئوکانی -  تينک تنک ها

  انباشت سرمایه در مناطق پر َآشوب
  احمدی نژاد در خدمت سياست نئوکانی

  2008آوریل  

.................................................  
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  فرزانه راجی   بارادیو برابریگفتگوی 
 !جنبش زنان در سالی که گذشت

 
 27مارس 8این متن بر پایه گفتگوی رادیو برابری با فرزانه راجی در 

  تنظيم شده استفروردین
 2008آوریل 4  -فریدا فراز

 
 نگاهی به گروه بندی ها،! جنبش زنان در سالی که گذشت : رادیو برابری

و با فرزانه راجی نویسنده، مترجم و از فعالين در گفتگ.... حوزه فعاليت و
  !مستقل زنان
 دل اناریک کتابم به نام .  من کارم نویسندگی و ترجمه است:فرزانه راجی

 چاپ شد و دو کتاب دیگر هم در ارشاد یک سال نشر خاورانتوسط 
 .منتظر مجوز است که اميدورام یکی از آنها در خارج از کشور در بياید

 بعالوه دوستان دیگر؛ جزو اولين کسانی بودم که در جنبش من در واقع
 بودم و تا زمانی که این مرکز فرهنگیزنان وارد شدم، جزو بنيانگزاران 

جریان با هدف ان جی اوی کار نمی کرد با این جریان فعال بودم ولی بعد 
که رفت تو کار ان جی او از این جریان در آمدم چون مخالف کار ان جی 

 کار می کردیم و بعد از سایت زنان ایران جهانم، بعد مدتی با اوی بود
 را تشکيل دادیم و مدتی هم در بم فعاليت شورای تشکالت مردمیزلزله بم 
 عمال کارم بيشتر به شکل سایت زنان ایران جهانبا منحل شدن . داشتيم

مقاله می نوشتم، گاهی اوقات ترجمه می کردم و فعلن هم . مستقل بود
  .است که دارم مستقل کار می کنمسالها 

 سال گذاشته یکی از سخت ترین، بدترین سالها برای زنان  :رادیوبرابری
و بخصوص فعالين جنبش زنان در ایران بود، آپارتاید جنسی به نظر می 
آید به شکل عریان دارد عملی می شود بدون هراس، بدون واهمه، شما 

ه خودتان گفتيد از اولين زنانی به عنوان یکی از فعالين زنان همانطور ک
وارد شدید، دوست دارم ) فعاليت فمينيستی(که وارد فعاليت به نفع زنان، 

ارزیابی تان را از جنبش زنان در سال گذاشته، بخصوص در مورد فعالين 
جنبش زنان در سال گذاشته بدانيم و برای آینده  ازنظر شما چه چشم 

 .اندازی متصور هستيد
با توجه به وقت محدودی که در اختيار دارم نمی توانم ادعا : فرزانه راجی

کنم که خيلی تصور جامع و کاملی می توانم از جنبش زنان بطور کلی و 
مشخص تر از سال گذاشته ارایه بدم اما تالش می کنم یک تصور کلی از 

  .آن را  بدهم
برای بررسی جنبش زنان در سال گذاشته ابتدا الزم است که بخشهای 

تلف آن را بشناسيم اگر فرض بگيریم که زنان نه یک طبقه بلکه یک مخ
کاست را تشکيل می دهند، باید این را هم بپذیریم که این کاست و طبقات 
درونش به ناچار سياستها اهداف استراتژی ها و اشکال متفاوتی را از 

 .مبارزه را در دستور کار خودش قرار می دهد
ج و در طی شکل گيری ابتدایی خود، روز به جنبش زنان در ایران به تدری

این تنوعات، روش ها  .روز، این تنوعاتش را عيان تر کرده است
تمامی مبارزات زنان برای حقوق فردی مثل حق لباس   سياستها، و

با نگاهی واقع بينانه . پوشيدن تا تالش برای دنيای نو را در بر می گيرد
ایران، شامل تمامی تحرکات زنان و بعضا تحقيق گرایانه جنبش زنان در 

عليه نابرابری در سطح شخصی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی و 
  .هستی شناسانه می شود

جنبش زنان در ایران حرکتی سيال و خيلی شبيه نمونه های کالسيک 
جنبش نيست و این شکل سيال و غير متمزکز اهرمی خوبی است در مقابل 

اگر چه . ر ضربه پذیری را خيلی کم می کنددو حکومت دیکتاتوری و خط
ممکن است انتخاب اوليه شکل مبارزه آگاهانه نبوده باشد اما زنان در 
روند مبارزات خودشان مزایای شکل سازماندهی را دِریافتند  و روز به 

آنها بيشتر به شکل افقی، شبکه ای، . روز آن را گسترش و کاملتر کردند
هست که در این استقالل به مناسبت هسته ای و گروههای مستقل 

موضوع و هدف با هم در آکسيونهای اهداف و یا استراتژی همکاری و 
 .همياری دارند
پنچ اغماض، می شود به   را در ایران بطور کلی و با کمیجنبش زنان

  : تقسيم کردگرایش عمده 
 سازمانهای دولتی یا ان جی اوها، وابستگان و مدافعان نظام گرایش اول

اکم در کليت آن هستند که شامل بخشهای عمده ای از اصالح طلبان هم ح
می شود، این گروه اگر خودشان را فمينيست بدانند عمدتًا شامل 
. فمينيستهای اسالمی و بعضًا تعدادی از فمينيستهای مسلمان می شوند

این بخش از . فعالتيهای آنها عمدا در چهارچوپ تفکر نظام حاکم است
سه ی سه دهه مبارزاتشان و تاثيرپذیری از مبارزات زنان و زنان در پرو

منافع بالفصل خودشان به ناچار و به تدریج و تا حدودی از تفکر قالبی 
خودشان دست برداشتند و همواره بين جنبش زنان و سازمانهای دولتی و 

در سال گذاشته محور . حکومتی در نوسان و رفت و آمد بوده و هستند
راضی شان بيشتر نقد مصوبه های مجلس عليه زنان بوده فعاليتهای اعت

بویژه طرح سازماندهی خانواده، سامان دهی خانواده و سهيمه بندی 
گروههای زیادی از این گرایش به کار توانمند . جنسيتی در دانشگاه بود

سازی زنان مشغولند که اگر چه باعث عامليت زنان نمی شود اما 
ی آنها و هویت یابی زنان بی تاثير نبوده دربرسازی برای حضور اجتماع

  .است
می دانند شامل سازمانهای غير " جنبش مدنی" که خودشان را گروه دوم

دولتی یا ان جی اوها هستند که در چند سال گذشته به خاطر محدودیتهای 
کار ان جی اوی به تدریج از شکل بسته و مشخص آن خارج شد و شکل 

گروه گرایشات مختلفی را در خودش جای شبکه ای به خود گرفتند این 
داده که در یک سر آن گرایشی که برای استقالل روایت مترقی از اسالم 
تالش می کند و در سر دیگر آن عناصر منفردی از مارکسيتهای هستند 
که یا مبارزات زنان را یک مبارزه دمکراتيک می دادند و یا به قصد 

در ميان این دو گرایش، . شدندرادیکاليزه کردن جنبش زنان وارد آن 
. گرایشی با اتکاء به حقوق بشر برای تغيير وضعيت زنان تالش می کند

بنابرین این بخش از جنبش زنان طيف وسيعی هستند که از طيف مسلمان 
بنظر می رسد که در . تا انواع گرایشات مارکسيتی را در بر می گيرد

ار مسائل درونی و بيرونی ده ساله با افت و خيز های بسياری، فش روندی
و تاثير متقابل گروه ها بر همدیگر، گرایشاتی از این بخش از جنبش زنان 
در نقطه ای به یکدیگر رسيدند، عده ای دگم هایشان سائيده شد و عده ای 
مطالبات خودشان را محدود کردند و در نهایت به روایتی مترقی از اسالم 

  .رضایت داده اند
ین روند به شفاف تر شدن خط کشی های درون در سال گذشته که ا

گروهی در این بخش از جنبش زنان منجر شد و مرز بين سه گروه 
مشخص تر شد و این لزوما نه نشان از تشتت آنها، بلکه نشانگر تحول 
مثبت از این بخش زنان هست چرا که این بخش در واقع حدفاصله بين 

تر جنبش زنان است که در وابستگان به تفکر حاکم و گروههای رادیکال
روند هویت یابی و تشخيص منافع خود می توانند به استراتژی های 

بيشترین فشار را در سال گذاشته این بحش . رادیکال تری دست پيدا کنند
چرا که از یک طرف گرچه در چهارچوب . از جنبش زنان متحمل شد

نينی که در مورد سيستم فعاليت می کنند اما با قانون اساسی و به ویژه قوا
زنان عمل می شود نقد دارند و خواستار تغيير این قوانين هستند و از 
طرف دیگر طيف وسيعی از زنان را در بر می گيرد، فعاليتهای آنها علنی 
و پر سر و صدا است و به واسطه مواضع و استراتژی و اهدافشان از 

رین حساسيت حمایتهای داخلی و خارجی بسياری برخوردار هستند و بناب
  .حاکم را بيشتر از گروههای دیگر تحریک می کنند

 سوسيال فمينيستی ها هستند که هدف اوليه خودشان را جا  گروه سوم
هشت مارس تعيين کردند این گروه در واقع بخشهایی هستند  انداختن روز

که بعد از اینکه مرکز فرهنگی به عنوان ان جی او ثبت شد از آن کناره 
اینها قصد داشتن ثابت . ، یعنی یک بخش از آن گروه هستندگيری کردند

کنند که مارکسيستها به اندازه کافی روی مسئله زنان حساسيت دارند این 
گروه جنبش زنان منشور فمينيستی حقوق بشر متعلق به حرکت جهانی 
زنان با اصول پنجگانه آزادی، برابری، صلح، عدالت و همبستگی، را 

ودشان قرار دادند و با موضع گيری عليه فقر، خ فعاليت های محور
جهانی سازی به فعاليت  خشونت عليه زنان و وجوه مخرب نئوليبراليسم و

. در سال گذشته هم در همين راستا فعاليت می کردند. خود ادامه دادند
البته با توجه به جو خفقان و سرکوب موجود عليه زنان، این گروه هم 

  . ان فعاليتهای علنی اش نسبتا محدود شدمثل سایر بخشهای جنبش زن
 زنان و تحرکات کارگری هستند، زنان به شکلهای پراکنده در گروه چهارم

این فعاليتها بيشتر از آن که . بخشهای مختلف کارگری فعاليت می کنند
مشخصًا زنان کارگر را مورد هدف قرار بدهد بيشتر کل زحمتکشان و 

اما به تناسب موقعيت و کارهای متفاوتی . طبقه کارگر را مورد نظر دارد
به حضور در شوراها و انجمن های واحدهای توليدی تا  از ترغيب زنان

در چند . ترغيب آنها به ایجاد گروهها ومحافل مستقل زنان ارایه می دهد
سال اخير به واسطه اخراجها و تجدید ساختار، این گروهها تمرکز 

ی توليدی که بيشتر در محالت فعاليتهای خودشان را نه در واحدها
کارگری تعيين کردند از جمله کارهایی که توسط این گروه ها در جهت 
منافع زنان در این سالها صورت گرفته، ایجاد صندوقهای همياری برای 
زنان هست که در عين فراهم کردن استقالل اقتصادی محلی، برای باال 

  .بردن آگاهی و همبستگی طبقاتی آنها هم هست
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 و گروه آخر زنان موج سوم آنارشيستها، چپ مستقل و روه پنجمگ
این بخش از جنبش زنان عمدتًا زنان چپی . گروههای کوچک تر هستند

هستند که به دالیل متفاوت از چپ سنتی بریدند و بعضا آنها به 
سازمانهای چپ سنتی یا حتی به مارکسسيم و ارتدکس نقد دارند و بيشتر 

 دهند تا این که یک جریان مشخص و منسجم یک طيف را تشکيل می
  .باشد

این گروه از زنان طرفدار جنبش مستقل زنان هستند و مبارزات زنان را 
صرفا یک کار دمکراتيک نمی دادند بلکه ستم جنسيتی را امری تاریخی و 
بسيار ریشه ای می دادند که حتی پس از استقالل سوسيالسيم هم باید به 

  .و آن، ادامه بدهندمبارزات خود برای مح
از اولين روزهای شکل گيری جنبش زنان، با آن همراه بودند و همواره 
در صف بندیها و تصحيح ها از این جریانات کنار گرفته و یا به حاشيه 

این گروه از زنان همچنان بصورت فردی یا پراکنده با جنبش . رانده شدند
شهای زیادی برای زنان و گرایشات متفاوت آن همکاری می کنند و تال

این . هدف اصلی خود یعنی ایجاد جریانی مستقل در جنبش زنان داشته اند
گروه هم در چند سال اخير و بویژه در سال گذشته به ضرورت ایجاد یک 

