نگاھی به دو خبر
حميد قربانی
 ٢٩می ٢٠١١
در روز  ١۵می  ٢٠١١بود که به طور ناگھانی و به يک باره و به طور خيلی" طبيعی"
خبری ھمزمان از تمامی کانالھای خبری تلويزيونھا و ديگر مديای جھان تحت سلطه سرمايه
امپرياليستی اعالم شد .خبر " :حکم جلب رئيس فرانسوی صندوق بين المللی پول
) ( Dominique Strauss-Kahnبه وسيله دادستان دادگاھی در نيويورک صادر گرديد".
استرووس کان را در فرودگاه نيويورک دستگير نموده و تحويل "عدالت" دادند .در اخبار روز
 ١۶می ،او را با دو پليس گردن کلفت ،که از دو طرف دستان او را گرفته بودند که "فرار
نکند" ،در حال سوار کردن به ماشين می بينيم) .(١او را بعد ان با دستانی دستبند زده وبا
موھای ژوليده  ،تنی خسته  ،مشوش و روحی سرگردان ،در مقابل بازپرس بر صفحه
تلويزيونھا نشان دادند.
وضعيت او عين ان وضعيت صدام حسين ديکتاتورسابق عراق در موقع دستگيری را
مجسم می کرد .صدامی که زمانی نه چندان دور ،زمان بمباران شميائی جلبجه و انفال در
کردستان عراق در تابستان  ١٩٨٧که موجب کشتار از  ٢٠٠تا  ٣٠٠ھزار انسان زحمتکش
و بيگناه و بيدفاع گرديد .صدام در آن زمان مورد عالقه مخصوص رامسفلد وزير دفاع
زمان دستگيری اش در دولت متجاوز و امپرياليستی آمريکا به رياست بوش پسر بود.
اين در واقع  ،گذشته از اينکه اين نوکران سرمايه مانند ساير ھمکاران امروزه بر مسند
قدرت نشسته شان چقدر کثيف ،ضد انسان ،پست ،رذل و متجاوزھستند ،روی اين حقيقت
بارھا تکرار شده از جانب نه تنھا سوسياليست ھا بلکه ھر ژورناليست قدری مسئول در شغل
اش ،باز ھم تأکيد می کند و به روشنی اثبات می نمايد که چقدر حرمت انسانی در نزد سرمايه
و کار بدستان اش بی ارزش و پوچ است و نيز دو روئی حاکمان دولت ھای دموکرات سرمايه
را نشان می دھد که از يک طرف خود را مدافع حقوق بشر )اين با صطالح دولت ھای متمدن
و مدرن که برخی ھا از چپ ھا نيز سينه چاکشان ھستند( و رعايت کرامت انسانی می دانند،
از طرف ديگر حتا با نوکران تا يک لحظه قبل خويش چه رفتار زشت و غير انسانی می کنند.
و اما در مورد "چپ ھا" اين چنينی چند جمله ای قابل ذکر است ،نگاه اين" چپ ھا" بيشتر
از ھمه ھپروتی بودن اين احزاب و سازمانھا را نشا ن می دھد .که خود را کمونيست دانسته ،
ولی شيدا وار پيروی از فرھنگ " برتر" غربی سرمايه دارانه را نشانه مبارزه ،راديکاليزم
و سکوالر بودن می دانند .اين نوع احزاب چنين فرھنگی را که براستی ارتجاعی و ضد
انسانی است ،مترقی و قابل پشتيبانی می دانند .اصل ان خود امپرياليست را باوجودی که دو
جنگ جھانی با ميليونھا کشته و ھزاران جنگ محلی و کودتای نظامی و خون آلود در جيب
دارد و با ارتجاعی ترين نيروھای اجتماعی تا کنون ساخته و ميسازد را فرھنگ برتر می
دانند .و از اين زاويه نيزحتا حاضر بوده و ھستند که از تجاوزات نيروھای نظامی
امپرياليستی بر عليه کارگران و زحمتکشان با بھانه مبارزه و جنگ بر عليه تروريسم و
ارتجاع مذھبی و قومی که خود به وجود آورنده اش بودند و ھستند ،دفاع می نمايند .مثال حی
و حاضر و نمونه تپيک اين نوع "چپ ھا" به باورمن حزب کمونيست کارگری کنونی ايران
در مسئله تجاوز نيروھای نظامی امپرياليستی به ليبی و ديروز در جنگ و تجاوز بر عليه
مردم افغانستان ،عراق و کشتاری است که تا کنون ادامه دارد و واقع ان معلوم نيست کی و
چگونه پايان می يابد؟ .ھمين چند روز قبل بود که در حمله به تظاھرکنندگانی که بر عليه

