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  جهان پهلوان تختي، كجايي؟

 
سومين  و شود يادي از آقا تختي نكرد. هفدهم دي ماه، چهل نمي
زش است. كسي كه خود را فرزند سالِ نماد اخالق و شجاعت در ور ياد

مان  ناميد. نمادي كه الگوي بسياري از ورزشكاران ميهن درد و رنج مي
بود و هست. در دنياي فوتبال كه خود از نزديك درگيرش بودم، 

پهلوان بودند. حبيب خبيري بازيكن  منش جهان ي  بسياري سرسپرده
شكاراني بود كه فكر و مهربان تيم ملي فوتبال ايران، ازجمله ورز خوش

اش در ورزش، تختي بود. او نيز هم چون جهان پهلوان  الگوي زندگي
تختي، زندگي خود را فداي مردم زحمت كش وطنمان كرد. حبيب در 

، بخاطر دفاع از آزادي و عدالت اجتماعي، به دست جالدان 1362سال 
  رژيم جمهوري اسالمي در زندان اوين، سربدار شد.

دنيايِ ماشيني كه انسانيت و اخالق، و منش و  به راستي، در اين  
است، آيا كساني چون حبيب خبيري،  روش انساني، رنگ باخته

توانند در محيط فوتبال ما، شاقولي باشند براي سنجش انساني و  نمي
  هاي امروز وطنمان؟ اخالقي فوتباليست

دادي شوم در جامعه  داشت مصادف با رخ متأسفانه، امسال اين گرامي
  زش شد.ور
اي ناصر محمد خاني را، به  وقتي خبر اعدام شهال جاهد همسر صيغه 

ها خواندم  جرم كشتن همسر دائمي او  شنيدم، و زماني كه در روزنامه
كه محمدخاني چند ساعت بعد از كشيدن صندليِ زير پاي شهال 
جاهد توسط پسر ارشدش، راهي قطر شده و گفته است بعد از ختم 

اش عوض شود و بتواند دوباره به  تا روحيهرود طر مياين پرونده به ق
بر سر آن وطن : ! با چشمي گريان به خود نهيب زدمفوتبال برگردد

مرامي به تن  بالخيزم چه آوار شده كه ورزشكارش رداي ناپهلواني و بي
كارم مهدي اصالني را مجاب به نوشتن  از اين رو دوست و هم كند. مي

م. چرا كه به نظر من شهال جاهد قاتل نبود. و پرداختن بدين مهم كرد
خاني  اي كه محمد توطئه ها شد، امنيتي ي توطئه ي او قرباني

  قهرمان فوتبال حكومت اسالمي از آن بي خبر نبوده و نيست. .
  خاني پرويز قليچ

 
  
  

  
  

  

  
  

 "قرار در باد گذشت و بوي خون بي"
  

  مهدي اصالني
  
ذاشت خودم بردارم. خودش  م، نميذاشت تو دهن كند مي ميوه پوست مي«

ها هوا سرد بود من سرمائيم. دستشويي  ذاشت تو دهنم. زمستون مي
نشست رو  رفت خودش اول مي گفت وايسا وايسا. مي خواستم برم مي مي

كرد تا مثالً من پاهام يخ نكنه، سردم نشه يكي دو  توالت فرنگي اونو گرم مي
ش كردم . خيلي منو تحت فشار گفت. بيا حاال بشين گرم دقيقه بعد مي

ها قدم زدم و فكر كردم و  سال شب 8 خوام. ... گذاشته بود. فقط قصاص مي
هاي  هاي زيادي كشيدم. خانواده همسرم خصوصا مادر همسرم سختي سختي

زيادي كشيد و حاال همه ما در انتظار قصاص هستيم. اميدوارم اين پرونده 
سال  32من  ي آرامش داشته باشيم.تمام شود تا من و خانواده همسرم كم

گويند كه  ها به من مي در فوتبال بودم و جدايي از فوتبال سخت است. خيلي
ام عوض شود. من هم منتظرم تا اين پرونده  بايد به فوتبال برگردم تا روحيه

  خاني ناصر محمد» دمتمام شود و بتوانم دوباره به فوتبال برگر
  

                                                                                       شكافي يك جنايت كالبد
شهرِ  هاي كالن روزي است به مانند تمامي روزمرگي 1377خرداد سال  27
و غوغاي ميدان آزادي.  وقي دود و ب همه هم                 تهران.  ي زده آسمان و دود بي

كه در انتظار                                                                                                                                                                                                                                     اتوموبيلي شيك و مدل باال مقابلِ پاي دختري جوان و زيبا 
كند. راننده فوتباليست سابق تيم ملي و باشگاه  تاكسي ايستاده، توقف مي

 ي رحمي اي خياباني؟ يا دل پرسپوليس حميد درخشان است. طعمه
سالي و به هنگامي كه گيسو سفيد  سال بعد دخترك در ميان ورزشكارانه؟ ده

تر نشاني از طراوت عهد شباب بر سيما دارد، با غروري كه هنوز  ه و كمكرد
كه: چرا سوارت كرد؟  اش به گدايي نيافتاده در پاسخ به قاضي پرونده

دونم. بريد ازخودش بپرسيد. البد خوشش اومده بود  چه مي«گويد:  مي
انگار همين چهارده سال پيش بود كه شهالي چهارده ساله كوچه » ديگه.
پا گذاشته بود. ديداري هم  ري را براي يافتن ناصر زير هاي شهر كوچه پس

 هايش اش ادكلني براي پادشاه رويا جيبي ميسر شده بود و از پول مدرسه و تو
شناخت و نشناخت، اما معرفت  خريده بود. ناصر محمدخاني كه عشق را نمي

د. شهال دست فهميد، اصرار بر پرداخت پولِ ادكلن دار را در پول و جيب مي
داد تعبير روياي  گردد. آيا اين رخ زند و گريان به منزل بازمي ناصر را پس مي

ي اين اتفاق  ي ديروزين بود. به واسطه ي دخترك چهارده ساله نايافته دست
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رساند. درخشان تا چندي  تلفن منزلش را توسط حميد درخشان به ناصر مي
مسرش تلفن را در جيب وي يافته اندازد، تا آن كه ه ماجرا را پشت گوش مي

روز، پيغام به ناصر   پرسد اين چيست؟ و درخشان معترف ماجرا. همان و مي
آيد. الو گفتن  شود و پاسي از شب گذشته تلفن شهال به صدا در ميابالغ مي

ي لرزش دست و دلِ شهال: تا عشق پناهي گردد و ناصر همان و همه
روز  اش هويدا شد. فرداي همان رنگي ونگريزگاهي. و اين بار آبي عشق با خ

ديــدار شــد مـُيـَـسـّر و «درنگ:  ي خيابان ظفر. و بي خانه قرار در عزب
ي  كده داد اين لعنت از اولش هم بوي رفاقت نمي» بــوس و كـنـــــار هـم

خاني، جوانك تيزپاي فوتبال ايران كه به سرعت از زمين  ظفر. ناصر محمد
خرام آسيا بدل شد، مدام  شابدالعظيم به غزال خوش "سرخ چاله"خاكي 

 "آراميس"از شميم  زد. خاراند و سوهان سق مي كشيد و بدن مي خميازه مي
اهدايي شهالي چهارده ساله هيچ به كف نمانده بود. سياهي بود و بوي ذغال 

                                                                                                و افيون. قليان و نگاري و نبات. همه چيز چرك بود.                             
بيا تو دمِ در بده. راحت باش اين رفيقم حافظ طاحوني است، گلر سابق  -

ي ظفر؛  خانه ها. و سه تن بودند در عزب تيم ملي و آن ديگري هم يكي از بچه
موسوم به شهال جاهد. نام نفر سوم كه گفته  ي از ابتدا تا انتهاي پرونده

شود محافظ يكي از مقامات بود هرگز از پرده برون نيافتاد. با ورود شهال  مي
اش و رفع شر، شهال را صيغه  ناصر، وي براي پوشش دادن به رابطه  به زندگي

هاي دودگرفته  شود. پرده كند و زندگي مشترك بين اين دو آغاز مي مي
كند. از  اندازد و نثار ناصر مي چيز را برق مي شود و شهال همه ميروبي  غبار

جا سخن  تر همه اندازد. بعد اش مي شود و بچه را بر خالف ميل ناصر حامله مي
اي. با ورود  سر صيغه سر قانوني و شهال، هم از دو زن به ميان بود. الله، هم

كارهاي مالي و  گيرد. ناصر تمام ناصر زندگي وي نظم مي  شهال به زندگي
سپارد. شهال كه خود لب به سيگار نزده با رغبت تمام  اداري خود به شهال مي
نگران ته كشيدن جنس براي ناصر نيز هست، و نه  افزون بر اين همه، دل

سال بعد ابايي ندارد در مقابل قاضي پرونده با صداي بلند اعالم كند: 
. هروقت از همه جا وا شو ببينم  تونستم زجر كشيدن و ناراحتي نمي«

تونستند جنس جور كنند من هر جوري شده  موند و دوستاش براش نمي مي
گويد: اتهام مواد  ناصر اما در پاسخ به قاضي پرونده مي» كردم. براش تهيه مي

ام شد  گي مخدر را قبول دارم. اولش تفريحي بود. بعد كه شهال وارد زنده
  تر شد.  بيش ام مصرف

                                                                                                                 
  ي ميدان كتابي خانه

 دو فرزند پسروقتي  :اعالم شد 1381در خبري به تاريخ هفدهم مهرماه سال 
از سرويس مدرسه پياده شده و به خانه  ، علي و عرفانناصر محمدخاني

با رسيدند تهران   در شمال نبي ميدانِ كتابي  گل خيابانِ 46  يشماره 
كه جلوي در اتاق خواب افتاده بود مواجه شدند. با  مادر جسد خونين

به آگاهي و بالفاصله ماجرا كمك آمده ها به  همسايه ،ها سروصداي بچه
ي آگاهي اين پرونده را به زاده رياست اداره سردار تقي .شود پليس رسانده مي

زمان به دستور قاضي كشيك، حسيني  ي دهم آگاهي ارجاع داده و همارهاد
شود.  اي به سرپرستي سرهنگ شفيقي تشكيل مي اي اكيپ ويژه كمره كوه

 21ي ايران و نيز خبرگزاري دولتي ايرنا به تاريخ تارنماي دولتي روزنامه
 چنداكيپ ويژه جنايي با تحقيق در «دارند:  اعالم مي 1381ماه سال  مهر

محمدخاني را  ساعت عامل قتل همسر ناصر 48شاخه پليسي و در كمتر از 
از قول سردار مرتضي طاليي  همان منبع» اند. هكرد شناساييزني  با رد

 ناصر محمدخاني در دهد. فرمانده تهران بزرگ از شناسايي قاتل خبر مي
مان بسر راه تيم پرسپوليس در اردوي شهر هانوفر آل زمان وقوع حادثه به هم

برد. خبر ابتدا از تهران با تلفن به آگاهي سرپرست تيم پرسپوليس  مي
گويد: براي  خاني مي شود. وي پس از اطالع به ناصر محمد رسانده مي

برد.  سرت در تصادف اتوموبيل اتفاقي افتاده و در بيمارستان به سر مي هم
دانش بهتر است به سرعت به تهران بازگردي. ناصر از سرنوشت فرزن

اند و جاي  ها سالم دهد كه بچه پرسد. سرپرست تيم به وي اطمينان مي مي
راه با وحيد قليچ،  ي سرپرست تيم همناصر به توصيه هيچ نگراني نيست.

هاي تيم پرسپوليس با يك پرواز اضطراري  بان رفيق ديرين و مربي دروازه
اركت در قتل پاي شود و از همان ابتدا به عنوان مظنون به مش وارد تهران مي

شود؛ هرچند نشيند، اما با كفالت علي پروين آزاد مي ميز بازجويي مي
 برد كه ي ميپليس پ  اوليه  يها يدر بازجوي ها ادامه دارد.بازجويي

را تغيير  مسير تحقيقات كننده گمراهي با ادعاهاخاني سعي داشته  محمد
، از جمله پسرخاله الله شود زمان پاي چند نفر به ميان آورده مي . هماندهد

و شخص ديگري از آشنايان پدر الله به نام علي جهرمي.                                          
رساند.  ها مظنون است را به اطالع پليس مي ناصر نام تمامي كساني كه بدان

وقوع  قبل از شود كه وي يك روز مشخص مي با بازداشت علي جهرمي
. است ساعت بعد پايتخت را ترك كرده 24است و   جنايت به تهران آمده

 ي برگ از پرونده چند الله پدر ي هنگيآ با همقرار بر آن بوده است كه وي 
اي كه پدر  اما وقتي با شماره د،محمدخاني بگير ي زميني در بوشهر را از خانه

همسرش در  وي تنهاست و با گفتن اينكه الله ،گيرد ميالله داده تماس 
مراجعه كند.  چند روز ديگر خواهد گيرنده مي برد، از تماس به سر مي آلمان

شود كه علي جهرمي بدين وسيله اطمينان يافته كه الله  پليس متوجه مي
گذشت و خبر آن در تمامي  چند روزي از قتل الله ميدر منزل تنهاست. 

مراجعه  آگاهي ياداره به تاكسي يكه يك راننده منتشر شده بود،ها  روزنامه
كه خودش  ه استچند روز قبل مسافري سوار كردشود،  مدعي مي كند و مي

و از من ا گويد: خوانده است. راننده مي ميمحمدخاني سرِ  هم را از بستگان
طرز دفعه به  اما يك، ها در ميدان كتابي ببرم آن ي خواست او را به خانه

به يافتن  نگاري چهره با ماموران از راننده خواستند نظر كرد. مشكوكي صرف
اي فرد مظنون گفت كه او را  پدر الله با ديدن تصوير رايانهوي ياري رساند. 

شناسد و به اين ترتيب يكي از آشنايان خانواده سحرخيزان به عنوان  مي
اشاره به اينكه هيچ با  جهرمي در بازجويي علي شد.اولين مظنون دستگير 

دانم چرا   نمي«است، گفت:   وقت به خانه مربي تيم پيروزي مراجعه نكرده
 يام و نه به خانه من بايستي دستگير شوم، تاكنون نه مقتول را ديده

كه وي  ي كور اما در اظهارات علي جهرمي آننكته »ام. ناصرمحمدخاني رفته
 در اماكن عمومي بااخته و سازي پرد به صحنه اي به گونه در روز جنايت

محمدخاني خود را از بستگان وي  ناصر ار برخورد با پدرزنِب  وجود يك
كارآگاهان گار كند.  ها ماند را در ذهن خودسعي داشته است و  معرفي كرده

مظنون در قتل  .دست ناآشنا رسيدند با اين سردرگمي به ردپايي از يك هم
كه الله او را به چهره  ه از اينجنايت و سوءاستفاد يبا طراحي نقشه

 مهرماه سالِ 17صبح روز چهارشنبه  9شناسد مرد ديگري را ساعت  نمي
و در همان ساعات خود  فرستاده نبي خيابان گل 46شماره  يجاري به خانه

با  داشته هاي برنج فروشي سعي با حضور در بازار پالستيك فروشان و حجره
توجه آنان را به خود جلب » محمدخانيناصر«معرفي خود به عنوان فاميل 

آشنا  دست نا ماهرانه، هم ي در اين نقشهتصور ابتدايي پليس آن بود كه  كند.
بارها  دار نيز بود سابقه علي كه ه.حال ارتكاب قتل بود روز واقعه در در

هاي كالن كند به  رداريب با زيركي و تيزهوشي اقدام به كاله بود توانسته
سال 17ازسوي قاضي شعبه سوم دادگاه انقالب به  73ال اي كه در س گونه

خود را وي ، بود ماه آزاد شدهچند پس از  اما تنها حبس و شالق محكوم شد
تا اگر روزي به اتهام قتل دستگير  چنان نمايش داده بود در انظار عمومي

با تحقيق و  .دهد گناه نشان داران، خود را بي مغازهادت بتواند با شه دش
خاني برخي از اعضاي تيم پرسپوليس نيز به بازجويي  يي اوليه از محمدبازجو

  فراخوانده شدند. 
اي پراهميت بر  از اين ميان پليس آگاهي در اظهارات وحيد قليچ به نكته

خاني در اردوي آلمان در بازجويي نكاتي  اتاق محمد خورد. وحيد قليچ، هم مي
- خاني مي د كه ناصر محمدگذاركند كه ترديدي به جاي نمي را طرح مي

در ر و نــاصــ  مــن« دهد: خواهد پليس را گمراه كند. قليچ  شهادت مي
خـاطـر ه ب  مـن  شـب  . آن خـوابيـديـم مـي  اتــاق  در يــك ي آلماناردو

  مدام  برد، ناصر هم  نمي  و خوابم  بودم  ناراحت  خيلي  بودم  شنيده  كه  موضوعي
،  از او پـرسيـدم. غلتيد پهلو مي  آن  پهلو به  از اين  تخت  كرد و روي تقال مي

نـداد   بـود جـوابـي  حال پريشان  ناصر كه  ، ولي خوابي تو چرا نمي  ناراحتم  من
،  ناصر گفتم  را به  در هواپيما موضوع  روز بعد كه  صبح .نخوابيد  و تا صبح

توسط  »يارو«ه كار بردن لفظ ب» باألخره يارو كار خودشو كرد«:  گفت  لب زيرِ
.  پليس  بود به  بزرگي  كمكشود،  خاني، كه معموالً به مرد اطالق مي محمد

شود.  ررويي كشانده ميكه كار به روبه كند؛ تا اينناصر ابتدا ماجرا را انكار مي
و   قـلـيــچوحيد   آگـــاهـــي  دهـــم ي  در اداره  كـــه  روزي

  ناراحتي  ماجراي  بودند و قليچ  نشسته  افسر پرونده بلدر مقا  مـحمـدخـاني
شـد و در   عـصـبــانـي  شــدته كرد، ناصر بـ  تعريف  او را نـزد افسر پرونده
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شــد   بـــا او، مــدعــي  و درگيري  قليچ  به  ، با حمله حضـور كارآگاهان
  .گويد مي  دروغ او  كــه

نويسد:  مي 1381مهرماه سال  21تاريخ  ي دولتي ايران در خبري بهروزنامه
جا را  آن -قاتل-ويگاه  كارآگاهان جنايي توانستند با رديابي مخفي«

ها در  ابهام  نظر و محاصره بگيرند. اين اقدامات پس از برطرف شدن همه تحت
پليس شدن جزئيات اين قتل صورت گرفته و   ماجرا و روشن

. بنا به ين جنايت پي ببرداست حتي به انگيزه اصلي وقوع ا توانسته
كه  مهر ماه) 20( شنبه  ديشب 20جنايي ما، تاساعت  گزارش خبرنگار

پوشش خبري بود، كارآگاهان در   به لحظه عمليات پليسي تحت  لحظه
شود تا  مي بودند و تصور مربي تيم پيروزي نشسته عامل قتل همسرِ كمينِ
- كه در خبر روزنامه نانچ» يابد  هاي شب اين عمليات با موفقيت خاتمه نيمه

شود نه تنها قاتل شناسايي شده بلكه حتا  ي دولتي ايران مشاهده مي
نيز بر پليس دانسته شده است. در اين تاريخ نه  ي اصلي وقوع قتلانگيزه

صحبتي از شهال هست و نه هنوز پاي وي به پرونده كشيده شده است. 
مراسم سومِ الله سحرخيزان چنين خبر از برگزاري  ي دولتي ايران همروزنامه

دهد. در اين مراسم علي پروين، ناصر ابراهيمي،  در منزل حافظ طاحوني مي
محمود خوردبين از جانب بازيكنان تيم پرسپوليس براي عرض تسليت به 

بينيم مراسم نه در منزل پدري مقتول  كه مي آيند. چنان منزل طاحوني مي
 شود. طاحوني برگزار مي ي كه در خانه

خاني در چند مورد  رسد كه محمد ر بررسي ابتدايي، پليس به اين نتيجه ميد
با دروغ مانع شده است سرنخي پيدا شود. همان منبع پليس اعالم كرد 

توانست جلوي  خاني در جريان ماجراهايي بوده است كه بيان آن مي محمد
اضي وقوع قتل را بگيرد. به اين ترتيب در تاريخ سيزدهم آبان همان سال ق

يكي از موضوعات خاني را صادر كرد.  جعفرزاده حكم بازداشت محمد
كه آمد در شب وقوع  برانگيز تعويض قاضي ابتدايي پرونده است. چنان سئوال

و ي سفرِ حج اي بوده است، اما به بهانه كمره قتل قاضي كشيك حسيني كوه
 قاضي اصلي، مرسوم كه يك دادرس موقت تا بازگشت ي برخالف رويه

اول به  يپرونده از شعبه بار شود، اين رسيدگي به پرونده ار بايست عهده مي
  شود. مسئول رسيدگي به پرونده ميسوم ارجاع و قاضي ديگري  يشعبه

  
  احضار شهال ي گونگي چه

پليس مشخص  ي تحقيقات اوليهنزديك به يك ماه پس از وقوع جنايت با 
معلوم شد نام مستعار او تر  بعدنام خديجه جاهد كه ه شد روز حادثه زني ب

مبلغ يك ميليون تومان نقد ه خاني چكي ب از حساب ناصر محمداست،  شهال
خاني در ماه اول بازداشت آن بود تا به  است. تمامي تالش محمد كرده

جهت وي  ماًموران بقبوالند كه اين زن هيچ نقشي در اين پرونده نداشته و بي
هاي اوليه  ي شهال نيز طبق بازجوييهام اوليهرا در بازداشت نگه نداريد. ات

ي نامشروع با او بوده است؛ كه دومي با ي مواد مخدر براي ناصر و رابطهتهيه
اي بودن وي منتفي شد. دستور بازداشت شهال توسط قاضي  اثبات صيغه

خاني در همين زمان صادر  زاده به اتهام تهيه مواد مخدر براي محمد جعفر
د كه پنجاه روز به طول محمدخاني در آخرين بازداشت خوصر شود. نا مي
تناقضات گفتاري بسياري  گيرد. وي هر روز تحت بازجويي قرار ميانجامد  مي

با اين حال هيچ تمايلي نداشت تا شهال را به عنوان قاتل همسرش ، داشت
ي تر در پرونده شهال به عنوان يكي از ادله . از جمله داليلي كه بعدمطرح كند

گناهي وي بر آن تاٌكيد شد، اين بود كه شهال در روز حادثه پس از نقد  بي
اي  خاني در مراكزِ مختلف خريد به گونه امضاي ناصر محمد  كردن چك سفيد

كامالً عادي به خريد اقالم موردنيازش پرداخته بود. كارآگاهان مسئول 
توانسته  نيز نمياي  پرونده به اين نتيجه رسيدند كه يك قاتل بالفطره و حرفه

  سرد به مراكز خريد رفته باشد. پس از قتلي آن چنان فجيع، خون
  

   رود بر باد جا كه ايمان فلك مي ي دهم آگاهي آناداره
سرگرد ابهريان كه پس از حوادث انتخاباتي در ايران مجبور به ترك ايران 

رونده برد، از ابتداي پ شده و شش ماهي است كه در خارج از كشور به سر مي
گو با  و شهال جاهد بود. وي در دو گفت ي يكي از افسران رسيدگي به پرونده

گو با نگارنده با توجه به ابهامات پرونده،  و و نيز گفت» جرس«و » راديو ندا«
به عنوان يك كارشناس امور جنايي معتقد است: قتل الله سحرخيزان 

ي بهريان در ارتباط با ادارهتوانسته كار شهال جاهد باشد. ابتدا از سرگرد ا نمي

ي دهم آگاهي چگونه مكاني است كه شهال در پرسم: اداره دهم آگاهي مي
سرگرد » گذارد. جا تخم مي خروس برود آن«گويد:  مقابل قاضي پرونده مي

دهم آگاهي از ادارات تخصصي و ارگاني است  ي اداره«دهد:  ابهريان پاسخ مي
ي دهم  هاي مشكوك. اداره د فوت و قتلبراي رسيدگي، تحقيق و كشف موار

اي دارد مورد توجه  آگاهي به ويژه در مواردي كه بازتاب اجتماعي گسترده
گيرد. اين توجه تنها به كشف جرم و برقراري امنيت محدود  بيشتري قرار مي

گردد و در بسياري  مواقع مورد استفاده ابزاري و  تبليغي نظام نيز قرار  نمي
هايي كه موضوعيت امنيتي نداشته، اما در تسويه  بسا پروندهگيرد. چه  مي

هاي مافياي نظام در اين اداره راكد مانده يا مدفون شده است. رؤساي  حساب
اي مستقيماً از جانب  هاي زنجيره اين اداره به ويژه پس از ماجراي قتل

شوند. به همين  حفاظت اطالعات و بعضي اوقات وزارت اطالعات منصوب مي
ي رسيدگي در موارد اين چنيني همواره به فرموده و از باال توسط يل نحوهدل

ها ابالغ، و در موارد خاص، پرونده به كساني كه درجه دستورپذيري و  امنيتي
شود. در ميان  چون و چرا از مقامات امنيتي داشتند سپرده مي اطاعت بي

شان را ارجح بر  ارياند كه شرافت ك مأموران اين اداره از گذشته افرادي بوده
هاي  فر كه مورد قتل اند، مانند سرهنگ رضوان مناسبات امنيتي دانسته

»                                       كرد و به طرز مشكوكي فوت نمود. اي را تعقيب مي زنجيره
 ي دهم آگاهي از اين زاويه مهم است كهكار حاكم بر اداره و آگاه شدن از ساز

تر  شهال جاهد نه ماه تمام در اختيار اين اداره قرار داشت و به چيزي كه بعد
خيزان اعتراف نكرد.                                          بدان معترف شد يعني قتل الله سحر
جا كه قاضي پرونده در مورد  ي شهال، آندر بخشي از فيلم ويدئويي محاكمه

: من منتظر اين حرف شما گويدميشهال دهد،  وي تذكر ميحجاب شهال به 
روسري را از  - آگاهي ي دهم بازجوي اداره سر -فر بودم. آن روزي كه احساني

مرد به من  5- 6سر من برداشت و گفت روسري مي خواهي چكار و 
ا مدهند، دادند و كتكم زدند ش رئيس هم نمي هايي كه به يك خانم فحش

براي برنگشتن من  اف كردم كه ديگر به آگاهي برنگردم.كجا بوديد؟ من اعتر
سرگرد ابهريان در  .ها و ترورها را بر عهده بگيرم تمام قتل محاضربه آگاهي 

دهد: پاسخ سئوال من كه چرا شهال مرتكب قتل نشده است، پاسخ مي
شهال در مراحل مختلف توسط اكيپ تحقيق و بازپرس مربوطه مورد «

با توجه به اظهارات و داليلي كه در مراحل اوليه در تحقيق قرار گرفت و 
نحوه و  ،ن مقتولهژاز جمله وجود اسپرم در وا ،مده بودآپرونده به دست 

كه وي  دباعث گرديد كه چنين استنباط گرد...  و هتعداد ضربات وارد
تواند قاتل يا حداقل به تنهايي مرتكب قتل شده باشد و از سويي  نمي

مبني بر انجام تحقيقات در خصوص وضعيت شغلي پدر جانب  تقاضاي اين
مقتوله با توجه به اينكه وي مدعي بود با امير قطر رابطه بسيار نزديك داشته 

ي امنيتي كشور قطر مشغول به كار  در مجموعه (دايي الله) و برادر همسرش
رو شد. پيش از قتل الله يكي از اشخاص مرتبط با پدر و ، با مانع روبهاست
دالل بازيكنان فوتبال  رسد. اين شخص در دبي ي الله در دبي به قتل ميداي

 بسيار شايع شده بود كه بوده و گويا توسط مافياي ورزش به قتل رسيده و
عوامل حراست سازمان آب زمان  بوده است. همان خاني با ناصر محمد مرتبط

كشفي  توسط معاون مبارزه با جرايم جنايي كه در آن زمان سرهنگ پاسدار
زاده كه رفيق گرمابه و  گاهي سردار پاسدار تقيآس وقت ئيهنگي رآ بود با هم
و پس از اين بود كه  شد معروف بود وارد پروندهسردار نقدي گلستان 

و با توجه به درگيري لفظي و  جسمي به شهال وارد شد هاي روحي و فشار
اعتراف شهال  عدم تحقيقات عذر من خواسته شد. يادامه ياعتراض به نحوه

و جوي كه توصيف نمودم باعث شد كه شهال به طور ناگهاني بدون اعتراف 
ريزي  تحويل زندان گردد البته تحويل دادن وي به زندان به نظر من برنامه

پرسم چرا  از سرگرد ابهريان مي» براي اعتراف يازده ماه بعد شهال بود
رند و ارتباط اين گي ماموران حراست سازمان آب پرونده را در دست مي

كه  است واليئهمان ساين « دهد: سازمان با ماجرا؟ سرگرد ابهريان پاسخ مي
دانيد  طور كه مي همان .ل بعدي شدئباعث بروز مسا م ودمن پرسي
وزارت  ي ها زير مجموعه هخان وزارت و ها سازمان هاي تمامي ادارات و حراست

به جهت امنيتي شدن پرونده  كه يستهيچ بعيد ن و باشند اطالعات مي
شده باشد. پرسش ديگرم را با سرگرد ابهريان در  حراست سازمان آبتسليم 

آيا در تحقيقات اوليه مشخص شد كه اسپرمِ كشف شده در  نهم: ميان مي
واژن الله متعلق به روز جنايت بوده است يا پيش از آن؟ سرگرد ابهريان 

پزشكي قانوني مشخص  با انجام آزمايش پزشكي و گزارش«دهد:  پاسخ مي
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ساعت پيش از  48شد كه اسپرم كشف شده متعلق به روز جنايت نبوده و به 
گو با  و چنين در دو گفت سرگرد ابهريان هم» زمان وقوع قتل مرتبط است.

ضربات به  يتعداد ضربات چاقو و نحوه«معتقد است: » جرس«و » راديو ندا«
ته  شف جسد و كشف دوگي لباس مقتول در هنگام ك هجسد و عدم پار

تشخيص هويت  ي كه متاسفانه توسط اداره ،سيگار در محل وقوع جنايت
آوري نشده بود تا براي انجام آزمايشات يا موارد ديگر آزمايشگاهي  جمع

كه ما انجام داديم ته سيگارها را مشاهده  يبازديد مجدد در. ارسال شود
گري هم كه جاي ايراد دي ي كرديم و براي تشخيص هويت فرستاديم. مسئله

بوده است. از  -مسروقه– دارد گاوصندوق و كشف نشدن جواهرات و طالجات
چنين اعترافاتي كه شهال  كنند و هم آقايان اظهار مي كه با آن تر همه مهم

.» جاهد داشته و بعد منكر اين اعترافات شد، عدم كشف آلت قتاله بوده است
همانا كشف نشدن آلت قتاله تا روز يكي از نكات كور و ناروشن در پرونده 

                                   اعدام شهال در محل جنايت بوده است.                                                                                            
                                                                                                                                                      

  سيگار مارك پين 
در محل وقوع » پين«سرگرد ابهريان در ارتباط با كشف دو ته سيگارِ مارك 

و بقاي بزاق بر ته سيگار و ارتفاع  -آ-ان- قتل بالفاصله دستور آزمايش د
شود. از آن جايي كه نه شهال و  ضاي خانه صادر مياحتمالي دود سيگار در ف

اند. پاسخ به اين درخواست و جواب آزمايشگاه  يك سيگاري نبوده نه الله هيچ
توانست كمك مؤثري به كشف جرم باشد. از ديگر مدارك مهمي كه  مي
توانست به كشف قضايا ياري رساند شماره تلفني بود كه الله لحظاتي  مي

بر روي كاغذي ياداشت كرده بود. به ظاهر پيش از زمان قبل از وقوع قتل 
شود، وي براي برداشتن گوشي تلفن به اتاق  قتل با تلفني كه به الله مي

خواهد تا شماره تلفن  سوي خط كسي از الله مي رود. از آن خواب مي
راهي را يادداشت كند. در همين زمان كسي كه مرتكب قتل شده دنبال  هم

اب وارد شده و با برگشتن الله ضربه اول به شكم الله وارد الله به اتاق خو
ي خيس در محل جرم بوده آيداز ديگر ابهامات پرونده كشف يك حوله مي

ظر بر اين بود كه قاتل بعد از اينكه ن«شود:  است سرگرد ابهريان ياد آور مي
يكي از نكاتي كه » قتل را انجام داده خودش را با آن خشك كرده است.

پولي بود زمان در مطبوعات انتشار بيروني يافت ارتباط مالي و ماجراي  همان
كرده است.  اش را دريافت مي كه الله به حافظ طاحوني سپرده و ماهانه بهره

كساني در آن منزل تردد داشتند كه باعث شد  «به اعتقاد سرگرد ابهريان: 
رت پذيرد. رسيدگي به اين موضوع در دادگاه غير علني و تدابير خاص صو

به ميان ها و مقامات  ههميشه وقتي پاي مسئول امنيتي يا يكي از آقازاد
يكي از » گونه بود گرفت، اين و به قول معروف كار باال مي آمد يم

سازي و  ترين موضوعات پرونده روايت سرگرد ابهريان از پاك انگيز بر شك
اكسازي محل قتل پ يكه صحنه جالب اين« شويي محل جنايت است: خون

علت را هم اعالم  .يعني فرشي كه خوني بوده را شسته بودند .شده بود
در صورتي  .رويش تاثير نگذاردصحنه را ببيند كنند كه اگر محمدخاني  مي

قتل مي شويد و جرم  يكه شما وارد صحنه وال است. زمانيئكه اين جاي س
به علت  ،افتد نبايد صحنه دست بخورد و بايد پلمپ شود خاصي اتفاق مي

بررسي مجدد قضيه است. از طرف ديگر اكيپ بررسي صحنه  به اينكه نياز
و اثر  كند جرم ما يك اكيپ تخصصي است و در صحنه حضور پيدا مي

تشخيص هويت دو ته  يدارد و كارهاي ديگر، چطور اين اداره مي انگشت بر
خوني كه  برد. يا اينكه حتي قاضي اعالم كرد كه لكه سيگار را با خودش نمي

» كرده روي تشك بوده از ديد ما دور مانده است و بعد شهال به آن اعتراف
شويي از  سازي و خون سرگرد ابهريان در پاسخ به سئوال من كه اين پاك

 حافظط محل توس «گويد:  جانب چه نهاد و يا افرادي انجام شده مي
نيز  ي ظفر انهها در خ پاي آن كه با برخي از مسئولين امنيتي كه ردطاحوني 

سفانه هيچ أيرد كه متگ يشو قرار م و مشاهده گرديد و دوستانش مورد شست
سرگرد ابهريان در ارتباط با نقش حافظ » دشو برخورد قضايي با آنان نمي

خاني براي  خاني و نقل اين خبر كه محمد طاحوني و دوران بازداشت محمد
گاه روانه شد، به من  كاهش التهابات جامعه با نام مستعار به بازداشت

 به تقاضاي ماتوسط بازپرس و  ناصر در غروب يكي از روزها« گويد:  مي
فردا صبح پس از مراجعه به محل كار . جهت تحقيقات بازداشت گرديد

 ه. بار ديگريتوسط بازپرس با اخذ كفالت آزاد شد شبانه متوجه شدم كه وي
دم كه به وي در متوجه ش اًهم بعد هم به مدت شايد دو هفته كه آن

 (؟)طاحوني ولي با سفارش چه كسيحافظ بازداشتگاه مواد مخدر توسط 
شد تا به اصطالح عدم مصرف مواد باعث نشود تا ناصر دچار ضعف  داده مي

از  س؟شنا خاني با هويتي نا ه چرا ناصر محمدك  اين.مورين گرددأدر مقابل م
خندد زيرا  به آن مياست كه به قول معروف مرغ پخته نيز  هايي حرف آن

ناصر در سطح جامعه پيچيده بود و نيازي به اين كار نبوده مگر اين  يقضيه
قرار گيرد و يا  هبايستي تحت توجي كه فرض را بر اين بگذاريم كه ناصر مي

ظفر و افرادي كه در  ياين كه تا چه اندازه و چه ميزاني اطالعات از خانه
.» خيلي از مسايلي كه فعال پوشيده استو يا  داشته نمودند آنجا تردد مي

ي خيابان ظفر و هويت احتمالي نفر  ي خانه چنين در باره سرگرد ابهريان هم
كشي آن هم با يك محافظ  تنها براي ترياك ي ظفرخانه« سوم معتقد است:

كشي  شده زيرا ناصر و طاحوني جا براي ترياك راني استفاده نمي و يا شهوت
اطالعات در همين  هاي وزارت خانه بسياري ازه جالب است ك .داشتند

اگر مستعار نباشد در  دانم اما را نمي مشخصات نفر سوممنطقه قرار دارد. 
كه در اين پرونده  و ابهامات ديگري مواردديگر از .» پرونده موجود است

در ميان  آلود يك پيراهن خون ، كشفگاه جوابي براي آن پيدا نشد هيچ
 ، اما هيچ وقت معلوم نشد كه اين پيراهنِبود ي اللهخانه ها و مقابل زباله
  چه كسي بوده است؟ متعلق به آلود خون

  
  

  
                                                                                                          

   كند سرانجام شهال اعتراف مي
داند، يازده ماه پس از بازداشت شهال، در هواي باراني حياط زندان  كسي نمي

صادر  قاضي فخرالدين جعفرزادهآگاهي و در مالقات حضوري كه به دستور 
كه پس از آن و به  دانيم قدر مي شد بين ناصر و شهال چه گذشت. همين

بار نه در اثر قپاني شدن و كابل و  ساعت شهال جاهد اين 24ي تنها  فاصله
سردي و آرامش  فر كه در كمال خون داغ و فحاشي و خشونت سروان احساني

به قتل الله ، دهم آگاهي تهران يمعاون اداره ،در حضور سرهنگ محمدزاده
اين انكار يك ساله و اعتراف  علت خبرنگاران سحرخيزان اعتراف كرد. وقتي

: وقتي فهميدم مرگ و زندگي ناصر به پاسخ داد ،يك شبه را از او پرسيدند
از خودم گذشتم و اعتراف كردم. گفتم تا ناصر را  ،اعتراف من بستگي دارد

سوي وصال و ميل او سوي فراق/  قصد من«. من قاتل الله هستم. ندرها كن
  »م دوستردم تا برآيد كاكترك كام خود ب

  
   دهد تغيير رويه مي ناصر

 پسچند روز  يابد. وي تنها پس از اعترافات شهال ناصر از حبس خالصي مي
خواست شهال متهم شناخته  از ابتدا نمي  اش تغيير رويه داد. او كه از آزادي

 اما شهال اين تر خواند. بعد يا طراح جنايت زن را تنها قاتل شود با اصرار اين
خواهند  كيست اما نمي دانند قاتل ها مي خيلي«دانست: توطئه ادعاها را يك 

در حالي كه  ،دانند من هووي او بودم همه من را مقصر مي چون. و او لو برود
خواستم الله را از  با ناصر هيچ ناراحتي نداشتم و اگر مي من در زندگي

وي ر نفوذي كه توانستم با  يمميدان زندگي با ناصر بيرون كنم به راحتي 
  .»كاري را انجام دهم چنين اين مرد مهربان داشتم

سرگرد ابهريان در پاسخ به پرسش من در مورد چرايي اعتراف شهال 
ابهامات پرونده چنان گسترده و حل نشده باقي مانده كه وكالي «گويد:  مي

دانيد  ها تقاضاي برائت وي را نموده بودند و اين را هم مي ناد آنتشهال به اس
شود كه  چه مي. قول اخذ رضايت از اوليا دم را به شهال داده بودكه ناصر 
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 خواهد كه ميو از وي  نويسد ميقضايه  يييس قوهئاي جديد به ر شهال نامه
بر  اين بايستي اعتقاد و ايمان شهال به خودش مبني .او را اعدام يا آزاد كنند

رد استوار بوده اينكه قاتل نيست و داليل موجود نيز حكايت از اين موضوع دا
دانيم صحبت هاي تلفني بين ناصر و شهال تا اين اواخر در  ما نمي. باشد

  »زندان چه بوده؟
  

  نگاهي به مصاحبه پدر و خواهر الله 
خيزان، خواهر  نيلوفر سحرخاني،  چندي پس از آخرين نوبت بازداشت محمد

ي  ط با پروندهارتبا درجوابي  يب واالتئس«دارد:  اي اعالم مي الله در مصاحبه
اما او تا  ،گو باشد تواند پاسخ يم يكه ناصر محمدخان دارد وجود قتل خواهرم

بروز  خواهد يداند كه نم يم يياو چيزها. نداده است ياطالعات زياد به حال
 آلمان به يكه مصادف با مسافرت محمدخان قطر سفر پدرم به در زمان دهد.

من دلم شور الله را . در ايران بمانيد. كرد نرويد يبود، ناصر به پدرم اصرار م
آن فاش  ما دليل يخانوادهي است كه هنوز برا  يمهم  موضوع  . اينزند يم

هيچ  هآمد دست كه از شهال به ي خاطرات يدفترچه. در ضمن نشده است
سحرخيزان نيز در اين باره   پدر الله ه است. نداد از قتل را نشان يسرنخ
قاضي و  او طبق تصميمات  و بازداشت  ايم  نكرده ما از ناصر شكايتي  :گفت

زمان خبرنگار يكي از نشريات ورزشي از   . هماناست پليس صورت گرفته
هايمان از خطاي(؟) ناصر  به خاطر نوه«ي سحرخيزان نوشت: قول خانواده

  »گذشتيم
يكي از داليل تقاضاي قصاص و عدم رضايت خانواده سحرخيزان آن بود كه 

به طور رسمي خواهان بخشش خود از آن ها  -تا روز اعدام–شهال هرگز 
خودش هيچ وقت  شهالآور شد:  اي ياد نشده است. خواهر شهال در مصاحبه

به ما اجازه نداد براي جلب رضايت و بخشش به سراغ خانواده سحرخيزان 
كه  داند قتل كار وي نيست و بعد آن كه هركس نداند ناصر مي . اول آنبرويم

جات پرونده و روند رسيدگي به آن اطمينان داشت تبرئه خواهد شد. با مندر
ترين اولياي دم، مادر الله و فرزندان ناصر بودند.  پس از فوت پدر الله، اصلي

اش نزد ناصر تا روز آخر تقاضاي بخشش  گناهي شهال با اطمينان از بي
  نداشت.
ش وي را ا خيزان كه غرور شهال و پررويي مادر الله سحر ي به گفته

اقرار مختلف داشت، ابتدا گفت عامالن قتل  او چهار«: خاطر كرده بود آزرده
از صحنه فيلم گرفته و براي وي ارسال كرده بودند و به خاطر همين 

دانست جزئيات جنايت چيست؟ بعد گفت كه از سوي يكي از دوستان  مي
خبري ناصر شنيده هياهويي جلوي خانه ناصر است وقتي آنجا رفته ديده 

گاه است باال رفته و در  نيست و در خانه باز است. به بهانه اينكه آنجا آرايش
اعتراف ديگر نيز داشت، شهال گفته بود  دوو ا اتاق خواب الله جنازه را ديده.

من كشتم و شب جنايت در آنجا پنهان بودم و بعد در اعتراف ديگري گفته 
ودم اما صبح پيش از ترك آنجا بود: شب قبل از جنايت در خانه الله پنهان ب

مرد آمدند و او را كشتند به خاطر همين صحنه قتل را با تمام  دوديدم 
همه داليلي به ظاهر  اين» او هنرپيشه خوبي است. دانستم. جزئياتش مي

  هاي روز اعدام مادر شهال را هيچ بنگارد موجه بودند تا مادر الله ضجه
  

  ابهامات اعترافات 
پس از بازداشت، زماني كه هنوز نام شهال به ميان نيامده،  خاني ناصر محمد

آورد. روي دست چپ  تن را به عنوان مظنون به زبان مي كم نامِ سه دست
گي و  يكي از اين سه تن كه نامش هرگز از پرده برون نيفتاد، جاي بريده

تحقيقات پليس احتمالِ ي  اوليه ي شود. در مرحله زخم مشاهده مي
به وارد كردن  در اعترافات خود شهالله با قاتل به ميان آمد. درگيرشدن ال

كه پزشكي قانوني وارد آمدن  اشاره كرده است. حال آن به الله سه ضربه
در  ضربه به بدن مقتوله را تائيد كرده است. اين موضوع 30بيش از 

 الله كه اگر شهال فقط سه ضربه به آوردزمان اين سئوال را به وجود مي همان
ضربات را چه كسي وارد كرده است؟ آيا شهال در روز  يده، پس بقيهز

و  دست داشته است؟ آيا فرد ديگري كه قدرت يك مرد را داشته جنايت هم
اين ضربات را وارد كرده است؟  قدي شهال هم نبوده در ضمن به كوتاه

 ي مقتوله به وسيله كه ضربات به گردنِ كردهمچنين پزشكي قانوني عنوان 
   .وارد شده است شكن مانند يخ ي نوك تيزجسم

ميدان  جنايت يپرونده ييك مقام قضايي نيز پس از بررسي و مطالعه
اي به  ايراد قضايي را در نامه 16كتابي در رابطه با قتل الله سحرخيزان 

هاي  و رفع ابهام از موضوع رئيس قوه قضائيه اعالم كرد كه توجه به اين نامه
در ابتداي اين نامه با اشاره به د. گشا باش گرهست توان يمطرح شده در آن م

آمده است: كارشناسان پزشكي قانوني پس  ههاي وارده به گردن مقتول ضربه
نوك تيز به نقاط مختلف بدن را  ي جسمي ضربه 37تا  36جسد  ياز معاينه

كه  گردن وارد شده ي ضربه به ناحيه 14ها،  اند. از اين تعداد ضربه تأييد كرده
ها بوده است. حال با توجه به  ن ضربهيعامل مرگ مقتوله نيز وارد آمدن هم

رسد كه در يك  بعيد به نظر مي، است بوده اين كه متهم به قتل راست دست
تري كه هنوز پاسخ داده  سئوال مهم .ها را وارد كرده باشد منازعه اين ضربه

خانه (طبق اعترافات  نشده اين است كه با وجود درگيري شهال و الله در آن
شهال ماند.  كم بايد آثاري از قبيل موي شهال در صحنه باقي مي شهال) دست

به هنگام پخش فيلم ويدئويي اعترافش در دادگاه در پاسخ به قاضي 
  گويد:  مي

  گناهم.  من بي -  
  خودت اعتراف كردي.  -
  اعتراف كردم تا ناصر خودكشي نكند. -

شهال در خانه كشف انگشتي از  نه هيچ اثرچگو كه آن ديگر ي مهمنكته
طبق  و هآمد داشت و كه شهال در آن خانه به طور مداوم رفت حال آن .نشده

 زمان رياستالله بسر برده. در  منزلدر  شب قبل از جنايت هم اعترافاتش
شهال جاهد به  ي بار پرونده قضائيه چندين يشاهرودي بر قوه هاشمي
اده شد تا تحقيقات مجددي صورت بگيرد. عرض فرست هاي هم دادگاه

توانسته به  اساساً نمي كه اين قتل آگاه بودندشاهرودي و مشاوران قضايي 
كار شهال جاهد  ي بعدتنهايي توسط يك زن انجام شده باشد و در وهله

گرفتند و صدور  نيست. به همين دليل بر روند رسيدگي به پرونده ايراد مي
بنا بر اظهارات محمد مصطفايي: دانستند.  مي »برخالف شرع«حكم را 

برخالف «تواند از اين زاويه كه يك حكمي  قضاييه فقط مي يرئيس قوه«
است آن را نقض كند و پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه  »شرع
بار اين كار را كردند و  عرض ديگري ارجاع دهد. آقاي شاهرودي چندين هم

گناه  كه خانم جاهد بي ي است مبني بر اينهمين دليل بسيار محكم و قاطع
  »است

سعدي وكيل الله از  قاسم شعلهايا اين ابهامات دليل اصلي كنار كشيدن 
پرونده بود؟ وي همان ابتداي كار به جهت ابهامات فراوان پرونده از وكالت 

گيري را بايد به پاي هوشمندي  خانواده سحرخيزان استعفا داد. اين كناره
كار نظام  و مايه و ساز ذاشت و يا اسرار مگويي كه از درونسعدي گ شعله

 دانست.                                                                قضايي جمهوري اسالمي مي
  
  حافظ الهي بميري.«
»                            دندونبه اين روز نش نومن با دوستات چه كرده بودم كه مناصر  

ي اينترنت تمامي كساني كه آخرين دفاعيات شهال جاهد را از طريق شبكه
به ويژه فيلم چهار قسمتي كارت قرمز به تماشا نشستند به احتمال قوي اين 

حافظ الهي بميري... و خطاب به «دو فراز از سخنان وي را به خاطر دارند: 
شهال، » ه اين روز نشوندندناصر: من با دوستات چه كرده بودم كه منو ب

حافظ طاحوني را نه با نام فاميل نه با لفظ آقا و يا هرچيز ديگر كه بسيار 
تارنماي آفتاب به كند. پيش از آن اما  خودماني و با نام كوچك خطاب مي

، پس از سپري شدن چهار سال از وقوع قتل در خبري 1385تاريخ دوم مهر 
حافظ طاحوني يكي از  خود دادگاهشهال در سومين جلسه اعالم كرد:  

به دستور  .دوستان ناصر محمدخاني را عامل اصلي اين جنايت معرفي كرد
از او تحقيق  برگزار و صورت غيرعلنيبه  چهارم يجلسه زاده، قاضي جعفر

. قاضي به اتهام او رسيدگي كرد و حافظ به دفاع از خود پرداخت .شد
شود. يكي از نكاتي كه  ذف ميطاحوني پس از اين ماجرا از پرونده ح

پولي بوده است كه الله زمان در مطبوعات انتشار بيروني يافت، ماجراي  همان
بخشي از   كرد. اش را دريافت مي به حافظ طاحوني داده بود و ماهانه بهره

گونه  آخرين جلسه دادگاه شهال و  پرسش و پاسخ قاضي پرونده با شهال اين
      است:                    

ـ خانم جاهد در جهت رد اون مسائلي كه قبالً مطرح كردين مطالبي دارين 
تونه ...                           بيان كنيد. احساسي صحبت كردن و طرح اين مسائل زياد نمي
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  بار)                                                                                    2ـ از من خواسته شد كه به اون خونه برم اون لحظه (
                                    ـ كدوم خونه                                                                                                        

        ي ميدون كتابي . از من خواستن كه برم اونجا.                                                                                    ـ خونه
                                                    ـ كي از شما خواست ؟ كي خواست از شما خانم جاهد ؟                                   

  گم .                                                                                                               ـ اجازه بدين بگم. اآلن، آخر مي
                                                                                    ـ يعني از شما خواستند كه برين مرتكب ...                    

  بار)                                                                                    2ـ به من گفتند در خونه ناصر شلوغه ساعت يك بود (
رفتم باال ديدم فتاده چي شده ؟ من جاي دوري هستم برو ببين چه اتفاقي ا

جلوي در وسايلش ريخته. رفتم تو گفتم خانم ببخشيد خانم اينجا 
آرايشگاهه ؟ خانم اينجا آرايشگاهه ؟ رفتم جسد ديدم اونجا. جسد ديدم 
ديوونه شدم من ديونه شدم. من رفتم اونجا جسد من ديدم آره  آره ـ آره 

ونجا. آره ديدم پتو رو هم من من جسد رو ديدم . ديدم يه جسد افتاده ا
كشيدم روش آره من ديدم، آره من ديدم. من جسد رو ديدم، به خدا ديدم 
جسد رو حالم بد شد. دستم يه جا خوني شد. من بخدا نبودم من الله رو 

  نكشتم. من نكشتم.
  ـ خانم جاهد! يه ليوان آب به ايشون بديد 

  ـ من الله رو نكشتم. 
  . ـ يه ليوان آب ميل كنيد

  آروم تر صحبت كنيد. 
  تا ما بفهميم حرف هاي شما چيه؟ 
  شو ديدم. خدا!  ـ من نكشتم، من نكشتم ولي جسد

مگه گناه من چيه كه عاشق تو بودم. مگه گناه من چيه كه تو رو دوست 
  داشتم. 

  مگه گناه من چي بود كه هميشه با آب ميوه مي اومدم استقبالت. 
  بنشونيد سر جاش. بنشونيدش. محافظاش. ايشون رو 

  ـ  مگه من چيكار كردم دوستاي تو بايد با من اينجوري كنند. 
جوري بايد خالي كنند من  مگه من چيكار كردم كه كينه خودشونو اين

چيكار كردم. من مگه چه هيزم تري به كسي فروختم. مگه من چيكار كردم. 
  مگه من چيكار كردم. 

  ه تو. لعنت خدا به تو حافظ. حافظ لعنت خدا ب
  ـ آب بهش بدين اقاي ... 
  ـ لعنت خدا به تو حافظ. 

                                                                                                                              ـ يه ليوان آب خنك بدين خانم خديجه جاهد ميل كنند. 
دولتي ايران و خبرگزاري دولتي ايرنا با  يمطبوعات وقت به ويژه نشريه

  اي كردند:                                                                                                              پوشش خبري اعترافات شهال را رسانه
 را پذيرفت همراه با قاضي و در حضور اللهشهال پس از آن كه اتهام قتل 

  قتل را بازسازي كند. يمحمدخاني به محل جنايت رفت تا صحنه
ناصر با پرسپوليس به آلمان رفته بود. «جرم، گفت:  يوي در بازسازي صحنه

من تصميم گرفتم با استفاده از غيبت او براي هميشه الله را از زندگيم 
 ».حذف كنم

و رفتم و ناصر داشتم، داخل منزل ا يشب حادثه با كليدي كه از خانه«
پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا ديدم كه الله، دو فرزند و دوستش به خانه 

  ».آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم
وقتي فرزندان الله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، الله روي «

 ».تخت دراز كشيد. من چاقويم را آماده و دستكشم را دست كردم
اي به سر  محكم ضربه آني رداشتم و با دستهبعد يك راكت بدمينتون ب«

قدر او را زدم تا  الله زدم. بعد با هم درگير شديم و من هم با ضربات چاقو آن
 »جان داد.

جرم لكه خوني را نشان ماموران داد كه پشت  ينهحدر بازسازي ص شهال
  نشده بودند. آن تشك خشك شده بود و ماموران متوجه

توان تناقضات پرشماري را شماره كرد  ن زمان ميبا بررسي سطحي نشريات آ
ي  كه نشان از واقعي نبودن اعترافات دارد. برخي نشريات از وارد آوردن ضربه

كه  نويسند. حال آن به واسطه چوب بيسبال توسط شهال مي اول در خواب
بيسبال ورزشي است اساسا نامتداول و مهجور نزد ايرانيان. هردو پسر 

شان فوتبال است.  ي پدر ورزش و تفريح محبوب ت حرفهخاني به جه محمد
هاي دادگاه سخن از وارد آمدن ضربه اول توسط شهال با  سپس و در فيلم

  آيد.                            راكت بدمينتون به ميان مي

  
حرف آخر را شايد وكيل مدافع شهال، عبدالصمد خرمشاهي پس  حرف آخر:

س روابط ئرحيمي ريد: ساعتي پيش از اجراي اعدام، از اعدام وي به زبان آور
 گويد: دقيقه صحبت با شهال رو به وي مي 45پس از  عمومي قوه قضاييه

كه در  .خواهي بگو حاال هر چه مي .به من زنگ زدي و گفتي بيا خودت
موكل من راز  نهايت شهال گفت حرفي براي گفتن ندارم و بدين ترتيب

.                                                                                مهري را با خود برد به سر
كشد  خاني پس از صبح اعدام و طناب. در حالي كه خميازه مي و ناصر محمد 

فشرد، با نان  ان ميخاراند. آب نارنج را روي چشم و بناگوش و زب و تن مي
خورد؛ تا ساعتي بعد با اولين پرواز راهي  اش را مي پاچه سنگك خشخاشي كله

قطر شود. آخر چند ساعت پيش از كشيدن صندلي توسط پسر ارشدش از 
گويند كه بايد به فوتبال برگردم  ها به من مي خيلي«زيرپاي شهال گفته بود: 

ين پرونده تمام شود و بتوانم ام عوض شود. من هم منتظرم تا ا تا روحيه
»                                  قرار در باد گذشت و بوي خون بي»  «دمدوباره به فوتبال برگر
                                                                                                              

  
  
هاي ورزشي در دوران  ت متنوع و هفته نامهدر نگارش اين متن از نشريا -1

ي دولتي ايران، كه در كنار ايرنا بيشترين پوشش خبري از وقوع، نيز روزنامه
تدوين مهناز  »كارت قرمز«ي شرق، فيلم اين ماجرا را داشت، روزنامه

-هاي سرگرد بابك ابهريان با راديو ندا و جرس و نيز گفت گو و افضلي،  گفت
  نگارنده با سرگرد ابهريان استفاده شده است.                          وگوي اختصاصي 

اي شهال جاهد به  ي چندهزار صفحهبر اساس گزارشاتي كه از پرونده - 2 
توان ناديده  ي امنيتي بودن اعدام شهال جاهد را نميبيرون نشر كرد شائبه

گونه كه همانها دارد.  گرفت. جاي جاي اين پرونده نشان از حضور امنيتي
اند؛ از نفت تا فوتبال، و  ي خود گرفتهجا را زير سيطره ها امروز همه امنيتي

حماالنِ «اند و  . سرداران سپاه فوتبالي شدهراايران ي ورزش  ي پيكره همه
ها نشان از امنيتي بودن  پهلوان. تنها نگاهي گذرا به برخي نام جهان » پوچي

داوودي ريئس سابق تربيت بدني. علي  فضاي ورزش و فوتبال دارد. مصطفي
محمدي عضو وزارت اطالعات و مقام امنيتي باشگاه استقالل. سردار  آقا

خوار  مالحي، ابومسلم و پاس. سردار آجرلو، پاس و استيل آذين. اكبر غم
آباد و  پرسپوليس. مهدي دادرس پيكان. مهدي اربابي ريئس كميته سعد

ردار علي صالحي، پيام مشهد. سردار ريئس سابق هيئت فوتبال تهران. س
اسد،  عزيز محمدي، رياست فعلي سازمان ليگ فوتبال. سردار مصطفي بني

مدير عامل ابومسلم. سرهنگ رسول فاتح، مديرعامل برق شيراز. سرهنگ 
دوست،  جعفر جعفري، مديرعامل مقاومت سپاسي شيراز. سرهنگ فرهنگ

. سردار احمد شهرياري، صبا غش بي ريئس هيئت فوتبال يزد. سردار احمدي
باطري قم. بهزاد كتيرايي، فدراسيون فوتبال. ناصر شفق، تراكتورسازي. 
حسين هدايتي، استيل آذين. امير عابديني، پرسپوليس و داماش گيالن. 
سردار محمد سليماني، فجر سپاسي شيراز. محمود مريخي، نيروي زميني. 

سازمند، ملوان. حاج حبيب كاشاني، زاده، استقالل. ناخدا رشيد  اهللا علي فتح
ها  جعفر (مجيد قدوسي)، مدت آهن. و ... مجيد مال فر، راه پرسپوليس. انصاري

ها مدير استاديوم امجديه و  آباد. سال مديريت باشگاه كوثر تهران و خرم
گويم هماني است  آزادي و مدير ورزشي. و اين آخري، مجيد قدوسي را مي

فروخت و حاال  يك ماه تمام مرگ مي 67تابستان كشي  كه در اوين و اسير
  كند.                                  ها صادر مي سوي آب فوتباليست به آن

*  
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  و اين اقتصاد بحران زده ما ما

  
  احمدسيف

  
تا به همين اواخر، روزي نبود كه  شاخص بورس تهران ركورد تازه اي به جا 

كردند كه تحركات شاخص بورس نشان مي . شماري ادعا مي )1( نگذارد
. و حتي )2( دهد كه تحريم هاي جديد اثري بروضعيت اقتصادي ايران ندارد

از « با وجود گسترده تر شدن اين تحريم ها، از كم شدن ريسك سياسي و 
دراقتصاد ايران سخن مي گفتند. به اعتقاد من » رشد شاخص هاي اقتصادي

ان حاكم است، اين ركورد زدن خطرناك ولي درشرايطي كه براقتصاد اير
است و نه فقط نمي تواند پايدار بماند بلكه ديريازود اين بادكنك مي تركد و 
دست و دماغ مردمي كه به سرمايه گذاري دربازار بورس تشويق مي شوند 

  خواهد سوخت.
  و اما چرا ممكن است اين گونه بشود؟

ن سرمايه داري برروي شاخ آغاز مي كنم از يك پيش گزاره، كه اقتصاد مدر
نظام قيمت ها مي گردد. قيمت ها با تغييرات خود عالمت مي دهند و 
عوامل متعدد اقتصادي هم براساس اين عالمت ها تصميم گيري مي كنند. 

  البته كه سه شرط ديگر هم اساسي است:
باشند تا اين عالمت دهي اطالعات واقعي را به » واقعي« قيمت ها بايد  -

اقتصادي منتقل كند. [ يكي از داليل اساسي كوشش براي حذف عوامل 
  يارانه ها]

براي اين كه اين قيمت هاي واقعي، مطلوب هم باشند الزم است تا بازارها  -
هم رقابتي باشند. دربازارهاي غير رقابتي، كارآئي عوامل اقتصادي زيان مي 

 بيند و اين به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود.
كه اين الگوي اقتصادي موفق شود، الزم است كه دامنه مداخالت براي اين  -

دولت دراقتصاد كاهش يابد و  حوزه هاي بيشتري از زندگي اقتصادي به 
 بخش خصوصي واگذار شود [ يكي از داليل اصلي درتوجيه خصوصي سازي]

ناگفته روشن است كه اگراين پيش گزاره ها وجود نداشته باشند، نه قيمت 
مي كنند و نه عوامل اقتصادي » عالمت دهي« ه كه ادعا مي شود ها آن گون

از كارآئي الزم براي بهبود زندگي برخوردار مي شوند. براي نمونه، اگرمبناي 
« كار براي قيمت گذاري هزينه توليد باشد، در يك اقتصاد غير رقابتي 

براي كاهش هزينه توليد وجود نخواهد داشت، چون » دليلي« و » ضرورت
ليد كنندگان دريك بازار غير رقابتي عمال همه كاره اند، و به راحتي و تو

سهولت مي توانند هزينه هاي اضافي توليد را به روي قيمت كاالها و 
خدماتي كه عرضه مي كنند سوار كنند و از مصرف كنندگاني كه درچنين 
شرايطي انتخاب زيادي ندارند، بستانند. اگربه ساده كردن اين مكانيسم 

يچيده مجاز باشم، پرسش هائي از قبيل، اين كه توليد چه محصولي سود پ
آور است؟ و توليد كدام محصول سود بيشتري دارد؟ و يا كدام محصول سود 
آورنيست؟ با همين عالمت ها و از كانال همين مجموعه پيش گزاره ها 
مشخص مي شود. و بعد براساس پاسخي كه عامل اقتصادي مي گيرد، روشن 

ود كه توليد كدام محصول بايد افزايش يابد و احتماال توليد كدام مي ش
محصول كمتر شود. اين گونه است كه اين نظام قرار است به تخصيص بهينه 
منابع محدود هم دراقتصاد منجر شود. دراين اقتصاد، يكي از عمده ترين 
بازارها بازاربورس سهام است و به همين روايت، شاخص بورس قرار است 

مت هاي الزم را درباره وضعيت كلي اقتصاد به عوامل اقتصادي بدهد. اگر عال
بازارها به قدر كفايت شفاف باشند، شاخص بورس وسيله بسيار مناسب و 
مفيدي براي ارزيابي اوضاع اقتصادي است. بدون اين كه وارد جزئيات بشوم 
ه اشاره مي كنم كه تمايل مردم براي خريد سهام يك شركت خاص دروهل

اول به خاطر سودآوري به نسبت باالتر آن شركت است. وقتي تقاضا براي 
خريد سهام يك شركت دربازاربورس منعكس مي شود، نتيجه اين كه قيمت 
سهام بيشتر مي شود و يك منبع ديگر، براي جذاب تر شدن سهام همان 

مي » منفعت سرمايه اي« شركت  ايجاد مي شود، كه اصطالحا به آن 
رض كنيدكه شما صد سهم شركت الف را به قيمت  هرسهم يك گويند. ف

دالر برسد، روشن است كه  5دالر خريداري مي كنيد. اگر قيمت سهام به 
دالر ارزش دارد و شما دراين  500دالربلكه اكنون  100سهم شما نه  100

  دالرمنفعت سرمايه اي به دست آورده ايد. 400ميان 
 را خود بتواندنقش اخص بطور بورس بازار و –بطور كلي  - براي اين كه بازار

  :است ضروري دهد، انجام درستي به اقتصادي عوامل موثربه دهي درعالمت
  بازاربورس از دولت مستقل باشد. -
نظامات الزم براي كيفيت سنجي معامالت و جلوگيري از تباني و توطئه  -

 تدوين شده و بطور موثر اجرا شود.
آن گونه كه اغلب ادعا  -قابتي باشد تا درآن قيمت هابازار بايد يك بازار ر -

بطور موثر عالمت دهي نمايد.يا به سخن ديگر، عالمت دهي اش  -مي شود
 براساس مقوله هاي بنيادين اقتصادي باشد.