  .صف مستقل در جنبش زنان، وقوف بيشتری پيدا کرد
شود در این سه دهه زنان و  اما جنبش زنان به گروههای باال محدود نمی

ردان فمينيست در تمامی عرصه های زندگی، قوانين، فرهنگ و روابط م
هنرمندان، حقوقدانان، . مردساالرانه و قدرت مدارانه را به چالش کشيدند

نویسندگان و غيره، زنان در شهر و روستا، در خانواده و محل کار، در 
محل تحصيل، در خيابان، به منافع و حقوق بالفصل خود، آگاهی بيشتری 

ضرورت پيوند با جنبش های دیگر را درک کردند و حضور . دا کردندپي
آنها در جنبش های دانشجوئی، کارگری و تحرکات صنفی افزایش بيشتری 

سالهای اخير به ویژه سال گذشته، سال ارتقاء آگاهی . پيدا کرده است
زنان بود و این را در مبارزات و استقامت دختران و زنان جوان در مقابله 

به رغم جو خفقان و . يروهای انتظامی در طرح امنيت اجتماعی دیدیمبا ن
پليسی بسيار شدید، این زنان و دختران بدون اینکه سازماندهی یا برنامه 
ریزی خاص داشته باشند همگی نقش مخرب و تخریب کننده ی کنترل بر 

آنها عمال و روز به روز متوجه شدند . پوشش و بدن خود را درک کردند
هویت . تحميق آنهاست فقط یک تکه پارچه نيست بلکه تحقير و ابکه حج

آنها را به عنوان یک انسان مورد پرسش قرار می دهد و لحظه به لحظه 
زندگی رفتار و احساسات و تصویرشان را به عنوان یک انسان مخدوش 

  . می کند
سال گذشته سال بازبينی و مشخص کردن اهداف و استراتژی گرایشات 

جنبش زنان از توده ای بی شکل به گروه ها .  جنبش زنان بودمختلف در
گروه . و گرایشات هدفمند و با مرزها و خطوط مشخص تقسيم می شوند

هایی که در عين تشخيص وجوه افتراق خود می تواند در اهداف کوتاه 
مدت با همدیگر همکاری و همياری داشته باشند و عالوه بر این اشکال 

به شيوه های جنبی و نه افقی، شبکه ای، سيال و سازماندهی خود را 
  اختناق برغم تمامی فشارها سرکوبها و. هسته های مستقل تفکيک کرد

فزاینده، هيچ یک از گرایشات جنبش زنان مبارزات خود را تعطيل 
آنها اشکال متفاوتی از مبارزه را جستجو . نکردند، حتی محدود هم نکردند
زنان مثل سایر جنبش ها در سال گذشته نه می کنند و به نظر من جنبش 

تنها مرعوب نشد بلکه پایدارتر هم شد و کم کم متوجه می شود که چه 
باید بخواهد و این که در چهارچوبهای تعيين شده در درون سيستم ها، 

هشت مارس علنی برگزار  سال گذشته هيچ. رهائی را نمی توان یافت راه
مه به خانه هایشان بازگشتند به ه. نشد، اما هشت مارس برگزار شد

محافلی که در حدود سه دهه بيش از آن آغاز کرده بودند اما با کوله باری 
از سه دهه تجربه، آنها منافع دراز مدت خود را تشخيص خواهند داد و 

  .راه خود را خواهند یافت
  

خانم فرزانه راجی با سپاس و تشکر برای توضيحات  : رادیو برابری
  .لتانجامع و کام
 خيلی ممنون من هم تشکر می کنم از راهی که انتخاب  :فرزانه راجی

  .کردید موفق باشيد و همواره پشتيبان ما 
  . بله حتما همينطور خواهد بود :رادیو برابری

  
  .برای شنيدن مصاحبه به لينک زیر مراجعه کنيد
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  نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا
  فرامرز دادور

برای افراد و در جامعه امریکا که امروزه فاصله طبقاتی بسيار بيشتر گردیده، 
و (جنبش های اجتماعی مترقی پدیده ی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 

یک چالش ) در زمان های دیگر در انتخابات برای کنگره و نهاد های محلی
اتخاذ راهکارهای مناسب سياسی در این . عمده ی سياسی به شمار می رود

ماعی هستند می نوع از مقاطع ویژه سياسی که آکنده از تحرک باالی اجت
توانند در چگونگی طرح مطالبات حق طلبانه از طرف توده های زحمتکش و 

شواهد نشان می دهند که هر دو کاندیدای . محروم نقش موثری داشته باشند
) Hillary Clinton (هيلری کلينتونباقی مانده از طرف حزب دمکراتيک، 

رادیکال درنظم به ایجاد تغييرات )  (Barrack Obama براک ٌاباماو 
هر دوی آنها در چارچوب موازین تعيين گشته . اجتماعی فعلی، اعتقادی ندارند

آنها برای تامين مالی جنگ . از طرف قدرت های عظيم اقتصادی عمل می کنند
در افغانستان و عراق، همواره، رای داده و اعالن نمی کنند که در صورت 

دوی این کشورها، کامال، انتخاب شدن به ریاست جمهوری به اشغال هر 
در طرح هایی که . خاتمه داده، نيروهای نظامی را بالفاصله فرا می خوانند

آنها جهت عقب نشينی از عراق داده اند، حفظ بخش هایی از ارتش در این 
ُاباما، حتی تعهد . کشور و در منطقه خاورميانه برای مدت معينی دیده ميشود

کت های خصوصی انتظاماتی در عراق مانند هم نمی دهد که به فعاليت های شر
جرمی ( خاتمه دهد (Black water World wide)بالک واتر ُورلد وایلد

  ).2008 مارس The Nation17  دی نی شن Jeremy Scahillساهيل 
امریکا در سراسر جهان دیکته می کند که قدرت " منافع حياتی"برای آنها   

 بيليون دالر در سال افزایش 500ش از نظامی امریکا و بودجه ی آن که به بي
 نفر به تعداد نظاميان 92000ُاباما حتی از افزایش . یافته، همچنان، حفظ گردد

کشور و " امنيت"این نوع نگرش هژمون طلب در مورد . صحبت می کند
سياست خارجی آن، یقينا به انگيزه های امپریاليستی آغشته است و جای 

نهان نمی کنند که برای مقابله با ایران و یا هر تعجب نيست و هر دوی آنها پ
البته در . متوسل خواهند شد) از جمله حمله نظامی(رژیم دیگر به هر راهی 

، ، جان َمک کينرابطه به سياست خارجی، کاندیدای حزب جمهوری خواه
(John McCain) به احتمال زیاد، علی رغم داشتن تفاوت های سليقه ای ،
ياست کلی دخالت جو و تجاوزگر دولت بوش را ادامه و تاکتيکی، همان س

 Randy) رندی شوینوی مانمک کين که افرادی مثل . خواهد داد
Scheunemann) بيل یکی از نئوکان ها و معماران اصلی جنگ عراق و

، یکی از تئوریسين های معروف محافظه کار و (Bill Kristol) کریستول
 New American)" ن امریکای جدیدقر"بينادگذار پروژه ی امپریاليستی 

Century) رابرت دریفاس ( را در تيم مشورتی خود داردRobert 
Dreyfuss دی نيشن ،The Nation ،24پنهان نمی )16-21: مارس ،

امریکا اگر تا صد سال هم نياز باشد می ) امپریاليستی(کند که برای حفظ منافع 
دامه  داد و حتی معتقد است بایست به حضور نظامی در عراق و خاورميانه ا

که حمله نظامی به قصد تغيير رژیم در ایران به وجود یک ایران دارای سالح 
 نفر به تعداد 150,000مک کين نيز به ضرورت افزایش . اتمی ترجيح دارد

بدیهی است که در صورت اشغال مقام ریاست جمهوری . نظاميان اعتقاد دارد
ن، آینده ای جنگ ستيز، خانمان برانداز و  به وسيله جان مک کي2009در سال 

  .تاریک برای مردم امریکا، خاورميانه و بخش دیگری از جهان در پی خواهد بود
در رابطه با مسئله بسيار با اهميت دیگر یعنی وضيعت اقتصادی امریکا،   

برنامه هایی که از طرف نه فقط مک کين بلکه همچنين از جانب هر دو 
تيک ارائه می گردند، چندان تفاوت رادیکالی با برنامه کاندیدای حزب دمکرا

خصوصی (سياست های اقتصادی نئوليبرال . های کنونی رژیم بوش ندارند
 1980که از دوران رانلد ریگان در اوایل سالهای ) مقررات زدایی/سازی

و ) 1988-1992(شروع شد و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر 
 سال 7قوام یافت، اما با افراط بيشتری در ) 1992- 2000(سپس بيل کلينتون 

گذشته در دوران جورج بوش ادامه یافته به عمق رکود اقتصادی که به هر 
حال برآمده از ذات مناسبات سرمایه داری بوده و همواره به طور متناوب 

سياستگزاران اقتصادی امریکا طی سه دهه ی . ظهور می کند، افزوده است
" سوپالی ساید"ذ برنامه های اقتصادی نئوليبرال به ویژه نوع گذشته با اتخا

Supply side) ( آن که به مثابه ی جایگزین کردن سياست کاهش ماليات
برای سرمایه داران با هدف ترغيب آنها به سرمایه گذاری، به جای خفظ نقش 
محوری دولت و مقررات آن در جهت سرمایه گذاری برای توسعه مفهوم 

ردهای تکنيکی بسياری را برای منفعت جویی از طرف شرکت ميشود، شگ
های بزرگ و به ویژه در حيطه های بسيار سودآور بانکی، خرید و فروش 

در واقع سياست های حذف . امالک و صنایع نفتی و نظامی بوجود آورده است
ضوابط الزم که قرار بوده است از طرف مراجع دولتی اجرا گردند و در عوض 

ی تاخت و تاز سرمایه های مالی باز گذاشته شد و در طی پروسه ی ميدان برا
تبدیل ارزش های مصنوعًا افزایش یافته کاالها و به خصوص امالک به اوراق 

و ) (Securities و سکيوری تيز (Bonds) باندزمثل " ارزش دار"
فروش آنها به بانک های بازرگانی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های 

 و سایر نهادهای مالی در بازار (Hedge Founds) اندزهج فبيمه، 
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. جهانی، برای صاحبان این بخش از سرمایه مالی سودهای کالن ببار آورد
و مکانيسم های تنظيم شده از طرف حکومت " قواعد"واقعيت این است که 

های سرمایه داری در جهت تحقق بخشيدن به منافع کالن برای شرکت های 
پيشبرد سياست های ضد کارگری مانند انجماد دستمزدها، عظيم و در مقابل 

افزایش بيکاری و استخدام کارگران غيراتحادیه ای به طور نيمه وقت درازای 
مبالغ بسيار کمتر از مواجب معمول، شرایط اقتصادی بسيار وخيمی را نه فقط 
برای طبقات کارگری و محروم بلکه اقشار وسيع بينابينی نيز بوجود آورده 

 3/1حدود ( ميليون خانواده ی امریکایی 34در سال های اخير تقریبا . ستا
نزدیک به سه هزار بيليون دالر وام  در ازای منازل سکونتی ) جمعيت امریکا

خود گرفته اند و به خاطر رکود شدید اقتصاد نه فقط سرمایه ای در دسترس 
ه اقتصاد امریکا ندارند و پس انداز آنها زیر صفر است و این در حالی است ک

اینترنشنال ( به این طرف به سه برابر گسترش یافته 1973از سال 
و امروزه، ثروتمندترین یک درصد ) 18:آوریل/ سوسياليست ریویر، مارس

این دیز (جمعيت بيش از سه چهارم درآمد را به خود تخصيص داده است 
ران و البته حال که دو). 35 :2008، آوریل In these Timesتایمز 

بهبودی اقتصادی به پایان رسيده و اقتصاد جهان درخطر انقباض و رکود "
تنها مخارج جنگ تا به حال . قرار دارد علل معضالت نيز آشکارتر گردیده اند

 بيليون 800 هزار بيليون دالر و فقط در عرض سال گذشته بيش از 3باالی 
ارقامی . نسانی استدالر بوده که نمونه ای وحشتناک از اهداف سرمایه های ا

 بيليون دالر در سال، کسری بودجه ی باالی 700مانند کسری تجارت بيش از 
 درصد 30 بيليون دالر، تقيل سهم امریکا در توليد سرانه ی ناخالص از 400

 تریليون دالری امریکا به مؤسسات 3.5 درصد از سهم جهان، بدهی 25به 
زش دالر، نشان دهنده ی  درصد از ار40مالی خارجی، و کاهش تقریبا 

 ، انترنشنال Joel Geierجول جير، . (وخامت شدید اقتصاد امریکا است
 ، شماره های International Socialist Reviewسوسياليست ریویو 