کشتار شب قبل از آن ،که بوسيله نيروھای ناتو انجام گرفته بود و موجب کشته شدن چند زن و
کودک شد ،به گفته و نوشته خود مديای جيره خوارشان  ١١نفر را نيروھای ناتو کشتند و
بيش از  ٧٠نفر را زخمی نمودند ).(٢
برگرديم به خبر ،رئيس صندوق بين المللی پول با  ٢۵٠٠کارمند و حاضر در ھمه جا) (٣را
به جرم دو فقره تجاوز جنسی بازداشت کرده اند .البته دستگاھھای خبری ھمواره حاضر و
آماده و خيلی "آزاد" و دموکرات نيز به کار افتادند و "روشن" کردند که رئيس بانگ عزيز
دردانه امپرياليست ھا در ھنگام اين مسئوليت خالفھای ديگری نيز انجام داده است و چندين
تجاوز جنسی و غيره در پرونده دارد .مسئوليتی مھم و با اھميت و حياتی برای سرمايه وسو
دھی اش و حقيقت ان ضد انسانی که فقط در ھند موجب خودکشی ھای دسته جمعی دھقابان
بی زمين شده بسياری گرديد .ولی ،نمی دانيم که چرا تا کنون اين تجاوزات بروشنی اعالم
نکرديده بودند؟ و حتا اکنون ھم نمی شوند؟ ھمين مديا ولی ،فوران با مادر يکی از دختر
ھای مورد تجاوز گرفته نيز صحبت کردند .طوری طرح را ريحته بودند که ھمه قبول کنند
که چنين اتفاقی در ھمين چند روز اخير رخ داده است .مأمورين ھمواره در پی اجرای
"عدالت " نيز پيش از اين نمی توانستند کاری انجام دھند و حاال مجرم را دستگير و تحويل
عدالت داده اند ..زن دوم و اصلی را که يک خدمتکار و نظافتچی ھتل محل اقامت آقای
استراوس کان امروز متجاور وديروز مھمان گرامی ھتل ،می باشد ،فعلن در قرنطينه گذاشته
اند و کسی اجازه مالقات با ايشان را ندارد .اعالم نيز کرده اند که اين کار برای اين انجام می
گيرد که از مالفات وکيل يا وکالی دومينيکو استراوس کان مرد با نفوذ و قدرتمند ديروز و
موش آبکشيده امروز با ايشان مالقات نکنند که چند ميليون دالر حق السکوت به ايشان بدھند
که از ھمکاری با پليس خودداری نمايد .اين زن بيچاره يک زن سياه پوست است که تا روز
قبل از اين واقعه  ،دست به سينه بايد ساعت ھا پشت درب اتاق اين ھا منتظر می ايستد تا
اجازه ورود دھند .از اين نوع تجاوزات ھر روزه در نزد اين طبقه زالو صفت و حريص و
طماع اتفاق می افتد .تجاوز جنسی از افتخارات مردان طبقات حاکمه سرمايه دار است.
اينکه چرا؟ امروز اين انسان زحمتکش که برای يک لقمه نان ھمواره بايد جای خواب آقايان
و خانم ھای سرمايه دار و نوکران و جيره خواران خوش گذران گوناگونشان را مرتب می کرد
و در خدمتگذاری ھميشه آماده می بود .به يک باره اين قدر "حرمت اش" در نزد اين ھا مھم
می شود ،جای سئوال جدی است .ما در اخبار ديده ايم که چطور نيروھای نظامی و غير
نظامی به دختران و زنان در خانه و زندان ھا تجاوز می کنند .اما ،اين واقعه خيلی جالب می
شود که بدانيم آقای دومينيکو استراووس را در حال سوار شدن به ھواپيما بازداشت کرده
اند .زيرا که
در ھمان روز  ،قرار بود که او در نشستی در مرکز اتحاديه اروپا با وزراء اقتصادی اين
اتحاديه شرکت داشته باشد و در مورد چگونگی باصطالح کمک به و در اصل چگونگی
تحميل رياصت اقتصادی زيادتر به کارگران و ساير زحمتکشان کشورھای بحران زده عضو
اين اتحاديه مثل يونان ،پرتغال و اسپانيا وغيره رايزنی داشته باشند و اين به گفته برخی از
ھمان خبرنگاران و گزارش دھندگان زياد به مذاق سرمايه آمريکا مثل اينکه خوش نمی آمد و
کمی به ضررش می توانست تمام شود .خالصه گرفتن رئيس صندوق بين المللی پول(٣) .
