
  بستگی مليت های ما  ضامن پيشرویهم   
  به سوی آزادی وبرابری است      

  
 ٢٢در ( اعتراضات آذری ها به کاريکاتور روزنامه ايران 

همچنان ادامه دارد و بعد از تظاهرات توده ای مردم ) ارديبهشت 
دامنه بسيار گسترده تری پيدا کرده و در ) در اول خرداد ( تبريز

ايجان  با سرکوب خشن نيروهای مسلح و بعضی شهرهای آذرب
چماق داران رژيم روبرو شده و به کشته و زخمی شدن ده ها نفر 
از مردم بی دفاع انجاميده است و در روزهای اخير بسياری از 
روزنامه نگاران ، نويسندگان ، دانشجويان و فعاالن ملی در 

بری آذربايجان دستگير شده اند ، بی آن که خانواده های شان خ
  . از آنها يا  حتی دستگيری آنها داشته باشند
  ٣بقيه در صفحه                                                        

   -------------------------------------------------------------  
  

  تقی روزبه                       درکجا ايستاده ايم؟
  

                                                                                 
شکست اصالح طلبی درعين حال به معنای شروع يک دوره 
انتقالی بغرنج وفرساينده برای جنبش های اعتراضی بود که خيلی 
ها ازسرفقدان بصيرت ونديدن دورنمای آن بدان مهر انفعال می 

 مسيرانتقالی پرپيچ وخم و آن چه که انفعال خوانده می شد،.زدند
نفس گيراليه های گوناگون اجتماعی برای ايجادتشکل ها و 
نهادهای مستقل به جای نهادهای مشاء و يا وابسته به رژيم 

ودرست بهمين دليل تنها گذاشتن اصالح . واصالح طلبان بود
طلبان دولتی وعبور ازآن ها که درنقش سپرحفاظتی برای رژيم 

      . عمل می کردند
  ٥  بقيه در صفحه                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   !؟ بديلی ديگردرمقابل نئوليبراليسم      
  رياحی       .  ح                                     
  

 وين پايتخت اطريش که رياست دوره ايی اتحاديه اروپا را بعهده دارد 
 ميزبان  سران اتحاديه اروپا ، امريکای ازيازدهم تاسيزدهم ماه می
اين نشست  را پس ازجنگ جهانی دوم . التين و سازمان ملل بود

دراين نشست شصت رهبرورئيس . بزرگترين تجمع سياستمداران ناميدند
جمهور ازاروپا ، امريکای التين وسازمان  ملل  برسرموضوعات زيربه 

  :بحث ومذاکره پرداختند
  ١٥                                        بقيه در صفحه                   

  
   لغو قوانينی براراني زنان ایتجمع اعتراض  
  ٢ص         ی اسالمی جمهورمي زن ستيزرژ   
  

  
  

 !جايتان در اين ميدان خالی است! آقايان     
  

   ٢٠ درصفحه         شعله ايرانی                        
  ---------------------------------------------------------------  
  

    ٢١ص        الله حسين پور      !کدام مهم تر است ؟
  
  
  ) راه کارگر(   بيانيه سازمان کارگران انقالبی ايران   

  ص                      درباره اوضاع حساس کنونی
  عليه جنگ وبربريت، و برای صلح و آزادی    

   ١٣                                در صفحه 
 

!! شناسنامه کودکان بی                
 

   روبن مارکاريان                          
                         
شناسنامه چيست؟ او کسی است که  انيد معنای کودک بید يا میآ

به جرم آن که مادرش با يک غيرايرانی ازدواج کرده  از داشتن 
  شناسنامه محروم بوده و ميان زمين و آسمان معلق است؛

  
  ٢٠در صفحه                                   

 =======================================   
  ! آفريد" حکمت " وادی، بارديگر  آقای علی ج   
  

           امير جواهری لنگرودی                             
  ١٧در صفحه                                                       

  

  
  گهواره يا گور ؟: خاورميانه  

  
  اردشير مهرداد              

  
  ٨در صفحه                                        

 )راه کا رگر ( نشريه کميته مرکزی سا زمان کارگران انقالبی ايران  
٢٠٠٦www.rahekargar.netژوئن١٣٨٥١٥خرداد٢٥پنجشنبه٢٧٥شماره 
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  کهی و مدنی نابرابر حقوقني زنان در اعتراض به قوانزع تجم

 برگزار شد با حمله ري هفت تداني خرداد در پارک م٢٢روز 
 . شد دهي کشاباني به خی انتظامیروهاين
 پارک را به محاصره خود درآورده و با نيا،  سي پلیروهاين

 مراسم، ني ای از برگزاریري و جلوگابانيراندن مردم به خ
 به ،ی انتظامیروهاين.   کردندجادي را در منطقه ایدي شدکيتراف

 زن، با اعمال خشونت باعث اغتشاش سي پلیروهايخصوص ن
 ري تجمع آرام را دستگني در اکنندگان از شرکت یاديشده و عده ز

 .کردند 
 ضمن محکوم کردن برخورد و ضرب و شتم لهي وسني بدما
 يی ابتدای خواسته های که برای با زنان و مردانی انتظامیروهاين

 حاضر شده بودند، خواهان ري هفت تداني زنان در میو حقوق
   مي هسترشدگاني دستگی تمامعتري هر چه سریآزاد