بدیهی است که این بيشتر اکثریت توده ). 2008آوریل /فوریه و مارس/ژانویه
ند که مضافًا به خاطر های مردم، محرومان کارگران و طبقات متوسطه هست

سياست های افراطی نئوليبرال از طرف هيئت حاکمه امریکا تحت فشار شدید 
رکود اقتصادی و به خصوص بدهی های عظيم نهفته . اقتصادی قرار گرفته اند

در سيستم مالی، بدون شک به نزول هرچه بيشتر قدرت خرید در ميان مصرف 
د که به هر حال در سرمایه داری، کنندگان منجر شده به سير قهقرایی اقتصا

همواره، آبستن بحران ناشی از پدیده های اضافه توليد و تحوالت ساختاری 
در نتيجه، بزرگترین بادکنک مالی جهانی . می باشند، عمق بيشتری داده است

که در عرصه ی خرید و فروش امالک و مبادله اوراق مالی خالی از پشتوانه 
ی ارزش واقعی شکل گرفته است شروع به ترکيدن نموده منجر به یکی از 

یکا و بدترین رکودهای اقتصادی و ورشکستگی تعدادی از بانک ها در امر
  . برخی از کشورهای دیگر گردیده است

البته راهکارهای اعالم شده از طرف برنامه ریزان رژیم بوش مانند مبلغ 
در واقع تخفيف در ( بيليون دالر که اخيرًا برای پرداخت مبالغی جزیی 150

به خانواده های با درآمد کم تخصيص یافته بسيار سطحی بوده ) ماليات ساالنه
خود .  دف ایجاد فضای اطمينان در اوضاع اقتصاد بوده استو بيشتر با ه

مسئوالن در حکومت اذعان می کنند که قواعد جهت نظارت بر فعاليت های 
وزیر خزانه داری، . بانکی و سایر موسسات مالی ناکافی بوده است

 اعتراف می کند که تا به حال (Henry. M. Paulson) پالسون.ام.هنری
 بوسيله دولت بوش در رابطه با نظارت بر نهادهای سياست های وضع شده"

اما مشکل این است که این دولت مدافع سرمایه ". مالی ناموفق بوده است
 استفان لباتانخود به گفته ی " تصحيحی"های کالن در برنامه های 

(Stephen Lebatan) یکی از نویسندگان نيویورک تایمز عمدتًا بر روی 
صادی مثل بانک های تامين کننده ی اقساط ، آژانس همان بازیگران قبلی اقت

 حساب باز می (Wall Street)های اعتباری و دیگر مؤسسات وال استریت 
کند که در عين حال از طرف خود مسئوالن دولت و دیگر متخصصان مالی به 
عنوان مقصرین اصلی در ظهور بحران اقتصادی فعلی شناسایی شده اند 

راه حل های ). 2008 مارس New York Times ،14نيویورک تایمز (
 (Ben Bermaky)اعالم شده بوسيله ریيس بانک مرکزی، بن برمکی 

بحران نيز با توجه به حفظ منافع سرمایه های عظيم مالی " درمان"جهت 
 بيليون دالر به 400یکی از راهکارهای آن تخصيص . انتخاب گردیده اند

، "پل کروگمن"به گفته ی . ده استمثابه ی پشتوانه برای اوراق بانکی بو
دولت با پذیرش بخشی از مسئوليت برای تضمين بدهی های برخی از بانک ها 
و مؤسسات مالی که پيشاپيش در خطر ورشکستگی قرار دارند، در واقع آنها 

 15(حرکت اخير ). همان(را بطور رسمی از تعهدات قانونی مبرا می کند 
 بيليون 30 امریکا، یعنی تخصيص از طرف بانک مرکزی) 2008مارس، 

 Bear بير استرنزدالر به مثابه ی پشتوانه مالی تضمين شده برای 
Stearns)( پنجمين بانک بزرگ در وال استریت که در معرض انحالل کامل ،

 .J.P)مورگان چيس . پی.قرار گرفته بود و کمک به تصاحب آن بوسيله جی
Morgan Chase)لی، نمونه ی دیگری از  یک مؤسسه ی عظيم دیگر ما

ماهيت رژیم فعلی است که مدافع سرمایه های کالن در امریکا و جهان می 
  ).2008 مارس، 18وال استریت ژورنال، (باشد 

مسئله با اهميت در اینجا این است که حزب دمکراتيک و دو کاندیدای فعلی آن 
 های حزب کلينتون و ُاباما نيز آلترناتيوهای اقتصادی دیگری که با سياست

جمهوری خواهان و طيف محافظه کار نوی آن در قدرت تفاوت های جدی 
آنها در هماهنگی با بخش هایی از سرمایه های . داشته باشند ارائه نمی کنند

قرارداد تجارت آزاد برای امریکای شمالی  (عظيم و با نقد بسيار رقيق از نفتا 
NAFTA,(ی و اتخاذ موازین حمایت ، و از منظر دفاع تزیينی از صنایع داخل

گرانه به لحاظ مالی و قانونی از طرف دولت جهت جلوگيری از خروج بخشی 
از سرمایه از داخل امریکا و نهایتًا حفظ سطحی از اشتغال در برخی از حوزه 

اما در کل هدف آنها . های اقتصادی است که برنامه های خود را طرح می کنند
و تداوم حکومت سرمایه های بزرگ می حفظ بقای مناسبات سرمایه داری 

شورای جای تعجب ندارد که در ميان مشاورین هر دوی آنها اعضای . باشد
، یک نهاد محافظ کار که )(Council On Foreign Relations روابط خارجی

سياست های استيال ) (Foreign Affairsفورین افيرزدرژورنال با نفوذ خود 
 را ترویج می کند و همچنين شخصيت هایی که طلبانه و امپریاليستی آمریکا

در دولت های نئوليبرال پيشين، دمکراتيک و جمهوری خواه، مسئوليت های 
، وزیر خزانه داری در  (Robert Rubin)مهم داشتند مثل رابرت روبن

 دارد و وال استریتزمان ریاست جمهوری بيل کلينتون که پایگاه محکمی در 
کلينتون و ُاباما صدها هزار . ُاباما است، یافت ميشونداکنون یکی از پشتيبانان 

 دالر از سرمایه های بزرگ مالی که در عرصه های بانکی، هاو حتی ميليون
ميان آنها می توان بيمه و خرید و فروش امالک سودهای کاالن برده اند و در 

سی ، )(Goldman Sachs، ُگلدَمن سکز)(Morgan Stanleyاز مورگان استانلی 
 Z  مجله زی(نام برد، کمک مالی دریافت نموده اند (Citi bank) ی َبنکت

Magazine  ، شواب .اچ. الرنس،2008فوریهLaurence H. shoup.(  
در واقع حضور بحران اقتصادی و نقش ویران کننده ی آن در جامعه که   

خصوصی سازی بی رویه می باشد، /عمدتًا ناشی از سياست های آزادسازی
از حاکمان سرمایه را به جهت برگشت به اتخاذ موازین کنترل بخش هایی 

، و ایجاد حدی  دیسيپلين در حيطه فعاليت )(Keynesian کينزینکننده ی 
جای تعجب ندارد که کمک های مالی از طرف . های اقتصادی سوق داده است

شرکت های بزرگ به کمپين های انتخاباتی کاندیدهای حزب دمکراتيک، 
افزایش یافته ) کاندیدای جمهوری خواه(باما و نه فقط مک کين کلينتون وُا

کلينتون و ُاباما در مورد بنيادی ترین ضرورت های زندگی برای اکثریت . است
توده های مردم و از جمله در حيطه های اقتصادی، آموزش و درمان، 

ی  در ميان نظرگاه ها. آلترناتيوهای چندان متفاوتی از گذشته ارایه نمی کنند
کلينتون، راجع به مسئله اقتصاد و ایجاد اشتغال به کارکرد مثبِت جنبه هایی از 

 در  روزولت که در دوران ریاست جمهوریکينزینسياست های اصالح طلبانه 
وی حتی در .  استقرار یافت اشاراتی می شود1940 و اوایل 1930دهه ی 

 خاطر عدم پرداخت ارتباط با بازپس گيری منازل مسکونی از طرف بانکها، به
و عدم اقدام که به " انجماد"اقساط از طرف صاحبان آنها، پيشنهاد یک دوره 

در واقع در حالی که مک کين با تاکيد . نفع صاحب منازل می باشد، را می کند
بر ایدئولوژی بازار آزاد مخالف دخالت جدی از طرف دولت برای کمک به 

ط نيستند می باشد و ُاباما، خيلی صاحبان امالکی که قادر به پرداخت اقسا
محتاط و با نگاهی پراگماتيک عمدتًا در مورد سفت نمودن مقررات اقتصادی 
بویژه در حيطه ی صنایع مالی پيشنهاد می دهد، کلينتون، قدری محکم تر، بر 

و مقرراتی از طرف دولت فدرال و )  بيليون دالر30(ضرورت مداخله مالی 
، )2008 مارس New York Times، 28 تایمز نيویورک(نهادهای ایالتی 

جهت ایجاد سيستم جدیدتر برای رفع ورشکستگی کامل برای بانکها و  نجات 
ُاباما حتی به پای این برنامه . بخشی از صاحبان کم درآمد منازل نظر می دهد

برای مثال در . ی حداقل هم نمی رود اما پيشنهادات اصالح طلبانه دیگری دارد
در ساعت، تخفيف  $ 9.50ادات ُاباما، افزایش حداقل دستمزد به ميان پيشنه

در ماليات برای خانواده هایی که فرزندانشان در سنين بسيار پایين و یا 
مشغول تحصيل در کالج هستند و یا ایجاد امتيازات اقتصادی برای کمپانی هایی 

ز دیدگاه ولی حتی ا. که در خود امریکا سرمایه گذاری می کنند دیده می شود
کينزینی نيز باید تا بحال روشن شده باشد که برای توسعه / یک تفکر ليبرال

اقتصادی و ایجاد اشتغال، سياست های معطوف به دخالت مستقيم دولت بویژه 
در حوزه های سرمایه گذاری از موازینی که در جهت تخفيف در اخذ ماليات از 

در کل با . موثرتر می باشدطبقات کارگری و متوسطه به کار گرفته ميشوند 
اینکه هر دوی آنها از ضرورت دخالت بيشتر دولت جهت ایجاد پوشش بيشتر 
درمانی برای مردم و وضع سياست های یاری کننده به طبقات متوسط و 
کارگری صحبت می کنند، اما هيچکدام از راه کارهای پيشنهادی از طرف آنها 

ی در زندگی اکثریت مردم در جهت حامل خصلت رادیکال برای ایجاد تغيير جد
اما پدیده ی جدید در این دوره از انتخابات . بهبود وضعيت معيشتی نمی باشد

ان است که برای اولين بار امکان پيروزی برای یک زن و یا سياهپوست 
وجود دارد و در رابطه با موضوعات جنسيت و نژاد درصورت انتخاب هر کدام 

 روشنی حرکتی جدید در فضای سياسی امریکا از کاندیداهای دمکراتيک، به
یکی از عوامل برای ادامه ی کشمکش و  کارزار طوالنی بين . رخ خواهد داد

هر دوی آنها، تا بحال، همان حساب بازکردن برروی جنبش های برابرطلب 
نباید نادیده گرفت که به هر حال درصورت . حقوقی، زنان و جوانان می باشد

ا ُاباما به ریاست جمهوری در مقایسه با مک کين، برای انتخاب کلينتون و ی
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جنبش های مردمی که تعميق  حقوق دمکراتيک بخشی از اهداف آنهاست، 
  .امکانات بهتری فراهم خواهد شد

اما مسئله اصلی این است که دیگر ظرفيت های بسياری برای اصالحات 
ثریت مردم که اجتماعی در دنيای سرمایه داری پيشرفته باقی نمانده و اک

محرومان، کارگران، زحمتکشان و طبقات متوسط را تشکيل می دهند به 
اگر . پالتفرم هایی نياز دارند که جوابگوی خواسته های اساسی آنها باشند

واقعيت این است که جامعه امریکا، متاسفانه هنوز فاقد حضور جنبش های 
يار ضعيف هستند و بسيج شده و سازمان یافته است و اینکه جریانات چپ بس

توده ها هنوز به اهميت برنامه های سوسياليستی مانند اعالم سياست های 
ترکيبی از دمکراسی نمایندگی و مشارکت (معطوف به  دمکراسی واقعی 

کنترل و مالکيت اجتماعی بر ابزار و فعاليت (و ارتقای سوسياليسم ) مستقيم
، عادالنه و غيراستثماری پی برای ایجاد جامعه ی آزاد) های عمده ی اقتصادی

اجتماعی معتبری برای استقرار آنها /نبرده اند و یا به راه کارهای سياسی
دست نيافته اند، حداقل جای اميدواری است که شهروندان فعال و درگير در 
جنبش های ضد جنگ و مترقی بتوانند حول محور مطالبات اساسی صلح 

