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ن شماست،ُپر بارش سازيداين ستون ازآ  
 
 
 
از يکی از نشريات  عزيزان نشريه راه کارگر،اين مطلب برگرفته"توجه"

ويژه اول " اميدوارم که در ستون  داخل کشور رابرای شما ارسال می کنم
  )نازنين(با احترام .    چاپ کنيد" ماه مه

 همسران، همراهان کارگران در مبارزات
   کارگران شرکت نفت١٣٠٨نقش زنان در اعتصاب ماه مه 

 
کمی حقوق و دستمزد شرايط دشواری برای زندگی و معيشت کارگران و 

شان تمام  همسران کارگران در کنار شوهران. کند يشان ايجاد میها خانواده
کشند و هيچ کجا هم زحمات آنان  وش کشيده و میها را به د اين دشواری
شود،  کند، اخراج می آن زمان که کارگری اعتصاب می. آيد به چشم نمی
های بيکاری و  و زندگی خود و فرزندانش را در اين ماه... رود زندان می

در بسياری موارد همسرش . کشد حقوقی به تنهايی به دوش می بی
  .کند و حتا پيشاپيش او  میدوشادوش او در اعتصابات شرکت 

در تاريخ مکتوب مبارزات کارگری در ايران و شايد جهان کمتر نشانی از 
يوسف افتخاری از معدود افرادی است که هر چند . يابيم اين زنان می

  .ای به نقش اين زنان دارد مختصر اما اشاره
 يکی از اين ١٣٠٨اعتصاب کارگران شرکت نفت در آبادان در سال 

اين اعتصاب قرار . که زنان نقش تاثيرگذاری در آن داشتند.ات استمبارز
بود که در اول ماه مه برگزار شود، اما به دليل دستگيری چند نفر از 

  .جمله يوسف افتخاری زودتر آغاز شد
 خاطراتش شرايط زندگی کارگران شرکت نفت را در ١١٨ی  او در صفحه

  :کند می را اين گونه تصوير ١٣٠٨ تا ١٣٠۶های  سال
ای به علت نداشتن  اين کارگران از حداقل زندگی محروم بوده و عده"... 

هايی  بعضی از آنان اتاق. کردند ی درخت خرما زندگی می مسکن زير سايه
از بوريا ساخته و در زمستان و تابستان با چند خانوار ديگر در آن زندگی 

  . کردند می
ن آب و مستراح به قدری کثيف به علت نداشت) احمدآباد(ی کارگران  محله

شرکت نفت تنها . کرد و متعفن بود که اغلب امراض در آنجا شيوع پيدا می
 خانه يک اتاقی و دو اتاقی را در اختيار برخی کارگران 150حدود 

... متخصص و باسابقه گذاشته بود که نسبتا تميز و قابل سکونت بود
ی آبادان بيش از  يه خانهای از کارگران تا تصف ی محل سکونت عده فاصله

 ساعت بود ولی ٨ظاهرا ساعت کار شرکت نفت روزی ... دو کيلومتر بود
 ساعت وقت کارگران در کارخانه و بين راه تلف ١١از روی حساب دقيق

ساعت کار کردن بسيار مشکل ١١شد و در گرمای شديد خوزستان روز می
 و حتا از

  بقيه در صفحه دوم
  
  

 ردهگوشه هائی از فساد گست
 !در جمهوری اسالمی ايران

 !به بهانه مطرح شدن پرونده عباس پاليزدار
  احمد نوين

های فريب کارانه رژيم، نه وعده و وعيدهای مزورانه " انتخابات " نه * 
درباغ "رهبر، رئيس جمهور و ديگر کارگزاران رژيم اسالمی در ايران، نه 

 داران و صاحب سرمايه" سراسر رفاه"سلطنت طلبان، نه جهان " سبز 
" بی درمان"منصبان قدرت های امپرياليستی، هيچکدام، چاره ساز درد 

  .  کارگران و زحمتکشان، در نظام سرمايه داری نيستند
رهبران جمهوری اسالمی ايران، بناِم اجرای احکام خدا بر روی زمين، در 

دستگاه مخوف قضايی اين حکومت و با سه دهۀ گذشته با اتکاء به احکام 
تکيه بر دولت، مجلس، سپاه پاسداران، پليس، ارتش، مًاموران امام زمان  

و با توسل به سرکوب، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام ، حاکميت .... و 
  .اقتصادی و سياسی را در اين کشور، قبضه کرده اند

سياست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسالمی سبب شده است که 
 جامعه ايران، به مثابه ضايعات غيرقابل پيشگيری، آسيب های اجتماعی در

  .روزانه دهها و صدهها قربانی بگيرند
وضعيت نابسامان مسکن، دارو و درمان، محروميت از تحصيل، عدم 
دسترسی به مواد غذائی کافی، اشاعه  فحشا و اعتياد که در رژيم گذشته 

ه ای ناروشن زندگی کارگران و ديگر مزدبگيران تهی دست جامعه با آيند
مواجه نموده  بود، با بقدرت رسيدن رژيم اسالمی در ايران، در ابعادی 
گسترده تر زندگی و امنيت تعداد بيشتری از شهروندان کشور را به مخاطره 

تا آنجا که اکنون تعدادی از تهيدستان جامعه برای گذران . انداخته است
ن شان جستجو زندگی روزمره شان، چاره را در فروش ارگان های بد

  .ميکنند
" سرمايه داری با چهرۀ انسانی " بر خالف تبليغات سرسام آور مبلغين 

بردگی مزدی، در همه جوامع  امروز بيش از پيش روشن شده است که
اما در کشور ما و در حاکميت رژيم اسالمی، اين .  سرمايه داری حاکم است

گران و همه بردگی در شنيع ترين و غيرانسانی ترين شکلی بر کار
به عنوان نمونه ميتوان آپارتايد جنسی ، به . مزدبگيران اعمال می شود

سنگسار و قطع دست و يا به شالق زدن کارگران مبارز در مالء عام اشاره 
  . نمود

جنايت و چپاول اموال عمومی و تشديد استثمار در جمهوری اسالمی ايران 
" اصالحات"است که ديگر به حدی در اعماق وجود اين رژيم ريشه دوانده 

و تبليغات عوام فريبانه در اين رابطه، اکثريت قريب به اتفاق شهروندان 
  . ستمديده ايران را نمی فريبد

اين و يا آن جناح حکومت، در فريب " عدالت خواهانه " ديگر شعارهای 
رقابت ها و کمشکش های جناح های منتقد درون و .  مردم، کار ساز نيست

اکثريت قريب به اتفاق .  نيز، نمی تواند جامعه ايران بفريبدبيرون حکومت
کارگران و ديگر مزدبگيران تهی دست تحت ستم دريافته اند که همه جناح 
  .های رنگارنگ رژيم، اعم از حاکم و يا مغضوب، دشمن زحمکتشان هستند

 ضرب المثلی است که ميگويد اسب های گاری، وقتيکه در سرباالئی بجلو 
" با نگاهی به . در مَثل مناقشه نيست.  همديگر را گاز ميگيرندميروند،

رياست جمهوری در ايران، " انتخابات "نامزدهای " فعاليتهای انتخاباتی 
  . درستی اين ضرب المثل را به اثبات ميرسانند

اصوًال از ابتدای تصرف قدرت سياسی توسط  حاکمين فعلی ايران، يکی از 
اما اين موضوع .  عدم تثبيت آن بوده استصفات بارز اين نظام، صفت

باعث نشده است که جناح های مختلف نظام جمهوری اسالمی ايران، در 
مقابله با حق طلبی های مردم ايران، در دشمنی با آزادی و ترقی خواهی، 
در عداوت با سازمان يابی کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجويان، جوانان 

در . نمايند" غفلت"قوق و مبارزات، لحظه ای و سرکوب تمامی آن ح... و 
اينگونه مواقع، تا آنجا که ميسر بوده است، هماهنگ و نسبتًا متحد عمل 

اما آنجا که پای غارت و چپاول در ميان بوده است، همانند گرگان . نموده اند
گرسنه و درنده، برای تصاحب سهم بيشتر، از نشان دادن چنگ و دندان 

  . ر کردن حريف، خودداری ننموده اندبرای از ميدان بد
اين چنگ و دندان نشان دادن، از دوختن پاپوش برای مزدوران رقيب، 

آغاز و با  رو کردن دست ... روانه نمودن عوامل اجرائی رقيب به زندان و 
  .صاحب منصبان جناح رقيب در دزدی و چپاول ادامه داشته است

   بقيه در صفحه چهارم
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  مراهان کارگران در مبارزاتهمسران، ه : بقيه
کارگران نفت جنوب نه فقط غذا و پوشاک و ... قدرت هر حيوانی خارج بود

هر آن مسترها . مسکن کافی نداشتند، حتا از داشتن امنيت نيز محروم بودند
آزار ) ... ١ .(توانستند کارگران را از کارخانه اخراج کنند کردند می اراده می

ها بود به   کارگر جزو کارهای عادی انگليسیواذيت کارگران و کتک زدن
ها کارگری را به ضرب مشت و لگد  دفعات اتفاق افتاده بود که انگليسی

  . کشته و متاسفانه مورد تعقيب هم واقع نشده بودند
 تومان ٩ حداقل حقوق کارگران ماهی شش تومان و حداکثر ١٣٠۶در سال 

. کرد  تومان تجاوز نمی۴۵حقوق بهترين متخصصان ايرانی از ماهی . بود
عالوه بر آن هر ماه مبلغی از اين حقوق ناچيز کارگران به عناوين ... 

چون حقوق کارگران را در . شد و غيره کسر می) جريمه و تاخير(مختلف 
داند و آنان حق نداشتند جلوی باجه آن را  های دربسته تحويل می پاکت

 و در صدد احقاق حق کسانی که به عمل شرکت اعتراض کرده. بشمارند
ها خاتمه داده و گاهی برای  آمدند فورا از طرف شرکت به خدمت آن می

کردند که تا آخر عمر حق کار  عبرت سايرين نام او را در ليست سياه قيد می
ی اين کارگران فقط  عده١٣٠٨قبل از اعتصاب  . در شرکت نفت را نداشتند

 قيمت يک کيسه آرد در در اين زمان. رسيد  نفر می۵٠٠در آبادان به
ی نقدی نبودند اين آرد رابه   تومان بود چون کارگران قادر به معامله۵آبادان
در ظرف سال خوراک کارگران سياه، آنان که . خريدند  تومان می۶ای  کيسه

  تخصص نداشتند، جز نان خالی چيز ديگری نبود
زنان . ی نفت منظره ی اسف باری داشت ی زنان کارگر ازتفاله استفاده

ی نفت بود پر  های نفت را با آن مايع سياه که معروف به تفاله کارگران پيت
های صغير و  کرده و روی سر گذاشته و برای پختن نان و سير کردن بچه

پوشاک . شدند های بوريايی روانه می ی خود به طرف اتاق لخت و گرسنه
کمی از بدن را آنان عبارت از يک پيراهن بلند و پاره پاره بود که قسمت 

مايع سياهی که روی سر گذاشته بودند در اثر حرکت به . کرد مستور می
ها با  انگليسی. کرد ها ريخته تمام اعضای بدنشان را آلوده می صورت آن

های شيک پوش خود جلوی زنان ستمديده و صاحبان اصلی ثروت نفت  زن
ايی که ه عکس. گرفتند را گرفته و از مناظر رقت بار آنان عکس می

. داشتند منظره ی رقت انگيزی داشت ها از زنان و کارگران برمی انگليسی
با . ... کرد ای را متاثر می های نفت آلود و متحرک هر بيننده عکس اسکلت

آوردند سوخت نانشان مجانی  اين مايع سياه که به طريق باال به دست می
آن از حيث دوا و شرکت نفت بيمارستانی داشت که وضع .. ... شد تامين می

رسيدند در اين  اما کارگران تا دم مرگ نمی. طبيب رضايت بخش بود
گفتند بيمارستان شرکت حتا برای  کارگران می. شدند بيمارستان بستری نمی

نمونه و ظاهرسازی هم که باشد کارگری رامعالجه نکرده و شفا نداده 
خ و آب خنک دراغلب نقاط خوزستان در فصل تابستان زندگی بدون ي.است

شرکت نفت بااين که در اين تاريخ کارخانه . مشکل و گاهی طاقت فرسا است
حتا آب آشاميدنی شهر هم . داد ی يخ داشت يخی دراختيار کارگران قرار نمی

  ) ٢ .(تصفيه شده نبود
کارگرانی . اين کارگران با اين شرايط دشواراز مرخصی هم بهره مند نبودند

شدند  شدند بدون دريافت ديناری از کار برکنار می که در حين کار معلول می
  .و مجبور به گدايی بودند

ها آغاز  ها برای متشکل کردن کارگران شرکت نفت در اين سال اولين تالش
ی شکل گيری اين اتحاديه  افتخاری پس از آنکه شرح کاملی از نحوه. شد
 چنين  کتاب خود درمورد نقش زنان در اين تشکل۴٠دهد، در صفحه  می
  :نويسد می

. کردند های ديگر شرکت نفت، زنان کار نمی ها و کارخانه درتصفيه خانه
برای آن که از قدرت عظيم .بنابراين تشکيل اتحاديه زنان برای ما ميسر نبود

به افراد اتحاديه دستور داديم که منسوبين . زنان در تشکيالت استفاده شود
اتحاديه و مبارزه ی طبقاتی آشنا و محارم خود رابا افکار وعقايد و روش 

ی ايالتی کارگران  ی عمل و تاثير گفتارشان را به اتحاديه نموده نتيجه
ی کارگر هم  به اين ترتيب به مرور به خانواده. خوزستان گزارش نمايند

آمد باهمسر  نفوذ کرديم و اولين اتحادی که از طريق اين فرد به وجود می
ی که ما عضو داشتيم، عائله اش  ر يک خانوادهبنابراين ما د. ودختر او بود

های مرتبی  منتها مردان حوزه. شدند هم تقريبا عضو اتحاديه محسوب می
به . ها گير بيفتند ترسيديم آن می. های مرتبی نداشتند داشتند ولی زنان حوزه

شد به زنان  مگر اينکه الزم می. کرديم های خانوادگی اکتفا می همين حوزه
از اين . کارگران در اين زمينه با اتحاديه همکاری نمودند. هيمماموريت بد

آزمايش نتايج خوبی به دست آمد که در موقع اعتصاب موجب حيرت اداره 
  . پليس ومخصوصا رکن الدين مختاری شد

وقتی که در شهربانی زندانی بودم بعضی : نويسد او در اين مورد چنين می
. کرد کرد و با من صحبت می ا میها که مختاری کاری نداشت مرا صد شب

 لنگان لنگان کاری پيدا ای و کنم که تو بلند شده يک شب گفت تعجب نمی

ولی در ايران که هنوز . کنی نکرده آمده آبادان با ماهی هشت تومان کار می
من از . حجاب است شما چه طور توانستيد اين تشکيالت را به وجود بياوريد

  .ای و نگفتند نامحرم است ها رفته ری ميان آنکنم که تو چطو اين تعجب می
ی کارگران در اثر تبليغات نان آوران خانه به اتحاديه ی کارگران  عائله

. های خانوادگی کارگران شرکت کردند ها در جلسات حوزه گرويده و اکثر آن
ی سياسی داشتيم که همانجا اگر  ضمنا همانطور که گفتم يک کالس محرمانه

داديم ومن خودم يک  رسی کم داشتند فارسی درس میکسانی سواد فا
ای را به  بنابراين يک عده. دادم ها می اطالعات سياسی و سنديکايی به آن
  .و يکی از اين کادرها زهرا بود. سطح کادر و نيمه کادری رسانده بوديم

های مبارز لرستان بود وموقع اعتصاب اولين کسی که جلوی  زهرا از زن
کارگران نطق کرد و گفت دستور اعتصاب صادر شده، او شرکت نفت برای 

او گفته بود در . گويا چيزی که گفته بود زياد هم موثر واقع شده بود. بود
  . تواند مبارزه نکند کند، مرد نمی صورتی که زن مبارزه می

ی برخورد در تحريک و ترغيب کارگران و زد و خورد با پليس  اين شيوه«
زهرا در ضمن نطق بر عليه عمليات ظالمانه ی .دنقش بزرگی را بازی کر

کمپانی نفت و حرکات غير ملی مامورين دولت، رئيس کل شهربانی 
ها و صاحب منصبان  خوزستان را تقبيح کرده و در حضور جمعی از پاسبان

شهربانی با صدای رسا ثابت کرد که اوليای شهربانی آلت دست کمپانی نفت 
رکن الدين مختاری در مقابل حرف . کنند یشده و به ملت ايران خيانت م

حسابی ومنطق محکم بانو زهرا مثل اين که هيپنوتيزم شده باشد، اصال 
ای از  بانو زهرا با عده. يارای حرف زدن نداشته و سکوت اختيار کرده بود

ی شديد و گرفتن حق خود ترغيب  زنان هر آن کارگران را به مبارزه
  ».کرد می
زيرا عمل . احساسات زنان بيشتر از مردان بودحرارت وعصبانيت و «

مردها با منطق توام بوده ومواظب بودند از دستور تشکيالت خارج نشده  
زنان برعکس کامال تابع .ی تشکيالت لطمه وارد نياورند به روش عاقالنه

احساسات شده و دائما کارکران را به تصرف شهربانی و خالصی زندانيان 
 به اصول آنارشی بيشتر مايل بودند و اجبارا ها زن.کردند تحريک می

. کردند ديسيپلين تشکيالت را قبول داشته و اوامر تشکيالت را اجرا می
ای از پاسبانان شهربانی از زنان کارگر مفصال کتک خورده و بعضی از  عده

 آن ١٣٢٠ی شهريور  مامورين به قدری مرعوب شده بودند که در قضيه
  ».اندازه وحشت زده نبودند

ی ديکتاتور وقت را سرنگون  خواستند به محمره رفته، مجسمه ها می زن
ای سرباز برای  عده. خرمشهر از قضيه مطلع شد ساخلوی نظامی.نمايند

از طرف ديگر هيات اعتصاب دستور دادند که از . محافظت مجسمه گماشتند
 چنان چه ذکر شد، دراين موقع آبادان از وجود.اين عمل خودداری نمايند

ی خود که معروف به بريم بود  ها به محله آن. ها تصفيه شده بود انگليسی
ای از سربازان که از ساخلوی محمره فرستاده بودند،  عده.پناهنده شده بودند

  . کردند های سبک محله ی انگليسی نشين رامحافظت می با مسلسل
غروب آن روز رئيس شهربانی به اعتصابيون پيشنهاد کرد که موقتا 

ولی .ها مذاکره شود های آن تصاب را متوقف نمايند تا در اطراف خواستاع
تا اين . کارگران اصرار داشتند که شهربانی توقيف شدگان را مرخص نمايد

باالخره . ها تا خاتمه ی مذاکره و حصول نتيجه مشغول کار شوند که آن
زندانی برای آن که شبانه کارگران . کارگران راضی شدند تا فردا مهلت دهند

را از آبادان خارج ننمايند، کميته اعتصاب جمعی از کارگران را مامور جاده 
 خبر ١٣٠٨ارديبهشت ١۵روز . ها را تفتيش نمايد اهواز نمود که ماشين

های ايران جهت جلوگيری از  های جنگی دولت انگليس به آب ورود کشتی
ان و چند  نفر پاسب٨٠٠ی  صبح همان روز به اندازه. اعتصاب منتشر شد

های کارگران را محاصره  هزار سرباز ايران وارد آبادان شده بالفاصله خانه
کرده و سيصد نفر از کارگران را توقيف کرد و بقيه را به زور سرنيزه 

های کارگران را  ای زن و بچه در همان موقع عده. ی تصفيه خانه نمود روانه
شيرخوار در بين راه از توقيف و روانه اهواز کردند که دو نفر از اطفال 

اما دولت از تسر مخالفت مردم به محض ورود . شدت گرما جان سپردند
  . ...ها را آزاد کرد زنان به اهواز آن

توقيف کارگران و به خصوص زنان عکس العمل شديدی را به دنبال 
اين کارگران حدود دوماه زندانی و بازجويی شدند و همه به جز دو .داشت

  . ری و رحيم خوئينی آزاد شدندنفر يوسف افتخا
  :نويسد در جای ديگری افتخاری چنين می

زهرا آمد . البته زندانی نبود. وقتی ما را اسير کردند و به اهواز آوردند، زهرا هم آمد
مختاری گفت يوسف چه . خواهم يوسف را ببينم و رفت پيش مختاری و گفت من می

ت تو لری و او ترک است تو چطور مختاری گف. ی توست؟ گفت برادر من است کاره
من .ها هستيم که با هم خواهر و برادريم خواهر او شدی ؟ گفت ما از آن لرها و ترک

چنان حکم . زهرا گفت بروکنار. پليس هم وسط ما ايستاد. آمد. هم بايد حتما او راببينم
 گفت از. کنم گفت من با برادرم صحبت می. اطاعت کرد و دور شد کرد که پاسبان

فروشيم  گفتم ما طال داريم می. خارج خواستند پولی به ما برسانند من قبول نکردم
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دستش را  من بسيار خوشحال شدم و. دهيم تا رفقای ما در زندان مصرف کنند می
مهم اين است که آدم از کسی چيزی نگيرد و مديون . گفتم خوب کاری کردی. بوسيدم

اين زهرا از لحاظ عقيده  بنابر. اجی هم نداريممانيم و نياز و احتي گرسنه می. کس نشود
منتها عيب کار . شد قهرمان ناميد و از لحاظ اخالق به تمام معنی يک زنی بود که می

  ».کنند سواد و کم سوادند و تحصيل نمی در اين است که در ايران اغلب زنها بی
ان را به همراه های محبوسين و تبعيدشدگ اين اعتصاب در ابتدا فقر و پريشانی خانوده

داشت، فوت دو طفل شيرخوار هنگام تبعيد زنان کارگر از آبادان به اهواز در اثر گرما 
 سال حبس برای يوسف افتخاری و آقای رحيم خويی بهايی ١٣و فشار مامورين و 

در مقابل، در اثر اين . هايشان پرداخت کردند بود که کارگران برای رسيدن به خواسته
من منشی کل کمپانی نفت به لندن مراجعه کرد، حقوق کارگران اعتصاب سرجان کد

درصد اضافه شد، کارگران بيکار در آبادان به کار گمارده شدند، عموم ۵٠پانزده الی 
به کارگران مصدوم . به کار گمارده شدند) اخراج شدگان ابدی(کارگران ليست سياه 

ساخت مسکن برای شان جلب شد،  ومعلول اخراجی مبلغی پرداخت شد و رضايت
احترامی و اخراج بدون علت و جرايم کارگری ملغی شد  کارگران شروع شد، کتک، بی

ای از مهندسين و مامورين انگليسی که مورد تنفر وانزجار کارگران بودند از  و عده
  . کار برکنار شدند

  ها  زيرنويس
ن با آن زمان توا  شرايط زندگی کارگران در عسلويه و ساير نقاط نفتی را می–) ١(

  مقايسه کرد
سال مردم آبادان هنوزاز  ٨٠ جالب است که امروز نيز پس از گذشت حدود -)٢(

  .داشتن آب آشاميدنی قابل شرب محرومند
  ١١/١٣٧٨ /١٠شنبه:  بروزرسانی-٢٨٨ فرهنگ توسعه ، شماره :برگرفته از 

……………………………………..... 
 اعالم موجوديت و فراخوان    
  " از آارگران هفت تپهآميته ي دفاع"

  !آارگران و مردم آزاديخواه ايران و جهان
آارگران نيشكر هفت تپه پس از ماه ها رنج و تالش اآنون زير بيشترين فشارها 

 سازمان ٨٧ و٩٨اين آارگران مطابق آن چه در مقاوله نامه هاي . قرار دارند
موده اند و در آبان جهاني آاربدان تصريح شده، اقدام به ايجاد تشكل مستقل خود ن

را ايجاد و " سنديكاي آارگران نيشكر هفت تپه" در مجمع عمومي ٨٧ماه 
  .نمايندگان خود را انتخاب آردند

 ٧٠همبستگي آارگران در هفت تپه منجر به پرداخت حقوق هاي معوقه، افزايش 
هزار تومان به حقوق آليه ي آارآنان، در دستور آار قرار گرفتن استخدام رسمي 

ش وسيعي از آارگران هفت تپه، جلوگيري از فروش زمين و خصوصي سازي بخ
  ...آارخانه شد و

    نمايندگان آارگران هفت تپه بارها مورد تهديد قرار گرفتند٨٧در نيمه ي دوم سال 
 دوباره هفت تن از اعضاي هيئت ٨٧و بازداشت و دادگاهي شدند ودر اسفند ماه 

يكوفرد، جليل احمدي، نجات دهلي، رضا رخشان، مديره ي سنديكا آقايان، فريدون ن
قربان عليپور، محمد حيدري مهر و رحيم بسحاق، دستگير و تحت فشار قرار 

همچنين احكامي نيز براي .گرفتند و در نهايت هم با قرار آفالت آزاد شدند 
مديره ي سنديكا نيز      علي نجاتي رئيس هيئت .نمايندگان آارگران صادر شده است

  . اسفند ماه تا آنون در مكان نامعلومي در بازداشت به سر مي برد١٨از 
  !آارگران 

صحبت از بيكارسازي تعداد زيادي از آارگران، وا گذاري آارخانه به بخش 
خصوصي و سپس تغيير آشت زمين هاي آشاورزي و به عبارتی نابودی 

داري عالوه همه ي اين ها بدين معناست آه نظام سرمايه . نيشکرهفت تپه مي شود
 ٤بر فشار هاي غير انساني به نمايندگان آارگران هفت تپه، زندگي حدود 