همين جا به اختصار بگويم كه فقدان هركدام از اين پيش گزاره ها مي تواند 
بازار بورس قابل اعتماد نباشد. درعمل به آنجا برسد كه عالمت دهي هاي 

يعني مي خواهم براين نكته تاكيد كنم كه وقتي شاخص بورس بطور مستمر 
افزايش مي يابد، عالمتي كه داده مي شود اين كه اوضاع اقتصادي مطلوب 
است. شركت هاي حاضر دربورس، احتماال به خاطر سود آوري بيشتر، با 

ال عمومي است كه سراز افزايش اقبال عمومي روبرو مي شوند و اين اقب
قيمت سهام آنها و درنهايت افزايش شاخص بازار بورس  درمي آيد. تا اين جا 

  حرفهاي بديهي و كلي زده ام. 
با اين مقدمه، سئوال اين است كه با توجه به اين پيش گزاره هاي كلي، 

  ازاوضاع كلي اقتصاد ايران چه مي توان گفت؟
آوري است كه بازاربورس تهران نه تنها از دولت قبل از هرچيز، الزم به ياد

مستقل نيست بلكه تا جائي كه خبرداريم عمده بازيگران آن هم شركت هاي 
 -دولتي و شبه دولتي اند. تنها يك شركت واگذارشده به سپاه پاسداران

ده درصد كل اين بازار را دراختيار دارد. از طرف ديگر، از ابتداي  -مخابرات
فرمول محاسبه شاخص بورس تهران  - 1386دي ماه  - ديميال 2008سال 

را عوض كردند و درنتيحه شاخص كل قيمت به شاخص بازده نقدي و قيمت 
با فرمول جديد اگر فرض كنيم در « تبديل شده است. به گفته بورس نيوز 

طول دوره مورد بررسي قيمت ها همه ثابت باشند با توجه به سودي كه 
امع تقسيم مي كنند ، شاخص خود به خود رشد شركت ها طي سال در مج

خواهد كرد اگر از اين مشكل نيز با اغماض عبور كنيم ، مشكل اصلي و مورد 
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بحث در اينجا وصل كردن شاخص قديم و جديد به هم است كه براي اولين 
بار در جهان اين كار توسط بورس ايران انجام شده است !!!  اين كار به مثابه 

الً ما واحد اندازه گيري طول (متر) را به واحد اندازه گيري اين است كه مث
وزن (كيلو) وصل كنيم در حالي كه همه مي دانيم اين دو واحد با هم 

. به اين ترتيب روشن است كه ادغام اين دو شاخص نه  )3( »تجانس ندارند
فقط در هيچ كشور ديگري انجام نمي گيرد بلكه كامال بي معني و بي فايده 

ست. دردنباله همين گزارش مي خوانيم كه در حال حاضر بزرگترين و هم ه
بهترين شركت هاي كشور مثل فوالد مباركه ، پتروشيمي خارك ، ايران 
خودرو ، سايپا ، مخابرات و . . . كه در بورس حضور دارند در مجامع خود از 

ي سود انباشته ، بين سهامدارانشان سود تقسيم كردند. اگرچه اين كاربرا
سهام داران خرد و بزرگ بسيار هم جذاب است ولي بديهي است كه برخالف 
ادعاهاي مقامات دولتي بيانگر اين واقعيت تلخ است كه  مشكالت و موانع 
جدي برسر سرمايه گذاري وجود داشته كه اين بنگاهها به جاي سرمايه 
 گذاري اين سود هاي انباشته به تقسيم آن بين سهامداران خود مبادرت

مخابرات در يك حركت « ورزيده اند. بورس نيوز حتي ادعا مي كند كه 
جالب سودي موهوم بين سهامداران خود توزيع كرد تا سهامدار عمده آن 
كنسر سيوم توسعه اعتماد مبين  با بهره برداري از اين حركت بتواند از 
 طريق اين سود ، اقساط خود را كه بابت خريد سهام مخابرات بدهكار است

اقتصادما با مشكل مواجه است و « و ازاين شواهد نتيجه مي گيرد كه » بدهد
علي رغم شعارهاي مطرح شده توسط دولت كه بعضاً توسط كميسيون 
اقتصادي مجلس و ديگر نهادها نيز نقض شده است شركت هاي بزرگ و 
تاثير گذار در اقتصاد كشور و در نهايت كل اقتصاد با چالش هايي نهفته 

  ».مي باشند كه معلوم نيست كي و كجا و چگونه آشكار شوند مواجه
شاهد مدعاي من هم گفته هاي متناقض مقامات دولتي است. وزير صنايع 
نمونه خوبي است. اگرچه درباره وضعيت توليد و صنايع آمارهاي اغراق آميز 

باگذشت چندين ماه از بروز مشكالت متعدد در مي دهد ولي در عين حال، 
ستاد رفع مشكالت « توليدي كشور سرانجام اعالم مي كند كه واحدهاي 

آن گونه كه باخبرمي ». اجرايي صنايع ومعادن كشور آغاز به كار خواهد كرد
شويم اين ستاد به پيشنهاد آقاي احمدي نژاد و با تصويب هيئت وزيران 

 و -نيرو اقتصاد، كار، صنايع، –تشكيل شده و معاونان چندين وزرات خانه 
ن نمايندگاني از سوي سازمان تامين اجتماعي، بانك مركزي، و چني هم

بانك هاي عامل تشكيل خواهد شد. تصميمات اين ستاد هم وقتي به تائيد 
از ». دستگاههاي اجرائي الزم االجراست« وزيرصنايع مي رسد براي همه 

جمله كارهاي عمده اين ستاد، اتمام طرح هاي نيمه تمام است. اعالم 
ين ستاد، به واقع نشانه تائيد وجود بحران درواحدهاي توليدي تشكيل ا

كشور است و اگربخواهم ربطش بدهم به ركورد زدن شاخص بورس، بايد 
پرسيد اگراين بحران درست است در آن صورت شاخص بورس براساس كدام 

ركورد مي زند! يا به عبارت ديگر، اين ركورد زدن برخالف » رونق اقتصادي« 
دريك وضعيت عادي از آن مستفاد مي شود، بعيد است نشانه آن چه كه 

بهبود ورونق وضعيت اقتصادي باشد. شاهدش هم اين بحران گسترده اي 
است كه وجود دارد. به ياد داريم كه درپائيز پارسال كه قرار شد بدهي هاي 

اين اقدام « واحد توليدي استمهال شود محرابيان ادعا كرده بود كه  6700
و از آن جائي كه آدم دروغگو كم » انه ركود در صنعت نيستدولت نش

حافظه هم مي شود در همان مصاحبه مطبوعاتي از تهيه يك فهرست جديد 
از شركت هاي بحران زده ديگر كه قرار است بدهي شان استمهال شود، هم 
خبر داده بود. با اين همه، بحران مالي شركت هاي  توليدي اگروخيم تر 

هبود نيافته است. از سوئي، به خاطر افزايش واردات اين توليد نشده باشد، ب
كنندگان بخش هائي از بازار داخلي را هم از دست داده اند به حدي كه 
حتي بدون كمك دولت قادر به پرداخت حقوق كارگران خود هم نيستند و 
از سوي ديگر،  درنتيجه دخالت هاي اغلب نسنجيده دولت در بازارهاي پولي 

 تسهيالت پرداخت به اجباربانكها و بهره نرخ دستوري كاهش –ي و مال
 نه بانكها كه است شده فراهم شرايطي -بازده زود هاي بنگاه به تكليفي
هي به شركت هاي توليدي را دارند و نه با كاهش دستوري اعتبارد امكان

نرخ بهره انگيزه اي براي اين كاروجود داردو ترجيح مي دهند كه به جاي 
« دهي، به صورت عقود مشاركتي به متقاضيان تسهيالت بدهند كه نرخ وام 
بسيار باالتري دارد. دولت ولي از سوئي ادعا مي كند كه ايران از » سود

بحران جهاني بركنار مانده است و درعين حال،حداقل بخشي از مشكالت 

بخش توليدي را به بحران جهاني نسبت مي دهد. الزم به گفتن است كه 
هزارميلياردتومان برآورد مي  50طالبات معوقه نظام بانكداري را حجم م

كنند و آن چه كه دولت از بانكها خواسته اين كه دريافت اقساط طلب خود 
را حداقل يك سال به تعويق بيندازند. نكته اين است كه چنين كاري، اگرچه 
د ممكن است به نفع صنعت باشد، ولي وضعيت مالي بانكها را خراب مي كن

و طبيعتا قادر به ارايه تسهيالت بيشترنخواهند بود. اين بحران مالي، ابتدا از 
بنگاههاي بزرگ، مثل ايران خود رو شروع و بعد به بنگاههاي ديگر مثل 

هزار  10تا  6ايرالكو و صدرا رسيد. گفته مي شود كه ايران خودرو بين 
سال گذشته اين سال،  45ميلياردتومان بدهي دارد و براي اولين بار در 

شركت زيان داد. از سوي ديگر خبرداريم كه بزرگترين بدهكار ايران هم به 
واقع دولت است كه بدهي اش را به شركت ها و موسسات ديگر نمي پردازد 
و اين رشد سيل واره مطالبات معوقه است كه همه نظام اقتصادي ايران را به 

بدهي دولت بدهم بدهي دولت بحران كشانده است. نمونه اي كه مي توانم از 
ميلياردتومان هم  5000به صنايع توليدي برق است كه گفته مي شود از 

گذشته است و كل صنعت برق و همه شركت هاي تابعه آن را با يك بحران 
يعيد نيست خاموشي مكرر تابستان  -بسيار اساسي روبرو ساخته است

بود، به همين دليل گذشته هم كه زيان هاي چندين  ميلياردي بارآورده 
« بوده باشد. همين جا بگويم كه هرچه كه ادعاهاي بي پايه محرابيان باشد،  

واحد هاي «  اي براي حل مشكالت قطع برق كه موجب شده تا» ستاد ويژه
مختلف سيماني ، فوالدي و قطعه سازي با مشكل كمبود و نوسان برق و 

د شده است. زيان هاي روبرو بشوند ايجا» خسارت ميلياردي ناشي از آن
ناشي از قطع برق به ويژه در بخش معدن، توليد سيمان، قطعه سازان و 
فوالد بسيار جدي و اساسي است و دربخش توليد فوالد اين زيان را هربار كه 
برق قطع مي شود، تا ده درصد برآورد كرده اند. دراين گزارش مي 

ر صنايع و واحدهاي فشار ناشي از تعطيالت ناگهاني ب« كه  )4(خوانيم
توليدي كم بود، كمبود برق و قطع اعالم نشده برق واحدهاي صنعتي هم 

بخش هائي كه از اين قطع برق ». داد فعاالن بخش صنعت را درآورد
بيشترين زيان را ديده اند، واحدهاي ريخته گري، سيمان بودند و مشكالت 

تخفيف اين  براي» ستاد ويژه« به حدي جدي شده است كه در خوزستان 
مشكل ايجاد شده است. خبر داريم كه حتي خط توليد سايپا هم درعكس 
العمل به اين بي برقي ها براي چند ساعت متوقف شد. درهمين راستا خبر 

مشكل «  كه  )5( داريم كه معاون وزير صنايع و معادن اعتراف كرده است
گردش  اصلي بخش صنعت و توليد كشور ، كمبود نقدينگي و سرمايه در

و اگرچه آن را قابل حل دانسته است ولي روشن نيست كه چه راه » است
حلي براي اين كار پيشنهاد مي كند. البته به روال معمول، گناه را به گردن 
نظام بانكداري ايران انداخت كه به صنعت گر و توليد كننده تسهيالت بانكي 

كليفي به بنگاه تسهيالت ت - كافي نمي دهند كه پيش تر به علت اصلي اش
  اشاره كردم و ديگر تكرار نمي كنم. -هاي زود بازده

بايد بالفاصله اضافه كنم كه بحران اقتصادي ايران تنها به همين موارد 
محدود نمي شود.  اين بحران هم بسيار گسترده است و هم بسيار عميق و 
به همين دليل است كه ركورد زدن شاخص بورس تهران، همه مختصات 

د شديدا حبابي و به همين دليل خطرناك را به نمايش مي گذارد. به يك رش
درشرايط كنوني وضعيت اشتغال و افراد بيكار درجامعه « گفته خوش چهره 

هم » ركود بخش مسكن« . البته مي دانيم كه )6( »در وضعيت بحراني است
مي تواند در صورت استمرار خطري براي ساير بخش هاس اقتصادي باشد. 

بيش  1388ئيد اين ادعا با خبر مي شويم كه ساخت و ساز درتهران دردرتا
 «. درباره صنعت برق خبر دارمي شويم كه )7(% كاهش يافته است48از 

گير اين صنعت شده است، به  عدم چاره انديشي براي بحران مالي كه گريبان
اي منجر خواهد شد. ايجاد موج  طور قطع به ايجاد مشكالت بسيار عديده

هاي در دست  ها و نيز متوقف شدن پروژه ربي از بيكاري با تعطيلي شركتمخ
ها بسيار  ها، از جمله عواقبي است كه جبران كردن آن اجراي اين شركت
. اگرچه شاخص بورس هر روز ركورد مي زند ولي )8(»رسد دشوار به نظر مي

 »در زمان حاضر توليد در كشور بدترين روزهاي خود را سپري مي كند« 
درصد واحدهاي توليدي در اكثر  50 «. به ادعاي رئيس اتاق ايران، )9(

« و » مناطق صنعتي كشور در حال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند
درصد ظرفيت  30اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 

  ».اسمي خود مشغول به كار هستند
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را درست متوجه نمي شوم ولي اگر چه منظور رئيس انجمن نساجي ايران 
. رئيس اتاق )10( »نساجي به سمت ركود كامل مي رود« مي گويد كه 

بازرگاني تهران با اشاره به افزايش چشمگير چك هاي برگشتي مي گويد اين 
 »اقتصاد كشور در مسير مطلوب قرار ندارد« افزايش نشانه آن است كه  

يه و اعتماد اجتماعي مسائل كاهش سرما«. محمد نهاونديان افزود:  )11(
هاي برگشتي مرتبا در حال  مهم امروز اقتصاد ايران هستند. اينكه رقم چك

دهد كه وضع  رود و نشان مي افزايش باشد، زنگ هشداري به شمار مي
 درتائيد اين ادعا بد نيست». اقتصادي كشور در مسير مطلوب قرار ندارد

شد درآمدهاي نفتي كشور كه ر 88تا  81طي سالهاي  «اشاره كنم كه 
ركوردهاي تاريخي بر جا گذاشته،نرخ سرمايه گذاري كاهش پيدا كرده 

 -نمونه مبلمان براي - دراينجا مي خوانيم كه بازار لوازم منزل )12(»است
درصد 70و حدودا   تقريبا بطور كامل درتسخيراقالم وارداتي قرارگرفته است

البته اگراقتصاد در وضع مطلوبي بود . )13(اين بازار با واردات تامين مي شود
و توليدات داخلي كفاف تقاضا را نمي داد، استفاده از واردات البته كه نشانه 
بحران درتوليد نبود ولي درايران، متاسفانه افزايش واردات به زيان 
 توليدداخل انجام مي گيرد كه پيشتر هم به همين موضوع اشاره كرده ام..

هاي كوچك توليدي،  توجهي به بنگاه كم«  م كهدرهمين راستا خبر داري
تخصيص نيافتن تسهيالت و هزينه باالي توليد منجر به افول صنعت مبلمان 

بحراني اقتصاد  شاهد ديگري كه نشان دهنده وضعيت». كشور شده است
به نسبت سال قبل  1388است افزايش بيكاري است كه بطور متوسط در

 30استان از  21. بطور كلي بيكاري در )14( درصد افزايش يافته است 1.5
 18درصد و همدان هم با  19استان ايران افزايش يافته است و لرستان با 

درصد بيكاري درصدرقرار داشتند. يكي ديگر از بخش هاي بحران زده 
. گفته مي شود كه ايران بطور بالقوه مي تواند )15( صنعت قند و شكر است

 - براي نمونه -1385د كند و ميزان توليد در ميليون تن شكر تولي1.8سالي 
ميليون تن درفاصله  5بيش از  -ميليون تن بود. ولي با افزايش واردات 1.3

هزار تن سقوط كرده است.  550ميزان توليد شكر داخل به  -1387تا 1385
سال اخير 2توليد چغندرقند در ايران طي  «درهمين راستا خبر داريم كه 

. اگرچه وزير صنايع )16( »درصد كمتر شده است.75 درصد و توليد شكر74
برابرشدن سرمايه گذاري ها درصنايع  5آمارهاي جذاب مي دهد و از 

درپايان امسال خبر ميدهد ولي واقعيت اين است كه بخش توليد دراقتصاد 
ايران به شدت بحران زده است. به عنوان نمونه درباره بزرگترين شركت 

ايران خودرو، بزرگترين  «ايران خود رو مي دانيم كه خودروسازي خاورميانه، 
سازي ايران با مشكالت مالي عظيمي دست به گريبان است  شركت اتوموبيل

 افتد ها مي ي ورشكستگي آن نيز گهگاه بر سر زبان اي كه شايعه به گونه
. سال گذشته ايران خودرو بخشي از اموال و دارايي خود را فروخت تا )17(

ي  ي را كه به سهامداران خود وعده داده بود، بپردازد. به نوشتهبتواند سود
ي اعتماد، امسال ظاهراَ مديران ايران خودرو قصد دارند به سهامداران  روزنامه

 1387اعالم كنند كه سود آنها از توليدات و معامالت اين شركت در سال 
درباره ». تميليارد تومان نيز ضرر و زيان به بار آمده اس 120صفر بوده و 

شركت ايرالكو كه تقريبا نيمي از توليد آلومينيوم ايران را برعهده دارد و 
مدتي پيش مثل بسياري از واحد هاي ديگر به مالكيت سپاه پاسداران درآمد 
مشكل مشابهي وجود دارد و وضعيت مالي آن به شدت بحراني است. به 

در حالي « ايرانيان  گفته عيسي رضائي مديرعامل سرمايه گذاري مهر اقتصاد
توماني براي هر سهم را مدنظر داشت  400بيني سود  پيش 87تا پايان سال 

 56تومان و در مجموع به  323كه به جاي اين سود، زيان هر سهم به 
ميليارد تومان بدهي  400ميليارد تومان رسيد. از سوي ديگر شركت ايرالكو 

ميليارد تومان بدهي متفرقه  12و  ميليارد تومان به اداره برق 30ها،  به بانك
هاي  هاي شركت است كه در صورت . اينها گوشه هايي از واقعيت)18( دارد

درهمين روزها و هفته هائي كه شاخص بورس تهران ». مالي آن نمود ندارد
براي چندمين بار ركورد زد، خبردارمي شويم كه درشهرك صنعتي عباس 

صنايع بزرگ و مهم درآنجا فعاليت كارخانه و  1800آباد درپاكدشت، كه 
با وضعيت بحراني مواجه شده « دارند به دليل قطعي مكرر و طوالني برق 

گاهي نيز در « اين هم گوشه هائي از مشكالتي كه ايجاد مي شود ». است
اواسط كار و در حين انتقال محصوالت بين خطوط با قطع برق عالوه بر 

روند يا به صورت  ه آماده يا از بين ميمحصوالت نيم ها،  صدمه ديدن دستگاه
خسارت وارده هم ». ناقص قابل بازگشت به چرخه توليد دوباره نيستند

برآورد شده است و خاتمه كالم اين كه » چند صد ميليون تومان« ساعتي 
عالوه برصنعيت ريخته گري كه زيان هاي قابل توجهي متحمل شده است، 

كفش،  پالستيك،  پتروشيمي،  الت، شيرآ صنايع شيشه، « مي دانيم كه 
ظروف و صنايع غذايي هر يك از جمله واحدهاي صنعتي و توليدي هستند 

هاي صنعتي استان تهران در هفته جاري به دليل قطع مكرر  كه در شهرك
پايه برق  هاي بي برق و عدم اجراي صحيح جدول زمان بندي و نيز وعده

بسياري از «و» اند را متحمل شدهمنطقه اي، خسارات مالي جبران ناپذيري 
واحدهاي صنعتي هم اكنون با نيمي از ظرفيت خود يا حتي كمتر مشغول به 

  .)19( »كارند
اگروضعيت كلي اقتصاد به صورتي است كه درباال گفته شد، آن وقت اين 
پرسش هم چنان بي جواب مي ماند كه اگرنكاتي كه درباره بازار سهام 

ت كه هست، درآن صورت، داليل اقتصادي پيشتر آورده شد، درست اس
ركورد زدن شاخص بورس تهران، كدام اند؟ اگر اين ركورد زدن با رونق 
اقتصادي قابل توضيح نباشد كه درشرايط موجود دراقتصاد اين گونه نيست، 
درآن صورت، تنها بديلي كه باقي مي ماند، شكل گرفتن حباب مالي 

 -خواهد درايران باشد يا دركره مريخمي  -دربورس تهران است و حباب مالي
ديريا زود مي تركد و از اين سرانجام هم گريزي نيست. ممكن است اندكي 

  ديريا زود بشود، ولي سوخت و سوز ندارد.
  اجازه بدهيد اندكي مشخص تر به ابعاد بحران اقتصادي درايران بپردازم. 

  
  

  
  
  بحران درصنعت نساجي ايران: - 1

د، دراين كه سرتاپاي اقتصاد ايران بحران زده است همان طور كه گفته ش
ترديدي نيست. دردوبخش عمده صنعت و كشاورزي نمودهاي اين بحران به 
حدي بيرون زده است كه ديگر كتمان كردني نيست. سعي مي كنم به و 
جوهي از اين بحران همه جانبه بپردازم. آغاز مي كنم از بحران درصنايع 

  نساجي ايران.
جي قديمي ترين صنعت ايران است كه اگردرست مديريت شود صنعت نسا

مي تواند درتخفيف وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي نقش موثري 
ايفاء نمايد. متاسفانه شيوه اداره ي اين صنعت درسي و يك سال گذشته به 
گونه اي بوده است كه اكنون بخش عمده اي از آن گرفتار بحران عميق مالي 

اري است و اگر  اين مشكالت به نحو موثري چاره جوئي نشود بعيد و ساخت
نيست نه تنها اين بحران سراسري شود بلكه با افزايش چشمگير بيكاري هم 
روبرو بشويم. برآوردشده است كه حدودا نيم ميليون كارگر دراين بخش 

. به گفته يك فعال كارفرمائي در صنعت نساجي مشكالت )20(شاغل هستند
  اين صنعت به اين قرارند:عمده 

  واردات و قاچاق منسوجات خارجي. -
 روند افزايش يابنده قيمت مواد خام و به ويژه مواد پتروشيمي.ئ -
 قوانين پولي و مالي مشوق نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي نيستند. -

البته ديگر دست اندركاران اين صنعت از مشكالت و موانع ديگري هم سخن 
كه شماري از اين ديدگاه ها را بازخواني خواهيم كرد. بد نيست به مي گويند 

كارخانه نساجي بزرگ و كوچك وجود دارد  8700اشاره بگويم كه  درايران 
كه بخش عمده اي از واحدهاي بزرگ پس از انقالب اسالمي مصادره شد و 
به مالكيت دولت درآمد. درقبل از سقوط سلطنت، صادرات نساجي ايران 

قابل توجه بود ولي به داليل متعدد كه به شماري خواهم پرداخت نه  بسيار
برآوردهاي ديگر  -%30تنها از آن صادرات ديگر خبري نيست بلكه بيش از 



      مقاالت

١٩٥  106و  105 ي آرش شماره

از بازارهاي داخلي نيز اكنون با واردات  - % 40حاكي از آن است كه بيش از 
  و قاچاق تامين مي شود.

توان از موانع ديگري هم سخن  عالوه برمشكالتي كه به آن اشاره شد،  مي
  : )21(گفت

  كمبود مواد اوليه و مرغوب -
 فقدان تنوع توليد -
 كهنگي و فرسودگي ماشين آالت -
 عدم مديريت علمي و تخصصي -
 كمبود نقدينگي -
 تغيير پي درپي سياست هاي دولت درمورد تعرفه ها -
 نابساماني فضاي كسب و كار -

ه تقريبا همه مشكالت را ناشي از مديريت البته ديدگاه ديگري هم هست ك
غير كارآمد دولتي مي داند. البته گفته مي شود كه اين دولت وارث بحران 
هاي بزرگي در اين صنعت بود كه نساجي كردستان، نساجي كرمانشاه 
(غرب)، صنايع نساجي خوي، فرنخ، مه نخ و نازنخ، مخمل و ابريشم كاشان 

به حساب مي آمدند.  درباره يكي از اين واحدها،  و... از جمله اين كارخانه ها
ميليون متر  30روزگاري حجم توليد كارخانه نساجي كرمانشاه (غرب) به 

فروشگاه و ده ها هكتار زمين بود  150مي رسيد. اين شركت داراي بيش از 
، اين شركت 86و هزاران كارگر در آن مشغول به كار بودند. در دي ماه سال 

ميليارد تومان بدهي انباشته و تقليل كارگران به حدود  80از معظم با بيش 
ماه نبود و در  4هزار نفر، حتي قادر به پرداخت حقوق كارگران به مدت 

نهايت با تعطيلي اين كارخانه، قرار شد كه زمين هاي آن براي ساخت 
شركت خودروسازي در اختيار ايران خودرو قرار گيرد، شركتي كه با مديريت 

آتيه دماوند از زيرمجموعه هاي بنياد مستضعفان به اين روز افتاد. شركت 
اگرچه مشكالت اقتصادي ايران فقط به سياست هاي دولت نهم محدود نمي 
شود ولي گفتن دارد كه دولت نهم با سياست هاي مخربي كه درپيش گرفت 
وضع صنعت بطور كلي و صنعت نساجي بطور اخص را بسي وخيم تر كرد. 

ستا بد نيست به تغييرات مكرر تعرفه براي واردات پنبه و رنگ مورد دراين را
استفاده اشاره كنم. و باز بد نيست به واحد ديگري اشاره بگويم كه با كلي 
تبليغات و صرف ميلياردها تومان سرمايه كارخانه نساجي سبالن را دراردبيل 

ند ولي هنوز كارگر درآن شاغل باش 1100افتتاح كردند. قرار براين بود كه 
كه حدودا  -كارخانه به يك سالگي خود نرسيده معلوم شد كه كارگران آن

ماه حقوق نگرفته اند و توليد كارخانه خوابيده است. 6 -نصف اين تعداد بودند
همين جا بگويم كه مديريت غير كارآمد دولتي نه فقط در صنعت نساجي 

دروسازي هم كمراين كه در صنعت لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، خو
صنايع را شكسته است. يكي ديگر از عوامل مسئله آفرين اين است كه 

قيمت مواد اوليه اي كه از  - باباال رفتن قيمت نفت -درصنعت نساجي
  مشتقات نفتي است نيز افزايش يافته است.

گذشته ا زمديريت غير كارآمد دولتي، مي توان به عوامل ديگري هم اشاره 
  نمود:

سال جنگ عراق با  8به خصوص درطول  -يت غير كارآمد كيفيتمدير -
ايران. دراين دوره، به نظر مي رسد كه علم و تكنولوژي فراموش شد وهدف 
فعاليت هاي اقتصادي فقط حفظ سطح توليد بود. پيش گرفتن اقتصاد 
جنگي و نظام كوپني گسترده و كنترل قابل درك واردات در آن سالها باعث 

ت داخلي دروضعيتي كه با افت كيفيت روبرو بود، بي شد كه محصوال
مشتري نماند. پس از پايان جنگ و كنار گذاشتن اقتصاد كوپني و باز كردن 
بازارها، اين ضعف هاي تعميق شده صنايع و صنعت نساجي به طور اخص 

  عيان شد.
نكته دوم اين كه اكثريت قاطع مصرف كنندگان درايران جوان اند و تنوع  -

ه نيازهاي خاص خود را درپيوند با رنگ و طرح ها دارند. متاسفانه طلب ك
درايران، طرح ريزان از آزادي كافي درهيچ كدام از اين عرصه ها بهره مند 
نيستند. به جاي رنگ هاي روشن و طرح هاي شاد، به نظر مي آيد كه 
ديدگاه رسمي به رنگ هاي تيره تمايل بيشتري داشته باشد. با باز شدن 

ازه هاي وارداتي، محصوالت داخلي قادر به رقابت با پارچه هاي وارداتي درو
  كه اين محدوديت ها راندارند نخواهند بود.

مشكل جدي ديگر، هم كمبود پنبه درايران است. صنايع نساجي به طور  -  
 80هزار تن پنبه درسال نياز دارند ولي توليد داخلي تنها  180متوسط به 

 ادعاي به ولي -داريم دردست هم كمتري برآوردهاي البته –هزار تن است 
واردات پنبه هم به داليل متعدد آسان و   دبيرانجمن صنايع نساجي ايران

  سرراست نيست. 
مشئله ديگر هم همان طور كه پيشتر گفتيم، قاچاق پارچه و پوشاك به  -

 % است وشماري از صنايع پوشاك داخلي65ايران است. تعرفه پارچه وارداتي 
كه به پارچه خارجي نيازمندند، به جاي استفاده از واردات قانوني پارچه، 

  پارچه مورد نياز خود را از طريق قاچاق تهيه مي كنند.
البته مديرعامل صندوق پنبه، برخالف نظر دبير انجمن صنايع نساجي، 

موجب بحراني شدن صنعت » واردات بي رويه پنبه « معتقد است كه 
ه است به اعتقاد او، كمبود نقدينگي در كارخانجات نساجي در كشور شد

هزار تن پنبه توليد داخل دراين  25پنبه پاك كني باعث شده است كه 
  . )22(كارخانه ها انبارشده است

  .)23( دراينجا با ابعاد ديگري از بحران صنعت نساجي با خبر مي شويم
ا بخش عمده مشكل اساسي، چه در پيوند با صنعت نساجي و چه بطور كلي ب

« اي از توليدات داخلي،  واردات بي رويه به ايران است به حدي كه از 
« سخن گفته مي شود. درپيش گرفتن سياست نادرست » ويروس واردات
براي كنترل تورم از جانب دولت نهم و دهم، اگرچه تورم را » واردات ساالر

د. كمبود چاره نكرد ولي به توليدات داخلي لطمات بسيار جدي وارد كر
نقدينگي و سرمايه درگردش، از دست رفتن بخش هاي بيشتري از 
بازارداخل، ركود كلي اقتصاد، فرسودگي ماشين آالن، قاچاق منسوجات، 
باعث وضعيتي شده است كه اين صنايع نمي توانند از تمام ظرفيت توليدي 

% برآورد شده 60ظرفيت عاطل درصنعت نساجي  -خود استفاده نمايند
و پي آمد آن هم اين است كه هزينه توليد افزايش مي يابد و توان  -است

رقابتي اين محصوالت دربازار بازهم بيشتر كاهش مي يابد. البته مديركل 
را » ثابت بودن نرخ ارز« سابق نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن، 

يكي از مشكالت اين صنعت دانسته است. مديرعامل يكي از واحدهاي 
معتقد است كه مشكل اصلي واردات بي رويه از چين و تركيه است توليدي 

والي درواردات ماشين االت تازه نه تنها كمبودي وجود ندارد كه بيش از نياز 
تنها درصنعت فرش آن قدر ماشين آالت « هم ماشين آالت وارد شده است. 

ين مساله واردشده كه مي توانيم با استفاده از آن تمام ايران را فرش كنيم و ا
يكي ديگر از دست اندركاران، ». به دليل نبود يك استراتژي جامع است

مشكل اصلي را توقف فرايند نوسازي واحدهاي نساجي كشور مي داند و به 
گفته او نه فقط بازارهاي داخلي كه منسوجات ايراني بخش هاي اساسي 

ي مثال اشاره بازارهاي صادراتي خود را هم به توليدات رقيب باخته اند و برا
مي كند به توقف صدور پتوهاي ايراني به عراق، افغانستان و ارمنستان و از 

در اين زمينه «: جمله داليلش هم اين كه درعرصه نوسازي صنعت نساجي 
مهناز شوقي كه درباره بحران صنعت نساجي ». هيچ اتفاقي نيفتاده است

ضعف « گفته اوپژوهش مي كند ولي نكات جالبي را مطرح مي نمايد به 
وبه عدم » قوانين و مقررات توليد در كشور ريشه اصلي اين مشكالت است

 اطمينان حقوقي سرمايه گذاران اشاره دارد كه مقوله بسيار با اهميتي است.  
دراينجا با آمارهاي حيرت آوري از گستردگي قاچاق روبرو مي شويم. ادعا 

بيش از  «و » د در بازاردرصد از حجم پارچه هاي موجو 90 «شده است كه 
درصد از پوشاك موجود در بازار داخل از طريق مبادي غيررسمي و به  70

كه » صورت قاچاق از مرزهاي جنوبي، شرقي و غربي وارد كشور مي شود
. )24(ميليارددالر برآورد مي كنند 7تا 5منابع غيررسمي ارزش آن را 

 11.5ميلياردتا  9.2دراينجا كل ارزش پارچه و منسوجات قاچاق بين 
ميليارددالر برآوردشده است. پي آمد اين ميزان از قاچاق البته تعطيل شدن 

واحد فعال دراين بخش تنها  83واحدهاي توليد داخلي است. درتوليد پتو از 
چهار واحد درحال حاضر فعاليت مي كنند و دربخش ريسندگي وضعيت 

درصد  60نها ت 87مناسب نيست و دربخش پوشاك نيز به نسبت سال 
  .)25( ظرفيت ها هم چنان فعال اند و بقيه تعطيل شده اند

دركنار اين مشكالت، يكي از موانعي كه درايران وجود دارد اين است كه بين 
بخش توليد كننده پارچه و توليد كنندگان پوشاك رابطه معني داري وجود 

 به توجه اب خصوص به –ندارد و به همين خاطر، ارزش افزوده توليد پارچه 
 گذاري سرمايه دليل همين به و نيست توجه قابل -توليد هاي هزينه افزايش

 كفايت قدر به يا گيرد نمي انجام درآن آالت ماشين سازي نو براي الزم
ن حال، فرسودگي ماشين آالت به نوبه  به صورت درعي. گيرد نمي صورت
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اه مي دارد و عامل  ديگري درمي آيد كه هزينه توليد را درسطح باال نگ
  مقرون به صرفه بودن فعاليت دراين صنعت را مخدوش مي كند. 

البته به گفته مروج حسيني،  رئيس هيات مديره انجمن نساجي ايران نه 
تنها صنعت نساجي كه ديگر صنايع ايران نيز از مشكالت مشابهي عذاب مي 

  . به نظرمروجي حسيني اين مشكالت به اين قرارند:)26( كشند
  بت ماندن نرخ ارزثا -
 كمبود نقدينگي و عدم مساعدت بانكها -
 تحريم ها -
 كمبود مواد اوليه ( پنبه) و گراني مواد اوليه ديگر ( مواد پتروشيمي) -

هزار تن بود كه حتي  270سال پيش توليد پنبه ايران  40درباره پنبه، 
 50ا بخشي از آن صادرهم مي شده است ولي اكنون توليد پنبه ساالنه تنه

هزارتن است كه كشوررا محتاج واردات پنبه كرده است. مشكلي كه پيش 
% 15حداقل  -درمقايسه با پنبه توليد ايران -مي آيد اين كه پنبه وارداتي

گران تر است. مواد اوليه  پتروشيمي هم به قيمت بسيار باال عرضه مي شود 
خود دربازار  و حتي گاه توليد كنندگان مواد پتروشيمي با خريد محصوالت

بورس، موجب باال رفتن قيمت آنها مي شوند. البته مشكالت ديگري از قبيل 
قطع برق و قيمت گاز وبرق هم هست كه موجب تشديد اين بحران مي شود. 

ناميده » بحران صنعت نساجي« با اين همه، او اضافه مي كند كه آنچه كه 
كه با سوء مديريت مي شود به واقع بحران در بخش دولتي اين صنعت است 

ها و سوء سياست هاي دولتي تعطيل شده يا در معرض تعطيلي قرار گرفته 
صنعت نساجي و « كارشناس نساجي،  -اند. به گفته علي محمد شريفي

مانند كه ترمز بريده و  چرخي مي 18صنايع ديگر امروز  همانند ماشين 
رنوشت اين تواند س ها مي اكنون در سراشيبي هستند كه عدم حمايت هم

توان گفت  صنعت را به كلي دگرگون كند. وي گفت: با اين تفاصيل مي
اند و  هاي صنعت نساجي تعطيل شده درصد كارخانه 50اكنون بيش از  هم

 )27(»شوند. زودي ورشكسته مي ها نيز به باقي كارخانه
مديركارخانه نساجي رحيم زاده اصفهان مدعي است كه اگرچه بعداز بهمن 

ب كارخانه هاي بزرگ نساجي دولتي شده اند ودولت هاي وقت اغل 1357
هم از نظر تسهيالت ارزي و پولي مساعدت مي كردند و بازار موادخام و 
نيروي انساني هم مناسب بود، ولي مديريت دولتي و منصوب شده  اين 
واحدها موجب از دست رفتن همه اين امكانات شد بدون اين كه منشاء 

. درباره كارخانه رحيم زاده ادامه )28(دراين صنعت بشودبهبود ادامه داري 
براي ده سال كارخانه را مصادره كرده و مديران  1359مي دهد كه درسال 

انتصابي سازمان صنايع ملي را برآن گماردند. اين كارخانه كه درگذشته 
كارگر قراردادي  800تن نخ خام و رنگ شده توليد مي كرد و  20روزي 

نفر رسيد. نه فقط  1200توليد روزانه، تعداد كارگرانش به  تن 8داشت با 
ماشين آالت اش فرسوده و غير كارآمد بودند بلكه درانبارهايش مواد خام 

  ميليون تومان هم به نظام بانكي بدهي داشت. 800نداشت و تازه 
واقعيت اين است كه علل و موانع هرچه كه باشند، آن چه ترديد بر نمي 

حران صنعت نساجي درايران بسيار جدي است و چنانچه دارد اين كه ب
تغييرات اساسي درمديريت و سياست پردازي اين صنايع صورت نگيرد، بعيد 
نيست كه درآينده اي نه چندان دور، اين تتمه باقي مانده نيز تعطيل شده و 

  ابعاد بحران به واقع از كنترل دولتمردان خارج بشود.
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همان گونه كه پيشتر گفته شد هدف از پرداختن به وجوه گوناگون بحران 
شاخص » ركورد زدن« اقتصادي درايران،توجه به اين واقعيت اين است كه 

بورس تهران، به واقع بيانگر رشد يك حباب مالي خطرناك است كه دير يا 
ب مالي دست زود خواهد تركيد. اين كه چه عواملي درشكل گيري اين حبا

دارند مقوله اي است كه بايد به جاي خويش شكافته شود. ولي، درباره 
همشهري تيتر  -مرداد 13بحران همه گيردراين اقتصاد بحران زده ايران، در 

 هم چنين با خبر مي شويم. )29(»بحران صنعت خودرورا فراگرفت« زد كه 
ن ده شد و درسال سال گذشته، زيا 45كه ايران خودرو براي اولين بار در 

دركنار بدهي هاي چشمگيري كه دارد[اين هم گفته قائم مقام  1387مالي 
برابر سرمايه ثبتي خود به  9تقريبا  «مالي ايران خودروست كه اين شركت 

ميلياردتومان  177] )30( » ها بدهكار است، اما به ازاي آن دارايي دارد بانك
بدهم اشاره كنم كه براساس قانون . قبل از آن كه ادامه )31(هم زيان داشت

هاي آن  بدهي شركتي به بيش از نيمي از سرمايهتجارت ايران هرزمان 
  شركت برسد شركت مذكور طبق تعريف قانوني، ورشكسته شده است. بااين 

حساب بد نيست توجه شمارا به اين نكته جلب كنم كه به ادعاي يكي ديگر، 
ميليارددالر تخمين زده مي شود  12 تا 10سرمايه دفتري ايران خودرو بين 

  ميليارددالر بدهي دارد.  9و طبق آخرين آماري كه داريم اين بنگاه بيش از 
% سرمايه دفتري آن است و براساس 90تا  75يعني بدهي ايران خودرو بين 

قانون تجارت ايران، اين شركت كه درواقع بزرگترين توليد كننده خودرو در 
  . )32( سته استخاورميانه است،  ورشك

آن چه كه بالفاصله به ذهن مي رسد و براي من هم چنان به صورت يك 
معما باقي مانده است اين كه مديران اين بنگاهها با چه ترفندي توانسته اند 
دربازاري كه برآن كنترل تقريبا انحصاري دارند اين همه زيان و بدهي باال 

صحبت مي كنيم كه درهمه اين  بياورند؟ فراموش نكنيم كه داريم از بازاري
راي خودروهائي با بتا» واداشته بودند« سالها مصرف كنندگان ايراني را 

بهاي جهاني متوسط كيفيتي پائين تر از متوسط جهاني، بهائي بيشتر از 
بپردازند و تا همين اواخر هم، واردات خودروي خارجي به شدت تحت 

شد بر خودروهاي وارداتي تعرفه  كنترل بود وحتي وقتي اين بازار اندكي باز
درصدي وضع كردند. يعني بازار به اصطالح بازاري بود  130و  100هاي 

اگرچه  -گرفتار كه درآن عرضه كننده حرف آخر را مي زد و خريدار هم
ولي اگر اين شرايط تحميلي را دوست نداشت  - قراراست سلطان بازار باشد

غ سوار شود! ولي همان طور كه مي توانست مثل اجدادش اسب و استر و اال
خواهيم ديد، اين صنعت هم همانند صنعت نساجي به اين صورت به گل 
نشسته است. آيا سهام اين شركت ها دربازار بورس مي تواند بخشي از اين 

  ركورد زني باشد؟ من بعيد مي دانم.
تاجائي كه اطالعات محدود من اجازه مي دهد سعي مي كنم سرگذشت 

و را بازخواني كنم و درحاشيه به بحران در ديگر خودروسازان هم ايران خودر
  اشاره مي كنم.

  .)33( به گل نشستن ايران خود رو داليل متعددي دارد
سال پيش ايران  4يكي از داليل عمده و اساسي احتماال اين است كه از  -

خودرو توليد پيكان را متوقف كرد و تا كنون هم نتوانست خودروي بديلي به 
جاي آن توليد نمايد و بازار را به پرايد كه بوسيله سايپا توليد مي شود 
باخت. همشهري پيكان را به اسبي تشبيه كرده است كه ارابه ايران خودرو را 

اسبي كه با اينكه چندان جوان نبود اما سودآورترين محصول « مي كشيد 
كرد. رفتن  اين شركت محسوب شده و نياز اقشار متوسط جامعه را تامين مي

 اين اما بود، ناپذير اجتناب خودرو ايران گاري پير اسب  و مردن پيكان،
 اضافه بار قدر آن هيچ، كه كند پيدا پيكان قدرت به اسبي نتوانست شركت
هاي ديگر گاري را بست تا چرخ ارابه باز  اسب پاي و دست و كرد گاري سوار

گير  ركت ملي نفت، زمينترين شركت ايران پس از ش ايستاده و عمالً بزرگ
 . شاهدش را پيشتر به دست داده ام. )34( »شود

با هزينه هاي سرسام » سمند« عامل ديگر، هم طراحي و توليد خودروي  -
 آور است.

صادرات بدون برنامه كه دراغلب موارد منطق اقتصادي ندارد و بيشتر به  -
 كار تبليغات سياسي دولتمردان مي آيد. 

كه  -براي نمونه گاز سوز كردن خودروها -ي نامناسباجراي طرح ها -
 اگرچه هزينه زيادي تحميل كرد ولي موفق نبود. 

درپوشش ضديت با تمركز گرائي، و هم چنين درنتيجه وعده هاي آقاي  -
احمدي نژاد درسفرهاي استاني مبني برايجاد واحدهاي توليدي درشهرهاي 

و پرهزينه اي بوده ايم كه مختلف شاهد گسترش  بي برنامه و بدون هدف 
 نتيجه اش افزايش بدهي هاي ايران خودروست.

 حماقت دررقابت: -
اگرچه باور كردنش دشوار است ولي برنامه ريزي توليدي درايران خودرو آن 
چنان مغشوش و درهم است كه حتي براي محصوالت توليدي خود هم 

و » رانا« ن طور، و سمند و همي 405رقيب مي تراشد. به عنوان نمونه، پژو 
با هم دربازار رقابت خواهند كرد. البته رانا قراراست دو سال » 206پژو « 

كه  206ديگر توليد شود ولي معلوم نيست در آن صورت رقابت آن با پژو 
« آنهم از سوي ايران خودرو توليد مي شود چه خواهد شد؟ براي طراحي 

همان خودروئي » رانا« اين ميلياردتومان از بيرون تحميل شد و  110» رانا
 -توليد شود ولي دولت وقت» نيو پيكان« به نام  1383است كه قرار بود در
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توليدش را متوقف كرد ولي با روي كارآمدن آقاي احمدي نژاد  -آقاي خاتمي
و فشار وزارت صنايع همان پروژه را با صرف هزينه هاي بسيار زياد پي 

 گرفتند.
 بي برنامگي زماني: -

صاد مدرن اين اساسي است كه طرح هاي تازه  به بهترين صورت و دراقت
دركوتاه ترين مدت انجام بگيرد. ولي درايران خودرو، به نظر مي رسد كه 
هروقت عشق شان بكشد سعي مي كنند پروژه اي را تمام كنند. همين پروژه 

سال است كه دردست  5االن » موتور ملي« و يا در كنار آن پروژه » رانا« 
  جراست و هنوز عملياتي نشده اند.ا

  اقتصاديات سياست زده -
متاسفانه درشماره قابل توجهي از تصميماتي كه اتخاذ مي شود، به نظر مي 

برعوامل اقتصادي و مالي  -عمدتا تبليغاتي -رسد كه مالحظات سياسي
ارجحيت پيدا مي كنند و نتيجه اين كه طرح هائي كه منطق اقتصادي شان 

اجرا در مي آيد. براي مثال به توليد سمند درونزوئال بنگريد. مي لنگد به 
دالر صرف خريد و حمل قطعات آن مي  4000براي توليد هرسمند تقريبا 

شود و برآورد شده است كه مديران و مهندسان ايران خودرو هم بطور 
پرواز به ونزوئال دارند و كل توليد سمند در  1000متوسط سالي بيش از 

بيشتر نيست و تازه بايد با خودروهاي بسيار  عدد »چند هزار«  ونزوئال هم
مرغوب تر امريكائي و ژاپني و ديگر ملت ها رقابت كند. تعجبي ندارد كه 

  سمند ونزوئال به شدت زيان آور است.
  منطق مالنصرالدين -

از آن جائي كه قطعه سازان ايران خودرو ضرر مي كردند، مديران ايران 
« تند كه اين قطعات را گران بخرند تا قطعه سازان خودرو تصميم گرف

بشوند و ظاهرا به عقل شان هم نرسيد كه به اين ترتيب، خودشان » سودآور
 مي شوند كه از جمله شده اند. » زيان آور« 

قراربود تندر  1383و اما از سياست پردازي نسنجيده و پردازش نشده، در 
بود به جاي پيكان بيايد و به گفته كه يك پروژه مشترك با فرانسوي ها   90

 90هزار دستگاه تندر 450افشين روغني معاون وزير صنايع، قراربود ساالنه 
دركشور توليد شود و اگرچه قطعه سازان ديگر ازجمله ساپكو و سازه گستر 
مي توانستند قطعات مورد نياز را توليد نمايند ولي فرانسوي ها درايران 

اين منظور ايجاد كردند و به گفته روغني اين  را به» رنو پارس« شركت 
كاهش يافت و  90كرد و تيراژ توليد تندر» ناشي گري« شركت فرانسوي 

اگرچه رقمي به دست نمي دهد ولي مي گويد كه عمال توليد اين خودرو غير 
. اگرچه ايراني ها فرانسوي ها را مقصر مي دانند ولي )35( اقتصادي شد

ردن ايراني ها مي اندازد و مي گويد گس هم گناه را به مدير فرانسوي رنو پار
روز بهاي  10طبق قرارداد، قرار بود كه بعد از تحويل قطعه، حداكثر ظرف 

روز هم اين پرداختها  70آن كارسازي شود ولي پيش آمده است كه بعد از 
صورت نگرفته است. و به همين دليل خودروسازان ايراني و عمدتا ايران 

. با بلند )36( ميليون دالر به رنو پارس بدهي دارند 100از  خودرو بيش
هزار خودرو توليد شود و  30اوليه، بعد قرارشد كه سالي فقط  هاي پروازي
اگرچه دوسال است كه به اين ميزان توليد مي شود ولي هم چنان  90تندر 

  زيان مي دهد.
  خلف وعده -

وفا نمي كند. درموارد مكرر،  دراين مورد تنها ايران خودرو نيست كه به وعده
توليد كنندگان خودرو درايران مدل هاي هنوز توليد نشده را پيش فروش 
كرده و حتي بخش عمده بها را دريافت مي كنند و بعد خودروئي به كسي 
تحول نمي شود. اگرچه ممكن است با اين كار مشكالت مالي كوتاه مدت 

ايجاد مي شود.  به چند مورد حل بشوند ولي براي بنگاه مشكالت درازمدت 
اشاره مي كنم. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي از انسداد حساب شركت 

ميليارد ريال  9ايران خودرو ديزل مربوط به خودروهاي كاميون هوو و ضبط 
 400. اگرچه اين شكايت درابتدا تنها )37( به نفع كاميون داران خبرداد

شكايت منجرشد.  2904راي شاكي داشت ولي سرانجام به صدور حكم ب
ها تأخير به  كه با ماه 90 پس از خودروي تندر« دراينجا مي خوانيم كه 

مشتريانش واگذار شد، اين بار اين اتفاق براي خودروي مينياتور افتاده 
 بودندهزارنفر براي خريد مينياتور اسم نويسي كرده  12. از قرار)38( »است

گرفت كه هنوز نه خط  حالي صورت ميفروش در  اين پيش« و جالب اين كه 
  اندازي شده بود و نه اين خودرو استانداردهاي الزم  توليد خودروي مذكور راه

  
  

  
  

فروش شد تا  براي توليد انبوه را پشت سر گذاشته بود  اما اين خودرو پيش
گذشت يك سال  او حاال ب» هاي توليد آن تأمين شود شايد بخشي از هزينه

تقاضيان پيشنهاد كرده است كه خودروي پرايد تحويل بگيرند سايپا به اين م
و دليل اش هم آن است كه خط توليد مينياتور با گذشت چندين ماه از 
زمان تحويل، هنوز به راه نيافتاده است. كار به حدي خراب شد كه حتي داد 
فارس نيوز كذائي هم درآمد و دراين باره نوشت، درحالي خريداران چشم 

نه تنها هنوز توليد ابتدايي آن « حويل خودروي مينياتور هستند كه انتظار ت
در مجموعه سايپا آغاز نشده بلكه حتي خط توليد آن نيز به بهره برداري 

« . دراين جا ولي با نمونه هاي ديگري روبرو مي شويم )39( »نرسيده است
(محصوالت شركت زاگرس  2تاخير دو ساله در تحويل ويرا، ساگا و جن 

زاگرس ». ودرو) به مشتريان از جمله موارد شكايت مشتريان بوده است خ
خودرو دوسال پيش باشرايط بسيار جذاب خودروي ويرا را پيش فروش كرد 

ماهه  4تحويل وعده  ميليون تومان و 15و سه هزار نفر با پرداخت نزديك به 
 2ويرا با  دراين تله افتادند.  مدتي بعد زاگرس خودرو اعالم كرد كه به زودي

ميليون تومان افزايش قيمت روبرو مي شود و تنها راه خريدن آن به قيمت 
. هنوز خودروي ويرارا تحويل نداده زاگرس )40( قبلي پيش خريدن آن است

خودرو به پيش فروش ساگا با قيمتي باالتر اقدام كرد و از متقاضيان ويرا 
تحويل بگيرند، بهتر  خواست كه اگربخواهند خودروي ساگا را به جاي ويرا

است مابه التفاوت قيمت را واريز نمايند كه برخي از خريداران اين كار را نيز 
در نهايت پس از دريافت چكهاي با « كردند. ولي خودروئي تحويل نشد و 

». مدت زمان چهار يا پنج ماهه، با برگشت چكهاي صادر شده روبرو شدند
ميليون تومان پيش فروش  15ت شركت تاپكو هم فيات سي پنا را به قيم

ماه اززمان تحويل گذشته است  7كرد و به گفته يك از مال باختگان اگرچه 
  ولي از خودرو خبري نيست.

نمايندگان « دركنار اين مصائب، البته پي آمدهاي تحريم را هم داريم كه 
خودروسازان جهاني يكي پس از ديگري در حال خروج از ايران هستند و 

اگر اين بيماري فراگير شود چه سرنوشتي در انتظار صنايع  مشخص نيست
و اين را هم مي دانيم كه بانكهاي كره  )41( »خودروسازي كشور خواهد بود

« اي اعتبارات اسنادي كرمان خودرو را قبول نمي كنند و به همين دليل 
اي به كما رفته  اين خودروساز خصوصي كشور در خصوص قطعات كره

  ».است
عرصه هاي مشكل آفرين درصنايع و به ويژه در صنعت خودروسازي يكي از 

ايران بي نظمي مالي آن است. منظورم از بي نظمي مالي هم اين است كه 
پرداخت ها به موقع انجام نمي گيرد و از سوي ديگر، نهادهاي الزم براي 
واداشتن واحدها به پرداخت به موقع مطالبات هم وجود ندارد. شيوه بروز 

نظم گريزي مالي هم رشد و گسترش مطالبات معوقه نه فقط بين اين 
صاحبان اين صنايع و بانكها كه حتي درميان بخش هاي مختلف صنعت 

از سوئي است كه به خصوص در صنعت خودروسازي نمود چشمگيري دارد.  
خبر داريم كه بدهي خودروسازان كشور به نظام بانكي از 

. )42( است و هم چنان رو به افزايش استهزارميلياردتومان فراتر رفته 15
دراين پيوند،خودروسازان دولتي با اشتغال كمتر از نيم درصد كل شاغلين 

ميلياردتومان بدهي دارند. درباره اين مشكل  8000كشور، به نظام بانكي 
روبه رشد، ديدگاه هاي مختلفي داريم كه حداقل شماري از آنها به شدت 

جا مي دانيم كه حدودا يك ميليون فرصت شغلي به نگران كننده اند. از يك 
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خودروسازي، قطعه سازي و ديگر واحدهاي زنجيري وابسته به اين صنعت، 
پيوسته است و روشن است كه ورشكستگي و يا سقوط اين صنعت درايران 
مي تواند به صورت يك بحران اجتماعي و سياسي بسيار جدي و يك فاجعه 

از داخلي هاي اين صنعت خبر داريم كه به گفته عظيم درآيد. از طرف ديگر، 
آنها تنها راه مقابله با افزايش بدهي اين است كه در طرح هاي تازه سرمايه 

كه خودشان هزار و يك مشكل ديگر  -گذاري نكنند و از سوي ديگر، بانكها
به همين صنايع به شدت مقروض تسهيالت بيشتري اعطا نمايند.  -هم دارند

هم الزم و ضروري است. اگرچه » سازي حساب هاي ماليشفاف « البته 
شاهد قابل اعتمادي ندارم ولي بعيد نمي دانم شكوه از ناكافي بودن شفافيت 

وجود تخلفات مالي دراين رشته صنعتي بوده باشد » بيان ايراني« احتماال 
كه اگر اين چنين باشد، آن قدرها كه به نظر مي آيد، عجيب نيست. البته 

ميلياردتومان بدهي دارند  2500م كه خودروسازان به قطعه سازان، مي داني
ميلياردتومانش بدهي ايران خودرو به قطعه سازان 1700كه ازاين مقدار 

عرف « است. البته مديران اين واحدها مدعي اند كه اين بدهي نيست بلكه 
 . البته بقيه هم بدهي سايپا)43( »حساب و كتاب هاي مالي ميان آنها است

به قطعه سازان است. اگرچه با افزايش مطالبات معوقه بانكها، به نظر مي 
» يبوست اعتباري« رسد كه دررابطه بين بانكها وبنگاههاي خصوصي نوعي 

به وقوع پيوسته است ولي اين كمبود تسهيالت شامل بنگاههاي دولتي نمي 
 تسهيالتي حتي« شود. شركت هاي دولتي به خصوص خودروسازان دولتي 

البته مديرعامل ايران خودرو ». بيشتر از سالهاي گذشته دريافت كرده اند
معتقد است كه برخالف آن چه كه درمطبوعات مي خوانيم وضعيت مالي 

. البته مدتي پيشتر از همين مديرعامل )44( ايران خودرو جاي نگراني ندارد
دارد ولي اگرچه مشكل نقدينگي « خوانده بوديم كه به نظر او ايران خودرو 

مربوط مي شود كه  1386. اين روايت به مرداد )45( »ورشكسته نيست
اخذكرده بود و قرار  دميلياردتومان تسهيالت بانكي جدي 1000ايران خودرو

ميلياردتومان ديگر هم ازطريق فروش سهام اين بنگاه در بانك 1600شد كه 
لياردتومان مي 300پارسيان و فروش محصوالت تامين شود. البته هم چنان 

ديگر باقي مي ماندكه قرارشدبراي تامين آن اوراق مشاركت منتشر شود. 
ملياردتوماني به  5000تاريخ، بدهي  آنالبته مديرعامل ايران خودرو در 
هم چنين شايعه  -مديرعامل ايران خودرو -بانكها را تكذيب كرد. نجم الدين

ايران « ه داد كه ورشكستگي ايران خودرو را به شدت تكذيب كرد و ادام
خودرو دارايي هاي زيادي براي خود ايجاد كرده كه چندين برابر بدهي هاي 

. )46( »شركت است و به هيچ وجه مصداق شركت هاي ورشكسته را ندارد
البته شماري از ناظران معتقدند كه يكي از اشتباهات استراتژيك 

درديگر كشورهاي خودروسازان ايراني، ايجاد واحدهاي توليدي غير اقتصادي 
جهان است ولي مديرعامل ايران خودرو، شايعه تعطيل شدن بعضي از اين 

به دنبال سودآوري و بهره وري بيشتر « سايت ها را نادرست خواند و افزود 
. جالب اين كه نه تنها قرار نيست اين سايت هاي غير )47( »آنها هستيم

لي و خارجي را تعطيل نه فقط سايت هاي داخ« اقتصادي تعطيل شوند بلكه 
نمي كنيم ، بلكه توسعه مي دهيم و سودآوري آنها را نيز اضافه خواهيم 

آن چه در سخنان مديرعامل حضور ندارد چگونگي افزودن ». كرد
برسودآوري اين واحدهاست. مدت زمان زيادي از بيان اين سياست از سوي 

ايران خودرو «مديرعامل ايران خودرو نگذشته است كه با خبر مي شويم، 
عنوان بزرگترين مجموعه اتومبيل سازي در خاورميانه، در حالي كه خود را  به

كرد، چنان دچار  هاي مختلف مي آماده گشايش واحدهاي جديد در استان
بحران شده كه دست به سوي دولت دراز كرده است. از همين رو، اكنون نه 

د؛ بلكه بحران موجود در گذاري جديد و اشتغال زايي ندار تنها امكان سرمايه
. نكته قابل  )48( »ايران خودرو صنايع وابسته به آن را نيز متاثر كرده است

ذكر اين كه اگرچه دولت در حمايت از ديگر صنايع درايران به شدت كوتاهي 
كرده است ولي در حمايت از خودروسازي درايران، دولت به واقع سنگ تمام 

ايجاد » بازارگرفتار« ن سال، براي آنها يك گذاشته است. نه تنها براي چندي
تا  100كرد حتي اكنون كه واردات خودرو انجام مي گيرد برروي آنها تعرفه 

درصدي اعمال مي شود. البته دبير انجمن سازندگان قطعات و  130
مجموعه هاي خودرو، حمايت دولت از خودروسازي را قبول ندارد وحتي از 

« شكوه مي كند. نماينده مجلس درمشهد ولي  دريافت ماليات از اين صنعت
را يكي از داليل شكست آنها مي داند و معتقد » تك تازي خودروسازي ها

كه عمدتا ناشي از  - است كه به دليل كيفيت نامرغوب محصوالت توليدي

يت قخودروسازان ايراني شانسي براي موف -حمايت نامحدود از آنهاست
كه ايراد به جائي است. البته همين نماينده دربازارهاي بين المللي ندارند 

ازواردات خودرو به ايران انتقاد مي كند و آن را به زيان خودروسازان داخلي 
مي داند. آن چه كه جالب توجه است اين كه دراين سالها خودروسازان 
بخش عمده اي از سرمايه گذاري ها را با سرمايه جاري خود تامين مالي 

 2600) 1388دليل درحال حاضر( شهريور  كرده اند و به همين
. نماينده ديگري درباره ايران )49(ميلياردتومان سرمايه درگردش منفي دارند

خودرو، دو عامل را به عنوان علت بحران مالي ذكر مي كند، يكي تورم است 
هاي معوقه ايران  وي طلب« ، بعالوه، »بيكاري مديران زائد« و ديگري هم 

صول ندارد را از ديگر عوامل ايجاد كننده مشكل فعلي اين خودرو كه امكان و
. به گفته اين نماينده مجلس، ايران خودرو از وزرات )50( »داند كارخانه مي

ميلياردتومان، از  40ميليون دالر، از گمرگ  220ميلياردتومان و  230نفت، 
و  ميلياردتومان 19ميلياردتومان، و از رياست جمهوري،  60هم   13تبصره 

ميلياردتومان طلب دارد. عمده ترين نكته اي كه اين  26از ستاد آزادگان نيز 
از بنگاه « نماينده مجلس مطرح مي كند اين است كه دولت، ايران خودرو را 

و » اقتصادي خارج كرده و آن را تبديل به يك بنگاه سياسي كرده است
داقل در اشاره مي كند به سرمايه گذاري هاي خارجي اين شركت كه ح

. هرچه كه ادعاهاي )51( »زيان ده هستند« سوريه، بالروس و ونزوئال، 
مديرعامل ايران خودرو باشد، واقعيت به گمان من اين است كه اين شركت 
عظيم، مشكالت عظيم مالي دارد. تا به همين جا البته اقداماتي را براي 

راي تخفيف مشكل تخفيف اين مشكالت مالي برنامه ريزي كرده اند.    اوال ب
هزار ميليارد ريال  10كه شوراي پول واعتبار  شد نقدينگي اين شركت قرار

تسهيالت به آن اختصاص بدهد. البته خبر داريم كه نماد ايران خودرو 
دربورس متوقف شده است چون سهام اين بنگاه كه تا همين اواخر از پر 

رايط مناسبي درش« متقاضي ترين سهام عرضه شده دربازارسهام بود، 
شوراي پول و اعتبار همراه تسهيالت تازه اي  1388درمردادماه ». قرارندارد

هزار ميلياردريال دربدو 5كه فراهم آورده است شرايطي قائل شد. قرارشد كه 
امر با توافق بانكهاي عامل كارسازي شود.براي بقيه هم قرارشد كه 

نك پارسيان كارسازي هزارميلياردريال بافروش سهام ايران خودرو دربا2
شودومابقي هم با پيش فروش محصوالت، و فروش شركت هاي وابسته و 

.  براساس گزارشي كه  اعتماد دراول )52( انتشاراوراق مشاركت تامين شود
« يعني  –منتشر كرد خبر داريم كه توليد دومين خودروي ملي  1388مرداد

طبق برنامه قراربود كه يا همان پيكان جديد متوقف شده است. البته » رانا
توليد انبوه از شهريور ماه آغاز شود ولي بحران مالي ايران خودروباعث توقف 

به دوره آقاي خاتمي » رانا« اين برنامه شده است. مي دانيم كه پروژه توليد
بر مي گردد كه دولت با توليد آن به دليل اقتصادي نبودن موافقت نكرد. 

