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 مرداد ماه 8مرگ اکبر محمدی در 
امسال در زندان اوین و به فاصله 

اهللا  باختن فیض کوتاهی از آن، جان
جائی شهر، بار مهدوی در زندان ر

دیگر توجه افکار عمومی را به شرایط 
های جمهوری  دهشتناک زندان

اسالمی و اعمال وحشیانه دژخیمان 
ها در حق زندانیان  رژیم در زندان

 .سیاسی جلب نمود
 

اهللا مهدوی در  اکبر محمدی و فیض
حالی در زندان جان باختند که در 
اعتراض به شرایط زندان و چگونگی 

م با آنها دست به برخورد رژی
اعتصاب غذا زده بودند و این درست 
در حالی بود که دستگاه تبلیغاتی 

کوشید زندان را  جمهوری اسالمی می
 "سوئیت" و سلول انفرادی را "هتل"

 .جلوه دهد
 

های زیاد در  با توجه به افشاگری
باختن این دو زندانی، به  رابطه با جان

خصوص در خارج از کشور، 
های جمهوری  ان زنداناندرکار دست

اند تا با  اسالمی به تکاپو افتاده
بندی کردن یک سری دروغ،  سرهم

افکار عمومی را نسبت به این جنایات 
در همین . منحرف و توجیه نمایند

رابطه سهراب سلیمانی مدیر کل 
های استان تهران در گفتگوئی  زندان

 ضمن تائید خبر "ایلنا"با خبرگزاری 
دعی شد که مرگ اکبر محمدی م

به بهداری زندان منتقل و "نامبرده 
گیرد اما به  تحت درمان قرار می

اصرار خودش دوباره به بند منتقل 
 و در آنجا دچار ایست قلبی "شود می
هرچند چنین توصیفی در . گردد می

باختن محمدی  مورد علت جان
تر از این،  مضحک است اما مضحک

ادعای مسئولین زندان رجائی شهر 
اهللا مهدوی  رد مرگ فیضدر مو

باشد که مدعی شدند که گویا  می
های  اهللا در حمام زندان با لباس فیض

 !!آویز کرده است خود را حلق! خودش
 

های  البته در مورد محمدی در سایت
اینترنتی گزارشی آمده است که دروغ 
مسئوالن ذیربط جمهوری اسالمی را 

سازد، در این گزارش  برمال می
 که وقتیکه او را از شود تصریح می

بهداری به بند باز گرداندند اکبر به 
گوید که شخصی به نام  دوستانش می

مومنی در بهداری زندان به او گفته 
اگر اینجا مثل سگ جان بدی، ": است

 ."کنیم توجهی به تو نمی
 

انعکاس این واقعیات در سطح جامعه 
های مسئوالن زندان و  و افشاء دروغ

ی رژیم در مورد باال گرفتن رسوائ
گذرد باالخره  هایش می آنچه در زندان

مدیر زندان اوین را بر آن داشت تا با 
 "دادن گفتگوئی با خبرگزاری ترتیب
 خود به میدان آمده و بکوشد "ایسنا

با تکیه بر این ادعا که دروغ هرچه 
تر است  تر باشد باورش راحت بزرگ

جهت الپوشانی شرایط غیرانسانی 
های جمهوری اسالمی  نحاکم بر زندا
های بزرگ ارائه داده و  مشتی دروغ

به خیال خود به این وسیله تصویر 
 !زندان را در ذهن مردم اصالح نماید

 
کردن  مدیر زندان اوین جهت حقنه

های خود به مردم مبادرت به  دروغ
ساختن سناریوئی نمود که طی آن 

 تغییر نام یافته و "مددجو"زندانی به 
 "مددجو"شود که  ده میچنین جلوه دا

 و جهت کسب "مدد"در جستجوی 
کمک و مداوای دردهای خود به سوی 

آنگاه برای . زندانبانان آمده است
تکمیل این سناریوی خیالی، سیاهچال 
اوین هتل نامیده شد و نامبرده در 

خانه با  نقش یک صاحب مهمان
شود که  وقاحت تمام مدعی می

ا مددجویان برای ما حکم مهمان ر"
داند که وجود   و چون می"دارند
های انفرادی و نگهداری زندانی  سلول

های طوالنی  ها به مدت در این سلول
واقعیتی است که در سطح جامعه 
منعکس شده است در این مصاحبه 

 "سلول انفرادی"شود که  مدعی می
هم دیگر در اوین وجود ندارد چرا که 

واحدهای تک "های انفرادی به  سلول
 متری با امکانات ویژه و 12 "نفره

از جمله حمام، دستشوئی، "کامل 
 تبدیل "محل پذیرائی و محل اسکان

 .شده است
 

مدیر زندان اوین که خود به خوبی به 
دالئل ترتیب دادن این مصاحبه آگاه 

داند که اتفاقا اکبر محمدی  است و می
بدلیل عدم توجه و رسیدگی بهداری 

ی از اوین جان باخته است و در برخ
گزارشات تاکید شده که او را مورد 
ضرب و شتم قرار داده و دهانش را 
با چسب بسته بودند در مصاحبه 

اداره بهداشت و "اوال : گوید مزبور می
 48درمان اوین دارای یک بیمارستان 

تختخوابه مشتمل بر دو اتاق جراحی، 
بخش بستری مردان، زنان، 
آزمایشگاه، تزریقات و پانسمان، 

لوژی، سونوگرافی، اورژانس، رادیو

 است و "...دندان پزشکی، فیزیوترابی
برخورد فیزیکی با مددجو "ثانیا 

نامبرده ضمن تکذیب . "ممنوع است
 زندانی یا به "تنبیه فیزیکی"هرگونه 

، زندانبانان را "مددجو"قول او 
 که از "روانشناس داخلی"تعدادی 

 بوده و در "نیروهای اول انقالب"
. نامد اند می  شده"ب بزرگبطن انقال"

به این ترتیب، مدیر زندان اوین خود 
نیروهای اول "نیز منطقا باید یکی از 

 باشد که در طول حیات "انقالب
جمهوری ننگ و نکبت رشد کرده 
است یعنی یکی از همان پاسدارهای 

 در 60لمپن و جنایتکاری که در دهه 
های جمهوری اسالمی خون  زندان

مهابا  و مبارز را بیهزاران کمونیست 
باری  به زمین ریختند و شرایط جنایت

با چنین . ها حاکم ساختند را در زندان
ای اکنون او در نقش  سابقه

شود که   احمقی ظاهر می"روانشناس"
ها  کند با تغییر نام پدیده فکر می

او . ماهیت آنها نیز تغییر خواهد کرد
با اطمینان از قبول سناریوی 

 افکار عمومی اش در خودساخته
 نامیدن "مددجو"کند که با  تصور می

 خواندن "روانشناس"زندانی و 
 جلوه دادن اوین به "هتل"زندانبان و 

های جمهوری  خیال خام خود رسوائی
هایش را پاسخ داده  اسالمی در زندان

وی درست همچون ابلهی که . است
اش را  های خودساخته خود نیز دروغ

با تبختر باور کرده است در خاتمه 
هتل "شود که  باورنکردنی مدعی می

را نباید خودمان تعریف کنیم، بلکه 
 ."باید مسافر و ناظر تعریف کنند

 
ها فرصت  جالب است که هنوز رسانه

نیافته بودند که سناریوی بیشرمانه و 
دروغین مدیر زندان اوین را در همه 
جا بپراکنند که یکی از زندانیان زندان 

ر موسوی خوئینی که اوین به نام اکب
 ماه است در بازداشت بسر 3حدود 

برد و جهت شرکت در مراسم  می
چهلم مرگ پدرش، از زندان به 
مسجدی که مراسم در آنجا برگزار 

شد آورده شده بود در مقابل در  می

  سرمقالهسرمقاله
  
  

  !! اوین اوین""هتلهتل""یا یا   سیاهچالسیاهچال
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زند  مسجد و رو به جمعیت فریاد می
ها با دستبند و پابند  من شب": که
 گوید  و در ادامه می"خوابم می

اند  بازجوها مرا تحت فشار قرار داده"
رتبه کشور  تا خطاب به مقامات عالی

این موضوع در . "نامه بنویسم توبه
مطبوعات رژیم در حالی منعکس شده 
که در ضمن گزارش شده است که 

آثار کبودی بر گردن و شکستگی در "
 ."سرش کامال مشهود بود

 
دانیم چنین امری  البته همانطور که می

ای است  س فریاد اعتراض زندانیانعکا
که به هر دلیل رژیم او را به عنوان 

شناسد  زندانی سیاسی به رسمیت می
دهد که برای شرکت  و به او امکان می

در مراسم چهلم مرگ پدرش از زندان 
یعنی این فریاد . به مسجد برود

اعتراض یکی از همان زندانیانی است 
کوشد کل  که جمهوری اسالمی می

ان سیاسی در ایران را در زندانی
وجود آنها محدود و با آنها 
بشناساند، در حالیکه زندانیان 
سیاسی دیگر را یا به عنوان زندانی 

کند و یا اساسا  سیاسی تلقی نمی
چنین . نماید وجودشان را انکار می

است که صدای فریاد صدها مبارز 
ترک، کرد، عرب و بلوچ که در 

ن در های مناطق مختلف ایرا زندان
شوند و  بدترین شرایط نگهداری می

صدای صدها کارگر مبارزی که در 
اعتراض به شرایط کار و زیست خود 
به اعتصاب برخاسته و بوسیله 

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی 
با وحشیگری تمام سرکوب و 

اند و همچنین صدای  بازداشت شده
فریاد صدها دانشجوی مبارز که 

دار نیست شان خبر کسی از سرنوشت
 .رسد به گوش کسی نمی

 
واقعیت این است که علیرغم همه 

های دستگاه تبلیغاتی  پردازی دروغ
جمهوری اسالمی و تالش جهت هتل 

های رژیم دار و  نامیدن سیاهچال
شکنجه جمهوری اسالمی، بر 

های کشور شرایطی بس  زندان
غیرانسانی حاکم است و مرگ اکبر 

ا گوشه اهللا مهدوی تنه محمدی و فیض
کوچکی از این واقعیت را در مقابل 

و . دید همگان قرار داده است

های مدیر کل سیاهچال  پردازی دروغ
 خواندن زندان مزبور "هتل"اوین در 

همین . کند تغییری در آن ایجاد نمی
واقیعت اما وظیفه بس بزرگتری را در 
مقابل نیروهای مبارز و انقالبی  قرار 

تر  گستردهدهد تا بکوشند هرچه  می
های جمهوری اسالمی  شرایط زندان

را شناخته و آنرا افشاء نمایند و به 
این وسیله صدای اعتراض صدها 

های  انقالبی و مبارز گمنام در زندان
ترین  سراسر کشور که در وحشیانه

برند را به گوش  شرایط بسر می
 .جهانیان برسانند

 

 
 

  یاد و خاطره سمبل تعهد،یاد و خاطره سمبل تعهد،
 د بهرنگید بهرنگیمعلم مبارز، صممعلم مبارز، صم

 
  1010بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

 
 

هاست،  حشمت، بابات میگفت چیزهایی در این قصه
 برایمان "چیزا"کمی راجع به این  میتوانی یه

 بگویی؟
 

تا آنجایی که من فهمیدم داستان برای کودکان است 
ولی عمقش اینقدر بزرگ است که خیلی زیادتر از این 
چیزهاست وقتی توی بحر داستانهایش میروی 

ه میشوی که بیشتر تضاد طبقاتی را میخواسته متوج
نشان بدهد به مردم، بنظر من داستانهاش دردی که 
خودش دیده و داشته که به شکل داستان بیانش 
کرده است وقتی آدم آنها را میخواند، جامعه را یک 
تعداد اندک پولدار، ظالم و یک تعداد زیاد مردم 

حس پول محتاج صاف و صادق،  پول و یا کم بی
قهرمانان داستانهای صمد، سعی میکنند، . میکند

تالش میکنند از دست مردم ظالم خالص شوند و 
حقشان را بگیرند، گرچه مشکالت زیادی سر 
راهشان قرار داشته باشد، مثل کوراوغلو، ماهی 
سیاه کوچولو، پسرک لبو فروش، بیست و چهار 

دیگر اینکه، ... ساعت در خواب و بیداری، و اال آخر

ها اهمیت زیادی قایل است، میخواهد  صمد برای بچه
ها همه چیز را صاف و روشن بنگرند، آنطوریکه  بچه

میباشد به آن نگاه کنند، یعنی اینکه به واقعیت مسئله 
پی ببرند مثل حکایت دانه برف و یک هلو و 

و بالخره، از کتابهای صمد به این نتیجه ... هزارهلو
 همه جا و بد، بد میرسیم که خوب، خوب است در

است در هر کجا، صف ظالمین و مردم زیادی که در 
شان ظلم شده، رو در روی هم، در حال کشمکش  حق

 .هستند
 

با سپاس از اینکه دعوت مرا به این گفتگو 
 .پذیرفتی، در انتها اگر صحبت خاصی داری، بفرما

 
در آخر میخواهم گپ خودم را با کالمی از آقای 

مرگ خیلی آسان میتواند األن به ": بهرنگی تمام بکنم
سراغ من بیاید، اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به 

البته اگر یک وقت ناچار با مرگ . پیشواز مرگ بروم
مهم این است .  مهم نیست–روبرو شدم که میشوم 

که زندگی یا مرگ من، چه اثری در زندگی دیگران 
 راه این معلم  واینکه، من با ایمان به"...داشته است 

بزرگ، براحتی میتوانم بگویم که این همان اثریست 
های ایشان روی من و جوانهایی مثل من،  که نوشته

 .بعد از اینهمه سالها داشته است
 .من هم از شما تشکر میکنم

 

 

  

  خوانندگانخوانندگان  پیام فدایی وپیام فدایی و
 
 

  ایرانایران
 !صمد کوچولو وفادار
 !با درودهای انقالبی

ز کشور پست کرده بودید ای که از خارج ا نامه
تان برسانیم که فردی که در  باید به اطالع .رسید
شاد و . شناسیم اش نوشته بودید را ما نمی باره

 .پیروز باشید

 
  آلمانآلمان

  ن- ا - ر
 !با درودهای انقالبی

متاسفانه نوار ویدئوئی از مراسم . تان رسید نامه
 .یاد یاران یاد باد جهت توزیع تهیه نشده است

 
  ارک ارک دانمدانم

 ر -  م -ر 
 !های مبارزاتی با سالم
 امکان تهیه برخی از .تان را دریافت کردیم نامه
در مورد . اید را داریم هائی که خواسته کتاب

چگونگی پیشبرد این امر با شما تماس خواهیم 
 .موفق باشید. گرفت

 
 

 !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب          !!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی      !!ه باد کمونیزمه باد کمونیزمزندزند
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در سالگرد کشتار وحشیانه  :توضیح

 ، به همت 67زندانیان سیاسی در سال 
یاران و فعالین مبارزه برای "عدادی از ت

ای   برنامه"آزادی زندانیان سیاسی
ای به سوی  ای ویژه پخش ماهواره تلویزیونی

ایران تدارک دیده شده بود که در سپتامبر 
اندکاران این  دست.  پخش شد2006سال 

ای با رفیق سنجری داشتند  برنامه مصاحبه
تیار که پیام فدائی متن آن را در زیر در اخ

 .دهد خوانندگان خود قرار می
 
 
 

 رفیق سنجری درود بر شما، اگر :مجری برنامه
صدای ما را دارید لطفأ با توضیحی از فعالیتهای 
مبارزاتی خود برای ما توضیح بدهید که آیا به نظر 
شما در واقع مبارزه علیه سرکوب، شکنجه و اعدام 

 50در نظام جمهوری اسالمی در تداوم مبارزه دهه 
ای و با چه  است؟ و اینکه اصوأل ما با چه جامعه

ویژگیهایی نیاز داریم تا بتوانیم دیگر با سرکوب و 
  نظری روبرو نباشیم؟-شکنجه مخالف سیاسی

 
 با سالم به بینندگان عزیز تلویزیون :رفیق سنجری

شما و سپاس از رفقایی که کار سازماندهی این 
 از آنجا که این برنامه تلویزیونی را به عهده دارند،

برنامه به خاطر گرامیداشت یاد زندانیان سیاسی 
 است که به دست جنایتکاران حاکم بر ایران 60دهه 

وحشیانه به قتل رسیدند، قبل از هر چیز اجازه بدهید 
که از طرف خودم و چریکهای فدایی خلق یاد و 
خاطره تمامی مبارزین و کمونیستهایی که در طول 

ه جمهوری اسالمی به شهادت آن سالها به وسیل
بخصوص یاد و خاطره . رسیدند را گرامی بدارم

 که به دستور 67جانباختگان گرانقدر قتل عام سال 
خمینی و دیگر سردمداران جمهوری اسالمی به قتل 

البته روشن است که برای مردم ما که داغ . رسیدند

هایی "خاوران"دادخواهی آن عزیزان را هر سال در 
اند فریاد میزنند،  سر ایران پخش شدهکه در سرا

اندرکاران آن جنایت به  خواست مجازات همه دست
شان  ترین مطالبات برحق دست خود مردم از طبیعی

باشد که البته جز از طریق سرنگونی این رژیم 
با این توضیح . پذیر نیست ضدمردمی هم امکان

 .اجازه بدهید که حاال به پرسش شما برگردم
 

ای که در دوره شاه برای رسیدن  ارزهبدون شک مب
به آزادی و دمکراسی سازمان یافت و مردم ما و 
سازمانهای سیاسی مختلف در آن فعاالنه شرکت 

ای  کردند، یکی از خواستها و مطالباتش ایجاد جامعه
آزاد و برابر بود که بالطبع در آن شکنجه، زندان و 

و این خواستها . قتل و کشتار وجود نداشته باشد
مطالبات را در مبارزاتی که از رستاخیز سیاهکل 
شروع شد تا قیام بهمن، ما به روشنی میتوانیم در 

 .آن مبارزات ببینیم
 

اینکه این خواستها متحقق نشد به طور طبیعی دلیل 
این امر است که رژیم جانشین رژیم شاه مبارزات 

و اساسأ این رژیم خودش . مردم ما را سرکوب کرد
 قیام بهمن بود نه ناشی از نارسایی حاصل شکست

رژیم جمهوری اسالمی را . و نادرستی آن مبارزات
به حق باید جانشین خلف رژیم شاه دانست که برای 
حفظ آن مناسبات از رو شمشیر بست و برعلیه 

 سال گذشته هم از هیچ 27مردم ما جنگید و در طول 
در نتیجه تجربه قیام . جنایتی کوتاهی نکرده است

من، تجربه مبارزات مردم ما که با مبارزات به
خودشان رژیم شاه را سرنگون کردند اما به آزادی 

ای که در آن قتل و کشتار و  و دمکراسی و به جامعه
زندان و شکنجه وجود نداشته باشد نرسیدند، دقیقأ 
این واقعیت را در مقابل همه قرار داد که بدون رفتن 

ات به ریشه، بدون نابودی آن مناسب
ای که رژیم سلطنت و جمهوری  اقتصادی اجتماعی

ای در جهت حفظ  اسالمی هر دو به شکلی و در لفافه
آن میکوشیدند و به وسیله آن اصوأل به قدرت 

رسیدن به آزادی و امکان رسیده بودند، امکان 
نهادینه کردن همه آن مطالباتی که مردم ما برایش 

هست که به همین دلیل هم . جنگیدند وجود ندارد
آنچه که به نام انقالب سیاسی نامیده میشود، اگر 
به معنی جابجایی قدرت از یک دسته حکومتی به 
یک دسته دیگر باشد، پاسخگوی تحقق مطالبات 

 .مردم ما نیست
 

آنچه که خواستها و مطالبات برحق مردم ما را 
متحقق میکند و به آن پاسخ میدهد، یک انقالب بزرگ 

أسفانه این روزها کسانی به نام اجتماعی است که مت
طرفداری از دمکراسی برعلیه آن سخن میگویند و 

زدن به این انقالب  مردم ما را از بپاخاستن و دست
دور میکنند و به این وسیله خاک به چشم مردم ما 

 .میپاشند
 

تجربه تاریخی نشان داده است که بدون در هم 
کم اقتصادی که بر جامعه حا شکستن ماشین سیاسی

ای که بر جامعه  است، بدون نابودی نظام اقتصادی
حاکم است ما نمیتوانیم در ایران به آزادی و 

و بالطبع اگر میخواهیم به . دمکراسی دست پیدا کنیم
های مسئله  آن مطالبات دست پیدا کنیم باید این گره

نابودی . را حل کنیم و این مناسبات را از بین ببریم
ق جابجایی قدرت بین این مناسبات هم از طری

پذیر نیست، از طریق  های حکومتی امکان بندی دسته
و خوب هر انقالبی . پذیر است یک انقالب بزرگ امکان
 .های خاص خودش را دارد هم به طور طبیعی هزینه

 
ولی اگر مردم ما فکر کنند و یک لحظه بیاندیشند که 
در طول سالهایی که انقالب جریان نداشته چه 

اند، آنموقع خیلی بهتر   بزرگی را پرداختههای هزینه
میتوانند به این اصل پی ببرند که برخاستن و 

زدن به انقالب و مبارزه برای سرنگونی  دست
شان، اتفاقأ  جمهوری اسالمی به عنوان تنها راه نجات

