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  به مناسبت فرارسيدن روز دانشجو
  !شانزده آذر، روز دانشجو گرامی باد 

ت روزی است که جنبش دانشجويی در سال  آذر هر سال، گراميداش١٦
 در مبارزه عليه استبداد و سلطه امپرياليستی، سه تن از عزيزان ١٣٣٢

تکرار هر ساله اين گراميداشت،تاکيدی است بر . خود را از دست داد
ضرورت مبارزه عليه اين دو نيروی ارتجاع که چنگالشان همچنان و پس 

 فرو رفته و هر بار به رنگ از گذشت دهها سال بر پيکر اين مملکت
اگر ديروز ارتجاع سلطنتی در پيوند با سلطه . ديگری در می آيد

امپرياليستی گلوی مردم کشور را می فشرد، امروز استبداد و ارتجاع 
فقاهتی کشور را به تباهی کشانده و سلطه طلبی امپرياليستی با شعار 

ليه مردم کشور را مبارزه با اين ارتجاع سياه، برنامه های شوم خود ع
بغرنجی شرايط کنونی در اين است که اين دو نيروی . سازماندهی می کند

ارتجاعی رودرروی هم ايستاده اند و  عليرغم  تعارضشان، در دشمنی با 
، نديدن اين اشتراک منافع. ی دارندکمردم اين مرز و بوم، هدف های مشتر

. ران تمام شودمی تواند برای جنبش دانشجويی و کل جنبش مردمی گ
همين نديدن اشتراک منافع دو نيروی دشمن است که بخشی از فعالين 

  . گذشته جنبش دانشجويی را به مبلغين ارتجاع امپرياليستی تبديل کرده است
جنبش دانشجويی در کشور استبداد زده  ايران، همواره يکی از پايه های 

تبداد و برای آزادی مبارزه عليه اس. دفاع از آزادی  و برابری بوده است
چه در دوران استبداد سلطنتی و چه در دوران استبداد مذهبی ، عنصر 

اين عامل باعث شده تا بخش های . وحدت بخش اين جنبش بوده است
برای مقابله با . گوناگون جنبش دانشجويی در کنار يکديگر قرار گيرند

 انواع چنين همگرائی است که سرکوبگران اسالمی عالوه بر بکارگيری
شيوه های سرکوب، از محروم کردن از تحصيل بطور موقت يا دائم يا 

بسيج "اخراج دانشجويان و يا دستگيری و شکنجه آنان، نيروی ارتجاعی 
را نيز تقويت کرده اند تا فشار بر دانشجويان را از درون نيز " دانشجويی

  .افزايش دهند
، از سوی ديگر باعث خصلت ضداستبدادی و برابری طلبانه جنبش دانشجويی

شده تا اين نيروی مبارزهمواره تالش کند در کنار ديگر جنبش های اجتماعی، 
نمونه های اين . سنگر مقاومت توده ای در برابر ارتجاع را مستحکم سازد

همراهی و همگامی ميان جنبش دانشجويی و جنبش کارگری و يا جنبش زنان 
تقويت . خير به کرات ديده ايمو جنبش خلق های تحت ستم را در سال های ا

فراموش . اين پيوندهای مبارزاتی يکی از اصلی ترين وظايف اين جنبش است
نبايد کرد که دانشجويان با هزاران پيوند با قشر های گوناگون مردم مرتبط 

اکنون که در هر شهر و شهرستانی حداقل يک دانشکده و يا دانشگاه . هستند
هی در انحصار بخش ممتاز  نيست، اين پيوند وجود دارد و تحصيالت دانشگا

جوانان دانشگاهی اگر در مراکز تحصيلی، . ها بيش از پيش تقويت شده است
دانشجو هستند، در بيرون از دانشگاه به نيروی جوانان تعلق دارند، در محالت 
به نيروی آگاه و معتمد محلی تبديل می شوند، در محيط های کارگری در کنار 

يشان، به ارتش کار تعلق دارند، در روستا ها در کنار دهقانان و خانواده ها
و در . کارگران کشاورزی به نيروی آگاه اين بخش از جامعه  تبديل می شوند
و همه . کنار دانش آموزان به الگوهای اين بخش از جوانان تبديل می گردند

رزات اين پيوند ها، جنبش دانشجويی را به يکی از موثرترين بخشهای مبا
و همين ويژگی، رمز موفقيت و استواری . مردم کشور ما مبدل ساخته است 

  .جنبش دانشجويی در مقابله با تعرض ارتجاع می تواند باشد
جنبش دانشجويی بايد که از اين امکانات بی نظير خود و از آگاهی و نقش 
ر روشنفکرانه خود برای سازماندهی توده ای در محالت، در ميان کارگران، د

ميان دانش آموزان، در ميان زنان و خلق های تحت ستم به بهترين وجهی 
اشکال سازماندهی توده ای مردم حول خواسته های بی واسطه . استفاده کند

شان آن چنان متنوع است که می توان از هر امکانی در اين راستا استفاده 
ون نيروهای واقعيت اين است که برای مقابله با استبداد دينی که اکن. کرد

 فرستاده تا هر نوع حرکت بسيجی خود را به محالت و خيابان ها و کوچه ها
مردمی را در نطفه خفه کنند، راهی جز پيوند هر چه عميق تر و توده ای 

اين نيروی سرکوب تالش خود را بر آن متمرکز . تر با مردم وجود ندارد
به سرکوبشان کرده است که جنبش های اجتماعی را از هم جدا کرده و 

بايد اين شيوه سرکوب را با عمق بخشيدن به پيوندهای توده . مبادرت کند
ای، با گسترده تر کردن ارتباطات جنبش های اجتماعی، و بويژه با جنبش 

  .کارگری در هم شکست
 آذر را ١٦با در پيش گرفتن چنين راهی است که می توان سنت مبارزاتی 

 . گرامی داشت
  !سرنگون باد جمهوری اسالمی      !آذر روز دانشجوگرامی باد شانزده 

 !زنده باد سوسياليسم                    !زنده باد آزادی
 )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٨  دسامبر٥  - ١٣٨٧  آذرماه ١٥

   آذر،روزدانشجو16به مناسبت 
  مروری کوتاه بروضعيت جنبش دانشجوئی

  وزبهتقی ر
تصويرفوق درکناراين خبرکه وزيرعلوم رژيم اعالم کرده است که 

فتنه "رهبرنظام شخصا به مناسبت روز دانشجووبرای خاموش کردن 
دردانشگاه علم وصنعت شرکت خواهدکرد،بخوبی نگرانی رژيم " ضدانقالب

جمهوری اسالمی را ازجنبش دانشجوئی ازيکسو وتالش برای تبديل 
دانشجوئی به پادگان ازسوی ديگر به نمايش می گذارد دانشگاه ها واماکن 

  .وازاين بابت نيازی به توضيح اضافی نيست
اما شايد مروری کوتاه بروضعيت دانش جنبش دانشجوئی ازمنظرمشاهده 

  :نقاط قوت وضعف آن خالی ازفايده نباشد
تصميم به  حضورولی فقيه دروهله نخست باهدف جبران ويا کاستن -الف

باره رئيس  رشکستگی با پژواکی جهانی است که فرارچندازحقارت وس
دولت برگمارده اش درسالهای گذشته ازدانشگاه تهران واميرکبير دريادها 

آنها درپی يک سال سرکوب مستمر با استفاده ازبلندمرتبه .حک کرده است
ترين مقام نظام به سودای قدرت نمائی افتاده اند، اما عافل ازآن که دارند 

آنها بابسيج وآماده . يصال وضعف خود را  به نمايش می گذارنداوج است
باش فوق العاده و قرق کردن شهرو محل  سخنرانی وانتخاب دانشگاهی 
که بتواند کمترين تنش را داشته باشد و باگرد آوردن مزدوران و 
دانشجويان بسيج ازدانشگاه های مختلف برای حضوردرپای منبرخامنه 

باس شخصی وتدارک برای پخش گسترده درکنارمزدوران ل ای،
ازبوق های رسانه ای اشان،به تالش گسترده و "باشکوه خود"مراسم

مذبوحانه ای دست زده اند تا بلکه بتوانندحضورسنگين وخشمگين جنبش 
دانشجوئی ومراسم های مستقل آن را که مزدورانش هيچ حضورکمرنگ 

   .وحتی حداقلی درآن ندارند، ازديده ها پنهان سازند
البته تالش برای کسب اعتبارازمحيط های دانشجوئی  فقط توسط جناح 

بلکه عناصری که به هوس کانديدشدن برای .حاکم صورت نمی گيرد
به کمک ... رياست جمهوری افتاده اند،هم چون خاتمی،کروبی ونوری و

حاميانشان  تالش دارند که ازطريق حضوردردانشگاه ورسانه ای کردن 
والبته تکيه گاه آنها برای .ی برای خود دست وپانمايندآن،شانس وآبروئ

انجام چنين تحرکاتی، برخی ازگروهای دانشجوئی دلبسته به اصالح طلبان 
اين باردر بازگشتی به .وآنهائی است که هنوزدل درگروتغييرازباالدارند

درنمايش انتخاباتی يک " مشارکت انتقادی"ترفند  قهقرا برآنند با
 را برای ايفاء نقش تسمه نقاله شدن برای نيل به بارديگرشانس خود

نقش . سکوی قدرت توسط  جناح های منتقد جناح حاکم بيازمايند
  .سرراست آنها، چيزی جزباصطالح شکستن يخ تحريم توده ای نيست

سالی که گذشت سالی بودکه رژيم تمامی تالش خود را برای تبديل  -ب
ن نهادهای انضباطی وسرکوب فعال کرد. دانشگاه به پادگان بکارگرفت

وبسيج وبکارگيری انواع تنبيهات ومحروم کردن ها وزندانی ساختن 
دانشجويان معترض وتوقيف نشريات ومنحل کردن تشکل ها ،نصب 
دوربين وتأسيس گيت  برای کنترل ورود وخروج وتالش برای اجرای 
طرح هائی چون بومی گزينی وبکارگيری سهميه جنسی ونيزجدائی جنسی 

دهها وصدها اقدام مشابه ...دردرون دانشگاه ها وکنترل خوابگاه ها و 
اساسا رژيم با وقوف به فقدان پايگاه توده ای دردانشگاه و انزوای .بود

نزديک به مطلق خود چاره ای جزانقالب ضدفرهنگی دوم نداشته 
اما اين انقالب ضدفرهنگی اين باربشيوه خزنده واعالم نشده .وندارد

هم درمورد .ه درحال عملی شدن است ودرحوزه های گوناگونمدتهاست ک
تشديد کنترل بر دانشجويان وهم تصفيه اساتيد مستقل وآنهائی  که گوش 
بفرمان نيستند،و هم تالش برای تغييرمفاددرسی وتحقق سودای يک دانش 

  .ونيزسودای يونيفورم واحد! غيرسکوالر
ن دانشگاه هم چنين شاهد اما درسال گذشته درکنارروند پادگانيزه کرد-ج

جنبش دانشجوئی بالقوه .تداوم مقاومت دراشکال متنوع بوده ايم وهستيم
يک جنبش ميليونی است که نفس های خاموش نشدنی خود را ازمتن 
تبعيض وشکاف های طبقاتی ومقابله بااستبداد وازآگاهی جهانی شده 

 وسوم وبلحاظ پايگاه اجتماعی هم  خود ازنسل جوان.امروزمی گيرد
ورويگردان ازجمهوری اسالمی است  که اکثرا طعم تلخ تبعيض واختناق 

 بااين وجود درشرايط کنونی اين جنبش تنها بخش. را نيز چشيده اند
بربحران کوچکی ازظرفيت های نهفته درخود را، بدليل آنکه هنوزنتوانسته 
  .بلوغ  خود وچالش های ناشی ازآن فائق آيد، به نمايش گذاشته است

يکی ازنمودهای بالندگی جنبش دانشجوئی درسالهای  -د
درکمال ناباوری رژيم ولييرالها .اخير،برآمدمجددگرايشات چپ بوده است

،ديديم وديدند که ازخاکسترجنبش سرکوب "توهم پايان تاريخ"ودرمستی 
گواينکه .شده بارديگرچپ زخم خورده ومجروح ساليان گذشته،سربلندکرد
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- فيريکی وهم چنين سرکوب باصطالح فرهنگیرژيم اين بارنيزسرکوب
نظيرتالش برای خراب وبی اعتبار کردن سنت درخشان ورزمنده (سياسی
)  دهه اخيرتوسط چاپ وانتشارروايت های دست کاری شده4چپ در

بااين وجود عروج مجدد چپ درجامعه ما امرتصادفی  . بکارگرفته است
بلکه ازعوامل .ود نيستويا فقط نشأت گرفته ازسنت درخشان و رزمنده خ

بنيادی تری چون تشديد بی سابقه شکاف های طبقاتی وبرای عدالت 
که تولدوبالندگی چپ همزادطبيعی آن بشمارمی (وبرابری اجتماعی

ونيزدفاع ازآزادی های بی حدوحصروازمبارزه قاطع وبی امان عليه )رود
لی هم چنين اين خيزش درمتن شرايط بين المل.استبداد منشأمی گيرد

صورت می گيرد که  بحران جهانی اقتصاد سرمايه داری ودرهم ريختن 
توهم پايان تاريخ وبی اعتباری اين نظام،آن چنان پردامنه است که دلقکی 
مانند احمدی نژاد  راکه افتخارش آن بوده که آهنگ خصوصی سازی 

 برابربيشترازشتاب آن ازدولت پيشين بوده، وتمام 13دردوره او 
تش بارقبای خود درآنست که نمی گذارند با فراغ بال بيشتری جوهرمنازعا

برنامه شوک تراپی اقتصادی وآزادسازی قيمتها را که موجب انطباق 
بيشتری با نظام سرمايه داری خواهد شد پياده کند،به صرافت آن افکنده 
که شيادانه فرياد دزدبگيردزدبگير برآرد وازمرگ نظام سرمايه داری 

  ! آوردسخن به ميان می
بااين وجود بايد اذعان کردکه طيف  چپ جنبش دانشجوئی هم نتوانسته 
بحران بلوغ را پشت سرگذاشته وازچپ راديکال،تا چپ کارگری وتاجريان 
آزادی وبرابری وتا دانشجويان سوسياليست هنوزنتوانسته برچالش های 

سه وجه تجسم اين بحران بلوغ رامی توان بشرح . بحران فائق آيد
  :شاهده کردزيرم
 هنوزنتوانسته است مناسبات اصولی ودرست درميان جريان های -الف

پذيرش  واقعيت پلوراليستی وتکثر نه فقط .متعلق به طيف چپ برقرارکند
درجنبش عمومی دانشجوئی بلکه  هم چنين درخود طيف چپ ضرورتی 

وباين ترتيب هيچ جريانی باهرچثه ای که داشته .اجتناب ناپذيراست
تنها بابرابرحقوقی . ی تواند خود را معادل کل چپ دانشجوئی بداندباشدنم

ديگران وبرسميت شناختن گوناگوئی گرايشات و نظرات  وبا همکاری 
حول خطوط مشترک ضمن داشتن ديالوگ سازنده حول اختالفات 
وپرهيزازهژمونی طلبی های کودکانه وتشتت آفرين است که می توان 

ه مناع عمومی جنبش دانشجوئی بطوراعم بدورازمنافع رسته ای خود،ب
ومنافع عمومی جنبش چپ بطوراخص انديشيد و صفوف پراکنده چپ را 

  .متحدوهمسو ساخت
بدون پيوند عميق فعالين چپ با بدنه گسترده دانشجوئی ودرراستای به -ب

ميدان کشيدن وتقويت نقش آفرينی آنها وبدون تحميل سرکردگی وهژمونی 
يه بر مطالبات فراگيروپايه ای آنها،يک جنبش خود برجنبش وبدون تک

  . گسترده ،متکثرودرعين حال فعال وهمگرامعنای واقعی نخواهد داشت
وباالخره چالش هم چنان موجود ضرورت تقويت وتحکيم پيوند متقابل -ج

وازموضع منافع مشترک وبرابربا سايرجنبش های اجتماعی وطبقاتی 
.  بگيران و جنبش زنان استبويژه جنبش کارگران وکليه مزدوحقوق

بدون آنکه هيچ جنبشی زائده جنبش ديگری گردد وبخواهد منافع واهداف  
جنبش کارگران ومزدوحقوق .خود را قربانی محوريت جنبش ديگری نمايد

بگيران بی شک اهميت تعيين کننده دارد وخواهد داشت،اما معنای آن 
ژه واصيل هيچ جنبشی هرگزبه بی توجهی به پايه های قوام دهنده وخودوي