  
سازمان ما پيش از اين تجمع ، در حمايت از آن اطالعيه ای  

  : منتشر کرده بود که  متن  آن را در زير مشاهده ميکنيد 
  

                                                  
  

       اطالعيه                          
 :ایرانيان آزادیخواه

جمعی از فعاالن جنبش زنان با صدور اطالعيه ای آورده 
همه شهروندانى که به نقض حقوق زنان در «  : اند 

 مى خواهيم به گردهم آيى ،قوانين موجود اعتراض دارند
 1385 خرداد ماه 22که به اين منظور درروزدوشنبه 

برگزار ) ت تير  بعدازظهر در ميدان هفت6 الى 5ساعت (
تجمع کننده گان در اطالعيه شان  ».می شود، بپيوندند 

 خواسته های مشخص خود را از جمله؛ « : قيد کرده اند 
منع چندهمسري، لغو حق طالق يکطرفه مرد، حق 
واليت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور 

مانند حق بدون (شترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج م
قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل 

 سال، حق شهادت 18، تغيير سن کيفرى دختران به ...)و
و ديه برابر، و لغو قانون قراردادهاى موقت آار و ديگر 

   ».قوانين تبعيض آميز اعالم خواهيم کرد
 را در شرایطی 85 خرداد22 در سازمان ما فراخوان زنان

که جامعه ایران انباشته ازاعتراض ، اعتصاب و بالندگی 
تحرکات هر روزه در گوشه وکنار کشور می بيند، و 
دربرابراین خيزش روزمره، نقش اوباشان و عوامل 
اطالعاتی را در تهاجم به این اجتماعات درنده خوتر می 

 های برابری یابد، همه زنان و مردان آزادیخواه وجنبش
خواهانه کارگران و دانشجو یان، فعاالن ملی ، روشنفکران 
ترقيخواه را دعوت می نماید که در این حرکت و 

  پيکارمسالمت جویانه زنان در روزدوشنبه درکنارهم جای 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

گيرند تا عرصه تهاجم و سرکوب را بر حکومتيان تنگ ترو 
  . ندناممکن ساز

دفاع از مطالبات زنان ونه گفتن برآپارتاید تبعيض جنسی 
درایران و پشتيبانی ازخواسته های فوق،  تنها با حمایت  
وملحق شدن به تظاهرات وهر چه گسترده ترساختن ، 
عرصه پيکار متحدانه ما، می تواند پاسخ گيرد و پيشروی 
را برای تشکالت مستقل اجتماعی ومطالباتی جنبش 

  . تراضی ممکن گرداندهای اع
سازمان ما باردیگر،  همه  آزادیخواهان ایران را مخاطب 
قرار داده و آنان را به شرکت فعال در اجتماع روز 

 ، برای لغو تمامی احکام و قوانين  1385 خرداد22دوشنبه
زن ستيزو دیگر قوانين ضد مردمی جمهوری اسالمی 

ی  حضوری ایران ، فرا می خواندتا در این حرکت اعتراض
  . فعال و همه جانبه داشته باشند

  
            سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران 

    زنده باد تشکالت مستقل زنان، درراه آزادی و پيکارزنان 
                زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم  

       
      2006 ژوئن 19برابر 1385خرداد 19              

   
   
  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران  

       )راه کارگر (                           
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...همبستگی مليت های ما     
  

اکنون با روشنی بيشتری ميتوان ديد که آن کاريکاتور جز جرقه 
ولی مشکل اين است . ای در فضای قابل اشتعال چيز ديگری نبود

تأسفانه هنوز سران رژيم جمهوری اسالمی و همچنين که م
بسياری از جريان های مخالف آن ميکوشند از مسأله اصلی طفره 

 کوزه ها را برسر کاريکاتوريسِت نگون -بروند و همه کاسه 
بخت بشکنند که شايد با الل بازی ناشيانه اش به ماجرای ديگری 

   .اشاره ميکرده است
  

 حق دارند از کاريکاتور کذائی جريحه دار بی ترديد ، ُترک زبانان
بشوند ؛ زيرا صرف نظر از نيت کاريکاتوريست و صرف نظر از 

در زبان فارسی ، آنها ميبينند که " نمََنه " معنای اصطالحی 
. سوسِک ملعون و زبان نفهم کاريکاتور ، ترکی حرف ميزند

حقيقت اين است که اشاره به معنای اصطالحی اين کلمه در 
رسی محاوره ای مشکلی را حل نميکند زيرا خوِد همين معنای فا

اصطالحی ، ريشه در انبوه پيشداوری های قومی تنگ نظرانه ای 
دارد که متأسفانه روابط مليت ها و قوميت های مختلف ما را در 

اما تمرکز روی اين حادثه يا . زندگی روزمره شان کدر ميکند
 گرفتن مسأله اصلی است خرده پيشداوری های روزمره ، ناديده

که ميتواند همبستگی مليت های ايران و حتی موجوديت کشور ما 
  .را ناممکن سازد

  
مسأله اصلی اين است که ما يک کشور چند مليتی هستيم و هر  

ديدگاهی که در باره اين چندگانگی داشته باشيم ، حد اقل اين 
 از جمعيت واقعيت بديهی را نميتوانيم انکار کنيم که حدود نيمی

. کشور ما از حق ابتدائی آموزش به زبان مادری شان محرومند
اين بی حقی ، به ويژه در دنيای امروز که آموزش عمومی و 
بنابراين زبان ، زير ساخِت حياتی فرهنگ و بازتوليد نيروی 
انسانی محسوب ميشود ، به تبعيض ها و نابرابری های گسترده 