های رسیدن به آزادی و  ترین راه یکی از کم هزینه
 .دمکراسی است

 
تان را در  ز اینکه وقت رفیق سنجری ا:مجری برنامه

 .سپاسگذاریم. اختیار برنامه  گداشتید
 

 با توجه به پایان وقت از همه شما :رفیق سنجری
خداحافظی می کنم و امیدوارم که شاد و سربلند 

 .باشید
 

 . خیلی متشکر و ممنون:مجری برنامه

 

 
 

  بابا  گفتگوی تلویزیون پویشگفتگوی تلویزیون پویش
رفیق فریبرز سنجریرفیق فریبرز سنجری

  

 !!گان راه آزادی و سوسیالیسمگان راه آزادی و سوسیالیسم  خفتهخفته  خونخون  گرامی باد خاطره سرخ و تابناک تمامی بهگرامی باد خاطره سرخ و تابناک تمامی به
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، )Depleted Uranium" (شده اورانيوم تهی"
ه از زباله های فرآورده ارزان و سمی است ک

پايگاه های انرژی هسته ای و همچنين از کارخانه 
اورانيوم يکی از . های بمب سازی بدست می آيد

ترين عناصر طبيعی در زمين است و  سنگين
از چنان قدرت مخربی " شده اورانيوم تهی"

برخوردار است که تانک، ساختمان و پناهگاه های 
يعا محترق زيرزمينی را به آسانی منهدم کرده، سر

 .می گردد و مردم را زنده زنده می سوزاند
 

 ميليارد ٤خاصيت راديو آکتيويتی اين ماده بيش از 
 ميليون سال دوام می آورد و باعث ٥٠٠و 

سرطان، سرطان خون، آسيب های مغزی، از کار 
 .افتادن کليه و نقص عضو شديد در جنين می شود

 
" شده اورانيوم تهی"طرح و نقشه سالح های مجهز 

 که اکنون ديگر ١٩٤٣در اسناد پروژه مانهاتان 
رئيس . شده است، موجود ميباشد" غيرمحرمانه"

دانشگاه هاروارد و فيزيکدان معروف جيمز 
کونانت، گاز سمی ای را در جنگ جهانی اول 
توليد کرد و پيشنهاد بوجود آوردن سالح های گاز 
ب سمی از زباله های مواد راديوآکتيو از پروژه بم

در آن زمان .  اتمی در جنگ جهانی دوم را داد
مشخص شده بود که پخش مواد راديوآکتيو که 
بوسيله بمب هايی که از هوا افتاده، يا توسط وسائل 
نقليه زمينی پرتاب شده و يا در ميدان جنگ 
منفجرمی شوند، غبار راديوآکتيوی رقيقی را توليد 

ک می کند که از تمام پوشش های محافظتی، ماس
ايمنی، فيلتر و پوست نفوذ کرده و ريه و خون را 
آلوده می کند که باعث کشته شدن فوری و يا ايجاد 

هم چنين پيشنهاد شده بود . امراض مختلف می شود
برای " غبار مانند"که از اين مواد راديوآکتيوی 

آلودگی دائمی زمين، آلودگی منابع آب و سرزمين 
معيت های آن های کشاورزی، به منظور نابودی ج

اولين سالح های حاوی . مناطق استفاده شود
 برای نيروی ١٩٦٨در سال " شده اورانيوم تهی"

از آن زمان تا به حال . دريايی آمريکا ساخته شد
 کشور مختلف ٢٩اين سالح ها توسط آمريکا به 

 .فروخته شده است
  

دکتر جواد العلی، مدير پزشکی مرکز غدد شناسی 
ان بصره عراق، در يک بزرگترين بيمارست

 می ٢٠٠٣کنفرانس پزشکی در ژاپن در سال 
دو پديده عجيب و غريبی در بصره بوجود : "گويد

. آمده که من قبال هرگز چنين چيزی را نديده بودم
اولی پيدايش دو يا سه نوع سرطان مختلف در يک 

و دومی رشد خوشه ای سرطان . بيمار می باشد
، کودکان در بطور مشخص.  در خانواده هاست

" شده اورانيوم تهی"مسموميت از سالح های 
درجه جذب اين مواد توسط بدن .  حساس ترند

سرطان در گذشته ... کودکان بمراتب باالتر است
 سال ديده می ١٢به ندرت در بين کودکان زير 

شد، ولی االن ديگر اين امر خيلی معمولی شده 
 ."است

 
رد ، پزشکان ژاپنی در مو٢٠٠٣در سال 

تحقيقاتی " شده اورانيوم تهی"چگونگی تاثير مواد 
در دوران . را در جنوب عراق شروع کردند

 ٦٠٠مالقاتشان، يک بيمارستان محلی روزانه 
کودک را معاينه می کرد که بيشتر آنها دچار 
عوارض بيماری های ناشی از مسموميت داخلی 

دکتر يوکو فوجيتا، . بوسيله مواد راديوآکتيو بودند
: يب پروفسور در دانشگاه کيو در ژاپن می گويدنا
 سال آينده، شرايط در ١٠ تا ٥به علت جنگ، بين "

دکتر ." عراق بسيار نااميد کننده خواهد بود
را دريافت " علوم شناسی"روزالی برتل که جايزه 

کرده است و رهبری کمسيون پزشکی سازمان ملل 
  سال گذشته تحقيقات خود را در٣٠را دارد، طی 
راديوآکتيو انجام داده " درجه پايين"زمينه تاثيرات 

به " شده اورانيوم تهی"او کشف کرد که . است
DNA آسيب می رساند و باعث تغييرات ناگهانی 

و غيرمتعادل در سلول های بدن می شود که در 
مهمتر اينکه، . نهايت منجر به سرطان می شوند

 و اين مواد بوسيله مايعات در بدن جذب می شوند
با گردش در بدن به تمام ارگانهای اصلی بدن 

او هم چنين کشف کرد که اين . صدمه می رسانند
نوع از مواد راديوآکتيو به طور مشخص می 
توانند باعث از کار افتادن سيستم ارتباطی بدن شده 
و منجر به از کار افتادن ارگان های حياتی بدن 

دکتر عليم يعقوب از دانشگاه بصره، . شوند

حقيقاتی را در زمينه شيوع سرطان های مزمن ت
در کودکان که در دوران جنگ اول در خليج تحت 

"  شده اورانيوم تهی"تاثير بمباران های آغشته به 
او متوجه شد که .  قرار گرفته بودند انجام داد

 تا سال ١٩٩٠شيوع بيماری های سرطان از سال 
ل  درصد باال رفته و اين تازه قب٢٤٢ حدود ١٩٩٩

به خاطر شرايط هرج و . از تهاجم اخير بوده است
مرج در عراق، امروزه فقط بخش کوچکی از 
سرطان يا نقص جنين که به علت استفاده از سالح 

اتفاق می افتند، گزارش " شده اورانيوم تهی"های 
اما به هر حال، عکس های بی . داده می شوند

 شماری از کودکانی که بدون مغز بدنيا می آيند و
يا امعاء و احشاء داخلی شان از بدنشان بيرون 
قرار دارد، يا بدون داشتن آلت تناسلی، بدون 
داشتن ستون فقرات، با دست و پاهای بسيار 
کوچک، يا با غده های بسيار بزرگ بيرون زده 
در جايی که بايد چشم شان باشد، يا با داشتن فقط 
يک چشم، يا بدون داشتن دست و پا و حتی بدون 

توليد نسل با اين گونه . شتن سر، موجود استدا
. نواقص االن ديگر خيلی معمولی به شمار می آيد

پزشکان، نقايص جنينی اين دوران را با دوره بعد 
از بمباران های هيروشيما و ناگاساکی در جنگ 

 .دوم جهانی، مقايسه می کنند
 

دکتر احمد هاردان به عنوان مشاور متخصص در 
هداشت و سازمان ملل و وزير سازمان جهانی ب

بهداشت عراق، در رابطه با مستند سازی تاثيرات 
در عراق در " شده اورانيوم تهی"سالح های 
من : " اظهار نمود٢٠٠٢ تا ١٩٩١سالهای بين 

ترتيبی دادم که هياتی به نمايندگی از بيمارستان 
هيروشيمای ژاپن بتواند در عراق حضور يابد و 

د امراض ناشی از مواد تجارب خود را در مور
راديوآکتيو که ما به مرور زمان با آن روبرو 

اعضای اين . خواهيم شد با ما در ميان بگذارد
هيات به ما گفتند که آمريکا با مسافرت آنها 
مخالفت کرده و آنها از آمدن به عراق منصرف 

همين طور يک پزشک معروف آلمانی . شده اند
 کرد که به که متخصص سرطان می باشد موافقت

عراق بيايد ولی بعدا به او گفته شد که اجازه ورود 
 ."به عراق به او داده نخواهد شد

 
 

  ""شدهشده   تهی تهیاورانیوماورانیوم""

  !!هاها  هدیه دیگری از امپریالیستهدیه دیگری از امپریالیست
  

  
  

  پالينپالين
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راس ميرکريمی، سخنگوی مرکز تحقيقاتی کنترل 
در واقع، اين اطفال به : "سالح های نظامی گفت

دنيا نيامده در منطقه هستند که بعدا سنگين ترين 
 بها را خواهند پرداخت ؛ بهای گزاف نقص

DNA . درصد از عراقی ها ٣٠ظاهرا بيش از 
در حال حاضر دچار سرطان هستند و خيلی از 

اورانيوم . "کودکان مبتال به سرطان خون می باشند
که از بمباران های آمريکا در عراق " شده تهی

باقی مانده است، عراق را به يک سرزمين مملو 
تاثيرات ويران کننده . از سرطان تبديل کرده است

انيوم، عراق و حومه آن را برای صدها سال اور
 ."آينده داغان خواهد کرد

 

(Planet Earth the Latest Weapon of War 
by Rosalie Bertell, Public Health Disaster 
For The People Of Iraq and Afghanistan 
By Douglas Westerman 05/01/06)   

 
 ٣٠٠ نيروهای نظامی آمريکا به مصرف بيشتر از

در سال " شده اورانيوم تهی"تن از سالح های 
در حالی که مقدار واقعی .  اعتراف کرده اند١٩٩١

هم .  تن بيشتر نزديک می باشد٨٠٠اين رقم به 
 تن ١٥٠٠چنين آمريکا در تهاجم اخير خود کال 

در سراسر عراق مصرف " شده اورانيوم تهی"
 تن از آن فقط در بمباران ٢٠٠کرده که حدود 

در اين حمالت، . ر بغداد بکار برده شده استشه
شده اينبار فقط  سالح های آغشته به اورانيوم تهی

به سالح های ضد تانک محدود نمی شدند بلکه 
شونده از راه دور و بمب های  موشک های هدايت

 پوندی ٢٠٠٠شکن و بمب های بزرگ  پناهگاه
شده به شهرهای مختلف  آغشته به اورانيوم تهی

اين به اين معنا است که شهرهای . له شدعراق حم
. عراق پوشيده از مواد سمی کشنده می باشند

پرفسور ژاپنی، دکتر ياگاساکی محاسبه کرده که 
مساوی " شده اورانيوم تهی" تن ٨٠٠ظرفيت اتمی 

مقدار .  بمب ناگاساکی می باشد٨٣٠٠٠با 
 ١٩٩١ای که آمريکا از سال "شده اورانيوم تهی"

 ٤٠٠از لحاظ ظرفيت اتمی مساوی با استفاده کرده 
 .هزار بمب ناگاساکی می باشد

 
 تا به حال ١٩٩١از زمان جنگ خليج در سال 

در آمريکای جنوبی، در " غبار جنگی"اثرات 
به عالوه، استفاده . هيماليا و هاوايی پيدا شده است

در بمب های بزرگ که " شده اورانيوم تهی"از 
ر ارتفاعات عظيم مواد کشنده را به شکل دود و د

پخش می کند، به اين معناست که ميلياردها تکه از 
ذرات اين مواد کشنده توسط باد در هوا و در 

سازمان بهداشت . سراسر جهان پخش شده است
 اعالم کرد که سرطان در ٢٠٠٣جهانی در ژوئن 

 درصد افزايش ٥٠، ٢٠٢٠سرتاسر دنيا تا سال 
 .خواهد يافت

 
 دوراکويچ که در آن  دکتر آساف١٩٩٧در سال 

موقع پرفسور راديولوژی و طب هسته ای از 
دانشگاه جرج تاون در واشنگتن بود، با اشاره به 

 درصد از ٨٤ای که طی آن  آزمايشات تجربی
سگانی که مواد اورانيوم را تنفس کرده بودند از 

سازمان سربازان : "سرطان ريه مردند، می گويد
ه در مورد خطر بازنشسته آمريکا از من خواست ک

در بدن انسان دروغ " شده اورانيوم تهی"ترکيب 
تيم تحقيقاتی و آزمايشی دکتر دوراکويچ ." بگويم

در اکتبر " مرکز تحقيقی پزشکی اورانيوم"از 
 شهر عراق از ١٠ هفته ای را در ٣ سفر ٢٠٠٣

. جمله بصره، بغداد و نجف برای تحقيق انجام داد
نه برداری از هوا، او گفت که آزمايشات اوليه نمو

خاک و آب نشان داد که مقدار مواد راديوآکتيو 
صدها و هزاران بار از سطح معمولی بيشتر 

: دکتر دوراکويچ به مجله تايمز ژاپن گفت. هستند
در تالشند که در اثبات رابطه بين ) ارتش(آنها "

اختالل بوجود " شده اورانيوم تهی"امراض و 
تر دوراکويچ اخطار از آن به بعد، به دک." آورند

داده شد که کار خود را متوقف کند، و اکنون هم از 
کارش اخراجش شده، و بعد هم خانه او مورد 
چپاول قرار گرفت و وی مرتب تهديد به مرگ 

 )  www.sfbayview.com/du: منبع. (شده است
 

انرژی اتمی پس از جنگ اول خليج، مقامات 
بريتانيا تخمينی در مورد پتانسيل تاثيرات آلودگی 

که از " شده اورانيوم تهی"ناشی از استفاده از 
برآورد آنها اين بود . جنگ بجا گذاشته بود، زدند

 ٥٠٠اين مسئله می تواند بالقوه باعث مرگ "که 
اين برآورد مقامات انرژی اتمی ."  هزار نفر شود

انه برای شرکت خصوصی بريتانيا به طور محرم
 در Royal Ordananceاسلحه و مهمات سازی  

اين تحقيق قبل از .  تهيه شده بود١٩٩١آوريل 
تهاجم اخير در افغانستان و عراق که از سالح 

به مراتب وسيعتری و "  شده اورانيوم تهی"های 
در مناطق پر جمعيت تری استفاده شده بود، انجام 

 .گرفته بود
 

آمريکا چهار جنگ هسته ای با ، ١٩٩١از سال 
به راه " شده اورانيوم تهی"استفاده از سالح های 

مناطق وسيعی از خاورميانه و .  انداخته است
آسيای مرکزی برای هميشه به مواد راديوآکتيو 

با محاسبه از پيش بينی های مقامات . آلوده شده اند
 ٣انرژی اتمی بريتانيا می توان تخمين زد که 

اورانيوم " بر اثر استنشاق مواد ميليون نفر
تنها در عراق جان خود را از دست " شده تهی

.  خواهند داد و تازه اين رقم شامل افغانستان نيست
 معتقد IDUSTدکتر دن بيشاپ، شيمی دان شرکت 

اورانيوم "است که با در نظر گرفتن دوام طوالنی 
 .، اين تخمين پايين تر از واقعيت است"شده تهی

 
 تريليارد ١٠د مقدار استعمال شده بيشتر از با وجو
در عراق و " شده اورانيوم تهی) "doses(وعده 

افغانستان، تعجب آور نيست که تحقيقاتی که در 
افغانستان انجام گرفته حاکی از شرايط بسيار 

مرکز . "خطرناکی در بهداشت عمومی می باشد
اولين گروه مستقل "  تحقيقی پزشکی اورانيوم

را " شده اورانيوم تهی" هست که اثرات تحقيقاتی
در بدن سربازان آمريکايی، انگليسی و کانادايی 

عمليات "که در جنگ اول خليج و به دنبال آن در 
شرکت داشتند، پيدا کرده " برای آزادی عراق

را در آب، خاک و " شده اورانيوم تهی"آنها .  است
. هوا در عراق و در مردم غيرنظامی پيدا کرده اند

 صدها نفر از مردمی UMRC ٢٠٠٢در ماه مه 
که عوارض امراض ناشی از راديوآکتيو داشتند را 

اين شامل اطفالی که با . مورد معاينه قرار داد
به . نقص عضو به دنيا آمده بودند هم می شد

عالوه، دو گروه علمی تحقيقی ديگر هم در ژوئن 
اين .  به افغانستان فرستاده شدند٢٠٠٢و اکتبر 

ه در تحقيقات خود دريافتند که در شهرهای گرو
باعث " شده اورانيوم تهی"جالل آباد و کابل 

افزايش امراض زيادی شده که به علت باال بودن 
 ٤٠٠مقدار تمرکز راديوآکتيوی اين مواد که بين 

 درصد باالی درجه معمولی می ٢٠٠٠درصد تا 
. باشد تا به حال در افراد غيرنظامی ديده نشده بود

ون استثناء، تحقيقات در هر نقطه ای که بمباران بد
در . شده، نشان از بيماری های مردم آنجا دارد

  UMRCافغانستان برخالف عراق، نتايج تحقيقات 
اورانيوم "بيانگر اين است که درجه تمرکز 

اين درجه از تمرکز، . بسيار باال است" نشده تهی
ر ب" شده اورانيوم تهی"بسيار بيشتر از تاثير 

د واقع، . قربانيان جنگ در عراق می باشد
افغانستان به عنوان محلی برای آزمايش سالح 

مورد استفاده قرار داده شده " شکن پناهگاه"های 
بمب هايی که حاوی مقادير متراکم تری از . بود

پنتاگون، وزارت دفاع و بخش . اورانيوم بودند
کنترل کننده سازمان ملل و ارتش و کارخانه های 

 UMRCسلحه سازی همه با هم در تحقيقات ا
دخالت کرده اند تا جلوی نشر نتايج تحقيقاتشان را 

آنها تالش کرده اند که پيگيرانه با پخش . بگيرند
، حيثيت علمی UMRCاطالعات غلط برعليه 

کارکنان، پزشکان و آزمايشگاه های آنان را از بين 
 تنها نيست، مری اولسن،  UMRC. ببرند

له های هسته ای و بيولوژيست در متخصص زبا
مرکز اطالعات وتحقيقات هسته ای در واشنگتن 

" شده اورانيوم تهی"داخل شدن : "دی سی می گويد
 بار بيشتر از صدمه از ١٠٠٠در بدن، 

همچنين . عکسبرداری در راديولوژی می باشد
 توسط دکتر آلکساندر ٢٠٠١تحقيقاتی که در سال 

اورانيوم "دهد که ميلر انجام گرفت  نشان می 
 صدمه DNAيک ميليون بار بيشتر به " شده تهی

 ٤٦٧ فقط ١٩٩١در سال . ژنتيکی می رساند
 هفته ای خليج زخمی شده ٣نظامی در جنگ 

 سربازی که در اين ٥٨٠٤٠٠بودند، ولی از 
 نفر اکنون مرده ١١٠٠٠جنگ شرکت کرده بودند 

 نفر تحت برنامه ٣٢٥٠٠٠اند و تا سال دو هزار، 
به اين . زکارافتادگی پزشکی دائمی بسر می بردندا

 درصد از سربازانی ٥٦معنا که در دهه بعدی،  
که در جنگ اول خليج شرکت داشتند به بيماری 

در " شده اورانيوم تهی. "های مختلف مبتال شده اند
ای  در گروه تحقيقی. نطفه سربازان نيز وجود دارد

ل از  سربازی که قب٢٥١در می سی سی پی، از 
 ٦٧شرکت در جنگ خليج کودکان سالم داشتند، 

درصد از کودکانشان که بعد از جنگ خليج بدنيا 
 . آمده بودند دچار نقص عضو شديد بودند
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سازمان سربازان بازنشسته آمريکايی می گويد که 
آنها مدارک وجود نقص عضو کودکان در خانواده 

 American.های سربازان را جمع آوری نمی کند
Free Press (2005) درصد ٤٠ گزارش داد که 

 در ٢٠٠٣از سربازان يک تيم ارتشی که در سال 
 ماه ١٦جنگ شرکت کرده بودند، فقط در عرض 

مری فالک، پزشک . دچار امراض غددی شده اند
شيمی هسته ای، باز نشسته شده از آزمايشگاه 
سالح های هسته ای ليورمور که قبال با پروژه 

باط بود، بوجود آمدن رشد نو و مانهاتان در ارت
 را ٢٠٠٣سريع غدد در سربازان جنگ سال 

...". کننده تعبير می کند العاده و نگران خارق"
لورن مورت يک محقق ديگر می گويد که من می 

بهترين سالح " "شده اورانيوم تهی"توانم بگويم که 
استنشاق يک . "برای کشتار جمعی مردم می باشد

" شده اورانيوم تهی"ز مواد ذره بسيار ناچيز ا
زيرا ذرات اين .  خطرناکترين نوع آغشتگی است