هزارآارگر و خانواده هايشان را نيز براي هميشه در معرض نابودي قرار داده 
  .است

ما ميدانيم که با گسترش بحران سرما يه داری، بيکارسازی و اخراج کارگران در 
اشت و امنيت شغلی کارگران را تهديد ميکند و آينده در سطح وسيعی ادامه خواهد د

حمايت از کارگران هفت . لزوم همبستگی کارگران هر چه بيشتر احساس ميشود 
   . تپه حمايت ازخود ماست

در اين ارتباط ، ما امضا کنندگان،ضمن اعتراض به اين سرکوب ها، آمادگي خود را 
تپه برای پايان دادن به هر براي حمايت مؤثر و همه جانبه از حقوق آارگران هفت 

 و آزادي علي نجاتي  گونه پيگرد و محاآمه ي اعضاي هيئت مديره ي سنديكا
آميته " با تشكيل رئيس هيئت مديره ي سنديكاي آارگران هفت تپه اعالم داشته و 

 اعالم مي آنيم از اين پس، به هر طريق ممكن اعم  "ي دفاع از آارگران هفت تپه
بار آارگري هفت تپه، ترغيب تشكل هاي داخلی و جهاني از اطالع رساني اخ

... آارگري، نهادها و فعالين حقوق بشر وهر گونه اعتراض ، دعوت از کارگران 
 و احقاق و تثبيت  براي توقف فضاي سرآوب و ارعاب نسبت به فعالين آارگري
اد  ما از آليه ي افر.حقوق و مطالبات آارگران در هفت تپه اقدام خواهيم آرد

،کارگران،زنان ،معلمان،نويسندگان، تشكل ها و فعاالن آارگري و اجتماعی و 
 با عضويت ،حمايت ومشارآت در اين حرآت انساني و  دانشجويان مي خواهيم

  .طبقاتي به حمايت از آارگران نيشكر هفت تپه برخيزند
  آميته ي دفاع از آارگران هفت تپه

١٠/١/١٣٨٨ 

……………………………………  
  

  در گوشه هائی از فساد گسترده    : بقيه 
  !جمهوری اسالمی ايران               

  اما، گه گاه رشته کار، اينجا و آنجا از دست برخی از صاحب منصبان
به . ز اسرار مگوی حکومتيان برمال شده استارژيم نيز بدر رفته و برخی 

ابق عنوان نمونه ميتوان به ماجراهای شهردار اسبق تهران، برادر رۀيس س
" سپاه پاسداران و يا آن سرمايه داری که به عناصر باالی جناح های نظام 

های کالن بذل و بخشش مينمود و افشاگری های قطره چکانی اکبر "وام 
 . اشاره نمود... گنجی ،   

يکی از آخرين نمونه های وارد آوردن ضربه به حريف در سطوح باالی 
اين کارمند که .  استدارزاجرای تحقيق و تفحص عباس پاليرژيم، م

مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را بعهده 
داشته است، از  مًاموران مورد پشتيبانی يکی از جناح های نظام بوده 

اين شخص پس از بررسی اسناد و مدارکی که در نظام جمهوری . است
به گوشه ای از است، " مابهتران " اسالمی دسترسی بر آنها، کار از 

حقايقی دست يافت که بخشی از حيف و ميل کردن های برخی از رده های 
و يا به بيان " صاحب کار" البته . باالی جمهوری ايران را برمال ميکرد

رژيم " اصالح طلب " ساده تر آمر اين تحقيقات، از وابستگان به جناح 
  . استپشتش گرم لذا عباس پاليزدار تصور مينمود که باصطالح. بوده است

اما گزارش افشاگر عباس پاليزدار، که جهت ارائه به مجلس اسالمی تهيه 
بعضی دوستان "شده بود، آنچنان جنبه های ويرانگری داشت که به گفته او 

از جمله آيت اهللا همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به 
ه توانسته بود با بررسی لذا پاليزدار ک". امضای قرائت اين گزارش نبود ند 

" گزارش هايی  که در قوه قضاييه بايکوت شده بود " اسناد قوه قضاييه به 
دسترسی پيدا نمايد،  تصميم گرفت که گوشه هائی از تحقيقاتش را در روز 

  در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلی 1387شنبه چهارده ارديبهشت ماه 
  .همدان، ارائه دهد

 افرادی چون آيت اهللا محمد امامی کاشانی، آيت اهللا صحبت های او در مورد
محمد يزدی، آيت اهللا ابوالقاسم خزعلی، آيت اهللا هاشمی رفسنجانی، آيت اهللا 
واعظ طبسی، حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق دوست، 

ديرک خيمه مقام معظم "عسگراوالدی و ديگران، آنچنان افشاگرانه بود، 
پاليزدار، در واقع پرونده ای را بازخوانی کرد . لرزه در آوردرا به " رهبری

پاليزدار که  . که قبال توسط کميته تحقيق و تفحص مجلس تهيه شده بود
مسئوليت تحقيق و تفحص قوه قضاييه را بر عهده داشت و اسناد قوه 

  :قضاييه را بررسی کرده بود، ادعا کرد که
دم و موارد بسيار ديگری نيز من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کر " 

تمام صحبت های من، بر اساس . وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد
  .".سند و مدرک مطرح شده است

سخنان پاليزدار آنچنان جنجالی بر پا کرد که سه قوه مهم جمهوری اسالمی، 
برای کم کردن ضرب اين افشاگری ها، حتی روزنامه . درگير آن شدند 

گان سانسور و اختناق سيد علی خامنه ای، پيشنهاد کرد يک کيهان، ار
دادگاه بی طرف تشکيل شود و در عين حال تمام اشخاصی که به نحوی 

توگوئی که قبًال . نامی از آنان به ميان آمده است مورد بازجويی قرار گيرند
  .اين پرونده ها در قوه قضائيه مطرح نشده و بايکوت نگرديده بود

پاليزدار در در جمع دانشجويان هائی از افشاگری های عباس توجه به بخش 
  :دانشگاه بوعلی همدان، عبرت انگيز است 

عضو شورای نگهبان و يکی از  (در مورد آيت اهللا امامی کاشانی - * 
  :گفت) امام جمعه موقت تهرانچهار

اين آقا چهار معدن را به بهانه ساپورت يک موسسه توانبخشی،  تصاحب " 
معدن سنگ دهبيد فارس را که يکی از بهترين معادن سنگ . [ ستکرده ا
  .....]."و . معدن ديگری در زنجان. دنياست

 رئيس سابق قوه قضاييه و دبير جديد جامعه در رابطه با آيت اهللا يزدی - *
  : روحانيت حوزه علميه قم، اظهار داشت 

ستيک دنا را آمدند نزد مقام رهبری گفتند مجوز کارخانه ال… آيت اهللا" 
. جهت تاسيس يک دانشگاه قضايی بسازيم برای خواهران در قم. ميخواهد

.  ميليارد به آيت اهللا يزدی واگذار می کنيم126قرار شد کارخانه را در ازای 
  .  ميليارد بود600در حالی که قيمت واقعی آن . اقای نعمت زاده موافقت کرد

 ميليارد 600قيمت را از ف، بعد از بارها نامه نگاری برای گرفتن تخفي
. باز آقايان گفتند که ما پول نداريم. .  رساندند ميليارد10واقعی به 

دوباره گفتند . نعمت زاده قبول کرد. درصدش را به اقساط می پردازيم%80
بيست درصد بقيه را هم االن نداريم بعد از فروش مستغالت کارخانه می 

ت اهللا کارخانه را صاحب شد و بعد از خوب به همين راحتی آقای آي. پردازيم
  .مدتی هم اين کارخانه را در بورس فروخت
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  :در بارۀ آيت اهللا يزدی -* 
خوب مجددا آقای آيت اهللا يزدی نامه ای می نويسد برای آقای فروزش " 

ترتيبی فرماييد از جنگل های شمال . وزير صنايع که پسرم حميد بيکار است
جالب است که حميد يزدی در اين . شوددر جهت صادرات چوب بهرمند 

و به اين صورت . يعنی بی کار نبود. زمان در قوه قضاييه مدير کل بود
بعد رفتند مردم بومی شمال را که حاال . جنگل های شمال را به تاراج بردند

شايد به اندازه هيزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث 
  .".ل شدشلوغی جلوی زندان در شما

در مورد علی اکبر ناطق نوری؛ رفيق دوست؛ عسگر اوالدی؛ حسين دين  -*
  :پرور؛ معزی 

 500  مثال يک باره بنيادی به نام بنياد نهج البالغه آمد گفت که آقا ما هم 
که ابتدا به نام خريد قسطی ماشين ها ببرند و ( تا ماشين با اين تسهيالت 

حاال فکر می کنيد چه کسانی هستند . يممی خواه.)  بعدًا پولش را ندهند
آقای علی اکبر ناطق نوری؛ رفيق دوست؛ . اعضای اين بنياد نهج البالغه

  .عسگر اوالدی؛ حسين دين پرور؛ معزی
متعلق به حجت االسالم " ( همگرائی انديشه" او ادامه ميدهد که بنياد 

 حجاب پرور فالحيان وزير اسبق اطالعات و آيت اهللا علم الهدی امام جمعه
نيز با توسل به همين شيوه ها، تعداد قابل مالحظه ای ماشين .) مشهد است

  .را صاحب شدند
  :  در رابطه با آيت اهللا واعظ طبسی  - *

دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آيت اهللا واعظ طبسی است و " 
  . بود"  ربوط به آقازاده واعظ طبسیپرونده المکاسب هم که م

   :  مورد ناطق نوریدر  -*
 پرونده قاچاق کاال دارد اما هنوز 1400قاچاقچی بزرگ فرودگاه پيام که " 

موفق به بازداشتش نمی شديم چرا که تحت الحمايه آقای ناطق نوری 
بعالوه پاليزدار توضيح داد که در حمايت از دزدان و غارتگران .". بود

  :از جمله گفت که. ده انداموال عمومی ، آيت اهللا های ديگری نيز دخيل بو
   :در رابطه با مصباح يزدی و يا مکارم شيرازی  -*

در مورد سلطان شکر و مافيای شکر بايد بگويم که آن ها حاضر بودند  " 
در مافيای .  ميليارد بدهند که پرونده را از زير ضرب بيرون ببرند700

دی و يا مصباح يز(.زار و داماد يکی از علمای اعالمکارگ» مدلل«شکر 
  .".است) مکارم شيرازی

   :در رابطه با خانواده هاشمی -* 
 پارک جنگلی چيتگر به پرونده مفاسد اقتصادی -يک سوم جزيره کيش " 

  .".خانواده هاشمی بر می گردد
در حال حاضر پول هندوانه مصرفی استبل اسب های دختر هاشمی  " - *

ده به همراه عمه خانم شرکت نفتی اين خانوا.  هزار تومان است100روزی 
  .".يعنی خواهر هاشمی در کانادا را هم ديگر که قابل گفتن نيست

پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مديريت بهينه  " - *
سوخت مديريت می کرد با استخدام زيباترين دختران از آن ها سوء استفاده 

  .". هايی می کرد که فيلم آن از اتاق او کشف شد
 123در حال حاضر : پاليزار در تشريح مفاسد اقتصادی کشور گفت  - *

پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کميته تحقيق و تفحص مجلس در دست 
بررسی است ولی اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان کنيم 

   . اصال نمی توانيم باور کنيم
] ان مشت نمونه خرواربعنو[ حال اگر عالوه بر افشاگری های فوق الذکر

سياست های اقتصادی و اجتماعی رهبران جمهوری سالمی ، بعالوه  بودجه 
های هنگفتی که به تهيه اسلحه و يا سياست های ماجراجويانه برنامه های 
اتمی اختصاص داده شده است را اضافه نمائيم، آنگاه، ميتوان تصوير 

ر در آمدهای نفتی  مليارد دال500شفاف تری از حيف و ميل شدن حدود 
  . ايران در سه دهه حاکميت جمهوری اسالمی، بدست آورد

با تکيه  بر شواهد و قرائن موجود در سه ده حاکميت رژيم اسالمی در 
، جهت در حاکميت جمهوری اسالمیتشکيل دادگاه بی طرف ايران، خواست 

 از رسيدگی به چپاول ها و جنايات اين رژيم،  آرزوئی دست نيافتنی و دور
لذا پس از آنکه عباس پاليزدار در جمع دانشجويان دانشگاه . واقعيت است

بوعلی همدان، اتهاماتی در مورد برخی از رهبران اين نظام مطرح و تًاکيد 
نمود که اين موارد را با ارائه اسناد بايکوت شده قوه قضاييه ثابت خواهد 

ائه دهد، تا با اتکاء کرد، بعوض آنکه از او خواسته شود که آن اسناد را ار
به آنها تمام اشخاصی که به نحوی نامی از آنان به ميان آمده است مورد 

  . را بازداشت و روانه زندان گرديد خود اوبازجويی قرار گيرند، 
اجرائیِ  اوامر عامل  از ابتدا روشن بود که عباس پاليزدار در اين ماجرا 

اين . قعيت محکمی برخوردارندکسانی است که در رده های باالی نظام از مو
در صدد بودند که با برمال ) پاليزدار( کسان با استفاده از عالت فعلشان 

کردن گوشه هائی از چپاولگری رقبايشان در سطوح باالی نظام، با آنان 
همان گونه که در مورد قتل های زنجيره ای، اکبر . تصويه حساب بنمايند

  .  جناح های رنگارنگ رژيم گرديدگنجی عالت فعل و قربانی کشمکش های
اين قانون نانوشته مافيای قدرت است که پس از آنکه با استفاده از ايادی 

 وارد آوردند، آنگاه، آمران با دست چندم خويش، ضرباتی برحريف
بی آنکه در . ، عامالن را در چنگال حريف رها مينمايند" وجدانی آسوده"

. فراتر روند" ای قطره چکانانه افشاگری ه" صدد باشند که از مرحله 
  . امری که در مورد اکبر گنجی نيز چهره زشت خويش را نمايان نمود

پس از دستگيری و زندانی " افشاگری های قطره چکانانه " اينکه عامل 
شدن چگونه عکس العمل نشان دهد، در زير فشار های روحی و حسمی از 

امت و پشيمانی درهم شکسته خود مقاومت نشان دهد و يا آنکه با ابراز ند
  . شود، تا حدودی به شخصيت عامل گرفتار شده بستگی دارد

اما در مورد اينکه عاقبت پس از رهائی از قيد و بند زندان، عالت فعل 
افشاگری های قطره چکانی، همه حقايق پشت پرده رهبران جنايت کار 

 اختيار افکار  در- در مواردی که بر آنها اشراف دارند-جمهوری اسالمی را
مصلحت "ن داده است که آلت فعل ها بنابرعمومی قرار دهد نيز، تجربه نشا

، با سکوت خويش، در کشيدن پرده سياه سانسور بر حقايق، همانند " نظام
  .  اربابان خويش، کوچکترين  ارزشی برای افکار عمومی قائل نيستند

 رژيم، افشاگری مسلم اينست که در درگيری های مابين جناح های متخاصم
هائی که گوشه هائی از تبه کاری های رهبران جمهوری اسالمی ايران را 
در اختيار مردم قرار ميدهد، عليرغم ميل باطنی قدرتمندان، بار ديگر لگدمال 
شدگان جامعه را  متوجه عمق فسادی که سراسر وجود اين نظام را در 

ی از عللی که اکثريت به آنان ياد آور ميشود يک. برگرفته است مينمايد
شهروندان ايران، به ويژه مزدبگيران را روبروز در تامين مايحتاج روزانه 

  .زندگی خود ناتوان تر مينمايد، تداوم حيات جمهوری اسالمی ايران است
به کارگران و زحمتکشان جامعه يک بار ديگر گوشزد مينمايد که برای 

به مواد مخدر، زندان، شکنجه، رهائی از فقر، فساد، بيکاری، فحشا، اعتياد 
حق تعيين  و برابری، آزادیاعدام  و فزون بر اينها ، برای دستيابی به 

، ميبايست  رژيم تبه کار جمهوری اسالمی را از اريکه قدرت سرنوشتشان
امری که تنها با تکيه به سازماندهی مستقل خود آنان امکان . بزير بکشند

کشان، هم در حاکميت خاندان پهلوی و کارگران و زحمت. تحقق خواهد داشت
 محروميت از رفاه و زندگی ،هم در حاکميت فقها دريافته اند که سهم آنان

  .بدون حرمت انسانی است
 هم اکنون بنا بر اظهار نظر وزير تعاون، تعداد بيکاران کشور نزديک به 

بنابر گزارش بانک مرکزی جمعيت فعال کشور حدود .  ميليون نفر است10
مقايسه اين دو رقم نشان ميدهد که چه نيروی .   ميليون نفر است5/23

  .عظيمی از امکان اشتغال محروم شده است
 با توجه به اينکه حداقل حقوق ماهانه ای که ميتواند مخارج زندگی متوسط 

 نفری را تامين نمايد، حدود يک ميليون تومان ارزيابی 5 - 4يک خانواده 
کثر قريب به اتقاق کارگران و ديگر حقوق شده است و حقوق ماهانه  ا

 هزار تومان تجاوز نميکند، ميتوان درد و 300بگيران ستمديده کشور، از 
. رنجی که در نتيجه فقر مالی به اين خانواده ها تحميل ميشود را مجسم کرد

 ميليون بيکاری است که ناچارند با گرسنگی، بيماری 10اسفناکتر، وضعيت 
بدون آنکه در جمهوری اسالمی ايران، . نرم نماينددست و پنجه ... و 

تحقيقات دانشگاهی در ايران نشان . اميدی به بهبود وضعشان داشته باشند
توجه به . ميدهد که در ايران امروز، رشد جوانان با اختالالتی مواجه است

اينکه نزديک به هفتاد در صد از شهروندان ايران از کودکان و جوانان 
  .  ميتواند عمق فاجعًه  را تشخيص دادتشکيل ميشود،

های فريب کارانه رژيم، نه وعده و وعيدهای مزورانه " انتخابات " نه 
درباغ "رهبر، رئيس جمهور و ديگر کارگزاران رژيم اسالمی در ايران، نه 

سرمايه داران و صاحب " سراسر رفاه"سلطنت طلبان، نه جهان " سبز 
" بی درمان"يچکدام، چاره ساز درد منصبان قدرت های امپرياليستی، ه

  .  کارگران و زحمتکشان، در نظام سرمايه داری نيستند
برای رهائی از وضعيت فالکتبار کنونی ، چارۀ کار حفظ  و حراست  
تشکالت مستقل مردمی، گسترش و سراسری نمودن آنها، ايجاد هماهنگی  

  . نان استمابين آنها، و بوجود آوردن بزرگترين اتحاد عمل مابين آ
اگر جنبش  کارگری با توسل به آلترناتيو کمونيستی قادر شود که  به عوض 
پراکند کاری ها ، به ستون فقرات تالش های مردم برای دست يابی به 
آزادی و برابری تبديل شود، آنگاه ، نه تنها رهائی از اختاپوس جمهوری 

در کشور نيز، اسالمی در ايران ميسر است، بلکه در ادامه تحوالت آتی 
ميتوان به رهائی جامعه از ستم و تبعيض ملی، جنسيتی و اقتصادی نيز 

  2009 دهم آپريل   .به اميد فرارسيدن آن روز. اميدوار بود

..................................................  
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  :رابطه آمريکا و جمهوری اسالمی
  همکاری" رقابت"آميزه ای از خصومت

ر چرخشی در شکل پيشروی آمريکا به سمت هدف در حال حاض*
هايش در رابطه با ايران و شکل برخوردش با رژيم جمهوری 

هرچند جهت گيری های استراتژيک دو . اسالمی صورت گرفته است
  ....طرف تغيير اساسی نکرده است

تاکيد متناوب بر آمادگی , نسبت به دوره جنگ لفظی: روشنگری
تالش بی وقفه برای تشديد هر چه , برای حمله نظامی به ايران

خودداری از هر , سريع تر تحريم ها از طريق اهرم شورای امنيت
نوع مذاکره بر سر پرونده هسته ای ايران و مشروط کردن آن به 

وقوع حوادث خطرناکی چون دستگيری , تعليق غنی سازی اورانيوم
ان با برخورد قايق های تندرو اير, ملوانان انگليسی در اروندرود

بازار داغ گزارش , ناوهای نظامی آمريکايی مستقر در خليج فارس
و خبر رسانه های غربی در باره نقش مخرب رژيم اسالمی در نبرد 

در دوره حاضر چرخشی در شکل , ...ضد اشغال در عراق و
پيشروی آمريکا به سمت هدف هايش در رابطه با ايران و شکل 

البته جهت . ورت گرفته استبرخوردش با رژيم جمهوری اسالمی ص
اما , گيری های استراتژيک دو طرف تغيير اساسی نکرده است

فعال خطر تجاوز نظامی به ايران , وسايلی که به کار گرفته می شود
 . را کمرنگ تر کرده است

همکاری محتاطانه دو طرف در مورد افغانستان که با شرکت نماينده 
در کنار , ر الهه همراه بودرژيم اسالمی در کنفرانس افغانستان د

خبرهايی چون احتمال همکاری جمهوری اسالمی با ناتو و يا 
خبرهايی که اخيرا در زمينه مذاکرات رژيم اسالمی با نمايندگان 
شرکت های خصوصی آلمانی در رابطه با استفاده از خاک ايران به 
منظور ارسال تجهيزات و ادوات غير نظامی برای نيروهای آلمانی 

همچنين پيام اوباما به عنوان , تقر در افغانستان انتشار يافتهمس
نمونه هايی از چرخش در شکل پيشروی سياست آمريکا در قبال 

 . ايران قابل ذکر است
بر , آمريکا اگر بتواند ثبات مورد نظر خود را در عراق پديد آورد

بحران وخيم اقتصادی خود را مهار , طالبان در افغانستان غلبه کند
و در مجموع بتواند زخم هايی را , نموده و به دوره رونق بازگردد

بر " حمله پيشگيرانه"در دوره بوش و تز " جنگ با تروريسم"که 
, پيکر امپراطوری بحران زده وارد ساخت تا حدودی التيام بخشد

بعيد نيست که بخواهد به شکل تجربه شده در پيشروی اش به سمت 
اما همين التيام .  دوره بوش برگرددهدف هايش در قبال ايران در

نيز نتيجه بازی پيچيده انواع نيروهای ناهمگرا در شطرنج سياست 
جهانی و منطقه ای است که ضلعی از آن را در خاورميانه رژيم 
جمهوری اسالمی تشکيل می دهد و نتيجه اين بازی برای همه و 

 که حتی هم اکنون نيز. بويژه بازيگران اصلی آن نامعلوم است
همکاری محتاطانه حداقل در مورد افغانستان تا حدودی از هر دو 

جمهوری , سو مورد تاييد قرار گرفته است؛ خطاست که تصور شود
يا به , اسالمی از حمايت از حزب اهللا و حماس دست برمی دارد

يا از ادامه رقابت با آمريکا برای , ائتالف با سوريه پايان می دهد
ياست عراق خودداری می کند و يا به تحکيم نفوذ خود در س

همکاری با دولت های مخالف سياست آمريکا در آمريکای التين 
به همين ترتيب خطاست که گمان رود که آمريکا به . پايان می دهد

حمايت خود از جناح راست اپوزيسيون ايران يا ملی گرايان افراطی 
ی شکاف جدايی طلب پايان می دهد و يا از سرمايه گذاری بر رو

های درونی رژيم جمهوری اسالمی به قصد بهره برداری سياسی 
خودداری می کند و يا حتی از استفاده تبليغاتی از نقض حقوق بشر 
در ايران به عنوان يک اهرم فشار عليه جمهوری اسالمی خود را 

همه اين فقرات می تواند به نوبت يا در پيوند با . محروم می سازد
دستخوش چرخش های موقتی گردد و در اين يا هم به اين يا نحو 

 . آن جهت تشديد يا تضعيف شود
حقيقت اين است که چرخش مورد اشاره حتی ارتباط چندانی با 
سرکوب های داخلی در ايران ندارد و کاسته شدن از تنش ها در 
روابط تهران و واشنگتن اگر چه ممکن است يکی از بهانه های 

 منحرف کردن مسير مبارزه مردم را دائمی جمهوری اسالمی برای
ولی سرکوب در ايران اساسا ابزاری برای حفظ , از دست آنها بگيرد

کنترل رژيم است و فراز و فرودهای آن بيش از هر چيز با نياز 
رژيم هميشه و هر . رژيم به حفظ کنترل بر کشور گره خورده است

از دست جا که احساس می کند ممکن است کنترل خود را بر اوضاع 
 .بدهد سرکوب ها را شدت می دهد

با اين حال چرخش آمريکا و جمهوری اسالمی از آمادگی بالفصل 
برای رويارويی نظامی به سمت همکاری در برخی بحران های 

متضمن اين درس مهم , منطقه ای در عين ادامه خصومت و رقابت
ست و اساسی است که اپوزيسيون ازاديخواه در ايران نمی تواند سيا

خود را بر اساس اتکا به پيامدهای خصومت يا رقابت يا همکاری يا 
آميزه ای خودويژه از اين هر سه صفت در رابطه ميان آمريکا و 

و مردم ايران نيز نمی توانند انتظار داشته . جمهوری اسالمی بنا کند
باشند که آزادی را با بمب های آمريکايی يا فشار سياسی آمريکا به 

 برای تحقق آزادی و دمکراسی در ايران هيچ راهی جز .دست آورند
خودسامان يابی مردم و استقالل ايوزيسيون مردمی از سياست 