به خصوص با افزايش بهاي نفت، دوباره به  ولي دردوره آقاي احمدي نژادو
سراغ اين پروژه رفته و كوشيدند تا آن را اجرائي نمايند. البته سايپا هم يك 

گذاشته اند. عده اي » مينياتور« خودروي رقيب توليد مي كند كه نامش را 
» مينياتور« براي كمك به » رانا« براين گمان اند كه احتمال تعطيلي پروژه 

افته است ولي بابركناري مهردادبذرپاش از سايپا، آينده اين خودرو افزايش ي
 10هم چندان روشن نيست. جالب توجه اين كه تا به همين جا، سايپا از

به زبان  -ميليون تومان وديعه گرفته است 5هزار مشتري احتمالي نفري 
 500ساده، پروژه اي كه معلوم نيست انجام بگيرد يا خيربه ازايش از مردم 

شنيده ها حاكي است به غير از «ميلياردريال پيش پيش گرفته اند و اما 
همان چند دستگاه خودرويي كه براي رونمايي توليد شده بود، سايپا 

اين كه سرانجام چه  .)53( »مينياتور ديگري تاكنون به توليد نرسانده است
ع تحويل را به موق» مينياتور« مي شود روشن نيست! يعني اگر سايپا نتواند 

دهد البد بايد به مشتريان خودروي ديگري ارايه نمايد. و اما آن چه كه 
جالب است اين كه خودروئي كه اين همه درباره اش تبليغات راه انداخته اند 

خودرويي است كه ايتاليايي ها «و خودروي صددرصد ايراني اش خوانده اند 
ش را ساخته اند و سايپا در طراحي بدنه آن نقش داشته اند، آلماني ها موتور

» مينياتور«آن را روي پلت فورمي از تلفيق پرايد و ريو كار گذاشته است. 
البته مشكالت فقط به اين يكي دو مورد محدود ». واژه يي فرانسوي است

خط توليد انبوه « نمي شود. دوسال پيش آقاي احمدي نژاد با كلي تبليغات 
شت دو سال، ايران خودرو تنها توانسته را افتتاح كرد ولي با گذ» موتور ملي

  تعداد بسيار كمي از آن را روي خودروهاي خود نصب كرده و باعث شد «
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». قيمت تمام شده اين خودروها حتي بيشتر از موتورهاي غيرايراني شود
  مربوط مي شود كه با نام » كاميون ملي« نمونه ديگر از اتالف منابع ملي به 

هنوز غير از «ئي شد. ولي با گذشت نزديك به سه سال رونما 1385سهند در
سه چهار دستگاهي كه در روز مراسم ساخته شده بود، كاميون ديگري به 
توليد نرسيده و ظاهراً اين خودرو در پاركينگ هاي ايران خودروديزل به 

و بازار ايران ولي به جايش از كاميون هاي وارداتي » حال خود رها شده است
مي » آدمكشي« كه در گوشه و كنار كشور  علنا  ته شده استچيني انباش

كاميون « هم داريم. درحالي كه »  اتوبوس ملي« جالب اين كه برنامه  كنند!
با صرف ميلياردها تومان در پاركينگهاي شركت خاك مي خورد، ايران » ملي

را دنبال مي كرد و درحالي كه بخشي از پروژه » اتوبوس ملي« خودرو پروژه 
را پيش برده بود آن را متوقف كرد تا هم چنان با همكاري با شركت بنز 

شدتي غير قابل توصيف  ادرايران اتوبوس توليد نمايد. مديران ايران خودرو ب
« هستند. ده ها ميلياردتومان براي طراحي » ملي سازي« عالقمند به 

اي رئيس بنزين سوز) هزينه كردند ولي درميان زمين وهوا  آق» ( موتورملي
طراحي شود. بدون توجه » خودروهاي گاز سوز« جمهور دستور داد كه بايد 

را متوقف كردند. و تا » موتوربنزين سوز ملي« به منابع هزينه شده، پروژه 
هم هنوز اجرائي نشده است. وقتي » موتور گاز سوز« جائي كه خبرداريم 

ان خواست سالي دو آقاي احمدي نژاد از ايران خودروبازديد كرد، از كارگر
اتاق خودرو بسازند و احتماال نمي دانست كه ايران خودرو براي ساخت يك 

ميلياردريال هزينه كرده و هنوز نتوانسته از درآمدهاي  8000اتاق ( سمند) 
فروش آن، اين مبلغ را باز بيابد. ظاهرا كسي هم به آقاي احمدي نزاد نگفت 

طراحي دو مدل خودرو كاري  كه طراحي دو اتاق درسال يعني به واقع
چون بخش طراحي خودرو  -نيست كه براي ايران خودرو امكان پذير باشد

كاراز آنجا خرابتر شد كه احمدي نژاد كه  -پيشرفت زيادي نداشته است
ظاهرا نمي دانست درباره چه چيزي دارد دستور مي دهددر طول همان 

    )54(».اين كه كاري ندارد« بازديد، اين را هم افزود 
درصنعت خودروي ايران چه خبر « سيد شهاب الدين محمدي در مقاله  

دست به افشاگري هاي اساسي درباره شيوه مديريت اين صنعت زده » است؟
است كه در نگاه اول حيرت آور است. وارسيدنش را از سايپا آغاز مي كند كه 

قلعه  -قتدريك اقدام غيرمترقبه پس از تباني با مديرعامل و 1386دربهمن 
ساله كه هيچ سابقه اي درمديريت  27جوان  -مهرداد بذرپاش -باني

مدير عامل شد. بد نيست بگويم كه سايپا به واقع يك گروه صنعتي  -نداشت
شركت تابعه داشت. البته روشن نيست چه پيش آمد كه  80بزرگ بود كه 

ه اميري لوح تقديرب -احمدي نژاد كه به مديرعامل پيشين پارس خودرو
عنوان مديربرترداده بود، اكنون با بركناري او بذرپاش را به مديرعاملي پارس 
خودرومنصوب كرد. مدت زمان زيادي نگذشت كه مهرداد بذرپاش به صورت 
فصل الخطاب صنعت خودروي ايران درآمد. بدنيست گفته شود كه براساس 

يد مي درصد از توليد ناخالص داخلي ايران دراين صنعت تول10برآوردها 
در دولت نهم ، اين صنعت همانند ساير صنايع ، «شود ولي به گفته محمدي 

پشتوانه و غيركارشناسي  قرباني سوء مديريت ، بي تدبيري و تصميمات بي
ميلياردتومان  1000شركت سايپا ولي شركتي بود كه سالي ». شده است

سودآوري داشت وطبيعي است كه دراين چنين بنگاهي پي آمدهاي 

ريت ناتوان به سرعت و سهولت خودرانشان ندهد. از مصيبت كاررا به مدي
مهرداد بذرپاش ، شخصي كه در صنعت «كارنادانان سپردن همين بس كه 

خودرو فاقد هرگونه سابقه مديريتي و حتي كارشناسي است به يكباره از 
آورد و البته هيچ  مي خودرو و سايپا سردر مديريت عاملي در شركت پارس

بطور جدي اعتراض نمي كند. كسي نمي پرسد چرا صنعتي كه  كس هم
چارگي مردم در انتخاب هر  تمام رشد و پيشرفتش را مديون انحصار و بي

بايد  گزينه ديگر است و با جذب اموال مردم چنين به شكوه رسيده است مي
. نويسنده از )55(»تجربه قرار گيرد سن و سال و بي در اختيار يك جوان كم

ردهاي مديران عامل پيشين گزارش مختصري به دست مي دهد و دست آو
بعد مي رسد به مديرعامل جديد و مي پرسد كه ميراث بذرپاش چه خواهد 
بود؟ و بعد گزارش مي دهد از حجم عظيم فساد مديريتي كه اين موسسات 

» اختصاصي سازي« و » قبيله بازي« را فرا مي گيرد. آن چه اتفاق مي افتد 
  ديريتي دريكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي كشور است. به پست هاي م

ساله كه تنها يك سال سابقه كار  28» مسيح تفرشي« گفته نويسنده، 
». گردد خودرو مي يكباره مديريت عامل شركت پارس« درصداوسيما دارد 

فقط سابقه حضور در « يكي ديگر كه حتي جوان تر و كم تجربه تر است، و 
شجويي را دارد ، به عضويت هيات مديره شركت پالسكوكار هاي دان درگيري

و پست هاي متعدد و عمدتا ناالزمي دربنگاه براي ». گردد منصوب مي
اشتغال نزديكان ديگر ايجاد مي شودو وروشن است كه اگرچه اين لشگري از 
كارنادانان باري از دوش شركت بر نمي دارند ولي هزينه هاي بنگاه را باال مي 

عبداهللا بابايي كارشناس « البته روايت به همين جا ختم نمي شود، برند. 
آني مدير عامل شركت منحل شده گسترش  ساده شركت سايپايدك ، به

خودرو و مدير ارتباطات  خودرو و بعد از آن مدير فروش پارس خدمات پارس
رضايي، ماركاليي ،ميرغضنفري،  احمدي، ايران خودرو مي شود.قليها، زرگر،

اززماني كه بذرپاش مدير ». اند ور و خيل ديگري از ياران، از اين جملهرضاپ
» وطن امروز« عامل شد، عمده ترين كاري كه كرده است راه اندازي روزنامه 

و استفاده از ديگر امكانات  »احمدي نژاد نامه« به يك  و تبديل اين روزنامه
اي نويسنده، گرفتاري سايپا براي تبليغ به نفع آقاي احمدي نژاد است. به ادع

اي دروني كه از ههاي غير سايپائي مديرعامل به حدي است كه حتي نامه 
روز و  45سوي مديران رده هاي پائين به ايشان نوشته مي شود، حداقل 

ماه بايد منتظر جواب بمانند. نمونه كاربردي هم از سوء مديريت  2حتي تا 
، مدير برجسته ›› عابد‹‹،  ها و هزينه هاي آن به دست مي دهد. مي نويسد

شركت زامياد را از كار بركنار كردند و بجاي او كسي را منصوب كردند كه 
اش در صنعت خودرو ، مدت كوتاهي عضويت در هيات مديره  تنها سابقه

دستگاه نيسان زامياد  10000شركت سايپا بوده است.نتيجه چه بود؟ دپوي 
اني،راكد ماندن سرمايه و افزايش ميليون توم 2در پاركينگها ، كاهش قيمت 

غمگسار را از « و در مورد ديگر، » هزينه هاي سربار و كاهش شديد توليد
ديزل بركنار كردند و ملك بي تجربه را جايگزين او كردند! نتيجه :  سايپا

دپوي ميلياردها تومان سرمايه در پاركينگها. گرجي مشاور جوان به سمت 
حتي درمديريت باشگاه ». مين ميرسدمديريت عاملي در شركت ايندا

اتالف « فرهنگي ورزشي هم تغييراتي ايجاد مي كنند و نتيجه اش البته 
است. مدير پارس خودرو كه از آقاي » ميلياردها تومان سرمايه در باشگاه

احمدي نژاد لوح تقدير مدير برتر دريافت كرده بود به حاشيه رانده مي شود 
واردات ميلياردي خودروهاي خارجي « و، و در زمان مديريت جانشين ا

انجام مي گيرد. يك شركت معظم حمل و نقلي در » توسط پارس خودرو
« مجتمع سايپا به مديريت جديد سپرده مي شود و پي آمدش اين است كه 

حتي مجلس هفتم هم به كمك ». ده ، تبديل گرديد شركت به شركتي زيان
ين شركت و همتايان فرانسوي را سايپا آمد و قرارداد بين المللي بين ا

جالب است بدانيد هر « بازبيني كردند و نتيجه اين شد كه پس از آن 
ميليون توماني توسط خودروسازان به  2با ضرر 90دستگاه خودروي تندر 
 1387نمونه هاي ديگر فاجعه آميز ترند درآذر ». مردم عرضه مي گردد

 150الم كرد كه اين پروژه با بذرپاش اع» مينياتور« درمراسم رونمائي از 
ميلياردتومان هزينه راه افتاده است و دريك مراسم كامال تبليغاتي و 

اين « اعالم كرد و » ميليون تومان 10زير « نسنجيده قيمت مينياتور را 
». تومان است ميليون 15-16آن در حدود   درحاليست كه قيمت تمام شده

ميليون توماني به  3با زيان يك تا  يعني در كنار ريو و زانتيا كه هركدام
اضافه شد. اگرچه به اين گروه مصرف كنندگان عرضه مي شود، مينياتور هم 



      مقاالت

٢٠٠  106و  105 ي آرش شماره

اين سوء مديريت ها در نهايت، انباشت بدهي و زيان دهي اين بنگاههاي 
خودروسازي را تشريح مي كنند ولي روشن نمي شود كه چرا درايران هزينه 

 اين قدر باالست.  آنها توليد
ميليارد  120با صرف  1384اي دي كه در  206گفتن دارد كه پروژه پژو 

تومان هزينه اجرائي شد هم پروژه اي زيان ده است. متاسفانه مباحث 
شيرين خودروسازي به ايران محدود نمي شود. از ديگر شاهكارهاي سالهاي 

در كشورهاي مختلف هم سخن » تبليغاتي -توليد سياسي« اخير بايد از 
. دراين راستا، مديران قبلي شركت هاي خودروسازي هم مشاركت فعال گفت

داشته اند حتي خودروسازي در دوره مديريت منطقي دراين راستا پيشتاز 
بوده است. به گفته نويسنده، كسي نمي پرسد كه سايت هاي توليدي ايران 

وليد خودرو در بالروس، مصر، آذربايجان، سوريه، روسيه و ونزوئال چه ميزان ت
آيا يك سايت « روزانه دارند و بعد اين پرسش اساسي را مطرح مي كند كه 

چه « و ادامه مي دهد، » دستگاه، زيانده نيست؟!  10با توليد روزانه حداكثر 
كسي پاسخگوي اين فجايع در صنعت خودرو است؟ در صنعتي كه همه چيز 

همه چيز  فايده و توجيهات اقتصادي صورت پذيرد،-بايد براساس هزينه
پذيرد و نتيجه توليد  براساس عوامفريبي و سياسي كاري و ... صورت مي

خودروي ملي درطول يكسال و تبديل شركت ايران خودرو 3موتور ملي و 2
ميليارد تومان بدهي و افت شديد  5000به يك شركت ورشكسته با حداقل 

 همان گونه كه پيشتر گفته بود، مشكل». سهام اين شركت بوده است
اساسي نه فقط تغييرات مكرر مديران بلكه بكار گيري مديراني است كه اين 

مختاري يك مدير معمولي در فروشگاه « كاره نيستند. باز نمونه مي دهد، 
شهروند اردبيل و دوست آقاي محرابيان، به يكباره به سمت قائم مقام عالي 

م از كار شود ودر پي بروز ضعف شديد در سيست  ايران خودرو منصوب مي
مشكل مالي ايران خودرو درزمان مديريت منطقي آغاز ». گردد بركنار مي

دستگاه مي  45000شده و تشديد مي شود. تعداد خودروهاي دپو شده به 
وزير مستاصل « ميلياردتومان مي رسد،  5000رسد و بدهي ها به مرز 

ني  كند. قلعه باخواهد كه خود، كار را يكسره  باني مي گردد و اينبار از قلعه مي
  ».كند جمهور، كار منطقي را تمام مي در بهترين فرصت و نبود رييس

» ملي سازي« يك ويژگي ديگر صنايع خودروسازي دراين سالها تب باالي 
بود كه به چند نمونه پيشتر اشاره كردم. البته بين دو بنگاه عمده ايران 

فراواني وجود  هم چشم هم چشمي» رونمائي ها« خودرو و سايپا دراين 
را » موتورملي« با شركت سردار محصولي يك  سايپا 1387دارد. دردي ماه 

رونمائي مي كند و ايران خود رو براي اين كه از حريف عقب نماند، با 
اس ال ايكس را رونمائي مي كند حتي  405، پژوي 405تغييراتي در پژوي 

و از همه اين ها  مي شود» رونمائي« درمواردي يك خودرو بيش از يك بار 
قشقائي، تينا، « تر در سايپا رونمائي ازچند خودروي تازه بود،  آميزفاجعه 

هم مي گويند. » 111مرواريد « مگان و نسيم ( هچ بك) كه از قرار به آن 
 وارداتي -مگان و تينا قشقائي، –گرفتاري اين بود كه اغلب اين خودروها 

 درسايپا گذشته سال 15 در حداقل كه است خودروئي هم نسيم و هستند
اگر فريبكارانه نبوده » مائي هارون « اين صورت آن در! است شده مي توليد

دو « هم حداقل » مينياتور« باشند، حداقل بي معني بودند. حتي خودروي 
  . )56(رونمائي شد» بار

مديرعامل ايران  -البته بگويم كه به نظرمي رسد كه بركناري منطقي
گري هم داشته است كه متاسفانه هيچ كدام به نظر نمي داليل دي - خودرو

رسد به شيوه مديريت او مربوط بوده باشد. گفته مي شود يكي از داليل 
كه او در نوروز گذشته با ميرحسين موسوي و جهانگيري  اين بود او بركناري

. كه اگر راست باشد، اگرچه عجيب نيست ولي به )57(مالقات كرده است
د. هم چنين گفته مي شود كه او در اسفند ماه درنشست واقع تاسف دار

بحران اقتصادي كه بر ما مي گذرد وقت « خويش با خبرنگاران گفت كه 
كه اگرچه احتماال نگاه واقع » فوق العاده يي را از توليد و صنعت گرفته است.

با مواضع رسمي دولت كه ادعا مي كرد همه  ولي بينانه اي به جريانات بود
خير و سالمت  مي گذرد تناقض داشت. از آن مهم تر، نظر رسمي  چيز به

دولت اين بودكه اقتصاد ايران گرفتار بحران نيست ولي مدير عامل يكي از 
در همه جاي « بزرگترين بنگاه هاي صنعتي اش به خبرنگاران مي گويد، 

دنيا دولتمردان پس از بروز بحران اقتصادي به ياري صنايع شان رفته اند ، 
اما در ايران مي بينيد هنوز عملكرد بانك ها و ساير سازمان ها با قبل از 
بحران تفاوتي نكرده است. ساير كشورها براي نجات صنايع شان تعرفه ها را 

باال برده اند، منابع مالي را به سهولت در اختيار آنها گذاشته اند، به 
كاهش داده اند و مدت داران تسهيالت ارزان داده اند، بهره هاي بانكي را يخر

بازپرداخت بدهي هاي صنايع را طوالني تر كرده اند كه تمامي اين تصميم 
البته دروراي اين ». ها در تضاد با روشي است كه در كشور ما مي گذرد

داليل، به نظرم دليل عمده ديگري هم وجود دارد و آن هم كوشش دولت 
حدهاي بزرگ صنعتي آقاي احمدي نژاد براي به كنترل درآوردن همه وا

درايران است و در اين جا، هم كوشش دولت اين بود كه دو خودروساز ايران 
خودرو و سايپا در هم ادغام شوند و به قراراطالع منطقي مديرعامل پيشين 
ايران خودرو با اين ادغام موافق نبود. داستان از آن جا برون افتاد كه 

رپاش دراين باره سئوال شد او درمراسم معارفه جانشين منطقي وقتي از بذ
 "منطقي"مشكل عدم انجام كار مشترك خودروسازان « پاسخ داد 

از مديرعاملي سايپا رفته است در  هم . البته اين روزها كه بذرپاش)58(»نبود
در دوران « مراسم توديع خويش برسرهمين نكته انگشت گذاشته است كه 

، و از  )59(»نوان ول نكردممديريتي خود ادغام خودروسازان را به هيچ ع
جانشين خود خواست كه اين پروژه ادعام را پيگيري نمايد. البته دراين 

اجتناب نورزيد و » برند ملي« مراسم هم بذرپاش از سخن گفتن در باره 
است و بعد به » از نان شب واجب تر« حتي مدعي شد كه داشتن اين برند 

براند  4« ل داد كه سايپا حتي باليد و احتما» مينياتور« عملياتي شدن 
  )60(هم داشته باشد» ملي
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شير ايران امروز بيدار شده است و « آقاي احمدي نژاد درتهران گفته اند 
اين كه دقيقا  .)61(»توانند مقابل آن عرض اندام كنند ها نمي ديگر موش

 وشن نيست.است برمن ر »موش« و كدام » شير« منظورشان كدام
از اقتصاد ايران باشد درصفحات پيش، » شير« اگرمنظور ايشان از اين 

هم توجه  جاسخن گفتيم و دراين » شير« كسالت هاي خيلي جدي اين 
  جلب مي كنيم. » شيربيمار« شما را به گوشه ديگري از كسالت اين 

. )62( به گزارش ايلنا، واردات زمين هاي زراعي ايران را شخم مي زند
براساس اين گزارش سرمايه گذاري دراين بخش كاهش يافته و كاهش آن، 
طبيعتا كاهش توليد محصوالت كشاورزي را  نيزبه دنبال داشته است. ناگفته 
روشن است كه كاهش توليد ناخودآگاه كاهش اشتغال را هم به دنبال دارد 

ن هزار نفري اشتفال در اي 730سال گذشته شاهد كاهش  5كما اين كه در
. عوامل متعددي  دراين كاهش اشتغال موثر بوده اند كه )63(بخش بوده ايم

  به چند عامل اشاره مي كنم:
  عدم افزايش قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي متناسب با افزايش تورم. - 
ارزان خري و نقش واسطه ها دراين بازار كه به زيان توليد كنندگان و  -

 مصرف كنندگان عمل مي كند.
واردات بي رويه و افسار گسيخته محصوالت كشاورزي كه دراين باره  -

 بيشتر خواهم گفت.
سوء سياست نظام بانكداري دراعطاي وام. اگرچه براساس سياست هاي  -

پولي قراربود هر ساله حداقل يك سوم تسهيالت به بخش كشاورزي 
از  درصد بود. به عوض بيش 20اختصاص يابد، درعمل سهم اين بخش تنها 

 درصد از تسهيالت در بخش واردات و بازرگاني و مسكن صرف شد. 70
بي ثباتي سياست هاي بازرگاني دولت. به عنوان مثال، در حالي كه  -

اعالم كرد كه  1389سخنگوي سابق وزارت جهاد كشاورزي دراواخر مرداد 
 براساس توافق بين وزرات خانه هاي بازرگاني و جهاد قرار است واردات برنج

ماه متوقف شود ولي درست يك هفته بعد، معاون  4از نيمه مرداد براي 
وزيربازرگاني از لغو محدوديت واردات برنج سخن گفت. از سوي ديگر خبر 

در حالي مجوز واردات هزاران تن گوشت و مرغ به كشور صادر « داريم كه 
ن را شده است كه هيچ كدام از نهادهاي متولي، مسئوليت واردات و داليل آ

 )64(»گيرند برعهده نمي
به نظرمن به خاطر اين عوامل بود كه تعداد شاغلين اين بخش كه در سال 

ميليون  4به  1389هزار نفربود، درتابستان  100ميليون و  5بيش از  1384
 هزار نفر كاهش يافت. 370و 

البته بخش ديگري از مشكل هم واردات بي رويه است كه دمار توليد 
  اشباع بازارهاي«اني را درآورده است.  دراينجا مي خوانيم كه كنندگان اير
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داخلي از محصوالت كشاورزي وارداتي، قاچاق محصوالت غيراستاندارد، نبود 
شمار  هاي بي بازار براي فروش توليدات كشاورزي و وجود دالالن و واسطه

 بر زيان ها عالوه همه و همه ازجمله معضالتي است كه طي اين سال
كشاورزان و توليدكنندگان، مردم عادي را نيز تحت فشار قرار داده 

از عدم موفقيت تالش ها براي  89خرداد  5. همشهري در )65(»است
حلوگيري از واردات محصوالت كشاورزي خبر مي دهد ولي درهمين گزارش 

توانيم بازار مصرف  ما نمي« روشن مي شود كه به گفته معاون وزير بازرگاني، 
و اين همه در حالي است كه نگاهي به  )66( »بدون واردات كنترل كنيمرا 

تغيير قيمت اين محصوالت دربازار نشان مي دهد كه با افزايش چشمگير 
واردات هم به چنين كنترلي توانا نبوده اند. با توجه به سياست دولت، بي 

درصدي وزن  26سبب نبود كه درطول يك سال گذشته شاهد رشد 
. البته )67( ارزش ميوه هاي وارداتي به ايران بوده ايمدرصدي 79و

هم  -قاچاق - دركنارواردات رسمي، ميزان رو به رشدي واردات غير رسمي
. درهفته اول مهرماه )68(داريم كه بحران اين بخش را تشديد مي كند

گزارش مي شود كه دولت باالخره تصميم گرفته است تا با محدوديت 
. اگرچه هنوز پي آمدهاي اين )69(خلي حمايت كندواردات از توليدات دا

سياست تازه روشن نيست ولي از تازه ترين گزارش بانك مركزي با خبر مي 
شويم كه قيمت همه محصوالت به  غير از مرغ و لبنيات دربازارها افزايش 

قلم محصوالت  800. دراينجا مي خوانيم كه واردات )70(يافته است
. با آن چه كه برسرتوليد اين )71(شده است كشاورزي به ايران ممنوع

محصوالت درايران آمده است ترديدي نيست كه دركوتاه مدت اين 
به افزايش قيمت منجر خواهد شد و اما از  -اگر اجرا شود - ممنوعيت واردات

سوي ديگر، اگر اين سياست تازه نشانه يك تغييرنگرش در نگاه دولت ايران 
فته باشند كه بايد به جاي راه سهل تشويق باشد، يعني دولتمردان پذير

واردات براي كنترل بازار، راه اندكي دشوارتر تشويق توليد ارزش و ارزش 
افزوده را دراين بخش دنبال نمايند، چنين تغيير نگرشي، سياست ميموني 

 - . با اين همه الزم است كه اين سياستو بايد آن را به فال نيك گرفت است
ا لطماتي كه به بخش توليد دركشاورزي ايران وارد آمده به ويژه با توجه ب

با دقت و برنامه ريزي موثر براي تشويق توليد همراه و همگام بشود.  -است
درغير اين صورت، بعيد نيست كه با آشكار شدن محدوديت وارداتي، كمبود 

 5همان گونه كه دراين  - عرضه دربازار باعث افزايش قيمت ها بشود و دولت
درپوشش منافع مصرف كنندگان باز به اجراي  -م چنين كرده استسال ه

همان سياست ناموفق تشويق واردات مبادرت نمايد. آن چه كه از اهميت 
فراواني برخورداراست اين كه وزارت خانه هاي مسئول و موثر بايد براي 
اجراي موفق اين سياست ها همكاري و همگامي نمايند و از سياستي كه 

بستان امسال درپيش گرفته شد و وزارت خانه هاي بازرگاني و دراواخر تا
. تا به )72(جهاد يك ديگر را مسئول نابساماني ها مي دانستند دست بردارند

همين جا، متاسفانه نشانه هاي بارزي از درهم انديشي وجود دارد. پيشتر از 
قول مديركل دفترحمايت ازسرمايه گذاري و كارافريني و توسعه تجارت 

محصول كشاورزي سخن گفتيم. ولي  800شاورزي از ممنوعيت ورود ك
كه واردات آنها ممنوع  محصول كشاروزي 20سازمان توسعه تجارت اسامي 

قلم كاالي ديگر هم  40را اعالم كرده است ولي رئيس اين سازمان از  شد،
سخن گفته است كه وزير جهاد درنامه خود به وزير بازرگاني به آنها اشاره 

مجوز « ولي » واردات آنها ممنوع نشده« ه بود و به گفته افقهي، كرد
ازطرف ديگر خبرداريم كه ». وارداشان را وزارت حهاد كشاورزي بايد بدهد

محصول كشاورزي را  49وزيرجهاد در نامه خود به وزيربازرگاني ممنوعيت 
برخالف آن چه كه معاون - اعالم كرد و حتي درپيوند با واردات برنج

قرارشد كه  -كه پيشتر به آن اشاره كرده ام ه بودبازرگاني اعالم كردوزير
موكول شود كه  1389واردات برنج، چنانچه مورد نياز باشد، به بعد از آذرماه 

از قرار اين گونه نشده است و اگرادعاي معاون وزير بازرگاني راست باشد، به 
نج از كشورهاي ديگر جاي خريد برنج از توليد كنندگان داخلي، به واردات بر

. براساس آمارهاي رسمي، از ميزان كاهش اشتغال )73(مبادرت ورزيده اند
سخن گفتيم ولي وزير جهاد درحضور رهبر و آقاي احمدي نژاد اعالم كرد 

كه اين ادعا حتي » ظرفيت اشتغال بخش كشاورزي دو برابر شده است« كه 
دآبادي عضو شوراي عالي از سوي ديگران درهمين دولت تائيد نمي شود. داو

اشتغال كشوربرخالف ادعاي وزير جهاد با اشاره به عواملي چون كمبود 
مين داري و باغداري كشور، كاهش ظرفيت اشتغال زنقدينگي، كوچك بودن 

. كمبود اشتغال و كمبود توليد و )74(اين بخش را مورد تائيد قرار مي دهد
ر و كارشناسي شده براي حاال ممنوعيت واردات، چنانچه با سياست موث

تخفيف اين مشكالت و تشويق توليد همراه نشود، تركيب مناسبي است كه 
به سهولت مي تواند به چنان بحراني متحول شود كه  از كنترل دولتمردان 
خارج باشد. آن چه درباره بحران بخش كشاورزي اهميت دارد اين است كه 

ر ازآن سخن گفته بوديم ديگ صفحاتدر كنار بحران ديگر بخش ها كه در 
به واقع زنجيره اي را تكميل مي كند كه دركنار برنامه هدفمند كردن يارانه 

شرايط را براي افزايش بيش از پيش قيمت مواد غذائي فراهم خواهد  ها
نمود. اين كه پي آمدهاي سياسي و اجتماعي تعميق اين بحران كدام اند، 

  تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد. 
  ارزي درايران رانبح

آيا آن گونه كه ادعا مي شود دالر دربرابر بانك مركزي جمهوري اسالمي 
آيا مي توان اين ادعاي مضحك آقاي رحيمي  )75(ايران عقب نشسته است؟

 باال هرگز ارز قيمت « كه گرفت جدي را - نژاد احمدي آقاي اول معاون –
  ).76»(رفت نخواهد

ست. به اعتقاد من آن چه دربازارهاي پولي پاسخ من به هر دو سئوال منفي ا
تهران مي گذرد به واقع بيان بيروني بحران عميقي است كه همه بخش هاي 
اقتصاد ايران را در برگرفته است. درپيوند با بهاي دالر، حتي اگر با مداخالت 

نشسته باشد، بعيد مي دانم اين روند » عقب« اندكي هم دالربانك مركزي، 
و به گمان من، قيمت دالر دارد خيز برمي دارد براي جهش پايدار بماند 

 - اقتصاد ايران -بعدي. دليل من هم براي اين ادعا ساده است. حال مريض
اصال خوب نيست و كتمان مريضي و آدرس  غلط دادن اگر منفعتي داشته 
باشد كه ندارد تنها مي تواند به كوشش براي تخفيف و درمان بيماري لطمه 

  بزند.
  تداوم بحران ارزي حداقل چهاردليل دارم. براي

  تحريم
ما سي و « اگرچه دولتي ها ادعا مي كنند كه تحريم ها اثري ندارد، چون 

ولي اين ادعا دربيان حقيقت اندكي » يك سال است كه تحريم بوديم
خساست به خرج مي دهد. اين ادعا نادرست است چون پيش گزاره هايش 

ال گذشته به اين شدت و گستردگي تحريم نادرست اند. ما درسي و يك س
فقط مبادالن دو طرفه ما با  - دروجه عمده -نبوده ايم. دراين سي و يك سال

امريكا به دست انداز افتاده بود ولي اكنون اوضاع تفاوت دارد. حتي 
هم از معامله و مبادله با ايران شانه خالي » دوست« كشورهاي به اصطالح 

ا دست به عصا راه مي رود و هم چين درباره هم روسيه با م .مي كنند
خريدن نفت ما شير يا خط مي كند. كره جنوبي كه بانك ملت را مي بندد و 
امارات كه كانال هاي ارتباط مالي ما را مسدود مي كند و دير نيست كه 

تازه ترين خبر دردناك  هم به قافله به پيوندند.» دوستان« تركيه و ديگر
بطور كلي هم  ت ايران از سوي هندوستان است.دراين خصوص توقف نف

صادرات ما گرفتار تزلزل شده است و هم واردات ما و از آن گذشته، هرچه 
كه ادعاي دولتمردان ايراني باشد هزينه مبادالتي براي تجارت ايران افزايش 

اگر از كانال هاي  -يافته است. نقل و انتقال ارز ايران هم دشوارتر شده است
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بسيار دشوار و هم به  از ديگرمجاري موجود -ممكن نشده باشد رسمي غير
  مراتب پر هزينه تر شده است.

  نفت 
به خاطر دشوارهائي كه بر سر صادرات نفت داريم دالرهاي نفتي ما به نسبت 
سال قبل كاهش چشمگيري داشته است. دراينجا مي خوانيم كه درآمدهاي 

درصد  32يسه با سال قبل درمقا 1388ماه اول سال  9نفتي ايران در 
ميليون  2كاهش داشته است و صادرات ايران درسه ماهه سوم به كمتر از 

. معاون پيشين برنامه ريزي صنعت نفت )77(رسيده استبشكه درروز 
نائب رئيس   )78(»نفت ايران مشكل جذب خريدار دارد «معتقد است كه 

االن خريدار داريم اما « كميسيون انرژي مجلس درباره نفت مي گويد 
عالوه بر  «. سرانجام دراينجا مي خوانيم كه )79(» درآينده معلوم نيست

هاي  ذخيره سازي نفت خام در خليج فارس ميعانات گازي نيز در نفت كش
وقتي دالرهاي . خوب بااين تصويركلي، )80(»ايران منتظر خريدار هستند

نفتي نباشد و يا كم باشد، اقتصاد به شدت معتاد ما به اين دالرهاي نفتي به 
تنگي نفس مي افتد. پيوسته با اين دو عامل، درهفته هاي اخير شاهد يك 

وشيمي ايران هم بوديم. بخش عمده اي از توليدات پترتغيير مهم ديگر 
متوقف شده و به جايش، براي مصرف داخلي بنزين توليد مي شود. برآورد 
مي شود كه به خاطر توقف توليد و صدور ميعانات گازي و ديگر توليدات 
پتروشيمي، دالرهاي نفتي و غير نفتي ايران ده تا دوازه ميليارددالر كاهش 

  قم قابل توجهي است.مي يابد كه براي اقتصاد نه چندان قدرتمند ايران ر
  ارز براي تقاضا افزايش 

دركنار كاهش احتمالي عرضه ارز به داليلي كه پيشتر گفته شد، به داليل 
افزايش يافته است. دراقتصاد ايران، اگرچه  درايرانمختلف تقاضا براي ارز

ميزان نقدينگي هم چنان با نرخ زياد افزايش مي يابد ولي فرصت هاي 
ناچيز است. گذشته از تشديد بحران و ركود اقتصادي سرمايه گذاري مولد 

كه باعث افزايش تقاضا براي خريد طال مي شود، امنيت سرمايه گذاري نيز 
درايران پائين است. گذشته از افزايش نارضايتي دربين مردم، اختالف در 
باالئي ها هم رشد قابل توجهي داشته كه موجب گسترش باز هم بيشتر بي 

و به همان نسبت فرصت هاي سرمايه گذاري درازمدت را اطميناني شده 
كاهش داده است. پيش از اين صاحبان نقدينگي به سراغ خريد زمين و 
مسكن مي رفتند ولي بحران و ركود موجود دراين بخش، صاحبان نقدينه 
سرگردان را از اين بازارها رمانده است. به همين دليل، به خريد ارز و طال رو 

 - ن هم عنوان مطلبي درباره بازار ارز ايران، درسايت فارس نيوزكرده اند. اي
كه معرف حضور خوانندگان هست:  -حامي سرسخت آقاي احمدي نژاد

   )81(»شورها هم آمدند خيابان فردوسي در تصرف دالالن؛ مرده«
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واقعيت اين است كه همه بخش هاي اقتصاد ايران، به خصوص بخش صنعت 
اروزي و بانك داري گرفتار بحران عميق و پر دامنه اي است. اين هم و كش

نظر يك سايت حامي دولت درباره ادعاي دولت درباره كاهش تورم و درباره 
افزايش تعداد چكهاي برگشتي، كاهش رشد  «وضعيت اقتصادي ايران 

اقتصادي به يك درصد كه نشان از كاهش توليد مي دهد، افزايش بيكاري، 
ودجه دولت، همه نشانه هاي مسلم يك ركود اقتصادي است و كسري ب

. يعني حتي )82(»نتيجه ركود در اقتصاد چيزي نيست جز كاهش تورم
سايت هاي شديدا مدافع دولت هم ادعاهاي دولتمردان را قبول ندارند و 

با توجه به كاهش دالرهاي نفتي و  دست مي دهند. توضيح متفاوتي به
ن، ترديدي نيست كه بايد براي مديريت و كنترل و صادرات غير نفتي ايرا

احتماال ممنوعيت ورود بعضي اقالم وارداتي اقدام كرد. شواهد موجود نشان 
مي دهد كه اين كارها انجام گرفته است و يا درشرف انجام است. اگرچه 

و ازجمله پي  )83(اعالم شد - محصول 800 –ممنوعيت واردات اقالم زيادي 
ن، افزايش تورم دربازاربود و شاهد افزايش قيمت همه اقالم آمدهاي رواني آ

، ولي وزير جهاد دريك اقدام  به )84(به غير از تخم مرغ و لبنيات بوديم
بجز ورود چند محصول فانتزي، لوكس و غير  «وضوح تبليغاتي ادعا كرد كه 

بادام آمريكايي ورود هيچ  ضروري مانند سيب فرانسوي، گالبي چيني و
ممنوعيت واردات درشرايط  .)85(»كشاورزي ممنوع نشده استمحصول 

بزودي به  -كه دراين سالها شاهد آن بوده ايم - كاهش توليدات داخلي
صورت بازار سياه و صف در مي آيد و اگر دراين فاصله يارانه ها نيز حذف 

شوند، تركيب اين دو به صورت تورم لجام گسيخته درخواهد آمد. افزايش 
ت خريد ريال مي كاهد و دارندگان نقدينگي بيشتري به خريد تورم از قدر

ارز تشويق مي شوند و اين افزايش تقاضا درشرايط كه عرضه آن كش رفته 
است، بدون ترديد به صورت بهاي بيشتر اين ارزها درخواهد آمد. اين روايت 
از آنجا پيچيده تر خواهد شد كه دولت و بانك مركزي هم با توجه به عواملي 

ه گفته شد، دالرهاي نفتي كمتري دارند تا با آن به مديريت بازار ارز ك
مبادرت نمايند. بعيد نيست در آينده اي نه چندان دور دولت مكلف و مجبور 
شود كه بازار ارز را به حال خود رها كند و در آن صورت، احتمال زيادي 

كه به راحتي دارد كه شاهد باال رفتن باز هم بيشتر قيمت اين ارزها باشيم 
  مي تواند از كنترل بانك مركزي خارج شود.
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سالهاي گذشته نرخ «همشهري گزارش كرد كه  89درهفته آخر مرداد 
 2.5درصد و تعداد بيكاران نيز كمي بيشتر از  11.9بيكاري حداكثر تا 

داد بيكاران درصد و تع 14.6ميليون نفر بود، اما اين نرخ در بهار امسال به 
 15درميان جمعيت باالي ». ميليون نفر افزايش يافت 3.5نيز به بيش از 

. )86(درصد گزارش شده است25سال، نرخ بيكاري در ميان زنان، بيش از 
استان  29درهمان روزها در گزارش ديگري مي خوانيم كه نرخ بيكاري در 

ه شدت نگران . آن چه در اين گزارش ب)87(دورقمي شد 1389كشور دربهار 
 نزديك -ساله 24 تا 15 –كننده است اين كه نرخ بيكاري درميان جوانان 

وزير ». است درصد برآورد شده 46.5سهم زنان « درصد بوده است و 30به 
اگر ازما بپرسند، همان آمار را مي دهيم ولي ته « كار البته مدعي است كه 

» اشتباه« زمينه هاي اين  . البته درباره)88(»دلمان آن را اشتباه مي دانيم
هرچه كه ادعاهاي وزير كار باشد، خبر داريم كه اگرچه  سخني نگفت.

از تابستان گذشته است، ولي نرخ بيكاري تابستان هنوز اعالم نشده  چندماه
است. محتمل ترين دليلي كه مي توان براي آن ارايه نمود اين كه به احتمال 

آن چه كه دربخش هاي مختلف  قريب به يقين و به خصوص با توجه به
افتصاد مي گذرد، اين نرخ افزايش يافته است و مسئوالن هم صالح دراين 

» دستمال نبندند« را » سري كه درد نمي كند« ديده اند كه به قول معروف 
و اصوال آمارهاي مربوطه را منتشر نكنند. نكته اساسي اين است كه اقتصاد 

عميقي است كه از سوي دودلتمردان  ايران گرفتار بحران همه جانبه و
 كنوني جدي گرفته نمي شود. 

برخي كارشناسان نرخ بيكاري واقعي را چند درصد باالتر از نرخ بيكاري 
مركز آمار مي دانند و برخي نيز حتي نرخ واقعي را تا دوبرابر اعداد و ارقامي 

زنان خانه " ،"سربازان"كه اعالم مي شود ذكر مي كنند. آنها براين باورند كه 
از  .نبايد در گروه شاغلين قرار بگيرند "دانش آموزان"و  "دانشجويان"، "دار

آن گذشته، آمارهاي رسمي بيكاري درايران يك عيب اساسي ديگري هم 
ساعت مي داند ولي  44دارد. اگرچه قانون كار، ميزان ساعت كار هفتگي را 

 در كه را هركس -ايران آمار مركز –نهاد مسئول اندازه گيري نرخ بيكاري 
ه اين ب ظاهرا و آورد مي حساب به شاغل كند كار ساعت يك هفته طول

با يك ساعت كار هفتگي قادر » شاغلي« پرسش هم كار ندارد كه آيا چنين 
به تامين زندگي خويش هست يا خير؟ البته دراين ميان اين ادعاي حيرت 

را  هم داريم كه در  آور نماينده سابق كارفرمايان دراجالس جهاني كار
من قاطعانه اعالم مي كنم كه امروز بيش از « گفتگوئي با مهر مدعي شد كه 

درصد نيروي كار فعال كشور در شرايط بيكاري قرار دارند، ضمن اينكه  60
درصد است و اين نرخ در قشر جوان به  25نرخ بيكاري نيز همواره باالتر از 

اگرچه آماربيكاري در فصل تابستان  .)89(»درصد نيز رسيده است 60باالي 
هنوز اعالم نشده است ولي با توجه به شواهد ديگري كه هست، ترديدي 

  نيست كه اين نرخ روند صعودي داشته است.
درضمن خبر داريم كه افزايش نرخ بيكاري درشرايطي اتفاق مي افتد كه 

 1385- 1375جمعيت فعال با كم شماري روبروست. مي دانيم كه درطول 
درصد افزايش يافته است و  4حمعيت فعال كشور بطور متوسط سالي 

شواهد موجود از تداوم اين روند افزايشي خبر مي دهد و به اين حساب، بايد 
هزار نفر به جمعيت فعال كشور اضافه شده  700درچند سال گذشته ساليانه 

چ دهد كه اين موضوع هي نگاهي به آمار مركز آمار، نشان مي« باشد ولي 
   )90(»محلي از اعراب نداشته است

  



      مقاالت

٢٠٣  106و  105 ي آرش شماره

  جمعيت فعال به روايت مركز آمار
 تغيير به نسبت سال قبل جمعيت فعال سال

1384 23293445 ---- 
1385 23484068 190623 
1386 23578715 94647 
1387 22892489 686226- 
1388 23840676  948187 
 363525 24204201 ( سه ماه اول)1389

براي ماساژ  1387كه كم شماري چشمگير جمعيت فعال در بعيد نيست 
آمار بيكاري درحول و حوش انتخابات پرسش برانگيز پارسال بوده باشد. آن 

تا پايان سه ماهه اول  1384چه دراين جدول جالب است اين كه از سال 
نفر بيشتر شده است در  756هزار و  910جمعيت فعال ايران تنها  1389

هزار نفر را در نظر بگيريم، اين افزايش بايد  700انگين سالي حالي كه اگر مي
ميليون نفر بوده باشد. از سوي ديگر،  3براي اين مدت اندكي كمتر از 

ميزان  1389تا پايان سه ماه اول  1384مشاهده مي كنيم كه درفاصله سال 
درصد افزايش يافته است در حالي كه براساس  3.9جمعيت فعال تنها 

كه مبناي اندازه گيري  - سال 10اين مركز جمعيت باالتر از آمارهاي 
هزار و  248ميليون و  5دراين دوره حدودا  -جمعيت فعال دركشور است

درصد  9.23رشدي معادل  1384نفر بيشتر شد كه به نسبت سال  773
هزار و  338ميليون و  4نشان مي دهد. به عبارت ديگر، روشن نيست برسر 

چه به جمعيت فعال افزوده شده اند ولي درپايان بهار ده نفري كه اگر فه
، نه شاغل اند و نه بيكار چه آمده است؟ اگرنسبت جمعيت فعال 1389سال 

را مبناي كارمان قرار بدهيم وآمارهاي رسمي  1384به كل جمعيت درسال 
كنيم، آمار متفاوت بيكاري به دست » تصحيح« سالهاي ديگررا براين اساس 

  مي آيد. 
  
  )91(زان بيكاري درايرانمي

 آمار احتماال واقعي آمار رسمي سال
1384 11.5  11.5 
1385 11.3  12.55 
1386 10.5  13.16 
1387 10.4  17 
1388 11.9  16.42 
 18.73  14.6 ( سه ماه اول)1389

» تصحيح شده« برخالف آن چه كه در نگاه اول به نظر مي رسد، اين ارقام 
نزديكتر باشد چون اگرچه براساس آمارهاي رسمي  ما بعيد نيست به واقعيت

هزار نفر به جمعيت  250ميليون و  5مي دانيم درطول اين سالها نزديك به 
فعال اضافه شدند ولي كل مشاغل ايجاد شده درطول همين مدت اندكي 

ور كه پيشتر هم گفته شد عالوه طهزار شغل بوده است. همان  60كمتر از 
« ال، فريب ديگري كه بكار گرفتند تغيير تعريف بر كم شماري جمعيت فع

بود كه از كسي كه هفته اي حداقل دو روز كار مي كند به كسي » اشتغال
كه درهفته يك ساعت كار بكند تغيير يافت. بررسي هاي ديگري كه انجام 
گرفته نشان مي دهد كه براي كنترل بيكاري و كاهش آن اقتصاد ايران بايد 

رشد داشته باشد در حالي كه متوسط رشد اقتصادي  درصد 8حداقل سالي 
هم   1388ازاين ميزان به مراتب كمتر بوده است و رشد اقتصادي ايران در

درصد بود. براي سال جاري بعضي از كارشناسان ميزان رشد را نيم  1.1تنها 
درصد و حتي صفر برآورد مي كنند كه طبيعتا موجب وخامت بيشتر 

  درايران خواهد شد. وضعيت اشتغال وبيكاري
البته دركنار اين بحران جدي بيكاري الزم است توجه شما را به دو نكته 

  مهم ديگر هم جلب كنم.
اول اين كه روشن نيست كه دولت به واقع براي مقابله با بيكاري چه برنامه 

براي طرح هاي زود  بيشترياي دارد؟ تازگي ها به قرار باز هم اعتبارات 
ه اند و اگر به  سابقه اين طرحها نگاه كنيم بعيد است كه بازده تصويب كرد

  دررسيدن به هدف موفق باشد. 
دوم، با وجود اين مشكل جدي، آقاي احمدي نژاد و شماري از وزيرانش 
بطور علني و جدي مخالف كنترل جمعيت و خواهان افزايش جمعيت ايران 

ماه اول  4يم كه در اند. درتائيد روند رو به رشد بيكاري، دراينجا مي خوان
 2ميزان اخراج از كار درمقايسه با مدت مشابه سال قبل، حدودا  1389سال 

  . )92(برابر شده است
طبق آمار رسمي كشور «اين خبر ناخوش را هم در اينجا مي خوانيم كه 

ساله بيكار هستند و در فصل بهار  24تا  15درصد دختران بين  46بيش از 
  .)93(»زن از كار خود بيكار شدندهزار  500امسال بيش از 

و اين همه در شرايطي دارد اتفاق مي افتد كه هنوز يارانه ها حذف نشده اند  
از «و حتي يك سايت هواداردوآتشه دولت هم به شكوه برآمده است كه 

طرفي و در شرايطي كه اشتغال متولي خاصي ندارد و هيچ برنامه مدوني 
بنگاه هاي زودبازده "با وجود اينكه طرح براي كاهش بيكاري تدوين نشده و 

صرف هزينه هاي بسيار به شكست انجاميد، دولت وعده ايجاد  از نيز پس "
و به درستي يادآوري مي » يك ميليون و صد هزار شغل در سال را مي دهد!!

با چه سياستي در شرايط ركودي اقتصاد كه رشد  واينكه دولت چطور«كند،  
يده] وعده ايجاد بيش از يك ميليون فرصت شغلي درصد [رس 1اقتصادي به 

  )94(»مي دهد موضوعي است كه واقعا جاي تعجب دارد
دردمندانه بايد گفت كه آن چه به احتمال زياد اتفاق خواهد اقتاد اين كه 
نرخ بيكاري باز هم افزايش خواهد يافت و اگريارانه ها هم حذف بشوند، 

. افزايش بيكاري و )95(هد شدفشارهاي تورمي هم از كنترل خارج خوا
افزايش تورم به گمان من، تركيب نامانوسي است كه محتمل است به پي 

  بيانجامد. يآمدهاي سياسي بسيار ناگوار
به گمان من، با توجه به وضعيتي كه دراقتصاد ايران حاكم است و با توجه 

ه شاخص بورس نه نشانه رونق و رفاه ك»ركوردزدن« به بحران همه جانبه، 
دراين اقتصاد بحران زده است » بادكنك مالي« به واقع ترجمان ايجاد يك 

  كه بايد خيلي جدي گرفته شود.
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  ؛ جهانبحران اقتصادي 
  بازارآزاد!  گرايانِناكامي بنياد

  
  تهمورث كياني

      
ثروتمندان دوباره ضد حمله خود را آغاز كرده اند. "پرده نخست:  

درحاليكه اقتصاد ِ مين استريت[ اصطالحي براي توصيف مردم عادي در 
مقابل وال استريت] به سبب افزايش بيكاري و سقوط بهاي مسكن داغان 

ده است. ثروتمندان،كه ثروتشان بيشتر با بازار سرمايه گره خورده است تا ش
با بهاي مسكن و نرخ بيكاري، در بحران اخير بر ثروت خود افزوده اند،گرد و 
خاك را تكان داده، و دوباره درحال خريد كاالهاي لوكس هستند. سوپر 

رها، فروش به ثروتمندان همچنان با استفاده از نيروي كار ارزان ديگر كشو
مصرف كنندگان بين المللي، و كسب سود از مديريت نقل و انتقاالت مالي، 
[سالهاست]كاري و ارتباطي با ديگر امريكائيان ندارند. آنها حتي در تمامأ بر 
مستخدمين تازه مهاجر در خانه هاي متعدد خود در چهار گوشه كشور اتكا 

  ) 1("مي كنند
استون گروپ، يك شركت بزرگ سرمايه  ، بلك2007در سال " پرده دوم:

خصوصي در اياالت متحده، با خريد يك آژانس مسافرتي در كلرادو، كه دچار 
نفر از كاركنان آن و برخي تغييرات  841مشكل مالي شده بود، با اخراج 

ماه تمام سرمايه  7ديگر [كاهش شديد حقوق و مزايا كاركنان] در عرض 
بدست آورد، (سريع ترين بازگشت سود  گذاري خود را با سودي صد درصد

سرمايه در تاريخ اياالت متحده) و درحاليكه بسياري از كاركنان سابق اين 
شركت با بيكار شدن، خانه هاي خود را از دست داده يا آن را فروخته و بيمه 
درماني خود را نيز از دست دادند و اغلب به ساندويچ فروشي در كنار خيابان 

اي استفان شوارزمن، از ميلياردرهاي كشور و رئيس و مالك روي آوردند، آق
عمده كمپاني بلك استون، در همان سال با دربست كردن چند هواپيما و 

مهمان خود به جامائيكا و اجاره كردن مراكز تفريح و هتل هاي  130بردن 
ميليون دالر براي جشن عروسي پسر خود هزيه كرد.  50لوكس به ميزان 

از آن او براي جشن تولد خود با اجاره كردن هتل پارك اونو، چند ماه پيش 
اتاقه خود در نيويورك، بيش از سه ميليون دالر  35در نزديكي آپارتمان 

هزينه كرده بود. آيا اين پول خود او بود؟ ظاهرأ چنين است. اما به اين 
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حقيقت توجه كنيد؛ درآمد نجومي و قارچ گونه اينگونه شركت ها (بلك 
% ماليات روبرو است يعني كمتر از نرخي كه يك 15گروپ ها) با نرخ  استون

خانوار طبقه متوسط ماليات مي دهد. هنگاميكه كنگره در صدد برآمد تا نرخ 
ماليات اين شركت ها را كمي افزايش دهد، بزرگ سرمايه داران سيل وار، و 

را مسلح به جيب هاي پر پول، به سوي واشنگتن رهسپار شدند و كنگره 
درباره افزايش ماليات را با سرعتي بيشتر از  "بحث و گفتگو"وادار كردند تا 

كارگر را اخراج كرده بود، متوقف كنند.  841آنچه آقاي استفان شوارزمن 
بيشتر مردم اكنون مي دانند پولوتوكراسي چيست؛ حكومت ثروتمندان، 

نموي واژه قدرت سياسي كه بوسيله ثروتمندان كنترل مي شود، اما پولوتو
اي تازه است و ما در حال تجربه آن هستيم. پولوتونومي سيستم اقتصادي 
است كه در آن گروهي ممتاز از ثروتمندان طوري آن  را تنظيم و اداره مي 
كنند تا مطمئن شوند در آن ثروتمندان ثروتمندتر شده و دولت نيز در اين 

سازم. در سال سيستم به مدد آنها مي آيد. من اين را از خود نمي 
[درست در سال اوج بازار مسكن و پيش از آغاز بحران] موسسه مالي 2005
بازبيني پولوتونومي: "يك جزوه اقتصادي با عنوان  "سيتي گروپ"عظيم 

منتشر كرد تا در آن استراتژي تازه  "چگونه ثروتمندان ثروتمندتر مي گردند
  ). 2( "خود را درباره ارزش و سود ويژه اقتصادي شرح دهند

هم اكنون بيش از نيمي از كارگران در اياالت متحده مزه " پرده سوم:
بيكاري، كسر شدن بخشي از حقوق، از دست دادن خانه خويش، و يا مجبورأ 
نيمه وقت كار كردن را چشيده اند. سقوط بهاي مسكن و اندوخته صندوق 

ا از هاي بازنشستگي يك پنجم  ثروت و اندوخته يك آمريكايي معمولي ر
بين برده است. تقريبأ از هر ده خانوار شش تا تعطيالت خود را لغو كرده اند. 
يك پنجم آنها مي گويند ارزش خانه ها پايين تر از مبلغ وام رهني آنهاست. 
تقريبأ نيمي از بزرگساالن گفته اند آنها انتظار دارند استاندارد ِ زندگي ِ 

ر شود. براي بسياري از آمريكائيان فرزندان شان از نحوه زندگي خود آنها بدت
بحران بزرگ جاري،شديدترين آسيب و ضربه پس از جنگ جهاني دوم بوده 

  ).  3("است كه شغل،اندوخته،و اميد آنها را بر باد داده است
   

  مقدمه:
گويندان فرازهاي طوالني باال هيچكدام ماركسيست يا چپگرايي راديكال 

ت و هم روزنامه وال استريت هر دو در نيستند. از قضا هم مجله اكونوميس
زمره نشريات دست راستي طبقه بندي مي شوند، آقاي بيل مويرز، هم اگر 
چه دست راستي نيست، اما ماركسيست هم نيست. او را در زمره  ليبرال 
هاي پيشرو در اياالت متحده به شمار مي آورند. عمق،گستردگي،و شدت 

ود سوپر كاپيتاليسم مبتني بر آزادي كامل بحران جهاني اخير، اما، چنان تارپ
بازار، يا به گفته بيل مويرز پولوتونومي (و به گفته برخي ديگر كروني 
كاپيتاليسم و به قول ريچارد وولف در كتاب مشهورو تازه اش كاپيتاليسم 
كازينويي) را به لرزه انداخته است كه موجب هشدار از همه سو گشته است. 

هان، از هر نحله فكري كه باشند، بحران جاري را اغلب اقتصاددانان ج
دهه سي  "بحران بزرگ"بزرگترين بحران در سيستم كاپيتاليستي پس از 

ميالدي نام گذارده اند. براي اينكه گوشه اي از اين بحران را دريابيم بايد به 
برخي از آمار هاي زير توجه كرد: در حاليكه روند سقوط بهاي مسكن 

ارد تا كنون بيش از شش ميليون نفر خانه هاي خود را در همچنان ادامه د
خانه ها يي  "مالك"ميليون نفر ديگر  11حراج بانك ها از دست داده اند. 

هستند كه بهاي آن به مراتب از ميزان وامي كه آنها بابت آن به بانك 
درصد است و اين  10و  9بدهكارند، كمتر است. نرخ بيكاري همچنان بين 

در  20ست كه اگر نرخ واقعي بيكاري سنجيده شود، اين نرخ به در حالي ا
صد خواهد رسيد. قدرت خريد مردم به پايين تر از سطح آن در دهه هفتاد 
ميالدي رسيده است. بنا به تحقيقي از موسسه بروكينز واشنگتن، درحاليكه 

% از مردم از دست 7در اواخر دهه شصت ميالدي در اياالت متحده تنها 
% يا بيشتر از درآمد خود را در يك دوره دو ساله تجربه مي كردند 50دادن 

% رسيده است و همچنان در 12اين رقم اكنون و در دهه نخست اين قرن به 
حال افزايش است. در حاليكه از شدت رشد بحران كاسته شده است و 
اقتصاد اياالت متحده و برخي كشورهاي عمده اروپايي حتي رشدي آهسته 

به مي كنند، اين رشد، اما بسيار شكننده است و بيم سقوط مجدد را تجر
همچنان وجود دارد. بحران بيكاري و مسكن همچنان با شدت بيشتر در 
اياالت متحده ادامه دارد. منطقه اقتصادي يورو، كه تا پيش از بحران اخير به 

ه مثابه ارزي كه در آينده جاي دالر را خواهد گرفت اميد زيادي برانگيخت
بود، همچنان با بحران اوراق قرضه دولتي مواجه است. اگر بحران به پرتغال، 

محدود شود شايد اتحاديه اورپا بتواند آن را مهار كند. اقتصاد يونان، و ايرلند 
رفته تنها شش و سه دهم درصد از اقتصاد اروپا را  سه كشور مزبور روي هم

م سرايت كند اين نسبت به تشكيل مي دهد. بحران، اما، اگر به اسپانيا ه
% كل اقتصاد منطقه يورو خواهد رسيد و مهار آن بسي سخت تر خواهد 18

از ثروتمندان و مديران موسسات مالي  بود. ازسوي ديگر، درحالي كه گروهي
به بحران اخير به مثابه فرصت تازه اي براي سرمايه گذاري و خريد امالك 

ه متوسط و كم درآمد بيش از ارزان در حراجي ها نگاه مي كنند، طبق
هميشه در معرض آسيب جدي و از دست دادن اندوخته هاي اندك خود در 
صندوق هاي بازنشستگي و غيره قرار گرفته اند. به گقته يكي از مفسران 

بحران وامهاي رهني و سقوط بهاي مسكن، به ميلونرهايي "راديو ان پي آر : 
سته اند آسيبي نمي زند بلكه كه در سواحل پالم بيچ يا كاني تيكت نش

اندوخته سالها كار ِ ميليونها كارگر و معلم در صندوقهاي بازنشستگي است 
. بنابراين، درباره بزرگي و شدت بحران در ميان "كه بر باد رفته و مي رود

همه اقتصاد دانان و سياستمداران اتفاق نظر وجود دارد. آنچه، اما،موضوع 
ش بحران و راههاي مقابله با آن است. نگارنده اختالف نظر است علل پيداي

در مقاله زير خواهد كوشيد تا به علل پيدايش بحران، تخمين هايي درباره 
گسترش محتمل آن، نحوه مقابله دولت اياالت متحده با بحران، و خيزش 

  تازه راست افراطي اياالت متحده  در برابر رفرم هاي پرزيدنت اوباما بپردازد.
  