مواد از ريه عبور می کنند و مستقيما وارد خون 
ای دماغ از طريق تنفس از مجر... می شوند

 .مستقيما به مغز می رسند
 

بسياری از سربازان جنگ خليج دچار ايجاد غده 
در مغز، صدمات مغزی و دارای سيستم  فکری 

جان هان چت، ." شده اند" ای از کار افتاده"
پرفسور رشته روزنامه نگاری و يکی از 

 به مورت USA TOADYگذاران روزنامه  پايه
گفت که او مقاالت بسيار مهمی مبنی بر تاثيرات 

بر روی سربازان جنگ خليج "  شده اورانيوم تهی"
و مردم غيرنظامی عراق تهيه کرده بود، ولی هر 

واست آنها را منتشر کند، پنتاگون در بار که می خ
تماس تلفنی از او می خواست که از انتشار اين 

اکنون هم فرد ديگری جايگزين . اخبار پرهيز کند
 . شده استUSA TODAYاو در 

 
دکتر کيت باوراستاک، متخصص بخش راديوآکتيو 

 سال گذشته، و ١١سازمان بهداشت جهانی طی 
رطان بر مردم خطر س"نويسنده ای که در مورد 

غيرنظامی عراق که به علت تنفس اورانيوم آلوده 
تحقيق کرده است، اظهار داشت که " شده اند

گزارش او عامدانه با مخالفت روبرو شد و 
 .تحقيقاتش هرگز انتشار پيدا نکرد

 

(San Francisco Bay View March/05 
Depleted Uranium: A Death Sentence 
Here and Abroad by Leuren Moret) 

 
يک پزشک ناشناس می گويد که فقط برای 
تشخيص و معالجه سربازانی که در بازگشت از 

 دچار اختالالت مغزی می ٢٠٠٣جنگ سال 
شوند، او از ماهها قبل از جنگ دوم در خليج، 

در صورت . توسط پنتاگون آموزش داده شده بود
تماس با مطبوعات و صحبت کردن در مورد 

ل پزشکی آنان، کارکنان پزشکی سربازان و مسائ
که اين سربازان را معالجه می کردند تهديد به 

هم . زندان و ده هزار دالر جريمه مالی شده بودند
چنين از دستيابی خبرنگاران به هزاران سربازی 

 به علت پزشکی از منطقه جنگ ٢٠٠٣که از سال 

خارج شده بودند و در بيمارستان والترريد در 
 بسر می بردند، به شدت جلو واشنگتن دی سی
 تريبيون ١٩٩٧ و ١٩٩٦در سال  .گيری بعمل آمد

حقوق بشر در سازمان ملل استفاده از سالح های 
را به علت نقض کنوانسيون " شده اورانيوم تهی"

را به " شده اورانيوم تهی"ژنو محکوم کرد و 
عنوان سالح های کشتار دسته جمعی رده بندی 

 حال، به دنبال شيوع از آن زمان تا به. کرد
سرطان خون در سربازان اروپايی در بالکان و 

" شده اورانيوم تهی"در مناطقی که (افغانستان 
، اتحاديه اروپا دو )مورد استفاده قرار گرفته بود

اورانيوم "بار تقاضا کرد که استفاده از سالح های 
تنها اين کار انجام  قدغن شود، ولی نه" شده تهی

ريکا و بريتانيا به هرچه بيشتر نگرفت بلکه آم
مقامات بريتانيايی . حاشا کردن مسئله پرداختند

حتی با بستن بيمارستان های ارتشی، تحقيقات 
" شده اورانيوم تهی"اختصاصی در مورد تاثيرات 

اورانيوم "بر روی سربازانی که به علت تماس با 
 . تحت معالجه بودند را غيرممکن ساختند" شده تهی

 
رش اختصاصی مجلس کنونی انگلستان در در گزا

چنين آمده " شده اورانيوم تهی"مورد خطرات 
اينگونه تشخيص داده شده که بشدت بعيد به : "است

نظر می رسد که مواد راديوآکتيو نقش موثری در 
ای که اکنون بعضی از سربازان جنگ  بيماری

آنها رقمی ." خليج تجربه می کنند، داشته باشند
هزار سرباز آمريکايی و انگليسی را  ٢٥٠بيش از 

خطرات استفاده از ! خطاب می کنند" بعضی"
، قبل از آن که آمريکا و "شده اورانيوم تهی"

بريتانيا از آن  استفاده کرده باشند به هيچ وجه 
 ١٩٩٠ای که در سال  مطالعه تحقيقي. پنهان نبود

در آمريکا انجام شد نشان داد که وقتی که آلودگی 
" شده اورانيوم تهی"لی وجود داشته باشند، های داخ

و بروز سرطان و همچنين مسموميت شيميايی که 
. باعث صدمه به کليه می شود به هم ربط دارند

تحقيق ديگری به طور واضح اين مسئله را تذکر 
ن مواد در جنگ می تواند به داد که تماس با اي

سرطان ريه و استخوان، صدمات کليوی و 
نی شش، صدمه به عصب، امراض غيرسرطا

نقص کروزومی و نقص عضو در تولد منجر 
در واقع عموم مردم بايد به اظهارات . شود

 ۶٠که بيش از " (اتحاديه دانشمندان متعهد"
 تن از آنها صاحب ٢٠دانشمند عضو دارد که 

توجه کنند که با انتشار بيانيه ) جايزه نوبل هستند
رای پيشبرد ای اعالم کرد که کابينه بوش همواره ب

اهداف سياسی خود بطور سيستماتيک حقايق علمی 
را در خصوص محيط زيست، بهداشت و سالح 
های هسته ای چه در داخل و چه در خارج از 

 .آمريکا تحريف کرده است
 

(www.wagingpeace.org/articles, 
 www.gulflink.osd.mil/du, Horror Of US 
Depleted Uranium In Iraq Threatens 
World By James Denver Apr/05, The 
International Herald Tribune Feb/2004) 
 

 

 
 ......هر نسل از اعراب بيش از نسلهر نسل از اعراب بيش از نسل

  

    ١٩١٩بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
 

 از ١٩۴٧منظور جنگی است که در سال . ۶ 
جانب نيروهای يهود که از جانب اياالت متحده 

شدند برعليه  آمريکا و انگلستان حمايت می
ستقر در فلسطين و بخشی از کشورهای مسلمانان م

عربی درگرفت و در دامه منجر به اعالم 
 .جانبه استقالل اسرائيل گرديد يک

 
نامی انجيلی است که برای " Semeticسامی . "٧ 

مجموعه يهوديان و اعراب در کليت آن بکار رفته 
است و درست از اينرو در مفهوم اصلی خود 

دال بر " Anti Semitismگرايی  ضدسامی"
. باشد می) از جمله اعراب(ها  ضديت با کل سامی

دادن ضديت با  امروز اما از اين واژه برای نشان
 .شود يهويان استفاده می

 
نام " Clash of Civilisansها  برخورد تمدن. "٨ 

 ساموئل پی هانتينگتون"کتابی جنجالی نوشته 
Samuel P. Huntington " است که در سال

در اين کتاب نويسنده از . يد به چاپ رس١٩٩٣
عنوان  ها به ماهيت فرنگی و مذهبی گوناگون ملت

های پس از جنگ جهانی دوم  دليل اصلـی کشمکش
را در مقابل " غرب متمدن"ياد کرده و به اينگونه 

واژه يادشده برای . دهد قرار می" شرق وحشی"
برنارد " به وسيله ١٩٩٠نخستين بار در سال 

ای تحت  در مقاله" Bernard Lewisلوئيس 
 The Roots ofهای خشم مسلمانان  ريشه"عنوان 

Muslim Rage "بکار گرفته شد. 
 
پدر " Theodor Herzlتئودور هرتزل . "٩ 

او در اواخر قرن .باشد صهيونيسم مدرن می
نوزدهم با فعاليت بسيار جهت پيدا کردن 

ای برای رهايی يهوديان اروپايی از  چاره راه
 و خفقان روزافزونی که آنها دچار اوضاع آشفته

نظام حکومتی يهودی "آن بودندو با نوشتن کتاب 
The Jewish State " اين موقعيت را به دست

 .آورد
 
ترکيبی " A Proxy Warجنگ وکالتی . "١٠ 

است که برای نشان دادن جنگی که در خالل آن دو 
قدرت به جای روبرو شدن مستقيم با يکديگر از 

باشند  ری که وابسته به آنها مینيروهای ديگ
ها و  بسياری از کشمکش. کنند استفاده می

هايی از اين  های جنگ سرد نمونه های سال جنگ
 .نوع بودند
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  در حاشیه سفر خاتمی به آمریکادر حاشیه سفر خاتمی به آمریکا
  

  محسن نوربخشمحسن نوربخش
 

جمهــور ســابق و بــه اصــطالح  ســفر چنــدی پــیش محمــد خــاتمی، رئــیس
نـژاد ،    ه آمریکـا و سـفر محمـود احمـدی         طلب رژیم جمهـوری اسـالمی بـ        اصالح
طلبان به دنبـال آن، از یـک سیاسـت واحـد             جمهور فعلی اما مخالف اصالح     رئیس

والیـت  "سرچشمه میگیرد ، سیاستی که به کارگردانی و تحـت نظـارت مسـتقیم               
شـل  "بازی ماهرانـه     یات  ای پیش میرود و میتوان آن را سیاس         علی خامنه  "فقیه

 .  نامید"کن، سفت کن
نژاد برای مصرف  ای برای متعادل کردن اراجیفی که از دهان احمدی خامنه

داخلی و منطقه ای بیرون میاید، خاتمی را به آمریکـا میفرسـتد تـا او بـا عنـوان                    
جمهور اسبق رژیم با بخشهای گوناگون هیـات حاکمـه آمریکـا نشسـت و                رئیس

بـه  .  شـود برخاست کرده و ضمانت حفظ حکومت جمهوری اسالمی را خواهـان   
کـردن   اش ضـمن گـیج   بـازی  واقع سالهاست که جمهوری اسـالمی بـا ایـن جنـاح       

 .مخالفین خود، خط خود را پیش برده است
 بـه عنـوان یـک افسـانه نـام میبـرد،             "هالوکاست"نژاد از واقعه      اگر احمدی 

اگـر  . داده توصـیف میکنـد     خاتمی آن را به عنوان یـک واقعیـت هولنـاک کـه رخ             
ن محو دولت اشغالگر اسرائیل از روی نقشه کره زمین اسـت،            نژاد خواها   احمدی

خاتمی اظهار میکند که اگر حماس اسرائیل را برسمیت بشناسد این امـر از نظـر                
نژاد خواهان خـروج سـربازان آمریکـائی از           اگر احمدی . اشکالی ندارد ) ایران(ما  

 در منطقه هست، خاتمی میگوید که ترک خاک عراق توسـط سـربازان آمریکـائی       
این زمان و سپردن این کشور به دست نیروهای شورشی و تروریستی اشـتباه              

سـازی اورانیـوم را      نژاد میگویـد کـه مـا کماکـان غنـی            اگر احمدی .  بزرگی است 
سرّی و "وقفه ادامه خواهیم داد، خاتمی میگوید که ما حاضریم که گزارشهای  بی

 در  "المللـی انـرژی اتمـی      آژانس بـین  "ای خود را با       پیشرفتهای هسته  "محرمانه
 .... میان بگذاریم و

 به طرفهـای بحـث     "ولی فقیه " در واقع    "شل کن، سفت کن   "با این سیاست    
او بـه   . ای هسـت   او ندا میدهد که حاضر به هر معاملـه        . خود پیام روشنی میدهد   

این طریق به  آنها نشان میدهد که هر جورش را بخواهید در بساط مـا خواهیـد                  
اضر یم با جان و دل هر سیاستی را جهت حفظ منـافع شـما پـیش                 و ما ح  ! یافت

و در ایـن موضـع او واقعـا صـادق اسـت چـرا کـه او همیشـه بـرعکس                      . بگیریم
 .برخوردی که با مردم داشته با اربابانش صادق بوده است

مــابین آنهــا چــه  ایــن کــه منــافع و مصــالح امپریالیســتها و رقابتهــای فــی 
قم بزند البته امر دیگری است اما آنچه در این جا           سرنوشتی را برای این رژیم ر     

مطرح است آمادگیهای جمهـوری اسـالمی بـرای پیشـبرد سیاسـتهای قـدرتهای        
 خـود آنـرا علنـا اعـالم         "شل کن، سفت کن   "بزرگ است که ولی فقیه با سیاست        

 .میکند
البته جناحهای حکومتی با هم اختالف هـم دارنـد و همـین واقعیـت امکـان                 

از این قبیل، ادعای تقلـب در شـمارش تعـداد           . توجهی به رژیم میدهد   مانور قابل   
جمهوری توسط کروبـی و   آراء بدست آمده کاندیداها در نهمین انتخابات ریاست    

ای، ایجـاد تـنش هنگـام سـخنرانی هاشـمی             آمیز او بـه خامنـه      فرستادن نامه گله  
کـاره  رفسنجانی در قم توسط طرفداران مصباح یزدی کـه موجـب قطـع و نیمـه       

گذاشتن سخنرانی رفسنجانی و ترک ناگهانی وی از محل سخنرانی در حرم حضرت             
معصومه شد، چاپ مقاالت فاطمه رجبی همسـر غالمحسـین الهـام سـخنگوی دولـت              

ها که در آن حمالت تنـد و تیـزی بـه محمـد خـاتمی و دار و                    نژاد در روزنامه    احمدی
 اسـت کـه آنهـا علیـرغم همـه           امـا پـر واضـح      ...دسته دوم خردادیها میشود و غیـره      

تضادهائی که با هم دارند همگی بر سر ضرورت حفظ و بقاء نظام جمهوری اسالمی     
و اساسا چگـونگی حفـظ همـین نظـام ضـدمردمی اسـت کـه بخشـی از                   . القولند متفق

های جناحهای  دادن روشن است که دعواها و یقه چاک    . اختالفات آنها را باعث میشود    
 اجرای اصولی مواضع اسالم و یا تلفیق آن با مدرنیتـه آن             شناخته شده تحت عنوان   

اجتماعی  شان اعتقاد دارند، بر سر روبنای سیاسی       فکران طور که هر دسته خود و هم      
داری وابسته به امپریالیستهاسـت کـه هـر از چنـدی             یک اقتصاد، یعنی همان سرمایه    

 ایـن  کشمکشـها و   امـا همـه و همـه   . تبلور این تضادها اینجـا و آنجـا بیـرون میزنـد         
تضادها دعواهای خانگی هستند که تنها میتواند قند در دل عناصر ناآگـاهی آب کنـد                

انـد و همـواره تـز        که هنوز هم بعد از این همه سـال جمهـوری اسـالمی را نشـناخته               
 در بین   "شکاف انداختن "پشتیبانی و حمایت یک جناح بر علیه جناح دیگر زیر عنوان            

کسی فراموش نکرده کـه ایـن اپورتونیسـتها توصـیه           . غ میکنند نیروهای رژیم را تبلی   
بـین هاشـمی    !  میکردند که بین ناطق نوری و محمد خاتمی، باید بـه خـاتمی رای داد              

و البتـه حسـاب ایـن عناصـر         ! نژاد ، باید به رفسـنجانی رای داد         رفسنجانی و احمدی  
که از انقالب کـارگران   ای   عناصر وامانده . ناآگاه با آن مدعیان  روشنفکری فرق دارد       

داری وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی  و زحمتکشان و دگرگونی نظام سرمایه
 .از خود عامالن این رژیم بیشتر هراس دارند

 
 !زنده باد مبارزه مسلحانه، تنها ره رهائی

 !داری وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی نابود باد نظام سرمایه
 !یسمنابود باد امپریال

 !برقرار باد سوسیالیزم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  لیست کمک مالیلیست کمک مالی
 

  انگلستانانگلستان
  پوند30    به یاد سعید سلطان پور 

 

  امریکاامریکا
  دالر200    رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی 

  دالر200     رفیق شهید پوران یدالهی
  دالر200    رضیه احمدی اسکوئیرفیق شهید م

  دالر200    )فضیلت کالم(رفیق شهید شیرین معاضد 
  دالر200    رفیق شهید نزهت السادات روحی آهنگران

  دالر200     رفیق شهید فاطمه حسن پور
  دالر200     رفیق شهید فاطمه افدرنیا

  دالر200     رفیق شهید اعظم روحی آهنگران
  دالر200     صفت بلبلرفیق شهید میترا 

  دالر200     چی رفیق شهید زهره منیر شانه
 ردال 200    )رفیق مادر(رفیق شهید عزت غروی 
  دالر200     رفیق شهید فریده غروی
  دالر200     رفیق شهید فاطمه حسینی

  دالر200    رفیق شهید افسرالسادات حسینی
  دالر200     آقا رفیق شهید نسترن آل
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  با یاد و خاطره سمبل تعهدبا یاد و خاطره سمبل تعهد
  معلم مبارزمعلم مبارز

  صمد بهرنگیصمد بهرنگی
  
  

  الولی عشقیندن الهام آلیریقالولی عشقیندن الهام آلیریق/ / اونون صداقتی جان وئریر بیزه اونون صداقتی جان وئریر بیزه 
  .).)از عشق پُرالتهابش الهام میگیریماز عشق پُرالتهابش الهام میگیریم/ / جان میبخشد ما را صداقت او جان میبخشد ما را صداقت او ((
  

  ""اوختایاوختای""
       
 

مانی که در آن زندگی میکنیم دیوارمانندی هست که در پشت ساخت
.  میباشد" یاشار"مناسبترین جا برای بازی با توپ تنیس با پسرم 

گی به این ساختمان نقل مکان  یک خانواده افغانستانی نیز به تازه
روزی در حین بازی، یکی از پسرهای جوان این خانواده پس . اند کرده

به ما نزدیک شد و با سالمی سر صحبت ای از دور  از مکث چند دقیقه
را باز کرد و از آنجایی که نشان میداد از توپ زدن یاشار خوشش 

 و پرسیدم تا حاال "یاشار"؟ گفتم "اسم آقا پسر چیه"آمده، پرسید 
در "این اسم را شنیده بودی؟ جواب داد بله آقا، پرسیدم کجا؟ گفت 

د، در کشوری غریب و کتابهای آقای بهرنگی، برای یک لحظه ماتم بر
احساس عجیبی داشتم، نم چشمانم با ... .  یک جوان، نام صمد بهرنگی

لبخندی حاکی از غرور و شعف، پس از گذشت سی و هشت سال از 
ش، ا شاهی و مزدوران ساواکی مرگ مشکوک وی در اختناق ستم

. جوانی با کالمی صادق و ساده از آقای صمد بهرنگی صحبت میکند
 را قبول "گپی"ای شد تا به درخواست من به قول خودش  این بهانه

با گرامیداشت جاودانه یاد رفیق انقالبی، آموزگار روستاها، . بکند
 .صمد بهرنگی، پای صحبت این جوان مینشینیم

 
 

 لطفا خودت را معرفی کن، کجا متولد شدی، چند سال داری؟
 

ان اسم کوچک من حشمت است، بیست و چهار سال دارم، در تهر
متولد شدم لیکن اصلیتم از افغانستان و پدر، مادرم افغانستانی 

آنها حدودأ از بیست و هفت سال پیش در ایران زندگی . هستند
های جنوب تهران، میدان شوش،  میکردند، دوران کودکیم در محله

دروازه غار، ترمینال جنوب گذشته؛ جایی که آنجا بزرگ شدم و 
تم و تا دهم درس خواندم، بعد خاطرات زیادی دارم مدرسه رف

یکسری مشکالتی که داشتیم مدرسه را ول کرده و مشغول کار شدم 
 .تا پنج، شش ماه و بعد از ایران خارج شده و به این سمت آمدیم

خوب حشمت، یکمقدار درباره صمد 
بهرنگی برایمان صحبت کن، گفتی که صمد 

 ی؟ا را میشناسی و داستانهایش را خوانده
 

ن کوچکتر از آن هستم که واقعا حقیقت، م
او . راجع به این معلم بزرگ صحبت بکنم

انسان خیلی بزرگی در ایران بود و همگی 
همیشه به یادش خواهند بود، در حقیقت 

هایش را  زمانی که بچه بودیم کتاب افسانه
ما توی خانه داشتیم، بابام برایمان میĤورد 
و گاهی وقتها میخواند، مخصوصأ یادم 

ه اولین داستانش که ما همیشه هست ک
تکرارش میکردیم داستان فاطمه خانم بود، 
ما خیلی دوست داشتیم، گاهی وقتها خودم 
میخواستم بخوانم، اوائل بابام، یا برادرم 
میخواندند، بعد کم کم بزرگ شدیم بابام این 
کتاب را به ما داد، خیلی هم کتاب قدیمی و 
 کوچکی بود چون آنموقع ها دیگه چاپ
نمیشد، وقتی بزرگ شدیم و گاهی وقتها کم 
و بیش داستانهایش را میخواندیم تا اینکه در 
چند سال اخیر که دوباره کتابهاش در ایران 
تجدید چاپ شد و کتابهای کاملش را 

هایش را، کتاب  خواندم، کتاب افسانه
های صمد بهرنگی را،  هایش را، قصه قصه

 که واقعا خیلی عالیه، آدم احساس میکنه
داخل داستان هست و خودش را میگذارد 
جای آدمهای داستان همانند یاشار، الدوز، 
کچل کفترباز، من وقتی این داستان را 
میخوانم، میروم تو بحرش و خودم را جای 
کچل کفترباز میگذارم، آنموقع است که یک 