  .خارجی آمريکا وجود ندارد
  1388 فروردين 14 

.............................................  
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  بيانيه پايانی دومين گردهمائی
   ايران در خارج از کشورنهادهای همبستگی با کارگران

 "علی نجاتی"گردهمائی 
دومين گردهمائی نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور 

  . آلمان برگزار شد– درشهر هانوفر 2009در ماه مارس 
از آنجايی که علی نجاتی رئيس سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه توسط 

ر و کماکان در زندان بسر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی دستگي
  .ميبرد، دومين گردهمائی به نام علی نجاتی نامگذاری شد

 برگزار شد، 2008اولين گردهمائی نهادهای همبستگی در ماه مه 
نهادهای همبستگی   موفق شدند که در بين دو گردهمائی در دفاع از 
 جنبش کارگری ايران فعاليتهای مفيد و موثری را سازماندهی کنند، از
جمله ميتوان برگزاری شبهای همبستگی، آکسيونهای حمايتی ، تماس و 
جلب پشتيبانی سازمانها و تشکالت کارگری در سطح بين المللی، 
برگزاری جلسات و سمينارها و نيز شرکت و پشتيبانی ازمبارزات کارگری 

سمينارمعرفی "در کشورهای مختلف را نام برد، و نيز به برگزاری 
سمينار افشاگری "و " ه و تجارب تشکيل سنديکاکارگران هفت تپ

که از پرشرکت کنند ه ترين " سوليدارتی سنتر-مرکزهمبستگی آمريکا
  .جلسات خارج کشور بودند، اشاره کرد

گردهمائی دوم با شرکت نمايندگان و تعدادی از اعضای نهادهای 
ستان، همبستگی با کارگران ايران از استراليا، کانادا، سوئد، آلمان، انگل

و "شبکه همبستگی با کارگران ايران"فرانسه و همچنين مهمانانی از 
 مارس آغازشد و در روز 28نهاد در حال تأسيس هلند، در روز شنبه 

بخشی از اعضای نهادها نيز که .  مارس به کار خود پايان داد29يکشنبه 
امکان حضور نداشتند، از طريق سيستم گفتگو پالتالک در اين نشست 

  . همزمان و فعال داشتندحضور
گردهمائی دوم نهادهای همبستگی در شرايطی برگزار شد که بار بحران 
کنونی سرمايه داری جهانی اين دور نيز بر دوش کارگران و زحمتکشان 

شکست سياستهای دوباره نظام سرمايه داری در . افتاده و سنگينی ميکند
قوقی اکثريت تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی شدت دادن به بی ح

جامعه، بيکاری، زدن امکانات اجتماعی، کم کردن حقوقها و افزايش 
  .  ساعت کار را به همراه داشته است

تشکالت کارگری، چپ و سوسياليست با سازماندهی اعتراضات عليه 
دولتها و سرمايه داران هر چه بيشتر به مقابله پرداخته و هر روزه اين 

. وسيعتر و راديکالتری را در برميگيرنداعتراضات در سراسر دنيا موج 
نهادهای همبستگی وظيفه خود ميدانند که فعاالنه در اين اعتراضات 

  .شرکت نمايند
رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی درهراس از پيشرفت مبارزات 
کارگران و متشکل شدن آنان، پيگرد و دستگيری فعالين جنبش کارگری و 

گردهمايی در عين . ی را افزايش داده استديگر فعالين جنبشهای اجتماع
حال که بر دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق حقوق خويش از 
جمله حق تشکلهای مستقل ومتکی بر نيروی خود بدون دخالت دولت و 
کارفرمايان تاکيد دوباره گذاشت، مبارزه وسيعتربرای آزادی فوری و بدون 

ليت مستمرنهادها و همه طرفداران قيد شرط کليه دستگيرشدگان جزو فعا
  .و دوستداران جنبش کارگری دانست

گردهمائی بر وظيفه نهادهای همبستگی در حمايت و همبستگی وسيعتر با 
جنبش کارگری و دفاع از اهداف و مطالبات و خواسته های اين جنبش در 
تقابل با نهادها و ارگانهای ضد کارگری رژيم سرمايه داری جمهوری 

  . مانند خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار، تاکيد دوباره نموداسالمی 
افشا و طرد نهادهای ساخته امپرياليستی همچون مرکز همبستگی آمريکا 

با توجه به تالشهای جاری اش در جهت نفوذ در ) سوليدارتی سنتر( 
جنبش کارگری ايران و به انحراف کشاندن آن به نفع سياستهای دولت 

مريکا توسط نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در امپرياليستی آ
نهادهای همبستگی در دور گذشته . خارج از کشورمجددا تاکيد گرديد

فعاليتهای خود موفق گرديدند با برگزاری جلسات و سمينارها پرده از 
دسايس و سياستهای ضد کارگری اين نهاد امپرياليستی در درون جنبش 

نهادهای همبستگی با جنبش . ی نوپايش بردارندکارگری ايران و تشکلها
کارگری در خارج کشور در راستای فعاليت و مبارزه افشاگرانه فعالين 
کارگری در ايران برعليه سياستهای سوليدارتی سنتر، کمک و ياری 
رسانده و کماکان فعاليتهای افشاگرانه خود را با برگزاری جلسات و 

 منابع و اسناد هر چه بيشتر پيش سمينارها، ترجمه اطالعات و تهيه
  .خواهند برد

گردهمائی بعد از بحث، تبادل نظر و تصويب مبانی و ضوابط 
همکاری نهادها برای پيشبرد فعاليتهای آتی از ميان خود يک هيئت 

  .  ماه انتخاب نمود4هماهنگی چرخشی را برای يک دوره 
يس که گردهمائی به تظاهرات ضد سرمايه داری در آلمان و انگل

ازطرف نهادهای کارگری و سوسياليستی بطورهمزمان با برگزاری 
همچنين . گردهمائی ما سازمان يافته بود پيام همبستگی صادرکرد

نهادها را به پشتيبانی و همبستگی با مبارزات کارگران جنرال 
موتور، اپل فراخوانده و تدوين پيام همبستگی و شرکت در ششمين 

روزشمار کارگری و برگزاری جشن کنفرانس آنان، انتشار 
همبستگی به مناسبت روز جهانی کارگر و صادر نمودن اطالعيه 

  .اول ماه مه را در دستور گذاشت
گردهمائی که کارخود را با يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان 

  . جنبش کارگری آغاز کرد، با سرود انترناسيونال به پايان رساند
  !متحد شويمکارگران جهان عليه سرمايه 
  !زنده باد سوسياليسم

  2009مارس 
 نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور

  استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-
 com.gmail@kargar.labour   
   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-
 com.gmail@cdkargari     
   فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-

fr.yahoo@sstiran    
 فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران-
 de.yahoo@2007_kanoonhf  
 هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

de.yahoo@hannover.kanon  
   سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-
 se.comhem@isask   
 گوتنبرگ –  کانون همبستگی با کارگران ايران-
   com.gmail@kanounhambastegi 
 uk.co.ahooy@ankjch   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-
  فرانکفورت - شورای همبستگی کارگری -  
  de.web@kaumares 
  fm.fastmail@iranwsn شبکه همبستگی کارگری -
   تورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران-
 ca.yahoo@committee_toronto  

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

  
  

 
 *پيوندها * 

   نجفیمنصور: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

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

43455804-1-33 
   کارگرسايت راه

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  رنشر بيدا

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

 ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 نگاهی به 
  جنبش زنان در ايران

 فرامرز دادور
در ايران جنبش زنان درگيِر مجموعه ای از فعاليت های دمکراتيک 

ر، آزادی های و از جمله در حيطه های معطوف به ايجاد حقوق براب
از اوايل انقالب، رژيم جمهوری . مدنی و عدالت اقتصادی می باشد

اسالمی همواره مطالبات حق طلبانه زنان و ديگر بخش های جامعه 
قانون اساسِی تحميل گرديده، تمامی قوانين . را سرکوب نموده است

و ضوابط اجتماعی را در مطابقت با تعاليم اسالِم شيعه تفسير می 
در جامعه ) رژيم مذهبی(در واقع يک نظام تئوکراتيک کند و 

در خيلی موارد، زنان حقوق بسيار محدودتری نسبت . مستولی است
به مردان دارند و البته همانند ديگر کشورهای سرمايه داری، 

 درصد کمتر از سطح پرداخت 30متوسطه کارمزد برای زن تقريبًا 
 در مقايسه با مرد زن از ارثيۀ به مراتب کمتری. به مرد است

برخوردار بوده و حق پوشش لباس برای آنها دراماکن عمومی 
شديدًا محدود و تحت کنترِل ضوابط تحميل گرديده از طرف رژيم می 

در حيطه های آموزش، بهداشت، وسايل نقليۀ عمومی و ديگر . باشد
حوزه های اجتماعی، بين زن و مرد، در فضای کار و فعاليت، 

، عقب مانده و غير قابل درک 21ی گردد که در قرن جدايی تحميل م
، )صيغه(پديده هايی مثل چند همسری و ازدواج موقت . است

متاسفانه قانونی شناخته می شوند و در نتيجه دختران و زنان، 
بويژه درميان طبقات و اقشار کارگری و محروم، همواره تحت فشار 

در چند ماه .  بدهندقرار دارند که به اين گونه روابط ظالمانه تن
م حذف .ب(اخير، رژيم حتی در صدد ايجاد تغييرات ارتجاعی تری 

بندی که رضايت زن را برای چند همسری برای شوهر مشروط می 
بود که به خاطر مقاومت و " حمايت از خانواده"در اليحۀ ) کرد

 .اعتراض شديد از طرف جنبش زنان عقيم ماند
ن است که عالوه بر عدم وجود واقعيت ديگر در جامعه ايران اي

زن (حقوق برابر بين زن و مرد، اکثريت مطلق توده های مردم 
، در چارچوب مناسبات استثمارگر و ستمگر سرمايه داری در )ومرد

معرض دشواری های عظيم زندگی مثل بيکاری، فقر، محروميت و 
اعتياد قرار دارند و به ويژه در زير يوغ نظام اجتماعی مذهبی و 

نی، شرايط زندگی برای زنان و دختران بسيار وخيم تر و طاقت که
طبيعی است که واکنش های اعتراضی در ميان زنان . ناپذيرتر است

نيز شديدتر می گردد و ظهور جنبش فعال زنان در ايران ناشی از 
شرايط عينی موجود و تبلور فرايندهايی از مجموعه مقاومت های 

عليه سياست های سرکوبگرانۀ رژيم مداوم در ميان زنان و مردان 
طيف های آگاه تر در ميان آنها با اهداف اوليه آزادی . می باشد

 آشنايی داشته و بخش های جوانتر از طريق 1357خواهانۀ انقالب 
بزرگتران اطالع يافته، با حمل ذهنيت های تاريخی و سياسی 

م خاطرات گذشته، شناخت ها و روشنگری های .ب(مبارزاتی 
با انگيزه های قوی تری به ) سياسی/ مره از شرايط اجتماعیروز

فعالين در جنبش زنان با استفاده از ابزار و . جنبش ملحق می شوند
. راهکارهای خالق در صدد اخذ هر سطحی از حقوق خود می باشند

مطالبات مشخص دمکراتيک مانند ايجاد فرصت برابر در حيطه های 
دکان دست يافتنی تر به نظر می اشتغال، آموزش و مراقبت از کو

در عين حال، در امتداد فعاليت در جهت اخذ مطالبات مذبور، . رسند
حق ايجاد تشکل های مستقل صنفی و سياسی يکی از انگيزه های 

البته آنچه که . اصلی در ايجاد تحرک مبارزاتی در جنبش زنان است
بديهی . هنوز سازمان نيافته، وجود يک جنبش توده ای زنان است

/ است که در زير يوغ رژيم واليت فقيه ظهور هر نوع گروه سياسی
آزادی خواهی  و برابرطلبی (اجتماعی که خود را با هويت فمينيستی 

با اين وجود . معرفی کند، شديدًا به زير ضرب می رود) برای زنان
هستند تعدادی از فعالين زن و مرد که با شرکت خود در جريانات 

ی و فعال در امور خدمات انسانی، گرچه در کوچک حقوق بشر
سطح محدود، اما تحسين آميز، به مبارزات آزادی خواهانه و 

  .برابری طلب در ايران ادامه می دهند
در ميان جنبش زنان، تعدادی اصالح طلب دينی هستند که به ويژه 

، بخشًا به خاطر )1384-1376(از دوران رياست جمهوری خاتمی 
فرهنگی، به پروسۀ فعاليت /  آزادتر اجتماعیوجود فضای نسبتًا

برای اخذ حقوق معتدل دمکراتيک و از جمله در حيطۀ مطالبات 

يکی از عوامل مؤثر در تقويت انديشه های . زنان روی آورده اند
انتقادی در ميان مدافعين ايجاد اعتدال، همانا وجود اعتقادات 

بنيادهای تعاليم بين آنها و حکومتگران، حداقل بر روی " مشترک"
برخی از روشنفکران اسالمی توانسته اند که با طرح . اسالم است

برخوردار " ارزش های مشترک"اين مسئله که تمامی مسلمانان از 
برای حد " فمينيسم اسالمی"هستند، و با توسل به مقوالتی مثل 

در عين حال طيف . معينی از مطالبات برابری طلب تالش نمايند
نيز ) ليبرال و سوسياليست(اجتماعی / ين الئيک سياسیهايی از فعال

در حيطۀ کارزارهای دمکراتيک و از جمله در رابطه با پشتيبانی از 
حقوق برابر برای زنان درگير هستند و حتی درمقاطعی در پروسه 
ی همکاری با اعتدال گرايان غيرحکومتی به طور مؤثر با موازين 

نونيت داشتن پديده ی چند فوق ارتجاعی مثل حکم سنگسار و قا
برای مثال، می توان به نمونه ی کارزار . همسری مبارزه می کنند

برای جمع آوری يک ميليون امضاء جهت لغو قوانين ضد زن و 
همچنين مبارزه عليه ارتجاعی ترين بندهای مربوط به اليحۀ 

در اين حرکت وسيع توده ای . اشاره نمود" حمايت از خانواده"
اصالح طلب مثل شيرين عبادی، حقوقدان، مدافع حقوق فعالين زن 

و پروين اردالن که  2003بشر و برندۀ جايزۀ صلح نوبل در سال 
 به او تعلق گرفت و 2007در سال " اوالف پالمه"جايزۀ سوئدی 

بسياری از زنان سکوالر و مذهبی شرکت دارند که برخی به خاطر 
  .  سر می برندحمايت از حقوق زنان در زندان های رژيم به

اما در سطح وسيع تر جامعه، بدون شک مطالبات زنان از بسياری 
سران . از خواسته های توده های مردم، تقريبًا جدا ناپذير است

/ جمهوری اسالمی به خاطر ادامه حيات سياسی و منافع اقتصادی
اجتماعی خود به عريان ترين سياست های استثمارگرانه و 

آزاد سازی، /  روند پرشتاب خصوصی سازیسرکوبگرانه و از جمله
قانونی کردن استخدام کارگران موقتی، پايين نگه داشتن حداقل 
دستمزد و سرکوب قهرآميز فعالين در جنبش های کارگری، زنان، 
دانشجويی که درصدد سازماندهی تشکل های صنفی و سياسی 

قت اکثريت زنان شاغل به طور قرارداد مو. هستند، متوسل گشته اند
کار می کنند و از حق بيمه، حق اوالد و حقوق بازنشستگی محروم 

در ميان طرح های ارتجاعی از طرف رژيم بابت زنان، اليحۀ . هستند
کاهش ساعات کار زنان شاغل با اعتراضات شديد در جنبش زنان و 

با توجه به وجود اعتقادات مذهبی در . کارگری روبرو گشته است
 ساله ی مردم 30دم و در عين حال شناخت ميان اکثر توده های مر

از خصلت ظالمانه و غيردمکراتيک رژيم است که اپوزيسيون آزدای 
خواه، مستقل و دمکرات و به ويژه بخش های راديکال و 
سوسياليستی آن می بايست به اين مسئله مهم که اکثريت مردم، چه 

بی ثباتی آنهايی که هنوز توهمات مذهبی و نگرانی هايی بابت ايجاد 
ناشی از انقالب را با خود به دوش می کشند و يا طيف هايی که با 
ستايشگری از فرهنگ تجددگرايی سرمايه داری غربی، عمدتًا 
خواستار تحوالت روبنايی و ليبراليستی هستند، ولی به هر حال 
مشکالت اجتماعی و مطالبات حق طلبانۀ مشترکی دارند، توجه 

 گامی را در ميان اپوزيسيون مترقی کرده، ضرورت همکاری و هم
ايجاد صف مستقل در مقابل (و دمکراتيک حول محور صدای سوم 

در . ببينند) ارتجاع جمهوری اسالمی و دخالت های امپرياليستی
رويارويی با معضالت عمدۀ اجتماعی و از جمله وجود استثمار 

سياسی است که در مقابل / اقتصادی و انواع ستم های اجتماعی
بش چپ و به ويژه فعالين سوسياليست و مدافع حقوق زنان جن

بديهی . مجموعه ای از اشکال مبارزاتی به ميان کشيده می شوند
است که در اين ميان پيشبرد کارزار در دفاع از مطالبات آزادی 

  .خواهانه و برابری طلب زنان جايگاه محوری پيدا می کند
ت که اتخاذ سياست در رابطه با پروژه ی وسيع سوسياليستی اس

اجتماعی / هايی که در حين دفاع از مطالبات حق طلبانه اقتصادی
زنان به بررسی انتقادی و ارائه بديل های تئوريک بپردازد، حياتی 

از نقطه نظر ريشه ای و راديکال، نابرابری بين . به نظر می رسد
   وجود -1: زن و مرد از دو فرايند عمدۀ اجتماعی تغذيه می شود

 استيالی مناسبات سرمايه -2 رژيم تئوکراتيک و استبدادی و   يک
بر اين اساس نظام سياسی موجود يکی از موانع اصلی برای . داری

با توجه به ابعاد . انجام حرکت های روشنگرانه و اعتراضی است
تاريخی و گستردگی معضالت، به نظر بهتر است که در حوزه های 

قاتی و ستم سياسی و مرد مختلف اجتماعی مثل استثمار طب
از يک ديدگاه واقع بينانه و . ساالرانه، به کارزار ادامه داده شود

مذهبی به سر / مترقی، در جامعه ای که در زير يوغ استبداد سياسی
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می برد و در آن پايه ترين موازين حقوق بشر و آزادی های مدنی 
رعايت نمی شوند، ضرورت درهم آميزی مطالبات دمکراتيک 

و اهداف سوسياليستی ) زادی های سياسی، حقوق برابر، غيرهآ(
) ايجاد جامعه ای انسانی مبرا از روابط منفعت جويانه ی کااليی(

/ به اين معنی که مبارزه با ستم های فرهنگی. ديده می شود
اجتماعی و از جمله ستم جنسی از جهات زيادی با مبارزات ضد 

پيوندهای فراوانی بين مطالبات استثمار طبقاتی درهم تنيده هستند و 
دمکراتيک و از جمله مسئله آزادی و برابری برای زنان و خواسته 

به گفته ی . های راديکال و عدالت جويانه اقتصادی وجود دارند
، فمينيست و )Simone de Beauvoir(سيمون دی بووير 

تاريخًا، ): 1949" (نيمه دوم"انديشمند معروف فرانسوی در کتاب 
در . اسر جهان در حق انسانی زن بسيار جفا شده استدر سر

مقايسه با مرد، زن از حق آفريدن، مبتکر بودن و يافتن مفهوم 
به حساب " ديگر"زن، اغلب يک پديده ی . زندگی محروم شده است

عمل کننده و نه لزومًا " شئی"می آمده و به وی به مثابۀ يک 
براين به درستی، به بنا. انسانی نظر دهنده نگريسته می شده است

نظر بووير، برای زنان ضروری است که در توليد افکار و ايده های 
اجتماعی خالقانه شرکت نموده در جهت عملی کردن آنها به طور 

کت از طرف زنان در تعيين اين پروسه ی مشار. شوندفعال درگير 
سرنوشت اجتماعی خود، به خاطر تداوم اختناق سياسی در ايران، 

  .وجه هموار نبوده استبه هيچ 
، زنان به طور انبوه در جهت 1357در ايران، در ابتدای تحوالت 

دادن خصلت آزادی خواهانه و برابری طلب به انقالب به طور خالق 
 8 (1357بزرگترين تظاهرات زنان در اسفند . شرکت نمودند

اين حرکت وسيع و بسيار مهم، به نوعی اظهار . انجام گرديد) مارس
 وسيع و عمومی از طرف زنان ايران به شکل گيری يک مخالفت

اغلب فعالين در جنبش آزادی خواه و . رژيم ارتجاعی مذهبی بود
دمکراتيک و حتی سوسياليست ها به اهميت اين مسئله که همراهی 
و پشتيبانی از حرکت اعتراضی در ميان توده های زن حياتی است 

قی و چپ خصلت پی نبرده و حتی بخش هايی از جريانات متر
و ثانوی " ليبرالی"تظاهرات آزادی خواهانه زنان را نوعی مطالبات 

ارزيابی نموده طرح اين نوع مسائل حقوق بشری را لزومًا در 
خدمت به راديکال تر نمودن جنبه های مساوات گرانه ی اقتصادی 

به اين پديده ی مهم از طرف جنبش سوسياليستی . انقالب نمی ديدند
 و تحت بررسی است و جای آن در اين نوشته ی کوتاه برخورد شده

 ساِل 30اما، به هر حال واقعيت اين است که در طول . نيست
گذشته، زنان ايران از حقوق برابر و آزادی های اجتماعی برخوردار 
نبوده و بدين خاطر به اشکال متنوع عليه سياست های عقب گرا و 

ت نموده و در مقاطعی زن ستيز جمهوری اسالمی، همواره، مقاوم
برای مثال، . حرکت های اعتراضی آنها تا حدی نتيجه بخش بوده اند

، به خاطر انجام عقب نشينی هايی از 1370در اواخر سال های 
طرف رئيس جمهور وقت محمد خاتمی که تا اندازه ای سياست های 
معتدل و اطالح طلبانه اتخاذ نموده بود، فعالين زن با توسل به 

اجتماعی و به ويژه در حيطۀ مطبوعات اصالح /  فرهنگیکارزار
طلب توانستند که در سطح محدودی، از شرايط دشوار زندگی برای 
زنان افشاگری نموده، حتی به انعکاس برخی از مطالبات آنها در 

البته از زمان شروع رياست جمهوری . حيطۀ عمومی بپردازند
ه محدوديت های ، دو باره ب1383محمود احمدی نژاد در سال 

بيشتری عليه حقوق زنان و برای ساير توده های مردم دامن زده 
سنتی، سخت گيرانه پی گيری می / شده و ضوابط عقب گرای مذهبی

  .شوند
سياسی در درون / در واقع، وجود اين نوع التهابات مداوم اجتماعی

رژيم که در کليت هنوز خصلت های ستمگرانه و ناعادالنه با خود 
انتظار می ) زن و مرد(ی کنند است که از سوسياليست ها حمل م

رود که عالوه بر دفاع فعال از حقوق برابر و دمکراتيک، به شناخت 
و ترويج اين مسئله که ريشه ی اصلی معضالت اجتماعی و ازجمله 

نهفته ) مناسبات کااليی(تداوم ستم بر زنان در سيستم سرمايه داری 
نيستی، در صورت تجهيز به سمت جنبش فمي. است، دامن بزنند

گيری سوسياليستی، با نابرابری ها و استثمار اجتماعی و از جمله 
در حيطه های طبقاتی، جنسيتی، مليتی و مذهبی قاطع تر مبارزه می 

فمينيست های سوسياليست دارای ارزش های مشترک زيادی با . کند
ه از ديگر جريانات دمکرات و بخش های راديکال آن می باشند ک

جمله پديده هايی به مانند حقوق برابر، آزادی های سياسی، و 
توانايی برای مشارکت آزاد در ايجاد يک جامعۀ غيراستثماری، 

در ايران پيشبرد اين استراتژی را می .  را در بردارندغيرهيرارشی
توان با شکل مناسب آن يعنی تدارک ترکيبی از مطالبات دمکراتيک 

سياسی، آزادی های مدنی و حقوق برابر با برای ايجاد دمکراسی 
تر مثل مبارزه جهت استقرار دمکراسی مستقيم و  اهداف راديکال

به اين معنا که سوسياليست ها در . عدالت اقتصادی به پيش ُبرد
حين فعاليت در صفوف جنبش برابری طلب زنان و فعاليت در 

شش و کارزار اعتراضات عليه قوانين عقب مانده ی مربوط به پو
حجاب و افشاگری از بندهای ارتجاعی تر در اليحۀ حمايت از 
خانواده و مخالفت قاطع با موازين قرون وسطايی مانند قانون 
قصاص، خون بها، ديه، سنگسار و چند همسری؛ می بايد در عين 

  .حال، اهداف راديکال تر سوسياليستی را نيز پی گيری کنند
افشاگری از خصلت فمينيست های سوسياليست، عالوه بر 

غيرانسانی و قوانين مردساالرانه و ضد زن می بايد اين واقعيت را 
مورد تاکيد قرار دهند که در ريشه ی مسئله، خود روابط سرمايه 

واضح است که بسياری از موانع در مقابل حقوق . داری نهفته است
زنان همان مشکالت مشترک اجتماعی در برابر همه ی توده ها در 

 سال از شروع انقالب، مجموعه ای از 30می باشد و بعد از جامعه 
جنبش . اهداف انسانی هنوز در صدر مطالبات جامعه قرار دارند

برابری طلب زنان نيز که فعالين مترقِی زن و مرد را در بر می گيرد 
به درستی خواستار برقراری حقوق برابر و آزادی های مدنی است 