بر پایه ی برنامه ی کاندیدهای جویانه و برابری طلب و درصورت امکان 
، کارزار مؤثر و نتيجه بخشی را (Ralf Nader)   رالف نادرمردمی مثل 

بدیهی . عليه صاحبان پرقدرت سرمایه و رژیم امپریاليستی آنها به جلو ببرند
است که حتی هنوز در چارچوب مناسبات فعلی سرمایه داری، امکان دست 

بيمه وسيع تر بيکاری، . م.ب(کراتيک یابی به برخی از حقوق رادیکال دم
ایجاد تعاونی ها و . م.ب(و مطالبات عميق تر اقتصادی ) درمان مجانی همگانی

اهدافی مانند اشتغال و . وجود دارد) مالکيت کارگری بر مؤسسات اقتصادی
درمان مجانی برای همه، افزایش در حداقل کارمزد، سرمایه گذاری دولتی در 

تغال زا، خاتمه جنگ و احضار نظاميان از تمامی نقاط رشته ها و صنایع اش
جهان، تقليل شدید در بودجه ی نظامی با اینکه هنوز با خصيصه های یک 
نظام آزاد و عادالنه فاصله زیادی دارند، اما بخودی خود بسيار ارزشمند بوده، 
به مثابه ی سکوهای پرش به سوی ایجاد یک جامعه ی واقعا انسانی مؤثر 

 نفر نظامی و غيرنظامی از طرف دولت 700,000هم اکنون حدود .هستند
این (امریکا در پایگاه های زمينی و دریایی در سراسر جهان مستقر هستند 

، این پایگاه ها عمدتًا در )2008، آوریل In These Timesدیس تایمز  
اروپا، امریکای التين، آسيا، خاورميانه و حتی در اطراف دریاچه بحرخزر 

ه، به مثابه ی شبکه های واکنش سریع برای مقاصد امپریاليستی از جانب بود
ساالنه ده ها بيليون دالر . سرمایه های چند مليتی مورد استفاده قرار می گيرند

امریکا به رژیم  کمک مالی ولی در واقع کمک نظامی از طرف حکومتگران 
کستان داده می مصر، پا  های غيرمردمی در ميان آنها دولت های اسرایيل، 

در کلمبيا و " با مواد مخدر  مبارزه "بيش از یک بيليون دالر به اسم . شود
دسترس نظاميان دست راستی برای   تعدادی از کشورهای امریکای التين در 

مردمی قرار می گيرند و همه ی این ها در   سرکوب جنبش های عدالت جوی 
 در ميان آنها اقليت های حالی است که بخش بزرگی از خود مردم امریکا،

نژادی و بویژه سياهان امریکا در فقر و محروميت زندگی می کنند و اگر 
گردباد و طوفان دریایی رخ دهند اکثریت آنها همچون   سوانح طبيعی مثل 

 و چند شهر دیگر در سال های اخير ) (New Orleansنئواورلين  ساکنين 
مردمی   برای جنبش های .  شوندمحکوم به مصيبت های ویران کننده تر می 

ناشی از   و بویژه جریان های سوسياليستی در امریکا، دست آوردهای 
مبارزات نسلهای گذشته در خاطره ها و ذهنيت های جستجوگر آنها، هنوز 

دمکراتيک و رفرمهای   آنها فراموش نمی کنند که برخی از حقوق . زنده است
وجود قيام ها و انقالبات   اًً نتيجه ی اجتماعی استقرار یافته تاریخی، بخش

تحوالت رادیکال آزادیخواهانه   روسيه گرفته تا 1917جهانی از انقالب اکتبر 
امریکای التين و همچنين مبارزات   و عدالت جویانه در آسيای شرقی، 
در تاریخ مبارزات . امریکا بوده است  تدریجی و اصالح طلبانه در اروپا و 

مردمی مثل صلح طلبی و استقرار موازین   استه های مردم امریکا، خو
بازنشستگی، بيمه بيکاری، وضع ماليات بردرآمد و   دمکراتيک مانند حقوق 

که تا حدی تحقق یافته اند، از درون پالتفرم های اعالم   قوانين مترقی کار 
 ( یوجين دبزجنبش سوسياليستی و کاندیدهای آنها مثل   گشته از طرف 

Eugene Debs ( و نورمن تامس ،Norman Thomes)( در اوایل ،
 و همچنين از ميان مطالبات طرح شده بوسيله ی جنبش 20و اواسط قرن 

دانشجویی و   ، )(Civil Rights Movementهای برابری طلب حقوقی 
. نهادینه گردیده اند  جنگ ویتنام در چهار دهه ی اخير تغذیه شده، بخشًا  ضد

دم امریکا و هر جامعه دیگر این است که برای پيشرفت و درس تاریخ برای مر
تحول به سوی ایجاد جامعه ی آزاد و عادالنه و انسانی، حضور هميشگی توده 
ها و جنبش های حق طلبانه ی آنها در عرصه های کارزارهای اجتماعی 

     01-04-2008آوریل .حياتی است
                                  

 :ا در سایت  رپانوشت ها  
de.rahekargar.www://httpنمائيد  مالحظه.  
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  "دیدگاه " 
در تبدیل چين » مارکسيسم دولتی « نقش

 به یک کشور سرمایه داری
   پارسا بنابونسي

 بخش دوم و پایانی
ی پيرامونی به  افتاده ی عقب تی است انکارناپذیر که گذار یک جامعهاین واقعي

ی گذار، به  در این دوره. باشد های پر پيچ و خم می سوسياليسم پر از تضادها و راه
ی اول، نيروهای توليدی  ها در درجه مدت زمان زیادی احتياج است که سوسياليست

رگران و دهقانان تبدیل ساخته و ها و واحدهای تحت کنترل کا موجود را به کارگاه
های دوم نيروهای توليدی نوینی را برای برآوردن احتياجات اساسی  سپس در قدم

 قانونی و -های بعدی یک روبنای سياسی  کل جمعيت ایجاد ساخته و باالخره در قدم
های  این قدم. المنافع را در جامعه ایجاد سازند های مشترک فرهنگی بر پایه تعاونی

در این سی سال در چين . در سی سال اول بعد از انقالب در چين برداشته شدمهم 
سرمایه داران و مالکيت خصوصی به تدریج از بين رفتند و صنایع در کل و زمين 

کارگران وابسته به واحدهای توليدی خود . عمدتا تحت مالکيت دولت قرار گرفتند
ان و دهقانان حق مسکن، مضافا فرزندان کارگر. شدند و حق کار پيدا کردند

بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان 
های  در این دوره روال و روند حاکم تالش در جهت ایجاد برابری در گستره. گشت

در اواسط . اقتصادی و اجتماعی و تأمين احتياجات عمومی و اصلی مردم بود
ی برابری در توزیع درآمد و تأمين احتياجات  جه، چين از نظر در١٩٧٠ی  دهه

ی  کاسه«این وضع را در چين آن دوره به نام . شد همتا محسوب می مبرم مردم، بی
هر کسی یک نوع لباس آبی پوشيده و کم و بيش همه به . خواندند می» آهنين برنج

 از ٧٠ و ٦٠های  ولی در آن دوره به ویژه در دهه. طور نسبتا مساوی فقير بودند
خانمانی و فحشا خبری نبود و مردم در ُکل احساس امنيت  قحطی، فقر، گرسنگی، بی
درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونيست . کردند اقتصادی و اجتماعی می

کس  کردند، ولی هيچ از نعمات سيستم و خدمات دولتی بيشتر از دیگران استفاده می
ی سی سال که به   به هر رو این دوره.صاحب وسایل توليد، زمين و غيره نبود

ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل  شناسان در حيطه ی چين عقيده
 به پایان ١٩٨٠ - ١٩٧٧های  نظير بود، در سال ها در تاریخ معاصر بی نابرابری

گيری در حرکت   یک چرخش چشم١٩٧٠ی های آخر دهه در سال. عمر خود رسيد
گذار پر پيچ و «ی  ی چين را از جاده  وقوع پيوست که جامعهحزب و دولت چين به
دن ! اندوزی انداخت ثروت» پر افتخار«در آورده و به جاده » خم به سوسياليسم
» ثروت کسب کنند«توانند   با اعالم این نکته که افراد می١٩٧٨شيائوپن در سال 

  »اندوزی افتخارآميز است ثروت«چون 
)To get rich is gloriouse ( هم در تئوری و هم در عمل به چرخش

او که بدون تردید رهبر بالمنازع و . تاریخی در نظام اقتصادی چين مشروعيت داد
دانست   در چين بود، می١٩٩٢ - ١٩٧٨مقتدر حزب کمونيست حاکم در سال های 

ولی او با . را باز کرده است» اسرار آميزی«ی  و یا کوزه» جعبه«درب چه نوع 
به » تجارت«ای کمونيست را در مقامات دولتی و حزبی از درگيری در احتياط روس

منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونيست . کلی بر حذر ساخت
  . داران تبدیل گردند توانند به سرمایه نمی

» سوسياليسم بازاری«دن نيز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد 
در » داری با برنامه سرمایه«داران به ایجاد نوعی  رمایهتواند در چين بدون س می

» سوساليسم«چه که اتفاق افتاد این بود که  ولی آن. خدمت سوسياليسم موفق گردد
داری در  در خدمت توسعه و رشد سرمایه» مارکسيسم دولتی«یا به وجه آشکار 

 در سازی ی خصوصی های بازاری و پروسه بررسی رفرم. چين کنونی قرارگرفت
ی انباشت  وقت موفق نشدند که پروسه دهد که دن و جانشينان او هيچ چين نشان می

تحت کنترل حزب کمونيست قرار » بازارسازی سوسياليستی«سرمایه را از طریق 
گانه رفرم، تضادها و تالطمات خود را که خارج از  هر یک از مراحل سه. دهند

یک یک این معضالت، رهبری حزب برای حل . کنترل حزب بودند، به وجود آوردند
در این راستا تمامی . مجبور شد که به گسترش بيشتر قدرت بازار تن دردهد

در . داری گشت های بازاری، منتج به اقتدار بيشتر اقتصاد سياسی سرمایه رفرم
داری استفاده کنيم که ساختمان سوسياليسم را بنا  از سرمایه«که  نتيجه، عوض این

از سوسياليسم برای ساختن سرمایه «ت منطق حرکت سرمایه در واقعي» سازیم
  .در چين استفاده کرده و بهره برد» داری
گذشته » ها رفورم«طور مختصر، اقتصاد چين در سی سال گذشته از سه فاز مهم  به

، حزب )١٩٨٣-١٩٧٨(در فاز اول . است که از هم دیگر قابل تشخيص هستند
اقتصاد بازار «را به نفع ایجاد یک » رنامهاقتصاد متمرکز با ب«کمونيست چين 
- ١٩٨٤(در فاز دوم . جو به تدریج ضعيف ساخت جدید و صرفه» سوسياليستی

در . امتياز داده شد» اقتصاد با برنامه«به نيروهای درون بازار در مقابل ) ١٩٩١
ها و موسسات امتياز داده  سازی کارگاه ، به خصوصی)٢٠٠٧- ١٩٩٢(فاز سوم 

. ی بازارهای خارجی در مقایسه با تقاضای داخلی ارجحيت پيدا کردشد و تفاضا
شایان ذکر است که در . درآخر، اصل حق مالکيت خصوصی نيز به تصویب رسيد

» پسا انقالبی«ها واقعا گذار جامعه چين را از یک کشور  این سه فاز مهم که رفورم
ب کمونيست داری ميسر ساخت، رهبران حز سوسياليستی به یک کشور سرمایه

های اقتصادی خود را نه تنها بهترین راه برای توسعه اجتماعی نوین  دائما سياست
» مدل« کشوری خود را به عنوان یک -درجهان قلمداد ساخته و نوع توسعه ملی 

ویژه در  ها، به معرفی کرددند، بلکه با تنظيم و عملکرد آن سياست» بدیل«و 
، را تالش »بازار آزاد سوسياليستی«نين سازی و اتکا به قوا های خصوصی حيطه
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های خود  کردند که با مراجعه به متون کالسيک مارکسيستی و با استناد به گفته
ی  ولی بررسی واقعيات جامعه. مارکس مورد پسند و تحسين و یا توجيه قرار دهند

ی مواد مخدر و  خانمانی و رواج گسترده  تشدید شکاف بين فقر و ثروت، بی-چين 
دهد که دگردیسی در چين،  ـ نشان می. …داری جنسی، گسترش فساد اداری و هبرد
ی اموراقتصادی، کوچکترین رابطه و یا شباهتی با سوسياليسم  ویژه درحيطه به

ی امور داخلی و امور  یک نگاه اجمالی به تضادهای این دگردیسی در حيطه. ندارد
ت چين و هم بخشی از دهد که هم رهبران حزب کمونيس خارجی چين، نشان می