  نبحران مسك
پيش از بررسي ريشه هاي بحران اقتصادي، بررسي بحران مسكن، كه دست 
اندركاران وال استريت مي كوشند هم آن را علت اصلي بحران جلوه دهند و 
هم دخالت دولت را عامل پديد آورنده آن معرفي كنند، الزم است. براي 

ن درك بهتر بحران مسكن، بايد به تغييراتي كه از سه دهه پيش در قانو
ميالدي،با تالش البي  80نظارت بر بانكها رخ داد، توجه كرد. در اواخر دهه 

بانك ها و موسسات مالي، در اياالت متحده قانوني كه بانكهاي سپرده 
را از بانك هاي سرمايه گذاري جدا مي  - به اصطالح خرده فروش-گذاري

ار اين بانك ها كرد، لغو شد. لغو اين قانون ميدان باز و گسترده اي را در اختي
گذاشت تا بتوانند با گستراندن حوزه فعاليت خود هر چه بيشتر با وام هاي 
ارزان و بي ضابطه سود بيشتري كسب كنند. همچنين، لغو اين قانون موجب 
شد تا اين بانكها به چنان موسسات بزرگ مالي و كنترل كننده اي تبديل 

ي ايجاد كنند، كه شوند، و چنان زنجيره اي از موسسات وابسته مال
ورشكستگي يك يا دو تا از آنها مي توانست كل اقتصاد چند كشور بزرگ را 
با فروپاشي مواجه كند. اين خطر موجب شد تا دولت ها در هنگام بحران 

رويه اي كه همچنان  -اخير، برخالف رويه مرسوم سرمايه داري كالسيك 
اين بانك ها به مدد  -براي همه موسسات مياني و كوچك جاري است

رسيده و با پول ماليات دهندگان آنها را نجات دهند. اين بار اما، برخالف 
سابق كه دولت ها در چنين مواقعي دست به ملي كردن اين گونه موسسات 
مي زدند، به سبب آنچه برخي از آن به كرونيسم كاپيتاليسم نام مي برند 

ه آنها روي آورد. دولت به جاي ملي كردن آن موسسات به پرداخت پول ب
بحران كنوني مسكن،كه اغلب اقتصاد دانان آن را نقطه آغازين بحران كنوني 
مي دانند، بدون در نظر گرفتن اين تغيرات قابل درك نيست. بحران وام هاي 
رهني و سقوط  پيوسته و بي سابقه بهاي امالك مسكوني در اياالت متحده، 

به اوراق قرضه بسياري از  كه سپس به بخش مستغالت تجاري و سرانجام
موسسات مالي و صنعتي گسترش يافت، از نخستين پيĤمد هاي اين تغيرات 
بود. نخستين پي آمد بحران كاهش شديد وام دهي بانك ها، به خصوص 
تأمين اعتبار براي بخش هاي بازرگاني و صنعتي كوچك و متوسط بود. بانك 

خت اقساط وام هاي رهني ها از يك سو به سبب ناتواني مردم در بازپردا
خود با كاهش شديد سرمايه  روبرو شدند. از سوي ديگر، بانك ها چون 
شاهد كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري بودند به سبب نگراني از توان 
بازپرداخت تجار خرده پا و متوسط، وام دهي به آنها را به نحو محسوسي 

لي بسياري از صنايع و كاهش دادند. اين امر به نوبه خود موجب تعطي
  بازرگاني خرده پا و متوسط و مانع سرمايه گذاري تازه گشت.

اغلب اقتصاددانان بر اين نظرند كه تسهيالت آسان و ارزان بانكها، كه به  
بركت ريگانيسم اقتصادي دهه هشتاد به بعد تقريبأ از هر گونه نظارت آزاد 
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تشكيل مي دهد. برخالف شده بودند، نقطه آغازين بحران كنوني مسكن را 
) كه دخالت دولت در اقتصاد را سبب اصلي بحران 4بنياد گرايان بازار (

جاري معرفي مي كنند، اين گروه از اقتصاد دانان مي گويند انباشته شدن 
حجم بسيار زياد پول هاي بادآورده، كه نزد بانكهاي غربي خاصه اياالت 

نظارت كافي موجب شد تا اين  متحده  به سپرده گذاشته شده بود، و فقدان
بانكها در جستجوي سود تازه و بيشتر به وام به طبقات مختلف مردم براي 
خريد مسكن روي آورند. گسترش و ترويج فرهنگ مصرف، خاصه خريد 

  خانه، و تغيير معيارهاي اجتماعي، نيز، مقدمه اين فرآيند بود.
تحادي با بانكها و براي بخش عمده اي از قرن بيستم، سياست حاكم در ا 

صنايع، ساخت و ساز فرهنگي توليد كردند كه در آن خريدن خانه به 
مالكيت "تبيدل گشت. اين فرهنگ تا آنجا پيش رفت كه  "روياي آمريكايي"

به بخشي از ميستولوژي آمريكايي تبديل  - از رهگذر وام هاي رهني- "خانه
ف دنياي ايده آل كه در اياالت متحده، بر خال"گشت. به نوشته مجله تايم 

در آن مالكيت يك خانه يا مكاني كه يك انسان در آن زندگي مي كند نمي 
اجتماعي يك فرد را تعيين كند! مالكيت خانه تعيين - بايد وضعيت اقتصادي

مي كند كه فرد چه كاره است و موجب مي گردد تا از وضعيت ديگري 
واقع امر، مالك خانه نيز برخوردار گردد، و اين تازه در حالي است كه او در 

. اين در حالي است كه در سويس، كه "نيست تنها دريافت كننده وام است
از ثرودمندترين كشورهاي غربي است، بيش ازدو سوم مردم اجاره نشين اند 
نه مالك خانه. اين موج در دهه هاي نخست قرن بيستم با مبارزه مشترك 

مهور، و تالش اتحاديه هربرت هوور، وزير بازرگاني و سپس رئيس ج
بنگاههاي امالك آغاز شد تا از يك سو با تبليغات بسيار ايده خريد خانه را 
به ايده اي فراگير تبديل كرده، و از ديگر سو، با ايجاد مقررات تازه و تأسيس 
سازمانهاي مورد نياز گرفتن وام بانكي براي خريد خانه را به مراتب ساده تر 

از آن وام هاي خريد خانه همه كوتاه مدت و اغلب با از پيش سازند. تا پيش 
كه برخي آن را انقالبي در وام و  -نرخ بهره متغيير بودند. اين تغييرات تازه

موجب شد تا اقشار به مراتب بيشتري از مردم يتوانند  -بانكداري نام گذاردند
شوند. عالوه بر آن كد بندي ماليات به نحوي  "صاحب خانه"با اخذ وام 

غيير كرد تا خريداران بتوانند با كم كردن بهره وام ها از ميزان درآمد ت
خويش بخشي از ماليات پرداخت شده را پس گرفته يا مقدار زيادي كمتز 
ماليات بدهند. هنگام فروش نيز فروشند گان از پرداخت ماليات بر سود تا 

ييرات هنگامي كه سود تنها زير سيصد هزار دالر است معاف شدند. اين تغ
تازه در دهه هاي سي و چهل ميالدي، زماني كه كشور در گير يك بحران 

% رسيده  و بيش از يك سوم 25بزرگ بود، و نرخ بيكاري به رقم بي سابقه 
مشاغل از دست رفته در ازتباط با ساخت و ساز بود، در كوتاه مدت معجزه 

، بلكه موجب افزوده مي گشت "صاحبان خانه"كرد. نه تنها هر روز بر شمار 
پيدايش كار تازه براي بسياري از بيكاران نيز مي شد. به گزارش تايم، اين 
موج اما، همچنان و پس از فروكش كردن بحران اقتصادي دهه سي و حتي 
در دهه هاي پس از شكوفايي اقتصادي دهه هاي پنجاه و شصت و پس از آن 

جنبه هاي "ه متوجه نيز ادامه پيدا كرد. هر دولت تازه و رئيس جمهور تاز
از اين رويكرد مي شد و با مقررات تازه اي در صدد ترويج بيشتر آن  "مثبتي

مي شد. يكي از اقتصاد دانان دانشگاه هاوروارد به نام گالسير مي گويد: حتي 
دولت هاي محلي در اياالت متحده با تعيين مقرارات تازه براي خانه سازي و 

ز پيش به خريد خانه روي آورده و كار بر اجاره موجب شدند تا مردم بيش ا
كساني كه خواستار اجاره كردن بودند تنگ تر و سخت تر از پيش گردد.. 
آنچه اما، در همه اين فرآيند فراموش شد،كه بخوبي جنبه تاريك اين 
فرهنگ و فرآيند را نشان مي دهد، ايجاد مكانيسم هايي بود تا بتواند با كم 

يعني وام  - زايش مدام دستمزد، قدرت خريد مردمكردن فاصله طبقاتي و اف
را در حد بالنسبه مطلوبي نگه دارد. براي سالها باال رفتن بهاي  - گيرندگان 

خانه موجب شد تا مردم با دلخوش كردن به افزايش بهاي خانه خود، ثابت 
ماندن دستمزد و افزايش هزينه هاي زندگي را فراموش كنند. قرض ارزان و 

كه با خريد خانه دسترسي هر فردي به  - كارتهاي اعتباري  رواج گسترده
موجب مي شد تا مردم پايين رفتن قدرت  -آنها بسيار ساده تر مي گشت

خريد خود را به خوبي درك نكنند و متوجه تغييرات ساختاري و عميق در 
اقتصاد كشور نشوند. در خالل چند دهه، فاصله طبقاتي و شكاف درآمدها در 

بوده و درآمد طبقه متوسط وحقوق بگيران در حال  حال افزايش
كاهش،سكون،و يا افزايشي بسيار كمتر از نرخ تورم بوده است. گزارشگر 

اگر چه بدبيني و مسخره مي نمايد،اما كارتهاي "مجله تايم مي گويد 
اعتباري آسان در تمام اين دوران از سوي حكومت ها به مثابه مسكني موثر 

ر گرفت تا مانع از حل عميق تر مشكالت طبقان متوسط و مورد استفاده قرا
  . آقاي راخورام راجان،استاد اقتصاد دانشگاه شيكاگو مي "كم درآمد گردد

گستراندن [مصنوعي] خانه دار شدن به طبقات كم درآمد و متوسط "گويد: 
بهترين توجيه و قابل دفاع ترين اقدام اساسي براي هدف اصلي يعني افزايش 

). يعني با استفاده حداكثري از كارت هاي اعتباري و 6("اعتبار بودمصرف و 
با دريافت وام  –مصرف كردن ارزشي كه به بهاي خانه قرضي اضافه شده بود 

مردم در حال افزايش مصرف مانده  - "وام ارزش افزوده خانه"آساني به نام 
  و همواره فكر مي كردند ثروتمند تر شده اند.

ديگر،تغييرات و مقررات تازه مالياتي به نحوي بود كه افراد از جمله تغييرات  
را تشويق به خريد خانه و اخذ وام بيشتري بكند. بر اساس اين تغييرات،بهره 
وامهاي خانه از ميزان ماليات بر درآمد خانوارها و وام گيرندگان كاسته مي 

خالي  شد. اين تغييرات نه تنها به سود اقشار كم درآمد نبود بلكه موجب
شدن خزانه دولت وكاهش هر چه بيشتر بودجه هاي آموزشي،بهداشتي،و 
ديگر خدمات براي اقشار كم درآمد شد. مثأل، بر اساس تحقيقي كه از سوي 

صورت گرفته  2010چيمز پوتربا و تاد سينايي از دانشگاه ام آي تي در 
صاحب  ميليون از افراد 8/2است، مجموع اين گونه تخفيفات مالياتي براي 

ميليادر دالر در سال  15دالر در سال، بيش از 250000خانه با درآمد باالي 
هزار دالر  70تا  40ميليون نفر از افراد با درآمدي بين  19است. درحاليكه 

ميليارد دالر از اين تخفيف بهره مند مي شوند. به  10در سال در مجموع 
سط،در صورت خريد ديگذر سخن، هر خانوار از طبقات كم درآمد يا متو

دالر از اين تخفيف بهره مند مي شود،اما هر  542خانه،در سال به ميزان 
دالر از اين  5400هزار دالر در سال در حدود  250خانوار با درآمد باالي 

  ). 7تخفيف بهره مند مي شو؛تفاوتي با نسبت ده به يك (
مايه گذاري،به از ديگر سو، تغيير در قانون اداره بانك هاي بازرگاني و سر

طاق نسيان سپردن مقرارات نظارتي و كنترل بر بنگاه هاي اقتصاد ي بود كه 
با تسلط جناح راست در سياست اياالت متحده،خاصه از دوران ريگان به بعد، 
موجب كاهش بي سابقه دخالت دولت در اقتصاد و كاهش شديد نظارت بر 

كتاب هاي اقتصاد بنگاهها و شركت هاي بزرگ گشت. اين فرگشت كه در 
ياد مي كنند،موجب شد تا حتي  "خيزش راست"سياسي از آن با نام 

) هم بر طبق اقتصاد 8موسسات شبه دولتي مانند فيني مي و فردي مك (
كاپيتاليستي به دنبال سود بيشتر باشند و هم هيچ نظارتي بر كار بانكهايي 

تا دريباند آن  كه خود مسئول بازخريد وام هاي آنها بودند اعمال نكنند
بانكها با چه مكاتنيسمي درحال پرداخت ميلياردها دالر وام به متقاضيان 

  هستند. 
عالوه بر اين،پيش از تغييرات تازه در نظام بانكي و مالي،بانك هاي بازرگاني 
متصدي پرداخت وام مسكن،خود مالك  نهايي وام در طول سي سال مدت 

نگيزه مادي قوي داشتند تا بر كيفيت و آن باقي مي ماندند. بنابراين،آنها ا
توانايي بازپرداخت وام گيرندگان خود نظارت جدي داشته باشند. به همين 
سبب در دوره هاي پيشين اين بانك ها به همه كس وام پرداخت نمي 
كردند. از آغاز دهه هشتاد ميالدي اين بانك ها ديگر مجبور نبودند تا وام ها 

و دقت الزم را در انتخاب وام گيرندگان و توانايي  را در نزد خود نگه دارند
بازپرداخت آنها نمي كردند. از آن زمان به بعد اين بانك ها قادر شدند تا با 
بسته بندي اين وام ها در بسته هاي هزار تايي يا صد هزار تايي تحت عنوان 

يه آنها را به بانك هاي سرما "اوراق مالي با پشتوانه خانه هاي رهني"جديد 
گذاري بين المللي بفروشند و خود دوباره با بدست آوردن منابع مالي تازه 
آن را به افراد بيشتري وام دهند. از اين طريق آنها هم ريسك را به ديگران 
منتقل مي كردند و هم از آن پس درآمد آنها بيشتر نه از رهگذر بهره اقساط 

ه هاي متفرقه ديگر بود. بلكه از رهگذرهزينه هاي اوليه انعقاد وام و هزين
بنابراين،در نظام تازه هر چه بانك تعداد بيشتري وام دهد كارمزد بيشتري 
دريافت مي كند،در حاليكه برخالف گذشته،با فروش وام ها به ديگر 
موسسات مالي خود از ريسك در امان مانده و با محدوديت منابع مالي نيز 

يه گذاري، نيز،اينگونه بسته ها را روربرو نمي شود. از ديگر سو،بانكهاي سرما
به صندوقهاي پس انداز بازنشتگي اياالت و سرمايه گذاران خارجي مي 
فروختند. بنابراين،حتي اگر كسي به نظريه مشهور آدام اسميت هم باورمند 

موجب تنظيم و كنترل بازار خواهد شد و هيچ  "دست نامرئي"باشد،كه 
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و زيان خويش نيست،بايد بپذيرد  سرمايه داري بدنبال ريسك غير منطقي
  هم از بين مي رود. "دست نامرئي"كه در اين سيستم ديگر حتي آن 

سرانجام،حلقه ديگري كه اين زنجيره را تكميل مي كرد نحوه ارزيابي اين 
بسته هاي چند هزارتايي و گاه چند صدهزار تايي وام مي باشد. از آنجا كه 

وقت گير و مستلزم هزينه گزاف  ارزيابي چنين بسته هاي بزرگي بسيار
است،وظيفه اين ارزيابي بر عهده چند موسسه ارزياب آمريكايي مانند 
مودي،استاندارد اند پور،و فيچ گذاشته شده است. آنها با ارزيابي اين بسته ها 
و درجه بندي آنها كار فروش و انتخاب را براي خريداران و فروشندگان آسان 

، خود خصوصي بوده و قرار است سود آور باشند. مي كنند. اين موسسات،اما
بنابراين و در شرايطي كه نظارت دولت ناچيز است اين گونه موسسات كه 
دنبال مشتريان بيشتري هستند در برابر مشتريان بزرگي نظير بانك هاي 
بزرگ كوتاه خواهند آمد. اكنون معلوم شده است كه اين موسسات نيز اغلب 

و هم شريك دزد و هم رفيق قافله بوده اند. بازنده دستي در كاسه داشته 
اصلي در اين ميان صندوق هاي بازنشستگي و برخي موسسات مالي كوچك 
و متوسط متعلق به اتحاديه هاي مختلف كارگران و كارمندان است كه 
ناگهان با كاهش شديد سرمايه و از دست دادن بخش بزرگي از منابع خود 

صدها دادخواست حقوقي بر ضد بانك ها از سوي  مواجه شده اند. هم اكنون
  اين موسسات در دادگاهها مطرح است. 

چگونگي وام هاي مسكن و فقدان نظارت بر آنها،كه مشروح آن در سطور 
پيش آمد،تنها مي تواند بحران مسكن را تا حدي روشن كند. بي شك بحران 

اي بحران كنوني را وام ها نقطه آغاز بحران كنوني بود،با اينهمه،اما،ريشه ه
بايد فراتر از بانك ها و بحران وام هاي رهني جستجو كرد. براي دريافتن اين 
 ريشه ها بايد فرآيند تحوالت اقتصادي چهار دهه گذشته در اقتصاد جهاني

  خاصه اياالت متحده را بررسي كرد
  

  
  
  كاهش نرخ سود سرمايه  
م بايد به تمام دوره پس از براي آنكه علل بنيادين بحران كنوني را دريابي 

جنگ جهاني دوم نگاهي ديگر اندازيم. در اين دوره نرخ سود در اقتصاد 
تا ميانه دهه هفتاد  1950اياالت متحده به نحو محسوسي كاهش يافت. از 

درصد تنزل  12در صد به  22نرخ سود با كاهشي تقريبد پنجاه در صدي از 
كاهش سرمايه گذاري و كاهش يافت. كاهش نرخ سود به نوبه خود موجب 

دستمزد واقعي كارگران شد. اين يك نيز موجب كاهش بيشتر قدرت خريد 
مردم و سپس افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي گرديد. اين همان 
نكته ي كليدي تئوري كارل ماركس درباره سرمايه داري است كه بنا به نظر 

رانجام فروپاشي مواجه او ناچار با كاهش نرخ سود و گسترش بحران و س
خواهد شد. در دهه هفتاد ميالدي حكومت ها در جوامع كاپيتاليست 
كوشيدند تا با افزايش ميزان پول در گردش ،از رهگذر افزايش كسري بودجه 
و رشد مخارج دولت،و اتخاذ سياست هاي مالي انبساطي به مقابله با اين 

نرخ تورم شد، چون مشكل بپردازند. اين سياست ها،اما،موجب افزايش 
شركت ها و تجار به جاي افزايش توليد و باال بردن نرخ استخدام كوشيدند 
تا با باال بردن بهاي محصوالت خود نرخ سود را افزايش دهند. تورم شديد در 
آغاز دهه هشتاد ميالدي،اما،موجب شد تا موسسات مالي،كه بيش ازتوليد 

ند،دولت ها را در فشار بگذارند تا كنندگان و تجار در برابر تورم آسيب پذير
دوباره به سياستهاي مالي انقباضي روي آورند. اين عمل اگر چه تورم را 
 كاهش داد اما باز هم بر نرخ بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم افزود. آنچه،

  چنان ثابت ماند كاهش مدام نرخ سود سرمايه بود اما، در اين دور باطل هم

زايش قيمتها،كه همانگونه كه طرح شد موجب خشم بنابراين عالوه بر اف
بسياري گشت و لذا با آن مقابله كردند، موسسات و كمپاني ها   كوشيدند تا 
با توسل به رهيافت ها ي ديگري با كاهش نرخ سود مقابله كنند. كاهش 
دستمزد ها و هزينه كاريكي از اين راهها بوده است. بسياري از كارگران 

از دست دادن شغل خود يا كاهش دستمزد يكي را  مجبور شدند. بين
انتخاب كنند. كاهش مدام مزاياي بازنشتگي و بيمه خدمات درماني در دهه 
هاي اخير نيز از جمله اين اقدامات بوده است. در دهه هاي اخير سهم 
پرداختي كارمندان و كارگران براي بيمه هاي درماني در حال افزايش بوده 

مار سالهايي كه بايد كار كنند تا بتوانند از بازنشتگي است و همچنين بر ش
بالنسبه راحتي برخوردار شوند افزوده شده است. اين وضعيت تا آنجا پيش 

عنوان يكي از مقاالت خود را  "نيويورك تايمز"رفته است كه اخيرأ مجله 
انتخاب كرد. رهيافت سوم،وادار كردن كارگران  "پايان دوران حق بازنشتگي"

رمندان به كار بيشتر با سرعت بيشتر در زمان مساوي بوده است بدون و كا
آنكه اين سرعت و افزايش بهروري نقشي در افزايش دستمزد آنها داشته 

 اخير،كارخانه بحران دليل به موتورسكلت فروش كاهش وجود باشد. مثأل،با
 2010 سال دوم فصل براي متحده، اياالت در ديويدسون هارلي مشهور

 كارخانه اينهمه با. است كرده دالر گزارش ميليون 71 معادل سودي شافزاي
 از ديگر گروهي  اخراج به دست هم باز است صدد در كه كرد اعالم مزبور

 همين كه است درحالي اين.نفر،بزند 1600 تا 1400 خود،بين كارگران
 اخراج را كارگران از نفر 2000 نيز كم سود بهانه به گذشته سال كارخانه

يعني توليد بيشتر با شمار بسيار كمتري از كارگران،درحاليكه  .بود ردهك
كارگران موجود هيچ افزايش حقوق براي چنان افزايش بهره وري دريافت 

 مي متناقض نظر به اين": گويد مي دراينباره مويرز بيل نمي كنند. 
 وال بر حاكم هواي و حال اينكه دليل! سود افزايش و فروش رسد،كاهش

. است نهفته نكته همين در است خانوارها بر حاكم وضعيت برخالف ريتاست
 دادن دست از غم در ها خانوار كه درحالي است شده موجب نكته همين
. باشند شنگول و شاد اينچنين ها استريتي هستند،وال درآمد كاهش و شغل
 وال آن نماد  كه شاد آمريكاي يك بينيد مي آمريكا دوگونه اكنون هم شما

  .)9("است استريت مين آن نماد كه افسرده آمريكاي ديگري و است ستريتا
قانون  11رهيافت چهارم،كه در سالهاي اخير مطرح بوده است،توسل به ماده 

ورشكستكي بوده است. با استفاده از اين ماده قانون،كه افراد معمولي نمي 
ليات توليد و توانند از آن بهره ببرند، كمپاني ها مجازند درحاليكه به عم

تجارت خود به نحو سابق ادامه مي دهند،براي بازپرداخت و تغيير شرايط 
ديون خود وارد مذاكره با موسسات بانكي گشته و از همه مهمتر قرار داد 
هاي خود با اتحاديه هاي كارگري را به منظور از بين بردن مزايا و برخي از 

ست آورده اند، يكجانبه لغو حقوق آنها،كه در سالهاي پيشين به تدريج به د
 90كنند. اين استراتژي تازه نخستين بار از سوي صنايع فوالد در آغاز دهه 

ميالدي در پيش گرفته شد و سپس به صنايع خطوط هوايي گسترش يافت 
و همچنان در حال گسترش به ديگر بخش ها است. هم اكنون بيش از نيمي 

در حالي كه به كار سابق خود از صنايع خطوط هوايي با اعالم ورشكستگي 
ادامه مي دهند به شدت از ميزان دستمزدها و مزاياي كاركنان خود كاسته 
اند. بارزترين نمونه اين ورشكستگي ها در سالهاي اخير ورشكستگي كمپاني 

، بزرگرتين توليد كننده قطعات يدكي در اياالت "قطعات اتومبيل دلفي"
اني با اعالم ورشكستگي اعالم كرد كه ،اين كمپ2006متحده است. در اكتبر 

عالوه بر كاهش مزاياي كارگران،دستمزد كارگران خود را تقريبأ به يك سوم 
دالر  30كاهش خواهد داد. يعني دستمزد كارگران كمپاني ناگهان از ساعتي 

دالر كاهش يافت. رئيس كمپاني،كه سابقه كار در صنايع  10به ساعتي 
رخانه هاي مشابه توصيه كرد كه دست به فوالد داشت،سپس به همه كا

كاري مشابه بزنند. اين استراتژي همچنان در حال گسترش به ديگر صنيع 
داراي اتحاديه مي باشد. سرانجام آخرين رهيافت،كه از مهمترين و رو به 
رشد ترين راهكارهاست،صادر كردن خط توليد به كشورهاي در حال توسعه 

د اتحاديه هاي قوي بوده است. اين استراتژي از داراي نيروي كار ارزان و فاق
يك سو نيروي كار بسيار ارزاني را در اختيار كمپاني ها قرار داده و از ديگر 
سو فشار زيادي به كارگران و اتحاديه ها دراياالت متحده وارد كرده تا از بيم 
انتقال خط توليد به خارج با اغلب پيشنهادات كمپاني ها براي كاهش 

جهاني "د و مزايا توافق كنند. در واقع انگيزه اصلي و موتور محركه دستمز
 2008 تا  2001 سالهاي بين در سالهاي اخير همين بوده است. تنها "شدن



      مقاالت

٢٠٨  106و  105 ي آرش شماره

 جستجوي در اغلب و شده بسته متحده اياالت در كارخانه 40000 حدود در
 ايكاره شدن ناپديد با. اند شده منتقل كشورها ديگر به ارزان كار نيروي
 در طبقاتي شكاف پرداختند،بر مي باال دستمزد اي،كه كارخانه و توليدي
 اتومبيل كمپاني كه نيست سبب بي. شد افزوده پيش از بيش متحده اياالت
 جنوبي كاروليناي اياالت در اي كارخانه تازگي به دبليو ام بي آلماني سازي

 ترين زبده زا برخي استخدام با شد موفق كارخانه اين. است كرده تأسيس
 در آنها از بسياري تايمز نيويورك گزارش به متحده،كه اياالت در كار نيروي
 شده تعطيل هاي كارخانه تجربه با كاركنان ديگر و مياني رده مديران ميان

 شعبات در كارگر يك دستمزد ميزان نصب تقريبأ دستمزدي آنها بودند،به
نقش آن در افزايش نرخ  پيش رفت جهاني شدن و .كند پرداخت خود آلماني

سود و جلوگيري از بحران كاهش نرخ سود،حتي موجب گشت تا برخي از 
از آن به عنوان پديده اي كه كارل ماركس آن را  "چپ جديد"نظريه پردازان

  پيش بيني نكرده بود سخن بگويند.
اين رهيافت ها سرانجام،از يك سو،توانست با كاهش نرخ سود مقابله كند و 

نرخ پيش از دهه هفاد ميالدي برساند. در سه دهه گذشته،خاصه در آن را به 
دهه پيش از بحران اخير،در حاليكه نرخ سود و نرخ بهره وري در حال 
افزايش  مدام بوده است،برخالف دوره هاي پيشين دستمزدهاي واقعي 
افزايش نيافتند. بنا به آماري كه همين هفته پيش منتشر شد در بيست و 

شته از هر پنج دالر درآمد ناخالص ملي در اياالت متحده،چهار پنج سال گذ
دالر آن به جيب يك درصد از جمعيت واريز شده است و يك دالر باقي 

). يك بررسي ديگر كه به خوبي 10% باقي مردم بوده است (99مانده سهم 
كاهش قدرت خريد طبقه كارگر و متوسط در اياالت متحده را در سه دهه 

سالگي به  60ي دهد افزايش شمار كساني است كه تازه پس از اخير نشان م
دنبال كار تازه اي بر ميĤيند تا بتوانند با افزايش بهاي كاال و خدمات مصرفي 
مقابله كنند. مطابق آمار هاي تازه درحاليكه تا پيش از دهه هشتاد روز بروز 

رايش از دهه سال در بازار كار كاسته مي شد اين گ 60از شمار افراد باالي 
هشتاد به بعد معكوس شده است.از سوي ديگر،اين درحالي است كه بر طبق 
بررسي ها،مجموعه پاداش و اضافه حقوق و سهامي كه به صورت پاداش در 
اختيار كاركنان كمپاني ها قرار مي گيرد به طور بسيار ناعادالنه اي توزيع 

ج نفر نخست مديران % اين مزايا و پاداش براي پن75مي گردد. درحاليكه 
% پرسنل مي گردد. 98% آن نصيب 10يك كمپاني اختصااص مي يابد،تنها 

در همين دوره،كاهش شديد بودجه هاي رفاهي و آموزشي دولت موجب شد 
تا آموزش در مدارس دولتي به شدت افت كند. در سالهاي اخير اياالت 

ر رتبه بندي متحده همواره در رتبه بندي كشورهاي پيشرفته صنعتي از نظ
آموزشي  رتبه هاي پايينتري بدست مي آورد. در آخرين رتبه بندي از ميان 

در علوم  17در رياضي و  27كشور ضنعتي،اياالت متحده داراي رتبه  35
است. رابرت رايش،استاد دانشگاه بركلي و از مشاوران باراك اوباما در دوره 

ر مانند سابق براي افزايش كمپاني ها ديگ"انتخابات،در اين باره مي گويد: 
بودجه دانشگاهها و مدارس براي تربيت نيروي كار آزموده،فشاري وارد نمي 
كنند،چون به سبب جهاني شدن بهترين نيروي كار ارزان و آموزش ديده 
جهان در اختيار آنهاست. ثروتمندان نيز فرزندان خود را به مدارس درجه 

الفت دست راستي ها با ). مخ11( "يك خصوص گرانقيمت مي فرستند
كاهش بودجه رفاهي و آموزشي و كاهش ماليات صرفأ به سبب مال دوستي 
آنها نيست. آنها مي دانند افزايش ماليات و مصرف آن براي آموزش و 
بهداشت بهتر سرانجام موجب تغييرات اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي و 

سي خواهد شد.  در كم شدن سهم ثروتمندان از مزايا ي جامعه و قدرت سيا
دراين باره  "بازبيني پولوتونومي ..."با عنوان  "سيتي گروپ"جزوه مشهور 

شكوفايي دارايي ها،نرخ فزاينده سود و شرايط مطلوب "چنين آمده است: 
سياسي از سوي دولت ِ حامي بازار ِ كامأل آزاد به ثروتمندان اجازه داده است 

سال گذشته افزوده و سهم بيشتر تا بر رونق و ثروت خود خاصه در بيست 
ي از ثروت توليد شده را نصيب خود سازند. دهك باالي جمعيت،و به طور 

همانها كه ما براي -اخص يك درصد باالي جمعيت در اياالت متحده
به طور غير متناسبي از  - توصيفشان واژه پولوتونيست ها را به كار گرفته ايم

و از گسترش گلوبازيسيون و افزايش رشد سريع بهره وري در اياالت متحده 
نرخ بهره وري جهاني به زيان ِ نيروي كار بهره مند گشته اند. مثأل، در سال 

% از درآمد ملي را نصيب خود كردند. و اين 50دهك باالي جمعيت  2007
گروه محتمأل در آينده نيز از چنين وضعيتي برخوردار خواهند بود چونكه 

 ). آقاي12( "همچنان دست نخورده مانده است ديناميسم پولوتونومي حاكم
 پولوتو به ما ليبرال دموكراسي گذشته سال سي در": گويد مويرز  مي بيل

 با مدام طور به ثروتمندان سيستم اين در يعني. است شده تبديل كراسي
. اند شده ثروتمندتر ساله هر آنها برخالف و كشور شهروندان ديگر هزينه

 بازار سيستم" را آن نام ما صنايع صاحبان و نكدارانبا و ما سياستمداران
 از خاصه و دارد نام "دستمزد سركوب" سيستم اين اما. اند نهاده نام "آزاد

 اقتصاددان دو سوي از كه آماري اساس بر. است بوده قرار بر بعد به 1980
 سال است،از شده گردآوري سيز امانوئل و پيكتي توماس نام به برجسته
 از ثروتمند غير آمريكائيان اقتصادي،سهم رشد با ،همراه1980 تا 1950
 دوره همين در همچنين. يافت افزايش درصد%68 به% 58 از ملي درآمد
 رسيد دالر 30941 به دالر 17719 از آمريكائيان% 90 ساالنه متوسط درآمد

 در. شد متوقف روند،اما،بعدأ اين. دهد مي نشان را  % 75 معادل افزايشي كه
 درصد تنها يافت،اما ادامه كماكان اقتصادي رشد كه ره اخير،درحاليدو

. شدند مند بهره اقتصادي رشد اين از هستند صدر در كه جمعيت از كوچكي
 دالر 31244 به 1980 سال دالردر 30941 از ساالنه متوسط درآمد يعنس

 "سال 28 طول در در دالر 303 معادل افزايشي يعني. رسيد 2008 سال در
)13(.   

بنابراين، مي توان به جرأت گفت دوره اخير شاهد بازگشت كامل نرخ باالي 
سود در اياالت متحده بوده است. حقيقت افزايش نرخ سود و كاهش 
دستمزد ها نه تنها از سوي تحليلگران و اقتصاد دانان چپگرا و ليبرال بلكه از 

ك ها نيز به سوي بسياري از گروههاي دست راستي و صاحبان سرمايه و بان
طور مكرر مورد تأكيد واقع شده است. مثأل،آقاي جيمز سوانسون،رئيس 

هزينه "موسسه بزرگ سرمايه گذاري ام اف اس در اياالت متحده،مي گويد: 
دستمزد و كار هم در اياالت متحده و هم در همه جاي جهان از موارد بسيار 

ا،ژاپن،و تقريبأ همه مهم است. درحاليكه هزينه واحد كار [دستمزد] در اروپ
اقتصاد هاي مطرح جهان در حال افزايش بوده است در اياالت متحده 
برخالف اين بوده است. به نرخ بهره وري و نرخ سود ما نگاه كنيد،داستان 
ديگري مي بينيد. ما در حال حداكثر بهره وري از نيروي كار خود بوده ايم و 

مي شود،شما اگربه آمار و ارقام  در اينجا منافع زيادي نصيب صاحبان سرمايه
توجه كنيد اين افزايش سود و افزايش بهره وري مدام از فصل به فصل ديگر 

). از 14("در حال افزايش بوده است و تنها منحصر به دوره بحران نيست
ديگر سو،اين رهيافت به پايان دوره اي منجر شد كه در آن برخي 

الت متحده را جزئي از طبقه متوسط در ايا "كارگران يقه آبي"اقتصاددانان 
كه نرخ سود و بهره وري پيوسته  - به حساب مي آوردند. اما چنين وضعيتي

باال رود بدون آنكه موجب باال رفتن قدرت خريد مردم و افزايش شاغالن 
  نمي توانست بدون ايجاد بحران همچنان به پيش رود. -شود

  
  نطفه هاي پيدايش بحران 

يد گفت كه افزايش نرخ سود با افزايش سرمايه گذاري، با شگفتي و تأسف با
افزايش نيروي كار، و افزايش قدرت خريد حقوق بگيران، آنگونه كه رويه 
معمول در دوره هاي پيشين بود،همراه نبود. روسا و مالكان كمپاني ها و 
سرمايه به جاي سرمايه گذاري براي توسعه شركت ها و افزايش نيروي كار 

تحده،راههاي تازه اي براي مصرف سود بادآورده تازه پيدا كردند. در اياالت م
نخست،به پرداخت سود سهام بيشتري به مالكان سهام (بيشتر آنها در واقع 
خودشان بودند) روي آوردند. آنها به بازخريد سهام كمپاني هاي خود روي 

آنها  آوردند تا با افزايش بهاي آن به سود باز هم بيشتري دست يابند. دوم،
به مصرف پول بيشتر براي خريد خانه هاي  لوكس متعدد،ويالهاي 
تعطيالت،اتومبيل هاي گران قيمت،و سرمايه گذاري در كشورهاي داراي 

يك مثال ريخت و پاش اين شركت ها را نشان نيروي كار ارزان روي آوردند. 
كه مي دهد؛ به گزارش نيويورك تايمز در زمان باال گرفتن بحران و هنگامي

بر اثر خشم مردم كنگره برخي از روساي بانكهاي مسئله دار را احضار كرده 
و از آنها بازخواست مي كرد از آقاي تاهين رئيس پيشين بانك بزرگ سرمايه 

چرا هنگاميكه  به بهانه بحران حقوق،كاركنان "گذاري مريل لينچ پرسيدند: 
ا مي زديد در يك خود را كاهش مي داديد و دست به اخراج بسياري از آنه

قلم يك ميليون دالر براي دكوراسيون دفتر خود خرج كرديد؟ برخي از 
دالر،يك ميز و  24000مخارج بدين شرح اند: خريد يك پرده به بهاي 

دالر و يك جفت صندلي مخصوص به  37000صندلي نهار خوري به بهاي 
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از  دالر بوده است. مگر دكوراسيون دفتر رئيس قبلي پيش 87000بهاي 
ميليارد دالر به  4شما چه اشكالي داشت؟ همچنين چرا اقدام به پرداخت 

عنوان مزايا و پاداش براي شماري از مديران رده اول بانك كزده ايد؟ چرا 
 50سپس دست به خريد يك هواپيماي جت جديد فرانسوي،به بهاي 

وابي تنها ج  "ميليون دالر،براي سفر هاي هيأت مديره و مديرعامل زده ايد؟
علت تغيير دكوراسيون اين بود كه  "كه رئيس اين بانك داداين بود:  

وضعيت قبلي با سيستمي كه ما براي شركت در نظر داشتيم مطابقت نمي 
كرد. درباره پاداش ها و مزاياي پرداختي هم بايد گفت اگر ما چنين نكنيم 

ديگر افراد متخصص و مديران با ارزش ما را رها كرده و به شركت هاي 
خواهند رفت. ما نمي توانستيم شاهد رفتن آنها و نابودي موسسه خود 

آيا آن دفتر سابق يك تلفن و يك ميز و ". سناتور دوباره مي پرسد: "شويم
صندلي داشت يا نه؟ اگر داشت شما براي كارتان چه چيز ديگر مي 

نويسنده نيو يورك تايمز سپس خود اضافه مي كند كه معلوم  "خوستيد؟
ميليارد دالر پول  15ست در قاموس اين آقا كه شركتش در عرض سه ماه ني

چه معنايي دارد.  "نابودي"و سرمايه سهامداران خرد را بر باد داده است،واژه 
او اضافه مي كند معلوم نيست چرا اين افراد كه اينگونه دست به قتل اقتصاد 

ود ادامه مي دهند و پس انداز هاي مردم زده اند همچنان آزادانه به كار خ
)15.(  

  

  
  

  جستجو براي وام گيرندگان جديد
سومين گزينه شركت ها و صاحبان سرمايه هاي بزرگ براي مصرف سود  

هاي بدست آمده،و مهمتر از گزينه هاي پيشين،وام دادن سود هاي به دست 
آمده به مردم از رهگذر موسسات مالي بود. نخستين نتيجه فرآيند افزايش 

سرمايه گذاري گسترده،افزايش سريع حجم پول بيكار در  سود و عدم
موسسات مالي آمريكايي بود. خاصه آنكه اغلب موسسات توليدي بزرگ در 
اين دوره ،همچنانكه گفته شد،به سبب افزايش سود و حجم نقدينگي،نيازي 
به استقراض نداشتند. طبقه متوسط و كارگران،اما،به سبب كاهش مدام نرخ 

و كمبود نقدينگي به شدت مشتاق اخذ وام و خريد كاالهايي  واقعي دستمزد
نظير اتومبيل،خانه،و حتي كاالهاي ضرروي بودند. بنابراين،موسسات مالي از 
دو دهه پيش و تا قبل از بحران كنوني بر اين گروههاي اجتماعي تمركز 
كردند. درصد وام پرداختي موسسات مالي به افراد و خانوار ها از سي درصد 

رسيد،يعني افزايشي معادل  2006درصد در سال  50به  1970ر سال د
 1998به سه برابر سال  2006%.  ميزان كل وام هاي رهني خانه در سال 66

% 60 1970رسيد. و سرانجام نسبت قرض يك خانواربه درآمد او كه در سال 
رسيد. اين نسبت ِ  2007% در سال 140و به  2000% در سال 100بود به 
به درآمد،بسيار خارق العاده و در تاريخ اياالت متحده بي سابقه بود قرض 

)16.(  
بزودي،اما،مشكل ديگري بروز كرد. زماني رسيد كه موسسات مالي ديگر به   

ندرت خانوار داراي اعتبار كافي را سراغ داشتند كه وامي براي خريد خانه يا 
رفتند كه دامنه وام هاي اتومبيل دريافت نكرده باشد. بنابراين،آنها تصميم گ

خود را به گروههاي بيشتري از افراد،كه تاپيش از آن به سبب اعتبار كم 
براي دريافت وام هاي بالنسبه بزرگ واجد شرايط نمي بودند، گسترش 

دهند. نوع تازه اي از وام ها،كه تا پيش از آن بازار چنداني نداشت و درصد 
ا تشكيل مي داد،به نام وام هاي بسيار ناچيزي از كل وام هاي پرداختي ر

به صحنه آمد. حتي برخي از اين وام ها به  "سب پرايم"يا  "درجه دو"
نحوي برنامه ريزي شده بودند كه وام گيرندگان نه تنها پيش قسطي نمي 
پرداختند بلكه در دو سه سال نخست با اقساط پايين،كه اغلب تنها بهره يا 

د، مواجه بودند. اقساط اما قرار بود در حتي بخشي از بهره را پوشش مي دا
سالهاي بعدي سريعأ و به نحو محسوسي افزايش يابند. پيش فرض نخست 
اين بود كه با گذشت چند سال،ارزش خانه ها چنان باال خواهد رفت كه 
ارزش افزوده تازه در قرار داد جديد وام به عنوان پيش پرداخت محاسبه 

هد كاست. افزايش بهاي خانه،اما،در خواهد شد و از ميزان اقساط خوا
متوقف شد در حاليكه ميليون ها وام اين چنيني شرايط  2006اواخرسال 

  تجديد قرار داد و تبديل شدن به وام دراز مدت را نداشتند. بحران آغاز شد.
  

  آغاز بحران
،افزايش بهاي مسكن و متعاقب آن 2007با تركيدن حباب در سال 

از وام ها متوقف شد. اين بحران سپس در سال  بازپرداخت اقساط بسياري
و پس از آن با شدت بيشتري ادامه يافت و هنوز نيز اغلب  2009و  2008

اقتصادانان جهان نمي توانند زماني معين را براي پايان آن اعالم كنند. 
% رسيده 40كاهش بهاي مسكن،كه تا كنون در اغلب اياالت ها به بيش از 

ي تجديد وام براي ميليون ها صاحب خانه و سپس است،به معناي ناتوان
ناتواني در بازپرداخت اقساط بود. شمار خانه هايي كه به سبب عدم 

به بيش از  2008بازپداخت اقساط به تصرف بانكها درآمدند ناگهان در سال 
% خانه هاي موجود رسيد و پس از آن بازهم افزايش يافت. تا پيش از 15

و آنهم شش درصد بود. بنابر  1984رخ متعلق به سال بحران اخير باالترين ن
تخمين هاي مختلف،اگر تغييري در روند كنوني صورت نگيرد بانك ها،كه تا 
كنون با زياني نزديك به يك تريليون دالر و ورشكستكي چند موسسه بزرگ 

% كل سرمايه خود 75مالي مواجه شده اند،با خطر از دست دادن بيش از 
پول  -و باز هم به كمك هاي بيشتري از سوي دولت مواجه خواهند شد
براي بقا نيازمند خواهند بود. آنچه بحران كنوني را  -ماليات دهندگان

پيچيده تر ساخته است اين است كه چنين زيان بزرگي در سرمايه موجب 
كاهش شديد قدرت وام دهي بانك ها شده است. بر اساس يك تحقيق اخير 

،از موسسات بزرگ سرمايه گذاري "من ساكس گلد"از سوي موسسه مالي 
ميليارد  100به يك است. يعني هر  10اياالت متحده، نسبت وام به سرمايه 

دالر كاهش در سرمايه بانك ها موجب كاهشي در حد يك تريليون دالر در 
 500ميزان وام دهي خواهد شد. تا كنون بانكها در بحران اخير بيش از 

خود را از دست داده اند. بخشي از اين سرمايه از ميليارد دالر از سرمايه 
سوي دولت و در ازاي بخشي از سهام آنها در اختيار آنها گذاشته شده است. 
چون اين مقدار كافي نبوده است،بانك ها به موسسات دولتي مالي متعلق به 
برخي از دولت هاي آسياي جنوب شرقي و دولت هاي ثروتمند عربي روي 

ي نخستين بار بانك هاي آمريكايي حاضر شده اند بخش عمده آورده اند. برا
اي از سهام  خود را به اين موسسات واگذار كنند. اين فرآيند،از يك 
سو،موجب عدم دسترسي بسياري از توليد كنندگان و تجار خرد و مياني به 
منابع مالي و در نتيجه اخراج كاركنان و كاهش سرمايه گذاري شده است. از 

ر،كاهش شديد ارزش خانه ها،بي اعتبار شدن بخش عمده اي از سوي ديگ
مردم به سبب ناتواني در بازپرداخت اقساط خود،و كاهش قابل مالحظه 
ثروت عمومي و قابل رهن مردم موجب فرو بسته شدن جريان اعتبار و پول 
در گردش و كاهش مصرف،كه در سه دهه گذشته موتور محركه اصلي 

بوده است،شد. مثأل،بنا به آمار فدرال رزرو،آمريكائيان اقتصاد اياالت متحده 
تريليون دالر وام در قبال ارزش  1.1بيش از  2007تا  2006تنها از سال 

افزوده خانه هاي خود اخذ كرده و به مصارف گوناگون رساندند.  به گفته 
آقاي مارك زندي،از روساي موسسه اعتباري مودي،يكي از سه موسسه عمده 

جه اعتبار،هر يك دالر كاهش ارزش امالك مسكوني در اياالت تعيين در
متحده،موجب كاهشي معادل يك دهم دالر در مصرف سرانه در هيجده ماه 

و  2پس از آن خواهد شد و بنا به تخمين هاي فدرال رزرو تا كنون بيش از 
  ). 17نيم تريليون از ارزش خانه هاي مسكوني كاسته شده است (

م موجب گسترش بحران مالي و مسكن به همه اقتصاد و اين عوامل سرانجا
پيدايش بزرگترين بحران اقتصادي اياالت متحده،پس از بحران بزرگ دهه 
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ميالدي،شد. اگر چه به سبب پيوستگي شديد اقتصاد جهاني اين بحران  30
كم و بيش بر همه جهان اثر گذاشته است اما مركز بحران در اياالت متحده 

كشورهاي سرمايه داري اروپايي،كه در دو دهه اخير از  و برخي ديگر از
يعني كاهش شديد  -سياست هاي اقتصادي موسوم به ريگانيسم و تاچريسم

 -نظارت دولت و آزادي كامل وال استريت و امثال آن در عمليات خويش
پيروي كرده اند،مي باشد.مثأل،مي توان به شدت بيشتر بحران در 

و ايتاليا اشاره كرد. طرفه اينكه دولت هاي آسيايي و بريتانيا،ايسلند،اسپانيا،
آمريكاي التين،كه كامأل تسليم ريگانيسم اقتصادي نشده و به سبب افرايش 
تدريجي دستمزدها قدرت خريد مردم نيز افزايش نسبي داشته 
است،وضعيتي به مراتب بهتر دارند. بي سببي نيست كه رئيس جمهور تازه 

خود تأكيد كرد كه دولت او همچنان به نظارت برزيل در نخستين سخنان 
  شديد بر اقتصاد و سهيم بودن در بخش هايي نظير انرژي ادامه خواهد داد. 
بحران اقتصالدي موجود،اما،چنان پيچيده و به سان زنجيري از دور باطل 
درآمده است كه هيچ كس نمي تواند با اطمينان از زماني معين براي پايان 

ين زنجيره دور باطل چنين است:  بحران سقوط مسكن آن سخن بگويد. ا
زماني كامأل متوقف مي گردد كه روند توقيف خانه ها از سوي بانك ها 
متوقف گردد. اين روند زماني متوقف مي گردد كه مردم بتوانند اقساط خود 
را به موقع پرداخت كنند و وام خود را با شرايط آساني تجديد كنند.اين روند 

توقف نشده است بلكه بنا به تخمين هاي تازه انجمن بانك هاي نه تنها م
رهني،پرونده بيش از سه و نيم ميليون خانه به سبب عدم پرداخت چندين 
ماهه ي اقساط  در مسير توقيف است و همچنان بيش از چهار ميليون خانه 
ديگر در نوبت وارد شدن به اين فرآيند در يك سال آينده هستند. پايان اين 

آيند به افزايش قدرت خريد مردم و افزايش قدرت خريد به افزايش فر
دستمزد، افزايش سرمايه گذاري و كاهش بيكاري بستگي دارد. اين يكي هم 
به بازيابي اعتماد از دست رفته در بازار سرمايه،گشايش روند اعتبار،و كوتاه 

ود به كردن دست موسسات مالي از كنترل اقتصاد بستگي دارد كه به نوبه خ
  عامل هاي پيشين بستگي دارد. 

اين مقدمه طوالني ما را به اين پرسش اساسي رهنمون مي كند كه دولت 
اياالت متحده در مقابله با بحران چه كرد و چه برنامه هايي در پيش دارد و 
آثار اين بحران بر تحوالت سياسي اياالت متحده چه بوده و چه خواهد بود. 

مت اياالت متحده در مواجهه با بحران دست به بايد اذعان كرد كه حكو
اقداماتي سريع و شديد زد تا بلكه از گسترش بيشتر بحران به ساير بخش 
هاي اقتصاد جلوگيري كند. اكنون پس از دو سال از بحران،اما، مي توان 
گفت اگر چه اين اقدامات در كوتاه مدت توانست از گسترش بيشتر يحران 

م عمق و شدت آن را كاهش دهد،اما هنوز نتوانسته جلوگيري كند،يا دست ك
است بحران را متوقف كرده و موجب عادي شدن وضعيت گردد. بررسي 

  مختصر اقدامات دولت اياالت متحده به فهم اين مطلب مدد مي رساند.
  

  بانك مركزي و بحران اخير
نخستين اقدام حكومت اياالت متحده در اقدام سريع بانك مركزي (فدرال  
زرو) تجسم يافت. فدرال رزرو نخست سياست پولي بسيار انبساطي اتخاذ ر

كرد و نرخ وام بين بانكي را در عرض چند ماه به تقريبأ صفر رساند تا بتواند 
با افزايش نرخ پول در گردش موجب افزايش سرمايه گذاري و افزايش 

شين مصرف گردد. اين  سياست سنتي دوران بحران،اما،برخالف دوره هاي پي
نتوانست موجب گشايش بازار اعتبار و وام گردد. براي انبساط بيشتر بازار 
مالي،فدرال رزرو براي نخستين بار در تاريخ اياالت متحده وام دهي را شامل 
بانك هاي سرمايه گذاري نيز كرد. آقاي بن برناكي ،رئيس بانك مركزي 

ل سيستم مالي ك"اياالت متحده،در توضيح علت اين اقدام بي سابقه گفت 
. با اينهمه اين "اياالت متحده در غير اين صورت در خطر فروپاشي بود

بانك مركزي  2008اقدامات بحران را متوقف نكرد و سرانجام در سپتامبر 
دست به اقدام بي سابقه ديگري،و اينبار شگفت آور،يعني ترزيق پول فراوان 

و تضمين سرمايه آن به بزرگترين شركت بيمه اياالت متحده (ا،آي ،جي) 
زد. پس از آن اين بانك دست به خريد انبوه ميليارد ها دالر از اوراق قرضه 
شركت ها و وام هاي رهني زده است تا بسا در بازار فروبسته اعتبار گشايشي 
ايجاد كند. در مجموع اقدامات بانك مركزي اگر چه نتوانسته است بحران را 

سترش شديد بحران جلوگيري كند. آنچه كامأل فروكش كند،اما توانست از گ
اكنون اغلب اقتصادانان با بيم از خود مي پرسند اين است كه با توجه به 

اينكه بانك مركزي تقريبأ تمام مهمات و سالح خود را در مقابله با بحران به 
كار گرفته است اگر بحران از بين نرود و دوباره اوج گيرد،آنگاه بانك مركزي 

  تا با آن مقابله كند. چه سالحي دارد
  

  محرك هاي اقتصادي كنگره و دولت
در آغاز بحران،كه با آخرين ماههاي دولت پرزيدنت جرج بوش همزمان بود، 
كنگره اياالت متحده با تصويب قانوني به دولت اين امكان را داد تا 

 167بازگرداندن بخشي از ماليات مردم، كه در مجموع به مبلغي معادل 
ر رسيد،موجب افزايش مصرف و كاهش بحران اقتصادي گردد. ميليارد دال

اين محرك اما تنها به افزايش بسيار كوتاه مدت در مصرف انجاميد و به 
زودي معلوم گشت كه بحران بسيار بزرگتر از آن است كه با اين محرك ها 
درمان گردد. بنابراين،دولت پرزيدنت باراك اوباما،كه در نخستين ماههاي 

شتيباني بااليي در ميان مردم برخوردار بود و اكثريت كنگره را هم خود از پ
ميليارد  850در دست داشت،محرك اقتصادي بسيار بزرگتري را به مبلغ 

دالر پيشنهاد و سپس عملي كرد. آنچه،اما،در برنامه دولت اوباما موجب 
خشم برخي از دست راستي ها گشت اين بود كه اين محرك اقتصادي 

ازگرداندن مستقيم پول به مردم براي افزايش مصرف يا كاهش مبتني بر ب
ماليات بر درآمد ثروتمندان نبود.  برخالف آن،اين برنامه شامل افزايش 
سرمايه گذاري دولت در پروژه هاي عمومي،افزايش بيمه بيكاري،افزايش وام 
هاي دانشجويي،افزايش  بودجه هاي مدارس همگاني،و كمك به بودجه 

موزشي دولت هاي محلي بود. اين درحالي بود كه دست راستي عمراني و آ
ها بر كاهش نرخ ماليات، خاصه ماليات بر درآمد و ارث براي 
ثروتمندان،تأكيد مي كردند. اين محرك اقتصادي اگر چه تأثير به مراتب 
بيشتري از محرك نخستين داشت،اما ادامه بحران در يك سال گذشته نشان 

يز حداكثر در حد يك مسكن قوي عمل كرده و موجب داد كه اين برنامه ن
رفع بحران نشده اشت. همچنانكه يكي از مديران مالي اياالت متحده مي 

نظر ما اين است كه حباب و بحران وام ها ،استقراض،و بحران دارايي "گويد: 
ها اين بار چنان بزرگ و حاصل چنان دوره طوالني است كه به سادگي حل 

  .)18( "نخواهد شد
از اين گذشته،محرك هاي اقتصادي مزبور كه موجب انتشار بيش از پيش  

پول بدون پشتوانه شده است اگر چه در كوتاه مدت مي تواند به سان مسكن 
عمل كند،اما در دراز مدت اقتصاد را با خطر بزرگتري يعني تورم،نرخ رشد 

آينده ماليات بر آهسته به سبب بسيار باال رفتن نرخ بهره در آينده،و افزايش 
همه اقشار براي تأمين پول براي باز پرداخت اين همه كسري بودجه،مواجه 
خواهد ساخت. به عالوه سياستهاي انبساطي پولي همچنان كه تا كنون 
آشكار شده است موجب حل و فصل مشكالتي ريشه اي اقتصادي مانند 

دگان كوچك ميزان بي سابقه قرض خانوار ها و تجار خرده پا و توليد كنن
نخواهد شد. به جاي نجات بانك هاي بزرگ و پرداخت وام هاي كالن با بهره 
هاي تقريبأ صفر به  آنها، بخش بزرگي از بدهي خانوارها و موسسات توليدي 
كوچك بايد بخشوده گردد تا با ايجاد موازنه بين ارزش خانه ها و ميزان وام 

ت باقي مانده كارگران و طبقه رهني آنها از سقوط بيشتر مردم و نابودي ثرو
قانون منع  2008متوسط  ممانعت گردد. كنگره تحت فشار مردم در جوالي 

تصرف خانه ها توسط بانك ها را تصويب كرد تا به بانك ها اجازه دهد تا با 
كاهش ميزان اصل بدهي مردم،در قبال ِ ضمانت دولت با انعقاد قرار دادهاي 

تر بهره وام هاي مردم را تجديد كرده تا به آنها  تازه،آسان تر،و با نرخ ارزان
امكان پرداخت اقساط  را داده و از شدت توقيف خانه ها و سقوط بيشتر 
بهاي مسكن جلوگيري كنند. بانك ها،اما،تا كنون از اين طرح استقبالي 
نكرده اند. بانك ها به جاي تجديد وام ها با شرايط آسان تر، سرمايه خود را 

سهام كرده اند. به همين سبب در يكي دو سال گذشته بازار سهام  وارد بازار
به رغم بحران اقتصادي همچنان از رشد خوبي برخوردار بوده است. به قول 
يك معلم ايرلندي كه درباره بحران اخير آن كشور و تأثير ويران كننده آن 

ر واقعيت اين است كه ما دولت را انتخاب مي كنيم تا كشو"سخن مي گفت: 
را اداره كند،اما اكنون معلوم شده است كه بانك ها حكومت و اقتصاد را اداره 
مي كنند. اين در حالي است كه ما نه روساي بانك ها را مي شناسيم و نه 

  ).19( "آنها را انتخاب مي كنيم
دولت و كنگره  اياالت متحده تا كنون به فراخوان بسياري از اقتصادانان   

ني چون پال كروگمن و جوزف استيگليتز، هر دو از برنده پيشرو،از جمله كسا
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بانك ها و در اختيار  - دست كم موقتي -گان نوبل اقتصاد،براي ملي كردن
گرفتن كنترل آنها براي حل و فصل بحران مالي و مسكن گوش فرا نداده 
است. در حاليكه هر روز تعداد بيشتري از روشنفكران،اقتصاددانان،و مراكز 

ر لزوم اتخاذ سياست هاي دموكراتيك اقتصادي،بي تأثير از نفوذ آكادميك ب
البي هاي سرمايه ها و شركت هاي بزرگ اقتصادي،براي كنترل بيشتر بانك 
ها و بخشودگي بخش عمده بدهي خانوارها و موسسات كوچك سخن مي 
گويند،اما حتي زمزمه اين سياستها موجب گشودن جبهه تازه اي از سوي 

آغاز آتشبار آنها بر ضد دولت باراك اوباما و تدارك بي سابقه  راست افراطي و
آنها براي كنترل انتخابات نوامبر گذشته شد. اين خشم خاصه هنگامي 

 "شصت دقيقه"تشديد شد كه باراك اوباما در سخناني در برنامه تلويزيوني 
يك مشت گربه و گرگ "با تشبيه روساي بانك هاو شركت هاي بزرگ به 

  به شدت به آنها حمله كرد.  "ه وال استريتچاق و چل
  

  بحران اقتصادي،
  انتخابات و سياست در اياالت متحده

دموكرات ها در تاريخ اخير چهار بار فرصت هاي كم نظيري بدست آورده  
و انتخاب ليندون جانسون بود. در آن سال با پيروزي  1964اند. نخست،سال 

االت جنوبي نقش موثر خود را در قاطع او،دموكرات هاي محافظه كار از اي
به پيروزي "جامعه با شكوه"حزب از دست دادند. جانسون،كه با شعار ايجاد 

رسيده بود با كمك چناح ليبرال حزب دموكرات توانست مهمترين كار 
پس از كار بزرگ روزولت در تصويب قانون بسيار محبوب  -دموكرات ها

موفق شدند تا عالوه بر تصويب  ) را انجام دهند. آنها20تامين اجتماعي (
برخي قوانين مدني پيشرو و اصالح و اجراي برخي از بندهاي فراموش شده 
قانون اساسي به سود اقليت هاي نژادي،دو طرح مهم بيمه دولتي 

) را به تصويب 20) و بيمه دولتي از كارافتادگان و فقر(20سالمندان(
را به سبب بحران بزرگ و  برسانند. مانند دوره روزولت،آنها اين پيرزوي

جنبش هاي اجتماعي پس از آن بدست آوردند. در آن دوره جنبش بزرگ 
دهه شصت دراوج خود بود و آمريكائيان به دولت فشار مي آوردند تا به 
چندين دهه سياست استاندارد ِ دوگانه درباره دموكراسي و عدالت پايان 

در خارج و سياست هاي دهد. استاندارد دوگانه اي چون دفاع از آزادي 
تبعيض و جدايي نژادي در كشور،سركوب و بي حقوقي زنان،ناديده گرفتن 
حقوق اقليت هاي نژادي از نكات بارز اين استاندارد دوگانه بود. به قول 

دفاع و "مارتين لوتر كينگ،آنها درحالي سربازان سياهپوست را براي 
ن سربازان خود در كشور به قتلگاه ويتنام مي فرستند كه آ "گسترش آزادي

خود در معرض سياست جدايي نژادي بودند و پس از بازگشت از جنگ حتي 
نمي توانستند از همان شير آبي بنوشند كه مخصوص سفيد ها بود.  در دوره 
بعدي،دموكرات ها با واكنش شديد راست ها و تبليغات شديد آنها و به كار 

ارلماني خود را از دست دادند. از سوسيا ليسم،اكثريت پ "ترس بزرگ"گيري 
اما طرح هاي بيمه همچنان به قوت خود باقي ماند و نقش مهمي در 
گسترش نسبي عدالت اجتماعي پس از آن داشته است. بار ديگر آنها در 
سايه بحران سياسي و افتضاح واتر گيت پيروز شدند و جيمي كارتر توانست 

يي در سياست خارجي باز كند. با طرح حقوق بشر خود، راه را براي تنش زدا
او همچنين دست به اصالح  برخي مقر رات اقتصادي و تغيير كد بندي 
مالياتي زد تا راه را بر زياده روي بنگاه هاي بزرگ اقتصادي بدون نظارت 
دولت ببندد. پس از كارتر كه به سبب برخي تحوالت،خاصه انقالب ايران و 

خود،دوره تازه اي در سياست بحران گروگان گيري از   ريگان شكست 
خيزش "اياالت متحده آغاز شد كه در فرهنگ سياسي از آن با عنوان 

نام برده مي شود. اين دوره شاهد يورش راست ها براي  بازگرداندن  "راست
امور به دوره پيشين با به ميدان آوردن گروههاي راست افراطي خاصه 

دست به تغيير طرح هاي گروههاي مذهبي بود. آنها اگر چه نتوانستند 
محبوب بيمه درماني و سوشيال سيكيوريتي بزنند، اما با مقررات زدايي 
شديد از نظارت دولت بر اقتصاد به شدت كاسته و با تغيير كد بندي 
ماليات،آن را كامأل به سود تجارت و ثروتمندان دگرگون كردند. آنها بودجه 

ه آموزشي و خدمات اجتماعي هاي دفاعي را به شدت افزايش داده و از بودج
به شدت كاستند. رونالد ريگان  كه با وعده كاهش كسري بودجه آمده بود 
زماني كه رفت بزرگترين كسري بودجه پس از جنگ جهاني را برجا گذاشت. 
اين كسري بودجه،البته،بي هدف نبود. سناتور پاتريك موينيهان،از سناتوران 

همكاران كندي،دراينباره مي گويد: سابق جناح ليبرال حزب دمكرات و از 
  استراتژي ريگان بر اين اساس بود تا با افزايش كسري بودجه و بزرگ كردن "

خطر اتحاد شوروي در آمريكاي التين،دولت هاي بعدي را مجبور كند تا 
براي كاهش كسري بودجه تنها به كاهش بودجه هاي آموزشي و خدمات 