این کتاب . حس جالبی به من دست میدهد
، توی هم دقیقا آنطورکه بابام تعریف میکنه
به ... افغانستان توسط یک خانواده فهمیده

بهانه عید نوروز، کتابهایی از صمد بهرنگی 
برایش ) ای از ترکیه نویسنده(و عزیز نسین 

هدیه شده بود، همانطور که پدرم توسط این 
دوست با صمد و  خانواده فرهنگی و مردم

آثارش آشنا شد، ما هم توسط آته خود 
های صمد جان و بعد  اول کتاب افسانه) پدر(

و میگفت اینها را . داستانهایش را شناختیم
بخوانید، شما میتوانید از اینها یک چیزهائی 

 .را پیدا بکنید
 

  33ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  درآمدهای نجومیدرآمدهای نجومی
  ادارات جاسوسی خصوصیادارات جاسوسی خصوصی

 
 
 

های  ولوژی ارتباطات، کار جاسوسی دولتآسای تکن با رشد غول
های  نشان بخصوص افراد و گروهداری عليه شهروندا سرمايه

در اين راستا اکنون . معترض و مبارز ابعاد جديدی يافته است
کمپانی های متعددی در جهان وجود دارند که به کار جاسوسی و 

های  عات از مردم جهت فروش آن به دولتکسب اطال
ها با استفاده از جديدترين  اين کمپاني. داری می پردازند سرمايه

ی که سابقا فقط در اختيار جود و امکاناتتکنولوژی مو
های  ها و ارتش های جاسوسی وابسته به دولت سازمان

ها را در اختيار  ترين سرويس امپرياليستی قرار داشت با ارزش
 .ها قرار می دهند ها و دولت ارتش

 
اخيرا ) شماره های اول و دوم جوالی(نشريه  لس آنجلس تايمز 

فعاليت يکی از اين کمپانی ها به نام  با درج گزارشاتی، پرده از 
اين کمپانی توسط اداره . برگرفت" الملل  بين- آ- آر-اس"شرکت 

اطالعات کاليفرنيا بکار گرفته  شده و وظيفه اش شناسايی و 
تحت نظر قرار دادن افراد و گروه هايی است که با سياست های 

، بر مبنای گزارش نشريه مزبور. دولت آمريکا مخالف هستند
تعدادی از گزارشاتی که توسط اين کمپانی در مورد گروه ها و 
افراد مذکور به دولت آمريکا داده شده، در اختيار روزنامه لس 

اين گزارشات که به وسيله . آنجلس تايمز قرار گرفته است
استراق سمع تلفن ها و اتاق های گفتگوی اينترنتی و ايميل ها 

مختلف ضدجنگ، گروه های تهيه شده اند، در مورد گروه های 
زنان، گروه های طرفدار حمايت از حيوانات و حتی گفتگوهای 

 .افراد ناشناس در تظاهرات خيابانی و يا در مساجد می باشند
 

بر اساس گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز، اين کمپانی مدت 
 سال است که خدمات اطالعاتی و تکنيکی و مشاوره ٢٧

تيار دولت فدرال آمريکا، بخش های استراتژيکی خود را در اخ
مختلف ارتش، نيروی دريايی و هوايی، وزارت دفاع و غيره 

 تخصص اين کمپانی در جمع آوری اطالعات با. قرار می دهد
های اينترنتی و ايميل ها و تلفن و حتی مقاالت و  جستجو در اتاق

آثار ادبی و هنری در همه زبان های موجود، و سپس کشف 
 .ن افراد و سازمان ها و فعاليت ها می باشدارتباط ميا

 
.  سپتامبر سر به فلک کشيده است١١مد اين کمپانی بعد از آدر

 ميليون ٨٧۵ به بيش از ٢٠٠۵درآمد کمپانی مزبور در سال 
 سپتامبر ١١، قبل از ٢٠٠٠دالر رسيد، در صورتيکه در سال 

 . ميليون دالر بوده است٣٠٠برابر با 
 

بعاد وسيع عمليات اين شرکت جاسوسی تنها بعد از فاش شدن ا
در ايالت کاليفرنيا و بودجه عظيمی که دولت امريکا  به قصد 
جاسوسی تنها در يک ايالت صرف می کند ديگر برای کسی 
شکی باقی نمی ماند که دولت امريکا جهت جاسوسی برعليه کل 
مردم امريکا و بقيه مردم جهان چه بودجه عظيمی را به مصرف 

اين کمپانی تنها يک نمونه کوچک از هزاران ابزاری . ساندر می
که توسط قدرت های امپریالیستی علیه ستمدیدگان و است 
 .های آگاه و معترض جهان استفاده می شود انسان

  

  ""احيای سوسياليسماحيای سوسياليسم  ای برای بر  مقدمهمقدمه""
 

  ١۵١۵بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

با فرض ثابت (کند شدن رشد اقتصادی 
ت در تهديدی اس) ماندن ديگر شرايط

همچنان که رکود دوباره در . برابر سود
رکود "ابتدا به صورت  (٧٠سالهای دهه 

و در دهه ) تورم+ يعنی رکود " تورمی
داری به  سرمايه. های بعد نيز ادامه يافت

هر وسيله ای متوسل شد تا دقيقًا با توجه به 
عدم ثابت ماندن ديگر شرايط، سود را به 

 در آغاز .هر وسيله ممکن باال نگه دارد
داری عريانتری که  ، سرمايه٨٠دهه 

نئوليبراليسم نام گرفت، پا به عرصه 
هدف آن بود که تمامی موانع بر . گذاشت

سر راه افزايش سود سرمايه دار و پس 
انداز برداشته شده و جريان سرمايه در 

بنابراين، . سرتاسر گيتی تسهيل شود
کاهش : بازسازی نئوليبرال يعنی

 بيکاری باال، درهم دستمزدها، سطح
شکستن اتحاديه های کارگری، کاهش 
هزينه های رفاهی دولتی، اصالحات 
مالياتی برای باز توزيع درآمد و انتقال 
ثروت از فقيران به ثروتمندان، برداشتن 
تمامی محدوديتها بر سرمايه گذاری 
خارجی و بازگرداندن سود به کشور 
مادر، خصوصی سازی شرکتها و 

ی، افزايش سوبسيدها به مؤسسات دولت
سرمايه، حذف برنامه های غذايی برای 
فقيران، گرفتن زمين به زور از 
کشاورزان فقير، کنترل کامل بر 
کشورهای شديدًا مقروض جهان سوم، 
کاهش مداوم رسمی ارزش پول کشورهای 
پيرامونی، برداشتن محدوديتهای مربوط 

با سقوط سيستم . به محيط زيست و غيره
توسط بلوک شوروی نمايندگی رقيب که 

می شد، فرآيند بازسازی نئوليبرالی که در 
سراسر دهه هشتاد در حال پيشروی بود، 
شدت يافت و گلوباليزاسيون اقتصادی نام 

بوسيله پيمان های تجارت آزاد . گرفت
و ايجاد سازمان تجارت " نفتا"نظير 

جهانی که همراه با صندوق بين المللی پول 
ماشين نهادين به اجرا و بانک جهانی، 

داری در  درآوردن قوانين بازی سرمايه
سطح بين المللی هستند، اين سيستم پايه 

 .های نهادين خود را نيز بوجود آورد
نتيجه، افزايش قطبی شدن غنی و فقير در 

داری جهان  هر يک از کشورهای سرمايه
و بين کشورهای فقير و غنی بطور عام 

ات به افزايش هيچ يک از اين تمهيد. است
نرخ رشد اقتصادی در درون سيستم 

داری که همچنان از رکود  جهانی سرمايه
معهذا، . در رنج است، نيانجاميده است

ثروت و سود در سطوح بااليی جامعه 
داری به اوج خود رسيده و چند  سرمايه

صد نفر را به چنان ثروتی رسانده که 
مجموع درآمد ساليانه آنها با درآمد 

ها انسان در سطوح پايين جامعه ميليارد
 .برابری می کند

بر اساس گزارش وال استريت ژورنال 
يک هيأت کارشناسی ) "٢٠٠۵ می ١٣(

 ۴۵اقتصادی دريافته است که حداقل 
در اياالت (درصد مزايای درآمدی والدين 

به فرزندان آنها منتقل می شود ) متحده
با ).  درصد باشد۶٠رقم درست شايد (

آوردها، مهم نيست که والدين باالترين بر
شما چقدر برای شما باقی گذاشته اند، حتی 
اگر پدِر پدر بزرگ شما هم چيزی باقی 
گذاشته باشد، همان هم به شما موقعيتی 

 ".برتر می دهد
 ٣٠(آنگونه که سرمقاله نيويورک تايمز 

تفاوتهای "اشاره می کند ) ٢٠٠۵می 
اجتماعی و اقتصادی که از وابستگی 

ی ناشی می شود، همچنان نيروی طبقات
قدرتمندی در زندگی امريکايی را تشکيل 
ميدهد و در طول سه دهه گذشته نه تنها 
کاهش نيافته بلکه بسيار هم افزايش يافته 

آنان که طبقه متوسط بااليی را ... است
تشکيل می دهند، نسبت به طبقه متوسط که 
خود از اقشار پايين جامعه اند از امکانات 

شتی بيشتری برخوردارند و طول بهدا
به عبارت ديگر، ". عمر بيشتری دارند

اياالت متحده، جامعه ای از نظر طبقاتی 
عميقًا تقسيم شده است و قطب بندی بين 
غنی و فقير به سرعت در حال افزايش 

طول عمر و شرايط کاری و زندگی . است
. کامًال با طبقه در ارتباط تنگاتنگ است

ت متحده می گذرد، در آنچه که در اياال
داری در مرکز  مورد بقيه جهان سرمايه

وضعيتی که در آن . نيز صدق می کند
تحت ستم بودن و گرسنگی در جهان 
پيرامونی که جنبش های انقالبی و مقاومت 
ملهم از سوسياليسم و بوسيله اشکال 

داری و  گوناگون مخالفت با سرمايه
امپرياليسم در حال شکل گيری است، روز 

 .به روز عميق تر و شديدتر می شود
  ......ادامه داردادامه دارد

 
  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار

  ١٢١٢بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
  

ها دو پناهجوی  یبه گزارش خبرگزار •
ايراني هنگام تالش جهت خروج از 
ترکيه و ورود به يونان در منطقه 
مرزی دو کشور به روی مين رفته و 

 .جان باختند

 هزار نفر در ١٠٠ساالنه بيش از  •
ا بخاطر محروميت از هرگونه امريک

بيمه خدمات درمانی جان خود را از 
 . دست ميدهند
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   در عراق در عراق""دمکراسیدمکراسی""ناامیدی آمریکا از کارآیی ناامیدی آمریکا از کارآیی 
  های غیردمکراتیکهای غیردمکراتیک  ل به شیوهل به شیوهسسو توو تو

  
  مریممریم

 
 

هر از گاهی گزارشاتی در مورد سیاست ها و عملکردهای دولت آمریکا در رسانه های آن 
 نظر می رسد یکی از اهداف آن، جا انداختن طرح ها و سیاست های کشور منتشر می شوند که به

در صورت به مرحله (العمل های احتمالی  دولت آمریکا در افکار عمومی و یا محک زدن عکس
معموأل گفته می شود که این گزارشات از جلسات . می باشد) اجرا درآمدن چنین طرح هائی

هیچوقت هم هویت کسانی .  ها درز پیدا کرده استداخلی و مذاکرات محرمانه دولتی به رسانه
با اینکه (اما بررسی این نوع گزارشات . که این گزارشات را به روزنامه ها می دهند فاش نمی شود

خالی از فایده نبوده و از وجود گرایشاتی در داخل هیئت حاکمه ) شان نامعلوم است صحت و سقم
 .خبر می دهد

وست نیویورک تایمز می تواند نشانه ای از تغییرات احتمالی  آگ16به عنوان مثال، گزارش 
طبق این گزارش، در اوایل . در دولت عراق و تغییر روش احتمالی دولت آمریکا در آن کشور باشد

ماه آگوست نشست ویژه ای متشکل از بوش و استراتژیست ها و متخصصین دولتی و غیردولتی 
گفته می شود .  و ارتش آمریکا در پنتاگون تشکیل شدخاورمیانه و دیگر اعضای عالیرتبه دولت

بخوان عدم موفقیت (که دلیل این نشست عدم رضایت دولت آمریکا از وضع موجود در عراق 
حل هایی برای حل بحران  و هدف آن ارائه راه) ارتش آمریکا در سرکوب مقاومت مردم عراق

 "ناشناس"ورک تایمز یکی از مقامات طبق گزارش نیوی. موجود در عراق و خاورمیانه بوده است
عالیرتبه ارتش آمریکا اعالم کرده است که دولت آمریکا در حال بررسی روش های دیگری غیر 

 . در عراق می باشد"دمکراسی"از روش 
 را مردم عراق در جریان اشغال کشورشان به عینه "دمکراسی"البته منظور آمریکایی ها از 

دمکراسی دولت آمریکا شامل اشغال نظامی . آن را لمس کرده انددیده و با پوست و گوشت خود 
ای که اسارت مردم  گناه، تحمیل قانون اساسی عراق، بمباران کشور و کشتار هزاران نفر مردم بی

عراق را قانونی می کند، برگزاری انتخابات فرمایشی و به قدرت رساندن دولتی دست نشانده، 
و اعمال انواع شکنجه و آزار روحی و جنسی به آنها توسط شکار جوانان در کوچه و خیابان 

حال تصور کنید که اگر آمریکا بخواهد روش هایی . سربازان مازوخیست آمریکایی می باشد
باید دید ! مخالف با چنین دمکراسی ای را در عراق پیاده کند، چه بر سر مردم عراق خواهد آورد

 ! چیست" از دمکراسیشیوه هایی غیر"که منظور دولت آمریکا از 
 قانون - می تواند نادیده گرفتن همان شبه"شیوه های غیردمکراتیک"ظاهرأ یکی از 

اساسی دستنویس آمریکا و برکنار کردن دولت دست نشانده و تحمیل حکومت نظامی بر مردم 
ت دولت آمریکا در تاریخ ننگین و سرشار از جنایت خود بارها در مواجهه با مبارزا. عراق باشد

رهائیبخش توده ها و برای پیشبرد سیاست های امپریالیستی اش مجبور به تعویض و جایگزینی 
در حال حاضر نیز بعید نیست . یک دولت دست نشانده با دولت دست نشانده دیگری شده است

که دولت آمریکا به امید پیشبرد اهداف فوری خود در رابطه با ایران و سوریه و سرکوب هرچه 
به خصوص که نشریه واشنگتن . قاومت مردم عراق به کودتای نظامی متوسل شودشدید تر م

نیز گزارشی مبنی بر وجود شایعاتی در داخل عراق در مورد احتمال )  جوالی29در شماره (پست 
یک کودتای نظامی آمریکایی علیه دولت ملکی منتشر نمود و این فکر را القاء کرد که یکی از 

 . در عراق می تواند این باشدتغییر روش های آمریکا
دالیل بسیاری برای نارضایتی آمریکا از وضعیت موجود در عراق وجود دارد، منجمله این 

با نیروهای ارتش آمریکا مدام در حال افزایش ) از همه رنگ(که مقاومت مردم و مقابله معترضین 
نیروهای اشغالگر شده است و  حمله نظامی به 1454به عنوان مثال در ماه ژانویه تنها . بوده است

البته دولت آمریکا این واقعیت که .  حمله افزایش یافته2625این رقم در ماه جوالی به 
مهمترین دلیل افزایش عملیات نظامی خشم و نفرت توده ها از اشغال کشورشان می 

ی باشد را کتمان کرده و عملیات مزبور را صرفا  به تروریست ها و به ناتوانی دولت ملک
. در همکاری با ارتش آمریکا و سرکوب کامل مقاومت در عراق نسبت می دهد

نارضایتی دولت آمریکا از وضعیت موجود در عراق این است که با اینکه هر روز 
نشانده عراق بیشتر می  شکنجه و کشتار مردم عراق به دست اشغالگران و دولت دست

 .ده تر می شودشود، مقاومت مردم عراق در مقابل آنها نیز گستر
افزایش مقاومت در مقابل اشغالگران به افزایش روزافزون تعداد نیروهای 
اشغالگر و افزایش شکنجه و کشتار غیرنظامیان عراقی توسط اشغالگران منجر شده 

و مجموعه این شرایط عراق را به سمت یک جنگ داخلی گسترده تر پیش می . است
، تعداد غیرنظامیان )در سازمان ملل(طبق گزارش کمیسیون کمک به عراق . برد

 نفر، یعنی بیش از 6599شده در عراق تنها در ماه های جوالی و آگوست امسال  کشته
، در ژوئن 1129، در اپریل 710این رقم در ماه ژانویه .  نفر در روز بوده است100

ین البته باید دانست که ا.  نفر بوده است3009، و در آگوست 3590، در جوالی 3149
آمار تنها بر اساس گزارشات بیمارستان ها و گزارشات پزشکی قانونی می باشد که 

در گزارش سازمان ملل گفته شده است که . اجساد افراد ناشناس را دریافت می کنند
جای زخم طناب (در اکثر این اجساد نشانه هایی از شکنجه های بسیار شدید و اعدام 

پاشیدن اسید،  ص، سوختگی چهره زنان در اثردار به گردن، تیرباران و تیر خال
استخوان های شکسته شده و کنده شدن پوست دست و پا و کمر، درآوردن چشم و 

تعداد زنان و دخترانی . دیده شده است) دندان و زخم های ناشی از میخ و دریل برقی
 دفاع اشغالگران که ادعای. نیر که به دالیل مذهبی کشته شده اند نیز بیشتر شده است

گیری نیروهای مذهبی  از دمکراسی می کنند، بسیار هدفمندانه شرایطی برای قدرت
افراطی در عراق ایجاد کرده اند که به اسم مذهب به سرکوب مردم عراق پرداخته و به 
افزایش جوّ ترس و وحشت و سرکوب نیروی مقاومت توده ها در مقابل سرکوبگران 

طی که کامأل مطلوب نیروهای اشغالگر می داخلی و خارجی کمک می کنند، شرای
 .باشد

در ماه گذشته، مالقاتی بین ملکی و بوش در واشنگتن برگزار شد که مهمترین 
هدف . هدف آن کسب حمایت بیشتر برای دولت بوش در روزهای قبل از انتخابات بود
 ها و دولت آمریکا از این مالقات این بود که وانمود کند صلح و صفا میان آمریکایی

اما تظاهرات صدها هزار . عراقی ها ایجاد شده و اشغال عراق نتایج مثبتی داشته است
علیه حمله اسرائیل به )  آگوست در بغداد4به عنوان مثال در روز (نفری مردم عراق 

لبنان و حمایت آمریکا از این حمله، ملکی را مجبور کرد که علنأ حمله اسرائیل به 
، )هر چند فقط زبانأ(العمل ملکی علیه اسرائیل  خالفت و عکسم. لبنان را تقبیح کند

دولت آمریکا که . آنهم در آستانه سفرش به واشنگتن، خشم دولت آمریکا را برانگیخت
می داند حساب و کتابهایش در عراق درست از آب درنیامده و دولت کنونی عراق قادر 

وضع .  وجه راضی نیستبه کنترل اوضاع نیست از نتایجی که نصیبش شده به هیچ
کنونی در عراق  با اهدافی که آمریکا از اشغال این کشور دنبال می کرد و همچنین 

از این جهت . برای پیشبرد سیاست ها و برنامه های آینده اش در منطقه مفید نیست
اما اگر . است که دولت آمریکا در حال بررسی راه حل های جدید برای عراق می باشد

اه ها توسل به کودتای نظامی باشد که نشریات امریکائی از آن خبر می یکی از این ر
دهند، از قبل می توان گفت که چنین روشی نیز نه تنها نمی تواند اشغالگران را از 
خشم توده هایی که دیگر چیزی برای از دست دادن برایشان باقی نمانده، محفوظ نگه 

ان های متعدد و مرداب سیاسی و نظامی ای دارد، بلکه حتی نمی تواند آمریکا را از بحر
رود، ذره ای  که در عراق ایجاد کرده و خود نیز هر روز بیشتر و بیشتر در آن فرو می

 .نجات دهد
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  تالش دولت اسپانيا برایتالش دولت اسپانيا برای
  !!محو خاطره مبارزين از تاريخ اين کشورمحو خاطره مبارزين از تاريخ اين کشور

 
ب که حز(توسط دولت اسپانيا " قانون حافظه تاريخی"اخيرأ قانونی به نام 

برای تصويب به مجلس آن )  در آن دست باال را داردPSOEکارگران سوسياليست 
کشور پيشنهاد شده است که مفاد آن به روشنی نشان ميدهد چگونه دولتهای 

ها تالش ميکنند که به خيال واهی  داری به دليل وحشت از رشد آگاهی توده سرمايه
 .شان محو کنندخود خاطره مبارزين راه آزادی را از تاريخ زحمتک

های  سالها پيش و بالفاصله پس از مرگ فرانکو مستبد معروف اسپانيا، خانواده
های مبارزينی که به دست ديکتاتوری  شدگان جنگ داخلی اسپانيا و خانواده کشته