شور خودشان به شهروندانی درجه ای دامن ميزند و آنها را در ک
به تجربه هشتاد سال گذشته ميدانيم که استبداد . دوم تبديل ميکند

سياسی ، خشم و اعتراض ناشی از اين بی حقی را خاموش 
در شرايطی که . نميکند ، انفجارآميزتر و درهم پيچيده تر ميسازد

فاصله طبقاتی بی وقفه گسترش ميابد و اکثريت بزرگ مردم 
در گرداب فالکتی فزاينده و ذلت بار فرو و فروتر ميروند ، کشور 

بی آن که از حقوق ابتدائی بيان خواست های شان و تجمع مؤثر 
و سازمانيابی برای آنها برخوردار باشند ؛ تبعيض های قومی و 
فرهنگی و مذهبی  در ميان مليت ها و اقليت های زير ستم  به 

 فوران خشم و عصيان طبيعی ترين گسل های آتشفشانی برای
تصادفی نيست که  اعتراضات و شورش .  توده ای تبديل ميشوند

های توده ای در ميان مليت های زير ستم که از محروميت ها و 
تبعيض های مضاعفی رنج ميبرند ، چشم گيرتر، مکررتر و 

مصيبت هائی که امروز آذربايجانی ها را به . گسترده تر ميگردد
اشته ، همان هائی است که  کردها وعربها اعتراض و عصيان واد

اين شورش ها . و بلوچ ها را نيز به شورش کشانده و ميکشاند
طبيعی ترين و گريزناپذيرترين محصول نظام بهره کشی و 
زورگوئی و نابرابری حاکم در کشور ما هستند و با عمق يافتن 

اگر آذری ها ، يعنی . تضادهای درونی نظام عميق تر ميشوند
م تنيده ترين مليت کشور با فارس ها ، چنين به جان آمده اند دره

، روشن است که وضع مليت های مظلوم تر و حاشيه رانده شده 
   .تر تا چه حد تحمل ناپذير شده است

  
ترديدی نبايد داشت که استبداد دينی حاکم بر ايران توانائی حل 

، محکوم اين مسأله را ندارد و در برخورد با مليت ها ی  ايران 
است کمابيش همان روش استبداد سلطنتی پيش از خود را دنبال 

در واقع کارنامه بيست و هفت ساله جمهوری اسالمی نشان . کند
ميدهد که اين رژيم با افزودن تبعيض مذهبی بر نابرابری های 

 رانده –ملی نهادی شده در دوران استبداد سلطنتی ، حاشيه 
. يش از پيش تشديد کرده استشدگی مليت های سنی مذهب را ب

خودش ) در قانون اساسی ( اين رژيم حتی به وعده های رسمی 
پشت کرده و بعد از تقريبًا سه دهه هنوز حاضر نيست آموزش 

زيرا . بپذيرد" در کنار زبان فارسی " زبان های ملی ديگر را 
 ناخواه - زبانی مردم ايران ، خواه -پذيرفتن گونه گونی فرهنگی

هرچند . و فشردگی استبداد سياسی را به مخاطره مياندازدتمرکز 
تمرکززدائی سياسی ضرورتًا به شکل گيری دموکراسی و توانمند 
شدن مردم نميانجامد ؛ ولی هر تمرکز سياسی ، مخصوصًا 
درکشوری چند مليتی مانند ما ، روند شکل گيری دموکراسی را 

 چيزی  است که و اين دقيقًا آن. دشوار يا حتی ناممکن ميسازد
با مساوی قلمداد ) يا بهتر بگوئيم ، آريائی ( ناسيوناليسم ايرانی 

کردن زبان فارسی با هويت ملی همه مردم ايران ، ناديده اش 
نيمی از جمعيت ) دست کم ( ميگيرد و سرکوب زبان و فرهنِگ 

اين . کشور توسط رژيم های استبدادی را تأييد و توجيه ميکند
 -ليسم ايرانی برتری طلب با هويت های فرهنگیمقابله ناسيونا

زبانی نيمی از ايرانيان وهمسوئی آن با  دو رژيم استبدادی 
متفاوت در اين باره ، آن هم در طول يک دوره هشتاد ساله ، 

اين ناسيوناليسم . بهترين گواِه ناسازی آن با دموکراسی است
لی بيش از گرچه خود را مدافع موجوديت ايران قلمداد ميکند ، و

آن که نگران برتری طلبی و جهان خواری قدرت های امپريالستی 
باشد، در مقابله با زبان وفرهنگ مليت ها و قوميت های ايران 
قرار ميگيرد و با همين موضع گيری ، خواسته يا نا خواسته ، 

اين يک ناسيوناليسم . موجوديت ايران را به مخاطره مياندازد
ر چند مليتی نميتواند به برانگيخته قومی است که در يک کشو

  .شدن ناسيوناليسم های قومی ديگر نيانجامد
  

ناسيوناليسم قومی شبيه بنيادگرائی مذهبی است و مانند آن به 
" اگر . دامن ميزند" ديگران " تنگ نظری توده ای و دشمنی با  

اند ، " بد دينان"و " بی دينان"بنيادگرائی مذهبی "  ديگرانِ 
يک . ناسيوناليسم قومی مليت های همسايه است" ِ ديگران"

