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 اعتصاب بازار
  کميتو منازعات باندهای درونی حا

  تقی روزبه
. آيا چاقو دسته خود رامی برد؟ بله، گاهی اين کارهم صورت می گيرد

درجدال ورقابت بين سرمايه داران برای تصاحب سود وتأمين منافع خود، 
اعتصابات اخيربازارهم به نوعی . هيچ حريم ذاتا ممنوعه ای وجود ندارد

ان ازطريق اعتراض صنف طالفروشان بازار اصفه :تابع همين حکم است
عليه قانون جديد مالياتی واجرائی شدن  تعطيل مغازه ها وحتا راه پيمائی،

بسرعت به صنوف ديگراين شهروسپس به  آن ازاول مهرماه،
ديگرشهرهای بزرگ نظيرمشهد،تبريز،تهران وشيراز ونيزسرايت آن به 

.... برخی شهرها واستان های ديگرهمانند يزدوزنجان وقزوين و کرمان و
 آنراتبديل  به يک اعتصاب سراسری  وبوجود آوردن کانون جديدی  عمال

بخصوص  پيوستن بازارتهران . درزنجيره بحران ها ی موجود کرد
ازجمله صنفوف طالفروشان،پارچه فروشان، فرش فروشان وکفاشان (
باين اعتراض،براهميت اين بحران وپی آمدهای آن افزوده ...)و

رتهران درکل بازارکشور وتأثيرآن ناگفته نماند که نقش بازا.است
برمعادالت سياسی وحتا بزعم رژيم به حوزه های امنيت اجتماعی برکسی 

ودرواقع عقب نشينی مقطعی دولت نيزپس ازپيوستن اين .پوشيده نيست
به هرحال،وقوع چنين رويدادی را بايد . بازاربه اعتصاب صورت گرفت

رونی آن دانست  که بخشی ازبحران درون حکومتی وتشديد تضادهای د
ميدانيم که درنظام حاکم بازاريان هيچ گاه غريبه .گريبانگيررژيم شده است

نبوده و نقش ونفوذديرپای آنان درساختارقدرت سياسی ومذهبی برکسی 
اعتراضی که  -ازهمين رو، اعتراض جمعی وسراسری آنان.پوشيده نيست

  به عنوان -شتاب  وسراسری شدنش حتا خود دولت نهم را غافگيرکرد
مخالفت خوانی علنی وصريح يکی ازپايگاه های  مهم اجتماعی  حاکميت 
که دارای چاپای مهمی درساختارقدرت است  با سياست های حاکم بردولت 
کنونی محسوب می شود و بايد آن را به مثابه معارضه طلبی وچالش  

بی شک اهميت اين بحران نه به سبب .بزرگی برای حاکميت بشمارآورد
بی شک ازآن .نفوذ ونقش اين جريان برتوده ها وجنبش مردمی است

زمان که بازارادعای نفوذ اجتماعی به مثابه يکی ازاقشارمرجع را داشت 
مدت ها گذشته است،وفی الواقع اکثر بازاريان محترم چندين دهه است که 

برعکس اهميت بحران دقيقا .متحد ويارغارارتجاع حاکم بشمارميروند
ذ گسترده اين جريان درحاکميت وپی آمدهای آن ازاين زاويه بدليل نفو

دراهميت آن همين بس که درطی چندروز دولت يکه . است
تازوسرکوبگری هم چون احمدی نژاد را  واداشت که بالفاصله دست به 

بزند و دستورخود را ابتدا برای ) ولونيم بند وتاکتيکی( يک عقب نشينی
وتافراهم شدن " تعليق بی زمان"دوماه وسپس تا اطالع ثانوی و
باين ترتيب شاهديم دولتی که  نسبت ! بسترمناسب برای اجرای معلق کند

به  اعتراضات طوالنی مدت و مستمر اقشارگوناگون زحمتکشان، هم  
،چنان "گرسنه ايم، گرسنه"با شعارهای ...چون کارگران و معلمان و 

ی کند،دراين مورد سبعانه وآکنده از بی اعتنائی  برخورده کرده وم
مشخص شخص رئيس جمهور بسرعت در تلويزيون ظاهرشده وطی يک 

همه گونه  .می دهد" قانون" دستورالعمل رسمی حکم به توقف اجرای
تالش وتقال،ازسياست تطميع و دادن وعده و وعيد تااستفاده از اهرم های 
 ميانجيگرانه نظير تشکل ها وشخصيت های نزديک به بازار، تابرگزاری
جلسات متعدد با بازاريان  و چانه زنی با آنها  و باألخره اهرم تهديد 
باهدف خاموش کردن شعله های بحران و پائين آوردن بازاريان 

توسط ) بخوانيدباالکشيدن کرکره های محل کسب وکارشان(ازخرشيطان
بااين همه عقب نشينی اوليه دوماهه رژيم . حاکميت بکارگرفته می شود

دوماهه و  سايروعده های دولت تااين لحظه نتوانسته وسپس حذف قيد
است رضايت بازاريان را جلب کرده وبه پايان دادن  اعتراضات آنان 

آنها صراحتا خواستار الغاء کامل قانون ماليات بر ارزش . منجرشود
  .افزوده واعالم شفاف آن توسط دولت شده اند

آنهم -يک قانون رسمیاگراين واقعيت را درنظربگيريم که  خواست الغاء 
  تاچه ماهيت سياسی به اين گونه -درمقابل يک رژيم مستبد وسرکوبگر

مطالبات واعتراضات  ميدهد، آنگاه به اهميت اين چالش جديد بيشترپی 
به مثابه بخشی ( سياسی بحران-درهرحال  ماهيت اقتصادی. خواهيم برد

حول منافع وبروزهمبستگی گسترده بازاريان ) ازبحران درون حکومتی
ويژه خود که به سرعت موجب سراسری شدن کمابيش حرکت اعتراضی 

دروجوداين .آن گرديد،ازويژگی های مهم اين بحران بشمارمی رود
همبستگی همين بس که باوجود آنکه صنوفی چون فرش 

مشمول قانون جديد نميشدند،به عنوان ) وکالصنايع دست باف(فروشان
  .ارد اعتصاب شدندحمايت ازمطالبات  صنوف ديگر و

همانطورکه اشاره شد درکنارتاکتيک عقب نشينی وتالش برای مذاکره 
وکنارآمدن،رژيم بنا به ماهيت سربکوگرانه خود ازاهرم تهديد هم سود 

اين تهديد ها حتا ازمحدوده  زبانی همچون سخنان رئيس شورای .جست
 مغازه ها اصناف، فراتررفته وبه گسيل چماقداران اجيرشده برای حمله به

وشکستن  شيشه ودرب برخی ازآنها وقرق بازارومبادی ورودی 
ازجمله .وخروجی آن توسط نيروی گاردويژه وچماقداران منجرشده است

درپی اين يورش ها،روزنامه کيهان تهران ارگان چماقداران 
رژيم،دريادداشت خود، اقدام بازاريان را عليرغم عقب نشينی 

راسالم و کوک شدن به وسيله آنها ودنباله رژيم،خواست دشمنان تابلودا
های داخلی آنان وتحريک شده توسط چند کالن سرمايه دار خوانده،بانثار 

وبازدن نعل ... عناوينی چون حرام خواران وقاچاقچيان ورباخواران 
  :وارونه آنها را بشدت مورد تهديد قرارداده است

  در مقابل حملهیآسانتعجب آور و تأسف انگيز نيست در حالي آه به "
ايستاده و توطئه آنان را ... تروريست ها وخرابکاری و دشمنان، نظامی
 آرده ايم،از مقابله با يك مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره خنثی
، اصناف متعهد را در نيتی و امانتظامیچرا بايد مسئوالن محترم ! برويم؟

نمی  آه به يقين -!آنيداگر تعارف مي ! مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟
 انقالبی قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاريان متعهد و -کنيد

  بی دفاعبسپاريد و قاطبه متعهد اصناف و بازاريان را در مقابل اراذل
  ".نگذاريد

محترم يعنی متحدين ديرين " بازاريان" چنانکه مالحظه ميشود، حتا
 دفاع ازمنافع ويژه خود قصد ايستادگی ووفاداربه حاکميت نيزوقتی درمقام

می کنند،ازاتهام انتساب به دشمنان اسالم بی نصيب نمی مانند وفراترازآن 
بطوری که براساس برخی از آخرين گزارشات .تهديد به سرکوب می شوند

انتشاريافته درکنارمذاکرات و چانه زنی ها،نيروهای انتظامی و چماقداران 
رده و کسبه را واداربه گشودن درب مغازهايشان هم چنان  بازار را قرق ک

می کنند وکسبه ها نيز بعضا دراينجا وآنجا با چماق بدست  برای حفاظت 
 مطابق همين گزارشات.ازمغازهای درحال آماده باش بسرمی برند

تهديدهای دولت وحتا ارسال چماقداران برای شکستن درب وشيشه های 
 نه فقط موجب کوتاه آمدن بازاريان پاره ای از مغازه ها دربازارتهران

. ازمطالبات خود نگرديده  بلکه مزيد برخشم ونارضايتی آنان نيرشده است
وچنين بود که عليرغم تالش ها ومذاکرات مقامات دولتی باهدف درهم 
شکستن اعتصاب، وعليرغم  پخش شدن چندباره ادعای دستگا تبليغاتی 

 توافق با بازاريان،روزگذشته رژيم مبنی برپايان يافتن اعتصاب وحصول
اين اعتصاب ششمين روزخود را سپری کرد واکنون نيزبازاردرتهران 
واصفهان و تبريزبقول خود کسبه نيمه تعطيل بوده وبازاريان درمذاکرات 
وچانه زنی های خود خواهان صراحت  و دادن تضمين درباره الغاء قانون 

  .جديدمالياتی هستند
سو اجرای قانون ماليات مبتنی برارزش افزوده با باتوجه به اين که ازيک

منافع ويژه اين قشرازسرمايه داری ايران ودارای نفوذ درحاکميت 
اصطکاک دارد، وبا توجه به اين که ازسوی ديگر اين سياست بخش 
مهمی ازاصالحات ساختاری رژيم بشمارمی آيد،ونيرسخنان صريح مقامات 

 قانون لغونخواهد شد،معلوم نيست دولتی وازجمله وزيربازرگانی که اين
ِ  اين کشمکش به کجا خواهد انجاميد کشمکشی  که يک .که سرانجام

طرفش درخواست لغو اين قانون است وطرف  ديگرش اجماع و عزمی که 
قانونی که دارای پيشينه طوالنی است و .درمورد ضرورتش وجود دارد

صويب متوقف  سال پيش مطرح شده ودرنيمه راه ت19ضرورتش حداقل از
گرديده واليحه تکميل شده  حول آن توسط دولت خاتمی تهيه وبه مجلس 
هفتم ارائه شده وسرانجام درمجلس مزبور وشورای نگهبان تحت کنترل 
اصول گرايان تصويب شده وجنبه قانون پيداکرده ونهايتا بعنوان بخشی 
 ازبرنامه چهارم وبخشی ازطرح اصالح ساختاراقتصادی برای عملياتی

وهمه اميدها براين .شدن دردستورکاردولت احمدی نژاد قرارگرفته است
بوده که هيچ دولتی جزيک دولت راست افراطی وشبه فاشيستی با 
شعارهای باصطالح مدعی عدالت خواهی وپوپوليستی ومورد حمايت همه 
جانبه خامنه ای وباندهای نظامی وچماقداران، قادربه انجام کاملش 

وداربه اجرادرآمدنش درهمان گام اوليه با شورش نيست،اکنون درگير
کسانی .ونافرمانی بخشی ازطبقه سياسی واقتصادی حاکم مواجه شده است

مثل حبيب اله عسکراوالدی وبادامچيان و بطورکلی موتلفه وسايرحاميان 
بازاردرحاکميت به جنبه باصطالح بداجراشدن آن و بدليل انتخاب غلط 

 شده توسط دولت را مورد انتقاد نقطه شروع شيوه بکارگرفته
باين ترتيب بايد گفت که عمال اجماع حول . قرارميدهندتااصل قانون را

تصويب اين قانون، مانع آن  نميشود که درکشمکش برسرتقسيم قدرت، 
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 رااز چالش بوجود آمده رقبا ومخالفين احمدی نژاد خود
داده است که چنانکه دراين رابطه  رفسنجانی به دولت هشدار.کناربکشند

آنچه که .طوری عمل نکند که آستانه تحمل جامعه بيش ازاين پائين بيايد
دراين ميان مهم است،اين است که بازار به پشتوانه وسنت تاريخی 
خود،روابط درهم تنيده اش با نظام حاکم،با روحانيت،با کانون های ديگر 

د دارای قدرت ومهمترازهمه داشتن شبکه ها ی متعدد ارتباط درونی خو
چنان پيوندها و ظرفيتی است که درشرايط بحرانی می تواند حول منافع 

باين .تاحدودی يک دست عمل کندويژه خود به عنوان يک مجموعه متحدو
هم " حزب بازار"از" حزب روحانيت"ار می توان مسامحتا درکنارتباع

ودقيقا بهمين دليل است که درطی همين اعتصابات .سخن به ميان آورد
ه که دست نشاندگان دولت به عنوان سخنان شورای اصناف ورئيس آنچ

وجود دست نشانده آن درمورد تحوالت بازارمی گفتند با آنچه که درواقعيت 
  .داشت وتوسط نمايندگان واقعی بيان می شد اززمين تاآسمان تفاوت داشت

وازجمله اصالح (عليرغم ادعای دولت وحاميان اين قانون جديد
رهدف های عدالت خواهانه آن،هدف ازاجرای سياست ،مبنی ب)طلبان

موسوم به تجميع مالياتی  -مالياتی جديد،بجای سياست مالياتی تاکنونی
چيزی جزسرشکن کردن باراصلی ماليات بردوش  -وماليات مبتنی برسود
فی الواقع  سنگرگرفتن بازاريان در پشت اين ادعا که .مصرف کننده نيست

زش افزوده به دوش مصرف کننده موجب  درصد ار3انتقال ماليات 
افزايش تورم و فشار تاره به مصرف کننده ورکود بازارمی شود،نيزهدفی 

چرا که آنان . جزپوشاندن نيت اصلی اشان درمقابله با اين قانون نيست
بخوبی ازهدف اصلی اين قانون که شفاف کردن ميزان دادوستدها وکنترل 

کردن ماليات به منبع اصلی تأمين معامالت زيرزمينی و قاچاق وتبديل 
آنها خوب ميدانند .آگاهند) براساس برنامه چهارم(هزينه های جاری دولت

که ادعای  رژيم آنست که ميخواهد درکنارافزايش درآمد های مالياتی 
وکاستن ازتکيه يک جانبه به نفت،بردرآمدهای مالی وکسری بودجه خود 

واقعيت آن است که هر . استگرچه اين ادعاهم  دروغ.(سروسامان بدهد
باندی ازاين نطام فاسد که درقدرت دست باالرا پيدامی کند،درحال دوختن 
جيب های گشاد برای تلکه کردن بيشترمردم است ودرآمدهای متعلق به 

درهرحال  اعمال سياست مالياتی جديد با منافع اقتصاد ).آنان است
ودررأس (ارمی کرده اندزيرزمينی وآنها که تاکنون ازپرداختن ماليات فر

واگردرنظرداشته باشيم که .،درتضاد قرارمی گيرد")بازاريان محترم"آنها 
% 35براساس آمارها وادعاهای رسمی رژيم مبادالت قاچاق حدود 

اقتصاد کشور را تشکيل ميدهد آنگاه معلوم می شود که حاکميت با چه 
مل خودی ها نيروئی که شا.نيرو ومقاومت وسيعی دراين حوزه درگيراست

باين ترتيب عجيب نيست که با بردن دست به النه زنبور،شاهد .هم ميشود
 30بی سابقه ترين حرکت اعتراضی بورژوازی سنتی وبازاريان درطی 

وجود چنين چالشی تناقض وجودی رژيم را به نمايش . سال اخيرهستيم
ازيکسو جمهوری اسالمی برای انطباق خود با شرايط جهان : می گذارد

رمايه داری والزامات آن و نيزخروج خويش ازبحران سنگين اقتصادی س
خود را ناگزيربه انجام اصالحات باصطالح ساختاری می بيند و ازسوی 
ديگر شاهديم که همين اصالحات وجهت گيری های کالن اقتصادی منافع 
بخشی از متحدين خود را درتقابل با منافع بخش ديگر ونيزجهت گيری 

  . ردهدوبرطرف کردن آن نيازمند جراحی دردناک استکلی رژيم قرا
آنچه که باين تقابل درشرايط کنونی ابعادی با پی آمدهای وسيع و پيچيده 
می دهد،گره خوردگی آن با شرايط بحرانی است که رژيم درسطح داخلی و 

چنانکه ازجانبی شاهديم که اقتصاد کشور با بحران .جهانی گرفتارش هست
بحرانی که  درآن تورم  دارد به .ده مواجه استورکودتورمی فزاين

که " طرح اقتصادی"ميرسد وبا اجرای شوک تراپی %30مرزهای 
عليرغم ادها و رنگ ولعاب زدن به آن  ماهيت آن چيزی جزآزاد سازی 

ازاين .قيمتها وحذف يارانه ها وبيمه ها وحمايت های اجتماعی نيست
کرده وبه مرزهای تازه ای روبيم آن ميرود که تورم بازهم بند پاره 

حاصل چنين تورمی جزکاهش شديد قدرت خريد مصرف کننده .برسد
ازسوی ديگرمشخصه ديگر اين بحران،کاهش اشتغال و سطح . نيست

اين مساله درکنار . توليد وورشکستکی روزافزون موسسات توليدی است
 و درکنارآن بخش -پس ازيک سيرصعودی شتابان-روندکاهش قيمت نفت

ارهای تورمی که منشأخارجی دارند و ازجمله ناشی ازسياست های ازفش
تنش زای بين المللی رژيم هستند،ونيزدرکنار اختالف شديد وبی پايان 
درمورد سياست های اقتصادی دولت احمدی نژادمبنی برتزريق نقدينگی 
حاصل ازدرآمد نفت ومصرف سرخود ويک تازانه منابع ارزی و 

  ، صورت می گيرد   درآمدهای بی سابقه نفتی
يحيی آل اسحق رئيس اتاق بازرگانی مدتی پيش درمورد بصدا درآمدن 

او کمبود نقدينگی و اجرائی شدن  ماليات ارزش .آژيرخطرهشدارداد 

آژيری که گوئی بحران بازارفی .افزوده را به مثابه دوآژيرخطرعنوان کرد
  .الواقع بخشی ازبصدا درآمدن آن بوده است

ن وجه سياسی هم دارد ومضمون آنهم نزاع برسربازتقسيم بی ترديد بحرا
وجابجائی قدرت درکنار اصراربرانحصاری کردن آن توسط باندی های 

همانطورکه می دانيم اکنون مدتی . گوناگون درون جمهوری اسالمی است
است که روحانيت سنتی وموسوم به اصول گرا بهمراه سايراصول گرايان 

مرزبندی با باند مسلط بردولت کرده با وضوع بيشتری شروع به 
وبطورمستمر دربرابردولت وسياست های اجتماعی و سياسی وفرهنگی 

فی الواقع اکنون .او درعرصه های  گوناگون  به صف آرائی پرداخته است
نبرد گسترده و باصطالح تن به تن تقريبا درتمامی عرصه های گوناگون 

آنها با گماردن الريجانی .  سياسی واقتصادی و ازخرد تاکالن جاری است
به رياست مجلس و کنترل آن وازاين طريق سنگ انداری دربرابريکه 
تازی های احمدی نژاد ونيزازطريق مجلس خبرگان ومجمع تشخيص 

ونيزازطريق ...موردنظردولت ووتوکردن برخی مصوبات مصلحت نظام
ن نظيردستگيری پاليزدار،رفع فليترينگ سايت عناصری چو(قوه قضائی