فرانکو اعدام شده بودند خواهان شناسايی و محاکمه و مجازات قاتلين فرزندان و 
ها، ارتش و پليس  نظور تقاضای بررسی مدارک دادگاهبستگان خود شدند و به اين م
جمعی را مطرح کردند اما در اين راه با مشکالت قانونی  و نبش قبر گورهای دسته

جويانه آنان با مخالفت حزب  سالهاست که اين خواسته عدالت. اند متعددی روبرو شده
و وارثان ) PCE(، حزب کمونيست اسپانيا )PSOE(کارگران سوسياليست اسپانيا 

به عنوان مثال در . روبرو شده است) PPحزب فعلی مردم (حزب فاشيست فرانکو 
های هوادار فرانکو هستند  که بنيانگذارانش فاشيست) PP( حزب مردم ١٩٧٨سال 

و دوران ديکتاتوری فرانکو ) ١٩٣٩ تا ١٩٣۶(صراحتأ اعالم کرد که جنگ داخلی 
چ فاشيستی در اسپانيا دادگاهی نخواهد بوده و در نتيجه هي" بخشش قانونی"مشمول 

های گذشته را دوباره باز  اين حزب اعالم کرد که به نفع مردم نيست که زخم. شد
 در قدرت بود با استفاده از ١٩٩۶ تا ١٩٨٢ نيز که از سال PSOEحزب . کنند

تبليغات عوامفريبانه و ترساندن مردم از کودتا و بازگشت رژيم فاشيستی، آنها را از 
 .های دوران فرانکو  برحذر داشت الش برای باز گشودن پرونده اعدامت

 موجب سقوط ٢٠٠۴با رشد گرايش به چپ در طبقه کارگر اسپانيا که در سال 
ها برای کشف حقايق تاريخ مبارزاتی کشورشان و   شد، اشتياق تودهPPدولت 

نيز به " يخیقانون حافظه تار"به اين دليل بود که . مجازات قاتلين گسترش يافت
ناپذير مردم  العملی بازدارنده در مقابل اين خواست و تالش خستگی عنوان عکس

اسپانيا برای کشف حقايق دوران جنگ داخلی و تقاضای آنان برای مجازات قاتلين 
 .فرزندانشان بوجود آمد

 ١٩٣٩اند که بيش از صد هزار نفر بين سالهای  تاريخ دانان اسپانيا تخمين زده
اند و تعدادی بيش از آن نيز يا در زير شکنجه و يا در اثر   اعدام شده١٩۴٣تا 

طبق قانون جديد، دولت موظف است . اند ها کشته شده بيماری و خودکشی در زندان
. ها اجازه جستجو برای کشف گورهای جمعی و نبش قبر را بدهد که به خانواده

جمعی و اجساد کشف  ستهبارها نيز اين کار شده و تاکنون تعدادی از گورهای د
اما دولت کماکان تالش ميکند که با ايجاد موانعی جلوی پيشرفت فعاليت . اند شده

به عنوان مثال شهردار شهر ولنسيا ميخواهد . مردم در اين زمينه را بگيرد
 نفر کمونيست و نيروهای چپ کشته ۵٠٣٩قبرستانی جديد بر روی گورستانی که 

چنين تصميماتی . اند، ايجاد کند نجا به خاک سپرده  شدهشده بعد از جنگ داخلی در آ
با اين هدف صورت ميگيرند که خاطره هر نوع مقاومت و مبارزه کمونيستی و 

 .ها پاک شود خواهی را از ذهن توده آزادی
های تا پيش از  اعدام(های بدون محاکمه  با اينکه در قانون مذکور همه آن اعدام

اند اما علنی کردن نام و مشخصات  عادالنه خوانده شدهغيرقانونی و نا) ١٩٧۵سال 
واضح است که . ين جنايات و پيگرد قانونی آنها ممنوع شده استمسببين و مجريان ا

دليل اين امر اين است که در حال حاضر بسياری از آن جنايتکاران و يا افراد 
دار حاکم و رژيم مسلط بر اسپانيا را تشکيل  هايشان بخشی از  طبقه سرمايه خانواده
 که ماهيت سيستم سرکوب هايی سعی ميشود در نتيجه به وسيله چنين قانون. ميدهند

داری از مردم پنهان نگه داشته شود که در  های سرمايه و چگونگی عملکرد دولت
اين واقعيت را . نتيجه همان سيستم سابق بتواند با نام ديگری به عمر خود ادامه دهد
به عنوان مثال، . با نگاه مختصری به چگونگی تشکيل احزاب مختلف ميتوان ديد

توسط اعضاء و وزرای سابق دولت فرانکو منجمله خوزه ) AP(حزب اتحاد ملی 
 يکی از وزرای دولت فرانکو به نام ١٩٨٩در سال . ماريا آزنار بنيانگذاری شد

تغيير ) PP(مانوئل فراگا سازماندهی جديدی به اين حزب داده و نام آن را به حزب 

ال خوزه ماريا آزنار نيز به رهبری آن منسوب گشت و سپس در س. داد
 . نخست وزير اسپانيا شد١٩٩۶

تا کنون بسياری از بازماندگان مبارزينی که در زمان فرانکو شکنجه 
اند با توسل به سيستم و دستگاه قضايی و به اصطالح قانون  و اعدام شده

شدگان کرده و خواهان  های اعدام اساسی اقدام به بررسی مجدد پرونده
نتيجه  ها بی اما تاکنون تمام اين تالش. اند محاکمه مسئولين آن کشتارها شده

مانده و قضات دادگاه عالی اسپانيا به اين بهانه که قانون عطف به ماسبق 
در قانون اساسی . اند ها را تصديق کرده ها و شکنجه نميشود، عمأل آن اعدام

موارد بسياری از موانع ) داری ديگری مثل هر قانون سرمايه(اسپانيا 
گنجانده شده است که اين قوانين را ) ماسبق به م عطفمثل اصل عد(قانونی 

يکی از . های انقالبی و مبارز قرار ميدهد عمأل در تقابل با منافع توده
ما : "مسئولين هيئت نظارت بر قانون اساسی اسپانيا اعالم کرده است که

 سال ايجاد ۴٠نميتوانيم تمام مسلمات قانونی سيستم قضايی را که در طول 
 ."يکباره به دور بريزيم) هرچند ناعادالنه(غو هزاران حکم اعدام شده با ل

 نفره از متخصصين علوم ۵قانونين اسپانيا مقرر کرده است که هيئتی 
های  های هر کدام از خانواده اجتماعی و منتخب کنگره به درخواست

شدگان به طور مجزا رسيدگی کرده و تصميم بگيرند که آيا حکم  اعدام
ط غيرقانونی و غيرمجاز بوده است يا نه، و آيا ميبايست اعدام مربو

ای که بر تحقيقات و  چنين پروسه. غرامتی به بازماندگان داده شود يا نه
های نخبگان تکيه ميکند از خصوصيات سيستم قضايی  گيری تصميم

های خلقی برعکس چنين سيستمی، بر  دادگاه. بورژوايی ضدمردمی ميباشد
اوت افراد جامعه نسبت به عملکرد اعضای آن کنترل و نظارت و قض

 .جامعه استوار است
 

 

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
 سال گذشته چهل هزار ۶به گزارش وزارت دفاع امريکا در طول  •

 .اند تن از خدمت در ارتش اين کشور فرار کرده

مجله فوربز که هر سال ليستی از بزرگترين ثروتمندان امريکا  •
 نفر از ۴٠٠ت امسال خود اسامی کند در فهرس منتشر می

ميلياردرهای امريکا را منتشر نموده که بيل گيتز مؤسس کمپانی 
مايکروسافت، با ثروت پنجاه و سه ميليارد دالری خود در رأس آن 

 .قرار دارد

به گزارش سازمان ملل متحد، در سال گذشته توليد ترياک در  •
ين حجم از ترياک ا. افغانستان به بيش از چهار هزار تن رسيده است

به معنای آن است که عمال نود درصد کل توليد ترياک جهان در اين 
بر اساس گزارش مجلس افغانستان، توليد . شود کشور توليد می

 درصد ٣٠ بيش از ٢٠٠۵ترياک در اين کشور نسبت به سال 
 .افزايش داشته است

لمان تصميم کابينه اين کشور مبنی بر اعزام نيروی آصدراعظم  •
لمان جهت فرماندهی نيروهای مراقب سواحل لبنان را يک آريائی د

 .تصميم تاريخی ناميد

جمهور امريکا رسما از کنگره اين کشور خواست تا قدرت و  رئيس •
بکار بردن  اختيارات بيشتری به دولت او در زمينه استراق سمع و

 .تر در بازجوئی بدهند های خشن روش

 بابلسر ضمن تجمع  در "البرز"ها تن از آارگران شرآت فرش  ده •
 ماه بالتکليفی ٩مقابل درب کارخانه قصد داشتند در اعتراض به 
 به سمت ،فاصله خود و عدم دريافت حقوق و مزايا در اين

فرمانداری بابلسر راهپيمائی کنند که با مخالفت و يورش نيروهای 
انتظامی مواجه گرديدند که در نتيجه تعدادی از کارگران بازداشت 

 ی با تجمع در مقابل اين واحد با نيروهاکارگران معترض. شدند
 .انتظامي درگير شدند

١٠١٠ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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 مقدمه مترجم
 

توجهی کامل  جنبش کارگری عراق مورد بی
خيل . های جمعی قرار گرفته است رسانه

گران با تمرکز  گزارشگران، خبرنگاران و تحليل
، مرتجعين کامل بر کارهای اشغالگران خارجی

داخلی، اقدامات تروريستی و تروريست قلمداد کردن 
نيروی مقاومت مردمی و نيز حوادثی چون دادگاه 
صدام و غيره مسايل سياسی، مبارزاتی و معيشتی 

. اند طبقه کارگر را از چشم مردم دور نگهداشته
ضعف و پراکندگی چپ سوسياليست و ناتوانی آن در 

بش نيز در تشديد وضع رسانی پيرامون اين جن اطالع
 .فوق کمک کرده است

ها و  ها، ناسيوناليست جناياتی که امپرياليست
شوند زندگی  مرتجعين مذهبی در عراق مرتکب می

مردم و از جمله طبقه کارگر را به شدت زير فشار 
بيکاری، دستمزد پايين و عدم امنيت . گذاشته است

ر شغلی بر عدم امنيت جانی افزوده شده و اين فشا
با اينحال . را برای طبقه ما چند برابر کرده است

جنبش کارگری عراق از پا نيفتاده و فعالين آن از 
های پيشين و يا  بعد در احيای تشکله  ب٢٠٠٣سال 

به . اند های نوين کوشا بوده سازمان دادن تشکل
ای از رهبران کارگران ترور   همين جهت تاکنون عده

پيرامون اين جنايات اند که هيچگونه تحقيقی  شده
انجام نگرفته و يا اگر گرفته نتايج آن انتشار بيرونی 

ابو (علی حسن عبد  ترور  هنوز مسئله( نيافته است
  و  احمد ادريس عباس کامال مسکوت گذاشته) فهد
 واجب است پيشروان کارگری ، بنابراين). است شده

در عراق خود در اين مورد دست به اقدامات الزم 
ر شرايط مناسب آمرين و عاملين اين زده و د

جنايات را افشاء و در صورت امکان  به دادگاه 
 .بکشانند

امپرياليسم آمريکا برای حفظ هژمونی خود در 
جهان و تداوم آن در آينده بايد بر خاورميانه و نفت 

بر اساس  . آن تسلط کامل و حتی مستقيم داشته باشد
 تا اين سال  منتشر گرديده١٩٩۶آماری که در سال 

 ۶/۶۵٩ذخيره کشف شده نفت در خاورميانه 
 ميليارد بشکه آن در ١٠٠ميليارد بشکه بوده که 
حمله به عراق، تسلط بر . عراق قرار داشته است

های نفت آن و تحميل مواد نئوليبرالی در قسمت  چاه
اقتصادی قانون اساسی اين کشور بخشی از 

ی تسلط بر استراتژی طبقه حاکمه اياالت متحده برا
همين امر مخصوصا توجه . خاورميانه بوده و هست

به کارگران عراق در بخش نفت را اهميتی چند گانه 
اندر کاران  همانطور که گفته شد دست. بخشد می

مزد در پنهان نگهداشتن  به ئی و اغلب قلم رسانه
وضع طبقه کارگر عراق و بويژه نفتگران آن فعالند 

هت عکس بکوشند و ها بايد در ج و سوسيالست

نگارنده . مسايل اين طبقه را به اطالع مردم برسانند
اين مختصر با توجه به اين ضرورت به جستجو 
پرداخت تا دريابد در دل اين دريای خون و جنايت که 

مپرياليسم آمريکا مسبب اصلی آنست چه بر سر ا
اما هرچه بيشتر جستجو کردم . طبقه ما آمده است
منبع االتحاد العام لنقابات "که در کمتر يافتم تا اين

به نوشته زير برخوردم که در " العراق العمال فی
نام نويسنده و يا .  نوشته شده است٢٠٠۴سال 

از قرائن چنين . نويسندگان مقاله ذکر نشده است
پيداست که نگارنده و يا نگارندگان آن از 

هائی هستند که معتقدند قبل از حکومت "شيوعی"
 در عراق حقوق حقه و کرامتشان بعث کارگران

های حزب  احتماال بدليل فعاليت(مين بود أت
و امروز  کار عمده طبقه کارگر !) شيوعی؟؟
گيری آن حقوق است و بيرون راندن کارگران  بازپس

هرحال مقاله صرفا به قصد  هب". اجنبی"
رسانی از عربی به فارسی برگردانده شده و  اطالع

 . خط حاکم برنوشته نداردمترجم مسئوليتی در قبال
 

***** 
 

  نکاتی از تاريخنکاتی از تاريخ
  جنبش سنديکائی در صنعت نفت عراقجنبش سنديکائی در صنعت نفت عراق

 
های کارگری   ميالدی اولين اتحاديه١٩٣٠در 

نفتگران در شهرهای کرکوک، بغداد و بصره 
تشکيل شدند و به همين جهت اين تاريخ را بايد 
سرآغاز جنبش سنيکائی در صنعت نفت عراق به 

به يادآوری است که در سال الزم . حساب آورد
 کارگر در بخش نفت کار ١۵٣٧ فقط ١٩٣٠

ميکردند، اما در سالهای بعد بر اثر کشف ميدانهای 
تازه، حفر چاههای جديد، حمل و نقل و صدور 

 . نفر رسيد١٣٠٠٠نفت تعداد کارگران به 
ئی که تشکيالت سنديکائی از  گامهای اوليه

ند از همان روزهای نخست برداشت عبارت بود
تقويت و ارتقای آگاهی رهبران عملی کارگری، 
مبارزه در راه کسب حقوق حقه کارگران و تشديد 

در همين راستا  اعتصاب بزرگ . اين مبارزه
.  در شرکت نفت کرکوک سازمان داده شد١٩۶۴

نيروهای دولتی با مسلسل جواب اين اعتصاب را 
  کارگر جانباختند و تعداد١۵آن  دادند که در اثر 
 .زيادی زخمی شدند

با توجه به اهميتی که به استخراج نفت و 
توسعه بخشيدن به بخشهای کارگری داده شد در 

  تعداد کارگران به بيش از ١٩۵٧ابتدای سال 
 نفر ۴٧٨٧٠ نفر و در پايان سال به ١٠٣٩٧

افزايش شماره کارگران در آن موقعيت . رسيد
ليل در اين مقطع معين از مبارزه بد. حياتی بود

ارتقای آگاهی نفتگران و مجربتر شدن فعالين 
سنديکا و رهبران کارگری نفوذ سنديکا در بين 

به همين دليل بر . کارگران در حال افزايش بود
تعداد اعضا و فعاليتهای سنديکائی در سراسر 

ها در   تعداد اتحاديه١٩۶٩در . عراق افزوده شد
 ١٨٠٠٠آنها قادر شدند .  عدد رسيد٩بخش نفت به 

  بر اثر١٩٧١در . کارگر را عضوگيری کنند
سياستهای دولت بعث، اوضاع اقتصادی و عواملی 
ديگر حرکات سنديکائی افت کرد، تعداد اعضا به 

 نفر کاهش يافت و تعداد اتحاديه ها به ١۶٠٠٠
 به علت ملی  شدن ١٩٧٣اما در سال . هشت رسيد

ياد محصوالت نفتی دافزايش اهميت آن، از و نفت
 تعداد کارگران افزايش ،ياد شدن بهای نفتو ز

 نفر ۴٧٨٧٠ها توانستند  چشمگيری يافت و اتحاديه
 .از آنها را در صفوف خود سازمان دهند

فعاليت سنديکائی به همين شکل تداوم داشت 
 فرمان شماره ١٩٨٧تا اينکه رژيم حاکم در سال 

به موجب اين فرمان همه .  را صادر کرد١۵٠
در همين سال يک . اعالم شدندکارگران کارمند 

ئی نيز  مصوبه قانونی دال بر لغو تشکالت اتحاديه
به همين جهت تا پايان سال تعداد . به تصويب رسيد

 . کاهش يافت۶ به ١٢ها از  اتحاديه
متعاقب اين اقدامات حرکات و مبارزات 
کارگری زير ضرب رفت و رهبری، کادرها و 

شمار . دندها مورد حمله واقع ش اعضا اتحاديه
زيادی اخراج شدند و ادارات امن و مخابرات آنها 

اين اقدامات  .را تحت تعقيب قرار دادند
سرکوبگرانه موجب امحای کامل جنبش سنديکائی 

کارگران سنديکای خود را مخفيانه تشکيل . نشد
 سال ٢۵تشکلی که پس از قانون شماره . دادند

 به صورت کامال مخفی شکل گرفت ١٩٨٧
" نديکائی دموکراسی کارگران در عراقجنبش س"

اين تشکل توانست کارگران را در . ناميده شد
عليرغم . تشکلهای کارگری کوچکتر سازمان دهد

محدوديتها و سرکوب و اختناق کادرهای خوبی 
پرورش يافتند و مبارزه را در جهت دفاع از 

 .حقوق کارگران و منافع طبقه پيش بردند
ن رهبری و بعد از سرنگونی صدام حسي

کادرهای کارگری در بخشهای مختلف، از آنجمله 
رهبران کارگران نفت، بر اساس ضوابط 
دموکراتيک اقدام به بازسازی سنديکاهای کارگری 

رهبری سنديکاهای نفت درتاريخ . عراق نمودند
ئی وسيع را فراخوان داد تا   جلسه٢٠٠٣/٠۵/١۶

تشکلهای کارگری در ساير مراکز نفتی را احيا 
ئی در بخشهای   کميته اتحاديه١٨در اين جلسه . ندک

 .مختلف نفت رسما تشکيل شد
در مناطق مختلف نفتی در بصره، کرکوک و 
موصل تشکلهای جديدی نيز شکل گرفتند که 

اين تشکلها اعالم . هزاران کارگر به آنها پيوستند
گيری حقوقی مبارزه  آمادگی کردند تا برای بازپس

ی ساليان طوالنی تسلطش کنند که حکومت بعث ط
 .از آنها گرفته بود

کارگران نفت در عراق در شرايطی بسيار 
سخت تالش کردند تا تاسيسات ويران شده توسط 
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آنها همزمان و . حمالت آمريکا را از نو بسازند
دوش به دوش ساير کارگران و مردم عراق بر 

 .بازسازی، رشد و توسعه عراق شرکت کردند
اند تا از  خاسته رزان بپابه اين ترتيب مبا

حقوق کارگران دفاع کنند، کرامت و حيثيت از 
ها را بازستانند و شرايط اقتصادی  دست رفته توده

اما تا حقوق . مناسبی برای بازسازی فراهم نمايند
مدنی و امنيت شغلی و جانی خود کارگران تامين 

 همه اينها را تضمين ننمايد  نشود و قانون کاری که
 .اشته باشد بازسازی ممکن نخواهد شدوجود ند

کارگران به لحاظ اقتصادی دشواريهای 
اند و همين اجازه نداده است تا آنها  زيادی داشته

بطور موثر از حقوق خود دفاع کنند و يک زندگی 
شرافتمندانه و انسانی را برای جامعه به ارمغان 

دستمزد کم، فقدان امنيت شغلی، عدم . بياورند
ون کار مترقی، که حقوق کارگران وجود يک قان

عالوه . را تامين نمايد، از جمله اين دشواريهاست
 طبقه کارگر در يک شرايط ،بر مشکالت ياد شده

جنگی زندگی ميکند که حاکم بر زندگی کل مردم 
بمبارانهای مداوم و ديگر اقدامات . عراق است

تروريستهای داخل و خارج باعث شده تا عده 
 .ن نفت جان ببازندزيادی از کارگرا

سنديکاهای کارگران عراق و از آنجمله 
اند تا طريق  سنديکای کارگران نفت تالش کرده

بهتری برای همکاری بيابند و شيوه به حداقل 
رساندن موانع سر راه  کارگران عراق و از جمله 

به همين خاطر . کارگران نفت را بررسی نمايند
د تا توجه کارگران نفت و سنديکايشان کوشش کردن

اکيد دولت را به اهميت نفت جلب کنند و آنرا برای 
. هيات حاکمه به صورت يک معضل درآورند

