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 بحران مالی کشورهای سرمايه داری
 

 .در گفتگوی تلويزيون برابری با محمد رضا شالگونی
 

محمد رضا شالگونی  ش دوم گفتگوی تلويزيون برابری باينک بخا
درمورد بحران مالی آمريکا و کشورهای بزرگ سرمايه داری که از 

گفتار و با تالش در حفظ سادگی گفتاری اش به نوشتار در آمده  
 :است در اختيار خوانندگان نشريه قرار می گيرد

 
در بخش اٌول ! رابریبا سالم به ببنندگان تلويزيون ب :  برابری

  برنامه در رابطه بانگاهی به بحران 
تازه ی جهانی، به مشخصات عمومی بحران  مالی کشورهای 

در ادامه اين بحث اکنون باين می پردازيم . سرمايه داری پرداختيم 
. که بحران از کجا شروع شد يا علت های بی واسطه آن چه بودند 

 داشتند و داليل اصلی آن بعد به عواملی که در اين بحران نقش
در اين رابطه با محمد رضا شالگونی گفتگوئی .  خواهيم پرداخت 

ابتدا از ايشان سئوال می کنم که داليل بی واسطه ی اين . داريم 
 بحران چه بودند، از کجا شروع شد و چرا چنين دامنه ای پيدا کرد؟ 

 
ی سالم من هم به شما و بينندگان تلويزيون برابر:    شالگونی 

داليل بی واسطه بحران مسلمًا مساله بحران مسکن . عرض می کنم
 بود که با 2007چهارده ماه پيش و در ژوئيه .  در آمريکا بود

سقوط بعضی شرکت های رهن که اعتبارات رهنی می  داند اين 
بنابراين می شود گفت . بحران شروع شد و سقوط گسترش پيدا کرد

ه مسکن در آمريکا بی ترديد به بحران که طی اين چهارده ماه مسال
اينرا نمی شود انکار کرد که عامل بی واسطه . بزرگی تبديل شده 

بحران و جائيکه انفجار از آنجا شروع شده در واقع مساله مسکن 
اين دو در شروع و .  در آمريکا و البته هم چنين در انگليس بود

بته از قبل هم دامن زدن به اين بحران مخصوصًا نقش داشتند و ال
 . قابل پيش بينی بود

در حال حاضر مهم است که توجه داشته باشيم که بيش از سه 
ميليون وششصد هزار نفر خانه هايشان مصادره می شود بخاطر 
اينکه امکان ندارند اقساط خانه هائی را که به رهن گرفته اند 

اخت پنج ميليون ديگر هستند که به دليل عدم امکام پرد. بپردازند 
اقساط رهن در مرحله دادگاه و جريان قضائی می باشد و می رود 

حتی شرايط خاصی برای دادگاه . که خانه هايشان مصادره شود 
فکرش را بکنيد که بيش . گذاشته اند که مصادره ها را تسريع کنند 

از هشت ميليون آدم در آمريکا گرفتار از دست دادن خانه هايشان 
رگی است و مهم تر از آن يک آشفتگی است اين بحران بز. هستند 

که در نظام مالی ايجاد می کند که بايستی اين يکی را مورد توجه 
در اين فاصله قيمت مسکن از آن نقطه ی اوجی که تا قبل . قرار داد 
 داشت، در آمريکا بيش از سی و سه درصد سقوط 2007از ژوئيه 

ز پنجاه درصد کرده و بعضی ها می گويند که در انگليس بيش ا
البته اگر همين پنجاه درصد را در نظر بگيريم ، . سقوط کرده است 

 بوده هنوز خيلی 1997باز هم قيمت مسکن از آنچه که در سال 
 . باالتر است 

بنابراين مهم است که توجه کنيم اين بحران مسکن ناشی از چه 
 با در واقع اين نوعی سفته بازی در مسکن بود که در مقابله. بوده

 شدت پيدا کرد؛ بانک 2001 شروع شد و سال 2000بحران سال 
برای اينکه جلوی بحران را بگيرد که بيک ***** فدرال آمريکا 

و اين باعث . رکود عمقی نرود، شروع کرد به ريختن پول به بازار 
نرخ .  شد که در حوزه های مسکن يک سفته بازی شروع شود 

کدفعه از شش درصد به يک درصد يعنی ي. بهره عمًال به صفر رسيد
خيلی از آدم هائی که حتی پولی نداشتند . و بعد نيم درصد رسيد

و اين سيستم بانکی هم يک سلسله . هجوم آوردند که خانه بخرند
 که به هر کسی که – مالی کردن اقتصاد همين است -کارهائی کرد

در آن لحظه امکاناتی داشت و آمادگی داشت در عين حاليکه در 
آمدهای روشن و ثابت و پايداری نداشت، وام می دادند که مسکن 

خيلی ها آمدند مسکن بگيرند بی آنکه دارائی داشته . داشته باشد
را بوجود آورد که در واقع زير معيارهای "رهن ساپرای" باشند و 

خيلی ها خانه می . معمولی و متعارف اعتبارات رهنی می دادند 
آن ساکن شوند بلکه برای اين می خريدند خريدند نه برای اينکه در 

که چون قيمت خانه ها در نتيجه اين رونق باال می رفت، در آينده 

اصًال خود اين درآمدی شد برای . بفروشند واز اين محل سود ببرند 
 . خيلی ها و به بحران کنونی دامن زد

اگر بخواهيم سابقه ی اين نوع سفته بازی را ببينيم ، مشابه اش در 
 و در ژاپن بورس بازی روی زمين ها شروع شد و 1980هه د

. قيمت زمين بشکل انفجاری باالرفت و به آنجائی رسيد که ترکيد 
اًما .  را در ژاپن بوجود آورد 1990همين سفته بازی رکود دهه 

االن خيلی از منتقدان و مفسران آنگلو ساکسون از ژاپنی ها انتقاد 
در حاليکه بانکهای . ی احتياط می کنندمی کنند که چرا بانکهای ژاپن

ژاپنی چهارده تريليون دالر پس انداز خانوارهای ژاپنی را در اختيار 
ازاين نظر . دارند ولی به سفته بازيهای اين چنينی ميدان نمی دهند 

آنها  هميشه مورد انتقاد بوده اند ، منتهی ژاپن سعی کرده باين 
 فدرال –ود بانک مرکزی آمريکا در اينجا اًما خ. جريان کشيده نشود

 و بانک انگليس و خزانه داريهای آنها در دامن زدن به اين -رزرو
 .بحران نقش مهمی را داشتند

 
خوب توضيح داديد که بحران کنونی از بحران مسکن در  :   برابری

ولی داليل اينکه بحران چنين دامنه جهانی ای . آمريکا شروع شده
مالی گسترده منجر شده چيست ؟  اينها چه پيدا کرده و بيک بحران 

 ربطی بهم دارند؟ و در واقع داليل عمده تر اين بحران چه هست ؟
  

همانطور که گفتم مساله مسکن علت بی واسطه ! بله  :  شالگونی
علت عمده ی بحران را که حاال  . است ولی همه ی علت ها نيست 

ريکا و خود نئو ابعاد جهانی پيدا کرده بايد در خود اقتصاد آم
ليبراليسم و سيستم مالی شدن اقتصاد کشورهای پيشرفته و اقتصاد 

يک **** برای اين قضيه بايستی از ماليه يا . جهان جستجو کرد
فاينانس قبل از هر چيز عبارتست از سيال . تصوری داشته باشيم 

افزايش قابليت تبديل سرمايه و ثروت ها به نقدينگی . کردن سرمايه 
 می دانيد که از اوايل قرن بيستم بحث سرمايه مالی مطرح شد مثًال. 

و مارکسيست ها در اين مورد پيشتاز بودند که مطرح کردند که اين 
چه عواقبی در ساختار اقتصادی و مدل های انباشت  سرمايه داری 

از آن موقع که مطرح شد ادغام سرمايه صنعتی و سرمايه . دارد 
ورد که سرمايه  مالی ناميده می شود ، بانکی چيزی را ببار می آ

 . اکنون يک قرن گذشته و اتفاقات زيادی روی داده است 
مساله اينست که حاال خود پول که در اقتصاد قبل از اين دوره اساسًا 

حاال پول خودش . وسيله پس انداز و غيرو بود. وسيله معامالت بود
بسته بندی می کنند بيک کاال تبديل می شود و بنابراين است که آنرا 

. و در بسته بنديهای مختلف بصورت انواع کاالها در می آورند 
 – محصوالت گوناگونی –" پروداکس ها" اصًال پول را با اصطالح 

اگر اينرا نفهميم خيلی از ! پول را می گويم. به بازار می آورند
اگر قبول بکنيم که فايناس عبارتست از . مسائل را نخواهيم فهميد

ل کردن سرمايه يعنی اينکه امکان بدهيم که هر کس بتواند هر سيا
    مثًال خانه يا -دارائی ای که دارد بصورت اعتبار در بياورد

 و به اعتبار آن وامی بگيرد و آنرا در جای ديگر –کارخانه اش را 
خرج يا سرمايه گذاری کند؛ اين نقد شدن يا سيال شدن سرمايه يک 

در جهت حرکت سرمايه وجود داشت از بين سلسله از موانعی را که 
واقعيت اينست که وقتی سرمايه گذاری در اقتصاد واقعی . می برد

مثًال يک نفر که کارخانه ای . اتفاق می افتد، سرمايه منجمد می شود
تاسيس می کند ، سرمايه اش را روی ماشين آالت و زمين و مواد 

هر لحظه خواست اوليه و منجمد می شود و باين سادگی نيست که 
سرمايه اش را بر دارد و بنابراين بخش بزرگی از سرمايه در حالت 

 –مالی شدن ***** آن چيری که فاينانشالزيشن . منجمد می ماند 
باين . می کند اينست که سرمايه را از حالت منجمد در می آورد

ترتيب خيلی از ثروت هائی که وجود دارند و در واقع مالکيت بر 
 کارخانه ها و غيره هستند، از آنها بعنوان اعتبار استفاده زمين ها و

و در اين صورت است که چيزهای عجيب و غريبی اتفاق می . شود
مثًال شما وامی را می گيريد و خانه ای را می خريد، درست . افتد 

است که شما صاحب خانه هستيد ولی در قبال اين مالکيت بخش 
که از آن وام گرفته ايد بدهکاريد  بزرگ قيمت آن خانه را به بانکی 

منتهی همين سند مالکيت خانه را شما تبديل می کنيد بيک سند 
می آييد از اعتبار همان سند . ثروت و از محل آن اعتبار می گيريد 

اين سيستم . پول هائی بر می داريد و در جاهای ديگر خرج می کنيد 
ث اصلی منحرف می پيچيده است که حاال پرداختن به آن ما را از بح

بهر حال اين سيستم پيچيده ای از درهم . کند و مجال آن هم نيست 
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رفتن بدهی ها و دارائی ها و در واقع تبديل شدن خيلی از بدهی ها 
 . به دارائی  درسيستم اعتباری وجود دارد

منشاء فاينانس از کی باين صورت و کيفيت جديد درآمد؟ از زمانيکه 
 دچار بحران شد و 1970 در دهه ی -****پرتن ووئز " سيستم 

در آن موقع آمريکا بدهکاريهای زيادی داشت . دالر از طال جدا شد 
شناوری که وجود " پترو دالرهائی" و " يورو دالرها" مخصوصًا . 

داشتند  به دالر بودند و مردم که می خواستند پولشان را بگيرند 
 و پول چاپ کرده و آمريکا ناگزير بود که اين پولها را بپردازد

. بدست مردم و در واقع سرمايه داران کشورهای ديگر داده بود
برای اينکه جلوی چنين چيزی را بگيرند، آمدند و حرکت سرمايه را 

واين چيزی بود که مالی شدن را دامن . در ورای مرزها آزاد کردند
 ديگرانی که. زد و در واقع بدهی های آمريکا به دارائی ها تبديل شد

  را در آمريکامی خريدند ، آنها را - اسناد قرضه –اوراق قرضه ی 
و خود آمريکا بخش بزرگی از . به دارائيهای خودشان تبديل کردند

اين اوراق را به سپرده ها و ذخاير خودش تبديل کرد و ذخاير ويژه 
  . ای را که بايد داشته باشد نگه داشت 

ه بهم ريختن آن معيارها که ار آنجا ببعد بود که آمريکا شروع کرد ب
بود که سرمايه، آزاد نمی تواند در ورای مرزها " برتن وودز" در 

آمريکا با اينکار باين کار بيرون از آن معيارها دامن زد . حرکت کند
سرمايه . که در واقع بدهی هايش به سرمايه هائی تبديل شود
آمريکا هم گذارانی آمدند و در آمريکا سرمايه گذاريهائی کرد ند و 

خود اين سرمايه گذاريها را در جاهای ديگر سرمايه گذاری کرد و 
. اين موجب همان چيزی شد که زمينه جهانی شدن را بوجود آورد
. طرف ديگرش هم عبارت از اين بود که اقتصاد را ليبراليزه کردند 

خيلی از معيارهائی را که برای داد و ستد و تاسيس فعاليت های 
 داشت، بنفع سرمايه ُشل کردند و اين باعث شد که اقتصادی وجود

و البته اين بدون در هم . بگريزد" موانع" سرمايه راحت از 
شکستن رزمندگی جنبش کارگری و اتحاديه های کارگری عملی نبود 
و همين مساله باعث شد که سرمايه از خيلی از کشورها ی پيشرفته 

ای تودرتوئی بوجود آمد و پديده ه. به کشورهای حاشيه ای فرار کند
مسائل زيادی را نمی شود فهميد مگر اينکه خود فاينانس فهميده . 