ونيزاعمال ...) وگزارش ديوان بازرسی عليه دولت، و...احمد توکلی و
انواع واقسام فشارهای ديگر نظير باصطالح مخالفت با اليجه 
چندهمسری،ماجرای مشائی و درخواست استعفای وی،واکنون علم کردن 

ودرخواست استعفای وزيرکشور،تالش برای کنترل " کردان گيت"ماجرای
آنها ممانعت ازاجرای سرخودی وسريع طرح منابع ارزی وآخرين 

اقتصادی با تأکيد برکارکارشناسی حول آن و مخالفت با پرداخت يارانه 
همه وهمه گوشه ای ازاين جنگ تن به تن را به نمايش ...های نقدی و
درپی نشرمطلبی توسط -وقتی مرجعی هم چون ناصرمکارم. می گذارند

 باخشم بی سابقه ای اعالم -يکی ازاعوان وانصاردولت عليه روحانيت
ميدارد که آنهائی که درتالش برای کنارگذاشتن روحانيت هستند بايداين 
آرزو را باخود به گورببرند،ويا وقتی رفسنجانی درآخرين فرازاقدام های 
خود دردامن زدن به تضاد روحانيت و دولت،درسخنرانی برای ائمه جمعه 

داوسيما،خواهان ايجاد رسانه بدليل سانسورسخنان امام جمعه ها توسط ص
صوتی وتصويری مستقل برای ستادنمازجمعه می گردد ويا هم اوازمدت 
ها پيش خطرتقلب درانتخابات را مطرح کرده است که درهمين رابطه 
اکنون شعار تعويض کردان ازمنصب وزارت کشور برای تضمين انتخابات 

يل می شود، به کرعمومی درميان اصول گرايان وغيراصول گرايان تبد
وياوقتی که ناطق نوری برای  نجات کشوروخروج آن ازبحران، خواهان 
ايجاد يک دولت ائتالف ملی می گردد وسرمقاله نويس رسالت بحث 
عبورازاحمدی نژاد را مطرح ميکند، وبرادِرعسکراوالدی درسخنانی تند 

فشل اعالم می "به سياست های اقتصادی دولت می تازد وکل آن را
ايت تاکنونی ازدولت را نيزصرفا رعايت دستورخامنه ای عنوان وحم"کند

می کند،درچنين شرايطی حرکت بازاريان را نمی توان جداازاين صف 
باين اعتبارمی توان گفت که .آرائی کلی مورد بررسی وتحليل قرارداد

تشديد شکاف بين باندها و جناح های رژيم،نمی تواند بازتاب خود را 
ه عنوان بخشی ازاين مجموعه نگذارد وزمينه سازآن درميان بازازيان ب

بيهوده نيست که ادعای حاميان دولت وکيهان به بازاريان آنست . نگردد
که دارند ازديگران خط می گيرند و دارند هدف های ديگری را درپشت 

  .مساله ماليات  دنبال می کنند
ا بی شک بروزبحران باين شکل روی ديگرسکه ای است که بايد آن ر

درواقع همان اندازه که .تالش برای انحصارقدرت و يکدست کردن آن ناميد
احمدی نژاد برای يکدست کردن کابينه،تيم مذاکره کننده هسته ای 
وکنارگذاشتن عناصری مثل الريجانی و پورمحمدی وسايرعناصرکابينه و 
نيزمقامات بانک مرکزی و سايرعرصه های گوناگون کوشش به عمل می 

مان اندازه برابعاد وشدت منازعات فی مابين باندهای موجود آورد،به ه
می افزايد وبهمان ميزان هم  اين مبارزات ازقلمرودرونی رژيم به بيرون 

ودرست بهمين مقياس تعادل . ازآن رانده شد وازکنترلش خارج می شود
رژيم بهم خورده ونيروهای موازی واقدامات موازی وخنثی کننده ازهرسو 

اين واکنش های گريزازمرکز حدومرزی نمی شناسد . يردفزونی می گ
وبارزترين نمونه آن اقدام اخيرو مستقيم خاتمی دردعوت ازپاره ای از 
سياستمداران معروف جهانی به عنوان گفتگوی تمدنها بود که حتا 
توانست آنها را به ديدارخامنه  ببردوخود را ازتيررس حمله حريف 

زگشودن دريچه وکانال ديپلماتيک موازی وهدف نيزچيزی ج. دورنگهدارد
  .برای تماس  با قدرت های خارجی نيست

رياست جمهوری مبارزه "انتخابات" اکنون بخصوص با فرارسيدن فصل
مجدد قدرت درميان باندها وجناح های  برای تصاحب ويا تقسيم

ختم می " رم"حاکميت،بازارداغی پيداکرده و بسياری ازمنازعات به 
ی متعلق به اصول گرايان باصطالح سنتی تالش می کنند طيف ها. شوند

که می دانند  -که ازحمايت کمابيش يک جانبه خامنه ای از احمدی نژاد 
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آنها هم چنين تالش .  بکاهند- بدون آن می توانند ويرا براحتی کله پاکنند
می کنند که با واداشتن کردان به استعفا،کنترل انحصاری احمدی نژاد 

رامنتفی سازند وهم چنين همه توان خود را بکارگرفته اند که برانتخابات 
ازنقشه احمدی نژاد برای پرداخت يارانه مستقيم، که او با طرح آن ووعده 
باجرادرآوردنش درطی چندماه مانده به انتخابات درصدداست که ازآن به 
مثابه رشوه ای برای جمع آوری رأی بسود خود بهره گيرد، ممانعت به 

البته همانطورکه شاهدبوديم احمدی نژاد عليرغم وقوف به .ندعمل آور
نظر مجلس وقول وقرارهای خود با آن وبدون درنظرگرفتن نظروتصميم 
مجلس،اخيرا درطی يک گفتگوی مشروح تلويزيونی وعده پرداخت يارانه 

 هزارتومان برای هرفردخانواده درطی 50مستقيم با ميانگين تقريبی حدود
رقمی که بخصوص برای اليه های گسترده تهيدست !.ا دادچند ماه آينده ر

شهری وروستاتی، درکوتاه مدت می تواند اغواگرانه ووسوسه انگيز 
باشد ولی درزمان اندکی بلندمدت تر چه ازطريق دودشدن آنها توسط تورم 

که خود واردشدن ناگهانی چنين نقدينگی برشتاب آن بازهم خواهد  -شتابان
ازآن بوسيله پی آمدهای ناشی از آزاد سازی قيمتها،   وچه مهمتر-افزود

درکنارته کشيدن ذخايرارزی واحتمال افول دوره نفت گران، که فقط آه 
  وحسرت روزهای گذشته را بياد خواهد آورد 

بی شک سيستم مالياتی وچگونگی اخذ ماليات : واما نکته پايانی
و آنها نمی درهرکشوری برای شهروندان آن کشور دارای اهميت بوده 

توانند نسبت به عواقب وپی آمدهای مستقيم وغيرمستقيم آن بی تفاوت 
بخصوص اکنون که منازعات درونی حاکميت آن را به يک مساله . باشند

مهم روز تبديل کرده،طبعا فرصت ومدخل مناسبی است برای حساس شدن 
وحساس کردن شهروندان و بويژه کارگران و توده های محروم وبطريق 

. لی فعاالن سياسی واجتماعی راديکال وچپ به نوع و نحوه اخذ مالياتاو
منازعه باندها و جناح های رژيم چيزی جزدعوا برسرتصاحب سهم 

هدف دولت عيرازتأمين منافع .شيروچگونگی خالی کردن جيب مردم نيست
سرمايه داران وسرشکن کردن هزينه های حفظ نظام موجود وانتقال بار 

دجه،بدوش  توده های توليدکننده و ميليون ها مصرف بحران وکسری بو
جالب آنکه دردفاع ازسيستم جديد مالياتی مدافعان آن .کننده تهيدست نيست

يعنی هرکس که مصرفش !می گويند هرکه بامش بيش برفش بيشتر
بی شک برای .بيشتراست،چشمش کوربايد ماليات بيشتری بپردازد

جود ندارد،اما آن سوی سکه ثروتمندان مشکلی ازبابت مصرف بيشترو
اين گونه دليل بافی آن است که زحمتکشان و کارگران وهمه 
تهيدستان،همواره محکومند که به همان ميزان نازل و بخورونمير کنونی 
بسنده کنندوهرگزبه بفکروآرزوی افزايش مصرف وتأمين نيازهای 
فروخورده خود نيفتند تا مبادا ناچاربه پرداخت ماليات بيشتری 

سنگرگرفتن بازاريها نيزدرپشت مخالفت با نظام جديد مالياتی بدليل .شوند
افزايش تورم وگران شدن بهای کاالها،چيزی جزمقابله باخطرازدست دادن 

بنابراين نه سيستم .معامالت وسودهای غيرقابل کنترل خودشان نيست
ياتی مالياتی تاکنونی وموسوم به قانون تجميع مالياتی و نه قانون جديد مال

مبتنی برارزش افزوده،هردوعليه او وبرای چاپيدن وی ودرخدمت حفظ وحتا 
ازاين رو کارگران وزحمتکشان که .تقويت شکاف های طبقاتی موجودهستند

اکثريت قاطع مردم ايران را تشکيل ميدهند،راهی جزطرح مستقل مطالبات خود 
کل ها و مجامع و آنها درتش برای اينکارالزم است که.ومبارزه برای آن ندارند

رسانه ها ودرخانه ها ومحله ها و هرجا که امکان گفتگووديالوگ فراهم 
باشد،به گفتگو و فرموله کردن مطالبات مستقل خود يعنی مطالباتی که متضمن 
منافع عمومی آنهاست ودراين مورد مشخصا آن نوع نظام مالياتی که متضمن 

 فعالين آگاه باتجربه دردامن زدن بی گمان کاگران و. منافع آنان است بپردازند
آنچه مقدمتا دراين رابطه می  توان مطرح . به اين گفتگو نقش مهمی دارند

  :کرد تأکيد بردونکته به مثابه دومشخصه اصلی آن است
اين نوع ماليات ها درتناسب با درآمدها .اصل ماليات متناسب با درآمد-الف

ش درآمدها خصلت تصاعدی يافته تنظيم شده و حتا می تواند متناسب با افزاي
. ويا با پائين آمدن ويا اصال پائين بودن درآمدها ميل به صفرداشته باشد

روشن است است که هدف اين نوع ماليات مقابله با شکاف های طبقاتی 
وفراهم ساختن شرايط  شکوفائی ورشد برای لگدمال شدگان جامعه طبقاتی 

ستان وطبقات استثمارشده است که يک نوع ماليات ترجيحی بسود تهيد. است
جزبافشارازپائين و تحميل آن به نظام های موجود توسط خود جنبش های 

  .اجتماعی بدست آمدنی نيست-مطالباتی
 دومين نکته وبهمان اندازه اولی مهم،آن است که اين گونه نظام مالياتی -  ب

ل کارگران تنها می تواند با نظارت و مداخله تشکل ها ونهادها ومجامع مستق
بنابراين حتا . وهمه استثمارشوندگان و توده های تهيدست صورت گيرد

بهترين قانون اگربدورازنظارت و مداخله پائينی ها وخودکارگران وزحمتکشان 
باشد بازهم حاصلی جزپرکردن جيب سرمايه داران و کارگزاران آن ها نخواهد 

                         2008-10-15-87- 07-24 .داشت
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 نامه محمود صالحی به رييس فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل

 
  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

  !کارگران و فعاالن کارگری متشکل در فدراسيون جهانی حمل و نقل 
   جهانی کارگران حمل و نقلرييس فدراسيون؛   آقای راندال هاوارد

به خاطر اعالم يک هفته همبستگی " اف.تی.آی"از کارگران و فعالين کارگري 
 طبقه کارگر جهان در سراسر دنيا با .کنم با کارگران ايران بسيار تشکر می

مصائب و مشکالت بيشماری علی الخصوص در طول اين بحران بزرگ و 
آنان به اتحاد و حمايت از همديگر گسترده اقتصادی مواجه شده اند که همه 

نيازمندند، با اين حال ما کارگران ايران با مشکالت بيشتری مواجه شده چون 
بنابراين . ايم از حقوق اساسی کارگری از قبيل آزادی تشکل محروم شده

همبستگی طبقاتي کارگران جهان با کارگران ايران اهميت بسياری برای ما 
ه اين حمايت و همبستگي طبقاتي ادامه داشته دارد و من اميدوار هستم ک

  .باشد
ما کارگران ايران علی رغم محروميتمان از حقوق اصلی کارگری در تالش و 

هر چند . مبارزه روزانه در راستای بهبود موقعيت کار و اجتماعی خود هستيم
در اين مبارزه ما درحال رودرويی با سبعيت و پرداخت بهای سنگينی هستيم، 

 به مبارزه خويش ادامه داده تا هنگاميکه به اهدافمان از جمله دستيابی اما ما
همبستگی و پشتيبانی کارگران جهان، ما را در . به حق تشکل نائل می شويم

  .اين مبارزه و در جهت تحقق خواست و مطالباتمان ياری خواهد داد
راني که اجازه بدهيد از اين فرصت استفاده کرده و از فدراسيون و ساير کارگ

اند و همچنين از کوشش  هايی را سازمان داده برای آزادی من از زندان، کمپين
های بی نهايت با ارزش شما جهت رهائی منصور اسانلو، رئيس سنديکای 

  .شرکت اتوبوس رانی تهران، مراتب قدردانی و تشکرم را بعمل آورم
  Oct.2008. 18 - 1387 مهر 26 محمود صالحی:  ارادتمند

   سالم دمکرات: در سايت ببينيد  -دياکوبوسيله ى , 1387ر  مه29

.................................................  
  اعتصاب کارگران سد ماملو

نزديکی منطقه ی نظامی پارچين از صبح امروز در کارگران سد ماملو در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه شان دست به اعتصاب 

  .زدند
 کارگر شاغل در 500بنا به اخبار رسيده به سالم دموکرات در حدود 

کارگاه اين سد که در محدوده ی منطقه ی نظامی پارچين قرار دارد حدود 
 خود را دريافت نکرده اند در نتيجه در اعتراض به  ماه حقوق و متالبات5

  .اين مسئله دست به اعتصاب زده اند
به خاطر اين که اين کارگاه سدسازی در منطقه نظامی پارچين قرار دارد 
شرايط ويژه ای بر کارگران آن حکم فرماست اما با اين وجود کارگران 

  . اند ماه اخير دريافت نکرده5حقوق و مطالبات خود را در 
شرکت پيمانکاری اين سد در پاسخ به اعتصاب کارگران اعالم کرده است 
تا آخر هفته حقوق کارگران را پرداخت می کند اما چون تاکنون چندين بار 
اين وعده ها داده شده و عملی نشده است کارگران به اين وعده بی 

ريافت اعتنايی کرده اند و اعالم داشته اند تا زمانی که حقوق شان را د
 اردوانى بوسيله , 1387 مهر 28. نکنند به سر کار باز نخواهند گشت

……………………………………  
 مفهوم کنونی مارکس   :برگرفته از 

  Eric Hobsbawm : در مصاحبه مارچلو موستو با
 مطالعه نمائيم؟برای چه امروز مهم است که مارکس را 

هرکسی که به اين ايده عالقمند است حال می خواهد دانشجوی دانشگاه باشد 
يا نباشد برايش روشن است که مارکس بزرگترين فيلسوف و محقق اقتصادی 

. از اين روی خواندن آثار وی مهم است. قرن نوزدهم بوده است وخواهد ماند
وان بدون تاثيری که نوشته زيرا جهانی را که در آن زندگی می کنيم نمی ت

های اين مرد در قرن بيستم داشت  فهميد و در نهايت اين آثار را بايد خواند 
جهان را نمی توان تغيير داد زمانی که " زيرا همانطور که خود مارکس نوشت 

و نوشته های مارکس راهنمائی کامل خواهند بود برای فهميدن " آنرا نشناخت
  .  ا با آن روبرو هستيم و خواهيم شداين جهان و مشکالتی که م

.............................................  
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  مرد سال 
  !و شاهکارهايش

 عالوه بر سر بريدن، انجام عمليات تروريستی در خارج از کشور از جمله
 .است قتل ده ها متخصص سوری و ايرانی از افتخارات داگان

گان ها توسط بنيادگرايان وقتی ويديوهای بريدن سر گرو.روشنگری
اسالمی يا اعدام دسته زندانيان سياسی و مجرمان غير سياسی و حتی 
اطفال را توسط رژيم اسالمی ديديم، تصور کرديم جهان از جنايت اشباع 

اما گويا در . شده و بر اين ظرف لبريز ديگر نميتوان قطره ای افزود
اين هم تازه .  نيستعصر ما ظرفيت جنايت در دنيای سياست قابل اشباع

ترين نمونه آن که به نظر ميرسد آگاهانه برای ايجاد توازن با وحشيگری 
های بنيادگرايان اسالمی و به رخ کشيدن توان رقابت با آن طراحی شده 

در آغاز گردش سال عبری در اسرائيل، مرد سال را انتخاب کرده . است
" تلويزيون اسرائيل و نويسنده االهرام هفتگی مشاهدات خود را از . اند

آنچه در اين نمونه . ی مرد سال اسرائيل گزارش کرده است "دستاوردها
قابل توجه است خود اعمال جنايی نيست که متاسفانه ديگر جهان به آن 

بلکه تعريف جنايت به عنوان يک معيار ارزش در . عادت کرده است
به رسميت کشوری است که نظام جهانی آن را به عنوان يک دموکراسی 

 . می شناسد
  تجليل از جنايت پيشگی

 تلويزيون 2شنبه گذشته وقتی امانوئل روزين گوينده محبوب کانال 
عبری را معرفی کند، هيجان ميان " مرد سال"ميخواست اسرائيل 

روزين برای اين که اين هيجان را به اوج برساند . تماشاچيان موج ميزد
 شايستگی ها و دستاوردهای او را قبل از اعالم نام مرد سال ليستی از

  :اين است کارنامه مرد سال. اعالم کرد
او کسی است ...مردی است که فقط کارهای خوب انجام ميدهد او" 

 را با يک چاقوی ژاپنی می که معروف است سر فلسطينی ها
 دندان هايش به دنيا او مردی است که با يک چاقو در ميان...برد

 !  "مير داگاناد است،اورئيس موس...آمده است
وقتی روزين، داگان را به عنوان مرد سال معرفی کرد سالن از 

  .شوق به لرزه درآمد
 هايی را هم در رابطه با "راز"شايستگی داگان روزين برای اثبات 

شاهکارهای داگان افشا کرد، ازجمله فرماندهی ترور عماد مغنيه، و 
   .بمباران يک ايستگاه تحقيقاتی در سوريه

بعد از معرفی داگان به عنوان مردسال کانال تلويزيونی مزبور شمه ای از 
دستاوردهای داگان در دوره خدمت نظامی و در راس موساد را پخش 

همه همکاران و آشنايان داگان در مصاحبه های شان ابتکارات او در . کرد
  .قتل فلسطينی ها و عرب ها را به شدت مورد تحسين قرار دادند

ازنشسته يوزی بن هانن که همکار داگان بود، شخصا ژنرال ب 
شاهد بود چگونه داگان اصرار داشت فلسطينی ها يی را که به او 

بن هانن، اين خصوصيت . تحويل داده ميشد با دست خود بکشد
  . دوست نزديک خود را با حرارت مورد ستايش قرار داد

الم شود برخی از اندکی قبل و بعد از اينکه داگان به عنوان مرد سال اع
رسانه ها گزارشاتی در رابطه با اعمال سبعانه ای که او در 

بنا بر . موردشهروندان فلسطينی ها و لبنانی انجام داده بود، منتشر کردند
  . يت علت ارتقاء داگان بوده استگزارشات مزبور همين سبع

 26الوف بن احد، يکی ازتفسير نويسان اصلی روزنامه هاآرتز در 
  ؛بر گزارشی در مورد داگان منتشر کرد و در آن نوشتسپتام

