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سال بعد از شروع جنگ، افکار عمومي آمريکا بشدت در باره استراتژي                  ۵

تنها تعداد بسيار قليلي به اشغال دائمي عراق         .  خروج از عراق حساس است    

ها ديگر بر سر اين نيست که آيا آمريکا بايد عراق را ترک  دهند و بحث راي مي

 21صفحه      .کند کند يا نه، بلکه بر سر اين است که کي اينکار را مي

 :بستـه پيشنهـادي جديـد اروپـا
 ادامه تالش ناموفق ديروز يا تدارک يک تقابل جديد؟

 
 

سران جمهوري اسالمي به راحتي     .  امروز تنها امکان براي حل بحران اتمي است         ۱+۵بسته پيشنهادي   

هاي پاياني  آنها امروز نيز در شرائطي مشابه سال. قادر نخواهند بود که جواب نه به اين بسته بدهند

حتي اگر امروز هم آن را رد کنند مجبور خواهند . سازمان ملل قرار دارند ۵۹٨جنگ و پذيرش قطعنامه 

بسته جديد . هاي آن گردن بگذارند بود با ادامه وضعيت فعلي کشور، درشرائط بسياربدتر به خواست

پذيرش آن معنائي جز سرکشيدن     .  اي است که اينک بر باالي سرحکومت آويزان است           شمشير دولبه 

 2صفحه  .تواند داشته باشد تري مي جام زهر ديگري ندارد و رد کردن آن عواقب غيرمترقبه سنگين

 يا دمكراسي ليبرالي؟ »قائم به ذات«دمكراسي 
 

جريان “چيست؟ يا چه اختالفي بين           ”  سوسياليسم دمکراتيک  “و   ”  سوسياليسم“فرق بين    

يعني چه و چرا سازمان ” جريان کمونيستي“وجود دارد و ” سوسياليسم دمکراتيک“و ”  کمونيستي

است؟ تجربه قرن   ”  سوسياليست دمکراتيک “نيست و يک جريان     ”  جريان کمونيستي “اکثريت يک   

، چه تحولي در درک و تعريف سازمان اکثريت از             ”سوسياليسم واقعا موجود  “بيستم و بويژه     

 5صفحه احمـد آزاد         را باعث شده است؟” کمونيسم“و ” سوسياليسم“

 

 تحوالت خاورميانه به كدام سو؟
 

سوريه با ميانجيگري ترکيه با اسرائيل در حال مذاکره است و ممکن است مناسباتش، با پس گرفتن                  

در عراق نيز حکومت ايران     .  هاي جوالن از اسرائيل، با ديگر کشورها از جمله ايران، تغيير کند              بلندي

المهدي دست    تحت فشارهاي آمريکا و حکومت عراق اعالم کرده است که از پشتيباني سپاه جيش                 

اقداماتي نيز توسط مصر در حال انجام است تا وضع حماس را از بحران حاد کنوني تا                   .  دارد  برمي

رغم تبليغات جمهوري اسالمي،  در لبنان نيز يک دولت ائتالفي شکل گرفته است که به. حدي خارج کند

 3صفحه  محمـد اعظمـي         .چندان به سود حکومت ايران و متحدانش، نخواهد بود

نودمين  و مناسبت صد به
 سالگرد تولد كارل ماركس

 27صفحه 

آيا دولت فلسطيني 
 وجود خواهد داشت؟

 احمـد آزاد: مقدمه و ترجمه
 

ها   ياسرعرفات نقش تاريخي براي فلسطيني      

ها هم بود، نه       اين نقش براي اسرائيلي    . داشت

به اين دليل که در اسلو خوب مذاکره کرد، که            

اينطور نبود، بلکه از اين رو که توانست به             

يعني . مردم خودش ايده همزيستي را بقبوالند      

پذيرش مشروعيت اسرائيل و قبول آن توسط        

اعتبار  امروزه پروسه صلحي که بي. تمام اعراب

اعتباري طرح همزيستي را      شود، با خود بي     مي

 14صفحه    . دنبال دارد نيز به

 روياي راه حل دو دولت
 

 "Jonathan Cook  -برگردان ناهيد جعفرپور 
 

در واقعيت، راه حل يک کشور همچون راه حل           

دو کشور، با توجه به قاطعيت اسرائيل براي          

. کشوري يهودي باقي ماندن، ممکن نخواهد بود      

ها قرار ندارد بلکه در       مانع در اينجا در راه حل     

تا زماني که     .  خود صهيونيسم نهفته است      

اسرائيل يک کشور صهيونيستي است، رهبران      

آن چه راه حل يک کشور و چه راه حل دو کشور 

پرسش در اينجاست که     .  را نخواهند پذيرفت   

 توان صهيونيسم را شکست داد؟ چگونه مي

 18صفحه 

 هايتان راحت بگذاريد ما را با تمامي تجارت 
 

 Gideon Levy  -برگردان ناهيد جعفرپور 
 

در اين صورت مي بايست به اندازه کافي قوي و . ساله شده است ٦۰اسرائيل 

 13صفحه   . هاي آمريکائي سر پا باشد بالغ باشد که بتواند بدون کمک يهودي



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۷خرداد    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

اين در حالي است که از همان        .  گذاشته است 
آغاز به کار مجلس هشتم و بر سر                    

هاي نمايندگان، جنگ قدرت بين          اعتبارنامه
طرفداران الريجاني، رئيس مجلس و دولت         
احمدي نژاد آغازشده است ومجلس جديد در       
بررسي اولين اليحه پيشنهادي دولت، عليرغم      

نژاد،   تاکيدات نماينده دولت وطرفداران احمدي
 . به دوفوريت اليحه راي نداد

سران جمهوري اسالمي به راحتي قادر             
. نخواهند بود که جواب نه به اين بسته بدهند         

هاي   آنها امروز نيز در شرائطي مشابه سال        
سازمان   ۵۹٨پاياني جنگ و پذيرش قطعنامه       

حتي اگر امروز هم آن را رد        .  ملل قرار دارند  
کنند مجبورخواهندبود با ادامه وضعيت فعلي      

هاي   کشور، درشرائط بسيار بدتر به خواست     
بسته جديد اينک شمشير     .  آن گردن بگذارند  

اي است که برباالي سرحکومت آويزان        دولبه
پذيرش آن معنائي جز سرکشيدن جام       .  است

زهر ديگري ندارد و رد کردن آن عواقب غير         
 .تواند داشته باشد تري مي مترقبه سنگين

امروز تنها امکان براي      ۱+۵بسته پيشنهادي   
دراين پيشنهاد درحالي . حل بحران اتمي است

که صريحا بر حق ايران در برخورداري از           
تکنولوژي هسته اي در چارچوب قراردادهاي      

تاکيد شده است، در عين حال بر        ”  تي.پي.ان“
خالف تبليغات رايج جمهوري اسالمي، تعليق       

سازي را در طول دروان مذاکرات               غني
درخواست نموده است؛ همچنين، لغو متقابل       

هاي   ها عليه ايران از جمله تحريم        همه تحريم 
تکنولوژيک و فني را که برخا ازسه دهه پيش         
عليه ايران اعمال شده است، درچشم انداز           

اما سران جمهوري اسالمي     .  قرار داده است  
المللي پاي بندند ونه به حقوق        نه به قواعد بين   

کشور و ملت ايران مي انديشند و نه در بند            
پايان دادن به فشارهائي هستند که از قبل            

المللي متوجه اقتصاد کشور و       هاي بين   تحريم
آنها تنها به    .  شود  گذران روزمره مردم مي    

منافع خود و حفظ و ادامه سلطه سياسي             
انديشند و تا زماني که اين منافع            خويش مي 

به خطر نيفتاده است، مثل همه جباران،              
 .حاضر به تغيير سياست خود نيستند

رهبران جمهوري اسالمي تا زماني که به اين        
بحران براي ادامه حکومت سياه خود نياز           

تنها .  دارند، برطبل تشديد آن خواهند کوبيد       
دربرابر فشار مبارزات مردم وبه خطر افتادن 
قدرتشان است که مجبور به سر کشيدن جام        

اين را نه ترس از      .  زهر شکست خود هستند   
تهديدهاي ديگران و نه خطر حمله نظامي،           
بلکه تنها هراس از قدرت متحد مردم است که         

 . تواند به کام مستبدان حاکم گوارا کند مي

اند و دولت کنوني رسما       انجام آن سرباز زده   
اعالم کرده است که حاضر به مذاکره در             

اما عليرغم اين و نيز اعالم       .  مورد آن نيست  
رسمي سخنگويان دولت ايران در مورد عدم        
پذيرش چنين پيش شرطي در آستانه سفر          
سوالنا به تهران، اين سفر اکنون صورت            
گرفته است و بار ديگر رسما و کتبا از ايران،          

اش درخواست    عقب نشيني ازمواضع تاکنوني   
شده و يک ماه مهلت داده شده است که               

 .جواب رسمي خود را اعالم کند
انتشار رسمي بسته پيشنهادي، طي يک             
مصاحبه مطبوعاتي در تهران، خود نشان          
دهنده اين واقعيت بود که دول مبتکر اين             

دنبال   بسته پيشنهادي اين بار بيش از آنکه به       
دريافت پاسخي از جمهوري اسالمي باشند،        

اند،    که اين پاسخ را بارها دريافت داشته           
کنند که الزاما     اهداف ديگري را نيز دنبال مي      

با سياست تاکنوني آنها در مذاکرات پشت           
درهاي بسته بانمايندگان دولت ايران متفاوت      

اين نوع ارائه گزارش بيشتر به يک           .  است
اتمام حجت علني به سران جمهوري اسالمي        

بست    شبيه است تا ادامه مذاکرات به بن            
از اين رو    .  رسيده قبلي با نمايندگان دولت      

هاي    بيني است که تکرار پاسخ           قابل پيش  
تاکنوني به اين بسته پيشنهادي براي دولت         

در .  جمهوري اسالمي بسيار گران تمام شود     
آخرين سفر جرج بوش رئيس جمهور امريکا        
به اروپا و اسرائيل، ايران يکي ازمحورهاي          
گفتگو بوده و رهبران کشورهاي اروپا             
همراهي بيشتري با امريکا در عرصه فشار         

کمترين نتيجه اين    .  اند  به ايران نشان داده     
هاي اقتصادي    وضعيت، تشديد بيشتر تحريم   

کنوني و بستن هر چه بيشتر منافذ تنفس             
اقتصاد بحراني کشور خواهدبود ودر بدترين      
حالت، خطر حمالت نظامي به تاسيسات            
اقتصادي و مراکز اتمي ايران را تشديد و            

 .تر خواهد کرد محتمل
تر مي تواند     فشاراقتصادي وسياسي گسترده  

با توجه به اوضاع نابسامان کنوني کشور و         
کفايتي دولت، به فروپاشي بيشتر منجر           بي

از سوي ديگر، حوادث چند هفته اخير        .  شود
هاي باندهاي دروني حکومت عليه       و افشاگري 

يکديگر در مورد غارت اموال عمومي و متهم         
هاي اصلي حکومت به فساد،          نمودن چهره 

بيانگر آن است در تاريکخانه قدرت حکومتي،       
 ها به مرحله حادي قدم  جنگ بين دارودسته

سياست خارجي      کننده  هماهنگ خاوير سوالنا 
پيشنهادي جديد گروه        اروپا بسته       اتحاديه

خرداد به وزير خارجه ايران        ۲۵را در     ۵+۱
به همراه سوالنا، مديران    .  در تهران ارائه داد   
آلمان، فرانسه، انگلستان،       کل وزارت خارجه  

با دقت  .   اند  چين و روسيه نيز به ايران آمده       
روشن   ۱+۵در مفاد بسته پيشنهادي جديد         

شود که اين بسته در واقع همان بسته              مي
پيشنهادي قبلي است که توسط اتحاديه اورپا       

ترين    اساسي.  به ايران پيشنهاد شده بود        
محور اين بسته نيز قبل از همه، دعوت ايران          

 .سازي اورانيوم است به تعليق غني
در بسته پيشنهادي به صراحت تاکيد شده          

حق ايران در توليد    است که دول ارائه کننده،      
آميز   اي به منظور استفاده صلح       انرژي هسته 

و در اين راستا    "  تي.پ.ان"و مطابق با الزامات 
  يك برنامه     حمايت خود از ايران در توسعه       

اي غير نظامي را مورد تاكيد           انرژي هسته 
شوند   ه و همچنين متعهد مي     دوباره قرار داد  

ساخت راكتورهاي آب سبك در ايران را          که
هاي مشترك مطابق با قوانين       از طريق پروژه  

المللي انرژي اتمي مورد حمايت         آژانس بين 
با شروع مجدد   دهند و توافق دارند که         قرار

اي ايران    هسته    برنامه    مذاكرات، بحث درباره  
اما .  آورندرا در شوراي امنيت به تعليق در         

متعهد شرط همه اينها آن است که ايران            پيش
هاي   نگراني    مانده    موارد باقي     كليه  شود

المللي انرژي اتمي را در همكاري         آژانس بين 
و   كامل با اين آژانس مورد توجه قرار دهد؛         

عمليات مربوط به        كليه«مهم تر از همه        
سازي و بازفرآوري را كه مورد                 غني

المللي انرژي اتمي     آزمايي آژانس بين    راستي
قرار خواهد گرفت و طبق درخواست شوراي       
حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل          

متعهد و نيز     »متحد، به حالت تعليق درآورد     
كه اين وضعيت را در طول اين              «شود   

مذاكرات همچنان ادامه دهد؛ و اجراي پروتكل       
 .»الحاقي را از سر گيرد

به بيان ديگر، همه اين اقدامات، و نيز عمل به           
هاي همکاري فني و اقتصادي در               وعده

صورتي جنبه عملي به خود خواهد گرفت که         
سازي اورانيوم را      نخست دولت ايران غني    

بنابراين در بسته پيشنهادي جديد     .  تعليق کند 
نيزهمچنان همه چيز موکول به تصميم دولت       

سازي اورانيوم    ايران در مورد تعليق غني       
 امري که تاکنون رهبران حکومت از . است

 

 :بسته پيشنهادي جديد اروپا
 ادامه تالش ناموفق ديروز يا تدارک يک تقابل جديد؟



 ۳صفحـه    ١۳٨۷خرداد    ١۵۴اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

به برکت گرفتار شدن آمريکا در باتالق عراق        
هاي   و افغانستان و تجاوزات و زورگوئي         

هاي مرتجع منطقه،     اسرائيل وعملکرد حکومت  
هاي جمهوري      گردنکشي و ماجراجوئي     

اسالمي ايران در ميان توده مردم عرب جذبه        
حکومت ايران با توجه به       .  پيدا نموده است   

چنين شرايطي است که جلب حمايت                
هاي عرب ومسلمان را در نقشه سياسي         توده

خود منظور کرده است تا از اين طريق،               
هاي خود    سپري بسازد براي دفاع از سياست     

اين رژيم با     .  در برابر آمريکا و اسرائيل        
هاي مالي و نظامي خود توانسته است           کمک
اله و    اش را با کشور سوريه، حزب          رابطه

جهاد اسالمي لبنان و حماس فلسطين، تقويت       
جمهوري اسالمي اين بلوک را براي         .  نمايد

خواهد تا امکان     مقاومت در برابر آمريکا مي     
تمرکز و ضربه مستقيم به ايران کاهش پيدا          
کند و درگيري با آمريکا و اسرائيل به خارج          

 .از مرزهاي ايران کشانده شود
همچنين، از مقطع اشغال عراق توسط آمريکا،       

هاي مقاومت    عراق نيز يکي ديگر از کانون        
حکومت ايران   .  براي مقابله با آمريکا شد       

درست در همان نخستين روزهاي اشغال          
الدعوه، که    عراق، به کمک مجلس اعال و حزب      

در زمان حکومت صدام در ايران ماوا گزيده         
بودند و در آن مقطع در عراق نفوذ داشتند،           
. موقعيت خود را در آن کشور تقويت نمود          

رسد فعل و انفعاالتي که در           نظر مي   اما به 
برخي از کشورهاي خاورميانه در حال وقوع       
است، مي تواند وضع منطقه را دستخوش           

 :دگرگوني نمايد
سوريه با ميانجيگري ترکيه با اسرائيل در          
حال مذاکره است و ممکن است مناسباتش، با 

هاي جوالن از اسرائيل، با        پس گرفتن بلندي  
در .  ديگر کشورها از جمله ايران، تغيير کند        

عراق نيز حکومت ايران تحت فشارهاي             
آمريکا و حکومت عراق اعالم کرده است که         

المهدي دست      از پشتيباني سپاه جيش        
اقداماتي نيز توسط مصر در حال      .  دارد  برمي

انجام است تا وضع حماس را از بحران حاد          
در لبنان نيز يک     .  کنوني تا حدي خارج کند      

رغم   دولت ائتالفي شکل گرفته است که به          
تبليغات جمهوري اسالمي، چندان به سود          

 .حکومت ايران و متحدانش، نخواهد بود
 ازميان اين مجموعه، هرچند که پاسخ عادالنه

بحث بر سر تقاضاي اسرائيل براي داشتن          
هاي    يک ايستگاه کنترل امنيتي در بلندي           

جوالن و تقسيم درآمد حاصل از توريسم و         
طبيعي است  .  چگونگي تقسيم آب، ادامه دارد     

که اگر توافقي صورت گيرد و وارد مرحله           
تواند هم از      اجرا شود، ديگر سوريه نمي       

معارضه با اسرائيل دست بردارد و هم              
. هاي متخاصم با اسرائيل را تقويت کند         گروه

اساسا قرار است مرز سوريه و اسرائيل را          
تواند   سوريه نمي .  مرز صلح نام گذاري کنند     

اين مرز صلح را به روي سالح هاي ايران             
و اين  .  اله و حماس باز نگهدارد        براي حزب 

موضوعي است که از چشم ايران پنهان             
. نمانده و نگراني آنان را سبب شده است            

چندي پيش با درز خبر مذاکره سوريه و             
اسرائيل، وليد المعلم وزير امور خارجه             
سوريه به ايران سفر کرد تا دولت ايران را            
. در جريان بخشي از توافقات قرار دهد             

سخنان احمدي نژاد پس از اين ديدار، گوياي         
او .  خشم سران حکومت از اين رابطه بود          

اعالم نمود که آمريکا در آستانه فروپاشي          
قرار دارد و رو به زوال مي رود و هر کس             
سرنوشت خود را به آنها پيوند زند و به آنها          
نزديک شود از فروپاشي آنها آسيب خواهد         

از آن پس تا کنون، سفر مقامات سوري         .  ديد
به ايران افزايش يافته و سخنان تبليغي              

کاربرد اين سخنان   .  آورند  زيادي به زبان مي   
کامال تبليغي، براي تداوم کمک هاي مالي از          
. ايران و گرفتن امتياز بيشتر از اسرائيل است       

سوريه در حالي که براي بازپس گرفتن             
هاي جوالن پشت ميزمذاکره با اسرائيل        بلندي

نشسته است، اما تا آخرين دقايق از شعار           
همين که سوريه پشت     .  آيد  دادن کوتاه نمي   

نشيند که دولت      ميز مذاکره با رژيمي مي       
دهنده   ايران خواهان نابودي آن است، نشان       

غير جدي بودن شعارهايي است که عليه            
. شود اسرائيل و در دفاع از ايران سر داده مي

در چند روز اخير، پيمان دفاعي با وزير دفاع         
ها،   اما اين گونه پيمان   .  سوريه نيز بسته شد   

پس از توافق سوريه با اسرائيل، روي کاغذ          
شکي نبايد داشت که سوريه در      .  خواهند ماند 

صورت دستيابي به يک توافقنامه با اسرائيل،       
رابطه اش با جهان و کشورهاي اتحاديه             
عرب و بويژه با ايران، دستخوش تغييرات          

اولين گام، محدود کردن و     .  جدي خواهد شد  
حتي بستن مرزها به روي سپاه پاسداران و         

اما .هاي جمهوري اسالمي خواهد بود      محموله
نبايد دچار خوش خيالي شد و راه را هم زياد    

سوريه اکنون درآمدهنگفتي   .  هموارتصورکرد

 4صفحه   .از رابطه با ايران به جيب مي زند

به مساله فلسطين، گره اصلي دستيابي به           
صلح در خاورميانه است، اما وضعيت              
سوريه در تشديد بحران اين منطقه، نقشي          

اين کشور عالوه بر نفوذش در       .  کليدي دارد 
برخي جريانات تندرو و افراطي، پل ارتباطي        

از .  جمهوري اسالمي با فلسطين و لبنان است      
هاست که آمريکا و اسرائيل روي  اين رو مدت

اين دو  .  اند  اين حلقه استراتژيک، تمرکز کرده    
اند تا    کشور که هنوز در موقعيتي قرار نگرفته      

هاي اساسي    براي حل مساله فلسطين گام       
بردارند، مي کوشند تا با دور کردن سوريه          
از ايران، بتوانند بر بحران خاورميانه چيره         

 .گردند
سوريه کشوري است که مشکلش با اسرائيل       

اين کشور اگر بتواند    .  هاي جوالن است    بلندي
هاي جوالن را پس بگيرد، خود را                بلندي

. کند  طور جدي درگير معضل فلسطين نمي        به
سوريه از زمان حافظ اسد تا کنون، با                
مهارت و فرصت طلبي، توانسته است گليم          

در اوج اختالفات   .  خود را از آب بيرون بکشد     
اش را با هر      ايران و عربستان، سوريه رابطه    

دوکشور حفظ نمود، دوست ديرينه عربستان      
به هردو در حرف    .  و يار هم پيمان ايران ماند     

اظهار دوستي مي کرد و در عمل، هر دو را            
در حال  .  دوشيد  بريد، مي   تاجائي که تيغش مي   

ها   حاضر بشار اسد به دليل منافعش، مدت         
است که با ميانجيگري ترکيه وارد مذاکره           

پيش از اين    .  مستقيم با اسرائيل شده است      
نيز در زمان کلينتون، مذاکره با اسرائيل تا           
حدودي پيش رفت و به سطح وزراي امور           
خارجه هم کشيده شد، اما ادامه نيافت و              

هايش   پس از آن، سوريه گام     .  شکست خورد 
اله و دخالت در لبنان       را درجهت تقويت حزب   

ها،   پر شتاب نمود وکوشيد از طريق اين اهرم       
حفاظي براي خود در برابر آمريکا و اسرائيل        

با بحراني شدن خاورميانه و        .  ايجاد نمايد 
تمايل آمريکا و اسرائيل براي يافتن راه حلي         
براي اين منطقه، مذاکره با سوريه در اولويت        

بر اساس اخبار منتشره،      .  آنها قرار گرفت   
مذاکرات بين اين دو تا حد زيادي پيش رفته           

نويس آن هم تهيه شده         است و گويا پيش     
شود که روي موضوع اصلي        گفته مي .  است

هاي جوالن توافق     يعني باز پس دادن بلندي     
اکنون درحال چاني زني    .  صورت گرفته است  

 همچنين. روي جدول زماني اجراي آن هستند

 محمـد اعظمـي
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  3صفحه 
فقط حجم همکاري اقتصادي دو کشور حدود       

در حال حاضر چند      .  ميليارد دالر است     ۳
پروژه مهم اقتصادي مشترک در برنامه            

سوريه بدون دريافت کمک هاي      .  خود، دارند 
تر و پول بيشتر، اين رابطه را از            مالي چرب 
افزون بر اين، ايران در اين        .  دهد  دست نمي 

هاي مالي زياد و حتي       سي سال با دادن کمک    
کمک به نظاميان سوريه، به اشکال مختلف،         

هم زده است که تغيير        براي خود پايگاهي به   
سياست، با مقاومت اين نيرو مواجه خواهد         

به اينها همه بايد افزود که نه اسرائيل و          .  شد
نه حامي و متحد استراتژيک او آمريکا، تا            
زير فشار قرار نگيرند به راحتي امتيازي            

اساسا در ايجاد بحران          .  نخواهند داد   
خاورميانه و تشديد آن، اين دو کشور نفشي         

تا کنون نيز نشانه      .  مهم و اساسي دارند     
اي براي حل اين بحران بروز          اميدوار کننده 

بر عکس، در حالي که اسرائيل از         .  نداده اند 
کند، همزمان در     صلح با فلسطين صحبت مي    

هاي   مناطق اشغالي دست از شهرک سازي        
 .جديد برنداشته است

در لبنان پس از بن بست و بي نتيجه ماندن            
انتخاب رئيس جمهور و پس از تصويب هيات        
دولت براي برکناري مسئول امنيتي فرودگاه       
بيروت، ژنرال وفيق شوقير و برچيدن شبکه        

هزار خط تلفن،      ۹٠که   -اله  مخابراتي حزب 
ها و نصب دوربين در       امکان شنود روي تلفن   

اله   حزب -فرودگاه بيروت را در کنترل داشت     
دست به سالح برد و اين تنش داخلي در               

تن کشته به     ٨٠عرض مدت کوتاهي بيش از       
باالخره با ميانجيگري کشورهاي     . بار آورد 

اتحاديه عرب، اين دو مصوبه هيات دولت،           
لغو و آتش بس برقرار شد و راه مذاکره              

هاي درگير    با توافق کليه طرف   . هموار گرديد 
. در جنگ در دوحه، اين جنگ خاتمه پيدا کرد         

سئوال اين است که برنده اين جنگ چه کس           
يا کدام جريان سياسي است؟ اهميت آن نيز          

اله يک      در اين جاست که پيروزي حزب          
پيروزي براي ايران و تحکيم موقعيت آن در         

 .لبنان خواهد بود
هاي   پيش از اين، در جريان مذاکره بين گروه       

رقيب که با دخالت عمرو موسي انجام شد،           
 ١٠اله اين بود که در کابينه،            پيشنهاد حزب 
وزير هم    ١٠وزير اقليت و      ١٠وزير اکثريت،   

آن مذاکرات به    . رئيس جمهور داشته باشد     
اله در جنگي      شکست کشيد و نهايتا حزب       

آنچه که بيش از    . داخلي به سالح متوسل شد    
خود دست بردن به سالح براي بخش زيادي         
از مردم لبنان قابل پذيرش نبود، حمله به             
. ايستگاه راديوئي و روزنامه المستقبل بود        

هاي لبنان، اين اقدام          در جريان درگيري    
 سابقه بود و اثرات منفي در  اله تقريبا بي حزب

ارتش دخالت نکرد و دولت هم       . اذهان نشاند 
 .براي مقابله، مسلحانه وارد جنگ نشد

در حال حاضر طي توافق دوحه، قرار است          
وزير و رئيس     ١١وزير، اقليت     ١٦که اکثريت   

. وزير در دولت داشته باشند        ۳جمهور هم    
ها انتخابش    پست رياست جمهوري که مدت     

ممکن نشد، به فرمانده ارتش، ميشل سليمان،       
فعال مسئول امنيتي فرودگاه در      . سپرده شد 

اله، هم سالح و      پست خود باقي مانده و حزب     
افزون . کند  هم خطوط تلفن خود را حفظ مي        

اله از حق وتو      بر اين، با تقسيم کابينه، حزب      
 .برخوردار شده است

در جبهه مخالف حزب اله، وتوي دادگاه             
رسيدگي به جرايم قتل حريري، که برايش           

اله در    جنجال به پا شده بود، از دست حزب         
مسئوليت امنيت لبنان به دولت        . آمده است 

اله اجازه استفاده     سپرده شده است و حزب     
آنچه . از سالح را در مبارزات سياسي ندارد       

که مهم است، پشت اين توافق، اتحاديه عرب         
قرار دارد که بر اجراي مفاد توافقنامه نظارت        

از اين رو، نقض آن براي           . خواهد داشت  
موضوع خلع   . اله مشکل خواهد بود         حزب

اله به گفتگوهاي ملي در چارچوب        سالح حزب 
و .  استراتژي دفاعي سپرده شده است         

باالخره، توافق دوحه به ابتکار يکي از               
کشورهاي عربي و حضور مسئول و هيئتي         

جمهوري . از اتحاديه عرب صورت گرفت         
 .اسالمي در قطر نقشي مستقيم نداشت

اش را تجاوزات و            حزب اله که نطفه        
هاي اسرائيل کاشته است و از دل          زورگوئي

حمايت مالي و نظامي جمهوري اسالمي زاده       
شده و پرورش يافته است، امروز خود به            
واقعيتي در درون جامعه لبنان تبديل شده           
است که اگر به کابينه وارد شود، قاعدتا              
حضورش به تقويت ارتش ملي خواهد              

تواند هم در انتخابات       اله نمي   حزب. انجاميد
شرکت کند، هم در کابينه وزير داشته و از            
حق وتو برخوردار باشد و هم دولت در              
دولت ايجاد کند و ارتشي موازي ارتش ملي          

حفظ سالح، پس از اين براي اين       . را اداره کند  
شود و با شرکت در          تر مي   جريان سخت 

قدرت، به ناگزير به سمت يک حزب سياسي         
 .شود سوق داده مي

گويد اسرائيل بايد مزارع شبعا را        اله مي   حزب
به لبنان بازپس دهد و زندانيان سياسي را           
. هم آزاد کند تا اسلحه را زمين بگذاريم              

گويد شبعا را در جريان جنگ از          اسرائيل مي 
اگر اين کشور رسما اعالم     .  ايم  سوريه گرفته 

کند که شبعا متعلق به لبنان است، آن را به             
سوريه هم اين   .  دهيم  سازمان ملل تحويل مي   

دهد و اين موضوع کالف درهمي        تعهد را نمي  
 .شده است

 ميدانيم که درلبنان به دليل تنوع جريات قومي

و مذهبي، براي اداره مملکت اقوام و مذاهب          
رئيس جمهور از ميان مسيحيان،     .  سهم دارند 

رئيس مجلس از مسلمانان سني و نخست           
 .وزير از مسلمانان شيعه انتخاب مي شود

اله که    پس از جنگ، موقعيت و حيثيت حزب        
خاطر مقاومتش در برابر اسرائيل            قبال به  

تقويت شده بود ضربه خورد، چون به سالح         
در مناقشات داخلي دست برد و از برخي             

ها، عبور    خطوط قرمز نظير حمله به رسانه       
پيش .  سني را راه انداخت   _کرد و جنگ شيعه   

اله اعالم کرده بود که        از اين، همواره حزب    
سالح را براي دفاع از کشور و مقابله با               

در اثر  .  کار خواهد برد    تجاوزات اسرائيل به  
اين جنگ، صنعت توريسم که يکي از                 
درآمدهاي قابل مالحظه براي لبنان است،          
تقريبا فلج شد و خسارات مالي و جاني               

 .زيادي به بار آمد
 

مصر درماه گذشته مهماندار دوتن ازاعضاي      
موضوع مورد   .  دفتر سياسي حماس بود      

گفتگو، پذيرش آتش بس بين حماس و               
رسد در صورت      به نظر مي   .  اسرائيل است 

پيشرفت مذاکره در رابطه با سوريه و               
بس موقت    يابي به آتش    اسرائيل، امکان دست  

حماس در نوار غزه    .  دار، فراهم شود    و زمان 
هاي طوالني فرسوده و خسته         در اثر جنگ   

وضعيت اقتصادي مردم بسيار      .  شده است 
اين شرايط حماس را به مذاکره       .  وخيم است 

کشاند و اين به زيان       و پذيرش آتش بس مي    
هاي    جمهوري اسالمي است و از کانون           

 .کند مقاومت در برابر اسرائيل کم مي
 

در عراق تا کنون جمهوري اسالمي هم خود         
الدعوه و مجلس     را با دولت، که در آن حزب       

اعالي انقالب اسالمي دست باال را دارند،            
دانست و هم با رئيس جمهور آن          نزديک مي 

زمان، از طريق کمک به        جالل طالباني و هم    
مقتدا صدر در برهم زدن اوضاع و ايجاد             

نزديکي دولت کنوني   .  نمود  ناآرامي اقدام مي  
به آمريکا و تاکيد آن بر حفظ منافع ملي               
عراق، جمهوري اسالمي را از دولت کنوني          

 .دور و به تقويت مقتدا صدر کشاند
با دستگيري برخي از عناصر سپاه قدس از          
جمله يکي از فرماندهان آن و رو شدن               