نه . خود فاينانس ديگر ربطی به اقتصاد واقعی پيدا نمی کند . شود
اينکه رحم ندارد بلکه اصًال شکا فی که بوجود می آيد چيز عجيبی 

 يا خدمت در واقع معامالتی اتفاق می افتد که ربطی بيک کاال. است 
مثًال فرض کنيد می خواهند . معينی ندارد که روی آن معامله بشود

 يکی از پايانه هانه –کشتی که هنوز از بندر : نفت ايران را بخرند 
 به راه نيفتاده، آنرا در بازارهای مالی غرب می -های نفتی ايران

خرند و در حاليکه در اقيانوس در حال حرکت است سه چهار بار 
معلوم نيست که در اين ميان چه کسی . معامله می شودروی آن 

باالخره معلوم است که کسی که نهايتًا آنرا می خرد . صاحب کاالست 
 . صاحب آن است ولی هنوز خريدار نهائی مشخص نيست 

بنابراين سيال شدن سرمايه امکانات وسيعی را بوجود آورد ه که 
ند و امکانا ت  و سرمايه آزادانه در کشورهای مختلف حرکت می ک

حقوقی برای سرمايه داران بوجود می آورد و شرکت های واقعی را 
و يک چيزی را در خود . خيلی جاها از داخل خالی  می کند

کشورهای غربی و مخصوصًا آمريکا بوجود می آورد که به آن 
همين االن بحش صنعت در .  می گويند -***** جامعه پسا صنعتی 

بخش بزرگی از . يروی کار را در اختيار دارد آمريکا فقط ده درصدن
. نيروی فعال جامعه ی امريکا در بخش های ديگر فعاليت می کنند

شد يک چيز بخش فاينانس که همان داللی ها و معامالت مالی با
برای اينکه تصوری از ابعاد فاينانس . بسيار بسيار عظيمی است

چيز ی که در اقتصاد داشته باشيم که چقدر ارتباط اش کم است با آن 
  :ارد، خوب است چند رقم را بگويم واقعی وجود د

بريتيش " يک شاخصی هست بنام شاخص اليبر يا همان شاخص 
و عبارتست از نرخی که در .  است -*****بانکرز اسوسيشن 

 از اين نظر -معامالت اعتباری بين بانک هائی که مقيم لندن هستند
وقتی .  وجود دارد – بانکهاست لندن مهمترين مرکز اعتباری بين

اين نرخی را محاسبه می کنند، بر مبنای  اين محاسبه در لندن 
. ساليانه سيصد تريليون دالر بين بانک ها معامله اتفاق می افتد

اگر .  تريليون دالر است 45اينرا با توليد ناخالص جهان که مثًال 
کمی به اقتصاد اينها را مقايسه کنيد خواهيد ديد که اصًال چه ربط 

يعنی سيصد تريليون دالر فقط معامالت اعتباری بين . واقعی دارد 
سيصد تريليون دالر در .  لندن هست -"سيتی " –بانکها در پايگاه 

سال و يعنی اگر اين معامله بر سرانه جمعيت جهان سرشکن کنيم، 

برای هر فرد انسان در کره زمين چهل و پنج هزار دالر در سال می 
  .شود

يا مثًال ميزان معامالتی که در بورس نيويورک اتفاق می افتد و مثًال 
   در 2007معامالتی که در سال 

و در مورد سهام اتفاق حدود شصت ميليارد دالر " وال استريت " 
و حال آنکه معامالتی که روی ارزها در همين . روزانه بوده است 

صد هزار ميليارد مدت و روزانه اتفاق می افتاده يک تريليون وهشت
 بوده – نزديک به دو تريليون دالر – تريليون دالر 8/1دالر و يعنی 

اتفاق " وال استريت " معامالت ارزی ای که با اين آهنگ در . است 
می افتد در هر بيست و چهار روز معادل کل توليد ناخالص جهان 

 !ببينيد حجم عظيمی را که در اينجا اتفاق می افتد. می شود
 سود ناشی 1960در دهه : اخص ديگر را در نظر می گيريم يا ش

از معامالت مالی در کل حجم سودها در آمريکا فقط پانزده درصد 
بود و حال آنکه در همان دوره سود ناشی از فعاليت های صنايع در 

 سود 2006حاال و مثًال در سال . آمريکا بيش از پنجاه درصد بود
کا بيش از چهل درصد کل سودهای ناشی از معامالت مالی در آمري

آمريکاست و حال آنکه در همين سال سودهای ناشی از فعاليت های 
اينرا می شود . صنعتی در آمريکا حدود پانزده درصد کل سودهاست 

 چه نقش عظيمی پيدا کرده و چطور ساير – ماليه -ديد که فاينانس
  تمام اين باعث شده که . بخش های اقتصادی را زير گرفته است 

 . حوزه های فاينانشاليزه شود
با اين فاينانشاليزه کردن فعاليت های اقتصادی ، مثًال چکار کردند؟ 
آمدند و برای اينکه مخصوصًا مقاومت کارگران را بشکنند، به 
بخشی از کارگران شاغل گفتند که بيائيد برايتان صندوق 

خود اين صندوق های باز .  بازنشستگی خصوصی درست کنيم 
نشستگی که در واقع کار گران پول هايشان را تکه تکه در آنجا 
جمع می کردند که باصطالح در روز بازنشستگی يک چيز مطمئنی 

يا مثًال گفتند که بيائيد و با . داشته باشند، وسيله داد و ستد شدند
اين خانه   هائی که به طبقات پائين، . بهره ارزان خانه بخريد
ائين و حتی آنهائی که تهی دست بودند، کارگران، طبقه متوسط پ

يا حاال حتی . فروخته شد، خودش به سفته بازيهای عظيمی دامن زد
شرکت های غير مالی در آمريکا بخش قابل توجهی از فعاليت 

که " جنرال موتورز" حتی مثًال . هايشان در حوزه ماليه است 
 سال بزرگترين شرکت اتوموبيل سازی آمريکاست، می گويند که در

 از طريق توليد اتوموبيل زيان ديده و حال آنکه در فعاليت 2005
پحش  می کند واعتبار می دهد ، " کرديت کارت" های مالی که 

  . مبلغ قابل توجهی سوده برده است 
 غير مالی آمريکائی حاال – کورپوريشن های –همه ی شرکت های 

اين بخش جالب اينست که خود . يک بخش فعاليت های مالی دارند
مالی هم که شرکت های مالی و بانکها باشند، کارشان اين بود  به 
مردم اعتبار بدهد و پول بدهند و بهره آن پول سودشان باشد و حال 
آنکه همين االن رقمی که اين شرکت ها از طريق در آمد بهره بدست 
می آورند حدود پنجاه و هشت درصد است يعنی از کل در آمد اين 

که قرار است از محل بهره تمامی درآمدشان حاصل شرکت هائی 
ديگر در آمدشان از % 42آن از محل بهره است و % 58شود فقط 

 فقط بيست درصد 1980در حاليکه در دهه .  حق الزحمه است 
 . درآمد از محل حق الزحمه بود 

اينرا می شود ديد که بدهی های بخش مالی آمريکا در اين بيست و 
 دوره ای که ليبراليزاسيون ، فاينانشاليزاسيون و –چند سال گذشته 

 چنان رشدی کرده که پنج برابر بيشتر -گلوباليزيشن اتفاق افتاده
 بدهی های 1980در حاليکه در دهه ی . افزايش پيدا کرده است 

 مالی فقط بيست و يک درصد کل را – بخش -آمريکا در سکتور
د ناخالص آمريکا در  بدهی را در قياس با کل تولي-تشکيل می داد
 بدهی های بخش مالی فقط 1980 و يعنی در دهه –نظر می گيريم 

بيست درصد توليد ناخالص آمريکا را تشکيل می داد، اًما حاال و در 
توليد .  باالی صد درصد توليد ناخالص آمريکاست 2007سال 

و حاال کل بدهی . ناخالص آمريکا حدود چهارده تريليون دالر است 
.  ريکا سيصد و چهل و هفت درصد توليد ناخالص آمريکاست های آم

يعنی ار رقمی در حد پنجاه و پنج تريليون دالر صحبت می شد که 
بزرگترين فقره ی آن بدهيهای مالی هستند و بعد از آن بدهی های 

" کورپوريشن های" البته اگر بدهی های دولت و . خانوارها هستند
 به رقم پنجاه و پنج تريليون دالر غير مالی را هم در نظر بگيريم

 .خواهيم رسيد
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اگر اين آمار وحشتناک را در نظر بگيريد خواهيد ديد که اينها مثل 
. غده های سرطانی رشد کرده اند و به اقتصاد هم چندان ربط ندارند 

اين باعث شده که يک سلسه معامالت عجيب و غريبی اتفاق بيافتد 
زند و معلوم نشود که بدهی ها کجا که به اين سفته بازيها دامن ب
 !هستند ودارائی  ها کجا هستند

حاال اگر بعد از اين توضيحات به بحران کنونی برگرديم، در نتيجه 
در  *** -"پانيک" فرو ريختن بخش رهن مسکن در آمريکا يکدفعه 

کل اقتصاد آمريکا ايجاد شد و از آنجا اقتصاد آمريکا در يک دنيای 
ورهای ديگر ارتباط دارد، يکدفعه بحران در همه جهانی شده با کش

يکی از کارشناسان فاينانس می گويد که زباله . جا گسترش پيدا کرد
های مسموم مالی معلوم نيست کجا مدفون هستند؟ بنابراين مثل 

همه جا و در هر . اينکه چيز آلوده ای دارد جريان آب شده باشد
اين مشکوک است که معامله ای که کسی با ديگری می کند، به 

نکند طرف ورشکست شده يا نکند که ورشکستگی هائی را 
ايجاد می " پانيک" ؟ و بنابراين است که يکدفعه !نمايندگی می کند

واز اينجاست که بحرانی . شود و هيچکس به کسی اعتبار نمی دهد
که از مسکن شروع شده بود به کل اقتصاد آمريکا و اقتصاد 

يه داری رشد پيدا کرده و دارد جهانی می کشورهای پيشرفته سرما
 . شود 

 
شما گفتيد که بخش مالی چه نقش مخربی را بازی کرده  :    برابری

ولی اگر سيستم . و در واقع عامل اصلی بحران وگسترش آن است 
مالی چنين نقشی دارد، اوًال چرا به آن امکان می دهند؟ وبعضی ها 

يستم مالی ناشی از اشتباهات هم ادعا می کنند که اين بحران در س
آيا واقعًا دليل گسترش . عده ای يا ناشی از اختالس هائی بوده

بحران با اين دامنه اين  اشتباهات يا اختالس هاست ؟ و اگر نيست 
داليل اينکه دولت ها و يا سيستم سرمايه داری امکان می دهد که 

 سيستم مالی چنين عملکردهائی داشته باشد چه هست ؟ 
 
حاال می بينيد که همه از دست طمع کارها و سرمايه :  لگونیشا

وحال آنکه اين سفته .  دارها و سفته بازان طمع کار داد می زنند
،  ****–" مستراف يونيورس" بازها کسانی بودند که به آنها 

 -  *****-"ليمان برادرز" آنچه در .  می گفتند-خداوندان جهان
وره ی جنگ داخلی آمريکا اين در د. ورشکست شد و از بين رفت 

حال است که اين خداوندان . اصًال وجود داشت " ليمون برادرز" 
" بوش " حاال دولت ها ومثًال دولت . جهان يکدفعه خاکستر شده اند 

که اين دولت در دوره ی وزارت خزانه داری اش " براون" يا دولت 
مه ی کاسه در انگليس يکی از معماران سفته بازيها بوده، دارند ه

کوزه ها را سر کسانی می شکنند که سفته بازی و طمع کاری می 
جالب اين است که کار سرمايه دار اينست که سودش را . کردند

دولت ها هم اشتباه . افزايش بدهد و آنها کار عجيبی نکرده اند
جالب توجه اينست که بعضی از فعالين راديکال ، بعضی . نکرده اند 

 .ديکال و حتی چپ، دارنداز تحليل گران را
اگر چه . صحبت ميکند که همه اينها از نئوليراليسم ناشی شده است

در اين گفته حقيقتی وجود دارد که بله از نئوليبراليسم ناشی شده و 
سيستم تنظيم مالی که بوجود آمده بود و نظارت دولتی فاينانس را 

  . به جهت خاصی هدايت کرد
 Alan Greenspan -  "  گرينس پن"اشاره کردم که مثَال خود  

 نرخ بهره را 2000  رئيس فدرال بانک امريکا بود که از سال -
از .  نرخ بهره به زير يک در صد رسيد2001پائين آورد و از سال 

  .آن طريق بود که شيفتگی و جنون خريد مسکن را دامن زد
 است؟ بايد ديد که آيا واقعَا اشتباه بوده است؟ يا اينها جنونی بوده

خود اين آدم حاال آمده و ميگويد که ؛ بله بعضی ها زياده روی هائی 
مساله اين نيست که مثَال اگر !  نه، اينطوری نيست. کرده اند

نئوليبراليسم برداشته شود و برگرديم به جای ديگر قضيه بهتر 
واقعيت عبارتست از اينکه ابتدا بايستی توضيح داد که . خواهد شد

" اين ! يسم اصَال چرا بوجود آمد؟ يا خود فاينانسخود نئوليبرال
 بوده، اصال چطور 1970که ميگويند از دهه " انقالب فاينانس

اشتباه بود؟ ! بوجود آمد؟ چرا بوجود آمد؟ جنون بود؟ نه جنون نبود
  !نه، اشتباه نبود

نکته کليدی اينست که در سرمايه داری اساسَا، سرمايه گذاری برای 
سرمايه داری را اگر بخواهيم . يازهای مردم نيستپاسخ دادن به ن

در يک جمله خالصه کنيم و اگر تعبير مارکس را در نظر بگيريم، 
سرمايه دار . عبارتست از غلبه ارزش مبادله بر ارزش مصرف

گرسنه هستم ! عالقمند نيست که بداند من به لباس احتياج دارم يا نه
 قبال تامين آن لباس يا غذا، بلکه عالقه مند است به اينکه در! يا نه

عالقه مند نيست که در حوزه های اخالقی و مولد . چقدر سود ميبرد
اگر الزم باشد در حوزه های قمارخانه ها يا در . سرمايه گذاری کند

ميبينيد که حاال سکسی که راه انداخته . فاحشه خانه ها فعاليت ميکند
 اين همه زنها را - اند  در واقع بردگی جنسی ای که راه انداخته-اند 

! پشت آن هستند" شريفی"خريد و فروش ميکنند ، سرمايه داران 
کازينوها، فاحشه خانه ها و قاچاق آدم را همين سرمايه داران راه 

اين دليل دارد؛ سرمايه دار جائی سرمايه گذاری ميکند . انداخته اند
  .که سود آور باشد

ر جاهائی امکانات سرمايه در سرمايه داری واقعيت اينست که اگر د
نه ( بايد به جائی برود ] سرمايه [ گذاری سودآور بسته شود، 

بنابر . که سود آوری هست) اينکه نيازهای مردم ايجاب کرده باشد 
اين، سرمايه از کشور های امريکا آلمان و انگليس فرار ميکند و به 

د که بعضی ها ممکن است توجه نکنند و بپرسن. آسيای شرقی ميرود
امريکا منافع خودشان را در نظر نمی ] اياالت متحده [ آيا رهبران  

امريکا قبل از هر چيز به طبقه ] اياالت متحده [ گيرند؟ رهبران  
تصادفَا يکی از . خودشان پاسخگو هستند و نه به مردم امريکا

داليلی که سرمايه از امريکا فرار ميکند و به آسيای شرقی ميرود، 
.  مقاومت خود مردم امريکا، آلمان و يا انگليس استبرای شکستن

چرا که اگر سرمايه داری سيال نباشد و در محِل خودش بماند، 
] طبقه[ مجبور است که در مقابل کارگر بايستد و باالخره زير فشار 

. کارگر مجبور است امتيازاتی بگيرد و يک سلسله امتيازاتی بدهد
 وارد - نرمش پذيری Flexibilité -منتهی وقتيکه فلکسيبيليته

بازار کار ميشود و کار را می شکنند و کارهای تمام وقت را از بين 
ميبرند وکارهای قراردادی مبنا قرار ميگيرد و قراردادهای موقت 
غلبه پيدا ميکند؛ تصادفی شدن کار در کشورهای سرمايه داری 