سنديکا تالش کرد بفهماند که نفت و امورات آن 
بايد توسط خود کارگران و ملت عراق اداره شود 
و دست شرکتهای محتکر کوتاه گردد که از نفت 

صالح ملی و  ميکنند و آنرا عليه معاستفاده نامشرو
 .ميهنی بکار ميگيرند

کارگران نفت در شرايط بسيار سختی زندگی 
ميکنند و هزاران نفرشان را به سنگفرش خيابانها 

در چنين . اند  ارتش بيکاران شدهءسپرده و جز
شرايطی سنديکا به استخدام کارگران اجنبی 

در ميان کارگران اخراجی عده . اعتراض کرد
صص وجود دارند و زيادی کارگر ماهر و متخ

. همين امر به آنها در استخدام اولويت ميدهد
سنديکا در جهت همکاری با سازمانهای دولتی و 

ها کالسهای  ای همراه با ساير اتحاديه منطقه
آموزشی گذاشت تا مهارتهای کارگران را بهبود 

 .بخشد
های دوست  سنديکای کارگران نفت با اتحاديه

نيت همکاری کرده و تشکلهای نفتگران با حسن 
های  اين سنديکا از ياری رساندن به اتحاديه. است

کارگران عراقی دريغ نکرده و از آنها پشتيبانی 
اين کار به اين دليل انجام گرفته تا . کرده است

اساسی محکم در جهت دفاع از مصالح و حقوق 
 .کارگران عراقی ايجاد شود

 

 
 
 

 
  ایای  مقدمهمقدمه""

  ""بر احيای سوسياليسمبر احيای سوسياليسم
 

  ١٧١٧يه از صفحه يه از صفحه بقبق
 
 

خود به صورت جامعه ای با " دوران ويژه"از 
برنامه ريزی سوسياليستی و متعهد به ايجاد 
برابری برپا خاسته است که سطح آموزش و 
بهداشت اش با ثروتمندترين ملل جهان برابری می 

سرسبز بودن کوبا و دستآوردهايش در زمينه . کند
حريم فرآورده های کشاورزی اساسی، عليرغم ت

اقتصادی آن توسط اياالت متحده، الهام بخش 
تأثير . کشورهای فقير در سرتاسر جهان بوده است

اثباتی سوسياليسم کوبا، تازه دارد خود را با 
رستاخيز سوسياليستی که در تمامی امريکای التين 

 .آغاز شده است، نشان ميدهد
 

آنچه که بويژه برای اين بحث تعيين کننده و : دومًا
ی است، شناختن اين واقعيت است که اساس

 شوروی نه آن چنان که اينک می ١٩٩١فروپاشی 
گويند، پايان سوسياليسم واقعًا موجود بود، بلکه به 
سادگی پايان يک فرآيند تاريخی بود که سه ربع 
قرن پيش با اولين تالش مهم برای گسستن از 

داری و ساخت جامعه ای سوسياليستی  سرمايه
الب روسيه و انقالبات بعدی که پس انق. آغاز شد

از آن درست در نامساعدترين شرايط و در 
کشورهايی از لحاظ اقتصادی عقب افتاده روی 
دادند، مبارزات درونی و دخالت های خارجی، 
بسياری از اين انقالبات را بالفاصله پس از 

در مورد شوروی، جامعه . ظهورشان به زمين زد
 ٣٠ن استالين در دهه از همان اوايل روی کار آمد

نتوانست راه سوسياليستی را به سوی برابری و 
تعاون که در آن سمت گيری جامعه بوسيله طبقه 

پس . کارگر خود جامعه تعيين می شود، دنبال کند
از آن، جامعه به صورت يک جامعه راکد که پس 

) اما نه به هيچ مفهموم سوسياليستی(از انقالب 
د خود را سرپا نگه درآمد که همچنان می کوشي

دارد و بخور و نميری را برای مردمش فراهم 
با وجود اين، همين شرايط رکود می . آورد

توانست تضمين اين امر باشد که يا جامعه با توسل 
و بازگشت به سوی توده ها قاطعانه به سمت 
سوسياليسم حرکت کند و يا با اجازه دادن به اقشار 

اکم واقعی راه حاکم و تبديل آن به يک طبقه ح
داری را انتخاب کند که نهايتًا و اجبارًا به  سرمايه

داری را انتخاب می  جای سوسياليسم، راه سرمايه
بدين گونه شکست واقعی سوسياليسم در . کرد

در مقابل مرگ اتحاد شوروی به (اتحاد شوروی 
نه با پايان جنگ سرد، بلکه دهه ) عنوان يک دولت

 روی داده ١٩٣٠لهای ها قبل از آن يعنی در سا
داری در  طبيعی است که پيروزمندان سرمايه. بود

اين مبارزه به اين باور برسند و ديگران را نيز 
متقاعد کنند که سقوط اتحاد شوروی ثابت کرد که 
سوسياليسم در هر شرايطی محکوم به شکست 

مبارزه برای بوجود آوردن جامعه ای . است

جامعه فئودالی داری از ويرانه های يک  سرمايه
در قرون وسطی، خود، فرآيندی طوالنی و بلند 
. مدت با افت و خيز و شکست های فراوان بود

مبارزات اوليه برای ايجاد جامعه بورژوايی، 
هرچند که اغلب نويد بخش بود، اما در شرايط 
اجتماعی فئودالی دست و پا می زد و توان چندانی 

ت و شرايط قرن ها بايد می گذش. برای بقا نداشت
داری  تاريخی جديدی بايد بوجود می آمد تا سرمايه

بتواند ساحل امن خود را بوجود آورد و با خالص 
شدن از شر دشمنان اش به نيرويی جهانی تبديل 

اينکه آيا تاريخ در اين مورد خود را . شود
اما اين . خواهد کرد يا نه، کسی نمی داند" تکرار"

توان از لحاظ   نمیکه چنين امکانی وجود دارد را
 .منطقی يا تاريخی رد کرد

 
عالوه بر آن، با توجه به رکود اقتصاد جهانی و 

 آغاز ٧٠شدت يافتن قطب بندی طبقاتی که از دهه 
شده و هنوز ادامه دارد، امروزه کامًال روشن شده 

که اين ) پانزده سال پيش هنوز به اين روشنی نبود(
داری   سرمايه.روند چندان به درازا نخواهد کشيد

سيستمی است که نه برای ارضای نيازهای بشری، 
در . بلکه برای انباشت سرمايه بوجود آمده است

طول يک قرن و نيم پس از انقالب صنعتی، 
شرايط انباشت سرمايه در مرکز جهان 

صنعت بايد از . داری بی اندازه مساعد بود سرمايه
صفر شروع می کرد و بهمين دليل، چشم انداز 

. داری هيچ محدوديتی نمی شناخت مايهسر
بدينگونه، تقاضای بسيار زيادی برای سرمايه که 

اما . عرضه آن هميشه اندک بود، وجود داشت
همين که صنعتی پا ميگرفت، به نحوی که امکان 
عرضه سرمايه برای سرمايه گذاری از ذخاير 
استهالک موجود با  سرمايه گذاری خالص بسيار 

، پويايی اقتصادی سيستم در هم اندک فراهم می شد
ريخت و گرايش بلند مدت به سوی رکود اقتصادی 

شدت اين گرايش در زمان . خود را آشکار کرد
 .بحران بزرگ اقتصادی برمال شد

 
رشد اقتصادی " عصر طاليی"آنچه که امروز، از 

 مراد می شود، تنها بواسطه ۶٠ و ۵٠در دهه 
از جنگ دوم مقتضيات کامًال استثنايی دوران پس 

جهانی بود که شرايط را برای رشد سريع هموار 
عوامل زير در ايجاد چنين مقتضياتی دخيل . کرد
 :بودند

 
انباشت نقدينگی مصرف کننده که در خالل جنگ 
ايجاد شده بود، بازسازی اقتصاد درهم شکسته 
کشورهای اروپايی، دومين موج توليد اتومبيل، 

 های نظامی هژمونی اقتصادی امريکا، هزينه
به انضمام دو جنگ منطقه (مربوط به جنگ سرد 

، رشد بخش فروش، توسعه بخش مالی )ای در آسيا
به مجردی که زمان اين شرايط تاريخی . و غيره

ويژه به سر رسيد، دوران رشد نسبتًا باال نيز پايان 
گرفت و گرايش عمومی ذاتی به سوی رکود 

 .اقتصادی، نشانه های خود را آشکار کرد
 

١٠١٠ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  نگاهی به فيلمنگاهی به فيلم
  ١١""يک حقيقت نامناسبيک حقيقت نامناسب""

  

  نادر ثانینادر ثانی
 
 
چند روز پيش امکان آن را يافتم که به همراه گروهی از  

 Truth An يک حقيقت نامناسب"آموزگاران شهر استکهلم فيلم 
Inconvenient" يعنی فيلمی را که قرار است حدود ده روز ،

 .ان بيايد ببينمديگر در سوئد به روی اکر
 
 به پايان ٢٠٠۶دانستم که اين فيلم که کار تهيه آن در آغاز سال  می

در اياالت متحده ) ماه مه امسال(رسيده است، از حدود سه ماه پيش 
آمريکا به نمايش درآمده و در خالل مدت کوتاهی توانسته است 

 .های مستند در اين کشور باشد ترين فيلم يکی از پرفروش
 

های اخير در بسياری  امر آگاه بودم که نمايش اين فيلم در ماهبراين 
های فيلم در کان،  المللی فيلم از جمله فستيوال های بين از فستيوال

دانس و مالـمو با موفقيت بسياری  گوتنبرگ، ادينبورگ، سان
 .روبرو بوده است

 
 60 دقيقه۶٠" در برنامه) حدود دو هفته پيش(پيش از اين هم 

Minuets  "سی ان ان "های خبری  که از سری برنامهCNN "
که نقشی عمده در اين " Al Goreآل گور "ای با  باشد مصاحبه می

دانستم که به ديدار  فيلم بر عهده دارد، را ديده بودم و از اينرو می
روم اما آنچه که ديدم حتی بيش از آن بود که انتظار  چه فيلمی می

 .داشتم
 
لـمی مستند در مورد تغييراتی است که در في" يک حقيقت نامناسب"

های اخير در اوضاع جّوی کره زمين به وقوع پيوسته و  خالل دهه
. باشد های بالواسطه بروز اين تغييرات می همچنين در مورد علت

ای به تغييرات فاحشی که در  در اين فيلم نگاهی نسبتًا ريشه
هوايی  و بهای اخير در اقصی نقاط جهان در مورد اوضاع آ دهه

از نظر شرايط (پيش آمده شده و سپس به علل وجودی اين تغييرات 
، راه مقابله با آنها و آنچه که در صورت )جغرافيايی و شيميايی

تواند بر سر  عدم اتخاذ سياستی مناسب در مورد اوضاع يادشده می
 .پردازد کره زمين و ساکنان آن بيايد می

 
است، " Davis Gyggenheimهيم  ديويس گوگن"کارگردان فيلم 

. که مسئوليت تهيه و تنظيم فيلمنامه فيلم را نيز بر عهده داشته است
پالپ "هايی چون  که قبًال فيلم" Lawrence Benderالرنس ِبنِدر "

. باشد کننده آن می را تهيه کرده است، تهيه" Pulp Fictionفيکشن 
اند تا با تهيه  اند و توانسته اين دو بدون شک در کار خود موفق بوده

قبول فيلم مستندی با  های فراوان و ارائه آنها به شکلی قابل فاکت
اما همانطور که در باال نيز به آن . کيفيتی باال به بيننده ارائه دهند

اشاره شد فردی که مسئوليت عرضه پيام فيلم را بر عهده دارد، آل 
 Billبيل کلينتون "که در دوره رياست جمهوری   باشد گورمی

Clinton"، ) جمهور اسبق  رئيس) ٢٠٠٠ تا ١٩٩٢بين سالهای
 . سال معاون او بود٨اياالت متحده آمريکا به مدت 

                                                 
 An به فارسی، فيلمی که نام انگليسی آن در برگردان نام فيلم - 1

Inconvenient Truth يک حقيقت " است، بهتر ديدم تا از ترکيب
که شايد دارای مفهوم " يک حقيقت ناجور"و نه از ترکيب " نامناسب

 .ای نام فيلم است استفاده کنم تر واژه دقيق

های يادشده بسيار در مورد  در خالل سال
آل گور خوانده بودم و بارهای زيادی به 

 های اخبار های گوناگون در برنامه مناسبت
های او گوش داده بودم  و غيره به سخنرانی

فردی (ای فاقد جذبه  از اينرو او را چهرهو 
در حد و هيبت حسينعلی منتظری در 

ارزيابی ) جمهوری اسالمی ايران
اين فيلم اما چهره ديگری از او . کردم می

او فردی . گذاشت را برای من به نمايش 
بود که اطالعات و دانش زيادی در مورد 

های  محيط زيست و تغييرات جّوی در سال
در دوران پيش از ( و سالها اخير داشته

، )آغاز دوران معاونت رياست جمهوری
در دانشگاه به تحصيل در اين مورد 
مشغول بوده و سپس در کنگره اياالت 
متحده آمريکا زمان بسيار زيادی را به 
. فعاليت در اين مورد اختصاص داده است

روح معمولی او در اين  چهره خشک و بی
ردی که در فيلم جای خود را به چهره ف

ای که برای او از  حال فعاليت برای مسئله
ارزش فراوان برخوردار بوده است داده، 
فردی که در مورد آنچه که در موردش 

. کند اطالعات فراوان داشته داد فعاليت می
نزآلود و طآل گور در خالل فيلم با کالمی 

هاله شخصی دادن به بسياری از حقايق 
ها را  تدشوار موجود درک اين واقعي

از جمله در آغاز فيلم . نمود تر می آسان
زمانی که در يکی از سمينارهای متعددی 
که در مورد مسئله محيط زيست به معرفی 
خود برای مدعوين پرداخت از خود به 

شد که  فردی که گفته می"عنوان 
جمهور آتی اياالت متحده است ياد  رئيس
 و زمانيکه حاضران به خنده ٢!کرد

فهمم کجای اين  گفت که نمیپرداختند 
 !دار بود حرف خنده

 
جالب آن است که آل گور بر خالف بيل 
کلينتون که برای شرکت در سمينارهای 
گوناگون خواهان دريافت دالرهای بسيار 

باشد، الاقل در ظاهر برای  زيادی می
شرکت در سمينارهای گوناگونی که در 

های اخير در مورد محيط زيست به  سال
پولی درخواست و دريافت نکرده پا شده 

 سپتامبر ۶است و از جمله هنگامی که در 
برای نشان دادن فيلم خود به جمعی از 

آيد نه  سياستمداران سوئدی به استکهلم می
تنها برای شرکت خود در اين جلسه پولی 
درخواست نکرده بلکه حتی اعالم داشته 
که هزينه بليط هواپيمايش را خود پرداخت 

 !ودخواهد نم

                                                 
فراموش نکنيم که او انتخابات  -2

يکا در سال جمهوری اياالت متحده آمر رياست
برانگيز به  ای کامًال شک  را به گونه٢٠٠٠

 .باخت" George Bushجورج بوش "
  

ديويس " يک حقيقت نامناسب"در 
کنند تا در  هيم و آل گور تالش می گوگن

ای که فيلم به طول   دقيقه١٠٠خالل 
انجامد نشان دهند که آنچه که امروز در  می

هوايی در سطح  و مورد تغييرات آب 
المللی شاهد آن هستيم اتفاقی نبوده و در  بين

 نیاکسيدکرب دیرابطه مستقيم با ميزان 
های اخير با استفاده  د که انسان در سالدار
رويه از مواد سوختی و پخش  بی
گسيخته گازهای به وجود آمده در اثر  لجام

فيلم . آن به کره زمين تحميل کرده است
های  های علمی و مثال سرشار از فاکت

فراوان در اين زمينه بوده و به گمانم هم 
هيم، هم ِبنِدر و هم گور در کار خود  گوگن

 .اند موفق بوده) ها هيه و ارائه فاکتت(
 

هايی که در اين زمينه به  از جمله فاکت
توانم از نکات  شود می بيننده فيلم ارائه می

 :زير ياد کنم
های   ميزان گرمای کره زمين در سال-

توان از طريق  اخير به ميزانی که نمی
رويه کره زمين به  شدن بی ديگری جز گرم

ی آنها را توضيح های انسان دليل فعاليت
 .داد، باال رفته است

 اليه اوزون به دليل وجود ميزان باالی -
گازهايی که باعث از ميان رفتن اين اليه 

 کره زمين بسيار مهم در بيرون جّو
 .شوند، دچار صدمه فراوان شده است می

رفتن گرمای عمومی کره زمين  اين باّال-
باعث تغييرات جّوی بسيار از جمله گرم و 

شدن بيش از حد مناطق گوناگون   سرديا
های مناطق قطبی،  کره زمين، آب شدن يخ

ها  تغيير قدرت و جهت آبهای گرم اقيانوس
و بادها، باال رفتن ميزان گردبادها و 

 .ها و از اين قبيل شده است توفان
های بسيار شديد   تعداد گردآب-
در ) ۵ و ۴هايی با درجه شدت  گردآب(

 .و برابر شده است سال اخير د٣٠خالل 
وهوايی اخير تا به حال   تغييرات شديد آب-

 نوع گياه و ٢٧٩کم  به از ميان رفتن دست
 .يا حيوان منجر شده است

 ميزان يخی که در دهه گذشته از -
و در حال (اند  زارهای گرونلند جدا شده يخ

دو برابر ) آب شدن و از ميان رفتن هستند
 .بيش از معمول بوده است

مانند (ها  ین اشاعه برخی از بيمار ميزا-
به مناطقی که در گذشته هيچگاه ) ماالريا

تواند  اند نمی ها نداشته ینشانی از اين بيمار
 .دليلی جز تغييرات شديد جّوی داشته باشد

 
يک حقيقت "هيم و گور در فيلم  گوگن

دهند  با قاطعيت فراوان نشان می" نامناسب
ت اکسيدکربنی که حاصل سوخ دیکه 

رويه در  بسيار زياد، بی در و پيکر و بی
های اخير است باعث شده تا بخش  سال

بزرگی از گرمايی که در گذشته پس از 
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) زارها و بخصوص به يخ(های خورشيد به کره زمين  اصابت اشعه
 کره زمين شد در جّو دوباره به بيرون از کره زمين بازتاب داده می

 .ين را باال ببردباقی مانده و حرارت عمومی کره زم
 

شدم به ناگاه به ياد آن افتادم که  زمانی که با اين حقايق آشنا می
های کوهی به نام  يکی از قله(بلندی بلندترين قله کشور سوئد 

زار وسيعی قرار  که در باالی آن يخ) Kebnekeiseکايسه  ِکبنه
ر ها مت های باالی آن ده های اخير به دليل آب شدن يخ دارد، در سال
های  به ياد آن افتادم که ميزان هوای آلوده در سال. پايين آمده است

به حدی بوده که از ) از جمله آتن(اخير در بسياری از نقاط جهان 
شود که از خانه خارج نشده  مردم در بسياری از روزها خواسته می
ها خودداری کرده و يا بر  و يا از آوردن ماشين شخصی به خيابان

. ظی برای جلوگيری از استشمام گازهای سمی بزننددهان خود حاف
های اخير بر اثر گرما  به ياد آن افتادم که تعداد افرادی که در سال

و يا به وجود آمدن سيل و گردباد جان خود را از دست داده و يا 
 .اند افزايشی بسيار داشته است دچار خسارات مادی فراوان شده

 
اند  نام نهاده"  حقيقت نامناسبيک"هيم و گور فيلم خود را  گوگن

شود حقيقت دانسته و همزمان معتقدند  چرا که آنچه را که ارائه می
که گروهی به داليل گوناگون اين حقيقت را نامناسب ارزيابی کرده 

 .خواهند آن را قبول نمايند و نمی
 

شود  های جالب ديگری که در اين فيلم ارائه می از جمله فاکت
 :قايق ياد کردتوان از اين ح می

های  توان با مطالعه يخ  امروز با استفاده از دانش حاضر می-
ها اطالعاتی جامع و نسبتًا دقيق در  و قطب زارها موجود در يخ

اکسيدکربن موجود  دیمورد ميزان گرمای کره زمين و ميزان گاز 
 ! هزار سال گذشته به دست آورد۶۵٠در آن در خالل 

ده آمريکا تنها يک دهم کل جمعيت کره  ميزان جمعيت اياالت متح-
زمين است و با اين وجود اين کشور گناه پخش نزديک به يک سوم 

اکسيدکربنی را که هر روز به ميزان موجود اضافه  دیاز کل 
 !شود را بر عهده دارد می

اياالت متحده ( از تمامی کشورهای کره زمين تنها دو کشور -
رداد کيوتو که برای محدود کردن از امضای قرا) آمريکا و استراليا

اکسيدکربن توليدی ميان کشورهای جهان منعقد شده است  دیميزان 
 !اند سر باز زده

های سواری در بسياری از  کربنی که اتومبيلاکسيد دی ميزان -
نه تنها در کشورهای اسکانديناوی بلکه حتی در کشوری (کشورها 

 متحده آمريکا و حتی کنند باالتر از اياالت توليد می)  چيننچو
از جمله (باالتر از اياالت پيشرفته اين کشور در اين مورد 