منافع مشترک وپيوند وهمبستگی متقابل درچهارچوب تنوعات وجنبشی .نيست
 .مرکب از ازجنبش ها مبنای اصلی اين رابطه متقابل را تشکيل می دهد

*****  
بحران اقتصادجهانی پی .  سال بالقوه پرچالش وطوفانی درپيش روداريم
امه اجرای شوک تراپی آمدهای آن برکشورو برکارگران وزحمتکشان،برن

اقتصادی درداخل که موجب افزوده شدن شتابان و ميليونی تعداد بيکاران 
وجمعيت زيرخط فقرمطلق وانواع پی آمدهای ناگواراين جراحی ضدانسانی  

نگرانی رژيم ازبرآمد خشم مردم واعتراضات جنبش های .خواهد شد
شبه جنگی،اما اجتماعی گوناگونی اورا برآن واداشته تا به صف آرائی 

اين باردربرابرمردم، به پردازد و استراتژی و مأموريت اصلی سپاه 
وبسيج را درمقابله با اين خطربالقوه تعريف کند وباقدامات متعدد 

تشديد اختناق .بازدارندگی وپراکندن  رعب ووحشت مبادرت نمايد
وسرکوب درکنارتشديد تضادها وشکاف های درونی حاکميت وافزايش 

 آن،همه همه بيش ازهرزمانی ضرورت به ميدان آمدن يک شکنندگی
جنبش دانشجوئی فعال وسراسری واثرگذار وبلوغ يافته را درکنار وبه 

  .   عنوان متحدسايرجنبش های اجتماعی  به نيازی مبرم تبديل کرده است
2008-12 -05-15-09 -78  

…………………………………… 

 !"شه سيدعلی پينوشه،ايران شيلی نمی"
  تهران در دانشگاه ذرآ 16 به لحظه مراسم گزارش لحظه

   دقيقه صبح، دانشگاه تهران 11:30ساعت 
 دقيقه به ساعت اعالم شده از طرف دانشجويان دانشگاه های تهران 30اينک 

آغاز .  برای برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران باقی مانده است
ه و دانشجويان تصميم  ظهر برنامه ريزی گشت12اين اجتماع برای ساعت 

  . بعدازظهر ادامه دهند5گرفته اند در صورت امکان اين مراسم را تا ساعت 
فراخوان اين مراسم بصورت رسمی از طرف دو نهاد دانشجويی، دانشجويان 

اما دانشجويان .  کرد دانشگاه های تهران و تحکيم وحدت، اعالم گشته است
های ناسيوناليستی دفتر تحکيم وحدت کرد اعالم داشته اند که به دليل برخورد

هيچگونه هماهنگی و همکاری ای با اين نهاد ) 1386(در سال گذشته 
اين در صورتی است که هر دو نهاد دانشجويی همزمان و در .  نخواهند داشت

 ظهر و روبروی دانشکده فنی دانشگاه تهران، اعالم به  12يک مکان، ساعت 
  .را نموده اند 1387برگزاری تجمع روز دانشجو 

تحرکات .  در حال حاضر شرايط امنيتی دانشگاه بسيار مضطربانه است
حراست دانشگاه و نيروهای انتظامی و لباس شخصی، از يکطرف، و جوش و 
خروش و انتظار در ميان دانشجويان، شرايط دانشگاه را به شدت متشنج 

 .ساخته است
   دقيقه11:45ساعت 

از ورود دانشجويان ديگر دانشگاه ها به محيط با وجود جو پليسی و جلوگيری 
 نفر از دانشجويان مبارز دانشگاه های تهران در اين 1000دانشگاه تهران، 

 آذر  دانشگاه 16در جلوی درب خيابان . ساعت تجمع خود را آغاز کردند
تهران بين حراست و دانشجويان بيرون از دانشگاه درگيری هايی صورت 

  .پذيرفته است
و حدود .   دانشجو در مقابل دانشکده فنی گرد آمده اند800 تا 700حدود 
 نفر ديگر، کمی پايين تر، با  در دست داشتن پالکاردها و پرچم 300 تا 200

احمدی نژاد پاسخگو : "هايی مزين به شعارهای دفتر تحکيم وحدت، از جمله
معه رهايی زن برابر با رهايی جا"، !"تفکيک جنسيتی محکوم است"، !" باش
  .تجمع کرده اند... و !" زنان و مردان برابر هستند"، !"است

همچنين، دانشجويان کرد نيز با در دست داشتن پالکاردهای خود با شعارهای 
  .در صف مستقلی تجمع نموده اند... و !" فعالين قومی آزاد بايد گردند"

، مسجد دانشگاه به منظور جلوگيری از فريادهای رسای دانشجويان مبارز
بلندگوهای خود را بلند کرده است و سرودهای فلسطينی و عربی پخش می 

اما با اين ترفند نيز موفق به تحت الشعاع قرار دادن شعارها و .  کند
  .سرودهای دانشجويان مبارز نشده است

 آر رفته 16در اين لحظه دانشجويان تصميم گرفتند که به مقابل درب خيابان 
جلوگيری به عمل آورده،  ت دانشگاه از ورودشانتادانشجويانی را که حراس

 .وارد دانشگاه کنند
  دقيقه12:15ساعت 
.   آذر  رسيد16 ظهر صف متحد دانشجويان به  درب خيابان 12:00ساعت 

تعدادی از ايشان با حمله به درب مکور کوشش کردند تا آن را شکسته و راه 
اما به علت تراکم .  از کنندرا برای دانشجويان منع شده از ورود به دانشگاه ب
سپس صف دانشجويان .  نيروهای حراستی و انتظامی اين امر مقدور نگشت

به سمت درب دانشکده داروسازی رفته و توانستند آن درب را شکسته و 
نيروهای انتظامی نيز با .   نفر از دانشجويان را وارد دانشگاه کنند200حدود 

 ورود دانشجويان ديگر جلوگيری به ايجاد صف متراکمی جلوی اين درب از
درگيری هايی نيز ميان دانشجويان و پليس در گرفت، اما مشهود . عمل آوردند

.  بود که نيروهای انتظامی از برخورد خشونت آميز تر اجتناب می ورزند
عده ای از  .اينک صفوف دانشجويان در دانشگاه به حرکت در آمده اند

ما از مبارزات کارگران و زنان " شعارهای دانشجويان نيز پالکاردهايی با
به !" ما از حقوق اقليت ها و قوميت ها حمايت می کنيم"و !" حمايت می کنيم

اما به علت غيبت  برگزار کنندگان کليدی، هنوز .  صف دانشجويان پيوسته اند
 .دانشجويان نتوانسته اند تريبيون آزاد را برقرار کنند

   دقيقه12:45ساعت 
ساختمان حراست  جويان به سمت درب شمالی دانشگاه رفته و بهصفوف دانش

نيروهای انتظامی به درون دانشگاه .  حمله کرده و شيشه های آن را شکستند
درگيری های شديدی بين دانشجويان و نيرو های انتظامی در .  سرازير شدن

در اين لحظه  .  گرفت که  نيروهای انتظامی را وادار به عقب نشينی کرد
راست دانشگاه نيز با دخالت خود، نيروهای انتظامی از  را ترغيب به خروج ح

از دانشگاه کرده و از شدت يافتن درگيری ها جلوگيری به عمل آورد و از 
صفوف .  دانشجويان خواست تا از ايجاد درگيری بيشتر خودداری کنند

 به سمت!" ما پليس مزدور نمی خواهيم"دانشجويان نيز با شعار دادن 
دانشجويان بسيجی در مقابل درب مسجد .  دانشگاه ادبيات و مسجد حرکت کرد

در اينجا شعار دانشجويان که اينک به شعار مرکزی اين .  صف کشيده اند
 .است!" مرگ بر ديکتاتور"تظاهرات تبديل گشته 

   دقيقه13:30ساعت 
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عليرغم عدم حضور دانشجويان کليدی ترتيب دهنده ی تجمع امروز، 
 نفر رسيده است، 4000 تا 3000ويان که اينک صفوفشان به بيش از دانشج

توانستند تريبيون آزادی را در مقابل دانشکده ی فنی برگزار کنند که تا به حال 
  .سه نفر از دانشجويان به سخنرانی پرداخته اند

دانشجوی سخنران اول درباره حقوق دانشجويان و کارگران و زنان سخن گفت 
سخنران دوم در .  ت بودن ايشان و لزوم اتحادشان اشاره کردو به هم سرنوش

مورد جنبش کارگری سخنرانی کرده و از کارگران زندانی و معلمان زندانی نام 
.  برد و دانشجويان را به لزوم همبستگی با جنبش کارگری تشويق کرد

سخنران سوم از دانشجويان آذری بود که در مورد برخوردهای دوگانه و 
در اين هنگام چند تن اقدام به .  آميز حکومت به اقليت ترک سخن گفتتبعيض 

باال بردن پرچم حزب پان ايرانيست کردند و می خواستند شعارهايی به حمايت 
از ناسيوناليسم و حزب خود سر دهند که با برخورد يکپارچه دانشجويان و هو 

 فعًال سکوت کردن ايشان مواجه شده و مجبور به پايين آوردن پرچم شدند و
  .اختيار کرده اند

عامل تبعيض و فساد، محمود "شعارهای دانشجويان در تشويق سخنرانان 
در حال حاضر تريبون آزاد  .می باشد" مرگ بر ديکتاتور"و " احمدی نژاد

 .همچنان ادامه دارد
    دقيقه15:00ساعت 

گلرو، در ادامه سخنرانی ها دانشجوی منع تحصيل و زندانی آزاد شده، مهديه 
از دانشگاه عالمه در مورد جنبش زنان و خاطرات زندان خود سخن گفت و 

بعد از خانم .  مورد تشويق و پشتيبانی  فراوانی  از دانشجويان قرار گرفت
و دانشجويان سوسياليست .  گلرو، دانشجويان کرد، بيانيه ی خود را خواندند

ک بيانيه های خود را دانشگاه های ايران و دانشجويان سوسياليست پلی تکني
  .توزيع کردند

پس از پايان سخنرانی ها، صف هزاران دانشجو که صحن دانشگاه را از 
دانشکده حقوق تا پزشکی پر کرده بودند به سمت سر در و  نرده های 

سيد علی "در اين ميان شعار .  دانشگاه و خيابان انقالب به حرکت در آمدند
در اين مقطع اعضاء .  شعارها اضافه شدبه !" پينوشه، ايران شيلی نمی شه

دفتر تحکيم وحدت با تشکر از دانشجويان کرد، ترک و سوسياليست، مراسم 
خود را پايان يافته اعالم نموده و تذکر دادند که از اين لحظه به بعد مسئوليتی 

  .ندارند
جالب اينجاست که نيروی حراست دانشگاه از ترس حمله دانشجويان به کيج 

، آنها را از صحن دانشگاه جمع کرده بود و دانشجويان متوجه های خود
پرتابل بودن اين کيوسک ها شده و با طعنه و لبخند آنها را به عنوان هدف 

  .برای تجمعات بعدی مشخص می ساختند
خيابان انقالب در مقابل دانشگاه کامال بسته است و از گذر کردن اتوبوس ها 

س سعی کرده است تا با استقرار و تراکم پلي.  نيز جلوگيری به عمل آمده
نيروهای خود و همچنين چندين دستگاه اتوبوس جلوی ديد دانشجويان را 
گرفته تا ايشان شاهد بوجود آمدن صفوف مردم و زد و خورد ايشان با 

اما دانشجويان شاهد .  نيروهای انتظامی و امنيتی در مقابل دانشگاه نشوند
مزدور "می از تجمع خود بودند و با شعارهای اين درگيری ها و حمايت مرد

، و تکرار شعار "مرگ بر احمدی نژاد"، "مرگ بر ديکتاتور"، "برو گمشو
به تقبيح برخورد سرکوبگرايانه !"  سيد علی پينوشه، ايران شيلی نمی شه"

ی نيروهای انتظامی و امنيتی و تشويق مردم حاضر در پياده روی جنوبی 
  .ندخيابان انقالب پرداخت
 دقيقه دانشجويان تصميم به پايان مراسم گرفته و 14:45باالخره در ساعت 

  .در گروه های بزرگ چند ده نفره به سمت دانشکده های خود حرکت کردند
 آذر و قدس و کوچه های اطراف دانشگاه تمامًا توسط 16خيابان های 

شی از اما تا به حال گزار.  نيروهای انتظامی و امنيتی در حال قرق است
نيروهای انتظامی به دانشجويانی .  بازداشت دانشجويان مخابره نگشته است

که در حال خروج از دانشگاه می باشند تذکر می دهد که به راه رفتن ادامه 
  سالم دمکرات    .پايان گزارش.داده و از توقف خودداری کنند

…………………………………... 
 . تعلق گرفتجايزه حقوق بشر نورنبرگ به عبدالفتاح سلطانی

جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشر و 
  .های متهمان سياسی، تعلق گرفت وکيل پرونده
شنبه هيأت داوران اين جايزه اعالم کرد که عبدالفتاح سلطانی را  روز سه

  .هايش در زمينه حقوق بشر برگزيده است بخاطر فعاليت
راه چندتن از وکال و فعاالن حقوق بشر در ايران از عبدالفتاح سلطانی، به هم

، »کانون مدافعان حقوق بشر« با تأسيس ١٣٨١جمله شيرين عبادی، از سال 
به علنی کردن موارد بارز نقض حقوق بشر و همچنين حمايت از خانواده 

 .فعاالن سياسی زندانی پرداختند
سی را به رايگان بر او به همراه همکاران خود در کانون، وکالت متهمان سيا

 . استجايز حقوق بشر نورنبرگ ه پانزده هزار يورو. گيرند عهده می

…………………………………… 

 !انصراف پرمعنای ولی فقيه وعلل آن
 تقی روزبه

 آذر امسال را 16شايد گزافه نباشد اگريکی ازمهمترين نکات بيادماندهی 
شده اش  همين انصراف تحميل شده به ولی فقيه از حضورقبال اعالم 

 !دردانشگاه بدانيم
 :خبرلغواين مراسم کوتاه وبدون هرگونه توضيحی به افکارعمومی بود

فقط به روزنامه نگاران وفيلم برداران وگزارشگران اطالع داده شد که 
ازآنجا که ! همين.تشريف نمی آورند والزم نيست بخود زحمت بدهند" آقا"

ح قابل قبولی هم بشود هيچ توضيح رسمی داده نشد وبعيداست يک توضي
سرهم بندی کرد،بناچاربا استعانت ازرويدادها و حواشی آن ناگزيريم 

ازطريق لب خوانی وبهره گيری ازبرهان خلف، صحنه هائی قريب به  
اين درست .آنچه را که درپشت اين ماجرا اتفاق افتاده است بازسازی کنيم

ی چيزها محروم را ازخيل" ممالک محروسه"است که خداوند ماشهروندان 
ساخته است،اما هرچه که باشد نتوانسته استعدادلب خوانی رويدادهای 

  !:مکتوم نگهداشته شده درشرايط استبدادی را ازتک تک امان دريغ کند
ميدانيم که چندسالی است سپری کردن روزدانشجو ومقابله با -الف

ه بزرگداشت آن توسط دانشجويان،به معضلی بزرگ برای رژيم تبديل شد
روزی که عليرغم همه قدر قدرتی يک رژيم تماميت خواه .است

ومستبد،بدليل آنکه درخت تناورچندين ده ساله روزدانشجو ازسوی مردم 
وجنبش دانشجوئی نگهبانی و آبياری ميشود،حاکميت کنونی هم باهمه 
تالش های خود برای تبديل دانشگاه به پادگان قادربه خشکاندن آن نشده 

يل هرساله با نزديک شدن اين روز،نشست های وبهمين دل.است
متعددومهمی ازسوی سران نظام ومقامات امنيتی برای چگونگی مقابله با 

  .  آن برگزارميشود
 آذرامسال وقصداصلی رژيم را تشکيل ميداد،همانا 16آنچه که ويژگی 

درسالهای گذشته اين مصادره که توسط . آذربود16مصادره کامل روز 
ه دوم نظام هم چون خاتمی وسپس تالش های چند باره دولتمردان درج

احمدی نژاد صورت گرفته بود،با شکست ورسوائی بزرگ همراه شده 
ازهمين روبنابودکه اين باربااعالم حالت فوق العاده وحضورولی فقيه .بود

اين رسوائی باصطالح جبران  شودواجازه داده نشود که تابلوی ورود 
مقامات حکومتی برفضاهای دانشگاهی به ممنوع دانشجويان دربرابر 

مقدمات مصادره کامل روزدانشجو با حضورعالی ترين .جلوه گری بپردازد
مقام نظام فی الواقع درسال گذشته درنشست سران رژيم پس ازآن 