که جز خدمت به کليت سرمايه جھانی وظيفه ديگری تا کنون نداشته است ،نقل مجالس شده
بود.
اين را ھم بگويم ،اينکه مزدوران سرمايه متجاوزند ،اينکه رشوه دھنده و رشوه گيرنده
ھستند ،اينکه ھر کار ضد انسانی کرده و می کنند ،برای ھرکسی روشن است ،ولی اينکه در
چنين موقعيتی اين اعالم می شود و آنھم با چنين شيوه ای و دست پاچگی غير قابل وصف ،

نيز می تواند برای ھمه قابل سئوال بوده و ھست .ھيچ کس که کمی عقل داشته باشد نمی تواند
باور نمايد که تا کنون اگر ايشان تجاوز کرده باشد که با حتمال زياد بارھا کرده ،دستگاه
قضائی آمريکا با اين ھمه مأمورين تجربه ديده اطالعاتی و کارآگاه آزموده خبر نداشته است.
روز ١٩ماه می  ٢٠١١و بر طبق خبر منتشر شده از طرف خبرگزاری رسمی کشور سوئد
)ت ت ( از قول يک روزنامه ليبرال سوئدی به نام اخبار روز) ( dagens nyheterاعالم
گرديد که مردم فرانسه اين را يک توطئه و ساخته شده دستگاه قضائی آمريکا می دانند .از
قرائن چنين پيدا است که در اين اواخر استراووس کان با صطالح سوسياليست ،زياده روی
ھائی داشته و در ضديت با غارتگری سرمايه امپرياليستی آمريکا البته چون يک سوسيال
دموکرات اروپائی که قرو لند است و ديگر ھيچ! اين جا و آنجا حرف ھائی زده بوده که اين
بيشتر برای بازار گرمی انتخابی ولی در ھر صورت از جانب يک اروپائی سوسيال
دموکرات و در خدمت سرمايه اروپائی ،ميتواند سوء ذھن برای سرمايه ی در بحران فرو رفته
و دولت قرض دار و بی آبروی آمريکا ايجاد کرده باشد .بعنوان نمونه در جريان بحران دو
سال قبل يونان که تا کنون نيز ادامه دارد ،از طرف سازمان مطبوع استراووس کان يعنی
صندوق بين المللی پول و خود شخص آقا رئيس اعالم شده بود که سرمايه داران آمريکائی
دستی در دزدی ھای انجام گرفته در اين کشور داشته اند  .از طرف ديگر حزب سوسياليست
فرانسه نيز در نظر داشته و شايد ھم ھنوز داشته باشد که در صورت آزادی اين سياست مدار
کار کشته ،ايشان را بعنوان کانديدای خود در انتخابات پيشاروی رياست جمھوری اين کشور
در مقابل سرکوزی قرار دھد .سرکوزی که فعل ان قلدر بورژوازی تجاوزگر فرانسه است
 .او)سرکوزی( ھمان قدر که نزد کارگران و تودھھای تحت ستم در فرانسه بدليل تحميل باال
بردن سن بازنشستگی از  ۶٠-۵٨سال به  ۶٧ -۶۵سال و زدن پی در پی دست آوردھای
مبارزاتی اين طبقه بحق مورد نفرت و بی زاری است ،مورد پذيرش راست ترين جناح
بورژواری امپرياليستی فرانسه می باشد و به ھمراه کامرون انگليسی اين روزھا روی بورس
بورژوازی نئوليبرال و نئوکان فرانسه و انگليس وکل اروپا است  ،چون سرکوزی اولين
رئيس جمھوری بود که حمله تجاوز گرانه امپرياليستی به ليبی را در خواست کرد و نيز
ميراژھای فرانسوی اولين ھواپيماھای جنگی دول امپرياليستی بودند که در اين تجاوز شرکت
کردند و بمب بر سر مردم و قذافی ديکتاتور نيز ريختند .دستگيری آقای استراوس کان بی ربط
به سرکوزی و انتخابات سال بعد فرانسه ھم شايد نباشد ،چرا که ،اين روزھا سرکوزی و