هاي جمهوري اسالمي، فشار      ها و کمک    نقشه
المالکي   ازجانب کشورهاي عرب ودولت نوري 

افزايش يافت و رژيم ايران را تا حدي به عقب   
در حال حاضر حکومت ايران اعالم        .  نشاند

المهدي   کرده است که از خلع سالح جيش          
 .نمايد حمايت مي

وضعيت عراق در اين چند ماهه به سود              
در .  رود  قدرت دولت نوري مالکي پيش مي       

حال حاضر نيروهاي دولتي در شهر صدر          

 5صفحه  اند و اين شهر را    مستقر شده
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 احمـد آزاد
 

 يا دمكراسي ليبرالي؟ »قائم به ذات«دمكراسي 
بهروزخليق در دفاع از نظرات .  خود وي است

يکي از خـطـوط   « :  نويسد سازمان اکثريت مي
برجسته سيماي سازمان،باوربه سوسياليسم 

ديـدگـاهـهـا و       « در اولين سطر سنـد    .  است
  خـلـق    فداييان  سازمان« :  آمده است » آماجها
، پيشـرفـت،    دموکراسي  مدافع)   اکثريت(   ايران
ايـن  .  » و سوسياليسم اسـت     اجتماعي  عدالت

جمله اعتقاد سازمان به سوسياليسم را بيـان  
و در ادامه ضمن بحث درمورد تحول  » ميکند

نظري فريدون احمدي و ثابت ماندن نـظـرات   
سازمان هيچـگـاه   « :  گويد سازمان اکثريت مي

اعالم نکرده که به جريان سوسيال دمـکـرات   
 .»پيوسته است

ها بدنبال خود      البته بحثي که نامه خانواده      
دامن زده فقط به اين چند مورد محدود               

آيا سازمان  «مطالب ديگر چون      .  شود  نمي
به سوسياليسم  )  اکثريت(فدائيان خلق ايران     

، )داريوش(نياز    بي.  به امضاي ب    »باور دارد؟ 
شيزلي و  .  م.  به قلم ا     »عذر بدتر از گناه    «
چند پرسش از رهبري فدائيان خلق ايران          «
در دوبخش با امضاء خسرو لطفي        »)اکثريت(

وداع باگذشته وآرمان هاي    «ومطلبي باعنوان   
و با امضاء جمعي از        »گذاران سازمان   بنيان

اکثريت _هواداران سازمان فدائيان خلق ايران    
هاي   نيز دراين مورد در سايت    )  داخل کشور (

 .اينترنتي منتشر شده است
اينکه آيا سازمان اکثريت به سوسياليزم باور       
دارد يا ندارد، سوسيال دمکرات است يا يک          
سازمان کمونيستي انقالبي، بحثي است که         

ها آغاز شده و حداقل        ظاهرا با نامه خانواده   
با نگاهي به مطالب فوق، بايد گفت که براي            
خود اعضاء اين سازمان مسئله هنوز کامال         

ها به روشن شدن      روشن نيست و ادامه بحث    
اما .  هر چه بيشتر اين مسئله کمک خواهد کرد    

در جريان اين گفتگوها برخي اصطالحات و         
هايي را بدنبال     مفاهيم بکار رفته که پرسش     

 .خود آورده است
بطور مثال از بهروز خليق بايد پرسيد فرق           

” سوسياليسم دمکراتيک “و”سوسياليسم“بين  
جريان “چيست؟ يا چه اختالفي بين                 

وجود ”  سوسياليسم دمکراتيک “و”  کمونيستي
يعني چه و چرا     ”  جريان کمونيستي “دارد و   

” جريان کمونيستي  “سازمان اکثريت يک        
” سوسياليست دمکراتيک“نيست و يک جريان 

است؟ تجربه قرن بيستم و بويژه                    
، چه تحولي در     ”سوسياليسم واقعا موجود   “

درک و تعريف سازمان اکثريت از                   
را باعث شده    ”  کمونيسم“و  ”  سوسياليسم“
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تثبيت .  اند  از دست شورشيان خارج کرده       

دولت کنوني و برقراري آرامش نسبي در           
عراق، موقعيت جمهوري اسالمي را تضعيف       

خصوصا اينکه داليل و مدارکي      .  خواهد کرد 
براي دخالت ايران در ايجاد اغتشاشات در          
عراق وجود دارد که با آرام شدن نسبي              
عراق از اين مدارک براي عقب نشاندن بيشتر        

 .جمهوري اسالمي استفاده خواهد شد
حرکتي که در خاورميانه شروع شده است و        
بخصوص مذاکره سوريه و اسرائيل اگر به         
نتايجي برسد اوضاع خاورميانه رادستخوش     

نتيجه اين روند    .  تغييرات مهمي خواهد کرد    
اگر به بهبود وضعيت در فلسطين کشيده            
نشود، که مي تواند کشيده شود، تضعيف           
حکومت اسالمي ايران و جريانات تندرو            

نتيجه اين تضعيف به    .  اسالمي را در پي دارد    
 .انجامد افزايش فشار به حکومت ايران مي

با توجه به ابهامات و سئواالتي که در                
گزارش اخير دبير کل آژانس بين المللي اتمي        

هائي که کشورهاي      وجود داشت و نگراني     
جهان، بخصوص کشورهاي عربي و اسرائيل    
از اتمي شدن ايران دارند، بعيد نيست که در          
روزهاي پاياني حکومت بوش به بهانه جواب       

ها، حمالتي به برخي مراکز            ندادن تحريم  
لحن .  نظامي و اتمي ايران صورت گيرد           

سياستمداران آمريکائي و اسرائيلي در اين         
اواخر کامال جنگي شده است و حتي لحن            
گزارش آژانس نيزنسبت به گزارشات پيشين      

رسد که اگر     نظر مي   به.  کامال تندتر شده است   
امکان توافق در سوريه فراهم شود، احتمال         

. کند  ضربه نظامي به ايران کاهش پيدا مي          
چون در اين حالت، تهديدات و فشارهاي            

. شود  تر گرفته مي    جهاني از سوي ايران جدي    
برعکس، زماني که حکومت ايران احساس          
قدرت کند و جهان را براي مقابله با خود،             
موثر و متحد و يکپارچه نبيند، تن به اين حد           

 .از فشارها نخواهد داد
خواه که براي دموکراسي و        جريانات آزادي 
رزمند، نيازمندند اين فعل و        سوسياليسم مي 

انفعاالت را نه در سطح، بلکه در اعماق مورد          
امروز هر سياستي که به       .  توجه قرار دهند   

عادي کردن مناسبات جمهوري اسالمي با         
جهان بيانجامد، به سود آزادي و عدالت تمام        

شرايط متشنج، بحراني و غيرعادي،     .  شود  مي
بستري است که درآن استبدادوارتجاع بيشتر      

جمهوري اسالمي در   .  توانند جوالن دهند    مي
اين سي سال همواره ازتشنج، بحران و جنگ،     

هاي حکومت استبداديش     سود تحکيم پايه    به
عادي شدن مناسبات      .  بهره برده است     

سود رشد      جمهوري اسالمي با جهان، به        
هاي اجتماعي، به سود رشد مبارزه           جنبش

 . براي آزادي و سوسياليسم است

اي با عنوان        ماه سال قبل نامه         در بهمن  
 »سخني چند باياران وهمرزمان فرزندانمان    «

هاي   جمعي از مادران و خانواده     «به امضاء   
خطاب به شوراي     »باختگان فدائيان خلق    جان

، )اکثريت(مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران      
مضمون اصلي اين    .  ها منتشرشد   در سايت 

لغزش و   «نامه نگراني نويسندگان آن از           
هاي سوسياليستي در     فاصله گرفتن از آرمان   

هايي را    اين نامه پاسخ  .  اکثريت بود   »سازمان
دنبال آورد و مباحثي را در سازمان                به

ها چه    مباحثي که در اين سال    .  اکثريت گشود 
در درون سازمان اکثريت و چه در درون            

هاي چپ ايران کمتر تمايلي به         ديگر سازمان 
 .بود گشودنش مي

هيات سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق        
اي   ماه طي اطالعيه    درفروردين)  اکثريت(ايران  

در پاسخ اين نامه، تالش کرد تا نگراني               
ها را برطرف کند و به        مندرج در نامه خانواده 

آنها اطمينان دهد که اين سازمان همچنان از         
هاي سوسياليستي و سوسياليسم          آرمان«

روي بر نتافته و همواره بر باور خود به آن           
 .»پاي فشرده است

بدنبال انتشار اين اطالعيه، فريدون احمدي از       
مسئولين قديمي سازمان اکثريت، با انتشار         

هاي اينترنتي درهمان ماه،      اي در سايت    مقاله
، »!اي از حقيقت، حقيقت نيست      پاره«با عنوان   

با دادن توضيحاتي درباره تحوالت نظري          
سازمان اکثريت، مطرح کرد که پاسخ هيات         
سياسي اين سازمان، نادرست، ناکافي و           
بويژه گمراه کننده است و تحوالت سازمان         
اکثريت به مراتب بيش از آن است که در              

گويد   ها آمده و سپس مي      پاسخ نامه خانواده  
که در ادبيات سياسي جهان اين سمت و سو          

اي دارد    و مضمون تحوالت نام شناخته شده      
هاي تفکر کمونيستي،     گذر از بنيان  «که همانا   

 »و پذيرش مباني فکري سوسيال دموکراتيک     
در واقع، برخالف هيأت سياسي           .  است

سازمان اکثريت، فريدون احمدي با اين             
نوشته، به نويسندگان نامه فوق اطمينان            

 !شان کامال بجا است دهد که نگراني مي
بدنبال انتشار نوشته فريدون احمدي، بهروز       
خليق از مسئولين کنوني سازمان اکثريت با         

باور به    «اي با عنوان              انتشار مقاله   
رنج گذر از سوسياليسم    «سوسياليسم و يا    

در ارديبهشت ماه، به       »به عدالت اجتماعي؟   
نوشته فريدون احمدي پاسخ داده و از پاسخ        

ها دفاع کرده و      هيات سياسي به نامه خانواده    
گويد که آنچه که فريدون احمدي، تحوالت         مي

  خواند، تحوالت شخصي  سازمان اکثريت مي
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ها کمک خواهد کرد تا        پاسخ به اين پرسش    

بتوانيم درمورد اينکه ايا سازمان اکثريت           
هنوز به آرمانهاي پايه گذاران خود وفادار          

 .است يا نه، قضاوت صحيح کنيم
البته بايد خاطرنشان کنم که اوال اين                 

ها از سالها پيش و امروز، موضوع            پرسش
بحث و گفتگوي وسيع در جنبش جهاني             
کمونيستي است و فقط به اعضاء سازمان           

شود و دوما، پراتيک          اکثريت محدود نمي    
هاي نظري و منطبق بر       سياسي منتج از بنيان   

اي نيز بايد مورد بحث          اندازهاي برنامه   چشم
دراين نوشته اما   .  و گفتگو و مداقه قرار گيرد     

خواهم به يک نکته ديگر که آن هم              من مي 
باشد و در اين        بخشي از اين مباحث مي       

گفتگوها هم وجود دارد، اشاره کنم و آن             
 .است »دمکراسي«مسئله 

 ؟»قائم به ذات«دمکراسي 

فريدون احمدي در بخشي از مطلب خود             
دموکراسي ارزشي مستقل و      «:  نويسد  مي

سوسياليسم بدون    «و    »قائم به ذات است    
انجامد که انجاميد     دموکراسي به همانجا مي    

اما دموکراسي بدون سوسياليسم وجود          
پذير است و در دوران ما         دارد، از آن تفکيک   

تنها تجربه موفق بشري در ساماندهي              
البته که نقص دارد،    .  جوامع بشري بوده است   

طلبد اما براي آن بديل         تکميل و تکامل مي     
 .»وجود ندارد

فريدون احمدي معتقد است که دمکراسي           
ارزش قائم به ذات    .  ارزشي قائم به ذات است    

-چيست؟ در کادر يک نظام اجتماعي               
داري، يک    اقتصادي معين، بطور مثال سرمايه    

چگونه وارد شده و       »ارزش قائم به ذات    «
گويد که سوسياليسم بدون      کند؟ مي   عمل مي 

ازاين جمله چنين    .  دمکراسي به بيراهه رفت    
توان نتيجه گرفت که سوسياليسم بدون          مي

اما در سند      .  دمکراسي هم ممکن است       
که (سازمان اکثريت    ”  ديدگاهها و آماجها   “

ظاهرا فريدون احمدي هم به آن راي داده            
دو مفهوم  ”  سوسياليسم“و”  دمکراسي“)  است

 . اند همراه و تفکيک ناپذير تعريف شده

ورزي معني    دخالت در سياست و سياست      
 .دهد مي

مدار تعريف    ارسطو انسان را حيوان سياست    
کند و معتقد است که انسان و سياست              مي

و از اين رو دخالت دائمي      .  پيوند دائمي دارند  
انسان در امور جاري زندگي و جامعه را حق         

در جوامع ابتدايي همه      .  شناسد  هر فرد مي   
آحاد يک واحد اجتماعي، در اداره امور و در          

پيشرفت .  ها شريک بودند        تصميم گيري  
گيري    جوامع بشري، تقسيم کار و شکل           

طبقات به ايجاد دولت انجاميد و سياست،            
ها يا به تعبيري ديگر پيشٌه قدرت         پيشٌه دولت 

اي صرفنظر از شکلي که به           در هر جامعه   
 .گيرد، شد خود مي

دمکراسي يک مفهوم طبقاتي دارد و به همين         
دليل از زمان افالطون تا يک قرن پيش                

ازسوي بسياري از فرهيختگان       »دمکراسي«
و روشنفکران وازجانب ثروتمندان وصاحبان     

شد و آن را يک ايده خطرناک          قدرت طرد مي  
ديدند، چرا که دمکراسي      براي ثبات جامعه مي   

ترين،    به معني حکومت مردم، يعني پائين          
هاي   ترين اليه   فقيرترين و درعين حال وسيع     

. بود  »عوام الناس «جامعه و در يک کالم         
جان استوارت ميل، متفکر بزرگ ليبراليسم         
قرن نوزدهم، نظامي براي راي دادن پيشنهاد       
کرد که طبقه زحمتکش را از به دست آوردن          

اما از حدود   .  ساخت  اکثريت آراء محروم مي   
نه تنها ديگر براي      »دمکراسي«يک قرن پبش،  

جامعه خطرناک نبود، بلکه به تدريج مفيد و          
امروزه تصور يک جامعه    .  سپس الزم هم شد   

 .ناممکن است »دمکراسي«پيشرفته بدون 
داري، مـردم بـه          تا قبل از نظام سـرمـايـه     

هاي اجتماعي مختلف باجايگاه اجتماعي  گروه
مشخص تقسيم شده بودند که از حقوقـي از    

برخوردار بودند و افـراد،        پيش تعريف شده
خـود     » کاست« وابسته به گروه اجتماعي يا 

داري براي اولين بار، بنـا   نظام سرمايه.  بودند
به طبيعتش که نظام اقتصادي متکي بر بـازار  

هاي اجتـمـاعـي     است، افراد را از درون گروه
بيرون کشيد، کاست اجتماعي قرون وسـطـي   

 »فـردي « را شکست و به هر کس موجوديت 
تا وي بتواند در بـازار آزادانـه بـه          .  بخشيد

خريد و فروش کاال و ازجمله نـيـروي کـار        
در جـامـعـه      .  خود به عنوان يک کاال بپردازد

داري، که در فاصله قرون هفدهم تـا      سرمايه
نوزدهم در کشورهاي پيشرفته اروپـايـي و       

 »انتخاب آزاد  « امريکا شکل گرفته بود، اصل 
به يک اصل خدشه ناپذير و اساس و پـايـه       

هـاي   جامعه تبديل شده و اقتصاد ليبرالي پايه
همزمان با رشـد    .  خود را مستحکم کرده بود

تدريج برخـي   داري ليبرالي، به اقتصاد سرمايه
ها، و نه فقط آزاديـهـاي فـردي، الزم         آزادي
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اين تناقض ناشي از چيست؟ فريدون احمدي        
به دليل عدم تبيين        «:  گويد   همزمان مي  

سوسياليسم مطلوب به مثابه يک نظام و            
سامانه تعريف شده اقتصادي اجتماعي،           
توسط چپ در سطح جهان، به عروج                
سوسياليسم به حد آرمان و آمال و آماج             

ظاهرا سوسياليسم  .  »دور منجر شده است    
 »مطلوب«ديگري هم وجود دارد که از نوع          

آن است، اين نوع مطلوب چيست؟ ظاهرا نوع         
مطلوب، ازآنجا که هنوز توسط دانشمندان         

فعال در حد يک آرمان باقي      !!  چپ تبيين نشده  
کمي به اين جمله دقت کنيد، فريدون        .  ماند  مي

سوسياليسم (احمدي به آرماني نامشخص        
، که هنوز توسط دانشمندان تبيين          )مطلوب

فريدون احمدي به    .  نشده است، اعتقاد دارد    
چه چيزي اعتقاد دارد؟ يا بهتر است پرسيده         

 ؟!دارد »ايمان«شود که به چه چيز 
طبعا با ايمان به سوسياليسم مطلوبي که فعال        

. توان کرد     تبيين نشده، کاري زياد نمي         
فريدون احمدي راه چاره را در جدا کردن            

بيند و اعالم      دمکراسي از سوسياليسم مي     
توان   کند که بدون سوسياليسم هم مي          مي

وي سپس دست    .  دمکراسي را مستقر کرد     
کند   يي دراز مي  »دمکراسي«ياري به سوي     
تنها تجربه موفق بشري در      «که به نظر وي      

اين .  »دهي جوامع بشري بوده است        سامان
 دمکراسي مطلوب فريدون احمدي، چيست؟

دمکراسي داراي تعاريف گوناگوني است و از 
آنجا که يک مفهوم است، غالبا معناي دقيق و         

برداشت رايج و معمول     .  مورد توافقي ندارد  
. است  »حکومت مردم «از معناي دمکراسي     

ارسطو، سه قرن قبل از ميالد مسيح، درکتاب        
هرگاه ثروت آدمي     «:  گويد   مي   »سياست«

پايه واساس حکومت باشد، چه کم وچه زياد،        
با اليگارشي روبرو هستيد و هنگامي که فقرا         

کنند، با دمکراسي روبرو خواهيد       حکومت مي 
منتسکيو، در قرن هجده، در کتاب           .  »بود

سه نوع حکومت را مجزا          »روح القوانين «
در .  کند، جمهوري، مونارشي و دسپوتيزم      مي

يا مردم  «:  گويد  مورد حکومت جمهوري مي    
قدرت را کامال دراختيار دارند که در اين             

است و يا بخشي از          »دمکراسي«صورت  
مردم قدرت را در اختيار دارند که در اين             

 .»است »آريستوکراسي«صورت 
به هرحال در تمامي تعاريفي که از دمکراسي        

شود، هميشه ايده قدرت جمعي و                 مي
وضعيتي نهفته است که در آن قدرت يا               

به اين معني که    .  اقتدار، متکي بر مردم است     
. باشند  مردم مرجع نهايي اقتدار سياسي مي       

در کادر حقوق جمعي و عام           »دمکراسي«
برابري آحاد مردم در برابر     .  شود  تعريف مي 

قانون و مساوات حقوقي و اختيار عامه در           
 دخالت در اداره جامعه، يا به عبارت ديگر، 
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قرون هفدهم تا نوزدهم در اروپا و امريکا به          

هايي انجاميد که نقش تنظيم          تشکيل دولت 
. کننده روابط اجتماعي را بردوش گرفتند          

وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها به              
ها واگذار شد و تامين برخي نيازهاي           دولت

عمومي همچون آموزش و پرورش،                
هاي مورد نياز گسترش سرمايه         زيرساخت

به اين  .  ها افزوده شد    نيزبه وظايف دولت  ...  و
ترتيب، جوامع ليبرالي قرن نوزده با ايجاد           

هاي قانوني و قانونيت بخشيدن به              دولت
روابط اجتماعي، يک نوع نظم اجتماعي را            

اما بخش عمده مردم، به عنوان      .  سامان دادند 
شهروند آزاد، از دخالت در اداره امور               
جامعه، يعني از دخالت درسياست محروم          

تدريج   مبارزه براي کسب اين حق، به      .  بودند
در کشورهاي پيشرفته اروپايي به استقرار         
دمکراسي با اعطاي حق راي براي انتخاب           

اي و      نمايندگان مجالس ملي يا منطقه           
به اين ترتيب در پي       .  ها انجاميد   شهرداري

مبارزات طبقاتي در قرن نوزده و نيمه اول           

جوامع ليبرالي اروپا دمکراتيزه    قرن بيستم،   

پروسه دمکراتيزه شدن اين جوامع        .  شدند

 .نيز نه يکسان بود و نه آسان

در اين  .  به دمکراسي رقابتي تبديل گرديد       
سيستم دمکراتيک، هر فرد آزاد است که در          
. رقابت با ديگران انتخاب کند و انتخاب شود        

اما افراد در   .  ظاهرا عدالت کامل برقرار است     
جامعه از موقعيت اجتماعي يکسان و امکانات       
مادي برابر برخوردار نيستند و در نتيجه در         
صحنه رقابت، برنده کسي است که ازامکانات       

دمکراسي .  باشد   بيشتري برخوردار مي     
ليبرالي، مشارکت مردم در اداره جامعه را به        

اي نمايندگان محدود کرد و با          انتخاب دوره 
توجه به گستردگي و پيچيده شدن جوامع           

نيز تخصصي شده     »سياست«بشري، عمال   
العمر   سياستمداران مادام   »شغل«و تبديل به    

به اين ترتيب مردم از کاربست حق          .  گرديد
دمکراتيک خود مبني بر دخالت مستقيم در          
اداره امور جامعه و سرنوشت خود باز              

مانند ودرعمل بخش ثروتمند جامعه،             مي
داران، با استفاده از امکانات وسيعي         سرمايه

که دراختيار دارند، مديريت جامعه را مستقيم       
دمکراسي .  گيرند  يا غيرمستقيم، به دست مي     

ليبرالي اگرچه داراي ظاهري دمکراتيک است،      
ولي فاصله بسياري با مفهوم تاريخي و             

 .واقعي دمکراسي دارد
جايگاه ويژه و     »فرد«در دکترين ليبراليسم،    

نظم ليبرالي بر نقش فرد در         . محوري دارد 
جامعه و آزادي فردي آحاد جامعه متکي            

ها براي سيستم ليبرالي، تا        اين آزادي . است
جايي که آزادي ديگري راتهديدنکند، نامحدود      
است و مهمترين بخش آن آزادي مالکيت            

فراموش . است، مالکيت بر ثروت وابزار توليد     
نبايد کرد که سرمايه داري بدون انباشت            
سرمايه ناممکن بود و بر اساس منطق               

ها »فرد«ليبراليسم، اين انباشت تنهادراختيار     
اما ابزار توليد و ثروتها خود           . قرار دارد  

گي فردي نداشته بلکه، بويژه در جهان            ويژ
پبشرفته کنوني، بسيار پيچيده شده و خصلت 

به اين ترتيب در جامعه        . اند  اجتماعي يافته 
ليبرالي، مالکيت فردي بر ابزار توليد، تناقضي       

 .کند  توليد پيدا مي    »جمعي«اشکار با خصلت    
اختيار   »فرد«مالکيت، براي     »فردي«خصلت  

گيري بر سرنوشت يک          و قدرت تصميم    

 8صفحه  .  سازد را ممکن مي »جمع«

شـود، ولـي      بار شرط درآمد برداشته مي اين
تنها به مردان مسئول هر خانواده حـق راي      

بدنبال مبارزات پيگير مـردم و    .  شود داده مي
بويژه سنديکاهاي کارگري است که بـاالخـره   

، در   ١۹١٨در پايان جنگ جهاني اول، سـال    
انگلستان حق راي همگاني براي مردان باالي 

رسميت  بيست سال و زنان باالي سي سال به
در فرانسه تا جنگ جهـانـي   .  شود شناخته مي

دوم زنان از حق راي برخوردار نـبـودنـد و      
به زنان حق راي    ١۹۴۴پس از جنگ، درسال 

 .داده شد
جهان حقيقي   «در کتاب        »مک فرسون  «

چيزي که  «:  گويد  در اين باره مي     »دمکراسي
دمکراسي بر دولت ليبرال افزود صرفا فراهم       
کردن مجاري قانوني بود براي فشارهاي          

فشارهايي که دولت را وادار به       .  تودُه مردم 
اتخاذ تدابيري در جهت اجراي همان                

اش حفظ نظم و       هايي کند که نتيجه      خواسته
دولت ليبرال با     .  اجتناب از انقالب است       

آميز   پذيرش تودُه مردم به درون نظام رقابت      
حزبي ماهيت اصلي خود را از دست نداد،            

آميز   بلکه با چنين روشي نظام سياسي رقابت      
را به روي همه افرادي که بوسيله همين نظام         

بدين شکل دولت    .  خلق شده بودند، گشود     
و با  .  ليبرال منطق خود را واقعيت بخشيد        

چنين عملي خود را نه تضعيف کرد و نه              
نابود، بلکه هم خود و هم جامعه مبتني بر             

دولت ليبرال، ليبراليسم   .  بازار را تقويت نمود   
 .»را دمکراتيزه و دمکراسي را ليبراليزه کرد

توان گفت که دمکراسي کنوني  بدين ترتيب مي
ضميمه جامعه رقابت آميز مبتني بر بازار و         

دراين تعريف اين نکته      .  دولت ليبرال است   
ليبرالي نياز و      »دمکراسي«نهفته است که      

الزام جامعه ليبرالي، يعني نظام سرمايه داري       
ليبرالي، است، البته تا زماني که بر پايه اصل          

بدين ترتيب   .  بازار آزاد و رقابت بچرخد        
قائم به   «ليبرالي يک ارزش          »دمکراسي«

نيست و تابعي از نظام اجتماعي و              »ذات
بايد .  داري است   توليدي در جامعه سرمايه     

. توجه داشت که عکس قضيه صادق نيست         
يعني سرمايه داري مترادف با دمکراسي           

داري بدون        هاي سرمايه       نظام.  نيست
دمکراسي هم وجود داشته و دارند،                 

هاي    نظام.  خصوصا در جوامع پيراموني      
دليل   داري هم بودند که در مقاطعي به        سرمايه

بحران اجتماعي و اقتصادي، دمکراسي را          
هاي فاشيستي تشکيل      نفي کرده و حکومت    

 .دادند
اش   درمفهوم تاريخي   »دمکراسي«درحالي که 

به معني حکومت مردم بر مردم و براي              
بود، و از اين زاويه        طبقات پائين جامعه مي    

بار طبقاتي داشت، در جامعه ليبرالي،               
 دمکراسي از مضمون طبقاتي خود تهي شد و 

مردم در طول بيش از دو قرن مبارزه با              
تدريج و گام به گام به         هاي حاکمه، به    قدرت

. برخي از حقوق دمکراتيک خود دست يافتند       
بطور مثال در انگلستان در قرن هفدهم، تنها         
مالکيني که از درآمد کافي برخوردار بودند،         

بدنبال رشد طبقه کارگر و      . حق راي داشتند  
مبارزات آنها در طول قرن هجدهم و                 
اوجگيري مبارزات کارگري در دو دهه اول         

 ١٨۳۲قرن نوزدهم، قانون انتخابات در سال        
تغيير کرد و تمام مرداني که حداقل ده پوند           

جنبش . درآمد داشتند، داراي حق راي شدند       
آئي   با گردهم   ١٨۳٨، که در     »ها  چارتيست«

رهبران سنديکاهاي کارگري و تنظيم يک           
منشور شکل گرفت، خواهان حق راي همگاني 

در سال  . سال شد   ۲١براي تمام مردان باالي     
 قانون انتخابات مجددا اصالح شده،  ١٨٦٨
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اين تناقض، اعمال دمکراسي واقعي را با مانع 

توان گفت کـه   اگر چه مي.  کند جدي روبرو مي
اسـت،     »صـوري «دمکراسي ليبرالي عمدتا   

ولي بايد دقت داشـت کـه ايـن بـه معنـي                
اهميت کردن اين دمکراسي نيست، چرا کـه   بي

در کادر اين دمکراسـي اسـت کـه مبـارزه           
طبقاتي تسهيالت بيشتري يافتـه و موثرتـر         

 .گردد مي
وجود   »دمکراسي قائم به ذات    «به باور من     

تنها تجربه موفق بشري در              «.  ندارد
فريدون احمدي،    »ساماندهي جوامع بشري   

همانا دمکراسي ليبرالي، منتج از نظام               
در جوامع کنوني،     .  اقتصادي ليبرالي است    

سطح دمکراسي ليبرالي متغيري است از            
تعادل قوي بين طبقات اجتماعي و بين مردم         

گويد که    فريدون احمدي مي   .  و قدرت حاکم   
اما . طلبد نقص دارد، تکميل و تکامل مي«: البته

نقص دمکراسي  .  »براي آن بديل وجود ندارد    
ليبرالي اتفاقي يا ناشي از اشتباه مخترعين          

نقص .  آن نيست که بتوان آن را برطرف کرد       
دمکراسي ليبرالي ماهوي است و ويژه اين          

هاي اين نقص، نه درخود       ريشه.  سيستم است 
داري و    دمکراسي ليبرالي که در نظام سرمايه     

را محور    »فرد«در دل ليبراليسم است که         
ليبراليسم .  دهد  اصلي انکشاف جامعه قرار مي    

تواند   با فرديت همراه است و جز اين نيز نمي         
 .باشد

اتفاقا از قرن نوزدهم و از جمله با آشکار             
شدن نواقص سيستم دمکراسي ليبرالي است      
که جستجو براي يافتن آلترناتيو به صورت         

 »سوسياليستي«هاي  جدي دنبال شده ونظريه   
ايده .  شوند   مطرح مي     »کمونيستي«و    

بديل دمکراسي      »دمکراسي سوسياليستي «
ليبرالي است که مرکز توجه خودش را               

دهد و تالش      جامعه و عامه مردم قرار مي        
ترين شکل ممکن مشارکت      کند تا به وسيع     مي

. مردم در اداره امور جامعه را فراهم سازد          
کند تا آن نقص مهم              بويژه تالش مي     

فرد محور همه     «دمکراسي ليبرالي، يعني       
تواند، کمرنگ کرده و      را تا آنجا که مي      »چيز

 .را محور قرار دهد »جمع«
، تجربه عملکرد   »سوسياليسم واقعا موجود  «

، هم فرد و    »جمع«آنهايي که با ادعاي براي       
هم جمع را خفه کردند، براي کمونيستها             
ميراثي بجاي گذاشت که بر دوش همگي             

تاريخ، جريان دائمي مبارزه     .  کند  سنگيني مي 
تاريخ سرشار  .  براي آزادي و برابري است     
. ها  ها و شکست    بوده و خواهد بود از پيروزي     

اي بيهوده نبوده و جهان          اما هيچ مبارزه   
بود و    هيچگاه آني نبوده که پيش از آن مي         

مبارزه هيچگاه يکسان و يکنواخت نبوده و          
 ها  دراين پيچيدگي تکامل، بعضي. نخواهد بود

 حسن حسام
 

 ....پس اين خداست 
 
 كارگر هفت تپه ايم  «

 ايم  گرسنه                            
 »گرسنه ايم                              

  
 باد آتش از جنوب ِ سوخته مي آيد 

 همچون توفان 
 پيچان 

 پيچان       
 مي پيچد 

 در گنبد امام جماران 
 : كه گفته بود 

 خدا ي كارگر است                
 پس اين خداست كه مي آيد 
 از شوش و هفت تپه و دزفول 

 و نفرت تمام رنجبران را
 در تلخي نگاهش دارد؟ 

 پس اين خداست كه مي آيد 
 با دستهاي ترك خورده چون كوير 

 پركينه و برهنه و نانخواه 
 مثل شير؟                           

 پس اين خداست كه مي آيد 
 توفنده مثل توفان 

 خيزان                     
 تا بارگاه آن خليفه ي يكدست را 

 بسوزاند                                   
 و شاه اكبر را 

 بر دار سرنوشت                 
 بتاباند                                    

 و ريشه ي امام دروغين را 
  در تند باد تفته 

 بخشكاند؟                     
 پس اين خداست كه مي آيد 
 از شوش و هفت تپه و دزفول 

  تا مزد خويش 
 بستاند                     

 و اين جهان كهنه 
 بميراند ؟                   

 ....پس اين خداست 
 

 ۲۰۰۸مه  ۳۱ -پاريس                             

شنوند و برآنند تا       را مي   »نو«نواي دوران   
ي را بدور ريخته و   »ماقبل تاريخ«هاي  ارزش