به "  آريل شارون نخست وزير سابق شخصا اصرار داشت داگان 
خاطر تجارب عظيم و اقدام به جدا کردن سر فلسطينی ها از بدن به 

 .  به رياست موساد منصوب شود "عنوان يک سرگرمی
 بر 70های بن احد نوشت روابط بين شارون و داگان به اوايل سال 

ميگردد وقتی که شارون فرمانده ناحيه جنوب و داگان فرمانده جوخه 
شارون دستگيری و قتل رزمندگان . بود]Rimonim[مرگ ريمونيم 

شارون وقتی ميديد . مقاومت فلسطين در نوار غزه را به داگان می سپرد
داگان شخصا سر رزمندگان مقاومت فلسطين را از تن جدا ميکند به شدت 

نوشت تعدادی از سربازان  Ben Kasbitبن کاسبيت .  می بردلذت
که در آن دوره در نوار غزه زير دست داگان خدمت ميکردند، 

بعدها به خاطر اينکه در اجرای دستور داگان فلسطينی ها را با 
  .روشی وحشيانه به قتل ميرساندند، دچار مشکالت روانی شدند

ی جنايات غيرسياسی مرتکب  بعضی از آنها بعد از پايان خدمت نظام
آنها در جريان محاکمه گفتند اعمال سبعانه ای که به دستور داگان . شدند

  .  آنها تاثير گذاشته استعليه فلسطينی ها انجام داده اند بر
يک روزنامه نگار ديگر به نام گيدئون لوی در مقاله ای که در دوم اکتبر 

زارشی شده است که نوشت افشا کرد سانسور نظامی مانع انتشار گ
روزنامه نگاران سال ها قبل تهيه کرده و در آن جناياتی را که داگان در 

 طی دوره ای که فرمانده ارتش اسرائيل در جنوب لبنان بود 80سال های 
وقتی سانسور ارتش اسرائيل اجازه انتشار گزارشاتی را . انجام داده بود

ها از تن برای داگان يک ميدهد که تاييد ميکنند جدا کردن سر فلسطينی 
تفريح سرگرم کننده بوده است ، معلوم ميشود گزارشی که از انتشار آن 

   .جلوگيری کرده اند حاوی جنايات وحشت انگيز تری است
 در نوار غزه شاهد 70االهرام شهادت فلسطينی هايی را که در دهه 

  بودند جمع آوری کردهRimonimجنايات داگان در مقام رياست واحد 
 . است

-Al ساله که در اردوگاه پناهندگی 63رابعه ابو سمهه يک زن 
Maghazi1971ابوسمهه در جوالی .  زندگی می کند يکی از آنهاست 

وقتی که پس از ديداری با يکی از دوستانش واقع در بخش غربی اردوگاه 
به طرف خانه اش در بخش شرقی ميرفت متوجه ميشود خيابان اصلی 

اعضای واحد ريمونيم که کاله سرخ نظامی به . الی استاردوگاه کامال خ
. سر داشتند خيابان مزبور را قرق کرده و تحت تجسس قرار داده بودند

وقتی که او به نزديک مسجد اصلی اردوگاه ميرسد صحنه ای را می بيند 
سربازان سه مرد جوان فلسطينی را به . که هرگز نميتواند فراموش کند

کی از سربازان جسد بی جان يکی از جوانان را بر گلوله بستند، بعد ي
ابو سمهه از ديدن . ميدارد و توی سطل آشغال نزديک مسجد می چپاند

اين صحنه چنان آشفته ميشود که ترس خود را کنار گذاشته و بطرف 
سربازان ميرود تا مانع آن شود که با مردان بيجان ديگر همين کار را 

نقدر اين زن را می زنند تا خون از سر و آنها با قنداق تفنگ آ. بکنند
   .صورتش جاری ميشود

 سال دارد و نزديک مرز اسرائيل و نوار غزه زندگی 58سالم سريرات که 
می کند ميگويد او داشت گوسفندهايش را در مرتع نزديک خانه اش می 

او با شتاب خود را به . چراند که صدای يک خودروی نظامی را می شنود
د و از پنجره اتاقش به بيرون نگاه ميکند و می بيند سربازان خانه ميرسان

ريمونيم دو جوان فلسطينی را از يک خودرو بيرون کشيده و آنها را به 
 داگان بود با ،بعد يک سرباز که به تصور سريرات. يک درخت می بندند

او چاقو را در گلوی يکی از جوان . چاقويی دردست به آنها نزديک ميشود
ز وحشت فرياد ميزد فرو می برد و بعد چاقو را با حرکات شديد به ها که ا

 کار بعد همين. اين و آنسو می راند تا وقتی که تمام سر از بدن جدا ميشود
  . را با دو پسر ديگر ميکند

بن الوف و بن کاسبيت تاييد ميکنند داگان جايزه را به خاطر جسارتش در 
گيدئون . يم به دست آورده استدستاوردهای دوره فرماندهی واحد ريمون

ميگويد هيچيک از روسای ديگر موساد به اندازه داگان سبعيت، جنايت و 
   .خونريزی نکرده است

رونين بريگمن وابسته اطالعاتی روزنامه کثير االنتشار يديوت آرونوت در 
 اوت امسال ميگويد شارون از روش عفرائيم هله وی 7گزارشی در 

Ephraim Heleviل از داگان رياست موساد را برعهده داشت  که قب
ناراحت بود، زيرا موساد تحت اداره او به اندازه کافی مرتکب جنايت 

شارون . نشده تا به اين وسيله قدرت و توانايی اسرائيل اثبات شود
همچنين از اين ناراحت بود که او ماموريت هايی برای متوقف کردن 

که داگان در ست، ماموريت هايی برنامه هسته ای ايران انجام نداده ا
  . موساد از سر گرفت

بريگمن ميگويد ليست عملياتی که موساد در دوره داگان انجام داد مورد 
اين عمليات از جمله . استقبال گرم شارون و جانشين او اولمرت قرار گرفت

عبارتند از ترور مغنيه، بمباران کارخانه منسوب به توليد سالح شيميايی در 
و قتل ده ها متخصص سوری و ايراني، و تهيه اطالعات برای تسهيل سوريه 

بمباران ايستگاه تحقيقاتی در شمال سوريه که اسرائيل ادعا ميکند متخصصان 
به گفته بريگمن در دوره داگان . کره شمالی در آن راکتور اتمی ميساختند
ا قتل رمزی نهريه تاجری که ب: موساد ترورهای زير را صورت داده است

حزب اهللا ارتباط داشت، قليب عواله فعال شاخه نظامی حزب اهللا، علی حسين 
صالح، راننده سفارت ايران در بيروت، ابوحمزه رهبر جهاد اسالمی در جنوب 

  . لبنان و قتل تعدادی ديگر
همه روزنامه نگارانی که در مورد موساد تحت رياست داگان نوشته اند، 

  .  شده توسط موساد را تشريح کرده اندشيفتگی اولمرت به عمليات اجرا
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اين روزنامه نگاران گزارش ميدهند داگان هر پنج شنبه با ليستی به دفتر 
اولمرت ميرود تا تاييد آنها را بگيرد، و اولمرت همه پيشنهادات داگان را 

  .تصويب ميکند
 در اسرائيل اتفاق نظر هست که داگان در شرايط کنونی متنفذترين شخصيت 

  . ان تصميم گيرندگان در تل آويو استدر مي
و اينکه اولمرت به خاطر دستاوردهای داگان دو بار بر تمديد رياست او بر 

  . موساد اصرار ورزيده است
اين غير قابل توجيه و مضحک است که در شرايطی که جهان به راحتی 
برچسب تروريست را بر جنبش آزادی بخش فلسطين و اعراب ميزند، از اين 

يت چشم پوشی ميکند که اسرائيل تروريست هايی خلق ميکند که به واقع
] در اسرائيل[حتی بيش از اين، . مراتب جنايتکارتر و ساديست تر هستند

کشتار فزاينده بی گناهان به معيار ارتقاء مقام شخصيت های نظامی و تفويض 
  . مسووليت های بيشتر تبديل شده است

برای تبادل زندانی ها به منظور آزاد کردن اسرائيل در روند توافق با حماس 
سرباز اسرائيلی موسوم به گيالد شاليت بر اين مبنا مخالفت ميکند که حاضر 
نيست زندانی های فلسطينی را که سربازان اسرائيلی و ساکنان شهرک های 

در عين حال در همان زمان به تجليل از کسانی . اشغالی را کشته اند آزادکند
                      .  جدا کردن سر اعراب از تن شاخص شده اندمی پردازد با
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 دريابيم، شکوفه ها

 ! دست افشان و پايکوبان در راهند 

 
 سال پس از فاجعه ی آتش سوزی و جان سوختن دهها تن از ده

جوانان گوتنبرگ سوئد، مراتب همبستگی خود با کليه ی خانواده ها 
و همچنين خانواده ی رفقايمان رفعت و امير جواهری لنگرودی را 

  . اعالم می داريم 
دهه ای  که يک زخم کاری هنوز برشانه هايش التيام نيافته و 

ور بی تابی عزيزانی است  بر دامِن رقصان آتش و يادآ" هالوون"
 !آن  دردناک  فاجعه ی دروی پروانه ها 

 آنان از رنگ های گوناگون بودند و زندگی هر کدامشان ريشه در 
تاريخچه ای ِويژه دارد با اين وجود ما می دانيم زندگی بسياری از 

اجرت آنان و خانواده ها و پدر ومادرانشان از تاريخ تبعيد و مه
 . اجباری گسست ناپذير است 

با اين پس زمينه آنانی که کودکان تبعيد و در اين غربت دور باليده 
بودند می دانستند آزاد زيستن گوهری به آسانی بخشيده نيست و 

اينرا می دانستند وآرزوی شان بهتر . رنجها بر پای آن رفته است 
 . آزادی بودزيستن و سهم يکسان داشتن از شادی و ستايش درونی

از چهارسوی جهان "  دربدری–وطن "آنان جوانترين شوريدگان 
بودند و دست در دست، حلقه در حلقه  به پاس آزاد زيستن و تقسيم 
بتساوی زيبايی ها،  دست افشان و پای کوبان در هله هله ای بی 

 . پايان، به تاريخچه ی تبعيديان جهان پای گذاردند
ن همه کسانی است که در امتداد اين تاريخ يادمان آن عزيزان،  يادما

پر فراز ونشيب، جان بر سر نجات زندگی گذاشتند و همچنين 
بزرگداشت قوی دالنی است که با عزيزانی ازدست رفته و بار ريشه 
های غمی سنگين بر دوش، همچنان در مقابل سياه پرستان تاريک 

زاده گی را انديش ايستاده اند و با سری افراشته سرود زندگی و آ
 .سر می دهند تا جهان به زيبايی رسد

در دهمين سالروز يادمان عزيزان جانباخته در کلوب مقدونی ها در 
برای همه ی بازماندگان، دلی قوی و اوقاتی " باکاپالن"منطقه ی 

. گرم و صميمی آرزو می کنيم و خود را بهمراه و از شما می دانيم 
ن و دست افشان از راه رسند و با باشد تا دوباره شکوفه ها پايکوبا

 . خود پيام شادی آرند
  2008 اکتبر 20  -هيا ت هماهنگی اتحاد چپ کارگری ايران 

……………………………………  

  گزارش کوتاهی از اعطای جايزه
  اتحاديه بين المللی سنديکاها به منصور اسانلو

  
للی  در پارلمان اروپا، فدراسيون بين الم٢٠٠٨ اکتبر ١۵شنبه ۴امروز، 

سنديکاها به مناسبت جشن شصتمين سالگرد تشکيل خود، به عنوان 
همبستگی با تمام کارگران جهان و به پاس مبارزات کارگران ايران، جايزه 
ای را به رهبر سنديکای شرکت واحد تهران، آقای منصور اسانلو اعطا 

  .نمود
 تن از نمايندگان پارلمان ۴٠٠اين مراسم در حضور بيش از 

شخصيت های سياسی، فرهنگی، اجتماعی و کارگری که از اروپا، 
آمده بودند، برگزار ... سراسر اروپا و کانادا و ايران و فلسطين و 

  .  ساعت ادامه داشت۴شد و بيش از 
چون متاسفانه آقای منصور اسانلو در زندان به سر می برند، وکيل 

ن، به ايشان، آقای دکتر يوسف مواليی، استاد حقوق دانشگاه تهرا
نمايندگی از طرف موکل خود به پارلمان اروپا دعوت شده و جايزه را از 

  .دست رئيس سوسياليست های بين الملل گرفتند
پيش از سخنرانی دکتر مواليی، چندين شخصيت بين المللی از اتحاد و 
همبستگی کارگران جهان صحبت کردند و رئيس سوساليست های بين 

ط ناگوار کارگران ايران به طور عام و به الملل به مبسوط به شرح شراي
شرايط زندانی شدن آقای اسانلو به طور خاص پرداختند و سپس فيلمی از 
مبارزات کارگران شرکت واحد تهران و از فعاليت های آقای اسانلو به 

  .نمايش در آمد که با کف زدن های ممتد حاضرين روبرو گشت
ومی جهانی و اتحاد بين المللی آقای دکتر مواليی ضمن تشکر از افکار عم

. کارگران، شرايط کلی کنونی ايران را برای حاضرين تشريح ساختند
ايشان آرزو کردند که ای کاش خود آقای اسانلو آزاد بودند و می توانستند 

 زه صلح آميز و مدرن امروزی را بهبه همراه ديگر رفقايش که يک مبار
اين   و خودشان دسته جمعیپيش می برند، در بين شما حاضر می شدند

  .جايزه را می گرفتند
آقای دکتر مواليی از مبارزات دموکراتيک زنان، قوم های ايران و ديگر 

  .نهادهای مردمی و ملی نيز ياد کردند
در پايان اين سخنرانی، تمام مردم به طور يکپارچه از جای خود 

را از برخواسته و با کف زدن های ممتد، همبستگی و پشتيبانی خود 
  .کارگران ايران اعالم داشتند

در پايان برنامه، رئيس فدراسيون بارديگر در پشت تريبون قرار گرفته و 
ما همگی با هم و با منصور اسانلو پيمان می بنديم که سال  :چنين گفت

اين حرف  او، سالن . ديگر در همين موقع، ميزبان ايشان در اينجا باشيم
                         .ديگر کف طوالنی زدندرا به وجد و شوق آورده، بار

  فدراسيون اروپرس
  گزارش از انور ميرستاری   ٢٠٠٨ ـ ١٠ ـ ١۵

............................................. 
 اطالعيه

  گشايش سايت سرمايه اثر کارل مارکس
، جلد اول، ترجمه جمشيد هاديان، نشر ارديبهشت )کاپيتال(کتاب سرمايه 

روی ) ٢٠٠٨ اکتبر ١١ (٨٧ مهر ٢٠، از روز شنبه )٢٠٠٧مه ( ٨۶
اينترنت قرار گرفته و از طريق آدرس کاپيتال فارسی دات کام قابل 

  www.kapitalfarsi.com :دسترسی است
  .لطفا افتتاح سايت کاپيتال را به دوستان و آشنايان خود اطالع دهيد

  جمشيد هاديان .در انتظار دريافت نظرات و پيشنهادات شما هستيم
  ٢٠٠٨ اکتبر ١٢؛ ١٣٨٧  مهر ٢١

……………………………………….  
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   عقب نشينی دولت،اعتصاب بازار
  "ديگران"و واکنش 

در وصف درجه عقب نشينی دولت در برابر بازار اشاره به *
همين واقعيت کافی است که اعتصاب فقط پس از پذيرش 

 به مدت زمان"تعويق اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده 
  .پايان يافت" نامعلوم

اصفهان و تبريز به دنبال , اعتصاب بازاريان در تهران: روشنگری
قانون ماليات بر "اعالم اجرای مقدماتی طرح دولت موسوم به 

و واکنش دولت در قبال آن از جهاتی در خور توجه " ارزش افزوده
  . است

ار بالفاصله پس از آغاز مرحله اجرايی اين طرح بخش مهمی از باز
در ايران چنان که همه می دانند بازار فقط اهل . ايران شورش کرد

دولت های جمهوری . چپاول و غارت است و ماليات نمی دهد
چه سابق و چه دولت فعلی نيز که مفتضحانه و , اسالمی چه اسبق

وحشت زده در برابر اعتصاب بازاريان به فوريت عقب نشينی کرد 
اما ,  پذير کردن بازار صورت دادندتالش های مقدماتی برای ماليات

  . با ناکامی عقب نشستند
اين ناکامی داليل متعددی دارد ولی اصلی ترين علت آن دو چيز 

اوال در ايران دولت نفتی در سه دهه اخير يک دولت متعارف : است
ماليات بگير که متقابال در ازای سهمی که از مردم می گيرد بخواهد 

 نبوده ، آن به شهروند حساب پس دهد و خرجنسبت به نحوه دخل
دولت های " نیقانو"بلکه دولتی بوده که خارج از موازين . است

 اساسا با اتکا به درآمدهای نفتی هر طور که ،متعارف سرمايه داری
به همين دليل در ايران برخالف . خواسته بريده و دوخته است

بقه بسياری از کشورها که جدال ميان فراکسيون های مختلف ط
حاکمه بر سر نحوه اختصاص ماليات ها در دوره های انتحاباتی و 

" پائين"جابجايی های سياسی مرتبط با آن معموال و تا حدودی به 
سرايت می کند و به تشکيل بلوک ها می انجامد و در جابجايی آرا 

 جدال بر سر ،درمی گيرد" بودجه" جنگ" اصطالحا موثر است و
در قالب بودجه در ايران عموما ميان اليه نحوه توزيع عوايد نفتی 

نازکی از باصطالح نخبه گان سهم خواه طيف بندی های درون 
حکومتی محدود است و نارضايتی از نحوه توزيع بودجه در بسياری 
موارد هم به صورت کشمکش های انتقام گيرانه جناحی در شکل 

اتی دقيق حساب رسی ماليهای کاذب تبلور می يابد؛ نه موازين 
 نه هيچ طرح منسجمی برای قاعده مند کردن نحوه ،وجود دارد

پرداخت ماليات در ساختار سراپا هرج و مرج نظام صنفی ايران که 
بشدت اسير توليد خرد و شيوه سنتی و ماليات گريزانه دادوستد 

  .است
 عليرغم متعارف نبودن قدرت دولتی و قانون ستيزی سرشتی: ثانيا

 بازار و بازاريان از تکيه گاههای ، مطلقه فقيهنظام مبتنی بر واليت
بازار ايران در اتحاد با روحانيون . مهم رژيم به شمار می روند

حکومتی و در غياب رشد صنعتی و ضعف تکنوکراسی مدرن قدرت 
بی سابقه ای به هم زده است و پا به پای اين قدرت در ائتالف های 

انی به اين سو وزنه درونی جناح بندی های رژيم از دوره رفسنج
  . سنگينی بوده است

ايران را به يک " بازار"ترکيب اين دو عامل است که فرار مالياتی 
واقعيت عيان تبديل کرده و حرکت مقدماتی برای ماليات گيری از 
بازار را با واکنشی چون اعتصاب بازاريان روبرو کرده است؛ 

 پاسخ گرفته وضعيتی که با عقب نشينی شتابان دولت احمدی نژاد
در وصف درجه عقب نشينی دولت در برابر بازار اشاره به . است

ت کافی است که اعتصاب نه به دنبال پذيرش تعويق دو يهمين واقع
ماهه طرح از سوی دولت که پس از عقب نشينی بی قيد و شرط 

به مدت "دولت و پذيرش تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده 
  . فتپايان يا" زمان نامعلوم

 در اعتراض به اين قانون می گويند که ،بخشی از طرفداران بازار
اقدام دولت کارشناسی شده نيست؛ توجيه نشده است؛ تبليغ کافی 

اما . نشده است؛ زمينه های فرهنگی و اداری اجرای آن وجود ندارد
در اساس ريشه نگرانی آنها اين است که اين قانون سرانجام دامن 