 - کنژانکشين -ميگويد " فراروس" همان که . هست
Conjunction - يعنی اينکه کاری ممکن است امروز باشد و 

  .فردا نباشد
در واقع حق کار از بين رفته است و امکان اشتغال کامل از بين 

. در چنين شرايطی، قدرت خريد کارگر از بين ميرود. رفته است
کسی که مزد و حقوق بگير است، وقتيکه در آمدش پائين بيايد، 

يکه بازارهای مصرفی بسته چطور ميتواند مصرف کننده باشد؟ وقت
در . شود، سرمايه ميرود به سمت بازارهائی که قدرت خريد دارند

 مساله تقاضای -" کينز" بقول -سرمايه داری، هميشه مسًاله تقاضا 
اگر کارگر درآمد . تقاضائی که پشت آن پول وجود دارد. موثر است

 را خيلی مثَال در ايران اين. کافی نداشته باشد نمی تواند خرج کند
  .خوب ميشود ديد

 وقتيکه چنين است بايد سرمايه جائی برود که درآمد های باال هست 
. و برای برآوردن خواسته ها و نيازهای آنها بايد سرمايه گذاری کند

اينجاست که يکی از بخش هائی که امکان ميدهد سرمايه گذاری 
]  متحدهايالت[سود آور باشد، مثالحاال، صنايع جنگی هستند که در 

در امريکا ميگويند که صنايع وابسته به نظامی . امريکا بيداد ميکند
گری، در سال گذشته، باالی يک تريليون دالر اعتبار دريافت کرده 

در اينجا، . يعنی روی اين صنايع سرمايه گذاری شده است. است
. سرمايه گذاری ها سودآور است، چون ُپشت خريدارش دولت است

  . ات تخريب بوجود ميآورند که دنيا را بهم بريزندميخرند و امکان
در واقع يکی از وظائف ..... در جاهای ديگر همين سفته بازيهاست

مثَال به کارگری که . سفته بازيها، توزيع مجدد به نفع باالئی ها است
شاغل است، دستمزدی ميدهند، منتهی ميگويند که بيايد و برای 

بعدَا همين صندوق . ز کندخودش صندوق بازنشستگی خصوصی با
بازنشستگی خصوصی، يکدفعه در نتيجه سقوط اعتبارات، بخشی از 

  . دارائی شان را از دست دادند
امريکا ]  ايالت متحده[در همين مدتی که سقوط در سيستم مالی 

اتفاق افتاده است، سی در صد کل دارائيهای صندوق بازنشستگی 
. ودشان را از دست داده انداتحاديه های کارگری امريکا، مبنای خ

يعنی اينکه کسانيکه قطره، قطره پولشان را جمع کرده بودند در 
يا اينکه مثَال پولی را به خيلی ها ميدادند که . واقع ضرر کردند

 1970جالب است که در حاليکه از دهۀ . صاحب خانه شوند
دستمزدهای واقعی در امريکا ثابت مانده است،اما، ميزان مصرف 

 هفتاد و پنج - و فقط در دهۀ اول هزاره اخير -دهی های رهن در ب
در حاليکه از درآمد !! هفتاد و پنج در صد. در صد باال رفته است
 يعنی آن مبلغی که پس از خرج نيازهای -قابل استفاده هر خانوار
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 باالی سيزده در صدش برای بهره رهن -اصلی زندگی باقی می ماند 
  . خرج ميشود
ها با رنج و زحمت، قطره قطره جمع ميکنند که صاحب اين خانوار

خانه بشوند، اما، يکدفعه قيمت خانه ها که بطور وحشتناک و در 
خانواده [ نتيجه سفته بازی ها باال رفته بود، سقوط ميکند و آنها 

در حاليکه در کنار اين، چيزهای !  خود را ورشکست ميبينند] ها
رفتن اعتبار را نداشتند، ديگری هم هست؛ خيلی ها امکانات گ

يا زير معيار اعتبار " ساپرايم"قرارداد رهن می بستند، که همان 
و آن اينست که با در صد پائينی به آنها اعتبار رهن ( دادن است 

داده اند ولی قرار گذاشته اند که در شرايطی که نرخ بهره باال برود، 
ران نرخ بهره باال حاال که در نتيجه بح) درصد اين بهره هم باال برود

رفته است، آنها هيچکدامشان قادر به پرداخت قسط بهره هايشان 
در چنين شرايطی معلوم است که خانه هايشان را مصادره . نيستند
در واقع ورشکستگی از هر طرف بر سر طبقات پائين و . ميکنند

  .متوسط می ريزد
 بخش هم چنين،. از همين جا است که توزيع مجددی اتفاق می افتد

عواقب اين . بزرگی از اين بدهی ها را گردن جهان سوم می اندازند
  .را بعدَا خواهيم ديد وجداگانه بايد صحبت شود

اگر در يک جمله بخواهم بگويم اينست که؛ سرمايه داری امکان 
جذب سرمايه گذاريهای مولد رادر جاهای مختلف کشورهای 

.  خودش بسته استپيشرفته و جا افتادۀ سرمايه داری را بر روی
( در واقع چون در اينجا نميتواند سرمايه گذاری کند در صنايعی 

و شاخه هائی سرمايه گذاری ميکند که ) صنعت بعنوان شاخۀاقتصاد
بنابر اين . به بهبود شرايط زندگی اکثريت عظيم مردم ارتباط ندارد

  . يک چيز انگلی بوجود می آيد
 ديگر آن خصلت انگلی بودن اين بحران مالی بيش از هر وقتحاال 

در اوائل قرن بيستم " لنين" سرمايه را که مارکسيست ها و بويژه 
   .روی آن تًاکيد ميکردند، نشان ميدهد

يک نکته را خيلی روشن بايد گفت، که مارکس در کتاب کاپيتال اش 
 ميگويد که بزرگترين مانع بر سر راه سرمايه، خود - سرمايه -

 امکان سرمايه گذاری های مولد را در سرمايه،. سرمايه است
اقتصاد های پيشرفته بر روی خودش ميبندد و بنا براين به يک 
سلسله فعاليت های انگلی و در جاهائی که مخرب هستند، هجوم 

  . ميبرد
روی آوردن به نقد نئوليبراليسم، بنا بر اين است که ميگويم، با 

نبايد مورد حمله قرار نه اينکه نئوليبراليسم . مشکلی حل نخواهد شد
بگيرد، که حتمَا بايد قرار بگيرد، ولی، نئوليبراليسم يک روزی نبود 

نه اينکه بالهت اين رهبر سياسی و يا آن . و به وجود آمده است
اين نياز سرمايه داری بود ! نه! يکی بانکدار آنرا بوجود آورده باشد

ی سرمايه که چيزهائی را بوجود بياورند که مفرهائ سود آور برا
  .گذاری پيدا کنند

و اين سرمايه گذاريهای ! تًاکيد ميکنم؛ سرمايه گذاری سودآور
سودآور را ابداع کردند، اختراع کردند و در جاهای ديگر بوجود 

اين هم از هر طرف مانعی شده بر سر راه خود سرمايه در .  آوردند
کشورهای پيشرفته سرمايه داری که به دنيای سوم گسترش پيدا 
ميکند و بار خيلی از مصيبت هايش را هم بر روی جهان سوم 

  .خواهد انداخت
اميدوارم . با تشکر از اينکه به سئوال های ما جواب داديد : برابری

که در بخش های بعدی اين گفتگو، به چشم اندازهای اين بحران 
مالی و عواقب اش و تًاثيرات آن بر کار و زندگی مردم زحمت کش 

  .گر جهانی بپردازيمو طبقه ی کار

………………………………… 

 
 

  در دفاع از فعالين کارگری و آزادی زندانيان سياسی
تهاجم گسترده رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی عليه فعالين جنبش کارگری، زنان، 

 و هر کرده است روز گسترش بيشتری پيدا  دانشجويان و مردم آزاديخواه روز به
بارزين سياسی به سياهچالهای رژيم انداخته شده روز تعداد بيشتری از فعالين و م

اين در حالی است در سايه حاکميت سياه . و تحت شکنجه و اعدام قرار می گيرند
 فقر، گرانی کمرشکن و تورم سراپای جامعه ايران را ؛داری اين حکومت سرمايه

داری و محاصره  فراگرفته و ابعاد روبه گسترش آن در اثر عواقب بحران سرمايه
  قدرت های امپرياليستی و متحدان آنها، اقتصادی منتج از کشـمکش اتمی رژيم با

  .زندگی کارگران و مردم زحمتکش را با مخاطرات جدی تری مواجه ساخته است
رژيم جمهوری اسالمی با هدف ايجاد رعب و وحشت در صفوف طبقه کارگر  و 

 کشيده،  ا به محاکمه  رهبران و فعالين اين جنبشها ر،ساير جنبشهای اجتماعی
جمهوری .  شالق و شکنجه قرار داده است،زندان می کند و مورد ضرب و شتم 

اسالمی با اينکار در نظر دارد که روند ايجاد تشکالت توده ای و طبقاتی کارگران، 
برگزاری تجـمعات مستقل و اعتراضات کارگری و ساير حرکتهای مبارزاتی و نفوذ 

نموده و از  روبرواين جنبشهای اجتماعی را با مشکل جريان چپ و راديکال در 
  .افزايش قدرت مبارزاتی طبقه کارگر جلوگيری نمايد

 مبارزات گسترده طبقه کارگر، حرکت شکوهمند دانشجويان چپ و آزاديخواه، اما،
 و زندانيان سياسی به  آزاديخواهتالش مبارزين جنبش رهايی زن و ساير فعالين

وری اسالمی نشان داده است که روند رو به رشد حکومت ضد کارگری جمه
اعتراضات وسيع توده ای در ايران قابل برگشت نيست و تشديد امواج سرکوب، 

 و ساير جنبشهای طبقه کارگر  مبارز، کارگرانديکتاتوری و شکنجه و زندان 
  . اجتماعی را مرعوب نخواهد ساخت

در برخورد به فعالين هايی از سرکوب پليسی و کارنامه سياه رژيم  نمونه
  :کارگری و زندانيان سياسی در دوره اخير به شرح زير است

های  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل"از فعالين  افشين شمس قهفرخی -
در محل از سوی ماموران امنيتی رژيم " انجمن کاريکاتوريستها" دبير  و"کارگری

 دستگير و 1387ده هم تير ماه کار خود در شهرستان اليگودرز در تاريخ سيز
 يک سال   نوامبر به1 تاريخ  روانه زندان اصفهان شده و اخيرا در بيدادگاه رژيم به

  .زندان محکوم شده است
منصور اسانلو، فعال کارگری و رئيس هيئت مديره سنديكای آارگران شرآت واحد  -

با و  اکنون  شده  ربوده2007 ژوئيه 10اتوبوسرانی تهران و حومه از تاريخ 
و .  در شرايط دشوار جسمانی در زندان بسر می بردصدور پنج سال حاکم زندان،

 14 تا 6 نفر ديگر از اعضای هيئت مديره اين سنديکا به احکام سنگين 5همچنين 
  . ماه زندان محکوم شده اند

 اتهام غيرقانونی بودن تشکيل سنديکا   به  هيئت مديره سنديکای کارگران هفت تپه-
اين در حالی است که اين سنديکا . مورد تهديد و تحريم مذاکره واقع شده اند

 نفری از 1000عليرغم فشار نيروهای سرکوبگر رژيم در يک مجمع عمومی 
  .جانب کارگران تشکيل شده و اعضای هيئت مديره آن انتخاب شده اند

 شهناز ،دهزينب بايزيدی، روناک صفازادهقانيان و ) ويدا(فاطمه  هانا عبدی، -
دهها نفر ديگر از فعالين جنبش زنان به جرم مبارزه عليه  و حميده نبویغالمی، 

  .قوانين قرون وسطايی رژيم، دستگير شده و روانه زندان گرديده اند
شمار زيادی از مبارزين چپ جنبش دانشجويی و معلمان مبارز و ساير فعالين  -

. اند دادی از آنها به اعدام محکوم شده و تع سياسی، فرهنگی را در زندان اسير کرده
 صديق ، فرهاد حاج ميرزايی،از جمله اين فعالين فرزاد کمانگر، کمال شريفی

فرهاد وکيلی، عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهی، ساسان مينايی، 
محمد علی منصوری، علی سارمی ، ميثاق يزدان  بابايی، محمد صديق کبودوند ،

  .می باشند...... ارسالن اوليايی وسن نادری، نژاد، مح
  !سازمانها و نهادهاى چپ و کارگرى! زنان و مردان آزاديخواه

 برای آزادی افشين شمس، منصور اسانلو، فرزاد کمانگر، زنان مبارز، دانشجويان 
، مبارزه متحدانه جنبش کارگری و لغو احکام اعدام ، وچپ و ساير زندانيان سياسی

ای پيشرو و حرکتهای انقالبی در داخل ايران بهمراه همبستگی بين ساير جنبشه
 همرزمان کارگر و افکار مترقی و انسان دوست در شماالمللی و حمايت و پشتيبانی 

  . کشورهای مختلف می تواند رژيم جمهوری اسالمی را به عقب نشينی وادار نمايد
  !حاميان آزادی و برابری انسانی! مدافعان طبقه کارگر

 در ايران،    بگذار همصدا با اعتراض گسترده کارگران و جنبشهای آزاديخواهانه
 و سراسری صدای اعتراض و انزجار خود عليه خفقان و  بطور يکپارچه

ديکتاتوری جمهوری اسالمی را به گوش جهانيان رسانده و آزادی بدون قيد و 
 حکام اعدام صادر شدهو لغو اشرط همه فعالين کارگری و آزاديخواهان زندانی شده 

 و نهادهای انساندوست و مراجع بين المللی را به حمايت و شدهرا خواستار 
  .همبستگی جدی با اين خواستها، فرا بخوانيم

در راستای تحقق "  در ايران کمپين دفاع از فعالين کارگری و زندانيان سياسی"
ه شما را به شرکت ما هم. خواست های اعالم شده، تظاهراتی  را تدارک ديده است

  13  00: ساعت2008 دسامبر 6شنبه  : در اين تظاهرات دعوت مينمائيم
   در ايران کمپين دفاع از فعالين کارگری و زندانيان سياسی
  :جريانات و نهادهای شرکت کننده در اين حرکت

 راه - سازمان کارگران انقالبی ايران    -2           حزب کمونيست ايران-1
    کانون زندانيان سياسی در تبعيد  - 3  ) احد استکهلم و( کارگر 

   انجمن حق زن -4
    در استکهلم" کمپين نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به جنگ " کميته  -5

................................................. 
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  "عطسه آمريکا "بی بی سي،
  و يادی از چرچيل

 . های آمريکا به مک کين رای داده اند درصد سفيد پوست57حتی حاال هم 
در روزهای بعد از اتمام انتخابات آمريکا، يکی از ستون های : روشنگری

عطسه "نويس های وبسايت فارسی بی بی سی مطلبی داشت تحت عنوان 
آقای طوسی نويسنده مطلب با يادآوری اين . "آمريکا و انشاء نويس ها