با تعجيل براي همسازي و انطباق با توقعات         
برخي ديگر معتقدند   .  گام بردارند   »زمانه نو «

که اصوال چيزي تغيير نکرده و همچنان             
مبارزه خودرا در همان کادر و روش قديمي،        

اپورتونيسم يا  .  کنند  براي تحول، دنبال مي     
رسد که ما را       دگماتيسم، چنين به نظر مي      

 !!گريزي از آنها نيست
براي آن که نشان دهيم که به دمکراسي              
اعتقاد داريم نيازي نيست تا پرچم کهنه              

کافي .  دست گيريم   دمکراسي ليبرالي را به     
است تا پرچم آزادي و برابري را برزمين            

تنها از طريق مبارزه صادقانه با          .  نگذاريم
عدالتي و استثمار و براي آزادي و برابري          بي

توانيم   همه مردم است که از تجربه گذشته مي 
 .هاي الزم براي آينده را بگيريم درس

ميگوئل «مطلبم را با نقل قولي کوتاه از               
، فيلسوف، روانکاو و مبارز قديمي        »بناسايا

تنها «:  گويد  برم که مي    آرژانتيني به پايان مي   
حرکت واقعا جدي، ساختن يک عصيان ضد         

در .  داري و براي همبستگي است         سرمايه
اندازي، وفاداري، يعني تعهد ما به        چنين چشم 

ادامه مبارزه گذشته، را شايد بتوان با مثال با       
يک پژوهشگر آزمايشگاه که نتوانسته هنوز        
واکسني براي يک بيماري پيدا کند، مقايسه          

ما انتظار نداريم که وي اعالم کند که           .  کرد
شکست خورده و بيماري براي هميشه پيروز       

همچنين وي نيز نخواهد گفت که       .  شده است 
هايش در اين مدت بيهوده بوده         تمامي تالش 

چرا که تحقيقات و فرضيات وي در اين      . است
مدت، پايه هاي عيني هستند که به وي اجازه          

به همين  .  هايش را ادامه دهد     دهند تا تالش    مي
مبارز «دليل است که ما يک سيماي                  

گزينيم، که دقيقا بيانگر       را برمي   »جستجوگر
نظر ما درباره اين وفاداري به گذشته                

کند که راه      گذشته به ما کمک مي      :  باشد  مي
هيچوجه به    وفاداري به .  مان را پيدا کنيم     آينده

معني باز توليد کورکورانه همان چيزهاي          
-ها   بلکه هدف انجام همان      .  گذشته نيست  

دارد   مارا وامي   -جستجوي همبستگي وآزادي  
با جوهر  .  تا روش و راهمان را تغيير دهيم        

کنيم و    مبارزه است که وفاداريمان راحفظ مي     
 .»نه با نگهداشتن همان شکل ونام گذشته

 ۲٠٠٨ژوئن  ۲ - ١۳٨۷خرداد  ١۳



 ٩صفحـه    ١۳٨۷خرداد    ١۵۴اتحـاد کـار     

اگر که بخواهيم برگرديم بـه   س ـ  آقاي فرد، 
، امروز در جنبش کارگري چـه     سؤال اولمان

موانع و مشکالت يا انحـرافـاتـي در بـرابـر          
يابي کارگري وجود دارد يا در واقـع   سازمان

هـا   کند؟ از طرف ديگر، زمينه اختالل ايجاد مي
و علل بروز چنين اختالفاتي در درون جنبش 

 کارگري کدام است؟
  من در شرايط کنوني و ويژه          :عباس فرد 

انحراف در  «ـ با عبارتي مثل        اساساً  ايران ـ 
بعد از تهاجم     چرا که . مخالفم »کارگري جنبش
سرکوب شوراها و سنديکاها    : يعني( ٦۰سال  

و همچنين تاوان سنگيني که جنبش کارگري        
سکوت و فترت طوالني را          داد و يک دوره    

کارگر   يابي امروز طبقه    ، تشکل )همراه داشت   به
اي است که تازه       ساله  ۴يا    ۳همانند کودک   

. درحال برخاستن روي پاهاي خويش است       
بنابراين، هرآنچه در درون اين طبقه به گفتگو      
دربيايد يا هرنوع بحثي که مطرح شود،              

جاني، منفعت خاص و جاافتادگي الزم         سخت
توان از اين گفتگوها و   را ندارد و در واقع نمي

. ياد کرد     »انحراف«عنوان يک        مباحث به  
توان گفت که اين مباحث             عبارتي مي     به
هاي يک جنبش نوپا است که      »آزمون وخطا «

. هنوز شکل معيني به خود نگرفته است             
هايي در خارج از طبقه وجود           امروز گروه 

بندي    دارند که جنبش کارگري را تقسيم           
کنند و هر کنش آزموني کارگري را به              مي

اين .  دهند   کشند و نمره مي          سنجش مي  
هاي    ها جنبش کارگري را به جناح             گروه

کنند و    تقسيم مي ) چپ و راست  : يعني(متقابل  
ها يا      کارگران را به سوسيال دموکرات         

اما واقعيت امر اين . نمايند ها منتسب مي ليبرال
قدر   ـ اين   هنوز  است که جنبش کارگري ايران ـ     

رشد نکرده و آنچنان گسترش نيافته تا اين          
هاي از پيش دوخته را به اندامِ در حال            جامه

بخش زيادي  . خويش بپوشاند     رشد و تکامل  
ها برگرفته از تاريخ جنبش جهاني   از اين بحث

کارگري است که به واقعيت امروزين و              
. شود  نوپاي جنبش کارگري ايران تحميل مي      

خواهم بگويم که به نظر من        به اين ترتيب، مي   
ـ هيچ نوع انحرافي در جنبش کارگري         اساساً ـ 

ايران وجود ندارد و آنجا هم که موانعي در           
شود، ريشه در     حاشيه جنبش کارگري پيدامي   

 . خود جنبش کارگري ندارد  

هيئت مؤسس سنديکاهاي   «اگر آن بخش از      
اش را    که رياست هيئت  اجرايي        »کارگري

آقاي حسين اکبري بعهده دارد و گاه آشکار         
دود و    کارگر مي   دنبال خانه   و گاه پنهان به    

، رژيم و     کارگر  خانه    جانبه  سه  بيار معرکه آتش
 »کنفدراسيون جهاني سنديکاهاي کارگري     «

است، به پاي گرايش دروني طبقه کارگر             
ايران نوشته شود؛ در واقع، لباسي را به             

ايم که هنوز     مبارزات کارگران ايران پوشانده   
شايد که آقاي اکبري    .  اي ندارد   سفارش دهنده 

کارگر بوده و هنوز هم از طريق کارگري             
هايي که او با خودش        کند؛ اما ايده    گذران مي 

آورد، روابطي که در مقابل مبارزات               مي
هايي که    دهد و همچنين طرح     کارگري قرار مي  

پيشنهاد دارد، برخاسته از آزمون و خطاهاي       
اين .  مبارزات کنوني کارگران ايران نيست       

ها از يک جاي ديگر و از مناسبات ديگري       ايده
اند   که مناسبات کارگري نيست، ريشه گرفته      
 .اند و به جنبش کارگري تحميل و مونتاژ شده

درون جنبش کارگري     »انحراف«پس، اينها   
اينها موانعي هستند که از بيرون به          .  نيست

اگر .  آورند    جنبش کارگري فشار مي         
حوزه وُبعد    ۳اش رادر   بورژوازي سرکوبگري 

گستراند؛   سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي      
ها و    توان چنين گفت که اين طرح       در واقع، مي  

اصطالح راهکارها، نوعي از       ها و به     انديشه
هاي   پيمان  ابزار سرکوب بورژوازي و هم       

استراتژيکش در حوزه و ُبعد اجتماعي است         
. دهد  که طبقه کارگر را آماج خويش قرار مي        

ـ در مورد جريان موسوم        عيناً  همين مسئله ـ  
گذشته از اين   .  به لغو کارِ مزدي  صادق است      

دو مورد روشن و آشکار، همين مسئله در           
هاي اپورتونيستي صادق        مورد آن گروه    

کنند و با      است که خود را الپوشاني مي         
  طلبانه   هاي نابجا و فرصت         سنجي   ارزش

خويش، در ميان فعالين اندک جنبش کارگري       
هاي    اين گروه  .  کنند   بندي ايجاد مي       دسته

  ـ اپورتونيست، رسالت سرکوبگرانه      حقيقتاً ـ 
خويش را در ايجاد گرايشات هنوز شکل            

بينند واز اين طريق سوداي شرکت        نگرفته مي 
 .پرورانند در قدرت سياسي را براي خود مي

هر روي، تا آنجا که تحقيقات تاريخي،              به
شناسانه وهمچنين مبارزات     اقتصادي، جامعه 

 دهد؛  سال گذشته نشان مي ۱۵۰کارگري در 

 سوئيس -راديو پيام آزادي
 

 يابي طبقه كارگر، وضعيت، موقعيت و سطح تشكل
 هاي تعرضي رژيم سياست

  

 بخش دوم -گفتگو با آقاي عبـاس فـرد از فعالين کارگري 

گرايش عمومي و تاريخي مبارزات طبقه            
کارگروجنبش کارگري، اصوال سوسياليستي    

توان هرلحظه    ولي اين گرايش را نمي      .  است
توان هرلحظه از جنبش        متولدش کرد؛ نمي   

. کارگري خواست که سوسياليستي عمل کند      
اين گرايش سوسياليستي بايد در ترکيب با          

طبقاتي کارگران ـ  نيروي آگاه به منافع تاريخي
چه در درون جنبش کارگري و چه در               (

بارور شود؛ وگرنه    )  بيرون جنبش کارگري   
طبيعت .  زايشي صورت نخواهد گرفت         

اي است که     گونه مبارزات و جنبش کارگري به
اين ترکيب و باروري را ضمن اينکه                 

اين پذيرش و طلب،    . کند طلب هم مي پذيرد،  مي
خصوصاً که امروز در درون جنبش کارگري       

انديشگي و انديشيدن انقالبي در          ايران پديده 
گيري است و کارگران بسياري با         حال شکل 

سياسي     ها و خاستگاه کارگري مقاله       ريشه
يابي طبقه راهکار  سازمان  نويسند ودرباره مي

تاريخ جنبش کارگري       دهند ودرباره   نشان مي 
نويسند، بطور بارزي خود        ايران کتاب مي   

هنوز نوپا، از يک خيزش   اين پديده. نماياند مي
کند که در آينده      کمي وکيفي بالنده حکايت مي    

تواند از مرزهاي کشوري عبور کرده و           مي
درعرصه جهاني نيزموجبات باروري انقالبي     

 .و سوسياليستي را فراهم کند
بطورکلي، گرايش سوسياليستي در درون         

اکنون نيز بعضي     طبقه کارگر، همچنان که هم    
. بينيم، بايد بارور شود      هايش را مي    از پديده 

شوند،    دار مي     پدران و مادراني که بچه         
شان رشد    تولد يافته     دانند که کودک تازه     مي
بلوغ خواهد    شود و به     کند، بزرگ مي     مي

گرچه اين رشد و بلوغ در طبيعت طفل        .  رسيد  
تازه تولد يافته وجود دارد، اما اين طبيعت            

ثمر   بدون نگهداري و مراقبت و آموزش به         
لحاظ   بااين وجود، از طفلي که به       .  رسد  نمي

توان از طريق     پوست است، نمي    ژنتيک سياه 
نگهداري و مراقبت و آموزش يک آدم               

هاي   بنابراين، زمينه .  سفيدپوست بوجود آورد  
اي   رشد و چگونگي اين رشد بايد در هرنطفه        

با اين تفاوت که اين        .  وجود داشته باشد   
    زمينه در کودک ژنتيک و در مورد طبقه            

تاريخي   ـ  فروشندگان نيروي کار، اجتماعي     
يابي و    سازمان    هرصورت، زمينه   به.  است

کارگر وجود    هاي تاريخي در طبقه       فرارفت
ـ بدون    ظن قوي   به  دارد؛ اما همين زمينه ـ      

اي آموزشي      عمدتاً پروسه     که(باروري   
سوسياليزم نخواهد      به)  مبارزاتي است     ـ

هاي   بنابراين، چپ و راست کردن کنش. رسيد
کارگر را      آزموني کارگري نه تنها درد طبقه      

که اساساً عدم آگاهي طبقاتي و پراکندگي          (
پاسيفيزم     کند، بلکه بواسطه    درمان نمي )  است

از يک    »تنبيه«و    »تشويق«    منشانه  اشراف
طرف و ايجاد چند دستگي در ميان فعالين           

 10صفحه  . کارگري، دردافزا نيز خواهد بود

 .به چاپ رسيده است ١۳٨۷ارديبهشت  - ١۵۴شماره ” اتحاد کار“قسمت اول متن اين گفتگو در 
 .صداي اين مصاحبه راديويي به صورت کامل در سايت اينترنت سازمان قابل دسترسي است



 ١۵۴اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۷خرداد    

  9صفحه 
نبايد جنبش نوپاي کارگري در ايـران را بـا       

هاي کارگري در اروپا و آمريـکـا    لباس تشکل
من در گفتگوهايي که با دوستـان  .  تحقير کرد

و آشنايان دارم و بطور کلي هـرجـايـي کـه       
رسد،  جنبش کارگري در ايران مي  صحبت به

اکنون در ايران تنـهـا تشـکـل        گويم که هم مي
واقعاً موجود در درون محيط کار، سنديکـاي  

نمونه از  ۱۰۰اگر.  کارگران شرکت واحد است
سنديکاي کارگران شرکت واحد وجود داشت 

توانستند تـهـران را      ديگر مي  تا کارخانه يا ده
سنگ اعتصاب کارگـران   قفل کنند و کاري هم

واحد انجام بدهند؛ در اينـصـورت ارزيـابـي       
متفاوتي از سنديکاي کارگران شرکت واحـد    

ولـي امـروز، در ايـن حـد از               .  داشتيـم  مي
يافتگي، مجبوريم که سنديکاي کارگران  تشکل

يـابـي    شرکت واحد را بعنوان سرمشق تشکل
در شـرايـط     .  در درون محيط کار بپـذيـريـم   

کنوني، بخش بسيار وسيعي از کارگـران در    
بـا  )  تـايـر      ازجمله همين کارگران کيان( ايران 

هـا     ها و کـنـش   ترين روش استفاده از رزمنده
خود را مـطـالـبـه         افتاده عمدتاً دستمزد عقب

شايد که فردا همين کارگراني که بـه  .  کنند مي
کنند، با  هاي رزمنده و متهورانه اقدام مي کنش

نه خـرد    ( تکيه به خرد موجود جمعي خويش 
شان که از پس آزمـون و       طبقاتي و تاريخي

به اين نتيـجـه   )  گيرد خطاهاي کنوني شکل مي
نيز برسند که به نماز جمعه هـم بـرونـد و          

دراينصورت مـفـروض     .  نويسي کنند عريضه 
روي کارگران شمشير کشيد و گـفـت    نبايد به

که اينها بخش راست و سازشکـار جـنـبـش       
منِ نوعي بعنوان رفـيـق و       .  کارگري هستند

نقاد راهکارهاي موجودي جنبش کـارگـري،     
بايست در آرامش و مهربـانـي کـامـل و          مي

همچنين در ارتباط مستقيم با کـارگـران، از       
آنها سؤال کنم که آيا عريضه نوشتن و بـه      
نماز جمعه رفتن دردهاي آنها را دوا کـرده      
است؟ من بعنوان فعال سوسياليست جنـبـش   

بايست در همراهي با کـارگـران      کارگري مي
هاي وابسـتـه بـه         ماهيت سرکوبگرانه ارگان

اما متأسفانه .  رژيم را به کارگران نشان بدهم
کـارگـري         امروزه عناصري خارج از جنبش

گام کارگران مـعـتـرض،     به بجاي آموزش گام
آنها نمره  کنند، به هاي آنها را متروي مي کنش
در .  کـنـنـد      شان مـي  سنجي دهند و گرايش مي

بايسـت بـگـويـم کـه انـحـرافـي                نتيجه، مي
، ) کنـم  انحراف تأکيد مي  خصوصاً روي کلمه( 

در درون جنبش کارگري وجود ندارد و آنچه 
ترين  بيانه شود، در خوش انحراف نمايانده مي

هـاي بـرخـاسـتـه از             صورت ممکن، تعجيل
بورژوايي است که  هاي خرده مناسبات وبينش

بجاي آموزش از کارگران، درصدد تـعـلـيـم       
 .آنها برآمده است

هنوز به خودآگاهي طبقه فـرانـروئـيـده، امـا        
سوسياليست جـنـبـش      تاريخي فعالين  وظيفه

کارگري، گام برداشتن از وضعيت کنوني بـه  
بنـابـرايـن، مـن       .  موقعيِت درحالِ شدِن است

بعنوان يک کارگر و فعال سـوسـيـالـيـسـت         
جنبش کارگري، به هر گامي کـه کـارگـران        

که عمداً حول ( مطالباتشان  يابي به براي دست
بردارند، )  شود خالصه مي » نان«   محور کلمه
المقـدور   کنم حتي گذارم و سعي مي احترام مي

بدون نـقـش بـازي       در کنار و همراه با آنها ـ
هايي بپردازم کـه   ـ به نقد و بررسي گام کردن

احتماالً نيروي آنها را در تـحـقـق گـرايـش          
  و گــرايــش تــاريــخــي       » نــان« امــروزيــن   

امـا نـبـايـد       .  بـرد  به هرز مي » سوسياليزم« 
ـ    مقدمتـاً  چنين نقدي ـ  فراموش کنيم که الزمه

درک پتانسيل موجود جنـبـش کـارگـري و         
آموختن از کارگران است و سپس اين نقد به 
اين مشروط است که بدون جنـجـال، بـدون      

صورت بگيرد که   هياهو و بدون کاغذ پراکني
افکنانـه را     هاي منجمد و تفرفه يک سري بحث

 .زند دامن مي
  سـه :  يعني( تا جريان  امروز سه:  بندم جمع مي

  بسـتـه    شکل نگاه به مبارزات کارگري يا سه
اصطالح انديشه، بدون توجه به نـهـادهـاي     به

تحت عـنـوان   )  مربوطه و خاستگاه طبقاتي آن
فعال جنبش کارگري جلوي حرکات کارگـري  

هـا     انـدازي    گرچه اين سنگ.  اندازند سنگ مي
هاي  ها وسرکوبگري اندازي هيچوجه باسنگ به

هـرصـورت،    دولت قابل مقايسه نيست، اما به
هايي است که نه الـزامـاً      اندازي اينها هم سنگ

از طريق دولت و نهادهاي وابسته به آن، بلکه 
  مجموعاً از سازوکارهاي عـمـومـي طـبـقـه          

اين جريانات عبارتند .  خيزند دار برمي سرمايه
لغو کار مزدي، هيئت مؤسس به مديريـت  :  از

کـه تـحـت       آقاي حسين اکبري و آن جرياني 
هاي کارگـري   عنوان سوسياليست، دائم کنش

فـکـر   .  دهد کند و نمره مي سنجي مي را گرايش
داد،    کنم تا آنجا که عقل و اطالعاتم قد مي مي

 .باشم  سؤال شما را جواب داده
اينکـه   با توجه به:  عنوان آخرين سؤال س ـ به

تعرض و تهاجم جمهوري اسالمي  اين روزها 
هـاي   داران عليه کارگران در عرصه و سرمايه

اي يافته و شاهد ايـن   سابقه مختلف فزوني بي
ايم که دولت با اسـتـفـاده از لـودر          بوده  نيز

کند تـا     مي ديوار کارخانه کيان تاير را خراب 
بتواند وارد کارخانه شـده و کـارگـران را            

مسـئلـه       اين سرکوب کند؛ و با درنظر گرفتن 
ي  سابقه رغم درآمدهاي سرشار و بي که علي

دولت، گراني و تورم و بيکاري و خـالـصـه      
صـورت     چـنـان بـه      نقض حقوق کارگران هم

تعيـيـن   [ اي سير صعودي دارد  افسارگسيخته
حداقل دستمزد امسال براي کـارگـرانـي کـه       
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اگر قرار براين باشد که مبـارزات کـارگـري      
يک جنبش طبقاتـي مـورد       مثابه موجود را به

بايست بگويم  بررسي و تحقيق قرار دهيم، مي
که رويداد چندان مهمي اتفـاق نـيـفـتـاده و          
. اساساً خبر چندان مهمي هم درميان نيـسـت  

: يـعـنـي   ( کـارگـري        اگر امروز فعالين جنبش
فعالين شناخته شده و پـابـرجـاي جـنـبـش           

هـم     ۲۰۰را شماره کنيم، به رقـم      )  کارگري
بنابراين، هنوز انفاقي نيـفـتـاده و      .  رسيم نمي

خبري نيست که در جسـتـجـوي گـرايشـات        
نـفـر    ۲۰۰توان  گوناگون بربياييم؟ چگونه مي

  فعال کارگري را در مـقـابـل يـک طـبـقـه               
هاي متـفـاوت    چند ميليوني، به گرايش و بيست

تقسيم کرد و برچسب چپ و راست بـه آن      
فـعـال کـارگـري          ۲۰۰چسباند؟ اساساً اين   

ـ در  شان هاي  ها و بينش نظر از انديشه صرفـ 
اين درياي متالطم کارگري تا چه اندازه اثـر    
گذارند و کارآيي دارند و چقدر توان راهبـري  

گراشات مختلـف    قابليت توصيف به دارند که 
را داشته باشند؟ بله، اگر صدها نهاد کارگري 

  تـاب ويـژه       و   شکل بگيرد و اين نهادها تـب   
خودشان را سامان بدهند، آنگاه اين امـکـان     

گرايشات مخـتـلـف      آيد که درباره بوجود مي
ـ گفتگو و تحـقـيـق     گرايش چپ و راست  مثالًـ 

هنگام ضرورت گفتگـو   ، به گذشته از اين.  کرد
گرايشات دروني طبقه کارگر   و تحقيق درباره

و نهادهاي مربوط به آن نيز، چرا بايد مسئله 
گرايانه نگاه کنيم که فـقـط دو      را اينقدر تقليل

را مورد بررسـي   » راست« و  » چپ« گرايش 
 و مطالعه قرار دهيم؟

باور من، چپ و راسـت کـردن جـنـبـش             به
سـازي     ــ يـک سـاده          هـمـواره     کارگري ــ 

ژورناليستي است که بجاي دخالت آگاهانه و 
کـه  ( برداري سـيـاسـي         انقالبي، تنها به بهره

) خواهد ماواري طبقه کارگر قرار بـگـيـرد    مي
فعالين سوسيـالـيـسـت       اين شيوه.  انديشد مي

هاي   جنبش کارگري نيست؛ چرا که تنوع کنش
کند، ضـرورت وحـدت        کارگري را حذف مي

انـدازد و از قـدرت            تعويق مي طبقاتي را به
تحرک و مانورهاي طبقاتي طـبـقـه کـارگـر          

هرحال، در شرايط کنوني، هـيـچ      به.  کاهد مي
جـانـي در درون          گرايش جاافتاده و سخـت 

جنبش کارگري وجود ندارد و هـرآنـچـه در      
هـاي     شـود، آزمـون       اين زمينه مشاهده مـي 

يابي ممکـن و مـنـاسـب          طبقاتي براي تشکل
بيان ديگر، موجوديت و وضـعـيـت         به.  است

هاي کارگري، آنچه کـه امـروزه      کنوني کنش
کارگران به آن گرايش دارند، بـيـش از هـر        

گـذران  « ، » نان« مقوله و برچسب و عنواني، 
است؛ و    » حرمت انساني« و  » امروز زندگي
کارگر در تشکل طبقاتـي خـود      آنچه که طبقه

يابي سوسياليستـي   رو دارد، سازمان در پيشِ
 يابي،  گرچه چنين پتانسيلي از سازمان. است
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که دوتا کـارگـر      در اين مورد فقط کافي است
شان عـهـد رفـاقـت        باهم در حوزه مبارزاتي

. توانند بکـنـنـد    ببندند و ببينند که باهم چه مي
گرچه چنين عهدي نام خاصي نخواهد داشت 
و اعالم هم نخواهد شد، اما همين هم يک گام 

کارگـر اسـت؛      طرف تشکل سراسري طبقه به
چراکه عهِد مبارزاتي دوتا کارگر تـخـمـه يـا       

کار  کار وتشکل در محيط تشکل درمحيط  نطفه
. ي تشکل سـراسـرس کـارگـران اسـت          پايه

گذشته از اين، حتي اگر تشـکـل سـراسـري         
کـار     هاي درون محيـط  کارگري برپايه تشکل

تـوانـد      هم شـکـل بـگـيـرد، بـازهـم نـمـي               
آوردهاي حاصل از مبارزات کـارگـري    دست

امري غيرقـابـل بـازگشـت        را تثبيت کند و به
به بيان ديگر، تنها در صـورتـي     .  تبديل نمايد

آوردهاي کارگري تثبيت خواهد شد کـه   دست
کارگري بتواند از پسِ رهبري يک قيـام   جنبش

عمومي خود را در دولت متـشـکـل کـنـد و          
. ديکتاتوري پرولتاريا را به استقرار برسـانـد  

هـاي     نفي دولت، ارگـان     ترتيب، پروسه بدين
بورورکراتيک و مناسبات مبتني براستـثـمـار    

تـوانـنـد       که همـيـشـه مـي      ( انسان از انسان 
آوردهـاي     بورژوازي را متولد کنند و دسـت 

آغـاز  )  مبارزاتي را از کارگران پس بگـيـرنـد   
  که چگونه و ازکجا چنين نفـي  اين.  خواهد شد

و رفعي آغاز خواهد شد بـراي مـن قـابـل           
بيني نيست؛ اما اگر برپيـشـانـي تـاريـخ         پيش

نوشته شده باشد که چنيـن آغـازي وجـود        
بربريت محکـوم   ندارد، تقدير نوع انسان را به

ـ يک  حتي که ـ هرروي تا زماني به!!  کرده است
دارانه يا بطورکلـي   سلول از مناسبات سرمايه

بر استثمار انسان از انسان باقي اسـت،   مبتني
همواره خطر روابط طبقاتي وجـود دارد و        

آوردهـاي     همواره اين امکان هست که دسـت 
اين را   .  مبارزاتي مولدين، بازپس گرفته شود

کارگران جهان در کاهش پتانسل مـبـارزاتـي     
هـا     کارگري و تسلط بالمنازع نئـوکـان   جنبش

کـه از       ماحصـل کـالم ايـن       .  اند تجربه کرده
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اي از    خط فقر، شايد بيان گوشه       با توجه به  

رسد که    نظر مي   ؛ چنين به  ]اين تعرض باشد  
بدون اتحاد کارگران در مقياس سراسري          
تحقق پايدار حقوق کارگران و در واقع               

هايشان وبويژه برپايي تشکل مستقل       خواست
ازطرف ديگر،  .  رسد  نظر نمي   کارگري ممکن به  

هاي مختلف در     شما گفتيد که موافق گرايش     
کارگري نيستيد، اما با توجه          درون جنبش 

يا (هرحال درون اين جنبش            که به     اين   به
) شود  هايي که با اين جنبش مرتبط مي        نظرگاه

حتي از    هاي مستقل کارگري ـ     در مورد تشکل  
ـ   ها  نظر ساختار، ماهيت و نام اين تشکل          
نظر   اختالفات واقعي و شديدي وجود دارد؛ به      

توان اين    شما چگونه و با کدام راهبردي مي       
که   هاياگرايشات متفاوت رادر شرايطي     نظرگاه

فقر سير صعودي دارد و درآمدهاي دولت          
افزايش است، در راستاي تشکل مستقل         روبه

 کارگري متحدو همگام کرد؟

العاده دشواري    اين سؤال فوق     :عباس فرد 

رسد، بيان    نظرم مي   است؛ اما آنچه را که به      
کنم تا تأکيدي بر ضرورت وحدت طبقاتي           مي

طبيعاً هيچ دليلي وجود    .  کارگران داشته باشد  
هاي من درست باشد يا       ي پاسخ   ندارد که همه  

. سؤال شما داده باشم     اي به   جانبه  جواب همه 
در   باور من هرگونه تشکلي ـ        هرروي، به   به

دولت يا    که به   شرط اين   ـ به   کارگر  درون طبقه 
اعم از   (بورژوازي      نحوي وابسته به        به

هاي دولتي، احزاب بورژوايي يا               ارگان
نباشد، باهرعنوان وراهکار   )  صاحبان سرمايه 

اي که خوِد کارگران تشخيص بدهند        و ويژگي 
و از پايين و از درون مناسبات کارگري              
. شکل گرفته باشد، مثبت و مفيد است               

طرف   تواند به   يابي هم مي     گونه تشکل   اين
ي   امتيازات بهتري در چارچوبه     دست يافتن به  

تواند گامي در     همين نظام حرکت کند؛ هم مي     
کارگر باشد؛ و     راستاي تشکل سراسري طبقه   

ي تحققِ پتانسيل انقالبي و       تواند زمينه   هم مي 
سوسياليستي کارگران متشکل در آن نهاد را       

شناسي براين      گرچه زبان  .  فراهم بياورد  
طورکلي کلمات    اصرار دارد که نام  و به           

داراي بار معين و محدودي هستند و                
طور شخصي يا گروهي تعابيرِ         توان به   نمي

متنافر يا متناقض از بارِ معنايي کلمات اختيار        
يابي کارگري،      کرد؛ اما در امر سازمان         

خصوصاً هنگامي که هنوز جنبش جاافتاده و       
توان و نبايد روي    قدرتمندي وجود ندارد، نمي

از طرف ديگر،   .  اسامي و کلمات متمرکز شد     
فراموش نکنيم که اسامي و واژگان در هر            
دستگاه و مناسبات معيني معنا و مفهوم             

اي دارند که الزاماً با معنا و مفهوم همان             ويژه
اسامي و واژگان در دستگاه و مناسبات             

 . معنا نيستند گون و هم ديگري هم

را مورد      »سنديکا«ي      براي مثال کلمه     
ما در تاريخ جنبش        .  بررسي قرار دهيم    

کارگري سنديکاي سازشکار داشتيم،             
راستا با انقالب سوسياليستي        سنديکاي هم 

  داشتيم، سنديکاي مسلح در مقابل دولت           
گر هم    بورژوايي داشتيم و سنديکاي سرکوب    

ي اساسي    دانيم که وظيفه    همه مي .   داشتيم
شاه و زير        همين سنديکاهايي که در دوره      

کردند،   مي  »کار«کارگرِ آن زمان       نظر خانه 
چيزي جز سرکوب کارگران و اجراي               

نفع دستگاه سلطنت      هاي خياباني به     نمايش
با اين وجود، فعالين صديق کارگري در       .  نبود
اي از موارد زيرِ جلِد همين سنديکاي             پاره

گر و در واقع ساواک ساخته         رسماً سرکوب 
ـ درجهت منافع کارگران حرکت       طور پنهان   به ـ 

کردند و عليه بخش رسمي سنديکا مبارزه         مي
که همين کارگران فعال و       جالب اين .  کردند  مي

کار بودند که خودرا سنديکايي راستين         پنهان
دانستند و مسؤالن رسمي سنديکا را              مي

ي   نتيجتاً واژه .  کردند  خودفروخته برآورد مي  
سنديکا متناسب با دستگاه، مناسبات و             

آن   کنند و به    اشخاصي که از آن استفاده مي      
ـ   حتي  تواند مفاهيمِ ـ     بخشند، مي   جان مي 

ي   ازطرف ديگر، کلمه  .  متناقضي را هم القا کند    
را در نظر بگيريم که براي بسياري         »شورا«
درستي بارِ انقالبي دارد؛ معهذا همين               به