نشست . فراربزرگ احمدی نژاد ازدانشگاه تهران صورت گرفت
دار مزبورتوسط سران نظام وباحضورشخص خامنه ای و پس ازدي

وگفتگوبا عده ای دانشجوی دستچين شده و دربيت رهبری صورت 
اوال وضع موجود : وحاصل آن اجماع سران حول اين نکات بود.گرفت

بهيچ وجه قابل قبول نيست وبايستی بهرقيمت شده آن تابلو به پائين 
وثانيا معلوم شده که مصادره اين روزبوسيله مقامات درجه .کشيده شود

ه ديگر ناممکن شده است وثالثا اگرراهی وشانسی باقی دوم ولوعالی رتب
مانده باشد اين راه چيزی جزحضورشخص ولی فقيه که مستلزم 
حضورنيرومند و انجام  اقدامات فوق العاده برای کنترل دانشگاه است، 

  .نشدنی است
 گرچه درآن نشست تصميم نهائی برای حضوررهبرنظام به طوررسمی 

ی هم چنان حول تشديد اقدامات معطوف به پادگانی اتخاذنشد،اما تأکيد اصل
. کردن دانشگاه ،وفراهم کردن شرايطی مطلوب برای اين حضوربود

تصميم نهائی موکول به بررسی آخرين گزارش مقامات امنيتی از نتايج 
اقدامات به عمل آمده، وتست نهائی وضعيت حاکم برفضای دانشجوئی 

  .وروحيه حاکم برآنها شد
ليه دربرگيرنده اقدامات گوناگون برای سرکوب جنبش گزارش او-ب

دانشجوئی و ازجمله سرکوب گسترده دانشجويان چپ ونتايج حاصل ازآن 
بود که تحرکشان درسال گذشته دست اندرکاران رژيم را سخت 

گزارش مزبور که بيانگر حاکم بودن فضای انفعال . غافلگيرساخته بود
رهای بزرگ بود،درمجموع برجنبش دانشجوئی بويژه درتهران وشه

مقامات رژيم  را به امکان مصادره اين روز با حضور خامنه ای، 
بلندمرتبه ترين مهره نظام،اميدوارساخت وبنابراين تمايل عمومی هم چنان 

  .برتداوم تدارک عملی درهمين راستا وهموارترکردن بسترهای آن بود
ده ازآب اما برخالف گزارش فوق، تست صورت گرفته مأيوس کنن-ج

دانشگاه شيرازبرای اين تست انتخاب شده بودواين کارتوسط  . درآمد
معتمدخامنه ای يعنی الريجانی که درپست جديد درمقام رياست مجلس 

دراين تست معلوم شد که درزيرپوست .قرارگرفته بود،صورت گرفت
دانشگاه ها عليرغم ظاهرآرام وبقول خودشان انفعالی،گوئی جوش 

گزارش الريجانی وفيلم اين ديدارکه با شعارهای . استوخروشی درجريان
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مرگ برديکتاتوری وآن سخن رانی غرا وخودجوش دانشجوئی که درپشت 
! ازاحمدی نژادمتنفرم! متنفرم! ميکروفون سه بارفريادبرآوردمتنفرم

وتبديل شدن صحنه مراسم به محاکمه رژيم والريجانی،جائی برای خوش 
ن وجود گزارش مزبور بدليل سوختگی مهره بااي.خيالی باقی نمی گذاشت

های درجه دوم ازيکسوو اهميت وضرورت پائين کشيدن تابلوی ورود 
ممنوع دانشجويان دربرابر مقامات عالی رتبه رژيم ازسوی ديگر، 
ودرکنارآن گزارش اميدوارکننده مقامات امنيتی که درمغايرت با نتيجه 

رترديدساخت، امانتوانست تست فوق قرارداشت،گرچه رژيم را اندکی دچا
بنابراين قراربراين شد که بدون .بروسوسه حضوردردانشگاه غلبه کند

انصراف از سودای حضور بهمرسانيدن دردانشگاه،ضمن تداوم اقدامات 
سرکوب گرانه برای رسيدن به نقطه مطلوب،اما تصميم نهائی را موکول 

  .  نمايند90به هفته های آخرو دقيقه 
ای مقامات امنيتی وانتظامی هم چنان ازامن وامان بودن گرچه گزارش ه -د

محيط های دانشگاهی خبرميداد،وتدارک دهندگان نيزمحل حضوررهبرنظام خود 
را دردانشگاهی که به گمان آنها درامن وامان بيشتری بود،انتخاب کرده بودند 

اما .نفره مدعوين دست چين شده نيزپيشاپيش تنظيم شده بود5000وليست 
ازيکسواخبارنگران :امل موجب رخنه بيشتر ترديد به جان رژيم گرديدچهارع

کننده ای دال برشروع  تحرکات آماده باش و تمرينی دانشجويان که به نوعی 
درحکم به پيشواز اين روزرفتن بود،ازجمله دردانشگاه اميرکبيروعالمه 
ود طباطبائی وديگرمحيط های دانشجوئی درتهران ونيزدر شهرستانها،مشهودب

دوم آنکه تجربه سال گذشته مقامات امنيتی خوش بينانه .ويابگوش ميرسيد
وبرخالف واقعيت ازآب درآمده بودکه موجب سرشکستگی و فرار احمدی نژاد 

بخصوص با تجربه -وسوم آنکه مقامات امنيتی.ازمحيط های دانشجوئی گرديد
گونه  قادربه تضمين برگزاری صددرصد آبرومندانه وبدون هر-سال گذشته

دردسر در ورود وحزوج  پرشکوه خامنه ای  نبودند والبته فرارازدرب پشتی 
هم برای رهبری موجب وهن نظام وسرشکستگی عظيمی می شد که هيچ کس 

وچهارم آنکه حتا .حتا درذهن خودهم مايل به انديشيدن درباره آن نبود
اگرحضوربی دردسردريک دانشگاه را باحفظ  حالت فوق العاده بتوان 
صددرصد تضمين کرد،اما تحت الشعاع قرارگرفتن آن توسط اعتراضات 

بخصوص که .سايردانشگاها ومراکز دانشجوئی راقطعانمی توان تضمين کرد
نفس اين حضورمی تواند درحکم پاشيدن نفت  به شعله های اعتراض نسبت 
به مصادره روزدانشجوئی ورودروقرارگرفتن کامل رهبری نظام با جنبش 

  .باشد دانشجوئی 
 برپايه مالحظات فوق وسوسه حضورنمايشی 90 ازهمين رودردقيقه 

مقهورهيبت روزدانشجو گشت ُوروند اول نبرد درسال جديد دانشجوئی يک به 
خامنه ای وسايرمهره های نظام . صفربسود جنبش دانشجوئی پايان يافت

ت ازترس تکراررسوائی سال گذشته واين باردرمورد باالترين مقام نظام،خف
يک عقب نشينی آشکار را بسود خفت بزرگترتکراررسوائی سال گذشته به 

  ****                                            .جان خريدند
وبه اين ترتيب اين جنبش دانشجوئی بود که باخروش مرگ 
براستبداد،گرتيروفتنه بباردجنبش ادامه دارد وشکستن درب آهنی دانشگاه 

نترل کننده وتازه نصب شده درمقابل آن ودرهم ريختن تهران وگيت های ک
صفوف نيروهای انتظامی به صف ايستاده درمقابل درب های ورودی، 
درتهران وشهرستانها،به آبياری جانانه اين درخت تناورخودپرورده 

اکنون ديگرسؤال اين نيست که دانشجويان می توانند يک بارديگر .پرداخت
. ائق آيند و اين رؤيا را به کابوس تبديل کننديانهبرتؤطئه مصادره روزدانشجوف

سؤال آن است که جنبش دانشجوئی که بامبارزه عليه استبداد وبرای 
آزادی،وعليه امپرياليسم و برای برابری شناخته ميشود،چگونه خواهد 
توانست ازاهداف وپيام های روزدانشجودرمقابل تعرض ها وتجاوزهای مستمر 

 وفالکت به دفاع برخيزدوجنبش روزدانشجورا به جنبش وروزانه رژيم استبداد
     روزانه ومتحد نيرومند سايرجنبش های اجتماعی تبديل کند؟

2008-12-08-18-09-78 

………………………………………. 
 

از فعالين و  نمايندگان کارگران نيشکر هفت پنج نفر 
  .تپه به دادگاه احضار شدند

 تن از فعالين کارگری نيشکر 5بنابر گزارش فعالين حقوق بشر در ايران، 
  .هفت تپه به دادگاه دزفول احضار گرديده اند

 تن از فعالين کارگری نيشکر هفت تپه ابالغ 5طی احضاريهای که به 
 آذر ماه بايد خود را به دادگاه جمهوری اسالمی 30گرديده، آنان در تاريخ 

آذر ماه به  30برای روز  در شهر دزفول معرفی نمايند، اسامی فعالينی که
فريدون نيکو فرد،رمضان  علی نجاتی،: دادگاه احضار شده اند عبارتند از 

  .علي پور،محمد حيدری مهر و جليل احمدی می باشند

    …………………………………….. 

   کانون نويسندگان ايران به مناسبت بيانيه
 باختگان آزادی انديشه و بيان، دهمين سالمرگ جان

  يندهمحمد مختاری و محمدجعفر پو
  ! مردم آزاده 

خواهان و روشنفکران از  ده سال پيش در پی بسترسازی سرکوب آزادی
از سيمای جمهوری اسالمی، طرح به » هويت«راه تدارک و پخش برنامه 

دره انداختن اتوبوس حامل نويسندگان، احضار فعاالن فرهنگی و 
روشنفکران مستقل و متعهد به دادگاه انقالب اسالمی، تهديد و 

ربايی و سرانجام سر به نيست کردن احمد ميرعاليی،  دوزی و آدم پوشپا
فعاالن کانون ... اش و زاده و فرزند خردسال غفار حسينی، حميد حاجی

نويسندگان ايران، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، ربوده شدند و به 
های سياسی خزان  طی ده سالی که از قتل. ترين شکل به قتل رسيدند فجيع

ها به سزای اعمال  گذرد نه تنها آمران و عامالن اين قتل  می١٣٧٧
های  ی خود نرسيدند، بلکه ناصر زرافشان، وکيل شجاع خانواده کارانه تبه

بر اساس » کرد اش اين بود که اسرار هويدا می جرم«مقتوالن نيز که 
در اين ده . حکمی ظالمانه پنج سال از عمر خود را در زندان سپری کرد

 نه تنها کمترين گشايشی در فضای جامعه پديد نيامد بلکه دامنه سال،
های ديگر، بيش از پيش  سرکوب و داغ و درفش، اين بار به شيوه

گسترش يافت و کارگران، زنان، دانشجويان، فعاالن اجتماعی و فرهنگی 
ی کسان و  نويسان و در يک کالم همه نگاران، وبالگ و سياسی، روزنامه

اند و  بار موجود به جان آمده در برگرفت که از وضع فالکتهايی را  گروه
گاهی آزاد از سانسور، تعقيب، آزار و سرکوب  در عين حال خواهان تنفس

  . فرهنگی، اجتماعی و سياسی اند
  ! مردم آزاده

های اجتماعی فوق زير  کانون نويسندگان ايران نيز همچون تمامی گروه
ها، احضارها و به طورکلی  ها، بازخواست انواع فشارها، تهمت

برخوردهای سرکوبگرانه قرار داشته و دارد و در واقع تاوان دفاع از 
با اين همه، و به رغم . پردازد آزادی بيان و مبارزه با سانسور را می

فرسا، کانون ضمن تاکيد و پافشاری بر  تحمل اين شرايط سخت و توان
های سياسی  الن قتلخواست شناسايی و محاکمه و مجازات آمران و عام

فشانی اعضای   و کشتارهای سه دهه گذشته، به پاس جان١٣٧٧پاييز 
روز « آذر را ١٣برجسته خود، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، 

نام نهاده و بر آن است که هرسال اين روز را به اين » مبارزه با سانسور
ه شما که انتظار کانون نويسندگان ايران از هم. مناسبت گرامی بدارد
شود آن  گذرد و پرپر می هايتان از دم تيغ سانسور می استعدادها و خالقيت

است که برای پيشبرد مبارزه با سانسور و سرکوب، اين روز را به هر 
دانيد زنده نگه داريد و پيام آن را به چهار گوشه  گونه که مقتضی می

  ١٣٨٧ آذر ١٠کانون نويسندگان ايران . جهان برسانيد

…………………………………… 
 در کوی دانشگاه آذر 18 گزارشی از ناآرامی های شب

 200 تا 100 شب، حدود 10شب گذشته در حدود ساعت : سالم دمکرات
نفر از دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه تهران، اميرآباد، روبروی 

 و جلوی سلف مرکزی خوابگاه کوی دانشگاه، 20 و 19ساختمان های 
 اعتراض به امنيتی شدن فضای دانشگاه ها به سر دادن شعارهايی در

همچنين با برافروختن آتش بزرگی در محوطه، دانشجويان . پرداختند
 تا 600بيشتری به آنها اضافه شدند و در اين لحظه تعداد آنها به حدود 

دانشجويان سپس با راهپيمايی در سرتاسر کوی .  نفر می رسيد700
ان ها، به سردادن سرود دانشگاه و با مراجعه به تک تک ساختم

و !" حمايت! دانشجوی باغيرت، حمايت"ياردبستانی و شعارهايی چون 
خواستار آن شدند که ساير !" بپاخيز! دانشجوی آزاده، بپاخيز"

 . دانشجويان نيز به آنها بپيوندند
 نفر، دانشجويان همگی 2000پس از افزايش تعداد دانشجويان تا حدود 

سپس با . انشگاه تهران حرکت کردندبه سمت درب کوی پزشکی د
شکستن درب کوی پزشکی ساير دانشجويان ساکن در کوی پزشکی نيز 

 نفر می 4000به آنها پيوسته و جمعيت آنها در اين لحظه به بيش از 
جمعيت دانشجويان پس از اين به سمت درب اصلی کوی دانشگاه . رسيد

وی کردند ، حرکت کرده و حراست کوی را تهديد به شکستن درب ک
سپس دانشجويان به . حراست نيز مجبور شد که درب کوی را باز کند

 خيل 24 تا 23:30سمت خيابان کارگر شمالی حرکت کرده و بين ساعات 
در . جمعيت دانشجويان باعث ايجاد انسداد در خيابان کارگر شمالی شدند
 ن اين زمان نيروی انتظامی و نيروهای يگان ويژه، با حضور در خيابا

  8بقيه در صفجۀ 
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  بحران مالی کشورهای سرمايه داری
  گفتگوی تلويزيون برابری با محمد رضا شالگونی

اکنون توجه خوانندگان عزيز نشريه را به بخش سوم از زنجيره 
گفتگوهای تلويزيون برابری با محمد رضا شالگونی در باره بحران مالی 

روشن .  می کنيم کشورهای سرمايه داری که به نوشتار در آمده جلب
است که تغييرات بعضی واژه ها و برای قابل درک بودن با چشم توسط 
پياده کننده صورت گرفته و بنابراين خطاهای ناشی از تغييری که در بيان 

  .منظور گوينده نبوده است، متوجه او می باشد 
در دو بخش ! با سالم به بينندگان گرامی تلويزيون برابری :  برابری
گفتگو با محمد رضا شالگونی در باره بحران مالی کنونی در گذشته 

کشورهای سرمايه داری جهان؛ در بخش اول بيشتر به مشخصات بحران 
پس از اين دو بخش . کنونی پرداختيم و در بخش دوم به علت های بحران

سوالهای زيادی مطرح و پرسيده شده و همينطور سئوالهای که در 
سعی می کنيم که بطور فشرده در .  دارد مطبوعات و رسانه ها وجود

مورد سئوالهای متعددی که در اين رابطه مطرح شده در اين برنامه 
اولين سئوال . بپردازيم و از ايشان نيز بخواهيم که فشرده پاسخ بگويند

اينست که االن دولت های سرمايه داری  دارند اقدامات زيادی برای مهار 
ايت های دولتی از بانک های ورشکسته ، بحران انجام می دهند، مثل حم

بنظر شما اين اقدامات درحال . خريد آنها و دادن پولهای زياد به آنها 
  حاضر برای حل بحران کارساز خواهد بود؟ 

بنابراين . جنبه مالی بحران حاال خيلی برجسته است ! ببينيد  :شالگونی
فتد مورد توجه قرار بايستی جنبه های مالی اقدامات و اتفاقاتی را که می ا

گفتن اينکه بحران هست باين معنی نيست که حتمًا در اينجا و در . دهيم 
اجازه . نه اينطور نيست . اين لحظه يکدفعه همه چيز از هم خواهد پاشيد

بدهيد که در مقدمه ياد آوری بکنم که علی القاعده بحران های سرمايه 
يکبار گفتم که . بينی باشندداری اينطور نيستند که خيلی آسان قابل پيش 

 گزينس –همين آقائی که رئيس بانک مرکزی يا فدرال رزرو آمريکاست 
 بعنوان استاد دانشگاه تخصص اش اين بوده چگونه می شد جلوی -پن

ولی خود اين آدم در اينجا و در همين دوران کار .  را گرفت1930بحران 
د چون فکر می کردند خيلی ها فکر نمی کردند باينجا برس. را خراب کرد

اًما همه . نقدينگی در بازار فراوان هست و بنابراين اتفاقی نخواهد افتاد
آدم های وارد و کارشناسان . آن نسخه ها ی قبلی يکدفعه بهم ريخت 

؟ !همگی تاکيد می کنند که حاال نمی دانيم در قدم بعدی چه خواهد شد
 اينطور خواهد شد يا بنابراين نبايد بيخود حرف زد و گفت که نه حتمًا

چنين نظری معموًال سنگ به تاريکی انداختن . حتمًا آنطور نخواهد شد
  . است و نادرست است 

منتهی يک سلسله چيزها روشن است و آن عبارت از اينست که ما با 
بحران بزرگی در سيستم مالی سرمايه داری روبرو هستيم و در اقتصاد 

ستيم و اين بحران خصلت جهانی دارد واقعی هم با بحران بزرگی روبرو ه
اوًال از مرکز سرمايه داری جهان که آمريکاست برخاسته و گسترش پيدا . 