 !باشد می) کاليفرنيا
 از تعداد بسيار زيادی مقاله و کتاب علمی که در رابطه با -

موضوع تغييرات جّوی در کره زمين و باال رفتن ميزان 
 اکسيدکربن نوشته شده هيچ کتابی در مخالفت با عقيده رايج دی

يعنی وابسته بودن گرم شدن (عمومی بين دانشمندان در اين مورد 
نوشته )  آناکسيدکربن در جّو دیکره زمين به باال رفتن ميزان 

 .نشده است
 

ای تهيه شده که در آن آل گور  به گونه" يک حقيقت نامناسب"فيلم 
اعتماد او  دهد تا به اينگونه  بيننده را به زندگی شخصی خود راه می

آموزگاران و استادان دانشگاه خود گفته، بيننده  او از. لب کندرا ج
های سکونت خود در دوران کودکی و جوانی خود برده  را به محل

گويد که خواهرش به دليل سيگارکشيدن دچار  و از اين واقعيت می
بيماری سرطان شده و جان خود را از دست داده است و همين امر 

 که در مورد استفاده از سيگار به های پزشکی به همراه واقعيت(
باعث آن شده تا پدر او تغييراتی اساسی در ) اثبات رسيده است

کشت موجود در مزرعه خانوادگی که در 
ها به کشت تنباکو اختصاص داده  آن سال

 .شده بود، به وجود آورد
 

هيم و آل گور به بينندگان  پيام ديويس گوگن
: تپيامی واضح اس" يک حقيقت نامناسب"

رويه از مواد سوختی  اگر به استفاده بی
پايان ندهيم تغييراتی بس شديدتر و 

تر بر کره زمين تحميل خواهيم کرد،  مهيب
تغييراتی که تمامی حيات موجود در اين 
کره را دچار تغييراتی اساسی کرده و نه 

های بعدی  تنها حيات ما را بلکه حيات نسل
 .نيز به خطر خواهد افتاد

 
تغييرات بسيار بااهميتی که از جمله 

هيم و گور در اين مورد  گوگن
توان از موارد زير ياد  شمارند می برمی
 :نمود

 سال آينده ٢۵ تعداد افرادی که در خالل -
به علل ناشی از باالرفتن ميزان گرما در 
کره زمين جان خود را از دست خواهند 

 هزار ٣٠٠داد دو برابر شده و به سالی 
 .دنفر خواهد رسي

 تعداد امواج آب گرم که باعث پديد آمدن -
ای  ها شديد ناحيه گردبادهای شديد و توفان

خواهند شد افزايش بسيار يافته و گرمای 
 .آنها باال خواهد رفت

ها به دليل آب شد يخ   ميزان آب اقيانوس-
 متر باال ۶تواند تا  ها و گرونلند می قطب
ز تواند بسياری ا چنين باالرفتنی می. رود

از جمله (شهرهای پرجعميت دنيا 
را با ) شانگهای، آمستردام و نيويورک

اين امر . خطری جدی روبرو نمايد
 ٢٠۵٠تواند باعث آن شود که در سال  می

بيش از يک ميليون نفر از مردم جهان به 
دليل به وجود آمدن شرايط تازه جّوی 
ناچار به کوچ دائمی از خانه و آشيانه خود 

 .شوند
طر وجود دارد که شدت آب شدن  اين خ-
زارها به حدی باشد که تابستان سال  يخ

 قطب شمال به کلی خالی از يخ ٢٠۵٠
 .بشود

 
هيم و گور معتقدند که زمان دست  گوگن

يازيدن به تغييرات وسيعی درجلوگيری از 
گسيخته از مواد سوختی  استفاده لجام

فرارسيده است زيرا اگر هرچه زودتر 
 وجود آمدن چنين کمر همت برای به

تغييراتی نبنديم نخواهيم توانست مانع ايجاد 
تغييرات شديد و پردامنه در آب و هوا 

 .باشيم
همانطور که قبًال اشاره کردم اين فيلم 

های مايکل مور  همانند فيلم(مستند 
Michael Moore کارگردان ديگر 

فيلمی انتقادی است اما ) ها اينگونه فيلم
های مايکل مور  لمبرخالف بسياری از في

های فراوان علمی  سرشار از فاکت
هيم و گور خواهان آن  هوگن. باشد می

کرده " بيدار"هستند که بيننده فيلم خود را 
و به حرکت درآورند، شايد که بتوان 

گسيخته افزايش  ترمزی بر موتور لجام
اکسيدکربن و تغييرات بسيار  دیميزان 

 .جّوی ناچار از آن شد
 
فيلمی حاوی "  نامناسبيک حقيقت" 

ها برای ديدی منقدانه است و  بسياری نکته
. توانم ديدن آن را توصيه کنم از اينرو می

اما در خاتمه بايد به برخی از مواردی که 
فيلم را ناکامل و يا نادرست کرده اشاره 

 :کنم
 
به شکلی بسيار " يک حقيقت نامناسب "-

منطقی و درست به پديده استفاده 
خته از مواد سوختی و توليد گسي لجام
اکسيدکربن ناشی از آن که باعث به  دی

بار  وجود آمدن تغييراتی شديد و مرگ
کجای فيلم به  پردازد اما در هيچ شود می می

ای که به  علت وجود و استمرار چنين پديده
داری  گمان من همانا استيالی توليد سرمايه

بر کليت پروسه توليد، توزيع و زندگی 
 .شود  است نمیروزمره

 
به درستی به " يک حقيقت نامناسب" در -

گسيخته از  بار استفاده لجام اثرات فاجعه
شود اما در  نفت و گاز طبيعی پرداخته می

سنگ که استفاده  اين ميان حرفی از ذغال
ای جز فرآمد  پيکر از آن نيز نتيجه و در بی

 .شود يادشده ندارد پرداخته نمی
 
به چرائی " اسبيک حقيقت نامن" در -

شود  آنچه که بر سرمان آمده پرداخته می
ای به چاره چيست و  اما در فيلم اشاره

توان از مخمصه کنونی به  چگونه می
قبول و درازمدت رها شد،  شکلی قابل

 .شود ای نمی اشاره
 
های پايانی فيلم   در يکی از صحنه-

ای از  هيم و گور با نشان دادن صحنه هوگن
گويند که  ار برلين میفروريختن ديو

همانطور که در کنار هم توانستيم کمونيسم 
توانيم در کنار هم بر  را فرو بريزيم می

مشکل بزرگی که در فيلم از آن يادشده نيز 
امری که هيچ ربطی به  .چيره شويم

با توجه به موضوع و . موضوع فيلم ندارد
روال فيلم واضح است که امر فوق به 

م تحميل شده است که شکل نادرستی به فيل
اين امر از باور و موضع  البته خود

کند که به  طبقاتی سازندگان فيلم حکايت می
هيچ وجه حاضر به پذيرش نقش و 

داری در  سرمايه مسئوليت غيرقابل انکار
نامند  می" حقيقت نامناسب"آنچه آنها آنرا 

 .باشند نمی
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  ای برای بر  مقدمهمقدمه""
  ""احيای سوسياليسماحيای سوسياليسم

 
  بالمی فاستربالمی فاسترجان جان : : نويسندهنويسنده

  ))٢٠٠۵٢٠٠۵ آگوست  آگوست ––جوالی جوالی ((برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو 
  
  

  دومدومقسمت قسمت         ٢٠٠۶٢٠٠۶پيام مارچ پيام مارچ : : ترجمه ازترجمه از
 

 
 

يکی از نقاط قوت اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز، آن است 
که اين اقتصاد با اشتغال کامل و با بهره وری کامل ظرفيت های 

 انطباق با منحنی امکانات به زبان اقتصادی، در. توليدی کار می کند
در نتيجه هرگونه . توليدی اش کار می کند و نه در زير آن منحنی

يعنی . افزايش در توليد تسليحات به هزينه بخش ديگری تمام می شود
اقتصاد کوچکتر اتحاد . همان مبادله کالسيک تفنگ در برابر َکِره

رهای شوروی در مسابقه تسليحاتی با اياالت متحده و ديگر کشو
داری ثروتمند، مجبور شد منابع اقتصادی اش را از کاالهای  سرمايه

مصرفی و نهايتًا از سرمايه گذاری ضروری در خود وسايل توليد و 
تجهيزات و کارخانجات توليدی تر که نيازمند بازسازی دائمی و 
جايگزين کردن آنها با تجهيزات و کارخانجات کارآ تر است، به 

برای اتحاد شوروی، ضرورت .  منحرف کنندطرف توليد تسليحات
و در سطحی که (سوق دادن منابع اقتصادی اش به توليد تسليحات 

در .  ابدی بود-، فاجعه ای ازلی )بتواند با اياالت متحده برابری کند
داری نشان داد که بيشتر از رقيب انقالبی  جنگ سرد، جهان سرمايه

 . آيداش از عهده هزينه های هنگفت نظامی برمی
ديگر کشورهای بلوک شرق نيز درگير مشکالت مشابهی 

زير بار مشکالت اقتصاد در حال رشد، در شرايط عقب . بودند
ماندگی اقتصادی و خصومت بيرحمانه از طرف قدرت های 

داری، اغلب اين کشورها شاهد ظهور رژيم هايی بودند که  سرمايه
داری به زانو  ايهدير يا زود، مستقيم يا غيرمستقيم در مقابل سرم

در چين، انقالب فرهنگی که توسط مائو به راه انداخته شده . درآمدند
بود، به تالشی ناموفق برای مبارزه با ظهور يک طبقه جديد از 
درون بورکراسی حزب کمونيست دست زد که وی هميشه هراس 

انقالب فرهنگی . داری باز گرداند داشت جامعه را به دوران سرمايه
 .د و هراس هميشگی مائو، تحقق يافتشکست خور

به نظر می رسيد که ظهور گورباچف در اتحاد شوروی در 
سقوط . ، روزنه اميدی برای بازسازی اساسی سيستم باشد١٩٨۵

اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی جامعه شوروی در آنزمان، آن 
چنان عميق و شديد بود که دولت حتی اگر می خواست ديگر در 

ود که توان اجرای اصالحات الزم برای احيای اقتصاد و موقعيتی نب
داری هم  جامعه اش را داشته باشد، بويژه آنکه اقتصاد جهانی سرمايه

از آنجا که انتخاب راه حل بسيج توده های . درست دِم در ايستاده بود
مردم برای احيای تغييراتی اساسًا انقالبی با منافع طبقه حاکم در 

از زمان سقوط . اشت، هرگز به آن فکر هم نشدتضاد اساسی قرار د
داری جنگ سرد  ، کامًال روشن بود که سرمايه١٩٨٩ديوار برلين در 

يکی . را برده است و دو سال بعد، خود اتحاد شوروی هم فرو پاشيد
 در نشريه Robert Heilbronerاز اقتصاددانان امريکايی بنام 

توان افکار عمومی آنچه را که مي) ١٩٨٩ ژانويه ٢٣(نيويورکر 
 سال ٧۵کمتر از : "امريکا در آن زمان ناميد را چنين توصيف کرد

پس از آغاز رسمی آن، ستيز بين 
. داری و سوسياليسم به پايان رسيد سرمايه
 ".داری ُبرد سرمايه

 Heilbronerمعهذا بسياری از جمله 
نتيجه گيری می کنند که با وجود اين 

گر و نه سوسياليسم هنوز به مفهومی دي
بعنوان بديلی صريح و عاجل برای 

داری، بلکه همچون نوعی انسانی و  سرمايه
داری ممکن است  عقاليی از سرمايه

با ايجاد شکاف . همچنان وجود داشته باشد
در جنبش سوسياليستی در زمان جنگ اول 
جهانی، احزاب سوسيال دمکرات آن روز 
. اروپا دو راه کامًال متفاوت را برگزيدند

ی، جنبش انقالبی بود که روزا يک
. لوکزامبورگ و لنين به آن اعتقاد داشتند

ديگری از جنگ اول جهانی جانبداری 
کرد، به جنبش عميقًا رفرميستی بدل شد که 
هدفش ارتقای منافع اتحاديه های کارگری، 

) در راديکال ترين شکل اش(دولت رفاه و 
ملی کردن واحدهای اقتصادی عمده کشور 

ی اين جنبش، که اکنون نيز برای برا. بود
متمايز کردن خود از سوسياليسم تمام و 

خوانده می " سوسيال دمکرات"کمال، 
داری ای عقاليی  شود، هدف، ايجاد سرمايه

تر، پای بندتر به ارزش های سوسياليستی 
بود تا جدايی کامل از ساختار اقتصادی 

اين سوسياليسم به ايجاد احزاب . سيستم
فشان پيروزی در انتخابات سياسی که هد

است، ) به جای دعوت مردم به انقالب(
در عمل، احزاب کمونيست . متکی بودند

کمونيسم "اروپايی نيز با اتخاذ آنچه به 
. معروف شد، به همان راه افتادند" اروپايی

با فروپاشی اتحاد شوروی، بسياری بدين 
باور رسيدند که سوسياليسم پارلمانی از 

وکراتيک در صحنه نوع سوسيال دم
سياست اروپايی دوباره مطرح خواهد شد 
که پيمان مشترک بين اروپای شرقی و 

 .غربی را عرضه خواهد کرد
اما سوسيال دموکراسی حتی بسيار 
پيش از سقوط بلوک شوروی رنگ باخته 

بزرگترين دستآورد آن يعنی دولت . بود
رشد " دوران طاليی"رفاه، محصول 

يشرفته اقتصادی در کشورهای پ
داری در ربع قرن پس از جنگ دوم  سرمايه

با کند شدن رشد اقتصادی که . جهانی بود
 آغاز شد، دولت هايی که به ٧٠در دهه 

دولت رفاه معروف بودند، بعنوان بخشی از 
بازسازی عمومی اقتصاديشان، آنرا به 
. عنوان چيزی لوکس بتدريج کنار گذاشتند

تمامی برآمدن گلوباليزاسيون نئوليبرال 
روياهای مربوط به ايجاد جامعه ای عقاليی 
تر و سوسيال دموکرات را در درون جامعه 

سوسيال . داری، پرپر کرد سرمايه
دموکراسی بزرگترين شکست اش را پس 

 ميتران  بعنوان اولين ١٩٨١از انتخاب 
رئيس جمهور سوسياليست فرانسه متحمل 

ميتران کار اداری اش را با برنامه ای . شد
ای ملی کردن و باال بردن تقاضای مؤثر بر

اما پس از دو . به شيوه ای کنيزی آغاز کرد
سال از پيگيری اين برنامه و مخالفت 
سرمايه مالی، در اقدامی برای باقی ماندن 
در قدرت، عقب گرد کرد و دولت 
سوسياليستی اش را دربست در اختيار 

بدين ترتيب، . استراتژی نئوليبرال قرار داد
يش از سقوط ديوار برلين، سوسيال حتی پ

دمکراسی ورشکستگی کامل خود را 
 .آشکار کرده بود

در کشورهای پيرامونی، ناپديد شدن 
اتحاد شوروی تأثيرات مخربی برجای 
گذاشت و راههايی را که می توانست به 
. تغييرات سوسياليستی منجر شود، بست

عليرغم آنکه اتحاد شوروی به جامعه ای 
و در حال رکود با ساخت محافظه کار 

طبقاتی منجمدی تبديل شده بود، اما همچنان 
بعنوان بخشی از سياست خارجی اش در 
جنگ سرد، حمايت هايی هرچند محدود از 
جنبش های انقالبی و دولت های پيرامونی 

داری رقيب  برای تضيعف سيستم سرمايه
با رفتن شوروی، اين . اش به عمل می آورد
ر جهان سوم خود را جنبش ها و جوامع د

بيش از پيش از حمايت خارجی محروم 
ميديدند و چشم انداز مبارزات رهايی بخش 

 .ملی در سراسر جهان تيره تر گشت
داری در  بنابراين، پيروزی سرمايه

، هرگونه امکانی را ٩٠جنگ سرد در دهه 
که انقالبات قرن بيستم می توانستند به بديلی 

تنها اتحاد نه . تبديل شوند از بين برد
شوروی در جنگ سرد شکست خورده بود، 
بلکه همه جا اعالم شد که سوسياليسم 

داری که در  بعنوان بديل واقعی سرمايه
عمل به شکست کشيده شده بود، برای 

از اين زمان به بعد، . هميشه مرده است
ايدئولوژی حاکم بی وقفه در بلندگوهايش 

ر داری تنها بازی در شه می دمد که سرمايه
" پايان تاريخ"بديلی وجود ندارد و : است

 .فرا رسيده است
اما اين ادعاها چقدر حقيقت دارند؟ 
آيا سوسياليسم واقعًا تجربه شده و به شکست 

داری آخرين نقطه و  انجاميده؟ و سرمايه
 اوج تاريخ جهان است؟

اول آنکه کوبا همچنان پاسخ دندان 
شکنی به کسانی است که از اميد به 

و همچنان چون . يسم دست شسته اندسوسيال
فانوس دريايی ستمبران و باالتر از همه 
مردمان تحت ستم امريکای التين بر پای 

کوبا به عنوان ملتی . خويش ايستاده است
کوچک و فقير که پس از فروپاشی اتحاد 
شوروی مجبور بود تنها با اتکا به منابع 
بسيار فقير خود در شرايط خصومت 

 ابر قدرت جهانی به حيات دهشتبار تنها
 . ادامه دهد، توانست از خطر بجهدخود
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  ستون آزادستون آزاد
 

های بسيار، مجروحين و  براندازی که اسرائيل بر لبنان تحميل نمود کشته جنگ خانمان
. آوارگان ميليونی و خسارات مالـی فراوان به جای گذاشته و حال پايانی موقت يافته است

تگوها در مورد اين جنگ و عوامل به وجود آورنده و نتايج احتمالـی آن در همه جا در گف
نويسنده  " Uri Avneryاوری آونری "ای از  چند روز پيش نوشته. جريان است

 Gushگوش شالوم "طلب با جريان  اسرائيلی که سالهاست به عنوان يکی از فعاالن صلح
Shalom " دانم که ديد او از آنچه که در جهان در کليت آن و در  می. کند خواندم فعاليت می

باشد اما از آنرو که کمتر به  گذرد منطبق با ديد من نمی خاورميانه به طور اخص می
های مخالف حکومت اشغالگر اسرائيل در اين زمينه به  های اسرائيلي برگردان نوشته

 . اختيار عالقمندان بگذارمکنيم بر آن شدم که آنرا ترجمه کرده و در فارسی برخورد می
 

  نادر ثانینادر ثانی
 

  ""از اسرائيل نفرت دارداز اسرائيل نفرت دارد  هر نسل از اعراب بيش از نسل پيشينهر نسل از اعراب بيش از نسل پيشين""  
  نادر ثانینادر ثانی: : برگردان به فارسیبرگردان به فارسی      ای از اوری آونریای از اوری آونری  نوشتهنوشته

  
  
  

جمهور سوريه، در آخرين سخنرانی  ، رئيس "Bashar al-Assadاسد  بشر َال"
 از افراد را عصبانی کرده است، سخنانی که خود، سخنانی را به زبان آورده که بسياری

هر نسل از اعراب بيش از نسل پيشين از : "او گفته است. باشند شايسته توجه می
شايد اين سخنان بيش از تمامی آنچه که در مورد جنگ دوم ". اسرائيل نفرت دارد

  .گفته شده حائز اهميت باشد) ١(لبنان
شدگان اين جنگ و  تصاوير کشته. استترين توليد اين جنگ  کينه و تنفر اساسی

هايی که اين جنگ به جای نهاده است به خانه هر عرب و بيش از آن هر مسلمان  خرابي
های فقيرنشين لندن و برلين راه يافته  از اندونزی گرفته تا مراکش، از يمن گرفته تا محله

ی، روزی در  روز متوالـ٣٣نه تنها يک ساعت، نه تنها يک روز بلکه در خالل . است
های مسلمانان نقش  پی روزی ديگر، ساعتی به دنبال ساعتی ديگر اين تصاوير در خانه

هايشان  های خانه شده نوزادان، زنانی که بر خرابه کوبيده تصاوير پيکرهای درهم. اند بسته
هايی که  های شادی خود را بر ديواره موشک های اسرائيلی که پيام ريزند، بچه اشک می
 Ehudاهود اولـمر"نويسند و  دت کوتاهی بر روستاها فرود خواهند آمد میپس از م
Olmert)" دهد  که همزمان با آنکه صفحه تلويزيون انبوهی از اجساد را نشان می) ٢

گويد از جمله اينگونه تصاوير  سخن می" ترين ارتش در تمامی جهان بااخالق"از 
 .باشند می

ند و البته بايد اضافه کرد که چنين تصاويری اسرائيل نخواست اين تصاوير را ببي 
گر  توانستيم نظاره البته فراموش نکنيم که ما می. شدند به ندرت از تلويزيون ما پخش می

های تلويزيونی غربی باشيم، اما  اين تصاوير از تلويزيون الجزيره و برخی از کانال
هايی بودند که بر سر  يها بيش از اندازه معقول و سرگرم بررسی خراب گويا اسرائيلی

گويا مدت مديدی است که احساس همدردی و ترحم نسبت . شهرهای شمالـی ما آمده بود
 .به غيريهوديان از اينجا رخت بربسته است