اوباما در کلی از مسائل با ھم مسابقه دوستانه گذاشته و خيلی به يکديگر نزديک شده اند .اين
درست مثل نزديکی بلر با بوش پسر بود در زمان جنگ بر عليه مردم افغانستان و عراق که
به حق " سگ روی زانوی بوش" لقب گرفت .شايد اين نقش عوض شده باشد؟
باز ھم به اخبار سوئد در اين رابطه برگرديم ١٩ .ماه می سايت اينترنتی روزنامه اخبار
روز با اشاره به آمارگيری و نظرسنجی که روزنامه لوموند پاريس انجام داده بود  ،می نويسد
 »:در فرانسه بسياری از مردم عادی ونيز سياسيون نظر می دھند که اتھام تجاوز جنسی زدن
به آقای دومينيکو استراووس کان ساختگی است  .طبق اين نظر سنجی ۵٧درصد از مردم می
گويند که استراووس کان را با يک طرح از پيش ساخته شده بازداشت کرده اند .اين را يک
ديوانگی از طرف قوه قضائيه و دولتمداران آمريکا می دانند .از آنھائی که به تئوری ساختگی
باور دارند  ٧٠درصد سوسياليست ھستند«.
از سوی ديگر پليس آمريکا بر طبق فرمان داده شده آقای دومينيکو استراوس را از شھر
نيويورک تبعيد نموده و در يک زندان که زندانيان قاتل و دزدھای مشھور وغيره در آنجا نگه
داری می شوند ،البته در يک سلول  ٢در  ٣زندانی کرده بودند .او منتظر است که اربابان
امپرياليست اش بر سر او به چه توافقی می رسند .شايد که توافق انجام نگيرد و ايشان تا آخر
عمر و يا چندين سال)  ٢٠سال( در گوشه سلول زندان تشريف داشته باشد.

خبر بعدی ،اما ،حکايت از اين می کند که حزب سوسياليست فرانسه پشت کانديدای خود برای
انتخابات رياست جمھوری سال آينده فرانسه محکم ايستاده است .ھمين روزنامه )اخبار روز(
در سايت خويش ،می نويسد که :حزب سوسياليست فرانسه خواستار آزادی دومينيکو
استراووس کان در مقابل ضمانت است .اين خبر می افزايد که رھبر حزب سوسياليست فر
انسه ھارلم ديسير) (Harlem Desirاز رئيس جمھوری فرانسه سرکوزی خواسته است که
از قدرت خود استفاده کند و دادگاه آمريکا را به آزادکردن استرووس در مقابل ضمانت وادار
نمايد .به عقيده اين رھبر حزبی آزادی استراووس برای ترتيب دادن وکيل و سازمان دادن
پروسه آن در دادگاه برای دفاع مناسب از خود ضروری و الزم است .از قرار معلوم
سرکوزی اين کار را انجام داده و اوباما نيز پذيرفته باشد،زيرا که او اکنون از زندان آزاد و
در جائی تحت نظر است .البته با استعفا ايشان از رياست صندوق بين المللی پول اکنون يکی
از نزديکان و ھمکاران آقای سرکوزی کانديدای اين مقام شده است.

) -(١منبع خبر دستگيری :
http://www.expressen.se/nyheter/1.2437358/imf-chefen-stannar-i-hakteti-new-york%3C/ref%3E
.
) -(٢منابع خبر حمله نبروھای متجاوز ناتو به تظاھرات مردم در واليت تخار:
http://afview.blogfa.com/post-99.aspx
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/05/110529_k01_helmand
_nato_strike.shtml
) -(٣برای اطالع از ماھيت و جايگاه صندوق بين المللی پول در سيستم امپرياليستی کنونی
به اين آدرس به سوئدی که می توان با استفاده از گوگول -ترجمه ،به انگليسی و غيره
برگرداند مراجعه کنيد.