ناسيوناليست قومی ميتواند در باره دوستی با همه ملت های 
ديگر الف بزند ، اما به شرط اين که در همسايگی او نباشند و با 

اگر . او دوستی و پيوندی نداشته باشند" ملعونِ " همسايگان 
يوناليسم قومی بنيادگرائی مذهبی در پی دين خالص است ، ناس

اگر دين ". ديگران" ملِت خالص ميخواهد ، بدون آلودگی به 
خالص حربه ای است برای کنترل پيروان خوِد آن دين توسط 
اقليتی که مدعی ارتباط با آسمان است ؛ ملت خالص نيز وسيله 
ای است برای کنترل اکثريت ملِت خودی توسط اقليتی که 

خلوص ارزش های ملی ماموريت اش پاسداری از اصالت و 
برای ملت خالص سازمان يابی مستقل کارگران و . است

زحمتکشان حتی خودی تحمل ناپذير است تا چه رسد به هم 
بستگی انترناسيوناليستی آنان با خواهران وبرادران شان از 
مليت های ديگر؛ زيرا هر پيکار طبقاتی شکافی است در صفوِف 

و خيانتی است " ديگران"ملت خالص در برابر " يک پارچه " 
و متأسفانه اکنون يکی از بزرگ ترين . به آرمان و رسالت آن

خطراتی که ميتواند جنبش آزادی و برابری خواهی مردم ايران را 
 به بيراهه بکشاند ، فعال شدن ناسيوناليسم های قومی رنگارنگ

اين ناسيوناليسم های رقيب نقدًا جمهوری اسالمی را . است
  د و اگر نيرومند تر و توده ای تر بشوند ، ميتوانند ما تقويت ميکنن
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  ...همبستگی مليت های ما          

  
  

را به جهنم جنگ داخلی و پاک سازی های قومی بکشانند ، همان 
طور که بنيادگرائی مذهبی برانگيخته در شرايط سرکوِب 

 را به ديکتاتوری ٥٧ديکتاتوری سلطنتی ، انقالب توده ای سال 
بنابراين مبارزه با ناسيوناليسم های قومی يکی از . تی کشاندفقاه

فراموش نکنيم که . لوازم پيکار عليه جمهوری اسالمی است
ناسيوناليسم قومی هر چند از مسأله ملی بهره برداری ميکند ، 
ولی به جنبش دموکراتيک برای حق تعيين سرنوشت ملت ها 

به حق موجوديت حق تعيين سرنوشت ملی ناظر . ارتباطی ندارد
برابر همه ملت هاست ؛ در حالی که ناسيوناليسم قومی معموًال 

که معموًال يک ملت همسايه ( حق موجوديت برابر ملت  رقيب را 
حق تعيين سرنوشت ملی ناظر به هم . زير سؤال ميبرد) است 

زيستی ، هم بودی و دوستی همه ملت هاست ؛ در حالی که 
نی با ملت يا ملت های رقيب اصًال ناسيوناليسم قومی بدون دشم
حق تعيين سرنوشت ملی ، حتی با . نميتواند پا بگيرد و دوام يابد

دفاع از حق جدائی ، زمينه جدائی و نفرت ميان مليت های 
مختلف را تضعيف ميکند و راه آميزش و درهم تنيدگی ملت ها را 
 هموارتر ميسازد ؛ در حالی که ناسيوناليسم قومی با دفاع از

" پاکيزگی و اصالت ملت خودی ، اگر تمايز و جدائی آن از 
" ديگران"را نخواهد ، حتمًا خواهان بلعيده شدن " ديگران 

  .توسط  ملت خودی است
  

فعال شدن بعضی جريان های ناسيوناليسم قومی در متن 
وپيرامون حرکت های کامًال برحق و دموکراتيک مردم آذربايجان 

 هشداری باشد برای همه مبارزان آزادی در هفته های گذشته بايد
و دموکراسی و همه مدافعان هم زيستی و خواهری وبرادری 

ترديدی نيست که آنها هنوز اقليت کوچکی بيش . مليت های ايران
نيستند ، اما در شرايط حساس کنونی برای تخريب  رابطه مليت 
 های مختلف کشور از امکانات قابل توجهی برخوردارند و با طرح
شعار های مکرر توهين آور عليه  فارس ها ، ارمنی ها و کردها 
، ميکوشند جنبش دموکراتيک مردم آذربايجان را به مقابله با 

و جالب اين است که هنوز نيروئی . مليت های ديگر بکشانند
نشده ، از همين حاال چهره واقعی خود را به نمايش گذاشته اند و 

هی ميکوشند جريان های درست مانند چماق داران حزب الل
: هدف آنها روشن است . مخالف پان ترکيسم را مرعوب کنند

که برای به جان هم ( ميکوشند به نومحافظه کاران امريکا 
انداختن مليت های ايران و تبديل کشور ما به يک عراق ديگر 

نشان ) کنفرانس ميگذارند وراديو و تلويزيون راه مياندازند 
   .جريان کارآمدی برای طرح های آنها باشندبدهند که ميتوانند م

  
ما از همه آزادی خواهان ايران و مبارزان همه جنبش های 
اجتماعی و سياسی مترقی کشور تقاضا ميکنيم که ضرورت عاجل 
مبارزه  برای  حق تعيين سرنوشت مليت های  کشور را دريابند 
ا و تا دير نشده به دفاع از زبان وفرهنگ وبرابری حقوق آنه