در واقع ما با . کرده ، ثانيًا اينکه مساله ايندفعه خيلی ريشه ای تر است 
. حضور اين سيستم به آسانی نمی توانيم بگوئيم که بحران تمام خواهد شد

. ست چهارده ماه از شروع بحران گذشته است يعنی ، ببينيد حاال در
درست است که از ماه سپتامبر سال جاری يکدفعه ريزش در سيستم 

 شروع شد 2007بانکی شروع شد ولی مساله بحران خانه از اوت سال 
در اين چهارده ماه قضيه بدتر شده ولی از . و چهارده ماه از آن می گذرد 

.  اين ا قدامات شکست خواهد خورد اين نمی توان نتيجه گرفت که حتمًا
ولی خيلی مهم است که بدانيم اقداماتی که اينها انجام می دهند برای 

  !چيست 
 وحشتی را که در -"پانيک" اين اقدامات برای اينست که جلوی حالت 

حاال نه اينکه در بازارهای !ببينيد . بازارهای مالی وجود دارد بگيرند
 نه اينطور نيست و نقدينگی وجود دارد و سرمايه نقدينگی وجود ندارد،

يعنی . به وفور هم وجود دارد، منتهی بحران اعتماد هم وجود دارد 
وحشت . معضل اين است . هيچکس حاضر نيست به هيچ کسی وام بدهد

يکی از کارشناسان مالی گفته . می کنند چون ورشکستگی ها وجود دارد
بنابراين . يست در کجا هستند است که زباله های مسموم دفن شده معلوم ن

اينجا و آنجا بيرون می زند و يکدفعه نهادهای بزرگ مالی را بهم می 
. مثًال می بينيد که دو تا غول رهن آمريکا به وحشت می افتند . ريزد 

 يکدفعه -    A.I.G–." جی. آی. ِای" وقتيکه بزرگترين شرکت بيمه دنيا 
 Leyman -"ن برادزرليم "  می رود که نابود شود ويا بانکی مثل

Brothersکه از دوره جنگ داخلی آمريکا بوجود  2008 از نوامبر که 
آمده و يعنی يکصد و پنجاه سال عمر دارد نابود می شود ، خوب اينها 

در چنين شرايطی خوب طبيعی است وحشت وجود . چيز کمی نيستند 

رند و آن اقداماتی که حاال می کنند ، اينست که وحشت را از بين بب. دارد
اينکه معامله بکنيد بدين . بگويند که مقابله بکنيد ما پشت شما هستيم 

معنی است که مثل گذشته ادامه بدهيد يا گونه ای ديگر؟ آن بحث 
  .ديگريست 

اٌما اينکه آيا ممکن است اعتماد را بر گردانند يا نه؟ بله می توانند ولی 
 برگرداندن اعتماد مساله ای که وجود دارد عبارت از اينست که آيا با

  مشکل حل خواهد شد؟ 
قبل از ماه سپتامبر يا ماه اوت اعتماد اينچنين فرو نريخته بود ولی می 

بنابراين اگر به اقتصاد واقعی يا حتی . دانيم که بحران عمق پيدا کرده بود
به سيستم مالی نگاه کنيم ، خواهيم ديد که مشکالت جدی وجود دارد  و 

چيزی که محرز است و حاال .  راحت حل و فصل کرداينرا نمی شود خيلی
بايستی به آن جواب داد اينست که اگر اين مساله کار ساز بشود و اقتصاد 
بخواهد بحالت عادی بر گردد، بالفاصله اين سئوال پيش می آيد که 
تقاضای موثر در مقياس وسيع در خود آمريکا که مادربازار يا بازار 

د خاست ؟ ببينيد؟ اعتبارات ارزش خودشان را کليدی است از کجا برخواه
مثًال ديروز يا پريروز . از دست داده اند، سرمايه های زيادی نابود شده اند

بانک انگليس اعالم کرد که نزديک به سه تريليون دالر دود شده و بهوا 
بعضی ها رقم بزرگتری را می گويند و حاال انگليسی ها معموًال . رفته

اگر در چنين شرايطی خيلی چيزها از . ر اعالم می کنند محافظه کارانه ت
مثًال خانه ها ارزش شان را از دست می دهند، خيلی از . بين می رود

دارائی های مالی بی معنا می شوند و قدرت خريد طبقه کارگر و اکثريت 
خوب چه خواهد شد؟ اگر تقاضای . مردم در آمريکا ضربه خورده است 

ن دارد؟ هفتاد درصد توليد ناخالص مالی آمريکا را موثر نباشد آيا امکا
مصرف کنندگان آمريکائی معنا می دهند و اگر اينها نتوانند دوباره 

همه ی اين اقدامات ماليه . مصرف شان را فعال کنند اقتصاد بکار نمی افتد
ماه " هر رقم مهم باشد بر پايه حبابی است و بادکنکی  است که ناشی ار 

و آن بادی "  حمله مان از باد باشد دم به دم – شير ّعّلم همه شيران ولی
اگر خود تقاضای موثر در . که می آيد از اقتصاد واقعی بر می خيزد 

  . آمريکا نتواند احياء شود، مشکلی حل نخواهد شد 
در بخش گذشته توضيح داديد که اين بحران مالی داليل ريشه  : برابری

سئوالی مطرح است در رابطه با اينکه . ای تری در اقتصاد واقعی دارد
بهرحال اين سياست ها ، قدرت گيری بخش مالی و باصطالح اقتصاد داللی 
ناشی از سياست های نئو ليبرالی در دو دهه گذشته يا دهه های گذشته 

آيا با اين بحران مالی کنونی می شود گفت که ما به پايان دوره ی . بوده
يستی به دوره ی گذشته و حمايت های دولتی نئوليبراليسم رسيده ايم  و با

  بر گرديم؟ 
مساله اينست که حتی آدم هائی مثل وزير دارائی آلمان می  :  شالگونی

آدمی که خود ارتجاعی " سرکوزی" گويد که دوره ی اين چيزها گذشته يا 
وقتی آدم هائی . است می آيد و می گويد که دوران بازار آزاد سپری شده

ين چيزهائی می گويند ، خوب معلوم است که دوره ی از اين دست چن
نئوليبرال باين صورت که همه چيز آزاد باشد و اجازه بدهيم که بازار همه 

ترديدی . مشکالت را حل کند و بازار حالل مشکالت است سپری شده
نيست که همين االن ايدئولوژی نئو ليبرال که از دهه هشتاد ببعد ديگر بی 

. مردم برخاسته اند. دست داده است عتبار خودش را از منازع شده بود، ا
عصبانيت توده ای در خود آمريکا آنقدر است که حزب دموکرات دست و 

اصًال می بينيم که احزاب محافظه کار مجبور شده اند . پايش را گم کرده 
در چنين شرايطی، خوب . خودشان را حتی طرفدار مردم نشان بدهند 

ن حالت از نئو ليبرال تمام شده و طبيعی است که معلوم است دوره ی آ
ولی از اين مساله نبايد نتيجه گرفت که . خيلی چيزها بهم خواهد خورد 

مسلم است که اتفاقاتی خواهد . سرمايه به روند کارش ادامه نخواهد داد
افتاد ولی اين بستگی دارد که نيروهای اجتماعی و طبقاتی و مقاومت 

 اينکه دوره ی نئو ليبراليسم تمام   می شود به چه مثًال. مردم چطور باشد
  معناست ؟ معنايش اينست که آيا 

دولت ها بر می گردند بيک اقتصاد با مداخله ی فعال بنفع مردم؟ ضرورتًا 
"  در آمريکا به 1930من قبًال هم اشاره کردم که بحران ! اينطور نيست 

رای افزايش يک سلسله رفرم هائی ب.  منجر شد- New Dea -"نيوديل
قدرت خريد مردم و ظاهرًا بنفع آنها کردند ولی در واقع اين رفرم ها برای 

منتهی . ممکن است االن هم چنين چيزی باشد. راه انداختن سرمايه بود
رسيد در آلمان منجر شد " نيوديل "  که در آمريکا به 1930همان بحران 

  .  آمدبه روی کار آمدن نازيسم و در اروپا فاشيسم روی کار
بنابراين گفتن اينکه چه خواهد شد؛ می تواند بطرف اصالح بنفع مردم 
برود در صورتيکه مقاومت از پائين و طبقه کارگر قوی تر باشد و ممکن 
است و می تواند بطرف يک سرمايه داری سرکوب گرتر برود و منجر 

اين ديگر بستگی به جنگ طبقاتی ومقاومت طبقه ی پائين و توان . شود 
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واقعيت اينست که اينها  می خواهند وضع موجود . دامه باالئی ها دارد ا
را ادامه بدهند و هزينه ها را به دوش طبقه کارگر پائين و بدوش 

  .کشورهای ديگر بياندازند
 بهرحال در راس اين نظام جهانی سرمايه داری با سياست های  :برابری 

رشکستگی از خود نئو ليبرالی آمريکا قرار داشت و اين ريزش و و
  حاال در مورد هژمونی آمريکا . آمريکا شروع شد 

آيا می شود گفت که با اين بحران دوران . سئوالهائی مطرح است 
  استيالی آمريکا به پايان رسيده؟ 

واقعيت اينست که قدرت آمريکا قبل از هر چيز بر مبنای توان  : شالگونی
 نيست که امپراتوری درست است و ترديدی. اقتصادی اين کشور است 

اش ترک برداشته ، نفوذ و استيال و هژمونی اش ترک برداشته و اين 
بحران ضمنًا بحران هژمونی آمريکاست ، ولی معنايش اين نيست که 

هنوز هم که هنوز است آمريکا بيش از يک پنجم . آمريکا فرو می ريزد 
. گی است اقتصاد بسيار بزر. کل توليد ناخالص جهان را در دست دارد 

بازار آمريکا و قدرت خريدش هست که تما م اقتصاد های بزرگ را تحت 
سيستم امپراتوری و قدرت امپرياليسم . تاثير و نوسان قرار می دهد 

 فاينانس بين –آمريکا قبل از هر چيز بر توان سيستم مالی بين المللی 
لم اين وقتی ترک بر می دارد مس.  هست که درست کرده است –المللی 

است که در آنجا اتفاقاتی خواهد افتاد ولی اقتصاد آمريکا بعنوان قدرت 
يزرگ بنظر من همچنان وجود خواهد داشت و اين ساده لوحی است که 

  . بگوئيم دوران آمريکا تمام شد
چون واقعيت اينست که اگر مثًال آمريکا از بين برود، کانديداهای ديگر 

ديدم که يکی . ساله خيلی ساده نيست کدام کشورها هستند؟ بنظر من اين م
 چيز خيلی - Leo Pailtch لئو پانيچ–از اقتصاد دانهای مارکسيست 

گفته که در شرايط بحران معمولی در يک کشور معموًال : قشنگی گفته
سرمايه ها فرار می کنند و اوضاع طوری می شود که هيچکس حاضر 

  ! آيا در آمريکا اينطوريست ؟ نه . نمی شود بماند
بعبارت ديگر بورژوازی بين المللی . ه ها از آمريکا فرار نمی کنندسرماي

بيک نوعی ائتالف دست زده که نگذارد اقتصاد آمريکا فرو بريزد و البته 
  . در حدی هم نيست که فرو بريزد

 در همين رابطه سئوالی هست  و آن اينکه بهر حال در رقابت   :برابری
د که با شروع فرو ريزی بين قطب های سرمايه داری گفته می شو

هژمونی و استيالی مطلق آمريکا، قدرت های ديگری مثًال مثل چين در 
حال عروج هستند آيا فکر می کنيد که در آينده قدرت های ديگری جای 

  آمريکا را خواهند گرفت؟
در حرکت های بزرگتر اگر بگوئيم که اين بحران هژمونی  : شالگونی

ن قدرت های ديگر دارند باال می آيند و آمريکاست ، معلوم است که توا
ولی اين بمعنای آن نيست که آنها جای . قدرتشان افزايش پيدا می کند

مثًال خيلی ها صحبت می کنند که در يک حرکت . آمريکا را می گيرند
بزرگ چهار کشور هستند که در پيرامون سرمايه داری بودند و حاال دارند 

هند هست و برزيل هست و روسيه که چين هست و . عروج پيدا می کنند
اٌما معنايش اين نيست که اين چهار .  می گويند-"بريک" باصطالح به آن 

کشور يکدفعه می توانند بجای آمريکا بنشينند و اينطور نيست و اينها 
  .کشورهای نسبتًا فقيری هستند

البته واقعيت اينست که اينها توليد کنندگان بزرگی می شود و مثًال حجم 
  . اقتصاد چين بيک اعتبار و به لحاظ حجم چهارم جهان است 

اٌما بايد گفت که آنهائی که فکر می کنند وضع اين کشورها خيلی بهتر می 
شود وعروج می کنند، اينرا در نظر نمی گيرند که از همين بحران آنها هم 

سه اقتصاد بزرگ صادر کننده به آمريکا که ! ببينيد. متضرر می شوند
و ژاپن و چين باشند ، اگر بازار آمريکا بسته شود هر سه متضرر آلمان 

حتی می بينيد چينی ها . می شوند و اقتصاد شان شکست می خورد 
و بنوعی از آمريکا دفاع . نگران هستند و محافظه کارانه برخورد می کنند

می کنند و مذاکره می کنند و قرار است که برای تشکيل کنفرانس سران 
  .  بروندبه واشنگتن

ترديدی نيست که بنفع قدرت های ديگر قدرت آمريکا ناگزير بايد تعديل 
. ولی اينطور نيست که گويا بالفاصله قدرتشان بيشتر خواهد شد . پيدا کند

حتی خود چين می گويند که باالی دويست . حاال آنها نيز ضرر خواهند کرد
اسناد بهادار و  . وبيست ميليارد دالر ذخاير سرمايه ای در آمريکا دارد

سهام و اوراق قرضه آمريکا را خريده است و خوب حداقل اينها ا رزش 
اقتصاد چين يک اقتصاد صادراتی ! بعالوه. خودشان را از دست داده اند 

است و اگر بازار آمريکا و بازار کشورهای غربی به رويش بسته شود، 
  . اقتصاد چين ضربه خواهد خورد 

يند که چين برای اينکه رشدش را حفظ کند بايد البته بعضی ها می گو
اين با . سعی نمايد در داخل خودش بازار مصرفی وسيعی بوجود بياورد 

آن حالتی که هنوز می شود گفت يک نوع انباشت اوليه در چين برای جا 
در آن مرحله . انداختن کامل و پخته کردن سرمايه داريست تفاوت دارد 

اٌما . يه داری در قطب های ديگری جا می افتادمردم را می چاپيد و سرما
سيستم چين سيستمی است از جهاتی برده داری و آيا اين سيستم خواهد 
توانست در بازارهای مصرفی داخلی آن چنان  فعال باشد که جای بازار 
مصرفی امريکا را پر کند و يا حداقل تا حدی جبران کننده آن باشد؟ بنظر 

  . طرح نيست من چنين چيز ی فعًال م
 بعضی ها ارزيابی شان اينست که بهر حال رقابت هائی بين : برابری