http://www.dn.se/ekonomi/fakta-om-imf
) -(۴اين گفتنی است که روز اول ماه می تمام جامعه يونان از حرکت ايستاد ،زيرا که
کارگران و کارمندان بخش عمومی دست به يک اعتصاب عمومی زده بودند .اعتصاب
کنندگان اعالم می کردند » :سرمايه داران دزد و حريص تمام دارائی ھا را دزديده اند و جامعه
را دچار چنين بحران حادی کرده اند و حاال باز ھم می خواھند که ما قرض ھايشان را پر
داخت کنيم .ما يک قرآن نيز حاضر نيستيم بيش از اين بپردازيم« ،به قول مارکس « :آنچه
در اقتصاد ملی سرمايه داری مال ھمه است يدھيھای عمومی است .اين بدھی ھا مال ھمه است
و بقيه چيزھا مال گروھی ويژه« .محمد قراگوزلو -مقاله امکان دفن نئوليبراليسم شماره٩
)سايت ھای پروسه ،کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگر ،خانه کارگر آزاد
و  ،(...البته اين مبارزه با شدت و در شرايط کامل ان پليسی در يونان و اسپانيا ادامه دارد .فيلم
زيرصحنه ھائی از بر خورد پليس اسپانيان را نشان می دھد .مردم مادريد به محض اطالع
يافتن از اين حمله ھزاران نفر به ميدان دروازه خورشيد آمده و در درگيری با پليس تا کنون
 ٣٧نفر پليس زخمی و سالح و لباس شان مصادره می شود.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=2085222251542

خبر دوم
شب  ١٧ماه می در اخبار ساعت  ١٠شب تلويزيون کانال  ۴سوئد که کانالی نيمه خصوصی
و نيمه دولتی است .اعالم گرديد که چند سال پيش در يک معامله فروش ھواپيماھای جنگی
ياز که ساخت شرکت صنعتی ساب سوئد می باشند ،يکی از شرکت ھای دختر ساب به نام
سانيپ) ،(Sanipمحل فعاليت آفريقای جنوبی ،مبلغی ھنگفت ،بر طبق گفته خبر دھنده١٠٠ ،
ميليون کرون سوئدی ) روز بعد در خبر سوئد به باالتر از  ۵٠ميليون تقيليل پيدا کرد( به
يک دالل اسلحه به نام فانا ھلوليگه وانا که مشاور اصلی وزير جنگ آن زمان دولت آفريقای
جنوبی بود ،بعنوان رشوه پر داخت کرده است .اين پول در ازای خريد ھواھپيماھای
)يازپالن( به تعداد ممکنه و بعنوان رشوه به مشاور وزير دفاع آفريقای جنوبی داده شده است.
حال شما خودتان قضاوت کنيد که مبلغ فروش چقدر بوده است که در حدود  ١٠٠ميليون کرون
رشوه و آنھم به قول خبر دھنده »دستی« پرداخت شده است .در ھمان زمان که اين معامله در
حال انجام بود ،بر طبق اخبار و گزارشات منتشر شده ،يک اکثريتی از مردم آفريقا ی جنوبی
زير خط فقر بودند و اکنون نيز ھستند .در دو سال قبل فقط بعلت بيماری ايدز روزانه در
حدود  ١۵٠٠نفر جان باحته اند.
اين کانال تلويزيونی اعالم نمود که خبرنگاران اش کوشش کرده اند که با سه نفر از سوسيال
دموکراتھای مشھور سوئدی ،يعنی نخست وزير و رھبر حزب سوسيال دموکرات در آن زمان
يوران پرسون ،و يک وزير ديگر و وزير دفاع مصاحبه نمايند .از اين سه نفر فقط وزير دفاع
اين مصاحبه را قبول می کند .آقای فون سی دوف ،وزير جنگ ،در مصاحبه اش اصل ان
از مفاد قرار داد اظھار بی اطالعی کرد .يعنی خيلی راحت صورت مسئله را پاک نمودند .و
در جواب سئوال فرمود که من ھيچ اطالعی از اين موضوع نداشته و اکنون اين را شنيده ام.
ھمچنين او که سياستمداری کھنه کار و يک دوره چھار ساله نيز رئيس مجلس سوئد بوده ،نه
خواست که خود را از تک و تا بی اندازد ،خيلی حق به جانب از افشای چنين رشوه دھی و
امثال آن اظھار شعف می کرد که چقدر خوب است که اين افشاء گری ھا انجام می گيرد .اين
را نيز بايد گفت که رشوه خواری در جامعه سوئد مثل ھر کشورسرمايه داری ديگر به يک
مسئله پيش پا افتاده و روزمره تبديل شده است .چندی پيش يکی از برنامه ھای تلويزيون سوئد،
رشوه خواری ھای چندين برابر اين را در مورد کمون گوتنبرگ ،شھری که چندين سال است
که حزب سوسيال دموکرات بر آن مسلط است ،نشان داد .چند سال پيش رئيس شرکت آ ب ب
) ( ABBنيم ميليارد کرون سوئدی را فقط بعنوان شرم آفتال)  (kärmaftalيعنی گرانتی از
کنار بر کنارشدن خويش ،در موقع خوب انجام ندادن وظيقه اش يعنی سود زياد نصيب شرکت
نکردن ،در حساب خود ريخته بود.