ها را در چين به نفع  نيروهای مترقی در خارج از چين که فعل و انفعاالت و رفورم
کنند که گذار به  کنند با جعل و تحریف تاریخ تالش می مردم و سوسياليسم ترسيم می

ها را بخشی اجتناب ناپذیر و ضروری در جهت  داری و گسترش نابرابری سرمایه
  .اجتماعی و رشد اقتصادی قلمداد کنندی  رسيدن به توسعه

بخشی از نيروهای مترقی در خارج و داخل چين برآنند که چين ممکن است که در 
کنند که پروسه تحت کنترل  حال حاضر یک کشور سوسياليستی نباشد، ولی ادعا می

دگردیسی در سی سال گذشته موفق شده که با یک رشد سریع صنعتی، سطح 
واقعيت این است که . ری از مردم چين را فراهم سازدزندگی اکثریت بزرگت

ی روزافزون نيروهای  و سيطره» سازی خصوصی«و » بازارسازی«های  پروسه
ها و تضادهائی را به وجود آورده که ثبات  خارجی در اقتصاد چين، ناآرامی

کشان و کارگران چين دشوارتر  گی را بر زحمت هم زده و زند اقتصادی آن را به
  . استساخته

های اقتصادی،  های خارجی چين در حيطه المللی نيز سياست ی بين درعرصه
کشان کشورهای جهان سوم، به ویژه در آسيای  احساسات کارگران و دیگر زحمت

بخش قابل . جنوب شرقی را عليه حضور چين در آن کشورها برانگيخته است
های  که پروسهتوجهی از رهبران حزب و دولت چين به تناقضات و تضادهایی 

ای واقف هستند ولی  اند تا اندازه وجود آورده دگردیسی در داخل و خارج از چين به
» بازارهای آزاد«از راه » سوسياليسم«توانند به  کنند که می آنها ادعا می

های بازاری  های بعد از آغاز رفورم در این راستا در سال. داری برسند سرمایه
ال کردند که رشد اقتصاد بازار را فقط به مزارع ، دولت و حزب تق)١٩٨٣-١٩٧٨(

گی و داد و ستدهای کوتاه مدت و کوچک، محدود  کوچک و صنایع کوچک بافند
ولی منطق حرکت . آميز پيش رفتند ها در اول بسيار موفقيت این رفورم. سازند

هایی ناشی از قوانين حاکم بر بازار، کنترل حزب و دولت را  سرمایه و رقابت
های اوليه بعد از مدتی، مشکالت فراوانی  لشعاع قرار داده و عليرغم موفقيتا تحت

توانستند  صنابع کوچک و توليدات بازارهای روستایی نمی. شروع به رشد کردند
توانستند  ی کافی برای دگردیسی اقتصاد چين گردند و نيز نمی قادر به ایجاد سرمایه

  .ام کنندجمعيت قادر به کار رو به افزایش را استخد
جمعيت «، )١٨٢٥- ١٧٧٥(داری صنعتی دراروپای آتالنتيک  دراوائل رشد سرمایه

که از تخریب و ویرانی روستاها و سرازیر شدن » قادر به کار رو به افزایش
وجود آمده بود،  به… دهقانان به شهرهای متروپل مثل لندن، پاریس، آمستردام و

به مستعمرات خود چون » تروپلم«توسط استعمارگران حاکم بر آن کشورهای 
  .گشتند آمریکا، استراليا و زالند نو صادر می

داران انگليس و فرانسه  توانست به روشی که سرمایه  نمی١٩٨٠ی  ولی چين دهه
با این که . در دویست سال پيش دست زدند، عمل کند چون مستعمره نداشت… و 

 را رها سازد، اما در رهبری حزب عالقه نداشت کنترل بر صنایع سنگين دولتی
ی  را که در اول قرار بود در حيطه» رفورم« مجبور شد که ١٩٨٠ی  اواسط دهه

مورد اجرا قرار دهد، به صنایع در شهرها که در کنترل  روستایی و کشاورزی به 
های  تدریج مولفه بدین مناسبت حزب و دولت به. دولت و حزب بودند، نيز بکشاند

انعام، کميسيون (های مادی  ازدیاد دستمزدها، انگيزهنظير » مشخص بازارآزاد«
ها با روح  ها و رفورم جا که این مولفه از آن. را معرفی کرده و رایج ساخت) …و

شده در تضاد بودند، بالفاصله در چين عالئم ناگوار  اقتصاد با برنامه و کنترل
ن طور که باید صنایع دولتی آ. های متعلق به آنها ظهور کردند ها و مولفه رفورم

توليد نکردند و قروض درسطح کشور فزونی یافت، زیرا که برای اولين بار دولت 
درعين حال، جمعيت رو به افزایش چين فشار . از منابع خارجی قرض گرفت
های جدیدی ایجاد کرده و درآمدها  ساخت تا کار و شغل شدیدی را بر دولت وارد می

، مثل انگلستان، فرانسه و ١٩٨٠ی ين دههچون چ. را به خاطر تورم افزایش دهد
جا صادر  کاران خود را به آن  مستعمره نداشت که بی١٨٣٠ و ١٨٢٠های  هلند دهه

 دن شائوپن گفت که کادرهای حزب ١٩٨٠ی  در نتيجه، در اواسط دهه. کند
از آن پس کادرها . توانند وارد در امر تجارت و داد و ستد گردند کمونيست نيز می

ها و موسسات  داران خارجی را یافتند و بنگاه کت و مشارکت با سرمایهآزادی شر
کاران درون حزب و خارج از آن و  تجاری مشترک باز کردند، تا بلکه کار برای بی

گشت، ایجاد کرده و درآمدهای  در جامعه را که هر روز بر تعدادشان افزوده می
در . داد، افزایش دهند  دست میتدریج نقش توليدی خود را از مالياتی دولت را که به

های خارجی به طورچشم گيری  گذاری این دوره است که ما در چين شاهد سرمایه
کادرهای حزب در چين مثل کادرهای حزبی در روسيه فاقد سرمایه شخصی . هستيم

در ضمن آنها صاحبان . ها و موسسات تجاری خود را راه بياندازند بودند تا کارگاه
در نتيجه این کادرها که . نبودند) کردند که خود در آنها کار می(ی نيز های دولت بنگاه

، به »قانونی«رسيد، بدون وجود راه  تعدادشان به هزاران نفر می
» بادآورده«های  چين ثروت» سرخ«عنوان بورژوازی  به» دارشدن سرمایه«
 است که شایان توجه. خود را از طریق فساد و ارتشا ذخيره کردند) انباشت اوليه(

و در ممالک متحده ) ١٨٤٨ -  ١٨٢٠(ی انباشت اوليه در انگلستان  پروسه
عام مردم  ، همراه با ارعاب و قتل)٢٠٠٠- ١٩٩١(و در روسيه ) ١٨٩٠-  ١٨٦٥(

ی وجود  ولی در چين، به شکرانه. عادی و تاراج اراضی و اموال آنان تامين گشت
 انباشت اوليه به جلو رفت بر حزب مقتدری در حاکميت، آن فضائی که در آن روند

نبود، بلکه » قانون جنگل«خالف انگلستان، ممالک متحده و روسيه، فضا و جو 

نمایش  و دولتی به » مقررات حزبی«در تحت حاکميت و » تنازع بقاء«اصل 
داران تازه به دوران  بدین علت بود که در چين، سرمایه. گذاشته شده و پياده گشت
و در روسيه به » های راهزن خان«جا به   متحده که در آنرسيده بر خالف ممالک

  .لقب گرفتند» بورژوازی سرخ«معروف شدند، در چين » مافيای روسی«
چين در ابتدا با تعویض مقامات دولتی و از طریق خرید و » بورژوازی سرخ«

ها و  فروش بين خودشان ثروت اندوخته و متمول گشتند و سپس بالفاصله اندوخته
به ) اختالس، احتکار و ارتشاء(دولتی را از طریق مقررات حزبی و دولتی ذخایر 

این روند و روش در مناطق روستایی نيز توسط کادرهای . تصرف خود درآوردند
داری لجام  در فضا و ميدان سقوط نظم اجتماعی به دامن سرمایه. حزبی اتفاق افتاد

احب چه منابع و وسایلی وجه روشن نبود که چه کسانی ص گسيخته، دیگر به هيچ
داری به  سرمایه» بازار آزاد«در یک کالم، مثل روسيه، گذار به اقتصاد . شدند می

خاطر فقدان چهارچوب رسمی و فرمایشی قوانين بورژوایی، چين را به سرعت به 
داری گانگستری و خشونت در سطح کل  اقيانوسی از فساد اداری، جنایت، سرمایه

منتها برخالف روسيه، کليه این فعل و .  ثروت سوق دادجامعه برای کسب ملک و
فکران و  انفعاالت در چين تحت حاکميت سياسی و قلدری حزب اتفاق افتاد و روشن

رهبران حزب پيوسته کوشيدند که درمجامع، دانشگاهها و موسسات پژوهشی، با 
ری و  مارکسيسم و با ایجاد اغتشاش فک های مارکس و در لفافه ارجاع به آموزش

» مسخ تاریخی و روانی«های ذهنی، عليت این دگردیسی را که به یک  آشفتگی
در شهرهای چين، مدیران دولتی و . شباهت داشت، مورد توجيه و تمجيد قرار دهند

که صاحب وسایل توليد گشتند، اکثر کارگران را در موسسات،  حزبی به محض این
 صنعتی مجبور شدند که به سوی ها هزار کارگر کار ساخته و بدین وسيله ده بی
ها، اماکن دولتی را از  داری تمام بنگاه کادرهای سرمایه. روی آورند» بازار آزاد«

از آن خود ساخته و عمدتا از طریق فشار بر مردم، تهدید، » تصاحب«طریق 
، ١٩٩٠ی  در طول دهه. های هنگفتی را اندوختند اختالس و دزدی ثروت
، با استفاده از محمل توانای حزب و )بورژوازی سرخ ( کارفرمایان متعلق به حزب

با اعمال فشار بر کارگران و کارمندان دولتی و حزبی و یا از طریق فشار و تهدید 
در واقع . های شخصی خود ادامه دادند بر سرمایه داران کوچک، به انباشت سرمایه

، در درون ٢٠٠٠ی  بخش مهمی از این کارفرمایان بودند که بعدها در اواسط دهه
داران به عضویت در حزب کمونيست  سرمایه ی معروف اعطای حق به حزب، الیحه

، رهبران نهادهای ٢٠٠٥- ١٩٩٥ی  در طول دهه. را مطرح و به بحث گذاشتند
دولتی هم چون ارتش و وزارت آموزش و پرورش نيز همگی به تجارت و داد و 

دیر زیادی از وسایل توليدی و ستد روی آورده و به طور کلی تقریبا هر روز مقا
در این دوره، در روستاهای چين که هنوز هم . خود توليدات را تصاحب کردند

گيرند،  نزدیک به پنجاه و پنج درصد جمعيت یک و نيم ميلياردی چين را در بر می
. ی شهرهای چين گشتند های خود اخراج و روانه ها دهقان چينی از زمين ميليون

ی دهقانان و دیگر روستایيان از  رحمانه ، در چين نيز اخراج بیدوباره مثل روسيه
های   و جوی کار، یکی از خصلت آسای آنان به شهرها در ُجست دهات و گسيل سيل

. داری گانگستری شد ی سرمایه و از ضروریات رشد سرمایه بار انباشت اوليه فالکت
، ٢٠٠٠- ١٩٩١ی ها  و روسيه سال١٩١٠- ١٨٧٠های  اگر در ممالک متحده سال
ی جامعه شکل گرفته و رشد یافتند، در چين این گانگسترها  این گانگسترها در بدنه

سازی و حضور  با افزایش خصوصی. از حمایت و هدایت حزب برخوردار گشتند
گانگسترهای حزبی که هدفی به غير از انباشت سرمایه و ثروت نداشتند، وضع 

 گشته و طبيعتا به ١٩٨٠ی  تر از دهه وخيمبار دهقانان در روستاهای چين  فالکت
. های دهقانی منجر گشت های گاها قهرآميز و شورش گيری و گسترش ناآرامی شکل

خواهد بخش دولتی را از طریق  ، دولت چين اعالم کرد که می١٩٩٨درماه مارس 
ی  های کليدی و تعيين کننده سازی یکی ازمولفه خصوصی. فروش، خصوصی سازد

وليبراليسم در عصر تشدید گلوباليزاسيون و تاریخ نظام جهانی سياستهای نئ
»  سوسياليستی- پسا انقالبی «ی  ی گذار چين از یک جامعه پروسه. سرمایه است

های کالسيک اقتصاد سياسی  داری نه بر اساس پراتيک و تئوری به نظام سرمایه
حاکم » مقدسات«ها و  داری، بلکه بر اساس آزمون بورژوازی دوران اوليه سرمایه