توجه به اين ضرورت به ويژه برای جنبش . برخيزند
سوسياليستی طبقه کارگر ايران اهميتی حياتی دارد ؛ زيرا اين 
جنبش تنها بر بنياد هم بستگی کارگران و زحمتکشان مليت های 
مختلف ميتواند موجوديت داشته باشد و هر تنشی در رابطه مليت 

خالفت با ستم ملی و م. ها بيش از همه به اين جنبش ضربه ميزند
دفاع از حق تعيين سرنوشت مليت های کشور يکی از افتخارات 
تاريخ جنبش کمونيستی ايران است و ما هرگز نبايد به اين وظيفه 

    .انترناسيوناليستی مان پشت بکنيم

  
ما از همه آزادی خواهان و همه کارگران وزحمتکشان 

خواست های آذربايجان تقاضا ميکنيم که ضمن ايستادگی بر 
کامًال برحق شان و با پيگيری قاطع مبارزه عليه رژيم 
زورگو و ويرانگر جمهوری اسالمی ، بيش از پيش بر هم 
بستگی  و پيوندهای عميق شان با مليت های ديگر 

اتحاد آزادانه و داوطلبانه مليت های ما . کشورمان تأکيد کنند
 بزرگ ترين ضامن پيشروی ما به سوی آزادی وبرابری

آذربايجان . وپی ريزی يک جامعه بهتر و انسانی تر است
درتمام صد سال گذشته ، دژ سرفراز آزادی و برابری 
خواهی و روشنگری ايران بوده است ؛ دريغ است آن نقش 
رشک انگيز را فرو گذارد و به نقطه ضعف ايران تبديل 
شود ؛ دريغ است آن همه جانفشانی ها ، ايستادگی ها و 

  به فراموشی سپرده شوند و تاريک انديشان و روشنائی ها
   .سياه کاران مجال عرض اندام پيدا کنند

  
     

  پايدار باد همبستگی مليت های ايران در پيکار
   آزادی و سوسياليسم

  
  

   راه کارگر- ايرانانقالبی کميته مرکزی سازمان کارگران
  
  

    ٢٠٠٦ ژوئن ٣   ١٣٨٥  خرداد ١٣           
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  درکجا ايستاده ايم؟       
  

تحریم نمایشنامه انتخاباتی .،گام مهمی دراین سمت گيری بود
رژیم را باید دومين گام عظيم درراه پيمائی فوق بحساب 

زمينه مساعد برای برداشتن گام های مشخص  ازاین پس.آورد
ویژه جنبش کارگری ب.تر درعرصه های گوناگون هموارترگردید

درقالب حرکت حماسی کارگران شرکت واحد پژواکی جهانی 
یافت وعليرغم همه قلدری های رژیم،درکشاکشی آکنده 
ازدردورنج واخراج وزندان وپيش روی و پس روی، پرچم تشکل 

این نبرد هم چنان .مستقل خود را درميان معرکه نبرد برافراشت
رفتن جنبش دانشجوئی مستقل نيزدرجهت قرارگ.ادامه دارد

درجایگاه طبيعی خود،یعنی دفاع ازدمکراسی و ضدیت با 
استبداد و تنظيم ضربان خود با نبض مطالبات وجنبش های 
مردم اعماق،در راستای هویت یابی وبرافراشتن نهادهای 

جنبش .مستقل خود،درگيرودارنبردسرنوشت سازی است
روشنفکران و زنان نيز بدرجاتی همين مسيرخودیابی را طی 

واکنون حرکت مردم آذربایجان ایران،مردمی که حتا .ندمی کن
ازحق آموزش به زبان مادری خود محرومندرا، باید جلوه دیگری 

بدین سان تالش برای .ازاین روند هویت یابی به حساب آورد
عرض اندام مستقالنه وبيرون ازتاروپودهای یک رژیم تماميت گرا 

ودیت خود که هرگونه حرکت مستقل رادرحکم شليک به موج
همان طور .می داند،جانمایه حرکت مردم را تشکيل می دهد

که روح و حقيقت تالش های بی وقفه رژیم رانيزبسط نهاد 
نمانيدگی ولی فقيه وفراگيرکردن اصل نظارت استصوابی 

درشرایطی که .برتمامی سطوح واجزاء جامعه تشکيل می دهد
يه ونظام قاطبه مردم پی به ماهيت مافوق ارتجاعی والیت فق

حاکم برده وبيقرار ونافرمانند،والیت فقيه برای بقاء خود راهی 
جزتکثيرنسوج بدخيم خویش درتاروپود جامعه وتهاجم به بافت 

وچنين است که بقاء مردم .های جامعه مدنی نمی بيند
ــهدرگروحذف رژیم و بقاء رژیم درگرو راندن مجددمردم  درون ب

  .  استشيشه والیت وساختن امت مطيع و مقلد
اما مردم دراین نبرد نفس گيرخود که زیرفشارسنگين رژیم ودر 
شرایط خطيربحران بين المللی صورت می گيرد،گرچه هنوز به 
نقطه مطلوِب به عقب راندن سراسری رژیم نرسيده اند،اما 

مشخصه اصلی این راه .براستی گام های مهمی برداشته اند
 می دهد،که پيمائی را یک حرکت مرکب و دووجهی تشکيل

هم .حکم قطب نما برای کوشندگان راه آزادی وبرابری رادارد
دروجه عمقی وهم دروجه عرضی که بطورهم زمان پيش می 