  :  ذات الريه ميگيرند، می نويسدنکته که وقتی آمريکا عطسه کند، بقيه
چنين تأثيری در دنيا دارد، هر چيزش "  عطسه آمريکا " پس حاال که "

بايد در همه چيز دنيا خيلی تأثيرها داشته باشد، مخصوصًا انتخابات 
و " وبا"، آدم را به ياد "عطسه"رياست جمهوريش که در مقابل 

 . "! می اندازد" طاعون"
قابل بيماری های فعال موجود آمريکا مثل بحران بگذريم از اينکه در م

مالي، کسر بودجه، کابوس لشکرکشی های خونين به آسيا و کشتار و 
آوارگی چندين ميليونی و امثال آن کمترين چيزی که ممکن است وبا و 

که ضمنا هزار بار بلکه ميليون ها . [طاعون را تداعی کند، انتخابات است
 ..] وبای استبدادبار بهتر است تا طاعون و 

امااز اينها گذشته، انتخابات آمريکا ذهن آقای طوسی را به دليل زير 
 : مشغول کرده است

آنوقت چيزی با اين همه اهميت و اين همه تأثير، خودش به چی بند " 
و متن اين سخنرانيها را کی می نويسد؟ ! است؟ بله، به چند تا سخنرانی

می شود؟ نخير، آنها را چند تا همان کسی که نامزد رياست جمهوری 
کالنی " فکر مزد"سر قلم می روند که دستمزد يا درواقع " انشاء نويس"

، يعنی نوشتن يک مشت حرف مفت و "سخن نويسی. "هم می گيرند
دولت "و " دولت مردها"فريبنده برای انواع سخنرانها، از جمله برای 

  .".سالهاست که رواج پيدا کرده است " زنها
ها نقش مهمی , سخن ريس,نه فقط . ست، حق با بی بی سی استدرست ا

، طراحان لباس، ,خبر ريس ها, در سياست بزرگان بازی ميکنند، بلکه 
آرايشگران، صحنه پردازها، دکور سازها، مدير تبليغات ها، نقد نويسان، 
طنزنويسان، نکته نويسان، کاريکاتوريست ها و روزنامه نگاران 

و خيلی های ديگر در انتخابات، و نه فقط در انتخابات مزدبگير، رسانه ها 
بلکه در سياست جريان حاکم نقش بازی ميکنند، و راستش بخش اعظم 
. کار آنها همانطور که آقای طوسی فرموده اند، فريب افکار عمومی است

حتی آن صحنه ی رفتن اوباما به سالن تمرين با لباس ورزشی در کله 
ت که عکس هايش مکرر چاپ شد، بدون برنامه سحر روز بعد از انتخابا

 "افکارعمومی"اين نکته ای است که ديگر بر خود آن . ريزی قبلی نبود
  . هم که فريب ميخورد پنهان نيست

به بقيه مطلب . اما جان کالم نکته نويس بی بی سی چيز ديگری است
 :توجه کنيد

ی مثل ديگر آن دوره گذشت که نخست وزير! يک آه و هزار افسوس" 
واقعًا سياستمدار بود و هر جا و درباره هر چيز سخن می راند، " چرچيل"

فکر و سخن خودش بود، آدم کوکی نبود، و بعد از مرگش، سخنرانيهاش، 
که به اصطالح صفحات درخشانی از تاريخ بريتانياست، در هشت جلد چاپ 

 جايزه ١٩۵۴شد و برای تاريخ شش جلدی جنگ جهانی دّوم در سال 
 ".گرفت" وبلن"

صفحات درخشانی ار , پس اين آقای چرچيل که سخنرانی هايش ! هان
ست و از مثنوی ما هم مطول تر و هشت جلدی شده و يک ,تاريخ بريتانيا 

جايزه نوبل هم بر نبوغ اش مهر تاييد زده است، بايد کسی باشد که 
برخالف سياستمداران کنونی الزم است به حرف هايش خوب گوش بدهيم 

 آنها را وسيعا تبليغ کنيم تا مردم با ايده ها و سياست هايی خو بگيرند و
کشوری را رقم زده است که آفتاب در , صفحات درخشان تاريخ, که 

امپراتوری اش غروب نمی کرد، و بيخود نروند و رای شان را به کسانی 
 . بدهند که انشاء های خوب ديگران را ميخوانند

ستيز : منبع,شع و تاريخ ساز را انتخاب ميکنيمما يکی از اين سخنان مشع
خوب . ,92چاپ اول، صفحه . انتشارات ورسو. طارق علی. بنيادگرايان
  :گوش کنيد

 من معتقد نيستم سگ توی آخور، حق نهايی را بر آخور دارد، هرچند "
من چنين حقی را تاييد نمی . که زمان درازی توی آن جا خوش کرده باشد

اين نظر موافق نيستم که به سرخ پوستان آمريکا، يا مردم مثال من با . کنم
من نظر کسانی را که معتقدند در . سياه پوست استراليا ظلم شده است

مورد اين مردم خطايی صورت گرفته بر اين اساس رد ميکنم که يک نژاد 
قوی تر، نژادی از درجات به مراتب عالی تر، يا به سخن بهتر نژادی به 

  ". آمده و جای آنها را گرفته استمراتب عاقل تر

 نوشته است، 1937را آقای چرچيل در سال , تاريخ ساز, اين سخنان 
نژاد قوی تر، به مراتب , يعنی درست همان زمانی که نازی ها به نام 

, اروپا و سراسر جهان از نژاد های , اليروبی,برای , عالی تر و عاقل تر
 ها هم با نظر کسانی که به مردم البته نازی. آماده می شدند, پست تر

قربانی حق ميدادند موافق نبودند زيرا اين مردم را مثل سگ های 
ولگردی ميديدند که در اين مراتع سر سبز برای خود جا خوش کرده 

 يک "بودند و به دليل سابقه اقامت ادعای حق هم ميکردند، در حاليکه 
آمده بود و , ر و عاقل تر  نژادی از درجات به مراتب عالی ت"نژاد قوی تر

  . تری استفاده ميکرد, عاقالنه,از اين مراتع به شيوه 
کميسيون .  نوشتPeelچرچيل اين سخنان را خطاب به کميسيون تحقيق 

در رابطه با سرکوب اولين خيزش بزرگ دهقانان مظلوم فلسطينی که به 
شده شيوه ای هراس آور از خانه و کاشانه خود رانده ميشدند، تشکيل 

 سرباز انگليسی و با همکاری نيروهای 25000شورش توسط . بود
 . جنبش صهيون به شيوه ای خونين سرکوب شده بود

چرچيل فقط پاکسازی و سرکوب فلسطينی ها را که برای سياست روز 
انگلستان اهميت داشت و به ابتکار دولت اين کشور و در پی الزامات 

د نميکند، بلکه اساسا و به عنوان سياست امپراتوری اتخاذ شده بودتايي
و , نژادهای برتر,توسط , نژادهای پست تر,يک اصل ارزشی از سرکوب 

نژادهای پست ,انتقال حق نهايی در مورد مناطق مسکونی و دارايی های 
دفاع ميکند، حال اين سرکوب بوميان سرخ , نژادهای عالی تر,به , تر

روپايی باشد يا بوميان پوست و سياه پوست آمريکا توسط مهاجران ا
صفحات زيادی از تاريخ انگلستان . استراليايی و علتش هم روشن است

يا در همه قاره های جهان به اينگونه , بريتيش راج, مخصوصا در 
 .نياز دارد, سخنرانی های درخشان, و "ارزش ها"

به راستی نه فقط هشت جلدی ها، بلکه همان چند جمله اين ابر مرد 
 :  بودند"تاريخ ساز"انگليسي، 

 مرداد بر پايه همين نوع ارزش های درخشان صورت 28آيا کودتای 
نگرفت؟ باالخره هرچه بود ايرانی ها اگرچه سال ها بر سر چاه نفت جا 
خوش کرده بودند ولی حق نهايی بر اين آخور با آنها نبود، با نژاد برتر 

ارسيا بر پايه همين و بعد آيا مردمان ديه گو گ. هم جنس آقای چرچيل بود
استدالل نبود که از اين جزيره پاکسازی شدند، زيرا مردمانی از نژاد برتر 

و سياه ساکن اين , نژاد پست,به اين نتيجه رسيده بودند که جزيره ای که 
جزيره به چراگاه خود تبديل کرده بوداست، برای پايگاه نظامی مناسب تر 

مريکايی ها يا به قول آقای  از آ"زرنگ تر" است و مردمانی بازهم 
 به اين نتيجه رسيده Worldy wiseچرچيل از نژادی به مراتب بيشتر 

 . با يک تير چند نشان ميزنند, چراگاه,بودند که با فروختن اين 
, تاريخ ساز,چرچيل در سخنرانی ها و انشاء ها و البته سياست های 
غال را با همان خود، سرکوب فلسطينی ها و تاريخ خونين استعمار و اش

استدالل توجيه ميکرد که هيتلر کشتار ميليون ها يهودي، کولي، کمونيست 
 .و دگر انديش را

آدم فکر ميکند به راستی اگر هيتلر پيروز شده بود، آيا عده زيادی انشاء 
 " هشت جلدی های تاريخ ساز"نويس بسيار با استعداد، امروز به تمجيد 

 جلدی اش جايزه نوبل اعطا 60 بلکه 6او مشغول نبودند و به تاريخ 
کرده و با , لج,که با منافع خود , منزوی,نميکردند؟ آيا به جز اقليتی 

تاريخ نگاری حاکم در می افتند، کسی به فکر محاکمه يا حتی نقد او به 
 خاطر کشتارهای هولناکی که صورت داده بود، می افتاد؟ 

 ... انشاء ها اهميت دارند
ار انتخابات آمريکا و صحنه سازی های فريبنده ی آن شايد هياهوی بسي

نکته نويس بی بی سی را خسته و دلزده کرده باشد، ولی بهتر است به 
 : چند نکته توجه باشد

آری دستگاه دولت سرمايه داران بسيار پيچيده تر و سازمان يافته  :يک
ن حاال ديگر به نبوغ خاصی برای سياستمدار شد. تر و کارآتر شده است

سرمايه داران دولت خود را بر پايه شبکه . در دولت بورژوا نيازی نيست
قدرت بسيار پيچيده ای اداره ميکنند، و اغلب، ولی نه هميشه ، ميتوانند 
بر پايه سازماندهی استعدادهای برجسته در انشاء نويسی و ده ها رشته 

در اغلب . معرفی کنند, قهرمان دوران ساز,ديگر حتی ريگان را به عنوان 
موارد استعدادهايی که در شبکه نامريی کار ميکنند، در حرفه خود بسيار 

  .برجسته تر از قهرمان جلوی صحنه هستند
در سازماندهی است و به خودی خود جای , پيشرفت, به هرحال اين 

اندکی هم مايه خوشحالی است که به هرحال جمع جای فرد . تاسف ندارد
فهمد برای انجام کارها به قهرمان و نابغه و را ميگيرد و بشر کم کم می 

اما . ناجی نياز نيست، يک جمع با کفايت بهتر از هزار نابغه کار ميکند
 : آنچه تاسف بار است نکته زير است
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اين دستگاه پيشرفته در ماهيت همان سياستی راارائه ميدهد که : دو
 اجرای سياست های غيرمردمی در خدمت:چرچيل روزگار سپری شده

منافع قشری ممتاز، اين جوهر سياست نظام سرمايه داران و بازاريان 
اين مايه تاسف است که درخشان ترين استعدادها را به . تغيير نکرده است

مزدبگيران و خدمه چنين نيروی سودجو و ستمگری تبديل ميکنند، اما 
تاسف بار تر دوام حاکميت خود اين سياست است و همين است که باعث 

 . قد راستين امثال چرچيل ها وارد ادبيات حاکم بر جهان نشده باشدشده ن
درست است که اين دستگاه پيچيده و پيشرفته، پديده زيبايی مثل : سه

دمکراسی سياسی را از درون فاسد ميکند و ميتواند چنان در اوضاع 
دستکاری کند که مردم را با رضای خودشان به قبول سياست هايی وادارد 

يم های استبدادی اعم از سلطنتي، فقاهتي، نظامی و هرنوع که در رژ
ديکتاتوری فقط با زور و سرکوب امکان پذير است، و يا در موارد مکرر 
مثل همين انتخابات آمريکا بسياری از مردم را در برابر دو راهی بد و 

  . بدتر قرار ميدهد
 ... ولی 

اينکه احساس شرم نبايد از خاطر برد، که روزی چرچيل ميتوانست بدون 
کند از همان استدالل های هيتلر برای توجيه سياست های امپراتوری 

امروز مجبورند بهترين انشاء . استفاده کند، امروز ديگر آنها نمی توانند
نويسان را به خدمت بگيرند تا روی سياست های زشت شان را با الفاظی 

به .  آنها معتقدندو ارزش هايی پوشش دهند و پنهان کنند که مردم را به
عبارت ديگر مردم در حوزه های زيادی ارزش های شان را به آنها تحميل 

و بدا به حال آن ديکتاتورها که حتی امروز هم مثل ديروز، مثل . کرده اند
زيرا . چرچيل، مثل امرای عصر شترچرانی حرف ميزنند و عمل ميکنند

 .دير ميشود، دور نمی شود. سقوط آنها حتمی است
نه به خاطر انشاء نويس ها، نه به خاطر . ی انشاء ها اهميت دارندآر
پائينی "، بلکه به خاطر آنکه انشاء ها نشان ميدهند که ,انشاء خوان ها,
 .  را تا کجا عقب رانده اند"بااليی ها" تا کجا جلو رفته اند و "ها

وقتی بااليی ها مجبور می شوند در بساط مردم بازی کنند، مردم فقط 
چه بسا که .. و در انتخابات ها. نمی خورند، بازی هم می دهند, ازیب,

مثل . ارزش های خودشان را تحميل ميکنند، هرچند نه آدم خودشان را
اگر اوباما خوب : همين انتخابات آمريکا، که مکرر و مکرر شنيده ايم

  . نيست، پيروزی اوباما خوب است
يت مردم جهان، تاييد آينده زيرا رای اکثريت مردم آمريکا و خواست اکثر

 نبود، رای به گذشته ای بود که با - که هنوز شناخته شده نيست -اوباما 
 . رشته های متعدد به قربانيان نژاد پرستی و استعمار وصل ميشد

در جريان مبارزه انتخاباتی آمريکا چند وبسايت مدافع راست ها، محافظه 
ن و اوباما را کنار هم کاران و نژادپرستان عکس های جوانی مک کي

گذاشته بودند، مک کين در لباس آن مامور بمباران ويتنام و اوباما در 
به کدام تاريخ، به کدام گذشته رای : لباس محلی کنيا و نوشته بودند

 ميدهيد؟ 
 اگر نميتواند در مورد آينده داوری کند، اما عليه اين پيشداوری رای مردم

 درصد سفيد 57فراموش نکنيم حتی حاال هم . هاست و اين اهميت دارد
 . پوست های آمريکا به مک کين رای داده اند

يک وبالگ نويس روی همان عکس جوانی مک کين و اوباما نوشت اگر 
 . ان فکر ميکنيدبازهم به اوباما رای ميدهيد با کون ت

 بورژازی فکر نکردند، بلکه سرمايه داران سرشان را تا "سر"مردم با 
 .  بنويسند" انشاء های زيبا"نشيمن گاه مردم پائين آوردند تا بتوانند 

هيچ ناظر سياسی مستقل و مردمی از ارتباط نزديک اوباما با وال استريت 
 که در آن بااليی ها پوپوليستی, توافق های جمعی, و ظهور يکی از آن 

و از خطراتی و . خود را به پائينی ها نزديک ميکنند، غافل نيست
و نيز از . تهديدهايی که چنين پوپوليسمی در بردارد مخصوصا برای ايران

 . نفوذ و نقش البی اسرائيل در آمريکا
 : اما واقعيات مزبور اين حقايق را نفی نمی کند

 رسما و علنا از نژادپرستی دفاع کنند و که ديگر چرچيل ها نمی توانند...
 های زشت و وقيحانه " انشاء"مدافعان آنها مجبورند برخی از 

  خود را پنهان کنند تا به دست فراموشی سپرده شود، "قهرمانان"
ی بااليی ها زير نفوذ مردم و حرکت تاريخی شان "انشاء های زيبا"که ... 