امروز شوراها در بعضي از واحدهاي              
ـ از سنديکاها     حتي  توليدي يا خدماتي آلمان ـ    

بنابراين، در شرايط   .  کارتر هستند   هم سازش 
کنوني اهميت چنداني ندارد که کارگران             

از اين لحاظ و در      .  تشکل خودرا چه بنامند    
اين مقطع، تفاوت بسيار زيادي بين سنديکا،         

ي کارخانه و      شورا، مجمع عمومي، کميته     
بايست از      فعالً مي  .  غيره وجود ندارد     

چگونگي، تعريف جامع و کارکرِد نهادهاي          
متفاوت، که هريک نام معيني دارند، گذر کرد         
تا نفسِ وجودي تشکل مستقل و غير                 

کار برجسته    ايدئولوژيک کارگري در محيط    
سنت زندگي کارگري تبديل      گردد و دوباره به   

از جانب ديگر، الزم هم نيست که             .  شود
بيهوده نگران تشکل سراسري کارگران بود؛       

ـ نتايج         اغلب   ها ـ     گونه نگراني     چراکه اين  
باور من    به.  آورد  بار مي   بوروکراتيکي به 

کار   توانيم و نبايد ايجاد تشکل در محيط         نمي
را قرباني تشکل سراسري کرد؛ چرا که اگر          

در :  يعني(هاي کار     تشکل سراسري در ميحط   
نيروي )  ها  ها، مراکزخدماتي و کارگاه     کارخانه

هنگام   اي نداشته باشد، به       متشکل و توده   
. برآمدن از نيام چوبين عمل خواهد کرد            

هرروي، هرگاه دوتا کارگر که باهم متشکل         به
طرف تشکل سراسري        شوند، يک گام به      

ايم؛ حتي اگر اين       کارگري پيش رفته     جنبش
 . دوتا کارگر باهم نهاد معيني هم درست نکنند
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شويم تـا   ها متمرکز مي اي روي اين گام لحظه

کارگران تجربه خودرا بـررسـي کـنـنـد و            
اي را نپذيرنـد   دريابند که بايد هيچگونه ديکته

اعـم از دولـتـي و          ( و مرعوب هيچ نيرويي   
هـاي     نشوند؛ پس از ايـن، گـام        )  غيردولتي

گسترانيم تـا   کار مي محيط ي  همه کوچک را به
هـاي تشـکـل         در جريان مـبـارزه، زمـيـنـه       

سراسري را فراهم کـنـيـم؛ سـرانـجـام در             
هـاي     هاي کارگري در محيـط  گسترش تشکل

کار و تدارک تشکل سـراسـري، هـمـراه بـا          
کارگران و در جريان عملي مبـارزه دوبـاره     

کـنـدي گـرايـيـدن         آموزيم که توقف يا به مي
طبقاتي معناي ديگري جـز از دسـت         مبارزه

دادن امتيازاِت مبارزاتـي نـدارد و زنـدگـي           
شود کـه   ي انسان هنگامي متحقق مي شايسته

کارگران در دولت متشکل شده باشند و در     
ي نفي خويش ديکتاتوري پرولتاريا را  پروسه

کـه مـديـريـت        معني  بدين.  استقرار برسانند به
هـاي   شوراهاي کارگران و مولدين در عرصه

ي    طورکلي هـمـه   توليد، سياست، اجتماع و به
طـبـيـعـت،        ـ ي انسان ابعاِد برخاسته از رابطه

قدرتمندترين سالح عدم بازگشت به روابط و 
چراکه در طـي ايـن         .  مناسبات طبقاتي است

پروسه پرولتاريا نيز نفي شده و انساِن نوعي 
  عرصه کرانه را به در تحقق خويش طبيعت بي

 .همين. کند نبرد خود تبديل مي

خواهم خواهش کنـم کـه اگـر مـن            ميس ـ 

نکاتي نپرداختم يا در حِد کـلـيـات بـاقـي           به
دانـيـد      اي را که الزم مـي  مانديم، شما هرنکته

 .اضافه کنيد

ي    من بدين باورم که در مبـارزه  : عباس فرد

جايي که ما خودرا درگـيـر    کارگري، يعني آن
دانيم، اصـلِ اسـاسـي         ي کارگري مي مبارزه

براعتماد رفيقانه، تحقيق، مطالعه و گسـتـرش   
ايـن  .  کارگري است کمي و کيفي مفهوم جنبش

امکان وجود دارد که دو يا صدتا  آدم، دوتـا  
نهاد و اصطالحاً دوتا گرايش با هـم تـوافـق      

ها در بطن  نظر من اگر اين عدم توافق به.  نکنند
هـا و       کارگري واقع باشد و اگـر آدم    جنبش

کارگري داشته باشند؛   نهادها ريشه درجنبش
گري و  شان با بحث و گفتگو، با روشن مسئله

هم  ـ اما به  شايد درهم ادغام نشوند  با تحقيق ـ
در اين زمينه حـتـي اگـر      .  شوند تر مي نزديک

کارگري هم نداشته بـاشـنـد،     ريشه در جنبش
آوردهـاي     در پرتو ِعـرق کـارگـري دسـت        

. گرانبهايي نصيب طرفين رابطه خواهـد شـد    
ها تنـافـر ايـجـاد        جايي که بين اين نظرگاه آن
رسد، يا يکي  تناقض مي شود و گفتگوها به مي

از طرفين يا هردو طرف رابطه و بـرخـورد       
وسوي کارگري ندارنـد   ريشه و ِعرق و سمت

و از پتانسيل تاريخي مبارزات کارگري تهـي  
 . همين. هستند

ظلم و ستم بي حد را در حق آنـان    .  برخيزيم
اکنون بسياري از مـردم   هم.  جواب نگذاريم بي

شهر شوش در حمايت از اين کارگران کسب 
بـيـايـيـد بـه        .  انـد  و کار خود را تعطيل کرده

پيروي از اين مردم ما هـم در هـرجـا کـه             
تپه چـرخ     هستيم در حمايت از کارگران هفت

اعتماد به نـفـس     .  کار و توليد را متوقف کنيم
. داشته باشيم و قدرت خود را بـاور کـنـيـم      

رو قدرتمند است که ما در  سرمايه فقط از آن
گونه  به پا خيزيم و همان.  ايم مقابلش زانو زده

اند نشان دهيـم   تپه گفته که خود کارگران هفت
ميريم اما اين همـه نـنـگ و ذلـت و              که مي

تپه  حرف کارگران هفت.  پذيريم خواري را نمي
حرف همه ماست و مقاومت دليرانه آنان در   
برابر سرمايه و دولت سرکوبگرش مقـاومـت   

هنگام، هنگام مقاومت در بـرابـر     .  همه ماست
خواهيم  اگر نمي.  يورش سبعانه سرمايه است

در ذلت و خواري بميريم، اگر طالب زنـدگـي     
قـد     انساني و شرافتمندانه هستيم، بياييد تمام

در برابر يورش سرکوبگران بـه کـارگـران        
تپه بايستيم و با قدرت متحد و متشـکـل    هفت

 .خود آنان را به زانو درآوريم
 !عليه سرمايه متشکل شويم ! کارگران 
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 !کارگران 
تپه پس  همزنجيران ما در کارخانه نيشکرهفت

ازسيزده روز اعتصاب و تـظـاهـرات و راه        
پيمايي، هـم اکـنـون زيـر شـديـدتـريـن و                 

تريـن يـورش نـيـروي سـرکـوب              وحشيانه
هـا و       کارگران، خانواده.  سرمايه قرار دارند

حتي فرزندان خردسالشان هم اکنون مـورد    
هجوم بيرحمانه نيروهاي انتظامي و امنيـتـي   

مگر اين کارگران چه کـرده و    .  اند قرار گرفته
اند که با آنان ايـنـگـونـه رفـتـار          چه خواسته

شود؟ آيا پاسـخ کسـي کـه دسـتـمـزد              مي
خواهد بـاتـوم و سـرنـيـزه           اش را مي معوقه

خواهد کـارش     است؟ آيا جواب کسي که نمي
آور است؟ آيا اگـر   را از دست بدهد گاز اشک

کارگري خواهان برکناري يک مدير مزدور و 
چي حلقه بگوش سـرمـايـه شـد،        يک حراست

اش زيـر مشـت و لـگـد            بايد همراه خانواده
سرکوبگران سرمايه قرار گـيـرد؟ آيـا اگـر         
کارگري بخواهد تشکل داشته باشد پاسخـش  

 دستبند و شکنجه و دادگاه و زندان است؟
 !کارگران 

هم پيوستـه   دريغ است که صفوف متحد و به
تپه درهم شکـسـتـه     نيشکر هفت مبارز کارگران

 تپه  به حمايت از کارگران نيشکر هفت. شود

 

 تپه برخيزيم به حمايت از همزنجيران خود در نيشكر هفت
 )منطقه تهران(کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري 

کارگری که هيچگاه نگفته است در صدد             
براندازی نظام است ،کارگری که هيچگاه           

فکر آشوب نبوده ، کارگری که برای                به
های اقتصادی ايران از هيچ            گردش چرخ  

تالشی دريغ نکرده است، کارگری که در زير        
گرمای طاقت فرسای خوزستان جان              

سپارد، کارگری که خانواده شهيد است،          می
کارگری که خانواده اش گرسنه شب را به           

رساند ،کارگری که جانباز شيميايی        روز می 
است، اما برای خواستن حق خود با باتون           

 .کنند روانه بيمارستانش می
ما کارگران شرکت لوله سازی اهواز که             

ايم و شرايطی     چندين ماه است حقوق نگرفته    
تپه داريم، با اعالم        مشابه با کارگران هفت     

تپه،    حمايت از اعتراضات قانونی در هفت         
کنيم    اقدامات سرکوبگرانه را محکوم مي         

وخواستار پايان دادن به پرونده قضايی            
 .تپه هستيم اعتصابات کارگری هفت

 

 کارگران شرکت لوله سازی اهواز

 ۱۳۸۷ارديبهشت  ۲۹

 نام کارگر نام ملت بزرگ ايران و به به
چهارده روز از اعتصاب کارگران شرکت          

متاسفانه .  گذرد  تپه می   کشت و نيشکر هفت    
بازهم نيروهای نظامی و امنيتی بجای              
برخورد با عوامل فاسد اقتصادی و مافيای         

آوربه جان هموطنان     شکر،باباتون وگاز اشک  
اند و حتی به      عزيزمان در شهر شوش افتاده    

اند و    دفاع آنان رحم نکرده     زن و فرزندان بی   
اين در شرايطی است که مسئولين جمهوری        
اسالمی همواره ازدولت اسراييل درخصوص     

طی .  کنند  حمله به کودکان و زنان انتقاد می        
روزهای گذشته هنگامی که کارگران شرکت       
کشت و نيشکر هفت تپه برای احقاق حقوق           
خود به همراه همسر و فرزندانشان با شعار         

های شوش    به خيابان "  ايم، گرسنه   گرسنه"
برادر نظامی  "آمدند، نيروهای انتظامی ندای      

آنان راباشليک گازاشک آور    "  حمايت، حمايت 
گونه به    شرم بر شما باد که اين      .  پاسخ دادند 

افتيد که جز دريافت      جان زنان و فرزندانی می    
 .ای ندارند حقوق قانونی خود خواسته

 بيانيه کارگران شرکت لوله سازی اهواز
 تپه در دفاع از كارگران شركت كشت و صنعت هفت 
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در .  فلمبه يهوديان آمريکائي وجود نداشت       
پرسي که دوسال پيش صورت             يک همه  

گرفت، مشخص شد که يهوديان آمريکائي در       
ميليون دالر براي        ۱۰۰سال گذشته        ۱۰

ها سازمان يهودي     ده.  اند  ها فرستاده   شهرک
هائي را که زماني ما         بيشرمانه ترين پروژه   

وان "از  :  اند  در اينجا داشتيم پشتيباني نموده     
و از دوستان   "  هربون فوند "تا  "  اسرائيل فوند 

، ...آمريکائي آترت کوهانين تا شوفو بانيم و        
ها بوده است، برخي      همه خوراکشان شهرک  

 .علنا و برخي مخفيانه
يهودي ها براي اينکه آنها اين کار را بکنند،            

موضوع آنها تنها بر     .  دولت را تغيير دادند    
جناح راست برجسته يهودي    :  سر پول نيست  

که هرگونه تظاهر نظري ديگر را در آمريکا          
کند، تالش دارد در اسرائيل        در گلو خفه مي    

کامرا يک گروه     .  هم همين کار را بکند         
ها را در آمريکا      کارتيست که ژورناليست    مک

دهد، تعقيب بيخود و        تحت تعقيب قرار مي     
احمقانه و کارزارهاي بهتان آميز خود را            

هاي اسرائيلي انجام      همچنين بر عليه رسانه    
اين هم خود بخشي از اين رابطه           .  دهد  مي

 .باشد آشفته و ديوانه مي

کمک يهوديان آمريکائي براي اسرائيل شايد        
آنها بسيار فعال   .  نظر آيد   درمجموع مثبت به  

به ما کمک مالي کرده و براي ما شهرک               
سازند، اما درمقابل، ما به آنها بندري              مي

اي از غرور و افتخار را         مطمئن و سرچشمه  
اما همچنان هيچ طرف اين موازنه       .  بخشيديم

ما ديگر به پول آنها نيازي         .  عقالني نيست 
نداريم و بخصوص نه به قيمت دخالت آنها           

وجه   هيچ  واين هم ديگر به   .  درمسائل داخلي ما  
ضمانت ندارد که ما همواره به آنها بندر و            

بله، مثل   .  افتخار و غرور پيش کش کنيم          
يهوديان آمريکائي  .  دوست از هم جدا شويم     

هاي خودشان    بهتر است که خود را با تجارت      
ما .  مشغول کنند و ما با مسائل خودمان           

همچنين نمي خواهيم با تاالنکي و شرکا و            
 . اش سروکار داشته باشيم کمپاني

 Ellen Rohlfs:  برگردان به آلماني

آويو است و براي      نام وجدان اسرائيل معروف است، ژورناليست اسرائيلي از تل           گيدئون لوي که به   

گيدئون به نادر   .  کند و همچنين سردبير مجله هفتگي اين روزنامه است           کار مي   Ha'aretzروزنامه  

هاي تحت اشغال اسرائيل گزارش       هاي اسرائيلي تعلق دارد که در باره زندگي فلسطيني          ژورناليست

 .اش مورد حمله خوانندگان اسرائيلي و همکارانش قرار دارد هاي منتقدانه خاطر گزارش دهند و به مي

عدالت اجتماعي و دولت و آموزش و مذهب،         
. در اسرائيل تنها به شهروندانش ربط دارد         

طبيعتا درهاي ما به روي مهاجرين و کساني        
باز ...  خواهند از اسرائيل ديدن کنند و        که مي 
اما از مدتها پيش اين وسعت از               .  است

گذاري يهوديان آمريکائي در مسائل        سرمايه
زمان آن   .  ما غير قابل تحمل شده است          

. رسيده است که درها را به آنها نشان دهيم          
. سازد   درهائي که آنها را از ما جدا مي              

اي   سياستمداران تمام احزاب اسرائيلي رابطه     
نزديک با يهوديان آمريکائي دارند و طبيعتا         

موسسات .  اين رابطه با پول آنها برقرار است      
هاي    يهودي آمريکائي شايد تمامي دولت         

اسرائيلي را کورکورانه و اتوماتيک پشتيباني      
کنند، بله اين هم ناروشن است و پرسش هاي   

برخالف موضع رسمي   .  دنبال دارد   مهمي رابه 
کنند،   شان که در مسائل داخلي ما دخالت نمي       

 .جا دست دارند آنها همه
ساله شده است و به لحاظ              ٦۰اسرائيل   

برد و از سوي      اقتصادي در سالمت بسر مي    
هاي بسيار زياد      هاي بزرگ پشتيباني     قدرت

که در سرتاسر جهان نمونه اي ندارد دريافت        
در اين صورت مي بايست به اندازه        .  کند  مي

کافي قوي و بالغ باشد که بتواند بدون کمک          
طبيعتا نام  .  هاي آمريکائي سر پا باشد      يهودي

همواره موضوع برسر پول    .  مشکل پول است  
ها   حتي اگر غالبا پشت انبوهي از وعده       .  است

از نخست وزير تا     .  ها پنهان باشد     و کليشه 
شهردار يک شهر دور افتاده تا يک مسئول           
ناحيه، همه و همه چشم به پول يهوديان              

اين خود ضمانتي است براي     .  آمريکائي دارند 
حتي اگر که در اوائل زمان      .  هاي ناسالم   رابطه

تشکيل کشور قابل توجيح بود، يعني زماني         
 ٦۰که همه چيز جديد بود، اما اکنون در               

سالگي کشور، براي اين مسئله ديگر جائي          
 .وجود ندارد

دولت بايد مراکز محلي خود را خود بسازد و         
. از آنچه با تلکه کردن دررابطه است حذر کند        

ما با يک جامعه يهودي ناشکيباي عصبي            
کنيم که عصبيتش در مناسبات          معامله مي 

در بسياري  .  دهد  اسرائيل خود را انعکاس مي    
ها اين خسارات مستقيم و قابل توجه         از زمينه 

هاي مناطق اشغالي     براي مثال، شهرک  .  است
 کردند اگر که پول  اينچنين گسترده رشد نمي

بعد ازاينکه هويت موريس تاالنسکي مهمترين      
شاهد آخرين رسوائي آهود المرت شناخته         

شوند که    هاي بسياري مطرح مي     شد، پرسش 
اما بايد . گيرد فراتر از نخست وزير را دربرمي

هائي در باره روابط ميان يهوديان            پرسش
 .آمريکائي و اسرائيل مطرح گردند

نام تاالنسکي وجود     گيريم که تنها يک نفر به      
اورشليم پر از    .  طور نيست   داشت، اما اين   

ها، سرمايه      کنجکاوان، کارگزاران، لوبي     
. است)  ها  حقوق بشري (گذاران و خيرخواهان    

ها، سفيرها    دراسرائيل مردان ثروتمند، واسطه   
بسياري .  هاي نمايندگي وجود دارند      و هيئت 

. ها نيت خير دارند، اما نه همه آنها          از اين آدم  
کنند و در     کنند و تلکه مي      آنها چاپلوسي مي  

. شوند  بسياري از مسائل متفاوت قاطي مي        
شاره سدک  "نوعي از تلکه کردن که از مرکز         

. گردد  شود وبه دادگاه ختم مي      آغازمي"مديکال
در اينجا آدم از خود مي پرسد، براي چه              
تاالنسکي ويا هر يهودي ديگر آمريکائي روي       

کند؟ آنها براي اين      المرت سرمايه گذاري مي   
 آورند؟ کار چه بدست مي

زمان آن رسيده است که اين سيستم را از نو          
هاي ميان جوامع  سازماندهي کنيم و باد رابطه

. کوچک و بزرگ يهودي جهان را خالي کنيم         
ها پيش مسائل را تحريف       اي که از مدت     رابطه
زمان آن  .  کند و حتي زيانبار هم شده است    مي

هاي آمريکائي،    رسيده است که به يهودي       
همانطورکه در خانواده مرسوم است، مستقيم   

دست از سر اسرائيل    !  ما را تنها بگذاريد   :  گفت
دست برداريد از اينکه از پولتان           !  برداريد

براي صاحب نفود شدن در اسرائيل استفاده        
دست برداريد از اينکه براي منافع و           !  کنيد

شما گاها   !  مقاصدتان کمک مالي بدهيد        
ايد و براي آينده کشورمان        بزرگترين ديوانه 

رسد تالش داريد محافظتش کنيد،       که بنظر مي  
 .بسيار خطرناکيد

نه متشکرم، برخي از شما به ما       ...  نه متشکرم 
خواهيد نفوذ    اگر مي .   زنيد  بسيار ضرر مي   

بدست بياوريد، اينکار را در کشورتان آمريکا       
شما در آنجا از قدرت و نفوذ بسيار           .  بکنيد

اين تجارت ما   .  برخورداريد، شايد بسيار زياد   
شما شهروندان آمريکائي هستيد و نه       .  نيست

تواند   شهروندان اسرائيل وهيچ مقدارپولي نمي 
 جنگ و صلح، . و نبايد اين مسئله را تغيير دهد

 

  هايتان راحت بگذاريد ما را با تمامي تجارت
 

 Gideon Levy  -برگردان ناهيد جعفرپور 



 ١۵۴اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۷خرداد    

عليرغم صدور   .  دراين مورد نداشته است       
چندين قطعنامه در سازمان ملل مبني بر خروج        

هاي اشغالي و بازگشت       اسرائيل از سرزمين   
مهاجرين فلسطيني و تشکيل دولت فلسطين،         

ها، سياست    اعتنا به اين قطعنامه      اسرائيل بي 
نشين و الحاق کامل      هاي يهودي   گسترش شهرک 

سروصداي مناطق اشغالي به اسرائيل را         و بي 
 .کند دنبال مي

ملت فلسطين دراين شصت سال، آوارگي، جنگ،       
سرکوب، زندان، فقر و بيچارگي را در زير سايه         

دليل    بي.  دولت اسرائيل تجربه کرده است        
نيست که اعراب فلسطين، روز اعالم تشکيل          

نام گذاري      »نکبت«دولت اسرائيل را روز         
حاصل شصت سال حکومت اسرائيل      .  اند  کرده

بر اعراب فلسطيني چيزي جز چند ميليون            
ها، زندگي در        آواره فلسطيني در اردوگاه      

هاي   هاي محاصره شده در درون سرزمين       واحه
هاي يک    اشغالي، بيکاري، فقر و فقدان حداقل       

زندگي انساني، زندان و شکنجه و سرکوب           
عدالتي   براي هر صداي اعتراضي به اين بي         

مطلق، نيست و همه اينها در سايه سکوت             
هاي بزرگ با      جامعه جهاني و همراهي قدرت      

نوار غزه صاحب مقام اول         .  اسرائيل است  
درجهان از نظر تمرکز جمعيت در يک کيلومتر          

در هر کيلومتر مربع نوار غزه شش . مربع است
 ۳۵٦کنند و در کل        هزار فلسطيني زندگي مي    

کيلومتر مربع مساحت، جمعيت نوارغزه بالغ        
درآمد .  بر يک ميليون و چهارصدهزار نفر است      

دالر در سال  ۹٠٠سرانه مردم فلسطين در حدود 
شود که تقريبا سي برابر از           تخمين زده مي   

بر طبق  .  تر است   درآمد سرانه در اسرائيل پائين 
 ۲٠٠۷آمار آژانس خبري فرانسه، از نوامبر سال 

نفر در    ۴٦۵دستکم  )  شش ماه و نيم    (تا کنون   
 .اند نوار غزه، توسط ارتش اسرائيل کشته شده

سال پس از تاسيس دولت اسرائيل، اعراب          ٦٠
درصد مساحت    ۲۲فلسطيني تنها درکمتر از       

فلسطين زندگي ميکنند و با نگاهي به موقعيت         
هاي اشغالي، به      قرارگيري آنها در سرزمين     

مانند که دشوار بتوان از        اي مي   جزاير پراکنده 
اقتصاد .  درآورد  دل آنها يک کشور مستقل به       

هاي جامعه جهاني و       فلسطين تقريبا به کمک    
در آستانه شصتمين    .  اسرائيل وابسته است   

، اين  »نکبت«سال تاسيس دولت اسرائيل و         
سوال مطرح است که آيا در اين شرائط امکان           

 تشکيل دولت فلسطين وجود دارد؟
در يک  "  اومانيته"اين سوالي است که روزنامه       

نماينده حکومت    »ليال شهيد «ميزگرد با شرکت    
خودگردان فلسطين در بروکسل و مجامع            

نويسنده و محقق      »رژه دبري «اروپايي و    
 ۲۷اومانيته  (فرانسوي در ميان گذاشته است        

در زير، ترجمه اين گفتگو براي       ).  ۲٠٠٨آوريل  
آشنايي با پاسخ اين دو نفر به اين سوال               

رژه «الزم به يادآوري است که      .  شود  آورده مي 
 »ژاک شيراک «از سوي     ۲٠٠٦در سال     »دبري

رئيس جمهور وقت فرانسه مامور شد تا              
در خاورميانه را      »مذهبي  -همزيستي قومي «

حاصل اين مطالعات    .  مورد مطالعه قرار دهد     
ساده لوحي در سرزمين      «کتابي شد با نام       

در "  گاليمار"که از سوي انتشارات          »مقدس

 15صفحه   .فرانسه منتشر شده است

 ١۹١۴در سال   .  اروپا و منجمله فلسطين انجاميد    
هزار نفر    ۵۵تعداد يهوديان فلسطين در حدود       

بود، که چيزي کمتر از ده درصد کل جمعيت             
اما در آستانه    .  دادند  فلسطين را تشکيل مي     

، جمعيت  ١۹۴۷تشکيل دولت اسرائيل در سال        
هزار نفر    ٦١٠يهوديان ساکن فلسطين به رقم       

رسيد که نزديک به يک سوم جمعيت فلسطين          
 .شدند را شامل مي

دولت انگليس ناتوان از حل مناقشه اعراب و           
ها،   يهوديان در فلسطين و زير فشار صهونيست      

چند ماه  .  فلسطين را تخليه کرد     ١۹۴٨در سال   
پيش از تخليه ارتش انگليس، سازمان ملل در          

، ١٨١طي قطعنامه شماره        ١۹۴۷نوامبر    ۳٠
سرزمين فلسطين را به دو بخش تقسيم کرده          

 ۵۵اي    در اين قطعنامه به شکل ناعادالنه       .  بود
درصد اراضي فلسطين به يهوديان واگذار شده       

درصد به اعراب فلسطين، درحالي که        ۴۵بود و   
در آن زمان، يهوديان تنها يک سوم جمعيت            

اعراب فلسطين  .  دادند  فلسطين را تشکيل مي    
را نپذيرفتند و بدنبال خروج          ١٨١قطعنامه  

ارتش انگليس و تشکيل دولت اسرائيل، اعراب        
فلسطين به همراه کشورهاي عربي همسايه آن،       

 .با اين دولت تازه تاسيس وارد جنگ شدند
جنگ اول با شکست اعراب به پايان رسيد و            

درصد فلسطين    ۷۹ها موفق شدند تا        اسرائيلي
، ١۹٦۷بدنبال جنگ دوم در سال      .  را اشغال کنند  

ارتش اسرائيل کل سرزمين تاريخي فلسطين را       
هاي جوالن، نوار     به همراه صحراي سينا، بلندي    

المقدس   غزه، کرانه غربي رود اردن و بيت           
صحراي سينا . آورد شرقي را به تصرف خود در

هاي بعدي به مصر بازپس داده              در جنگ  
هاي تصرف شده     ولي بقيه سرزمين  .  شود  مي

همچنان در اشغال اسرائيل تا به        ١۹٦۷در جنگ   
 .ماند امروز باقي مي

با حمله    ١۹۴٨تشکيل دولت اسرائيل در سال        
نيروهاي مسلح غيررسمي يهودي به روستاها      

در پي اين   .  هاي فلسطيني همراه است     و شهرک 
حمالت و بويژه پس از جنگ اول، صدها هزار           
فلسطيني از خانه و کاشانه خود اخراج شده و          

سياست .  هاي پناهندگان ميشوند    آواره اردوگاه 
دولت اسرائيل در اين جنگ، کاربست خشونت        
کامل، تخريب، کشتار و استفاده از هر وسيله          

رها   ممکن براي وادار کردن اعراب فلسطين به         
کردن خانه و روستاي خود و واداشتن آنها به          

برطبق .  مهاجرت به ديگر کشورهاي عربي بود      
اسناد موجود، بدنبال تخليه هر دهکده،              

شدند   ها مي   کار تخريب خانه    به  بلدوزرها دست 
و ارتش اسرائيل براي جلوگيري از بازگشت          
اعراب فلسطين به خانه و کاشانه خود، در             

 .کرد گذاري مي ها نيز مين ويرانه خانه
در طول شصت سال گذشته، دولت اسرائيل          "

سياست پاکسازي قومي را دنبال کرده و در           
ها کوچکترين نگراني از جانب         تمام اين سال   

 هاي جهاني  المللي و بويژه قدرت جامعه بين

امسال در ماه مه، اسرائيل شصتمين سالگرد          
شصت .  گيرد  تاسيس حکومت خود را جشن مي     

دنبال خروج    ، به ١۹۴٨ماه مه     ١۴سال پيش در    
آخرين سرباز بريتانيايي از فلسطين، يهوديان       
ساکن فلسطين تشکيل حکومت اسرائيل را اعالم 
کردند و اعراب ساکن فلسطين به همراه              
کشورهاي عربي همسايه، با اين اقدام يهوديان        
فلسطين مخالفت کرده و وارد يک جنگ طوالني        

 .شدند که تا به امروز ادامه دارد
مسئله مهاجرت يهوديان به اسرائيل به اواخر         

پس از    »دولت يهود «قرن نوزده و اعالميه       
 ١٨۹٦اولين کنگره صهيونيسم در سال              

در اين اعالميه، بر وجود ملت          .  گردد  بازمي
در . تاکيد شده است) نه فقط يک مذهب( »يهود«

اين کنگره بدون آنکه به سرزميني که                
شد،   بايست در آن ملت يهود ساکن مي             مي

اي رود، به لزوم تشکيل دولت يهود تاکيد          اشاره
هاي   اما مدتي بعد و در پي گنگره         .  شده بود 

الملل، فلسطين بعنوان      ديگر صهيونيسم بين   
سرزمين مناسب براي تشکيل دولت يهود            

يک موسسه مالي     ١۹٠١در سال   .  تعيين گرديد 
هاي   ، براي خريد زمين   )بانک عمراني يهود(يهود 

در سال  .  شود  اعراب در فلسطين تشکيل مي      
تالش دو دهه سياستمداران صهيونيست       ١۹١۷

هاي جهاني از پروژه  براي جلب پشتيباني قدرت
تشکيل دولت يهود در فلسطين، به ثمر                

آرتور جيمز  (  »بالفور«نشيند و اعالميه        مي
بالفور وزير امور خارجه انگليس درزمان جنگ        

در اين اعالميه نظر    .  شود  منتشر مي) جهاني اول
موافق دولت انگليس به تشکيل يک موطن براي        
يهوديان در فلسطين، به اطالع رهبران               

بااين اعالميه، تالش     .  رسد   صهيونيسم مي  
ها براي خريد اراضي اعراب             صهيونيست

فلسطين و اعزام هرچه بيشتر يهوديان به            
در ابتدا اعراب    .  فلسطين چندين برابر گرديد    

ساکن فلسطين از اين توافقنامه و برنامه             
صهيونيسم اطالع چنداني نداشتند و به آن           

تدريج با رشد     ولي به .  دادند  بهاي الزم را نمي   
جمعيت يهوديان در فلسطين و بويژه عطش          
آنان براي تصرف هرچه بيشتر اراضي و             

هاي يهودي نشين، مخالفت        گسترش شهرک 
هاي   اعراب فلسطين بيشتر شد و به درگيري        

 .آميزکشيد خشونت
دولت انگليس پس از جنگ جهاني اول قيموميت        

هاي امپراطوري سابق     بخش بزرگي از سرزمين   
عثماني و منجمله فلسطين را برعهده گرفته و          

با گسترش اعتراض    .  مسئول اداره آنها بود     
اعراب، دولت انگليس براي حفظ روابط حسنه        
با اعراب و جلوگيري از درگيري و تشنج در            

هايي بر سر راه مهاجرت         فلسطين، محدوديت 
ها،  اما عليرغم اين محدوديت. يهوديان ايجاد کرد

افزايش جو ضد يهودي در اروپا و بويژه              
هاي نازي در آلمان، عمال        گيري فاشيست   قدرت

 به مهاجرت بسياري از يهوديان به خارج از 

 

 

 آيا دولت فلسطيني وجود خواهد داشت؟
 

 احمـد آزاد: مقدمه و ترجمه



 ١۵صفحـه    ١۳٨۷خرداد    ١۵۴اتحـاد کـار     

  14صفحه 
ساده لوحي  «رژه دبري، وقتي کتاب        :سوال

رسانيم،   را به پايان مي     »در سرزمين مقدس  
مان نسبت به آينده فلسطين بسيار          احساس