حرکت عمقی بيانگرهویت یابی اجتماعی این رویکرد است .روند
که قبل ازهرچيزمی توان آن را درچهارمؤلفه شفاف کردن 

تقل وپيوند مطالبات،برپاکردن تشکل ها وسامانه های مس
فعالين و پيشروان با پایگان اجتماعی خود ونيزپيوند با جنبش ها 
و نهادهای کارگری و مترقی بين المللی،توسط هرکدام از بخش 

نباید .ها والیه های گوناگون این جنبش ها مشاهده کرد
فراموش کنيم که این هویت یابی اجتماعی مهم ترین سنگ بنا 

 می دهد که تالش برای های جنبش های نوین را تشکيل
مطالباتی و نقش -شکل دادن به یک سيمای مشخص طبقاتی

آفرینی هرچه بيشتر نيروهای پایه اجتماعی،ازمهم ترین ویژگی 
بدیهی است که این سنگ پایه ها،هرچه .های آن است

بيشترازویژه گی های فوق برخوردار باشند،شالوده وتاروپود 
اجتماعی و آن چه نيرومندتری برای برپائی جنبش های 

برآمدنوین .می ناميم فراهم می سازد"جنبش جبنش ها"که
جنبش های توده ای با چنين ره توشه های پرارزشی همراه 

مبارزه کارگران شرکت واحد ازجهات زیادی نمونه .است
درخشانی ازاین جهت گيری درهمه وجوه خود محسوب می 

ا مشخصه اصلی حرکت عرضی گره خوردن این جنبش ه.شود
چنان که دراین .با یکدیگروبسط آن ها درعرصه سراسری است

دوره شاهد جوانه زدن آن دراشکال گوناگون نظيرحمایت جنبش 
دانشجوئی و یاروشنفکری ازحرکات اعتراضی کارگران بوده 

معنای پيوندعرضی این جنبش ها ومطالبات آن ها .ایم
بایکدیگرنه فقط  دست یابی به خواست های مشترک رهائی 

بخش وهمکاسه کردن نبردهای پراکنده درراستای یک نبرد 
بزرگ وسراسری با دشمن مشترک است،بلکه درعين حال به 
معنای پلوراليستی بودن این مطالبات وضرورت وجود جنبش هاو 
تشکل های مستقل درهرحوزه،حول مطالبات اخص 

تنها چنين ترکيب .خودرکنارخواست های مشترک است
ننده تحقق مطالبات مشترک به موازات پلوراليستی تضمين ک

بنابراین درچنين .مطالبات اخص هرکدام ازاین جنبش هاست
روندی نمی توان به بهانه عمده کردن خواست مشترک 

مثال جنبش زنان و یا اقليت -وسراسری، ازجنبش های دیگر
خواست که مطالبات خود ویژه را تا اطالع ثانوی -های ملی

نه که به بهانه مطالبات اخص نيز نمی همان گو.منجمد نگهدارند
برعکس .توان مطالبات فراگيررا منجمد کرد وبه فراموشی سپرد

رابطه مشروط و متقابل این دووجه است که موجب شکوفائی 
تنها برچنين بستری است که اعمال .کل جنبش می گردد

دمکراسی ازپائين،خودگردانی به معنای واقعی وامکان رفع 
مذهبی وجنسی وباألخره طی -ملی-تبعيضات قومی

  .مسيررهائی سياسی واقتصادی همه جانبه فراهم می گردد
بی شک به ميدان آمدن جنبش مردم ترک زبان ایران عليرغم 

مطالباتی –خودویژگی هایش،جدا ازروند هویت یابی اجتماعی 
  .فوق نيست

 دراین جا نگاه کوتاهی داریم به جایگاه و اهميت این برآمد و 
  :نقاط آسيب پذیرجنبش مردم آذربایجانهم چنين 

قبل ازهرچيزنباید فراموش کرد که درجامعه کثيرالمله ایران - الف
ملت ها ویا قوم های غيرفارس تحت فشار وستم مضاعفی 
قراردارند که مختص آن هاست و عموما برای افراد ملت غالب و 
یا جذب شده درملت غالب چندان مشهود وملموس نيست 

دست آوردهای جنبش های تحت ستم  وازقضایکی از
ملی،انتقال این آگاهی به درون ناسيوناليسم غالب و بيرون 

ملت "کشيدن آن ها ازبی تفاوتی ومستی مرسوم درميان
مردم آذربایجان و بيش ازهمه کارگران وزحمتکشان .است"برتر

ترک زبان ایران این ستم را درشکل عدم امکان آموزش بزبان 
ضات آشکارفرهنگی وسياسی واقتصادی مادری وانواع تبعي

ازاین رو برهمه مدافعان .باگوشت و پوست خود لمس می کنند
دمکراسی و حاميان سوسياليسم که برای جهانی بدون تبعيض 
نژادی و قومی و ملی وجنسی وبرای برابری انسان وحق تعيين 
سرنوشت برابربرای همه ملت ها مبارزه می کنند،حمایت قاطع 

حق مردم تحت ستم ملی و برای کسب حق تعيين ازمطالبات ب
وبی شک . سرنوشت ضرورتی بی چون و چرا بشمار می رود