قدرت های سرمايه داری در حال گسترش است و ما در پايان دوره ی نئو 
ليبرالی و استيالی آمريکا به دوره ی پايان قرن نوزدهم و نيمه اول قرن 

بت داشتند و اين بيستم تا جنگ جهانی دٌوم رسيده ايم که در آن قدرتها رقا
آيا چنين . رقابت ها موجب جنگ های جهانی اول و دوم بين قدرتها شد

  اوضاعی را در پيش داريم ؟ 
 اگر بگوئيم که دوره نئو ليبرالی آسيب ديده و ديگر نمی شود   :شالگونی

آنرا بصورت قبلی ادامه داد، حاال ما بايد بپذيريم که جهانی شدن سرمايه 
بنابراين بديهی است که الاقل . د مثل قبل ادامه دادداری را هم نمی شو

منتهی اينکه آيا از اينجا جنگ هائی در . بشيوه سابق نمی شود ادامه داد
 مثل همانطور که گفتيد دوره ی –بين قدرتها شروع خواهد شد يا نه 

امپرياليسم که تئوريهای کالسيک امپرياليستی مارکسيست ها می گفتند و 
لی درخشان پيش بينی می کردند که چه اتفاق خواهد افتاد مثل لنين که خي

و خصلت انگلی سرمايه و جنگ های مداوم بين قدرت های بزرگ سرمايه 
که در " تعادل وحشت "  اکنون چيزی مثل –داری را مطرح می کردند 

هم مطرح می کردند وجود دارد و خود سالح های " جنگ سرد" دوره ی 
کننده هستند و کسی در اين جنگ ها نمی تواند هسته ای که اصًال نابود 

ولی در اين . پيروز باشد و بنابراين محدوديت هائی بوجود می آورد 
ترديدی نيست وقتيکه نظام اقتصادی و در واقع جهانی شدن کشورها را 
بهم وصل می کند، خواه ناخواه رقابت هائی بين قدرتهای سرمايه داری 

ی کند قدرت اقتصادی خودش را حفظ کند وجود می آيد و هر کشور سعی م
و خوب همين مسائل والبته نه ضرورتًا به جنگ های مستقيم بين مثًال 
ژاپن و آمريکا يا آلمان در اينطرف يا کشورهای اروپائی و آمريکا يا چين 
و آمريکا منتهی شد نشان، آٌما بهر حال باعث جنگ ها ی غير مستقيم 

 نفوذشان و بوسيله دولت های متحدشان هر کدام در منطقه ی. خواهد شد
يعنی علی . و دست نشاندگانشان ممکن است جنگ هائی راه بياندازند 

القاعده و بی آنکه غيب گوئی کنيم بايد بگوئيم که زمينه مساعدی برای 
جنگ های بين قدرت های سرمايه داری و البته ضرورتًا نه بصورت 

کمه آنها بوجود آمده است و مستقيم و بلکه به نيابت از طرف هيأت حا
  . ممکن است اتفاق بيافتد

 که زمينه حاضر –بنابراين من فکر می کنم بی آنکه غيب گوئی کنيم 
  . زمينه ی تنش هاست 

تالش کشورهای پيشرفته سرمايه داری طبق معمول اين است  :  برابری
که اين بحران را بدوش کشورهای فقيرتر يا حاشيه سرمايه داری و يا 

سرنوشت کشورهای جهان . ور کلی کشورهای جهان سوم بياندازند بط
  سوم در رابطه با اين بحران بنظر شما چه خواهد بود؟ 

مسلم است که اينجا توان کشورهای جهان سوم برای مقابله  :  شالگونی
همين االن در . اهميت ويژه دارد که چطور می توانند مقاومت کنند

ترقی هستند و می خواهند مقاومت کنند، آمريکای التين کشورهائی که م
در . " جمع شدند " کاراکاس"مثل ونژوئال، بوليوی، اکووادر و بقيه  در 

يک کنفرانس بين المللی اقتصاد سياسی از هشتم تا يازدهم " کاراکاس
اکتبر برگزار شد و اين کشورها در آنجا جمع شدند و جالب است که آنجا 

را در مقابل سيستم مالی درست کنند و در مطرح کردند که بايد چيزهائی 
مقابل قدرت های مرکزی سرمايه داری و مخصوصًا امريکا که بار 

و مطرح کردند که . مصيبت هايشان را بر دوش اين کشورها نياندازند
و باين خاطر بود که . آمريکا ی التين بايد بتواند از خودش دفاع کند

ن المللی پول بايستی مقاومت کرد پيشنهاد ونزوئال که در مقابل صندوق بي
يا حتی صندوق مستقل آمريکا التين را بايستی درست کرد و يا بانک 

مورد استقبال قرار گرفت و اين ..... جنوب را بايستی تاسيس کرد و 
  . مسائل بطور جدی در آنجا مطرح است 

بنابراين قدرت سياسی و مقاومت کشورها و مخصوصًا ايجاد بلوک هائی 
در اينکه تا چه حد می . ولت های مستقل و مترقی خيلی مهم است بين د
بعضی دولت ها ممکن است بتوانند ولی واقعيت اينست که علی ! توانند

القاعده بحران بر دوش کشورهای پيرامونی که بعضی شان وابستگان و 
مثًال سرنوشت . دست نشانده های قدرت های مرکزی هستند خواهد افتاد 

پاکستان در واقع با يک ! پاکستان تا همين حاال نگاه کنيد بحران را در 
ورشکستگی اقتصادی روبرو بود، از صندوق بين المللی پول و 
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کشورهای متحدش مثل آمريکا و انگليس و غيرو کمک خواست که مثًال 
با حالت تحقير آميزی با اين . در جنگ عليه تروريسم با او همراهی کنند 

صندوق بين المللی هم می خواهد يک . کمکی نکردند کشور برخورد کردند و 
سلسله چيزها را با زور گوئی باين کشور تحميل کند تا اينکه اعتباراتی به اين 

  . در کشورهای ديگر هم چنين خواهد بود.  کشور بدهند 
معموًال اين بحران !  با آسيای شرقی چه کار کردند 1997مثًال ببينيد در سال 
در . شورهای پيرامونی انداخته می شود واين قطعی است ها ی مالی دوش ک

می بينيم که رهبران : اينجا الزم است نکته ای را در مورد ايران بگويم 
خوب است  جمهوری اسالمی در تبليغات خودشان می گويند که وضع ما خيلی

همين ديدن  اوًال بگويم که اولين فقره ی آسيب ! و ما اصًال آسيب نديده ايم 
وقتيکه بحران جهانی ميشود و تقاضا برای نفت کم ميشود، . له نفت استمسًا

خوب حلقوم اقتصادی جمهوری اسالمی گرفته شده است، بنابر اين نميتواند در 
بعد هم اينکه سيستم مالی جمهوری اسالمی . ايران اصالًَََ اثری نداشته باشد

 اينکه به جاهای ديگر، اما،. بسيار، بسيار شکننده است و نميتواند اثر نپذيرد
 علتش اينست که جمهوری -مثل جمهوری اسالمی ايران-ديرتر منتهی ميشود 

اسالمی ايران، نسبتًا خارج از بازارهای مالی بين المللی هست و عايق هائی 
ولی نتايج اش را خواهيم . دارد و آنهم بخاطر محاصره اقتصادی و غيره است

  . آسيب قطعی ديده استهمين االن هم مشهود است که،. ديد
اگر نتيجه، بدوش انداختن فشار بحران به کشورهای حاشيه سرمايه :  برابری

داری باشد ؛ آيا احتمال جنبش های توده ای و انقالبات توده ای و قيام مردمی 
  بدليل گسترش فقر و فالکت بيشتر نخواهد شد؟ 

دن، به نوعی گفتم که در مورد خيلی چيزها مرتب پيش بينی کر: شالگونی 
ولی در مورد يک چيز ميشود با قطعيت . سنگ به تاريکی انداختن است

صحبت کرد و آن اينکه، دورۀ خيزش های توده ای فرا رسيده است و در اين 
ما در دوره ای هستيم که همه چيز در .ترديدی نيست و قطعی ترين مسًاله است

حتی ممکن است . هدبنابراين ناآرامی هائی در پيش خوا.حال ذوب شدن است
حتی در کشورهای . در کشورهائی انقالباتی و يا شورش هائی اتفاق بيافتد
  .پيشرفته سرمايه داری هم، تحوالتی را شاهد خواهيم بود

داشتند سيستم راه آهن آلمان را خصوصی : بگذاريد يک مورد را بگويم
 بسته شده ميکردند، از زمانيکه اين بحران شروع شد با وجود اينکه قرارداد

االن ديگر دوره اين کارها . بود و معامله انجام شده بود، آنرا متوقف کردند
منتهی اينکه جهت . بنابر اين ممکن است خيلی تحوالت اتفاق بيافتد! نيست

  .اش چه باشد، خود يک مسًاله است
در همين رابطه سئوال اينست که اين بحران چه اثری در وضعيت برابری 

هد گذاشت؟ طبيعتًا اثر خواهد گذاشت و همانطور که شما طبقه کارگر خوا
در کشورهای سرمايه داری وضعيت طبقه کارگر در اين بحران . صحبت کرديد

  چگونه خواهد بود؟
مثًال من ديده ام که يکی از اقتصاددانان . چند چيز را در نظر بگيريم: شالگونی

ی را نقل کرده بود چيز" نيويورک تايمز"مارکسيست، از شماره هجده اکتبر 
که تا اينجا تنها تعهدات دولت امريکا، برای جلوگيری از فروريزی سيستم 

خب، اگر چنين چيزی باشد، بدهکاری . مالی، بيش از پنج تريليون دالر است
حاال بدهکاری سيستم مالی و شرکت های مالی . های دولت افزايش يافته است

 سال گذشته، پنج و نيم برابر ؟ خب، معلوم است و فقط در سی. چقدر است
درست است که بدهکاری های ! اين شوخی نيست. افزايش پيدا کرده است

  . خانوارهای امريکائی هم افزايش پيدا کرده، ولی دو برابر شده است
يکی بدهکاريهای . دو بدهکاری در امريکا بزرگتر از بدهکاريهای دولت است

 در واقع در طی سی - 2007  تا1980خانوارهای امريکائی است، که از 
 - ديگری بدهکاريهای شرکت های مالی .  دو برابر شده است-سال گذشته 

  . است، که طی همين فاصله زمانی پنج برابر شده است-يعنی بانک ها و امثال آنها 
. بنابراين اوضاع طوری نيست که بشود گفت وضعيت کارگران بهتر ميشود

 عامل سياسی تعيين کننده است، که فقط در رابطه با وضعيت کارگران،
ولی از نظر اقتصادی مسلم است که . رزمندگی طبقه کارگر، تا چه ّحد است

واقعيت اينست که . خبر خوبی برای کارگران نيست، مگر اينکه شورش بشود
دولت سيستم های تامين اجتماعی را در هر جا که . بدهکاری ها باال رفته است

.  شورش هائی بشود و حرکت هائی اتفاق بيافتدمگر اينکه. هست خواهد زد
در اين ترديدی . بهر حال، همه چيز را بدوش طبقه کارگر خواهند انداخت

  .نيست
حال اين را خيلی ها ميگويند و مارکسيست ها بيشتر از ديگران بر آن تًاکيد 

مارکس ميگويد آنچه که در اقتصاد : دارند؛ گفته بسيار زيبای مارکس است 
اين بدهی ها مال . رمايه داری مال همه است، بدهی های عمومی استمّلی س

  .همه است و بقيه چيزهامال يک عده ای خاص است
.  بنابر اين است که، حاال طبقه کارگر در بدهکاری ها با ديگران شريک است

  .!در دارائی ها شريک نيست!  نه
 دنياست، طی سی مثًال اين را دقت کنيد که در امريکا که ثروتمندترين کشور

 تکان نخورده اند و باال - واقعی ونه اسمی -سال گذشته دستمزدهای واقعی 
و ضريب " الينز"بعد اگر آن دهک های درآمدی را که به آن منحنی . نرفته اند

ميگويند، در مورد ثروت محاسبه کنيم،  به تفاوتهای تعجب آوری " جيمی"
  . خواهيم رسيد

ت های آمريکائی ميگويم که او هم آمار منتشره من از قول يکی از مارکسيس
) نه درآمد ( اگر آن دهک ها را حساب کنيم و ثروت : را نقل ميکند

را در ) يعنی يک در صِد باالی جامعه امريکائی ( ثروتمندترين امريکائی ها 
يعنی ثروت . نظر بگيريم؛ برابر دارائی هشتاد درصد جمعيت امريکا ميشود

  .   بقيه امريکائی ها است80% برابر  امريکائی ها، %1
چون که ثروت های مالی ( او ميگويد که اگر دارائی مالی را در نظر بگيريم 

. سيال هستند و يکجا نمی مانند و يک کسی ميخوابد، ورشکست ميشود
در آنصورت دارائی .) ديگری ميخوابد و در خواب ثروت اش چند برابر ميشود

 برابِر دارائی های هشتاد در صد آنها خواهد يک در صد امريکائی ها چهار
 جمعيت امريکا ثروت 80% جمعيت امريکا، برابر 1%! فکرش را بکنيد. بود
  .خب، اينها عواقبی دارد و قابل ادامه نيست. دارد

اينجا جنبش ها و مبارزات . ميخواهند همه چيز را بدوش طبقه کارگر بياندازند
  .يز را تعيين خواهد کردکارگران و زحمتکشان است که همه چ

" سرمايه"احتماًال شنيده ايد که در رابطه با اين بحران، کتاب : برابری 
مارکس و ديگر کتابهايش که در آنها بحران جهانی نظام سرمايه داری در 
يکصد و پنجاه سال قبل پيش بينی کرده، فروش شان سه يا چهار برابر شده 

حاال سئوال اينست که در رابطه با اين . است و اينرا انتشاراتی ها ميگويند
 قدرت بيشتری -  چيزی که مارکس بر آن تًاکيد ميکرد -بحران آيا سوسياليسم 

  خواهد گرفت؟ 
ميگفتند که مارکس . ترديدی نيست که به مارکس توجه خواهد شد: شالگونی 

مگر ميشود که مارکس . بود" جوک"اين گفته بيشتر يک . پايان يافته است
يدا کند؟ مارکس که پيغمبری نيست که دستورالعمل هائی برای پايان پ

آدمی است که نظام سرمايه داری را تحليل ميکند، که . رستگاری داشته باشد
  .بشريت را به نابودی می کشاند

حتی . بنابر اين مارکس رفتنی نيست و حاال هم عروج دو باره اش را ميبينيم
لبته به اين خاطر ميگويند که هنوز آن ا. رسانه های گروهی هم اينرا ميگويند

در چنين صورتی، دو باره فحش . خيزش های بزرگ کارگری برنخواسته است
زيرا که . هنوز خطر آنچنانی احساس نميکنند. به مارکس شروع خواهد شد

 هر بار - مدام فحش دادن. بورژواها از مارکس هيچوقت تعريف نخواهند کرد
  .!اجبات آنهاست جزو و-که اسم مارکس می آيد 

منتهی، واقعيت اينست که اگر طبقات پائين بلند شوند و خودشان را آرايش 
 -  که اين چالش بزرگی است و زمينه مساعدی برايش بوجود آمده است - دهند 

البته اينکه به کجا می انجامد، همه چيز بستگی به خيزش . تحوالتی خواهد شد
، از زمين " از آسمان بيايد" ه ماکسيسم چيزی نيست ک. بزرگ طبقاتی دارد

  . برميخيزد و از تودۀ زحمتکش و طبقه کارگر برميخيزد
از همين االن . بنابر اين با چالش بزرگی برای سوسياليسم روبرو هستيم

بايستی سوسياليست ها و کمونيست ها فعليت سوسياليسم را در دستور کار 
اختن خانه های عمومی برای بگذارند ؛ مثًال ملی کردن سيستم مالی يا مثًال س

زحمتکشان، ايجاد تعهدات اجتماعی برای جامعه در مقابل نيازمندی فقرا و 
  .حرکت بطرف سوسياليسم و برنامه سوسياليسم

مسًاله ما مبارزه با نئوليبراليسم نيست، بلکه خود سرمايه داری و شيوه توليد 
درب و پنجره، نياِز به سوسياليسم، دارد، از . سرمايه داری مطرح است

منتهی سئوال اصلی اينست که ؛ آيا جنگ . خودش را نشان ميدهد و داد ميزند
طبقاتِی پرولتاريا ، در مقياس جهانی و در تک تک کشورها، خواهد توانست 

  ؟. اين را پيش ببرد
سئواالت زياد ديگری مطرح است و بينندگان ما هم سئواالت زيادی : برابری 