  )21("اجتماعي روي آورند.
دموكرات ها در دوره كلينتون پيش آمد. اگر چه اصالحاتي نبم  فرصت بعدي

بند و كم عمق انجام شد،اما به سبب دگرگوني در بافت حزب دموكرات و 
چپ در اين حزب،كه تا حدي  -غلبه گرايشات راست بر گرايشات ليبرال

محصول تالش موفق راست ها  در تضعيف اتحاديه ها و تأسيس اتاق هاي 
ردن حجم عظيم پول در سياست بود،اين فرصت تباه شد. فكر وسرازير ك

سرانجام،فرصت تازه دموكرات ها با نارضايتي شديد از دوران جرج 
اميد و "بوش،سپس بحران اقتصادي جاري،و برآمدن باراك اوباما با شعار 

  پديد آمد. "تغيير
  
  

    
  فرآيند برآمدن باراك اوباما 

تخابات رياست جمهوري كه به پيروزي از آغاز دهه نود ميالدي تا آخرين ان
باراك اوباما منجر شد،آمريكاييان با رشدي پيوسته بيشتر به سياست هاي 
ليبرالي گرايش يافتند. رأي دهندگان در همين دوره بيشتر به هواداري از 
نظارت بيشتر دولت بر اقتصاد و صرف بودجه بيشتر از سوي دولت  براي 

رايش يافتند. همچنين،آنها بيشتر نگران مدد رساني به طبقات فرودست گ
تغيير دماي زمين،افت آموزشي در مدارس همگاني به سبب كسري بودجه،و 
تصويب قانون بيمه درماني يكسان و همگاني شدند. اين گرايش تنها به 
سبب نفرت و خشم بسياري از آمريكاييان از سياست هاي جرج بوش 

ظه كار دوست دارند وانمود سازند. نبود؛آنطور كه برخي از تحليلگران محاف
اين تغييري بود كه در يك زمان طوالني و به بيشتر به سبب تغييرات 
جمعيتي رخ داده بود. درحاليكه در اين دوره از تعداد گروههاي سنتي هوادار 
محافظه كاران يعني زوج هاي سفيد مذهبي به طور مدام كاسته شد،بر 

نوها،آسيايي ها،افراد مجرد غير مذهبي شمار اقليت هاي نژادي مانند التي
افزوده گشت. اين نسل تازه نه تنها زا نسل گذشته خود ليبرال تر بود بلكه از 
ليبرالهاي نسل پيش هم ليبرال تر بود. اما پس از انتخاب شدن باراك اوباما 
به نظر مي رسد اين گرايش معكوس شده است. در مواردي حتي به نظر مي 

دست آورد ليبرال ها در عرض بيست ماه از بين رفته  رسد كه ببست سال
است. رأي دهندگان در اين بيست ماه بسيار بيشتر از هر دوره ديگري پس 
از دوره نخست رياست جمهوري بيل كلينتون مايل اند خود را محافظه كار 
معرفي كرده وبا افزايش نظارت دولت در اقتصاد و  تدوين مقررات  نظارتي 

. در  تحليل و بررسي اين چرخش آشكار  چند نكته اساسي مخالفت كنند
معلوم مي گردد. نخست، نجات وال استريت و بانك هاي بزرگ با پول 
ماليات دهندگان بود،آنهم درحاليكه مردم عادي به حال خود رها شدند تا به 
وسيله همان بانك ها از خانه هاي خود بيرون شوند. اين عمل از سوي 

ه پيش از قدرت گيري اوباما خود در كنگره و در دوران محافظه كاران،ك
 "اتاق هاي فكر"بوش سنگ بناي آن را گذاشتند،از رهگذر شمار بسيار 

شان،شبكه هاي خبري گسترده نظير فاكس نيوز،و برنامه هاي راديويي 
گوناگون به مثابه نتيجه دخالت و برنامه باراك اوباما تصوير شد. اين كار 

مت در چشم بسياري از اين ليبرال ها به موسسه اي كه موجب شد تا حكو
بيشتر شريك فساد است تا مانع آن،جلوه كند. دوم،ادامه بحران بيكاري و 
ناتواني دولت در پاسخ بدان،كه به سبب اقدامات غير اساسي ايجاد شده بود، 
حكومت را در چشمان اين گروه ها بي خاصيت كرد. سوم،دموكرات در بهره 

ز بحران جاري هوشمندانه عمل نكردند. آنان به جاي آنكه با برداري ا
سياستي تهاجمي در برابر بانك ها و فساد گسترده در ميان شركت ها و وال 
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استريت و مديران موسسات بزرگ اقدام كنند و چاره اي براي بيكاري و 
كاهش قدرت خريد مردم انديشه كنند،به سرعت همه وقت و انرژي خود را 

تصويب قانون خدمات درماني جديد كردند. اين قانون،اما،از يك سو مصروف ِ 
به سبب رهبري ضعيف رئيس جمهور و رهبران حزبش در كنگره از بسياري 
از مباني مهم و با ارزش خود تهي شد و، از سوي ديگر، نمي توانست پاسخي 
فوري به بيكاران و مردمي باشد كه در حال از دست دادن خانه خود بودند. 
به عالوه آنها تالش زيادي در معرفي موارد مثبت و محبوب اين قانون 

تالش  ناموفق براي  همچنين،آنها وقت با ارزش زيادي را مصروف نكردند.
تصويب قانون مقابله با گرم شدن هوا و تعيين سقب توليد كربن از سوي 

ين حد صنايع كردند. اين در حالي بود كه نرخ بيكاري در اين دوره به باالتر
خود در سي سال گذشته رسيده و همچنان افزايش مي يافت. در هر دو 
مورد آنها موجب يس زنش شديد و خشم مردم شدند. راست ها به سرعت از 
اين فرصت بهره گرفته و دموكرات ها را متهم به تعصب ايئولوژيك و بي 

  ارتباطي و بي خبري از درد مردم كردند.
درس غلطي از دوره هاي پيشين كه ليبرال ها ي در واقع آنها در اين دوره  

پيشرو موفق به تصويب برنامه هاي مهم شده بودند،گرفتند. اگر به تاريخ نگاه 
كنيم،در مي يابيم كه دموكرات ها در دوره هاي رشد سريع اقتصادي و با 
اتكاء بر جنبش هاي اجتماعي و اتحاديه ها توانسته اند برنامه هاي مهم 

را به قانون تبديل كنند. قانون مهم تأمين اجتماعي محصول اجتماعي خود 
اواخر دهه سي ميالدي است كه كشور با پشت سر نهادن بحران اقتصادي 
بزرگ به دوره رشد سريع اقتصادي وارد شده بود.  بيمه هاي مهم مديكر و 
مديكيد (بيمه دولتي افراد مسن و ناتوان و فقير) هم در دوره نيمه دهه 

وره رشد اقتصادي و دوره جنبش حقوق مدني بود به تصويب شصت كه د
كنگره رسيدند. برخالف آن دوران و اتكاء به توده رأي دهنده و جو.اناني كه 
با هدف تغيير به اوباما رأي دهده بودند، دموكرات ها در اين دوره نه تنها از 

اكتيك مانورهاي ماهرانه سياسي در كنگره برخوردار نبودند بلكه برخي از ت
هاي سياسي آنها مانند معامالت پشت پرده با برخي سناتورها براي بدست 
آوردن رأي آنها، گرم گرفتن با البي هاي منفور مردم و غيره موجب خشم 
بسياري از هواداران آنها و تقويت چهره اي كه دست راستي ها در تالش 

ليبرال  ِ  بودند از آنها بسازند،شد. در حقيقت اين تاكتيك ها ضعف دولت
مدرن را نشان داد كه خود به دست همان دولت و سيستم رفاه كه در صدد 
گسترش آن است دچار فساد و انحراف مي گردد. اين درحالي بود كه 
بسياري از هواداران ورأي دهندگان جوان اميدوار بودند باراك اوباما فرانكلين 

ران و البي ها،يا روزولت ديگري خواهد شد كه به جاي توسل به محافظه كا
به جاي دوستي با شبكه قدرتمند ِ داراي منافع وِيژه، با توسل به رأي 
دهندگان و بي پرده درباره برنامه هاي خود با آنها سخن گفتن، به طور 
خستگي ناپذير با اجراي يك برنامه خود را براي برنامه ديگري آماده خواهد 

م اقتصادي تازه اي از كساني چون كرد. مثأل،باراك اوباما به جاي برگزيدن تي
نظر بسياري از مردم، خاصه رأي  پاول كروگمن،كساني را برگزيد كه از

دهندگان جوان و گروههاي ليبرال،خود از مقصران بحران اقتصادي  به شمار 
كسي مانند الورنس سامرز،رئيس تيم مي رفتند. در نگاه اين گروهها،

خزانه داري جرج بوش،آقاي پال اقتصادي اوباما،هيچ تفاوتي با وزير 
هر دو از مديران و گردانندگان "هنكز،نداشت. به قول آقاي فرانك ريچ: 

اصلي و سابق بانك هاي بزرگ اند كه خود بيش از همه در پديدآمدن بحران 
كنوني نقش داشته اند. اينها دررأس گروهي از افراد استراتژيست وال 

همواره به نوبت در دولت هاي  استريت و موسسات عظيم مالي هستند كه
مختلف سه دهه ي اخير دموكرات ها و جمهويخواهان مسئوليت هاي مالي 
مانند وزير خزانه داري و غيره را بدست مي گيرند تا بانك ها و وال استريت 
را نمايندگي كنند. همچنانكه نوريل روبيني،اقتصاد دان و هنرمند 

،مي گويد: "كار ستون پنجم"يلم سرشناس،به آقاي چارلز فرگوسن سازنده ف
بخش مالي وال استريت گام به گام نظام سياسي را تسخير كرده است؛هم 

  ). 22("دموكرات ها را و هم جمهوريخواهان را
اين فرآيند موجب شد تا بسياري از هواداران اوباما كم كم به اين گمان 

اي عملي براي رسند كه او بيشتر به نقش دولت در تئوري باور دارد تا نقشه 
بهبود وضعيت موجود داشته باشد.  مشكل ديگر دموكرات ها در اين 
دوره،پروراندن اميدي بزرگ و وعده هاي غيرعملي بزرگي بود كه اوباما در 
دوره مبارزه انتخاباتي خود به رأي دهندگان داده بود و نقش مسيحايي بود 

يي واقعي كه او براي خود تصوير كرده بود؛ بدون آنكه به توانا
خويش،سياست ها،و تاكتيك هاي ماهرانه براي عمل به آنها انديشه باشد. 
منابع نزيدك به بيل كلينتون مي گويند او از اينكه در هفته هاي پيش از 
اتنخابات،دموكرات ها نتوانسته اند سياست و پيام هماهنگ و واحدي را 

ند،شگفت زده بوده درباره وضعيت اقتصادي و برنامه هاي خود به مردم برسان
درصد از  8است. مثأل،بر اساس نظر سنجي سي بي اس/ تايمز تنها 

% از مردم شده 95آمريكائيان مي دانند دولت اوباما موجب كاهش ماليات 
% جمعيت را كه متشكل از ميليونرها و ميلياردهاست 5است و تنها ماليات 
  ). 23افزايش داده است (

  
  ن آوردن سالح قديميخشم دست راستي ها و به ميدا

دست راستي ها عالوه بر تصويب قانون بيمه درماني و كوتاه كردن دست  
برخي از موسسات رانت خوار خصوصي از وام هاي دانشجويي،از برخي ديگر 
از سياست هاي باراك اوباما به خشم آمدند. به گفته فرانك ريچ،ستون نويس 

لر و توافقاتي كه دولت با نجات جنرال موتورز و كرايس"نيويورك تايمز, 
اتحادبه هاي كارگري آنها انجام داد و محرك اقتصادي چند صد ميليارد 
دالري،كه برخالف تالش و خواسته دست راستي ها به جاي كاهش ماليات 
ثروتمندان به افزايش بودجه خدمات دولتي و انجام پروژه هاي زير بنايي 

ست كه خود را آماده كرده اند اختصاص يافت،چنان آنها را به خشم آورده ا
از دموكرات ها و  "حمام خون"كه در صورت كنترل سنا و محلس سنا 

ليبرال ها به راه بياندازند. قانون تازه بيمه خدمت درماني اگر چه كامل 
نيست و به سبب ضعف دموكرات ها و فشار بيش از اندازه دست راستي ها 

يمه دولتي،براي كساني كه برخي از مهمترين بندهي آن مانند گزينه ب
نتوانند از بخش خصوصي بيمه دريافت كنند،حذف شد،اا برخي از اصالحات 
اين قانون موجب فروزان شدن خشم دست راستي هاي و وال استريت شد. 
از جمله،در قانون جديد شركت هاي بيمه موظف شده اند هشتاد درصد از 

دامات پيشگيرانه كنند و حق بيمه دريافتي را به مصرف خدمات درماني و اق
تنها از بيست درصد باقي مانده براي پرداخت پاداش و مزايا به مديران 
شركت استفاده كنند. اين نسبت پيش از اين تقريبأ معكوس بود. 
همچنين،شركت هاي بيمه از اين پس نخواهند توانست متقاضيان دريافت 

بيمه محروم خريد بيمه را به سبب داشتن بيماري هاي سخت از خريد 
كنند. مهمترين بخش ،اما،ماده اي از قانون است كه هم بيمه را اجباري مي 
كند و هم دولت را موظف مي سازد به كساني كه توان خريد بيمه ندارند 
سوبسيد پرداخت كند. باتصويب اين بندها دست راستي ها با متهم كردن 

ح كردند كه او به جاي باراك اوباما به پيروي از سوسياليسم اين ادعا را مطر
  كمك به توليد ثروت در صدد توزيع مجدد ثروت برآمده است.

برنامه ي  استراتژيست هاي جمهوريخواهان،كساني نظير كارل راو مشاور  
سياسي اصلي پيشين جرج بوش،داراي دو بخش مهم بود؛ نخست بي تفاوت 

نتخابات،و كردن هر چه بيشتر دموكرات ها و ليبرال درباره رأي گيري و ا
سپس تهييج و بسيج حداكثري رأي دهندگان خود با تحت الشعاع قرار 
دادن علل اصلي بحران اقتصادي و انحراف اذهان از اين حقيقت كه باراك 
اوباما در واقع وارث اين مصيبت شده و اساس كار در دوران حاكميت 

ردن جمهوريخواهان بنا گشته است. براي تهييج پايگاه خود و دو قطبي ك
شديد جامعه آنها همان سالح موثر قديمي را به كار گرفتند؛ به ميدان 
آوردن برخي از عناصر افراطي و گروههاي دست راستي مذهبي با انگشت 
گذاردن و برجسته كردن برخي مسائل نظير مهاجرت،ساخت مسجد 
مسلمانان در مانهاتان نيويورك،تشكيك در محل تولد و مذهب باراك اوباما. 

در تبليغات خود از هر شيوه تهييج كننده و افراطي بهره جستند تا همه  آنها
گروههاي حاشيه اي را، كه برخي به فاشيسم گرايش يافته اند،مانند طبقات 
فرودست و بي ريشه،لومپن هاي خشمگين،گروههاي ضد همجنسگرايان،نژاد 

باتي پرستان،و گروههاي ضد يهودي را به حركت درآورند. مثأل ستاد انتخا
آقاي پاالدينو،نامزد پست فرمانداري نيويورك از افراطيون دست راستي،با 
مونتاژ و تركيب فيلم پورنويي،كه در آن زني با اسب در حال سكس است،و 
فيلمهايي از جشن سنتي برخي قبايل آفريقايي،فيلم جديدي ساخت و آن را 

اي ميل براي  با "تمرين مراسم افتتاحيه رياست جمهوري اوباما"با عنوان 
بزودي برخي گروههاي افراطي با به هم هزاران نفر از هواداران خود فرستاد. 

زدن سخنراني دمو.كرات ها و ظاهر شدن در اجتماعات با سالح و لباس 
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كابويي و گستراندن تهديد و ارعاب در جلب اذهان كوشيده و مانع گفتگو و 
دانا ميل بانك،از ستون  خانمبحث جدي درباره مسائل اصلي اقتصادي شدند. 

نويسان واشنگتن پست كه كتابي تحقيقي درباره برخي از گويندگان افراطي 
برنامه هاي تلويزيوني شبكه فاكس نوشته است،مي گويد كساني چون بايرون 
ويليامز،از دزدان بانك كهپيش از انتخابات مشمول عفو شده و از زندان آزاد 

انقالبي براي پاك كردن تمام "ود را شد،در نخستين روزهاي آزادي هدف خ
اعالم كرد.او پس  "كشور و كنگره از برنامه هاي دست چپي باراك اوباما 

ازسازمان دادن  چندين حمله به گروههاي پيشرو و زخمي كردن چند نفر 
مجددأ بازداشت شد. بزودي سطح تهديد ات بر ضد رئيس جمهور و برخي از 

ي رسيد كه آقاي بارتون گلمن در مجله ليبرال ترين اعضاي كنگره به حد
سطح تهديدات بر ضد رئيس جمهور و حكومت در باالترين حد "تايم نوشت: 

(سال نخست 1995خود پس از دوره اي است كه تيموتي مك وي در سال 
براي دوره دوم كلينتون) در اوكالهما با بمب بيشاز يكصد نفر را ترور كرد. 

ب و سازماندهي گروههاي مختلف به ظاهر تأمين بودجه عظيم به منظور جل
خو.د جوش از مردم خشمگين،آنها با طرحي تازه با شكايت به دادگاه عالي 
(كه جناح راست در آن غلبه دارد)، قانوني را كه مبلغي را كه شركت ها و 
افراد مي توانند در انتخابات هزينه كنند،محدود مي كرد،لغو كردند. به قول 

اين قانون موجب برداشتن سدي شد كه تا آن زمان  نيويورك تايمز لغو
دست كم از سرزير شدن سيل دالرهاي ناشناخته ميلياردرها و كمپاني هاي 

  بزرگ در انتخابات جلوگيري مي كرد.
  

  
  
  بازيگري ِ تي پارتي (جنبش چاي) و كارگرداني جريان راست 
به  هنگاميكه نخستين گروههاي كوچك به نام جنبش چاي در اعتراض 

برخي از سياست هاي دولت اوباما تشكيل شدند به آساني معلوم بود كه 
برخي از محافل دست راستي نقش اساسي در تهييج و سازماندهي و تأمين 
مالي آنها بر برعهده گرفته اند و در صدد برآمده اند تا بر پشت اين جنبش 

ستريت جورنال دوباره كنگره را فتح كنند. دشبكه فاكس نيوز و روزنامه وال ا
آقاي رابرت مورداك نقش فعالي بر عهده گرفت تا هر چه بيشتر جنبش 
چاي و گروههاي مشابه آن را برجسته تر كرده و به آنها پوشش خبري درجه 

[در آستانه "يك دهد. به نوشته ستون نويس نيويورك تايمز: 
انتخابات]هرچه بيشتر به نظر برسد كه گويي بدنه اجتماعي جنبش چاي 
مصدر دار امور درحزب جمهوريخواه و تعيين كننده سياست ها و شعارها 

در واقع رهبري  - است،آسان تر خواهد بود تا توجه از گناهكاران اصلي كه
و مسببان واقعي بحران  -كنندگان پنهان و اصلي جنبش چاي هستند

كنوني اند،منحرف شوند. آناني كه همچنان مشغول افزودن بر نقدينگي خود 
آنهم در هنگامه اي كه آمريكائيان معمولي درحال از  -ر كردن جيبو پ

مي  -دست دادن شغل،خانه،و اندوخته هاي بازنشستگي خود هستند
.  آقاي مت تايبي،از اديتورهاي مجله رولينگ استون،كه با انتشار "باشند

و برخي مقاالت جنجالي و پرخواننده در  "گريفتوپيا..."كتاب تازه اي به نام 
ره بحران اخير جنجالي آفريد،درباره شيوه هاي وال استريت در فريب مردم با

عادي مانند بدنه جنبش چاي و جلب همكاري و همدلي آنها مي گويد: 
گروههاي خون آشام اقتصادي و كساني كه بحران را ايجاد كردند با ترويج 

بر )كه در صورتي كه از كنه و نكات اساسي آن با خ24ايده ليبرترينيسم،(
نباشي بسيار فريبا و جذاب است،با جلب نظر بسياري از مردم عادي بر ضد 
دولت و هر نظارت و دخالت دولت عمأل مي كوشند تا راه دولت را براي 
تنظيم مقررات اقتصادي و كنترل وال استريت سد سازند.  درك مردم عادي 

از پيچيدگي از نظارت و مقررات دولتي بر پايه تجربه روزمره آنهاست و آنها 
ويژه مسائل مالي و بازار سهام و سرمايه گذاري آگاهي ندارند. مثأل آن 
كساني كه مغازه دارند و كسب و كار كوچكي دارند دولت را مأمور بهداشت و 
شهرداري مي دانند كه هر روزه با آنها درباره مسائل كسب و كارشان و آيين 

تأثير تبليغات آگاهانه و نامه هاي مختلف درگيري دارند. آنها سپس تحت 

بسيار هدفمند جريان راست به هر نوع نظارتي از سوي دولت در اقتصاد 
تعميم مي دهند و نمي دانند هنگامي كه سخن درباره وال استريت و غول 
هايي نظير جي پي مورگان،سيتي بانك،گلدمن ساكس،و امثال آن است يك 

را براي آنها مشكل تر و بازي كامأل متفاوت در جريان است. آنچه موضوع 
براي ماشين عظيم تبليغات راست ها آسان تر مي كند اين است كه دستگاه 
عظيم مالي جهان مدرن كنوني به طور باور نكردني پيچيده است. بنابراين، 
مردم عادي يعني گروههايي كه بدنه اجتماعي جنبش چاي هستند يا بايد 

كار سخت و وقت گيري اين دستگاه مدرن پيچيده را درك كنند،كه 
يعني نظرات و  -هست،يا با پذيرش شعار ساده و همه فهم دست راستي ها

در عمل به  - مقررات بد است ، فقدان نظارت و مقررات زدايي خوب است
صف گروههايي به پيوندند كه اين گرايشات را بر ضد منافع همين بدنه 

دست راستي  اجتماعي سازماندهي مي كنند. هم اكنون من مطمئن هستم
ها از همين جنبش بهره گرفته تا برخي از اصالحاتي را كه  دموكراتها در 
قانون نظارت بر بانك ها و موسسات مالي و كنترل بيشتر بر وال استريت 

 چاي ). جنبش25ايجاد كردند،لغو كرده و وضع را به دوره پيش بازگردانند (
 هم تا داد داشتند نياز كه را پوششي جمهوريخواه حزب و ها راستي دست به

 و سازند پنهان را استريت وال و بزرگ ي ها كمپاني با خود تنگاتنگ ارتباط
 راست،كه جريان كنند فراموش مردم آنها پوپوليستي اعتراض پناه در هم

 دادن اجازه با كه گروهيست همان دارد، عهده بر را چاي جنبش كارگرداني
اخيراٌ  را اخير اقتصادي بحران فوران و تاريخ بودجه كسري بزرگترين بوش به

  موجب شدند.
ماشين تبلغي عظيم جريان راست در تبليغات خود از هر شيوه  عالوه بر آن،

تهييج كننده و افراطي بهره جست تا همه گروههاي حاشيه اي را، كه برخي 
حتي علنأبه فاشيسم گرايش داشته،گروههاي بي ريشه،لومپن هاي 

نسگرايان،نژاد پرستان، و مانند آن را به حركت خشمگين،گروههاي ضد همج
درآورند. هدف آنها تحريك و تهييج هر چه بيشتر و دو قطبي كردن و به 
خشونت كشاندن فرهنگ و اجتماعات سياسي پيش از انتخابات براي تحت 
الشعاع قرار دادن علل واقعي پيدايش بحران  بود. مثأل ستاد انتخاباتي آقاي 

ست فرمانداري نيويورك از افراطيون دست راستي،با مونتاژ و پاالدينو،نامزد پ
تركيب فيلم پورنويي،كه در آن زني با اسب در حال سكس است،و فيلمهايي 
از جشن سنتي برخي قبايل آفريقايي،فيلم جديدي ساخت و آن را با عنوان 

با اي ميل براي هزاران نفر  "تمرين مراسم افتتاحيه رياست جمهوري اوباما"
هواداران خود فرستاد. خانم دانا ميل بانك،از ستون نويسان واشنگتن  از

پست كه كتابي تحقيقي درباره برخي از گويندگان افراطي برنامه هاي 
)،مي گويد كساني چون بايرون 26تلويزيوني شبكه فاكس نوشته است (

 ويليامز،از دزدان بانك،كه پيش از انتخابات مشمول عفو شده و از زندان آزاد
انقالبي براي پاك كردن تمام "شد،در نخستين روزهاي آزادي هدف خود را 

اعالم كرد.او پس  "كشور و كنگره از برنامه هاي دست چپي باراك اوباما 
ازسازمان دادن  چندين حمله به گروههاي پيشرو و زخمي كردن چند نفر 

از مجددأ بازداشت شد. بزودي سطح تهديد ات بر ضد رئيس جمهور و برخي 
ليبرال ترين اعضاي كنگره به حدي رسيد كه آقاي بارتون گلمن در مجله 

سطح تهديدات بر ضد رئيس جمهور و حكومت در باالترين حد "تايم نوشت: 
(سال نخست 1995خود پس از دوره اي است كه تيموتي مك وي در سال 

اداره  دوره دوم كلينتون) در اوكالهما با بمب بيشاز يكصد نفر را ترور كرد. و
سرويس مخفي(سكرت سرويس) اياالت متحده در گزارشي،كه در روزنامه 
بوستون گلوب منتشر شد،اعالم كرد كه تعداد تهديدها براي رئيس جمهور و 
برخي از اعضاي ليبرال كنگره به چنان حدي رسيده است كه فرصت 

ش هركاري را از آن اداره گرفته است. در اين ميان جمهوريخوان سنتي و بخ
 "مرزبندي"اليگارشيك درحاليكه  در گفتگوهاي رسانه اي غير مهم با آنها 

مي كردند،اما در پنهان از نقش به سزاي آنها در تغيير فضاي سياسي به سود 
  .خويش و بسيج برخي رأي دهندگان آگاه بودند

  
  وجه سوم استراتژي جريان راست

بر روي رأي دهندگان از سوي ديگر استراتژيست ها و مروجين راست،كار     
مستقل و متغير را براي جلب رأي آنها در صدر كار خود قرار دادند. در 
اياالت متحده هر نامزد و حربي كه بتواند درصد قاطع بيشتري از رأي اين 

در ميانه  1994گروه ها را بدست آرد،انتخابات را خواهد برد. مثأل،در 



      مقاالت
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%از 49واهان توانستند نخستين دوره  رياست جمهوري كلينتون،جموريخ
آراي مستقل را نصيب خود سازند تا اكثريت كنگره را پس از يك دوره 

بدست آوردن رأي همين گروهها باراك  2008طوالني بدست آرند. در سال 
اوباما را با فاصله اي بسيار بر جان مك كين پيروز كرد. در دوره 

بدست آرند كه  % از آراء اين بخش را58اخير،جمهوريخواهان توانستند 
موفقيت بزرگي است. براي مستقل ها و رأي دهندگان متغير،مهم ترين 
مسئله درانتخابات  نرخ بيكاري و وضعيت اقتصادي بود. در دوره پيش آنان 
به سبب افراط گرايي دولت جرج بوش و هزينه هاي سرسام آور جنگ هاي 

ي حزب دموكرات رأي خاورميانه،با اكثريت قاطعي به باراك اوباما و نامزد ها
حوزه انتخاباتي،كه در انتخابات رياست جمهوري گذشته به  48دادند. مثأل،

جان مك كين رأي داده بودند و از پايگاههاي سنتي حزب جمهوريخواه 
بودند به سبب نارضايتي گسترده از دوات جرج بوش در همان انتخابات به 

خواهان موجب شد تا نامزد هاي دموكرات رأي دادند. تالش موفق جمهوري
اين دو گروه رأي دهنده كمتر از دوسال بعد از انتخاب شدن اوباما، به اين 
نظر رسند كه نه تنها  بسياري از وعده هاي دموكراتها درباره بهبود وضعيت 

اقتصادي و تغيير عملي نشده است بلكه اوباما تنها سخنران خوبي است كه  
اين وري وانمود مي كرد ناتوان است. بيش از آنچه در انتخابات رسايت جمه

در حالي بود كه به قول خانم مورن داد،ستون نويس نيويورك تايمز،اوباما 
گويي ژن تهاجمي عمل كردن و در لباس دادستان ظاهر شدن براي دفاع از 
حقوق مردم نداشت تا به جاي آنكه برخي از اعضاي كابينه اش با  نوشتن 

بانكها و وال استريت در برخي نشرياتي كه مقاالت درباره فساد گسترده 
بيشتر مورد توجه روشنفكران هستند،با صداي رسا كالهبرداري بانكها را 
اعالم كند، تا بگويد وال استريت چگونه همه را بازي مي دهد و چگونه اين 
بحران را پديد آورده و اكنون دولت او را مقصر جلوه مي دهد،بنابراين در 

د به مثابه كسي كه پيشتاز دفاع از منافع چشم بسياري او خو
بانكهاست،جلوه كرد. رأي دهندگان نه تنها بي سبب بي اطالعي اعتبار الزم 
را به دولت براي پيشگيري از سقوط بيشتر ندادند،بلكه حتي آن را مسئول 

  .كارهايي دانستند كه در دوران جرج بوش انجام گرفته بود
طور سنتي همواره در انتخابات ميان شركت پايين رأي دهندگان،كه به  

دوره اي كمتراز انتخابات هم زمان كنگره و رياست جمهوري است،از ديگر 
علل شكست سنگين دموكرات ها بود. در هر انتخاباتي ميزان شركت 
كنندگان و شمار كساني كه در ساعات نخستين و پيش از تشكيل صف هاي 

بسيار مهم است. شور و هيجان  دراز رأي گيري به پاي صندوق رأي مي روند
انتخاباتي و بسيج هواداران از عوامل مهم است. در اين انتخابات،بر خالف 
انتخابات دوره پيش كه نامزدي باراك اوباما و تحرك خاص او پايگاه دمكرات 
ها خاصه جوانان را بسيج كرده بود،هيجان و شورآفريني به سود 

شديد شركت هواداران دموكرات  جمهوريخوان بود. همين امر موجب كاهش
حوزه انتخاباتي،نامزدهاي برنده،كه همه از  34ها در رأي گيري شد. مثأل،در 

حزب جمهوريخواهان بودند،رأي كمتري از نفر دوم و شكست خورده در 
انتخابات دوره پيش،كه  نيز همه از حزب جمهوريخواه بودند،بدست آوردند. 

ا اميد تغغيرات بزرگتر در دوره پيش به جوانان و رأي دهندگاني،كه اغلب ب
اوباما رأي داده بودند،از سازش هاي او با وال استريت و كوتاه آمدن او در 
قانون بيمه درماني به سود دست راستي ها ناراضي بودند. براي اين 

مهم نبود چقدر پرزيدنت اوباما سخنان درشت درباره وال استريت و گروه،
درباره جدي بودن قانون نظارتي جديد بر  حرص و طمع آنها بگويد،يا

موسسات مالي و بانكها سخنراني كند. اين سخان تا پيش از رئيس جمهور 
شدن و از سوي اوباماي ِ كانديد آنها را اميدوار مي كرد. آنها اكنون،اما،از 
اوباماي ِ رئيس جمهور انتظار عمل داشتند. همچنانكه آقاي فرانك 

مهمترين حقيقت تلخ براي "تايمز مي نويسد:ريچ،ستون نويس نيويورك 
هواداران جوان رئيس جمهور وطبقه متوسط و كارگر آن است كه همان 
نظمي،كه كشور را به چنين مصيبتي دچار كرد،نه تنها همچنان پا 
برجاست،بلكه قوي تر از پيش شده است. مسئله اين است كه در همين 

ه اند،برخي بانك ها، كه به اين بحران اخير ثروتمندان بازهم ثروتمندتر شد
بهانه كه بسيار بزرگ اند كه ورشكستگي آنها موجب فروپاشي كل اقتصاد 
مي شود،باز هم بزرگتر شده اند،و مسببين بحران اخير آزادتر از پيش كار 

   ."مي كنند

از نظر آنها آنجلو مازيلو ها همچنان آزاد و در حال بيشتر كردن ثروت 
قاي انجلو مازيلو،رئيس پيشين كانتري وايد،بزرگترين آ بادآورده خود هستند.

موسسه وام رهني اياالت متحده تا پيش از بحران،و پدر خوانده وام هاي 
ارزان درجه دو،كه آميخته با انواع فريب ها براي به دامن انداختن مردم 
طبقات فقير و كم درآمد بود. نميويرك تايمز مي نويسد بعد از اين همه 

ضد او،آقاي مازيلو از سوي كميسيون ناظر بر وال استريت،تنها  شكايت بر
ميليون دالر جريمه شده است درحاليكه پاداش و مزاياي او در همان  47

همچنانكه مت  ميليون دالر رسيد. 521دوره چند ساله كارهاي خالف به 
نقش ستون "فيلم مشهور  ديمون،هنرپيشه مشهور هاليود كه در نقش راوي

كشور ما بدست عده اي از رهبران وال استريت و روساي "گويد:  مي "پنجم
كمپاني هاي بزرگ كه با دسترسي به اطالعات.ويژه سود هاي هنگفت به 
جيب زده اند،غارت شده است. آنها كشورو صنايعي را كه خود در آن كار مي 
كرده اند نابود كرده و جهان را به كام چنين بجراني فرود بردند و سپس با 

ناره گرفتن از ويراني به كار ديگري مشغول شده اند درحاليكه ثروت و ك
قدرت آنها دست نخورده باقي مانده است. تنها چهار نفر از مديران بانك 
بزرگ لي من برادرز،كه ميلياردها دالر از سرمايه هاي خرد مردم و صندوق 

زنگ  2009هاي بازنشستگي را برباد داد و ورشكستگي آن در پاييز سال 
جدي بودن بحران را به صدا درآورد، بيش از يك ميليارد سود ويژه براي آن 

   "سال به جيب زدند.
  

  سياسي و چالش هاي جريان راست -چشم انداز اقتصادي
با اينهمه، اگر چه جمهوريخواهان به پيروزي هايي دست يافتند كه دو سال 

ز دست دادن شمار شكست دموكرات ها به رغم ا،پيش غير قابل تصور بود،اما
زيادي از كرسي هاي مجلس نمايندگان و واگذار كردن كنترل آن به 
جمهوريخواهان،شكستي استراتژيك نخواهد بود. تصويب قانون خدمات 
درماني،به رغم نواقص زياد آن،مردم را يك گام اساسي به بيمه درماني 

كنترل  همگاني و ارزان نزديك تر كرده است. برخي قانون هاي بهتر براي
موسسات مالي و بانك ها تصويب شده و دست بانكهاي بزرگ از وام هاي 
تحصيلي دانشجويان كوتاه شده است. تغييرات دموگرافي همچنان در دراز 
مدت به سود تغييرات ليبرال و دموكراتيك است. هنوز ميزان محبوبيت 

اول  باراك اوباما بيشتر از محبيوبيت رونالد ريگان در نيمه نخست دوره
رياست جمهوري اش است كه با بحراني به مراتب كم دامنه تر مواجه بود. 
جمهوريخواهان در حالي به قدرت نزديك مي شوند كه هيچ برنامه تازه اي 
براي مقابله با بحران اقتصادي،جدا از برنامه هايي كه خود عامل ايجاد بحران 

طبقات مياني و كم كنوني بوده است،ندارند. از همه مهمتر شورش بخشي از 
درآمد بر ضد سياست هاي دولت و پشتيباني از جمهوريخواهان،كه يا همان 

،اعتراضي است كه هر زمان مي "جنبش چاي"بخش اصلي بدنه اجتماعي 
تواند به جهت گيري بر ضد دست راستي ها،كه اكنون كنترل و هدايت آن را 

لي و رسانه اي با زبر دستي تاريخي خود،و به سبب حجم عظيم منابع ما
خود،به دست گرفته اند، تبديل گردد. اين اعتراض در واقع اعتراض اليه هاي 
كمترآگاه و كاركنان موسسات خرد توليدي، ساكنان شهرها ي كوچك و 
روستاها ،خاصه در اياالت جنوبي و غرب ميانه،بر ضد وال استريت بود. آنها 

دولت بي توجه به وضعيت  در واقع از دولت عصباني بودند چون به نظر آنها
مردم عادي،شتاب آلود به نجات بانكها شتافت. جمهورخواهان،اما،با مهارت 
اعتراض اين بخش از مردم را،كه اعتراضي به افزايش شكاف طبقاتي،كسري 
بودجه عظيم،نرخ باالي بيكاري،و ترزيق بي سابقه پول ماليات دهندگان به  

و سياست هاي نظارتي دولت در بانكها  بود،به اعتراض بر ضد حكومت 
  اقتضاد تبديل كردند. اين وضعيت نمي تواند دائمي باشد.

با وجوديكه جمهوريخواهان بر پشت جنبش چاي به قدرت رسيدند،اما يك  
نكته آشكار است كه نخستين گروهي كه پس از استقرار نمايندگان جديد 

اهد شد،همين كنگره بر صندلي هاي خود به تدريج از صحنه اصلي محو خو
اعضا و هواداران عادي چنبش چاي خواهند بود. همانطور كه فرانك ريچ در 
نيويورك تايمز مي نويسد توده عامي اين جنبش نه توان مالي و نه 
سازماندهي الزم را دارند تا بتوانند راه خود را به پستو هاي قدرت جمهوري 

جمهوريخواهان و خواهان بگشايند. آنهايي كه چك هاي بزرگ را در وجه 
براي پيروزي و خيزش آنها نوشتند،كارگردانان ميدان خواهند بود.  
استراتژيست ها و نخبگان اصلي اليگارشي راست و رهبران حزب 
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جمهوريخواه خود را آماده كرده اند كه به محض آغاز برنامه كاري كنگره با 
چاي بازگشت به سياست هاي سابق از تسلط برخي از نمايندگان جنبش 

واعضاي غير وابسته به جريان اليگارشيك بر كميته هاي كنگره و ورود به 
باشگاه  برنامه ريزان و سياست سازان ِ آن جلوگيري كنند. آنها حتي پيش از 
انتخابات در حاليكه در گفتگو با رسانه هاي داخلي با ستايش از اين تشكل 

ريات اروپايي مانند ها در تالش تهييج بيشتر آنها بودند،در گفتگو با نش
اشپيگل و لوموند با صراحت با تحقير بدنه اجتماعي اين جنبش بر عزم خود 

آنها در كارهاي اصلي مانند تعيين استراتژي  "دخالت"براي جلوگيري از 
اتاق پذيرايي و "سخن مي گفتند.  به گفته فرانك ريچ از نيويورك تايمز: 

بلكه به ميليارد هايي نظير جايگاه اصلي نه به اعضاي عادي جنبش چاي 
برادران كّچ،از مالكان صنايع نفت،و ديگر سران وال استريت،كه بخش عمده 
هزينه سرسام آور انتخابات جمهوريخواهان را تأمين كرده اند،اختصاص 
خواهد يافت. براي رهبران دست راستي،جنبش چاي و بدنه اجتماعي 

انتخابات و روز رأي  -ان جنگآن؛اما،سربازان پياده نظام اند كه پس از پاي
بايد به پادگان هاي خود برگردند. آنچه  بدنه اجتماعي جنبش چاي  -دادن

مي خواهد كاهش بوروكراسي و هزينه هاي جاري حكومت و كاهش كسري 
بودجه است. آنها خواستار كاهش كسري بودجه حتي با كاستن از بودجه 

نكها و شركت هاي بزرگ و نظامي اند. آنها همچنين با افزايش ماليات با
ثروتمندان مخالفت اصولي ندارند. گروه هاي نخبه و اليگارشيك حزب 
جمهوريخواه و دست راستي ها،اما،خواهان بازگشت به همان سياست 
ديرينه،كه در چند دهه گذشته كم و بيش بر امور حاكم بوده است،و لغو 

ين گروه تثبيت و برخي از اصالحات دولت اوباما هستند. مهمترين دغدغه ا
دائمي كردن تخفيف مالياتي بي سابقه براي ثروتمندان،لغو مواد پيشرو قانون 
خدمات درماني،افزايش بودجه نظامي،و لغو برخي مقررات تازه نظارت بر 
صنايع و بانكها،و به خصوص جلوگيري ازتصويب قوانين نظارتي بيشتر است. 

چاي و برخي از افراد و بنابراين و با توجه به اين شكاف بين جنبش 
گروههاي پوپوليست در كمپ جمهوريخوهان،پيروزي آنها در انتخابات ميان 
دوره اي و تسلط بر مجلس نمايندگان به معناي پايان كار ليبرال ها و دولت 
اوباما نيست. چالش بعدي جمهوريخواهان تعامل با جنبش چاي به نحوي 

تخابات رياست جمهوري آينده است كه تنور فضاي سياسي را همچنان تا ان
  داغ  نگه دارند.

با وجوديكه باراك اوباما به نظر مي رسد پيام دست راستي ها را شنيده و از  
حمله به آنها و برجسته كردن وضعيت فالكت بار كارگران و طبقات متوسط 
در سخنان خود كاسته، برخي از مشاوران ليبرال خود را كنار گذاشته و در 

ييرات خوشايند آنهاست،اما، در آينده نزديك گسترش موج صدد برخي تغ
نفرت و خشم از باراك اوباما در جبهه راست و تي پارتي همچنان كم و بيش 
شعله ور خواهد ماند. بذر نفرت و خشمي كه در ماهاي پيش از انتخابات از 
سوي راست افراطي گسترانده شده است محتمأل در دو سال باقي مانده به 

ت رياست جمهوري آينده همچنان نه  تنها باراك اوباما،برخي از ياران انتخابا
نزديك،و نقش قانوني دولت در نظارت بر اقتصاد او را در بر خواهد 
گرفت،بلكه اين خطر وجود دارد كه آتش اين خشم و افراط گرايي قربانيان 

ت خرد تري درهمه مناطق كشور بيابد. تي پارتي اكنون و با پيروزي كه بدس
آورده ،و يا بهتر است گفته شود بدنه اصلي آن اينطور تصور مي كند،خود را 
داراي رسالتي مي داند كه از سوي اغلب رأيدهندگان تأييد شده است. تنها 
چيزي كه ممكن است آتش خشم نهفته و آشكار در ميان اين گروهها،از يك 

اقتصاد به سو،و در ميان ساير بخش هاي جامعه را فروكش كند تحولي در 
سود كاهش بحران و فشار بر طبقات فرودست جامعه و كاهش شديد بيكاري 
است. اين نخستين بار در تاريخ نيست كه ترس و هراس از آينده نامعلوم و 
وضعيت فالكت بار اقتصادي در ميان طبقات فرودست و خورد شده 
اجتماعي منجر به ايجاد جنبش هاي خشماگين پوپوليستي مي گردد كه 
خشك و تر را با هم مي سوزاند. از نخستين اهداف اين جنبش هاي 

 مهاجران، خشمگين،برخي برنامه هاي نظارتي دولت،اقليت هاي نژادي،
  و ليبرال ها هشتند.  چپگراها، روشنفكران،

با تأسف بايد گفت تاكنون هيچكدام از دو حزب حاكم در صحنه سياسي 
راي حل و فصل بحران اقتصادي اياالت متحده برنامه اي جامع و عملي ب

بدست نداده است. بهترين توصيف را از وضعيت اقتصادي كنوني آقاي مت 
درحاليكه كمپاني "بدست مي دهد:  "يو اس تودي"كرانتر،گزارشگر روزنامه 

ها منتظر افزايش شديد درآمد در فصل سوم سال هستند،پول نقد درحال 
ها،اما،به جاي هزينه كردن  سرازير شدن به صندوق هاي آنهاست. كمپاني

اين پول در امور عادي و مورد انتظار مانند سرمايه گذاري تازه و افزايش 
نيروي كار درحال به جيب زدن پول مزبور و نگهداري آن در حسابهاي خود 
و بازخريد سهام خود هستند. آنها اعالم كرده اند كه درصدد هستند تا به 

منتشره خود را بازخريد كنند. بيش از پنج  ميليارد دالر از سهام 273ميزان 
برابر سال پيش. اين نشانه آن است كه بسياري از كمپاني ها ترديد دارند تا 
سرمايه خود را مصروف سرمايه گذاري و افزايش نيروي كار كه موجب رشد 

  "اقتصادي خواهد شد بكنند
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  و اقتصاد، زن را آفريد
  

  ن سيپلسيلونوشته: 
  2010اوت  18برگرفته از لوموند 

  پيمبري -نجمه موسويبرگردان: 
  

بيني كرده است: وقتي  الري سامرز مشاور اول اقتصاديِ اوباما، چنين پيش
مردان بين  6/5شش سال آينده اقتصاد رشد خود را از سربگيرد  -در پنج

اركنند سال، شايد هم تعداد بيشتري، نخواهند توانست دوباره ك 54تا  25
ها ندارد و يا اين كه آنان شايد  زيرا آمريكا ديگر چيز جالبي براي ارائه به آن

اي كه در آن زمان در حال رشد  كردن خود را با جامعه ديگر قدرت هماهنگ
  است نداشته باشند. 

توانند  ي نيوزويك نيز نوشت: خوشا به حال مرداني كه زنانشان مي نامه هفته
يند، زيرا در آن زمان براي زنان همه چيز بر وفق مراد از پسِ مخارجشان برآ

ي زنان  ي مرد نخواهد بود بلكه مردانند كه گذشته خواهد بود. ديگر زن آينده
  محسوب مي شوند. 

ها اين است:  آقايان كمربندها را محكم كنيد! آخرين اكتشاف آمريكايي 
  ايد!  آقايان شما از دست رفته

اول خود را به اين مبحث اختصاص داده است:  ي نيوزويك تيتر نامه هفته
ي آتالنتيك  چنين ماهنامه ي بحران اقتصادي كنونيِ آمريكا زنانند. هم برنده
گزار  ي تابستان خود را به اين موضوع اختصاص داده است. پايه ي ويژه شماره

ي خود را امضا كرده  وب سايت دوبل ايكس، هانا روزن با اين عنوان نوشته
  يانِ مردان.است: پا

با چند آمار شروع كنيم :اگرچه خسته كننده است اما روشنگرانه نيز 
گذاريم زيرا روي  باشد. اين اعداد و ارقام را درهم برهم در مقابل شما مي مي

  آيند:  ها از كدام طرف مي رينگ بوكس هيچ وقت نمي توان دانست كه ضربه
% آن را 66ا حذف شده اند در آمريك 2007از يازده ميليون پستي كه از سال 

% نيروي كارهستند. در  54كردند در حالي كه مردان  مردان اشغال مي
  اند. ها ريسك بيشتري هست اغلب مردانه هايي كه در آن اقتصاد مدرن، شغل

دادند. در حالي كه در  %درآمد خانواده را تشكيل مي 6، زنان 1970در سال 
يداكرده است. با اين ريتم در سال % افزايش پ 42.2حال حاضر اين سهم به 

هاي خانواده كامال برعكس  نقش زنان و مردان در تامين هزينه 2019
  شود.  مي

بيشتر از   ساله ها زنان ديپلمه 44تا  30براي اولين بار در تاريخ، در ميان 
  مردان هستند.

ي بيزنس كلمبيا در آمريكا صورت گرفته  طبق تحقيقاتي كه توسط مدرسه
تر از  شركتي كه موفق 1500، در ميان 2006و  1992هاي  ين سالاست، ب

ا اكثريت كارمندان را تشكيل مي دادند. ه بقيه هستند، زنان در آن
هايي كه با بيشترين مشكل مواجهند آن هايي هستند كه در ميان  شركت

اند ساختمان سازي، ذوب آهن  كادرهايشان زنان كمتري دارند، از آن جمله
  و....

هاي آينده قادر به ايجاد كار خواهند بود تنها  اي كه در دهه پانزده رشتهبين 
ي آن مردانه است: مهندسي كامپيوتر و نگهباني ادارات و اماكن  دو رشته

عمومي. در سيزده بخش ديگر، از جمله پرستاري، كارهاي خانگي و 
  ها زنان كامال در صف اول قرار دارند.  رسيدگي به بچه

ها را اشغال  % پست 51.4توسط مديريت زنان در حال حاضر هاي م در رده
% مي رسيد.  26.1اين رقم تنها به  1980مي كنند در حالي كه در سال 

% و در شراكت در دفاتر وكالت  54ها و ادارات بيمه به  حضور زنان در بانك
  % ، يك سوم پزشكان را زنان تشكيل مي دهند.  45به 

وسسين آن هستند دو برابر  ميانگين هايي كه زنان م درصد شركت
  هاي تأسيس شده در سطح كشور است.  شركت

التحصيل شده اند  فارغ 2010از ده دانشجويي كه در سطح ليسانس در سال 
ليسانس  شود كه فوق شش نفر آن زن هستند. اين عدد شامل كساني مي

ان % آنان زن هستند. در اين آمارگيري تنها دانشجوي 60گيرند كه   مي
% 50ي حقوق و پزشكي  اند. در رشته آمريكايي مورد بررسي قرار گرفته

  دانشجويان دخترند. 
دانند كه تا سطح  دبيران مي ي  بهتر است ديگر ادامه ندهيم زيرا همه

خوانند و نمرات بهتري دارند.  دبيرستان، دختران بهتر از پسرها درس مي
ست در حال فرو ريختن است. موانعي كه تا به حال پيش پاي دختران بوده ا

نشيني است ماچيسم  اي كه توليد صنعتي روز به روز در حال عقب در جامعه
نيز بايد بيرون برود. حتا هانا روزن مي نويسد ديگر سمبل ماچيسم كه 

خورد. به قول نانسي كوهن،  كابوي سيگار مالبرو بوده به درد تبليغ هم نمي
س اسكول كه چنين مي نويسد: ما شاهد استاد دانشگاه معروف هاروارد بيزن

هاي  ي زيرزميني هستيم، زنان در پانزده سال آينده اكثر محل يك زلزله
  كاري را اشغال خواهند كرد. 

هاي بزرگ را زنان تشكيل  % رئساي شركت3درست است كه هم اكنون تنها 
ها  % حقوق مردان را در همان پست77هاي مشابه، زنان  دهند و در پست مي
% رشد 43حقوق باال براي زنان نسبت به مردان  2009گيرند اما در سال  يم

صنعتي ديگر زور و  - ي پست داشت. طبق گفته مادام روزن در جامعه
داري ميساخت، مطرح  ها را ارباب توليد سرمايه ي فيزيك مردان كه آن اندازه

و هم  نيست بلكه داشتن هوشمندي اجتماعي، توانايي بازگشايي در ارتباطات
ها هم هيچ  چنين تمركز خصوصيات الزمي هستند كه مي توان گفت اين

  باشند. آينده اين را نشان خواهد داد. يك نقطه قوت مردان نمي
اي چون، قدرت دستوردهي، عقاليي بودن، خودكنترلي، و  خصوصيات قديمي

ميل به ريسك كردن خصوصياتي هستند كه در بحران كنوني درهم لهيده 
هايي چون صنعت ماشين سازي، امور مالي و ساختمان كه تا  رشته شدند. در

بي « اي  به حال مردان چون مديراني عاقل و مسلط رفتار كرده بودند چهره
اي هيستريك. اين  از خود نشان دادند اگر نخواهيم بگوييم چهره» منطق

هاي  كردند رشد امالك هزاران ساله است و ماشين مردان بودند كه گمان مي
امريكايي هيچ وقت تغيير نخواهند كرد. امروزه در مدارس بزرگ مديريت 

الدج، استاد نورد  بسيار مد شده است. طبق گفته جمي» ليدرشيپ حسي«
گويند  استرن كالج بيزنس اداري: هيچ وقت به دانشجويان به طور واضح نمي

  تان را رشد دهيد ولي در واقع اصل آموزش اين است.  بخش زنانه
مي شمارند از اين قرارند: » مدير خوب«اتي كه امروزه براي يك خصوصي

دادن به  ها، امكان گري و تشويق ديگران، انگيزه دادن به آن توانايي مربي
شان نه اين كه فقط بتوانند خوب  هاي اكثريت ممكن براي بيان خالقيت

  دستور بدهند.  
دان باشند اما به نظر شوند؟ نه اين كه مردان نا و مردان در اين ميانه چه مي

ها مشكلي اساسي براي تطبيق خود با اين شرايط دارند. جنس  آيد كه آن مي
مذكر كمتر قادر است خود را زير سوال ببرد و رفتارهاي نويي در پيش 
بگيرد. همان طور كه ژاكلين كينگ، مشاور امريكايي آموزش و پرورش 

  اهد داد.   گويد: اقتصاد جديد به مردان امكان كمتري خو مي
*  
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  انتگريسم اسالمي

  و بردگي جنسي در ايران
  

هاي  پروفسور و داراي كرسي كارلسون در پژوهش، دونا. ام. هوقس: نوشته
  فمينيستي دانشگاه رود آيلند 

    پيمبري -نجمه موسوي: برگردان
  

باشد. او  ي قاچاق زن و كودك مي المللي در زمينه دونا هوقس محققي بين
يعي در مورد قاچاق جنسي نان در آمريكا، روسيه، اوكراين و تحقيقاتي وس

كره انجام داده است. او هم چنين يكي از نگارندگان حقوق زنان در آمريكا 
 باشد. مي
  

توان از فشار كامل  هاي اسالمي در يك جامعه را مي ميزان تسلط انتگريست
ها و مطلق بر رروي حقوق و آزادي زنان قضاوت كرد. در ايران، مال

هاست كه به زنان و دختران قوانين و تنبيهات تحقيركننده و ساديسمي  سال
كنند. رژيم، به اين وسيله زنان را در سيستم آپارتايد  خود را تحميل مي

با حجاب اجباري، با شهروند دست دوم   كند كه اي مي جنسي مبدل به برده
ا را مورد تبعيض ه به حساب آمدنش، با تنبيهاتي شبيه شالق و سنگسار آن

  دهد. قرار مي
ها روش جديدي براي  در پيروي از اين مسئله، در دنيا انتگريست

اند: خريد و فروش آنان به منظور فحشا.  كردن زنان و دختران يافته غيرانساني
شناختن آمار دقيق تعداد زنان بسيار مشكل است اما بر طبق يك منبع 

درصد  635هاي اخير  ه در سالرسمي در تهران درصد دختران جوان فاحش
گيري و رشد  ي حدت شكل دهنده انگيز نشان بوده است. اين آمار حيرت

زن و  84000شود كه  چنين فرمي از خشونت است. در تهران گفته مي
كنند و  دختر فاحشه وجود دارند، بسياري از آنان در كنار خيابان كار مي

المللي  تجارت زن ابعاد بين ي شهر تهران.  خانه فاحشه 250جمعي ديگر در 

نيز دارد: هزاران دختر زير هيجده سال و بالغ به عنوان بردگان جنسي به 
  اند. خارج فروخته شده

المللي در تهران، تجارت بردگان جنسي يكي  ي رييس پليس بين بنابر گفته
از پردرآمدترين كسب و كارهاي موجود در ايران است. باري، اين تجارت 

هايي كه ايران را  ظر و با اطالع و حتا با شركت خود انتگريستجنايي زير ن
هاي دولتي در خريد و فروش  پذيرد. از باالترين مقام كنند صورت مي اداره مي

  و استثمار جنسي زنان و دختران كم سن و سال دخيل هستند.
بسياري از دختران جوان، روستاييان فقير هستند. از آن جا كه اعتياد در 

يافته است بسياري از والدين دختران خود را  انگيزي بعاد حيرتايران ا
فروشند تا به اين وسيله خرج مواد مخدرشان را تامين كنند. درصد باالي  مي

 15% نزد زنان جوان بين 43ساله و  29تا  15% در ميان مردان 28بيكاري(
بپذيرند. كند پيشنهاد كارهاي مشكوك را نيز  ساله) جوانان را وادار مي 20تا 

ي زنان و  توانند هميشه از موقعيت شكننده دانند كه مي قاچاقچيان برده مي
هايي  ي بم، دختر بچه استفاده كنند. به اين ترتيب، بعد از زلزله كودكان سوء

كه پدر و مادر خود را از دست داده بودند ربوده شده و به بازار 
اقچيان ايراني و اي در تهران كه محل مالقات و كسب قاچ شده شناخته

  خارجي است برده شدند.
هستند.   آلي هاي ايده براي قاچاق برده، كشورهاي عربي خليج فارس محل

 17تا  13ي رييس سيستم قضايي تهران، قاچاقچيان دختران  بنابر گفته
تا  8ساله را مد نظر دارند، اما بعضي منابع ديگر مدعي هستند كه دختران 

اند. بعد از فرار دختري از زير  ربي فرستاده شدهساله هم به كشورهاي ع 10
شدند تا به كويت و قطر  زمين محلي كه در آن دختران جواني نگه داشته مي

ي قاچاق دختر در تهران لو  و عربستان سعودي فرستاده شوند، يك شبكه
تعداد بسيار زيادي از زنان و دختراني كه از كشورهاي خليج فارس رفت. 

باشد. هنگامي كه اين زنان به  اهد بر شدت اين قاچاق مياند ش اخراج شده
هاي مسلمان آنان را خطاكار و عامل  شوند انتگريست ايران پس فرستاده مي

آورد و براي جنايتي كه  جناياتي كه آنان خود قربانيان آنند به حساب مي
ان چه كنند و چن ها را معاينه مي كنند. آن اند آنان را زنداني و تنبيه مي نكرده

  كنند. الخروجشان مي اند ممنوع داشته» فعاليتي غيراخالقي«معلوم شود كه 
ي قاچاق زن را كشف كرد كه نه تنها زنان و دختران  پليس چندين شبكه

كردند بلكه آنان را به فرانسه، انگليس و  جوان را در تهران خريد و فروش مي
زنان و دختران فرستادند. يك شبكه كه مقرش در تركيه است  تركيه مي

ي پاسپورت تقلبي  جوان را از راه غيرقانوني از ايران خارج كرده و بعد از تهيه
فرستاده است. از آن جمله است دختر  ها را به اروپا و كشورهاي خليج مي آن

اي به  ساله 58اي كه به تركيه آورده شده بود و به فرد اروپايي  ساله شانزده
  است. دالر فروخته شده  20000قيمت 

 20تا  12دختران  -در شمال شرقي ايران -بنا بر اطالعات پليس خراسان 
اند. اين مردان با دختران ايراني ازدواج  ها فروخته شده ساله به پاكستاني

در پاكستان » خرابات«هايي معروف به  خانه كرده و سپس آنها را به فاحشه
هاي  كه با خانواده اي در مشهد كشف شده از مرداني دهند. شبكه تحويل مي

كردند  ها پيشنهاد مي گرفتند و در مقابل مقداري پول به آن فقير تماس مي
ها از  خانه دخترانشان را شوهر بدهند. اين دختران، به منظور كار در فاحشه

  شوند. طريق افغانستان به پاكستان برده مي
دختر هزاران  - در جنوب شرقي ايران-در استان مرزي سيستان و بلوچستان
اند. مقصد نهايي اين گروه ناشناخته  جوان به مردان افغاني فروش رفته

  باشد.  مي
ي دختران در ايران به سيل فحشاگري و خريد  تعداد بسيار زياد فرار از خانه

افزايد. اين دختران به منظور فرار از فشارهايي  هاي جنسي مي و فروش برده
كنند، هم چنين براي  ها تحميل مي ها در خانه و جامعه به آن كه انتگريست

گريزند.  هاي خانواده از خانه مي فرار از دست والدين معتاد و بدرفتاري
ها و  هاي جوان كه به دنبال آزادي هستند با خشونت بدبختانه اين فراري

ها  خانه ها سر از فاحشه % آن90استثمارهاي جديدي مواجه مي شوند: 
از حد از خانه، فقط در تهران تعداد  آورند. به علت فرارهاي بيش درمي

  باشند.   ها دختر مي نفر است كه اغلب آن 25000كودكان خياباني 
ها پناه مي  دختران خياباني، دبيرستانيِ جوان، دختران فراري اغلب به پارك

باشند. در ميان اين  ها مي اي ساده براي پاانداز برند و در آنجا همچون طعمه
فروش دختران به مردان كشورهاي خليج مبادرت گروه حتا زني كه به 
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توان يافت. او مدت چهار سال بود كه از اين دختران  كرد را مي مي
دالر فروخته  11000كرد و حتا دختر خود را نيز به مبلغ  برداري مي بهره
  بود. 

كنندگان  از آنجا كه ايران رزيمي توتاليتر دارد اغلب اين امور از چشم اداره
هاي  ده نيست. برمال شدن و دستگيري تعدادي از افراد شبكهكشور پوشي

قاچاق دختر نشان داد كه بسياري از مالها و مقامات باالي دولتي در اين 
ها دست دارند. حتا بنا بر اظهارات تعدادي از اين زنان، آنان ناچار به  شبكه

ن اند تا به طالق ايشان راي بدهد. زنا داشتن روابط جنسي با قاضي شده
ها  اند كه ناچار به داشتن روابط جنسي با پليسي كه آن فاحشه اعتراف كرده

اند. حتا مواردي در دست است كه پليس، زني را  را دستگير كرده بوده شده
  به عمد براي تحويل به ماليي ثروتمند دستگير كرده است. 