دراین رابطه یکی ازافتخارات نيروهای چپ آن بوده که به موازات 
تبليغ و ترویج ودفاع از اصل همبستگی داوطلبانه همه مليت ها 
وهمه اقوام برپایه حقوق برابر،برای مقابله با هرنوع 

فرقی نمی کند ناسيوناليسم ملت غالب باشد -سيوناليسمنا
اصل مزبور را بااصل مکمل دیگری -یا ناسيوناليسم ملت مغلوب

حمایت ازحق تعيين سرنوشت خلق ها تاسرحد :همراه کرده اند
حق تعيين سرنوشت وحق برابر برای همه ملت .جدائی

ه ها،ملهم ازیک اندیشه پایه ای است که درآن آزادی همه جانب
بهمين ترتيب جامعه .فرد شرط تکامل آزاد جامعه بشمارمی آید

جهانی آزاد و هم بسته و مبتنی برانترناسيوناليسم نيزبدون 
پذیرش حقوق برابرهمه مليت ها وتقویت هم بستگی آن ها و 
الجرم پژمرده شدن مرزهای جغرافيائی، سياسی و اقتصادی و 

  .ناممکن است... نژادی وملی و
روهای واقعا دمکرات،ساليان سال این موضع خود را  چپ ها وني

درمورد خلق کرد وحمایت فعال ازمطالبات آنان نشان داده اند و 
اکنون بدیهی است  وقت آن رسيده که این رویکرد برنامه ای 
خود را به روشن ترین وجهی درمورد جنبش آذری زبانان و 

ش به نمای...  دیگرجنبش های ملی نظيربلوچ و اعراب و
عالوه براین،برنيروها و تشکل ها و ایرانيان ترقی خواه .بگذارند

فارس زبان بویژه درجنبش کارگری و دانشجوئی و روشنفکری و 
است که ضمن حمایت فعال ازخواست های بحق ...زنان و

جنبش مردم آذربایجان مخالفت قاطع خود را باناسيوناليسم 
 را معادل هویت حاکم که جامعه و سرزمين چندین مليتی ایران

وسلطه فرهنگی و اقتصادی یک ملت ویک زبان می داند،ابراز 
هرگزنباید فراموش کنيم که درایران چند مليتی بدون .کنند

حمایت فعال ازحقوق مليت های دیگرهيچ سخنی درادعای 
  هم چنين نباید فراموش کرد که .حمایت ازدمکراسی برزبان راند
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رهائی واقعی بدون رهائی از ناسيوناليسم ناممکن است و 
رژیم های استبدادی پهلوی و اسالمی گرچه هيچ وقت نماینده 
واقعی مردم ایران و ازجمله ملت فارس نبوده اند،اما بخشی 
ازتوان سرکوب گری خود را ازگرایشات ناسيوناليستی موجود 

رضی وتحميل درميان ملت فارس وتحت عنوان حفظ تماميت ا
زبان فارسی به عنوان تنها زبان ملی گرفته اند و باتوسل به آن 
نه فقط دردیگرمناطق ملی به سرکوب مبادرت کرده اند بلکه حتا 
خود فارس زبانان راهم به زیرمهميزتبعيض واستبداد و فالکت 

  . برده اند
دومين واقعيت مهم آن است که جمهوری اسالمی درهيأت - ب

يت گرا،درعين حال معجونی است یک حکومت تمام
و همواره درتالشی . مذهبی-ازناسيوناليسم وآموزه های فقهی

ازطریق ذوب همه مليت "امت واحد"بی وقفه برای بوجود آوردن
جمهوری ".طرازنوین مکتبی"ها دریکدیگروساختن انسان

اسالمی این معجون را باحفظ تبعيض ملی دوران شاه وترکيب 
وبدین .تص به خود بوجود آورده استآن با تبعيض مذهبی مخ

وسيله با افزودن تبعيض مذهبی برشکاف خلق های ایران،بویژه 
با این همه عوارض دردناک . درمناطق سنی نشين افزوده است

و تبعيض آلودناشی ازترکيب این معجون دوگانه چنان گسترده 
است که عالوه برخلق های سنی مذهب،آذری های 

وفراترازاین .ربرابر خود قرارداده استعموماشيعه مذهب رانيزد
شاهدیم که مخالفت فعال باخود را درميان اکثریت فارس زبانان 

واین می رساندکه رژیم نماینده وسخن . نيز بوجود  آورده است
ونباید همه مردم را . گوی هيچ ملت برگزیده ای نيست

بی .درکنارجمهوری اسالمی وحامی شونيسم آن قلمدادکرد
نی چنين صف آرائی نافی وجودگرایشات شک وجود عي

شونيستی درميان صفوف ملت فارس نيست و حتا می توان 
مدعی شد درميان برخی ازمخالفين آن این شونيسم قوی 

اما این واقعيت را نباید به سطح عموم .ترازخود رژیم است
درهرحال اگر قاطبه مردم فارس موافق شونيسم .تسری داد

د بود که چنين صف گسترده ای جمهوری اسالمی بودند بعي
عليه جمهوری اسالمی شکل بگيرد،مگرآن که تصورکنيم که 
مردم شونيست ترازخود رژیم هستند ورژیم بدليل کمبود شور 

بااین همه !.شونيستی مورد خشم مردم قرارگرفته است
درمخالفت با افراط گرایانی که به هم ذات پنداری مردم فارس 

نباید بدام تفریط گرائی دیگری افتاد که زبان با رژیم باوردارند،
ازاساس منکروجود تبعيضات ملی،گرایشات ورسوبات فرهنگ 