نی نهفته شده و ايران يکی از که در بيانيه ی حقوق بشر جها
ناگفته نماند که هر گونه فعاليت و . امضاء کنندگان آن می باشد

اما . تالش برای استقرار هر سطحی از حقوق زنان گران بها است
ويژگی پيشرفته تر در بخش راديکال تر از جنبش زنان، اين است 

يک در که ُافق مبارزات خود را تنها به نهادينه کردن حقوق دمکرات
اجتماعی سرمايه داری محدود نکرده، / چارچوب مناسبات اقتصادی

آزادی کامل زن را در قيد استقرار روابط انسانی و غيرکااليی در کل 
  . جامعه می بيند

  2009مارس 

…………………………………… 
 

قانون در افغانستان ميزان همخوابگی 
مردان در رابطه زناشويی ، و وظيفه زنان 

!را تعيين کرد  
در روز پنج شنبه رييس جمهور افغانستان ، / آسوشيتد پرس-بلکا

حميد کرزاي، قانونی را تصويب کرد که زنان را وادار می کند که 
. حد اقل چهار روزی يک بار با مردان خود همخوابگی داشته باشند

مادامی که مرد در سفر نيست، هر چهار شب :" در اين قانون آمده 
اين ."  جنسی با همسرش را دارديک بار او حق داشتن رابطه

 قانون جديد تنظيم خانواده است که شيعيان 132بخشی از ماده 
 درصد جمعيت افغانستان را تشکيل ميدهند، تنظيم 20افغانستان که 

  . کرده اند
به جز زمانی که زن بيمار است يا : " اين قانون تصريح می کند

خيم تر شود، او مريضی ای دارد که در اثر رابط جنسی ميتواند و
 ." موظف است به نياز جنسی شوهرش پاسخ مثبت دهد

به زنان نيز در اين قانون حق بر آوردن نياز جنسی اشان داده شده 
 ماه ميتواند از بر آوردن 4مرد فقط تا . ديگری! ، اما با زمانبندی

 ! نياز زن خود داری کند
صويب اين قانون که توسط حامد کرزای و بدون بحث در مجلس ت

دليل اين نقد . شده است در کابل مورد انتقاد شديد واقع شده است
نهاد توسعه زنان سازمان . زير گرفتن همه جانبه حقوق زنان است

تجاوز در چهار " ملل نيز دولت افغانستان را متهم کرده است که 
 ." چوب زناشويی را مشروعيت می بخشد

ری حقوق بشر را آنچه مسلم است اين قانون از جنبه های بسيا
 . نقض می کند

رييس :" يک سخنگوی کرزای در اين رابطه به مطبوعات گفت
 "!! جمهور اعتراضات را شنيده و به آنها توجه دارد

  ترجمه از متن آلمانی توسط شادی امين
  1388 فروردين 15

 

…………………………………… 
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دختر جوان افغانی:ويديو  
  "!شکنجه اسالمی"  زير

 
. برای ديدن ويديو به لينک زير مراجعه کنيد  

http://www.guardian.co.uk/world/video/2009/apr/02/swa
t-valley-flogging  

 
نشريه انگليسی گاردين روز دوم آوريل ويديويی را . روشنگری

منتشر کرد که صحنه دلخراش شالق زدن يک دختر افغان توسط 
است که حکام , عدالتی,اين . طالبان ها را به نمايش می گذارد

ه عبارت ب. اسالمی ايران ميگويند از آن شرم به خود راه نمی دهند
. که آنها نمايندگی ميکنند عين بی شرمی است, عدالتی,ديگر 

هولناک تر اين که کتک خوردن اين دختر بچه محصول توافقی است 
که بين حکومت دست نشانده افغانستان و طالبان محلی صورت 

همه . نبود, نعمت,فقط برای طالبان های ايرانی , جنگ,. گرفته است
 از مرداب، جنگ، خونريزي، بحران و آدم ,اجساد زنده,انواع اين 

دارو دسته های متحجری که هيچ معيار و ارزش .کشی تغذيه ميکنند
انسانی حدود و ثغور اعمال شان را محدود نميکند، و در عصر 

 حاال به مدد - حتی در گورستان-مدرن هيج جايی برای آنها نيست 
حنه توحشی ديگر يعنی جنگ و تجاوز و مداخله خارجی در ص

سياست خاورميانه برای خود جا باز کرده اند و زنان را در صف 
 .مقدم قربانيان خود قرار داده اند

ويديو در دره سوات پاکستان توسط يک تلفن همراه ضبط شده و دو 
گاردين در شرح ويديو نوشته است دخترک که نقاب به . دقيقه است

دو مرد . ستصورت دارد به روی سينه روی زمين قرار داده شده ا
دست ها و پاهای او را محکم گرفته اند و يک جنگجوی طالبانی که 

دختر زير ضربات شالق . عمامه بر سر دارد او را شالق ميزند
 34بعد از . شيون کرده و التماس ميکند يا بس کنيد يا مرابکشيد

ضربه دختر را به طرف ساختمانی که مردان مسلح از آن نگهبانی 
  . ميکنند، می برند

گاردين نوشته است در تماس تلفنی با طالبان ها سخنگوی گروه 
او از خانه با پسری , :مسووليت اين کار را برعهده گرفت و گفت

 . بيرون آمد که شوهر او نبود
مرزهايی هست که نميتوان از آن . بنابراين بايد مجازات می شد

البان ط, حق,به نوشته گاردين اين سخنگو هم چنين از , .عبور کرد
نپوشيده اند , لباس مناسب,ها برای شالق زدن زنان مغازه داری که 

 . دفاع کرد وگفت اينکار بر طبق قوانين اسالمی مجاز است
اين خانم . گاردين ويديو را از طريق ثمر مين اهللا دريافت کرده است

در . مستند سازی است که دو سال است در دره سوات اقامت دارد
 10حشيانه، خانم مين اهللا به گاردين گفت از باره اين مجازات و

روز پيش که بين حکومت افغانستان و طالبان ها توافقی صورت 
گرفت که برمبنای آن کنترل سيستم قضايی به شورشيان طالبان داده 

او گفت ويديو را خود طالبان ها . شد، شالق زدن اعمال ميشود
 . داده باشندوسيعا در محل منتشر کرده ند تا به مردم پيام 

شير محمد خان يکی از اعضای کميسيون حقوق بشر پاکستان گفت 
اين گروه بعد از توافق صلح به قساوت های بی شماری دست زده 

 . اند
 فوريه ترکيبی از قوانين اسالمی 15به نوشته گاردين بعد از توافق 

و سنتی در مينگورا که بزرگ ترين شهر ناحيه سوات است به اجرا 
طالبان ها نه مستقيما بلکه توسط شاخه سياسی خود . ه استدر آمد

گاردين اضافه نموده بعد از توافق زنان . دادگاه ها را اداره ميکنند
در سوات به شدت تحت فشار قرار گرفته اند، آنها را به خاطر اينکه 
تنها به خريد در بازار ميروند به شالق می بندند، ده ها مدرسه 

 . تعدادی از مدارس را به بمب بسته انددخترانه را بسته و 
طبيعتا وقتی قاضی ها ی اسالمی دادگاه را اداره کنند، اولين چيزی 

خانم مين اهللا به . که قربانی ميشود قواعد دادرسی و قضاوت است
گاردين گفت تمام داوری مربوط به دختری که در ويديو شالق 

, ظنين,گان همساي. استوار است, سوء ظن, ميخورد برپايه يک 
 . بودند که دختر با مرد متاهلی رابطه دارد

قوانين شريعه که قاضيان طالبانی به اجرا ميگذارند البته سنت های 
مردساالرانه را نيز به کمک , ناموس پرستی,واپس مانده و 

خانم مين اهللا به گاردين گفت پسری که در ويديو پاهای . ميگيرد
  .دختر را محکم گرفته، برادر است

به نوشته گاردين دره سوات تحت کنترل موالنا فضل اهللا است که به 
کمک انتشار برنامه راديويی شهرت يافت و سپس با توسل به 
اسلحه و حمالت انتحاری و ارعاب مردم محلی موقعيت خود را 

او با بيت اهللا محصود رهبر طالبان محلی در وزيرستان . تحکيم کرد
غم توافق دره سوات، جنگ بين لشگر علير. جنوبی بيعت کرده است

مثل هميشه برای بيرون . بيت اهللا و نيروهای آمريکايی ادامه دارد
رفتن از بحرانی که اشغال ايجاد کرده، نخستين چيزی که فدا شده 

  . است، حقوق زنان است
  : منبع*
-taliban/02/apr/2009/world/uk.co.guardian.www://http

flogging-women-justice-pakistan   
عکس صفحه اول از آرشيواست و متعلق به يکی از قربانيان *

تجاوز جنسی در افغانستان است که توسط آسوشيتدپرس منتشر شده 
  . است
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  سرود انترناسيونال

  برخيز ای داغ لعنت خورده دنيای فقر و بندگی
  شوريده خاطر ما را برده به جنگ و زندگی

  بايد از ريشه براندازيم کهنه جهان جور و بند
  و آنگه نوين جهانی سازيم هيچ بودگان هر چيز گردند

  
  روز قطعی جدال است آخرين رزم ما 

  هاانترناسيونال است نجات انسان
  روز قطعی جدال است رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
  

  بر ما نبخشند فتح و شادی خدا، نه شه نه قهرمان
  با دست خود گيريم آزادی در پيکارهای بی امان
  تا ظلم از عالم بروبيم نعمت خود آريم به کف

  دميم آتش را و بکوبيم تا وقتيکه آهن گرم است
  

   رزم ما روز قطعی جدال است آخرين
  انترناسيونال است نجات انسانها
  روز قطعی جدال است رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
  

  تنها ما توده جهانی، اردوی بيشمار کار
  داريم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار
  غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان ودژخيمان
  ندر اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نورافشا

  
  روز قطعی جدال است آخرين رزم ما 

  انترناسيونال است نجات انسانها
  روز قطعی جدال است رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
…………………………………… 
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ى مبانی دموکراسی بحثی درباره : ديدگاه
 )قسمت شانزدهم(مشارکتی 

  اسماعيل سپهر
  تعميم دموکراسی از حوزه سياست به حوزه اقتصاد

 يتی سازگار با نهادهای خودمديريتیالگوهای مدير
همانطور که اشاره رفت داليل و ضرورتهای اقتصادی و غير  

اقتصادی متفاوتی، وجود گونه گونی و تفاوت در شکل، ساختار و 
در دايره قدرت و اختيار نهادهای خود مديريتی محل کار را اجتناب 

هدايت در گزينش الگوهای مديريتی مختلف جهت .  ناپذير می سازد
و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی  نيز برخی از همين 
ضرورت ها در کنار داليل و ضرورت های ديگر، محدوديت های 

با .  معينی را به نهادهای خود مديريتی محل کار تحميل می کند
حرکت از موضع دمکراسی بيشتر، نهادهای خود مديريتی محل کار 

 برای نقش آفرينی موثر و فردی طبيعتًا می بايد شرايط مساعدی را
.  همه افراد شاغل در يک موسسه و واحد اقتصادی فراهم آورند

اين نهادها با ايجاد فضا و تامين شرايط ضروری برای ايفاء نقش 
فردی همه شاغلين در يک موسسه يا واحد اقتصادی،  بايد بمثابه 

ين اين نهادها در ع.  مدرسه آموزش همگانی مديريت عمل نمايند
حال می بايد ثقل قدرت ورزی و تاثير گذاری افراد صاحب قدرت، 
ثروت و يا تخصص در ساماندهی و مديريت موسسات و واحدهای 

  . اقتصادی را اگر نه تمامًا زايل، که بسيار کم رنگ سازند
در عمل، اما راه حصول به ايجاد چنين اشکال ايده الی از الگوی 

چندان هموار و خالی )  و گسترده حداقل به شکل فراگير( مديريتی 
آگاهی به چالش های فرا رو در اتخاذ الگوهای .   از تناقض نيست

مديريتی  ايده آل ضمن کمک به پيشروی در دنيای واقعيت، امکان 
.  باقی ماندن در مسير دست يابی به ايده آل ها را عملی تر می سازد

ی و خيال پردازی با آگاهی از اين چالش ها می توان از ساده انگار
در برخورد به الگوهای مديريتی ايده آل پرهيز کرد و تصويری 

  .واقعی تری از الگوهای مديريتی کارا و عملی بدست داد
مهمترين چالش های پيش رو در برابر انتخاب الگوهای مديريتی  

مناسب توسط نهادهای خود مديريتی محل کار به تناقضات ذاتی در 
.  ت عمومی مورد تعقيب افراد مربوط می شودخواسته ها و مطالبا

به عنوان مثال از نقطه نظر کارگران و زحمتکشان شاغل در هر 
موسسه و واحد اقتصادی اهميت مدخليت مستقيم  و تاثيرگذار آنها 
در مديريت و ساماندهی امور موسسه و واحد اقتصادی محل کار 

ی بهتر، شرايط خود، تا حدود بسيار با تضمين شغلی، حقوق و مزايا
امری که .  کاری مناسب تر و ساعات کاری کمتر قابل تداعی است

 حداقل در آينده بسيار نزديک و تا دست يابی به -دست يابی به آن 
 آموزشی و احتماًال -سطح بسيار عالی تری از پيشرفت تکنولوژيک 

 بدون عدول از برخی –تغييرات جدی در الگوی مصرفی آحاد مردم 
های انسانی و برابر طلبانه در نحوه مديريت واحد های ايده ال 

اقتصادی و تمکين به برخی از قواعد نابرابری گستر در روش توليد 
حقوق و مزايای بيشتر، ساعات .  اقتصادی، خارج از تصور است

کاری کمتر و شرايط کاری بهتر، با دست يابی به کارايی و کارآمدی 
و تا حصول به رشد ( ر احتماًال بيشتر، و کارايی و کارآمدی بيشت

) بسيار بيشتر نيروهای مولده و تغيير جدی در الگوی مصرف افراد 
با تبعيت از قوانين سخت گيرانه در مورد انضباط کاری و يا گزينش 
و ميدان دادن به مديران کارآمد و صاحب تخصص و حتی کاهش 

ادن تعادل بنا براين بدست د.  اجباری نيروی کار به دست خواهد آمد
مناسبی از روش مديريتی معطوف به دست يابی به سطح هرچه 
عالی تری از کارايی و کارآمدی و روش مديريتی معطوف به کاهش 
نقش متخصصين و عمل به معيارهای انسان گرايانه و برابری 
طلبانه در مديريت محل کار، چندان سهل و آسان و خالی از تناقض 

  .به نظر نمی رسد
شرايط مديريتی ايده الی که همه افراد بطور چرخشی از رسيدن به 

موقعيت مديريتی برابری در محل کار خود برخوردار باشند و 
ضرورت های اقتصادی برای تن سپاری به تقسيم کارهای کسالت 
آور و سپردن مسوليت های مديريتی به متخصصين و صاحبان 

وز بسيار دور از قابليت های ويژه به تمامی زايل شده باشد، شايد هن
تحقق شرايط کاری ايده ا لی که بنا به تصوير .  دسترس باشد

من اين امکان فراهم شود که امروز اين و "مارکس و انگلس، برای 
فردا کار ديگری انجام دهم، در بامداد شکار کنم، بعدازظهر ماهی 

بگيرم و شامگاه به دامپروری مشغول شوم و پس از صرف شام، 
 نظر داشتم به انتقاد بپردازم، بی آنکه هرگز هر طور که در

 شايد حتی در 1،"شکارچی، ماهی گير، چوپان يا منتقد باشم
کشورهايی با سطح بااليی از پيشرفت اقتصادی نيز به دهه ها زمان 
و تالش و توسعه اقتصادی و يا تغيير بنيادی در الگوی مصرفی 

يده الی يا بايد برای حصول به چنين شرايط ا.  عمومی محتاج باشد
توسعه اقتصادی و وفور بسيار بيشتر محصوالت مصرفی را به 
انتظار نشست و يا بايد به تغيير راديکال و بنيادی الگوی مصرفی 

امری که در هر حال به زمان بسيار و در .  کنونی بشر همت گمارد
 . نهايت به تصميم عمومی  مردم بستگی خواهد داشت

يستی و مبتنی بر ارزشهای برابر طلبانه، ايده الهای مديريت کمون
دست يابی به چنين ايده ال .  البته خيال بافی آدم های هپروتی نيست

های انسانی و برابر طلبانه قطعًا دور دسترس تر از دست يابی به  
در .  آرزوهای بشر برای فتح قلل رفيع علم و دانش بنظر نمی رسد

ان و زحمتکشان بی ترديد اين راستا نهادهای خود مديريتی کارگر
مناسب ترين ظرف برای تالش در راستای تحقق جزئی و کلی چنين 

با اين همه، درک واقعيت ها، تعديل در .  ايده ال های مديريتی است
ايده آل ها و بهره مندی مشروط و کنترل شده از برخی مکانيزم 
هايی که به رغم ايفاء نقش جدی در گسترش نابرابری قدرتی و 

رابری اقتصادی بين افراد، به ايجاد کارايی و کارآمدی باالتر و ناب
حصول به برخی از اهداف اقتصادی  مدد می رسانند، ضرورتٌا امر 

در اين مسير الزامات مربوط به شکل .  مذموم و نا مشروعی نيست
امری که در چهارچوب دمکراسی ( مالکيت در يک واحد اقتصادی 
نهادهای قدرتی متولی ساماندهی مشارکتی در حدود اختيارات 

، درجه اهميت هر واحد اقتصادی از نقطه )اقتصاد کالن قرار دارد 
نظر منافع مشترک حوزه های جغرافيايی بزرگ، تعداد کم شمار و 
پرشمار شاغلين در هر واحد اقتصادی، سطح متوسط تحصيل و 
آموزش افراد شاغل در هر واحد و عناصر و مولفه های بسيار 

 می تواند در گزينش الگوهای مديريتی متفاوت برای موسسات ديگر
  . و واحدهای اقتصادی مختلف موثر باشد

در دمکراسی مشارکتی بنا به شرايط عمومی يک جامعه و بسته به 
شرايط يک حوزه و يک واحد اقتصادی می توان کاربست اشکال 

ی از و از جمله اشکال کنترل شده ا (  مختلفی از الگوهای مديريتی
توسط ) الگوهای مديريتی معطوف به ايجاد کارآيی و کار آمدی باال 

همانطور که در رابطه با شکل . نهادهای خود مديريتی را شاهد بود
و ساختار و دايره قدرت و اختيار نهادهای خود مديريتی نيز ميتوان 

در اين ميان، مهم اما اينست . شاهد گونه گونی و تفاوت بسيار بود
گيری الگوهای مديريتی معطوف به دست يابی به کارايی و که بکار

 که با ميدان دان به مديران صاحب تخصص، انضباط -کارآمدی باال 
کاری سخت، ايجاد رقابت بين افراد و امکان اخراج شاغلين همراه 

 به مسخ و تغيير گوهری و محتوی ايی نهادهای خود -است 
  .  جر نشودمديريتی و فراموشی رسالت اصلی آنها من

در اين رابطه بويژه به خدمت گيری هر چه گسترده تر مکانيزمهای 
دمکراتيک در سازمان درونی نهادهای خود مديريتی و استواری در 
تعهد به پرنسيپ های دمکراتيک و نخبه گريز در حيات درونی اين 

بکارگيری گسترده مکانيزم های .  نهادها حائز اهميت بسيار است
خبه گريز در حيات درونی نهادهای خود مديريتی می دمکراتيک و ن

تواند نقش مهمی در محدود کردن آثار منفی و نابرابر گستر 
الگوهای مديريتی معطوف به کارايی و کارآمدی باال در محيط کار 
ايفا کند و به نحو جدی از مسخ و فراموشی رسالت اصلی نهادهای 

ری برای مدخليت خود مديريتی، يعنی ايجاد فضا و شرايط ضرو
جدی و موثر همه شاغلين يک موسسه و واحد اقتصادی در 
ساماندهی و مديريت موسسه و واحد اقتصادی محل کار خود، جلو 

  . گيری به عمل آورد
تا آنجا که به نهادهای خود مديريتی مربوط می شود آنچه بيش از 
هر چيز اصل وجودی و رسالت محوری اين نهادها را تهديد می کند 
گرايش به بوروکراتيزم و نخبه ساالری در حيات درونی اين نهادها 

در شرايط معين و در پاسخ به اهداف اقتصادی معين می .  است
توان به شکل مشروط، محدود و کنترل شده به بهره گيری از برخی 
از مکانيزم های نابرابری گستر در مديريت واحدهای اقتصادی نيز 

 وجودی و پاسداری از رسالت محوری دفاع از اصل .  اقدام کرد
  بعدبقيه در صفحه

………………………………… 
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در ضرورت اقدامات مشترک رسانه ای و مقابله با 
 تشديد سانسور و سرکوب

  بهروز سورن
شايد هيچ کجای دنيا پيوستن به خانواده رسانه ای باندازه  ايران همراه 

شری که امروزه اتصال به اين زنجيره حياتی ب. با خطر و نگرانی نباشد
نقش اصلی در برقراری ارتباطات ميان احاد بشری را بعهده تکنولوژی 

 در کشورمان بازی با آتش  و سر سبز –پيشرفته اينترنتی گذاشته است 
  .برباد دادن محسوب ميگردد

اين نکته اما بی برهان نيست و عاملين ايجاد چنين فضائی آکنده از 
 که چه ميکنند و برای چه به اين رعب و وحشت و دل نگرانی ميدانند

آنها بخوبی ميدانند که انتشار آزادانه اخبار و . اقدامات دست می يازند
اطالعات پايه های فريب و نيرنگ حاکمان اسالمی را لرزانتر خواهد 
کرد و شمارش معکوس حذف  آنان از اريکه قدرت را شتاب خواهد 

  .بخشيد
س انداختن در دل روزنامه نگاران ايجاد پايگاههای اينترنتی برای  هرا

و نويسندگان و هنرمندان  اگرچه تازگی ندارد ولی شدت و حدت آن در 
هزاران پايگاه  وبالگی تخريبی و تبليغی از . حال حاضر بی مثال است

سوی بسيج در حوزه های باصطالح علميه و هم اکنون نيز سازمان 
ان ظلمت و تباهی دادن باندهای سياه سانسور از سوی سپاه پاسدار

ماحصل تحرک دوچندان  رژيم برای مقابله با هرگونه صدای آزاد و 
  .مستقل در داخل و خارج کشور است

اگر زمانی چماقداران و زنجيربدستان حاکم دانشجويان و قلم زنان آگاه 
را نشان رفتند و به تيغ ارتجاع کشيدند و يا زنجيره ای قتلعام کردند اما 

نسلی . ديگر و جوانتر روبرو هستند که بی شمار استامروزه  با نسلی 
که  نه در دانشگاهها و نه در صحنه کوچه و خيابان مهار زدنی نيست 
و هر از گاهی چهره پر صالبت و پتانسيل بالقوه خود را بروز ميدهد و 
برآمد آن وحشتی است که حاکمان را به فيلترينگ سانسور بازداشت ها 

  .جديد از اين نوع مجبور ميسازدو  دستبردن به تدابير 
پروژه گسترده  تشديد سرکوب روزنامه نگاران و وبالگنويسان که 
متکی بر بودجه های کالن  از سوی قوه قضائيه قانونمند ميشود و 
اجرای آن بر عهده بازوان سرکوب حاکميت از جمله بسيج و سپاه 

 کما اينکه گذاشته شده است تنها ميتواند بطور موضعی موثر واقع شود
جبهه آزاديخواهان  با توسل به سيستمهای فيلتر شکن چه در زمينه 
های اجتماعی و چه سياسی  بخشا سياستهای رژيم را در اين زمينه کم 

  .اثر کرده و  موفقيتهايی را کسب کردند
مزدوران جمهوری اسالمی فرهنگ و ادبيات الزمه برای سرکوب 

فعاليتهای . قلمزنان و وبالگنويسان اينترنتی را نيز  بکار ميبرند
 با الفاظی از قبيل –اجتماعی و سياسی  وبالگنويسان را در اين عرصه 

 ضاله و شبکه های براندازی ناميده و با تصويب قانون –مستهجن 
 مجلس و ايجاد مرکز بررسی جرائم سازمانيافته جرايم رايانه ای در

  .اينترنتی سرکوب را در اين زمينه سيتماتيزه  ميکنند
راه اندازی سايت گرداب که فعاليت ويژه اش جاسوسی برای رژيم و 

  .ايجاد فضائی آزادی کش و آزاديخواه ستيز است نيز بدينجهت ميباشد
ازوهای چماقدار رژيم اين پايگاه جاسوسی رژيم ضمن اينکه  يکی از ب

در عرصه اينترنت محسوب ميشود و به ايجاد رعب و وحشت در ميان 
جوانان دانشجويان و زنان و روزنامه نگاران ميپردازد از طريق سيستم 
نظرخواهی خود خوانندگان را به جاسوسی فرا خوانده و به جمع آوری 

  .اطالعات بر عليه وبالگنويسان و فعالين سياسی ميپردازد
بخش افشاگری اين سايت حکومتی حتی وظيفه  قوه قضائيه رژيم را نيز 

.....  بر عهده گرفته و با درج تصاوير تعدادی از دستگيرشدگان و 
  :کيفرخواست آنان را نيز برخا اينچنين منتشر ميکند