. برنامه های آينده باين بحث ادامه بدهيمدارند که اميدواريم در  

................................................. 
 شمار گرسنگان جهان : سازمان خوار و بار کشاورزى ملل متحد

 . ميليون نفر رسيد960به بيش از 
روز سه شنبه اعالم کرد، بحران جهانى غذا در سال جارى ) فائو(مدير کل 

 ميليون نفر را در سال جارى ميالدى در معرض گرسنگى 40ميالدى ، حدود 
 960شديد قرار داده و به اين ترتيب ، شمار گرسنگان جهان به بيش از 

  . ميليون نفر رسيد
: در کنفرانس خبرى گفت" ژاک ديوف"به گزارش خبرگزارى فرانسه از رم، 

 75دى ،  تا سال گذشته ميال2005در نتيجه فزايش قيمت مواد غذايى از سال 
ميليون نفر به مرز گرسنگى مزمن و شديد رسيدند و تداوم اين روند در سال 

  .  ميليون نفر ديگر را به کام سوء تغذيه و گرسنگى شديد کشاند40جارى ، 
سازمان ملل که در سال " هدف توسعه هزاره"ديوف با اشاره به برنامه 

:  شده است ، گفت تاريخ تحقق آن در نظر گرفته2015 ارائه و سال 2000
دست يابى به هدف جهانى کاهش ميزان گرسنگى به نصف، به طور فزاينده 

  . اى براى بسيارى از کشورها دشوار شده است
 963فائو همچنين خاطر نشان کرد که گرانى مواد غذايى در حال حاضر، 

ميليون نفر که عمدتا از طبقات فقير، فاقد زمين و زنان سرپرست خانوار 
 .ا در معرض سوء تغذيه و گرسنگى شديد قرار داده است هستند ر

  1387نوزده آذر  
…………………………………………… 
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  ش"ارابه سفيد"  سياه و"شاهزاده"
 سامرز زباله های هسته ای را به آفريقامی فرستاد زيرا ميزان آلودگی

  !کشورهای فقيرآن به اشعه کم بود
زرگ اوليه و در ايران ظهور خمينی و خاتمي، اميدهای ب.روشنگری

سرخوردگی های بزرگ تر بعدي، فقط بدبينی نسبت به انقالب و اصالحات 
 و البته "ناجی گری"ه آگاهی نسبت به پوپوليسم، پديدهرا دامن نزده، درج

ز نويس طنز زيبای هادی خرسندي، طن. فاشيسم را نيز باال برده است
ی از اين  بازتاب"اوباما و همسر مش حسن"برجسته ايران، تحت عنوان 

آگاهی رشد يافته، حداقل در ميان روشنفکران دموکرات و پيشرو ايران 
  : است

 ليکن اين مرد سياهی که دلت را برده 
 نه سياهی است که در قصه و انشا آمد، 
 اين سياهيست که با پول سفيدان جهان

  پی افزايش سرمايه به سودا آمد
 "* آن سيه ُچرده که شيرينی عالم با اوست"

 تش ده که ببينی پی يغما آمد فرص
 همچنان در به همان پاشنه خواهد چرخيد 

 اين يکی از پی نو کردن لوال آمد 
 چشم پر ماتم افغان و عراقی روشن 

 بوش تازه نفسی تازه به دنيا آمد 
 به طرفدار محمد مگرش رحم آيد
 اينکه با همرهی امت موسا آمد 

 "اوبامازدگی"همسر مشدی حسن گفت 
  ...  از نفس خاتمی ما آمدميکروبش

با اينکه اينجا با يک دولت و انتخابات دموکراتيک . در آمريکا چنين نيست
روبرو هستيم، اما سال های طوالنی استفاده ی ماهرانه از چهره سازی و 
برکشيدن نقش شخصيت توسط رسانه های نيرومند، سرانجام در شرايط 

ه خود انجاميده و اوباما را سرخوردگی از دولت نومحافظه کاران به نتيج
  .  جلوه گر کرده است"ناجی"ميليون ها آمريکايی به صورت يک در چشم 

باما در انتخابات گذشته، ولی تب با اين که چند هفته ای از پيروزی او
  :اين پديده در همه سطوح جريان دارد.  فروکش نکرده است"اوبامازدگی"

نشريات تابلوئيد، بين راست ها و باال و پائين، در سطح مباحث جدی يا در 
اتی که "تغيير"نبوه مقاله، تفسير، خبر در مورد ا. چپ ها و ميانه روها

 نه "يا برعکس " جمهوری اوباما صورت خواهد گرفت در پی رياست
نی افزايش هم تنها کاهش نيافته بلکه با توجه به دوره انتظارو گذار کنو

، جمالت اوباما، يا لباس ميشل همسر او "فولکلور"در سطح . يافته است
اری يا انتقال قدرت به نوعی روز روز نامگذ. به مد روز تبديل ميشود

  شبه عهد بوقی تبديل شده، کافه ها و رستوران ها اجازه"تاج گذاری"
موسسات .  آماده ميکنند"فروش بزرگ"کار شبانه گرفته و خود را برای 

رای سگ آتی بچه های اوباما يا لباس بزرگ تجاری هم بی کار ننشسته، ب
ميشل در روز انتقال قدرت، پيشنهادها سرازير شده، شماره های 

  . مخصوص چاپ ميشود
همه اينها البته مستقيما با نفی دوره نومحافظه کاری و نوليبرالی در پيوند 
است، اما در جهت منفی اين شور وشوق و غوغا در حالی است که در دو 

ما تيمی را معرفی کرد که رالف نيدر نامزد مستقل و هفته اخير اوبا
و مايکل ، "کابينه سوم کلينتون"پيشروی انتخابات های اخير آن را 

يت و استاد کنونی دانشگاه هودسون کارشناس سابق اقتصادی وال استر
اولی به خاطر وفور کادرهای تندرو، .  خواند"کابينه يلتسين"آن را 

نگ طلب دوره کلينتون در تيم اوباما که هم در محافظه کار، نوليبرال و ج
 بوش و بويژه حمله به عراق و هم در تدارک –تدارک جنگ های چنی 

بحران مالی کنونی نقش بازی کردند، دومی به علت حضور بدنام ترين 
کادر های اقتصادی که در دوره يلتسين اموال عمومی مردم روسيه را بين 

ند و در بحران های اقتصادی مکزيک، غارتگران همدست خود تقسيم کرد
روسيه، آسيا و بحران ها ی قبلی آمريکا و فسادهای وابسته به آن سابقه 

  . بدی از خود بر جای گذاشته اند
جالب توجه اينکه اوباما تاکنون يک شخصيت پيشرو يا ضد جنگ يا چهره 
ای نزديک به فعاالن توده ای که در تعويض کانديد نامزد ماشين حزبی 
دموکرات ها از کلينتون به اوباماسهيم بودند، برنگزيده است و برخی از 
مفسران اشاره کرده اند اين بی سابقه است زيرا نه تنها دموکرات ها 
نمونه ای از کادرهای رقبا را در کابينه وارد می کردند، بلکه نومحافظه 

لبی ليرغم هرچه که بود، به جنگ طکاران و بوش هم با گزينش پاول که ع
 نداشت و همه اورا ميانه رو ميدانستند، اين سنت را حفظ کرده "شهرت "

  . بودند

اين ويژگی در مورد مساله ترکيب سياه پوستان و معدود زنان تيم اوباما 
تنها سياه اين تيم چنانکه در زيرخواهيم ديد، به عنوان . نيز صادق است

. عدل و داد نشانده اندوکيل فاسدان مشهور شده بود و تازه او را در مقام 
زنان تيم از قبيل کلينتون، سوزان رايس و جانت ناپليتانو از تهاجم به 

بگذريم از چهره هايی مثل جوزف بايدن، دنيس . عراق دفاع کرده بودند
راس، تام داشل، رام امانوئل، رابرت گيتس، ژنرال جيمز جونز و ديگر 

فاوتی با کادرهای دولت کسانی که دررابطه با دفاع از مداخله نظامی ت
بسياری از آنها . بوش ندارند يا اساسا با بوش و مک کين کار ميکردند

مديرکل يا عضو هيات مديره شرکت های نفتی و اسلحه سازی مثل 
شورون و بوئينگ و موسسات مالی مسوول بحران کنونی مثل سيتی 

ه چنان فزونی نام رسوايان در تيم معرفی شد. گروپ و فانی می بوده اند
  :است که ويليام بلوم متفکر پيشرو آمريکايی می پرسد

= ?,Out of what dark corner of Obama's soul does all this come ,   
   اوباما بيرون آمده اند؟ اينها از کدام گوشه تاريک روح 

وقتی که به اطالعاتی مراجعه کنيم که کارشناسان و مطلعين از شبکه 
اس و فعاليت های آنها در دولت بوش به دست پشت اين افراد سرشن

ميدهند حتی به چهره هايی مثل پاتريک کالسون و شبکه های جنگ طلب 
نومحافظه کار و وابسته به اسرائيل مثل انستيتوی آمريکن اينترپرايز و 

  .انستيتوی واشينگتن برای خاور نزديک بر ميخوريم
 ای از اوباما اشاره کرده فتهبلوم درابتدای مقاله خود در باره اوباما به گ

  : است
من معتقدم مسيح به خاطرات گناهان من مرد و من از طريق او رهايی "

   ".ره منبع نيروی و موجوديت من استاين امربطور روزم. می يابم
البته اين حرف ها برای جمع آوری آراء مسيحيان غير سکوالر گفته 

ند می دانند وقتی مسيح و ميشد ولی حاال ديگر بسياری هم که نمی دانست
محمد و موسی به صحنه سياست احضار ميشوند، آنقدر روح تاريک به 
کابينه می آيد که پيغمبران و همه مقدسين و البته انبوهی انسان زنده به 

  . گريه می افتند
   . و کابينه يلتسين "پرنس" 

خی از بر. اين گزينش ها از ديد فعاالن اجتماعی در آمريکا دورنمانده است
آنها بويژه فعاالن ضد جنگ شکوه کرده و ميگويند اوباما با شعارتغيير و 

با وجو اين بسياری از . صلح آمد و از رای آنها سوء استفاده کرده است
 سر را زير برف پنهان کرده و ،روشنفکران ليبرال، دموکرات و حتی چپ

باما ميخواهد او"برخی با اين استدالل که . به استميگويند انشاء اهللا گر
 کابينه "، يا استدالل مشابه "کنددشمنان را نزديک خود نگهدارد و مهار 

 که برخی رئيس جمهورهای قبلی به عنوان تاکتيک اتخاذ کرده "رقبا
در مجموع اين دسته معتقدند افرادی که اوباما معرفی کرده مامور . بودند

  . اجرای احکام او به عنوان رئيس جمهور هستند نه برعکس
اوباما يا مشاوران او حتماال نسبت به اين بحث ها حساس بوده و آنها را 
تعقيب می کنند، زيرا اوباما هنگام معرفی تيم اقتصادی خود آشکارا روی 

به نقش شخصی او و استدالل های فوق بازی کرد و  اميدهای ليبرال ها
بينه يک  کا،تا آنجا که مطالعه من از تاريخ کاخ سفيد نشان ميدهد :گفت

من قويا طرفدار . دست که همه يک چيز را تاييد کنند، بدترين از همه است
اما بايد تاکيد کنم من رئيس . شخصيت های قوی با آرای قوی هستم
  .جمهور هستم و سياست را تعيين می کنم

اما مشکل اين است که تيم اوباما تا آنجا که معرفی شده اند، تقريبا بطور 
منتها در جهت راست، بويژه در حوزه های کامل يک دست است، 

  . اقتصادی و خارجی که مهم ترين حوزه ها هستند
لس آنجلس تايمز نوشته است اوباما به برخی دموکرات ها گفته انتظار 

ولی . دارد گزينش های او بخشی از پايه سياسی اش را عليه او بشوراند
ال نوشته است لس آنجلس تايمز در عين ح. او واهمه ای نخواهد داشت

برخی نيروهای ضد جنگ با اوباما کنار آمده و ميخواهند به او فرصت 
دهند ولی برخی در حال سازماندهی نيروهای توده ای برای اعمال فشار 

 آنها ميگويند بايد با احتياط زياد عمل کنند، زيرا ،با وجود. به او هستند
  . ز او دشوار استمحبوبيت اوباما به حدی است که اکنون انتقاد صريح ا

اينکه انتقاد از يک شخصيت در يک دموکراسی دشوار شود، خبر بسيار 
با وجود اين پديده اوباما به عمق يابی مباحث نيز دامن زده . بدی است

است، بخصوص اگر در نظر بگيريم که اکثريت قاطع روشنفکران چپ و 
ر تمام دوره دموکرات و ليبرال فعاالنه برای پيروزی او تالش کردند و د

مايکل هودسون که در باال به او . انتخابات لب به انتقاد از او نگشودند
اشاره شد در مقاله ای سياست های اقتصادی اوباما را مورد بحث قرار 

او با اينکه ليستی از رفرم های اقتصادی ارائه ميدهد که در . داده است
کان پذير اما  امچارچوب وضعيت کنونی و بدون تغيير پايه ای ساختارها

 برای واقعيت بخشيدن به روياهای "ساختار شکنی"به روشنی به اهميت 
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خالصه ای از مقدمه مقاله او که عمق يابی بحث ها را . مردم می پردازد
  : نشان ميدهد، چنين است

باراک اوباما با آرای بسيار . واقعيت بايد سر زشتش را بيرون می آورد
واو در کنفرانس .  از تغيير را آغاز کندباال انتخاب شد تا دوره ای

 نوامبرش گفت پيروزی قاطع اش به او ماموريت داده که 25مطبوعاتی 
اما گزينش های اوباما در بخش . آمريکا را در مسير نوينی هدايت کند

 را به "تغيير"ارجی به روشنی نشان داد وقتی او اقتصاد و سياست خ
رش بخش های مالي، بيمه، و امالک عنوان شعار انتخاباتی برگزيد، منظو

اما منافع متراکم شده و قدرت . و نه سياست خارجی. و مستغالت نبود
در اين بخش ها با "تغيير". ر همين بخش ها تمرکز يافته استدرست د

شتاب زياد هم اکنون صورت گرفته است، اما متاسفانه در جهت منافع يک 
 درصد 37از بازده ثروت از درصد باالی جمعيت آمريکا که سهم خود را 

 درصد در 70 درصد در پنج سال قبل وبه تقريبا 57در ده سال قبل به 
  . زمان کنونی افزايش داده است

تغييری که آقای اوباما از آن صحبت می کند برای اين بخش ثروتمند 
تغييراتی در مورد مسايل . ناچيز است، به پايه اقتصاد آن دست نميزند

يست محيطی و رعايت قانون صورت خواهد گرفت که نژادي، مقررات ز
بايد مورد استقبال قرار گيرد و او شايد اندکی از ماليات مزدبگيران 

.] که ضمنا باعث ميشودبتوانند قروض شان را به بانک ها بپردازند[بکاهد
. اما در رابطه با ثروتمندان، آنها خود فعال مايل به افزايش درآمد نيستند

يد ماليات پرداخت کرد، بنابراين آنها ترجيح ميدهند منابع برای درآمد با
افزايش يافته ی سرمايه ای را نگاهدارند و به اين ترتيب از زوال ارزش 

  .سرمايه ها ی شان در شرايط سقوط اقتصادی بپرهيزند
در جائيکه نميتوان جلوی اين زوال را گرفت، دولت به کمک آن ها شتافته 

 ميخرد، ولی به مزدبگيران وام دار کمک و سرمايه های سوخته را
  . نخواهد شد

 خود را معرفی کرد، همان تيمی که " تيم يلتسين"اين هفته وقتی اوباما و 
 در روسيه را پيش 90بذل و بخشش های خصوصی سازی اواسط دهه 

بردند يعنی الری سامرز و نوچه های دستگاه رسوای رابرت رابين، نشان 
 رابطه درست يک کانديدای رياست جمهوری و داد که وقتی مساله به

  . حاميان عمده اش مربوط باشد، او جايگاه خود را به خوبی می شناسد
وظيفه او در درجه اول حفظ منافع سودهای متراکم شده و در عين حال 
متمرکز کردن توجه مردم روی سياست هايی است که هدف اصلی آن ها 

هيچ تغيير واقعی در حوزه اقتصادی انحراف مردم از اين واقعيت است که 
  . و روابط قدرت مربوط به آن صورت نخواهد گرفت
ولی اميد آنها آنقدر . اين چيزی نبود که بيشتر مردم اميدش را داشتند

بزرگ بود که برای شان راحت تر بود خود را در روياهای شيرين غرق 
يب های  تا اينکه به ع،کنند و سرنوشت خود را به يک پرنس بسپارند