 هايي براي كمك به دختران فراري درست شده است. اين در شهرها، پناهگاه
شوند كه خود  ها گاها توسط افراد خالفكار و نادرست اداره مي پناهگاه

ي  ي قاچاق برده مسئولين، به سوء استفاده از دختران دست زده و شبكه
اي كشف شد كه رييس  كنند. براي مثال در كرج، شبكه جنسي را تامين مي

يي كه ي فحشا ي عالي رتبه در رابطه با شبكه دادگاه انقالب و هفت سركرده
اي را كه از پناهگاهي به نام مركز هدايت اسالمي  ساله 18تا  12دختران 
  كرده، دستگير شدند.  تغذيه مي

مواردي مشابه اين مورد اندك نيستند. يك قاضي در كرج به عنوان شركت و 
اي كه در  همكاري با شبكه ي فروش دختران به خارج دستگير شد. در شبكه

ه افراد مشغول به فعاليت در اين شبكه در قم افشا شد مشخص گرديد ك
  كنند.  هاي دولتي از جمله وزارت دادگستري كار مي دستگاه

هاي در قدرت همگي داراي موضعي مشترك در اين زمينه  انتگريست
اي ديگر معترف به وجود آنند. در  نيستند: جمعي آن را انكار مي كنند و عده

هايي از زنان  اين كه عكس يك خبرنگار بي بي سي به دليل 2002سال 
فاحشه گرفته بود از ايران اخراج شد. آنان اين حركت خود را چنين توضيح 

هاي ايران  هايي از فاحشه كنيم زيرا عكس دادند: ما شما را اخراج مي
ي اصلي كشور اسالمي ما نيست، در ايران فحشا وجود  ايد و اين جنبه گرفته

هاي اجتماعي وزارت امور  ل رييس برنامهندارد. با وجود اين كه در همان سا
داخلي قصد بر قانوني شمردن اين شغل داشت تا به اين وسيله با پيشرفت 
ايدز در ايران مبارزه كند. او پيشنهاد كرده بود كه فحشا قانوني شده و در 

قرار گيرد آن هم با تكيه بر سنت » ي اخالقيات خانه« هايي به نام  خانه
دهد ذوجي براي مدت كوتاهي، حتا يك ساعت  زه ميمذهبي صيغه كه اجا

ها وقتي صحبت بر سر استثمار  هاي انتگريست شكل گيرد. ايدئولوژي و روش
  پذير است. جنسي زنان است بسيار انعطاف

توان فكر كرد كه صنعت سكس در يك كشور مذهبي و  ظاهرا مي
ز هستند در اندركار و پااندا اش خود دست خداشناس، جايي كه مردان مذهبي

گذاري و اداره  هاي اسالمي پايه تناقض با كشوري است كه توسط انتگريست
تر از اين ايده نيست. زيرا اوال استثمار و  شود. در واقع هيچ چيزي اشتباه مي

فشار بر زنان با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و هر دو در جايي كه حقوق فردي 
آيند. در ثاني  وجود ميو جمعي زنان ناديده گرفته مي شوند، به 

هاي مسلمان ايران فقط شامل كنسرواتورها نيستند. بلكه  انتگريست
گذارد كه زنان از لحاظ ذهني و  انتگريسم اسالمي مبنايش را بر اين ايده مي

ها از بدن و ذهن زن  اخالقي موجوداتي دست دوم هستند. انتگريست
ل غيرانساني اي كه متنفرند. تجارت تن زن چيزي نيست مگر تكميل تحمي

  كنند. ها وارد مي به زنان با حجاب اجباري بر آن
در حكومت ديكتاتوري ايران، نمي توان حتا با تكيه بر قانون از حقوق زنان 
دفاع كرد. اينان هيچ گونه حق و حقوقي ندارند و هيچ ضمانتي براي آزادي 

ود نيست. تنها هاي مسلمان موج آنها و رفتار انساني با آنها توسط انتگريست
تواند باعث آزادي زنان از اشكال  پايان اين رژيم و برافتادنش است كه مي

  شود.  گوناگون بردگي
نويسنده از فعالين حقوق انساني و دمكراتيك در ايران كه اين اطالعات را به 

  كند. اند تشكر مي او داده
   

  

  

  
  

  دموكراسي هاي اروپا
  شان هاي سياسي و زنداني

  
  ناستراب حق ش

  
كه موضوع آن نقش  1980ميشل فوكو طي مصاحبه اي در سال 

روشنفكران در جامعهء معاصر بود به عنوان مثال، از توني نگري نام برد و 
گفت: درست است كه ما در جامعه اي نيستيم كه روشنفكران را براي كار 
م در برنجزار گسيل دارند؛ اما راستي بگوييد ببينم آيا سخني از شخصي به نا

توني نگري شنيده ايد؟ آيا او به عنوان روشنفكر در زندان نيست؟ (ميشل 
، در اينجا به نقل از 105، ص 1994، گاليمار 4فوكو، گفته ها و نوشته ها، ج 

  مايكل هارت)
  

1  
» برخورد طبقاتي«هستند برخي از فعالين سابق چپ كه از تعبير 

ي خويش حذف كرده خوششان نمي آيد و آن را سالها ست از قاموس سياس
اند و علتش طبعاً اين است كه جايگاه اجتماعي شان عوض شده است، بي 
آنكه بدان معترف باشند. اما دشمنان زحمتكشان، چه دولتها باشند و چه 

و پرچمداران جهل و خرافات، هرگز برخورد   صاحبان سرمايه و سلطه
خود را خوب طبقاتي را فراموش نكرده اند و مصالح كوتاه يا درازمدت 

تشخيص مي دهند و مخالف را چه در نطفه باشد و چه ده ها سال از فعاليت 
آن گذشته باشد تعقيب مي كنند، آن را اهريمن جلوه مي دهند، مبادا نطفه 
ها و بذرهاي مقاومت كه از ديرباز پاشيده شده مجالي براي سر بلند كردن 

و باندهاي آشكار و پنهان بيابد. حمالت كينه توزانهء رژيم جمهوري اسالمي 
قدرت حاكم عليه كمونيست ها و تجربهء پرمرارت جنبش كارگري و 

بورژوازي حاكم عليه » برخورد طبقاتي«كمونيستي در ايران نمونه اي از 
اردوي كارگران و زحمتكشان و ستمديدگان است. در ايران سالها ست از 

ازهء نشر مي يابند تا كتابهايي گرفته كه حتا در حوزهء چپ مي گنجند و اج
تحقيقات تاريخي و ادبيات و رمان و هنر و سينما و مجالت ادبي و 

و به ويژه روزنامه ها جا به جا، با مناسبت يا بدون مناسبت، » روشنفكري«
خالي از مسخ انديشهء چپ و تحقير و اهريمني جلوه دادن آن نيست (همان 

تيسم مي كرد) و بديهي كاري كه سينماي آمريكا در دورهء سياه مك كار
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ست كه طي سي سال گذشته در زير سايهء جمهوري اسالمي، اين گونه 
ادعاها و تحريف ها و فحاشي ها نياز به هيچ شهامتي ندارد. شگفت آور هم 
نيست كه چنين باشد. قلم در دست دشمنان است و آنها كار خودشان را مي 

  كنند.
2  

هوري اسالمي) را كه در سالهاي هركدام از خاطرات جانكاه زندان (در جم
اخير نوشته شده بخوانيد مالحظه مي كنيد كه موجوديت انساني زندانيان را 
چگونه انكار كرده اند. بگذريم كه اين زندان مي تواند به بزرگي ايران باشد، 

حصاز و  هاي زندان قزل» تابوت«يا به تراكم جمعيت در غزه، يا به تنگي 
انان همه يك نگاه دارند: كسي كه زنداني ست آدم هزار جاي ديگر. زندانب

نيست تا حق سياسي بودن داشته باشد. شاه، او را خرابكار و تروريست مي 
ناميد و در مصاحبه با ژان ماري كاوادا خبرنگار تلويزيون فرانسه كه از شاه 

اينها يك «مي پرسيد شما زنداني سياسي داريد منكر مي شد و مي گفت: 
با همين منطق طبقاتي و سركوبگرانه است كه ». ندمشت خرابكار

مانند «تظاهركنندگان ايران خس و خاشاك اند، زنداني را به قول الجوردي 
، چنان كه در اغلب رسانه »گوشت آنقدر بايد در ديزي نگه داشت تا بپزد

هاي جهاني هرچه فلسطيني ست تروريست است و هرچه عرب است همين 
پيش هركس ارمني بود تروريست تلقي مي شد يا طور. چنان كه چند سال 

در آمريكاي نومحافظه كاران هرچه مسلمان است تروريست است. جنايت 
هاي اشغالگران آمريكايي در زندان هاي عراق (ابوغريب و...) و آدمكشي هاي 
مردم بيگناه افغانستان براي تفريح (!) نمونه اي از اين مناسبات ظالمانه 

ز همين منطق به كار مي آيد، اما زير سرپوش عوام فريبي است. در اروپا ني
در اين كشورها زنداني سياسي وجود ندارد بلكه »: دفاع از حقوق بشر«هاي 

تروريست است حتي اگر توني نگري و امثال وي باشند. اگر در تبعيدگاهي 
پناهندهء سياسي اند بايد استردادشان را خواستار شد. يا اگر ترور شدند بايد 
چشم پوشي كرد و پرونده شان را در زد و بند با رژيم هاي طرف معامله 
مختومه اعالم كرد. دهها تبعيدي ايراني، فلسطيني، مراكشي و غيره در دهه 
هاي گذشته در اروپا ترور شده اند و آب از آب تكان نخورده است. چند سال 

بسر مي برد سال بود در هلند در تبعيد  20پيش يك مبارز فيليپيني را كه 
استردادش را خواستند تا مثالً قتلي را كه در جريان فعاليت انقالبي سالها 
پيش رخ داده شخصا به گردنش بيندازند توگويي جنايتي در چارچوب 
حقوق عمومي رخ داده بوده است. اين مثل اين است كه مبارزان انقالبي و 

ضدانقالب به قهر  مسلح دورهء شاه و جمهوري اسالمي را كه دربرابر خشونت
انقالبي روي آورده بودند به محاكمهء شخصي و فردي بكشانند و مثال هاي 

  فراوان ديگر.
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در راستاي همين تحريف و مسخ چهرهء زندانيان سياسي به تالش 
ديگري بر مي خوريم در جهت فردي و شخصي كردن اقدامات انقالبي و 

ال و منفعتي يا انتقامگيري سياسي. تو گويي فرد معيني براي دسترسي به م
شخصي، دست به اقدامي مثالً مسلحانه زده است. همهء اقدامات مبارزه 
جويانه اي كه با هدف مقابله با ستمكاري اجتماعي و سياسي صورت گرفته 

از مقدمهء  3جنبهء اجتماعي دارد و حتي بنا به به مصوبات ملل متحد (بند 
به حساب آيد، اما دشمن مي كوشد اعالميهء حقوق بشر) مي تواند مشروع 

فرد زنداني را از زمينه و محتواي جمعي و اجتماعي خود تهي كند، او را تنها 
و منزوي و به عنوان اينكه به صورت فردي و به طمع دست يابي به منفعتي 

زده است مورد محاكمه قرار دهد. مسلم است » جنايت«شخصي دست به 
الت بلكه لجن كمال كردن ايدهء مبارزين و كه هدف از اين كار، نه اجراي عد

اصالً خود مبارزه است. با كمال تأسف بايد گفت كه اين برخورد در داوري 
هايي كه برخي افراد نسبت به جريانات سياسي انجام مي دهند نيز ديده مي 
شود. اگر در جريان مبارزات دشواري كه طي سال ها جريان داشته خطائي و 

ار رخ داده باشد آن را به نادرست كار يك فرد و به حتي فاجعه اي خونب
مثابهء جنايتي كه در حقوق عمومي مطرح است وانمود مي كنند، درصورتي 
كه واقعيت مسأله اين نيست و ماهيتاً به كلي با جرائم عمومي متفاوت است 
و معيار نقد و ارزيابي و حتي داوري دربارهء آن معياري ديگر از نوع خودش 

اسي و اجتماعي و انقالبي مي طلبد. بگذريم كه در حقوق عمومي يعني سي
هم بايد كليهء عوامل مؤثر در وقوع جرم را در نظر گرفت. در واقع، عمليات 
قهرآميز اين نوع جريان هاي سياسي را حتي مي توان گونه اي مقاومت 

دربرابر خشونت پليسي به شمار آورد. عدم توجه به اين امر باعث مي شود 
بسياري از تشكل ها يا افراد كه با رژيم هاي سركوبگر مخالف اند همان  كه

قضاوتي را دربارهء جنبش مبارزاتي داشته باشند كه دشمنان. و حتي گاه 
كنند! نمونه اش را در سالهاي » استدالل«درست مانند رژيم هاي سركوبگر 

» يرفقا«اخير در برخورد كساني از فعالين سابق چپ ايران در بارهء 
سابقشان فراوان شاهد بوده ايم. اين فردي و شخصي كردن اشتباهات و 
خطاها در عرصه هاي ديگر كار سياسي و جمعي نيز ديده مي شود. يكي 
عضو تشكيالت پيشنهادي مي دهد كه جمع پس از مشورت آن را مي 
پذيرد. اگر نتيجه خوب بود به جمع نسبت داده مي شود، اما اگر بد بود آن 

ت كه مورد توبيخ و مجازات يا تمسخر تا آخر عمر (!) قرار مي گيرد. فرد اس
اين نمونه اي از يك برخورد ارتجاعي ست كه هم در رژيم هاي بورژوايي 
سركوبگر ديده مي شود و هم در برخي افراد يا سازمان هاي مدعي مبارزه با 

  آن! 
ي نمونه در برخورد طبقاتي رژيم هاي به اصطالح دموكراتيك اروپا را برا 

 1970تعقيب و محاكمه و حبس فعاالن جنبش چريكي شهري سال هاي 
در ايتاليا، فرانسه، بلژيك و آلمان و... مي توان ديد كه هركدام سرگذشتي 

  جداگانه دارد.
كه  1970در ايتاليا: مبارزان متهم به فعاليت در بريگاد سرخ دههء 

ار آمدن حزب سوسياليست در توانسته بودند از ايتاليا فرار كنند با روي ك
(پس از انتخاب فرانسوا ميتران) توانستند پناهندگي  1981فرانسه در 

سياسي بگيرند و اين مانع استرداد آنان به ايتاليا مي شد. از جمله نويسنده و 
فيلسوف ايتاليايي توني نگري طي اقامت خود در فرانسه در دانشگاه تدريس 

شورش چند سال دورهء زندان را گذراند. مي كرد ولي پس از بازگشت به ك
در فرانسه با انتخاب ژاك  1995دولت دست راستي گليست كه در سال 

شيراك بر سر كار آمد با استرداد پناهندگان ايتاليايي موافقت كرد كه اين 
خود اعتراضات فراواني برانگيخت. در مورد استرداد سزار باتيستي، نويسندهء 

به ايتاليا نيز اعتراضات متعددي صورت گرفت از  معروف رمان هاي پليسي،
  جمله از سوي انجمن ها و نشريات روشنفكري زير:

Cosmopolitiques - EcoRev’ - Mouvements - Multitudes - Le Passant 
ordinaire - S.U.R.R. - Vacarme - Sonia Dayan, directrice de Tumultes - Alain 
Brossat, comité de rédaction de Lignes  

هياهوي پيگرد عليه تبعيديان «اين انجمن ها و نشريات تحت عنوان 
بيانيه اي امضا كردند و تصميم دولت فرانسه  2004مارس  18در » ايتاليايي

  را در تحويل دادن آنها به ايتاليا مورد اعتراض شديد قرار دادند.
  رك. 

 http://multitudes.samizdat.net/Avis-de-tempete-pour-les-proscrits   
  

اين اعتراضات تا حدي مؤثر واقع شد و سزار باتيستي به برزيل فرار كرد؛ 
  چنان كه يكي ديگر از تبعيديان نيز به ايتاليا تحويل داده نشد.

  
سال تحت فشار و  20در فرانسه: زندانيان گروه آكسيون ديركت بيش از 

هستند كمتر كسي آنان را به  زندان بوده اند. از آنجا كه متهم به تروريسم
عنوان زنداني سياسي مورد حمايت قرار مي دهد. گذشت آن زماني كه 
سارتر به ديدار با چريك هاي آلماني مي شتافت، ژان ژنه به حمايت از بالك 
پانترها مي پرداخت و براي دفاع از آنان خود را به آمريكا مي رساند، سيمون 

فرانسه ، آنطور كه شنيده ايم، مخارج  سينيوره هنرپيشهء معروف سينماي
زندگي برخي از چريك هاي فراري آلمان را مي پرداخت، يا باز آنطور كه 
شنيده ايم ژرژ البيكا فيلسوف و مبارز كمونيست فرانسوي عضو كميتهء 
حمايت از اين زندانيان فرانسوي بود و گهگاه به ديدار زندانيان مي رفت. 

آكسيون ديركت به نام ژان مارك روييان، كه از باري، يكي از اعضاي گروه 
سال توانست به صورت  20در زندان بوده بعد از متجاوز از  1987فوريه 

از زندان بيرون بيايد و به كاري مشغول شود، مشروط بر » نيمه مرخص«
اينكه داليل محكوميت خود را براي كسي بازگو نكند. اما وي كه به عنوان 

به رهبري اوليويه  (NPA)نوين ضد سرمايه داري حزب «يك كمونيست به 
اكسپرس (تحت عنوان:  پيوسته بود طي مصاحبه اي با مجلهء» بوزانسونو

بر باورهاي ضد سرمايه داري خود ») خيلي ها ممكن است از من بترسند«
پاي فشرد و گفت مبارزهء مسلحانه را تبليغ نمي كند هرچند در شرايط 
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ه شود. در نتيجهء اين مصاحبه او را دوباره به معيني ممكن است مجاز شمرد
» خالفي«زندان برگرداندند، در حالي كه تنها نظرش را گفته و هيچ اقدام 

  نكرده بود. مصاحبهء او در نشاني زير است:
-je-rouillan-marc-http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jean

monde_579389.html-de-beaucoup-a-peur-faire-peux  
در آلمان، زندانيان گروه راف (معروف به گروه بادر ـ ماينهوف) كه پس از 

شده اند از دو سه  سال شرايط زندان، فرسوده از زندان آزاد 30تحمل قريب 
سال پيش مجدداً تحت پيگرد قرار گرفته اند. اين زندانيان سابق به دستگاه 
دادگستري آلمان پاسخي داده اند كه در نشريهء آلماني يونگه ولت (دنياي 

چاپ شده است  2010مه  7جمعه  (Die Linke) »حزب چپ«جوان) ارگان 
  ي آوريم:كه ترجمهء فارسي آن را براي اطالع، در زير م

  

  داد مينخواهي پاسخ چيه ما
   د،يجدي ها محاكمه

  »شهادت دادن جهت بازداشت« به ديتهد و شهود از دعوت
  حاضر طيشرا بارهء دري كم

  مختلفي ها دوره در] راف» [سرخ ارتش ونيفراكس«ي اعضا از نوشتهء شماري
  

بيش از سه سال است كه سازمان امنيت دولت آلمان و رسانه هاي 
حدس مي زنند كه چه كسي بيش از سي سال پيش، زيگفريد بوباك گروهي 

(دادستان كل) و هانس مارتين اشالير (يكي از صاحبان صنايع آلمان) را 
كشته است. كارآگاهان پليس در جستجوي نشانه هايي هستند تا كساني را 

دست داشته اند شناسايي كنند. آخرين زندانيان » راف«كه در ديگر عمليات 
در حالي كه هنوز چيزي از آزاديشان نگذشته خود را با » راف«ه به وابست

پرونده سازي جديدي مواجه مي بينند؛ چنان كه افرادي ديگر براي اداي 
). پس از نخستين 1شهادت احضار و به اجبارهاي قضائي تهديد شده اند (

و پرونده اي كه عليه اشتفان وسنيوسكي  2007موج پيگرد در تابستان 
به بعد، مي كوشند رسماً در چارچوب  2009شد، اين بار يعني از مطرح 

عضو راف بود.  1977پروندهء ورنا بكر ما را به حرف زدن وادارند. ورنا بكر در 
از وي جدا شديم. به زودي عليه او دادگاه جديدي برپا خواهد  1983÷ما در 

ليه اشتفان شد كه ظاهراً مقدمهء دادگاه هاي ديگري ست. پرونده هايي كه ع
  ويسنيوسكي و رالف هايسلرباز شده هنوز در جريان است.
مقصر قلمداد كردن «هدفي كه آشكارا در اين پرونده سازي مشهود است 

ست يعني اعمال فشار بر افراد تا بگويند چه كسي مشخصاً چه » هاي فردي
كاري كرده است. طي سي سال هيچكس نگران اين نبود كه چه تقصيري بر 

چه كسي ست، زيرا آنچه در درجهء اول اهميت قرار داشت اين بود عهدهء 
كه ما را در پشت ميله هاي زندان ناپديد كنند. پس از نمايش راديو 

مبارزه براي روشن «، 2007در سال » پاييز آلمان«تلويزيوني و مطبوعاتي 
ناگهان به مسألهء اساسي بدل شده است. كافي نيست كه ما » شدن حقايق

» سرانجام«هستيم. ما » راف«رده ايم به طور جمعي مسؤول عمليات اعالم ك
  ».از منطق توطئه دست برداريم«بايد راز را بر مال كنيم تا آن طور كه مي گويند 

حقيقت اين است كه مي خواهند تاريخ مبارزهء مسلحانه را به سطح قتل 
گر و خشونت فرو بكاهند يعني به سطحي كه زمينهء فعاليت ها از يكدي

گسيخته و با اصطالحات جرم شناسانه تبيين شود تا فضائي به وجود آيد كه 
در آن هيچ مالحظه اي جز آنچه از پيش تعيين و مشخص شده نتواند 

  مطرح گردد.
» گفتگويي«مي شديم و در » روبرو«كساني وجود دارند كه ما بايد با آنها 

از آن اين است شركت مي كرديم كه شرايط آن از قبل تعيين شده و هدف 
را غير سياسي معرفي » راف«كه با شخصي و فردي كردن قضايا، عمليات 

كنند. يا آنطور كه روزنامهء زوددايچه زايتونگ طي تفسيري بر اين موضوع 
طولي نمي كشد كه ديگر هيچ انگيزهء معقول سياسي «تصور كرده بگويند 

ي كردن در اين جنگ وجود نخواهد داشت (...) فردي كردن و خصوص
تروريسم آلماني مرحلهء نهائي آن است. وضعيتي كه در حال حاضر تروريسم 

آلماني در آن قرار دارد يك مورد از برخورد سياسي به تاريخ يعني تبديل 
است  يك حادثه پس از وقوع، از حوزهء سياسي به حوزهء زندگي شخصي

  ).2007آوريل  24(مورخ 
دست يابيم كه در واقع » قي تاريخيتواف«از ما مصرانه مي خواهند كه به 
كه شامل هيچ كس » جمع بندي نهائي«چنين توافقي وجود ندارد.. يك 

ديگري جز ما نمي شود و شرايط آن ديگر هيچ اما و اگري ندارد. اين تالش 
مجدد آشكاري ست براي دفن يك تجربهء واقعي، ممانعت از يك روند 

يكديگر؛ و از اين طريق است  آموزشي و مجزا كردن مبارزه هاي مختلف از
كه قضيه را خاتمه يافته تلقي مي كنند كه تنها چيزي كه جاي آن را مي 

  گيرد متهم كردن خود و لو دادن ديگران است.
چيزي كه اين ماجرا را به راه انداخت تدارك يك كارزار به منظور 

لم هاي برپا شود و في 2007تبليغات براي نمايشي بود كه قرار بود در پاييز 
، 2006تا اواخر  2005سينمايي كه در پي آن به بازار آمد. از اواخر سال 

همكاران مجلهء اشپيگل هر وسيله اي را به كار گرفتند تا ما را در يك 
سردبير اين مجله آن را » اشتفان آوست«سريال تلويزيوني شركت دهند كه 

كه شايد به به نگارش درآورده بود. حكايت ها، اراجيف و وراجي هايي 
  كه سراپا فاسد اند اندكي اعتبار ارزاني دارد.» شهود كنوني«

همه مي دانند كه اينها به نتيجه اي نرسيد جز به نشخوار كردن 
فاش شدهء قديم، اما در همين حيص و بيص، فرد مورد حمايت » اطالعات«

به جلوي صحنه انداختند تا به وضع » پتر يورگن بوك«آوست يعني 
» شهود اعليحضرت«و » كارشناسان«بپردازد. بعد از آنكه از » ن رافقربانيا«

هيچ چيز جديدي نتوانستند بيرون بكشند برخي از سياسيون علناً پافشاري 
تنها به شرطي آزاد شوند كه » راف«كردند كه آخرين زندانيان وابسته به 

از از اين موقعيت استفاده كرد تا  (Boock)اسم هايي را لو بدهند. بوك 
را همچون ابزاري به كار » بوباك«، پسرِ دادستان كل 2007پايان ماه مارس 

گيرد تا او براي بار هزارم روايت خود را از مقصران [قتل پدرش] بازگو كند و 
  اين بار با نام كساني كه هنوز به خاطر آن عمليات محكوم نشده بودند.

ي بود. در يك براي رسانه هاي گروهي اين آغاز بازي اجي مجي الترج
شگرد كهنهء پليسي كه در آن به سادگي، نقش ها وارونه شده بود تا با چند 

سرانجام نام مقصر حقيقي از پرده بيرون بيفتد. در » من نبودم«انكار و 
، كارل 2007فرداي يك گفتگوي تلويزيوني با بوك، در پايان ماه آوريل 

من مواردي را سراغ دارم : «هاينتس دلوو در يك برنامهء پانوراما اظهار داشت
كه در آن افراد كامالً بي گناه بوده اند و در واقع، به جاي ديگران زندان 

او در پاسخ به اين سؤال كه آيا بايد نام هايي را بگوييم ». كشيده اند
گفت:اين به عهدهء خود افراد است كه در اين باره تصميم بگيرند. دو هفته 

افتاد و در گفتگويي با اشپيگل، بيگناهي خود  بعد كونت فولكرت به اين دام
را در ماجراي بوباك به ميان كشيد. در نتيجه بازي سيركي كه در رسانه ها 

  به راه افتاد كافي بود تا دفتر دادستاني كل رسمًا پرونده را به كار اندازد.
بر اساس تحليلي كه خود از تغيير در موقعيت عام  1998در سال » راف«

داده اعالم انحالل كرد. ظاهراً اين نكته كه اين تصميم را خودش سياسي رخ 
گرفته و ناشي از شكست او از دولت نبوده همچنان براي برخي آزاردهنده 

؛ »اسطوره«است. از همينجا ست ناله و ماتم دائمي براي درهم شكستن اين 
جا از همين جاست تسليم و ندامت سياسي كه از ما مي طلبند؛ و باز از همين

ست تالش هايي كه براي جنائي قلمداد كردن تاريخ ما به كار مي رود و به 
منتهي مي گردد. در حالي » كميسيون حقيقت«پيشنهاد نابكارانهء تشكيل 

كه جستجوي افراد غيرقانوني و مخفي جريان دارد و رسانه هاي گروهي به 
يان سابق افتراي خود ادامه مي دهند و پرونده سازي دادگاهي عليه زندان

ادامه دارد، از ما مي خواهند كه در مأل عام سر سجده بر زمين بگذاريم و 
چيزي را كه طي اين همه سال با خواست توبه و انكارِ خويش پيش نرفته، 
حاال از ما مي خواهند يكديگر را لو بدهيم و مقصر اعالم كنيم و هر كسي به 

  فكر نجات خودش باشد.
خاصي بين ما » توافق«ده، نه از اين جهت كه هيچ يك از ما شهادتي ندا

وجود داشته، بلكه به اين دليل كه براي هر فرد برخوردار از آگاهي سياسي 
امري بديهي به شمار مي رود. اين مسأله حيثيت و هويت اردويي ست كه 

  يكبار براي هميشه برگزيده ايم.
يي نيست. اين تجربهء جنبش هاي رها» راف«شهادت تدادن اختراع 

بخش و گروه هاي چريكي ست كه متعهدند در زندان سخني نگويند تا از 
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اين طريق كساني كه همچنان به مبارزه ادامه مي دهند حفظ شوند. وضع 
در مقاومت ضد فاشيستي هم همين طور بود. هركسي كه به طور جدي به 
سياست نظر داشته به اين نكته انديشيده و از اين برخورد و رفتار چيزي 

موخته است. در جنبش دانشجويان زماني كه اتهام هاي جنائي آغاز شد آ
خودداري از شهادت دادن همچون يك ضرورت وسيعاً مورد قبول قرار 
گرفت. از آن پس، مبارزاني در وضعيت هاي مختلف با اين مسأله روبرو شده 

نيز شهادت ندادن يك شرط الزم » راف«اند. بدين ترتيب، براي ما اعضاي 
. هيچ نوع حفاظتي جز اين، براي زندانيان ـ چه مرد و چه زن ـ براي بود

گروه در خارج از زندان، و كالً براي فضاي مبارزهء مخفي، براي جنبش و 
  ساختار آن و مناسباتش وجود ندارد.

در هر صورت، ما هيچ شهادتي نخواهيم داد زيرا ما شهود دولت نيستيم 
هاي مسلح امنيتي دولت به رغم  نه در آن زمان، نه اكنون. دستگاه

پيگردهاي شبكه اي نتوانستند تصويري تقريباً جامع از جنبش هاي ما به 
دست آورند. حتي كساني كه زير فشار زندان انفرادي، افترا و اخاذي 

به كار گرفته شدند نتوانستند » شاهد اعليحضرت«شكستند و به عنوان 
كنند. تكه پاره ها و قطعاتي كه تصويري را كه دولت به دنبالش بود تكميل 

سازمان امنيت دولتي براي اقدامات ضد شورشگري خود سرِ هم كرد برايش 
فايدهء چنداني نداشت. سازمان امنيت اندك تصوري از رهيافت، از 
سازماندهي، از رديابي ها و ديالكتيك چريك شهري در شهرهاي بزرگ ندارد 

زماني كه ما با » راف«يم؟ اقدامات و به چه دليل ما بايد به نجات او برخيز
آن موافق بوديم مورد گفتگو و تصميم گيري جمعي قرار مي گرفت و بديهي 
ست همهء كساني ـ از مرد يا زن ـ كه در دورهء معيني به گروه تعلق 
داشتند در تصميمات آن شريك اند و مسؤوليت آنها را بر عهده دارند. ما 

به تاريخ پيوسته » راف«به اين دليل كه بارها اين را توضيح داده ايم و 
  نظرمان را عوض نمي كنيم.

از همان آغاز مورد حمله قرار گرفت. آنها تصور » راف«ساختار جمعي 
نمي كردند كه چنين چيزي وجود خارجي داشته باشد. از نظر آنها مي 

افسران و «بايست همان ساختار كهنه، روابط فرماندهي و فرمانبري رايج بين 
، روابط بين مراد و مريد وجود داشته باشد. اين بود زبان و لحني »ازانسرب

كه پليس و تبليغات تحميل مي كردند و امروز هم همان زبان جاري ست. با 
دشمن «مبارزه با » صف مقدم«وجود اين، دستگاه دادگستري كه خود را در 

مي دانست داليل مشخصي در دست نداشت زيرا ما » شمارهء يك دولت
مكاري با آن را رد كرده بوديم. راه حلي كه دادگاه در دست داشت بند ه

الف بود كه بر اساس آن مي توانست هر كسي را به هرچيزي  129و  129
محكوم كند. بخشي از محكوميت ها بر همين اساس استوار است و تفصيالت 
ا جنائي تنها بدين منظور به كار گرفته شده تا زمينهء سياسي فعاليت ها ر

  منتفي نشان دهند.
برعكس، شهادت هاي معدود علني كه طي سال هاي زندان دربرابر 
دادگاهها داشته ايم و روي آنها به صورت جمعي تصميم گيري شده بوده به 
عنوان امكاني در نظر گرفته مي شده تا در برابر بدترين تبليغات دروغين و 

امات و پرونده سازي ننگيني كه جريان داشت چيزي گفته شود. جزئيات اته
دستگاه امنيتي دولت يا دادگستري براي ما اهميت چنداني نداشت. ما به 
زندان افتاديم زيرا مبارزهء مسلحانه را اينجا شروع كرده بوديم و در جريان 
محاكمات، تنها مقصود ما اين بود كه تا حد امكان مضمون و اهداف سياست 

است حمله در متروپل ها كه خود را به ديگران منتقل كنيم يعني سي
پراتيك و فعاليت خود را در مضمون بين المللي مبارزهء رهايي بخش عليه 

  سرمايه داري فهميده و تعريف كرده است..
  اگر هنوز چيزي بايد براي گفتن وجود داشته باشد تنها در اين باره است.

   2010مه 
***  

 به شهادت از امتناع جرم به را فرد تواندي م دولت آلمان نيقوان طبقـ 1
 به افراد كردن وادار منظور به بازداشت نيا. كند محكوم زندان ماه شش
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  !است چنان استوار مادر بهكيش، هم
  ي يك مادر داغدار نوشته شده به وسيله

  
هر وقت ياد مادراني مي افتم كه چند نفر از فرزندان شان اعدام شده  

اند، تنم مي لرزد و فكر ميكنم چطور طاقت آورده اند، چگونه زندگي 
بل شان احساس حقارت مي كنم كه خودم با مي كنند و در مقا

بازداشت پسرم چطور پريشان بودم و نمي توانستم حتي درست فكر 
ون كنم و دست از خودم و همسر و خانه و زندگي شسته بودم و مجن

  .وار در خيابان ها مي چرخيدم
با مادراني داغدار، چشم انتظار و عزادار وارد منزل مادر بهكيش مي  

 6تن از فرزندان و دامادش، يعني  5و خوانده بوديم كه شويم. شنيده 
نفر از اعضاي اين خانواده را در سالهاي مختلف دهه شصت اعدام 
كرده اند ولي نمي دانيم كه اين سالها چطور براين مادر گذشته. براي 

  .اداي احترام خدمت ايشان مي رويم
ش نشسته مثل تنديسي زيبا روي مبل، كنار واكر مخصوص راه رفتن ا

است. خانه اش از عكس هاي بچه هاي جان باخته اش و گلدان هاي 
سبز و سرحال پوشيده شده، چاي و شيريني و ميوه حاضر و آماده 

  .است و منصوره اش، پروانه اي شده بر گردش
دلمان نمي آيد از گذشته صحبت كنيم از هر دري مي گوييم . مادري 

هايي كه كشيده و هنوز چشم از ميان جمع از دلتنگي هايش از رنج 
انتظار فرزندش، شب و روز ندارد مي گويد. مادران از بي رحمي ها، از 
ظلم، از زندان، از بهشت زهرا، از خاوران، از مادر ندا، مادر مسعود، 
مادر كيانوش و از سفر رشت و كرمانشاه، از اعدام هاي اخير و از بي 

  ./قانوني هاي موجود سخن مي گويند
كيش، اينگونه آغاز مي كند: اين دل كه طاقت حرف زدن مادر به

جوان  5تا از بچه هامو ازم گرفتند،  5نداره، يكي، دو تا، سه تا، 
تحصيلكرده و انسان، از كدامشان بگويم. همه خوب بودند، دلسوز و 

  مهربون، مي تونستند زندگي خوبي داشته باشن.
فيزيك و دبير بود.  بچه بزرگم كه كشته شده زهرا بود، فوق ليسانس 

خودش مشكلي نداشت و براي مردم خودش را به كشتن داد. 
شوهرش سيامك اسديان را هم كشتند و هر دو خيلي انسان و دلسوز 

در يك درگيري كشتند.  60مردم بودند. سيامك(اسكندر) را در سال 
او پسري بسيار نازنين و مهربان بود. او حتي آزارش به يك مورچه هم 

د. براي او مراسم با شكوهي در خرم آباد گرفته بودن كه بي نمي رسي
نظير بود. همه لرها به صورتشان چنگ مي انداختند و مويه مي 

  كردند. خانه و خيابان پر از جمعيت بود.
” شغل پدرت چيست؟ ” زهرا اول سال از همه شاگردانش مي پرسيد 

بودند. مي بعد بيشتر حقوق اش را صرف شاگردهايي مي كرد كه فقير 
مادر اينها ” گفتم: زهرا جان، قدري هم براي خودت نگه دار. مي گفت:

سر اين بود كه گرفتنش. به ”. گرسنه اند، تقصير خودشون كه نيست
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جرم انسان بودن. نمي دونيد چه جور گرفتنش و با چه وضعي 
كشتنش، حتي قبرش رو هم نشانمون ندادند . هميشه مي گم آقايون 

كنيد، دختر پيغمبر هم قبرش ناپيداست، بگذار قبر خيلي افتخار ن
  زهراي من هم ناپيدا باشه.

براي اينكه بچه ها رو جمع و جور كنيم، شبانه خونه مشهد رو  
فروختيم و به كرج اومديم ولي همونجا همه بچه هامو جلوي چشمان 

  من و پدرش گرفتند.
 هر. بگم كدومشون از …بعدش محمود، محمد، محسن و علي  

سئوالنه كار مي كردند و گاهي به م بودند كه كاري در كدومشون
مسئول  62همين دليل دچار مشكل مي شدند. محمود در سال 

كنترل كيفي كارخانه پالسكو بود و يك بار به دليل عدم استفاده از 
 مي تكرار باز …مواد اوليه بهداشتي، در انبار را پلمپ كرده بود و 

نها زندگي او ”. بود دبير و فيزيك انسليس فوق من زهراي ”: كند
  شونو براي مردم دادن ولي مردم از دل ما خبر ندارند .

محمود زمان شاه هم زندان بود و حبس ابد داشت و بعد از رفتن  
روي دست هاي مردم به همراه ساير  57شاه، قبل از انقالب سال 

 62ال زندانيان سياسي از زندان آزاد شد. ولي دوباره او را در س
سال حبس اش رو  5سال حكم دادند.  10دستگير كردن و بهش 
اعدام اش كردند. يك روز كه مالقات رفته  67كشيده بود كه در سال 

بودم، يك دفعه ديدم دندونهاي جلوي محمود نيست، گفتم چي شده 
  ” .هيچي مامان جان، زمين خورده ام ناراحت نباش“پسرم ؟ گفت: 

جلوي خونه تيمي اش كشته شده. او هيچ محمد نازنين كه مي گن  
اسلحه اي به همراه نداشته ولي دور خونش محاصره بود و در همانجا 
او را به همراه دوستش، خشايار پنجه شاهي به رگبار بستن و با هم 
كشته شدن. مادر پنجه شاهي هم پنج تا بچه اش كشته شدن. ما با 

ما، در كرج مي آمد. ما هم خيلي دوست شده بوديم و او دايم به خانه 
دردهاي مشتركي داشتيم و زبون همو خوب مي فهميديم. او زن 

  خيلي مقاومي بود كه متاسفانه فوت كرد
سال داشت و براي استقبال آقاي  21محسن نازنين و مهربان منو كه 

خميني سر و دست مي شكست كه از مشهد به تهران بيايد، در سال 
الً نفهميديم كه چرا اونو اينقدر بي كشتنش. اص 64گرفتن و سال  62

  سر و صدا و با سرعت كشتن.
سال بيشتر نداشت و هيچ كار  19علي كوچولوي ته تغاري منو كه  

دستگير كردند. او يك هوادار  62خالفي نكرده بود، در شهريور سال 
ساده سازمان فدايي بود و شايد چند اعالميه پخش كرده بود. اونو 

ن و با پاهاي خون آلود به خونه آوردن. من مادر آنقدر كتك زده بود
كه قيافه او رو ديدم داشتم ديوانه مي شدم. او فقط مي خواست مردم 

سال  8فقير نباشند و زندگي راحتي داشته باشن. با اين جرم براي او 
با اعدام هاي دسته جمعي  67حكم بريدند و اونو هم در سال 

  كشتنش .
يوانه شده بود. او بچه ها، بخصوص همسرم، سه سال آخر عمرش د

زهرا و محمود را خيلي دوست داشت. دم خونه قاليچه مي انداخت و 
مواظبم نيان ما رو ببرن سر چها راه دار “مي نشست و مي گفت: 

مي گفت: ” مگه ما چيكار كرديم كه ما رو بكشن؟” مي گفتم: ”. بزنن
  ” .هيچي، مگه بچه هاي ما چيكار كرده بودند“
، سيامك رو مهر ماه 60گم، بي رحم ها، محمد رو اسفند سال چي ب 

و محمود و علي رو  64، محسن رو ارديبهشت 62، زهرا رو شهريور 60
كشتن. من بيشتر عمرم رو جلوي در زندان ها، براي  67شهريور 

  گرفتن مالقات و در گورستان ها گذروندم.
فوق ليسانس مادر بهكيش باز آهي مي كشد و تكرار مي كند: زهرا  

فيزيك و دبير بود، شوهر داشت، مي تونست زندگي خوبي داشته 
باشه، ولي دلش طاقت نمي آورد مردم گرسنه باشند. هم او و هم 

  شوهرش سيامك را كشتند.
مادر؛ حرفي، پيامي، براي ما ” يكي از مادران عزادار با گريه مي گويد 

مت داشته باشيد، مادران عزادار داريد. پاسخ مي دهد: صبر و استقا
  باالخره نتيجه مي ده.

ببينيد جسد هيچ كدوم از بچه هام رو به من ندادند. داغ فرزند خيلي  
سخته. اونهم نه يكي نه دو تا پنج تا، با دامادم ميشه شش تا. آنهم چه 
بچه هايي، يكي از يكي نازنين تر. من به اسم همشون قسم مي خورم 

  ستانم.و اميد دارم كه روزي دادم را ب
محمود و علي رو كه كشتن، بعداز سه ماه فقط ساك اونها رو دادند و  

هر چه ”. پاره كرده ايم“حتي وصيتنامه هايشان را هم ندادند و گفتند: 
فرياد مي زدم، التماس مي كردم ، بگيد كجا خاكشان كرده ايد؟ 
نگفتند. مدتهاي طوالني در راه اوين و بهشت زهرا سرگردان بودم. به 

، ”بريد از اوين بپرسيد ما نميدانيم” هشت زهرا مي رفتم مي گفتند:ب
بريد از بهشت زهرا بپرسيد ما نمي ” به اوين مي رفتم مي گفتند:

آخر، يكي از مامورهاي بهشت زهرا دلش به حال ما سوخت و ”. دانيم
آدرس خاوران رو داد كه با همسرم به خاوران رفتيم وديديم چه 

اده. فقط براي همه مادرا آرزوي صبر دارم و فاجعه اي اتفاق افت
  اميدوارم خون بچه هاي ما پايمال نشه.

همه تحت تاثير صحبت هاي مادر، در حالي كه اشك مي ريختند،  
آرزو مي كنند خون اين جوانان درخت آزادي را بارور كند و ديگر 

 هيچ مادري عزادار و داغدار نشود.
  بنقل از وبالگ جهان زن*   

* 
  

  
  
 

  درسهاي جنبشِ
  در فرانسه ضد اصالح قانون بازنشستگي 
  

  بهروز فراهاني
  

 15، نخست وزير فرانسه در (François Fillon) هنگامي كه فرانسوا في يون
را عرضه كرد،  هاي اجتماعي دولت خود تقويم كار برنامه 2010فوريه  

ك قول بارديگر روشن شد كه نيكال ساركوزي ، رئيس جمهور فرانسه بازهم ي
اعالم  2008انتخاباتي خود را زير پا گذاشته است. درحاليكه او در ماه مه 

عقب بردن سن بازنشستگي از مردم وكالت نگرفته "كرده بود كه او براي 
به  60، نخست وزير او با صداي بلند مسئله بردن سن بازنشستگي از "است

 5ر داد. همان روز خود قرا  "برنامه هاي اجتماعي"سال را در دستور كار  62
، اف. اس.او) در اعالميه  ونساااتحاديه بزرگ (س.ژ.ت ، س.اف.د.ت ، سود ، 

يكي از مهمترين دستاوردهاي حقوق بگيران "مشتركي اين حمله به 
را محكوم كرده و از كارگران و حقوق بگيران دعوت كردند تا در  "فرانسوي

اي و محكم بود: بيش  سيارتودهها بيايند. پاسخ آنها ب مارس به خيابان 23روز 
اين اولين قدرت شهر به خيابانها آمدند .  80نفر در بيش از هشصد هزار  از

  ها ركود جنبش بود. نمائي طبقه كارگر فرانسه، بعد از سال
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اين رفرم ضروري است و ما  "در مقابل دولت نيز پاسخ خود را داشت :  
اقتصاد  سابق ) وزيرEric Woerthآقاي اريك ورث ( "عقب نخواهيم نشست . 

بوده ، هاي دولتي  هاي رفاهي و كمك و بودجه را كه متخصص كاهش بودجه
 داشته وبه طرفداري بي پرده از ثروتمندان و سرمايه داران فرانسوي شهرت 

به عنوان  كرد، حاال در سمت وزير كار و امور اجتماعي انجام وظيفه مي
وب شد.در همان حال صجديد من نماينده دولت براي پيشبرد اين سياست

زمان بسيار كوتاهي را براي مذاكره با نمايندگان كارگران و ديگر حقوق 
دولت ساركوزي ميخواست تا با سرعت دادن به جريان  بگيران تعيين كردند.

اين آرايش اوليه خبر از  فرصت بسيج را از كارگران و نمايندگان آنها بگيرد.
كه  قرار داردانه يكي از آن درگيريهاي طبقاتي كه فرانسه در آست اين ميداد

در تاريخ مبارزات طبقاتي اروپا  اين كشور را از ديگر كشورهاي پيشرفته 
  صنعتي متمايز ميكند . 

 14بدنبال ارائه گزارش هئيت دولتي مامور پرونده بازنشستگي به دولت ( 
مه )  10دولت ( آوريل) واولين مالقات نمايندگان اتحاديه ها ، كارفرمايان و 

عمق برنامه حمله دولت و كارفرمايان روشن شد . رئيس اتحاديه كارفرمايان 
،خانم لورانس پاريزو ، در طول ماه مه بارها نه تنها مسئله سن بازنشستگي 
بلكه خصوصي كردن تدريجي صندوق بازنشستگي ، به سبك كشورهاي 

دوم فراخوان تظاهرات آنگلوساكسون ، را مطرح كرد . اتحاديه ها براي بار 
نفر در سراسر فرانسه دست به تظاهرات و  865 000مه  27دادند ودر روز 

اعتصاب زدند . در همان حال از آنجا كه ديگر برنامه دولت بطور رسمي 
اعالم شده بود فعالين سنديكاها ، بهمراه مبارزان احزاب چپ ضد سرمايه 

)، حزب Nouveau Parti Anticapitalisteداري حزب كمونيست ، ان.پ.آ (
) و شبكه ها و LutteOuvrièreها، لوت اورير ( چپ، اتك، آلترناتيو

ها و  هاي گوناگون كار آگاهگرانه وسيعي را در مدارس، كارخانه انجمن
نهادي دولت آغاز كردند. وضع اعضاي حزب  هاي كار حول رفرم پيش محيط

ركت درجنبش ها ضمن ش سوسياليست متفاوت بود چرا كه سوسياليست
از طرف دولت ساركوزي  شكل  پيشبرد رفرماي عمدتا با  اعتراضي توده

صحبت  "ناگزيري رفرم"مخالف بودند و اكثريت قاطع رهبران آن از 
كردند بي آنكه اصل آن را زير سوال ببرند.  تنها اقليت كوچكي، كل رفرم  مي

در جنبش  كشيد . در نتيجه شركت اعضاي ساده اين حزب  را به چالش مي
  با اقبال ديگران روبرو نشد و عمال آنها در حاشيه قرار گرفتند .      

سياسي بود كه سومين روز اعتراض  –اي  در چنين جوي از فعاليت اتحاديه
ژوئن برگزار شد: دو ميليون نفر در تمام شهرهاي بزرگ و كوچك  24در 

بزرگ خارج شده و فرانسه به خيابانها آمدند. جنبش، ديگر از رده تظاهرات 
(عليه رفرم دولت شيراك) و 1995به تظاهرات عظيم ميليوني  سالهاي 

شيراك) شباهت پيدا  –(عليه طرح كار جوانان دولت ويلپن  2006بخصوص 
كرد. دولت احساس خطر كرد و آقاي ساركوزي كه تا همين چند ماه  مي

شود  صاب ميديگر در فرانسه وقتي اعتراض يا اعت"كرد كه  گذشته مزاح مي
به وزراي خود دستور داد تا با تمام قوا به  "شود ! كسي متوجه آن نمي

اي توسط وزارت  جا جنگ تبليغاتي گسترده ميدان تبليغاتي بيايند. از همين
كشور بر عليه ارقام ارائه شده از جانب اتحاديه ها به راه افتاد و اگر تا پيش از 

تقسيم  10يا  5، 4شد اينبار بر  دو مياين اين ارقام از طرف پليس تقسيم بر 
كردند! اما با تمام اين تبليغات، عظمت جنبش و اين حقيقت را كه اين  مي

رود تا در رده مبارزات طبقاتي بزرگ مردم فرانسه قرار گيرد، به  مبارزه مي
  تدريج مورد تصديق همگاني قرارگرفت . 

سنديكاي ذكر  5ه از ك "كميته همكاري بين سنديكائي"از اين روز به بعد 
شد با پيوستن سنديكاهاي كادرها كه در طيف  شده در باال تشكيل مي

 –نيروي كارگري  "راست جنبش اتحاديه اي قرار دارند وهمكاري عملي 
FO"  كه سومين اتحاديه بزرگ فرانسه است ، تبديل به يك جبهه واحد

تيكهاي اتخاذ شده همواره بر سر تاك "او-اف"اتحاديه اي فراگير شد . البته 
از جانب ديگران اشكال داشته و سياست ويژه اي را دنبال ميكرد كه به 

عمل اعتصابي همكاري و گاه كناره گيري او مي انجاميد .اما در مجموع در 
  اتحاد عمل گسترده و سراسري غلبه داشت .  و تظاهراتي

ي بر اساس در اينجا بايد خاطر نشان شد كه محور اصلي اين جبهه اتحاديه ا
اتحاد س.ژ.ت و س.اف.د.ت كه به لحاظ تعداد اعضا اتحاديه هاي اول و دوم 
فرانسه را تشكيل ميدهند قرار داشت .رهبري س. اف.د.ت كه در مجموع 

 "رفته و خود را با صداي بلند يك "معتدل "همواره به دنبال سياستهاي 

 "كه از  2003و  1995ميخواند،  بر خالف سالهاي  "سنديكاي رفرميست
كنار دولت و مقابل دفاع كرده و در   "سياستهاي معقول رفرمهاي ناگزير 

قرار گرفته بود و درست به همين دليل با انشعاب و از جنبش اعتراضي 
دست دادن يك سوم اعضاي خود روبرو شده بود اينبار ، عليرغم مانورهاي 

ت تلخ آن دوره و كوچك براي باز كردن راههاي مذاكره از ترس تكرار تجربيا
با آگاهي از روحيه مبارزه طلبانه اعضاي خود، خود را بطور فعال در جبهه 
اتحاديه اي اعتراضي قرار داد. از طرف ديگر سياست آشتي ناپذير اتخاذ شده 

 "الس زدن  "في يون كه پس از يك دوره كوتاه  –از جانب دولت ساركوزي 
را  "قال قضيه"ود تا با سرعت با رهبري سنديكاهاي مختلف تصميم گرفته ب

) MEDEF  - كنده و از حمايت فعال اتحاديه هاي كارفرمايان (مدف 
برخوردار بود حاضر به دادن كوچكترين امتيازي نبود و همين زمينه مادي 
الزم را براي مانورهائي از نوع س.اف.د.ت ، حتي توسط راست ترين 

تحاديه ها را محكمتر جناحهاي رهبري آن ، از ميان برده و صف متحد ا
كميته "كرده بود . اين دوعامل سوخت الزم براي تداوم كار در چهارچوب 

  را در طول جنبش فراهم كرد.  "همكاري بين سنديكائي
اين تداوم اتحاد سنديكاهاي گوناگون زمينه بسيار مساعدي براي جلب افراد 

به گسترش  ونيروهاي غيرسنديكائي را فراهم كرد و ديناميسم بيسابقه اي
كميته هاي هماهنگي فرا اتحاديه "جنبش داد . همين امر مانع از تشكيل 

،عمدتا توسط غيرسنديكائيها تشكيل شده و   2003شد كه در سال  "اي
بطور موثري دررهبري و هماهنگي بخشهاي مختلف جنبش فعاليت ميكردند 
. كميته هاي عمل مشترك كوچكي كه در ابتداي جنبش اعتراضي شكل 

كميته همكاري بين "گرفته بودند به سرعت در جنبش حل شده و 
كميته "بمثابه فرمانده جنبش عمل كرد و در همان حال،  "سنديكائي

بعلت تركيب نامتجانس خود در كند كردن روند  "همكاري بين سنديكائي
راديكاليزه شدن ،( كه همانطور كه خواهيم ديد به سرعت خود را در جنبش 

ش منفي قابل توجهي ايفا كرد و نيز شعار پس گرفتن كل نشان داد،) نق
پروژه دولت ، بعلت مخالفت اتحاديه هاي سانتر و راست هرگز از 

مطرح نشد . بخصوص اصرار رهبري  "كميته همكاري بين سنديكائي"جانب
سنديكائي ، با توجه به به نقش تعيين كننده  "همه با هم "س.ژ.ت به حفظ 

نتايج مخرب خودرا در  "كميته همكاري بين سنديكائي"اين اتحاديه در اين 
مهار بخش راديكال نشان داد . در عين حال بعلت وجود يك اقليت راديكال 

، بخشي از خود س.ژ.ت مانند  "سود  –همبستگي "كه توسط سنديكاي 
فدراسيون شيمي(ونه جناح حاكم برنارد تيبو ) و اف.اس.او (اتحاديه معلمان) 

د همواره عناصري را يراي راديكاليزه كردن وارد اين ائتالف نمايندگي ميشدن
ميشد . اما اين گرايش تا به آخر در اقليت باقي ماند و همانطور كه خواهيم 

ي كه دائما از "بلوكه كردن اقتصاد "،  "اعتصاب عمومي"ديد شعارهاي 
 "جانب آنها مطرح ميشد(*) قبل از هر چيز بعلت عدم طرح آن از جانب 

  مقبوليت عمومي پيدا نكرد .      "ه همكاري بين سنديكائيكميت
در همين تب و تاب جنبش اعتراضي يك رسوائي بزرگ كه پرده از رابطه 
تنگاتنگ آقاي اريك ورث و حزب ساركوزي با ثروتمندترين زن فرانسه يعني 
خانم بتانكور، صاحب ميلياردها ثروت ازجمله كارخانه معروف لورئال، 

 Canard( "كنار آن شنه "سياسي  –سط هفته نامه فكاهي برميداشت تو
Enchainé افشا شد و بمدت چند ماه روزي نبود كه رسوائي تازه اي بر مال(

ابعاد  "دولت ثروتمندان"نشود . انزجارعمومي از دولت ساركوزي بمثابه 
بيسابقه اي گرفت كه، همانطور كه همه پرسي ها نشان ميدادند (و هنوز هم 

دهند)،  در تاريخ معاصر فرانسه نمونه نداشته است . مخالفت آشكار نشان مي
با دولت ساركوزي و نه فقط طرح رفرم بازنشستگي ،در سراسر جنبش خود 

مطالباتي  به خود گرفت و با  –نشان داد : جنبش تماما خصلت  سياسي 
آنها سرمايه داران و "در برابر  "ما كارگران و حقوق بگيران "صف آرائي 

  خصلت غالب طبقاتي خودرا نشان داد. "ولت حامي آنهاد
كه ديگر همه را در بر ميگرفت  "كميته همكاري بين سنديكائي"با فراخوان 

سپتامبر، كه روز شروع رسمي بررسي پيشنهاد رفرم دولت در پارلمان  7، در 
فرانسه بود،  بازهم جمعيت بيشتري به خيابانها آمدند و در كارخانه ها و 

گذشت واولين  25ت بزرگ خصوصي و دولتي درصد اعتصابيون از موسسا
كه سرپلي به بلوكه كردن اقتصاد و  "ساعته قابل تمديد  24اعتصابات "

اعتصاب سراسري هست آغاز شدند. . ديگر مقامات دولتي دلشان را به اين 
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البته تعداد تظاهركنندگان و اعتصابيون  زياد "خوش ميكردند كه بگويند 
    "كمتر است ! 2003از  است اما

در كارخانه  "ساعته قابل تمديد  24اعتصابات "درهمانحال ، عليرغم شروع 
،  بدون مخالفت با آن "كميته همكاري بين سنديكائي"هاي مختلف، 

سياست روشني در قبال گسترش اين اعتصابات اتخاذ نكرده وبا ظاهري 
محلي واگذاركرده و دمكراتيك تصميم گيري  در قبال آن را به واحدهاي 

ضمن اعالم شركت  "سود  –همبستگي  "و  "او -اف "همين باعث شد كه 
سپتامبر را امضا نكنند . وجود  24در تظاهرات آتي اعالم شده ، بيانيه 

اتحاديه هاي محافظه كار در ائتالف و سياست س.ژ.ت در اولويت دادن به 
ساعته قابل  24ائتالف خودبا س.اف.د.ت كه مخالف گسترش اعتصابات 

فراگير را  "كميته همكاري بين سنديكائي"تمديد بود جنبه منفي سياست  
با قدرت به نمايش گذاشت . رهبري س.ژ.ت درست در لحظه اي كه 
ميبايست سطح مبارزه را باال برده وبا تكيه بر اقليت اتحاديه اي قوي و 

ر را خنثي راديكال واقعا موجود ، لختي و محافظه كاري سنديكاهاي ديگ
  كند به ائتالف با انان ادامه داد.

سپتامبربعد ازاولين دور بررسي ،اكثريت پارلمان  پروژه دولت را  15در روز 
تصويب كرد! رئيس مجلس حتي روال عادي مباحثات را رعايت نكرده و 
بحث نمايندگان مخالف را، در ميان هياهوي بيسابقه آنها، قطع كرد ! حال 

  نوبت سنا بود.
سپتامبر (  23نظور باالبردن فشار روي نمايندگان مجلس سنا در روزهاي بم
 12ميليون تظاهركننده ) و بخصوص  3اكتبر ( 2ميليون تظاهركننده ) ،  3

  ميليون تظاهر كننده ) كارگران و حقوق بگيران فرانسه به خيابان آمدند. 3.5اكتبر (
ان از حمايت گسترده در تمام اين مدت همه پرسي هايي كه انجام ميشد نش

فرانسه از خواسته هاي اعتصابيون و تظاهر كنندگان داشت . درصد  مردم
 اي پديده شاهد ما وضوح به.  داشت نوسان    درصد  74تا  60حمايت بين 

ن اينكه به آنيز خود را نشان داده بود و  2003و  1995 سال در كه بوديم
در موسسات توليدي و  كارگران و حقوق بگيران علت كاهش نسبي تمركز

كارگران و حقوق بگيران به سادگي قبل  اين از برخي مالي داليل به  نيز
تظاهرات نيستند ولي با حمايت فعال و  قادر به تعطيل كار براي اعتصاب يا

آنهايي را كه دست به تظاهرات  و ميدهند "  اعتصاب به وكالت"ابراز آن 
 جامعه  مورد مطا لعه و تاييد ده كهميزنند نماينده خود ميدانند . اين پدي

قدرت تمام خود را بيان كرد.  اينبار بااست  گرفته قرار نيز فرانسوي شناسان
 "  جنگ افكار عمومي  " اهركنندگان و اعتصاب كنندگانظت  اينكه  نتيجه

 . با فاصله زياد برنده شدند را  
 3.5زار شد. تظاهرات سي  سال اخير فرانسه برگ اكتبر بزرگترين 12روز 

ميليون نفر از كارگران و حقوق بگيران فرانسه به خيابانها آمدند و عليه 
في يون از طرف ديگر  –رفورم دولت از يك طرف و كل دولت ساركوزي 

ساعته قابل تمديد در بخشهاي مختلف اقتصاد  24شعار دادند. اعتصابات 
گران سازماندهي شدند. جنبش اوج بيسابقه اي گرفت و بخصوص كار

پااليشگاهها وارد اعتصاب شدند. بخش راديكالي از س.ژ.ت كه در فدراسيون 
شيمي قرار دارد و در چند سال اخير بارها بر عليه سياست عمومي رهبري 
اين اتحاديه كه بطور مداوم به راست متمايل شده اعتراض كرده و در ميان 

و بلوكه كردن  كاركنان پااليشگاه ها اكثريت دارند سياست تمديد اعتصاب
پااليشگاه ها را در دستور كار خود قرار دادند كه با استقبال اكثريت قاطع 
كارگران اين پااليشگاه ها و مردم شهرهاي محل روبرو شدند . اين سياست 

 15و نيز اف.او را بهمراه داشت. روز  "سود  –همبستگي "حمايت اتحاديه 
اب بسر ميبردند . در مقابل دولت اكتبر هر دوازده پااليشگاه فرانسه در اعتص

ژاندارمها را يراي باز گشائي آنها گسيل كرد و بعد از چند روز با استفاده از 
يك تبصره ارتجاعي وضعيت اضطراري فرمانداران بخشي از كاركنان را وادار 
به بازگشت به كار كرده و عمال حق اعتصاب را زير پا گذاشتند . اين اولين 

بود كه از اين ماده فوق العاده استفاده ميشد . در مقابل  68بار بعد از سال 
كارگران دست به جنگ و گريز و بستن راههاي ورود به پااليشگاهها را در 

كارگران شركت برق(مراكز نوليد وتوزيع برق)، كاركنان پيش گرفتند . 
راهĤهن، بخشي از رانندگان كامينها، كارگران و كاركنان فرودگاهها، 

نها ، در همه جا بخش خصوصي و دولتي همه به اشكال و بيمارستا
  زمانبنديهاي مختلف دست به اعتصاب زدند. اعتصاب اين سالح طبقاتي 

  كارگري كه مبلغان بورژوازي آنهمه در مضار آن نوشته و مينويسند در مركز

  

  
  

  مبارزه طبقاتي اوج گرفته بود. جنبش اعتراضي قرار گرفت.  
ن بنادر ، بويژه در مارسي وارد اعتصاب شده و ورودي در همان حال كاركنا

بندر را مسدود كرده و اجازه ورود سوخت از خارج را ندادند. بايد خاطر نشان 
شد كه وقتي با باال گرفتن كمبود سوخت ( كه دولت در ابتدا به طرز خنده 
آوري منكر آن شده بود درحاليكه در تلويزيون مردم صفهاي چند كيلومتري 

بنزينها رادر شهرستانها  ميديدند!) دولت خواست از بلژيك سوخت  پمپ
وارد كند سنديكاهاي بلژيكي در حمايت از كارگران فرانسه جلوي خروج 
كاميونها را گرفتند ونمونه درخشاني از همبستگي عملي كارگران اروپا را 

  بدست دادند. 
نبش مارسي در اثر گستردگي و راديكاليسم جنبش تبديل به قلب ج

سراسري شد. اين امر تصادفي نبود بلكه مبارزات چند ساله كارگران بنادر و 
كارخانه هاي بزرگي كه در معرض تعطيل شدن بودند و كار منظم و مداوم 
آگاهگرانه مبارزان چپ و اتحاديه ها درجه باالئي از آگاهي سياسي را در 

كه حاال جنبش از  سطح توده كارگران و بيكاران اين منطقه بوجود اورده بود
آن بهره مند ميشد . كارگران راه آهن نيز بخشا وارد جنبش اعتصابي شدند . 

(  "حداقل خدمات در ترابري عمومي "در اين بايد تاثير منفي قانون تاچري 
) را يادآور شد كه جلوي گسترش و ناثير گذاري كامل 2007اوت  21مصوبه 

سابق شبكه راه آهن بلوكه نشد. در  اعتصاب را ميگيرد . در نتيجه ، بر خالف
اين مرحله ، همانطور كه گفته شد، اين كارگران پااليشگاهها هستند كه 
اقتصاد را مختل كرده و ضربه كاري را ميزنند. اين تغيير ثقل مبارزه اعتصابي 
يكي از مهمترين ويژگيهاي اين جنبش بود. يكبار ديگر نقش حساس و 

  ر بخشهاي استراتژيك اقتصاد خودرا نشان داد .كليدي كارگران صنعتي شاغل د
ويژگي ديگر اين جنبش  كه آن را از آخرين جنبش بزرگ اعتصابي فرانسه 

متمايز ميكند نقش  2006يعني مبارزه عليه قانون كار جوانان در سال 
محوري و اوليه خود كارگران صنعتي است . اگر در ان هنگام اين جوانان 

دند كه پيش از همه به ميدان امده و كارگران را بعدا دانشجو و دانش اموز بو
وارد كارزار شدند ، اينبار طبقه كارگر پيشتاز و موتور جنبش بود. از اين نظر 

  يك جنبش تمام عيار طبقاتي طبقه كارگر فرانسه بود .   2010جنبش پائيز 
ار اكتبر اردوي كار بارديگر به خيابان آمد و اين ب 16در چنين شرايطي در 

دسته هاي دانشجويان و دانش آموزان در صفهاي منظم با شعارهاري ضد 
ميليون تظاهر كننده قرار داشتند . جنبش بطور كامل  3دولتي در بين 

  فراگير شد. 
اتحاديه منتشر شد. در اين  7در فاصله اين دو تظاهرات بيانيه مشترك 

هماهنگي جنبش بيانيه هيچ رهنمودي در باره اعتصاب و يا لزوم پيوند و 
ساعته راه افتاده بود ، داده نشد و با  24اعتصابي ، كه در همه جا با ريتم 

مسئله عمال به تصميم گيريهاي مسئوالن محلي   "دموكراتيك  "ژستي
حواله داده شد. در اينجا غلبه سياست رفرميستي و هراس از درگيري تمام 

د نشان ميداد .بويژه خو "كميته همكاري بين سنديكائي"عيار با دولت در 
  هيچ حمايتي از سياست بلوكه كردن وتعطيلي اقتصادصورت نگرفت . 