  ....لينک به سايت ضد اسالمی 
  ثبت دومين و ميزبانی از سايتهای ديگر غير وابسته

  راردادن مطالب همجنس گرايانهدر دسترس ق
  درج مطالب ضد دينی

  درج تصاوير دستکاری شده خمينی و رهبران نظام
  لينک به سايتهای ضداسالمی

  اهانت به رهبری و رئيس جمهور از طريق نمايش کليپ
  ...................و

اعمال فيلترينگ و سانسور نه موضوعی جديد است و نه  با مولفه های 
اين . کی کنونی پايانی بر آن ميتوان در نظر داشتسياسی و تکني

اقدامات گسترش يابنده  رژيم حاکم اگر چنانچه در ميان گردانندگان 

رسانه ها و بطور کلی مخالفان رزيم آغاز بحث است اما هنوز بعنوان 
  . مبحثی باز باقيمانده است

ان تشخيص شرايط اگرچه از ديد و نکته بينی فعالين سياسی و گردانندگ
رسانه ها پوشيده نمی ماند ولی  سامان دادن اشکال مبارزه ای نوين و 
مکانيزم های مقابله و متناسب با شرايط ايجاد شده را در برابر همه 

  اينکه چه بايد کرد؟. آزاد انديشان قرار ميدهد
آيا ميبايستی به شرايط ايجاد شده تن داد و سر تسليم در برابر قضا و 

  قدر فرود آورد ؟
  يا با تکرار اين گفته که اين هم بگذرد در انتظار کنش آتی حاکمان بايد نشست؟آ

بی ترديد خروج از شرايط تحميل شده کنونی چه برای فعالين رسانه ای 
اين امکان زمانی ميسر . در داخل کشور و چه در تبعيد امکان پذير است

خواهد شد که ديالوگ گسترده نهادهای مستقل سياسی خبری برای 
دستيابی به ابزارهای جديد در جهت مقابله با موج گسترده سرکوب و 
سانسور در فضائی خارج از تعلقات ايدئولوژيک و سازمانی شخصی و 
کم ربط به نيازهای غير قابل انکار کنونی  و خيره شدن به مطالبات 
عمومی جنبش های موجود در داخل کشور ميسر گردد کما اينکه تنها 

   برای نيل به ازادی و دفاع از آزادی بيان و -ه ای حفظ موقعيت رسان
. مقابله با سانسور فزونی يابنده حاکمان الزم اما کافی نيست

2.4.2009  

.............................................  
 ى مبانی دموکراسی مشارکتیبحثی درباره : بقيه

 رونی و درنهادهای خود مديريتی، اما ايجاب می کند که در حيات د
چهارچوب روابط درون سازمانی اين نهادها از بکارگيری مکانيزم های 
نابرابری گستر، ميدان دادن به نخبه ساالری و بوروکراتيزم بطور جدی 

در اين رابطه بويژه بهره گيری گسترده از مکانيزم های .  اجتناب شود
دمکراسی مستقيم، کاربست اشکال هرمی در شکل دادن به سازمان 
درونی نهادهای خود مديريتی و اجتناب از گزينش اعضای هسته 
رهبری کننده نهادهای خود مديريتی در انتخاب عمومی و با رای 

بويژه در کارخانجات و موسسات بزرگ اقتصادی با انتخاب (همگانی 
اعضای هسته رهبری کننده نهادهای خود مديريتی در انتخاب عمومی و 

س نزديک و دائمی کارگران با نمايندگانشان با رای همگانی  امکان تما
و حسابرسی و نظارت موثر آنها بر کارکرد نمايندگان از آنها سلب شده 
و راه برای تاثيرپذيری نمايندگان از عوامل خارج از اراده کارگران 

محدود کردن دوره نمايندگی افراد در مسوليتهای ) گشوده خواهد شد 
نمايندگان از اهميت بسيار برخوردار رهبری و فراخوانی سهل الوصول 

  .است
اين درست است که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی نيز پاسخگويی به 
الزامات هدايت آگاهانه اقتصاد و دست يابی به اهداف چند گانه در 
عرصه برنامه ريزی اقتصادی محدوديت های مختلفی را در رابطه با 

اختار و در بکارگيری حوزه قدرت و اختيار مديريتی، در شکل و س
در .  الگوهای مديريتی ايده آل به نهادهای خود مديريتی تحميل می کند

دمکراسی مشارکتی، اما هيچ تصميم گيری و سياست گذاری عمده 
مربوط به سرنوشت کارگران و حقوق بگيران از فراز سر آنها و خارج 

 و  قدرتی کارگران-از اراده و تصميم دمکراتيک نهادهای سياسی 
زحمتکشان بر آنها تحميل نمی شود و کارگران و حقوق بگيران در هر 
حال از آزادی و اختيار الزم برای تغيير و تجديد نظر درهر تصميم گيری 

همانطور که قبل از اين گفتم در .  و سياست گذاری برخوردارند
دمکراسی مشارکتی همه تصميم گيری ها و سياست گذاری های کالن 

 جمله تعيين تکليف درباره حفظ، الغاء، ايجاد و احياء اقتصادی و از
اشکال مختلف مالکيت در حوزه های مختلف اقتصادی و ترسيم حدود 
اختيارات و وظايف نهادهای خود مديريتی نيروی کار و زحمت در 
عرصه های  اقتصادی مختلف، در حوزه اختيار و قدرت نهادهای 

 قدرتی -ه نهادهای سياسی  قدرتی دمکراتيک مردم واز جمل-سياسی 
در اين ميان نقش .  خود ويژه کارگران و زحمتکشان قرار خواهد داشت

 قدرتی کارگران و زحمتکشان بويژه از اهميت تعيين –نهادهای سياسی 
کننده ای در ترسيم و تنظيم سياست گذاری های کالن اقتصادی بر 

 برغم خوردار بوده و هيچ تصميم و سياست گداری عمده اقتصادی
  .خواست و اراده اين نهادها شکل اجرايی بخود نخواهد گرفت

برگرفته شده (  مارکس و انگلس، ايدئولوژی آلمانی، فصل اول -1
از کتاب لودويک فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانی، ترجمه پرويز بابايی، 

  )   نشر چشمه 312صفحه 

............................................. 
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  چالش های گذشته و تاملی در موقعيتنقدی بر
 چالشگران کنونی ضد نظام جهانی سرمايه 
  از ديدگاه بخشی از نويسندگان فراخوان باماکو

  يونس پارسا بناب
  بخش اول

  درآمد
اين نوشتار براساس منابعی که نگارنده درباره فوروم اجتماع جهانی، 

، تنظيم و فوروم جهان سوم و کنفرانس باماکو جمع آوری کرده است
هدف از تهيه اين نوشتار آشنا ساختن رفقا و . تهيه گشته است

خوانندگان اين نشريه با انديشه ها و برخوردهای بخش قابل توجهی از 
مارکسيست های جهان است که در عرض سی سال گذشته بعد از 
تحقيقات و مناظرات فراوان به جمع بندی ها و نتيجه گيری هائی در 

 1942(ا و محدوديت های تاريخی سه انترناسيونال مورد دست آورده
دست ) 1947 – 1991(و سه چالشگر عصر جنگ سرد ) 1862 –

يافته و سپس بر اساس درس آموزی ها و تجربه اندوزی ها از آن 
چالش های گذشته، دست به ايجاد استراتژی های مبارزاتی جديد در 

با اينکه . ده اندمصاف با نظام جهانی سرمايه در قرن بيست و يکم ز
نگارنده ضرورتا با تمام جمع بندی ها و نتيجه گيری های اين 
نويسندگان فعال مارکسيست موافقت ندارد، ولی بطور کلی تحليل ها و 
شيوه های برخورد آنها به مسائل بزرگی که امروز جنبش جهانی 
کمونيستی با آنها روبرو است را قدمی مهم در پيشرفت امر مبارزه عليه 
نظام جهانی سرمايه و ايجاد شرايط ذهنی و عينی برای بازسازی دنيای 

  .بهتر با چشم انداز سوسياليستی در قرن حاضر ارزيابی می کند
   تنوع و راهکار ادغام مسئله

سرمايه داری که از عمر آن پانصد سال می گذرد، امروز به شکرانه 
نی تبديل شده تشديد پروسه جهانی شدن سرمايه، به يک نظام غالب جها

اين نظام که با سياست های مداخله گرانه و تجاوزات نظامی در . است
اکناف جهان تالطم، آشوب و بيدادگری بوجود آورده، زمانی به طور 
موثر می تواند توسط جنبش های سياسی و اجتماعی به چالش جدی 

ولی . طلبيده شود که قربانيان آن نيز در سظح جهانی متشکل گردند
ت اين است که رشد ناموزون ناشی از منطق حرکت سرمايه که واقعي

جهان را به دو بخش مکمل و الزم و ملزوم توسعه يافته مرکز و توسعه 
نيافته پيرامونی تقسيم کرده است، مشکالت جدی و موانع بزرگی را 

در نيمه دوم . برای استقرار يک تشکل جهانی اصيل بوجود آورده است
ول قرن بيستم، در کشورهای توسعه يافته مرکز به قرن نوزدهم و نيمه ا

خاطر تفوق سرمايه داری به عنوان شيوه اصلی توليد، تضاد بين 
سرمايه و کار نه تنها از همان اوان تشديد يافت بلکه بعد از رواج و 
رونق مناسبات سرمايه داری به تنها تضاد عمده و اصلی در آن جوامع 

الجرم به پيدايش و گسترش سه اين تالقی و تضاد . تبديل گشت
انترناسيونال کارگری در آن دوره منجر گشت که عموما و عمدتا دارای 

برای رهائی انسان از ) يا کمونيستی(افق و چشم انداز سوسياليستی 
ولی خصلت امپرياليستی گسترش و حرکت جهانی . ظلم طبقاتی بودند

ژگيهای مشخص و سرمايه در کشورهای توسعه نيافته پيرامونی نظام وي
متفاوتی را بوجود آورد که به نوبه خود باعث شکلگيری و گسترش 
تضادهای مهم و جديد و الجرم شکل های متفاوت و بی سابقه مبارزات 
اجتماعی و سياسی در آن کشورها گشت که ما بايد در مالحظات و 

امروزه بر خالف دوره تاريخی سه . تامالت خود به آنها توجه کنيم
سيونال، شکل های متفاوت و بی سابقه مبارزاتی عليه نظام جهانی انترنا

معلول تنوع و تکثر شرايط سياسی و اجتماعی ويژه ای است که سير 
حرکت سرمايه در مرحله امپرياليستی آن در کشورهای پيرامونی بوجود 

  . آورده است
به طور کلی، تنوع و تکثر شرايط سياسی و اجتماعی در کشورهای 

 جهان که کليت نظام جهانی را تشکيل می دهند، منتج از ماهيت گوناگون
در اين مورد بايد در تحليل های خود به دو . رشد سرمايه داری است

  : نکته کليدی توجه کنيم 
 رشد و توسعه سرمايه داری و چگونگی سير آن در کشورهای – 1

 مرکز تفاوت اساسی و فرق نمايان با کشورهای پيرامونی داشته است
  ). ماهيت امپرياليستی رشد(
 تکثر کشورهای توسعه يافته مرکز بويژه در اروپای آتالنتيک، که – 2

 ملت های گوناگون در آن بخش از –منجر به پيدايش و گسترش دولت 
نظام گشته است، باعث رقابت ها و تبانی های مدام و جنگ های منطقه 

که کشورهای با اين. ای و جهانی در دويست سال گذشته شده است

توسعه نيافته پيرامونی عموما تابع منطق و الزامات انباشت و تمرکز 
سرمايه در کشورهای مرکز بوده و هستند ولی شکلگيری طبقاتی و 
اجتماعی در آنها برخالف کشورهای مرکز، فقط محدود به کارگران 

مردم جوامع روستائی و دهقانی نيز که دائما مورد تجاوز . نبوده است
 حرکت امپرياليستی سرمايه قرار می گيرند، هنوز هم مثل کارگران منطق

، قربانيان )به عنوان طبقات فرودست(و حتی در اوج رونق جهانی شدن 
  . نظام محسوب می شوند

 دولت ها چه آنهائی که در –در جريان شکلگيری تاريخی خود، ملت 
ه اند، بخش پيرامونی و چه آنهائی که در بخش مرکز نظام قرار گرفت

ويژگی ها و خصلت های مشخص و متمايز بخود را در دامن خود تکامل 
 بطور مثال، طبقات مسلط و  .داده اند که بررسی آنها حائز اهميت است

حاکم فرا دست در اين کشورها که امکانات رسوخ و حرکت سرمايه را 
در آن کشورها مهيا می سازند، از يک کشور به يک کشور ديگر و از 

در اين . ره تاريخی به يک دوره تاريخی ديگر با هم تفاوت دارنديک دو
شرايط، فرهنگ های سياسی متفاوت و نظام های ارزشی، سنن و آداب 
و خلقيات متنوع در اين کشورها به وجود می آيند که هر يک شکل های 
گوناگون بيان و گفتمان، اشکال مختلف مبارزاتی و خواسته های 

مضافا و بويژه، رشد نيروهای عظيم و . آورندمتفاوتی را ببار می 
فراگير توليدی در طول و مسير انقالبات تکنولوژيکی و علمی باعث 
تغييرات مهمی در سازماندهی کار و شکل های گوناگون اسارت و 

  .استثمار کارگران توسط سرمايه می گردد
 کليت اين واقعيات متلون و متنوع به ما می گويد که بازيگران سياسی
را در صحنه جهانی نبايد به سادگی فقط منحصر به بورژوازی و پرولتر 

اين ساده انگاری نه تنها به پوليميک های گوناگون بی ثمر دامن . بدانيم
می زند بلکه ما را در درازمدت از اتخاذ يک جهت گيری جدی و اصيل 

اين تنوع چون عينی است در . سياسی و استراتژيک محروم می سازد
اقشار متعددی را در درون طبقات فرودست پديد می آورد که به نتيجه 

نوبه خود باعث تنوع در روند مبارزاتی رزمندگان و قربانيان نظام می 
  . گردد

تنوع سياسی ضرورتا خواهان يک الحاق طبيعی مبارزات عليه دشمن 
درست بر عکس، تنوع باعث می شود که پی آمد های . اصلی نيست
مثل تالقی بين کارگران شهر و روستا ) قی های گروهیتال(منفی بالقوه 

  .بوجود آيند) بطور مثال در مورد قيمت مواد غذائی(
تکثر و تنوع در نوع و شکل مبارزات در کشورهای پيرامونی عموما 
شرايط را برای ظهور جنبش های آزاديبخش ملی که مشروع و غالبا 

ها در عين حال بعضی اما اين جنبش . مثبت هم هستند، آماده می سازد
. خطرات و توهمات نيز با خود می آورند که بايد به آنها توجه جدی کرد

بخصوص بايد به اين نکته توجه کرد که در برخی از اين جنبش ها 
خطر مقتدر شدن نيروهائی که ظاهرا طبقات فرودست را در اين جنبش 

ميوه "ه اين نيروها که در مواقعی ب. نمايندگی می کنند، وجود دارد
در فردای انقالب تبديل می شوند، جامعه را بيش از پيش " چينان انقالب

  . به محور نظام جهانی متصل می سازند
تا زمانی که سرمايه داری جهانی که يک نظام ماهيتا امپرياليستی است، 
به تفاوت های نمايان و شکاف ها بين کشورهای مرکز و کشورهای 

هور و عروج جنبش های رهائی بخش در پيرامونی دامن زده و باعث ظ
کشورهای پيرامونی می گردد، ما با مسئله تنوع و تکثر در مبارزه عليه 

مسئله اين است که چالشگران ضد نظام . نظام جهانی درگير خواهيم بود
چگونه می توانند با درس آموزی و تجربه اندوزی از چالش های 

مبارزاتی آنان از يک سو گذشته و با بررسی پيروزی ها و نکات مثبت 
و کمبودها و محدوديت های تاريخی آنها از سوی ديگر به سازماندهی و 
استقرار يک نهاد جهانی با چشم انداز براندازی و جايگزينی نظام 

  . جهانی سرمايه نايل آيند
در اين نوشتار بعد از تاملی درباره سه انترناسيونال و سپس بررسی 

سوويتيسم، جنبش (ر نيمه دوم قرن بيستم کوتاه سه چالش ضد نظام د
، به ويژگی )های رهائی بخش و دولت های رفاه سوسيال دموکراسی

در . ها، صفات و ماهيت چالش های کنونی عليه نظام جهانی می پردازيم
خاتمه، طی جمع بندی ها و نتيجه گيری، چند و چون آينده جهان و 

  ه را از ديدگاهاستراتژی رهائی بشريت زحمتکش از يوغ سرماي
  .نويسندگان فراخوان باماکو مورد بررسی قرار می دهيم

   1864-1943: درس آموزی از سه انترناسيونال 
 تنوع در شرايط کشورهای توسعه يافته مرکز در دوره بعد از انقالب   

صنعتی در اروپا يک چالش جدی در راه مبارزاتی قربانيان نظام بوجود 
مللی سوسياليستی و کارگری دقيقا به خاطر جنبش های بين ال. آورد

تاريخ . مقابله با اين چالش و از بين بردن اين مانع بوجود آمدند
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انترناسيونال ها نزديک به يک قرن و نيم پيش با تاسيس انترناسيونال 
درس آموزی از اين تجربه تاريخی ما .  بوجود آمد1864اول در سال 

نونی را بهتر فهميده و راه را قادر خواهد ساخت که چالش های ک
  . کارهای موثرتری را برای استراتژی مبارزاتی خود انتخاب کنيم

انترناسيونال اول دقيقا به خاطر اين امر تاسيس يافت که حرکت ها و 
جنبش های کارگری را که در کشورهای گوناگون بطور جداگانه و 

بات متعدد انقال. پراکنده بوجود آمده بودند، در همديگر ادغام سازد
بطور شفاف تاثيرات ....  در کشورهای فرانسه، انگلستان و1848

قربانی اصلی گسترش . منفی اين جدائی ها را بر مالء ساخته بودند
سرمايه داری در کشورهای اروپای غربی و مرکزی که آرزوی 

 بيان شده بود، به 1848اش در انقالبات ) و کمونيستی(سوسياليستی 
پرولتاريا شامل اقليتی از انسان ها بود . عروف گشتم" پرولتر "اسم 

در کارخانه ها، معادن و کارگاه های ) 1848 – 1876(که در آن دوره 
چون اين کارگران عمدتا متعلق به کشورهای . صنعتی مشغول کار بودند

اروپای شمال غربی و بعدا آمريکای شمالی بودند در نتيجه ميدان عمل 
اروپای آتالنتيک و آمريکای (د به اين مناطق انترناسيونال اول محدو

  . می گشت) شمالی
با اين کمبودها، انترناسيونال اول موفق شد که مبارزات سياسی و 
. اجتماعی متنوع را که در آن زمان بوجود آمده بودند را سازماندهی کند

اين انترناسيونال قادر شد که سازمان های گوناگون و تشکل های 
وجوانان، اتحاديه های صنفی، کمون ها، گروه ها و مختلف، احزاب ن

 شاخص چون مارکس، پرودون و  "منفردين " انجمن های مدنی و 
دايره فعاليت و تحليل از مسائل، طرح . باکونين را دور هم جمع کند

پيشنهاد های استراتژيکی و ارائه ايدولوژی های بسيج کننده توسط 
می دهند که آنها دارای پيشينه شخصيت های درون انترناسيونال نشان 

ها و انديشه ها و تجارب خيلی متنوع و متفاوت و گاها نامتجانس باهم 
محدوديت های تاريخی انترناسيونال اول در گستره انگاشت ها ی . بودند

نظرگاه پدرساالری حاکم در روابط زنان و : آن دوره عبارت بودند 
 جهان بويژه کشورهای مردان، نبود و يا کمبود دانش درباره بقيه

" اروپا مدارانه"و در نتيجه داشتن نظرگاه های تنگ ...آفريقا، آ سيا و
  ...درباره مقوالت و انگاشت هائی چون تعريف و هويت ملی و

مضافا در داخل انترناسيونال اول، ايدئولوژی های مختلفی به جدال عليه 
بودند از يکديگر برخاستند که معروفترين و مهمترين آنها عبارت 

به . مارکسيسم تازه متولد شده، آنارشيسم و جنبش خود جوش کارگری
هر رو درسی که ما می توانيم از تجربه حضور و مبارزات انترناسيونال 

 . بگيريم وجود احترام متقابل و دموکراتيک به اصل تنوع در درون آن بود
ی بر اساس کامال اصول متفاوت) 1899 – 1914(انترناسيونال دوم 

سرعت روند پرولترسازی درکشورهای اروپای باختری و . تاسيس يافت
آمريکای شمالی در آن زمان به تولد احزاب کارگری جديد منجر گشت 
. که تعداد پيروان آنها در داخل طبقه کارگر قابل توجه و چشمگير بود

اين احزاب منجمله حزب کار انگلستان، حزب سوسيال دموکراسی 
 سنديکاليست های انقالبی فرانسه، با اينکه خيلی مارکسيست آلمان و

ازهم ديگر تفاوت داشتند ولی در ابتدا بر اساس هدف جايگزين ساختن 
اعضای درون . نظم سرمايه داری با سوسياليسم، باهم متحد شدند

انترناسيونال دوم رويهم رفته روی اين اصل متحد القول بودند که يک 
خط درست را به دوش خود خواهد حزب در هر کشوری رسالت داشتن 

کارل (فردريک انگلس و ديگر مارکسيست های آن زمان . کشيد
به درستی اين امر را ...) کائوتسکی، آنتونيولبريوال، جورج پلخانف و

  . يک پيشرفت در مقام مقايسه با انترناسيونال اول محسوب می داشتند
جنبش بين المللی نسل جديد رهبران انترناسيونال دوم خدمات جديدی به 

کارگری و همبستگی احزاب و سازمان های مارکسيستی و کمونيستی 
ولی اين انترناسيونال نيز دارای محدوديت های تاريخی بود که . کردند

  . ذکر آنها برای تجربه اندوزی و درس آموزی حائز اهميت است
احزاب درون انترناسيونال دوم به عناوين و شکل های مختلف به سوی 

در مورد . ايت از امپرياليسم و ناسيوناليسم اروپائی کشيده شدندحم
مسئله استعمارگری و گسترش امپرياليستی، رهبران انترناسيونال 
عموما گسترش امپرياليستی را توجيه کرده و اعالم کردند که گسترش 
امپرياليستی به طور عينی يک پی آمد مثبت دارد و آن اين است که 

البته .  را به مدرنيته سرمايه داری رهنمون می شودمردمان عقب افتاده
اين چشم انداز تاريخی با در نظر گرفتن ماهيت امپرياليستی موجود در 
گسترش و حرکت جهانی سرمايه توسط تعداد انگشت شماری از 
مارکسيست ها مثل لنين، لوکزامبورگ و بوخارين به زير سئوال جدی 

به طور مناسبی پی " امپرياليست سوسيال " واژه و مفهوم . کشيده شد
آمدهای اين صف آرائی سوسياليست های درون انترناسيونال دوم را 

شايان توجه . تعريف می کند) دور انگاشت اکونوميستی سرمايه داری(
است که اين انگاشت هنوز هم بعد از گذشت صد سال و اندی يکی از 

ی از خصلت های ويژه احزاب سوسيال دموکراسی و حتی تعداد
  . روشنفکران مارکسيست در اروپا است

بهررو کشش به سوی امپرياليسم فرصت حمايت ناسيوناليستی از 
برنامه های طبقات حاکمه سرمايه داری را در عرصه امور و روابط بين 

همانطور که می دانيم، احزاب درون انترناسيونال . المللی تقويت کرد
گ جهانی اول متالشی گشته دوم به خاطر گسترش شوونيزم ناشی از جن

  . و نتيجتا عمر انترناسيونال دوم نيز به پايان رسيد
در مبارزه عليه محدوديت ) کمينترن(، انترناسيونال سوم 1919در سال 

های تاريخی، نکات ضعف بويژه کشش به سوی امپرياليسم رايج در 
از اين سازمان با حمايت . انترناسيونال دوم بوجود آمده و تاسيس يافت

ايجاد احزاب کمونيستی در کشورهای پيرامونی نظام جهانی در واقع به 
. عنوان يک نهاد نه بين المللی بلکه جهانی در صحنه سياسی مطرح شد

کشورهای توسعه " (کارگران غرب " اين نهاد جهانی به روشنی اتحاد 
کشورهای توسعه نيافته " (دهقانان شرق " را با ) يافته مرکز
آزمون ها و آموزش های مائو و ديگران اين . ا اعالم کردر) پيرامونی

تحول و رشد در جنبش کمونيستی را با طرح انترناسيوناليستی که کليه 
خلق های تحت ستم را در اتحاد با پرولتاريای کليه کشورها قرار دهد، 

، همکاری بين بقايای کمينترن و جنبش 1950در دهه . ترسيم کردند
نفرانس باندونگ و سپس در کنفرانس کشورهای در ک(غير متعهد ها 

انديشه و پراتيک جهانی ساختن مبارزات ضد امپرياليستی ) سه قاره
  . رااين بار در سطح کره خاکی تقويت کرد

انترناسيونال سوم نيز مثل انترناسيونال دوم بر اين اعتقاد پافشاری کرد 
را " خط درست " که در هر کشوری فقط يک حزب واحد قادر است 

از اين موضع انترناسيونال، اين حزب واحد می تواند و بايد . ارائه دهد
به تمام خواسته های اتحاديه های کارگری و سازمان های توده ای 

  . طرفدار کارگران موجود در جامعه پاسخگو باشد
مضافا، انترناسيونال سوم خود را در شرايط ويژه ای يافت که در گذشته 

اين . نال های سابق با آن روبرو نشده بودندهيچ وقت انترناسيو
مجبور به دفاع ) 1942تا سال (انترناسيونال تا زمانی که موجود بود 