ديدن اين نتايج بسيار . اما چشم بستن بر نتايج اين جنگ، اشتباهی دهشتناک است
ر مرزی ما با رضايت مهربانانه مهمتر از مستقر شدن چند هزار سرباز اروپايی در نوا

 چشم فرو بستن بر اين نتايج دردناک بدون شک کمکی به . باشد اهللا لبنان می حزب
) ٣ "(Halutzهالوتز "هايی چون اولـمرت و  های اسرائيلی حتی زمانی که نام نسل

نصراهللا "اند و حتی زمانی که ديگر کسی حتی  سالهاست به فراموشی سپرده شده
Nasrallah )"۴ ( امير ِپرِتز "و نيز نامAmir Peretz)" ۵ (آورد  را به ياد نمی
 .نخواهد کرد

برای اينکه بتوانيم مفهوم و اهميت حرف اسد را درک کنيم بايد نگاهی به اين  
 .ای تاريخی بيندازيم معضل در زمينه

کليت برنامه عملی صهيونيسم با کاشتن عضوی در بدن يک بشر مقايسه شده  
چنين زمانی سيستم طبيعی دفاعی بدن در مقابل عضو غريب بر پا خاسته و در . است

دکترها در چنين . گيرد بدن تمامی توان خود را برای بيرون راندن اين عضو به کار می
شوند تا برای مقابله با اين بيرون راندن از داروهای بسيار سنگين و  موقعيتی ناچار می

ين داروها شايد برای مدت بسيار مديدی، استفاده از ا. قوی استفاده نمايند
شايد حتی تا از بين رفتن و مرگ کل بدن و از جمله عضو پيوندی ادامه 

البته اين مقايسه را بايد مانند هر مقايسه ديگری هوشيارانه به کار . (يابد
ها ياری  گرفت چرا که يک مقايسه هرچند که بتواند به ما در درک پديده

 ).آيد ری از آن برنمیبرساند، اما کار ديگ
جنبش صهيونيست پيکری غريبه را به اين کشور که همواره بخشی  

نه تنها ساکنان اين .  مسلمان بوده، وارد کرده است-از محدوده عرب 
. کشور، بلکه تمامی منطقه اعراب نهاد صهيونيستی را پس زدند

ان به همزمان استقرار يهوديان در اين منطقه ريشه گرفته و به مرور زم
در خالل اين سالها . ملتی که در اين کشور ريشه دارد مبدل شده است

نيروی دفاعی يهوديان که عضوی پيوندی بوده، در مقابل رانده شدن آن 
 سال ١٢۵اين مبارزه که در خالل . از جانب پيکر کهن رشد کرده است

ادامه داشته، با جايگزينی نسلی به وسيله نسلی ديگر قهرآميزتر شده 
 .با اين وجود اين جنگ آخری فصلـی ديگر است. ستا

 عينيت تاريخی ما در اين مقابله کدام است؟
وظيفه ما برپاخاستن با استفاده از ميزان : يک احمق شايد بگويد

روزافزونی داروست، دارويی که به وسيله اياالت متحده آمريکا و 
 اضافه خواهند ها ترين احمق. شود يهوديان جهان در اختيار ما گذاشته می

. اين وضع تا ابديت ادامه خواهد داشت. ای وجود ندارد چاره راه: کرد
کاری در مورد اين اوضاع به جز دفاع از خود در جنگ پس از جنگ و 

و جنگ بعدی در پشت در . توان انجام داد باز هم پس از جنگ نمی
 !منتظر وارد شدن و ايفای نقش است

نيت ما بايد آنگونه باشد که باعث عي: گويد يک فرد عاقل اما می 
عنوان يکی از اعضای خود بپذيرد و  شود بدن، عضو پيوندی را به
عنوان يک دشمن که بايد به هر بها که  سيستم دفاعی بدن ديگر با ما به

و اگر اين هدف ما باشد، . شده از بدن بيرون رانده شود رفتار نکند
و اين به آن . ما قرار بگيردرسيدن به آن بايد در سرلوحه تمامی حرکات 

ای مورد بررسی قرار  معناست که هر عمل ما بايد با توجه به معيار ساده
آيا اين عمل در خدمت رسيدن به آن هدف است و يا سد راه : گيرد

دهد که جنگ  توجه به اين معيار به ما نشان می. رسيدن به آن خواهد شد
 .دوم لبنان يک فاجعه بود

در بگيرد، ) ۶( ماه پيش از آنکه جنگ استقالل ما سال پيش، دو۵٩  
به " جنگ يا صلح در منطقه اعراب و يهوديان"ای تحت عنوان  جزوه

زمانيکه پدران : "کلمات نخستين اين جزوه چنين بود. چاپ رساندم
را در فلسطين به وجود " مکان امنی"صهيونيست ما تصميم گرفتند که 
 : يکی را انتخاب کنندآورند ناچار بودند تا ميان دو راه

توانستند در غرب آسيا در مقام اروپائيانی که آمريکا را به  آنها می
اشغال خود درآوردند، افرادی که خود را مانند نمايندگان راستين نژاد 

خواستند تا افراد بومی را مهار نمايند، افرادی  ديدند و می می" سفيد"
ين و استثمارگران مانند اشغالگران اسپانيايی در آمريکای الت

اين درست نقشی بود که . آنگلوساکسن در آمريکای شمالـی درآيند
 .های صليبی در فلسطين ايفا نمودند افروزان جنگ جنگ

راه دوم آن بود که آنان خود را مانند ملتی آسيايی که به خانه خود 
گردد، ملتی که خود را به مثابه وارث ارثيه سياسی و فرهنگی نسل  برمی
ها برعليه  نشين انگارد و آماده است تا در جنگ منطقه سامی می) ٧(سامی

 ."استثمارگران اروپايی به مردم اين منطقه بپيوندد بيانگارند
دانيم نظام اجتماعی اسرائيل که چند ماه پس از  همانطور که همه می

اين نظام به همکاری با فرانسه . اين به وجود آمد، راه نخست را برگزيد
ر پرداخته و تالش کرد تا به امپراطوری بريتانيا برای بازگشت استثمارگ

 نقش خواهر کوچک ١٩۶٧آن به کانال سوئز ياری برساند و از سال 
 .کند اياالت متحده آمريکا را ايفا می

ها  برعکس، در خالل سال. ای نبود چنين چيزی امر غيرمترقبه
پيکر اعراب و دهند سيستم امنی از  عالئمی وجود داشته که نشان می

 درست به همانگونه که -مسلمانان شروع به قبول عضو پيوندی کرده
 و آماده است -کند بدن انسان عضوی از بدن آشنايی نزديک را قبول می

توان به عنوان مصداقی بر اين  از رخدادهای زير می. که ما را بپذيرد
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ح به وسيله ملک حسين سفر انور سادات به اورشليم، امضای قرارداد صل: مدعا ياد کرد
و بيش از همه تصميم تاريخی ياسر عرفات، رهبر ) فردی که از نسل پيامبر اسالم بود(

اما پس از هر گام بزرگی به پيش، گامی به . مردم فسلطين، در مورد صلح با اسرائيل
عقب از جانب اسرائيل برداشته شده است و چنين امری درست مانند آن است که عضو 

ی را که در حال قبول آن است پس بزند و اين به آن مفهوم است که عضو پيوندی بدن
برد تا بدن را  گيرد که تمام توان خود را به کار می شدن خو می يادشده آنقدر به پذيرفته

 .وادار کند تا آن را پس بزند
بشر "درست با در نظر گرفتن چنين واکنشی است که جهان پيرامون بايد سخنان 

 .ن جنگ اخير را مورد بررسی قرار دهددر پايا" اسد
ها گذاشته شده  پس از بر باد رفتن اهدافی که توسط دولت ما برای هر يک از جنگ

است، اهدافی که تمامی يکی پس از ديگری، بر باد رفته اند، دليل ديگری به ما عرضه 
 Clash of Civilisationsبرخورد تمدنها "ايم که اين جنگ بخشی از  شنيده: شده است

های  بوده، به مثابه مبارزه بزرگی از جانب دنيای غرب بشمار رفته و ارزش) ٨"(
 .اند واالی آن در مقابله با تاريکی بربرانه دنيای اسالم بوده

 Theodorتئودور هرتزل " سال پيش توسط ١١٠چنين امری ما را به ياد آنچه که 
Herzl)" ای جنبش صهيونيسم  اد پايهپدر صهيونيسم مدرن در يکی از نخستين اسن) ٩

ما در فلسطين ديواری در مقابل آسيا برای اروپا به وجود خواهيم : "اندازد نوشته شد می
اولمرت بدون آنکه بداند ." آورد و پيشتازانی از تمدن در مقابل بربريت خواهيم شد

کرد تا جورج دبليو بوش را راضی کند  همين ورد را هنگامی که جنگ را توجيه می
 .رار کردتک

افتد که کسی شعاری خالی از  گاهی در اياالت متحده آمريکا اين امر اتفاق می
بافد، وردی که برای مدتی در مرکز گفتگوی عمومی  الهضم به هم می محتوا، اما راحت

تر  آيد که هرچه اين شعار احمقانه اينگونه به نظر می. گيرد و رايج در جامعه قرار می
. ها و اذهان عمومی خواهد داشت ای مطرح شدن در رسانهباشد، شانس بيشتری بر

پسند ديگری مطرح شده و جای آن  شود تا شعار عامی چنين شعاری محور گفتگوها می
است که به وسيله " برخورد تمدنها"های چنين شعاری  يکی از آخرين نمونه. را بگيرد

  مطرح شد ١٩٩٣در سال ) ٨ "(Samuel P. Huntingtonساموئل پی هانتينگتون "
). را که تا آن موقع در صدر شعارها قرار داشت گرفت" پايان تاريخ"و جای شعار (

ها ميان اندونزی مسلمان و شيلـی مسيحی وجود دارد؟ کدام نبرد  کدامين برخورد ايده
ابدی ميان لهستان و مراکش در جريان است؟ آنچه مالزيا و کوسووو، دو کشور 

دام است؟ و اين چه امری است که باعث اتحاد دو کشور کند ک اسالمی، را متحد می
 گردد؟ مسيحی مانند سوئد و اتيوپی می

های شرق هستند؟ يهوديانی که خطر جان  های غرب واالتر از ايده از کدام رو ايده
های تفتيش عقايد مسيحی در اسپانيا را با پوست و  دادن در آتش برپاشده به وسيله دادگاه

کردند با آغوش گرم مسلمانان در امپراطوری عثمانی روبرو  یگوشت خود احساس م
ترين ملت اروپا به شکلـی دمکراتيک آدولف هيتلر را به عنوان رهبر خود  باتمدن. شدند

ها را موجب شدند، بدون  ها انسان در اردوگاه انتخاب کرده و بدنيگونه نابودشدن ميليون
 .بکنداعتراضی ) های جهان رهبر کاتوليک(آنکه پاپ 

های روحی اياالت متحده، امپراطوری امروز غرب، باالتر از  از کدام رو ارزش
های موجود در هندوستان و چين، ستارگان در حال صعود شرق، است؟  ارزش

ها و  ها و يا ارزش غرب جهان را نه با ايده: "هانتينگتون خود ناچار به قبول اين امر بود
شده خود تسخير کرده  داده ا برتری در قهر سازمانيا مذهب خود، بلکه بيش از اينها ب

کنند و اين در حالـی  ها در بسياری از مواقع اين واقعيت را فراموش می غربي. است
در غرب هم زنان ." سپارند ها هرگز اين واقعيت را به فراموشی نمی است که غيرغربي

م قرن نوزدهم بود که حق رأی را در قرن بيستم به دست آوردند و اين تنها در نيمه دو
کننده غرب  اکنون در کشور رهبری و هم. داری در غرب ممنوع اعالم شد برده

 .بنيادگرايی در حال رشد است
شدن برای سرنيزه سياسی و  به خود بياييم و ببينيم که در اين برخورد داوطلب

 نظامی غرب  بودن چه سودی برای ما در بر خواهد داشت؟
ها چيزی جز پوششی ايدئولوژيکی  امی داستان برخورد تمدنبديهتًا واقعيت در تم
ها ندارد نيست، مسئله قبول بدون چون و  ها و ارزش ای با ايده بر چيزی که هيچ رابطه

 .چرای سلطه اياالت متحده آمريکا بر منابع جهانی، و به خصوص نفت، است
. اند نهاده) ١٠ "(War by Proxyجنگ وکالتی "بسياری بر جنگ دوم لبنان نام 

. اهللا نماينده ايران بوده و ما نماينده اياالت متحده آمريکا هستيم منظور آن است که حزب
دهد و اياالت متحده  اهللا بوده و به آن پول و موشک می جمهوری اسالمی حامی حزب

آميز  ای اغراق چنين گفته. دهد ای می های خوشه آمريکا حامی ما بوده و به ما پول و بمب

ای عميق در  اهللا يک جنبش اصيل لبنانی است که ريشه حزب. است
دولت اسرائيل دارای عاليق خاص خود . محافل شيعه اين کشور دارد

خواهد وابستگی کامل به  است و نمی) استمرار اشغال مناطق اشغالـی(
اما شکی نيست که در اين گفته که اين . اياالت متحده آمريکا داشته باشد

 .ها بوده است، واقعيتی نهفته است نشينجنگ، جنگی بين جا
اياالت متحده در تضاد با ايران قرار گرفته چرا که ايران دارای 

های نفتی در  ای است که دارای مهمترين ذخيره نقشی کليدی در منطقه
مسئله تنها اين نيست که ايران خود دارای بخش . سراسر جهان است

ريزنده اسالمی  دئولوژی درهمبزرگی از اين ذخائر است، اين کشور با اي
. کند خود کنترل کامل اياالت متحده آمريکا بر اين منطقه را تهديد می

تری در اقتصاد جهانی  های رو به کاهش نفت مسئله هر چه حياتی ذخيره
کسی که بتواند نفت را کنترل کند کنترل جهان را در اختيار . شده است

 .دارد
يکا حتی اگر ايران کشوری بود در چنين شرايطی اياالت متحده آمر

های داالئی الما را سرلوحه حرکات خود کرده بود شرورانه به  که انديشه
ای بين جورج دبليو  دهنده های تکان به راستی شباهت. شد ور می آن حمله

های  نژاد وجود دارد، يکی با مسيح صحبت بوش و محمود احمدی
اما نام نمايشی که .  داردای مستقيم با اهللا خصوصی دارد و ديگری رابطه
 .باشد شاهد آن هستيم سلطه کامل می

ای  ای برای بخشی از اين درگيری داريم؟ چه عالقه ما چه عالقه
توانيم داشته باشيم که ما را به عنوان يک وابسته دقيقًا، به عنوان  می

سينه بزرگترين دشمن دنيای اسالم در کليت آن و بخصوص  به نوکر دست
 ب بشناسند؟در جهان عر
عالئق . خواهيم که صد سال، پانصد سال در اينجا زندگی کنيم ما می

ای ملی ما داللت بر آن دارند که ما دست به سوی ملل عربی که ما  پايه
. پذيرند دراز کرده و به همراه آنها در ترميم ناحيه کوشش کنيم را می

اقعيت  سال آتی نيز و۵٩ سال پيش واقعيت دارد و در ۵٩چنين کاری 
سياستمداران کوچکی مانند اولـمرت، ِپِرتز و هالوتز . خواهد داشت

توانند آنچه را که دورتر از  آنها به سختی می. توانند اينگونه بيانديشند نمی
توانند  اما روشنفکرانی که می. نوک بينی آنان در جريان است ببينند

 تر باشند کجا هستند؟ دورانديش
تفکرين بزرگ جهانی نباشد اما آنچه که اسد شايد يکی از م بشر ال

 .او بر زبان رانده است بايد ما را به انديشه وادارد
 

----------------------------------- 
 :توضيحات برگرداننده متن

 

جنگ اول . شود در اسرائيل به جنگ اخير لبنان جنگ دوم گفته می. ١ 
 وحشيانه در  آغاز شده و به کشتارهای١٩٨٢جنگی بود که در سال 

لبنان و اشغال جنوب اين کشور به وسيله اسرائيل و نيروهای وابسته به 
 .آن در قريب به ده سال منجر شد

 Arielآريل شارون "وزير کنونی اسرائيل که پس از آنکه  نخست. ٢ 
Sharon"های صبرا و  وجود آورنده کشتارهای وحشيانه در اردوگاه ، به

 .د کناره بگيرد به اين مقام منصوب گرديدشتيال، ناچار شد از مقام خو
االصل اسرائيلـی که پيش  ژنرال ايرانی" Dan Halutzدان هالوتز . "٣ 

از اين برای مدتی مقام فرماندهی نيروی هوايی اسرائيل را بر عهده 
 به مقام فرمانده کل قوای مسلح ٢٠٠۵داشت و از روز اول ژوئن سال 

 .اسرائيل منصوب شده است
اهللا لبنان که در  ، رهبر حزب"Hassan Nasrallahن نصراهللا حس. "۴ 

 به دنيا آمده و چندين سال است که در جنوب بيروت و به ١٩۶٠سال 
های شناخته شده اين کشور به  اهللا لبنان يکی از چهره عنوان رهبر حزب

 .آيد شمار می
 ۴ز وزير دفاع کابينه اهود اولمرت که ا" Amir Peretzامير ِپِرتز . "۵ 

جالب است بدانيد که او در .  به اين مقام منصوب شده است٢٠٠۶ماه مه 
 در بوجاد، يکی از شهرهای کوچک مراکش، به دنيا آمده ١٩۵٢سال 
 .است

 

٧٧ مطلب در صفحه  مطلب در صفحه ادامهادامه
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EEvviinn  ““HHootteell””  oorr  DDuunnggeeoonn!!  
 

Translated excerpt 
from the current issue’s editorial 

  
  
The death of Akbar Mohammadi on 
July 30th at Evin prison and the death 
of Fiez-alah Mahdavi in Rajae City 
Prison a short while after drew public 
attention once again to the horrific 
conditions within the Islamic Republic 
(IR) political prison system and its use 
of savage torture on political prisoners. 
These two political prisoners died in 
prison while protesting prison conditions 
and the regime’s treatment while the 
IR’s media apparatus portrays its 
prisons as “hotels” and its solitary cells 
as “suites”. 
Considering the heavy exposure waged 
to uncover the stories of these deaths, 
especially abroad, the IR’s prison 
administrators have become panic-
stricken and have attempted to divert 
public opinion from their crimes by 
fabricating lies. In doing so, for 
example, they claimed that “Akbar 
Mohammadi was sent to the prison’s 
clinic to be treated but due to his own 
insistence was returned to his cell 
thereupon had heart failure and died. 
The IR’s claims concerning Fiez-alah 
Mahdavi’s death is even more 
ridiculous. They claim that he hung 
himself using his own clothes!!     
In order to feed their lies to people, the 
director of Evin prison came up with a 

scenario in which the term prisoner is 
changed into “help-seeker” implying 
that the prisoners have approached the 
prison “seeking” “help” for their pain. 
Then, to tie up this fictitious scenario, 
Evin dungeon is being called Evin Hotel 
giving the warden the appearance of a 
hotel proprietor: “…the help-seekers are 
considered our guests”. Knowing that 
the existence of solitary cells and the 
long-term detainment of prisoners in 
these cells have been exposed in 
society, he goes on by claiming there 
are no “solitary cells” in Evin. They are 
now 12 square meter “personal units” 
equipped with complete facilities such 
as “showers, toilets, dining areas and 
beds”. 
In respect to the death of Akbar 
Mohammadi, while knowing that 
Mohammadi died as the result of 
mistreatment by Evin’s clinic and that 
reportedly he was beaten with his 
mouth being taped, the warden states: 
firstly, “Evin’s health and medical 
department has a 48 bed hospital 
including two surgery rooms, men’s and 
women’s wards, labs, first aid, 
radiology, ultrasound, emergency, 
dentistry, physiotherapy… centers.” 
And secondly, “the physical punishment 
of help-seekers is illegal”. Thus, while 
denying the existence of “physical 
punishment” of so-called “help-
seekers”, he calls the guards 
“psychologists” from the forces of “the 
early revolutionary days” who were 
raised “within the heart of the 
revolution”. In other words, the warden 

himself must logically be one of the 
forces of “the early revolutionary days” 
and must have been raised throughout 
the bloody and shameful era of the 
Islamic Republic, i. e., one of those 
lumpen and criminal elements of the 
80s who carried out the merciless 
genocide of thousands of communists 
and freedom-loving combatants within 
IR prisons. It is of no surprise, then, that 
such ignorant and monstrous 
individuals would think that they could 
change the reality of things by changing 
their names. He even goes on by 
saying, ”we should not speak highly of 
our hotel, our guests must do so”. 
The fact of the matter is that despite all 
of the IR’s lies and efforts to portray the 
regime’s dungeons as hotels, the 
conditions in IR prisons are horrific and 
inhumane. And the deaths of both 
Akbar Mohammadi and Fiez-alah 
Mahdavi are only a glimpse of this 
reality and the twisted lie of Evin’s 
warden in calling Evin a “hotel” does not 
change it. 
Meanwhile, it is the duty of all genuine 
revolutionary and militant individuals 
and organizations to learn about and 
expose the conditions within IR prisons 
thus giving voice to the shouts of all 
those revolutionary and combatants 
savagely kept in captivity in prisons all 
across the country. 
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