 بابت اصصبل های ،رد و مجبورشان کنددشان را هم بگيخو
 ، کارخانه هايی که باال کشيده اندخصوصی در کيش و معادن غنی و

 و يا حداقل در سطحی مجبور به پاسخگويی مالی ،ماليات پس بدهند

وگرنه بعيد است که دولت احمدی نژاد بدون آگاهی از رابطه . شوند
  . اشدمستحکم نظام با بازار اين طرح را ارائه داده ب

نبايد فريب ادعای جناح رقيب دولت احمدی نژاد را خورد که با 
" نسنجيده "فروکاستن برنامه ها و طرح های دولت فعلی در حد

و غيره در بسياری " ضعف مديريتی "،بودن" شتابزده", بودن
موارد عامدانه جوهر سياست های دولت فعلی و ريشه اصلی 

 و خاک در چشم مردم می تصميمات آن را از مردم پنهان می کند
پاشد و در عين حال بر شايستگی و توانايی خود در پيشبرد همين 

زير غوغا ساالری گاه الت . سياست های احمدی نژاد تاکيد می کند
او واقعيت سرسختی " مديريت جهانی"منشانه احمدی نژاد و ادعای 

  دودمان او و نظامش،شور جريان دارد که اگر چاره نشوددر داخل ک
اين واقعيت عبارت است از عبور شتابان نفت . را بر باد خواهد داد

از اسلحه ای در دست رژيم واليت مطلقه برای مقاومت در برابر 
تحريم گسترده اقتصادی ايران به وسيله ای برای وارد شدن شوک 
جديد اقتصادی به مردمی که بخش بزرگی از آنها هم اکنون هم زير 

اوضاع به حدی جدی است که برخی از . ندخط فقر دست و پا می زن
و بررسی " اتاق بحران"کارشناسان در داخل کشور پيشنهاد تشکيل 

  . داده اند" شوک منفی شديد به اقتصاد"عواقب 
احمدی نژاد تاهمين جا هم هر قدر توانسته است مردم را زير شالق 

 همين امروز که اين يادداشت نوشته می شود. قيمت ها انداخته است
وفا جانشين دبير کارگروه طرح تحول اقتصادى   محمدهادى زاهدي

.. دولت "،در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر اين که در طرح اقتصادی
: گفته است" المللى انرژى است هاى بين خ درصدد حرکت به سمت نر

حرکت به سمت مديريت مصرف انرژى از طريق "ارکان اليحه 
 زبان آدميزاد اين است که دولت ترجمه اين سخن به. است" قيمت

احمدی نژاد می خواهد قيمت بنزين را در يک حرکت خزنده به 
 تومان برساند و قيمت گاز و برق را حداقل 1700 تا 1600ليتری 

فعال " نرخ های بين المللی"زيرا اين هاست . شش تا ده برابر کند
د مور" مديريت قيمت"و همين اعداد تجسم عريان ريالی " رايج"

اين يک سياست تهاجمی نئوليبرال است که . ست انظر زاهدی وفا
قبل از همه اليه های تهيدست جامعه ايران را به خاک سياه خواهد 

 خود دولتی ها هم گفته اند و رقبايشان که ،همه می دانند. نشاند
اساس همين سياست تهاجمی نئوليبرال را قبول دارند نيز به خوبی 

حرکت قيمت ها به سمت "ر نيست پا به پای واقفند که اصوال قرا
دستمزدها و مزايای مزد و حقوق بگيران " نرخ های بين المللی

 برعکس هر ،حرکت کند" سمت نرخ های بين المللی"ايران هم به 
دو طرف يکی در عمل با سرکوب اعتراضات مزدبگيران و ديگری 

ت شدن مردم در صور" و بی عار" تنبل"در نظر با طرح ادعای 
 در حد فاصله نفی مطلق تا حداقل گرايی در ،دريافت سوبسيد نقدی

با اين حال مگر مردم فقير . حوزه اقدامات جبرانی قرار می گيرند
ايران را تا کجا می شود چزاند؟ از سفره خالی اين مردم چقدر می 
توان برداشت کرد؟ تا کجا می شود ماليات گرفت؟ و وقتی قيمت نفت 

 برای بقای ،کند و محاصره اقتصادی ادامه داردشتابان سقوط می 
هم گوشه ای از سرکيسه را شل " بازاريان محترم"نظام آيا نبايد 

 در شرايط سقوط قيمت نفت و ،کنند؟ حفظ نظام در حال محاصره
سفره خالی اکثريت مردم است که احمدی نژاد را به سمت اجرای 

با . ن کشانده استقانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد بازاريا
اين حال همه ديدند که همين دولت که شالقش در برابر مزدبگيران 

 روستائيان محروم و خانه ،و کارگران حقوق نگرفته کارخانه ها
 حاشيه ، زحمتکشان محروم از آب آشاميدنی،خراب از خشکسالی

 درصدی بليط اتوبوس های شهری و 40نشينان معترض به افزايش 
ريس و فرهنگيان هميشه در حال فرود آمدن است و معلمان حق التد

جز سرکوب خونين و بگير و ببنند کار ديگری ندارد و حتی به نام 
 حاضر نيست مطالبات معوقه ،برای دولت" بار مالی"داشتن 

 به اولين اعتراض بازار ،مزدبگيران کشور را هم پرداخت کند
ت احمدی اين چهره واقعی دول. سراسيمه عقب نشينی کرده است
 نامردمی و عدالت ستيز که هر ،نژاد است؛ دولت ضعيف کش

 ضعيف تر و سازمان نيافته تر ،گروهی را که در جامعه بی پناه تر
باشد بدتر و وحشيانه تر سرکوب می کند و هر که قوی تر باشد در 

اين دولت با وعده . امان می ماند و در مقابلش مثل موم نرم است
  سفره مردم آمد و به جای آن تتمه اين سفره بردن پول نفت بر سر 

   15 در صفحه بقيه

.............................................  
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 "درد کيف پول"حاج بازاری ها و 
 حکومت نظامی اعالم نشده در بازار تهران

رژيم وحشت زده جمهوری اسالمی امروز يک حکومت نطامی اعالم 
 کرد و با به صحنه آوردن نيروی نشده را در بازار تهران برقرار

ويژه ضد شورش و لباس شخصی ها، بازاريان را وارد به بازکردن 
  .مغازه هايشان می کرد

 9.30گزارشهای دريافتی حاکيست که نيروهای حکومتی از ساعت 
دقيقه صبح امروز در بازار طالفروشان، فرش فروشان و ساير 

  .ازاريان شونداصناف مستقر شدند تا مانع ادامه اعتصاب ب
اين گزارشها حاکيست ماموران موتورسوار رژيم با لباس های ضد 
شورش در محوطه بازار رژه می رفتند و شماره پالک هر مغازه ای 

  .را که بسته بود، يادداشت می کردند
رژيم همچنين در وحشت از ادامه اعتصاب بازاريان در بخشنامه ای 

ت هر بازاری که معترض به اتحاديه های اصناف اعالم آرده اس
  .باشد، به جرم قاچاق بازداشت می شود

در اين بخشنامه بازاريان را تهديد کردند که اگر به اعتصاب ادامه 
دهند، به جرم قاچاق کاال و فروش محصوالت قاچاق، گرانفروشی، 
فروش بدون فاآتور و نظاير آن به اداره تعزيرات حکومتی کشانده 

  .شده و جريمه خواهند شد
اعتصاب بازاريان که به رغم اقدامات سرکوبگرانه بی سابقه رژيم 
بمدت چند روز ادامه يافت، بازتاب گسترده ای در خبرگزاريهای 

  .عمده جهان و مطبوعات بين المللی پيدا کرد
روزنامه نيويورک تايمز نوشت بازار ايران نقش ستون فقرات را در 

ترده بازاريان در سال اعتصاب گس. اقتصاد اين آشور بازی می آند
آنها هنوز هم دارای قدرت .  به سقوط رژيم شاه آمک آرد1979

هستند و اآنون برای اولين بار بعد از انقالب است آه در چنين ابعاد 
  .گسترده ای دست به اعتراض زده اند

اين روزنامه نوشت اعتصاب بازاريان از اوايل هفته گذشته از 
بری در ايران به دليل حساسيت رسانه های خ. اصفهان آغاز شد

موضوع تا روز چهارشنبه از دادن گزارش در باره اعتراض آنها 
نيويورک تايمز نوشت تحليلگران معتقدند اگر چه . منع شده بودند

اعتصابات اخير در واآنش به يک طرح مالياتی بوده است، اما 
مسئله اصلی و نگرانی بازاريان، وخيم شدن وضع اقتصادی در 

اقتصاددانان پيش بينی می آنند ظرف چند ماه آينده، . ن استايرا
دولت احمدی نژاد با آسری بودجه ای معادل پنجاه ميليارد دالر 

  .روبرو شود
  تجمع و اعتصاب بازاريان؛ بازار تهران به کلی تعطيل است 

به گزارش خبرگزاری ايلنا، اعتصاب و تعطيلي بازار در اعتراض به 
از بازار تهران . زش افزوده همچنان ادامه داردقانون ماليات بر ار

رسد امروز بازار طال و جواهر که در ورودي بازار تهران   خبر مي
فروشان که آن هم در موقعيت   قرار دارد و همچنين بازار پارچه

استراتژيکي در بازار قرار دارد، در تعطيلي و اعتصاب به سر 
و بلورفروشان نيز همچنان فروشان   ضمن اينکه بازار فرش. برند  مي

ها را   ها در بازار تهران فعاليت کليه صنف  اين تعطيلي. تعطيل هستند
اي است که بازار تهران به   الشعاع قرار داده و شرايط به گونه  تحت

  .کند  کلي تعطيلي را تجربه مي
خبرگزاری فارس نيز گزارش داد بخشي از بازار تهران شامل بازار 

ار طالفروشان، بازار پارچه فروشان به همراه فرش تهران، باز
هايي از بازار چارسوق آوچك و بزرگ از صبح امروز در  بخش

  .اعتراض به طرح ماليات بر ارزش افزوده تعطيل شده است
برخي بازاريان اين مناطق با سر دادن شعارهاي عليه طرح ماليات 

 حضرتي، شامل بازار طوس، بر ارزش افزوده، از ديگر آسبه بازار 
همراه  الحرمين، بازار آهنگرها، نيز خواستند تا با آنان  راه بين چهار
  .شوند
ها و  هاي ديگري از بازار تهران نيز مانند بازار آويتي بخش
هاي خود در  الحرمين با خاموش آردن چراغ هايي از بازار بين بخش

  .آميز شرآت آردند اين حرآت اعتراض
الدوله آه بورس اصلي فروش   حاجبهايي از تيمچه بسته شدن بخش

هاي مهم  لوازم برقي و آريستال در بازار تهران است به عنوان قطب
اند اما بسته شدن  چه تعطيل نكرده بازار نيز از صبح امروز گر

درهاي ورودي اين بازارها و نبود مشتري عمًال اين بازارها را نيز 
  .تعطيل آرده است و امكان خريد و فروش نيست

هاي دولتي و خصوصي در منطقه بازار نيز به علت  ادي از بانكتعد
  .اند نداشتن مشتري تقريبًا به حالت تعطيل درآمده

شماری از اعضاي هيئت امناي اصناف مختلف از صبح امروز تالش 
. آنند تا بازاريان را آرام آنند اما بازار همچنان تعطيل است مي

ي هفتم تهران با حضور  بازار و سرآالنتر113مأموران آالنتري 
ها را باز آنند آه  در بازارهاي بسته شده از آسبه خواستند تا مغازه

رئيس مجمع امور . آميز بازاريان مواجه شدند با برخورد اعتراض
صنفي توليدي تهران با اشاره به تعطيلي امروز بازار، گفت با 

اريان هايي که روز گذشته انجام شده بود قرار بود امروز باز  صحبت
هاي در کار است   هاي خود را بازکنند اما معلوم نيست چه دست  مغازه

  .که امروز هم بازار با مشکل مواجه شد
  بردار نيست ادامه اعتصاب بازاريان؛ تبريز دست 

وگو با  مخبرآميسيون اقتصادی مجلس در گفت: روزنامه کارگزاران
وده نه لغو شده آارگزاران اعالم آرد آه قانون ماليات بر ارزش افز

آرد  او در شرايطی چنين ابراز عقيده می. و نه به تاخير افتاده است
آه براساس اظهارنظرهای رئيس مجمع امور صنفی توليدی تهران 

فروشان مذاآرات سران خود با  روز گذشته بازار طال و پارچه
  .سازمان امور مالياتی را مبنای بازگشايی بازار قرار دادند

ها در مورد ابعاد  زنی  شرايطی رخ داد آه همچنان گمانهاين اتفاق در
سياسی داستان تعطيلی بازار ميان فعاالن اقتصادی و سياسی وجود 

آنند آه مانورهای تبليغاتی جريان راست  گروهی روايت می. داشت
جمهور در اين مورد  سنتی در بازار تهران و دستور توامان رئيس

 باشد به دنيايی سياست طعنه زده بيش از آنكه ابعادی صنفی داشته
  .است

  اصناف و ادامه اعتراض
آنچه از سوی مخبر آميسيون اقتصادی مجلس عنوان شد، برای 

آنها اعتصاب . بسياری از صنوف آشور قابل پذيرش نخواهد بود
خود را از اين روی آغاز آردند آه در فازهای بعدی اجرای اين 

  .گذاشتند  ماليات قدم پيش میآنندگان قانون بايد به عنوان پرداخت
های صنفی منتشر شده  از سوی ديگر اطالعاتی آه از سوی اتحاديه

ای  گونه شان به دهد آه بسياری از بنكداران گردش ماليات نشان می
است آه در فاز دوم اجرای اين قانون نيز بايد پيشقدم پرداخت 

مايان مواضع رئيس سازمان امور مالياتی نيز ن. ها شوند ماليات
سازد آه اجرای اين قانون همچنان ادامه خواهد داشت و آنان  می

تنها اصناف را برای مدت آوتاهی با گفتار خود مجاب به ادامه 
  .اند فعاليت آرده
  بردار نيست تبريز دست 

های خود را از  هرچند آه بازارهای تهران و اصفهان فعاليت
ود را ادامه های همچنان اعتراض خ اند ولی تبريزی سرگرفته

ها اعتقاد دارند تا زمانی آه ماليات بر ارزش  تبريزی. دهند می
های معترضانه  افزوده به صورت آامل لغو نشود آنها آماآان فعاليت

آه سازمان امور مالياتی از اجرای  در حالی. گيرند خود را پی می
بر توقف اجرای ماليات بر ارزش  جمهوری مبنی دستور رياست

گويد، بازار تبريز همچنان در تعطيلی مطلق به سر   افزوده می
  .برد  می

بازاريان تبريز خواستار لغو : يكی از بازاريان در اين زمينه گفت
آامل قانون اجرای ماليات بر ارزش افزوده هستند و تا زمان ابالغ 

های خود را باز   لغو اين قانون از سوی سازمان امور مالياتی، مغازه
  .نخواهند آرد

در حال حاضر تنها در خيابان فردوسی شهر تبريز :  افزودوی
  .پردازند  باز به فعاليت می  صنوف الكتريكی به صورت نيمه

هرچند آه رئيس مجامع اصور صنفی تبريز با : وی اضافه آرد
ها شد، اما   حضور در ميان بازاريان خواستار باز شدن مغازه

  .ورزند  اع میهای خود امتن  بازاريان از باز آردن مغازه
  ادامه اعتراض بازاريان تهران

با وجود اينکه برخی از محافل صنفی و خبری از : روزنامه سرمايه
همچنان ) سه شنبه(باز شدن قطعی و کامل بازار خبر داده اند ديروز 

بخشی از بازار تهران و بازار تبريز و اصفهان تعطيل بود و در 
لوازم يدکی خيابان ملت و تهران بازار فرش، پارچه و مغازه های 

همچنين . تعدادی ديگر از مغازه ها به صورت پراکنده تعطيل بودند
 مهرماه جاری نيز در حالی که بخشی از خيابان 22روز دوشنبه 

 خرداد و ورودی بازار بزرگ تهران شامل تعدادی از مغازه های 15
زرگری و لباس فروشی باز بودند اما همچنان بخش عمده ای از 

زار تهران شامل پارچه فروشان، کفش فروشان، فرش فروشان، با
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 متری در بازار بزرگ 200از ... بازار کبابی ها و فراشباشی و
روند افزايش .تهران تا آخر بازار و خيابان خيام همگی تعطيل بودند

تعطيلی بازار تهران که از پايان هفته گذشته تا به ديروز ادامه 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده در روز داشته در اعتراض به اجرای

يکشنبه به اوج خود رسيد به گونه ای که کل بازار تهران روز 
  .يکشنبه تعطيل بود

وضعيت بازار » سرمايه«يکی از کسبه بازار تهران در گفت وگو با 
  .را نيمه تعطيل اعالم کرد

همچنان تعدادی از مغازه ها و بازارها در » سرمايه«به گزارش 
  . در تعطيلی به سر می بردتهران

  بازار تبريز تعطيل است
بازار تبريز نيز روز گذشته تعطيل بود و برخی کسبه پيش بينی می 

  ».کردند اين تعطيلی همچنان ادامه داشته باشد
از صبح روز گذشته بسته بود ) بازار سنتی(بازار سرپوشيده تبريز 

بودند که در و بازار زرگرها و طالفروشان از اولين بازارهايی 
اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده مغازه های خود 
. را تعطيل کرده بودند و همچنان اين روند در اين بازار ادامه دارد

 مهرماه جاری نيز در تعطيلی کامل به 22اين بازار روز دوشنبه 
می » سرمايه«يکی از کسبه بازار تبريز در گفت وگو با .سر برد
بح روز گذشته رئيس شورای اصناف تبريز برای باز ص«: گويد

کردن مغازه ها در بازار اقدام کردند که اين اقدام تنها منجر به باز 
  ».شدن برخی مغازه های صنف طالفروش شد

رئيس شورای اصناف تبريز با ارائه اطالعيه «: او خاطرنشان کرد
ا شد، ای به صنف زرگران و طالفروشان خواهان باز کردن مغازه ه

  ».اما بازاريان از باز کردن مغازه های خود امتناع کردند
در خيابان فردوسی تبريز هم مغازه ها نيمه تعطيل «: او اضافه کرد

  ».بودند
بازاريان تبريز خواستار لغو قانون «: اين کسبه بازار تبريز افزود

اجرای ماليات بر ارزش افزوده هستند و تا زمان ابالغ لغو اين 
ز سوی سازمان امور ماليات مغازه های خود را باز نخواهند قانون ا

در همين حال جمشيد انصاری عضو کميسيون اقتصادی  ».کرد
روز گذشته بازار بزرگ تبريز تعطيل بود و «: مجلس نيز اعالم کرد

  ».رايزنی ها برای بازگشايی مغازه ها ادامه دارد
   درصد بازار اصفهان تعطيل است80

 درصد بازار اين 80صفهان نيز خبر می رسد که حدود اما از بازار ا
شهر در اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده تعطيل 

 روز پيش آغاز شده است 9تعطيلی بازار اصفهان که از . است
  .همچنان ادامه دارد

  اعتصاب سراسری بازاريان تهران همچنان ادامه دارد
  از سايت بخش فارسی راديو اسرائيل

ادامه اعتصاب بازار تهران عليرغم همه تالشهای دولت و اعزام 
  مامورين 

پيرامون ادامه اعتصاب های گسترده در بازارهای تهران و 
شهرهای بزرگ و کوچک ديگر ايران امروز اخبار متفاوتی می 

 از جمله خبرگزاری -در حاليکه خبرگزاريهای غيررسمی ايران. رسد
تاکيد می کنند که اعتصاب » خانه کارگر«، وابسته به » کار ايران«

 نيز اقدامات اعتراضی در – دوشنبه –ها خاموش نشده و امروز 
تهران ادامه يافته، منابع خبری وابسته به دولت از پايان گرفتن 
اعتصاب ها در اين مرحله خبر می دهند، و مدعی هستند که 