 به تدريج تاريخ را به جلو می نوشته ميشود و مردم ازاين طريق است که
 برند و حتی واپسگرايان حاکم را وادار به قبول ارزش های خود می کنند، 

و اينکه نسل های فردا از اين جايگاه و نه از جايگاهی که چرچيل و ...
هيتلر بر آن تکيه زده بودند، اوبامای فردا را مورد قضاوت قرار خواهد 

                برگرفته از سايت روشنگری          1387 آذر 1     .داد

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

  ادامه بن بست
 در پرونده هسته ای ايران

رژيم جمهوری اسالمی با ادامه پافشاری بر غنی سازی اورانيوم به جای *
خنثی کردن فشارهای اقتصادی که روز به روز وضعيت زندگی مردم را 

عمال در خدمت اهداف تهديدآميز و خطرناک , فرساتر کرده استطاقت 
  . از تشديد تحريم اقتصادی کشور تا جنگ قرار گرفته است, آمريکا

همچنان که واکنش تهران به اين , گزارش جديد البرادعی: روشنگری
گزارش در هر زمينه ای دچار عدم شفافيت باشد در يک زمينه جای 

بحران بزرگ اقتصادی , ژيم جمهوری اسالمیر: ترديدی باقی نمی گذارد
شکاف های پديد آمده در ميان کشورهای گروه پنج , غرب و بويژه آمريکا

باضافه يک بويژه در رابطه با جنگ در گرجستان و مساله استقرار 
موشک های آمريکايی در لهستان و بی اعتباری گسترده بوش در ميان 

زارهايی برای ادامه سياست افکار عمومی داخلی اين کشور را به اب
ماجراجويانه و مخرب امتناع در زمينه پرونده هسته ای ايران تبديل کرده 

البرادعی در گزارش خود با صراحت تاکيد کرده است که هيچ . است
ی اتمی ايران  پيشرفت جدی در تحقيقات آژانس در باره ماهيت برنامه

انيه نماينده رژيم در و سلط. بوجود نيامده و تهران همکاری نکرده است
آژانس بر اين عدم همکاری با صراحت مهر تاکيد کوبيده و انتظارات 

 . خوانده است" انتظاراتی فراتر، غيرمعقول و غيرقابل اجرا"آژانس را 
" مطالعات ادعايی"دانسته شده است " غيرمعقول"آنچه از نظر رژيم 

 پس از حل و است که در واقع مجموعه ای از اطالعات جاسوسی است که
فصل مجموعه ای از سواالت و ابهامات در جريان گفتگوهای فشرده 
تهران و آژانس به طور عمده از سوی آمريکا در اختيار آژانس قرار داده 

محور ديگر که . شد تا راه برای تشديد فشار بر تهران همچنان باز بماند
ه اجازه می داند اجرای پروتکل الحاقی است ک" نامعقول"رژيم آن را 

بازرسی سرزده از تاسيسات هسته ای ايران را برای کارشناسان آژانس 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی . هسته ای مهيا می سازد

 . رژيم پس از ارسال پرونده به شورای امنيت صورت گرفت
با اين حال نگاه به پشت صحنه همين دو مورد مشخص که پايه گزارش 

لبرادعی است جای ترديدی باقی نمی گذارد که معضل اصلی جديد منفی ا
آمريکا خواستار قطع غنی سازی : همچنان همان است که از اول بود

اورانيوم ايران و پايان دادن به هر گونه فعاليت و تالش در اين زمينه 
است و چون رژيم به اين خواست تن درنمی دهد هر بار انبوهی داده های 

و بعد . اشتن راه فشار بر رژيم تحويل آژانس می دهدجديد برای باز گذ
آژانس داده های جديد را مطرح می کند و رژيم امتناع می کند و بعد 

و همين داستان دوباره . البرادعی گزارش می دهد و ابراز نگرانی می کند
بحران موجود در پرونده هسته ای ايران اساسا . و دوباره تکرار می شود

روابط ايران و آمريکاست و قبل از اين که آژانس و نتيجه بحران در 
, سردبيرش با گزارش های دوپهلو و ابهام آميزش بتواند آن را حل کند

بر سر کار آمده " تغيير"اوباما اگر چه با شعار . بايد اين روابط تغيير کند
است اما نه تنها همان فورمول معروف جمهوريخواهان مبنی بر بودن 

ولو با تاکيد لفظی بيشتر بر ديپلماسی را مطرح می " يزدو گزينه روی م"
بلکه تفاوتش با تيم کنونی اين است که تمايل دارد محاصره اقتصادی , کند

ايران را بر اساس روش های موثرتر به کار ببندد؛ امری که تجربه نشان 
داده است که جمهوريخواهان با تکيه يک جانبه بر سياست چماق و تهديد 

 آن موفقيت درخشانی نداشته اند و از سوی ديگر همين تجربه تاکنون در
حداقل در مورد عراق نشان داده است که تحريم ها می تواند حداقل باعث 

مورد " تغيير"از سوی ديگر . قتل عام نيم ميليون نفر انسان بيگناه شود
نظر رژيم که در نامه تبريک احمدی نژاد به اوباما نيز بمورد اشاره قرار 

از جنس پذيرش حق موجوديت رژيم و دادن امتياز واقعی بدون , فتگر
 . قطع غنی سازی اورانيوم است

رژيم : در متن چنين وضعی گزارش جديد البرادعی فقط يک معنا دارد
جمهوری اسالمی بر غنی سازی اورانيوم همچنان پافشاری می کند و با 

وز به روز همين سياست به جای خنثی کردن فشارهای اقتصادی که ر
عمال در خدمت اهداف , وضعيت زندگی مردم را طاقت فرساتر کرده است

از تشديد تحريم اقتصادی کشور تا جنگ , تهديدآميز و خطرناک آمريکا
    1387 آبان 30    . قرار گرفته است

    :مشروح گزارش البرادعی را در لينک زير بخوانيد
را ميتوانيد تمی در مورد ايران المللی انرژی ا  متن کامل گزارش آژانس بين

  .در سايت اينترنتی روشنگری مالحظه نمائيد

.............................................  
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 !بيکاری در ايران اوج ميگيرد
 رسول آرام

چنانکه خبر . ارزش نفت در ماههای گذشته بشدت سقوط کرده است
 147ماه گذشته از گزاريها اعالم کرده اند قيمت يک بشگه نفت در سه 

 دالر رسيده و حتی به اين 55دالر  اکنون برای ايران به پائين تر از 
از اين روست که سازمان جهانی پول  .قيمت هم نميتوان چنان اطمينان کرد

در اوائل اکتبر سال جاری در يک گزارش اعالم کرد اگر قيمت نفت به 
ظر فاجعه ای غير قابل همين صورت بماند و يا بيشتر از حاال افت کند منت

کنترل خواهيم بود که دامن کشورهای صادر کننده نفت را خواهد گرفت 
زيرا هر يک از اين کشورها بر اساس ميزان درآمد نفتی خود برنامه های 
اقتصاديشان را طرح ريزی نموده اند و بنا به انتظاراتی که  آنان از 

ت صدماتی که از اين درآمدهای نفتی خود دارند؛ بر همان ميزان بر شد
  . بابت به آنان وارد ميشود؛ ميبايد ابعاد فاجعه را مورد توجه قرار داد

کشور هائی که بيشتر متکی به درآمد نفتی هستند مطمئنا صدمات بيشتر 
آماری که اين سازمان ارائه نموده؛ نشان . متوجه مردم آنان خواهد شد 

نفتی به چه قيمتی بايد  ميدهد که هر يک از  کشورهای متکی به درآمد 
منظور از نيازها  . نفت خود را  بفروشند تا  نيازهايشان  بر آورده شود

. همان تامين بودجه ای است که هر يک از اين کشورها به آن نياز دارند
در کشورهائی مثل ايران که بودجه آنها عمدتا مصرف نظامی دارد مسلما 

سری بودجه ای    که  بيشتر دست اندر کاران حاکم بر آن ؛ در صورت ک
شامل خريد اسلحه و ميليتاريسم است؛ را بيشتر از پيش  از محل های 
ديگری که عمدتا بر  کارگران و  زحمتکشان فشار های شديدی وارد 

اين کشورها برای تامين  بودجه خود ميبايستی   . ميآورد؛  تامين ميکنند
انی پول اعالم شده ؛ بر اساس داده های زيرين که از سوی سازمان جه

اگر آنها از اين ميزان نفت خود را کمتر .مبادرت به فروش نفت بنمايند
  .بفروشند در حقيقت برايشان فاجعه بار خواهد بود

   دالر دارد  111عراق برای هر بشگه نفت نياز به 
 دالر دارد 90    ايران  برای هر بشگه نفت نياز به 

  دالر دارد56   بهالجزاير برای هر بشگه نفت نياز 
   دالر دارد36    کويت  برای هر بشگه نفت نياز به
  دالر دارد24      قطر برای هر بشگه نفت نياز به

  دالر دارد   23  امارات عربی  برای هر بشگه نفت نياز به
اگر به اين جدول نگاه کنيم متوجه ميشويم  عراق که مسائل خاص خود را 

وارد بحث .  در رده دوم قرار گرفته است دارد در رديف نخست و ايران
بقيه کشورها نميشويم هرچند که برخی از آنان از محل های صنعت 
توريستی و اين قبيل در آمدها ؛مبالغ هنگفتی از پرداختهای  خود را سر 

اما ميزان جمعيت؛ توليد زياد نفت؛ و عدم گستردگی شهرها و . پر مينمايند
مطلقه آنان شايد يکی از دالئل  عدم همچنين طوالنی بودن حاکميت 

نيازشان به فروش نفت با قيمت های باالئی مثل جمهوری اسالمی  و 
 .  عراق  باشد

  اما در اين جدول نياز رژيم اسالمی به فروش هر بشگه نفت  بقيمت  
دالر گويای اين واقعيت است که رژيم برای هر بشگه نفت مبلغی بالغ 90
چه که نياز دارد دريافت ميدارد که اگر فروش  دالر کمتر از آن33بر 

 ميليون بشگه در روز تخمين بزنيم در 3روزانه نفت ايران را حدود 
 ميليون دالر کسری بودجه متوجه اين رژيم خواهد 100حقيقت روزانه 

اين  همه کسری .شد و محاسبه آن برای يک سال سر بفلک خواهد زد
اتکاء وی به منابع مطمئن ديگر بودجه برای يک روز روشنگر ناتوانی  

 سال 30اقتصاد مصرفی کنونی ايران محصول . در داخل کشور است
کارخانجات توليدی که در  ايران . خيانت رژيم اسالمی به مردم  است

وجود دارند  نه تنها از نظرکميت توليد  بلکه از نظر کيفی نيز  قادر  به 
در ايران بيشتر از . يباشندرقابت در مقابل اجناس حتی بنجل وارداتی نم

هر کشور وابسته ديگری سياست اقتصاد انگلی و تجارت ناسالم موجب 
اخباری که در داخل کشور . صدمات غير قابل جبرانی  به مردم  شده است

در روزنامه ها منتشر ميشود حاکيست بخش های زيادی از کارخانجات 
 ماه؛ شش ماه؛ يا يک برخی از آنان سه.قادر به ادامه فعاليت نميباشند 

سال است  که به کارگران خود  دستمزد پرداخت نکرده اند؛ کارگران در 
در .صورت اعتراض ؛ مورد سرکوب پليس حامی کارفرما قرار ميگيرند

کشوری که ميوه جات معمولی را از طريق پاکستان و يا ترکيه وارد  
مه کار کشاورزی ميکنند معلوم است که کشاورزان خرده پا نيز قادر به ادا

  .نخواهند بود
در اواسط اکتبر امسال يعنی زمانی که بحران مالی جهانی به اوج ميرسيد 

 253000وزير کار جمهوری اسالمی اعالم کرد که در شش ماهه اخير 
نفرکارگر کار خود را از دست داده اند و انتظار ميرود که منشاء بيکاری 

  .  در ايران فراتر رود
نند که اين  بيکاريها دروهله اول مربوط به بحران مالی البته همه ميدا
پی آمدهای بحران جهانی سرمايه کمی ديرتر دامن اين رژيم . جهانی نيست

آنچه که وزير کار جمهوری اسالمی اعالم کرده .مفلوک را خواهد گرفت
مربوط است به نتيجه هنوز نه قطعی اقتصاد انگلی و وابسته و گرانی 

  .م اکنون توده کم درآمد و فقير تاوان آن را پس ميدهندسرسام آوری که ه
 برای اينکه تاثير بحرانی جهانی پول را بر اين اقتصاد مشاهده کنيم بهتر 

است  اشاره ای به سخنان رئيس بانک مرکزی بياندازيم که اعالم کرده  
 درصد از توليدات خود را تقليل داده 20کارخانجات در تمامی کشور 

 گفته صاحب نظران  اقتصادی  اين آمار تنها شامل کارخانجاتی بنا بر.اند
ميشود که آمار بيکاری خود را به اداره کار گزارش ميدهند؛ بدين معنی 
بخش زيادی از کارخانجات که کارگران خود را حتی بيمه هم نميکنند و 
تعدادشان اندک نيست؛ ضريب اين کاهش توليدات را متوجه خواهيم 

 گفت  که شرايط بسيار بغرنجتر از آن است که وزير کار لذا ميبايد.شد
  .جمهوری اسالمی  ترسيم کرده است

  باال رفتن دريافتهای نفتی در سال اخير موجب بوجود آمدن امکانات 
ورود هرچه بيشتر .مالی  بيشتر برای سرمايه داران انگلی در ايران شد