درپي سفرشما به سرزمين   . نااميد کننده است
، »ژاک شيراک «فلسطين بدنبال درخواست      

شما روايت دردناک واقعيتي راباخود آورديد      
هاي مادي،    که همانا ناپديد شدن تدريجي پايه     

اقتصادي و انساني براي يک دولت فلسطيني        
 ۱۹۳۸ايد که از سال       شما همچنين گفته  .  است

ها پي برده بودند که امکان ايجاد           انگليسي«
دو دولت، يکي يهودي و ديگري عرب،               

در اين صورت، تمام اين     .  »پذير نيست   امکان
هاي صلح و همه       ها، نقشه   مبارزات و جنگ   

که   »ليال شهيد «اينها براي هيچ بود؟ آيا          
ها در بروکسل است، با نظر        نماينده فلسطيني 
 شما موافق است؟

) شکاف(  فيتزجرالد درکتاب   اسکات:  دبري  رژه
ما بايد بفهميم که چيزهايي بدون       «:  گويد  مي

اميد است و درعين حال مصمم به تغيير آنها         
در اين مکان، که من آن را پس از            .  »باشيم

هاي  چندسال بازيافتم وبراساس مطالعه نقشه
دانان سازمان ملل     دقيق و کار جدي جغرافي     

اي در حال     شناختم، مشاهده کردم که برنامه    
اجرا است، بدون ساز و دهل و بدون حضور         
خبرنگاران، که بسيار ساده عبارت است از         
رسيدن به مرزهايي که فعالبه مرزهاي دولت       

يعني رسيدن به    [شود،    اسرائيل شناخته مي   
هاي    به اين ترتيب شهرک        .  اردن]  مرز

نشين، نه به شيوه ماکياولي، بلکه به           يهودي
خود، حياتي و ناگزير در حال          به  شکل خود 

پيشروي و گسترش است، همراه با ساختن         
هاي الزم، انتقال آب، اشغال              زيرساخت

هاي     ارتفاعات و وصل کردن شهرک            
نشين به يکديگر و قانوني و عادي             يهودي

هايي که غيرقانوني برپا شدند         شدن شهرک 
و خالصه يک غلطک سنگين در حرکت          ...  و

وجه با تصويري که ما در          هيچ  است که به   
 .خارج از آن داريم همخواني ندارد

در مقابل اين واقعيت، من با يک مشکل معيني         
هاي   آيا بايد گذاشت تا حرف      :  مواجه بودم 

درگوشي ديپلوماتيک ادامه يابد و گفته شود        
تا يکي دو سال ديگر ما در سرزمين            «که  

، که  »فلسطين صاحب دو دولت خواهيم بود      
کنفرانس آناپوليس مجددا اميد به استقرار        «

ما درفرانسه  «، که   »صلح را زنده کرده است    
نشين    خواهان توقف ايجاد شهرک يهودي        

؟ آيا بايد اين پرده دود را نگه           ...، و »هستيم
گونه که هست بيان      داشت؟ و يا حقيقت را آن     

 کرد؟
به نظر من، آنچه که مايه نوميدي است،               

صحه گذاشتن  .  نگهداشتن اين پرده دود است    
کوشد   بر بازي دوگانه حکومتي است که مي       

 تا درخارج خود را همراه و همگام نشان دهد، 

و همچنين  .  ولي در داخل نشاني از آن ندارد       
دهند تا    ها که اجازه مي      بازي دوگانه غربي   

خواهد   آنکه پرزورتر است، هرکاري که مي       
هاي   بکند و وي را با يک سري اعالم موضع         

آيا بايد اين پرده     .  کنند  بخش حمايت مي    آرام
دود را به قيمت ياس و دلسردي دوستان            

مان کنار زنيم؟ اين يک دوراهي            فلسطيني
ها و    من براي افکار عمومي، اروپايي      .  است

خواهم که آنها     نويسم و نمي    ها مي   فرانسوي
 .خواب روند برروي باورهاي نادرست به

من پس از چهار سال غيبت، يک          :ليال شهيد 
ام و بسيار     ماه است که از فلسطين بازگشته      

شکسته شدم زماني که مشاهده       متاسف و دل  
کردم که تا چه حد همه چيز به عقب رفته               

کنم که در اين چهار         من احساس مي   .  است
با .  ناپذير شده است     سال وضعيت بازگشت   

المقدس امروز    بيت.  کنم  المقدس شروع مي    بيت
به عنوان يک شهر عربي درشرق و اسرائيلي        

زندگي در جايي که    .  درغرب آن، وجود ندارد   
تر   ديوارساخته شده، ازهرجاي ديگري مشکل    

. متر  ۹ديواري است از بتون به ارتفاع        .  است
اينجا و آنجا در طول هفتصد کيلومتر ديوار          

، فلسطيني  هاي  سکونتگاهو  اسرائيل  بين  فاصل
شود، ولي در     گاهگاهي سيم خاردار ديده مي    

 ۱۹٦۷ها برابر از سال          المقدس که ده     بيت
بزرگتر شده است، اين ديوار تماما از بتن            

 .متر ارتفاع دارد ۹است و 
هاي   المقدس شرقي شهرک    دوم اين که دربيت   

تمام .  اند  نشين به مراتب بيشتر شده        يهودي
درسنت .  گذارند  اطالعات براين ادعا صحه مي    

صهيونيسم است که ديگران را در مقابل عمل        
اين به اسرائيل کمک     .  انجام شده قرار دهد    

کند تا ديگر نيازي به مذاکره درباره                مي
المقدس نداشته باشد، چرا      وضعيت ويژه بيت  

که اگر اين وضع ادامه پيدا کند، ديگر چيزي           
 .براي مذاکره وجود نخواهد داشت

سومين مسئله که من را بسيار تکان داد،             
هايي است که به           گستره اتصاالت جاده    

شهرت دارد، اين جاده          »جاده کمربندي  «
المقدس است که تقريبا تمام          کمربندي بيت 

هاي شهر را از زاويه حمل نقل عمومي           بخش
اين اتصاالت تنها به شهرکهاي . بندد به هم مي
حتي يک خروجي   .  اند  نشين وصل شده    يهودي

يا   »بيت حنينه «از اين جاده کمربندي به          
المقدس   هاي حومه شرقي بيت      ديگر شهرک 

المقدس از    جدا کردن بيت   .  داده نشده است   
هاي اشغالي    کرانه غربي رود اردن وسرزمين    

توان   اکنون هم نمي  .  يک عمل انجام شده است    
) پايتخت(المقدس شرقي بعنوان مرکز        از بيت 

ودرپايان، بويژه آنچه   .  دولت فلسطين نام برد   
شود، به دليل      که به فرانسويان مربوط مي      

وئوليا و   «مشارکت دو شرکت فرانسوي         
المقدس تمام        ، تراموي بيت       »آلستوم
 المقدس را  نشين شرق بيت هاي يهودي شهرک

کند واين ناديده گرفتن      به اسرائيل متصل مي   
در باقي بخش   .المللي است   تمامي قوانين بين  

هاي     غربي رود اردن، شهرک              کرانه
معال «وهمچنين  »آريل«نشين پيرامون   يهودي
گسترده    »بحرالمّيت«تقريبا تا         »آدومين

 »گوش اتسزيون «گسترش شهرک   .  اند  شده
اي است که تنها سه نقطه از هم جدا در            بگونه

هايي   بانتوستان:  اين منطقه باقي مانده است     
در شمال و مرکز و جنوب، که به عنوان               

 .هاي يک دولت قابل حيات نيستند سرزمين
وقتي شما درباره تمام اين موارد با مسئولين        

کنيد،   هاشان، صحبت مي    ترين  اسرائيلي، جدي 
دهند که آنها براي رعايت        به شما پاسخ مي    

ها، با زدن تونل و يا پل هوائي،  دقيق توافقنامه
!! پيوستگي سرزميني را رعايت خواهند کرد       

شوخي بزرگي است، ولي آنها بسيار جدي          
 .کنند صحبت مي

اولين مشاهدات اين است که مردم فلسطين         
ديگر به سختي محيط اطراف خود را                

هر روز يک شهرک جديد غير        .  شناسند  مي
شود، که بالفاصله قانوني        قانوني برپا مي   

شود، که ديگري به سطح يک شهر ارتقا            مي
اين مشاهدات را شما از زبان        .  کند  پيدا مي 

شنويد، گفتم    همه ساکنين کرانه غربي مي       
مردمان عادي و نه مسئولين حکومت               
فلسطين، چرا که اگر اينان بپذيرند که ديگر           
مبناي سرزميني براي يک دولت وجود ندارد،       
ناگزير بايد مذاکرات را متوقف کنند و يا              

 .کار برند استراتژي ديگري را به
ايد که    در گزارش خود، پيشبيني کرده      :سوال

هاي اشغالي    تا سي سال ديگر مجموعه زمين     
صارح «.  به اسرائيل متصل خواهد شد          

مديردانشگاه القدس، درآخرين کتاب      »نصيبه
اي سرگشاده    نويسد، که روزي نامه     خود مي 

به دولت اسرائيل نوشت و درخواست کرد          
که اسرائيل تمامي سرزمينهاي اشغالي را به        
خود ملحق کند، که منجر به اين خواهد شد            

ها هم از همان حقوق شهروندي         که فلسطيني 
وبا توجه  .  ها برخوردارشوند   مشابه اسرائيلي 

ها بيشتر است،     به آنکه رشد جمعيت فلسطيني
آيا به نظر    .  نوعا مشکل را حل خواهد کرد       

 16صفحه  شما اين پيشنهاد شدني است؟ 
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کنم، چرا که نه سياسي هستم، نه يک              نمي
ديپلومات و کمتر از آن، پيشگوي آينده که           

آنچه که من گفتم    .  کنند  آنها معموال اشتباه مي   
اين بود که ما شاهد چيزي هستيم که به آن            
پاکسازي قومي کم و بيش ماليم، ولي کامل          

اين جريان هم ادامه دارد و هم       .  شود  گفته مي 
مشکل من اين نيست که طرحي       .  پنهان است 

روي هوا بريزم، بلکه همانگونه که ليال گفت          
سازمان .  کنم  از واقعيت موجود حرکت مي      

برداري دقيق و مستمر        ملل از طريق نقشه     
ها، کامال اطالعات کافي ودقيق دراختيار        زمين
پرسم مربوط    سوالي که من از خود مي     .  دارد

. ها و دولت فلسطين      است به آينده فلسطيني    
يک دولت براي      »نصيبه«در بطن پيشنهاد     

ها آن را      دو ملت نهفته است، که اسرائيلي        
. توان منظور آنها را فهميد        مي.  خواهند  نمي

آنها اين دولت را برپا کردند براي اينکه جايي         
باشد که دراکثريت باشند و از شرائط اقليت          

امپراطور روم  [  »تيتوس«بودن که به زمان      
باز ]  ميالدي  ۸۱تا    ۷۹باستان در فاصله      

منطق صهيونيسم در   .  گردد، خارج شوند    مي
خود مخالف حکومت دو مليتي است، وگرنه         

 .معني خواهد بود صهيونيسم بي
کند سکوت دولت      چيزي که مرا اذيت مي       

در مقابل . فلسطين درمقابل اين وضعيت است
توانند نشان    اين واقعيت آنها دو واکنش مي       

خود را منحل کنند، کليدها را تحويل          :  دهند
کنوانسيون ژنو،    ۴دهند و بر اساس اصل         

نيروي اشغالگر بايد سرزمين تحت اشغال         
خود را اداره کند، يعني حقوق کارمندان را           

ها  ها، مدارس، جاده بپردازد، هزينه بيمارستان
اين حداقل اين ارزش    .  و غيره را برعهده گيرد    

راه حل  .  را دارد که تکليف همه روشن است       
دوم اين است که نقشه منطقه را براي آقايان          
بوش، سرکوزي و توني بلر بفرستند و به            

ما .  کنيم  ما بازي را قطع مي      «:  آنها بگويند 
ولي .  امکاني براي مقابله با اين وضع نداريم       

. حداقل فعال هنوز سرپا هستيم ووجود داريم      
پذيريم   وار شما را نمي      »تارتوف«ما رفتار   

اشاره به نمايشنامه مولير است که در آن           [
تارتوف شخصيت يک فرد مزور و دروغگو         

کنيد   اندازي صحبت مي    شما از چشم  ].  را دارد 
شما اسرائيل را به انجام       .  که واقعيت ندارد   

آنها با اشاره   .  کنيد  کارهاي الزم تشويق مي    
. کنند  ودقيقا کارديگر مي    »آري«گويند  سر مي 

. شما هيچگاه عمل آنها را درنظر نمي گيريد         
کنيم که شما شريک جرم اسرائيل         ما فکر مي  

المللي   در نقض روزانه و مداوم قوانين بين         
طرف   ماشمارا بعنوان مراجع ناظر بي    .  هستيد

ايد که    شما جانب دولتي را گرفته . قبول نداريم
 .»داند به هر دليلي خود را فراي قوانين مي

نظر من آنجا است که کسي که              مسئله به 
 -دوست و طرفدار حقوق فلسطين است،            

توانستم   مي  ۱۹۴٦همانگونه که من در سال        
نه تنها بايستي        -طرفدار اسرائيل باشم     

عدالتي را تحمل کند، بلکه در کنار آن               بي
آلودگي افکار    پردازي دائمي و خواب       دروغ

: با پذيرش افراطي اينکه   .  عمومي را هم بپذيرد   
افتد، گويي مذاکراتي با          گويي اتفاقي نمي    

حقوق برابر و با اعتقاد سالم و راسخ از               
نوعا خود آدم به    .  جانب طرفين در کار است    

هايي   اينها پرسش .  شود  يک همدست تبديل مي   
ها و نه     است که نه تنها بسياري از فلسطيني       

، که بسياري از کساني     »حماس«فقط دربخش 
که در جريان مسائل هستند، همچون سفير          

 .کنند ، از خود مي»استفان هسل«ما 

 کنيد؟ ليال شهيد، شما چه فکر مي :سوال

اعتبار بودن روند صلح      من با بي  :  ليال شهيد 

اين روند در فاصله     .  در حال حاضر موافقم    
تاکيد .  اعتباري داشت   ۲۰۰۰تا    ۱۹۹۳سالهاي  

تا کنفرانس      ۲۰۰۰کنم که از سال              مي
مدت   بطور رسمي مذاکراتي به      »آناپوليس«

مذاکرات، بدون هيچ    .  هفت سال درکار نبود    
. از سر گرفته شد      »آناپوليس«پيشرفتي، از   

واقعيت اين است که مذاکرات بسيار عقب            
يا مسئولين  :  دو امکان وجود دارد   .  رفته است 

اين يک  «:  مذاکره، يعني محمود عباس، بگويد    
مسخره بازي است که هم ما و هم تمامي             

کند، درنتيجه من     اعتبار مي   پروسه صلح را بي   
و پرونده را به جامعه            »مانم   درخانه مي  

المللي، که دراين مورد نشان داده وجود           بين
مذاکرات موفق  «:  يا بپذيرد که  .  ندارد، بسپارد 

نبوده است، نياز به يک استراتژي جديد،             
اي يا هر چيز      نظامي يا سياسي، جنبش توده     

ديگر سخن، نقطه پايان          به.  »ديگري است  
گذاشته شود بر استراتژي اسلو که خود وي         

 .مذاکره کننده اصلي آن بود
کند؟   ها را انتخاب نمي     چرا هيچ يک از اين راه     

 کنم که از سر ترس باشد و يا  من فکر نمي

ولي .  تحليلي جدا از ارزيابي ما داشته باشد        
روزي که اين تصميم رابگيرد، ديگر مذاکراتي       

او بايد اين پرونده را به      .  در کار نخواهد بود   
شخص سومي واگذار کند، ولي چه کسي؟          
سازمان ملل نشان داده که قادر به انجام اين         

المللي نيز نشان داده      کار نيست و جامعه بين    
که براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم،           

توانند با    آنها نمي .  طرف نيروي اشغالگر است   
اسرائيل به عنوان يک دولت ملزم به رعايت          

اين براي اولين بار       .  قوانين برخورد کنند    
است که دولتي درتخلف ازقوانين تااين اندازه       
پيش رود و نه فشار مستقيم يا غيرمستقيم و         
 .نه اقتصادي و يا سياسي بر وي وارد نشود

به نظر من آنچه که امروز يک نوع                    
شود، و اين رژه دبري        ديده مي   »همدستي«

برد، تا حدودي     کار مي   است که اين لغت را به     
المللي است که     ناشي از مسئوليت جامعه بين    
ها باقي نگذاشته     راه ديگري را براي فلسطيني    

کنند که کامال     ها احساس مي    فلسطيني.  است
. در مقابل اسرائيل قرار دارند و تنها هستند         

يک احساس وآگاهي تيز و تند مبني براين که         
ها   المللي نسبت به مسائل فلسطيني      جامعه بين 

آنها حتي  .  کند  تفاوت است و کاري نمي        بي
کاربست مصوبات خودشان را هم طلب            

که الحاق    ۲۴۲کنند و از جمله مصوبه          نمي
اگر .  شمارد  اراضي بوسيله زور را مردود مي     

مسئله در بالکان، تيمور شرقي، کوسوو يا          
هر نقطه ديگر جهان بجز اسرائيل باشد،             

اما اسرائيل، به   .  مصوبات آنها کارکرد دارد    
تواند   دليل رابطه تاريخي که با اروپا دارد، مي       

 .هاي خود سرباز زند از مسئوليت
آفريند،   اين وضعيت است که اين توهم را مي        

دقت کنيد گفتم توهم، که هيچ راهي بجز              
ها، در دل يک       گفتگوي مستقيم با اسرائيلي    

. تعادل قدرت کامال نابرابر، وجود ندارد            
متاسفانه اين وضعيت است که کساني چون        
من را، که همزيستي را انتخاب کرده است،           

به نظرمن، ياسرعرفات نقش    .  کند  اعتبار مي   بي
اين نقش  .  ها داشت   تاريخي براي فلسطيني   

ها هم بود، نه به اين دليل که            براي اسرائيلي 
در اسلو خوب مذاکره کرد، که اينطور نبود،          
بلکه از اين رو که توانست به مردم خودش           

يعني پذيرش   .  ايده همزيستي را بقبوالند       
مشروعيت اسرائيل و قبول آن توسط تمام          

اعتبار   امروزه پروسه صلحي که بي      .  اعراب
اعتباري طرح همزيستي     شود، با خود بي      مي

چرا که درمقابل      .  دنبال دارد     را نيز به     
ها، رهبران      بصيرتي مطلق اسرائيلي        بي

 .هاي زيادي در اختيار ندارد فلسطين گزينه
دليل فقدان نتيجه، پايان دادن به         راه ديگر، به  

. آغاز شد   ۱۹۹۳مذاکراتي است که در سال        
محمود عباس گفته است که اگر تا پايان              

 17صفحه  اي حاصل نشود،   امسال نتيجه
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آيا راه حل   .  به اين مذاکرات خاتمه خواهد داد     

ديگري، سياسي يا نظامي وجود دارد؟ من          
کنم که مشکل، چالشي است که              فکر مي  

حماس به ميان آورده که از همان ابتدا               
بايد گفت  .  هرگونه مذاکره را رد کرده است       

که دست کشيدن از مذاکره، به معني پذيرش         
موقعيت بسيار دشواري    .  موفقيت آنها است   

انحالل دولت خودگردان فلسطين کار       .  است
مردم را به چه ارگاني           .  درستي نيست  

 ها؟ خواهيم سپرد؟ به اسرائيلي

به اين دو دليل است که دولت خودگردان             
دهد که براي        فلسطين راهي را ادامه مي        

بسياري ازمردم و دوستان فلسطين سواالت       
در دل جامعه   .  بسياري را بوجود آورده است    

هايي    فلسطين بر سر استراتژي، بازبيني         
ظاهرا ما يک دوره را پشت      .  گيرد  صورت مي 
اسرائيل بايد سهم خود از       .  ايم  سر گذاشته 

مسئوليت در قبال اين دوره را که از سال             
آغاز شد و براي اولين بار به اسرائيل           ۱۹۹۳

اگر اميد به   .  مشروعيت بخشيد، برعهده گيرد   
استقرار دولت فلسطين از بين رود، همه             

آوردهاي اين دوره هم به پايان خواهد          دست
اي جديد گشوده خواهد شد که        رسيد و دوره  

 .کسي از نحوه چرخش آن اطالعي ندارد

آيا ايده رژه دبري مبني بر استقرار           :سوال

المقدس چيزي را تغيير       سازمان ملل در بيت    
 خواهد داد؟

آيد   به ظاهر عجيب و غريب مي         :رژه دبري 

. ولي از زاويه حقوقي هيچ ايرادي ندارد             
منشور سازمان ملل هيچ آدرس مشخصي را       
. براي دفتر مرکزي خود تعيين نکرده است         

اگر اکثريت مجمع عمومي سازمان ملل به اين        
تواند با    موضوع راي دهد، شوراي امنيت نمي     

اين فکر به زمان           .  آن مخالفت کند      
محقق و اسالم شناس برجسته     [  »ماسينيون«

گردد،   برمي]  فرانسوي درنيمه اول قرن بيستم 
وي احساس کرد که      ۱۹۳۷زماني که در سال     

»SDN«  ]        به   ۱۹۱۹جامعه ملل، که در سال
دنبال معاهده ورساي تشکيل شد و در سال         

] جاي خود را به سازمان ملل متحد داد         ۱۹۴۵
همچون سازمان ملل درحال حاضر، ماشيني      

. قول دوگل، که درحد وظايفش نيست       است، به 
 المقدس،  اوپيشنهاد کرد که باانتقال آن به بيت

اواحساس .  اي دهيم   توانيم به آن جان تازه      مي
اما .  کرد که آنجا محل تعارضات است          مي

انتقال به   [ها نفعي در اين کار               امريکائي
آنها سازمان ملل را به      .  ندارند]  المقدس  بيت

کنند واز آن طريق      وسائل گوناگون کنترل مي   
ها  اسرائيلي. آورند به کشورهاي فقير فشارمي

آنها به شدت طرفدار    .  نيز خواهان آن نيستند   
خواهند که جامعه     حاکميت ملي هستند و نمي    

 .المللي در کارهايشان دخالت کند بين
استقرار سازمان ملل در اسرائيل، در حالي         

گيرد، برايش    هايش را به هيچ مي       که قطعنامه 
اما در بلند مدت، اين به       .  ناراحت کننده است  

نفع همه ملل جهان خواهد بود که صلح در            
. جائي که سازمان ملل قرار داد، برقرار باشد       

اين يک تضمين امنيتي بلند مدت براي                
از سوي ديگر يک نقطه      .  اسرائيل خواهد بود  

چرا .  طرفي کامل خواهد بود      تعادل براي بي  
که نادرست است ارگاني جهاني که مسئول         
حقوق بين المللي است، در جايي مستقر باشد        

همجواري ].  امريکا[که مکان زورمندان است      
الملل   پايتخت امپراطوري و مرکز حقوق بين       

 .در اصل معيوب و نامطلوب است

نظر من بسيار     اي است که به     ايده  :ليال شهيد 

. من هرگز به اين فکر نکرده بودم      .  جالب است 
توانيم سازمان ملل را جابجا        اما اگر ما نمي    
. توانيم که بيشتر درگيرش کنيم      کنيم، ولي مي  

هايش    ما تاکنون جمع بندي از شکست            
ها   تمايل بسياري است که شکست    .  ايم  نداشته

ها بياندازند، بويژه در       را به گردن فلسطيني    
اگر قادر نيستيم با اسرائيل        .  لحظه کنوني 

توانيم به    برخورد کنيم، به اين بهانه که نمي        
حاکميت ملي اسرائيل خدشه وارد کنيم،            
چگونه است که همزمان حق حاکميت ملي           

گذاريم؟ اين آن رفتار       ديگري را زير پا مي      
آيا سازمان ملل يک ماشين        .  دوگانه است 
ما تاکنون چيز ديگري براي            است؟ ولي     

اگر اسرائيل  .  ايم  جايگزين کردن آن پيدا نکرده
هاي اشغالي را     خواهد که تمامي سرزمين     مي

به خود ملحق کند، طبعا با پنج ميليون                
فلسطيني روبروخواهد شد، که بايد در تمامي       

ها آنها را اداره کند و شايد به سازمان            زمينه
رفت از منجالبي که خودش        ملل، براي برون  

 .را در آن گير انداخته، نياز داشته باشد

اي   ها يک رگه    در رفتار اسرائيلي    :رژه دبري 

ها به آن      برخي.  از خودکشي وجود دارد     
رئيس [  »ابراهام بورگ «چندي پيش    .  واقفند

او از کساني   .  را ديدم ]  سابق پارلمان اسرائيل  
يکي از دالئل اميد    .  بيند  است که دورتر را مي    

داشتن، وجودوجدانهاي آزاددراسرائيل است،    
مردماني با فرهنگ که جسارت زيادي دارند        
ومتوجه هستند که سياست زور نه تنها به           

خودمشروعيت ندارد، بلکه به ضدخود       خودي
 .تبديل شده و نهايتا به ضعف خواهد انجاميد

يک واژه اصلي وجود دارد که ما آن را                
اسرائيل دولتي  .  است”  شوآ”ايم وآن هم    نگفته

است که اجازه دارد تا بسياري از کارهاي           
خالف قانون را انجام دهد، چرا؟ براي اينکه          
. براي تمام غرب يک خطا وندامت وجود دارد       

ما احساس يک بدهکاري داريم و احتماال نه          
هرحال هنوز کامال پرداخت       جاودانه، ولي به  

اين به  .  »هولوکاست«نشده و عبارت است از   
با .  دهد  اسرائيل موقعيت يک قرباني را مي        

رسد که    نظر مي   فشار به اين کشور، چنين به     
به نوعي، بعد از وقوع حادثه، با جنايت عليه           

 .ايم بشريت همدست شده
اروپا، با احساس گناه دراين مورد، کامال فلج        

کشورهايي که در آنها يهوديان به      .  شده است 
هاي مرگ برده نشدند و يا بر روي            اردوگاه

لباسشان ستاره زرد دوخته نشده بود،             
توانند   مشخصا در برخورد به اسرائيل مي        

تفاوت برخورد  .  تر و جسورتر باشند     طرف  بي
کليساي انگليس در اين مورد نسبت به ديگر         
. کليساهاي مسيحي برايم بسيار جالب بود        

همچنين در مورد کشورهاي شمال اروپا و يا  
لکه .  اسپانيا که سابقه تاريخي ما را ندارند         

ننگي درگذشته که دائمابه مايادآوري ميشود      
و     گذرد که در راديو و تلويزيون    و روزي نمي

مطبوعات به اين تاريخ اشاره نکنند و ما را            
اين وضعيت به    .  نبرند  »ويشي«به دوران    

دهد که هيچکس     اسرائيل چنان مصونيتي مي   
 .جسارت نزديک شدن به آن را ندارد

در مورد امريکا، آنجا مستعمره معنوي             
يهوديان است که در بطن جامعه امريکا و            

شما در اروپا با    .  تاريخ امريکا حک شده است    
يک سد رواني و در امريکا با يک سد مذهبي           

و .  براي مداخله در اين زمينه مواجه هستيد        
المللي را تشکيل      اين دو با هم جامعه بين         

يي باشد،    وقتي که چنين ارزيابي     .  دهند  مي
توانيد انتظار زيادي از بيرون داشته  ديگر نمي

ها در مقابل     فقط زماني که فلسطيني    .  باشيد
جامعه بين المللي برپاخيزند و با روشني            

بله، شوآ وجود داشت، جنايتي      «:  بگويند که 
غيرقابل جبران است، ولي چرا ما بايد تاوان         
آن را بپردازيم، مائي که در آن نقشي                 
نداشتيم؟ آيا جنايتي عليه بشريت عذر              
موجهي است براي جنايات جنگي دائم؟ من          

. کنم بايد افکار عمومي را تکان داد           فکر مي 
کار عرفات در رابطه با ملت خود و عربها             

ها همان کار را در رابطه با  بود، بايد فلسطيني
آنها را بايد در      .  جامعه جهاني انجام دهند     

آيا شما  «:  هاي خودشان قرار داد     مقابل حرف 
قانون هستيد يا نه؟ اگر کسي، آنچه را که             

کند، قطعنامه دادن     گوئيد رعايت نمي    شما مي 
گاهي بايد  . »را قطع کنيد و خود را منحل کنيد

يعني بايد  .  بين شد   کمي راديکال بود تا واقع     
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 ١۵۴اتحـاد کـار     ١۸صفحـه     ١۳٨۷خرداد    

 

 روياي راه حل دو دولت
 

 "The Electronic Intifada -  "Jonathan Cook  -برگردان ناهيد جعفرپور 

ها    اندازي وجود ندارد که اسرائيلي           چشم
ها اين حق     منطق يک کشور را که به فلسطيني      

دهد که تا حدودي با خود آنان از               را مي 
 .»حقوق برابر برخوردار باشند، قبول نمايند

بر خالف راه حل     "  آونري"و  "  نيومن"نظر    به
يک دولت، ايجاد دوکشور درفضاي سرزمين      

نشين   ما و بيرون کشيدن نيم ميليون شهرک       
يهودي از مناطق اشغالي، امکان پذير خواهد        

هر دو اعتقاد دارند که اگر دو کشور            .  بود
واقعي بوجود آيد، اسرائيل هم به مرزهاي          

راه «:  آنها مي گويند  .  باز خواهد گشت    ١۹٦۷
حل دو دولت به واقع به آنجا ختم خواهد شد          

ها کشوري خودمختار بدست        که فلسطيني 
آورند زيرا که از محسنات راه حل دو دولت،          

وي درادامه  .  »خود مختاري کشورها است    
هيچ فلسطيني طرفدار راه حل دو       «:  مي گويد 
، با کمتر از خودمختاري       )دو دولت (کشور  

دراين منطق نقطه ضعفي     .  »قانع نخواهد شد  
از آنجا که اين راه حل به نام راه         :  وجود دارد 

حل دو دولت نام گرفته است پس گويا کامال          
به ايجاد دو کشور خودمختار ختم خواهد           

اما شرايط حداقلي که بايد وجود داشته        .  شد
باشند تا از خودمختاري صحبت نمود چه           
هستند و در باره آن شرايط چه کساني              

 19صفحه گيرند؟  تصميم مي

فلسطين يکي از مشکل      /  اختالفات اسرائيل  
ترين اختالفات تا کنوني جهان بوده و               

هائي که در اين      از اين روي در بحث    .  باشد  مي
باره در جريان است اين پرسش وجود دارد         

توان از طريق يک کشور       که آيا مشکل را مي    
واحد که همه دو ملت را دربرگيرد حل نمود           

توان از طريق تقسيم اين سرزمين و          و يا مي  
ها و      ايجاد دو کشور براي اسرائيلي           

 .ها به اين اختالفات خاتمه داد فلسطيني
منطق کساني که خواهان راه حل دو کشور          

باشند حاکي از اين است که راه حل يک             مي
عملي نخواهد بود و از اين      )  يک کشور (دولت  

بايست در باره آن همچنان به بحث و          رو نمي 
آنها اعتقاد دارند از آنجا که        .  گفتگو نشست 

را )  يک کشور (ها راه حل يک دولت        اسرائيلي
هيچگاه نخواهند پذيرفت، از اين رو حداقل           

قابل تصورتر  )  دو دولت (ايجاد دو کشور      
لذا طرفداران راه حل يک دولت از       . خواهد بود

هائي رويائي، غير قابل           ديد آنها انسان     
 .شوند کن معرفي مي تصحيح و وقت تلف

اين منطق از سوي تنها گروه صلح جدي             
 »گوش شالوم  «اسرائيل يعني سازمان صلح     

رهبر "  اوري آونري "نظر  .  شود  نمايندگي مي 
اين «:  خستگي ناپذير اين سازمان چنين است     

يک خيال است که اعتقاد داشته باشيم بعد از         
سال اختالف و بعد از اينکه در طول اين           ١۲٠

مدت در هر دو طرف پنجمين نسل به دنيا             
آمده است، ممکن خواهد بود از يک جنگ             
کامل به يک صلح کامل در يک کشور واحد و          
مشترک که مستلزم صرفنظر کامل نمودن از       