ميليون تظاهركننده در سراسر فرانسه  3.5اكتبر (بازهم  19تظاهرات بعدي 
اتحاديه  7!) براي باال بردن فشار روي سناتورها  بر اساس فراخوان مشترك 

برگزار شد. دولت كه اتحاديه دانشجوئي و دانش آموزي  2كارگري و 
اكتبر قانون را به تصويب سنا برساند ، بررسي نهائي را به  20ميخواست روز 

اكتبر سناتورها شبانه بندي را به قانون اضافه  21روز بعد موكول كرد. در 
بازنشستگي بر "كردند كه يكي از درخواستهاي س.اف.د.ت بود . اين بند 

سي و مذاكره دانست . اين درست را قابل برر "اساس پوئنهاي كسب شده 
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موقعي بود كه بيشترين حركت اعتصابي در جريان بوده و دولت ازخطر 
تعطيلي اقتصاد به وحشت افتاده بود . كارفرماهاي شركتهاي كوچك و 
متوسط شروع به صحبت از ضررهاي روزانه خودكردند . جنبش به نقطه 

  عطفي  رسيده بود . 
كميته همكاري بين "سانتريستي غالب  در چنين موقعيت حساسي تركيب

از رهبري و پيوند زدن حركات اعتصابي پراكنده به يكديگر  "سنديكائي
سرباز زد و در نتيجه كارگران پااليشگاهها تنها ماندند و از حمايت فعال 
همطبقه ايهاي خود بهره مند نشدند. نتيجه اين شد كه عليرغم حمايت 

ش اعتصابي از نفس افتاد و پااليشگاهها معنوي عمومي بعد از دوهفته جنب
اكتبر  يكي بعد از ديگري باز شدند و در اواخر  19بعد از تظاهرات بزرگ 

اكتبر ديگر هيچ بلوكاژي در كار نبود. در اين مورد مسئوليت س.ژ.ت از همه 
بيشتر است چرا كه حاضر نشد ائتالف خود با س.اف.د.ت را كه موذيانه 

افشا كرد در حال گفتگو با  "كانار انشنه"كه  سكوت كرده ، وهمانطور
اتحاديه كارفرماها وكاخ اليزه بود ( خانم لورانس پاريزو و آقاي ريموند سوبي 

اكتبر از فرانسوا شرك رهبر س.اف.د.ت بعنوان  17مشاور ساركوزي در روز 
مرد ديالوگ و معقول اسم بردند! عجب تصادفي !) ، بشكند بخصوص كه 

خ گذشته ونيرو از دست دادن عظيم س.اف.د.ت در مبارزات بعلت تجربه تل
پيش و روحيه مبارزاتي بخش قابل توجهي از اعضاي آن در اين مقطع 
رهبري اين اتحاديه جرئت مخالفت علني با س.ژ.ت را نداشت ، اما برنارد 
تيبو خود درست همين خط را دنبال ميكرد و بهيچوجه قصد تقويت جناح 

  داشت . راديكال جنبش را ن
تاريخ جنبشهاي توده اي نشان ميدهد كه لحظاتي ميرسند يك رهبري 
مبارزه جو ( ونه حتما انقالبي) ميبايست براي پيشبرد جنبش اعتراضي اين 
خطر را بپذيرد كه از دامنه فراگيري جنبش كاسته و با حمايت بخش 
ه راديكال و مصمم جنبش به راديكاليسم جنبش بيفزايد تا ديناميسم برا

افتاده به طرف تعيين تكليف قطعي با حاكميت بر سر موضوع مورد درگيري 
سوق داده شود و به هيچ مذاكره اي جز عقب نشيني تمام عيار دولت تن 

در مقابل دولت شيراك  2006و  1995داده نشود. اين كاري بود كه در سال 
دولت را  انجام شد و س.ژ.ت در ائتالف با اف.او و جناحهاي راديكال آنموقع

به پس گرفتن كامل طرح خود وادار كرد و اين در شرايطي بود كه (در سال 
) رهبري س.اف.د.ت يعني دومين اتحايه فرانسه با همدلي 1995

در  "همه باهمي"سنديكاهاي كادرها در صف موافقين دولت بود يعني اينكه 
ت توده كار نبود اما بخش مهمي از اعضاي اين اتحاديه در ديناميسم مخالف

  اي دركنار ديگران در اعتصاب بودند و خط رهبري را نپذيرفتند .
نيز حمايت اكثريت مردم از خيابان بنديها ، بلوكه  2010در ميانه ماه اكتبر

كردن پااليشگاهها و انبار سوخت و بنادر جنوب عليرغم صفهاي چند 
كيلومتري جلوي پمپ بنزينها كماكان ادامه داشت و همه پرسيها در 

درصدي را نشان ميدادند. شرايط براي  54كمترين حد يك حمايت 
سراسري كردن جنبش اعتصابي و به تعطيل كشاندن اقتصاد يعني تنها 

كميته همكاري بين "شرط عقب راندن دولت ساركوزي كامال آماده بود اما 
از اين اقدام تفره رفت و اقليت راديكال نيز فاقد انسجام سراسري "سنديكائي

براي عملي كردن پيوند الزم براي اتصال بخشهاي مختلف جنبش الزم 
  اعتصابي بود . عنصر ذهني از عنصر عيني عقب افتاد.-اعتراضي
اكتبر سنا هم پروژه اصالح قانون بازنشستگي را تصويب كرد. اين  22در روز 

به مردمي كه بصورت ميليوني در  "نمايندگان مردم"دهن كجي آشكار
ميكردند و در همه پرسيها مخالفت قاطع خود را با اين خيابانها تظاهرات 

طرح اعالم ميداشتند نشان ميدهد كه چگونه دمكراسي پارلماني به راحتي 
سياستهاي ضد مردمي باشد. بار ديگر  "قانوني"ميتواند آلت دست پيشبرد 

نشان داده شد كه اين شكل از دمكراسي نمايندگي فاقد ابزار الزم براي 
 "نمايندگان مردم"مردم بر سر مسائل مبرم و حياتي جامعه به  تحميل اراده

است. نمايندگاني كه هنگام انتخاب شدن به هيچوجه چنين پروژه اي  را 
اعالم نكرده وبر عكس مثل ساركوزي خالف آن را گفته بودند! درست مانند 

درصد مردم با آن مخالفت  80زمان ورود انگلستان به جنگ با عراق كه 
بطور ميليوني به خيابان آمده بودند اما توني بلير كه بهيچوجه با  كرده و

چنين برنامه اي به نخست وزيري انتخاب نشده بود حتي الزم نديد كه 
مسئله را به همه پرسي بگذارد! درس بزرگ كمون پاريس يكبار ديگر خود را 

خگوي ياداور ي كرد: نمايندگان نه تنها انتخابي بلكه بايد در هر لحظه پاس

ع اين مبارزات تودهاي بحران بزرگ اعمال خود و قابل عزل باشند . بواق
مشروعيت دمكراسي پارلماني را به نمايش ميگذارند. بيجهت نبست كه 

  هرسال از تعداد كساني كه به پاي صندوقهاي راي ميروند كاسته ميشود.
كميته همكاري بين "پس از تصويب قانون ترديد و شكاف در ميان 

اكتبر  19آشكار شد. سنديكاي كادرها اعالم كرد كه تظاهرات  "كائيسندي
آخرين تظاهرات آنهاست و در همان حال تالش براي بلوكه كردن اقتصاد را 
محكوم كرد. در مقابل اتحاديه هاي دانشجوئي و دانش آموزي به تنهائي به 

 "ئيكميته همكاري بين سنديكا"خيابان آمدند اما تظاهرات گسترده نبود. 
نوامبر روز اعتراض اعالم كرد. اما  6اكتبر و  28امضا دو روز ديگر را در  6با 

  معلوم بود كه ديگر شكاف دروني رو به گسترش خواهد رفت.
اكتبر دو ميليون نفر به خيابانها آمدند. اين تظاهرات نشان داد كه  28روز 

قانون "ر عليه بخش قاطعي از تظاهركنندگان تاكنوني باكي از اين ندارد تا ب
احترام "هم اعتراض كند و حاضر نيست خودرا در چارچوب  "تصويب شده

ميليون معترض مصمم چه  2محدود كند. به راستي كه با اين  "به قانون
  كارها كه نميشد كرد!

تشكيل جلسه داد. جلسه  "كميته همكاري بين سنديكائي"نوامبر  4روز 
نشيني پيش رفت و هيچ بسيار متشنج بود اما در مجموع خط عقب 

تصميمي براي گسترش جنبش اعتصابي و حمايت فعال از اعتصابيوني كه 
هنوز با دشواريهاي مالي شديد به اعتصاب خود ادامه ميدادند گرفته نشد. 

چشم  "رهبري س.اف.د.ت با استفاده از شكاف اعالم كرد كه از نظر آنها 
ميليون  2آنهم با وجود  "انداز بسيج براي بازنشستگي ديگر وجود ندارد 

كميته همكاري بين "اكتبر! اعالميه مشترك  29تظاهركننده در 
ضمن عبارت پردازي منتظر تظاهرات بعدي شد. اتحاديه هاي  "سنديكائي

  راديكال نيز عليرغم مخالفت و غرولند پاي اعالميه را امضا كردند.
پيدا كرد.  ميليون كاهش 1.2نوامبر تعداد تظاهركنندگان به  6در روز 

جنبش وارد دوران افت خود شده بود. اعتصابات بنادر ، پااليشگاهها، راه آهن 
و.. بتدريج خاموش شدند و در هفته دوم نوامبر ديگر اثري از اراده عمومي 
ميليوني نبود. كارگران اعتصابي با خشم فروخورده و اعالم اينكه به شكلهاي 

ركار بازگشتند. كارگران پااليشگاهها ديگر به مبارزه خود ادامه ميدهند به س
كه از حمايت مادي و معنوي كم نظيري برخوردار شده بودند طي اعالميه 

  اي از همه مردم تشكر كردند.
برنارد تيبو كه در مواقع حساس  زير پاي بخش راديكال جنبش را خالي 
كرده و سالهاست كه به سياست ائتالف با س.اف.د.ت چسبيده است ( ژان 

او اسم برنارد تيبو و فرانسوا شرك را ، به تقليد از -مائي رهبر اف كلود
كاراگاههاي پخمه داستانهاي تن تن نوشته هرژه ، دوپون و دوپون جنبش 

ما توان آن را "اتحاديه اي گذاشته است!)  با عبارت پردازيهاي انقالبي كه 
ه را حفظ سعي كرد تا ظاهر قضي "داريم كه به تنهائي چنين و چنان بكنيم!

كند. اما در واقع جنبش كارگري فرانسه بعلت غلبه سياست مماشات و 
هراس از درگيري ، يك فرصت تاريخي را براي شكست برنامه هاي يك 

ساركوزي را از دست داد. -دولت گستاخ و نئو ليبرالي چون دولت في يون
ست اينكه ساركوزي به منفور ترين رئيس جمهور تاريخ فرانسه تبديل شده ا

خود به تنهائي كافيست تا نشان دهد كه كارگران و حقوق بگيران فرانسه 
  شكست خورده اند اما قانع نشده و اين رفرم را نميپذيرند.

بررسي اينكه چرا عليرغم بسيج و هيجان توده اي اقليت راديكال نتوانست 
رهبري جنبش اعتراضي را بدست بگيرد نقش سنگين اتحاديه هاي بزرگ و 

مخرب غلبه گرايش راست در اتحاديه اي به ابعاد و نفوذ معنوي تاثير 
درست برعكس بود و در  1995س.ژ.ت را نشان ميدهد. شرايطي كه در سال 

نيز هنوز بطور غالب در سياستهاي س.ژ.ت عمل نميكرد هرچند  2006سال 
كه شروع شده بود. تبديل تدريجي اين اتحاديه تاريخي از يك سنديكاي 

ي و ضد سرمايه داري، امري كه در منشور آن با الهام از منشور مبارزطبقات
) منعكس 1906( "منشور آمين "بنيادين جنبش اتحاديه اي فرانسه يعني 

از نوع  "معقول و سازنده "شده است به يك اتحاديه اهل مذاكره و 
س.اف.د.ت حقيقتي است كه خود را با تمام قوا در اين جنبش برمال كرد. 

اين مسئله توفاني از بحث و درگيري را در فدراسيون هاي خوشبختانه 
مختلف س.ژ.ت به پاكرده است اما ساختار هرمي و بوروكراتيك اين اتحاديه 
تا كنون به جناح مخالف كه در فدراسيونهاي شيمي، ترابري و آموزش و 
پرورش نيروي بزرگي را تشكيل ميدهند اجازه قد علم كردن نداده است . اما 
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نبش پائيز زمينه مناسبي را براي به چالش كشيدن خط رهبري شكست ج
حاكم فراهم كرده است .خون تازه اي كه به صورت شركت دهها هزار كارگر 
جوان مبارز وارد جنبش كارگري فرانسه شده است، كارگراني  كه اكثرا 
تحصيل كرده هم هستند و براي اولين بار وارد مصافهاي طبقاتي به اين ابعاد 

وگاه در صف اول آن هم قرارگرفته اند ، نويد اين را ميدهد كه ما شاهد شده 
تغيير و تحوالت مهمي در جهت تغيير توازن قواي موجود در جنبش اتحاديه 
اي فرانسه باشيم. ادامه بحران ساختاري سرمايه داري و نبود چشم انداز 

را به خروج سريع از آن امكان تبليغ و آموزش طبقاتي ضد سرمايه داري 
كمونيستها و سوسياليستهاي انقالبي ميدهد. درست بهمين دليل هم بود كه 
پيش از ، ودر طي ، جنبش اعتراضي گاه درگيريهاي بسيار تندي ميان 

و كمونيستهاي راديكال كه در همه جا پيشروي به  "ان.پ.آ"فعاالن حزب 
دند از سوي اعتصاب عمومي و نهراسيدن از درگيري با دولت را تبليغ ميكر

يك طرف و رهبران س.ژ.ت و س.اف.د.ت از طرف ديگر پيش آمد. اين 
مسئله قبل از اين هم خودرا در تمام اعتصابهاي بزرگ و كوچكي كه در طي 
چند سال اخير در فرانسه صورت گرفته نشان داده بود. رهبران اتحاديه ها 

ميكردند تو  "دخالت در امور مربوط به اتحاديه ها"اين فعالين را متهم به 
گوئي كه آنها اين حق را ندارند تا در جهت سياسي كردن جنبش اعتصابي و 

بي طرفي "اعتراضي كارگران تبليغ و اقدام كنند: بار ديگر بحث معروف 
در عمل مبارزاتي كارگران فرانسه مطرح شده است با  "سياسي اتحاديه ها

  ايستاده است.  اين تفاوت كه اينبار اكثريت رهبري س.ژ.ت در صف مقابل
در واقع همين عدم تالش كه در حزب كمونيست و حزب چپ هم ديده 

 "كميته همكاري بين سنديكائي"ميشد كه با دنباله روي صرف از تصميمات 
هيچگونه تالشي براي تاثير گذاري بر مسير جنبش نكردند يكي ديگر از 

حبتي نقاط ضعف جنبش اعتراضي بود. از حزب سوسياليست هم كه ديگر ص
براي  2012نميكنيم كه تنها هم وغمشان حواله دادن مردم به انتخابات 

انتخاب خودشان بود ! كه چه بكنند؟ درست مثل ليونل ژوسپن كه بعد از 
روي كار آمد و همان سياستهاي شكست خورده دولت  1995جنبش 
ژوپه را در سكوت و با زيركي هر چه تمامتربه پيش برد ، سياستهاي - شيراك

  با موفقيت  به پيش ببرند!   "مدرنيسم گريز ناپذير"ركوزي را تحت عنوان سا
چنين بود سرنوشت يكي از بزرگترين جنبشهاي اعتراضي تاريخ معاصر 
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روزهاي تظاهرات سراسري در پاريس ، در  تماماين اغراق نيست : من خود در *)
و س.ژ.ت ،به همراه تعدادي از اعضاي  "سود  –همبستگي "يه صفوف اتحاد

،در جنبش شركت داشتم .ما شاهد  "همبستگي سوسياليستي با كارگران ايران "
عيني طرح اين شعارها در تمام طول اين تظاهرات و بخصوص شاهد ورود اميدوار 

رار اين كننده كارگران جوان به اين مبارزه و صفوف اين اتحاديه و س.ژ.ت و تك
  شعارها از جانب آنان بوديم.

  
  

  

  پرالشز ي ازگزارش
  

 شيدا جهان

 
 از كوتاهي خوري هوا ي مي برد كه براي مالقات و ا حال و روزم به زنداني

در اين  برده شده باشد. هواخوري در گورستان پرالشز. بيرون سلولش
هواخوري ست كه از پس سالها جمعي را مالقات مي كنم كه هريك در 

وراني در جايي....بخشي از زندگيم بوده اند.از بخت ياري من است شايد كه د
آيم ,  مي پاريس به   روزي چند براي  وقتي به دوستي اي ميل مي زنم كه

مي گويد پس مي تواني در مراسم بيست و پنجمين سالگرد خاموشي 
  .ساعدي عزيز شركت كني

  ل درب ورودي پرالشزصبح شنبه بر خالف روزهاي پيش آفتابي ست . مقاب
مي كنم  "نگاه "گران مي مانيم . دي منتظر و. كنم مي ديدار دوستم با

نگاه زن ميانسالي به قهرمانان دوران نوجواني و جواني اش , به ....
به همكارهايش ......به   محبوبش محقق و نويسنده به  ،استادش، دوستانش

 .هايش "قهرمان "
مي يابم. مي دانم كداميك از عابران اين خيابان  از فاصله دور نشانه ها را در

اي كه  انگار آدمهاي قبيله ،حتي اگر آنان را نشناسم، به ما خواهند پيوست
قدم   نشان مشتركي دارند و يكديگر را باز مي شناسند ..... زير آفتاب ولرم

او كه ياد بودش سبب اين ، زنان به سوي مزار غالمحسين ساعدي مي رويم
  ست ديدار ا

هاي نخست جواني نگاه من و دوستانم را به ادبيات و تاتر  او كه در سال
عضو  ،هاي اول پس از انقالب بود ها. ماه دگرگون كرد ... در سرماي آن سال

هايي را  ها و كنفرانس ام بودم كه مي بايست سخنراني اي در دانشكده   كميته
تانم به سراغ ساعدي آنجا بود كه با دوس ديد. براي دانشجويان تدارك مي

   . آنم دلخوش همواره  كه انجاميد اي رفتيم و اين آمد وشدها به دوستي
سوي آن نمايشنامه نويس بزرگ ايران بود و سوي  يك كه  اي دوستي

 مي زياد و  دانست. سواالت خام ديگرش دانشجوي پرشوري كه البته كم مي
 .بداند ندهنويس را چيز همه و چيز همه پاسخ داشت انتظار و كرد

به نويسنده تلفن ، فرا مي رسيد  وقتي دلگيري ابدي عصر جمعه، آن سال
كه اغلب مي داد .... با خواهرم سر بااليي امير ، مي كردم و اگر اجازه مي داد

 او شب  آباد شمالي را از خانه مان تا خانه شان پياده مي رفتيم. و تا نيمه
. پرسيديم مي چيز همه هرازدو خوا و كشيد مي سر پيمانه پشت پيمانه
ي  را در خانه "كارمينا برونا "اول بار  اب مي آورد ؟ت را ما خامي چطور

ساعدي صفحه را جابجا مي كرد و برايمان از . ساعدي شنيدم ...كشفي بزرگ
كارل ارف مي گفت. در انتهاي شب پدرم مي آمد تا ما را ببرد خانه كه ديگر 

 به " دكتر آقاي " اد را تنها برگردند.... وآخر شب نمي شد دخترها امير آب
گلهاي ياس را مي چيد  ،هاي خانه هاي روي نرده ي ياس از بوته ،ول پدرمق
 .پدرم. و آرزوهاي زيبا برايمان مي كرد مشت در ريخت مي و

هايي را كه گرفته  تا روزهاي سياهي سر رسيد . ساعدي رفت........ تمام عكس
  ها به آتش سپردم و شايد هم داشته باقي همراه بودم با نگاتيوهايشان به

 .نگرفتم پس  ديگر و گذاشتم امانت جايي
بعد دوري .... جداشدن همه ما از هم .... جدا... اين طرف و آن طرف مرزها ... 

ها. دو پاره شديم . مانند درختي كه از باال  اين و سو و آنسوي ديوار زندان
پايين ريشه اش در يك خاك باشد. جدا و  اما آن  ؛اش تبر خورده باشد تنه

  ..جداتر شديم
پشت سر گذارده ام .  را جدايي مرز....  آن روز آفتابي در كنار مزار ساعدي 

 از و گيرم مي عكس...  كشم مي آغوش در را دوستانم  هيجان زده ام
، ها هر بار كه به پاريس آمده ام در تمام اين سال .دوستان مشترك مي پرسم

انگار مي ترسيدم چيزي . نخواسته ام ديگران را مالقات كنم ،ند نفرجز چ
فرو ريزد. انگار من آنجايي بودم و دوستانم اين جايي. اما به بركت بزرگداشت 
 ساعدي و آن آفتاب و آن كافه نشستن طوالني ... چيزي فرو نريخت!

مترجم كتاب مقدس ....هاي دوران جواني ... حالشان خوب است  قهرمان
ام  محققي كه با او كار كرده حالش خوب است....استادم سر پاست ...

دانم... نمي دانم اگر از احوالپرسي ها و  يخوب است و چه خوب! اما نم....
 را ديدارهايمان توانيم مي همچنان آيا  تچديد يادها و تعارفات بگذريم و

  كنيم؟ تكرار
 و  اند ران خود بودهاين جمع بي ترديد بخشي از صادق ترين مبارزان دو

 در  خود را كرده است. زندگي ساليان آنان  كار جدايي اما.  هستند
ي ماست ...راهكارهاي مارا از هم دور كرده است  دموكراسي كه آرزوي همه

به  فقط اختالف است ... .هيچ هيچ عيبي در اين اختالف نيست البته و   ...
تيجه همين بود. من از تهران به گمانم اگر جاي ما عوض مي شد باز ن جد...

ي تحمل من با رفقاي سابقم  مي آيم . سقف خواسته هاي من و آستانه
هاي  ي من فارسي ست ... من بايد براي خواسته فاصله دارد. زبان روزمره

كمتري بجگنم ... براي كمترين حقوقم در جايگاه يك زن در جايگاه مادر در 
  .....جايگاه شهروند تهراني

تا .... برگردم به زندانم  بايد! كنم ترك را هواخوري يادي خوش بايد بامهر و
 .روز آزادي
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  هاي كارگري بيانيه تشكل
  پيرامون وضعيت دستمزد كارگران

ما امضا كنندگان اين بيانيه اعالم ميداريم حداقل دستمزد ما كارگران بايد 
خانوار متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يك 

چهار نفره در شرايط اقتصادي كنوني و با حضور و نظر و با حضور و نظر 
ير خط فقر ز در زندگي. بشود تعيين  نماينده هاي منتخب و واقعي كارگران

براي ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است . ما كارگران با تالش و اتحاد 
ستقل به هر طريق و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاي م

  ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد.
افزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه  

حداقل دستمزدي كه د اقتصادي كنوني باش يك خانوار چهار نفره در شرايط
در طول سالهاي گذشته و بدون حضور نماينده هاي واقعي ما در شوراي 

تعيين شده است بهيچوجه در طول اين سالها كفاف هزينه هاي  عالي كار
زندگي ما را نكرده است و با سير صعودي هر ساله تورم، سال به سال ما 

  كارگران و خانواده هايمان در فقر و فالكت بيشتري فرو رفته ايم. 
قرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد كارگران متناسب با تورم و 

نه يك خانوار چهار نفره باشد. اما آيا در طول سالهاي گذشته چنين سبد هزي
چيزي در تعيين حداقل دستمزدها رعايت شده است؟ طبق اظهار نظر 
كارشناسان اقتصادي در سال گذشته خط فقر نزديك به يك ميليون تومان 

هزار تومان  303بوده است اما حداقل دستمزد كارگران در سال گذشته را 
دند كه با احتساب ساير موارد قانوني مربوط به دستمزدهاي تعيين كر

هزار تومان نيز  500كارگران حداكثر دريافتي اكثريت عظيم آنان به 
نميرسد. آيا تعيين چنين دستمزدي با اذعان به خط فقر يك ميليون توماني 
جز اين است كه صراحتا ما كارگران را محكوم به زندگي در زير خط فقر 

آيا چنين وضعيتي براي تعيين كنندگان حداقل دستمزد و  كرده اند؟
خانواده هاي آنان قابل تحمل است كه براي ما كارگران نيز قابل تحمل 
باشد. آيا واقعا حتي دو ميليون تومان دستمزد هم در شرايط اقتصادي 
كنوني و با آزاد سازي قيمتها كفاف تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار 

از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اكثر كاالهاي  ا ميدهد؟چهار نفره ر
اساسي زندگي چندين برابر بشود ما كارگران نيز حق داريم دستمزدهاي 
خود را به چندين برابر افزايش دهيم. آيا به جز اين است كه نيروي كار ما 
كارگران تنها كااليي است كه ما از طريق فروش آن به صاحبان سرمايه امرار 

عاش ميكنيم؟ آنوقت چرا بايد وقتي نوبت تعيين قيمت نيروي كار ما م
كارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر باشيم و عده اي در شوراي عالي كار 
بدون حضور نمايندهاي واقعي ما، قيمت نيروي كار ما را تعيين بكنند و يك 

  زندگي زير خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند. 
ا امضا كنندگان اين بيانيه اعالم ميداريم حداقل دستمزد ما كارگران بايد م

متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار 
چهار نفره در شرايط اقتصادي كنوني و با حضور و نظر و با حضور و نظر 

 فقر خط رزي در زندگي. بشود تعيين  نماينده هاي منتخب و واقعي كارگران
 اتحاد و تالش با كارگران ما.  است تحمل قابل غير هايمان خانواده و ما براي

ل به هر طريق مستق هاي تشكل ايجاد طريق از خود مطالبات پيگيري و
  .ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد

  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
  هسنديكاي كارگران نيشكر هفت تپ

  اتحاديه آزاد كارگران ايران
  هيئت موسس بازگشايي سنديكاي فلزكار و مكانيك

  كانون مدافعان حقوق كارگر
  انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه
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 سياسيِ جاري در سطح جامعه  و تحوالت
  ٢٠١٠  سپتامبر ٢٨ - ١٣٨٩مھر   ۶  سه شنبه

  
جامعه ي ما از نظر سياسي جامعه يي پرتنش و سريع التحول است؛ 

تري  به ويژه در برهه ي كنوني كه تحوالت روز به روز شتاب بيش
گيرند. طبيعي است كه اين تحوالت در آرايش و مواضع نيروهاي سياسي  مي

نيز تأثيراتي به وجود مي آورد. و دور از انتظار نيست كه اعضاي  جامعه
اند و از  تشكل هايي مانند كانون نويسندگان ايران نيز، كه عضوي از جامعه

آيند، از تحوالت سياسيِ جاري در  اعضاي آگاه و فعال آن هم به شمار مي
گيرند. سطح جامعه بركنار نمانند و در معرض اين تغييرات و تحوالت قرار 

به اين ترتيب گاه التهابات سياسيِ مورد بحث از طريق اعضاي كانون به 
درون كانون نيز منتقل مي شود و در آن بازتاب هايي پيدا مي كند. از اين 
رو به طور طبيعي اين پرسش همواره مطرح است كه كانون نويسندگان 

كه به موجب  ايران، مستقل از فرد فرد اعضاي آن و به عنوان يك كلّ واحد،
منشور و اساسنامه ي خود هويت و اصول تعريف شده و مشخصي خاص 
خود دارد، با بازتاب اين تحوالت سياسيِ بيروني در درونِ كانون چه گونه 

ويژه، تالطم  بايد برخورد كند و موضع آن در برابر چنين تحوالتي چيست؟ به
ن تر كردن موضع هاي سياسي پانزده ماه گذشته اين مسئله و نياز به روش

  كانون در برابر آن را به شكل محسوس تري مطرح كرد.
ضرورت بررسي و حل اين مسئله هنگامي آشكارتر مي شود كه توجه داشته  

باشيم در گذشته يي نه چندان دور نيز بازتاب تضادها و كشمكش هاي 
سياسيِ بيروني بحران تاسف آوري را در درون كانون پديد آورد كه 

و موجوديت آن را به خطر انداخت و سرانجام به جدايي و شكاف  يكپارچگي
  در كانون منجر شد.

صنفي تعريف  -اگرچه كانون، به موجب اساسنامه ي خود، نهادي فرهنگي 
شده است، بي ترديد تشكلي غيرسياسي به معناي عرفيِ ديگر تشكل هاي 

ز سياسي صنفي نيست، زيرا نويسنده در همان محدوده ي كار صنفي خود ني
است. نويسنده از نظر عيني در وضع موجود زندگي مي كند اما ذهن او، 
فراتر از وضع موجود، نگران آينده ي سرنوشت انسان و آزادي او است و نگاه 
او، فراتر از اين جا و اكنون و قوانين حاكم بر آن ها، متوجه چشم اندازهاي 

ن نويسنده در فضاي آينده ي انسان و ترسيم اين چشم اندازها است. ذه
كند و از اين رو با همه ي  ميان دنياي موجود و دنياي مطلوب جوالن مي

عوامل و نيروهاي موثر در سرنوشت و آينده ي انسان درگير است. به همين 
دليل نويسنده در حرفه ي خود به آزادي انديشه و بيان نياز دارد و، از اين 

ذاتيِ كار او است. از سوي ديگر،  ديدگاه، آزادي انديشه و بيان الزمه ي
مرجعي كه در سراسر تاريخ، در جهت حفظ و تثبيت وضع موجود، آزادي 
انديشه و بيان را محدود يا سلب كرده و مي كند مرجع قدرت است. اين جا 
است كه نويسنده حتي در كار حرفه ئي و صنفي خود، يعني كار نويسندگي، 

ت و به اين مفهوم كارِ او سياسي، و با مرجع قدرت رو در رو و درگير اس
جايگاه او در نظامِ اجتماعي، جايگاهي سياسي است. بنابراين نهاد صنفي 
نويسندگان نيز ماهيتاً نمي تواند، مانند نهاد صنفي رانندگان يا واردكنندگان 
منسوجات، نهادي غيرسياسي باشد. كار راننده يا فروشنده ي منسوجات 

ا كار نويسنده ذاتاً سياسي است و همين خصلت كاري غيرسياسي است، ام
ذاتيِ كارِ نويسندگي او را با سرنوشت مردم و حقوق انسانيِ آن ها درگير و 
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اما، از سوي ديگر،  هد مي سازد. اين يك روي سكه است.نسبت به آن متع
سرشت سياسيِ اتحاديه/ نهاد صنفيِ نويسندگان، به مفهومي كه بيان شد، به 

  ت ورزي و فعاليت سياسي/حزبي نيست زيرا:معناي سياس
اوالً هدف اصلي و عموميِ احزاب و جريان هاي سياسي دست يابي به قدرت  

سياسي يا شركت در آن است تا برنامه هاي موردنظر خود را به اجرا درآورند. 
 مشي¬اين الزمه ي ذاتيِ مبارزات سياسي/ حزبي است. به همين دليل خط

 آن به رسيدن جهت در و است سياسي قدرت به وفمعط ها آن شعارهاي و
 با را او و است ديگر جنسي از نويسنده كار اما. شود-مي دنبال و طراحي
 نيز ايران نويسندگان كانون و نيست؛ كاري قدرت به رسيدن براي تالش
عيين و بيان ت آن ي اساسنامه در كه كانون اهداف. ندارد هدفي چنين هرگز

ديشه و بيان و قلم، اعتالي فرهنگي جامعه، و حمايت از شده، تحقق آزادي ان
حقوق صنفي اعضاي آن است. اين اهداف ذاتاً با اهداف احزاب سياسي 

اند و از اين رو خط مشي كانون و روش هايي كه براي اجراي اين  متفاوت
گيرد نيز با خط مشي و روش هاي احزاب سياسي تفاوت  مشي به كار مي خط

  ذاتي دارد.
ياً جانب داري از اين يا آن حزب يا جناح سياسي، مخلّ وحدت و ثان

يكپارچگي كانون و مايه ي بروز تنش و تشتت در درون آن خواهد بود. 
مقتضاي تشكيل كانون نويسندگان ايران، مانند هر تشكل صنفي ديگر، اين 

ي  بوده است كه اتحاديه/ نهادي بزرگ تر و نيرومندتر از افراد تشكيل دهنده
ن به وجود آيد تا توانايي دفاع از مصالح مشترك اعضاي خود را كه آ
تنهايي قادر به دفاع از آن نيستند داشته باشد. به همين دليل محور  به

ها است. وجه  فعاليت چنين تشكل هايي مصالح مشترك همه اعضاي آن
اشتراك اعضاي كانون كه مبناي وحدت آن ها در اين تشكل است و سيمان 

را تشكيل مي دهد، نويسنده بودن به معناي حرفه ئيِ كلمه و پاي  اين بنا
بندي به اصل آزادي انديشه و بيان و مبارزه در راه تحقق آن است. اگرچه از 
لحاظ سياسي هر يك از اعضا مشرب خود را دارد و ممكن است چپ يا 
 ليبرال، ميانه رو يا راديكال، مذهبي يا غيرمذهبي، و يا داراي هر گرايش

سياسي ديگري باشد، اما تا زماني كه همگي به دفاع از مصالح مشترك و 
بند باشند بايد  عموميِ نويسنده و مبارزه در راه آزادي انديشه و بيان پاي

بتوانند در چارچوب كانون فعاليت كنند. بنابراين جانب داري از يك خط 
ير با روح حزبي و جناحيِ خاص، خالف مقتضاي تشكيل و تداوم كانون و مغا

ي آن است و در عمل يكپارچگي و تداوم آن را  حاكم بر منشور و اساسنامه
و  1358دهد. تجربه ي رويدادهاي سال  در معرض مخاطره قرار مي

كشمكش ها و تنش هايي كه در آن سال سرانجام كانون را به دو پاره 
ت، تقسيم كرد، و آثار آن هنوز چون زخمي ناسور بر پيكر كانون باقي اس

ترديد مخلِّ وحدت و  گواه اين سخن است كه غلبه ي نگاه سياسي/ حزبي بي
  دوام كانون خواهد بود.

البته در هر جامعه و در دوره هاي تاريخيِ گوناگون ممكن است گرايش ها  
يا جريان هاي سياسي متفاوتي در ميان اصحاب انديشه و اهل قلم غالب 

ييرات از راه انتخابات در تركيب هيئت شوند و برتري يابند، و بازتاب اين تغ
دبيران نمود و ظهور خارجي يابد. اما هيئت دبيران نيز، با هر تركيبي، 

ي كانون گام بردارد. به اين  موظف است تنها در چارچوب منشور و اساسنامه
  ي كانون تعيين مي كند. ترتيب اساس هويت كانوني ما را منشور و اساسنامه

چه بيان شد، ما بر اين باوريم كه در كانون نويسندگان  نبا توجه به مجموع آ
ي آن، از يك سو، به دفاع پي  ايران بنا به اصول مندرج در منشور و اساسنامه

گير از حق آزادي بيان بي هيچ حصر و استثنا براي همگان متعهديم اما، در 
همان حال و از سوي ديگر، موظفيم به منظور حفظ هويت و موجوديت 

از چارچوبي كه انگيزه و مقتضاي تشكيل كانون بوده است پاسداري  كانون
كنيم و از خروج آن از اين چارچوب و دنباله روي از اين يا آن جريان 

  سياسي يا سياست جناحي كه در سطح جامعه جريان دارد خودداري ورزيم.
  نويسندگان ايرانكانون                                                               
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چند ماه ديگر آرامش دوستدار هشتاد ساله مي شود و بي مناسبت 

كه يكي از پربرخوردترين نوشتارهاي دنياي  را نديديم مطلبي از وي
، ادآوري اهميت و ثبت در آرشمجازي در سال گذشته بود را براي ي

  منتشر كنيم.
با تشكر از دوست و هميارمان  احمد پايدار كه به سفارش ما، زحمت  

  را كشيدند. مطلبجمع آوري اين 
  آرش

 
 

  آرامش دوستدار
  يا آرامشِ بهم خورده؟  
  

  احمد پايدار
  

آرامش  ي سرگشاده ي در تاريخ نوزدهم مهرماه سال گذشته با انتشار نامه
ترين مطالب  ستدار به يورگن هابرمارس يكي از پربرخوردترين و پرمخاطبدو

) 1اي شد. ( ي سياسي و روشنفكري ايران رسانه اينترنتي در ميان جامعه
باشد در  گان فلسفه در آلمان مي آموخته آرامش دوستدار كه خود از دانش

جهت سفر اش هابرمارس، وي را به  كار آلماني ي خود به هم ي سرگشاده نامه
آور شد، شما به سرزميني پاي  به ايران مورد نقد قرار داده و به وي ياد

اش  نامد و از زمان پيدايش خود را جمهوري اسالمي ايران مي« ايد كه: نهاده
سال پيش تاكنون با توسل به قهري عريان و تصورناپذير از يكسو و  در سي

» دهد ن ادامه مياعمال فساد مطلق از ديگرسو به حاكميت خود همچنا
چنين با انتقاد از ديدار هابرمارس با برخي روشنفكران ديني در  دوستدار هم

فكرانش با  ايران و حمايت ضمني هابرمارس از كساني چونان سروش و هم
تواند در عين حال  آيا يك مسلمان مي« پرسد: طرح سئوالي از هابرمارس مي

ي شما  كريم سروش به گفتهعارف و پوپري باشد و در نتيجه همچون عبدال
ي  قاطعانه معتقد به تقسيم كار ميان دين و علم، در حدي كه مسئله

آنچه آن « دوستدار به هابرمارس گفت: ؟.باشد »گردد شناسايي مطرح مي
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بازي ايراني ـ  چيزي جز نوعي شعبده اند،  زمان در تهران به شما عرضه كرده
ترين فراز مورد مجادله  مهم» هوداش نب ارزش شيعي، منتها از نوع كامال بي

چه بعدتر توسط اكبر گنجي، طرح  اعتراض دوستدار به هابرمارس به ويژه آن
جايي رخ داد كه وي در ارتباط با تظاهرات ميليوني مردم ايران و  شد آن
با قهري  آن را حكومت سرانجام و سه ماه تمام ادامه داشتكه « تهران

سركوبيد. بيشماري به زندان افتادند، به  بيرحمانه در برابر چشم جهانيان
» قتل رسيدند، زير شكنجه جان دادند و از زن و مرد مورد تجاوز قرار گرفتند

و شما آقاي پروفسور هابرماس «سكوت هابرمارس را مورد انتقاد قرار داد: 
هاي  اگر شما از آنان در تظاهراتي كه به خاطر خواست . [....]سكوت كرديد

حمايت كرده بوديد، بر استيفاي شخصا و رسما كردند  شان مي برحق
خوانديد، از دليري و  كرديد و آن را برحق مي طبيعي حقوق آنان تاكيد مي

ستوديد، و بدينگونه از آنان  آمديد و آن را مي ها به شگفت مي ثبات آن
كرديد، حتما تظاهركنندگان اندكي كمتر احساس  پشتيباني اخالقي مي

توانست، الاقل براي گروهي نسبتا بزرگ،  . و اين اندك ميكردند تنهايي مي
بيشتر شود، چون امكانش بود برخي ديگر از همكاران شما در پي چنين 

ي آرامش  ي سرگشاده پس از انتشارِ نامه» داي پا در ميدان ياري گذارن نمونه
ي متفاوت بر روي نت قرار  سيل برخوردهاي نوشتاري با دو شيوه دوستدار

ي اول عمدتا زبان تلخ آرامش دوستدار را   ي برخوردهاي دسته جوهره گرفت.
علي كبيري   »نامه به هابرماس چرا؟«داد. محمود دلخواسته در هدف قرار 

نوعي از انديشه نوعي از  «و حميد فرخنده در » آقاي دوستدار شما چرا«در 
ي  ند. جوهرهي سرگشاده را مورد نقد قرار داد هايي از نكات نامه جنبه »نفرت
حميد فرخنده در دفاع پنهان از اسالمگرايان و اصالح طلبان حكومتي نقد

بخش تأسف برانگيز نامه آقاي دوستدار، ادبيات توهين «بود. او مي نويسد: 
آميز ايشان در صحبت از اسالم و در برخورد با انديشمندان ديني ايران از 

حميد  ....»تري است.جمله آقايان دكتر عبدالكريم سروش و مجتهد شبس
طلبان و  فرخنده در رد استدالل و منطق دوستدار نسبت به اصالح

آميز به دفاع از ايشان پرداخت:  روشنفكران ديني با صفات و القابي مبالغه
امروز روشنفكران ديني ايران از جمله محمد خاتمي كه آرامش دوستدار با «

بخشي از دينداران سنتي نفرت از او و كارنامه اش سخن مي گويد، و حتي 
هاي  نوآوري« يا:» ايران در صف اول مبارزه با همان استبداد ديني هستند

هاي استبداد ديني را در ايران  بنياندكتر سروش در انديشه ديني 
تحول انديشه ديني در كشورهاي مسلمان متزلزل كرده و حتي بر 

دانست كه حميد فرخنده برخود الزم ن» خاورميانه تاثير داشته است
بگويد انديشه دكتر سروش بر تحول انديشه ديني در كدامين يك از 

) با 2تر چه نوع تاثيري گذارده. ( كشورهاي منطقه تاثير گذاشته و زان پيش
سكوت هابرمارس يا عدم اطالع آرامش "انتشار مطلبي از اكبر گنجي 

ي  موضوعيت نامه سرگشاده دوستدار به هابرمارس به حوزه 3"دوستدار
ناشسته گنجي با آرامش دوستدار كشانده شد، و اين همانا   هاي حساب

شد. گنجي با  مرتبط به بدو ورود و مسافرت گنجي به خارج از كشور مي
شود در ارتباط با  منيتي كه هر لحظه به قد آن در خارج از كشور اضافه مي

يلور، با هابرماس، چارلز ت« آور شد: عدم سكوت هابرمارس به دوستدار ياد
) 2010مارتا نسبام، نوآم چامسكي، ماريو وارگاس يوسا (برنده ي نوبل ادبي 

اي را جهت امضا براي آنها فرستادم. هابرماس به  و... تماس گرفتم و متن نامه
به دنبال صدها امضا نرو، بلكه "سرعت نامه را امضا كرد و براي من نوشت: 

روشنفكري جهان سريع منتشر  پانزده تن از سرآمدان -نامه را با امضاي ده
كن تا زمان از دست نرود. ضمن آن كه امضاي تعداد محدودي از مهمترين 
متفكران جهان، موثرتر از صدها امضا خواهد بود كه برخي از آنها شهرت 

ي سه تن از اساتيد  اي شدن مطلب گنجي، نامه پس از رسانه» جهاني ندارند
به هابرمارس مسير برخورد به  دانشگاهي برادران صدري و حميد دباشي

سر متفاوت كشانده  ي دوستدار به هابرمارس به مسيري يك ي سرگشاده نامه
ي جمعي كه بيشتر به چغلي و راپرت شباهت داشت تا  )اين نامه4شد. (

ي روشنفكري ايراني با حيرت  كالمي آكادميك و دانشگاهي، در ميان جامعه
سومي از  اش نشان از برخوردي جهان هماي اي كه بن و تعجب مواجه شد. نامه

ترديد يورگن هابرمارس  كرد. بي سومي را با خود حمل مي روشنفكران جهان
خواه از خود پرسيده برادرانِ  ي اين سه تن استاد اسالم پس از خواندن نامه

اند. سه تن اما تنها  شان به اشتباه گرفته استاد، البد مرا با كالنتري محله
تنها هدف « رش نامه به هابرمارس را چنين فرموله كردند:هدف خود از نگا

ما در نگاشتن اين نامه اين بود كه شهادت دهيم آرامش دوستدار نه از سوي 
گويد تنها  ايرانيان بلكه تنها از سوي خويش سخن مي گويد و آنچه مي

كار  با انتشار مطلبي از مسعود نقره» نمايانگر ابتذال تخيالت شخص اوست
» دانشگاهي به آرامش دوستدار "خويان دين در حاشيه هجمه"وان تحت عن

) 5تر شد. ( وزن كفه ترازوي هجوم به آرامش دوستدار در ابعاد متفاوت سبك
استاد "ي اين سه  نامه«كار آمده است:  ي نقره در بخشي از نوشته

ي روشنفكري  ست به جامعه به يورگن هابرماس، هشداري "دانشگاه
ويژه به روشنفكران و روشنگران تبعيدي و  ن، بهو روشنگري ايرا

خويان با چه شكل و  كاران و دين مهاجر، تا دريابند كه دين
اي، در غرب به تبليع و تقويت ارتجاع  هاي فريبنده شمايل

با اين توهم كه  "استاد جاسنگين "ين سها ]. [...ندا برخاسته
شهادت دهند كه  ند تا به هابرماسا ند, آمدها سخنگويان مردم ايران

آرامش دوستدار سخنگوي مردم ايران نيست, شهادتي بي مايه, چرا 
ين اساتيد در اين . [...] اكه دوستدار هرگز چنين ادعايي نكرده است

 -ايران, و فرهنگ اسالمي  از اسالم ويرانگرِ "آكادميك "نامه با زبان
رم هان اي ش«پس از آن مطلبي تحت عنوان  »كنند آخوندي دفاع مي

توسط مهدي اصالني و ايرج مصداقي دو تن از » ات پيدا نيست سرخي
هاي حكومت اسالمي منتشر شد. اين دو، منطق نوشتن  گان زندان مانده زنده

ما دو « سان خود دانستند: متن مشترك را در نگاه متفاوت و سرنوشت يك
باشيم و به هنگام  ي شصت مي تن از زندانيانِ سياسي دهه

نگري متفاوت قريب به پانزده سال از  ا دو تفكر و جهانگيري ب  دست
هاي مختلف حكوت اسالمي  مان را در زندان شده غارت  جواني

جاني هستيم كه شاهد قتلِ  گانِ نيمه برده بدر ايم. ما جان گذرانده
ايم. استخوانِ هزاران  مان بوده هاي تن ترين پاره ي نزديك كارانه تبه

ي عظيم  هاي اسالمي شيار شد و خاطره پشته جانِ جوان در خاك
پر. و آن همه جان و جوان، البته به ياري و  ها پر ملتي در گورستان

 اصالح"اسالمِ عزيز"مدد شده و ناشده از ايران دريغ شد. ما   ! توسط
هاي  در دورانِ حبسِ خود شاهد دو كشتار جمعي شنيع در زندان

 .[...]67تابستان كُشي  و اسير 60كُشي سال  ايم. جوان اسالمي بوده
ي تبعيد كه چگونه  خطري بود براي جامعه  ي سه تن اما زنگ نامه

ي دفاع از  به بهانه "خو دين"شده و  خور بخشي از اپوزيسيونِ مال
پاسداري آشكار و نهان از حكومت   اسالم و فرهنگ اسالمي، وظيفه

ي و ايرج مهدي اصالن.» شده است دار مذهبي و اسالمي را عهده
ي  با نگاهي به سابقه» ات پيدا نيست هان اي شرم سرخي«مصداقي در 

هاي مخالفت اينان با دوستدار  فكري و جايگاه سياسي سه تن به ريشه
طلبي  خواه و اصالح ) برادران صدري از جمله اساتيد اسالم6پرداختند. (

ه فكري و هاي پرشمارشان به ايران مدام در مبادل باشند كه در مسافرت مي
 هاي حكومتي بودند. ازجمله: ترين جناح ترين و ارتجاعي افتاده نظري با عقب

در نزديكي  "فارست ليك«به مدد كمكي يك ميليون دالري به دانشگاه «
در آن دانشگاه بوجود آمده  "مطالعات جهاني اسالمي"شيكاگو، يك كرسي 

رسد كه يكي  ر مياند و به نظ ي آن شده و آقاي دكتر احمد صدري گرداننده
ي ايشان هم براه انداختن همين كنفرانس بوده است.  از اقدامات بالفاصله

سايت دانشگاه ليك فارست، پس از ذكر مراتب علمي و تحقيقاتي و آثار 
صدري در ماه «نويسد:  قلمي آقاي دكتر صدري، در معرفي ايشان مي

ايران را به سپتامبر گذشته موفق شد محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين 
عنوان بخشي از گردش ايشان در اياالت متحده، به بازديد از كالج ما ترغيب 

طلبي  كنندگان فعال در جنبش اصالح كند. صدري، بعنوان يكي از شركت
ديلي "ي ايران، ستون نويس سابق نشريه لبناني و انگليسي زبان  روشنفكرانه

زمانده اصالح طلبان، اعتماد بوده و در حال حاضر براي تنها نشريه با "استار
دكتر احمد صدري، در اوج سركوب جنبش . [...] .ملي، مقاله مي نويسد

مردمي در ايران در مصاحبه با سايت جرس معتقد است: اصالح ديني بدون 
مراسم عاشورا يا شام غريبان ": روحانيت و مناسك مذهبي !؟ شدني نيست
تفريح در قالب مذهبي نيست.به ميدان محسني تنها ناشي از ميل جوانها به 

ي خود جوشي عالئق مذهبي در ايران  نظرمن (احمد صدري) اين نشانه
زند.  است. [...]كساني هستند كه از شنيدن نام روحاني بدنشان كهير مي

كنيم، هزار جور تصور در اذهان زنده مي  وقتي كه ما صحبت از روحانيون مي
نهاد روحانيت در همه اديان وجود  شود كه هيچ كدام هم مثبت نيستند. اما
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هاي دانشگاهي  ها و محيط دارد و در هرموردي كه دينِ اصالحي از سخنراني
خارج شده و به يك واقعيت اجتماعي تبديل شده، با وساطت روحانيون 
اصالح طلب عملي شده است. تغيير شكل مذهب، نيازمند آن است كه عده 

د. اين نه كارِ روشنفكر است و نه كارِ ساعته خود را وقف اين كار كنن 24اي 
استاد دانشگاه. كار آدمي است كه مطالعات و روحيات الزم را داشته باشد و 
خود را وقف اين زندگي مذهبي كرده باشد. آدم ديندار، حتي اگر اصالح 

اش در چارچوب دين  طلب باشد، به هر حال مي خواهد مراسم گذار زندگي
ي درسي يك حوزه علميه  ها هم بايد برنامه ين روحانيباشد. [...] در تربيت ا

گذاري كنيم. بايد بپرسيم يك روحاني اصالح طلب بايد چه نوع  جديد را پايه
هان اي "از ديگر مواردي كه در » ادبيات و كالم و فلسفه و فقه بخواند؟

ديد و بوس دكتر مورد توجه اصالني و مصداقي واقع شد همانا به  "شرم
پرداز مشهور خشونت در سفر به  يزدي تئوري و مصباح احمد صدري

ماهنامه معرفت منبع نشر خبر ديدار مصباح و دكتر صدري قم رقم خورد. 
در دو قسمت خبر از  1389شهريور  3تاريخ  بود كه در 4و  3شماره 

اهللا استاد محمد تقي مصباح يزدي،   آيت« داده بود:(؟)  "گفتگو و نشستي"
صدري و تني چند (؟) از اساتيد و محققان دفتر همكاري استاد دكتر احمد 

آقاي  "نويسد:  حوزه و دانشگاه، اين نشريه در معرفي آقاي احمد صدري مي
دكتر احمد صدري از اساتيد ايراني و ممتاز رشته جامعه شناسي در 

برند و در  دانشگاههاي آمريكا هستند كه هم اينك (؟) در ايران بسر مي
توجه داشته باشيد كه سفر دكتر احمد صدري  "يس دارند.تهران و قم تدر

به ايران آن هم به قم نه براي ديداري عادي با بستگان و يا پاسخ به 
شان !! و نه حتا از جنس ييالق  دوستي و نوستالژيك كنجكاوي و حس ميهن

هاي برخي اساتيد كه يك پايشان ينگه دنيا و پاي ديگرشان در  قشالق كردن
اسالمي است و نه براي خريد سوهان، بلكه براي ديدار با القراي  ام

اند. محمد  يزدي و تدريس در حوزه علميه قم به ايران تشريف برده مصباح
ي قتل روشنفكران و فعاالن  تقي مصباح يزدي، تئوريسين و فتوا دهنده

هاي محفلي در كرمان، تئوريسين سركوب، كشتار،  سياسي، محرك قتل
، صادركننده جواز شرعي تقلب در 88كودتاي خرداد  شكنجه و تجاوز در

بسم اهللا الرحمن "گويد:  احمد صدري مي "دكتر"انتخابات در معرفي 
الرحمن، حضور جناب دكتر صدري را در اين بنياد فرهنگي كه خانه دوم 

گوييم  كنيم و نيز خوش آمد مي شود تبريك عرض مي خودشان حساب مي
رسانيم كه ايشان از استادان ممتاز  تان ميخدمت شما عزيزان و به اطالع

جامعه شناسي هستند. بنده قبل از انقالب در معيت شهيد دكتر بهشتي با 
ايشان از همان وقت مايه اميد آينده فرهنگ ايران بودند و در مدت انقالب 
هم انتظار بازگشت ايشان را داشتيم كه از حضور ايشان براي ارتقاء سطح 

رشته جامعه شناسي كه تخصص دارند استفاده كنيم. فرهنگ به خصوص در 
تا اينكه خداي متعال توفيق داده و فعال خدمت ايشان رسيديم و اميدواريم 
كه اين طليعه استفاده بيشتر از حضور ايشان در آينده باشد و بتوانيم از 

شان در راه ترقي سطح فرهنگ كشور و  هاي علمي تدريس ايشان و همكاري
ابطه با حوزه و در ارتباط با علوم انساني و رشته به خصوص در ر

شناسي از حضور ايشان استفاده كنيم حاال تقاضا داريم در همين چند  جامعه
دقيقه كه در خدمت ايشان هستيم ما را مستفيض بفرمايند و مژده اينكه در 

و » آينده همكاري مستمر و فعالي داشته باشند را به ما بدهند. انشاء اهللا
احمد صدري با زباني آشنا براي اساتيد حوزه خدمت استاد مصباح!  "دكتر"

بسم اهللا الرحمن الرحيم، عرض كنم كه بنده خيلي متشكر هستم «گويد:   مي
از الطاف جنابعالي و براي خود من هم يك سعادتي است .[...] تقريبا يك 

و سال قبل از انقالب بود كه در آن جلسه خدمت استاد آيت اهللا مصباح 
مرحوم آيت اهللا بهشتي و يكي دو نفر ديگر از فضال رسيديم و اين مركز آن 
موقع مقدماتش تشكيل شده بود و قرار بر اين بود كه رشته جامعه شناسي 
در اين جا تاسيس شود و اظهار لطف كردند كه ما شايد قدمي برداريم و 

ن ما و تدريس يك سري از درسها را شروع كنيم كه متاسفانه داستان رفت
اتمام دوره فوق ليسانس ما در دانشگاه تهران پيش آمد. [...]خيلي خوشحال 
و خوشبخت هستم كه اين مركز تاسيس شده و اين عالقه وجود دارد كه در 
واقع يك ارتباطي حاصل شود بين تحصيل و تدريس علوم قديمه و سنتي 

ا يك با علوم غربي.[...] اينجانب خدمت استاد عرض مي كنم كه اينج
اي (بنياد فرهنگي باقر العلوم (ع) است كه در واقع يك حلقه  مؤسسه
اي را پيدا كرده و آن همان ارتباط علوم جديده و علوم قديمه و  مفقوده

آوردن قدرتهاي علوم قديمه به ميدان علوم جديده و جدي گرفتن هم علوم 
است كه در ام يك مقدار اين  قديمه و هم علوم جديده است. [...]من نگراني

شود. آن چيزهايي كه من در عرض يكي دو  دانشگاهها اين مساله محقق نمي
ماه اقامت و تدريس در دانشگاههاي مختلف تهران ديدم اين است كه واقعا 

تر به  چنان بعد آن» اين تلفيق در آن جا در حال صورت گرفتن نيست
يخ اين ديدار پيراهن عثمان ديد و بوس صدري، مصباح بدل شد همانا به تار

)در اصل خبر ماهنامه معرفت به تاريخ دقيق ديدار دكتر 7گشت. ( بر مي
اي نشده بود، اما تاريخ انتشار خبر سوم شهريور سال  صدري و مصباح اشاره

 "هان اي شرم"هشتاد و نه ذكر شده بود. دكتر احمد صدري در پاسخ به 
كار و  دفاع از هم ابتدا در» پاسخ احمد صدري به منتقدانش«تحت عنوان: 

ندازي برنامه ا راه - دباشي-اتهامات او «پردازد:  فكرش حميد دباشي مي هم
به همراه احمد صدري از اعضاي هيات "تلويزيوني موج سبز است و اينكه 

معلوم  "باشند. مي "ناياك"!! "مشهور"و  "معروف"مشاوران (؟!) سازمان 
را برداريم كجاي اين  ها نيست كه اگر عالمات تعجب و سوال و گيومه

شود. صداي كفگير منتقدان به ته ديگ ضد  ها اتهام محسوب مي نسبت
گويند او يكبار در سخنراني سفير ايران  شود كه مي دباشيگري آنجا بلند مي

بوده است. ظاهراً تنها  "صحنه گردان"در سازمان ملل آقاي جواد ظريف 
اثبات اينكه كسي عميل  در يك جلسه عمومي براي "مادريتور"ايفاي نقش 

كه  چنان.» تجمهوري اسالمي است در نظر اين آقايان كافي و وافي اس
كنيد احمد صدري عضويت در هيئت مشاوران ناياك و  مشاهده مي

داند  مادراتوري سفير جمهوري اسالمي در آمريكا را چندان حائز اهميت نمي
دكتر احمد صدري  .برد ديگ منتقدان نام مي كه از آن با عنوان كفگير ته

چنين بابت دريافت بودجه يك ميليون دالري و برگزاري تور سياحتي  هم
براي منتقدين «دهد:  گونه پاسخ منتقدان را مي براي خاتمي در آمريكا اين

اينجانب بسيار جالب است كه بودجه كرسي من يك مليون دالر بوده 
جب است كه (كرسي يك مليون دالري درست به همان اندازه اسباب تع

در دانشگاه  اتوموبيل چهار چرخه) و من از آقاي خاتمي براي ايراد سخنراني
ترين بخش انتقاد صدري به منتقدانش تاريخ ديدار  مهم» ام خود اقدام كرده

سار ديدار با تئوريسين  كه شرم آن وي با مصباح يزدي در قم بود . وي بي
ب نداشته و خضر نبي نبوده كه وي علم غي ها باشد، با عنوان كردن آن قتل

كند، به منتقدين خود پاسخ  تر كسوت قاتل به تن مي كه بداند مصباح بعد
با آقاي مصباح يزدي را كه هجده سال پيش عمومي  يك مناظره«دهد:  مي

شهريور  11اتفاق افتاده به دو ماه قبل يعني به ) 1371آبان  14( يعني در 
كه بليط  نمايي و اين پس با مظلومدكتر صدري س» منتقل كرده اند؟ 1389

سفرش به ايران را پس از حوادث انتخاباتي پس داده است من آنم كه رستم 
كسي نيست كه نداند كه بعد از وقايع « نويسد: بود پهلوان سر داده مي

پانزده خرداد سال گذشته من هم مانند بسياري از ايرانيان بليط خود 
گشت به وطنم نيستم. از اينرو چند را لغو كردم و منبعد قادر به باز

در  ماه پيش از اين كه از بيماري شديد مادرم آگاه شدم نتوانستم
مهدي اصالني و ايرج مصداقي در پاسخ به مطلب دكتر .» كنار او باشم

ها و  ناراستي "پوشش باد آفرين بر نظر پاك خطا"احمد صدري تحت عنوان 
آيا شما «را پاسخ گفتند:  جعل موضوعات طرح شده از جانب احمد صدري

مرتكب شده بود  71به جناياتي كه نظام جمهوري اسالمي تا آبان 
گذاريد كه  دانستيد قدم به سرزميني مي واقف نبوديد؟ آيا نمي

فارغ شده؟ آيا تا آن تاريخ دستانِ  67حكومتش تازه از اسير كشي 
و  شناس مسئوالن نظام و از جمله مصباح يزدي به خون صدها جامعه

متخصص و استاد دانشگاه و انديشمند آلوده نشده بود؟ تنها در 
هاي تاريخ، اقتصاد،  ها زنداني مسن كه استاد رشته ده 67كشتار 

جامعه شناسي، اقتصاد سياسي، روانشناسي، علوم سياسي، فلسفه، 
علوم اجتماعي، جغرافيا، فيزيك، شيمي، رياضي، پزشكي، حقوق 

 71ودند به قتل رسيدند. آيا تا آبان الملل ب سياسي و روابط بين
هزاران زنداني سياسي و از جمله متخصصين طراز اول كشور به 

ها هزار زنداني  ي اعدام سپرده نشده بودند؟ آيا تا آن موقع ده جوخه
ديدار  ][...هاي شكنجه شرحه شرحه نشده بودند؟ سياسي بر تخت

اسالمي شكل عام جمعي در حكومت  شما به هنگامي است كه دو قتل
مصباح يزدي پذيرنده و  "اند. ها شسته دارها برچيده، خون"گرفته و 
ي آن جنايات بوده است. او مبلغ يك ساختار بوده و به عنوان  پذيراننده
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شود. فلسفه ايشان  پرداز مورد شناسا واقع مي مدافع يك فلسفه و يك نظريه
قرار داشته است. از خواه  ديني و تماميت از بدو امر در خدمت نظامي تمام

قضا مصباح يزدي نه تنها به نسبت شما تغيير نكرده كه از ابتداي 
شما آقاي .» هاي ارشد نظاِم ديني بوده است گيري نظام از ايدئولوگ شكل

آقاي مصباح از افرادي است كه در اين مدت كامالً «فرماييد:  صدري مي
پيش از ورود آقاي سالها "و ديدار مربوط به  "تغيير ماهيت داده است.
چنان از ديدارتان در قم با  تر شما هم . به زبان ساده"مصباح به سياست است

 .كم قبحي بر اصل آن ديدار قائل نيستيد دفاع كرده و دست "استاد مصباح"
ي خودتان زمانِ ديدار شما به چهارده سال پس از  آقاي صدري بنابر گفته

 كُش كرده  انسان دريده و تماماستقرار نظامي كه سالخي كرده و پوست
پردازان نظام  ها و نظريه ترين فيلسوف هم با يكي از مهم مرتبط است، آن

در مناظره و جدل فلسفي سياسي نظام به  60اسالمي. ايشان در همان سال 
ي جادو ظاهر شده و در كنار عبدالكريم  عنوان تابلوي فلسفي نظام بر پرده
شود كه از آغاز كمر به قتل  دار مي ا عهدهسروش و بهشتي دفاع از نظامي ر

ي  ) حجم مطالب منتشره در ارتباط با نامه8» (مخالفان بسته است
ي دوستدار به هابرمارس به همين مختصر ختم نشد. با به ميدان  سرگشاده

آمدن علي افشاري دبير و عضو شوراي رهبري سابق دفتر تحكيم وحدت و 
اصالني و ايرج مصداقي و نيز پاسخ ي مشترك مهدي  پاسخ وي به نوشته

اي ديگر از ماجرا رقم  ايرج مصداقي به عضو سابق دفتر تحكيم وحدت گونه
از موضعي  "به هوش باشيم كه فردا خيلي دير است"خورد. علي افشاري در 

نقد زبان نوشتاري آرامش دوستدار و سه تن به  ي گونه به بهانه باال و معلم
) عضو رهبري سابق 9گردان ماجرا شد.( جي صحنهدفاعي اشكار از اكبر گن

دفتر تحكيم وحدت برخورد و متن مشترك مهدي اصالني و ايرج مصداقي را 
برخورد شتابزده و مغشوش آقايان اصالني و مصداقي "مغشوش خواند: 

حكايت ديگري از رنج و مالل امروزين جامعه ما است. آنها كه هر دو 
زندگي شان در دوران مخوف زندان  ساليان زيادي از بهترين دوران

هاي دهه شصت تباه شده است و از جنايت كشتار گسترده تابستان 
اند و از اين منظر در  برده در زندانيان سياسي جان سالم به 1367

خور تقدير هستند به بهانه حمايت از آرامش دوستدار ، منتقدين وي 
به نوعي آنان را  اند و را به وابستگي به جمهوري اسالمي متهم كرده

افشاري با  "مسئول دانسته اند 1367در اعدام هاي فراقضايي سال 
فردي مي تواند مدافع قرائت هايي از اسالم باشد كه  كه: عنوان كردن آن

مدعي تصرف قدرت سياسي است اما نه از خشونت سياسي دفاع كند و نه 
 67تار تابستان به كش "اعدام هاي فراقانوني"و نيز اطالق  بدان دست يازد

رويدادي محتوم و جبري  1367هاي وسيع  حتي اعدام" معتقد است:
در جمهوري اسالمي نبود. همانگونه كه در بازگويي خاطرات آمده 
است ،ممكن بود معادالت به گونه ديگر رقم مي خورد و به همان 
داليلي كه در نيمه راه متوقف گشت، اساسا شروع نمي شد. از سوي 

غافلگير كننده آن براي زندانيان نشان مي دهد كه بروز  ديگر ماهيت
آن جنايت امري غير متعارف و خاص بوده است نه قاعده رفتاري. 
حال چه برسد به قرائت هاي رحماني ،دموكراتيك و به قول آقايان 

اي اسالم  علي افشاري كه هنوز درصدد آلترناتيوسازي گونه "نرم از اسالم
كند، ناگزير حرف دلش را در  ماني از اسالم سر مينرم و ارائه قرائتي رح

دهد. اسالم رحماني و قرائت ديگرگون از اسالم.  ي بديل آينده ارائه مي ارائه
) با 10("فردا را چگونه بايد ساخت"ايرج مصداقي در نوشتار نسبتا بلند خود 

رد ادعاهاي عضو سابق رهبري دفتر تحكيم وحدت در بيان آن كه 
هاي  ها و فاكت قاعده ي نظام نبوده است با رفرنس 67ستان كشتارهاي تاب

مستند از كارگزاران نظام، قتل و جنايت را جفت جداناشدني نظام اسالمي 
ها از جمله دوراني كه  ها و بي هيچ استثناء تمامي دوران در تمامي دوران

اند به اصالح نظام از درون دست  خواسته آقاي افشاري اراده فرموده و مي
ها را كه در خيابان تظاهرات مسلحانه  دهد اين سالم اجازه ميا"نند خواند:ز

جا گلوله بزنند. از نظر اصول  كنند دستگير شوند و در كنار ديوار، همان مي
فقهي الزم نيست به محاكم صالحه بياورند. براي اين كه محارب بودند... 