نجات؛ نابودی اجناس بنجل کشورهای خارجی به ايران ؛تعطيلی کارخا
کشاورزی؛ تامين باالی بودجه نظامی؛ کمک های دها و صدها ميليون 
دالری به حزب اهللا لبنان و سپاه مهدی در عراق و ديگر دستجات 
تروريستی در افسانقاط جهان ؛ همه  موجب شد تا قيمت کاالهای ضروری 

با اکنون که قيمت نفت .مردم  نيز با همان شدت و سرسام آور سعود کنند
اين شدت سقوط کرده ؛ قيمت کاالها نه تنها در سطح قبلی بلکه   سر سام 

  .آور تر از سقوط قيمت نفت باالتر رفته است
فقر و فالکتی که اکنون به  مردم ايران تحميل  شده را ميتوان  با مراجعه 
به آمارهای ناقصی که از سوی   دست اندرکاران رژيم اسالمی ارائه 

اشاره  وزير کار جمهوری اسالمی به بيکار .  کردميشوند   ملموس  
 کارگر؛ گرچه واقعياتی را به نمايش ميگذارد اما اين 253000شدن 

واقعيات همه آن چيزی نيست که وی اعالم کرده؛ بلکه روشنتر از او   
 درصد جوانان ٢۵رئيس مرکز آمار ايران اعالم کرده است که بيش از 

 ١٩ درصد و در روستاها به ٢٨ر شهرها به ايرانی بيکارند که اين رقم د
در خوشبينانه ترين حالت ميتوان به اين نتيجه رسيد که  .  درصد می رسد 

 15 درصد از جوانان سنين 75آمار ارائه شده  نشانگر آن  است که تنها 
 درصد ارائه شده تنها 25و اين تعداد . ساله کار و يا تحصيل ميکنند25تا 

ه خود را به اداره جات کار معرفی نموده و آن شامل کسانی ميشود ک
دسته از کسانی که با خانواده خود زندگی ميکنند و همواره در تالش برای 
رهائی يافتن از مخمصه رژيم اسالمی  از طريق خارج شدن از ايران ويا 
يافتن روشهای  مختلفی برای رهائی از بيکاری و بی آيندگی ميباشد؛ 

ابعاد فاجعه بيکاری در بين جوانان را بر . ه استمورد توجه قرار نگرفت
  . درصد ارائه شده  ميتوان متوجه شد25اساس همين 

 سال سن دارند زيرا 30همه ميدانند که  نيمی از جمعيت کشور ايران زير 
خارج از . که در  سه دهه اخير جمعيت ايران تقريبا دو برابر شده است

ده متوجه ميشويم که  نرخ واقعی گمانها وبا اتکا به آمارهای ارائه ش
غالمعلی فرجادی . بيکاری  بيشتراز ميزانی است که اعالم ميشود

با توجه به سرشماری «: کارشناس بازار کار در اين زمينه گفته است 
 20.5 ميليون نفر و تعداد شاغالن،23 ، جمعيت فعال، حدود 85سال 

 5 نرخ بيکاری معادلميليون بيکار داشته ايم که2.5ميليون نفر است و  
  ». درصد خواهد بود12.

  ساله را در دسته فعال کشور قلمداد 15اما چگونه است که جوانان باالی 
 ميليون نفر را 46اما چگونه است که ) خود جای بحث است ( ميکنند ؟ 

دارای حق شرکت  در انتخابات ميدانند و چگونه است که جمعيت فعال 
اين گونه آمار دهی بلبشوئی .عيين ميشوند ميليون نفر ت23کشور تنها 

  .خود حاکی از   ناصيح بودن تمامی آنهاست
 ميليونی دارای حق  شرکت در انتخابات هستند پس 46 اگر يک جمعيت 

 ميليون نفر شاغل ؛بقيه  به دسته خانه داران و 20.5ميبايد بغير از تنها 
ن  و يا بيکار ها يا دانشجويان و يا دوران پايانی دبيرستان؛بازنشستگا

بر اساس گزارشی که ايسنا تهيه کرده است در سر . تعلق داشته باشند
 هزار 770 جمعيت  سالخورده ايرانی يک ميليون و 1355شماری سال 

 100 ميليون و 5 به 1385نفر بوده که اين جمعيت اکنون يعنی در سال 
 سن همه ميدانند در جمهوری اسالمی.هزار نفر افزايش يافته  است

درست يا غلط بودن اين .  سالگی شروع شود45بازنشستگی ميتواند از 
شيوه بازنشستگی در حيطه بررسی وضعيت بيکاری در ايران قرار ندارد 

 هزار نفر کسانی هستند که  100 ميليون و 5اما آنچه روشن است اين 
گرچه معلوم نيست چه ميزان .  تا سالخوردگی ميباشد45سنينشان از 
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 45ران غير از اين دسته از بازنشستگان در سنين بيش از مردم اي
سالگی قرارد دارند و معلوم نيست که اين دسته از انسانها چگونه زندگی 

بر اساس همين گزارش نيمی از بازنشستگان  . خود را تامين ميکنند
  .توانائی پرداخت هزينه های درمانی خود را نيز ندارند

 ميليونشان به 5يلونی حائز رای دادن م46حال روشن شد که از جمعيت 
بنا به .  سال به باال هستند45دسته بازنشستگانی تعلق دارندکه از سنين 

 ميليون نفر 20.5 ميليون  فعال هستند و 23گزارش ارائه شده باال که
 ميلون نفر باقی 20شاغل ؛درنتيجه نقطه کوری که باقی ميماند حدود 

 ميلون نفر بيکار را کسر نمائيم مابقی 2.5مانده که اگر از اين ميزان 
 تا 15 ميلون نفر انسان ديگر نميتوانند همگی به دسته سنين 17.5يعنی 

  . ساله تعلق داشته باشند25
بر اساس آمار های جديد که حاکی  از اعتراضات کارگران و ورشکستگی 
م کارخانجات داخل ايران؛ توام با گسترش بحران مالی جهانی که ابعاد آن ک

کم دامن  رژيم اسالمی را  خواهد گرفت بايد منتظر بيکاری گسترده تری 
اگر  رهبران رژيم اسالمی درآمدهای نفتی را چپاول . در ايران باشيم

ميکنند و اکنون بر اثر فروکش کردن قيمت نفت نيز نميتوانند از سهام 
 را ويژه خود صرفنظر نمايند ؛اما ديگر قادر نخواهند بود چهره های خود

بر اثر گسترش بيشتر  بيکاری ؛  .مستور نگاه دارند» پاکدامنان«چون 
نه تنها سياست اقتصاد انگلی .فقر هرچه بيشتر دايره خود را فراتر ميکشد

رژيم بلکه  تحريمهای جاری   تاثير نامطلوبی بر وضعيت اقتصادی مردم 
که در اين حال است .و درنتيجه روند بيکار شدن جوانان خواهد داشت

نشريه بانک مرکزی ايران؛  هزينه سرانه خانوارها را محاسبه و نشان 
 درصد 19 ميزان جمعيت  زير فقر در ايران به 85داده است که در سال 

ميليون 13که اين ميزان با توجه به جمعيت ايران نزديک به .رسيده است
 بهر جهت تازمانی که رژيمی خودکامه و بشدت واپسگرا با . نفر ميباشد

ديدگاههای تاريک و انگلی  در ايران وجود دارد و تازمانی که برداشت 
کارگران و زحمتکشان  از درآمد ملی    بدون تبعيض جنسی و نژادی و 
عقيدتی بطور مساوی انجام نشود؛ وضعيت همين خواهد بود مشاهده 

                                   08.11.08 .ميشود

………………………………… 
   را از چهر شب ، هرگز نمی شويد زماناين ننگ 

   داريوش لعل رياحی
 به ياد جانباختگان قتل های زنجيره ای

  من با قلم بر بوم شب ، نقشی ز دريا می کشم 
  انديشه پروانه را ، بر بال دلها می کشم 

  
  تصويری از يک شاخه گل ، از آسمان می آورم 
  در متن آن پروانه را، خوشرنگ و زيبا می کشم 

  
  در باور غمگين خود ، آجين نمی سازم بدن 
  بهر سمند قلب او ، ايران، در آنجا می کشم 

  
  قلب فرهر را در آن ، با سرخ رنگين می کنم 
  خونی زتيغ خنجری ، بر سرو بيتا می کشم 

  
  از کينه کور زمان ، رنگ خزان می آورم 

  از تيغ بيرحم ستم ، بوران و سرما می کشم 
  
  

  تنان ، نقش کبوتر می زنم با ياد آن گلگون 
  در بستر پروازشان ، با اشگ ، آيا می کشم 

  
  آيا ، برای آنکه او ، بر قلب ايران دشنه زد 

  اما برای اين ستم ، کز دار دنيا می کشم 
  

  در سوگ اين آالله ها ، يخ بسته داغم در گلو 
  تصوير اين نامردمان ، همچون يهودا می کشم 

  
  

  ، هرگز نمی شويد زمان اين ننگ را از چهر شب 
  من عبرت تاريخ را ، حاال نه ، فردا می کشم 

……………………………………  

  در حمايت از مبارزات کارگران هفته
  و تشکيل سنديکای مستقل آنان،

   پيام ذيل راصادر نمودکنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه 
و فشار . ث ژ ت با دقت زيادی وضعيت کارگران ايران را دنبال می کند

سرکوبی که متوجه کارگرانی که در جهت تشکيل سنديکاهای آزاد، مستقل و 
ما . صنفی تالش می کنند، توجه و نگرانی ما را به خود معطوف کرده است

  .پيگيرانه تقاضای آزادی تمامی فعالين کارگری زندانی را داريم
ت  ما بخوبی به مسائل و مشکالت شما آگاهيم و به شهامت و پيگيری شما جه

فعاليت های پيگير و افتخارآميز شما پايه . تشکيل سنديکايتان درود می فرستيم
های يک سنديکاليسم واقعی را نه تنها برای کارگران ايران بلکه برای تمامی 
کسانی که در جهان برای آزادي، عدالت، تساوی و زندگی بهتر مبارزه می 

مبستگی تمام و کمال مبارزات شما شايسته ستايش و ه. کنند ، بنا می کند
ما تالش خواهيم کرد با تحکيم همبستگي، اين شجاعت شما را ارج . ماست

ث ژ ت در طول مبارزات شما، در جهت يک سنديکاليسم متحد و . بگذاريم 
  ژان فرانسوا کورب: با احترامات رفيقانه  .دمکراتيک در کنار شما خواهد بود

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

 جنبش کارگری 
! و مروری بر اعتصابات و اعتراضات کارگران در ايران  

  روزشمارسه ماهه دوم سال
     )٢٠٠٨ - ١٣٨٧   شهريور– مرداد –ماههای تير(

،  مجموعه ای از اخبار مبارزات داخل 2008اخيرا در ماه نوامبر 
ر  بازتاب فعل وانفعاالت جنبش کارگری و خاصه اخباکشور، که

کارگری وگزارشات  مبارزات بخش های فعال مزد و حقوق بگيران 
سه ماهه دوم سال که طی  معلمان ايران  و، کارمندان ، پرستاران

 صفحه 393در (  خبر ٧٣٠ميباشد و در مجموعه ای شامل١٣٨٧
  .توسط  امير جواهری  فراهم آمده است، منتشر شد) 

  :در مقدمه ای مجموعه ميخوانيم 
جموعه ما با اخبار کودکان خيابانی کار و گزارشات در اين م" 

چندی از وضعيت آنان و همين طور اوضاع زنان  و پشتيبانی 
دانشجويان از مبارزات کارگران ايران درعرصه های مختلفی از 
اعتصابات ، اعتراضات ، تجمعات کارگران در درون کارخانه ها ، 

 راه بندان ها و اجتماع در برابر دفاتر کارفرماها ، راه پيمايی ها ،
در برابر مجلس ، دادگستری ، استانداری ها ، فرمانداری ها و غيره  

، از خبرگزاری ١٣٨٧سه ماهه دوم سال روبرو می شويم که طی 
و تشکل ها ، ...)  و– مهر – ايسنا – ايلنا –دسترنج ( های ايران 

تان نهادها و سايت های مستقل داخل و خارج فراهم آمده و به نظر
  . می رسد

اخبار کارگران البرز ،هفت تپه ، دشواری زندگی کارگران در 
عسلويه ، فشار به کودکان کاردر سطح خيابانها ، کار خانگی زنان ، 
مسئله خصوصی سازی ها ، تعطيلی واحد ها و اخراج های بيرويه 
کارگران در سطوح واحد های توليدی کارخانه  ای و کارگاهها ، 

کارگران قراردادی ، گرانی اجناس و دشواری وضعيت اسفبار 
زندگی زحمتکشان شهری و روستايی ، تورم افسار گسيخته طی 
همين سه ماهه دوم سال و نبودن تامين اجتماعی الزم برای کارگران 
، گسترش اخبار دستگيری ها وبازداشتها ، همه و همه مضمون 

ل را همچون سه ماهه او١٣٨٧روز شمار سه ماهه دوم سال 
  . پوشش می دهد

نکته پايانی اينکه ؛ تال ش ما اين خواهد بود که در آينده جدول 
آماری استنتاج های خود پيرامون روز شمارسه ماهه اول و دوم 

ياد آوری . از فرصت استفاده می کنم .  را فراهم آوريم ١٣٨٧سال 
اين نکته را ضروری می دانيم که اخبار فوق بخشا  با ذکر منابع از 

رگزاری های داخل کشور و سايت ها و بالگ های مستقل کارگری خب
  .و سياسی داخل و خارج قيد شده است

از همه تشکل های کارگری داخل که به ما مستقيما خبر ميرسانند ، 
باشد که جمع آوری مجموعه اين . تشکر خود را اعالم ميداريم 

دام موثر اخبار و آرشيو آن ، بتواند در بهره وری جمعی از اين اق
  ! ".افتد 

جهت دسترسی به اين مجموعه از جمله، ميتوانيد به سايت اينترنتی 
    /http://www.rahekargar.de. نمائيد راه کارگر مراجعه

............................................. 
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   !را نمی توان به خاک سپرد" آقای محصص"

 
ی واپسين ديداربا او نيمروز وقتی دوستداران و ياران اردشيرمحصص برا
 گرد آمدند، او را  کريس وودشنبه بيست و پنجم اکتبر در نمازخانه ی

طنز نگار بزرگ . يافتند که آخرين نقش شور انگيز خود را بر پرده می زد
در آن نمازخانه فرصتی يافته بود تا گريبان مرگ را بگيرد و  روزگارشان 

 بر امواجی ازعطر و رنگ و گرچه ! قدرت آن را به ريشخند بگيرد
تصويری از خود بر جای می نهاد که مرگ و نيستی در  نورميراند، اما، 
اردشيری که انسان را پر پرواز بخشيده بود، اسير خاک . آن مرده بود

نمی شد؛ اردشيری که آدمی را به خويشتن خويش باز آورده بود، رفتن 
ون دست مرگ و ی رهيده بود و اکنفرداواز اسارت . نمی شناخت