  .نظام و نياز به بازسازی ساختاری آن برای وقوع تغيير واقعی فکر کنند
افراد در اين مورد که چه کسی چقدر به کی مقروض است، کی در 

 يا کدام قوانين بر کار و سرمايه گذاری حاکم اند تصميم ،استخدام کيست
 و تمرکز روی. ساختارهای سياسی و اقتصادی کليدی هستند. نمی گيرند

  .سياست شخصيت ها بود نه نيروهای اقتصادی که در کارند
  است , برحق,جايی که صدور سرطان اقدامی 

تعداد  ده به اوباما در ميان ليبرال ها،عليرغم خوش بينی و اميد گستر
 آمريکايی از جمله در ميان همين زيادی از نويسندگان و روزنامه نگاران

  . اما و سوابق آنها پرداخته اند ها به معرفی افراد تيم اوب"خوش بين"
برای به دست دادن يک يک تصوير کلی چکيده ای از گزارش اريک 

البته برای شناخت شبکه . والبرگ نويسنده کانادايی را مرور می کنيم
گسترده پشت شخصيت ها نياز به فضای بيشتری هست که به برخی منابع 

  . آن در زير مقاله اشاره شده است
  : ی نويسداريک والبرگ م

 نماينده کنگره که عليه جنگ عراق رای 133 سناتور و 23هيچ يک از 
دادند، در ليست تيم انتقالی اوباما و حتی در ليست کوتاه تر پست های 

تنها قولی که اوباما پای آن ايستاد بستن . مهم کابينه قرار ندارند
ی گوانتاناموست، هرچند اين يکی امری ناگزير است و دستگاه حقوق
  . اياالت متحده در تماميت خود خواهان پايان دادن به اين رسوايی است

حفظ رابرت گيتس تندرو به عنوان وزير جنگ عليرغم سوءمديريت در 
افغانستان و عراق و تداوم قتل عام ها در اين دو کشور، موضع غير 
منعطف او در مورد موشک های لهستان، و سابقه سوء او در رسوايی 

روسيه ميتواند . ترا متضمن هيچ چشم انداز اميد بخشی نيست کن–ايران 
به نظر می رسد سياست .  وداع کند،با اميد به بهبود روابط با واشينگتن
گزينش هيالری کلينتون اين امر را . نئوکان ها همچنان روال معمول باشد

  . تاييد می کند

اين درست است که در واشينگتن همه صهيونيست های ثابت قدمی 
هستند، جيمز زگبی استدالل ميکند با توجه به اين مساله گزينش رام 

اما . امانوئل که فدايی اسرائيل است تفاوتی در مساله به وجود نمی آورد
خدمت در ارتش اسرائيل در زمان جنگ، آنهم در حاليکه او هرگز در 
ارتش آمريکا خدمت نکرده است چه؟ اگر اين کار را يک آمريکايی برای 

شور ديگری به جز اسرائيل کرده بود دستگيرشده و به کرير سياسی هر ک
اما به جای آن با سپردن يک نقش کليدی به . اش پايان داده می شد

  . عنوان رئيس کارمندان رئيس جمهور از او تجليل به عمل آمده است
والبرگ سپس به تفاوت های کوچک مثبت با دوره بوش اشاره ميکند از 

ن برخی از رسواترين چهره های دوره بوش که مثال جمله کنار گذاشت
مسوول تحويل بازداشت شدگان غيرقانونی به دولت های شکنجه گر 
بودند، اما يادآوری ميکند هيچيک از کسانی که مسوول تجويز شکنجه در 

  . دوره بوش بودند مورد تعقيب قرار نخواهند گرفت
عضای تيم مشاوره از اوالبرگ از قول بلومبرگ نقل ميکند تقريبا نيمی 

 پست های مديريتی در کمپانی هايی داشته اند که به اين "اقتصادی اوباما 
يا آن درجه يا کالهبرداری کرده اند يا مسوول سقوط جهان در بحران 

   "..نونی بوده اند و يا هردوی اينهااقتصادی ک
 و Anne Mulcahyاين اشخاص از جمله عبارتند از آن مولکاهی 

 در دوره تنظيم Fannie Maeهردو در فانی می . پارسونزريچارد 
يک کميسيون نظارت دولتی . حساب های ساختگی در پست مديريت بودند

مولکاهی و پارسونز را متهم کرده است که در دوره مديريت بر کمپانی ها 
Xeroxو Time Warnerرابرت رابين هم .  دست به کالهبرداری زده اند

لومبرگ در مورد او ياداوری ميکند او رئيس سيتی در اين تيم هست که ب
گروپ در دوره ای بود که تحقيقات وارزيابی های ساختگی منتشر ميکرد، 

 برای سرهم کردن حساب های ساختگی کمک Enronبه شرکت انرون 
رابين در فاصله سال های . کرده بود و مچ خودش برای همين کار باز شد

فورد بود اين همان دوره ای است که  مديرعامل کمپانی 2006 و 2000
کمپانی مزبور به حساب سازی های ساختگی می پرداخت و حاال رابين از 
دولت ميخواهد پول های مردم را به همان شيوه که در مورد سيتی گروپ 

  . عمل شد، برای خريد سهام های بی ارزش اين شرکت اختصاص دهد
اوکه وزير خزانه داری : ندوالبرگ در ادامه الری سامرز را معرفی می ک

کلينتون بود، به پست رياست شورای اقتصاد ملی و به عنوان مشاور 
زيرا . اين نشانه خيلی بدی است. ارشد رئيس جمهور برگزيده شده است

 را به اجرا در 90سامرز بود که مقررات زدايی از بازار مالی در دهه 
والبرگ می .ان دادآورد و سرمايه داری فاجعه بار در روسيه را سازم

نويسد با توجه به اينکه او معمار اصلی سقوط مالی جاری است، بايد 
تصور می کرديم اوباما دستور دستگيری او را صادر کند، اما بجای آن او 

والبرگ پس . به سامرز قدرتمندترين نقش اقتصادی جهان را سپرده است
د انسانی قدرت از آن به سابقه ای از سامرز اشاره ميکند که اخالق ض

سامرز به : های نئوليبرال و حاميان آن را به خوبی به نمايش ميگذارد
عنوان اقتصاد دان ارشد بانک جهانی دستورالعملی نوشت که بر اساس 
آن بانک جهانی بايد فعاالنه دفن زباله های سمی در کشورهای توسعه 

ر از ميزان مت ک"رد، بويژه در کشورهای به قول او نيافته را تشويق ميک
مردم فقير کشورهای در حال : معلوم است چرا. "متوسط آلوده آفريقا

به عقيده . توسعه به ندرت آن قدر عمر می کنند که به سرطان دچار شوند
والبرگ اين سابقه خصلت عجيب و غريب و فاجعه بار گزينش او توسط 

  . اوباما را به نمايش می گذارد
ز، تيموتی گيتنر به عنوان وزير خزانه والبرگ در ادامه می نويسد سامر

 به عنوان مسوول بودجه همه نوچه های Orszagداری و پيتر ارزاک 
هر . رابين هستند که در کابينه پرزيدنت کلينتون دو شغل را برعهد گرفت

 Rubin-omics وميکز –سه مشاور به چيزی باور دارند که رابين 
اد، مقررات زدايی از ارت آزبودجه متعادل، تج: خوانده شده است، يعنی

 90ترکيبی از آنچه که تصور ميشد علت رشد سال های دهه  .بازار مالی
  . بود

  : والبرگ در ادامه به تناقضاتی که اوباما با آن روبروست اشاره ميکند
رابين با سواالتی در باره نقش اش در . ولی زمانه تغيير کرده است

ده ای از بودجه کمکی دولت مديريت سيتی گروپ روبروست که بخش عم
اوباماخواهان يک دوره بر قراری . برای بحران به آن اختصاص يافت

او به جای بودجه متعادل ميگويد ميخواهد يک . مجدد مقررات شده است
برنامه دو ساله تزريق ميلياردها دالر برای کمک به بيکاران و اياالت و 

ن متخصص اقتصاد جارد برنشتاي. شهرستان ها را به اجرا بگذارد
همه ميتوانند تشخيص دهند ما با ": انستيتوی سياست اقتصادی ميگويد

چه باب رابين چه الری . کسری در مقياس عظيم روبرو خواهيم بود
در اين تشخيص اشتراک نظر سامرز چه محافظه کارترين اقتصاددانان 
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  "..دارند
.  توجه استمشاهده اينکه تناقضات مزبور به کجا خواهد انجاميد جالب

والبرگ در عين حال به تعداد زيادی از چهره هايی که واقعا خواهان 
اصالح و توانا در انجام آن هستند و اوباما ميتوانست آنها را برگزيند 

جوزف استگليتز برنده جايزه نوبل و پل کروگمن، : اشاره ميکند از جمله
مثل  AFL-CIOه يا جيمز گالبرايت و نمايندگان نيروهای کارگری و اتحادي

  . آرلن هولت بيکر
  : والبرگ به معرفی گزينه اوباما برای پست دادستانی کل نيز پرداخته است

اريک هولدر تنها سياهی که توسط اوباما برای يک پست باال برگزيده شده 
اوقبال معاون دادستان کل بود و بيش از همه به عنوان وکيل شرکت . است

هولدر اقدام به شدت .  مشهور استChiquita Bananasموز چی کی تا 
. رسوای بيل کلينتون مبنی بر بخشودگی مارک ريش را مورد تاييد قرار داد

مارک ريش سرمايه ار فاسد و تحت تعقيبی بود که برای فرار از قانون مدتی 
بخشودگی او يکی از اقدامات اوليه کلينتون در آغاز . هم از آمريکا گريخت
همسر سابق مارک ريش، دنيس . وها را از تعجب باال بردزمامداری بود که ابر

  . ريش از بانوان جوامع اعيانی و هنرمند است
او از حاميان کلينتون بود و گفته ميشد بخشودگی ريش برای تامين رضای 

در مورد اين ماجرا شايعات مختلفی بر سر زبان ها . دنيس صورت گرفته است
 "بدهی"اشاره داشت، برخی پرداخت د مالی بودکه برخی به شرکت در فسا

حاميان انتخاباتی را علت بخشش ميدانست و برخی مسايل خصوصی ديگر را 
   .دليل اين بخشودگی رسوايی آور ميدانستند

   Kinetic Actionمذاکره با ايران و 
اگر نقش اين شبکه قدرتمند و ساختارهای نهادی شده تحت مديريت آنها در 

گيريم، بايد به اين نتيجه برسيم، اگر هم تغييری در سياست آمريکا را جدی ب
سياست آمريکا بوجود بيايد محصول شرايط تغيير يافته و در خدمت اهداف 

و .آن استنظام و بازسازی قدرت آن يا به قول هادی خرسندی نوکردن لوالی 
 شايد اين شرايط سياست آمريکا را به طرف "پرنس"برخی اميدوارند اگر نه 

عادل تر ثروت در داخل آمريکا و سياست منعطف تر و صلح طلبانه توزيع مت
  .تر در خارج بکشاند

برخی نيز شرايط وخيم اقتصادي، اوضاع فلج کننده در عراق و افغانستان و 
اکنون پاکستان، انبوه انتظارات و در عين حال مشکالت را نشانه شومی 

ايی حتی احتمال ميدهد  آمريک-الکساندر کابرن تحليل گر ايرلندی . ميدانند
يک احساسات ناسيوناليستی و بسيج اوباما برای فرار از اين مشکالت با تحر

اين اگر برای انبوهی از مردم .  بمباران ايران را تدارک ببيند "فاشيستی"
  . فاجعه باراست، برای کورپوراسيون ها نعمت به بار می آورد

 بايد گفت اوباما تيم مناسبی اگر اين حدس شوم به واقعيت نزديک شود، آنوقت
  . عين تدارک جنگ است"مذاکره"برای اين تيم، . را برگزيده است

رابرت دريفوس يکی از تحليل گران آمريکايی در گزارش مفصلي، شبکه 
ارتباطی تعدادی از اعضای تيم اوباما با نئوکان هايی که مشتاقانه در تدارک و 

به گفته . يران هستند معرفی ميکندمنتظر زمان مناسب برای شروع بمباران ا
او اينهاهمراه همتايان نومحافظه کار خود، در بهار گذشته زير چتر انستيتوی 
آمريکن اينتر پرايز و موسسه واشينگتن برای خاور نزديک سميناری تحت 

برگزار کردند که " Presidential Task Force 2008"عنوان 
ره با ايران را به عنوان مقدمه ای اين گزارش مذاک. گزارشی نيز منتشر کرد

شکست خورده و آنوقت الزم برای تدارک جنگ می بيند که طی آن مذاکرات 
 اين کار بايد ايران "های نظامی خود را به صحنه بياورد توانايی "آمريکا بايد 

اين طرح در . را بلوکه کرده و واردات و صادرات نفتی ايران را متوقف کند
 خوانده شده که در آن مذاکرات نقش تحرک "kinetic action"گزارش

حمله بايد خيلی . بخش در تحول شرايط به طرف حمله نظامی را ايفا می کند
 به مرکز وسيع باشد و در گزارش پيشنهاد شده عالوه بر ده ها سايت منتسب

 نيروی هوايي، پايگاه های موشکي، سيستم "تحقيقات هسته اي، بايد 
پاه انقالب، بخش های کليدی صنايع نظامی ايران، ارتباطات، تاسيسات س

تاسيسات محل نگاهداری مهمات، فرودگاه ها، تاسيسات نيروی هوايی زير 
اياالت متحده همچنين بايد مراکز تامين برق، پل ها و . حمله قرار بگيرد

  ".. بمباران کند, ...کارخانه ها از جمله کارخانه های فوالد، ماشين سازی و
وی شوم که کابوس آن سال هاست هم ايرانيان و هم نيروهای اين سناري

ضدجنگ در جهان را نگران کرده، با معرفی تيم اوباما بارديگر در رسانه ها 
بويژه که در صحنه اين سو نيز در بر همان پاشنه ی شوم . ظاهر شده است

در اين طرف ديگر انتخابات به معنای واقعی هم در کار نيست و . می چرخد
  .  برای اميد واهی به تحول هم دری گشوده نيستحتی

 و تحولی که وعده داده است، برای بسياری از "پرنس"يد به در اين شرايط ام
اما . نيروهای صلح طلب به راحت ترين راه رفع نگرانی و شر تبديل شده است

 يا ، ش را حرکت ميدهد"عرابه سفيد"له اين است که آيا شاهزاده سياه مسا
ت؟ وبه هرحال اگر اين اميد به کاهش فشار برای دموکراسي، برعکس اس

 .عدالت و صلح بر هردو سو منجر شود، عليه خود عمل خواهد کرد
 برگرفته از سايت روشنگری

…………………………………………….. 

 !حمايت از نويسندگان ايران
  !از نويسندگان ايران حمايت آنيد

در رابطه با دهمين سالگرد آانون نويسندگان ايران در بيانيه اى از تهران 
قتل دو تن از اعضاى آانون، محمد مختارى و محمد جعفر پوينده چنين 

اما وضع ايران از بيشتر آشورهائى آه در آن ها آزادى : "مى نويسد
ظرف دو سه سال اخير اين ... انديشه و بيان سلب مىشود، وخيم تر است

ع و قمع فرهنگى نامى پديده چنان دامنه گسترده اى يافته است آه جز قل
انبوه آتابهايى آه ماهها و سالها در انتظار اخذ . بر آن نمىتوان نهاد

  ."مجوز در ساختمان ارشاد بر روى هم انباشته مى شوند گواه اين مدعاست
ناصر زرافشان، عضو افتخارى انجمن قلم سوئد، برنده جايزه توخولسكى 

 سال را در ۵ مقتول،  و وآيل خانواده هاى نويسندگان٢٠٠۶در سال 
. زندان مخوف اوين گذراند و هنوز به اين قتل ها رسيدگى نشده است

 دسامبر را روز ٣اآنون در سالروز اين آشتارها، آانون نويسندگان روز 
مبارزه عليه سانسور اعالم نموده و از نويسندگان ايران و جهان تقاضاى 

 . حمايت آرده است
را به مثابه تهديدى عليه خود به حساب مى رژيم ايران آانون نويسندگان 

 سال براى يك اتحاديه مستقل نويسندگان ۴٠نويسندگان ايران طى . آورد
مبارزه آرده اند، اما همواره با تهديد و برچسب توطئه برنامه ريزى شده 

نويسندگان ايران هرگز از امنيت بهره نبرده . عليه دولت مواجه شده اند
اآنون زمان آن رسيده .  بسيار نگران آننده استاند، ولى شرايط آنونى

است آه جهان واآنش نشان دهد، آه ما صداى اعتراض خود را عليه اين قتل 
 . هاى انزجارآور بلند آنيم و به نويسندگان ايران در مبارزه شان يارى رسانيم

ما مايليم انزجار خود از قتل نويسندگان و نيز نگرانى خود از افزايش 
ى بيان در ايران، آشورى آه در آن نويسندگان، روزنامه نقض آزاد

نگاران و وبالگ نويسان مورد اذيت و آزار قرار مى گيرند و به زندان مى 
 . افتند، اعالم آنيم

 سال زندان براى خبرنگار آرد محمد صادق آبودوند و احكام ١١ما حكم 
 را زندان براى نويسندگان؛ يوسف عزيزى بنى طرف و يعقوب يادعلى

ما خواستار اعزام يك هيات بين المللى به ايران براى . محكوم مىكنيم
رسيدگى به قتل نويسندگان هستيم و از ايران مىخواهيم آه به 
قراردادهاى بين المللى مربوط به حقوق شهروندى و حقوق سياسى آه 

 . ايران جزو امضاء آنندگان آن است، احترام بگذارد
 مبارزه شان عليه سانسور و براى آزادى بيان ما از نويسندگان ايران در

زمامداران ايران بايد بدانند آه ايجاد محدوديت آزادى . حمايت مى آنيم
 .نويسندگان در يك آشور، بمثابه محدوديت براى همه نويسندگان است

 در بزرگترين نشريه صبح سوئد بنام 2008اين نامه در روز دوم دسامبر 
Dagens Nyheterض به قتل نويسندگان ايران منتشر شد در اعترا .  