ریزی گشته و  نئوليبراليسم عصر تشدید جهانی شدن سرمایه، پی» بازار آزاد«بر 
ی کليدی در آغاز  ی خصوصی سازی به عنوان یک مولفه پروسه. گردد اعمال می

تشدید ) رانلد ریگان و مارگریت تاچر( به رهبری آمریکا و انگلستان ١٩٨٠دهه 
با این . داری گسترش یافت در جهان سرمایهTinaیافت و بالفاصله تحت شعار تينا 

گذرد، هنوز هم  ی نئوليبراليسم نزدیک به سی سال است که می که از آغاز پدیده
در آمریکا که خصوصی . پایان عمر خود نرسيده است ی خصوصی سازی به  پروسه

به پيش رفته، » پسامدرنيسم«ی  تر از کشورهای متروپل پيشرفته سازی سریع
هنوز هم . در اقتصاد آمریکا این پروسه به سطح اشباع نرسيده استهنوز هم 

اند نهادهای انتظامی، امنيتی و نظامی و  نيروهای طرفدار خصوصی سازی نتوانسته
ُبعد فالکت و بربریتی که قربانيان نظام جهانی سرمایه . پليسی را خصوصی سازند

تر از ُبعد  ، شدیدا عميقشوند در روند خصوصی سازی دوران نئوليبراليسم شاهد می
رو  داری با آن روبه فالکتی است که قربانيان نظام در قرون اوليه تاریخ سرمایه

خانمانی که دهقانان و کارگران چين در حال حاضر  در نتيجه ُبعد فالکت و بی. بودند
سوزتر از  تر و خانمان نهایت سُبعانه کنند، بی به خاطر خصوصی سازی تجربه می

پيشين گذار جوامع اروپایی از فئوداليسم و مرکانتاليسم به عصر سرمایه های  دوره
  .باشد داری رقابتی و صنعتی می

ویژه در  خصوصی سازی در چين درعرض چند ماه بعد ازآغازش، اوضاع را به
وزیر چين  رابطه با فساد اجتماعی و اختالس و احتکار چنان وخيم ساخت که نخست

، ١٩٩٩در ماه مارس » ی سراسری خلق کنگره «تسورونجی در گزارش خود به
وجود فساد و اختالس فراگير و نارضایتی و خشم و اعتراض مردم را نسبت به آن 

کاری به  در عرض چند ماه بعد از شروع خصوصی سازی، درصد بی. اقرار کرد
قدری افزایش لجام گسيخته یافت که دولت و حزب مجبور شدند که برای مدتی 
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آمدها و تبعات ناشی  بررسی پی. روی خصوصی سازی دست بردارند کوتاه از پيش
داری در چين بر  دهد که گذار به سرمایه از خصوصی سازی در چين نشان می

گيری و  های غربی، نه تنها آرام و مالیم نبود، بلکه شکل بينی آکادميسين خالف پيش
بارزات طبقاتی شدید ها و با م داری در چين نيز با نارضایتی رشد مناسبات سرمایه

امری که طرفداران گذار (به جای این که قدرت خرید مردم افزایش یابد . همراه بود
ها  ها و شورش ، ما شاهد فقر وسيع و شيوع ناآرامی)کنند داری ادعا می به سرمایه

که بعد از گسيل از (ها روستائی  و اعتراضات بيشتر و فراگيرتر از طرف ميليون
در ) شوند رو می کاری روبه خانمانی و بی به شهرهای چين با بیروستاها و ورود 

  .اقصا نقاط چين هستيم
 ميليون نفر ١٥٠، جمعيتی نزدیک به )٢٠٠٧ -  ١٩٩٨(در عرض ده سال گذشته 

خانمان در چين به حرکت افتاده و در حال مهاجرت از مکانی به  زمين و بی بی
ولی گزارشات رسيده از . هستند) هاسوی شهر تا از روستاها به عمده(مکانی دیگر 

که (ها انسان در چين به اوضاع حاکم  حاکی است که ميليون» مرکز مطالعاتی آسيا«
روندهای » خصوصی سازی«و » کاال سازی«، »بازار سازی«های  در آن رفورم
بر خالف اکثر مردم روسيه که . کنند تفاوت برخورد نمی ، انفعالی و بی)غالب هستند
گيری   طور چشم  منفعل و پاسيو و به١٩٩٨ -  ١٩٨٨های گذار  سالعموما در 

عمل کردند، مردم چين عموما بسيار آگاهانه و با شم سياسی و » دیپوليتزه«
  .پایند اجتماعی فعل و انفعاالت و تالطمات را می

ها  ها و نارضایتی ها، شورش ، ناآرامی)٢٠٠٧- ١٩٩٢( سال گذشته ١٥در عرض 
ها و  کاری، وضع ناامن و خطرناک کارگاه م پرداخت مزدها، بینسبت به تورم، عد

گيری  خوری و انعام رواج فساد در داخل نهادهای دولتی و حزبی و اختالس و شتل
 طورمرتب به وقوع  ها، شب و روز درشهرها و روستاهای چين به بين بوروکرات

یان در هزاران اعتصاب، توقف کار و اعتراضات عليه کارفرما. پيوندند می
شان افراد خارجی متعلق به  تا صاحبان های دولتی و خصوصی که عمد کارخانه
طور مفصل در  به ) هستند..…های فراملی آمریکایی، ژاپنی، آلمانی و  کمپانی

دهقانان در . شوند مطبوعات جهان و گاها در مطبوعات چاپ چين گزارش داده می
های اضافی، فساد کارفرمایان،  اتگير و وسيعی عليه مالي روستاها به صورت چشم
و حاميان » سرخ«های دهقانان توسط سرمایه داران  اختالس و تصرف زمين

های دهقانی و کارگری توسط  عليرغم سرکوب فعاليت. اند شان بسيج شده خارجی
های  کنند که اتحادیه مامورین دولتی و حزبی، کارگران و دهقانان مکررا تالش می

های گروهی کارگران و  بندی فعاليت استخوان. ود آورندمستقل خود را به وج
  .دهند کار تشکيل می تا کارگران بی دهقانان را عمد

طور کلی، از زمانی که اقتصاد چين بر روال قوانين بازار و منطق سرمایه  به
- ١٩٦٢ی   ویژه در دوره کاری که در چين مائو، به حرکت در آمد، درصد بی به

 طور  به. درصد رسيده بود، روز به روز افزایش یافت به کمتر از یک ١٩٧٣
 ميليون نفر کارگر از موسسات و ٣٦، تعداد ٢٠٠١- ١٩٩٦نمونه از سال 

در . کار گشتند ی خصوصی سازی عبور کردند، بی های دولتی که از پروسه بنگاه
 کار  های گروهی بی  ميليون نفر کارگر از تعاونی١٧همان مدت پنج سال ، 

 تا ١٨در چين کنونی، نزدیک به ) WTO(بق گزارش سازمان جهانی کار ط. گشتند
  .کار هستند  درصد کارگران بی٢٣

رسد، هنوز موفق نشده  نيروی کار در چين که خيلی ناآرام و رزمنده به نظر می
تا تحت اختيار دولت و حزب  های جمعی و گروهی را که عمد است که توجه رسانه

زب کمونيست چين که روزگاری ضامن و تامين کننده ح. هستند، به خود جلب کند
کار و رفاه نسبی برای کارگران و دهقانان بود، امروز با تنظيم و ترویج 

سازی به بزرگترین عامل ایجاد  سازی و کاال های بازارسازی، خصوصی پروسه
. بار در چين گشته است های فالکت کاری مزمن و در نتيجه رشد نابرابری ی بی پدیده
گران ضد نظام جهانی سرمایه که مدتها در داخل چين در مورد  لی خيلی از گزارشو

اند، بر آن هستند که در آینده تشدید این  کاری پژوهش و بررسی کرده ی بی پدیده
های ناشی از آن، حزب و دولت چين را با مشکالت  پدیده و نتيجتا گسترش نابرابری

 .رو خواهد ساخت ای روبه عدیده
  گيری ی و نتيجهبند جمع
های بازاری توسط رهبران و  های گذار و رفورم ـ در چين کنونی پروسه١

فکران درون حزب عمدتا با استفاده از متون کالسيک مارکسيستی و با  روشن
در نتيجه بر . اند استناد به آثار مارکس مورد توجيه قرار گرفته و بعدا پياده گشته

نقشی » مارکسيسم دولتی«، در چين خالف کشورهای اروپای شرقی و شوروی
ی   سوسياليستی به یک جامعه-تعيين کننده در گذار چين از یک کشور پسا انقالبی 

  .سرمایه داری بازی کرده است
سازی در چين  ـ بررسی روال پروسه های بازارسازی، کاالسازی، و خصوصی٢

ذار در آن فکران که گ بر خالف ادعای بخشی از روشن(دهد که  کنونی نشان می
» سوسياليسم بازاری«، )کنند ارزیابی می» مدل موفق«کشور را به عنوان یک 

ثباتی را به وجود آورده که در آن منطق سرمایه باالخره  بندی بی یک صورت
  .سوسياليسم را به نفع بازار و استقرار کاپيتاليسم به حاشيه رانده است

ی سرمایه داری و  جامعهـ با گذار چين از یک کشور سوسياليستی به یک ٣
ی سرمایه داری، چين فرصت تاریخی  قبول معيارهای رشد و توسعه

کلی از دست  را که روزگاری از آن بهره مند بود، به» المللی همبستگی بين«
ی نه چندان  در آینده(کشان چين زمانی  کارگران و دیگر زحمت. داده است

الش طلبيده و عليه طور موثری رژیم و حزب حاکم را به چ به ) دور
اگر این چالش . پا خواهند خاست سازی به های بازارسازی و خصوصی پروسه

های غيرچينی آن را هنوز  متوجه سيستمی است که بخشی از سوسياليست
ها  کنند، در نيبجه این سوسياليست ارزیابی می» پيشرو«یا » سوسياليست«

کشان چين حمایت   زحمتدر موقعيتی نخواهند بود که از مبارزات کارگران و
به خورد کارگران و » ی سوسياليسم توسعه«چه که امروز تحت نام  آن. کنند

 -دهند چيزی به غيراز تبعات نظام سرمایه داری  کشان می دیگر زحمت
کارگران . ـ نيست.…کاری، تورم، اختالس، ارتشاء، فحشاء و نابرابری، بی

  .ه پا خيزندب» سوسياليسمی«چين حق دارند که عليه چنين 
ی دیگر ضرورت رشد نظام   در چين نيز مثل روسيه و یا هر جامعه- ٤

این دو . ی سرمایه دار و کارگر است داری بسته به وجود دو طبقه سرمایه
. آیند وجود نمی طور خود به خودی و طبيعی به  طبقه مسلما یک شبه و به

اری در اروپای د ی اول گذار به سرمایه ، در دوره١٧ و ١٦همانند قرون 
ی گذار   در دوره١٩و سپس در قرن ) عمدتا در انگلستان(آتالنتيک شمالی 

، اکنون نيز در دوره سوم گذار در کشورهای سابق )در آمریکای شمالی(دوم 
ثروتمند شدن (بندی شدن  و شوروی شاهد هستيم که قطب» بلوک شرق«

دی است پر از ستم نا پذیری رون به طور اجتناب) برخی و فقير شدن بسياری
داری باعث این  جای تعجب نيست که ظهور و رشد سرمایه. و فالکت و فساد
نظر و منجمد و  دانان صاحب جاست که اقتصاد عجيب این. گردد نوع فجایع می

چه در چين کنونی اتفاق  ها هنوز ادعا دارند که آن بعضی از سوسياليست
  !»ليسمی سوسيا توسعه در حيطه«افتاده فازی است از 

فکران و رهبران حزب کمونيست چين از  ی جدی با روشن ـ در یک مبارزه٥
چينی از سوی دیگر،  های غير یک سو و با تعدادی از سوسياليست

های متضاد و ماهيت استثماری  کنند که جنبه های جهان تالش می مارکسيست
معه داری جهانی را که در گذار چين از سوسياليسم به یک جا جوهر سرمایه

طور که در متن  همان. داری نقش عمده داشتند، بر مال و فاش سازند سرمایه
سوسياليسم «های بازاری و استفاده از  این نوشته شرح داده شد، رفورم

وجود نيآورد، بلکه  ای به نه تنها در حيات سوسياليسم، توسعه» بازاری
گسيخته تبدیل ی سرمایه داری هار و لجام  یک جامعه کشور چين کنونی را به

بار آن در سطح  کرد که بشریت باید شاهد ظهور و رشد تبعات فالکت
                                                . ای و در سطح جهانی باشد منطقه

 2007پائيز     
  منابع و مآخذ

، در مجله »موقعيت مارکسيسم فرمایشی در چين کنونی« دیوید کوتز ، -
  .٦٣-٥٨، صفحات )٢٠٠٧سپتامبر  (٤، شماره ٥٩، سال »مانتلی ریویو«
) Burkett(و پال برکت )Hart Landburg( لندبرگ -  مارتين هارت-
 ٣، شماره ٥٦سال » مانتلی ریویو«، در مجله »چين و سوسياليسم«
  .١٢٣-  ٨، صفحات )٢٠٠٤ اگوست- جوالی (
، ٢٠٠٠، نيویورک،»توسعه، بحران و مبارزات طبقاتی «-

  ١١،١٢،١٣های فصل
  .١٣، صفحه ٢٠٠٢ ژوئن ١٠، »نيشن« مجله -
پژوهشی در سرنوشت سوسياليسم در : عصر دن شائوپن« موریس ميزنر، -

  .١٩٩٦نيویورک،» ،١٩٩٤-١٩٧٨چين 
چين و تضادهای سوسياليسم : گربه سرخ«، )Weil( رابرت ویل -

  .١٩٩٦، نيویورک،»بازاری
  ).٢٠٠٠ریه فو(١، شماره ٥١، سال »مانتلی ریویو« مجله -
سازی در چين  خصوصی: چرخش بزرگ«، )Hinton( ویليام هينتون -

  .١٩٩٠نيوبورک،» ١٩٨٩- ١٩٧٨
» آیا استقرار کاپيتاليسم اجتناب ناپذیر است؟: چين«، )Cheng( ایواچن -

 -  ٥٣، صفحات )١٩٩٩ آوریل -ژانویه  (١١، شماره »لينکس«در مجله 
٦٣. 