بعد از پايان جنگ جهانی .  کشور سوسياليستی بود–از اولين دولت 
دوم نيز بقايای انترناسيونال مجبور به دفاع از اردوگاه سوسياليستی 

يونال چهارم هم که در عکس العمل به ناگفته نماند که انترناس. گشت
سياست های انترناسيونال سوم به وجود آمد، هيچ وقت نتوانست 
ابتکاری از خود بروز دهد و در نهايت تشکل های سازمانی آن نيز 

  . تفاوت چندانی با تشکل های انترناسيونال های سابق نداشتند
و اشتعال " جنگ سرد " بعد از پايان جنگ جهانی دوم، آغاز دوره 

جنبش های استقالل طلبانه و آزاديبخش در کشورهای آفريقا، آسيا و 
آمريکای التين شرايط بين المللی به خاطر گسترش تنوع در نوع و 
ماهيت مبارزاتی در سطح جهان دستخوش تحول قرار گرفته و 

  .چالشگران جديدی را در مقابله با نظام جهانی بوجود آورد
  1947- 1991" : رد جنگ س" سه چالشگر عصر 

، ملت ها و دولت 1945بالفاصله بعد از پايان جنگ جهانی دوم در سال 
های در بند در آرزوی استقرار نظامی که در آن حقوق ملی بويژه حق 

که نزديک به دويست سال از آن محروم گشته و (تعيين سرنوشت آنان 
ه شود، ، به رسميت شناخت)تحت سلطه استعمارگران کهن و نوين بودند

در اين .به حرکت در آمده و به سوی ايجاد همبستگی جهانی رفتند
حرکت ها، حق توسعه ملی در چهارچوب حاکميت ملی پايه اساسی اين 

اين آرزو به جهت مبارزات خستگی . همبستگی جهانی را تشکيل می داد
ناپذير ملل مختلف در اقصی نقاط جهان سوم منجر به عقب نشينی 

....) چين، اندونزی، هندوستان، ايران، برمه و(در آسيا امپرياليست ها 
و برگزاری کنفرانس باندونگ در ....) مصر، غنا، گينه و(و در آفريقا 

 به 1960به شکرانه باندونگ که در نيمه دوم دهه .  گشت1955سال 
تبديل گشت، بخشی از کشورهای " کشورهای غير متعهد " سازمان 

زرگی در جهت بهبود رفاه مردم بويژه در گام های ب) جهان سوم(جنوب 
 ملت های جديد و –عرصه های آموزش و پرورش، شکلگيری دولت 

بدون ترديد، . کاهش نابرابری های اجتماعی و صنعتی سازی برداشتند
محدوديت های باندونگ و سازمان غير متعهد ها بويژه در فقدان و 

که (غير متعهدها کمبود دموکراسی در کشورهای متعلق به باندونگ و 
بايد مورد ) به توسعه رفاه مردم پرداختند ولی به آنها حق تشکل ندادند

توجه قرار گيرند تا اينکه يک تصوير متعادل و معقولی از آن دوره را 
  . بدست آورده باشيم
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همبستگی باندونگ و غيرمتعهدها که سال ها نظام جهانی سرمايه را به 
ر نظام جهانی که حضورشان از ويژگی چالش طلبيد، با دو چالشگر ديگ

اين دو . های دوره بعد از جنگ جهانی دوم بودند، پيوند طبيعی خورد
نظام : ديگر عبارت بودند از ") ستون های مقاومت ("چالشگر 

جنبش ) يا چالشگر(و نظام ) سوويتيسم" (بلوک شرق " شوراهای 
فاه سوسيال های کارگری در اروپای آتالنتيک که مدت ها دولت های ر

در اين ميان، چين . دموکراسی را در آن دوره در اختيار خود داشتند
اين سيستم های . عصر مائو را داشتيم که پلی بود بين اين سه چالشگر

با اينکه با همديگر به رقابت ها و ") ستون های مقاومت ("چالشگر 
گاها رودررويئ های جدی می پرداختند، ولی به طور استراتژيکی 

مل همديگر بوده و در کارزار عليه نظام جهانی سرمايه الزم و مک
مجموعه اين نظام های چالشگر را می . ملزوم هم محسوب می شدند

توان اولين مرحله جهانی شدن مبارزه عليه نظام جهانی سرمايه تلقی 
به دليل حضور مثبت وجود اين سه چالشگر نظام، برای اولين بار . کرد

له سرمايه داری تقريبا در هر نقطه از جهان در تاريخ پانصد سا
مبارزات و اعتراضات وسيعی عليه نظام سرمايه شکل گرفته و گسترش 

اين مبارزات و کارزارها برخالف زمان حال عموما دارای . پيداکردند
رهبری، چشم انداز و تشکيالت بوده و عموما به يکی از چالش های 

  .ضد نظام جهانی تعلق داشتند
 و همکاری اين چالش ها عليه نظام جهانی سرآغازی نو در همبستگی

نظام جهانی که در فاز اوجگيری اين . سير تکاملی سرمايه داری گشت
چالش ها مجبور به عقب نشينی ها در کشورهای پيرامونی و اعطای 

گشته ) مرکز" (خودی " امتيازات قابل توجه به طبقه کارگر در کشورهای 
 ساختار اقتصادی خود بر اساس ايجاد شکل های بود همزمان تعديلی در

. نئوليبرالی، بوجود آورد" آزاد " نوين تسلط منجمله تبليغ و ترويج بازار 
تهاجم نظام عليه سه چالش با روی کار آمدن رونالد ريگان در آمريکا و 

 1980در اواسط دهه " تينا " مارگريت تاچر در انگلستان تحت نام 
ظام جهانی با تحميل منطق حرکت سرمايه سه تهاجم ن. تشديد يافت

چالشگر نيمه دوم قرن بيستم را که با هم بودند با بحران فروپاشی مواجه 
در تائيد اين نکته که اين سه چالش به هم بستگی داشتند کافی . ساخت

است اشاره کنيم که پروسه ريزش، افول و فروپاشی آنها نيز در رابطه و 
 1977- 1973اين پروسه که در سال های . ادبه موازات هم اتفاق افت

 و آغاز دوره بعد از جنگ 1980شروع گشته بود، در آخرين سال های 
به آنها و پديده " فرارسيدن " آرزوی . سرد به پايان عمر خود رسيد

رقابت مسالمت آميز " سبقت گيری با کشورهای مرکز نظام همراه با توهم 
  . ا به موازات هم حتمی ساختسقوط اين سه چالشگر ضد نظام ر" 

 1989- 1973افول و ريزش و باالخره سقوط سوويتيسم در سال های 
به عنوان يک ستون مقاومت سرآغاز افول و فروپاشی چالشگر ديگر 

 سوسيال دموکراسی در اروپای اسکانديناوی و -يعنی جنبشهای ککارگی 
در عرصه پيروزی های مدل سوسيال دموکراسی بويژه . آتالنتيک گشت

های توسعه اجتماعی، رفاه اقتصادی و پيشرفت فرهنگی که عمدتا واقعی 
و چشمگير بودند، دقيقا زمانی امکان پذير گشته و اتفاق افتاد که آن مدل 

" و توسعه های منبعث از آن، تنها وسيله مناسب و ممکن از طرف 
 نظام سرمايه برای جلوگيری از گسترش انديشه های برابری" عقالی 

در آن بخش " نفوذ شوروی " و " چالش کمونيستی " طلبی در راس آن 
در همين رابطه، افول و سقوط . از نظام جهانی مورد پذيرش قرار گرفت

 را در اروپا نيز بايد با در نظر گرفتن 1968جنبش های پيشرو و انقالبی 
افول و شکست انقالب فرهنگی در چين در آستانه پايان دوره چين 

الجرم افول و سقوط دو ستون و يا .  دون مورد مداقه قرار دادمائوتسه
ستون مقاومت نظام شورائی و ستون مقاومت جنبش های (چالش 
نيز ) جنبش های رهائی بخش(با افول و ريزش ستون سوم ) کارگری

  . رابطه تنگاتنگی داشتند
در دوره اوج گيری جنبش های رهائی بخش ملی رشد صنعتی سازی در 

بلکه اين .  جهان سوم ناشی از منطق حرکت امپرياليستی نبودکشورهای
. رشد را مبارزات و پيروزی های مردمان جهان سوم به ارمغان آورد

فرا رسيدن از طريق (بدون ترديد، اين رشد منجر به شکلگيری توهم 
اين توهم در زمانی پديد آمد که نظام جهانی سرمايه . گشت) سبقت گيری

در مقابل امواج خروشان و ( نشينی پراگماتيستی نيز بعد از يک عقب
در پی پيدا کردن فرم های جديد سلطه ) متنوع جنبش های رهائی بخش

فرق نمايان و تباين کهن بين کشورهای . خود را سامان می داد
امپرياليستی مرکز و کشورهای در بند جهان سوم که در گفتمان کشورهای 

به تدريج جای خود .  منعکس بودصنعتی در مقابل کشورهای غير صنعتی
اين فرق و تباين جديد به نام بخش . را به يک فرق نمايان جديد داد
و کشورهای توسعه نيافته ) متروپل(کشورهای توسعه يافته مرکز 

بنيان اصلی اين فرق و تباين جديد . معروف شد) حاشيه ای(پيرامونی 
در دست کشورهای عبارت بود از تمرکز و کنترل بر پنج انحصار جديد 

تکنولوژی های جديد، منابع طبيعی، حرکت و : مرکز که عبارتند از 
گردش سرمايه مالی، ارتباطات و اطالعات و سالح های کشتار همگانی 

  ). هسته ای و شيميائی(
دست آوردها و محدوديت های ستون مقاومتی جنبش های رهائی بخش از 

 بورژوازی و سرمايه داری در ما می طلبد که سئوال کليدی درباره آينده
اين سئوال تا . کشورهای پيرامونی نظام جهانی را دوباره مطرح سازيم

زمانی که سرمايه با جهانی تر شدن خود پيآمدهای شکاف براندازانه 
امپرياليستی به بار آورده و نابرابری پايدار بين کشورهای مرکز و 

به کالمی . ست نخواهد دادپيرامونی را ابدی می سازد، اهميت خود را از د
ديگر، آيا بورژوازی کشورهای پيرامونی ضرورتا مجبور بودند که خود 
را تسليم الزامات اين رشد نابرابر در جهان سازند؟ آيا آنها الزاما 
بورژوازی کمپرادور هستند؟ آيا راه سرمايه داری در تحت اين شرايط 

 يک مقدار مانور ضرورتا يک جاد ه بن بستی است؟ يا اينکه نه، با
که بايد (بورژوازی در کشورهای پيرامونی با اخذ امتيازات تحت شرايطی 

می تواند به رشد خودمختار سرمايه داری دست يافته ) دقيقا مشخص گردد
با کشورهای توسعه يافته مرکز " به آنها رسيدن " و طبقه خود را برای 

  آماده سازد؟ 
ات کدامين هستند؟ در کدام زمان و محدوديت ها در مقابل اين نوع امکان

مرحله وجود اين محدوديت ها ما را متوجه می سازد که راه سرمايه داری 
 بيش نيست؟ به اين سئواالت در گذشته  چيزی غير از يک راه توهم زائی

جواب هائی توسط هم متوليان و طراحان نظام جهانی و هم قربانيان نظام 
بعد از پايان جنگ جهانی . و دگم بوده اندداده شده اند که عمدتا يکجانبه 

 تمام  دوم، اکثر کمونيست های متعلق به کمينترن اعالم کردند که
 مائو و  در همان سال ها. بورژوازی ها در جهان سوم کمپرادور هستند

 تنها راه توسعه در کشورهای دربند  طرفدارانش نيز اعالم کردند که
 مرحله مرتبط به هم، به رهبری پيرامونی انقالب سوسياليستی در دو

بويژه طبقه دهقانان و مهمتر ازهمه تحت رهبری (پرولتاريا و متحدينش 
ولی آغاز و گسترش عهد باندونگ . می باشد) حزب طراز نوين کمونيست

(" نشان داد که تحت رهبری بخشی از بورژوازی در کشورهای پيرامونی 
واند موفق به توسعه در يک حاکميت پوپوليستی می ت") بورژوازی ملی 
حتی سال ها پيش از برگزاری کنفرانس باندونگ، . آن کشورها گردد

 – 1955(در هندوستان " بی طرفی مثبت " ترويج و اشاعه انديشه های 
شرايط ) 1949 – 1953(در ايران " موازنه منفی " و سياست ) 1948

" س را برای برگزاری کنفرانس باندونگ و سال ها بعد برای تاسي
  .آماده ساخته بود" سازمان کشورهای غير متعهد 

به هر رو عهد باندونگ و ستون مقاومت جنبش های رهائی بخش نيز 
ستون های مقاومت سوويتسم و جنبش های (مثل دو چالشگر نظام جهانی 
در مقابل تهاجم نئوليبرالی سازمان های ) کارگری دولت های رفاه

آمريکا، ژاپن : پيکان سه سره (مرکز اليگوپولی امپرياليستی کشورهای 
تاب مقاومت نياورده و به تدريج رو به افول و سقوط ) و اتحاديه اروپا

، بورژوازی کشورهای پيرامونی بعد از گشودن 1980از آغاز دهه . نهاد
سرمايه داری جهانی و قبول بی قيد " بازار آزاد " درهای خود به سوی 

بانک جهانی و صندوق بين " قتصادی تعديل ساختاری ا" و شرط مقرارت 
اگر در اوج عهد . المللی پول، دوباره موضع کمپرادوری خود را بازيافتند

باندونگ امپرياليست های مرکز مجبور به پذيرش، تعديل و عقب نشينی 
، 1980گشته و حتی امتيازاتی به کشورهای پيرامونی دادند، بعد از دهه 

بودند که با قبول منطق حرکت سرمايه اين بورژوازی کشورهای پيرامونی 
درست . مجبور به تعديل ساختاری گشته و انقياد و سلطه مرکز را پذيرفتند

است که عهد باندونگ نيز مثل عصر سوويتيسم و عصر جنبش های 
ولی چندی نگذشت که . کارگری دولت های رفاه به پايان عمر خود رسيد

گسترش صف بنديها و قطب ما در آغاز قرن بيست و يکم شاهد ظهور و 
سازی جديد سرمايه داری در کشورهای پيرامونی نظام بويژه در چين، 
هندوستان و برزيل ازيک سو و رشد مبارزات و کارزارهای متنوع و 

از سوی ...  ملت های آفريقا، آسيا، آمريکای التين و–مختلف در کشور 
های بالقوه و بدون يک تحليل جامع و عميق از اين حرکت . ديگر هستيم

تضادها و محدوديت های اين چالش های نوين نيروهای ضد نظام سرمايه 
قادر نخواهند گشت که استراتژی های مناسب و موثر برای ادغام جنبش 
ها و مبارزات محلی و ملی و بين المللی در مقابل نظام جهانی تدارک ديده 

به چگونگی در بخش بعدی اين نوشتار، پيش از اينکه . و سامان دهند
اين چالش های نوين بپردازيم، نظر اجمالی به قدر قدرتی امپرياليسم به 
عنوان يک مرحله دائمی در عصر گسترش جهانی شدن سرمايه، می 

 . اندازيم
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  يک مرحله دائمی در گسترش جهانی سرمايه داری: قدرت امپرياليسم 
را به رشد و توسعه سرمايه داری هميشه در جوامع شکاف های متعددی 

اين امر در تمام مراحل تاريخ پانصد ساله سرمايه داری . بار می آورد
اين ويژگی در سرمايه داری با اينکه يک اصل . واقعيت داشته است

علت اين امر عمدتا . محسوب می شود، ولی به آن کم بها داده شده است
 و به خاطر جو حاکم و يا حداقل وجود تمايالت اروپا محوری در انديشه ها

چشم اندازهای عصر مدرن منجمله در فرمول بنديها و جمع بنديهای 
 فرانسه، 1889انقالب (ايدئولوژيکی نيروهای پيشرو در انقالبات بزرگ 

بررسی . بوده است      )1949 روسيه و انقالب 1917انقالب اکتبر 
تاريخ رشد و تحول مارکسيسم نشان می دهد که انترناسيونال ها بعد از 

ها و مناظرات به تدريج خود را از قيودات و محدوديت های پژوهش 
بينش اروپا محوری نجات داده و در عصر شکوفائی کمينترن افق و چشم 
انداز غالب در اين نهاد بين المللی به مقدار قابل توجهی انسان محورانه 

  .بود
فهميدن اهميت فراوان واقعيت امپرياليستی و پيآمدهای استراتژيکی آن در 

ابطه با دگرديسی در جهان يک ضرورت اصلی برای نيروهای سياسی و ر
اجتماعی متعلق به قربانيان نظام جهانی سرمايه هم در کشورهای مرکز و 

امپرياليسم در بعضی مواقع اوضاع را . هم در کشورهای پيرامونی است
به طور غيرمستقيم به رشد شرايط عينی و عوامل ذهنی که نظام را به 

. يده و منجر به انقالب سوسياليستی می گردد، فراهم می سازدچالش طلب
" حلقه ضعيف  " 1917بدين جهت، اين تصادفی نبود که روسيه در سال 

در درون نظام توصيف شد و يا بعد از انقالب اکتبر در روسيه، در حاليکه 
انقالبات کارگری قابل انتظار در غرب به وقوع نپيوست، امواج انقالب به 

در نتيجه، کشورهائی که در . منتقل شد...) چين، ويتنام و(زمين مشرق 
آنها . آنها انقالب به وقوع پيوسته بود با يک وظيفه متضاد روبرو گشتند

به رقابت ) کشورهای مرکز(از يک سو می بايستی با بخش ديگر نظام 
به اين معنی که در دراز مدت و ( به پردازند  برخاسته و به سبقت گيری

و از سوی ديگر )  را بپذيرند- انباشت -ريج منطق حرکت سرمايه به تد
. را به پيش ببرند) ساختمان سوسياليسم" (وظيفه اصلی " می بايستی 

شايد ترکيب و معجونی از اين دو وظيفه راه را برای پيشروی آرمان های 
ولی واقعيت نشان داد که کشورهای . کمونيستی در جوامع مهيا می ساخت

بی بعد از تالش ها و مقاومت ها قربانی منطق حرکت سرمايه پسا انقال
در هر حال اين تضاد هنوز هم در . گشته و راه سرمايه داری را برگزيدند

مرکز شرايط عينی رشد تاريخی جوامع پسا انقالبی باقی مانده و هنوز هم 
در تحت شرايط عينی، رشد تاريخی آنها يک نقش کليدی در سرنوشت و 

  . ن ايفاء می کندآينده جها
در جوامع پسا انقالبی، احزاب کمونيست نقش بزرگی را در پيشبرد امر 

ولی اين احزاب که عمدتا در کمينترن عضويت . انقالب بعهده گرفتند
داشتند، بنابه مالحظات بين المللی و مسائل امنيتی به عوض اينکه به حل 

ردازند، وظيفه اصلی تضاد کليدی که در جوامع خود با آن روبرو بودند، بپ
انحالل . خود را دفاع از ميهن سوسياليستی کشور شوراها اعالم کردند

 از پيروی اين منطق که دفاع از کشور 1943کمينترن نيز در سال 
البته سرنوشت انقالب در . شوراها وظيفه اصلی است نشئت گرفت

  . کشورهای پيرامونی به گونه ای ديگر ورق خورد
ی يعنی مناطقی که حوزه های بی ثبات و پرتالطم نظام در جوامع پيرامون

. امپرياليستی را شامل می شد، نوعی انقالب در صدر برنامه قرار گرفت
رهائی ملی از امپرياليسم و در : اما هدف انقالب پر از معما و ابهام بود 

به . عين حال حفظ مناسبات اجتماعی رايج در مدرنيته سرمايه داری
مثل چين، ويتنام و ( در جوامعی که شاهد انقالب راديکال کالمی ديگر، چه

اين تضاد اصلی .. و چه در کشورهائی مثل مصر، اندونزی، غنا و) کوبا
اين . رسيدن به آنها و يا ساختمان سوسياليسم: به قوت خود باقی ماند 

چالش به نوبه خود با يک وظيفه ديگر يعنی دفاع از کشور شوراها، که 
شده بود، گره " تحديد " يست های نظام محاصره و يا توسط امپريال

  . خورد
در سال های پس از پايان جنگ جهانی دوم، کشورهای شوروی و سپس 
چين خود را با تالش جدی کشورهای امپرياليستی مرکز که خواهان 

شايان توجه است که در . ايزوله کردن آن کشورها بودند، روبرو يافتند
ريکا، استراتژی اين قدرت سلطه طلب نظام يک سوم تاريخ کوتاه آم

 بدون در نظر – شوروی و چين –سرمايه دور هدف انهدام دو رقيب خود 
. گرفتن اينکه آنها به طور واقعی سوسياليست بودند يا نه، حلقه می زد

واشنگتن در اين مدت موفق شد که متحدين خود را درگير و مطيع اين 
ستراتژيکی خود، آمريکای هژمونی در پيشبرد هدف ا. استراتژی سازد

طلب نه تنها اتحاديه کاذب اروپا و ژاپن را با خود هم صدا و هم راه 
ساخت بلکه کشورهای پيرامونی را نيز با سرنگونی دولت های 

پوپوليستی رهائی بخش ملی و استقرار دولت های کمپرادور در خدمت 
  . اين استراتژی قرار داد

صحنه سياسی جهان، ممکن است که قابل در تحت اين شرايط حاکم بر
درک باشد که چرا در همه جهان کمونيست ها و ضد امپرياليست های 

استراتژی . ديگر اولويت را عموما به دفاع از جوامع پسا انقالبی می دانند
های سياسی که توسط لنين و سپس استالين و جانشينان او در شوروی 

که در چين زمان مائو و سپس در پياده گشتند، همچنين سياست هائی را 
چين بعد از مائو همزمان با سياست هائی که در کشورهای پيرامونی تحت 
حاکميت دولت های پوپوليستی رهائی بخش ملی پياد ه گشته و بمنصه 
ظهور رسيدند به اضافه آن سياست هائی که توسط احزاب کمونيستی 

ن تبعيت می کردند و يا بدون در نظر گرفتن اينکه آنها از مسکو و يا پک(
دفاع و (، همگی را می توان در رابطه با اين وظيفه اصلی )مستقل بودند

  .مورد تعريف و توصيف قرار داد) حفاظت از کشورهای پسا انقالبی
شوروی و چين نه تنها پيچيدگی ها و مشکالت مشخص انقالب بزرگ را 

سرمايه داری جهانی تجربه کردند بلکه خود را با پيآمدهای توسعه نابرابر 
هر دو بتدريج اهداف اصلی کمونيستی را فدای الزامات . روبرو يافتند

اين چرخش يعنی ترک هدف . ساختند" رسيدن به آنها " اقتصادی پروسه 
) آنچه که مارکس با آن کمونيسم را تعريف کرد(استقرار مالکيت اجتماعی 

 و افول دموکراسی و جايگزينی آن با مديريت دولتی که همراه با تقليل
توده ای بود، شرايط را برای رشد سريع به سوی ابقای سرمايه داری در 

در هر دو از اين . آماده ساخت) عليرغم تفاوت های آشکار(هر دو کشور 
تجارب تاريخی، اولويت به دفاع از دولت های جوامع پسا انقالبی داده 

خارجی هر يک از استراتژی ها هم در امور داخلی و هم در سياست . شد
از احزاب کمونيست جهان . اين کشورها در خدمت اين هدف قرار گرفت

خواسته شد که در جهتگيری های استراتژيک خود هم در درازمدت و هم 
به طور تاکتيکی و روزانه به امر دفاع از مهد و ميهن سوسياليستی 

 اين بينش و سياست خيلی از احزاب کمونيستی را در. اولويت بدهند
عرصه تفکر نقادانه ضعيف ساخته و آنها را از تنظيم و طرح استراتژی 
های مبتکرانه که بر اساس بررسی جامع از تضادهای موجود اجتماعی 

  .کشورهای خود بود، محروم ساخت
، سازمان های انقالبی متعددی در 1960البته درآن دوران بويژه در دهه 

خود را به خط دفاع از مهد و جهان بوجود آمده و رشد کردند که ضرورتا 
اين سازمان ها عموما خود را متعلق . مام وطن سوسياليستی مقيد نکردند

. به ديدگاهها و جنبش های مائوئيست، گوارايسم و قواميون می دانستند
 1960جنبش قواميون توسط گروهی از انقالبيون جوان در اواخر دهه 

ش يک ايدئولوژی را که رهبران اين جنب. در سطح جهانی رهبری می شد
ترکيبی از مارکسيسم،مائوئيسم و گوارايسم بود را در کشورهای 

: معروفترين اين انقالبيون عبارت بودند از . خاورميانه ترويج می کردند
جورج حبش، نايف حواتمه، رهبران جنبش های رهائی بخش در يمن و 

آمريکای در خاورميانه و رهبران جنبش توپاماروها در ) ظفار(عمان 
التين و رهبران جنبش های ناکسل باری در هندوستان، در ايران، رهبران 
اوليه و اصلی سازمان چريک های فدائی خلق ايران نيز تحت تاثير اين 

   .نظرگاه بودند
در کشورهای پيرامونی جهان سوم، جنبش های رهائی بخش ملی به 

را رد " سيدن به آنها ر" خاطر اينکه در آغاز ظهورشان با الزامات 
ولی اين چالش نيز مثل . کردند در تالقی آشکار با نظام جهانی افتادند 

چالش های سوسياليستی، بتدريج در مقابل منطق حرکت سرمايه و 
کشورهای پيرامونی تازه به استقالل رسيده . الزامات مزبور کمر خم کرد