گر شبکه اصلی از سوی دي. »آرامش به بازار بازگشته است«
راديوی جمهوری اسالمی ايران امروز برنامه های گفت و گوی 
طوالنی در نکوهش اعتصاب بازار و رفتار بازاريان پخش می کرد 
و مدعی بود که بازاريان افرادی سودجو هستند که به بهانه يک 
. ماليات سه درصدی می خواهند زندگی را بر مردم سخت تر کنند

ی در اين برنامه خود، بعدازظهر امروز از رايدوی جمهوری اسالم
  .سياست های احمدی نژاد دفاع می کرد

ادعای بازگشائی کامل بازار در حالی بود که خبرگزاری نيمه * 
بخشی «: به نقل از رئيس امور صنفی تهران نوشت» ايسنا«دولتی 

از بازار پارچه تهران امروز هم تعطيل بود و اتحاديه بنکداران 
ل صحبت با پارچه فروشان عمده فروش بازار برای پارچه مشغو

آقای قاسم . »متقاعد کرد آنها به بازگشائی محل کسب خود هستند
: گفت» ايسنا«نوده فراهانی رئيس امور صنفی تهران به خبرگزاری 

بازار طال و بازار فرش تهران امروز بازگشائی شدند اما بخشهای «
  .»عتصاب خود را ادامه دادندديگری از بازار، مانند بازار پارچه ا

شاهدان از بازار تهران گزار می دهند صدها نيروی انتظامی و * 
مامور اطالعاتی برای برخورد با بازاريانی که اعتصاب کرده اند، به 

مدعی شد که دليل حضور » ايسنا«خبرگزاری . بازار اعزام شده اند
امين امنيت نگرانی ها از ت«استقرار نيروهای انتظامی در بازار، 

اين نگرانی تنها مربوط «:  و ادعا کرده نوشت-»کسب و کار است
به برخی از سراهای دداخلی و يا پاساژهای جانبی بازار تهران بوده 

برای «: رئيس شورای اصناف ايران به اين خبرگزاری گفت. »است
  .»حل مشکل ماليات بر ارزش افزوده تالش خواهد شد

 بازار ديشب در بيانيه ای، از بازاريان انجمن های اسالمی اصناف و
  .خواست به سر کسب و کار خود باز گردند

 ساله عمر جمهوری اسالمی است 29اين نخستين بار در تاريخ * 
که اعتصاب های گسترده بازار تهران و شهرهای مهم ديگر مانند 

اعتصاب ها هفته گذشته با اجرائی . اصفهان را در برگرفته است
جمهوری اسالمی با نگرانی از . الياتی جديد آغاز شدشدن قانون م

عواقب چنين اعتصاب کم سابقه ای قويا می کوشد از طريق رسانه 
های داخلی خود اين اعتصاب را کم اهميت جلوه دهد و يا اخبار کذب 

در حاليکه سايت های خبری نيمه مستقل . درباره ابعاد آن پخش کند
تصاب در دهها شهر مملو شده در ايران از جزئيات گزارشهای اع

بازار تهران امروز بازگشائی شده «راديوی تهران مدعی بود که 
  .»است

: در تهران بعدازظهر امروز نوشت» شهاب نيوز«سايت خبری * 
 دوشنبه نيز –ادعای خاتمه اعتصاب درست نيست و امروز «

بسياری از محل های متعدد کسب و کار در تهران تعطيل بوده 
امروز در ورودی بازار «: نوشت» شهاب نيوز«يت سا. »است

تهران که با راسته طال فروشان همراه است، چهرۀ برآشفتۀ طال 
فروشان که در مقابل مغازه های بسته خود ايستاده اند، جلب توجه 

  .»می کرد
غير از طال فروشان، بخش بازار سراسری «: افزود» شهاب نيوز«

و تا »  بود، خودنمائی می کردپارچه فروشان نيز که کامال تعطيل
خروجی بازار، که کرکره هائی پائين همه مغازه ها بيش از هر 
چيزی نمايان بود و تنها برخی دکانهای خرده فروشی امروز در 

  .»بازار فعاليت داشتند
تالش مسؤولين برای متقاعد کردن «: نوشت» شهاب نيوز«سايت 

شهاب «. بودمتنفذين و رؤسای صنف های مختلف چاره ساز ن
بازاريان خواهان معذرت خواهی مسؤولين نيز «: نوشت» نيوز
 زيرا غير از بحث ماليات، آنهائی که به ما تهمت زدند، بايد -هستند

  .»عذرخواهی کنند
مشتی «احمدی نژاد و مسؤوالن دولت او، بازاريان را : گفتنی است 

  .ناميدند» قاچاقچی و سودجو
مامی ساعات امروز، حضور در طول ت«: نوشت» شهاب نيوز«

 هر چند که –گسترده ماموران انتظامی در بازار چشم گير است 
از . »امروز اغتشاش و يا شکستن شيشه هائی رخ نداد«: افزود

اين خبر می توان چنين استنباط کرد که در روزهای اخير اغتشاشات 
  .»و ناآرامی هائی اعتصابات را همراهی کرده بود

" چماقداران"تعطيلی بازار و پيشنهاد قلع و قمع به " کيهان"واکنش 
اصفهان و تبريز ,  تعطيلی يک پارچه بازارها در تهران،در بازار

روزنامه کيهان را به خشم آورده است و اين روزنامه در يادداشت 
سياسی خود خواستار قلع و قمع افرادی که از آنها به عنوان دست 

در "  و اوباش چماقداراراذل"های پشت پرده اعتصاب بازار و 
  :متن يادداشت کيهان. بازار نام برد شد

آن روز مواليمان حضرت امير عليه السالم آه از سستى و تنبلى "
برخى ياران خويش دلگير و غمزده بود، بر سنگى در آوفه ايستاد 

جماعت در . و با اندوهى آميخته به مالمت، لب به سخن گشود
گويا با خود سخن مى ) ع(اما، علىاطراف ايشان حلقه زده بودند، 

... گفت، يا شايد راز غمزدگى با خداى خويش در ميان مى گذاشت
آجايند برادران من آه راه حق سپردند و با حق، رخت به خانه 
آخرت بردند؟ آجاست عمار؟ آجاست ابن تيهان؟ آجاست 
ذوشهادتين؟ و آجا هستند برادران ديگرم آه همانند آنها بودند؟ با 

يگر به مرگ پيمان بستند، دشمنان، سرهاى آنان را براى فاجران يكد
  ...هديه بردند و

نوف بكالى آه از ياران حضرت و در آن جمع حضور داشت، مى 
به اينجا رسيد، دستى به محاسن ) ع(گويد، چون سخن حضرت امير

آنگاه سر برافراشت و ... مبارك خويش آشيد و زمانى دراز، گريست
دريغا از برادرانم آه قرآن را , گرفته و فرمود؛ ادامه سخن خويش
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واجب را برپا آردند، پس از آن آه . خواندند و در حفظ آن آوشيدند
به جهاد . در آن انديشيدند، سنت را زنده آردند و بدعت را ميراندند

به پيشواى خود اعتماد آردند و در پى او . دعوت شدند و پذيرفتند
  لبالغه نهج ا181خطبه , ...رفتند و

چند روزى است برخى از اصناف و بازاريان به تحريك شناخته شده 
تعدادى اندك از آالن سرمايه داران سودجو و حرامخوار آه آمترين 
مشابهتى با توده هاى عظيم تجار و بازرگانان و بازاريان مؤمن و 
خداجوى ندارند، در اعتراض به اجراى قانون ماليات بر ارزش 

ى خود را به ميل و يا به تهديد عوامل وابسته به افزوده، مغازه ها
اين در حالى ! همان آالن سرمايه داران مفت خور تعطيل آرده اند

است آه دولت براى توضيح و روشنگرى درباره اين قانون، اجراى 
آن را دو ماه به تاخير انداخته و اصناف را به رايزنى و تبادل نظر 

 است و ظاهرا، ديگر نبايد بهانه پيرامون قانون ياد شده فراخوانده
اى براى اعتصاب باقى مانده باشد، ولى متاسفانه و باز هم به 
تحريك همان گروه اندك، ديروز هم شمارى از اصناف به اعتصاب 

ادامه اين حرآت ناپسند بعد از تعليق دوماهه قانون از . ادامه دادند
ضوح سوى دولت و دعوت اصناف به رايزنى و تبادل نظر به و

نشان مى دهد آه ماجراى ديگرى در ميان است و متاسفانه شمارى 
از بازاريان و اصناف آه همواره به پاآدستي، ايمان و تعهد اسالمى 
و انقالبى شناخته شده و مى شوند، در چنبره فريب ديگران گرفتار 

 در مقابله با اين حرآت مشكوك و -خداى نخواسته-و يا ! آمده اند
  ...ى آرده اندناپسند، آوتاه

اينجاست آه بايد گفت؛ آجايند، شهيد عراقى ها، شهيد اسالمى ها، 
شهيد الجوردى ها و دهها بازارى شهيد ديگر آه آن روزها در 
مقابل توطئه رژيم طاغوت مردانه ايستادند، شكنجه شدند، زندان 

 يارى اسالم و مردم مظلوم آشيدند، به تبعيد رفتند ولى هرگز از
دست نكشيدند و هويت اسالمى و انقالبى بازاريان آشور خويش 

مؤمن و متعهد را بر تارك بازارها ثبت آردند و داغ سوءاستفاده از 
بازاريان و اصناف را بر دل سياه رژيم خونريز و غارتگر پهلوى و 

  ....حاميان بيرونى آن نهادند و
آجايند بازاريان بسيارى آه در روزهاى آتش و خون، آسب و آار و 
رونق بازار وانهادند و به جبهه ها شتافتند، خون دادند، خون دل 
خوردند و از حريم اسالم، انقالب و مردم مظلوم آشور خويش دفاع 

امروز، باز هم، بازار همان بازار است و اصناف همان ... آردند
اصناف ولى پرسش اين است آه با وجود توده هاى مؤمن و انقالبى 

 بايد معدودى آم شمار و آالن سرمايه دار، اصناف و بازاريان، چرا
خواست خود را آه بى گمان خواست دشمنان تابلودار اسالم است بر 

ماجرا روشن تر از آن است آه زمينه اى براى ! آنان تحميل آنند؟
  !...فريب خوردگى بازاريان مؤمن و متعهد وجود داشته باشد، چرا؟

 نزديك به يكصد سال ماليات بر ارزش افزوده، راه آارى است آه
سابقه دارد و امروزه در بسيارى از آشورهاى جهان، مخصوصًا 

 درصد اجرا 25 تا 17آشورهاى پيشرفته و صنعتى با نرخ باالى 
  .مى شود

  در اين روش
 دست واسطه ها و دالل هايى آه آمترين نقش مثبتى در توليد و -1

اين يك امتياز .  ندارند قطع مى شود- به مفهوم واقعى آن-يا تجارت
  .بزرگ و غيرقابل انكار به نفع مردم

 جلوى اقتصاد زيرزمينى آه يكى از عوامل اصلى تورم و گرانى -2
است گرفته مى شود اين نيز امتياز دوم براى مردم و توليدآنندگان و 
بازرگانانى است آه نمى خواهند حرام خوارى آرده و درآمدهاى 

  .ناسالم داشته باشند
 مالياتى شفاف مى شود و در نتيجه، شمار محدودى  حساب هاى-3

از صاحبان درآمدهاى آالن آه از امكانات عمومى بيشترين بهره را 
مى برند و آمترين سهم را مى پردازند، نمى توانند از پرداخت 
ماليات آه حق دولت و به بيان ديگر حق مسلم مردم است طفره 

ين آننده درآمد مالياتى در حال حاضر، اصلى ترين اقشار تام. بروند
 آارمندان و آارگران و قشرهاى محروم - بخشى از بيت المال-دولت

يعنى توده هاى عظيم مردم آه ماليات . و مستضعف جامعه هستند
مى دهند و از امكانات عمومى آمترين بهره را مى برند و در مقابل 

 و در آنها ، صاحبان درآمدهاى باال قرار دارند آه ماليات نمى دهند
همان حال از مالياتى آه اقشار محروم پرداخته اند بيشترين استفاده 

  .را مى آنند
درصدى را به طور  4 مردم به جاى آن آه ماليات آنونى تجميعى -4

 درصدى پرداخت مى آنند و از 3غيرمحسوس پرداخت آنند، ماليات 

آنجا آه پرداخت ماليات از سوى آنها آامال محسوس و ثبت شده 
، در مقابل انتظارات منطقى نيز از دولت خواهند داشت، به بيان است

دقيق تر، مصرف آنندگان ماليات آمترى مى دهند و انتظارات به جا 
ضمن آن آه بسيارى از آاالهاى مصرفى مثل . و منطقى نيز دارند

از اين ماليات معاف ... مواد خوراآي، بهداشتي، صنايع دستى و
  .هستند

 ها، از رشوه دهى و رشوه خوارى در  شفاف شدن حساب-5
 جلوگيرى -! آه متاسفانه خيلى هم آم نيست-عرصه مالياتى آشور

چرا آه در اين حالت، از دست رشوه خوار آارى برنمى آيد . مى آند
و رشوه دهنده نيز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار 

  .نمى دهد
 از مؤثرترين راه  اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده يكى-6

آارهاى تجربه شده براى مقابله با قاچاق آاال، فساد اقتصادى و 
آيا صنف محترم توليدآننده آفش فراموش آرده اند . پولشويى است

آه چگونه رنج توليد را بر خود هموار مى آنند ولى با نوع خارجى 
 آه به طور قاچاق وارد شده توان رقابت - مثال چينى-همين آاال

  ....ند وندار
 تمامى مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده به وضوح نشان مى -7

دهد آه اجراى اين قانون به نفع مصرف آننده، توليدآننده، تجار و 
آسبه است، اگر آسى در اين واقعيت آمترين ترديدى دارد مى تواند، 
نظر و ديدگاه خود را به طور مستند و مستدل با تصويب آنندگان 

آيا اين راه .  و آارشناسان اقتصادى دولت در ميان بگذارداين قانون
آه دولت و مجلس آمادگى آامل خود را براى اين گفت وگو و رايزنى 

  اعالم آرده اند، گره گشا نيست؟ 
 بالفاصله بعد از اعالم تعويق دوماهه اجراى اين قانون از سوى -8

 آن عده دولت آه با هدف روشنگرى درباره آن صورت پذيرفته بود،
معدود آه مى دانستند با روشن شدن اصل ماجرا مهر رسوايى مردم 
ستيزى و مفت خوارى بر پيشانى آنان خواهد نشست، به جاى 
استقبال از اين پيشنهاد، بر دامنه تحريكات و فريبكارى خود افزودند 
و اين سؤال را بى جواب گذاشتند آه اگر اين قانون آن گونه آه ادعا 

نفع مردم و تجار و توليدآنندگان نيست، چرا از ارائه مى آنيد به 
! داليل خود در يك نشست رو در رو با آارشناسان طفره مى رويد؟

و چرا از يك سو براى فريب مردم و از سوى ديگر براى همراهى با 
  !دشمنان بيروني، نعل وارونه مى زنيد؟

حت  ديروز آقاى محمد آزاد رئيس شوراى اصناف آشور با صرا-9 
عده اى چماقدار اصناف را وادار به تعطيلى واحدهاى ,اعالم آرد آه 
چماقداران اصناف مختلف را ,آقاى آزاد تصريح آرد , خود آرده اند

اظهارات آقاى ... و, تهديد به آتش زدن و تخريب مغازه ها آردند
محمد آزاد آه با مشاهدات عينى خبرنگاران و عكاس آيهان انطباق 

ان مى دهد آه اوًال؛ ماجرا يك ماجراى صنفى نيست و آامل دارد، نش
همانگونه آه برخى اخبار و گزارش هاى مستند گواهى مى دهند، 
دست هاى پنهان دشمنان بيرونى و دنباله هاى داخلى آنها، پشت اين 

ثانيًا؛ حكايت از آن دارد آه اصناف محترم و . ماجرا قرار دارد
طيلى نبوده و نيستند ولى بازاريان متعهد و مؤمن خواستار تع

متاسفانه براى حمايت از آنها در مقابل چماقداران دست همتى از 
آيا تعجب !... چرا؟. آستين اقتدار مسئوالن نظام بيرون نيامده است

آور و تأسف انگيز نيست در حالى آه به آسانى در مقابل حمله 
آنان ايستاده و توطئه ... نظامى دشمنان، خرابكارى تروريست ها و

را خنثى آرده ايم، از مقابله با يك مشت اراذل و اوباش چماقدار 
چرا بايد مسئوالن محترم انتظامى و امنيتي، اصناف ! طفره برويم؟

اگر تعارف مى ! متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟
 قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف - آه به يقين نمى آنيد-!آنيد

ان متعهد و انقالبى بسپاريد و قاطبه متعهد اصناف و و بازاري
و باالخره شايسته و . بازاريان را در مقابل اراذل بى دفاع نگذاريد

ضرورى است آه بزرگان و معتمدين بازار و اصناف دعوت 
خيرخواهانه و منطقى دولت را لبيك گفته و نظرات آارشناسى خود 

تا ضمن روشنگرى درباره را با آارشناسان دولت در ميان بگذارند 
ماهيت قانون ماليات بر ارزش افزوده و توضيح منافع آن براى 
مردم، اگر نقص و اشكالى نيز بر آن وارد است با حمايت دولت 
خدمتگزار و مردمى اين نواقص احتمالى را برطرف آرده و راه 

     گردآوری از آسمان ديلی نيوز  .سوءاستفاده دشمنان را سد آنند
 سالم دمکرات: در سايت ببينيد   1387  مهر24

.............................................  
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 *ديدگاه * 
 گرائی وغرب  اسالم، اسالم : مقاله بقيه

  رياحی. ح: برگردان  -  اعجازاحمد : نوشته
. کندنيز صدق می" بنيادگرائی "اين امر حتی درمورد مفهوم مورد اختالف

پذيرفتيم که اصطالح اگر حتی به خاطر بحث و استدالل هم که باشد، می
توان به ها کاربرد دارد، امری که نمی آندر خصوص همه" بنيادگرائی"

آن اطمينان داشت، مجبوريم  بين اين يا آن  نوع بنيادگرائی به طور 
شناسی ی جامعه که وظائف اوليهدر اين جاست. اساسی تمايز قائل شويم

جا اين. شود آغاز می–گرائی  نه مذهب بلکه اسالم–گرائیتطبيقی اسالم
گر کل اين نقطه ها بلکه فقط با يک مقايسه که بايد توضيحهم نه با تعميم

دو کشور . افغانستان و ايران"  بنيادگرائی: "نظر باشد، پيش خواهم رفت
در يکی انقالب .(زمان تجربه کردندقريبن همای که انقالب را تهمسايه

اسالم، در افغانستان قرن بيستم، پس از ) کمونيستی و در ديگری اسالمی
چه امروزه پاکستان جداشدن اجباری از پيوندهای تاريخی خود از آن

از (و از آسيای مرکزی ) ی استعمارگری  بريتانيادر نتيجه(شود ناميده می
ی وسيعی رشد کرد که به طور ، در گستره)ریطلبی تزابرکت  توسعه

های بی حاصل کوهستانی با منابع کم گاهها و پناهعمده شامل فالت
رشد صنعتی در آن ناچيز است، روابط اجتماعی آن . کشاورزی است

ی هرمی استوار ایهای عشيرتی و روابط عشيرهعمدتن بر همبستگی
ی متوسط جديد از طبقههای کوچکی در شهرهای اصلی آن گروه. است

اين مجموعه را سلطان مسلمان معتدلی در کابل سرپا . کنندزندگی می
ی کشور را ی اصلیا ی که بدنهنگهداشته بود که بر مناطق دور افتاده

ها مسلط بودند، کنترل مستقيم ای برآنهای منطقهداد و ساتراپتشکيل می
 برای هر شصت 1978 در زمان کودتای کمونيستی سال. محدودی داشت