 .»ايده استقالل ملي است، رسيد
راه حل يک    «يعني رد    "  اوري آونري "نظر  

بخاطر مشهوريت بااليش،      »کشور مشترک 
هاي همبستگي    بر عقيده بسياري از گروه       

المللي تاثير نهاد و روشنفکر و فيلسوف           بين
که " نيومن) مايکل(ميشائيل "  با نفوذ آمريکائي

را نوشته،    »The Case Against Israel«کتاب
اخيرا وي در دفاع از راه حل       .  به آنان پيوست  

اينکه اسرائيل تن به يک       «:  دو دولت نوشت   
 کوچکترين. دار است کشورمشترک بدهدخنده
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اندازه کافي    ها به   کنم که فلسطيني    من فکر مي  

من از خشونت صحبت        .  راديکال نيستند  
کنم بلکه از راديکال بودن در تئوري و             نمي

 .زنم عمل حرف مي

ها   اين واقعيتي است که فلسطيني       :ليال شهيد 

همچون همه جهان در دام ديپلماسي                

آنها نظم نوين جهاني که       .  نيت افتادند   حسن
هرکس جاي خودش را خواهد داشت را باور        

دهد چگونه    من با تحليلي که نشان مي     .  کردند
به .  المللي فلج شده است، موافقم        جامعه بين 

همين دليل است که من به مسئولين اروپايي         
اسرائيل تنها مشکل ما نيست،       «:  ام که   گفته

اسرائيل به تاريخ شما    .  مشکل شما هم هست   
به حال و آينده ما تعلق دارد، اما        .  متعلق است 

توانيد تنها با        شما نمي  .  نه به گذشته ما      
دوستانه براي ما،     هاي انسان   فرستادن کمک 

 .»تان تصفيه کنيد حساب خود را با گذشته
کنم که همزيستي مورد نظر ياسر        من فکر مي  

عرفات بر روي اين مالحظه استوار بود که           
کشي نيستيم    گرچه ما تاريخا مسئول نسل      

پذيريم که جنايتي عليه بشريت بوده         ولي مي 
با پذيرش اين، ما تلويحا     .  و اتفاق افتاده است   

ريزي يک    اسرائيل و خواستشان را به پايه       
ملت در جايي که هيچگاه در گذشته           -دولت

 . رسميت شناختيم دولت يهودنبود، به
 =به همين دليل است که ما در رابطه با بلوغ 

سياسي و موضع اخالقي، خودمان را نسبت        
به بسياري ديگر از مبارزات ملي جلوتر             

ما آن چيزي را که دشمن تاريخي         :  بينيم  مي
. ايم  مان ادغام کرده    انداز آينده   ما بود در چشم   

گذاري   متاسفانه اين موضوع به درستي ارج      
 .شود نمي

تراژدي اينجا است که به دليل سرسختي            
ها و به دليل احساس گناهي که              اسرائيلي

المللي نسبت به آنها دارد، براي           جامعه بين 
اولين بار در تاريخ، ما شاهد رشد يهودي            

فهمد   ستيزي در جهان عرب هستيم که نمي        
ها و      چرا پاسخ اسرائيل، توسعه شهرک        

البته بايد حق     .  کشيدن ديوار بيشتر است      
ها ادا    مطلب را در مورد آن دسته از اسرائيلي       

کرد که دورتر از سياستمدارانشان آينده را         
سازي و توسعه        بينند و با مستعمره         مي

 .ها مخالفند شهرک
کنيم همه راه ها        هر زمان که احساس مي      

تواند   است، وقوع برخي چيزها مي           بسته
در جامعه  .  موقعيت جديدي را بوجود آورد      

هاي    اسرائيل، در سطح نوشتاري، پرسش       
بطور مثال آخرين    .  اي طرح شده است      پايه

کند    ، که جرات مي       "ابراهام بورگ  "کتاب   
هرچيز را به نام خودش بخواند، موقعيت            
جامعه اسرائيل را به رشته تحرير درآورده         

تازگي کتابي    که به   »شلومو زند «و يا   .  است
 به عبري نوشته و در آن سوال کرده که آيا 

توان از مردم يهود نام برد؟ در            اساسا مي 
هاي يهودي صهيونيستي، تاملي            انديشه

تواند بسياري از      گيرد که مي     صورت مي 
 .چيزها را زير سوال برد

کند،   برعکس، آن چيزي که مرا نااميد مي           
من بيش از دو سال است که در         .  اروپا است 

اين .  کنم  ارتباط با مراجع اروپايي کار مي        
تواند به عنوان يک        اروپا در حالي که نمي      

اتحاديه «واحد سياسي عمل کند، درپي ايجاد       
توان از يک        چگونه مي  .  است   »مديترانه

اتحاديه صحبت کرد که در قلب آن يک چنين          
که    درگيري حادي وجود دارد، درحالي          

ها در طول سيزده سال پس از کنفرانس   همين
حلي براي آن        اند راه     بارسلون، نتوانسته  

و من  .  بيابند؟ اين همان رفتار شترمرغ است      
بسيار نگرانم چرا که نيروهاي ديگري در اين        

ها و    هاي ما، الئيک     منطقه بر بستر شکست    
. طرفداران همزيستي، درحال رشد هستند        

کساني که نگاه ديگري دارند، نه فقط در              
فلسطين، که از موريتاني تا عراق در حال            

 .اند پيشروي
صادقانه بگويم، من از نگرش و رفتار                
اروپائيان بيشتر نااميدم تا نسبت به دو              
جامعه فلسطيني و اسرائيلي که به هر حال           

هايمان و موقعيت فعلي، باور       عليرغم شکست 
دارم که روزي راهي براي برون رفت از اين          

 . وضعيت خواهند يافت
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هاي متفاوت دو دولت از            مطمئنا راه حل    

جرج "و  "  آهود المرت "و  "  آريل شارون "سوي  
الملل   و همچنين بخش اعظم جامعه بين     "  بوش

گردد، زيرا که همه اين            هم پشتيباني مي    
ها درهرحال پيش شرط برداشتن  تقسيم بندي

 .ها را به همراه ندارند شهرک
که خواهان عقب      »راه حل دو دولت    «بديل  

است، براي    ١۹٦۷نشيني اسرائيل به مرزهاي     
ها براي    تواند حق فلسطيني    مثال هنوز هم نمي   

مسلح شده و تعليم ديده      (داشتن ارتش خود    
براي حفاظت از مرزهاي    )  شده ازسوي ايران  

آيا .  سرزمين غرب اردن و نوارغزه را بپذيرد      
شود؟ و آيا طرفداران    روي اين هم حساب مي

دهند   راه حل دو دولت تا چه حد احتمال مي          
که اسرائيل و آمريکا اجازه ايجاد کشوري          

 فلسطيني با اين نوع خودمختاري را بدهند؟
توجه ندارند که قدرتمندان    "  آونري"و  "  نيومن"

در اين  .  کنند  ها را ديکته مي     هستند که راه حل   
مورد ما مي توانيم مطمئن باشيم که اسرائيل        
و طرفدارانش و اياالت متحده آمريکا، اگر که         
وقتش برسد، تعبير خودرا ازراه حل دودولت       
پياده خواهند نمود و مسلما اين تعبير کمتر با         

اي که طرفداران دو دولت         آن تصور قديمي   
 .کنند، رابطه خواهد داشت نمايندگي مي

اينکه :  بگذاريد که ما به منطق اصلي برگرديم       
تر   تر و سهل     ايجاد دو کشور اصوال ساده      

طوري   به.  خواهد بود از ايجاد تنها يک کشور      
رسد که نظر رهبريت       نظر مي   تعجب آور به  

. کنوني اسرائيل کامال طور ديگري است           
براي مثال در    "  اهود اولمرت "نخست وزير    

اش را بيان     هاي مختلف خود نگراني     سخنراني
اگر ملت فلسطين آنچنان    «:  نموده وگفته است  

بيني   هاي آتي پيش    که آمارشناسان براي سال   
کنند تحت رهبريت اسرائيل چه در مناطق          مي

اشغالي و چه در خود اسرائيل به هرشکلي از       
ملت يهودي به لحاظ عددي بيشتر شوند، آن         
زمان اسرائيل با کشور نژاد پرست آفريقاي        

 .»جنوبي مقايسه خواهد شد
تالش مي کند که برنامه سياسي          "  المرت"

بديلي را طرح ريزي نمايد که بشود آن را به           
دقيقا به همين دليل هم      .  جهان خوب فروخت  

در باره يک دولت    "  شارون"وي و قبل از وي      
اما .  اند  فلسطيني شروع به سخنوري نموده      

عجيب است که هيچکدام از آنها چون سال           
را   »دو دولت  «آل    ديگر پيشنهاد ايده     ۲٠٠۲

" نيومن"و  "  آونري"بله آنچه   .  کنند  دنبال نمي 
کنند، آنزمان عربستان سعودي و         آرزو مي 

ساير کشورهاي جهان اسالم به اسرائيل           
وعده دادند وگفتند که اگراسرائيل به مرزهاي       

سال گذشته  .  برگردد، صلح خواهد شد     ١۹٦۷
آنها مجددا اين پيشنهاد خود را مطرح کردند         

 .توجه باقي ماند اما اسرائيل سخت به آن بي

مورد نيازش را نه تنها براي کشور کوچک           
خودش بلکه براي شهرک هاي يهودي نشين        
غير قانوني در مناطق اشغالي هم تامين              

آن زمان اسرائيل ديگر دراين           .  کند   مي
موقعيت نخواهد بود که آب را بدزدد بلکه            

با .  بايد در بازار آزاد در باره آن معامله کند         
توجه به سياست آب در خاورميانه، اين             

هر چقدر هم   .  مشکلي بي اهميت نخواهد بود     
که دولت تازه خودمختار فلسطين فقير باشد،       

اي آب به اسرائيل بفروشد،       اما حتي اگر قطره   
مشروعيت خود را در چشمان مردم خودش        

 .از دست خواهد داد
اگر که ما شرايط کنوني را مورد بررسي             
. قرار دهيم اين امر کامال مشهود خواهد بود         

در حال حاضر اسرائيل مجموعه آبها و             
هاي اسرائيل و مناطق       ها و چشمه     رودخانه

کند   اشغالي را براي مردم خودش استفاده مي      
ها خيلي کمتر از کمترين            و به فلسطيني    

مقياسي که آنها در روز احتياج دارند،               
بطوري که سازمان بهداشت جهاني      .  دهد  مي

در ماه فوريه به ماموران مسئول آب در             
اسرائيل به وضوح اخطار نمود زيرا که بخش      

ها از طريق      هاي کرانه   بزرگ آب سرچشمه   
نقب زدن هاي بسيار با آب دريا مخلوط و            

 .مسموم شده است
ها منابع اصلي آب تازه در         هاي کرانه   چشمه

محدوده مرزهاي شناخته شده اسرائيل           
ها اجازه استخراج     اگر به فلسطيني  .  باشند  مي

هاي کوهستاني داده     کافي از آبهاي سرچشمه   
مي شد و همچنين اجازه بناي يک اقتصاد            
مدرن، در اين صورت به اندازه کافي آب             

ها را      وجود نداشت که تشنگي اسرائيلي         
خاموش کند و اين امر زماني به حقيقت               

ها ازحق      پيوندد که تمامي فلسطيني          مي
شان   هاي زندگي   برگشت، آنهم نه تنها به محل     

در اسرائيل بلکه همچنين به کشور جديد خود  
افزون بر  .  مختار فلسطين برخوردار گردند    

اين، کشور خود مختار يهودي هم از اين حق         
گري   برخوردار خواهد بود سياست يهودي      
تواند   خود را ادامه دهد و تا آنجائي که مي           

هاي کشورهاي ديگر جهان را در خود         يهودي
جمع کند و در اين صورت منابع آب منطقه را     
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بجاي آن تعبير، بديلي از راه حل دو دولت و           
بهتر بگويم تعبيري صوري از راه حل دو            
. دولت، موضع نهائي سياست اسرائيل شد        

اين موضع گوياي اين است که در حاليکه در         
واقعيت اشغال همچنان ادامه دارد و                
خودمختاري يهودي بر فراز مجموعه تاريخ        
فلسطين همچنان وجود داشته و دارد و با            

الملل هم رقم خورده است،         مهر جامعه بين   
ها طوري نشان دهند      ها و فلسطيني    اسرائيلي

با زباني  .  کنند  که گويا سرزمين را تقسيم مي     
ديگر موضوع بر سر تبديل سرزمين غرب          
اردن به وضعيتي است که نوار غزه به آن            

 .دچار است
اگر المرت اخطار مي کند که اسرائيل بدون           
راه حل دو دولت به آخر خود خواهد رسيد،          

کند که    وي در مرحله نخست به اين فکر مي         
توان از ايجاد يک دولت واحد            چگونه مي 

حال اگر به موضع جبهه        .  جلوگيري نمود 
واقعي دو دولت اعتماد کنيم باز هم المرت در         

برد زيرا که وي ترس از اين          سر مي   رويا به 
دارد که راه حل يک دولت واحد نه فقط قابل           

. باشد  دسترسي است، بلکه خطرناک هم مي       
گونه   رسد دقيقا همين     شارون هم بنظر مي     

احتماال اين دو خيلي بهتر از           .  انديشد   مي
دانند که يک دولت        مي"  نيومن"و  "  آونري"

يهودي چه مفهومي دارد و کدام شرايط             
به واقع هم   .  آيد  سياسي با آن جور در نمي       

تقسيم جدي کشور همانطوري که طرفداران       
عنوان   گويند، اسرائيل را به     واقعي دودولت مي  

کشور يهودي در يک فاز مشکل و خطرناک          
به همين دليل اسرائيل تا        .  قرار خواهد داد   

کنون از هرگونه تقسيم جدي اين سرزمين          
لذا امکان  .  جلوگيري نموده و خواهد نمود       

اينکه اسرائيل اين سرزمين را تقسيم کند            
وجود نخواهد داشت زيرا که کشور يهودي         
در اين موقعيت نخواهد بود که دائما با               

در .  هاي اين تقسيم بندي زندگي کند         آمد  پي
صورت يک چنين تقسيم بندي، ديگر يک             

تواند خود را سرپا نگاه       کشور اسرائيلي نمي  
چه به لحاظ زيست محيطي و چه به           :  دارد

تقسيم اين سرزمين،    .  لحاظ حضور فيزيکي   
خيلي ساده نابودي دروني کشور يهودي           

 .بخشد نشين را سرعت مي
راه حل واقعي   «آمدهاي    بگذاريد تابرخي ازپي  

را براي کشور يهودي مورد            »دو دولت  
در ابتدا اسرائيل در همان     :  بررسي قرار دهيم  

کشور کوچک خودش با مشکل کمبود آب           
سپس اگر که سرزمين      .  روبرو خواهد بود   

ها برگردانده شود، در      غرب اردن به فلسطيني   
اين صورت اسرائيل کنترل بر قشرهاي             

، که آب تميز از     )در مناطق کوهستاني  (سنگي  
. آن جاري مي گردد را از دست خواهد داد           
 قشر هائي که در حال حاضر بخش اعظم آب 
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دوحقي که بنيادکشور   .  پافشاري خواهندنمود 
آنها انتظار  :  دهد  يهودي را موردحمله قرار مي    

خواهند داشت که از اين حق برخوردار شوند        
هاي   که طبق قوانين بين المللي با فلسطيني         

خارج از اسرائيل ازدواج کنند و اين همسران         
را به داخل کشور بياورند و همچنين                 

ها از حق برگشت          همانطور که اسرائيلي    
برخوردارند آنها هم از اين حق برخوردار           

 .شوند که اقوام خود را به کشور برگردانند
موجوديت اسرائيل يهودي درخطر است حتي      
. بيشتر از امروز با توجه به اقليت فلسطيني         

ما مي توانيم از اين حرکت کنيم که رهبريت           
اسرائيل با بي رحمي زياد ازکاراکتر يهودي         
کشورش دفاع خواهد نمود و دست آخر             
ظاهر دمکراتيک کنار خواهد رفت و پاکسازي       

 .ها انجام خواهد پذيرفت انساني فلسطيني
آيا اين دالئل پيروزي راه حل يک دولت بر            

سازد؟ آيا    راه حل دو دولت را مهيا نمي           
رهبران اسرائيل يک چنين مبارزه شديدي را        
انجام نخواهند داد که امتيازات قومي خود را         
حفظ نمايند و چون امروز از ايجاد تنها يک           
کشور جلوگيري نمايند؟ بله آنها اين کار را          

کنند اما اين مسئله ما را از هسته اصلي              مي
تا زماني که اسرائيل يک     .  سازد  بحث دور مي  

کشور قومي است مجبور خواهد بود بدالئل         
ذکر شده و بسياري دالئل ديگر اشغال را            
گسترش دهد و سياست پاکسازي انساني را        
شدت بخشد تا از ايجاد يک تاثير سياسي            

 .واقعي فلسطيني جلوگيري کند
در واقعيت، راه حل يک کشور همچون راه           
حل دو کشور، با توجه به قاطعيت اسرائيل           
براي کشوري يهودي باقي ماندن، ممکن            

ها قرار    مانع در اينجا در راه حل     .  نخواهد بود 
تا .  ندارد بلکه در خود صهيونيسم نهفته است      

زماني که اسرائيل يک کشور صهيونيستي         
است، رهبران آن چه راه حل يک کشور و چه    

 .راه حل دو کشور را نخواهند پذيرفت
توان    پرسش در اينجاست که چگونه مي          

صهيونيسم را شکست داد؟ اتفاقا اين بهترين       
با زباني بهتر . راه براي رسيدن به هدف است

اگر ما به پرداختن به راه حل دو کشور                
مان   توانيم ازانرژي   پاياني دهيم، سپس مي     

مفيدتر استفاده کنيم آنهم به اين صورت که          
دولت يهودي اسرائيل را مورد خطاب قرار          
دهيم و خواهان سرنگوني ايدئولوژي              

در نهايت شايد نماي       .  صهيونيسم باشيم  
ساختمان بيروني قابل احترام صهيونيسم         

بدون صهيونيسم مانع براي ايجاد     .  فرو ريزد 
رود و اگر چنين      يک يا دو کشور از بين مي       

است پس چرا به دنبال راه حلي نباشيم که            
ها عدالتي واقعي     ها و فلسطيني    براي اسرائيلي 
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با ديگران در يک وضعيت دائمي جنگ زندگي        
 .کند، ديگر وجود نخواهد داشت مي

سرمايه گذاران يهودي با انحالل اسرائيل          
شان با واشنگتن و تاثير          بخصوص رابطه 

هاي ميليارد    شان و با زيان     هاي لوبي   سازمان
دالري سرمايه گذاري ساالنه، عالقه خود را        

اسرائيل با  .  به اسرائيل از دست خواهند داد      
دهد و همچنين با کم         پولي که از دست مي      

شدن قدرتش، احتماال در خاورميانه به             
گمنامي فرو خواهد رفت و اردني ديگر خواهد 

تحت چنين شرايطي خيلي سريع            .  شد
اي از يهوديان صاحب           مهاجرت گسترده  

امتياز که بسياري از آنها داراي پاسپورت          
 .دوم هستند، انجام خواهد پذيرفت                 

سوما اينکه کشور يهودي، ديگر آنچنان            
: کنند  يهودي نخواهد بود که ديگران فکر مي        

در حال حاضر يکي از پنج اسرائيلي                 
با وجود اينکه براي تحقق        .  فلسطيني است 

تمامي شهرک    »راه حل واقعي دو دولت       «
نشينان يهودي احتماال مناطق اشغالي را ترک       
خواهند نمود و به اسرائيل باز خواهند گشت         
اما با فلسطيني هائي که شهروندي اسرائيل         

ها از    را دارند چه خواهد شد؟ اين فلسطيني        
باشند و    سال پيش شهروند اسرائيل مي       ٦٠

کنند که    بطور قانوني در سرزميني زندگي مي     
. ها به خانواده آنان تعلق داشته است           نسل

همچنين نزد آنان رشد جمعيت بزرگتر از           
مردم يهودي است، پس چرا آنها در اسرائيل         

 »بمب ساعتي جمعيتي      «عموما بعنوان       
 .شوند خوانده مي
ميليون ساکنين در فضاي           ۳/١اگر اين     

با خشونت از اسرائيل        »پيمان دو کشور   «
دار نمودن حقوق     بيرون رانده شوند، خدشه    

المللي توسط کشوري دمکراتيک به              بين
وسعتي خواهد بود که در عصر نوين                

اي نداشته است و همچنين به نوعي             نمونه
پاکسازي انساني خواهد بود که روي حوادث       

را که اسرائيل از آن زاده شد،            ١۹۴٨جنگ  
 .سفيد خواهد نمود

چرا ما بايد اصوال    :  پرسش در اينجا اين است    
فکر خود را      »راه حل دو کشور    «در باره    

مشغول سازيم، زماني که اين دو کشور تحت 
آيند؟ بجاي آن      چنين شرايطي بوجود مي     

تصور کنيم که کشور جديد يهودي چون            
امروز به خود ظاهر يک سيستم دمکراتيک را        
داده و اين شهروندان در سرزمين خود             
همواره زندگي نموده و به حقوق خود دست         

در يک کشور يهودي که        .  نمودند  پيدا مي 
ها کنار گذاشته     رسما دعوايش را با فلسطيني    

باشد، صداي شهروندان فلسطيني براي           
رسيدن به حقوق برابر و براي برداشتن             

مهمتر از  .  انسان درجه دوم، بلند خواهد شد      
 همه اين است که آنها قبل از همه بر دو حق 
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اينکه هر دو کشور تالش خواهند کرد بخش          
بزرگي از مردم خود را از گوشه و کنار               
جهان يک جا جمع کنند، قطعا به يک بحران            

اي خواهد انجاميد و اگر يهوديان          آب منطقه 
اسرائيلي در صورت کمبود آب شروع به            

هاي بزرگ کنند، در اين صورت            مهاجرت
اسرائيل دليلي بزرگ خواهد داشت تا با ابزار        

دنبال يافتن آب     عادالنه و يا غير عادالنه، به       
ما مي توانيم از اين حرکت کنيم که            .  باشد

اسرائيل بعنوان چهارمين ارتش قدرتمند           
هائي براي جنگ برعليه      جهان خيلي زود بهانه   

. ترين همسايگانش پيدا خواهد نمود        ضعيف
ها و شايد هم         بخصوص بر عليه فلسطيني    

. لبنان تا بدين وسيله آب آنها را هم بدزدد            
کمبود آب را طبيعتا يک کشور مشترک هم           

اما حداقل در يک چنين     .  تواند داشته باشد    مي
هائي بوجود خواهند آمد که       کشوري مکانيسم 

هائي را تخفيف دهد و با توجه به          چنين تشنج 
هاي   رشد جمعيت و توسعه اقتصادي، ذخيره     

 .آب را عادالنه تقسيم نمايد
دوما اينکه با پايان يافتن اين اشغال، بخش           
بزرگي از ارتش شهروندي عظيم يهودي           

افزون .  اند  اسرائيل براي دفاع از کشور زيادي     
بر اين، انحالل مجموعه ارتش اسرائيل هم           
نقش اسرائيل را در منطقه تغيير خواهد داد و         

اش را با تنها قدرت بزرگ جهان                 رابطه
همچنين در اين     .  دار خواهد نمود       خدشه

صورت اسرائيل ديگر در مناطق اشغالي            
آزمايشگاهي نخواهد داشت که در آن               

هاي   محصوالت صنايع کنترل کننده و تکنيک      
هاي   شمار و استراتژي    هاي بي   کنترل انسان 

اگر اسرائيل  .  هاي جنگ را آزمايش کند       جبهه
ها مبارزه کند         خواست با فلسطيني        مي
بايست اين مبارزه را در يک جنگ منظم            مي

حتي اگر که اين جنگ ميان دو          .  انجام دهد 
شک   بي.  گرفت  طرف کامال نابرابر انجام مي     

اهللا سريعا در        ها هم چون حزب         فلسطيني
کنند که ارتش     منطقه سرمايه گذاراني پيدا مي    

و شبه نظاميان آنان را مسلح نموده و                
 .تعليمات نظامي دهند

تجربه و شهرتي که اسرائيل حداقل نزد             
ارتش آمريکا پيدا نموده است ـ از طريق              

اش و از طريق اختراع          متدهاي اشغالگرانه 
هاي نو و هوشمندانه که توسط آن             تکنيک

نمايد ـ تمامي اينها      ها را کنترل مي     روح عرب 
بسرعت از بين خواهند رفت و همچنين ديگر         
آمريکا هم براي اشغال طوالني مدت عراق          

 .احتياجي به اسرائيل نخواهد داشت
بعالوه ائتالف استراتژيک اسرائيل با آمريکا       

انشعاب جهان عرب   :  هم برهم خواهد خورد    
هاي   از طريق اشغال و از طريق امضاي پيمان  

 صلح باکشورهاي خودي درحالي که همزمان 
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در اين فاصله کامال ثابت شده است که جنگ          
آمريکا در عراق اشتباهي وحشتناک بوده          

سرباز آمريکائي کشته     ۴٠٠٠در حدود   .  است
سرباز مجروح، ناقص و يا       ۵٨٠٠٠اند و     شده

سرباز ديگر    ۷۳٠٠.  اند  شديدا بيمار گشته   
آمريکائي هم در افغانستان به همين                 

سرباز    ١٠٠٠٠.  اند   سرنوشت دچار گشته    
آمريکائي با مشکالت فيزيکي و اختالالت           

اند   عصبي از عراق به آمريکا مراجعت نموده       
هاي    و بطور طوالني مدت دچار بيماري           

 .جسمي و رواني حاد خواهند بود
هرچقدر هم که رژيم صدام حسين بد بوده           
باشد اما امروز زندگي روزمره مردم عراق         

بسياري .  بسيار بدتر از آن زمان شده است        
هاي   ها، خانه   ها، مدارس، بيمارستان    از خيابان 

اند   هاي اين کشورمنهدم شده     مسکوني وموزه 
و تامين برق و آب مردم بدتر از قبل از جنگ           

هاي قومي و مذهبي        خشونت.  گشته است 
اند و هرج و مرج اين کشور را به           شدت گرفته 

ها   يک آهن ربا براي جذب انواع تروريست         
اين برداشت که حمله       .  تبديل نموده است    

ها اين کشور را دمکراتيزه         نظامي آمريکائي 
خواهدنمود وتغييرات درخاورميانه را سرعت 
. خواهد بخشيد، امروز ديگر خيالي باطل است      

اگر که هزينه اين جنگ بطور کامل پرداخت           
ها قروض    بشود، در اين صورت آمريکائي      

دولتي شان چندين بيليون دالر بيشتر خواهد       
جنگ عراق همچنين قيمت نفت را باال           .  شد
بدين طريق، اين جنگ به انواع مختلف          .  برد

 .اقتصاد ملي آمريکا را ضعيف نمود
اي که جنگ در عراق       با توجه به رنج انساني    

هاي اين جنگ     بوجود آورد، تنها درباره هزينه    
. صحبت کردن کمي دور از عاطفه خواهد بود       

تواند درد کشته        مسلما اعداد خشک نمي      
العمر ناقص    شدگان و يا کساني که مادام         

با اين وجود اعتقاد    .  شوند را تسکين بدهد     مي
هاي اين    داريم که مهم است در باره هزينه         

 .جنگ ديدي روشن داشت

 هزينه هاي جنگ اول خليج

تصميم ورود به جنگ بر مبناي شروط اوليه         
ادعا شد که رابطه ميان       .  غلط انجام پذيرف   

 ١١صدام حسين و ضربات وحشتناک              
و    »ورلد تريد سنتر    «به      ۲٠٠١سپتامبر   

اطالعات غلط    .  وجود دارد       »پنتاگون«
توجه به گزارش     بي(سرويس امنيتي آمريکا     

بازرسان سازمان جهاني انرژي اتمي که به         
به اين ادعا ختم    )  اي عکس رسيده بودند     نتيجه

 .شد که عراق تسليحات کشتار جمعي دارد
بسياري ادعا داشتند که جنگ بسرعت به            
اتمام رسيده و دمکراسي در عراق دوران           
شکوفائي خود را تجربه خواهد نمود و              
بالخره اين نظر نمايندگي شد که جنگ               

اي کم خواهد داشت و خودکفا خواهد           هزينه
اما در واقعيت ثابت شد که هزينه جنگ         .  بود

ها و امکانات مالي      در رابطه با زندگي انسان     
بطور تخميني،   .  کشور غول آسا است        

هاي اقتصادي و دولتي اياالت متحده          هزينه
کند،   تريليون دالر حرکت مي      ۳آمريکا روي   

در حالي که ممکن است ساير کشورهاي            
. اي دوبرابر اين داشته باشند      جهان هم هزينه  

 ۳در اين کتاب، يک موضوع بر سر همين             
تريليون دالر است زيرا که آمريکا قروض           

. ها سال ديگر بايد بپردازد        اين جنگ را ده    
تازه بايد توجه نمود که هزينه حقيقي جنگ           

هاي قديمي است که       بسيار بيشتر از تخمين    
 .دولت بوش اعالم کرده بود

اياالت متحده آمريکا همين حاال هم قيمتي           
. گزاف براي حمله به عراق پرداخته است           

مشهودترين فشار، قصاصي است که مردان       
فشار .  بايست پرداخت کنند   و زنان جنگنده مي

هاي   هزينه.  اقتصادي آنچنان مشهود نيست    
ها تامين    جاري که بيش از حد از طريق وام         

شوند براي حفاظت از نيروي نظامي              مي
آمريکا و پياده کردن اهداف آمريکا کافي            

کم گرفته    نبوده است اما همين هم خيلي دست      
 هزينه هاي آتي که بعد از خروج آمريکا . شد
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از عراق همچنان افزايش خواهند يافت نيز           
ها   اين هزينه .  پوشي شده است    هدفمندانه پرده 

هاي   مطمئنا گزاف خواهند بود و همواره نسل      
ها را زير فشار قرار خواهد          بعدي آمريکائي 

 .داد
 ١۹۹١اين نتيجه اي است از جنگ خليج در            

کرد اين جنگ هم چون جنگ         آمريکا فکر مي  (
اي بر دوش آمريکا با       اول خليج، بدون هزينه   

، جنگي که    )موفقيت به پايان خواهد رسيد       
کمتر از دو ماه طول کشيد و بدون اينکه               

 ٦۹۴۵۵٠مبارزات بر روي زمين باشد،             
 ١۴٨.  سرباز آمريکائي در خليج مستقر شدند     

سرباز   ۴٦۷سرباز آمريکائي کشته شدند و        
. در عمليات مستقيم جنگي زخمي گشتند           

عمدتا عربستان سعودي و     (متحدين آمريکا    
هزينه اغلب عمليات نظامي جنگ اول        )  کويت

اگر که شروع کنيم به     .  خليج را بعهده گرفتند   
حساب کردن، بايد گفت که جنگ اول خليج           

 .اي بوجود نياورد براي آمريکا اصال هزينه
البته بايد توجه نمود که تعداد بسياري از             
سربازان قديمي و سالخورده آمريکائي            

ها   بخاطر شرکتشان درجنگ، ازانواع معلوليت    
نحوي که اياالت متحده آمريکا       برند به   رنج مي 

سال که از اين جنگ          ١٦امروز ـ بعد از        
 ۴/۳گذرد ـ هنوز هم بايد ساالنه بيش از             مي

ميليارد دالر براي رفع خسارت، بازنشستگي       
هزار نفر    ۲٠٠و حق معلوليت به بيش از           

سرباز سالخورده و قديمي جنگ اول خليج          
 .بپردازد

ميليارد دالر به     ۵٠آمريکا تا کنون بيش از        
سربازان قديمي براي معلوليت هاي جنگ           
خليج پرداخت کرده است که البته اين مخارج         

هاي معالجات پزشکي مجروحين      شامل هزينه 
جنگي، استقرار نيروي نظامي آمريکا در            
کويت، تحقيقات پزشکي در باره مواد               

اي که در اين       شيميائي جنگ و تمامي خدمه     
حتي .  برنامه به خدمت گمارده شدند، نيست       