ي به بيمارستان برده دهد كه بدن مجروح اين گونه افراد باغ اسالم اجازه نمي
محمدي  60. از اظهارات حاكم شرع سال شود، بلكه بايد تمام كشته شود

از احكام جمهوري اسالمي اين است كه هر كس در برابر  گيالني. [...] يكي
اش را بايد  اين نظام امام عادل بايستد كشتن او واجب است. و زخمي

. موسوي تبريزي تر كرد كه كشته شود... اين حكم اسالم است زخمي
تعزير بايد پوست را بدرد و از گوشت عبور كند و [...] 60دادستان سال 

ها جان هم بدهند كسي  حتا اگر زير تعزير آن[...] استخوان را درهم بشكند
هركس در خيابان و در هرجاي [...]ضامن نيست كه عين فتواي امام است

د حكم اعدامش صادر ديگر عليه حكومت اسالمي قيام كرد در همان جا باي
در نهايت ايرج مصداقي با باطل دانستن نظريه اسالم رحماني عضو  "[...]شود

آقاي افشاري "شود:  رهبري سابق تحكيم وحدت به وي ياد آور مي
» جنايت غيرمتعارف«و » رفتاري  قاعده«اي موضوع   متأسفانه به گونه
مقامات رژيم  اند كه گويا تا آن موقع جنايتي از سوي را مطرح كرده

ها بوده  ي مرسوم آن صورت نگرفته بود و اين جنايت خالف قاعده
كردند از آن رو  را نمي 67بيني جنايت بزرگ  است. اگر زندانيان پيش

بود كه در تاريخ معاصر فقط يك بار چنين عملي صورت پذيرفته بود 
هم در پايان جنگ جهاني دوم در ژاپن. آقاي افشاري عدم  آن

يح زندانيان سياسي از ماهيت به غايت جنايتكارانه و شناخت صح
بودن جنايت صورت » غير متعارف«بار خميني را به حساب  شقاوت

گرفته نگذاريد. اين موضوع نبايد پوئن مثبتي به رژيم تلقي شود 
بلكه بايستي پوئن منفي به حساب زندانيان سياسي ريخت كه پس از 

  كنجه و بيرحمي نتوانستهسال مرارت و رنج و سختي و ش 7تحمل 
ايرج  "درا درك كنن» اسالم عزيز«بودند ميزان ددمنشي خميني و 

مصداقي متن مستدل و مستند خود را با اين هشدار به عضو رهبري سابق 
ي ما "نج و مالل امروزين جامعهر"« برد:  تحكيم وحدت به پايان مي

ني امثال من و مهدي اصال "شتابزده و مغشوش"برخورد هرچند 
هايي هستند كه يك  ي ما آن"رنج و مالل امروزين جامعه"نيست. 

عمر دست در جنايت داشتند يا در خدمت جنايتكاران بودند و 
به تن كردند و امروز داعيه داران  "طلبي اصالح"سپس لباس 

شده و تالش دارند كه شكل ديگري از حكومت  اسالم رحماني"
مي كنند؛ سيستمي كه ديني و مذهبي را جايگزين جمهوري اسال

ي  ماهيتاً به بدترين ديكتاتوري خواهد انجاميد. و اين هدر دادن همه
آزادي و   هايي است كه مردم ايران در راه مبارزه براي جانفشاني

چنان باقي است. آرامش دوستدار يا  و حكايت هم» اند دموكراسي كرده
   آرامش بهم خورده؟ مسئله اين است

 
***  

  ي سرگشاده آرامش دوستدار به هابرمارس. گويا نيوز به نامهنگاه كنيد  -ا
علي كبيري  »نامه به هابرماس چرا؟«محمود دلخواسته نگاه كنيد به  -2
» نوعي از انديشه نوعي از نفرت «و حميد فرخنده،» آقاي دوستدار شما چرا«

  گويا نيوز
 سكوت هابرمارس يا عدم اطالع آرامش"نگاه كنيد به اكبر گنجي  -3

  گويا نيوز "دوستدار
نامه حميد دباشي، احمد صدري و محمود صدري به نگاه كنيد به  -4

نگاه كنيد به -5. گويا نيوز                                   يورگن هابرماس
دانشگاهي به آرامش  "خويان دين" در حاشيه هجمه«كار.  مسعود نقره

  گويا نيوز» دوستدار
ات  هان اي شرم سرخي"الني و ايرج مصداقينگاه كنيد به مهدي اص - 6

 پيدا نيست. گويا نيوز
  نگاه كنيد به پاسخ دكتر احمد صدري به منتقدانش. گويا نيوز -7
آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد. گويا "نگاه كنيد به اصالني، مصداقي  -8

  نيوز
 "به هوش باشيم كه فردا خيلي دير است"نگاه كنيد به علي افشاري  -9

  ا نيوزگوي
در دوبخش  "فردا را چگونه بايد ساخت"نگاه كنيد به ايرج مصداقي  -10

  گويا نيوز
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جوليان آسانژ . . . پرومته اي در 

 زنجير !
  سرژ آرا كلي

 
. . . و پرومته آتش را از آتشدان خدايان ربود و به بشريت هديه كرد. پس 

  ند.خدايان او را به تحمل عقوبتي سخت وابدي حكم داد
جوليان آسانژ كيست ؟ . . . براستي اين يك ال قباي استراليايي كه چنين 
سريع شخصيتي جهاني شده و دوستان بيشمار و دشمناني قدرتمند در 

  سراسرجهان يافته است كيست ؟ 
) با تشكيل گروهي با دو تن از دوستانش، با 1992سالگي ( 16وي در 

دانشگاهي در استراليا  شكستن سيستم حفاظتي به سيستم كامپيوتريِ
و سازمانهاي  )2(كانادا و نيروي هوايي اياالت متحده)1(،كمپاني نورتل

ديگري نفوذ كرده ودر نتيجه ي اين عمل پليس به خانه ي او در ملبورنِ 
استراليا هجوم برده و وي در دادگاه به جهت صغر سن تنها به پرداخت 

  دالر جريمه محكوم مي شود. 2100
جوليان به برنامه نويسي كامپيوتري مي پردازد و چندين  2003 تا 1993از 

برنامه ي پر ارزش كامپيوتري را بطور رايگان در اختيار جهانيان قرار مي 
دهد.از جمله ي اين برنامه ها  برنامه اي است براي فعاالن حقوق بشر كه 

  نيازمند حفظ اطالعات حساسِ جمع آوري شده در محل هستند.
جوليان آسانژ در رشته ي فيزيك و رياضيات وارد دانشگاه  2003در سال 

   Neuroscienceملبورن شده و همچنين به مطالعه فلسفه و علم اعصاب (
 نماينده 2005اما در  ) مي پردازد. وي از دانشگاه فارغ التحصيل نشد

  دانشگاه در مسابقات فيزيك بود. 
نفره ي دبيران ويكي ليكس  9سردبير شوراي  2006جوليان آسانژ در سال 

براي  "مي شود و در درباره ي فلسفه ي وجودي ويكي ليكس مي نويسد 
براي مقر ويكي   ”تغير بنيادي عملكرد سيستم ما بايد روشن و قاطع باشيم.

وئد به جهت قانون آزادي بيانِ و سابقه ي گسترده ي آن در ليكس كشور س
اين كشور، انتخاب مي شود. ويكي ليكس اعالم مي كند كه متشكل از 
تعدادي چيني مخالف حكومت و روزنامه نگار و رياضي دان و همچنين 
تعدادي آمريكايي، اروپايي، استراليايي، تايواني و آفريقايي اهل فن است. در 

داوطلب عضو ويكي ليكس هستند. و در ابتدا آماج  1200عداد ت 2009سال 
خود را افشاي رژيم هاي فاسد و مستبد آسيا، كشورهاي عضو بلوك سابق 
شوروي، كشورهاي آفريقا و خاور ميانه اعالم مي كنند و مي افزايند اما ما 
انتظار داريم با مردم همه ي كشورهاي جهان كه مايلند عملكرد غير قانوني 

  فاسد حكومت ها و كمپاني هاي كشورشان را افشاء كنند، همكاري كنيم.و 

اعالم مي كند كه ويكي ليكس بيش از يك  2007جوليان آسانژ در سال 
كشور را در اختيار دارد  13ميليون و دويست هزار سند طبقه بندي شده از 

  كه به تدريج منتشر خواهد كرد.
ت چين در تبت ، رشوه گيري و فساد و اين اسناد در ارتباط با عملكرد حكوم

حكومت كنيا، و ساحل عاج  و موارد ديگربتدريج منتشر مي شود. اسناد پر 
اهميتي نيز چون شرايط  بازداشتگاه  گوانتانامو و اسنادي در ارتباط با ابزار و 
وسايل وهمچنين هزينه هاي جنگ افغانستان منتشر مي شود كه همگي سر 

ر جهان مي شوند. افشاي برخي از اسناد تاثيرات تيتر روزنامه هاي معتب
عميق جهاني داشت كه نمونه اي از آنها افشاي رشوه گيري وزير دادگستري 
نيجريه از يك كمپاني دارويي آمريكايي بود كه داروهاي آن منتج به مرگ 

كودك و آسيب ديدگيِ ده ها كودك ديگر شده بود ، كه برمال كردن اين  11
  ركناري وي از مقامش منجرشد.رشوه گيري به ب

هزار سند جديد به  400ويكي ليكس اعالم مي كند كه  2010در سال 
دستش رسيده است و آغاز به انتشار آنها كرد كه از جمله ي آنها فيلمي بود 
كه كشتار چندين نفر غير نظامي و دو خبرنگار رويتر را بوسيله ي شليك 

چي در برابر ديد جهانيان گذاشت و از هلي كوپتر آپا 50گلوله هاي كاليبر 
نفرت جهانيان را از اين همه قصاوت برانگيخت كه نمونه اي عيني از ماهيت 
واقعي عملكرد آمريكا در كشورهايي بود كه به نام صدور دموكراسي مورد 
تجاوز قرار داده است. و نهايتاً اين واقعيت كه اگر بپذيريم كه كار روزنامه 

ش خبرها و اطالعات علني و پنهاني براي جامعه و يكي نگار و خبرنگار گزار
از عمده ترين ركن هاي آزادي انديشه و بيان و دموكراسي به مفهومِ كنترل 
مردمي بر حكومت و حاكميت است  است كه هست و يا بايد باشد، جوليان 
آسانژ و ويكي لينكس در مدتي كوتاه به اندازه ي همه ي تاريخ روزنامه 

  حقايق پنهان و حياتي را به جهانيان ارايه كرده است! نگاريِ جهان
جوليان آسانژ براي ارايه هر چه گسترده تر اسناد و مدارك جنايات و توطئه 
هاي بين المللي سردمداران سرمايه داري جهاني و كارگزاران حكومتي آنها 
عالوه بر سايت اينترنتي ويكي لينكس اسناد را براي چند نشريه پر خواننده 
و معتبر جهاني همچون اشپيگل(آلمان)، گاردين (انگليس)، نيويورك تايمز 

  (اياالت متحده)  و  . . . نيز ارسال مي كند.
  

جوليان آسانژ و ويكي لينكش عالوه بر اسنادي كه منتشر مي كند به خوديِ 
خود عامل افشاي ماهيت افراد و گروه هاي بسياري در جهان شده و نقاب 

  بر گرفته است.  ازچهره ي بسياري
) كه شامل افراطي  New Conservatismسرمايه داري نو محافظه كار ( 

ترين دست راستي هاي آمريكا همچون دار و دسته ي جرج بوشِ پدر و پسر 
و بسياري از گردانندگان و سردمداران حاكميت اياالت متحده هستند، 

خواهان قتل وي جوليان آسانژ را آنارشيست و مستحق ترور و به طور علني 
  هستند.

سرمايه داري ليبرال كه شامل دموكراتها و بخش هايي از جمهوري خواهان 
آمريكا است و در مفهوم عام تر عمده ي سرمايه داري جهان را در بر مي 
گيرد، بر اين باور است كه ويكي ليكس و جوليان آسانژ پديده اي ساخته و 

نترل گرفتن اينترنت و محدود پرداخته ي نو محافظه كاران با هدف تحت ك
كردن هر چه بيشترِ آزادي هاي مدني و اجتماعي است. كه البته اين جناح 

از سوي نو محافظه  "هواداران تئوري توطئه"بويژه در اياالت متحده با مهر 
  كاران روبرو هستند.

از آنرو كه عمده ي اسناد و مدارك طبقه ي شده ي اياالت متحده از سفارت 
ين كشور در تركيه به دست ويكي ليكس رسيده است، تركيه در خانه ي ا

اين رابطه شديداً حساسيت نشان داده و اسالميون و شوونيست هاي تركيه 
  اين پديده را توطئه ِ اسرائيل و صيهونيسمِ بين المللي مي دانند. 

اتحاديه روزنامه نگاران و خبرنگاران و هنرمندان استراليا اما كارت عضويت 
ژ را كه به جهت باطل كردن كارت هاي اعتباري وي از سوي بانك ها و آسان

) قادر به پرداخت حق عضويت خود كه pay palموسسه هاي انتقال ارز ( 
  عضو آن بوده است، نبود تجديد كرد. 1993از سال 

در برابر اين واكنش هاي بيمار گونه كه از سوي گروه ها و حاكميت هاي 
از شده و هيچ كدام از آنها در صدد توضيح يا دفاع و مختلف سرمايه داري ابر

يا رد عملكردهاي جنايت كارانه و توطئه گرانه ي خويش كه اسناد منتشر 
شده  اثبات آنها است ، بر نيامده اند (چرا كه جنايات و توطئه ها و فريب 
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كاري هاي انجام شده چندان عيان و علني است كه جاي هيچ گونه توجيه و 
گروه ها و افراد بيشماري كه به جهاني بهتر و    را باقي نگذاشته)توضيحي 

انساني تر دل بسته اتد و در راه آن تالش مي كنند، به دفاع از جوليان آسانژ 
و عملكرد ويكي لينكس پرداخته و در سرتاسر جهان با تظاهرات و حمايت 

ور نمونه هاي همه جانبه از جمله حمايت مالي به ميدان آمده اند كه به ط
مي توان از كن لووچ ، نوام چامسكي، جان پيلجر، طارق علي ، مايكل مور . . 

  . نام برد.
  

با دستگيري جوليان آسانژ از سوي پليس بريتانيا بر اساس قرار بازداشتي كه 
در سوئد صادر شده است و اساس آن رابطه و سوءاستفاده ي جنسي با دو 

ي لينكس بوده اند، مسئله ي جوليان زن كه گويااز همكاران داوطلبِ ويك
آسانژ ابعادي ديگر به خود مي گيرد و از آنجايي كه براي همه ي جهانيان 
عيان است كه اين بهانه ي زشت و موهوم انگيزه ي سياسي در پس پشت 
دارد و براي خاموش كردن صداي آسانژ و ويكي لينكس به كار گرفته شده 

توطئه گران بين المللي بر مي انگيزد و  است، نفرت باز هم بيشتري را عليه
دسامبر خبرگزاري  7با تظاهرات جهاني روبرو مي شود. در اين رابطه در 

در هاوانا گزارش مي دهد متهم كننده ي جوليان آسانژ به  )3(پرِنسا التينا
تجاوز جنسي (رابطه ي جنسي بدونِ پوشش حفاظتي) زني است كوبايي به 

) و در ارتباط با كارلوس آلبرتو CIAل سي آي ا (كه عام)4(نام آنا آردين
تروريست بين لملليِ مورد حمايت آمريكا است. اين زن بعد از  )5(مونتانيير

ترك كوبا به همكاري با سايت هاي اينترنتي كه توسط آژانس اياالت متحده 
است، به   CIAايجاد شده و در كنترل  )6(براي توسعه ي بين المللي

اس رسانه هاي سوئد همچون ازد. آنا آدرين سپس به كارشنهمكاري مي پرد
تبديل شده و   SVTو همچنين تله ويزيون  Dagens Nyheterي  روزنامه

چهره اي در حزب سوسيال دموكرات سوئد مي شود.  اين زن به همراه  
دوستش سوفيا كه گويا شاكي اوليه ي سوء استفاده ي جنسي به پليس 

  ن اصلي آسانژ خواهند بود.سوئد بوده است ،  شاكيا
  

جوليان آسانژ با وجود تالشها و اعتراضات گسترده ي بين المللي با قرار 
هزار دالري كه در مورد اتهامي چنين واهي، نا معقول و  200وثيقه اي 

روز در سلول انفرادي باقي ماند . افراد  9مسخره به نظر مي رسد به مدت 
هزار  200كار شده و وثيقه ي   سرشناس بسياري اما در جهان دست به

دالري را به سرعت آماده كردند و جوليان آسانژ عالوه بر وثيقه ي مالي با 
شرط باقي ماندن در حوزه ي استحفاظي تعيين شده و گزارش هر روزه به 
پليس و همچنين اتصال يك وسيله ي الكترونيكي كه همواره قابل رد يابي 

  پليس است از زندان آزاد شد!
پس از آزادي و بر سر پله هاي زندان در مصاحبه ي كوتاهي بعد از وي 

تشكر از همه ي كساني كه با تالشها و حمايت هاي خود سبب آزادي او 
اقامت چند روزه در سلول انفرادي اين امكان را برايم فراهم  "شده اند گفت: 

وارم كه كرد كه زنداني و در سلول انفرادي بودن را عميقاً درك كنم، و اميد 
   "همه ي ما براي آزادي همه ي زندانيان در بند در جهان تالش كنيم.

جوليان آسانژ در خانه ي دوستي در لندن اقامت كرده و تا فوريه كه قرار 
است دادگاهش تشكيل شود در آنجا باقي خواهد ماند. به محض پخش خبر 

وق دستگيري جوليان ، يكي از برجسته ترين و مشهورترين وكالي حق
كه استراليايي است و در لندن هم  )7(بشرجهان به نام جفري رابرتسون 

دفتر وكالت دارد تعطيالتش را در استراليا قطع كرد و براي پيوستن به تيم 
وكالي مدافع جوليان آسانژ به لندن بازگشت. و اكنون تمام تالش آنها بر 

ف نهايي از جلوكيري از استرداد جوليان به سوئد متمركز شده است . هد
اتهامات دادستان سوئدي و آنگاه دستگيري جوليان آسانژ توسط پليس 
انگليس استرداد وي به سوئد است و هم جوليان و هم وكالي او اعالم كرده 
اند در صورت فرستادن وي به سوئد جان او در خطر خواهد بود، چرا كه 

كا صادر كرده و اتهامات و حكم بازداشت او را دادستان سوئد تحت فشار آمري
تحت همين فشارها سوئد وي را تحويل اياالت متحده خواهد داد كه در آن 
صورت سفر او منتهي به گوانتانامو و به احتمال بسيار زياد در حادثه اي 

  ساختگي به كشته شدن وي منجر خواهد شد. 
را به جرم علني  )7(ارتش آمريكا سربازي به نام برادلي مانينگ 2010در مي 

دن اسناد و مدارك فوق سرّي نظامي و غيره بازداشت كرد. آنها معتقدند كر

كه فيلم كشتار مردم عادي و خبرنگارانِ رويتر را وي به همراه اسناد ديگر در 
اختيار ويكي لينكس قرار داده است. جوليان آسانژ اما اين را انكار و اعالم 

ر اطالعي ندارد و بسياري كرده است از منبع آن فيلم و بسياري از اسناد ديگ
  از اسناد را افراد به صورت ناشناس براي ويكي لينكس مي فرستند. در هر 

ماه است كه در سخت ترين شرايط در سلول  8حال بردلي مانينگ بيش از 
انفرادي در زندان نظامي ويرجينيا بسر مي برد و از آنچه بر او گذشته و مي 

  گذرد اطالعي در دست نيست. 
قبل و بعد از دستگيري اش اعالم كرد كه ويكي لينكس وابسته به  جوليان

شخص او و يا هر شخص ديگري نيست و همچنان به انتشار اسناد و مدارك 
و موسسات مالي ادامه  خطا كاري ها، توطئه ها و جنايات حكومت ها 

  خواهد داد. 
  

م جوليان در اين تالش و عملكرد پرومته وار . . . همانگونه كه اشاره كرد
آسانژ تنها نيست و شخصيت هاي برجسته اي در سراسر جهان همكار ، 
حامي و پشتيبان او هستند. از جمله ي اين كسان خانم بريژيت 

نماينده ي پارلمان ايسلند است. وي شاعر، نويسنده، هنرمند  )8(جونسدوتير
و فعال حقوق بشر و ضد جنگ است. .وي با همكاري جوليان آسانژ و 

انش ايسلند را به بهشت آزادي بيان براي روزنامه نگاران و هنرمندان همره
  تبديل كرده است.

تنها نمونه اي كه از عملكرد جوليان آسانژ و اهميت آن در تاريخ معاصر 
بويژه اياالت متحده مي توان آورد افشاي اسناد و مدارك طبقه بندي شده 

در دهه ي  )9(نيل الزبرگي پنتاگون در رابطه با جنگ ويتنام بوسيله ي دا
 60است. دانيل الزبرگ خود دكتر اقتصاد از هاروارد و در اواخر دهه ي   70

در استخدام ارتش اياالت متحده بود و در نتيجه ي  70تا اوايل دهه ي 
تحوالت فكري كه در ارتباط با مخالفان جنگ در وي ايجاد شد در حدود 

ده را در ارتباط با فريبكاري و سند و مدرك وزارت دفاع اياالت متح 7000
توطئه گري هاي روساي جمهور اياالت متحده از كندي تا جانسون و 
نيكسون فتوكپي و با همكاريِ هاوارد زين و نوام چامسكي آنها را ويرايش و 
در اختيارِ روزنامه ي نيويورك تايمز و سپس واشينگتن پست قرار داد.  

ريكا بپا كرد هنري كيسينجر كه خود انتشار آن اسناد غوغاي بزرگي در آم
يكي از عمده ترين جنايت كاران جنگ ويتنام و تاريخ بشري است دانيل 

خواند و تالشهاي بي وقفه ي وي و  نيكسون در  "دشمن مردم "الزبرگ را 
جلوگيري از انتشار آنها منتج به شكست شد و دامنه ي اعتراضات و 

ه نهايتاً منجر به شكست و تظاهرات ضد جنگ را چنان گسترده كرد ك
  خروج مفتضحانه ي آمريكا از ويتنام شد.

  
آري جنايتكاران جنگي همچون هنري كيسينجر، نيكسون، بوش ( پدر و 
پسر) و بسياري ديگر از اين كسان و يا ناكسان دانيل الزبرگ ، جوليان آسانژ 
م و ديگراني از اين قبيل را دشمن مردم مي نامند، توده هاي عظيم مرد

جهان اما اينان را قهرمانان راستين خود و بپاي دارنده ي آتش ها مي دانند 
  خ همواره با احترام ياد خواهد شدونامشان در تاري

  
  

1- Canadian telecommunications company Nortel 
2- USAF 7th Command Group in the Pentagon 
3- Prensa Latina 
4- Anna Ardin 
5- Carlos Alberto Montaner 
6- United States Agency for International Development (USAID) 
7- Geoffrey Robertson 
8- Bradley E. Manning 
9- Birgitta Jonsdottir 
Daniel Ellsberg 
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  مانيفست ضد فاشيستي
  

  روشنك
  

  ي روزگار ما سياهه
با ورود حزبي فاشيستي به پارلمان سوئد، برگي  2010انتخابات سپتامبر 

ي  ها در گُستره گونه تراژديديگربرسياهه ي روزگارِ ما افزود. زايشِ اين 
شعورِ مدرنِ اروپا، بحرانِ تمدن كاالئي و خرد ابزاري، پيشينه اي پرشور دارد. 

ي رمه وارِ عوام الناس همگام با خشم و خشونتي نژادپرستانه  خواست بندگي
و جاري در سطح وعمقِ جامعه ي متوهم، بربريت متمدن را به نمايش 

و فاصله گذاري هاي برگه ي نُت  سمفوني ي افالس  درآورده است. گام ها
زمانه ما را غريزه ي تسلط  به اجرا درمي آورد. از زهدانِ اين تمدنِ كاالئي، 
گوئي چيزي جز نفرت زاده نمي شود. عقالنيت عقل باخته هنگام انتخاب 

  سرشت خام را گُزين كرد.
ي حزب هاي سياسي  انهمنطقِ بازي شطرنجِ پارلمانِ سوئد، مناسبات سوداگر

دانند، ناتواني هاي سياسي ــ  كه خود را وكيل و وصي و قيم جامعه مي
فرهنگي و اخالقيات بشر دوستانه ي حزِب فرتوت سوسيال ــ دموكرات هاي 
سوئد و حزب هاي مشابه و رقيب، بدانجا رسيد كه اميالِ ناهنجار و روان 

و ــ نازيستي ي ( اس ـ د ) به هاي رنجور و پريشانِ گردآمده در حزبِ نئ
حقِ رأي مردم دستبِرد زنند و راه رسيدن و تكيه زدن بر كُرسي هاي 
پارلمانِ سوئد را براي نمايندگانِ اين حزب هموار سازند. اين تنها رهيافت بن 
بست فرهنگ سياسي ي منحط بورژوا ــ ليبرال، بربريت را مشروعيتي 

ياست مدارانِ فاجعه آفرينِ پارلمان نشين، تُهي ي س قانوني بخشيد. دستمايه
ي رأي گيري هائي براساسِ رأي انسانِ جدا مانده  از سرشت انساني و نتيجه

از خويش. رأي گيري هائي كه ابزاري است براي پنهان كردن ورشكستگي 
  هاي سياسي، پارلمانتاريسم و دولت غير اجتماعي شده.

نشي ي إگوئيسمِ فرهنگمسلط در جامعه ي امروزِ سوئد  دراين  جوشَن م
سمفوني ي افالس و بي اعتباري نقشِ شيپورزنِ اول را بعهده داشته است. 

انسداد عاطفي ــ منشي،  فرايند ذهني ــ رواني ي سلطه، فراافكني ي 
انگيزه هاي ناگهاني و مهييجِ ناخودآگاه ، هر يك به نوبه ي خود سازوبرگي 

   نوازي ي عسرت فراهم آورده است. سازگار با اين هم
جوشَن منشي و سلسله مراتبِ قُدرت، مركز ثقلِ ستيزِ اجتماعي را تا گُستره 
ي اقليمِ رواني ــ معرفتي و سلوك هر فرد پيش مي رانَد. ترس و لرزها 
هندسه و پهنه ي اين ستيز را مي آرايند.  منظري رقّت انگيز كه شايسته ي 

. انزجارِ روان هاي رنجور و پريشان از زندگي ي امروزِ خود انسانِ امروز نيست
  و دغدغه هاي فرداي شان اين منظرِ تيره فام را ترسيم مي كُنَد. 

معرفتي واپسگرا چشم دوخته بر سراب ِ جامعه و فردانيتي پاك سازي شده ، 
زمينگيرِ جمود فكري، آنگاه كه در برابر موقعيت اجتماعي ــ فرهنگي ي 

ديد قرار مي گيرد،  و تنها با يك محاسبه ي ساده ي  سرانگشتي تصميم نوپ
مي گيرد در امورِ سياسي، يعني در امر عمومي مداخله كُنَد؛  به همان  سان 
كه در گُستره ي ايمانِ ديني، مجموعه اي از تصورات و سلوكي را پيشه مي 

منسوخ. در  كُنَد نشان دهنده ي عدم گُسست از بند ناف جهان بيني هاي
اين پيچشِ تاريخي ــ معرفتي، تاريك انديشي ي ديني خود را بازتوليد مي 

  كُنَد.
خاك و خون و خانواده، حلقه هاي جوشَنِ اساطيري ي مدرن، رانه هاي 
مخربِ اين انسداد را تشكيل مي دهند. براي آن ها كه به تازگي سرازخويش 

شَن اساطيريِ مدرن بازيافته اند، برون آورده و خود را درون  اقليمِ امنِ جو
هرآنچه و هركس كه خارج از اين جوشن يافت شود، شيطاني، نفرت انگيز و 
رعب آور؛ سزاوارِ تحقير است. ترس و نفرت از بيگانه، نژادپرستي، ملّت 
پرستي، نابردباري، ترسِ پرخاشگرانه چونان منشي رو به گسترش در جامعه 

ارد كه سازوكارهاي فرهنگ كُهن گراي دهقاني ــ اي مدرن، حكايت از آن د
زراعي و تاريك انديشي ي مذهبي، هنوز با لجاجتي ويژه و درخورِ همين 

  فرهنگ به زندگي ي خود ادامه مي دهد.
زرادخانه ي دگماتيسم پيامبرانِ فريب را گُستاخانه به بازارِ سياست گسيل  

و سرمايه ي رسالتي كه ارمغانِ  مي كَُند با انباشت تحقير بمثابه دستمايه
رستگاري و نجات را منحصرأ براي بخشي از جامعه با ويژه گي هاي نژادي به 
همراه دارد و ناگزير مجازات و پاكسازي ديگران بمثابه ادامه ي ضروري ي 
اين منطقِ واپسگرا. تحقير زيرِ پوسته ي فرهيخته ي دموكراسي ي بازاري و 

دير كننده از لذّتي شرورانه و تخمير شده در ميان سرايت دادنِ نشئه اي تخ
اقشار و اليه هائي از جامعه، آماده ي بلعيدنِ ديگري. در جامعه اي كه به 
زعمي دورانِ روشنگري را پشت سر گذاشته، فرهنگ ديني تبارنامه ي خود 
 را لجوجانه و كينه ورز يادآوري مي كُنَد. در بارگاه قُدوسيت تمدنِ كاال همه

يكسان اند اما فقط بعضي ها رستگار مي شوند. توهمِ احساسِ تعلق داشتن 
همان نشئه ي تخديركننده و شرارت ويژه است كه  "بعضي ها  "به اين 

ترورهاي كورِ ليزري ــ بمثابه پيش درآمدي بر فاجعه ــ يكي از نشانه هاي 
ــ اقتصادي ظهور آن است. عقالنيت ابزار بين در تنگناي سلطه ي سياسي 

ي رو به زوال، درهاي كوره هاي آدم سوزي را دوباره باز مي كُنَد. آتش 
سوزي هاي عمدي در مناطق مسكوني ي مهاجران و پناهجويان، بدون اين 
كه تحقيقات ادعائي ي دستگاه هاي ايمني و امنيتي به نتيجه اي برسد، 

  د.  نمونه اي از اين شرارت تخمير شده را به نمايش مي گذار
روانِ پارانوئيك، احساس گُناهي را باخود حمل مي كُنَد كه چِفت و بست 
هاي قدرت را مستحكم تر مي كند و انتقام ضعف، ناكامي ها و حقارت 
كشيدن هاي خود را از مردماني ضعيف تر از خود مي كشد. اين منش در 

ي واهي به درازناي تاريخ دموكراسي ي بورژوا ــ ليبرال، زير چترِ آزادي ها
خوبي ياد گرفته كه چه گونه نقشِ قُرباني و شهيد را هم بازي كُند. در 
 روانِ پارانوئيك، قرباني و شهيد به هيئت تسطحِ ذهنيآرايشِ هندسه ي م
حوزه و خاكجاي مقدسي متبلور مي شود كه مورد تجاوزِ بيگانگان قرار 

ائيده شده در اين گرفته و امكانات كار، زندگي و خوشبختي ي فرد ز
خاكجاي، با حضورِ ديگري و نفوذ فرهنگ بيگانگان، تباه و آلوده شده است. 
ابرازات و ترشُحات فكري ي دولتمردان و دولتزنانِ سوئدي، دانماركي و 
آلماني در اين چند ماهه ي گذشته در مورد مهاجران، پناهجويان و كوچ 

يد زنده، خاكجاي مقدسِ، گران؛ نمايشي از اين سينه زني براي اين شه
  اروپاي مدرن، اروپاي ليبرال، اروپاي مظلوم و معصوم است.    

فاشيسم اروپائي، همچون شبحي سرگردان در گشت و گذارِ گُذرِ زمان، از 
موسوليني تا سركوزي، زنجيره اي بهم بافته از ايده ها و عملكردهاي نفرت 
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اكي است، كه مرده ريگ اش براي انگيز در اين بخشِ جغرافيائي از كُره ي خ
  بشرّيت بس زيانبار، جبران ناپذير و دردناك، ذهن و زبان را آزار مي دهد. 

 شبحِ فاشيسم، در الك شبحِ احساسِ گُناه، ماليخولياي عظمت طلبي، همزاد
حفاظتي ي خود، مرده ريگ فرهنگي كُهن در آميزشي عجوالنه با 

دي چموش تحويلِ پارلمان سوئد داده مدرنيزاسيون و صنعتي شدن، فرزن
است كه در نمايشي پوپوليستي و چندش آور، لباس روستائيانِ دويست 
سيصد سال پيش را نيز به تن مي كُنَد.  بده و بستان ها و مغازله هاي 
پارلماني بمثابه روش كار و شيوه اي آزموده شده در فرهنگ سياسي ي 

  راي تن دادن به اميالِ ناهنجار.   بورژوا ــ ليبرال بستر مناسبي است ب
سركوبِ رانه هاي زندگي بر اثر جسمِ ماشيني شده در كار؛ شعارِ اخالقي ي  

سياستمدارانِ فاجعه آفريني است كه كابينه و پارلمان شان چيزي جز يك 
  شركت خصوصي نيست.

كابينه ي دست راستي به سركرده گي ي حزبِ مودرات ها از همان دور  
به موعظه ي كيشِ كار پرداخت و بيماران و از  2006ت سالِ انتخابا

كارافتاده گان را با تهديد و قطعِ بيمه هاي بيماري و بيكاري، در ليست سياه 
تبه كاران، كالهبرداران و فاسدانِ جامعه قرارداد. اين امر بطور آشكار و شرم 

ذشته آوري يادآورِ سلوك فاشيست هاي سال هاي بيست و سي سده ي گ
است و در جامعه و در زماني صورت مي گيرد كه  شهروندان و كارگران حق 
بيمه بيماري و بيكاري ي خود را بسيار بيشتر از آنچه كه بتوان به تصور 
آورد به خزينه ي عمومي پرداخت كرده اند. دستĤويزِ ديگري كه اين رژيم در 

دانجا رسيد كه پيش گرفت صرفه جوئي بود.  صرفه جوئي كردنِ همه چيز ب
در انطباق با ضرورت هاي مكانيسمِ سود و سودآوري حتي كار را نيز صرفه 
جوئي كردند. در اين ميان بوروكراسي ي سنديكائي ( إل ـ او ) با شعارِ گفت 
و گو و ديالوگ ميان استثمار كنندگان و استثمار شوندگان، دموكراسي ي 

ن مي دهد. دموكراسي ي كاالئي را با دستكشِ آهنين به خورد شهروندا
كاالئي كه با نوسانات بازارِ بورس تنظيم مي شود. جباريت، فساد و تباهي ي 
بوروكراسي ي واگير بمثابه تمدني از مهمالت، زهرابه ي خود را دررگ و پي 
جامعه ي مالل در بسته بندي هاي شيك ، با استفاده از آخرين 

ري و عرضه و راهبردهاي دستĤوردهاي آكادميك در زمينه ي آمارگي
توتاليتر، تزريق ميكُنَد. امروزه ديگر تنها وظيفه ي تكه پاره هاي بجاي مانده 
از دولت رفاه ملي سوئد، آرشيو كردنِ غم يادهاي طرح و برشِ اجتماعي ي 
مشهور به مدلِ سوئدي است. در كنار اين وظيفه ي ملي، يك وظيفه ي ضد 

  و آن هم اداره كردنِ بيكاري است.ملي ي ديگر نيز باقي مانده 
شگفت نيست كه امروزه فرمانفرمائي ي سياست سوداگرانه و سودپرستي بر 
ذهن و زبانِ جامعه ي گرفتار در چنبره ي خرد ابزاري، بدينجا رسيده كه 
انسان و طبيعت را از گوهر  تُهي مي سازد، جدائي ي ميانِ انسان و طبيعت، 

همنوعش و جدائي ي ميان انسان و خودش را رسمِ جدائي ي ميان انسان و 
زمانه ي افسار گسيخته اي كرده است كه پشت سرِ تكنولوژي مرگ و 
سرمايه داري سياره اي پناه گرفته و كيل و پيمانه ي  سنجشِ ارج و ارزشِ 
آدمي را برابر با لئيمانه ترين آزمندي هاي انساني تبديل شده به ماشين، 

  پائين مي كشد.
لِ مستمرِ جوامعِ سرد در بستر فرهنگي ــ تاريخي ي استبداد تعاد

بوروكراتيك نوعِ اسكانديناويائي و همزمان خود بزرگ بيني روان هاي 
پريشان و رنجور؛ استراتژي ها و تاكتيك هاي مغشوش صفحه ي شطرنجِ 
دگرديسي هاي كاالئي در بستر فرهنگي ــ اجتماعي ي هذيانِ مدعي ي 

؛ كهنه پرستيي مجهز به آخرين دستĤوردهاي تكنيك در جدال با هذيان
بسترِ سازو كارهاي روانيي تالش و تلواسه اي كورمال براي خروج از 
درخودماندگي؛ تالش هاي بي بار و ثمرِ بيرون جهيدن از مدارِ بسته ي 
منظومه ي الهيات بازار بورس وتاكتيك هاي سرد و گرمِ مابينِ كُرسي هاي 

نِ سوئد، اينها و  بسترهاي بيشمارِ ديگر، برشي از واقعييت مخملينِ پارلما
 بحراني وغم انگيز جامعه ي امروز سوئد را به نمايش مي گذارد.

امروزه جايگاه و شرايط زندگاني ي كوچ گران، پناهجويان، طردشُده گان و  
خلع يد شده گان در منظومه ي سرمايه داري سياره اي، و بطور خالصه 

اني،كه بداليل استبداد سياسي، شرايط زيست محيطي، جنگ ها آوارگان جه
و بسياري نابساماني هاي ديگرِ منطقه اي ــ اقليمي، بنه كَن راهيِ ي 
كشورهاي صنعتي شده اند، يادآور خلع يد شدگانِ انباشت بدوي سرمايه 

  است. تاريخ دوبار تكرار مي شود، هر دو بار فاجعه بار است.

گُرگ ها وانهاده شده؛ لَختي و ركود جنبشِ پرولتري ناتوان در جهاني كه به  
از بازشناختنِ خود، ناتوان از رها كردنِ خود از بند بندگي، بدليِل ناتواني در 
انتقاد راديكال از كار بمثابه عاملِ اساسي و اصلي ي از خود بيگانگي و با 

گونه حركت خود بيگانگي، تسلط و كنترلِ بوروكراسي ي سنديكائي بر هر
كوچك و بزرگ جنبشِ كارگري، سوكنامه اي تيره در برابرِ آدمي مي 
گسترانَد. شهروندان ، كوچ گران و خانه بدوشاني از همه نوع وجنس درگيرِ 
 مبارزه اي نوميدانه بمنظور بقائي روز به روز، منظري است نابسامان وسند

ي سنديكائي اي كه ورشكسته گي و افالس ليبراليسمِ بازار. بوروكراسي 
تماس ملموس خود را با واقعيت زندگي ي كارگران و بي كاران از دست داده 
است، سد و مانعي جدي بر سرِ راه تغييرات ضروري جامعه ايجاد كرده است. 
جامعه اي كه در آن كارگران و بي كاران دسته دسته به ايستگاه هاي اشياء 

پيداست كه انگل واره گي ي  دور ريختني منتقل مي شوند. بروشني
اقتصادي كه قماربازي هاي بازارِ بورس خط مشي آن را تعيين مي كُنَد 
آبشخور مناسبي براي شيادي هاي سنديكائي ي (إل ــ او) فراهم آورده 

  است. 
بربريت مشروعيت يافته و گردنكشي ي فاشيست هائي كه مقعدهاي شان  

شده؛ وقاحتي دريده، اسيرِ مذكر بودنِ  بر كُرسي هاي پارلمانِ سوئد دوخته
خود، ددمنشني ي نياكاني ي جانورانِ شكاري و طعمه جو، اينبار مسلح به 
ابزارِ قانون گُذاري، سيماي مسخِ دموكراسي ي پارلماني را نشانه گُذاري مي 
كُنَد. در كنارِ اين كژخيم سراي، گتوهاي محافظت شده ي ثروتمندانِ 

ي امكانات رفاهي در برابر گتوهاي حاشيه اي مهاجرنشينِ برخوردار از همه 
  رها شُده به حالِ خود، آبشخور بزه كاري و مالل، بي مهري و تحقير.

بيداد يأس و خود ويرانگري، نابساماني ي خزنده ي ديالكتيك رنج در اين  
  إقليمِ يغما زده؛ همه يكسر سياهه ي روزگار ما را بس طوالني كرده است.

تصادي كه در آن پوِل غيراجتماعي شده كاربردي جز خودش ندارد؛ پولِ اق
مرده اي كه در مدار بسته ي بازارِ بورس به شيوه اي اضطراري همزمان بايد 
هم نقش غذاي انرژي زا و هم مدفوعات بدنه ي اقتصادي ي بازارِ آزاد را ايفا 

به نمايش گذاشته است. دام كُنَد، رانه هاي مخربِ بت واره هاي ليبراليسم را 
هاي جنون زده ي دامداري هاي صنعتي، تغذيه شده از فضوالت خود، سال 
 خطري را به صدا درآوردند كه كمتر كسي مي توانست ابعاد ها پيش زنگ
ناپيداي آن را پيش بيني يا تصور كُنَد. سياست مدارانِ فاجعه آفرينِ پارلمان 

قي شده هاي خود تحت عنوان بحث و  نشين سال هاي متوالي با نشخوارِ
بررسي ي زمينه هاي رفُرم و پيشرفت اجتماعي، فرصت هاي بيشمارِ 
پيشرفت اجتماعي را تلف كرده و به انحراف كشانيده اند تا آنجا كه دنبال 
كردن و زير نظر گرفتنِ بحث ها، مشاجرات، حركات و سلوك اين 

سانه ها، يادآورِ نعره هاي جنون زده نمايندگان، چه از نزديك و چه از كانالِ ر
ي دام هاي دامداري هاي صنعتي است. نعره هائي از اعماق زجر. غوغاي 
 بازار بورس، نعره هاي دام هاي دامداري هاي صنعتي و پارلمانِ سوئد، مثلث
مسخ و استحاله ي پارلمانتاريسم، محيط زيست و ديكتاتوري كاالئي ي 

نِ گُه، استفراغ و شكوفه زدن ها ترسيم مي كُنَد. دورانِ ما را با كلك زري
مسخي كه عكس برگردانِ مسخِ خُدا است. خُدائي كه خود در هيچ كُجا 
نيست اما بنده گان و پيامبرانش با دريده گي و درنده گي ي ويژه ي خود 
در همه جا حضور دارند. پارلمانتاريسم و ديكتاتوري كاالئي كه همه جا 

هيچ كس حاضر نيست مسئوليت نتايجِ فاجعه بار و سرسامِ  حضور دارد اما
  آن را به عهده بگيرد.

آنچه كه تا كنون برشمرده شد، تنها اشاره به شاخه هاي پياپي و گوناگونِ 
سيالبي است كه پايه هاي دولت رفاه سوئد را از بيخ و بن بركنده است. 

هاي اين سيالب، در  سرچشمه ي اين سيالب، يا به تعبيري بهتر، سرچشمه
شيادي و دروغِ بزرگي است بنامِ پارلمانتاريسمِ بورژوائي كه حقِ دموكراسي 
با كاربرد مستقيم را از شهروندانِ سوئدي دزديده است. شهرونداني كه 
امتيازات اجتماعي را با مبارزات طوالني از سرمايه داري ستانده اند. امروزه 

مگاني را در پروژه هاي خصوصي سازي در كابينه هاي گوناگون خدمات ه
اختيارِ مطامعِ سيري ناپذيرِ شركت هاي خصوصي قرار مي دهند. پروژه هاي 
خصوصي سازي كه با زد و بندها و مناسبات مافيائي پياده مي شوند. ترس و 
لرزِ شهروندان از خطرِ بيكار شُدن، پرداخت چندين و چند باره ي ماليات 

ستقيم از درآمد ناچيزِ ماهيانه ي خود، زندگي ي هاي مستقيم و غير م
قسطي، خوشباشي ي مصرفي، توهم انتخابِ آزاد، خالصه شُدنِ هرچيز و 
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هركس در يك قيمت گُذاري بازار، و به حاشيه راندنِ ارزش ها. اين همه، 
  فاصله گذاري هاي ناهمگونِ برگه ها ي نُت سمفوني ي افالس.    

اي كه آماسِ ترشُحات زهرابه هاي بوروكراسي و  وجه ديگري از جامعه 
ممنوعيت هاي گوناگون، رگ و پي اش را بي حس كرده است، اين است كه  
تاريخ اقتصاد را تاريخ انسان ها جا مي زنَد. خودكُشي ي تدريجي ي 
امپراطوري كاالئي، پايانِ تاريخي ي سرمايه است نه پايانِ تاريخ انسان و 

مدنِ كاالئي ي در حالِ افول، به بن بست رسيدنِ جباريت جوامعِ انساني.  ت
مبادله ي آزاد، ايدئولوژي ورم كرده در پارلمان ، چشم اندازِ آخرالزماني 
بمثابه رهيافت، همه در يك تعريض و كنايه ي فولكلوريك خالصه مي شود 

  كه: از كوزه همان برون تراود كه دراوست. 
بيكاران، از كارافتادگان، كوچ گران، مادرانِ تنها با بي خانمانان، پناهجويان،  

مسؤليت نگهداري، تغذيه و تربيت فرزندان، پدرانِ تنها با مسؤليت نگهداري، 
تغذيه و تربيت فرزندان، دانشجويان و دانش آموزان، خُردساالنِ مهد كودكي، 

ن، ژنده پوشان، طرد شدگان، سالمندانِ تنگدست، مهاجران، همجنس گرايا
دوجنسييتي ها، نويسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و روسپيانِ زن و 
مرد، همگي همراه با اردوگاه عظيمِ ديگر محرومانِ جامعه ي سوئد؛ كساني 
هستند كه از نتايج شرم آورِ انتخابات اخير زيان مي بينند. وزشِ بادي كه 

...  "ه، نيماي ما : توفان مي كارد هشدار ميدهد. خوش گفت آن پيرِ فرزان
  ."كاين كُهنه دستگاه تغييرمي كُند 
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   *اشتفان وايدنر
  

  محمد ربوبيي ترجمه
  

رژيم جمهوري اسالمي ايران، مدتي است كه در ذهنيت ايراني ها  
  فروپاشيده، فقط اروپا  متوجه آن نيست. 

شناسد، اگر به تهران ي بزرگ كشورهاي اسالمي را ميكسي كه شهرها
  كند  باورش نمي شود.جا مشاهده ميسفركند، آنچه در آن

در جمهوري اسالمي ايران، نداي مؤذن ها به گوش نمي رسد، در حالي كه 
در قاهره و دمشق و حتي در بيروت و مراكش، سحرگاهان از شنيدن آواي 

تهران فقط  روزهاي جمعه نداي ادان گهگاه اذان بلندگوها گريزي نيست. در 
  شنيده مي شود. 

خواست اسالم را ايدئولوژي دولت و ملت كند و آن را در در كشوري كه مي
ها و بازارهايش تمام عرصه هاي زندگي جامعه جاري و ساري كند ، در كوچه

از دين و مذهب خبري نيست. شايد تصور شود، اين امر از مذهب شيعه 

شود كه در مقايسه با مذاهب اهل تسنن چندان متعصب نيست. ناشي مي 
اما اين امر بي ترديد واكنش مردم در مقابله با دولتي كردن اسالم است. در 
كشوري كه مذهب و اصول دين برحق از سوي مقامات دولتي ديكته مي 
شود، ديگر نيازي نيست اتباع كشور بدان تظاهر كنند و انحطاط مذهب و 

  د ناگزير آن است. شريعت پيام
درايران، بين حكومت و اهالي كشور، بين حاكمين و محكومين، مانند ساير 
كشورهاي اسالمي، شكاف عميقي ايجاد شده است. اما درحالي كه اعراب، 

هاي اليگارشي به كار مي مذهب را به عنوان كاتاليزاتور مقاومت عليه رژيم
انقالب اسالمي مذهب را با  ها، در بيست و پنجمين سالگردبرند، ايراني

حاكميت مطلقه و تماميت خواه مترادف مي دانند و با سرپيچي از امر و نهي 
  هاي مذهبي، مخالفت خود را ابراز مي كنند. 

حكومت آمريكا، پس از واقعه عربستان سعودي وضع را مناسب ديد 
ت را با مقامات ايراني قطع كرد. شايد حكوم» مذاكرات نا خوش بينانه «و

آمريكا در مقايسه با اروپا قاطعيت سياسي نسبت به ايران از خود نشان داده 
است. اما در اروپا چه بخواهيم و چه نخواهيم  يك چيز را بايد بدانيم : 
اكثريت قاطع ايراني ها  كه با خارجي ها گفت و گو مي كنند خواستار 

ي لهسرنكوني رژيم هستند و بدين منطور، حتي برخي، تاب تحمل حم
  آمريكا به ايران را دارند . 

افكارعمومي مردم در ايران مخالف با رژيم كنوني است و ترفند هاي سازمان 
هاي امنيتي رژيم براي جلب افكار عمومي با شكست مواجه شده است. ( در 

جويان، رانندگان تاكسي و در رستوران كوچه و بازار، در  گفت و گو با دانش
ان و دوستان دوستان، مخالفت بارژيم ، ناسزاگويي  ها و گفت وگو با دوست

ي پسران ودختراني كه شود) . مشاهدهبه نظام كنوني  به طورعلني  ابراز مي
ي دختران كنند، مشاهدهها  گردش ميها و پاركدست در دست در خيابان

گيرند، رواج  موسيقي و زناني كه پيوسته حجاب اسالمي را به هيچ مي
دهد كه ايدئولوژي هاي الكلي و انواع  مواد مخدر نشان ميهغربي، نوشاب

اي شده است براي اسالمي  با واقعيت موجود در ايران بيگانه و فقط  وسيله
حفظ  قدرت حاكمين. بيگانگي رژيم كنوني ايران با اسالم انقالبي سال 

هاي كشورهاي سوسياليستي واقعا موجود سابق ، شبيه  بيگانگي رژيم1979
هاي ماركس وانكلس است. با اين وجود، اكثر كشورهاي اروپايي ا نگرشب

با مقامات رسمي رژيم را پي » انتقادي « هنوز هم گفت وگوي به اصطالح 
هاي رژيم گرفته اند. اين كشورها،  با اين كارشان،  گوشت دم توپِ زبان بازي
چند سال  مستبد و تماميت خواهي شده اند كه عليزعم اميد ها و آرزوهاي

در برابر  1991گذشته نشان داده است اصالح پذير نيست. خاتمي در سال 
-ي اسالم راستين و پيشهاي عمومي جهان، ايران را به عنوان نمايندهرسانه

ها معرفي كرد. ولي اگر نيك بنگريم، مسخره است گام گفت و گوي تمدن
كم برايران  نظري مانند  سيستم حا كه از سيستم تماميت خواه و تنگ

گفت وگو كند. ما هر قدر هم »  متساوي الحقوق« انتظار داشت با طرف 
اميد و انتظار زيادي داشته باشيم كه در جهان اسالم طرف شايسته و 
مناسبي براي گفت و گو خواهيم يافت، بي ترديد، اين طرفِ گفت گو ايران 

  كنوني نخواهد بود. 
در اين جور گفت و گوها و مباحثات اشتاين باخ، در هامبورگ ـ شخصي كه 

مركز  بين المللي گفت و گوي « همواره و درهمه جا حضوردارد ـ درسمينار 
كه در تهران برگذارشد، سرانجام  اذعان كرد كه  گفت وگوي »  هاتمدن

تمدن ها مرده است . او در اين مورد سه دليل را ذكركرد : سياست يك 
كشورهاي اروپايي در اتخاذ سياستي واحد و ي حكومت آمريكا، ناتواني جانبه

متوقف شدن روند اصالحات در كشورهاي اسالمي. اما او در مورد انگيزه و 
در گذشته، كه ناشي از پنداشت و » ها گفت و گوي تمدن« چگونگي آغاز 

فرض موهومي بود، محترمانه سكوت كرده است. فقط موقعي از يك پيش
ن اصالحات را دارد مي توان توقع و انتظار نظام اسالمي كه ظرفيت و توا

ها باشد و در بازي رژيم حاكم داشت كه طرف مقابل  گفت و گوي تمدن
برايران كه مدعي دو تمدن متساوي الحقوق است شركت كرد. اكنون كه 

هاي گذشته  متوقف شده و همان نخستين كام هاي مردد اصالحات  سال
، اكر كسي بخواهد  دوباره  در همان بازي پيامدهايش به حال تعليق در آمده

  شركت كند، و ضعيت خطير كنوني را در ك نكرده است. 
هاي اگرچه اكنون در كشورهاي متعدد اسالمي آزادي مطبوعات و رسانه

فكرانه  در لجن زار عمومي  به طور محدود وجود دارد، اما گفتمـان روشن
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ورفته است. در ايران هر نوع هاي تماميت خواه  فرها و حاكميتاليگارشي
فعاليت فكري خطرناك است. زيرا اين نوع فعاليت،  نظام حاكم براين كشور 
را ـ مانند كشورهاي بلوك شرق سابق ـ زير سئوال مي برد . فعاليت فكري، 

 كيرد . كفر و توهين به مقدسات ديني است و به شدت تحت پيگرد قرار مي

شوند. اما يكي از يا در اثر اهمالگري تحمل ميگاهي اين فعاليت ها،  آگاهانه 
ي  نظام حاكم اين است كه حد و حدود تحمل هاي مزورانهروش

شود. اين يي ثباتي امنيت حقوقي،  دگرانديشان به وضوح مشخص نمي
سبب مي شود حاكمين،  در پس برده جامعه را به طور كامل كنترل كنند و 

ند  فضا براي اصالحات گشوده است . گري وانمود كندر عين حال با هوچي
در سال هاي اميدواري به اصالحات، برخي روشنفكران مانند  سروش و 
شبستري خواستند در درون نظام موجود  فكرشان را به كاراندازند  تا بشود 
فعاليت فكري كرد. اما واقعيت به آنان آموخت كه اوضاع چگونه است. ـ بر 

سفرهاي گفت و گوي   «يدر چارچوب برنامهخالف  روشنفكران اروپايي كه 
  شوند و هنوز هم غافل و از اوضاع بي خبرند. به ايران دعوت مي»  هاتمدن

گفت و گو در زير شمشير دموكلس رژيم، بيشتر به معناي سازش با آن است 
كند  افكار عمومي را به تا سكوت در برابرآن . رژيم، بااين ترفند تالش مي

روست كه چنين گفت و گوهايي را تشويق و كند . ازاينسود خود  مشوش 
سفر » هامركز بين المللي گفت و گوي تمدن« تبليغ  مي كند. اگرچه 

ي باز در جمهوري هابرماس به ايران را تبليغ كرد، اما اين امر دال بر چامعه
ي واضح وآشكار بي ثمر بودن اين جور مسافرت اسالمي نيست، بلكه  نشانه

شور ديكتاتوري ازخود بيگانه شده و در خود فرورفته است. دراين ها به ك
كشور، مردم  پيوسته با  سركوب واقعي كه در پس و فراسوي محافل گفت و 
شنودهاي آكادميك جريان دارد  سر و كار دارند . سفر هابرماس به ايران  نه 

يغات اي است براي تبلشود، بلكه  وسيلهتنها خطري براي رژيم محسوب نمي
رژيم: ايران، هابرماس را كه يك متفكر مخالف سرسخت تماميت خواهي و 
ديكتاتوري است  دعوت كرده و سخنراني هايش را منتشر كرده است. آيا 

خواه تواند بود؟ اما  واقعيت اين است  چنين كشوري ديكتاتوري و تماميت
د توقيق و نوشتني نود  مطالبي در نقد سيستم ميهايي كه در دههروزنامه

تعطيل شده اند و سردبيران و نويسندگان اين روزنامه ها يا در زندان به سر 
  ي اشتغال به كار ندارند. مي برند و يا اجازه
ها  تالش مي كنند  مرزهايي را كه سيستم با خط سرخ با اين وجود، ايراني

تعيين كرده است گسترش دهند. در ايران فقط  تا  موقعي كه از اين خط 
شود  پس و پيش ها  فراتر نرفت  آزادي  وجود دارد. رو سري را ميسرخ

كرد و به بهانه اي گاهي برداشت و باز بر سرتهاد. اما  روسري در انظارعموم 
سمبل نظام و شريعت اسالمي  و از واجبات است. مي شود مشروبات الكلي 

احم نوشيد، موسيقي شنيد و رقصيد  و در محافل خصوصي اغلب كسي مز
نمي شود، اما  اين كارها  در انظار عموم،  گناهي است تا بخشودني كه 

  جنايت و خيانت محسوب مي شوند. 
پليس ايران  اخيرا  به آخرين مدل  خودروهاي مرسدس بتز مجهز شده 

» ها گفت و گوي تمدن« شود به آن ايراد گرفت . اما اين امر به است و نمي
شان بايد آموخت  كه به جاي فرستادن روشنفكران ها نيازي ندارد.  از ژاپني

ها، خيل تجارشان را به اين كشور به ايران  به منظور گقت و گوي تمدن
سرازير كرده اند. اين تجار، پس از بستن قراردهاي تجاري، شامگهان به 

ها از هاي مجلل تهران باز مي گردند و يا  درميدان هاي گلف اين هتلهتل
ي فرورفتن خورشيد  در پس تهران بزرگ نگريسته،  از منظرهفراز شمال به 

  دماوند  لذت مي برند.
ايران كشوري است زيبا،  به شرطي كه  بتوان رژيم و قربانيان اين رزيم را از 

  ياد برد.
  

Stefan Weidner  *    ، سردبير مجله ي  استاد فلسقه و اسالم شناسي
  انديشه و هنر( انستيتو گوته، آلمان)  
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 مرثيه اي براي مادران

  فريبرز  شيرزادي
 

  ...مائيم، دختراني به نام دلهره. مائيم ، پسراني به نام هراس.
  ومادراني داريم كه ما را مرده به دنيا آورده اند.كيست اين سياه پوش؟ 

                             اين زن بي نام مرده نوزاد؟          
...مادرمن . مادر تو، مادر ما!                                                                             

              مادران ما، به يكباره نمي ميرند. اي كاش! اي كاش! به يكباره مي مردند! و      
درهراس از مرگ ما، بي آنكه زندگي را زيسته باشند. آرام ... آرام، بي صدا، 

خسته و دلتنگ در بي قراري يك اتفاق نا گوار! مي ميرند....                                      
 ريم، اگر چه،! تاريخ مرگشان را هيچ گاه بخاطر نداروما فرزندان فراموشكا

همين امروز مرده باشند.                                                                                 
همين چندلحظه ي پيش ،مادر ديگري مرد!                                            ... باور كن!

شنوي در مرگ ماده نهنگي، كه در خيال  را نميشيون مرغان دريائي 
پريشان ات بال گشوده هراسناك به اعماق تيره ي شب مي گريزند؟                            
اين ماده نهنگ مرده، مادر كداميك از شما بود؟ باشما هستم !؟                                  
به ياد نداريد! اما براي من بسيار آشناست. مادرمن، مادر تو، مادر ماست...                      

... مرگ، بي شرم و صبور، چمباتمه زده، نشسته كنار ما، همزادي با ساعتي 
 شب نما، كه تنها عقربه اي   

سياه تحمل اش  يز لب .دارد و مرگ لحظه ها را مي شمارد با غار غاري ز
                                  مي كنيم . سر زندگي سالمت! وقت تنگ است. سرودي بخوانيم...
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  هاي مسين شفقنيزه

  گيسوان درخت را
  زندهاشور مي

  كالغ،
  گسترده كفن سياه خويش

  بر كاكل كج كاج
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