- 1973که در سال های پس از پايان جنگ دوم جهانی بويژه در دوره 
 عهد باندونگ در سطح جهانی قد علم کرده و نظام جهانی را به 1955

چالش طلبيدند، مسلما به اندازه کشورهای پسا انقالبی، راديکال مشخصا 
بدين علت تحليل . در امور دگرديسی روابط اجتماعی جوامع خود، نبودند

 – و پسا(گران اين کشورها را به نام کشورهای تازه به استقالل رسيده 
رژيم های حاکم در اين . ناميدند" پوپوليست های ملی گرا " و يا ) استقالل

کشورها تحت تاثير کشورهای سوسياليستی شوروی، اروپای شرقی و 
آنان غالبا اين . را انتخاب کردند" تک حزبی " چين شکل ها و شيوه های 

شکل حکومتی خود را با انديشه های مبهم و باستانی کشورهای خود 
غام کرده و در اکثر مواقع خود را کشورهای سوسياليستی جهان سومی اد

  . آفريقا، آسيا و آمريکای التين تعريف و توصيف می کردند
 –شايان ذکر است که رژيم های تک حزبی پوپوليستی در کشورهای پسا 

استقالل در عهد باندونگ نيز مثل احزاب آوانگارد و طراز نوين 
که از شوروی و گاها چين توده ای حمايت کرده کمونيستی مستلزم گشتند 

  .و در عوض مورد حمايت آن کشورها قرار گيرند
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بدون ترديد ايجاد و گسترش اين جبهه متحد عليه تجاوزات امپرياليستی 
ممالک متحده و شرکای اروپائی و ژاپنی اش برای کشورهای پوپوليستی 

بهه ضد امپرياليست اين ج. در آن دوره يک موهبت بود) ضد امپرياليست(
مقدار قابل توجهی از خود مختاری را نه تنها به " بلوک غرب " عليه 

هئيت های حاکمه کشورهای متعلق به باندونگ، بلکه به توده های 
زحمتکش آن کشورها فراهم آورد که دست به ابتکارات و حرکاتی در 

 بی شرايط فالکت بار. جهت پيشرفت بويژه در حيطه صنعتی کردن بزنند
امنی و فقر در اين کشورهای پيرامونی بعد از سقوط و فروپاشی شوروی 

حتی . و تبديل چين به يک کشورسرمايه داری، گواه بر اين مدعی است
کشورهای پوپوليستی که جبهه ضد امپرياليستی عهد باندونگ را با اتخاذ 

شايد بهترين . ترک کردند، صدمات زيادی خوردند" چرخش به غرب " 
ه فرورفتن در توهم کسب کرامت از غرب توسط رژيم انورسادات در نمون

سادات و همکارانش بعد از جنگ يوم .  باشد1979 – 1974سال های 
، بر اين باور شدند که چون آمريکا 1974کيپور اعراب و اسرائيل در 

 در صد کارت های برنده را در مسئله فلسطين در دست دارد در نتيجه 90
رقدرت شرايط را برای حل مسئله فلسطين به نفع اعراب دوستی با آن اب

ولی تاريخ نشان داد که در آخر هيچ نفعی از اين . آماده خواهد ساخت
دقيقا برعکس، . چرخش حاصلی حتی برای هئيت حاکمه مصر نيز نداشت

اين انقياد طلبی موجب شد که امپرياليسم اقدام به استراتژی های تهاجمی 
 تل آويو در –د منجر به اقتدار بيشتر محور واشنگتن بکند که به نوبه خو

  .خاورميانه گشت
به طور روشن شرايطی را که شوروی در آن دوره بر دولت های 

 ضد امپرياليستی و بويژه بر احزاب کمونيستی آن کشورها –پوپوليستی 
تصور و انتظار بر اين بود . تحميل می کرد، هنوز هم سئوال برانگيز است

ن جبهه ضد امپرياليستی عليه نظام جهانی، احزاب برادر که در درو
خودمختاری کامل در درون جنبش خواهند داشت و نتيجتا منافع و پروژه 
های متفاوت و گاها متضاد يکديگر را در درون جنبش به رسميت خواهند 

در اين چهارچوب، طبقات حاکمه به طور مطلق يک پروژه سرمايه . شناخت
ولی خواسته های توده های مردم . ملی بود به پيش بردندداری را که طبعا 

بررسی سير تاريخی وقايع . آنطور که بايد در اين کشورها مد نظر قرار نگرفت
در اين کشورهای پوپوليستی ملی دقيقا نشان می دهد که چقدر اين پروژه های 

 های البته نبايد سياست. سرمايه داری ملی دارای چشم انداز و افق تنگ بودند
در کشورهای " راه رشد غير سرمايه داری " شوروی را در تغذيه توهم 

  . ملی آن دوران ناديده گرفته و يا به آن کم بها داد–پوپوليستی 
بدون ترديد، در اين فاز از عهد باندونگ خيلی مشکل بود که بين منافع هيئت 

نا، گينه، اندونزی، غ(حاکمه و منافع خلق های کشورهای متعلق به باندونگ 
حاکمين اين . يک خط قرمز کشيد....) کنگو، مصر، جمهوری دومينيکن و

کشورها از درون مبارزات بزرگ جنبش های رهائی بخش که امپرياليسم کهن 
  . را در مستعمرات و نيمه مستعمرات شکست داده بودند، بيرون آمده بودند

ر کمونيست ها اکثريت بزرگی از احزاب کمونيست خاورميانه عربی مثل ديگ
در کشورهای پيرامونی جهان سوم توصيه و طرح رهبری حزب کمونيست 

 ملی و ضد –شوروی مبنی بر اتخاذ همکاری با رژيم های پوپوليست 
امپرياليست آن کشورها را پذيرا گشته و عموما بدون حتی نقد از آنها حمايت 

به ) 1960 – 1967(اين نظرگاه به قدری در دوره اوج عهد باندونگ . کردند
جو حاکم در جبهه ضد امپرياليستی تبديل گشت که حزب کمونيست مصر از 

 اعالم انحالل کرده و تا پای ادغام در حزب 1965طرف رهبران آن در سال 
در همين راستا، خالد بکتاش رهبر حزب . سوسياليست ناصريست پيش رفت

از رژيم کمونيست سوريه نيز آن حزب را بدون ضمانت در ميدان دفاع 
نبايد تصميم گيری احزاب کمونيست را .  ملی سوريه قرار داد–پوپوليستی 

. صرفا به وابستگی و تمايالت اپورتونيستی رهبران آن احزاب منتصب ساخت
بلکه به نظر نگارنده اين امر يک پديده ساختاری بود و محدوديت های اصل 

ته مهم در اين دو نک. جنبش های کمونيستی آن دوره را منعکس می ساخت
جنبه های پر از ابهام ايدئولوژی های حاکم بر : محدوديت ها عبارت بودند از 

دولت های پوپوليستی که کمونيست ها حمايت می کردند و باالخره کمبود و يا 
عدم دانش و آگاهی کمونيست ها از خواسته ها و منافع فوری و دراز مدت 

نتيجه . ا آنها را برآورده سازندتوده های زحمتکش که قرار بود کمونيست ه
نگون بخت اين تصميم و انتخاب اين شد که کمونيست ها اعتبار خود را به 

 ملی به بن بست های –محض اينکه رژيم های رهائی بخش و پوپوليستی 
برای نمونه، وقتی که در مصر بعد از . تاريخی خود رسيدند، از دست دادند
توره و در کنيا، جوموتو کنيا تا با يک مرگ ناصر و يا در گينه، احمد سکو

پذيرفتند، احزاب  چرخش به راست قيموميت دولت های امپرياليستی را
کمونيست اين کشورها نيز اعتبار خود را در مقابل توده های زحمتکش از 

 ملی –چون چپ کمونيست در مقابل رژيم های پوپوليستی . دست دادند
ينه ای اصيل مطرح باشد در نتيجه يک نتوانست به عنوان يک بديل جدی و گز
بوجود آمد ) خاورميانه و آسيای جنوبی(خالء سياسی وسيعی در اين کشورها 

که شرايط را برای ظهور و گسترش انواع و اقسام بنيادگرائی ها و انديشه 

های تاريک دينی و مذهبی بخصوص در دوره بعد از پايان جنگ سرد و تشديد 
  .  کشورها آماده ساختجهانی شدن سرمايه در آن

توضيحا اينکه در عهد باندونگ بعضی از کمونيست های کشورهای پيرامونی 
گرايش . دفاع بی قيد و شرط از شوروی و حتی چين توده ای را رد کردند

قواميون در فلسطين و يمن جنوبی و چندين گروه مائوئيستی در هندوستان می 
با اينکه اين گرايشات . سوب گردندتوانند نمونه های تاريخی در اين مورد مح

متشکل همراه با گوارائيست ها در آمريکای التين جنبش های مهمی را 
سازمان داده و به خاطر جسارت تاريخی که از خود بروز داده بودند، مورد 
تحسين و تقدير قرار گرفتند ولی آنها نيز به عنوان شاخه های استثنائی چالش 

 يکی 1970ری از پيش ببرند و در نيمه دوم دهه های سه گانه نتوانستند کا
بعد از ديگری به عنوان تشکل ها و جنبش ها با ريزش و فروپاشی روبرو 

  . گشتند
در بررسی اجمالی سه چالشگر ضد نظام جهانی، تحليل از موضع حزب 
کمونيست چين و طرفداران انديشه های مائو تسه دون ونقش و اهميت آنان 

 يک 1955 – 1980 نظام جهانی سرمايه در سال های در به چالش طلبيدن
ضرورت و اهميت اين تحليل علل مختلفی دارد که در اينجا . امر ضروری است

  :  می کنم   به سه نکته اساسی اشاره
 اسناد و مدارک رسمی دولتی و پژوهش های مورخين تاريخ معاصر چين – 1
 ای نقش کليدی در به روشنی نشان می دهند که چين توده) دوران مائو(

  .  بخش ايفاء کرده است پيشروی مبارزات عهد باندونگ و جنبش های رهائی
 حزب کمونيست چين و دولت چين نقش يک پل مهمی را بين جنبش های – 2

رهائی بخش ملی، جنبش های کمونيستی و جنبش های کارگری اروپا در سال 
  .  ايفاء نمود1955 – 1978های 

 به 1990 و 1980وتسه دون که بعدها در دهه های  انديشه های مائ– 3
جنبش مائوئيسم تکامل يافت، دست آوردهای قابل توجهی در زمينه معرفی 
محدوديت های تاريخی و کمبودهای سه انترناسيونال و بقايای کمينترن و راه 
کارهای حل آن محدوديت ها ارائه داد که در بخش بعدی به چند و چون آنها 

  .می پردازيم
  دست آوردها و محدوديت های تاريخی سه انترناسيونال

کارگر " مارکسيست های انترناسيونال اول و دوم که عمدتا دارای ديدگاه های 
علم اقتصاد سياسی (و اروپا مداری بودند، با ايدئولوژی مسلط زمان " گرائی 

آنها معتقد بودند که هر جامعه . روی يک امر موافقت داشتند) سرمايه داری
در جهان برای اينکه به سوسياليسم برسد حتما بايد از مرحله رشد سرمايه 

) کشورهای مسلط مرکز(انديشه اينکه توسعه بعضی جوامع . داری عبور کند
از عوارض بزرگ ) کشورهای دربند پيرامونی(و توسعه نيافتگی بعضی ديگر 

ده و و اصلی گسترش جهانی سرمايه داری است حتی به مغز آنها خطور نکر
که توسعه يافتگی و توسعه نيافتگی يک امر الزم و ) مفاهيم(يا اين انگاشت 

. ملزوم و مکمل هم در پروسه جهانی شدن سرمايه است، به کلی بيگانه بودند
در فرمول بندی نظرگاه و تعبيه مدل مربوط به رهائی انسان از سرمايه داری، 

که در ) والريزاسيونپ(دانش و انگاشت انسان از اصل شکاف بندی سازی 
جهانی شدن سرمايه نهفته است، نقش اصلی را " اقتضای طبيعی " ماهيت و 

افزايش فهم و دانش از اين اصل پوالريزاسيون در جوامع . بازی می کند
 قادر می سازد که با شيوع و ترويج پوالريزاسيون   مرکز، هيئت حاکمه آنها را

طبقه "  درون طبقات بويژه طبقاتی و سپس بسيج اقشار متکثر و متنوع
 کلونياليستی خود را در –خرده بورژوازی، سياست های سوسيال " متوسط 

البته در همان زمان، امر تشديد پوالريزاسيون به . سراسر جهان گسترش دهند
تدريج کشورهای پيرامونی را به مناطق طوفانی که در آنها شورش های 

بدون ترديد .  گيرند، تبديل می سازدطبيعی و مدام عليه نظام جهانی صورت می
هر شورش و قيامی که به خودی خود مترادف با انقالب نيست ولی می تواند 

تاريخ نشان می دهد که در جوامع مختلفی . تحت شرايطی به انقالب منجر گردد
 و 1920چين در دهه های . بعضی از اين شورش ها به انقالب تبديل شده اند

. ان يک نمونه چشمگير مورد بررسی قرار گيرد می تواند به عنو1930
محاصره " فرمول بندی يک چالش بزرگ توسط کمونيست های چين تحت نام 

در آن زمان يک استراتژی تند و افراطی در سطح " شهرها از طريق دهات 
ولی امروزه يک استراتژی جهانی در جهت گذار از سرمايه . کشوری بود

 سوسياليسم جهانی، بايد مبارزات توده های داری جهانی به مرحله استقرار
را با مبارزات طبقات فرودست ) شهرها (فرودست در کشورهای مرکز 

  . در هم ادغام ساخته و سامان دهند) روستاها(کشورهای پيرامونی 
پيشينه شکلگيری ريشه های اين استراتژی در جنبش چپ به آغاز جنگ 

ل دوم، وقوع انقالب بلشويکی و جهانی اول، سقوط و فروپاشی انترناسيونا
در آن سال ها، لنين موفق شد . زمزمه های ايجاد انترناسيونال سوم می رسد

که با رهائی خود و طرفدارانش از انديشه های کارگرگرائی و اروپامداری 
حاکم بر انترناسيونال دوم، وقوع انقالب را با وحدت کارگران و دهقانان در 

بعد از پيروزی انقالب در روسيه لنين . ه ثمر رساند ب  حلقه ضعيف امپرياليسم
عميقا اعتقاد داشت که انقالب روسيه باعث رشد و پيروزی انقالبات 

لنين و خيلی از يارانش اميدوار بودند که . سوسياليستی در اروپا خواهد گشت
انقالب روسيه و استقرار سوسياليسم در آن کشور به برکت پيروزی های 

ليستی در کشورهای اروپائی قادر خواهد گشت که به عمر خود انقالبات سوسيا



 18

 در اروپا 1918 – 1920ولی وقايع سال های . ادامه داده و گسترش يابد
و شکست کمونيست ها در آن کشورها لنين و ... بويژه در آلمان، مجارستان و

بخشی از بلشويک ها را قانع ساخت که اميدشان به پيروزی در کشورهای 
بعد از گشايش انترناسيونال سوم، لنين نظرگاهی را . ک اميد واهی بوداروپا ي

فرمول بندی کرد که در آن تبديل و تحول قيام ها و شورش ها به انقالب در 
می تواند به بقاء و رشد ...) چين، ايران، هندوستان و(کشورهای خاور 

 در واقع نطفه های انگاشت و بينش. سوسياليسم در يک کشور کمک کند
مشرق زمين " اتحاد وهمکاری بين اقشار و طبقات فرودست کشورهای دربند 

با کارگران و روشنفکران راديکال کشورهای مغرب ) کشورهای پيرامونی" (
که در فرمول بندی لنين کاشته شده بودند، بعدها در ) کشورهای مرکز(زمين 

 درو دهه های سوم و چهارم قرن بيستم توسط حزب کمونيست چين و مائو
 . گشته و سيستماتيزه گشتند

انقالب روسيه توسط حزبی رهبری شد که در درون طبقه کارگر و 
اتحاد آن حزب با دهقانان روسيه که توسط . روشنفکران راديکال ريشه داشت

نمايندگی می شد، طبيعتا خيلی حياتی ) اس آر ها(حزب سوسياليست انقالبی 
 انقالب به مورد اجرا گذاشته شدند، اصالحات راديکال ارضی که بعد از. بود

اما . يکی از آرزوهای دهقانان روسيه بود که می خواستند صاحب زمين باشند
. اين مصالحه تاريخی نطفه های شکست خود را نيز در درون خود حمل کرد

يعنی شکاف بندی در درون (مناسبات بازاری که اين رفرم بوجود آورد 
در " کوالک سازی " ر و رشد پروسه معروف باالخره منجر به ظهو) دهقانان

  . روستاهای روسيه گشت
در پايگاه هايی بوجود آمد که ) 1930در دهه (انقالب چين از همان آغازش 

در آنها پيروزی از طريق وحدت محکم با دهقانان فقير و متوسط تضمين 
مضافا، در سطح و بعد ملی، گسترش جنگ مقاومت عليه تجاوز ژاپن . گشت
مونيست ها امکان داد که اقشار مختلف بورژوازی را که از ضعف ها و به ک

خيانت های گوميندان شديدا ناراضی بودند، برای همکاری بسوی خود جلب 
در نتيجه، انقالب چين شرايط جديدی را بوجود آورد که با جامعه روسيه . کند

حوزه انقالب دهقانی به عمر مالکيت خصوصی در . پساانقالبی تفاوت داشت
کشاورزی و دسترسی عادالنه به زمين را برای دهقانان مهيا و تضمين 

اين امتياز برجسته در چين که در هيچ کشور ديگری بغير از ويتنام . ساخت
اتفاق نيافتاد، امروزه يک مانع بزرگی در مقابل گسترش ويرانساز سرمايه 

ست های ولی جذب اقشار متعدد ناسيونالي. داری در حوزه کشاورزی است
بورژوا به درون حزب کمونيست چين شرايط را برای نفوذ ايدئولوژيکی 

، در درون )ناميد" جاده صاف کن سرمايه داری " که مائو آنها را (افرادی 
 .حزب آماده ساخت

چين امروز که سرمايه داری شده، بخشی از دست آوردهای سياسی، فرهنگی، 
خود را ) رهنگ راديکال سياسیمثل صنعتی شدن کشور و ف(مادی و اقتصادی 

در آن عصر بود که مسئله دهقانان . از چين عصر مائو به ارث برده است
 1950( مسئله ای که نزديک به دويست سال –بنحو قابل مالحظه ای حل شد 

. به عنوان کانون گرهی کليه مسائل در جامعه چين مطرح بود) 1750 –
له کليدی را برخالف شوروی، مضافا، چين عصر مائو موفق شد که اين مسئ

تعاونی سازی بدون خشونت به : بدون توسل به اعمال تند و افراطی حل سازد 
مورد اجرا گذاشته شد و مخالفت در درون حزب به هيچ وجه منجر به سرکوب 

هدف برابری نسبی نه تنها در حوزه تقسيم درآمد بين . و خفقان نگشت
 1950 – 1970ين را در سال های  در صد جمعيت چ85 تا 75که (دهقانان 

اتخاذ گرديد، بلکه اين برابری بين دهقانان و کارمندان ) در بر می گرفت
مصرانه رعايت ) البته با فراز و نشيب هائی(عاليرتبه حزبی و دولتی نيز 

برنامه های تعديل درآمدها و استقرار برابری های نسبی در استراتژی . گرديد
 نمايانی با برنامه های رايج در شوروی داشتند، های توسعه و رفاه که فرق

.  توسط حزب و دولت چين انتشار يافتند1960 گزارش در آغاز دهه 10در 
بدون ترديد، اين موفقيت ها در چين عصر مائو نقش مهمی در رشد عظيم 

در اينجا بررسی فرق . اقتصادی سه دهه گذشته در چين بعد از مائو داشته اند
به . حائز اهميت است) که انقالب را تجربه نکرد( و هندوستان نمايان بين چين

 خيلی از افراد صاحب نظر در تاريخ چين معاصر موفقيت های حاصله در  نظر
چين عصر مائو را مانع اصلی در مقابل شوک فالکت باری که جامعه و مردم 

ته الب. شوروی را بعد از فروپاشی به قحطی و ناامنی کشيد، محسوب می دارند
پيروزی ها و موفقيت های تفکرات مائوتسه دون پيروزی دراز مدت و چشم 

استراتژی توسعه . انداز و افق جامعه را در جهت سوسياليسم تضمين نساخت
 طول کشيد، 1980 تا 1950چين در عصر مائو که نزديک به سی سال از 

نی را سرمايه جها" باز کردن درها بسوی " پتانسيل خود را از دست داده و 
همانطور که شاهد بوديم، اين . البته تحت کنترل حزب، اجتناب ناپذير ساخت

پروسه باالخره رشد تمايالت مبنی بر تحول در جامعه سرمايه داری را تقويت 
به موازات هم و بطور مترادف عصر مائو در چين گرايشات و تمايالت . کرد

 را در درازمدت هم متضادی را بوجود آورد که امکان استقرار سوسياليسم
   .قوی و هم ضعيف ساخت

با آگاهی از اين تضاد، مائو تالش کرد که اوضاع را به نفع تقويت 
) 1966 – 1974با توسل به انقالب فرهنگی در سال های (سوسياليسم 

با آگاهی به اين واقعيت که کميته مرکزی حزب تحت کنترل . تغيير دهد
ه است، مائو به جوانان چين که به طرفداران خط سرمايه داری قرار گرفت

او عالقه خاصی داشتند، متوسل شد که کميته مرکزی را مورد يورش 
 در صد 60مائو معتقد بود که جوانان در چين که تحقيقا . قرار دهند

 ميليون نفری چين آن زمان را تشکيل می دادند و يک سال 700جمعيت 
 بويژه در فرانسه شدند، 1968ونيم بعد الهام بخش جريانات انقالبی سال 

خواهند توانست چين توده ای را از افتادن در جاده سرمايه داری نجات 
انقالب فرهنگی به . نتيجه آن وقايع اشتباه اين قضاوت را نشان داد. دهند

پايان عمر خود رسيد و طرفداران راه سرمايه داری نه تنها نابود نشدند 
 عليه 1985 – 1991به تهاجم بلکه بيش از پيش تقويت يافته و حتی 

 مشکل و  عليرغم اين ناکاميها مبارزه بين راه. سوسياليسم دست زدند
.  راه سرمايه داری به آخر عمر خود نرسيده است  سوسياليسم و طوالنی

واقعی " تالقی تمدن های " امروز تالقی بين سرمايه داری و سوسياليسم 
ت گرانبهائی را دارا هستند که در اين مبارزه، مردم چين ثرو. زمان ماست

اين ثروت ها در حوزه . ارثيه انقالب و انديشه های مائو تسه دون است
يکی از آنها در دفاع مصمم و . های متنوع زندگی اجتماعی آنها موجودند

اراضی کشاورزی و دسترسی ) عمومی(رزمنده دهقانان از مالکيت دولتی 
  .  استتضمين شده عموم دهقانان به آنها منعکس

مائو و تعبير و تاويل از انديشه هايش بطور جدی خدمت بزرگی به تجزيه 
و تحليل دقيقی از مسائل و چالش هائی که ناشی از گسترش جهانی 

اين انديشه ها و رشد و تکامل آنها به . سرمايه داری بودند، ارائه داد
کمونيست ها فرصت داد که اذهان خود را بيش از پيش روی چالشی که 

که در (منتج از فرق نمايان بين کشورهای مرکز و کشورهای پيرامونی 
، متمرکز ساخته و از )نفس گسترش جهانی سرمايه داری نهفته است

تجربه اندوزی ها و درس آموزی های منتج از آن در مبارزات آينده خود 
برای استقرار سوسياليسم هم در کشورهای مسلط مرکز و هم در 

يکی از جمع بندی های مهم . امونی استفاده کنندکشورهای دربند پير
عصر مائو که امروزه بيش از پيش معنی و مفهوم پيدا کرده است، فرمول 
بندی خواسته های مردم جهان است که نزديک به سی و پنج سال پيش 

کشورها استقالل، : " توسط طرفداران مائو در سطح جهانی مطرح گشت 
در اينجا، منظور از ".  انقالب می خواهند ملت ها آزادی و توده های مردم

يا " سگ زنجيری " کشورها يعنی طبقات حاکمه کشورهائی است که 
کمپرادورهای وابسته به مرکز نيستند و می خواهند با داشتن حاکميت ملی 

حوزه فعاليت های خود را گسترش داده و کم و " حق تعيين سرنوشت " 
منظور از ملت ها يعنی . دبيش مسئول در مقابل مردم خود باشن

اردوگاههای مردمی و روشنفکران مترقی و متجدد و دموکراتيک هستند 
که می خواهند در سايه حاکميت ملی و با استقرار آزادی جامعه خود را به 

" منظور از . توسعه يافتگی، سکوالريسم و تجدد و دموکراسی سوق دهند
ارشده و دربند می باشند يعنی طبقات فرودست و استثم" توده های مردم 

اين فرمول بندی به کمونيست . که در آرزوی استقرار سوسياليسم هستند
ها فرصت می دهد که با شناخت خود از جهان واقعی و تمامی پيچيدگی 

: هايش بتوانند استراتژی های موثری برای حرکت بعدی خود تعبيه کنند 
اری به سوسياليسم استراتژی هائی که طوالنی بودن گذار از سرمايه د

  .جهانی را پيوسته در مد نظر دارند
عليرغم تنوع و تکثر چالشگران ضد نظام جهانی، سه چالش و ستون 

 بعد از فراز و نشيب های فراوان و 1955 – 1991مقاومت سال های 
متعدد باالخره مقهور و مرعوب و يا شيفته و در بند منطق حرکت سرمايه 