) زنان يک درصد(نفر يک مال وجود داشت و نه درصد مردم سواد داشتند 
های ازلی و جمعيتی عمومن روستائی که اغلب به خاطر بدهی و وفاداری

ای، مخصوصن در مناطق پشتون،  به خان خانان ای و فرقهعشيره
ی فرار و ها و نخبگان شهروقتی پس از کودتا اغلب خان. وابسته بودند

) مورد پناهندگان درايران متفاوت است(عمدتن به پاکستان  رفتند، 
ای که در گرائیاسالم. دهقانان مستقل را نيز به اين کار تشويق کردند

ی لوکس  برای ثروتمندان و چادرهای های  ويالئی خانه-تبعيد پا گرفت
ارا بود که ای را دی مشخصات جامعه همه-کهنه و نخ نما برای تهيدستان

ی  راستين در آن رسوم عشيرتی را به عنوان رسم و آئين  اسالمی
ی وابستگی در شکل عشيرتی خود به زندگی ادامه داد، رابطه. پذيرفتند
درحقيقت، فقدان . ی مالها و عامه مردم پايدار ماندگونه که رابطههمان

که ان جائیيک دولت متمرکز و شرايط تبعيد در کشوری بيگانه يعنی پاکست
کردند، مناسبات ی خود را تامين میها به سختی مخارج زندگی فقيرانهآن

چنين . بزرگ خانی را تشديد و وابستگی پناهندگان تهيدست را افزايش داد
های واقعی که برای جهاد ضد گيری هسته ی افغانبود شرايط شکل

رجی ی مزدوری ی خا-ها هزار جهادیها و دهبين اين(کمونيستی گرد آمدند 
 ).های مرتبط با آن گردآوری کردند بايد تمايز قائل شدکه سيا و آژانس
ی ی تهيدست، فاقد تحصيالت مدرن، قربانیها هزار نفریجمعيت صد

زده از واقعيت تبعيد و فالکت ی فئودالی و روحانی و وحشتسلطه
ريکا بسيج ای بود که به تصميم امی اجتماعیهای پناهندگی، تودهاردوگاه

های بی خدائی دست زند  که شد تا به جهادی اسالمی عليه کمونيست
کشور را زير کنترل خود داشتند و عليه اتحاد شوروی مبارزه کنند که 

- گرای پاکستانی که  تا آناحزاب اسالم. ی نظامی پرداختبعدن به مداخله
 و ای  بودند، نيز تصميم گرفتند دمزمان در کشور عناصری حاشيه

ی اسالم اين نخستين نسخه. ی اين جهاد را فراهم کننددستگاه نظری
ی قشون شوروی، شکست ی افغانی بود که با عقب نشينیگرائی

ها و ايجاد دولت مجاهدين يعنی نخستين دولت اسالمی در تاريخ کمونيست
ها و نخبگان ی بزرگ خانگرائیاين اسالم. افغانستان، به ثمر نشست

- های گوناگون ثروتزمان به راه افتادند تا به شيوهکه در آنشهری بود 
ای که اندوزی کنند، چه از طريق کشت خشخاش و چه با فروش اسلحه

 .ای و جهانی تامين کرده بوداياالت متحده در بازارهای منطقه
معنی اين واژه . گرائی به شکل طالبان ظاهر شدنسخه ی دوم اسالم

که ) هامدرسه(ای های علميه پايهاقع در حوزهها در وآن. است" طالب"
های غيردولتی و غيره ها و ديگر حاکمان خليج و سازمانآمريکا، سعودی

اين مدارس را . کردند، به طلبگی مشغول بودندرا تامين میی آنبودجه
گرای پاکستانی برای پناهندگان بدبخت افغانی با قدرت اداره احزاب اسالم

ی ثابتی را تجربه نکرده بودند بلکه کودکان هرگز زندگیاين . کردندمی
های خانه: ی دودمان عشيرتی  و دربدری ناشی از جنگ  بودندثمره
ترين نوع شان، کم سوادی هميشگی ی آنها، تلقين متعصبانهگلين

شان از الهيات اسالمی، علم حقوق يا ها، بی اطالعی کاملبنيادگرائی به آن
ان  بلوغی  که،  به عنوان سرباز، کشتن با سالح را در علم تاويل  و دور

در گرماگرم اين شرايط رشد کردند، . جهادی هميشگی آموزش ديده بودند
ها های ديگری به آنبه مردان جوانی تبديل شدند و در نهايت هم گروه
. تر شهری و دنيا دوستپيوستند که کمتر بيسواد بودند و تا حدودی بيش

ی اياالت متحده  که از امرای جنگی مجاهد  دست نشاندهکه دولتزمانی
کاری در تجاوز، قتل و نابودی تشکيل شده بود به منجالب فساد، افراط

ديگر فرو رفت، دولت پاکستان، دور از چشم آمريکا، تصميم گرفت يک
را ) ی تاريخ اندجاودانی" هایطالبان"که اکنون (های پيشين اين طلبه
چون هم] طالبان[ها آن. گر تبديل کنده نيروی مداخلهدهی و بسازمان

ی شود که بخش عمدهاگرچه گفته می(طوفانی به افغانستان هجوم بردند 
و کشور را به .) ها انجام داده استجنگ را ارتش پاکستان به نفع آن

 .سرعت اشغال کردند
د آوردند ای را به وجودر افغانستان فقط نوع رژيم اسالمی] طالبان[ها آن

خشکه مقدس، بی سواد، مقرراتی و : ها ياد داده بودکه زندگيشان به آن
ها هزار زن تجاوز به ده] مجاهدين و امرا[اسالفشان . قرون وسطائی

طالبان چنين کاری نکرد ولی افغانستان را به زندان بزرگ . کرده بودند
رکت در زنان حق مشا. ی محض برای زنان تبديل کردندزندگی خانوادگی

ای و گرسنگی به ی تودهزندگی ی اجتماعی نداشتند و در شرايط تهيدستی
وقتی طالبان از لطف و عنايت آمريکا محروم شدند، . بردندسر می

شان نسبت به زنان به افسانه تبديل شد، اما تجاوز ی اجتماعیسختگيری
د توجه وار به زنان که به دست مردان اتحاد شمال ادامه داشت،  مورتوده

بخشی از ائتالف حاکمی را تشکيل ] شمال[نبود زيرا تجاوزگران اتحاد 
ها سر کار آورده بود و دادند که اياالت متحده پس از شکست کمونيستمی

]  به افغانستان[طور بخشی از ائتالفی که پس از تجاوز اياالت متحده همين
بان حکومت طال. و رسميت بخشيدن به دولت کرزای به وجود آمد

ها، اين وحشتناک بود اما در عين حال، در افغانستان پس از کمونيست
-تنها زمانی  بود که نه نخبگان حاکم به زنی تجاوز کردند، نه  حکومت

 .گری رشوه گرفت، نه ترياک کشت  و نه هروئين توليد شد
ايران . ی ايران مقايسه کنيدرا با نوع بنيادگرائی"  بنياد گرائی"اين انواع 

خيز، کانون رزمين همه نوع منابع طبيعی از جمله آب و زمين حاصلس
های با طور کانون يکی از فرهنگتمدن پيشااسالمی شکوهمند، و همين

ی فرهنگی آسيای های متمادی، برای  مجموعهعظمت  اسالمی طی قرن
اش همانند جنوب غربی به خاطر عظمت دستاوردهای ادبی و هنری

از دو شاعری که عمومن در ادبيات  فارسی . پاايتالياست برای ارو
است که ) درحقيقت، رمان(روند، يکی رومی ترين به شمار میبزرگ

ی شرقی است و ی کوچکی درآناتولیآرامگاهش  در قونيه، شهر زيارتی
. ی  مريد دارد، و ديگری، حافظبيشمار صوفی) جمعيت(های در طريقت

ی  بنگال دعوت شد تا آن ادگاه ايالتیحافظ يکبار در دوران کهولت  به د
  .را  شکوه و افتخار ببخشد

اصالحات نوگرايانه در ربع نخست قرن بيستم تقريبن يک قرن ديرتر از 
ی عثمانی به ايران راه يافت و بر فرهنگ بورژوائی کشور اثر ترکيه

شکل سلطنتی حکومت زمانی . گذاشت که کمتر تکوين يافته و متراکم بود
که درست زمانی(ی بيست به  قدرت رسيد ی پهلوی در دههادهکه خانو
.) کردساالر سکوالر ملی در ترکيه  پادشاهی را ملغی میی دولتجمهوری

ای که با تاج و تخت بورژوازی. حفظ و با گذشت زمان بسيار قدرت گرفت
ای است که ايرواند آبراهيميان، مرتبط نبود نتوانست رشد کند، و اين پديده

بورژوازی سلطنتی " ورخ معتبر ايران  مدرن، برای آن اصطالح مناسب م
ای شامل تقريبن دو هزار فاميل که در ی يکپارچهرا ابداع کرد، طبقه" 

-دولت رانت ) 10. ( ی جامعه مجزا بودندنظام سلطنتی ادغام و از بقيه
ند، مند بودوران آن که از درآمد سرشار نفت بی نهايت بهرهخوار و بهره

عمدتن اياالت متحده که پس از (های غربی به لحاظ سياسی متحد قدرت
جنگ جهانی دوم بريتانيا را به عنوان قدرت اصلی در منطقه  از صحنه 

دانستند چه  فرهنگ خود میها و در آنو وابسته به آن) خارج کرده بود
ی هابا اين همه،  بی شباهت به شيخ نشين. بی نهايت غربی شده بودند

شکل . ی خليج، ايران  فقط به خاطر نفت نبود که  اهميت داشتنوکيسه
ی بسيار نيرومند بازار را ی سنتیهای پيشين انباشت سرمايه، بورژوازی

ی سلطنتی بسيار ثروت اين بورژوازی از بورژوازی. به وجود آورده بود
تر بود و از ادعاها و روابط کمتر و پايگاه اجتماعيش از آن وسيع

ی اقتصادی و پيوندهای فرهنگی آن بورژوازی سلطنتی از جمله وابستگی
ايران پس از جنگ جهانی دوم، در عين حال، طبقه . با غرب نفرت داشت

- ی متخصص، روشنفکران اهل ادب پرجنب وجوش و طبقهمتوسط شهری
ی خوار و جامعهنبود پيوند بين دولت رانت. ی کارگر رو به رشدی داشت

ی وسيعی را برای دم و دستگاه روحانيت فراهم ساخت که مدنی، عرصه
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توانست از دربار و وابستگان آن فاصله بگيرد و در عين حال از طريق 
اين . ی فاميلی در بين مردم نفوذ گسترده پيدا کندی بسيار پيچيدهشبکه

دار مرتبط می ساخت و از طريق شبکه آن را به نخبگان تجاری و زمين
ی مردم پيوند يافته با عامهی بسيار سازمانی هرمینهادهای مذهبی

در اين محيط، اپوزيسيون کمونيست، ناسيوناليست . کردبرقرار می
ای از رقابت و ی درهم تنيدهگرايان معتدل در شبکهسکوالر و حتی اسالم
  .همکاری رشد کردند

ر های سکوالها و ناسيوناليستنخستين اپوزيسيونی که پيرامون کمونيست
کرد و ی ملی آن را رهبری میشکل گرفت، دولتی را تشکيل داد  که جبهه

به نخستين  ملی کردن نفت در تاريخ  خاور ميانه به رهبری مصدق 
- شناسيم هيچای که با چپ آن گونه که میزادهمصدق اشراف. منتهی شد

کرد که خواستش محدود کردن گونه ارتباطی نداشت، ائتالفی را رهبری می
چنين هموار کردن زمينه ی اصلی کشور و همنترل خارجی بر منبع طبيعیک

العمل عکس.   بر سلطنت بود- کم و بيش به مدل بريتانيا–کنترل پارلمانی 
اياالت متحده کودتائی بود که به کمک سيا راه انداخت، شاه را به تاج و 

 در خوترين سازمان امنيت، ساواک، راتخت خود باز گرداند و درنده
منطقه برای شاه  به وجود آورد که به عنوان پليس شبه نظامی نيز خدمت 

ی های سکوالر به رهبریسرکوب شديد چپ و ناسيوناليست. کردمی
ساواک پس از کودتا وضعيتی را به وجود آورد که درآن احساسات 

ی ضد سلطنتی و ضد امريکائی به قوت خود باقی ماند و بسيار گسترده
ی مدنی نبود که دست اما  هيچ نهاد سکوالری در جامعهتشديد شد، 

نخورده باقی مانده باشد يا، دست کم، آن اندازه نيرومند باشد که بتواند آن 
احساسات را بروز دهد، ولی نخبگان مذهبی تقريبن دست نخورده باقی 

اش را تاريخ سکوالر شاه، پشتيبانان او و حتی حاميان خارجی. ماندند
ی روحانيت که به  قدرت فزاينده بيستم گمراه کرد،  به طوریپرقدرت قرن

در چنين شرايطی کم بها دادند، شرايطی که روحانيت ديگر رقيب 
کرد که جنبشی که هيچ کس باور نمی. ديدقدرتمندی در مقابل خود نمی

 .رهبری آن را مالها در دست داشته باشند بتواند سلطنت را سرنگون کند
که در ی اصلی ايننکته.  و توضيح آن انقالب نيستجا جای شرحاين
گيری آن انقالب نيروهای سکوالر و چپ نيرومندی شرکت داشتند و شکل

که خمينی قدرت خود را تثبيت کرد بود که اين نيروها را، فقط پس از آن
افزون براين، . ی قهرآميز و روشمندانه، نابود کردنداغلب به شيوه
گذشته از بخش  . ود به هيچ وجه يکدست نبودندگرا خنيروهای اسالم
ی متوسط صاحب حرفه  وتخصص يا گرايانی هم از طبقهروحانيون، اسالم

کار تر بازار وجود داشتند  که به لحاظ اجتماعی محافظهی سنتیبورژوازی
گرائی نداشتند، های افراطی اسالمبودند ولی به هيچ وجه گرايش به شکل

های مدرن جذب شده بودند ی دانشگاههای دانشجوئیشجوانانی که از جنب
های چپ سرخورده  بودند اما عميقن و روشنفکران با نفوذی که از جنبش

های باالتر روحانيت در حتی رده. های چپ قرار داشتندتحت تاثير ايده
ی خط و مشی عقيدتی و علوم الهيات با يکديگر عميقن اختالف زمينه
های بانفوذ  ديگری چون طالقانی وجود اهللامينی، آيتگذشته از خ. داشتند

ی ی اسالم به سوسيال دموکراسیداشتند که تفسيرشان از اقتصاد سياسی
مدرن نزديک بود، يا شريعتمداری که پيروان زياد خود را داشت  و 

تر بود، اما با تفسيرهای خمينی از مسائل تر و سنتینظراتش  پدرساالرانه
. نخستين دولت را مهدی بازرگان و بنی صدر اداره کردند. هم نظر نبود

بر سر حد و مرز پيشروی . هيج يک ازين دو عضو روحانيت نبودند
ريزی شده در پارلمان اختالفات عميقی  وجود اصالحات ارضی برنامه

ی مدل ناصری شبيه بود داشت و نظری که حاصل شد به ساختار اقتصادی
 .ماندتصاد در دست بخش دولتی باقی میی اقهای اصلیکه درآن بخش

بنا بود ايران اسالمی . های زيادی شددر پيشبرد اين خط و مشی سازش
ی ايران، ی اسالمیجمهوری: ای باشد با قانون اساسیباشد ولی جمهوری

برغم اين حقيقت که در تاريخ اوليه يا قرون وسطای اسالم به چيزی که 
- اسی ی جمهورخواهانه دريافت کرد، نمیاحتمالن بتوان از آن قانون اس

ی روحانيت بودند، فقط افرادی که مورد تائيد شورای عالی. توان رسيد
توانستند کانديد انتخابات شوند ولی انتخابات قرار بود آزاد و عادالنه می
معلوم شده است که روحانيون ارشد از کانديداتوری احمدی نژاد، . باشد

دند ولی او انتخابات را برد و کسی هم تالش رئيس جمهور فعلی، ناخرسن
.  روحانيون ايرانی به اين ترتيب بيش از اف-نکرد مانع پيروزی او شود

های انتخاباتی و قانونی به روند) بخش ملی الجزيرهی آزادیجبهه(ان . ال
ها ی علوم اجتماعی و فلسفی غرب هم اکنون در حوزه. احترام گذاشتند

های مجهز به کامپيوتر جا کتابخانهشود و در همانیی قم تدريس معلميه
های کاملن مدرن سازماندهی شده است و کسی با به بازار طبق برنامه
فمينيست های . زندی کتابی از کانت يا هگل مژه برهم نمیآمدن ترجمه

اند،  شانس عالی برای کسب مقام اسالمی  که  درکاليفرنيا آموزش ديده

  دارند، و حتی اين شانس را دارند که به عنوان پليس ]اسالمی[در دولت 
ی موئی در خيابان تنبيه نهی از منکر زنان را به خاطر پيدا بودن طره

تری در تحصيل و های بزرگدر حقيقت، زنان طبقات عامه گام. کنند
شان در زمان حکومت سکوالر و اند تا مادرانها برداشتهآموزش حرفه

 آميزه ی به کل بافت سياسی]. 79[ز انقالب گرای شاه پيش اغرب
پرستی و پوپوليسم، خصوصی است از دموکراسی و الهيات، قدرت

توان منطقن هم می. ی اجتماعیی افراطیکاریآبادگرمداری و محافظه
های درون ترين فراکسيونگفت که اگر غرب و اسرائيل جلوی  افراطی

يوسته خطر آشکار غرب را تکرار گرفتند و نمی گذاشتند که پرژيم را می
کنند تا بتوانند مردم را به پشتيبانی از  دولت ملی متحد سازند و جلوی 

ای زياد بود که برای انتقاد را بگيرند، شانس پيروزی  نيروهای داخلی
 . کننددموکراتيزه کردن  و سکوالريسم  مبارزه می

که صرفن توضيح جا هم مساله نه دفاع از روحانيون ايرانی بلدر اين
افغانستان و " هایبنيادگرائی"تفاوت اوضاع و احوال خاصی است که 

در . ی ترکيه را هم مثال آوردتوان نمونهمی. اندايران در آن رشد يافته
کند، در ی حاکم که با اکثريت قابل اتکائی حکومت میترکيه حزب اسالمی

ای، مخصوصن های منطقهداران کوچک شهرکآغاز در محيط  سرمايه
ی داران که از سلطهاين سرمايه. های ساحل شرقی، نيرو گرفتشهرک
ای که پايگاهش در استامبول بود، به خشم آمده بودند، حاال ديگر سرمايه

اند که آن سلطه و ی کافی نيرومند شدهحتی در استامبول به اندازه
- وند، اسالمدر اين ر. ترين وجه به چالش کشندسروری پيشين را به شديد

هارا ميتوان  با مسيحيت دموکرات مسيحيان آلمان کاملن قابل ی آنگرائی
 .قياس دانست

  نابودی سکوالريسم در شرق و غرب                  
های پس از ی کشورهای  اکثرن  مسلمان طی سالی دقيق نقشه  بررسی

نست ی آدهنده نشان– 1965 و 1945های  بين سال–جنگ جهانی دوم 
که اغلب جوامع اسالمی، از اندونزی تا الجزيره،  به استثناء عربستان 

های کمونيستی، های خليج،  نسبت به ايدهسعودی و شيخ نشين
- بين سال. اندمارکسيستی و عمومن سکوالر بی نهايت نظر مساعد داشته

کودتا در اندونزی، نابودی فاجعه بار ارتش (ی شصت های اواسط دهه
انقالب (ی هفتاد و اواخر دهه)   و غيره1967رب درسال سکوالر ع

 1980-1979 در ايران، آغاز جهاد افغان در سال 1978اسالمی درسال 
جهان پيشين که سکوالريسم در آن  غالب  بود و چپ در موضعی ) 