به گذريم و به مسئله خودمان برگرديم  .در ھمان برنامه ی خبری ،گزارشی از زمان بستن
قرار داد فروش ھواپيماھای جنگی نشان داده شد .در اين گزارش ھمين آقای وزير دفاع ـ "بی
خبر از مفاد قرار داد"را در رکاب نخست وزير پرسون با شکمی ورآمده و گنده در آفريقای
جنوبی با لبانی خندان در ھنگام تحويل تعدادی از اين ھواپيماھای جنگی نشان می داد .اين را
ھم بگويم که مسئول اصلی شرکت ساب در سوئد ھم از ھر گونه مصاحبه و دادن اطالعات
الزم سرباز زده و حتا به خبرنگار متذکر شده بودند که نبايد از محل دفتر کار خانم مدير فيلم
بگيرد .تعداد اين ھواپيماھا مثل اينکه اين قدر بوده است که تا کنون ھمه تحويل داده نشده و
يکی از آنھا ھنوز باقی مانده است.

البته اين افشاء گری درست در زمانی انجام می گيرد که رھبر تازه انتخاب شده حزب سوسيال
دموکرات سوئد ،آقای ھوکان ھولت که خود قبل از انتخاب بعنوان رھبر حزب ،بعنوان نماينده
حزب سوسيال دموکرات در کميته دفاع مجلس نقش بازی می کرد ،با ماندن ھواپيماھای جنگی
سوئد که در بمب بارانھای ليبی در ھمکاری با نيروھای ناتو شرکت دارند ،به شدت مخالفت
کرده است!! ايشان چندين بار گفت» ھواپيماھای جنگی بايد به خانه برگردند« البته از صبح
انروز تا عصرش چندين بار اين شدت لحن تعديل شد .طوری که اول و برای چندين بار
تکرار می کرد که "بايد ھواپيماھا به خانه برگردند" .بعد ھواھپيماھا را با زير دريائی ھا و
کشتی ھای جنگی خواھان تعويض بود و در آخر سر نيز به گفته خودش و با پيشنھاد شورای
امنيت سازمان ملل متحد ،فعل ان تا اطالع ثانوی به نظر می رسد که موافقت نموده که مشت
مرئی سرمايه سوئد ھمکاری اش را با نيروھای ديگر امپرياليستی ادامه دھد .ھر چه باشد
سرمايه سوئد نيز به نفت و امتحان يازپالن برای معامالت جديد در آينده نيازمند است(١).
البته اين مبلغ صد ميليون کرون فقط بنا به گفته خود گوينده اخبار ،رشوه ای است که به يکی
از دالالن اسلحه ،ببخشيد مشاور وزير ،در آفريقای جنوبی داده شده است .چقدر به دالن
ديگريعنی وزرای محترم و نخست وزير و وکالی مجلس که در کميته دفاع يعنی کميته
کارچاق کن اسلحه فروشی و غيره داده شده است و يا خرج شورشان و نيز.چقدر خرج سفر
شاه سوئد با خانواده اش در ھنگام بستن قرارداد به جنوب آفريقا و سفر نخست وزير ماندال،
وزير دفاع ايشان و ھيئت ھمراه يعنی دالن و مشاوران دزد و رشوه بگير و رشوه خوار به
کشور سوئد شده است ،فقط از ما بھتران می دانند و ھنوز افشاء نشده اند .اين ھا از اسرار
مگو يند ،درست مثل دليل و انگيزه قتل اوالف پالمه نخست وزير سوئد در  ١٩٨۶و کندی در
آمريکا و غيره.