پايان عمر . با فروپاشی و سقوط روبرو گشتندگشته و يکی بعد از ديگری 
اين سه چالش که هم زمان با پايان دوره جنگ سرد بود، راه را برای 

باز ) سرمايه داری و امپرياليسم(تهاجم موفق و جديد نظام جهانی سرمايه 
اين تهاجم نشان داد که نظام وارد يک فاز جديدی از رشد خود گشته . کرد

معرفی و بررسی اين . ی جديدی را دارا استو طبعا ويژگی های کيف
دگرديسی ها و توجه به موقعيت و اهميت واقعی آنها بايد در مرکز 

  . گفتمان، تعبير و تفسير کمونيست ها برای تغيير جهان قرار گيرد
در بخش بعدی اين نوشتار ما به اهم اين ويژگی های کيفی در ساختار 

ش های نوين ضد نظام را از ديدگاه نظام جهانی پرداخته و چند و چون چال
  . نويسندگان فراخوان باماکو مورد بررسی قرار می دهيم
  ويژگی های نوين نظام و چالش های نوين ضد نظام

درباره ويژگی های نوين نظام جهانی در فاز جديد تکامل آن بويژه در 
دوره بعد از پايان جنگ سرد، آثار زيادی ارائه گشته که در آنها اين 

در . ژگی ها بطور جامع و بسيط مورد تحليل و تاويل قرار گرفته اندوي
اينجا به بررسی چندين تزی که اين دگرديسی ها و ويژگی های سرمايه 
داری و امپرياليسم را در فاز فعلی فرموله و جمع بندی کرده اند می 

  : پردازيم 
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ه های  دگرديسی هائی که در ارتباط با انقالب تکنولوِژيکی در حوز– 1
بوقوع پيوسته ) اطالعات، ژنتيک، فضا و انرژی هسته ای(مختلف 

متعاقبا باعث اتميزه شدن کارگران و ديگر زحمتکشان در جوامع بشری 
گلوبوليزاسيون (با تشديد و تسريع حرکت سرمايه در سطح جهانی . گشته

، نظام جهانی باعث ايجاد شکاف های عميق طبقاتی و )سرمايه
و بين مليت های گوناگون درون آن ( دولت ها –ابين ملت پوالريزاسيون م

اگر در فازهای پيشين سرمايه داری و . نيز گشته است)  ملت ها–دولت 
و تجمع " کارگرسازی " امپرياليسم يکی از ويژگی های چشمگير نظام، 

کارگران در کارخانه های سراسر جهان بود، در فاز فعلی ويژگی حاکم 
. است) مرکز" (خودی " ان بويژه در کشورهای اتميزه ساختن کارگر

همزمان، نظام جهانی به پروژه صنعتی سازی در کشورهای پيرامونی 
تشديد بخشيده و با تسريع روند آن يک شبکه پيچيده ای از اقشار متنوع 
اجتماعی و سياسی را در آن جوامع بوجود آورده که گاها در تضاد و 

  . با هم قرار می گيرندتالقی و گاها در اتفاق و اتحاد 
 آگاهی از –شناسائی و شناخت از اين اقشار و بازيگران در اين جوامع 

منافع و خواسته های آنان که گاها بخاطر وجود تضاد ها و تالقی ها آنها 
را از هم جدا ساخته و نتيجتا به مانعی بزرگ در مقابل ادغام و اتحاد آنها 

 اولين شرط برای مناظره –ستعليه دشمن مشترک خود تبديل ساخته ا
اصولی و تبادل انديشه ها در جهت تنظيم و تعبيه استراتژی مبارزه هم در 

  . سطح جهانی و هم در سطح ملی و محلی به شمار می رود
 فرق نمايان بين کشورهای مرکز و کشورهای پيرامونی در فاز فعلی – 2

رق نمايان ف. ديگر بين کشورهای صنعتی و کشورهای غير صنعتی نيست
در حال حاضر پوالريزاسيونی است که بين کشورهای مرکز و پيرامونی 
است که ناشی از ويژگی مشخص گسترش جهانی سرمايه يعنی امپرياليسم 

 نه تنها  در عصر تشديد گلوبوليزاسيون) تعميق شکاف(اين ويژگی . است
کز جديد که کشورهای مر) انحصار(ادامه دارد بلکه توسط پنج منوپولی 

به کالمی ديگر، . از موهبت آنها برخوردار هستند، عميق تر می گردد
که " پنج انحصار " گرايش های تحول سرمايه داری معاصر حول تحکيم 

نقش تعيين کننده در پروسه تشديد جهانی شدن سرمايه و بالطبع در 
جهان به دو بخش مرکز و پيرامونی ايفاء می ) قطب بندی(پوالريزاسيون 

 انحصار – 1: اين پنج انحصار عبارتند از . فصل بندی می شوندکنند، 
 انحصار کنترل جريان های مالی در مقياس - 2تکنولوژی های جديد 

 – 4 انحصار کنترل دسترسی به منافع طبيعی کره خاکی – 3جهان 
 – 5انحصار کنترل بر وسايل ارتباطی، اطالعاتی و رسانه های دستجمعی 

مجموع اين . ار عمومی هسته ای و شيميائیانحصار سالح های کشت
جهانی شده را نمايش می " قانون ارزش " انحصارها که شکل های جديد 

ناشی از استثمار (دهند، انباشت و تمرکز سودها و سودهای اضافی 
زحمتکشان، بهره کشی اليه بندی شده مبتنی برقطعه قطعه شدن بازار کار 

بنابراين تا زمانی که کنترل . ازندرا ممکن می س) به سود سرمايه بزرگ
را ) نظام جهانی سرمايه(زندگی زالووار اين هيوال " پنج انحصار " براين 

و رهائی پيرامونی ها صرفا از راه " فراروئی " تضمين می سازد، 
صنعتی شدن امکان نخواهد يافت و فرق نمايان بين کشورهای مرکز و 

مه داده و روز به روز بيشتر به عمر خود ادا) تعميق شکاف(پيرامونی 
 پديده امپرياليسم در فاز کنونی بر خالف فازهای پيشين – 3 .خواهد گشت

در حال حاضر امپرياليسم يک . تکامل آن، ديگر چند تائی، و متکثر نيست
. پيکان سه سره است که از آمريکا، اروپا و ژاپن تشکيل يافته است

هانی خود را از طريق مواضع و آمريکا در راس نظام قرار دارد، برتری ج
موقعيت مسلط خود در حوزه های پژوهش و توسعه، انحصار دالر و 

ژاپن به  (خود" شرکا " انحصار رهبری بالمنازع نظامی سيستم همراه با 
عنوان دستيار در پژوهش و توسعه، بريتانيا به عنوان شريک مالی و 

 آلمان به عنوان و" در جنگ های ساخت آمريکا " موتلف با اطمينان 
کاراکتر دسته جمعی . حفظ می کند") اتحاديه اروپا " دستيار کنترل بر 

 مديريت نظام جهانی توسط ابزارهای مشترک جهانی امپرياليسم از طريق
در حوزه اقتصادی، ابزارهای . منعکس و يا بيان می گردد" شرکا "

 بين ، صندوق"سازمان تجارت جهانی : " مشترک اصلی عبارتند از 
و " سازمان همکاری اقتصادی و توسعه " المللی پول، بانک جهانی، 

اين ابزارهای جهانی به ترتيب نقش وزارت مديريت، . اتحاديه اروپا
وزارت دارائی، وزارت تبليغات و وزارت پيشگيری را برای نظام جهانی 

در حوزه سياسی، کشورهای . سرمايه در سراسر کره خاکی ايفاء می کنند
، پايگاه ها و نيروهای نظامی آمريکا و ناتو انجام وظيفه 8جی  / 7جی 

رام کردن و به حاشيه راندن سازمان ملل متحد نيز سالهاست که . می کنند
) آمريکا( پروژه سلطه گرانه راس نظام – 4   .در دستور کار قرار دارد

برخالف دوران گذشته امپرياليسم، عمدتا از طريق کنترل نظامی جهان 
ون توجه به قوانين بين المللی و به عنوان حق کاخ سفيد در اشاعه بد

اين پروژه به شکلی . جنگ های پيشگيرانه دلخواه نظام، اعمال می شود
با اعطای وسايل و منابع ) اتحاديه اروپا و ژاپن(تعبيه گشته که شرکا 

. موظفند که کمبودها و کسری های اقتصادی راس نظام را برطرف سازند
ه انداختن جنگ های ساخت آمريکا همراه با گسترش پايگاه های به را

نظامی آمريکا در اکناف جهان و تقبل پرداخت هزينه های اين نظاميگری 
ها توسط شرکا و کمپرادورهای پيرامونی در تاريخ امپرياليسم بويژه در 

  .صد سال گذشته بی سابقه می باشد
شديد پروسه جهانی  اين دگرديسی ها در نظام جهانی بخصوص ت– 5

شدن سرمايه در سی سال گذشته نيم رخ خود را در پس انديشه ها و 
نئوليبراليسم تالش می کند که . عملکرد بازار نئوليبراليسم نشان می دهد

" سرمايه داری را نه تنها عقالنی بلکه آنرا به عنوان " بازار آزاد " 
يت، عملکرد پروژه ولی در واقع. توجيه کند" گذار به خوشبختی همگانی 

بازار آزاد نئوليبراليسم امروز نابرابری های روزافزون، فقر، به حاشيه 
راندن بيشتر کشورهای پيرامونی، عدم بی امنی بيشتر، بی اعتباری بيش 
از پيش دولتمردان در سطح جهانی و مهم تر از همه ازدياد بی ثباتی و 

اکناف جهان، بويژه در نهايتا آشوب های دامنگير سياسی و نظامی را در 
. آفريقا، خاورميانه، و آسيای جنوبی، گسترده تر و عميقتر ساخته است

در تحت اين شرايط جهانی شدن سرمايه و معرفی آن به عنوان گذار به 
برعکس، بررسی تبعات . رستگاری به يقين مقدر و اجتناب ناپذير نيست

ر ده سال گذشته در امپرياليسم سه سره يعنی دسته جمعی د(عملکرد نظام 
حيطه های سياسی، اقتصادی و نظامی نشان می دهد که اين مدل به 

پايداری . عنوان گذار به خوشبختی همگانی شديدا شکننده و ناپايدار است
و ادامه عمر اين نظام ايجاب می کند که مردم جهان و مشخصا مردم 

نی و کشورهای پيرامونی، شرايط غير انسانی فقر، بيکاری و بی ام
گرسنگی را که بر آنها تحميل شده، حرکت های اعتراضی و شورش 
هايشان پراکنده و مجزا از يکديگر باقی بمانند و پيوسته از توهم های 
اولترا ناسيوناليستی و امت گرائی های دينی و مذهبی و غيره تغذيه شوند 

البته مديريت سياسی . و در بن بست های سياسی و اجتماعی قرار گيرند
نظام جهانی که منجر به رسانه های وسيع گروهی و برخوردار از نعمات 

که ويژتا منابع و فنون نظاميگری است، به " پنج انحصار " کنترل بر 
اين . ادامه چنين وضعيتی بطور موقتی هم که شده موفق گشته است

موفقيت با تغييراتی که در موقعيت و سرنوشت سه چالشگر ضد نظام در 
و باالخره منجر به پايان عصر ( اتفاق افتاد 1990 و 1980دهه های 

رابطه مستقيم ) جنگ سرد و آغاز دوره بعد از پايان جنگ سرد گرديد
  :اين تغييرات عبارتند از . دارد

  "بلوک شرق "  فروپاشی و تجزيه شوروی و – 1
   تبديل چين توده ای به يک کشور سرمايه داری – 2
گشتن و باالخره ازبين رفتن جنبش های  شيوع پروسه فساد، اخته – 3

  رهائيبخش عهد باندونگ در کشورهای پيرامونی بويژه آسيا و آفريقا 
در اروپای " دولت های رفاه "  افول و ريزش جنبش های کارگری و – 4

  ) غربی(آتالنتيک 
اين تغييرات گسترده و دگرديسی های فراگير به مديريت نظام جهانی 

مات نظامی و مداخالت سياسی خود در بيست سال فرصت داد که به تهاج
 ما شاهد افت 1990درست است که در نيمه اول دهه . گذشته شدت بخشد

و سقوط اميدها برای استقرار آينده ای رها شده از يوغ نظام جهانی 
سرمايه گشتيم، ولی چندی نگذشت که قربانيان نظام بويژه در کشورهای 

  . ا به چالش طلبيدندپيرامونی دوباره نظام جهانی ر
                                بقيه در شماره آينده

.................................................  
 نويسان و مديران سايتهای ايرانی هشدار به وبالگ

سپاه پاسداران و وزارت اطالعات جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در 
  .ا و دستگيری وبالگ نويسها زده انددنيای مجازی دست به بستن وبالگه

اعالم مرگ اميد رضا صيافی وبالگ نويسی که وبالگ شخصی در بالگفا 
با نام مظاهر آه در زمينه تبليغ داشت، دستگيری وبالگ نويس ديگری 

مسيحيت از طريق اينترنت در حال فعاليت بود و همچنين اعالميه سپاه 
يتهای سکسی ايرانی زنگ پاسداران در زمينه دستگيری مديران سا

  .خطری برای تمامی وبالگ نويسها و مديران سايتهای ايرانی می باشد
 طريق قادر به دستگيری اين اشخاص شده 2سپاه و وزارت اطالعات از 

  :اند
اين مورد درباره اميدرضا صيافی (با داشتن آی پی شخص مورد نظر 1- 

  )صادق است
د درباره مظاهر و همچنين اين مور(از طريق مهندسی اجتماعی 2- 

  ).مديران سايتهای سکسی درست می باشد
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  ردگيری از طريق آی پی . 1
به هر کامپيوتری که به اينترنت متصل شود شماره ای اختصاص می يابد 

 شناخته فرد به منحصر آدرسی با اينترنت در شما و بوسيله آن آامپيوتر
درس در واقع آدرس  اين آ .است پستی آدرس تا حدی مشابه آه شود می

آن کامپيوتر خاص در شبکه است و از طريق آن ديگر کامپيوتر ها می 
توانند با کامپيوتر مذکور ارتباط برقرار نمايند و يا به منابع آن دسترسی 

 : اين شماره آی پی نام دارد و به اين صورت نوشته می شود  .پيدا کنند 
xxx.xxx.xxx.xxx  

مثال ممکن است آدرس .  است255 تا 0 عددی بين xxxکه منظور از 
حتي اسمهايي مثل .  باشد195.219.176.69شما به صورت 

com.yahoo.www://http/  که براي اتصال استفاده ميکنيد، در نهايت
  . بايد به يک آی پی تبديل شود، تا شما سايت ياهو را ببينيد

  هرگز در اينترنت پنهان نخواهيم بود  IPبا 
 يک الزام فنی محسوب می شود و هرگز با اين سياست در شبکه IPيک 

تدوين و تعريف نشده است که کاربر را افشا کند، اما تنها برای شناسايی 
 اما اين امر ممکن  .کاربر يک عدد منحصر به فرد اجباری بوده است

 فعلی شما در زمان IPا دانستن است مشکل ساز شود ؛ يک هکر مبتدی ب
اتصال شما به اينترنت می تواند وارد سيستم کامپيوتر شما شده و تمام 

   .آی پی شما اهميت بسيار زيادی دارد  .کامپيوتر شما را در دست بگيريد
پليس می تواند از طريق آی پی شماره تلفن و مکان جغرافيايی شما را 

تر پليس با داشتن آی پی می تواند به  در واقع و به زبانی ساده  .بيابد
 بياد داشته باشيد که پليس در ايران به سيستم  .منزل شما مراجعه کند

مخابرات دسترسی دارد و از طريق آی پی شماره تلفن و آدرس خانه شما 
 برخی از شرکتهايی خدمات اينترنتی نيز با وزارت  .را خواهند يافت

نمونه يکی از اين شرکتها موسسه   .اطالعات همکاری کامل را دارند
سروش رايانه است که خدمات اينترنتی وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، 

 از استفاده  .صدا و سيما و ساير مراکز حساس رژيم را فراهم می نمايد
 :  آدرس اينترنتی اين موسسه .از اين نوع شرکتها خودداری نماييد

aspx.About/Farsi/ir.sinet.www://http  
برای جلوگيری از ثبت آی پی الزم است که شيوه های معمول بدست 

  :آوردن آی پی را برای شما توضيح بدهيم
بسياری از کاربران اينترنتی در ايران برای :  از طريق بازديد وبسايتها  §

 و اجتماعی خويش که بعضا در درج خاطرات روزانه يا بيان عقايد سياسی
   .تضاد با جمهوری اسالمی قرار دارد از امکانات وبالگ استفاده می کنند

همانطور که گفتيم وبسايتها توانايی ثبت آی پی شما را دارند و پليس با 
 نوع 2. استفاده از اين آی پی می تواند شما را بيابد و دستگير کند

 وبسايتهای خارجی مانند بالگر و  .وبسايتهای خدمات وبالگ وجود دارند
 سايتهای  .وردپرس و وبسايتهای ايرانی مانند پرشين بالگ و بالگفا

 می  ايرانی پرشين بالگ و بالگفا بر اساس قوانين رژيم اسالمی فعاليت
 اين بدين معنا است که آی پی های ثبت شده توسط وبسايتهای  .کنند

رت اطالعات قرار گيرد، به اين ايرانی می تواند براحتی در دسترس وزا
دليل ساده که اين وبسايتها اعالم کرده اند که در محدوده قوانين جمهوری 

 به وبالگ  .اسالمی فعاليت می کنند و سرورهای آنها در ايران قرار دارند
اميدرضا مراجعه نماييد و نهايت همکاری اين شرکت اينترنتی را با 

  com.blogfa.rooznegaar://http/  :وزارت اطالعات دريابيد
اگر شما يک فعال اجتماعی هستيد و يا اينکه در خاطرات خويش مسايلی 

اکيدا از را درج می کنيد که فکر می کنيد برايتان دردسر ساز می شوند 
دمات بالگ استفاده از بالگفا، پرشين بالگ و ساير وبسايتهای ايرانی که خ

بمانند دعوت  استفاده از وبسايتهای ايرانی  .ارائه می کنند خودداری کنيد
 يا بالگر پيشنهاد می کنيم از خدمات  ! شماستاز پليس برای دستگيری

  . استفاده کنيدوردپرس
هنگامي که شما ايميلی را دريافت می کنيد، معموًال : يق ايميلاز طر   §

ابتدا بايد با رفتن . آدرس آی پی شخص فرستنده در آن ايميل وجود دارد
به قسمت تنظيمات ايميل خود آن را در حالتي قرار دهيد که تمامي 

Header نامه را به شما نشان دهد که با کمي گردش در قسمت تنظيمات 
حال به باالي ايميل دقت کنيد و به دنبال . ن را پيدا خواهيد کردايميل خود آ

شما معموًال دو يا چند بار عبارت .  باشيدReceived: fromعبارت 
"Received: from " را در باالي ايميل خواهيد ديد که معموًال بعد از

Message IDآدرس آی پی فرستنده ايميل درست در .  قرار مي گيرد
 از سوي ديگر بسياری از ميزبانان  .ارت قرار می گيردابتدای اين عب

ايميل، راه آسانتری هم برای کمک به شما در نظر می گيرند به اين 
 برای شما X-Originating-Ipصورت که قسمتی با نامی شبيه به 

 از تبادل ايميل  .قرار مي دهند و آی پی فرستنده نامه را در آنجا قرار دارد
  .شناسيد خودداری نماييدبا اشخاصی که نمی 

هنگامي که با کسی روی مسنجر صحبت مي کنيد : از طريق مسنجرها §
 مسنجر MSN يا Yahooبايد کامپيوترهای شما به هم متصل باشند اما 

ميزبان خود را بين شما و فرد مقابل قرار مي دهند به اين صورت که شما 
ه پيامها از آن و دوستتان هر دو به سرور مسنجر متصل می شويد و هم

 اين بدين معنا است که پيام شما در ابتدا وارد سرور  .عبور می کنند
مسنجر مي شود و سپس از طريق سرور مسنجر به فرد مقابلتان می رسد 

 در اينمورد استثنائاتی وجود دارد، بطور مثال زمانی که شما  .و بالعکس
 برای همديگر و دوستتان در يک بازی مسنجری شرکت کنيد يا فايلی را

 در  .ارسال کنيد دو کامپيوتر به طور مستقيم به هم متصل می شوند
از چت  . اينصورت آی پی شما را می شود از طريق مسنجر بدست آورد

  . کردن با اشخاصی که نمی شناسيد خودداری نماييد
به : )Social Engineering(گيری از طريق مهندسی اجتماعی  رد.2

رنامه ريزی يک تهاجم از نوع حمالت مهندسی منظور تدارک و يا ب
اجتماعی، يک مهاجم با برقراری ارتباط با کاربران و استفاده از مهارت 

، سعی می نمايد به ...)روابط عمومی مناسب و (های اجتماعی خاص 
هکرها . اطالعات حساس کامپيوتر شما دستيابی و يا به آنان آسيب رساند 

 سعي ميکنند شيوه هاي مختلف مهندسي  اعتماد ايجاد حس با بهره گيری از
 آنچه که ،اجتماعی را از طريق ياد گرفتن ديدگاه هاي روانشناسي پياده سازند

براي آنها اهميت دارد اين است که بتوانند احساسات و حالتهاي ساختگي را 
مهمترين شيوه هايي که نفوذگران به کار . به محيط اطرافشان کامال القا نمايند

 خود را ،جعل هويت: يرند تا اعتماد ديگران را جالب نمايند عبارتند ازميگ
 جعل ، هم عقيده نشان دادن خود با ديگران،مورد توجه ديگران قرار دادن

مسئوليت ديگران يا دادن اطالعات و در آخر بهره برداري از دوستي هاي 
 افراد  هدف اصلي اين ميباشد که،صرفنظر از شيوه هاي گفته شده. ديرينه

قانع شوند تا فردي که بر مهندسي اجتماعی تکيه کرده است فردي قابل اعتماد 
جعل هويت به   . است و ميتوان به وي اطالعات بسيار حساس خود را داد

معناي اين است که يک شخصيت بسازيد و سپس نقش آن را بازي کند به 
گيريم در اينجا تماس مي اداره مخابرات سالم من رضا هستم و از: عنوان مثال

 مظاهر وبالگ نويسی   .مشکلی پيش اومده و ما احتياج به پسورد شما داريم
که در زمينه مسيحيت فعاليت نموده با آغاز دوستی و ارتباط با يكی از آاربران 

 کشيش رضا   .از طريق قرار مالقات می گذارند" آشيش رضا"خود به نام 
 با قبول اين مالقات از سوی   .ستکسی جز يکی از ماموران اطالعاتی نبوده ا

وی به محل مالقات رفته و پس از درخواست کشيش رضا به مکانی ديگر می 
روند و در آنجا مظاهر ناگهان با هجوم چند لباس شخصی و مامورين امنيتی 

 مديران سايتهای  .مواجه شده و سپس به مکانی نامعلوم منتقل گرديده است
 و کشورهای ديگر  گير شده اند در کاناداايرانی سکسی هم که اخيرا دست

اقامت داشته و از طريق مهندسی اجتماعی به ايران کشيده شده و دستگير 
سپاه پاسداران مايل است که دستگيری اين افراد را نشانی از درجه   .شده اند

علمی باالی خود نشان دهد اما واقعيت اين است که اين افراد از طريق 
ايران رفته و زير شکنجه نام کاربری و پسورد وبسايت مهندسی اجتماعی به 

     .خويش را در اختيار سپاه قرار داده اند
استفاده از مهندسی اجتماعی توسط سازمانهای جاسوسی يکی از قديميترين  

 بعنوان نمونه می توان از  .شيوه ها برای دستيابی به اطالعات می باشد
جاسوسان خود با يکی از دانشمندان استفاده موساد از روابط جنسی يکی از 

عراقی برای دستيابی به اطالعات الزم درباره نيروگاه اتمی عراق اشاره نمود 
  ! و اسرائيل با استفاده از همين اطالعات نيروگاه اتمی عراق را بمباران کرد

  نحوه پيشگيری از حمالت مهندسی اجتماعی
 هائی که عموما ناخواسته به تلفن ها ، نامه های الکترونيکی و مالقات .1

بوده و در آنان از شما درخواست اطالعاتی خاص در مورد اطالعات شخصی 
در صورتی . می گردد ، مشکوک بوده و با ديده سوء ظن به آنان نگاه کنيد 

که يک فرد ناشناس ادعا می نمايد که از يک سازمان معتبر است ، سعی 
 نسبت به هويت وی کسب  رفته و تماس گ نمائيد با سازمان مورد ادعای وی

  .تکليف کنيد 
در اختيار ديگران قرار ) ساختار آن" مثال(هرگز اطالعات وبسايت خود را  .2

  .ندهيد
 و   افشاء نکرده  email هرگر اطالعات شخصی خود را در جواب به يک .3

به نامه های الکترونيکی ناخواسته ای که درخواست اين نوع اطالعات را از 
به لينک های موجود در اينگونه نامه های ( نمايند ، پاسخ ندهيد شما می

  ) .الکترونيکی ناخواسته نيز توجهی نداشته باشيد
هرگز اطالعات حساس و مهم شخصی خود را بر روی اينترنت ارسال  .4

  . برای اين مورد از رمزدگاری استفاده نماييد .ننمائيد
ار با افراد ناشناس در مواظب روابط شخصی خود باشيد و از ديد .5

  .کشورهای همسايه ايران خودداری نماييد
        .برای جلوگيری از افتادن به دام وزارت اطالعات امنيت خود را جدی بگيريد
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