 که آفريده بود ذوب می نوعیاردشيردرعظمت . فراموشی از او کوتاه بود
 *      ***. شد و می رفت تا نا ميرا شود

از يار و ياور و دوست و همراه، از خويش و . نماز خانه لبريز بود
از  بيگانه، از اهل قلم و اهل نظر، از دوستدار و پشتيبان هنر و فرهنگ، 

بسياران   و اجتماعی، و از اهالی کار و پيشه و تحصيل، کنشگر سياسی
 :برخی هم با پيامی، يا کالمی. بودند

در فضای زندگی ما، . عضو نزديک خانواده ام بود: سارا نجومی گفت
نامش و کارهايش همه جا با ما . آقای محصص همواره جای بزرگی داشت

اين . دارش، با دستی پربعد از مدتها ميرفتم به دي آنروز نهم اکتبر، . بود
. نوزادم در آغوش و شاد از اينکه آقای محصص او را خواهد ديد بار، 
نمی دانستم که بی درودی بايد به او بدرود بگويم و ساعتی ديگراز ! دريغ

. پدرم، دوست ديرينه اش، خواهم شنيد که او ديگر در ميان ما نيست
اما، در باره ی زندگی کودک من به نسلی تعلق دارد که محصص را نديد، 

  . اش خواهد شنيد و از کارهايش خواهد آموخت
شير غمگين مری لوردز، پرستار و ياور ساليان، با چشمانی که گويی 

اردشير در آن می گريست، از تلخی و درد لحظات آخری که با او بود 
باور نمی کند : گفت. از پر و بالی که زده بود و از تالش نا فرجامش. گفت
او رفته است؛ باور نمی کند او را ديگر چون روزهای پيش نخواهد که 
  ! در دل ما جا داريد، در دل ما شما، آقای محصص، : و گفت. ديد

مددکار و همدم روزهای خوب و روزهای بد، رزمن تئوژن، از اردشيری 
يک روز طرحی : گفت به زاللی آب چشمه ساران و شوخ چشمی کودکان

گفتم، . ديدم مرا خيلی پيرتر از خودم کشيده.  داداز من کشيد و نشانم
نداد و زود جايی . محصص، من که اينقدر پير نيستم، اون را بده به خودم

بعدها، يک روز ديدم همان طرح را درآورده و دارد به کسی ! قايمش کرد
بيشترين ساعات روزهای ! حيرت نکردم، محصص بود آخر! نشان ميدهد

. او برايم همه کس بود . لی بيش تراز خانواده اممن با او می گذشت؛ خي
 .روح من بود وجدايی از او هيهات...او. دوست بود. برادر بود. پدر بود

اين را استنلی فان ". بيست سال با پارکينگسون دست و پنجه نرم کرد"
سالها بود بيماری پيش می آمد اما او عقب نمی : پزشک معالج او گفت

انگشتانش ديگر در اختيارش . ر انداخته بوددستش را از کا. نشست
عاشق کارش . با اين همه، نه قلم را زمين گذاشت و نه قلم مو را. نبودند
اودر . از دست بدهد و کاری تازه نيافريند هيچ فرصتی نبود که . بود

 .قلمرو هنر شگفتی محض بود و در نبرد با بيماری اوج شجاعت
 که فرستاده بود و دوستی آن ايراندخت محصص، خواهرش، در پيامی

اردشير دنيا را به گونه ای می ديد که از : راخواند از او اينگونه ياد کرد
 نگاه اردشير نگاهی ديگر بود به واقعيت  .چشم بسياری از ما پنهان است

او به انسان انديشيد و انسان باقی . مخاطب او و زبان او جهانی بود. ها
ا مفسر زمان خوانده اند و بی سبب نيست که بی هوده نيست که او ر. ماند

 . اثارش را اسنادی در بيان واقعيت های زمانه ما ميدانند
برای : ايشيا سوسايتی در نيويورک گفت ميروواکی سسوکا، از جانب 

انجمن ما، مايه مباهات است که با برگزاری نمايشگاهی از آثار اردشير 
تا بسياری ازعالقمندان هنر محصص توانسته است زمينه ای فراهم سازد 

اوگفت در فرصت هايی که برايم فراهم . با کارهای با ارزش او آشنا شوند
شد به ديدارش روم، محصص را هنرمندی يافتم بزرگ، با تالشی بی 

او در پيامی که از جانب .  شوری بی پايان و خالقيتی تمام نشدنی وقفه،
وان هنرمندی مسئول در مديريت انجمن خواند، اردشير محصص را به عن

همکار . قبال کشورش و متعهد نسبت به هنری درگير با سياست ستود
سعدی ديگرش، آليس هالسبرگر، حرف های او را پی گرفت و با شعری از 

 .برفت آن گل بستان به بادی، دريغی ماند و فريادی و آهی: کامل کرد
يام احسان حورا ياوری يکی از ويراستاران انسيکلوپديا ايرانيکا پ

   برای سخن گفتن در باره زندگی: در آن پيام آمده بود. يارشاطر را خواند
و کارهای درخشان محصص، به قلمی نياز است با همان قدرت تخيل و 

در آميختگی انسانيت و شوخ طبعی، . باز آموختگی قلم موی خود او
بيزاری ازقساوت ها و بی عدالتی هايی که شاهد آن ها بوده و نيز 
. همدردی و بردباری يک انسان مهربان مشخصه های محصص است

انکسی که او را نمی شناسد اين مشخصه ها را از کارهايش درمييابد و 
 .کسی که او را ميشناسد بر آنها مهر تاييد ميزند

سرعت او در کشيدن طرح هايش : بهروز معظمی دوست ساليان دراز گفت
روزی که آخرين .  نا پذيرشگفت آور بود؛ غير قابل تصور، توصيف

کتابش را برای نمايشگاه انجمن آسيا امضاء ميکرد، اين شانس را داشتم 
در دو ساعت، فقط دو ساعت، صد و هشت طرح . که در خانه اش باشم

طرح هايی يگانه، فوق العاده، و هر يک به گونه ای متفاوت از ! کشيد
، هرگز فراموش نه او را، و نه لبخندش را! نه ! ديگری امضاء شده

نخواهم کرد، وقتی آنروز با موج طرح هايش ميرفت و از شادی لبريز 
اما ميدانيد آخرين کاری که از او روی صندلی اش : معظمی گفت. بود

تصوير مردی تنها و نگران که روی ! صبح روز دهم اکتبر يافتيم چه بود؟
 !يدمردی که می خند: زانوی راستش طرحی ازچهره ی مردی ديگر بود

اردشير در انديشه ی خاموشی که بر جان صد ها طرح و نقش دميده بود، 
مرا توصيف مکنيد ياران، مرا زندگی : خود اما، ناگفته ای نگذاشته بود

من اگر ارزشم، پاسم بداريد؛ من اگر آفرينشم، بازم آفرينيد؛ من اگر ! کنيد
 *                     ***!جانم، در من شوريدگی بدميد

مان نيويورک، نيمروز بيست و پنجم اکتبر دوهزار و هشت با آبی هايی که آس
 و تا دروازه بروکلينتا   ويلجخاکستری شده بود کاروان اردشير را از محله 

همه راه، نه در اندوه . ، بدرقه کردگرين وودگوتيک گورستان تاريخی 
باريد و به که فرو می ريخت، می  وال استريتی برجهای همزاد و نه در حسرت

که ساکن ساليان درازخود، آن نگارگر   خانه ای در خيابان سيزدهم خيره بود 
 . تبعيدی، را از دست داده بود

بر فراز تپه ای که اردشير در آن منزلگاهی ابدی يافت، کالم بدرود دو تن 
 :چنين بود ديگر از دوستان 

ی ها در محصص يکی از کسانی بود که به نسل چهل: ناصر پاکدامن گفت
ادبيات و هنر معاصر، در ايران، شهرت دارند؛ کسانی که جنبش ملی شدن 

 مرداد را هم تجربه کرده ٢٨نفت را با آرزو زندگی کرده و با تلخی، فرداهای 
او به نقل از بيانيه ای که شماری از دوستداران محصص انتشار داده . بودند

ان نظم و پاسداران خشک ی کريه حافظ طنز تلخ اردشير چهره: بودند افزود
گرفت  انديشی را نمايان می کرد، پرده از دروغ و فريب و زور و تزوير بر می

 . و لبخند بر لب و شادی در دل می نشاند و همدلی می انگيخت
نه برای مسجد، : بهرام، همراه و يار ديرين، از اردشيری گفت پر از شگفتی

مکان مقدسی که برای . ل نبودنه برای کليسا، برای هيچ يک حرمتی خاص قائ
می گفت، بيمارستان جايی است که در آن ! او وجود داشت بيمارستان بود

سالمت را به آدم باز ميگردانند، برای درد انسان درمانی و برای رنجش چاره 
ای می جويند؛ تقدس هر مکان را بايد در سودمندی آن برای انسان جست نه 

 گفت که شماری از کارهايش را که برای بهرام از روزی ديگر. چيز ديگری
وقتی شنيد انها را ربوده اند، اولين واکنشش حيت . چاپ بيرون برده بودند

خودش را برای کارهای من به خطر ! گفت عجب دزد هنر دوستی. انگيز بود
به تنها چيزی که نه آنروز و نه هرگزفکر کرد ارزش و قيمت کار  ! انداخته

دزد هنر دوست، اما، برای ساليان سال . رفته بودهايی بود که به سرقت 
که بود، چه ميکرد، کجا بود؟ حکم دوست ناديده ای را : مشغله فکری او شد

 !پيدا کرد که گاهی به سراغش می آمد و از او يادی ميکرد
**** 

عصر آن روز پاييزی، آنانی که او را ترک می کردند نه سوگواران و به ماتم 
باجنگاوری وداع .  بودند که از ديدار فاتحی باز می آمدندنشستگان، مشتاقانی

گفته بودند که در نبردی طوالنی با بردگی و حقارت و تسليم هر بار پيروزشده 
پيکارجويی که دررويارويی با انسان ستيزی و ستم پيشه گی و جباری . بود

. بودچشم به جاه ندوخته . کسی که اسير نام نشده بود. آتش بس نپذيرفته بود
رنگ مهتابی عشق سکه زر از هيچ دستی نپذيرفته بود؛ و جان آزادی که که 

 .رفته بود........ را يافته بود، و آنگاه،
بازمی گرين وود آنهايی که عصر شنبه بيست و پنجم اکتبر وقتی از  کم نبودند 

       . گشتند قامتی به بلندای سرو داشتند
  محصصجمعی از دوستان و دوستداران اردشير
  نيويورک، پنجم نوامبر دو هزار و هشت

………………………………………. 
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 *ديدگاه * 
 خروج از کشور، با اجازه شوهر، با اجازه دولت 

 محروم شدگان از سفر
ما ايرانيان و ما زنان برای سفر به اکثر کشورهای جهان بايستی تهميدات 

 آخر خيلی از کشورها برای ورود به خاک. زيادی به عمل آوريم 
کشورشان از اتباع ايرانی ويزا طلب می کنند که بعضی مواقع گرفتن اين 
رواديد مثل هفت خوان رستم يا هفت شهر عشق عرفا می ماند حاال بماند 

  .باقی مقدمات سفر
فردی بعد ازاين همه دردسر . اين هفت خوان رستم جنبه داخلی هم دارد

صد کشور ديگر عازم فرودگاه می شود که کشور را برای مدتی به مق
ترک کند اولين کاری که بايد انجام دهد تحويل بار و گرفتن کارت پرواز و 
توديع عوارض خروج هست و با اتمام اين کارها مسافر خيلی آسوده 
خاطر راهی قسمت کنترل گذرنامه می گردد تا با ضرب مهر خروج کشور 

ر سخت ترين را ترک کند اما امروزه برای خيلی از افراد اين قسمت از کا
با تصور آزادالخروج بودن می روند اما . قسمت از مسافرتشان شده است

متوجه می شوند که نمی توانند بروند و به جهت ممنوع الخروج شدن هم 
به جای مهر خروج برگه ای دريافت کنند با اين مضمون که که فرد 

اين همه ماجرا . ممنوع الخروج است و گذرنامه اش هم ضبط می شود
  .يستن

گذرنامه شخص در بخش کنترل . اخيرا برخود جديدی هم باب شده است
هم مهر خروج می خورد اما آن طرف گيشه ماموری منتظر وی ايستاده و 
يا از بلندگوی فرودگاه اسمش را پيج می کنند که به فالن قسمت برود و 
يا حتی از هواپيما پياده اش می کنند و در صورت اعتراض فرد فقط يک 

البته فردی که در .» تو ممنوع الخروجی« مه جواب داده می شود کل
همان قسمت کنترل متوجه می شود بالفاصله برمی گردد و می تواند 
حداقل چمدانهايش را تحويل بگيرد اما اگر فرد را از هواپيما پياده کنند و 
يا با ماموری که گفته تو ممنوع الخروجی به جدل بپردازد ممکن است که 

  .نهايش بدون خود او حتی راهی سفر شودچمدا
البته دستورالعملی وجود دارد که به افراد حق می دهد که به اداره 

  .گذرنامه مراجعه کنند و سوال کنند که ممنوع الخروج هستند يا نه 
  محروم شدگان از حق سفر

 قانون گذرنامه مقنن دقيقا مشخص کرده که مراجع 17 و16در مواد 
ی را می توانند ممنوع الخروج کنند يا به اداره ذيصالح چه اشخاص

. گذرنامه دستور دهند که از دادن گذرنامه به فرد مورد نظر امتناع نمايند
: با مطالعه اين مواد می توان اين اشخاص را به چهار دسته تقسيم کرد 

بدهکاران قطعی مالياتی و بدهکارانی که که به موجب صدور حکم - 1
صدور اجرائيه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد قطعی دادگاه و يا 

 افرادی در خارج از ايران به سبب -2.وامالک بدهی آنها محرز شده باشد 
افرادی که به موجب -3دارای سوءشهرت باشند ... متکدی ولگردی و

 قانون آئين 133ضمنا ماده . دستور مقامات قضايی ممنوع الخروج شوند
 اين اختيار را داده است که عالوه بر دادرسی کيفری هم به دادستان

 همان قانون و با توجه به 132صدور قرارهای تامين ذکر شده در ماده 
. اهميت وداليل جرم دستور ممنوع الخروج شدن متهم را هم صادر کند 

البته مدت آن شش ماه است و بايستی قرار صادره به شخص ابالغ شود 
ز از زمان ابالغ حق اعتراض و فرد ممنوع الخروج شده ظرف بيست رو

کسانيکه مسافرت آنها به خارج از کشور به -4.به قرار صادره دارد 
 افرادی -5تشخيص مقامات قضايی مخالف مصالح جمهوری اسالمی باشد 

که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد ديگری محول شده 
  .است 

  بدهکاران مالی
ن اين اشخاص می توانند بدهی خود تکليف دسته اول مشخص هست چو

را طبق مقررات پرداخت کنند و از مرجعی که صادر ممنوع الخروج شدن 
شخص را صادر کرده نامه ای داير بر رفع ممنوع الخروجی گرفته وبه 
اداره گذرنامه ارايه دهند و پاسپورت خود را پس گرفته وعازم سفر شوند 