…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  * پيوندها* 

  ایميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804 -1-33  
  سایت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سایت رادیو برابری

www.radiobarabari.net  
  سایت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سایت رادیو صدای کارگران ایران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشریه انگليسی ایران بولتن

www.iran-bulletin.org 
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تنها کسی که توانست دراین تهاجم بر اقتدار : اکونوميست
  مقتدا صدر بود خود بيفزاید

مشاوران  بين مقتدا صدر و نجات از این رسوایی به یاری مذاکرات * 
مالکی با وساطت قاسم سليماني، سردار سپاه که خزانه داری آمریکا او را در 

 . ليست تروریست های خود گذاشته است،ميسر شد
با موضع گيری اخير بوش، دیگر برای مخالفت با جنگ الزم نيست به  *

   .دروغ های او اشاره کنيم، کافی است حرف های او را باور کنيم
 "شهرک حاشيه ای"ور که رسانه ها جلوه ميدهند، یک صدر سيتی آنط *

نيست، اگر شهری جداگانه محسوب ميشد، بعد از بغداد بزرگترین شهر عراق 
   .بود

ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نيروهای نظامی آمریکا در . روشنگری
در  آوریل 8عراق، و رایان کروکر سفير آمریکا در عراق، روز سه شنبه 

مقابل کميته امور خارجی سنای آمریکا حاضر شدند تا آخرین گزارش 
خطوط رسمی گزارش عمدتا برای رسانه ای . اوضاع عراق را ارائه کنند

اماگزارش واقعی اوضاع، برای ناظران و البته برای . شدن تنظيم شده بود
سناتورها بویژه سه سناتوری که نامزد های اصلی انتخابات ریاست 

پيام کامال .  هستند، در فاصله سفيد بين خطوط ارائه شده بودجمهوری
روشن و درست عکس آن چيزی بود که خطوط رسانه ای گزارش به 

اوضاع بطور اسفناکی نااميد کننده است، عقب نشينی :نمایش ميگذاشتند
 .  کردرا باید متوقف

سواالت سناتورها که بخش عمده ای از آن ها روی حمله اخير به بصره 
و در گيری با نيروهای مقتدا صدر متمرکز بود بيش از خود گزارش این 

حمله مزبور در حقيقت آزمایش نهایی نظاميان . واقعيت را نشان ميداد
تام . عراقی تعليم دیده توسط ارتش آمریکا قبل از اعالم گزارش بود

انگلهارت که مقاالت او از جمله بهترین گزارشات و تحليل ها در رابطه با 
 تاکنون است، در آستانه جلسه اخير سنای 2003عراق از زمان حمله 

آمریکا مقاله ای نوشت که در مورد وضعيت نظاميان عراقی وابسته به 
این اطالعات عمدتا با استفاده از . آمریکا اطالعات تکان دهنده ای دارد

گزارشات مندرج در رسانه های رسمی غربی جمع شده و زمينه ای برای 
چکيده ای از مقاله را که . به دست ميدهد, ارتش عراق ,ی وضعيت ارزیاب

در ادامه پاره . یک هفته قبل از اجالس نوشته شده بود،در زیر ميخوانيد
ای از اطالعات موجود در آخرین مقاله پاتریک کابرن گزارشگر روزنامه 

  . د علل صعود مقتدا صدر آمده استایندینپندنت در مور
اعتراف کنيد، اوضاع عراق وخيم تر *: Betray Usخطاب به ژنرال 

 . شده و طرح افزایش نيروها شکست خورده است
 . آنها آمدند، دیدند، و در رفتند

 - "بغداد" و - اخير در بصره "عمليات تهاجمی"این خالصه ی داستان 
عمليات فقط چند روز طول کشيد، ولی حاال عناوین مقاالت خارجی . است

در درون این مقاالت به . لخی را بازگو ميکنندمربوط به آن، قصه ت
استيون فارل و جيمز کلنز در . اطالعات باز هم بدتری دست پيدا ميکنيم

 سرباز و پليس عراقي، یعنی 1000نيویورک تایمز تخمين زدند حداقل 
 درصد نيروهای اعزامی به بصره، از جمله ده ها افسر و حداقل 4بيش از 

  ".پست های خود را رها کردند"گ ان جندو فرمانده ارشد در جری
از جمله ارنستو لندو و همکارش . در مقاالت دیگر اعداد وحشتناک ترند
 درصد نيروهای حکومت قبل از 30در واشينگتن پست ارزیابی کردند 

ارزیابی تينا سامن از لس آنجلس .اعالم آتش بس ترک خدمت کرده بودند
وحه درگيری گسترده در  بحب درصد نيروهای پليس در50این بود که 
ی ارتش مهدي، از خدمت در ، پایگاه ميليشيا" صدر سيتی"زاغه نشين 

  . رفتند
به عبارت دیگر بعد از سال ها تعليم فشرده توسط مشاوران آمریکایی و 

 ميليارد دالري، سخنگوی نظاميان آمریکا حاال 22یک سرمایه گذاری 
توان دارد ظاهری مناسب برای یک بار دیگر تالش ميکند تا آنجا که در 

این رسوایی فاجعه بار استراتژیک دست و پا کند، رسوایی که نجات از آن 
به یاری مذاکرات بين مقتدا صدر و مشاوران مالکی با وساطت سردار 

ت های خود سليماني، کسی که خزانه داری آمریکا او را در ليست تروریس
  . گذاشته است، ميسر شد

رمانده زمين گير شده ی ین است توجيه مساله از نظر فا. طنز را ببينيد
ترک خدمت [تا آنجا که ما ميدانيم، بخش عمده ی این ":آمریکایی
از سربازان تازه نفسی بودند که تازه تعليمات پایه ای را تمام ]کنندگان

   ".ام آنها به ميدان جنگ زود بودکرده بودند و احتماال اعز
 ی که از هميشه سرخ تر،  "منطقه سبز" از این هفته که ژنرال پتریئوس 

قعيت مهم را باید در و خطرناک تر شده است به آمریکا آمده اند، چند وا
  :خاطر داشت

هرکس عکس آن را بگوید . اوضاع عراق از هميشه وخيم تراست)1
 کرد در اثراعزام نيروهای اضافی عراقی که ژنرال ادعا خواهد. باورنکنيد

دولت شهرهای : ، مجموعه ای است از"شده استخشونت در آن کمتر "
آماده ی انفجار، ميليشياهای در حال تکثير که تا دندان مسلح شده اند، 
محدوده های در حال رقابت که تا دندان مسلح شده اند، و فرقه های 

بدتر از همه این است که . مذهبی در حال رقابت که تا دندان مسلح شده اند
یئوس و رایان کروکر بزرگ ترین عامل این آمریکا تحت مدیریت پتر

 سنی به 100000با پول و سالح ایاالت متحده، نزدیک . تکثير بوده است
تایيد گزارشات، قصد دارد صورت ميليشيایی سازمان یافته است که به 

آمریکا همچنين . را نابود کند] یعنی حکومت مالکی["ایرانی ها"یک روز 
آمریکا . است] ان به اصطالح ارتش عراقیعنی هم[حامی ميليشيای شيعه 

. در بصره در جنگ داخلی بين شيعه ها به نفع یک طرف وارد شد
در مقاله درخشان خود در نيشن Nir Rosenهمانطور که نير روزن 

فئودال " اکنون چيزی بيش از مجموعه ای از خاطر نشان ميکند، بغداد 
، مدلی که "شيا نيست ساالران و نيروهای ميلينشين ها تحت اداره جنگ

 دولت بوش و ارتش ":روزن اضافه ميکند.  تقليد ميکندبقيه کشور از آن
ایاالت متحده دیگر از عراق به مثابه یک پروژه عظيم ملت سازی یاد نمی 

   ".نه همين کار را ميکنندکنند، و رسانه های آمریکا فرمانبرا
ه ميشود، یک در این ضمن در شمال عراق که کمتر زیر توجه قرار داد

کرد برای تسلط برشهر نفتی کرکوک، و احتماال / جنگ داخلی عرب
گزارش پپه اسکوالر در آسيا تایمز در این . موصل، در حال جوشش است

  . این یک کابوس است. بل توجه استرابطه قا
آنها نمی توانند واقعيت . دولتمردان بوش فاقد قدرت یادگيری هستند)2

در یابند و مثل ژنرال های جنگ اول فقط را )و منطقه(های عراق 
سربازان شان را به ميزانی فزون از ظرفيت تحمل آنها با تغييرات جزیی 

در این مورد تونی کارون . در تاکتيک، مکرر و مکرر به آنجا می فرستند
مينویسد تهاجم در مقاله اش در تایم دات کام مقاله درخشانی دارد و 

امال همان مدل جنگ های بوش و تقریبا ک"شکست خورده مالکی 
 را به "گ با ترورجن"مله به گروه های وابسته از آغاز موتلفانش در ح
   ".نمایش ميگذارد

از آغاز یک تاکتيک ) surge( طرح افزایش نيرو "موفقيت" ادعای )3
برای رسيدن به اهداف کوتاه مدت، به ) Ponzi scheme(مدل پونزی 

 دولت بوش با خریدن زمان برای جنگ .بهای گران در آینده بوده است
خود در داخل آمریکا، بدهی به بار می آورد که در آینده باید با فاجعه و 

حاال به این اميد است که قبل از فرارسيدن . خشونت باز پرداخت شود
  .  ریاست جمهوری در رفته باشدزمان پرداخت کامل آن،از دفتر

بطور مخفيانه در دست ) surge(حاال یک طرح دیگر افزایش نيرو ) 4
اجراست که در گزارش پتریوس و کراکر در این هفته از آن صحبتی به 

در سال گذشته نيروی هوایی تقویتی به منطقه فرستاده . ميان نخواهد آمد
زمان بازپرداخت سنگين . شد و اکنون بطور فزاینده به کار گرفته ميشود

  . ن طرح نيز در آینده خواهد رسيدای
قب نشينی سریع ولی معقول از عراق تنها راه خروج از این یک ع) 5

و با توجه به تاخير تاکنوني، این عقب نشينی خيلی خوش (باطالق است 
عليرغم این، حتی یک طرح پيشنهادی هم در این .) منظر نخواهد بود

در واقع چنانکه در گزارش وارن . رابطه روی ميز قرار داده نشده است
 رسوایی فاجعه بار یورش به بصره وسف آمده است،استوربل و نانسی ی

ک را در پنتاگون بحث عقب نشينی نيروهای آمریکایی در آینده نزدی"
   ".متوقف کرده است

 دولت بوش با هرگام کج در عراق به سوی یک گام کج 2003از آوریل 
بهترین و "اصطالح  متاسفانه در بحث نمایشی که به. تر رفته است
آدم های واشينگتن هفته آینده به راه خواهند انداخت، و  "درخشان ترین 

با کلمات رمز و مشتی تخيالت بی پایه به عنوان چاشنی ادا ميشود، این 
  . واقعيت مطرح نخواهد شد
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  من برای مادون طبقه تره هم خرد نمی کنم 
هفته نامه اکونوميست در گزارش خود از تهاجم به بصره، نوشت تنها کسی 

جرج بوش با . راین حمله بر اقتدار خود بيفزاید مقتدا صدر بودکه توانست د
کروکر، طرح افزایش نيروها را اتکاء به گزارش تزیين شده ی پتریوس و 