اين مقدار هزينه خارج از اثرات اقتصادي            
ديگري چون براي مثال نقصان درآمد در           
حدود صد هزار سرباز که با مواد شيميائي          

نفر   ۴٠٠٠٠جنگي سروکار داشته و در حدود       
آنها براي هميشه قادر به کار کردن نخواهند         
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 دالر  هـزينـه واقعـي جنـگ عـراق  ۳.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

همراه ليندا بيلمز نوشته است،         جوزپ استيگليتز دارنده نوبل اقتصاد، در کتاب جديدش که به             

هاي اقتصادي اين    اين دو در اين کتاب تنها هزينه       .  کند  بار جنگ عراق را فاش مي        آمدهاي فاجعه   پي

اند، بلکه همچنين آنها تاثيرات طوالني مدت سياسي،            جنگ را براي آمريکا و جهان محاسبه نکرده         

دهند را هم    هاي آينده خود را نشان مي      ها و دهه   اجتماعي و غير بشردوستانه اين جنگ را که در سال         

 .اند مشخص نموده

هائي از    در مونيخ، بخش    »انتشارات پانتئون «چاپ آلمان، با اجازه ناشر کتاب       "  يونگه ولت "روزنامه  

 .چاپ رسانده است را به »خروج از عراق«مقدمه و همچنين بخش هفتم کتاب باعنوان 
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 هزينه واقعي جنگ عراق

دالر برسيم    تريليون  عدد سه   براي اينکه ما به   
هاي مالي ناقص و سيستم       بايست به طرح    مي

گمراه کننده حسابداري دولت آمريکا نظري        
شايد بنظر عجيب باشد اما اين جنگ       .  بيافکنيم

به لحاظ اقتصادي موضوعي بسيار پيچيده        
امروزه هيچ شرکتي تجارتش را بدون       .  است

هاي مدرن و اطالعات روز        استفاده از روش  
کنند تا    اين اطالعات کمک مي   .  انجام نمي دهد  

. سيستم حسابداري اين شرکت دقيق باشد        
اما ادارات دولتي آمريکا از متدهائي براي           

کنند که    حسابداري بخش همگاني استفاده مي    
همانطوري .  بسيار بد وغيرقابل اطمينان است    

که کمبود صورتحساب دربخش خصوصي       
کند،    سرمايه گذاران را گيج و گمراه مي            

همانگونه هم حسابرسي نامطمئن در بخش         
دولتي شهروندان را در باره مسائل واقعي و        

زماني .  سازد  وضعيت مالي دولت گمراه مي     
که توماس ويلسون از گارد ملي که در کويت         
مستقر شده بود، از وزير دفاع اسبق آمريکا         
دونالد رامسفلد پرسش معروف خود را نمود       

"که دليل ما سربازان بايد مراکز             چه   به: 
هاي محلي را بدنبال آهن پاره و شيشه           زباله

خرده بگرديم تا بدان وسيله خودرو هايمان         
را زرهپوش سازيم؟ رامسفلد پاسخ داده بود       

"که رود که دارد     آدم با ارتشي به جنگ مي      : 
خواست داشته باشد     نه با ارتشي که دلش مي     
 ".کند و يا براي آينده آرزو مي

در ارتشي که ما داشتيم       ۲٠٠۳در ماه مارس    
ابزاري چون لباس   .  کمبود ابزار وجود داشت   

ضد گلوله و يا خودروهاي ضد گلوله،               
ابزاري که براي انجام يک چنين جنگي بسيار        

در حاليکه همين ارتش از       .  ضروري بودند 
زيردريائي وديگرتسليحات سنگين برخوردار    

در همان زمان نمايندگان رده باالي           .  بود
سازماني که  (المللي انرژي اتمي      سازمان بين 

مامور بود مطمئن شود که آيا رژيم صدام از         
) سالح کشتار جمعي برخوردار است يا نه          

درخواست نمود که شش ماه ديگر به آنها            
وقت داده شود تا کارشناسان آنها کار              
. تحقيقات خود را در عراق به انجام رسانند         

ها براي حمله به عراق آنچنان          اما آمريکائي 
هاي سازمان      عجله داشتند که به توصيه        

انرژي اتمي توجهي نکرده و مردان و زنان           
جوان خود را به جبهه جنگ روان نمودند             
بدون اينکه آنها را با ابزار متناسب براي             
حفاظت از جانشان در مقابل خطرات ايمن           

از برنامه مالي دولت آمريکا مشخص      .  سازند
هاي آغاز جنگ عراق نسبتا       شود که هزينه    مي

هاي   اما اکنون کشور درگير هزينه      .  کم بود 
طوالني مدت براي تامين سربازاني است که        

 .اند در اين فاصله زخمي شده

بسياري از اين   .  پذيرد  طوالني مدت انجام مي   
شود و   ها بطور ناقص رسيدگي مي تقاضانامه

بايست اعتراض نمايند     سربازان آمريکائي مي  
و بعد از مراجعت به آمريکا جنگي جديد را            

بار با ماموران دولت        شروع کنند، اما اين     
زماني که جنگ در      ۲٠٠۵در سال   .   خودشان

گرماگرم خود بود، وزارت معلولين طرح           
بودجه درمان پزشکي معلولين را اعالم نمود       

به (گشت    که به تخمينات شروع جنگ بر مي        
لحاظ تعداد معلولين و به لحاظ مقدار                

 ۲٠٠٦زماني که جنگ در سال            ).  بودجه
اش   گسترش يافت، اين وزارتخانه طرح بودجه   

بنابراين .  تنظيم نمود   ۲٠٠۳را نسبت به سال     
آور نخواهد بود که          ديگر براي ما تعجب      

اي که    مسئله.  بودجه اين وزارتخانه تمام شود    
طور کوتاه    کنگره آمريکا را مجبور نمود به       

مدت سه ميليارد دالر ديگر تصويب کند تا           
برنامه اين وزارتخانه براي دوسال ديگر           

 .پيش برده شود به
پريزيدنت بوش مجددا از          ۲٠٠۷در سال     

کنگره خواهان بودجه اضافي در حدود             
چندين ميليارد دالر شد تا بدان وسيله               

هاي معلولين ارتشي قادر باشند         بيمارستان
از تعداد بسيار زياد سربازان معلول جنگي          

اما حتي  .  در اين بيمارستان ها مراقبت نمايند     
اين مقدار بودجه خارج از برنامه هم کافي            
نخواهد بود تا عدالت را براي معلولين               

وابستگان اين  .  برگشته از جنگ اجرا نمايد      
بايست خود براي اين کمبود          سربازان مي 

 .تدارکات درماني بپردازند
همانطور که در فصل سوم کتاب آورده شده        
است، اين بيمارستانهاي ارتشي اوج قله يخ          

سربازان زخمي  .  رسوائي ملي آمريکائي است   
بعد ازمراجعت به وطن دچاريک بوروکراسي      
وحشتناک و مبارزه ميان وزارت دفاع و             
وزارت معلولين که براي مجروحين                
اورژانسي، جنگ کاغذي و مجادله طوالني          

دهند،   هاي مالي انجام مي      مدت بر سر هزينه    
با توجه به اين واقعيت که هنوز در        .  شوند  مي

هزار    ۹٠٠منطقه جنگ عراق و افغانستان          
سرباز آمريکائي وجود دارند، مهم است اين        
اشتباهات را تصيح نمود تا در آينده                 

هاي درماني و بازنشستگي، قرباني          برنامه
خودکامگي سياسي نگردند، همانطوري که        

 23صفحه   .سال گذشته اتفاق افتاد ۵در 

سال بعد از شروع جنگ، افکار عمومي             ۵
آمريکا بشدت در باره استراتژي خروج از          

تنها شرکت  .  پردازد  عراق به بحث و گفتگو مي     
ها به اشغال     کنندگان بسيار قليلي در اين بحث     

ها بنظر مي     بحث.  دهند  دائمي عراق راي مي    
رسد ديگر بر سر اين نيست که آيا آمريکا            
بايد عراق را ترک کند يا نه، بلکه بحث ها بر             

 .کند سر اين است که کي اينکار را مي
با وجود اينکه رئيس جمهور جرج بوش             

هاي جنگ را با اين         بررسي در باره هزينه    
توان با نظر     دليل که سياست دفاعي را نمي       

اهميت   حسابرسان نخودشمار تعيين نمود، بي    
دانسته است، اما بايد در تصميمات براي            

هاي حقيقي،      گذاري ميان گزينش       سرمايه
ها را  بعنوان فاکتورهائي         وضوح هزينه   به

حساب نمود که قابل مطالعه و بررسي              
هاي تاکنوني و      نه تنها مقدار هزينه     .  باشند

طريقه مصرف آنها، بلکه همچنين تاثيرات          
تصميمات آتي هم بايد مورد توجه و بررسي        

تصميمات هميشه بر بستر        .  قرار گيرند  
اما روند   .  شوند  اطالعات ناقص گرفته مي     

کند تا در     مدرن علمي اقتصاد به ما کمک مي       
باشند   باره اطالعاتي که در دسترس ما مي         

آگاهي بهتري پيدا کنيم و تحت يک چنين              
 .وضعيت نامناسبي تصميمات بهتري بگيريم

 خدمات ناقص معلولين

مستقل از اينکه آيا رفتن به جنگ درست بود          
يا غلط و يا اينکه اعتقاد داشت که جنگ خوب          

ها وظيفه      يا بد اجرا شد، اکثر آمريکائي          
دانند کساني که جانشان را        اخالقي خود مي  

دست گذاشتند و در        براي کشورشان کف   
نتيجه جنگ معلول شدند را از خدمات                
درماني و ساير خدمات معلوليت برخوردار        

اي بسيار پرهزينه      اين خود مسئله   .  سازند
است و دولت آمريکا بايد در اين راستا               

 .امکانات کافي مالي را فراهم سازد
اندازه کافي و مناسب      تا کنون دولت آمريکا به    

به اين امر رسيدگي ننموده است و براي              
اند،   معلولين جنگ عراق که به خانه برگشته        

خدمات درماني واجتماعي کافي فراهم ننموده 
هاي وزارت معلولين در          بيمارستان.  است

دربسياري .  برند  کمبود مالي و بودجه بسرمي    
. از شهرها خدمات درماني ناکافي است            

هاي معلولين براي        رسيدگي به تقاضانامه    
 مسئوليتي و  مددهاي درماني و اجتماعي با بي
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چه چيزي را بايد بجاي جنگ تامين مالي           

 نمود؟

آنچه که براي سربازان آمريکائي صادق           
است همچنين براي ارتش آمريکا هم صادق         

بازسازي ارتش هزينه بسيار خواهد       :  است

توافق بسياري در اين زمينه وجود         .  داشت
دارد که بايد قدرتي را که ارتش آمريکا قبل           
از جنگ داشت مجددا بازسازي کنيم و              
نهادهائي چون گارد ملي را از نو سازماندهي        

هائي را اعالم نموده که        ارتش هم برنامه  .  کنيم
اين .  زياد کند   ۲٠١۲جيره داوطلبان را تا سال      

تصميمات مخارج زيادي خواهند داشت که         
 .اند مجموعه آنها تا کنون تخمين زده نشده

پرسش در اينجا نيست که آيا آمريکا توان           
. آنها دارند. اين سه تريليون دالر را دارد يا نه

وقتي يک خانوار معمولي آمريکائي در سال         
هزار دالر داشته      ۷٠درآمدي حدود      ۲٠٠٦

است، پس خيلي بيشتر از آنچه که احتياج            
درصد آنرا    ١٠حتي اگر ما      .  داريم، داريم 

وميل کرده باشيم با اين وجود وضع ما          حيف
نخواهد بود، زماني     ١۹۹۵اکنون بدتر از سال     

که آمريکا کشوري مرفه با اقتصادي شکوفا        
کوچکترين خطري وجود ندارد که يک يا       .  بود

دو و يا سه تريليون دالر اين کشور را دچار           
بلکه پرسش اساسي اين      .  ورشکستگي کند 

است که ما با يک يا دو يا سه تريليون دالر             
خواستيم بکنيم؟ از چه چيزهائي بايد         چه مي 
پوشي کنيم و به زبان اقتصاددانان،            چشم
 هاي سودآور کدامند؟ هزينه

جرج بوش به هنگام آغاز دومين دور رياست        
جمهوريش گفت که بيمه بازنشستگي همگاني      

با .  در آمريکا در بحران سختي قرار دارد          
اي که براي جنگ عراق بکار گرفته            سرمايه

توانستيم مشکل بيمه بازنشستگي      شد، ما مي  
با يک تريليون   .  سال آينده حل کنيم     ۵٠رابراي

ميليون خانه مسکوني      ٨توانستيم    دالر مي 
ميليون معلم ديگر     ١۵ديگر بسازيم ودرحدود    

براي مدارس دولتي به مدت يکسال استخدام        
ميليون کودک    ١۲٠ماميتوانستيم شرکت :  کنيم

هد «اي    را در برنامه آموزش پيش مدرسه       
. براي مدت يکسال تامين مالي کنيم         »استار

ميليون کودک را به مدت       ۵۳٠ما ميتوانستيم   
يکسال بيمه خدمات درماني کنيم و يا بمدت          

ميليون دانشجو    ۴۳چهار سال هزينه تحصيل     
حال .  هاي دولتي بپردازيم     را براي دانشگاه   

 .تمامي اين اعداد را ضربدر سه کنيد
هيج شکي وجود ندارد که اگر آمريکا يک يا           
دو تريليون دالر را طور ديگري هزينه کرده          

همانطور که  .  داد  بود، امنيتش را افزايش مي     
کتاب اشاره خواهيم نمود،        ۵ما در فصل      

شد اگر که اين پول       تر مي   اقتصاد آمريکا قوي  
 را در بخش آموزش و تکنولوژي و تحقيقات 

که اين مبلغ را برايش سودمندانه هزينه نمود        
توانستيم با اين مبلغ، امنيت و رفاه           و ما مي  

 .آمريکا را باال ببريم

 خروج از عراق

در حاليکه مباحثه سياسي داغي در باره             
زمان خروج آمريکا از عراق در جريان است،        

رسد که دولت بوش تصميم دارد           بنظر مي 
بطور طوالني مدت در عراق حضور نظامي         

اياالت متحده آمريکا از سال        .  داشته باشد 
صدها پايگاه در عراق ايجاد کرده              ۲٠٠۳
ها   ها به عراقي     بسياري از اين پايگاه    .  است

پس داده شده اما برخي از آنها نمادي است           
که اشغال عراق توسط آمريکا را براي               

يکي ازبزرگترين  .  طوالني مدت نشان ميدهد    
اسد است که مهمترين      ها، پايگاه ال    اين پايگاه 

انبر   قرارگاه ارتش آمريکا است و در شهر ال        
کيلومتري غرب بغداد قرار گرفته و         ۲٠٠در  

سرباز و خدمه ديگر در آن        ١۷٠٠٠در حدود   
همچنين مهمترين مقر ارتش  . باشند مستقر مي

که در  ...  آمريکا براي ترانسپورت هوائي و      
سرباز و چندين هزار خدمه         ۲۲۵٠٠حدود  

هاي خصوصي در آنجا       غير نظامي شرکت   
باشند، کمپ تاجي نام دارد که            مستقر مي 

بزرگترين مرکز خريد عراق در آنجا داير            
همچنين پادگان منطقه تاليل در       .  شده است 

جنوب از ديگر مقرهاي مهم ارتش آمريکا           
آمريکا همچنين ساختن سفارتخانه      .باشد  مي

بسيار عظيمي را در بغداد آغاز نموده است          
بار بزرگتر از مجموعه      ٦که اين سفارتخانه    

 .سازمان ملل متحد در نيويورک است
آسا   هاي ارتش آمريکا بسيار غول      اين قرارگاه 

 ۷/۲بالد    طول و عرض قرارگاه ال     .  باشند  مي
کيلومتر است و احتياج به دو         ٨/۴کيلومتر و   

. خط اتوبوس براي جابجائي پرسنل دارد          
تر و      تاليل عريض     اسد و ال       قرارگاه ال  

کيلومتر   ۵۲تراند و هر کدام بيش از            طويل
حتي نزديک بغداد هم      .  مربع وسعت دارند   

ليبرتي   -نام ويکتوري   پادگاني وجود دارد به   
. کيلومتر مربع وسعت دارد     ۲۲۵که در حدود    

ها فرودگاه نظامي بسيار      در مرکز اين پايگاه   
ترين   پيشرفته و بزرگي که مجهز به مدرن         

تکنولوژي و باند مجهز براي فرود تعداد             
بيشماري هواپيما، جت جنگي، هلوکوپتر           
جنگي و هواپيماهاي ترانسپورت است قرار        

ها از امکانات مجزاي       اين پايگاه   .گرفته است 

توليدبرق و آب، سيستم الکترونيکي ارتباطي،      
سيستم تهويه و گرما و سرما، تاسيسات            
پزشکي و همچنين سيستم امنيتي گسترده         

ها، سينما،    ها و بوتيک    فروشگاه.  برخوردارند
ها و    هاي ورزشي، رستوران    دانسينگ، محل 

تليت براي   اهاي آمريکائي و س         انواع کافه  
 .دراين پايگاه ها وجود دارند... تلويزيون و
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همچنين آمريکا براي   .  نمود  گذاري مي   سرمايه
داشت اگرکه    مبارزات آتي وضعيت بهتري مي    

بخشي از سرمايه تحقيقاتي را در راه توسعه        
نمود و    تکنولوژي انرژي آلترناتيو صرف مي    

جوئي در انرژي،      در جهت صرفه       يا تالش 
توانست   آمريکا مي .  شد  پشتيباني مالي مي   

وابستگي خود به نفت را تقليل دهد و قيمت            
شد   تر نفت که از اين کار حاصل مي             پائين
توانست بر روي تامين مالي برخي از             مي

تهديدات کنوني که امنيت آمريکا را مورد            
 .دهند، تاثير بگذارد مخاطره قرار مي

هاي مستقيم    با مقدار پولي که کمتر از هزينه       
درصد   ۷توانست    باشند، آمريکا مي    جنگ مي 

از توليد ناخالص داخلي را براي کمک به             
. کشورهاي در حال توسعه اختصاص دهد        

شد،    پولي که به اين منظور پرداخت مي            
توانست ميلياردها انسان را از فقر رهائي          مي

اياالت متحده آمريکا امروز به آفريقا،      .  بخشد
ميليارد   ۵يعني فقيرترين قاره جهان، ساالنه       

اين پول کمتر از هزينه ده      :  دالر کمک مي کند   
تريليون   ۲.  روز مبارزه آمريکا در عراق است     

دالر اين امکان را براي آمريکا بوجود               
آورد تا وظايفش را در مقابل فقيرترين            مي

 .سال انجام دهد ۳۳کشورها براي مدت 
اگر آمريکا يک نقشه اساسي براي خاورميانه       

ريزي   و يا کشورهاي در حال توسعه طرح         
توانست با کمک اين طرح شايد          کرد، مي   مي
ها را در اين مناطق        ها و مغزهاي انسان     قلب

آمريکا مي توانست حتي با     .  از آن خود سازد   
بخش کوچکي از پولي که تا کنون براي جنگ         
 .عراق هزينه کرده است، به اين اهداف برسد        

الملل خود را موظف نموده است          جامعه بين 
در جهان      ۲٠١۵که بيسوادي را تا سال           

ميليارد   ٨اين وظيفه ساالنه      .  کن کند   ريشه
دالر هزينه خواهدداشت که درحقيقت مساوي    

 .است با هزينه دوهفته جنگ در عراق
تالش هاي آمريکا که عراقي ها را براي               
بازسازي کشورشان کمک کند، با شکست         

کنگره آمريکا    ۲٠٠۳درسال  .  روبروشده است 
ميليارددالر کمک براي بازسازي      ۴/١٨بامبلغ  

مبلغي که اگر بطور       .  عراق موافقت نمود    
ها حساب کنيم، سه برابر       سرانه  براي عراقي   

شود که ما براي هر اروپائي          آن چيزي مي   
اما ما بجاي اينکه اين مبلغ را          .کنيم  هزينه مي 

فورا خرج کنيم تا رآکتورها، تاسيسات نفتي        
و مدارس عراق را بازسازي نمائيم، بخش           
اعظم اين سرمايه در بوروکراسي پنتاگون و        

يکسال بعد  .  کنگره آمريکا عمال مسکوت ماند    
وضعيت امنيتي عراق بدتر شد و ما اعتماد           
انسانها را از دست داديم و در نتيجه، بخش           
اعظم اين سرمايه يا براي عمليات نظامي            

در هرحال  .  صرف شد و يا اصوال هزينه نشد      
 آنچه مسلم است، موارد زيادي وجود داشت 



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۲۴صفحـه     ١۳٨۷خرداد    

مثال هاي بيشماري براي اين مسئلـه وجـود     
کـارتـر   )  افغانستـان ( در آسياي مرکزي : دارد

از مجاهدين بعد از حمله نـظـامـي      )  دمکرات( 
شوروي پشتيباني کرد تـا هـمـانـطـور کـه           
مشاورامنيتي کارتر برژينسيکي فرموله کرده 

را آمـاده       » ويتنـامشـان  « شوروي ها :  است
سال جنگ، شـوروي هـا      ١٠اما بعد از .  کنند

عقب نشيني کردند و آمريکائي ها به لـحـاظ     
عدم منافع اقتصادي و سياسي افغانستان را   

 .رها کردند
افتد در    هر آنچه که امروز در عراق اتفاق مي

الگوي قديمي هردو حزب آمريکـائـي وجـود      
هاي امنيتـي،   شکنجه، تحريفات سرويس:  دارد

اعتقاد به ايـن کـه بـازارهـاي شـکـوفـا و                
دمکراسي خواهد آمد زماني که خشونت بـه    

برگشت راديکال از اين الگو، بعـد  .  پايان رسد
از انتخابات آتي آمريکا هم محتمل نـخـواهـد    

فضاي بازي وجود دارد اما بـايـد آنـرا      .  بود
تـمـامـي کـانـديـدا هـا            .  بطور رئاليستي ديد

خواهان تحريمات بر عليه ايران و تغيير رژيم 
در عراق همه کانديداها با اين .  باشند ايران مي

دو تصميم درگير هستند که آيـا در عـراق         
بمانند و شايد تحريک به خشونت کنند و يـا    

 ۱۹٦۹مانند سـال     آيا به:  اين کشور رها کنند
 .در افغانستان ۱۹۸۹در ويتنام عمل کنند و يا 
هـاي     آل   طلب با ايـده  ممکن است يک هژموني

ليبرالي بهتر باشد از يکي بدون آن، اما تحـت  
ها الگوي سياست خارجي آمريـکـا    آل اين ايده

ها اسـت کـه        آل همين ايده.  شکل گرفته است
جهان بيني آمريکائي را تعيين مـي کـنـد و          
جهان بيني ها مرزهاي ممـکـن را تـعـيـيـن           

بلـه مـا مـي        « جمله معروف اوباما .  کنند مي
چرخشي راديکال نـيـسـت، بـلـکـه            » توانيم

خوشبيني و اعتماد به نفس و خودخواهـي و    
تکبر مبلغانه آمريکائي است که همـواره مـي     

 . »!ما موفق خواهيم شد«: گويد

هاي منتخب  دمکراسي عقالني نبود زيرا دولت
مردم هدف ديگري را بجز اقتصاد لـيـبـرالـي     

در فـاصـلـه جـنـگ سـرد،           .  کردند دنبال مي
دمکراسي و خودمختاري سياسي، هندوچين، 
اندونزي، ايران، غنا، کنگو و تمامي آمريکـاي  

لـيـسـت    :  التين قرباني سياست آمريکا شدنـد 
کاملي از جنگ هاي مستقيم و غير مستقيم و   

بايست کشورهاي در  هاي پنهاني مي آکسيون
 .حال توسعه را آزاد سازد

. مين نـکـرد     نامه هوشي  ۸ترومن توجهي به 
هائي که وي در آنها خواستـه بـود کـه         نامه

موقعيت منطقه از سوي سازمان ملل مـتـحـد    
هردو ازحزب ( کندي وجانسون .  روشن گردد

ملوين لـفـلـر    .  جنگ را توسعه دادند)  دمکرات
انداز تجزيـه   تاريخ شناس که خود را با چشم

هاي کمونيستي مشغول سـاخـتـه بـود        جناح
اي    هيچ تجزيه و تحليل کار شده« :  نويسد مي

 .»وجود نداشت
هم تجزيه و تحـلـيـل     ۱۹۵۱همچنين در سال 

زماني کـه کـنـسـرن نـفـتـي              .  درستي نشد
خـواسـت    مي » بريتيش پتروليوم« بريتانيائي 

همان قيمتي را که به ديگر توليد کنندگان نفت 
پردازد، به ايران نپردازد، واشـنـگـتـن از        مي

پشتيباني نمود و نـخـسـت        » ب پ« کنسرن 
وزير منتخب مردم ايران را کـه عـروسـک          

. بازي شوروي نبود، سرنگون نمود شب خيمه
وي تازه بعد از اينکه شرکـت هـاي نـفـتـي          
کشورش را بايکوت نـمـودنـد و آمـريـکـا             

اش را متوقف نمـود،   هاي کمک رساني برنامه
 .کمک شوروي را قبول کرد

زماني که آمريکا نفت ايران را از دسـت داد      
، از رژيـم      ) ۱۹۷۹بخاطر انقالب اسـالمـي       ( 

ديکتاتوري بعث عراق بر عليه ديـکـتـاتـوري       
اسالمي ايران پشتيباني نمود تا اينکه صـدام،  
ديکـتـاتـور بـعـث عـراق، خـطـري بـراي                  

خليج  حوزهديکتاتورهاي اسالمي کشورهاي 
 .گشت

 هاي ناقص ها و تجزيه و تحليل نابينائي

هاي نـاقـص طـوالنـي        ليست تجزيه و تحليل
شايد هم نابينائي است که از اين درک   .  است

شود که ليبراليـسـم آمـريـکـائـي          حاصل مي
همانطور که براي آمريکا بعـد از تـوسـعـه         

سياسي بهترين بود، در     -طوالني اقتصادي 
 .حال حاضر براي همه هم بهترين است

اوباما هم الگوي سياست خارجي آمريکا را  

 .تغيير نخواهد داد

، چـرخشـي     ” اوباما“ گفتن  » توانيم بله ما مي« 
کالم آگاهـانـه و      راديکال نيست بلکه يک تکيه

گـويـد      تبليغي آمريکائي است که همواره مـي 
 .»ما موفق خواهيم شد«
در تريبون بين المللـي هـرالـد      "  جان ال کاره" 

من منتظر برگشت آمريکـائـي   « گفته است که 
 »حقيقـي « تحت نام آمريکائي .  » حقيقي هستم
خواهد از کساني نام بـبـرد کـه       وي دلش مي

. اروپا را بعد از جنگ مجددا بازسازي نمودند
اما سياست خارجي آتي آمريکـا را نـبـايـد         

اش در اروپا بعـد از     خاطره وضعيت آسوده
ايـن سـيـاسـت       .  به گمراهي بکـشـانـد    ۱۹۴۵

آمريکا بعـد از    .  خارجي آمريکا استثنائي بود
خواست که اروپا را بـه     جنگ جهاني دوم مي

ثبات برساند و شوروي را متوقف سـازد و    
مصرف کننده براي محصوالت آمـريـکـائـي       

يک اقتصاد يکدست و ليبرال در .  بدست آورد
راه رسيدن به آن اهداف امـا    .  آنجا مفيد بود

از فـرانسـه و        ۱۹۴۷در .  آنچنان آسان نبود
ايتاليا خواسته شد که وزراي کمونيست را از 

عمليات گالديو که از سوي .  کار برکنار نمايند
شد برعلـيـه    سازمان سيا و ناتو پشتيباني مي

احزاب کمونيـسـت و هـمـچـنـيـن احـزاب               
گـذاري و خـرابـکـاري          سوسياليست با بمب

اروپاي غربي کشـورهـاي     .  پيش برده شد به
صنعتي را بازسازي نمود و آمريکـا کـامـال      
مجاني از آنها دفاع نمود و در مقابل، آمريکـا  

دسـت     متحدين و مصرف کنندگانـش را بـه      
 .آورد

 همه چيز براي يک اقتصاد جهاني ليبرال

توانست عملي باشـد چـون در        همه اينها مي
اروپا از همان قبل از جنگ بازار هاي صنعتي 
ليبرال و يک سنـت سـيـاسـي مـوظـف بـه              

در کشـورهـاي در     .  روشنگري وجود داشت
حال توسعه سياست خارجي آمريـکـا طـور      

در آنـجـا هـم        .  داد ديگري خود را نشان مي
سوي اقتصاد ليبرال  خواست راه به آمريکا مي

تـوانسـت بـه         از اين طريق مي.  را هموار کند
بازارهاي مصرف و مواد خام دسترسي پيدا 

توانستند از    هاي در حال توسعه مي ملت.  کند
سوي ليبراليسم  داري سود ببرند و به سرمايه

 . تا اينجا نقشه اين بود. سياسي کشانده شوند

 دهد و كتاب جديد وي در دانشگاه نيويورك علوم فرهنگي درس مي »مارسيا پالي«
  .نام دارد »سنت و آينده سياست خارجي آمريكا«

 

 بوش يك آمريكائي واقعي بود
 

 MARCIA PALLY - برگردان ناهيد جعفرپور



 ۲۵صفحـه    ١۳٨۷خرداد    ١۵۴اتحـاد کـار     

اي   ها رقابتي تلخ و سخت و مبارزه        بعد از ماه  
" هيالري کلينگتون "،  "باراک اوباما "مهابا،    بي

وي .  رقيب استثنائي خود را شکست داد          
: اي باورنکردني را به تحقق رساند          معجزه

پوست   براي اولين بار در تاريخ، يک سياه          
کانديداي قابل قبول رياست جمهوري              

حال وي   .  قدرتمندترين کشور جهان شد      
بعنوان اولين قدم بعد از اين پيروزي                 

انگيز چه کرد؟ وي به کنفرانس                 حيرت
دويد و در   )  س.آ.پ.اي.آ(هاي اسرائيل     لوبي

اي که رکورد     سخنراني.  آنجا سخنراني کرد  
. ها را شکست    ها و تملق    تمامي فرمانبرداري 

تر   دهنده  دهنده است ولي تکان     اين خود تکان  
اين واقعيت است که هيچکس در آنجا از اين          

 .موضوع متعجب نبود
حتي اين  .  کنفرانس، کنفرانسي فاتحانه بود     

سازمان قدرتمند هم چنين چيزي را هرگز           
کارگزار از تمامي      ۷۰۰۰.  تجربه نکرده بود   

اياالت آمريکا دور هم جمع شده بودند تا             
فرمانبرداري تمامي برگزيدگان واشنگتن را       
که در آنجا ظاهر شده بودند، مورد قبول             

هر سه نامزد اميدوار رياست        .  قرار دهند 
جمهوري سخنراني نموده و تالش کردند با         

سناتور   ۳۰۰.  زباني برهمديگر فايق آيند     چرب
و اعضاي کنگره، کريدورها را احاطه کرده          

هر کسي که انتخاب شده و يا               .  بودند
خواست که انتخاب شود و هرکسي که            مي

طلبي سياسي داشت، آمده      اصوال هرگونه جاه  
کرد   جهان نظاره مي  .  بود تا ببيند و ديده شود   

هاي اسرائيلي به وجد       رسانه.  و متحير بود   
هاي جهان اين واقعه      در پايتخت .  آمده بودند 

. ها ميشد   گيري  با دقت دنبال ميگرديد و نتيجه     
هاي عربي در اين باره مفصال         تمامي رسانه 
مدت يکساعت در      الجزيره به .  گزارش دادند 

 .باره اين پديده بحث و گفتگو برگزار نمود
واقع چرا؟ براي چه نامزدهاي رياست              به

جمهوري آمريکا اعتقاد دارند که لوبي              
اسرائيل اين چنين براي انتخاب آنها مهم            

باشد،   ها مسلما مهم مي      است؟ آراء يهودي   
هاي مهم که     بخصوص در بسياري از ايالت     

اما .  کننده خواهند بود     نتايج انتخابات تعيين   
آمريکائي بيشترند و   /  راي دهندگان آفريقائي  