ل می توانند در عرض يک روز البته در اين مواقع خصوصا افراد متمو.
به طور مثال همسر مردی مهريه خود را از طريق . اين مشکل را حل کنند

اجرای ثبت به اجرا گذاشته بود و در قبال آن شوهرش را ممنوع الخروج 
زوج ممنوع الخروج شده که عازم سفر بوده در فرودگاه امام . کرده بود

گرفتن شماره نامه به اجرای او با . متوجه ممنوع الخروجی خود می شود
 ساعت با پرداخت اصل بدهی و نيم عشر 4ثبت مراجعه می کند و ظرف 

 ميليون تومان می شده نامه رفع ممنوع 200دولتی که مبلغی بالغ بر 
الخروجی خود را از اجرای ثبت گرفته وبه اداره گذرنامه ارايه داده بود و 

گفته بود که عزيزم برو صبح روز بعد به همسرش از خارج زنگ زده و 

به همين راحتی می توانند ممنوع . اجرای ثبت مهريه ات را بگير 
  .الخروجی خود را رفع کنند 

  سوء شهرت داران
تصميم در مورد دسته دوم هم که سوء شهرت دارند به عهده هياتی است 

برای رفع ممنوع الخروجی فرد ياد شده . که برای اين کار تشکيل می شود
د با انجام حسن رفتار ورفع شهبه مبنی برعدم انجام جرايم مندرج می توان

  .در قانون، نظر هيات مورد نظر را جلب کرده و گذرنامه اش را اخذ کند
ممنوع الخروجی دسته سوم که بدستور  دارای پرونده های کيفری مفتوحه

مثال . مقامات قضايی است معموال در پرونده های کيفری اتفاق می افتد
متهم به انجام جرمی هست و طبق قانون در پرونده کيفری قراری فرد 

عالوه بر آن مقام قضايی می تواند وفق ماده . برای او صادرشده است
 قانون آئين دادرسی کيفری ممنوع الخروجی فرد را هم صادر کند که 133

بايد اين قرار صادره را هم به فرد ابالغ کند و شخص چنانچه اعتراضی 
متاسفانه با استناد به اين اختيار در . رجع باالتر اعتراض کنددارد به م

مواردی شاهد ممنوع الخروج شدن افرادی هستيم که از قضا فعال سياسی 
يا اجتماعی هم هستند و قصد سفر سياحتی يا کاری مثال شرکت در 
سميناری را در خارج از کشور دارند و از قضا در فرودگاه متوجه ممنوع 

خود می شوند چون اين افراد قبل از سفر پرونده مطروحه الخروج شدن 
ای در دادسرا که منتهی به صدور حکم قرار تامين شود هم نداشته اند 
وهيچ احضاريه برای حضور در دادسرا يا ابالغ ممنوع الخروج شدن خود 

برخی از اين ممنوع الخروج شده ها حتی بعد از اطالع . دريافت نکرده اند
روج شدن خود به دادسرا احضار می شوند و تحقيقات از از ممنوع الخ

البته اين افراد هم اگر بعد از شش ماه مجددا ممنوع . آنها به عمل می آيد
الخروج نشوند می توانند به خارج از ايران سفر کنند و اگر مقام قضايی 
اصرار بر ممنوع الخروجی فرد داشته باشد می تواند اين قرار را تا اتمام 

مه شدن پرونده تمديد کند، ليکن پس از مختومه شدن پرونده مورد مختو
  .نظر ديگر نمی توان به ان دليل فرد را ممنوع الخروج نمود 

  برای حفظ مصالح نظام! بی دليل ها
دسته چهارم افرادی هستند ممکن است هيچ پرونده کيفری هم نداشته 

 اينکه سفر انها باشند يعنی مرتکب هيچ اتهامی نشده باشند فقط به جهت
بر خالف مصالح جمهوری اسالمی باشد بدستور مقامات قضايی ممنوع 
الخروج می گردند و تاکيد نگارنده بر اين مسئله که اينگونه افراد پرونده 
. کيفری ندارند برای اين است در پاراگراف قبل اين مسئله توضيح داده شد

. وج می گردندپس اين افراد به جهت حفظ مصالح نظام ممنوع الخر
تکليف اين افراد مبهم هست چون قانونگذار نه مرجعی را مشخص کرده 
که بتوانند نسبت به اين قرار اعتراض کنند و نه مدتی برای اين نوع 
ممنوع الخروج ها مشخص شده است، ممکن است ساليان سال اين مهر 
قرمز ممنوع الخروجی بر روی پرونده گذرنامه چنين شخصی جا خوش 

  .کند
حق سفر يکی از حقوق طبيعی افراد هست و هيچ مقامی مگر در شرايط 
خيلی استثنايی و آن هم به مدت محدود نبايد اين حق را از فرد بگيرد و 

  .شخص نداند به چه دليلی نمی تواند به ديگر کشورها سفر کند 
  برای حفظ مصالح شوهر! زنان متاهل

 وخروج از کشور آنها منوط دسته پنجم افرادی هستند که گرفتن گذرنامه
به اراده يک فرد است نه يک مرجع و آن فرد کسی نيست جز شوهر زنان 

 18البته استدالل برای فرزندان زير .  سال18متاهل و ولی فرزندان زير 
 سال طفل محسوب می 18سال تا حدودی طبيعی است چون افراد زير 

از کشور افراد زير البته در اکثر کشورهاصدور گذرنامه و خروج . شوند
 سال منوط به اجازه هم پدر و هم مادر هست اما در کشور ما چنين 18

  .نيست
 قانون گذرنامه صريحا اعالم کرده 18 ماده 3اما در مورد زنان متاهل بند 

که صدور گذرنامه و خروج از کشور زنان متاهل منوط است به رضايت 
هل می توانند باشند که به شوهر شان و مخاطب آن هر کدام از ما زنان متا

صرف اراده همسر از گرفتن گذرنامه و خروج از کشور محروم می شويم 
اين رضايت يک حق کلی هست که به شوهر داده شده البته يک . 

استثناهايی به آن وارد شده است که شخص ممنوع الخروج شده در موارد 
منتها اضطرار می تواند با موافقت دادستانی گذرنامه بگيرد " اضطراری"

 به تاريخ 1352تعريف نشده است اما شورای نگهبان در نظريه شماره 
 قانون گذرنامه نسبت به 18اطالق ماده «  اعالم کرده 19/4/1363

برذمه دارند با موازين شرعی ) حج تمتع ( بانوانی که حجه االسالم 
فقط از . پس در مورد حج تمتع زنان مشکلی ندارند» . مغايرت دارد 

زيارتها در مورد حج تمتع اين اختياررا دارند نه بيشتر و در موارد 
اضطرار هم دادستانی است که داير بر صدور يا عدم صدور گذرنامه نظر 

  .می دهد
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به هر حال اين امر فقط با اعالم کتبی شوهر به اداره گذرنامه اتفاق می 
ارد و منتفی افتد نياز به هيچ دليل ومدرکی هم ندارند و مدت زمان هم ند

شدن آن منوط هست به اعالم انصراف از طرف شوهر يا متارکه يا فوت 
زوج متاسفانه در مواقع اضطرار معموال يک بار فکر می کنم به مدت 

تعداد زنان ممنوع الخروج . محدود از طرف دادستانی اجازه داده می شود
جرايد شده توسط شوهران شان در دسته معموال کم هم نيست اما چون در 

مثل ممنوع الخروجی فعاالن اجتماعی يا سياسی عنوان نمی شود کسی 
البته آمار دقيقی هم در دست نيست بعضی مواقع اتفاق . مطلع نمی شود

می افتد زنانی که از همسرشان طالق گرفته اند در فرودگاه متوجه می 
شوند که زوج قبل از طالق زنش را ممنوع الخروج کرده است و حتی بعد 

ز متارکه هم به خودش زحمت نداده که به همسر سابق خود بگويد به ا
و اين زنان . اداره گذرنامه برو و مشکلت را با ارايه سند طالق رفع بکن

بعد از کلی دوندگی وکلی هزينه کردن برای يک سفر در فرودگاه می 
نه تنها . فهمند که همسر سابق شان آنها را ممنوع الخروج کرده است

از دست می دهند که بايد به اداره گذرنامه مراجعه کنند وسند سفر را 
  .طالق شان را ارايه دهند تا بتوانند گذرنامه شان را پس بگيرند 

البته گاه نيز اتفاق می افتد بعضی از زنان که اختالف خانوادگی دارند، يا 
می خواهند برای جدايی اقدام کنند، اما به جهت نوع شغلشان مرتبا سفر 

ج از کشور دارند، می ترسند برای متارکه اقدام کنند چون ممکن است خار
بنابراين مدتها تالش می کنند . توسط شوهرانشان ممنوع الخروج شوند

بعضی مواقع . بلکه زوج را راضی کنند که به صورت توافقی جدا شوند
حتی زن مجبور می گردد ترک ديار کند بعدا به وکيلی وکالت دهد که برای 

  .ه اش اقدام کند متارک
به نظر ميرسد مخاطبين اين دسته بيش از ديگر دسته ها مورد اجحاف 

! قرار دارند چون يک اراده بر حق سفر آنها حاکم هست آن هم شوهر 
اين اراده با همان انديشه مردساالرانه در قانون که می تواند زوجه را از 

منتها .  گرفته استسفر بازدارد هم اکنون گريبان برخی فعاالن زن را هم
  .با اين تفاوت که در اينجا اراده دولت بر حق سفر زنان حاکم است

......................  
  مواد قانونی

  :قانون گذرنامه 
باشخاص زير هيچ نوع گذرنامه برای  ) 3/8/1362اصالحی : ( 16ماده 

  :خروج از کشور داده نمی شود 
يی حق خروج از کشور را  کسانيکه بمجب اعالم کتبی مقامات قضا-1

  .ندارند
 کسانيکه در خارج از ايران بسبب تکدی ويا ولگردی ويا ارتکاب -2

  .سرقت و کالهبرداری وويا به عنوان ديگر دارای سوءشهرت باشند
 کسانيکه مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايی -3

  .مخالف مصالح جمهوری اسالمی ايران باشد 
 اين ماده واحده 2 رسيدگی و تشخيص افراد مذکور در بند -1تبصره 

  بعهده کميسيونی مرکب از نمايندگان
   وزارت کشور-1
 شهربانی جمهوری -4 وزارت امورخارجه -3 وزارت دادگستری -2

 وزارت اطالعات که بدعوت وزارت کشور تشکيل خواهد شد ، -5اسالمی 
  می باشد

ذرنامه وخروج بدهکاران قطعی دولت می تواند از صدور گ : 17ماده 
مالياتی واجرای دادگستری وثبت اسناد و متخلفين ازانجام تعهدات ارزی 

  .طبق ضوابط ومقرراتی که در آئين نامه تعيين می شود جلوگيری نمايد 
صدور گذرنامه و تمديد و صدور ) 23/5/1370( اصالحی 18 ماده -1بند

 تمام و کسانيکه تحی  سال18اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از 
واليت و يا قيموميت می باشند يا اجازه کتبی ولی يا قيم آنان فقط در 

  .موارد ذيل امکان پذير خواهد بود 
 سال تمام با موافقت 18زنان شوهر دار ولو کمتر از : همان ماده-3بند

کتبی شوهر ودر موارد اضطراری اجازه داستان شهرستان محل 
لف است نظر خود را اعم از قبول درخواست درخواست گذرنامه که مک

زنانی که با . ويا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعالم دارد کافی است 
شوهر خود مقيم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختيار کرده و به 

  .تابعيت ايرانی باقی مانده اند از شرط اين بند مستثنی می باشند 
گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود  در صورتيکه موانع صدور 19ماده 

 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از 18يا کسانيکه بموجب ماده 
اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيری و گذرنامه تا 

  .رفع مانع ضبط خواهد شد 
 قانون آئين دادرسی کيفری با توجه به اهميت وداليل جرم 133ماده 

تواند عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج دادگاه می 

مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و . متهم را از کشور صادر نمايد 
چنانچه دادگاه الزم بداند می تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد 

 روز قابل اعتراض در دادگاه 20اين قرار پس از ابالغ ظرف .نمايد 
  . باشد تجديدنظر استان می

 در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده يا نقض آن –تبصره 
توسط مرجع تجديد نظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفی تعقيب يا 
برائت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بالفاصله به مراجع ذی 

   تريبون > پذيرش سايت   زهره ارزنی-  1387 آبان 27 ربط اطالع دهد

……………………………………….  
 ضرب و شتم چهار دانشجوی متحصن دانشگاه عالمه

چهار دانشجوی متحصن دانشگاه عالمه طباطبايی با : خبرنامه اميرکبير
  . ين دانشگاه بيرون انداخته شدندضرب وشتم نيروهای حراست از ا

مجيد دري، مهديه گلرو، صادق شجاعی و سعيد فيض اللهي، چهار 
دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه از روز گذشته دست به تحصن 
در دانشکده ادبيات زدند و در حالی که چندين بار از سوی ماموران حراست 

دادند، ماموران حراست ساعت تهديد به برخورد شدند به تحصن خود ادامه 
در .  بامداد اين چهار دانشجو را با ضرب وشتم از دانشکده بيرون انداختند١

عين حال دانشجويان محروم از تحصيل تصميم دارند، تا گرفتن نتيجه و قول 
مساعد مسئوالن دانشگاه برای بازگشتشان به دانشگاه، به تحصن خود ادامه 

  . دهند
يرکبير از آغاز تحصن اين دانشجويان دو خودروی به گزارش خبرنامه ام

پليس امنيت در مقابل درب اصلی دانشکده ادبيات متوقف بود و نيروهای 
  . حراست تمام دانشکده های دانشگاه عالمه به دانشکده ادبيات آمده بودند

 دانشجو که هر کدام به سه تا چهار ترم محروميت از تحصيل محکوم ۴اين 
 روز گذشته در دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه ١١:۴۵هستند از ساعت 

   1387 آذر3 .تحصن کرده و خواستار بازگشت خود به دانشگاه هستند

………………………………………. 
  ١اطالعيه شماره 

  »قتل های زنجيره ای«گان جانباختهداشت خاطره گرامی 
  :با يادی از

  محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، احمد ميراعالئی
  ...ريف، پروانه و داريوش فروهر ومجيد ش

  :همراه با
  خوانی نويسندگان و شاعرانسخنرانی و شعر

  خوانی هنرمندانموسيقی و ترانه 
   مرکزیABFاستکهلم، : مکان

  18، ساعت 2008 دسامبر 5جمعه : زمان
  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران : برگزار کننده

com.yahoo@dt_kanoon  
org.iwae.www  

………………………………………. 
  

 
  * پيوندها* 

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

43455804-1-33  
  رگرسايت راه کا

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
ايران بولتننشريه انگليسی   

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

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
.نيستند