تهاجمی قرار داشت، به بحران عميقی گرفتار شد، در عين حال  کل نظام 
ی ايران و عربستان سعودی گرائی بنيادی رقابتحکومتی به سيطره

چرخش شگرف در ايران پس از سه ربع قرن جنبش های نوگرا، . درآمد
های سکوالر به ی چپ کمونسيتی و ناسيوناليستسکوالر و ضدسلطنتی
ِ  عربستان ی  روحانی،  در واقعيت، از پيشرویسوی نخبگان انقالبی

 تاريخی که  -تاريخ اعرابی سعودی از موجوديتی بی ثبات در حاشيه
  - های نوگرايانه در سراسر جهان عرب قرار داشتی انگيزهتحت سلطه

- زمانی. به مرکز فرماندهی آن جهان احتمالن کمتر شگرف و عجيب است
 نيروهای نظامی ناصر را منهدم کرد، به همراه 1967که اسرائيل در سال 

- والر و سوسياليستیی سکآن ناصريسم را نيز شکست داد که جريان ملی
ی اقتدارمدار در جهان عرب بود و در نتيجه توازن قوا بين مصر شکست 

 و -ی شهریای در مرکز اسالم مديترانه–خورده و دچار کابوس 
ی سلطنتی بيابان نشين عربستان سعودی دينانهی پاکی وهابیپادشاهی

م بيابان و برای نخستين بار، احتمالن طی يک هزاره، اسال. بر هم خورد
قاهره، دمشق، بغداد، ( ميهن شهرهای بزرگ -ها بر اسالم جهانواحه

( خيزهای حاصل، سواحل و دره)بيروت، حلب و شهرهای فلسطين اشغالی
 .غلبه پيدا کرد) نيل، دجله و فرات

ی منظم ی شوروی از افغانستان و فروپاشیعقب نشينی ( 1990در سال 
گرا در ابل و ظهور نخستين رژيم اسالمسقوط دولت کمونيستی در ک. آن

ی کشورهای همان نقشه) تاريخ مدرن آن کشور تحت قيمومت آمريکا
" ی آن چيزی قرار گرفت که برنارد لويس  اکثرن مسلمان زير سلطه

ی بين اسالم و ناميد و هانتينگتن  آنرا درگيری" ی اسالماحيای دوباره
 –ها ی اين توضيح همهشايد. دهد يهودی توضيح می-غرب مسيحی

بار از چپ نيرومند سکوالری که موضع تهاجمی چرخش تاريخی و فاجعه
ی  با مراجعه-گرائی به مثابه نيروی غالبداشت به رشد سريع اسالم

 .سريع به رويدادهای خاصی کمک کننده باشد
 فرماندار مستعمره بريتانيا در تهران به  وزارت امور 1948 در سال -

"  توده ]" حزب[نويسد که ی محرمانه میدرپيام رسانی]  نگليسا[خارجه 
گيری از طريق داند زيرا موضعش قدرتضرورت انقالب را منتفی می

ی يال و کوپالش حزب با همه" توده " درآن زمان . صلح آميز است
ی بريتانيا، ی فرماندار مستعمرهدر تصور هيجان زده. کمونيست ايران بود
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گونه که رويدادها اما همان. رفت که قدرت را به دست بگيردحزب توده می
ی ليبرال و سکوالر به رهبری مصدق بود که ی ملینشان داد،اين جبهه

دولت را تشکيل داد، تالش کرد نفت را ملی کند و در رابطه با اين قضيه 
ی جا نکته اين است که همانند اوائل دههدر اين. با سلطنت در گير شد

- ها و دمکراتی کامل کمونيست فضای سياسی ايران تحت سلطهپنجاه، 
ديگر های ليبرال يا سکوالری قرار داشت که در بسياری مسائل با يک

. ی راديکال متحد بودندمخالف ولی در نوعی ناسيوناليسم اقتصادی
  طراحی کرد، آن ناسيوناليسم اقتصادی را 1953کودتائی که سيا در سال 

ی داخلی سفاک ساواک  را  را احيا و نيروی امنيتیشکست داد، سلطنت
های ليبرال سرکوب شدند و خالء ها و دمکراتکمونيست. به وجود آورد

. ای به وجود آمد که اپوزيستون روحانی در آن سلطه پيدا کردگسترده
اهللا طالقانی  چون آيتهم" جناح چپ " که خود ترکيبی بود از –روحانيت 

" اهللا شريعتمداری و در عين حال، چون آيتهم" جناح راست " و 
جالل ) ی سابق ایروشنفکر توده(چون علی شريعتی و " هائی راديکال
ی آيت اهللا خمينی انقالب  خالء را پر کردند و سرانجام به رهبری-آل احمد
شود و جا همه نوع پيچيدگی ديده میدر اين.  را به ثمر رساندند1978

ی نهاد روحانيت شيعه خود يکی از اين عوامل است، ی ويژهساختارهرمی
 سيا، هيچ 1953توان گفت که همانند کودتای سال اما به طور کلی می
بينی کند که ايران  ربع قرن گوئی يا پيشتوانسته پيشکس احتمالن نمی

 .کندبعد انقالبی اسالمی را تجربه می
اش  جهان، مشخصهترين کشور مسلمان طور هم اندونزی، بزرگ همين-

ترين حزب کمونيست پس از چين   اين بود که بزرگ1965درسال  
کرد که يک رهبر وشوروی را داشت و کشور را سوکارنو  رهبری می

ی جنبش غير متعهدها جنبش ضد استعماری و يکی از معماران اصلی
- هايش  به اسالم اشاره کند همانسوکارنو عالقمند بود در سخنرانی. بود
آوردهای دين هندو و بوديسم هندوستان ر که نهرو مشتاقانه به رهطو

جست، اما سياست اندونزی تقريبن به طور کامل کالسيک توسل می
هم  کشوری که در آن  فرهنگ اسالمی همه گير بود، سکوالر بود، آن

فرهنگی که  با دين هندو و حتی عناصری از بوديسم همراه بود و در آن 
سپس کودتای ضد . تری داشت تا اسالم در هندوستانيقی عمکشور ريشه

تری  فرا رسيد که بزرگ1965ی سال کمونيستی و ضد ناسيوناليستی
ی دوم را به وجود ها در تاريخ بعد از جنگ جهانیحمام خون کمونيست

آورد،  قتل عام بيش از يک مليون را به دنبال داشت و به ديکتاتوری 
 - ای  که هم اکنون با آن روبروئيم ندونزینوع ا. سوهارتو منتهی شد

اسالمی مشخصن راستين و پايبند اما به لحاظ سياسی معتدل در راس و 
ی مستقيم  نتيجه-تر جامعهجريانات مستبده و هزاره باور در سطوح پائين

ست که ارتش در ابتدا نابود کرد و آن چيزی که پس از آن ایآن چيزی
 .اجازه داد رشد کند

اساسن در آن . 1952-1948های طور بود جريان مصر سالن همي-
قصر، مرکز : آمدها چهار مرکز قدرت وجود داشت يا به وجود میسال

ای نماد آن را توان در معنای گستردهمتعادل ليبرال و ناسيوناليست که می
کودتای ). برادری اسالمی(ها و اخوان المسلمين دانست، کمونيست" وفد"

ر که رژيم ناسيونال، سکوالر و استبدادی ناصر از آن سر بر نجيب و ناص
ها باقی ماند را ی اين مراکز قدرت را نابود کرد و آنچه از آنآورد، همه

اوج موفقيت رژيم جديد ملی کردن کانال سوئز درسال . مطيع خود ساخت
 فرانسه و - و ايستادگی پيروزمندانه در مقابل تجاوز بريتانيا1956

بين آن اوج پيروزی و افول رژيم پس از شکست سال . بوداسرائيل 
-ی جريانات سياسی ی سنی ی مطلق، سيد قطب، قهرمان ادعائی1967

ی  چندانی تاثيرآنی] مصر [ گرای امروزی، بدار آويخته شد که بر جامعه 
 اسرائيل به مصر حمله کرد، ارتش 1967پس از آن در سال . نداشت

تحقير ناصر، تغيير . به اشغال خود درآوردمصر را نابود و سينا را 
ی اساسی در توازن قوا در جهان عرب، از مصر ناصر تا سلطنت وهابی

جوامع ("عربستان سعودی و سر برآوردن جماعت االسالمی معروف  
از کوران اين حوادث که مسئول قتل ) از قبيل تکفير و الحجره" اسالمی

ی  مذهبی  تر قلمرو  سياسیالسادات بودند و هم اکنون بر بخش راديک
، حزب معتدل ]المسلمين[مصر سلطه دارند و به همراه آن احياء اخوان 

ی های افراطکارانه و تقلبات انتخاباتیپاکدينانی که اکنون، به رغم سفاکی
ی جهان عرب، رژيم مبارک، متحد محبوب امريکا در بخش غير سلطنتی

 . بر متن سياست انتخاباتی سلطه دارد
های بسياری های فشرده اما روشن وآشکار ميتوان نمونه نمونهبه اين
های ظريف، جزئيات و درک  پيچيدگی توان با تفاوتهريک را می. افزود

هر يک موضوع مطالعاتی است که حجم يک . و تناقض آن غنی ساخت
 جا اجازه دهيد بهدر اين. ها بسيار هم  مفيدندبرخی ازين. طلبدکتاب را می

که داستان بيهوده و مالل آور اين: بازی خطرناک خالف واقعيت بپردازيم 

فرض کنيد سيا درايران کودتا . چه پيش نيامد که ممکن بود پيش بيايد
ها اجازه داده بودند ها و ناسيونال ليبرالانداخت و به کمونيستبراه نمی

يا به در چنين صورتی شاه . نقش خود را در سياست ايران بازی کنند
ها يا به دست يکی از آن نيروهای سکوالر  ليبرال–دست اتحاد کمونيست 

 صورت چه نوع ايرانی می درآن. اما نه روحانی سرنگون شده بود
فرض کنيد کودتای موفقی در اندونزی اتفاق  طور هم، داشتيد؟ همين

- ی سکوالر، کمونيست و ناسيوناليستنيافتاده بود، از نيروهای سياسی
ی ضد امپرياليست حمام خون براه نينداخته بودند و رژيم سوهارتوئی ها

 .وجود نداشت
- ای  نمیتر يا چپ اما، بی ترديد، سکوالر و مترقیی ليبرالآيا اندونزی

ها درصلح صفا ی بين دينتوانست وجود داشته باشد که با جنبش نزديکی
اشد،  نه قتل عام جا وجود داشته بی القاعده درآنبه سر برد و نه شاخه

  بالی و امثال آن؟
-  مصری وجود داشت که می1954فرض کنيد، برای مثال، در سال 

طبق . گذاشتند با پويايی  درونی خود راه خويش را در دنيا پيدا کند
دانيم که رژيم  ناصر که ادعا می شد  اتفاقاتی که در مصر رخ داد، می

از کاريکاتور سوسياليست است، در بهترين حالت  چيزی بيش 
اما . اش عميقن به استبداد آغشته بودسوسياليسم نبود و ناسيوناليسم

ی خالف واقعيت مصر ناصری را فرض کنيد که به طور دريک بررسی
ی براندازی از ی يا دست کم توطئهی واقعیدائم از کابوس احتمال حمله

ی  لیبرد، مصر ناصری که مجبور نبود عمده ی درآمد مخارج رنج نمی
خود را صرف تجهيزات نظامی کند، به طور دائم در وضعيت جنگی به سر 

.  مواجه نباشد و آن شکست قاطع را نخورده باشد1967نبرد، با جنگ 
ای که به دنبال آن شکست پا گرفت اتهامی را عليه ناصر گرائیاسالم

که ناصر در هدايت اين: مطرح کرد که هنوز بی پاسخ مانده است
ی اعراب عليه اسرائيل، حفظ حيثيت مصر و سرزمين آن و دانهپيروزمن

های فلسطين کاملن شکست ی سرزمينجلوگيری  اسرائيل از اشغال بقيه
و . به اين اتهام پاسخی داده نشد زيرا اتهام درستی بود. خورده است

گرايان پس از ثبت اين اتهام بی پاسخ، قول نجاتی را دادند که بر اسالم
ها و  شما  مصريان، عرب-ما به شما: باوری به آن معتقدندرهمبنای هزا

 آنچه را ناصر نتوانست بدهد، تحويل -شما مسلمانان هر کجا که هستيد
خواهيم داد و ما موفق خواهيم شد زيرا خدا با ماست، اما، او، پروردگار، 

. که او کافر بودبا ناصر نبود به اين دليل که او سکوالر بود و مختصر اين
 به 1967ی بی نهايتی که شکست سال در شرايط سر در گمی اجتماعی

وجود آورده بود، آن قول نجات کارگر افتاد و بسياری از جوانان را آن 
که يک دهه بعد قاتلين سادات زمانی. نوع فرجام شناسی با خود همراه کرد
ار ها گفتند که در جوانی طرفدای از آنمحاکمه شدند، بخش قابل مالحظه

گرايان  به دنيای سياسی اسالم1967اند وپس از شکست سال ناصر بوده
 به خارطوم سفر کرد، با 1970در ضمن، ناصر در سال . اندپيوسته

پادشاه سعودی قرارداد صلح امضا کرد و در شرايطی نبود که از 
 دراردن در 1971فلسطينيان در مقابل قتل عامی حمايت کند که در سال 

که بين سلطنت متمايل به غرب و سازمان آزادی بخش نبرد قدرتی 
پس از آن قتل عام، پس از قتل عام صبرا . فلسطين سکوالر پيش آمده بود

 و بخصوص پس 1982و شتيال در جريان حمله اسرائيل به لبنان در سال 
- ی آن بود، اسالم که اياالت متحده حامی1993ازقرار داد اسلوی سال 
در اين . تری پيدا کردان روز به روز قدرت بيشگرائی در بين فلسطيني

روند سازمان آزادی بخش فلسطين ابتدا از توش وتوان انداخته شد و 
سپس کاريکاتوری از آن باقی ماند که با فساد هميشگی که داشت خود را 

 . آن زمان بود که خالء به وجود آمده را حمس پر کرد. از دورن تضعيف کرد
تاريخ خالف واقعيتمان،  مصری را تصور کنيم که در که در اما برای اين

  1967ی  شکست سال آن بسياری از سکوالرها سال گذشته  در نتيجه
به اردوی اسالم گرايان  نپيوستند، بايد اسرائيل متفاوتی را نيز تصور 

. کردمثلن نوع اسرائيلی که مارتين بوبر زمانی از آن دفاع می: کنيم
ور بوده است که اهميت صرف هولوکست در اروپا ظاهرن بوبر براين با

اند وطنی برای خود اش آنست که يهوديانی که جان سالم بدر بردهالزمه
. شان تضمين شودها در آنجا برایپيدا کنند که زندگی فارغ از قوم کشی

رسد او هم برخالف بن گورين براين باور بوده است که اما به نظر می
رسند اگر قبول ين به صلح و امنيت پايدار نمیيهوديان هرگز در فلسط

جا رفته بودند تا سر زمين ملت ديگری را اشغال کنند، نکنند که به آن
ی خود را داشتند که تاريخش به که آن ملت ديگر هم حقوق قانونیواين

کند گردد و اينکه بنابراين عدالت حکم میپيش از مهاجرت يهوديان برمی
يگان خود درصلح و آرامش زندگی کنند، همسايگانی که يهوديان با همسا

بسياری از يهوديان آن زمان به . که  حقوقی مطلقن برابر با آنها دارند
ی عميقن ترديد داشتند، ی اروپائینوع معين ناسيوناليسم پراکنده
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 ملتی بود که به لحاظ قومی خالص باشد -ناسيوناليسمی که در پی دولت
ای يسم اکثريت باوری که به دنبال مزايای ويژهوهمين طور به ناسيونال
صهيونيسم . ی يک کشور بود مذهبی در محدوده-برای يک اکثريت قومی

بسياری از . ی بودی اروپائیکندهدقيقن همان نوع ناسيوناليسم پرا
زمان بی ترديد جماعت يهوديانی را در يهوديان ضد صهيونيست آن
هائی بدانند که ند  که خود را نه غربیکرداسرائيل يا فلسطين  تصور می

کنند بلکه  ملتی که ضروری به لحاظ جسمی خارج از اروپا زندگی می
ی جديد يا قديم که در بين ساکنين قديمی است به مثابه ملت شرق ميانه

 .کنند، اخالق جديد تعلق داشتن را بياموزنداين سرزمين زندگی می
ی زيستیه اين سرزمين کهن ، همکه برای تازه واردين ب مختصر اين

ی  ناسيوناليسم   عرب نياز به نرمش بسيار در تصفيه-يهودی
ی نه وابستگی و تعريف  خود بر متن هويت اوليه. صهيونيستی دارد

ناپذير، بلکه زيست مدرنی که آزادانه  قومی يعنی يهوديت نفوذ-مذهبی
ی گذشته و تعلق ی اروپاگزين شده باشد و برخاسته از رنج و بدبختی

شود، دولت آنچه از چنين زيستی حاصل می. آسيای غربی حال
ست که يهود، مسيحی و مسلمان را بيک ایدموکراتيک سکوالر چند قومی

گيرد که به نژاد يا مذهب امتيازی ای  دربر میسان  در نظام حکومتی
 اسرائيل چيست،  چه بايد. ی گشوده ی هميشگی بگوئيم خانه-دهدنمی

شود و حل آن مساله اساسن  به آنجا مربوط می: تواند باشدباشد، چه می
 .جاستهم بنابراين به طور عمده  در همان
گرائی نه از تعلق داشتن ی اسالم و اسالمبنابراين، فرض کنيد که بررسی

ی  زمان حالی آغاز شود که چنان از اوليه و ازلی بلکه از سست بنيانی
ی هدفمندی که خود را جزء  است که انسان شيوهعدالت سکوالر محروم

کثرت محض شرايط  نا مطلوبی . آن يا  متعلق به آن  بداند،  سراغ ندارد
- ی ديگری که میشيوه.  شودکه همه نوع رشد سرطانی درآن ممکن می

ی ی ادارهکه افراد بشر وظيفهکه زمانیتوان اين قضيه را بيان کرد،  اين
توانند نيز داشتند که می را  به عهده گرفتند، اين ادعاامور جهان مادی را

تر از آنی که انحصارگران رنگارنگ کتب عدالت را اجرا کنند، عدالتی کامل
جهان سکوالر بايد نه يک بار بلکه دوبار عادل  .دهندمقدس ارائه می

ی آنچه برای خود تعريف کرده است و برای خنثی کردن در محدوده: باشد
بدين معنی . توانسته است داده باشد که خدا عدالت برتری را میاين ادعا

ی کافی عدالت داشته باشد تا که جهان سکوالر بايد برای انسان به اندازه
ی دنيوی مجبور نباشد به طور دائم به عدالت خدا درمقابل بی عدالتی

 .توان گفت، سياست برابری های راديکالمی. متوسل شود
  :هايادداشت

 . 21-15 ص ص 1998ی ژانويه"  نوول ابزرواتوز" ی روزنامه – 1
: ها ازمرز عبور کردند به پرزيدنت کارتر گفتمروزی که شوروی: "برژينسکی گفت

حاال فرصت بدست آمده است که جنگ  ويتنام اتحاد جماهير شوروی رابرای آن 
ی ا فروپاشیترين مساله برای تاريخ جهان چيست؟  طالبان يمهم... بوجود آوريم
ی اروپای مرکزی ی شوروی؟ مشتی مسلمان تحريک شده يا رهائیامپراطوری

 وپايان جنگ سرد؟
ی با هويت اسالمی وشرايط مهاجرت به  در مورد تامل اوليه و قاطع در رابطه- 2

: ی نگاه کنيد به مقدمه- دراين مورد بريتانيا- داریی سرمايهجوامع پيشرفته
 و اسالم"در اثر عزيز العزمه تحت عنوان " ی اروپائیبيلهاسالمی  و ق" فرهنگ"

  . 1992سال . ورسو: لندن"  مدرنيته
" زدائیی يونانيتسه مرحله در برنامه: "ی اصلیی واتيکان ازسخنرانی ترجمه- 3

 www.zenit.org: توان در آدرس زير مطالعه کردرا می
را قضات اسالمی به  ) 2:256ی رهسو." ( ال اکراه فی الدين"حکم قرآن .  ايضا- 4

هائی آورند که مشخص کنند يک حاکم مسلمان چه حمايتکرات برای اين  مثال می
 .موظف است به تابعينش بدهد  که دارای مذاهب ديگری هستند

ی اروپائی، سکوالريسم راچينگر پيرامون ترکيه درجامعه"ی  در مقاله– 5
  قابل دسترس 2004 اگوست 11"  لد نيوزکاتوليک ور"ی در روزنامه"اروپائی

  www.cwnews.com:در آدرسزير
 ". ی يونانيت زدائیسه مرحله دربرنامه " - 6
از بچالش طلبيدن کليسا بپرهيزيد : "ی پال کوکوسکی تحت عنوان  نقل در مقاله- 7
  .2002اول دسامبر" کاتوليک  نيوز تايم " ی مندرج در روزنامه" 
اثر ساموئل پی هانتينگتن ص ص " ها و بازسازی نظم جهانیبرخورد تمدن " - 8

 .نشر سيمون وشوستر: نيويورک  . 1996 سال 21 و20
  .46 و36  نگاه کنيد به ص ص 28ص .  ايضا - 9

ايران بين دو : " مخصوصن نگاه کنيد به اثر اروند آبراهيميان تحت عنوان - 10
 . 1982نشر پرينستن ، سال : پرينستن" انقالب
اسالم سياسی : "اين مقاله، قرار است همراه مقاالت ديگری  تحت عنوان* 

.توسط نشر بيداران در شهر هانور آلمان منتشر شود" وغرب  
  

………………………………….....  
  