اوباما ميليونها  .  جوامع اسپانيائي هم همچنين   
. دهنده جوان را به صحنه سياست کشاند        راي

مسلمان آمريکا  /به لحاظ عددي، جامعه عربي    
 .هم فاکتوري کم اهميت نيست

ها است که     گويند اين پول يهودي      برخي مي 
 شايد . ها ثروتمندند يهودي. تعيين کننده است

. کنند  آنهابيشتر ازبقيه براي سياست خرج مي     
اما افسانه پول قدرتمند يهودي آهنگي ضد          

هاي ديگر    چرا که باالخره لوبي   .  يهوديت دارد 
و از همه مهمتر شرکت هاي چندمليتي هم            

و مخالف  (مقدار قابل توجهي پول به اوباما         
اند و اوباما هم با غرور اعالم            داده)  هايش

نموده است که او صدها هزار شهروند عادي        
هاي   را به جائي رسانده است که به وي کمک        

ها   مالي اندک بنمايند که چيزي در حدود ده         
 .شود ميليون دالر مي

ثابت شده است که لوبي       .  بله درست است   
تواند انتخاب شدن يک        يهودي همواره مي   

سناتور وياعضو کنگره راکه به ساز اسرائيل       
در برخي از موارد       .  نرقصد بلوکه نمايد    
ها بر سياستمداران         مشخص، اين لوبي     

آنهم به اين صورت     .  اند  محبوب پيروز شده  
که آنها قدرت سياسي و مالي خود را براي           
پشتيباني از يک رقيب ناشناخته بکار                

اما در انتخاب يک رئيس جمهور؟        .  اند  گرفته
هاي اوباما    آنطور که بنظر مي رسد چاپلوسي     

هاي    در مقابل لوبي اسرائيل باعث تالش          
 .مشابه از سوي کانديداهاي ديگر شده است

چرا؟ زيرا که او پيروزي گيج کننده خود را           
در مبارزه قبل از انتخابات، مديون                  

باشد که سياست را تغيير          هايش مي   وعده
دهد   داده و به عملکردهاي واشنگتن پايان مي      

مزاج پير، فردي جوان و شجاع        وبجاي بلغمي 
آيد که با اصول خود وارد هيچگونه                مي

اولين :  و نگاه کنيد    .  سازشي نخواهد شد    
دهد، بعد از اينکه به        کاري که وي انجام مي     

شود،   انتخابش از سوي حزبش مطمئن مي        
گذارد و آنهم چه      اصولش را به مصالحه مي     

 !اي مصالحه
جان "آنچه که وي را از هيالري کلينتون و            

سازد اين است که وي از        متمايز مي "  کين  مک
همان لحظه اول موضعي بدون سازش در          

موضعي شجاعانه  .  مقابل جنگ عراق داشت    
موضع وي کامال بر عليه لوبي      .  و غير متداول  
اي که در مجموع جرج          لوبي.  اسرائيل بود 

بوش را بجائي کشاند که جنگ را در عراق            
شروع کند و اسرائيل را از دست يک رژيم            

آيد و به     و حال اوباما مي   .  دشمن آزاد نمايد  
افتد و  .مي"  س.آ.پ.اي.آ"تملق، به خاک پاي       

گزيند تا سياستي     راهي کامال متفاوت را برمي    
هاي   را توجيح کند که کامال بر خالف ايده           

 .باشد شخصي وي مي
او وعده داده است که از امنيت اسرائيل با             

 هم مثل هميشه  اين.تمام امکانات محافظت کند

. اي بر عليه ايران نمود      او تهديدات تيره  .  است
با وجود اينکه وعده داده است با رهبر ايران          

آميز   مالقات کند و تمامي مشکالت را مسالمت    
او وعده داد سه سرباز زنداني ما        .  حل نمايد 

کند که هر     او به اشتباه فکر مي    (را پس بگيرد    
اشتباهي .  باشند  اهللا مي   سه زنداني دربند حزب   

دهد وي در باره مسائل ما چه           که نشان مي  
اما توضيحات وي   ).  اي دارد   شناخت سطحي 

در باره اورشليم از مرز تمامي اين اشتباهات        
بدون اغراق بايد گفت که         .  عبور مي کند    

هيچ فلسطيني، هيچ    :  رسوائي برانگيز است   
عربي، هيچ مسلماني با اسرائيل صلح نخواهد       
نمود اگر که مسجداالقصي يکي از سه مکان         
مقدس اسالم و سمبل ناسيوناليسم فلسطيني      

اين خود  .  ها قرار نگيرد    تحت رهبري فلسطيني  
. يکي از مشکالت محوري اين اختالفات است       

ديويد نيمه    دقيقا به همين خاطر کنفرانس کمپ     
بي تفاوت از اينکه نخست وزير         .  تمام ماند 

آماده بود که   "  آهود باراک "آنزماني اسرائيل   
حال اوباما  .  اورشليم را به نحوي تقسيم کند      

بعنوان   »اورشليم تقسيم نشده  «آيد و از      مي
از زمان کمپ   .  راند  پايتخت اسرائيل سخن مي   

اند   هاي اسرائيل اينرا فهميده     ديويد تمام دولت  
که اين مسئله مانعي غيرقابل اغماض براي          

 .باشد هرگونه روند صلح مي
در مبارزات قبل از انتخابات رياست                
جمهوري سابق آمريکا، کانديداهائي که مورد      

کردند کافي است که        سئوال بودند فکر مي     
آويو به    وعده دهند که سفير آمريکا بايد از تل       

اما بعد از انتخابات     .  اورشليم نقل مکان کند    
اش عمل    هيچگاه يکي از کانديدها به وعده        

همه آنها از سوي وزارت خارجه        .  کرد  نمي
شدند که اين مسئله اساسا منافع          متقاعد مي 

اوباما از اين هم    .  کند  دار مي   آمريکا را خدشه  
اي   ممکن است که اين تنها زمزمه     .  فراتر رفت 

 26صفحه  : گفته خود مي بوده است و او به

 

 !توانم نه، من نمي
 

 Uri Avnery_ برگردان ناهيد جعفرپور  



 ١۵۴اتحـاد کـار     ۲۶صفحـه     ١۳٨۷خرداد    

بينند که خود را      اند، مانعي نمي    خود دفع کرده  
رسد که    نظر مي   به.  با اسرائيل مقايسه نمايند   

در ضمير ناخودآگاه هر دو ملت خميرمايه          
اي وجود دارد که        احساس گناه خفه شده     

شکل رفتار    خودرا در نفي اعمال گذشته، به       
 .دهد جويانه و ستايش قدرت نشان مي ستيزه

چگونه است که مردي چون اوباما، پسر             
پدري آفريقائي، خود را اين چنين کامل با            
اعمال نسل گذشته سفيدهاي آمريکائي            

دهد؟ اين خود     کند و هويت مي     شناسائي مي 
دهد که تا چه اندازه            بار ديگر نشان مي      

توانند در    هاي اساطير و خدايان مي        افسانه
ضمير خودآگاه يک فرد ريشه بدوانند              
بطوري که آن فرد خود را صد درصد با              

هاي ملي خيالي شناسائي کند و هويت           قصه
تواند نياز      حتي در اين فرد مي         .  ببخشد

اي جاي گرفته باشد که اگر امکان           ناآگاهانه
 .داشته باشد جزء پيروزمندان باشد

ها را مشروط قبول      ازاين رو، من پيشداوري   
خوب حاال او بايد اين چنين صحبت کند : دارم

وقتي وارد کاخ سفيد شود،      .  تا انتخاب شود  
البته دراين باره   .  گردد  مجددا به خودش برمي   

تواند مشخص شود که اين       مي.  مطمئن نيستم 
ها واقعا بر دنياي ذهني وي حکومت              ايده
: اما يک چيز براي من مشخص است      .  کنند  مي

" س.آ.پ.ي.ا.آ"توضيحات اوباما در کنفرانس      
بسيار بسيار براي صلح مضر مي باشند و          
هر چيزي که براي صلح بد باشد، هم براي            
. اسرائيل  و هم براي ملت فلسطين بد است           

اگر که او انتخاب شود، در مورد هر آنچه که          
به صلح ميان اين دو ملت در اين سرزمين بر          

"گردد، مجبور خواهد بود که بگويد         مي نه، : 
 ۲۰۰۸ژوئن  ۷    !" من نمي توانم

واقعا تعيين کننده است، تشابه ميان                 
. هاي آمريکائي و صهيونيستي است        شرکت

اسرائيل، آمريکائي کوچک و آمريکا،               
 .اسرائيلي بزرگ است

درست مثل صهيونيست   "ماي فالور "مسافرين
هاي اولين و دومين موج مهاجرت، از اروپا          
گريختند و با خود روياي مسيحا را به همراه         

صهيونيست هاي  (مذهبي و يا تخيلي      :  بردند
هاي مذهبي    اوليه غالبا ملحد بودند اما سنت       

گزاران   بنيان).  تاثيري قوي بر ذهنشان داشت    
بودند و مهاجرين    "  زوار"جامعه آمريکائي    

ناميدند    مي"  اوليم"صهيونيستي خود را        
هر دو   ").  زوار"يعني   "  اوليم برگل  "مخفف(

زدند و    بسوي يک سرزمين موعود پارو مي      
اعتقاد داشتند که آنها ملت منتخب خداوند           

هردو در کشور جديدشان بسيار      .  باشند  مي
" پيشرو"هر دو خود را بعنوان       .  رنج کشيدند 

پيشروئي که صحرا را شکوفا         .  ديدند   مي
ملت بدون سرزمين، براي       «:  خواهد کرد  

هر دو کامال به حقوق      .  »سرزمين بدون ملت  
اعتنا بودند و آنها را بعنوان          مردم بومي بي  

هر دو مقاومت   .  کردند  وحشي و قاتل نگاه مي    
طبيعي مردم محلي را دليلي بر خصوصيت          
ذاتي آنها که حتي قادر به انجام بدترين               

هر دو بوميان   .  دانستند  ها است، مي    قصاوت
هاي آنان را قصب نمودند،       را رماندند و زمين   

تر از آن وجود ندارد        بطوري که گويا عادي    
که با يک دست گاوآهن و در دست ديگر              
 .تورات، درهر تپه وزير هر درخت ساکن شد

کشي بوميان    اسرائيل کاري که همتاي نسل      
داري که    مانند برده   آمريکائي باشد نکرد و يا      

ها در آمريکا برقرار بود، اما از آنجا که            نسل
 ها را از ضمير آگاه  ها اين قصاوت آمريکائي
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من بايد اين رابگويم تا انتخاب بشوم، بعد هم         

اما اگر اينطور   .  من کمک خواهد کرد      خدا به 
اعتنا   ها بي   توان به واقعيت    هم بوده باشد، نمي   

اين است که حتي اين     "  س.آ.پ.اي.آ"ترس:  بود
دهد،   نامزد هم که وعده تغيير همه چيز را مي        

در اين مورد وي     .  کند  چنين ريسکي را نمي    
سبک قديمي و هميشگي واشنگتن را قبول           

ترين منافع    وي آماده است اساسي    .  کند  مي
بالخره آمريکا منافع    .  آمريکا را قرباني کند    

فلسطيني /  حياتي دارد که به صلح اسرائيلي       
دهد تا    برسد زيرا اين مسئله به آنها اجازه مي       

هاي مردم    از عراق تا مراکش، راه به قلب          
اوباما به وجهه خود در جهان      .  عرب پيدا کنند  

اسالم ضربه زد و اگر وي بعنوان رئيس             
جمهور انتخاب شود، اين مسئله در آينده            

 . براي وي سنگين خواهد بود
ها را    ها يهودي   سال پيش زماني که نازي      ٦۵

هاي آمريکا    بردند، يهودي   در اروپا از بين مي    
آنها در اين موقعيت قرار       .  مستاصل بودند 

" فرانکلين روزولت "نداشتند که رئيس جمهور     
را متقاعد سازند که هلوکاست را متوقف            

ها به خود     آفريقائي/  همزمان آمريکائي . (نمايد
هاي انتخابات    دادند که نزديک محل     اجازه نمي 

هائي که براي      بشوند زيرا که آنها از سگ        
جلوگيري از ورود آنان در آن اماکن مستقر         

چه چيزي به دستگاه     ).  بودند، ترس داشتند   
يهودي براي دسترسي متحيرانه به     /آمريکائي

قدرت کمک کرد؟ پول؟ استعداد سازماندهي؟      
هاي اجتماعي؟ خجالت از اينکه        صعود از پله  

آنها در زمان هلوکاست کوتاهي کردند؟            
هرچه بيشتر درباره اين پديده استثنائي فکر        

 رسم که آنچه  کنم، بيشتر به اين باور مي مي

و کنترل و بازرسي ايمني و حفاظت کـار از      
تواند نقش جدي دربـاال     سوي اين نهادها، مي

بردن درجه ايمني مـحـيـط کـار داشـتـه و             
کافرمايان را وادارد که استانداردهاي ايمـنـي   

 .محيط کار را رعايت کنند
براي اعمال استانداردهاي ايمني، حفـاظـت و     

هاي ايمنـي   بازرسي محيط کار، تشکيل کميته
محيط کار از سوي کارگران، مبارزه متشکـل  

هـاي مسـتـقـل          کارگران براي برپائي تشکل
کارگري و انعقاد قراردادهاي دست جـمـعـي،    

تواند کارفرمايان و صاحبان صـنـايـع و       مي
نشيني وبکارگيري  وزارت کار رژيم رابه عقب

 .اين استانداردها مجبور سازد
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، جان باختن 

هـا و کـارگـران           اين کارگران را به خانواده
هاي کيـمـيـا گسـتـران سـپـهـر و                کارخانه

کيمياگران امروز تسليت گفته و ضمن ابـراز    
همدردي عميق با آنان، خواهـان رسـيـدگـي       
فوري به اين فاجعه دردناک و رسيدگـي بـه     

ها و بـازمـانـدگـان آنـهـا            وضعيت خانواده
 ۱۳۸۷خرداد  ۱۰  . باشد مي
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عالوه براين، با توجه به اصالحات پيشنهادي 
جهرمي، وزير کار رژيم، در قانون کار حتـي  
واحدهاي بازرسي سازمان تامين اجتمـاعـي،   
محيط زيست و سازمان بهداشت محيط، کـه    
اساسا داراي شـرح وظـائـف مسـتـقـل و               
تشکيالت جداگانه و فعاليت و نوع بـازرسـي     

اي هستند، در اداره کل بازرسي وزارت  ويژه
کار و امور اجتماعي ادغام و مسـئـولـيـت و       
اختيارات آنها به وزارت کار سـپـرده شـده        

پذيـري   اين تغييرات در راستاي انعطاف.  است
هرچه بيشتر براي کاهش تعهـدات قـانـونـي       

داران و دولـت، لـغـو مـقـررات در             سرمايه
مناسبات کار و فراهم کردن تسهيالت بـراي    

گـذاري از       داران و کاهش سـرمـايـه    سرمايه
طريق کاهش استانداردهاي ايمني، نظـارت و    
بازرسي در محيط و شرائـط کـار صـورت        

 .گرفته است
در طي سال گذشتـه وزارت کـار و امـور            

هـا،     اجتماعي در راستاي همـيـن سـيـاسـت       
 هاي  تمهيدات فراواني براي واگذاري بازرسي

وزارت کار به بخش خصوصي به کار گرفته 
دولت جمهـوري اسـالمـي و وزارت          .  است

کارش با پيگيري سياست حمايت همه جانبـه  
داران و کارفرمايان، بـازرسـي و      از سرمايه

حفاظت ايمنـي کـار را حـتـي در حـداقـل                 
زندگي و   .  کند استانداردهاي خود رعايت نمي

جان کارگران به شانس و تصادف سـپـرده     
شده تا سرمايه داران سود بيشتري بـرده و    

 .نرخ استثمار را تشديد کنند
کارگر دو کارخانه فوق و  ۲۵مسئوليت مرگ 

هاي کار،  مرگ ساالنه صدها کارگر در محيط
ها، کارفـرمـايـان و       متوجه صاحبان کارخانه

ايـنـان کـارگـران را در           .  وزارت کار اسـت 
بدترين شرائط کار، بدون ايمني و حـفـاظـت      
کار و براي سود بـيـشـتـر بـه کـام مـرگ              

در شرائطي که کـارگـران بـراي        .  سپرند مي
ها بدون دريافت دستمـزد   حفظ کار خود، ماه

کنند، يقينا مجبورند تا در هر شرائطي  کار مي
و بدون رعايت حداقل استانداردهاي ايمني به 

وجـود  .  دهند کارهاي زيان آور وخطرناک تن
 هاي کار  هاي مستقل کارگري در محيط تشکل



 ۲۷صفحـه    ١۳٨۷خرداد    ١۵۴اتحـاد کـار     

اي است که به لحاظ علمي و          اين خود واقعه  
سياسي بسيار مهم بوده و همچنين از اين            

ها،   بابت مهم است که روي برخي از نسخه          
دانشمندان آلماني ـ روسي ـ ژاپني با هم کار         

هاي   از همه مهمتر دست نوشته       .  اند  نموده
باشند که    دومين و سومين جلد کاپيتال مي       

 »آزمايشگاه«دهند عميقا به        بما اجازه مي   
مارکس وارد بشويم و پي ببريم که انگلس           

. ها چه کرده است     بعنوان ناشر با اين نوشته    
 ۱۵/تا دو   ۱۱/هاي جديد دو    نسخه    در مقدمه 

ثابت شده است که چگونه مارکس شناخت          
در باره توليد اجتماعي و پروسه کلي توليد          

 .سرمايه داري را بدست آورد
روشن است که هر نسلي احتياج به توضيح          

البته تنها  .  را دارد   »سرمايه«و تشريح آغاز    
موضوع بر سر اين نيست که آيا شرح                
تاريخي و يا شرح سيستماتيک منطقي و يا           
شرح منطقي ـ تاريخي از پول و کاال حکمفرما 

آيا کاال در ابتدا بعنوان قيمت کاال             .  است
شود و يا صرفنظر از پول مورد          محاسبه مي 

گيرد و آيا توليد ساده کاال يا   بررسي قرار مي
آنچه .  گيرد  گردش کاال مورد بررسي قرار مي     

مهم است اين است که در تمامي بحث ها              
خواست با    نبايد فراموش شود که مارکس مي     

يک بنياد تئوريک براي مبارزه            »کاپيتال«
 .طبقه کارگر خلق نمايد

همچنين دومين و سومين جلد اثر اصلي از           
پايان قرن نوزده بسياري از بحث ها را بر            

موضوع از همه مهمتر بر سر            .  انگيخت
توضيح مارکس از مدل توليد و تغيير ارزش         
به قيمت توليد و تشکيل درجه سود متوسط         

اينکه چگونه مارکس يک مدل کلي از           .  بود
اقتصاد علمي را به اتمام رساند و چگونه             
توليد اجتماعي و توليد سرمايه را بررسي           

برآوردهاي مارکس که درجه ارزش        .  کرد
سنجد،   اضافي را با محاسبات رياضي مي        

هائي کار    بيانگر اين است که وي با مدل           
کرده که در تازه در قرن بيستم بکار               مي
 . رفته است مي

نمايش    که رنسانس نوين مارکس را به            
نوشته هاي  .  اند  گذارند، مجددا رشد نموده     مي

. اند  مارکس زندگي روزمره ما راتسخير کرده     
داري   بررسي هاي مارکس و نقد سرمايه         

آنچنان زنده است که حتي اعالم شده است          
که کتاب سرمايه مارکس موضوع يک فيلم          

 .خواهد بود
گذاري از مارکس در اوائل       در مقابسه با ارج   

قرن بيستم، امروز ما در وضعيتي بهتر قرار         
همواره ما درک بهتري از مجموعه      :  ايم  گرفته

آثار مارکس و هزاران کتاب، بروشور و            
اند، پيدا    مقاالتي که در باره وي منتشر شده        

تصوير ما از مارکس، از زمان           .  کنيم   مي
چرخش سياسي، بطور اساسي تغيير نموده       

بندي تاريخي نظرات     در ارزيابي و طبقه   :  است
تئوريک وي و همچنين مقايسه او با متفکرين        

 .ماقبلش و همچنين متفکرين هم عصرش
آنچه در اين راستا به ما کمک نموده است،            
بيرون آمدن مجموعه آثار بزرگ مارکس ـ          
انگلس و نتيجه تحقيقات علني شده پيرامون         

اين مجموعه آثار مارکس ـ        .  باشد  آن مي 
علني گرديده است و      ۱۹۷۵انگلس که از سال     

از سوي بنياد مستقل، سياسي       ۱۹۹۰از سال   
المللي مارکس ـ انگلس، در آمستردام          و بين 

ارائه مي شود، به شکرانه يک عمليات نجات          
المللي و ارزيابي مثبت از سوي شوراي           بين

علمي آلمان، از فروپاشي آلمان شرقي جان         
نسخه   ۱٦از آن زمان تا بحال      .  سالم بدر برد  

 .جديد از اين مجموعه آثار علني شده است

 دان منتقد مارکس بعنوان اقتصاد

مارکس و    »کاپيتال«هاي آتي اديت       در هفته 
هاي خطي اقتصادي جلد دوم مجموعه         نسخه

 . رسد آثار بزرگ مارکس ـ انگلس به پايان مي

، کارل مارکس را    "ماکس آدلر "صد سال پيش    
در    ۱۹۱۳در   .  بعنوان ايدئولوگ ارج نهاد      

" کالرا زتکين "مين سالگرد وفات مارکس،       سي
در باره آثار مارکس سخنراني نمود و               
والدمير لنين مقاله معروف مارکس با نام           

علني   را  »سه منبع و سه جزء مارکسيسم       «
مهم ترين و   "  فرانس مرينگ "  ۱۹۱۸در  .  نمود

ترين بيوگرافي مارکس را منتشر            گسترده
در آلمان شرقي اولين       ۱۹۵۳در سال    .  کرد

مراسم بزرگداشت مارکس بعد از جنگ             
اما مهمترين بزرگداشت کارل    .  برگزار گرديد 

مارکس در شرق و غرب آلمان تازه در               
ارج )  ۱۹٦۸(صدوپنجاهمين سالگرد تولد وي     

صدمين سالگرد    ۱۹۸۳در سال   .  گذاشته شد 
انقالبي و  «وفات وي در آلمان شرقي با تيتر        

 .ارج نهاده شد »تئوريسين طبقه کارگر
گذاري گذشته است     سال از اين ارج     ۲۵حال  

و در اين فاصله سوسياليسم دولتي شوروي       
فروپاشيده است و همزمان درخاطر بسياري      

مارکس «درجهان، مارکس محوشده وصداي     
. رود  به هوا مي    »مرده است ـ زنده باد مسيح     

متفکران بزرگي از نوع مارکس نمي توانند از        
طريق تغييرات اجتماعي ـ جدا از اينکه ما آنها         

ها محو    کنيم ـ از خاطره     را چگونه ارزيابي مي   
 .گردند

سال گذشته تصوير مارکس      ۱۵چگونه در   

 تغيير کرد؟

 ۲پرسي بزرگ کانال      در همه   ۲۰۰۳در سال   
بزرگان «تلويزيون آلمان تحت عنوان              

. ، مارکس بعنوان نفر سوم انتخاب شد      »آلمان
از آن زمان، آنطور که پيداست، مارکس             

 .مجددا در جامعه آلمان مطرح گشته است
   امسال به مناسبت سالگرد مارکس آثار ادبي

 

 بيانيه كانون نويسندگان ايران درباره رخدادهاي اخير
بيست و هفت سال از شکنجه و اعدام سعـيـد   
سلطان پور، عضو برجسته و فعـال کـانـون      
نويسندگان ايران و از نخستين قربانيان دهـه  

 .گذرد شصت مي
همـچـنـان نـقـطـه اوج            ٦٠گرچه کشتاردهه

دهه اخيراست، امواج سرکـوب،   ۳سرکوب در
دستگيري، صدور احکام زندان براي فـعـاالن   

هاي مختلف اجتماعي، از نويسندگان و  عرصه
دانشجويان تا کارگران، زنان و ديگر فعـاالن  

 .اجتماعي، فروکش نکرده است

بيش از يک ماه از اعتصاب کارگران نيشکر          
در اين مدت، کارگران اين      .  گذرد  تپه مي   هفت

کارخانه در معرض انواع ضرب و شتم و            
 .اند دستگيري بوده

صدها نفر از دانشجوياِن دانشگاه تربيت           
معلم کرج دراعتراض به انواع فشار وستم،          
اعتصاب غذا کردند که اين اقدامِ حق طلبانه با         
حمايت دانشجوياِن ديگر روبرو شد و روز         

هاي دانشجويان   گذشته با تحقق تمام خواسته
 .پايان يافت

و نيز      زنان   جنبشبراي چندتن ازفعاالن        
در آذربايجان احکام سنگين      اجتماعي  فعاالن

 .زندان صادر شده است
ما با پايبندي به منشور کانون نويسندگان          
ايران مبني بر آزادي بيان، انديشه و مبارزه          
با سانسور، ضمن محکوم کردن اين                

ها و احکام زندان، از        ها، دستگيري   سرکوب
مبارزات کارگران، دانشجويان، زنان و            
فعاالن اجتماعي ديگر، پيگيرانه حمايت             

دست آمده در      هاي به   کنيم و پيروزي     مي
ها را به آنان شادباش        برخي از اين عرصه    

 . گوييم مي
 

 

 ١۳٨۷خرداد  ۲١

 

 نودمين سالگرد تولد و مناسبت صد به
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کيـمـيـا    « هاي مواد شيميايي  سوزي کارخانه آتش
در عصـر   » کيمياگران امروز« و  » گستران سپهر
کيلومتـري جـنـوب       ۳۳خرداد در  ۵روز يکشنبه 

شهيد بـابـائـي      « غربي اراک، در شهرک صنعتي 
از توابع شازند، در لحظات اوليه منجر بـه   » بازنه

شـدت   پنجاه نفر نيز به.  کارگر شد ۲۵کشته شدن 
دچارسوختگي گرديده و به بيمارستان مـنـتـقـل     

شـدگـان بسـيـار          حال بسياري از زخمي.  شدند
 .وخيم است
حدي بوده که هر دو شرکت  سوزي به شدت آتش

اگـرچـه   .  انـد    درصد تخريـب شـده     درحد هشتاد 
کـيـمـيـاگسـتـران       « سوزي ابتدا از کارخانه  آتش
سرعت بـه کـارخـانـه        آغاز شده، ولي به » سپهر

هاي مجـاور   و ديگر کارخانه » کيمياگران امروز« 
سرايت کـرده     » صنايع چوبکاران« مانند شرکت 

شدت آتش سوزي به حدي بـوده کـه تـا        .  است
شعاع سيصد متـري کـارخـانـه، مـردم دچـار             
سوختگي شده، دهها خودرو بطور کامل از بـيـن   

اند و اجساد بخشي از کشته شدگان غيرقابل  رفته
 .شناسي است

اين دو شرکت، توليد کنننده ضديخ، الکل و مـواد    
کننده و شوينده بودند و در توليدات خود از    پاک

دواتـيـل   « زايي هـمـچـون       مواد شيميايي اشتعال
که داراي درجه اشتعال  » ايزوبوتان« و  » گرانول

نگهداري .  کردند بسيار بااليي هستند، استفاده مي
و استفاده از اين مواد شـيـمـيـايـي نـيـازمـنـد              
بکارگيري استانداردهاي معيني از تـکـنـولـوژي       

هـمـه شـواهـد       .  ايمني، بازرسي و حفاظتي است
حاکي از عدم بکارگيري اين استانـداردهـا، عـدم      
رعايت نکات ايمني و فقدان بازرسي و نـظـارت       

توجهي به مسائل ايمني کار تا حـدي   بي.  باشد مي
است که حتي شهرک صنعتي مزبور فاقـد واحـد     

بنا به اظهارات مديران و   .  آتش نشاني بوده است
 ها و گزارشات مسئولين  صاحبان اين شرکت

 کميسيون کارگري سازمان 

 سوزي دو كارخانه سوختند دهها كارگر در آتش
دولتي، جوشکاري ونوسانات برق درکنارمخازن 

زا و عدم رعـايـت نـکـات          مواد شيميايي اشتعال
ايمني، عامل انفجار و اشتعال اين مخازن و آتـش  

 .سوزي بزرگ دو کارخانه بوده است
گمان مسئوليت مستقيم اين فاجعه و کشـتـه        بي

سوزي، بر عـهـده      شدن دهها کارگر در اين آتش
ها است کـه بـراي سـود           صاحبان اين کارخانه

بيشتر، از رعايت استانداردهاي ايمني و حفاظـت  
امـا دولـت نـيـز         .  انـد  محيط کار خودداري کرده

مسئوليت دارد تا با بازرسي دائمي و مـنـظـم از      
هاي کار، بر رعايت اين استانداردها نظارت  محيط

 .کرده و در حفظ جان کارگران بکوشد
قانون کار تصـريـح دارد کـه           ۹٦بند الف ماده 

منظور اجراي صحيح قانون کـار و ضـوابـط         به
حفاظت فني، اداره کل بازرسي وزارت کار ملـزم  
به نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرائط کار، 
بويژه مقررات مربوط به کارهاي سخت و زيـان    

تبـصـره دوم ايـن مـاده           .  آور و خطرناک است
قانون، بازرسي مستمر توسط اين اداره را زمينه 

گـرچـه مسـئـولـيـت         . دانـد    کار مي اجراي قانون 
بازرسي از واحدهاي صنعتي برعهده وزارت کار 

ها با مشـکـالت    ها پيش بازرسي است، اما از مدت
ها مستمر  اوال بازرسي.  فراوان روبرو شده است

نيستند و هربار بامشکالت و موانع، چه از سـوي  
وزارت کار و چه از سوي صاحبـان واحـدهـاي      

دوما با توجه به تـعـداد   .  شوند صنعتي روبرو مي
مـوقـع      اندک بازرسان، عمال انجام صحيح و بـه   

بازرسي واحدهاي کوچـک  . بازرسي مقدورنيست
گيـرد و در ايـن          به دالئل گوناگون صورت نمي

واحدها تا زماني که کارگـري بـه وزارت کـار          
کـارگـران   .  شود شکايت نکند، بازرسي انجام نمي

نيز به دليل عدم امنيت شغلي وترس از اخـراج و    
ازدست دادن کار خود، دراکثر موارد ازشکـايـت   

 26صفحه  . کنند به وزارت کار خودداري مي

بيش از بيست روز است که ما در اعتصاب کامل          

در اين سومين مرحله از اعتصاب       .  بريم  بسر مي 

ما، بارها نيروهاي انتظامي و امنيتي به تجمع             

. اند  کارگران حمله کرده و آنان را دستگير کرده         

 ۳اکنون کارخانه تعطيل است و کارگران بيش از         

اند و در عوض،      ماه است که حقوق دريافت نکرده     

در هشت  .  اند  بارها مورد ضرب وشتم قرار گرفته     

هاي خود را به گوش        ماه گذشته، بارها خواسته   

ايم، از مسئوالن استان      مقامات ومسئوالن رسانده  

هاي   تا مسئوالن مملکتي همه در جريان خواسته       

 .ما و مسائل اين مجتمع صنعتي قرار دارند

 اکنون بر ما ثابت شده است که مسئولين محلي و 

ما بارها .  مملکتي، هيچکدام پاسخگوي ما نيسيتند

اندازي کارخـانـه و      ايم که توانايي راه اعالم کرده

اما از ايجاد تشکل سنديکايي . ادامه توليد را داريم

اکـنـون   .  کـنـنـد      و کارگري ما جـلـوگـيـري مـي       

بـرنـد و        هاي ما در گرسنگي بسـر مـي     خانواده

حدود چهار هزار کارگر و پرسنل اين کـارخـانـه    

 .بال تکليف هستند

در اين شرائط ما از همه نهادهـاي کـارگـري و        

الملـلـي    نهادهاي حقوق بشر، چه داخلي و چه بين

هـايـمـان       گيري خـواسـتـه      خواهان حمايت و پي

 .هستيم

 ۱۳۸۷خرداد  ۹پنجشنبه 

 اطالعيه هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه
 المللي نهادهاي کارگري و حقوق بشري داخلي و بين  درخواست از