دبير اول انجمن بين / امضًا کنندگان اين نامه رئيس انجمن قلم سوئد 
رئيس انجمن روزنامه نگاران سوئد  / آانون نويسندگان سوئد / المللی قلم 

 نويسنده ؛ از جمله اعضاى آآادمى سوئد و نويسندگان، ٨۴باضافه 
ان سرشناس سوئدى   و تعدادی از شاعران، روزنامه نگاران و ناشر

 . نويسندگان ايرانى ميباشند

............................................. 
 در کوی دانشگاه آذر 18 گزارشی از ناآرامی های شب :بقيه 

. کارگر شمالی به برخوردهای مقطعی و اکثرا لفظی با دانشجويان پرداختند
! نيروی انتظامی خجالت" چون دانشجويان نيز با سردادن شعارهايی

در اين حين با افزايش . به مقابله با نيروی انتظامی پرداختند!" خجالت
تهديد های نيروی انتظامي، دانشجويان به سمت نيروی انتظامی سنگ 

نيروهای . پراکنی کرده و به زد و خورد با نيروی انتظامی پرداختند
توم و تجهيزات ديگر خود، به انتظامی و يگان ويژه حاضر در مکان هم با با

 .  صبح ادامه يافت1:30دانشجويان حمله کرده و درگيری ها تا حدود ساعت 
در نهايت دانشجويان با بيان اين نکته که زمان خوبی برای اعتراض 
نيست و تعداد دانشجويان در حال کم شدن است، از بقيه خواستند که 

تا پايان يافتن پروژه امنيتی اعتراضات خود را روزهای بعد ادامه دهند و 
از نکات جالب توجه در اين . کردن دانشگاه ها به اعتراض ادامه دهند

مرگ بر "تجمع سردادن مکرر شعارهايی راديکال توسط دانشجويان چون 
مردم گدايی می "و !" سيد علی پينوشه، ايران شيلی نميشه"، !"ديکتاتور

يان دانشجويان به اين امر تاکيد در پا. بود!" کنند، سيد علی خدايی می کند
اعتراضات خود را از هفته آينده تا رسيدن به مطالباتشان به ويژه کردند که 

  1387 آذر  19 .، ادامه خواهند داد"لغو پروژه امنيتی کردن دانشگاه ها"

…………………………………… 
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   در دو ماه اخيرگزارشی از وضعيت اعدام کودکان
  . مورد در ايران26،ان در سه سال اخير مورد اعدام کودکان در جه32از 

  مدرسه فمينيستی 
 نفر آنها در ايران ٢۶ کودک در جهان اعدام شده اند که ٣٢ سال اخير ٣در 

 نوجوان در ايران اعدام شده اند و ۶همچنين در سال جاری ميالدی .بوده اند
ر اين د. مجرم صغير در زندانهای ايران در انتظار چوبه دار بسر ميبرند١٣٠

 کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در ١٣٧٢حالى است که ايران در سال 
 ٣٧ماده . به ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى پيوسته است١٣۵۴سال 

کنوانسيون حقوق کودک، که مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع مى کند، 
چ به تصويب مجلس شوراى اسالمى ايران رسيده و شوراى نگهبان نيز هي

گونه ايراد شرعى بر اين ماده قانونى وارد نياورده است از اين رو نگاهی 
 ماه اخير و واکنش سازمانهای ٢داريم به وضعيت اعدام کودکان در ايران در 

  : حقوق بشری در اين مورد
   !! سال اعدام نميشود١٨در ايران کسی زير 

ی  ترين چهره وفکه معر” امی گودمن“نژاد در مصاحبه با خانم  محمود احمدی
دمکراسی “رود، به عنوان مجری برنامه  ضد جنگ در آمريکا به شمار می

. شود  سال اعدام نمی١٨در ايران کسی زير :ی پاسيفيکا  از شبکه” اکنون
همه کشورها دارای قوانين جزايی هستند و قوانين جزايی ما بسيار مترقی و 

 ايران هر روز نوجوانان کنند که گويی در برخی طوری تفسير می. کامل است
  .شوند که البته چنين نيست اعدام می

  غالمرضا ح نوجوان افغانی در اصفهان اعدام شد
جوانی افغانی به نام غالمرضا ح که مرتکب قتل ناموسی شده بود، در زندان 

نظر به تقاضای اوليای دم مقتول قضات شعبه . اصفهان حلق آويز شد مرکزی 
به موجب مواد مربوطه  د را گناهکار تشخيص داده و  کيفری استان اين فر١٧

در قانون مجازات اسالمی و بدون در نظر گرفتن کنوانسيون حقوق کودک وی 
 ٣٣محکوم نمودند و اين حکم پس از تأئيد ناعادالنه شعبه  را به قصاص نفس 

 آبان ٩پنجشنبه  ديوانعالی کشور و استيذان رئيس قوه قضائيه صبح روز 
   .حوطه زندان مرکزی اصفهان به اجرا در آمد در م١٣٨٧

  محمدرضا حدادی يک روز پس از روز جهانی کودک اعدام ميشود
 سالگی به علت فقر مالی و بی تجربگی و ١۵محمدرضا حدادی که در سن 

 ١٨اغفال قتلی ديگری را به عهده گرفته به اتهام قتل دستگير و در تاريخ 
در حال .  کودک به دار آويخته ميشودمهر درست يک روز پس از روز جهانی

برد و پرونده اتهامی وی  حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر می
با قطعيت احکام، به اجرای احکام دادگستری کازرون ارسال و داديار رسيدگی 
کننده به پرونده، بدون اينکه زمان اجرای حکم را به وکيلش ابالغ نمايد با 

. ر ماه را برای اجرای حکم قصاص نفس تعيين نموده است مه١٨تعجيل روز 
محکوميت و تعيين زمان برای اجرای حکم محمد رضا حدادی در حالی است 

 ١٣٧٢که صرفنظر از ايرادات بسياری که در پرونده وجود دارد در سال 
کنوانسيون حقوق کودک وارد صحن علنی مجلس شورای اسالمی گرديد و 

ثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنکه نمايندگان مجلس با اک
کنوانسيون به شورای محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضای شورای با حق 

  .شرط، کنوانسيون حقوق کودک را تأييد نمودند
  سال با حبس ابد جايگزين خواهد شد١٨اعدام کودکان زير  
عاون قضايی حسين ذبحی، م:  سال١٨خبر توقف حکم اعدام کودکان زير  

با هر درجه “ سال ١٨دادستان کل کشور در ايران اعالم کرد که متهمان زير 
حداکثر مجازات آنها حبس “اعدام نخواهند شد و ” از جرمی که مرتکب شوند

به استناد به قوانين ” ی ذبحی، اين مجرمان  به گفته. خواهد بود” ابد
  .شوند حکوم میبه ساير مجازات مقرر در قانون م” ی ايران موضوعه

   سال همچنان اعدام ميشوند١٨محکومان قصاص زير :قوه قضائيه 
معاون قضايی دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت و گويی با ايرنا اعالم 

سال است، با هر درجه از جرمی   ١٨کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از 
دام نخواهند شد، در که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اع

 مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از اين ٢٧شنبه  خبری که روز 
است و قوه  وی گفت که قصاص، حق خصوصی افراد . قاعده مستثنا کرد

وی روز شنبه در گفت و گو با واحد . قضائيه نمی تواند در آن دخالت کند
اصل قصاص “: فتمرکزی خبر، در توضيحی تکميلی بر سخنان قبلی خود گ

حکومت نيست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، اين  حد 
سياست قوه قضاييه اين است ”  :  وی افزود     ”.حق را به اوليای دم داده است

که اجرای احکام قصاص نفس را به تأخير بيندازد و از طريق ابزارهايی مانند 
بتواند رضايت اوليای دم را جلب اختالف و کميته صلح و سازش  شورای حل 

از مراجع قضايی  به گفته معاون سعيد مرتضوی، در بخشنامه ای، ” .کند
سراسر کشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، 

  . سال سن شود١٨دو بار شامل حال مجرمان کمتر از  بخشودگی و تبديل مجازات 
   !موفق نبوديم
گويد که اعمال مجازات اعدام  ی جمهوری اسالمی ايران می  قضائيهی رئيس قوه

ميليون ١۵او ورود ساالنه . نتوانسته است از ميزان جرم و جنايت در ايران بکاهد
   .داند ی بيماری و ناامنی حقوقی در جامعه می  به دستگاه قضايی را نشانه پرونده

ی قضاييه  داری و مالی قوهمعاون ا: االسالم عباسعلی عليزاده حجت)  آبان٢٣(
او که به گزارش . ايران هم صدور حکم اعدام برای نوجوانان را زير سئوال برد
ی حکم  کرد، درباره ايسنا در مراسمی در دادگستری استان همدان سخنرانی می

توانند مرتکب قتلی شوند که  اين افراد نمی«: سال گفت١٨اعدام برای افراد زير 
نداشتن قصد در اين افراد و احراز “عليزاده که با اشاره به » .مجازاتش اعدام باشد

های ديگر  خواهان در نظر گرفتن مجازات” نشدن شرايط الزم برای ارتکاب قتل
  .برای اين افراد شده است

وکيل دادگستری و دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکالی » محمد مصطفايی«
عال حقوق کودکان در ايران در ترين چهره های ف دادگستری، يکی از سرشناس

  مصاحبه با راديو فردا
شوند، برای اين که به نتيجه   سال اعدام نمی١٨در ساير کشورها، اطفال زير 

اند به همين  اند که آنها در زمان ارتکاب جرم رشد عقالنی کافی را نداشته رسيده
 تا همين  سال حق معامله را ندارند و١٨دليل است که در کشور ما کودکان زير 

توانيم برای آنها  چند سال پيش نيز دارای حق رأی نبودند در اين شرايط چطور می
  کيفری به شدت و حدت در نظر بگيريم و بخواهيم جان آنها را بگيريم ؟ 

http//:www.radiofarda.com/Article/٢٠٠٨/١٠/٢٩/f٧_Iran_Execution_Teenagers_Mostafaei.html  

   :وق بشر در مورد اعدام کودکان در ايرانبيانيه های سازمان حق
 اتحاديه اروپا بر مبنای بخشنامه ممنوعيت اعدام کودکان حکم اعدام -

 ساله را محکوم کرد اتحاديه اروپا در واکنش به اعدام ١٩غالمرضای 
   :غالمرضا ح بيانيه ای صادرکرد در اين بيانيه آمده است

ن کشوری است که باالترين تعداد اتحاديه اروپا از اين متأسف است که ايرا
به تصريح پيمان . اعدام کسانی را دارد که در زمان وقوع جرم صغير بوده اند

بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک که اعدام افراد 
صغير و افرادی را که هنگام وقوع جرم صغير بودند ممنوع ميکند، اينگونه 

ات و تعهدات بين المللی ايران است و اتحاديه اروپا مجازاتها نقض شديد الزام
قويًا از ايران ميخواهد که قوانين و روشهای خود را با متونی که آزادانه 

اتحاديه اروپا از جمهوری اسالمی ايران . پذيرفته و تصويب کرده انطباق دهد
ميخواهد که هر چه سريعتر رويه مناسبی را در باره بزهکاران صغير مانند 

ادگاههای ويژه اطفال و کيفرهايی با هدف آموزشی به منظور فراهم آوردن د
  .امکان بازگشت مجدد بزهکاران صغير به اجتماع اتخاذ کند

    نگرانی جوامع حقوق بشر-
با احضار ) مهر١٧ - اکتبر ٨(ی فرانسه روز چهارشنبه  وزارت امور خارجه

کشورهای عضو ” ینگرانی جمع“سفير جمهوری اسالمی ايران در پاريس، 
اتحاديه اروپا از وخامت وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران را به 

های  ی فرانسه از جمله به تبعيض عليه اقليت وزارت خارجه. اطالع وی رساند
دينی و قومی، تعقيب قضايی فعاالن حقوق زن و به کارگيری مجازات اعدام در 

. اند، اشاره کرده است دک بودهمورد کسانی که به هنگام ارتکاب جرم کو
ها، پس  های مدافع حقوق بشر، ايران از نظر تعداد اعدام بنابرگزارش سازمان

همزمان، جمهوری اسالمی ايران . از چين در مکان دوم در جهان قرار دارد
های  سازمان. کند يکی از سه کشوری است که نوجوانان بزهکار را اعدام می

 کودک در جهان اعدام شده ٣٢ در سه سال اخير گويند، مدافع حقوق بشر می
ها نوجوانانی بودند که به هنگام  اين. اند  نفر آنها فقط در ايران بوده٢۶که 

تنها در سال جاری ميالدی، شش نوجوان . اند  سال بوده١٨ارتکاب جرم زير 
  .اند مجرم در ايران اعدام شده

    سازمان عفو بين الملل-
زمان با روز مبارزه با حکم اعدام  هم) دهم اکتبر( جمعه الملل، سازمان عفو بين

های ساليانه در قاره آسيا بيش از هر نقطه ديگر در  اعالم کرد که تعداد اعدام
اين سازمان از کشورهای . جهان است که در اين ميان کشور چين پيشتاز است

تاکنون بر اساس بيانيه اخير، . آسيايی خواست تا مجازات اعدام را لغو کنند
پنج کشور ايران، عربستان، . اند کشور جهان مجازات اعدام را لغو کرده١٣٧

 سال که ١٨پاکستان، يمن و سودان کشورهايی هستند که برای افراد زير 
در همين حال ماه گذشته، يک . کند اند، حکم اعدام صادر می مرتکب قتل شده

ن پنج کشور خواست که المللی برای توقف اعدام نوجوانان از اي فراخوان بين
فورا قانون منع اعدام نوجوانان را بدون هيچ استثنايی به تصويب «

   .»برسانند
 ساله در اصفهان، اين ١٩ی اروپا، با انتقاد از اعدام يک نوجوان   اتحاديه-

ی ممنوعيت اعدام نوجوانان   در زمينه شدن اميدهای تازه اقدام را نقش بر آب
المللی ايران  ين گونه مجازات ناقض تعهدات بيناعمال ا.در ايران دانست
   توصيف شده است

ی اروپا، با انتقاد از اعدام يک نوجوان  ، اتحاديه) نوامبر١٣(روز پنجشنبه 
 در ارتباط با  شدن اميدهای تازه  ساله در ايران، اين اقدام را نقش بر آب١٩

ای   دورهفرانسه که رياست. ممنوعيت اعدام نوجوانان در ايران دانست
ی اين اتحاديه در   دارد، در نشست روز پنجشنبه ی اروپا را بر عهده اتحاديه

ی صادر شده در ايران، برای  ی بخشنامه گويا دامنه«: بروکسل، اعالم کرد
رياست » .ی کافی وسيع نيست ممنوعيت حکم اعدام نوجوانان، به اندازه

نوجوانان در ايران را ی اروپا صدور و اجرای حکم اعدام درمورد  اتحاديه
المللی دانسته که ايران نيز آنها  های بين نامه خالف آن دسته از حقوق و ميثاق

  .را امضا کرده و ملزم به رعايتشان است
 ١٣٨٧م آذر ١٢سه شنبه            مدرسه فمينيستی                       