در افزوده  :١نگاھی کوتاه به آفريقا جنوبی  .من يک نگاه به سايت گوگل انداختم .اطالعات
زيادی در مورد آفريقای جنوبی موجود است .اما خيلی خالصه بگويم که بر طبق گزارش
سازمان جھانی توسعه جمعينی که وظيفه دارد از آنجمله استاندارد زندگی جمعيتی در سراسر
جھان و چگونگی پيشرفت را بسنجد ،آفريقا جنوبی از نظر استاندارد زندگی  ،آموزش و معدل
عمر در مرتبه  ١٢٩از  ١٨٢کشور مورد سنجش قرار می گيرد .خيلی وضعيت بدتر می شود
اگر چگونگی تقسيم درآمد يعنی شکاف طبقاتی را در نظر بگيريم .حتا به نسبت زمان رژيم
آپارتائيد اوضاع اقتصادی برای اکثريت مردم بدتر شده است .در آن زمان يک سوم جمعيت
آفريقا ی جنوبی کمتر از يک يورو و نيم درآمد روزانه داشتند که امروز اين رقم به %۴٣
درصد جمعيت بالغ شده است .آن زمان معدل عمر  ۶٢سال و اکنون متأسفانه به  ۴٩سال
رسيده است.
اينکه سيستم آپارتأئيد نژادی خيلی ضد انسانی بود بر ھيچکس پوشيده نيست .اصل ان کسی که
ذره ای بو از انسان بودن برده باشد ،نمی تواند طرفدار چنين سيستم ھای ضد انسانی مثل
جمھوری اسالمی ايران ،دولت صھيونيستی اسرائيل و آفريقای جنوبی نژاد پرست آن زمان
و ..باشد .و اما ،مسئله مھم به باور من ھم در آن زمان و بويژه در اين زمان اين بوده و ھست
که اين کار بدست چه نيرو و طبقه اجتماعی انجام می گيرد .تمام واقعيات امروز و ديروز
جھان و بويژه شورش ھای اخير انقالبی منطقه خاورميانه نشان از اين دارند که اگر
سرنگونی اين دولت ھای انسانکش و طرفدار قوانين قرون وسطائی و دوران وحشيگری،
بدست طبقه کارگر آگاه به منافع طبقاتی خويش و متشکل و متحد در تشکالت خود ساخته )
صنفی سياسی( مثل اتحاديه ھا ،سنديکا ھا و شوراھای انقالبی و بويژه حزب سوسياليست
کمونيست انجام گيرد ،ميتواند به حکومت اکثريت يعنی ديکتاتوری پرولتاريا ،خوشبختی و
آزادی انسان بيانجامد و گرنه چه بسا که از نظر زندگی به فالکت و نکبت بيشتر منجر شود،

ھمچنان که ايران امروز را داريم و حتا اگرآفريقا ی جنوبی رھا شده بدست ماندالی  ٣٠سال
زندان کشيده و حزب سوسيال دموکرات و ايجاد کميته ھای تحقيق و بخشش و غيره باشد .نبرد
و ستيز طبقاتی کارگران و زحمتکشان بر عليه سرمايه داران و دولت ھای رنگا رنگ و با
ايدئولوژی ھای گوناگون اسالمی ،فاشيستی ،صھيونيستی وبا دولت ھای ليبرال و دموکرات
و يا ديکتاتورشان شان است که می تواند جوابگوی نيازھای انسان کنونی باشد وبنياد جامعه ای
انسانی گردد که در آن نه ازتجاوز خبری باشد و نه محلی و ضرورتی به رشوه دھی و رشوه
خواری امکان بروز داشته باشد .
برای اطالع بيشتر از اوضاع آفريقای جنوبی به وبالگ زير به زبان سوئدی مراجعه کنيد
http://www.dn.se/ekonomi/fakta-om-imf
) (١يادم ھست که در چند سال قبل آقای استن آندرسون وزير امور خارجه آن زمان،
سوسيال دموکرات در يک مصاحبه راديوئی اعالم نمود »" ،ما بايد اسلحه بفروشيم .فروش
اسلحه برای اقتصاد ما ضروزی است «.اين در زمانی بود که ھواداران صلح در سوئد اعالم
کرده بودند که تقريب ان سرمايه سوئد از طريق سالح وادوات جنگی در تمام جنگ ھای
موجود) در حدود  ٥٨جنگ داخلی و غير داخلی ،دفاعی و تعرضی( شرکت دارد .اکنون نيز
يکی از طرف ھای فروش اسلحه به ارتش ھای تجاوزگر آمريکا و انگليس و بويژه سالح
ھائی که در عراق کاربرد فوق العاده دارند ،سوئد می باشد.