ابتکار "نشينی به خاطر این است که آمریکا خواند و گفت توقف عقب "موفق"
 در این.  وارد کند"القاعده"ت دارد و باید ضربه نهایی را به  را در دس"عمل

حالی است که ارزیابی ها از همه سو حاکی از برآمد نيروی های بنيادگرای 
 ادعایی "موفقيت"اگر . نيروی ضد اشغال استصدر به عنوان مقتدرترین 

بوش در عراق این است، تردیدی نيست که بوش بهترین دليل برای مخالفت را 
یگر با این به عبارت د. به نيروهای ضد جنگ و حمله به کشورها داده است

موضع گيری بوش، برای مخالفت با جنگ الزم نيست به دروغ های او متوسل 
  . شویم، کافی است حرف های او را باور کنيم

برای درک اوضاع وخيمی که تام انگلبرت تشریح کرده است، مطالعه مقاله 
کابرن . پاتریک کابرن در مورد علت برآمد مقتدا صدر بسيار کمک کننده است

ز این مقاله نوشته است پل برمر حاکم آمریکایی عراق از ابتدا به شدت در آغا
با مقتدا صدر دشمنی می ورزید و او را بطور بالقوه عاملی برای از هم 

اما توضيحات بعدی کابرن بوضوح نشان . پاشيدن اوضاع عراق ميدانست
ميدهد صعود صدر به موقعيت کنونی محصول از هم پاشيدگی عراق در اثر 

گی است که منطق آن از لگدمال کردن حقوق ملت ها و بهره کشيدن از جن
  . اقشار فقير و زحمتکش آنها اخذ شده بود

برمر با ماموریت بازسازی عراق براساس مدل ایده آل نوليبرالی بدون وجود 
 یعنی "هرنوع مانع محلی". حلی به این کشور اعزام شده بودهرنوع مانع م

ری مثل صدام را جنگ از ميان بر ميداشت، زیرا حتی یک متحد مشتاق همکا
. این نوع متحد هم ادعایی بر حاکميت ملی داشت و مزاحم محسوب ميشد

ر ميکرد که او را آدمی برمربه نوشته کابرن مقتدا صدر را به این دليل تحقي
ات او در مقابل توضيح مقام.  را تحریک ميکرد"عوام بی سر و پا"ميدید که 

 با " ها شيعه فقير را نمایندگی ميکندميليون"و می گفتند صدر عراقی که به ا
 من تره هم برای اقشار مادون طبقه و اینکه صدری ":عصبانيت پاسخ ميداد

کابرن می نویسد این در . " را نمایندگی ميکنند خرد نمی کنمها چه کسانی
 .ر وزارت کار عراق بی کار بودند درصد جمعيت طبق آما70شرایطی بود که 

 ميليون 2.5 که یک پایگاه عمده توده ای مقتدا صدر است، "صدر سيتی"
 کيلومتر مربعی در 20جمعيت را در خود جا داده است که در یک مساحت 

 کابرن می نویسد صدر سيتی که .خانه هایی فشرده به هم زندگی می کنند
  ميخوانند، در واقع"در حاشيه بغداد"رسانه ها بطور روتين آنرا شهرکی 

خيلی بزرگ تر از این عنوان است و اگر یک شهر جداگانه بود، دومين شهر 
او اضافه . کشور بعد از بغداد، بزرگ تر از بصره و موصول، به شمار می آمد

ميکند واقعيت صدر سيتی را هم صدام و هم حکومت موقت آمریکا تحت 
ی که ریاست برمر مخفی ميکردند، زیرا از اعتراف به وجود چنين ناحيه ا

مردم ساکن آن آشکارا یا نهانی با قدرت حاکم خصومت ميورزند واهمه 
کابرن مينویسد اکثریت جمعيت این ناحيه که تقریبا تماما شيعه است . داشتند

آنها از آزار فئودال های زمين دار در .  به این منطقه پناه آوردند50سال های 
  . استان عماره در جنوب کشور می گریختند

 این مقاله نوشته است تکيه اساسی برمر بر شورای عالی انقالب کابرن در
 و حزب الدعوه بود که با عضویت در شورای حکومت عراق SCIRIاسالمی 

Iraqi Governing Council در دستگاه قدرت برنشانده توسط آمریکا 
سهيم شده بودند و به همين جهت در نظر مردم به عنوان عوامل دست نشانده 

برمر به این احزاب شيعه برای سرکوب شورش سنی . وب ميشدنداشغال محس
آیت اهللا سيستانی نيز از سياست فاصله ميگرفت و در مخالفت . ها نياز داشت

به این ترتيب بعد از قتل حکيم و خویی دو آخوند برجسته . با اشغال فعال نبود
 دستگاه  که اولی را به نيروی صدر ارتباط داده اند، در آریستوکراسی،شيعه

روحانيت شيعه، تنها مقتدا صدر مانده بود که هم بر وسيع ترین قشر آسيب 
دیده تکيه کرده و خدماتی را که حکومت موقت آمریکا از مردم دریغ ميکرد 

همه اینها در حالی . به آنها ارائه ميداد، هم بطور فعال با اشغال مخالفت ميکرد
ریکا نگاه می کردند و ميدانستند بود که همه نيروهای شيعه با سوء ظن به آم

در صورت موفقيت به سوی آن ها نشانه گيری خواهد کرد، بنابراین عليرغم 
این شامل سيستانی . اختالفات در مواقع حساس به توافق با هم دست ميزدند

هم بود که تمایلش به فاصله گرفتن از سياست و عدم تمایل به تشکيل دولتی 
 جدایی دین از دولت نبود، بلکه با نگاهی به فساد مشابه رژیم اسالمی به قصد

مرجعيت شيعه را در عراق  ایجاد شده در جمهوری اسالمی سعی ميگرد قدرت
  . حفظ کرده و بر مبنای نفوذ آن قوانين شریعت را به دولت بياورد

به این ترتيب سياست آمریکا و ائتالف آن با سيستانی و شورای عالی انقالب 
حزب الدعوه به منظور جنگ با مقاومت ضداشغالگرانه سنی اسالمی عراق و 

ها، مذهب را در باال به قدرت نشاند و در پائين انبوه نيروهای مقتدا صدر با 
  . اعمال خشونتی لجام گسيخته سياست مذهبی کردن جامعه را پيش ميبردند

 دیگر مقتدا صدر به نيروی عمده ای 2004مقاله کابرن نشان ميدهد در سال 
این زمانی بود که آمریکا دچار توهم بود و تصور ميکرد مردم . بدیل شده بودت

کشورها نيز مثل بوروکرات های نشسته در قدرت در سالن های بين المللی به 

راحتی با اشغال کنار می آیند و می توان تعدادی سرباز را همراه با شماری 
دی سرباز تازه وارد مقاطعه کار که به قصد پول اندوزی خطر ميکنند،و تعدا

گود شده ی اوکراینی و لهستانی برداشت و به آن سوی اقيانوس ها رفت و به 
به این قطعه از . مردم یک کشورامر کرد از این ببعد از این ها فرمان ببرید

  : نوشته کابرن توجه کنيد
اوکراینی ها تنها نمایندگان .من آن موقع در کوت در کناره دجله بودم"

مردم نسبت به دخالت آنها به چشم . تالف بودند که مسلح بودندنيروهای ائ
شما ميتوانيد . آنها از ما فقيرترند, :دوستی به من گفت. حقارت نگاه ميکردند

   ".چند پاکت سيگار به آنها رشوه بدهيد و از ایستگاه های بازرسی بگذرید
ا که همه  ر"گدا گرسنه های مادون طبقه"و این در شرایطی بود که صدر، آن 

 ساله 23کابرن مينویسد یک کارگر . رها کرده بودند، زیربال خود گرفته بود
مردم هرچه ": به نجف آمده بود، به او ميگویداز صدر سيتی که برای جنگ
 و این بعد ".رند و همره با ارتش مهدی بجنگنددارند می فروشند تا اسلحه بخ

د را برای آنها به گنجينه ای  سال تحریم وجنگ بود که آنچه مردم داشتن12از 
  . عزیز تبدیل کرده بود

محلی "کرد با به اصطالح آمریکا بعد از آن از مقاومت عراق آموخت و تالش 
 بين سربازان خود و مقاومت "نيروهای امنيتی عراق" جنگ و تعليم "کردن
مالت  را تحت پوشش ح"ارتش عراقی"لی یک فاصله حفاظتی ایجاد کند و مح

ائتالف با .  وادارد"مقاومت عراقی"یکایي، به جنگ با هوایی آمر
 سنی و ایجاد ميليشيایی متشکل از شورشيان سابق نيز مکمل "جنگجویان"

  . همين تاکتيک بود
شکست نيروهای مالکی در تهاجم اخير را باید در این زمينه مورد بررسی 

و انگليس ظاهرا تجربه حمله به بصره نشان داده است که آمریکا . قرار داد
 کاری "ارتش عراقی"زحمت جنگيدن را متقبل شوند و از باید خود راسا 
این .برگشته استبه عبارت دیگر اوضاع به سال های نخست . ساخته نيست

این . وش در باره آن داد سخن داد که ب"ابتکار عمل"است معنای واقعی 
توقف "جز  است و چاره ای به "اجبار" به درجات زیادی حاکی از "ابتکار"

  .  نيست"عقب نشينی
   " من از نظر سياسی به سنی ها نزدیک تر هستم":مقتدا صدر

هفته نامه اکونوميست در گزارش خود آورده است مقتدا صدر در مصاحبه ای 
من از نظر مذهبی شيعه هستم، اما از نظر سياسی به : با شبکه الجزیره گفت
 مصاحبه در جریان حمله به به نوشته اکونوميست، این. سنی ها نزدیک ترم

تنها همين گفته صدر نشان . بصره پخش شد، اما احتماال قبال ضبط شده بود
ميدهد همه طرف ها خود را برای جنگ های بزرگ در آینده و سازمان دادن 
ائتالف های متناسب با اهداف سياسی خود آماده ميکنند و اگر در سياست 

عراق در آینده بستگی به این دارد که آمریکا تحولی روی ندهد، روند اوضاع 
آیا فرقه های مذهبی بر اختالفات خود فایق آمده و جنگ با اشغال تحت هدایت 
فرقه های مذهبی در مرکز درگيری ها قرار خواهد گرفت، یا آمریکا در تاکتيک 
خود برای به جان هم انداختن فرقه های مذهبی و قومی موفق شده و جنگ 

و حال آزادی و در هر د.  ها را روشن خواهد کردداخلی خصلت درگيری
وری از سنگرهای دو طرف فاصله خواهد داشت و عراق ددمکراسی با فاصله 

 یا به شرایط بدتر جنگ 2003ممکن است یا به شرایط بالفصل بعد از تهاجم 
داخلی بعد از انفجار سامره برگردد و آنوقت رئيس جمهور جدید در واشينگتن 

  . ون رفتی متوسل خواهد شد، جای تامل و نگرانی داردبه چه راه بر
با وجوداین در جلسه واشينگتن وقتی یک سناتور دمکرات، پتریوس را تحت 
فشار قرار داد که جمع بندی خود را ارائه دهد، او که نخست از پاسخ طفره 
ميرفت، سرانجام طرح افزایش نيروها را موفق خوانده و جمله معروف مادلين 

  ! ".می ارزید"ت را تکرار کرد که این جنگ به مصائبش آلبرای
اگر او واقعا راست می گوید و آمریکا : که ما را به این سوال ميرساند

ازاوضاع عراق راضی است و به عراق حمله کرده بود که این وضعيت را 
بوجود بياورد، آیا ویرانی عراق هدف از قبل تعيين شده ی تهاجم به عراق 

ط در خرابه های یا آمریکا از آغاز در این اندیشه بود که فقنبوده است؟ آ
 خود را بيابد و تحت اختيار بگيرد؟ و کاری که "گنج سياه"بابيلون ميتواند 

ر مثل رژیم ایران و از بين اکنون مانده است دورکردن دست خرده دزدهای دیگ
 است که گاه به صورت شورش سنی و گاه به صورت "موانع جزیی"بردن 

ورش شيعه سر برميدارند؟ آزادی و دمکراسی که زیر مشت هردو طرف و ش
نيروهای سياهی که از تحریم طوالنی و جنگ سر برآورده اند، فعال توان و 
رمق خود را از دست داده و مانع عمده برای رئيس جمهور و ژنرال هایش به 

  . شمار نمی آید
...........................................................................................  

* Betray U s،,خيانت کن به ,به معنای , پتری آس,بروزن , بتری آس
،اشاره است به آگهی جنبش موو آن در نيویورک تایمزدر آستانه گزارش ,ما

سپتامبر ژنرال پتریوس که با کنایه از گوش به فرمانی این ژنرال نسبت به 
بوش و ارائه گزارش نظامی منطبق با تمایل سياسی دولت خواست های دولت 

        برگرفته از روشنگری.مردان در کاخ سفيد، این لقب را به او داده بود

………………………………………   
    