سنديکای کارگران شرکت واحد پيام همبستگی 
  جهانی با کارگران ايران درهفته ی اقدام

 
 : در اين پيام همبستگی آمده است

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اعالم 
 مهر ٢٨ تا ٢٢هفته همبستگی جهانی با کارگران ايران که از تاريخ 

) تی افآی (ماه و توسط فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل 
 . اعالم شده است، تشکر و قدردانی می کند 

حمايت های بی دريغ و دوستانه شما اميد و توانايی ما را در راه 
مبارزه برای دست يابی به اهداف صنفی مان، احقاق حقوق پايه ای 
کارگران و حفظ و گسترش تشکل مستقل کارگری مان استوارتر می 

 . دارد
واحد در هفته همبستگی جهانی ما در سنديکای کارگران شرکت 

برای بهبود وضعيت کارگران حمل ونقل در سطح جهان و به ويژه 
ايران خود را در کنار شما می بينيم و از خواسته های به حق همه 

ما . همکاران خود در بخش های مختلف حمل و نقل حمايت می کنيم
يم در از تمام کارگران شرکت واحد و همه کارگران ايران انتظار دار

 . سطح گسترده به اين کمپين همبستگی بپيوندند
اين اقدام بين المللی شما برای ما فرصتی دوباره است تا به همراه 
  : همه کارگران در ايران بر خواسته های به حق خود تاکيد کنيم

سنديکای کارگران شرکت واحد خواهان آزادی فوری و بی قيد و  -١
 .ت مديره سنديکا از زندان استشرط آقای منصور اسالو رئيس هيئ

سنديکای کارگران شرکت واحد ايجاد تشکل های مستقل کارگری  -٢
 . را حق مسلم کارگران می داند و بر آن تاکيد دارد

 سنديکای کارگران شرکت واحد خواهان ابطال تمامی پرونده -٣
هايی است که برای فعاالن سنديکايی و ديگر کارگرانی که به جرم 

رای برپايی تشکل و احقاق حقوق صنفی شان تشکيل شده مبارزه ب
 . است
سنديکای کارگران شرکت واحد برای بازگشت به کار کارگران  -۴

اخراج شده سنديکايی که تنها به خاطر دفاع از حقوق صنفی خود و 
 . همکارانشان از کار اخراج شده اند، پا فشاری می کند

 با اميد به گسترش عدالت در همه جهان 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

١٣٨٧/٧/٢٣ 
  سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

نام و آدرس  (  با ذکر کامل منبع،استفاده از مطالب اين سايت( 
 . ) بالمانع است)سايت سنديكاي واحد 

info.dicavahedsyn.www        info.syndicavahed@info 
 com.yahoo@vahed_syndica           com.gmail@syndicavahed  

 …………………………………...  
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  گزارش مراسم يادمان جانباختگان
 )کانادا ( در ونکوور 

کانون ايرانيان مدافع صلح ، آزادی  و عدالت اجتماعی " به دعوت 
جهت گراميداشت ياد جانباختگان سه دهه حاکميت رژيم جنايتکار " 

جمهوری اسالمی  و از جمله به مناسبت بيستمين سالگرد قتل عام 
 اکتبر ٤مراسم باشکوهی  در  , ١٣٦٧بستانزندانيان سياسی در تا

"  شب در آمفی تئاتر دانشگاه کاپيالنو در ١٠ تا ٦ از ساعت 2008
 نفر شرکت ٢٥٠برگزار شد  که در آن بيش از "  نورت ونکوور 

  .کردند 
از زندانيان , ماهرخ ,  مجريان برنامه ,  در ابتدای قسمت اول 

عوت از شرکت کنندگان سياسی سابق بهمراه رسول مراسم را با د
به يک دقيقه کف زدن بياد رزم پرشور هزاران زندانی سياسی و 

آنگاه صفار ساعد بيانيه . آغاز کردند, جانباخته راه آزادی و برابری
ضمن محکوم کردن سه دهه جنايات , کانون را قرائت کرد که در آن 

ه مطالباتی چون آزادی بدون قيد و شرط کلي, رژيم جمهوری اسالمی
سنگسار و اعدام و همچنين , لغو کامل شکنجه, زندانيان سياسی 

محاکمه عامالن و آمران سه دهه کشتار و نسل کشی سياسی رژيم 
به دست مردم را برجسته نمود و از خانواده های جانباختگان که در 
طول اين دوران هرگز نگذاشتند ياد اين عزيزان از خاطره ها محو 

  . شود نيز قدردانی کرد
 گفت 67از سه دهه جنايات رژيم و قتل عام تابستان , سپس رسول

حافظه , و از همگی خواست که با گراميداشت ياد اين جانباختگان
وی گفت که کشتار خونبار . تاريخی جامعه را زنده نگهداريم

خاص , زندانيان سياسی و مخالفين رژيم های حاکم برجامعه نابرابر
 روندی است که از زمان پيدايش بلکه.  يک مقطع و زمان نيست

قانون و تصويب آن به دست حاکمان و قدرتمندان زمان آغاز گرديد 
از زمان همورابی در بابل که ,  هزار سال پيش5يعنی حدودا , 

بيائيد قوانين شکنجه .  اعدام نام گرفت, شکنجه و کشتار انسان ها
مبارزه ای با , و اعدام را که در طول تاريخ بر ما تحميل شده است

از جوامع انسانی بر کنيم و مسببين آن را به , پيگير و هميشگی
شاعر ، , برنامه با شعرخوانی مهرانگيز جهانشاهی . محاکمه بکشيم

سپس . نويسنده و مادر يکی از جانباختگان جنبش چپ ، ادامه يافت
, گروه موزيک ايرانی به روی سن آمد که در آن محبوبه موج

سياسی سابق به همراهی نوای دلنشين ساز محسن هنرمند و زندانی 
  .سه سرود خاطره انگيز خواند, فرد و محسن

مرز جدايی ذوب گشته و مهر سکوت از , آنگاه که هنر رخ مينمايد
هنر در قالب تصوير بسيار گوياست و هنر . لب ها برگرفته ميشود

نقاش و زندانی سياسی سابق که با نمايش اساليدی از , شهره کيا
ارهای دستی خود در زندان رژيم از شرايطی که اين آثار را خلق ک

, بعد از اين برنامه . نمونه ای از آن بود, سخن گفت, کرده است
, ماهرخ با تأکيد بر اين امر که يک انسان ميکشد انسانی ديگر را

کسانی , از شاهدان عينی گفت, می کشد در خويشتن انسان بودن را
.   کننده واقعيات تلخ و شيرين زمان خويشندکه در طول تاريخ بازگو

زندانی سياسی چپ در دو , وی سپس به معرفی رسول شوکتی 
رسول شوکتی به مثابه .  رژيم  پهلوی و جمهوری اسالمی پرداخت 

خاطرات هولناک و غم انگيزی از زندان و , يکی از شاهدان زنده
با جمعيت , بويژه نوجوانان  را, شکنجه و اعدام زندانيان سياسی 

از جوانانی سخن گفت که در زندان به بلوغ . در ميان گذاشت
جوانی و بلوغ را از آنان , رسيدند ولی جمهوری اسالمی زندگی 

آنها را نيز به جوخه , گرفت و پس از سال ها به بند کشيدنشان
  .اعدام سپرد

 Son, بعد از اين سخنرانی ، نوبت به گروه موزيک گواتمااليی 
Rebelde  ,) اين گروه متشکل از .  رسيد ) فرزندان شورشی

فعالين سياسی تبعيدی گوآتماال است که با اجرای تعدادی ترانه های 
کماندانته چه " سياسی اسپانيولی و از جمله ترانه فراموش نشدنی 

مورد تشويق , و صحبت کوتاهی در مورد همبستگی جهانی, "گوارا
  .حاضرين قرار گرفت
کوتاه که در آن با شيرينی و نوشيدنی از شرکت بعد از يک تنفس 

در اين بخش . کنندگان پذيرايی شد ، قسمت دوم برنامه آغاز گرديد 
قرائت شد که , ابتدا پيام ناصر زرافشان به مراسم يادمان ونکوور

در آن بار ديگر بر عزم انسانهای آزاده برای برچيدن بساط استبداد 
بعد از شنيدن اين پيام . يد شده بود ، نابرابری و شکنجه و اعدام تاک

دلگرم کننده از داخل کشور ، نوبت به گروه موزيک افغانی رسيد که 

روزنامه نگار و هنرمند مترقی و آزاده افغان به , در آن مجيد قيام
همراه فرزندان هنرمند خود ، با اجرای چند ترانه خاطره انگيز 

سرزمينی صحبت کرد از , " سرزمين من"افغانی و از جمله ترانه 
  .که با ما دردهای مشترکی دارد

سپس ماهرخ از اين گفت که ما امشب در شرايطی به دور هم جمع 
شده ايم که هنوز هم برخی از عزيزانمان در زندان های رژيم بسر 

هم اکنون مقاومت بسياری صورت ميگيرد و خبر از . ميبرند
. های کردستان استاعتصابات در برخی از زندان ها از جمله زندان 

پس از . وی حاظرين را به پشتيبانی از اين مقاومت ها دعوت کرد
که  ياد آورادامه مبارزه خانواده ,  "گلزار خاوران" آن فيلم مستند 

  و عزم هر ساله آنها برای  حضور در ٦٠های قتلهای سياسی دهه 
, چ به نمايش گذاشته شد که به دنبال آن عبدالقادر بلو, خاوران است

پشت , طنزپرداز و نويسنده عضو کانون نويسندگان در تبعيد , شاعر
ميکروفون قرار گرفت  و با يک طنز کوتاه و نيز يک داستان کوتاه 

پس از آن .  از فضای سنگين ناشی از فيلم گلزار خاوران کاست , 
" گروهی از دانشجويان آکادمی رقص ون لينا با آهنگ معروف 

که توسط سارا برايتمن و آندره " فظی کنيموقت آن است که خداحا
رقص کالسيکی را ارائه دادند که در ادامه , بوچلی خوانده شده است

با اجرای باله انفرادی يکی از معلمين رقص با آهنگ معروف 
سبک زيبايی از رقص کالسيک اعتراضی , جان لنون" تصور کن"

  .به نمايش گذاشته شد
شاعر و  روزنامه , ن مهجوریدر بخش ديگری از برنامه،  رامي

اشعاری از زنده ياد احمد شاملو  و نيز قطعاتی از ساخته های , نگار
سروده وی مورد توجه .  خود را به همراهی موزيک دکلمه نمود

  .قرار گرفت, از جمله جوانان, بسياری از شرکت کنندگان
, سرود خوانی و شعرخوانی مجيد ميرزايی , آخرين قسمت برنامه

شاعر و عضو کانون نويسندگان ايران در , ی سياسی سابقزندان
با , وی در ابتدا سرود خاوران  را که خود ساخته بود. تبعيد بود 

همراهی جمعيت حاضر خواند و آنگاه شعری را که در زندان بياد 
پس از آن .  قرائت کرد, زنده ياد سعيد سلطانپور سروده بود

کت کنندگان که با حضور ماهرخ و رسول از شر, مجريان برنامه
آزادی و , به دعوت کانون ايرانيان مدافع صلح, خود در اين مراسم

و همچنين از اسپانسورهای , عدالت اجتماعی پاسخ مثبت داده بودند
تشکر کردند , برنامه که به برگزاری اين مراسم ياری رسانده بودند

در از حاضرين دعوت نمودند که , و با اعالم وقت آزاد کوتاهی
که مورد استقبال , ميکروفون را در اختيار بگيرند, صورت تمايل
پايان برنامه اعالم , سپس با پخش سرود انترناسيونال. قرار گرفت

گرديد که که با دادن گل به خانواده های عزيزان جانباخته همراه 
  . بود

الزم به ذکر است که جمعيت شرکت کننده خود نيز با آوردن گل و 
گان سه دهه حاکميت جمهوری اسالمی  و همچنين عکس جانباخت

برگزارکنندگان مراسم  با افروختن سه شمع بزرگ بياد سه دهه و 
بيست شمع کوچک بياد بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی 

 ، در کنار شعارهای زينت بخش محوطه ورودی ٦٧در تابستان 
, ع رژيم بودندسالن و عکس هايی از خاوران که بيانگر ابعاد فجاي

دفتر يادبودی که از سوی . جلوه خاصی به مراسم  بخشيده بودند 
کانون تهيه شده بود نيز مورد توجه حاضرين قرار گرفت که در 

تنی چند در آن سطوری نگاشتند که حاکی , تنفس و در پايان برنامه
شکنجه و اعدام اثری , از اميد به دنيايی بود که در آن از زندان

از نکات قابل توجه ديگر مراسم امسال ، همکاری فعال .  نباشد
با .  تعدادی از جوانان نسل سوم بود که بسيار نويد بخش است 

    !تشکر از حضور و همکاری گسترده همه عزيزان شرکت کننده 
  ونکوور-کانون ايرانيان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی

  )داکانا(                                 

……………………………………….  

  



 16

 
 اطالعيه

  !تغيير شبکه ماهواره ای تلويزيون برابری 
تلويزيون برابری ترسيم سيمای زندگی و رزم کارگران و 

مزدبران است و همآوازانی که برای عدالت ، آزادی و خود 
!حکومتی مردمان پيکار می کنند  

 به "*افغانپيام "     برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون 
ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج پخش می 

 . شود
  :ماهواره هات برد در ايران واروپا 

 روزهای جمعه هفت و نيم و تا هشت ونيم بعدازظهر به وقت ايران 
 است و برابر با ساعت پنج تا شش بعدازظهر  به وقت اروپای غربی

م تا يازده ونيم صبح به وقت بازپخش آن؛ شنبه ها ساعت ده وني
  .ايران و ساعت هشت تا نه صبح شنبه به وقت اروپای غربی

 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا
بازپخش آن؛ جمعه س و به وقت لوس آنجلجمعه  هشت تا نه صبح 

                                .ساعت يازده تا دوازده شب به وقت لوس آنجلس
هم  می توانيد برروی سايت تلويزيون برابری امه ها رااين برن

   :تماشا کنيد 
htm.tvbarabari/org.radiobarabari.www://http  
   com.glwiz.wwwشبکه ماهواره ای پيام افغان در سايت    * 

 .از طريق اينترنت قابل دريافت است
 :  نشانی وتلفن تماس با ما

     net.radiobarabari@tv   ٩٩ ٣٠۵ ۶٠۵-۶٩-  ۴٩+  

……………………………………….  
  

   عقب نشينی دولت،اعتصاب بازار: بقيه مقاله 
  و کم درآمدها را, هر جا توانست طبقات تهيدست. را هم غارت کرد

کشاند و صدای فرياد اين " نرخ های بين المللی"زير گيوتين 
با اين حال برخی . تهيدستان را هم به دست امنيتی هايش خفه کرد

 با سکوت در مورد عقب ،رسانه های حامی سياست نئوليبرال
د البته بدون نشينی احمدی نژاد در برابر اعتصاب بازاريان و ص

به سمت نرخ های "تبيين معنای واقعی حرکت خزنده اين دولت 
 حمله احمدی نژاد به سرمايه داری جهانی را تيتر می کنند ،"جهانی

تا از اين طريق ضمن بزک چهره اين مجری گستاخ طرح های 
 چهره ،رسوای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ايران

مارخانه ای جهانی را هم سياه نشان دهند و واقعی منتقدان اقتصاد ق
 آدمی مثل احمدی ،القا کنند که گويا سخنگوی انتقاد از سرمايه داری

  .نژاد است
 اما بيرون از اين برخورد رسانه ای ارزان مايه که فقط می تواند 

 بيرون از طرح ها و برنامه های مقطعی رژيم و ،مايه نيشخند شود
 ورای آن که رژيم برای حفظ ،جناح هايشرقابت های نيرنگ بازانه 
 و يا اين ، کدام مار از آستين بيرون آورد،موجوديت بحران زده اش

که باالخره موفق شود بخشی از هزينه ادامه بقايش را در شرايط 
 آنچه کامال محرز است اين ،بياندازد يا نه" بازار"فعلی به گردن 

يط زندگی مردم را است که هر روز ادامه موجوديت اين نظام شرا
 .بدتر و دشوارتر می کند و دردی تازه بر دردهای مردم می افزايد

  1387 مهر 23                                                         

……………………………………  

 استقبال بی سابقه از
 آثار کارل مارکس در نمايشگاه کتاب فرانکفورت

 
 

هاى  رفته آتاب نسل امروز دانشگاهبيشتر جوانان و : يورن اشترومپ
  ..خرند مارآس را مي
بحران اقتصاد جهانی و ترکيدن حباب اقتصاد قمارخانه : روشنگری

ای که سرنوشت ميليونها انسان را به مشتی قمارباز حريص و 
موج تازه ای ار , اشتهاناپذير در بورس های جهان گره زده است

ايحاد ” کاپيتال“رکس خالق رويکرد به انديشه های راديکال کارل ما
”  ديتس�آارل “رئيس انتشارات ” يورن اشترومپ“. کرده است

: شهر برلين در همين رابطه به روزنامه گاردين چاپ لندن گفت
به گزارش فارس وى همچنين ” .مارآس دوباره مد شده است“

المللى  درباره فروش اين روزهاى آتاب مارآس در نمايشگاه بين
هاى مارآس در نمايشگاه  اين روزها آتاب“:  گفتآتاب فرانكفورت

سابقه موجب شگفتى ما  رود و اين افزايش بي به خوبى فروش مي
: وى همچنين درباره مخاطبان امروز آثار مارآس گفت” .شده است

هاى مارآس را  رفته آتاب بيشتر جوانان و نسل امروز دانشگاه“
امروز ما و همچنين دهنده اوضاع بد اقتصادى  خرند و اين نشان مي

  ”.ناموفقيت اقتصاد نئوليبرال امروز اروپا است
……………………………………  

  
  
  

  
 
 

       
       
       
       
       

        
 

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
mco.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

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

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
   برابریسايت راديو

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  شريه انگليسی ايران بولتنن

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

مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع 
   .سازمان نيستند