گرایشاتی که توسط .ناسيوناليستی درميان ملت فارس هستند
حکومت های استبدادی به انواع و اشکال گوناگون دامن زده 

وبهمين دليل هم مبارزه فرهنگی .شده  وپاسداری می گردد
ه عليه همه مظاهرورسوبات آن وسياسی گسترد

ازیکسووتأکيدبرشکل یابی مستقل ملل تحت تبعيض برای 
مبارزه جهت رفع آن وتأکيد برساختار غيرمتمرکزوفدراليستی 
قدرت مرکزی و درراستای توزیع قدرت درنهادهای متعلق به 

درهرصورت رژیم به مقتضای .مردم ازاهميت زیادی برخورداراست
ه ای است ازتبعيض ملی ومذهبی که ماهيت وجودی خود آميز

درمتن یک استبداد فراگيروتماميت گرایانه عمل می کند وهمه 
این ها با یک سياست اقتصادی بشدت بهره کشانه و فالکت 

درپرتو چنين ماهيتی است که رژیم هيچ .آوردرهم آميخته است
موجودیت مستقلی رابرای هيچ انسان وقوم وملتی برسميت 

 روعالوه بر تبعيضی که برملل غيرفارس ازاین.نمی شناسد
روامی دارد،انواع تبعيض هاوآپارتایدها درحوزه های سياسی، 
مذهبی و جنسی واقتصادی را به درجاتی درحق همه 

بنابراین درکنارستم ملی . شهروندان کشوربه نمایش می گذارد
شاهد انواع دیگری از تبعيض ها وستم هائی هستيم که بر 

ورازجمله کارگران وزنان و دانشجویان و همه شهروندان کش
جوانان و بهائيان و سنی ها وحتا دراویش شيعه مذهب اعمال 

باین دليل هرانسان وشهروندی مستقل ازآن که به .می گردد
کدام بخش ازجامعه چندمليتی ایران تعلق داشته باشد، 

وقتی یک . دربرابررژیم حاکم خود را موردتجاوز وتبعيض می بيند
بعيض فراگير و گسترده ای همه شهروندان را می آزارد چنين ت

ودرهم می فشرد،بدیهی است برجسته کردن مصنوعی ویک 
جانبه بخشی ازهمه این تبعيض ها ومسکوت گذاشتن بقيه آن 
ها وبدترازآن قرار دادن آن دربرابریک دیگر نمی تواند 

حاصل تسلط چنين سياستی برجنبش های ضد .کارگشاباشد
 می تواند موجب تشتت درهمبستگی آن ها تبعيض تنها

بایکدیگروتضعيف مبارزه ضد استبدادی شده و الجرم مواضع 
وباین ترتيب چنين رویکردی ازهدف اصلی . رژیم را تقویت کند

ودرست . خود که مبارزه عليه ستم ملی است نيزدورمی گردد
بهمين دليل است که می گوئيم  کارگران و مردم زحمتکش 

قط مواجه باستم ملی  نيستند،بلکه عالوه آذربایجان ف
برآن،همزمان زیرفشارهای سنگين و طاقت فرسای ناشی 
ازسرکوب های سياسی و اقتصادی وجنسی و مذهبی نيز 

ازاین رو درشرایطی که همه شهروندان کشورباچنين .قراردارند
تبعيض های فراگيری دست بگيربانند، تمرکز صرف ویک جانبه 

ممکن .ض به تنهائی راه گشا نخواهد بودحول یک وجه ازتبعي
است حتی درشرایطی بتوان برای مدتی بخشی ازمردم 

اما،مردمی که درواقعيت .راباشعارهای ناسيوناليستی فریفت
امر با انواع تبعيضات گسترده تروازجمله ستم اقتصادی مواجهند 
بزودی عليه فریفتگی وتوهمات خود وعليه این نوع فراافکنی 

راه رهائی ازاین تبعيضات تنها درترکيب مطالبات .یدخواهند شور
ودرپيوند وهم بستگی با دیگر مليت ها حول مطالبات مشترک 
بهمراه مبارزه عليه ستم وتبعيض خودویژه درهرعرصه ای 

حداقل درشرایط بی حقوقی -این تصور باطلی است.است
 اگرگمان شود که ملت فارس،درکشوری که ملل واقوام - کامل

 آن صدها و بعضا هزاران سال قدمت همزیستی گوناگون
بایکدیگررا داشته اند به یکباره به دشمنان قسم خورده 
یکدیگرتبدیل شده اند وتصورشودکه مثال ملت فارس بطوریک 
پارچه درکنارحکومت های مرکزی قرارداشته وازسرکوب خلق 

برعکس واقعيت این است که . های دیگر دفاع می کند
ان خود با حاکميت موجود وکليت سياست اکثرمردم فارس زب

های آن درگيرند و در جمهوری اسالمی نمی توان آن ها را 
اگرچه این .پشتيبان رژیم درسرکوب ملل غيرفارس بشمار آورد

واقعيت به معنای انکارونادیده گرفتن وجود گرایشات شونيستی 
و فرهنگ ملت برتردرميان آن ها که بوسيله رژیم های خودکامه 

اما تعميم .ن زده می شود وحتابهره برداری می شودنيستدام
وآنتاگونيستی کردن آن تا سرحد یکی دانستن رژیم جمهوری 
اسالمی و مردم فارس زبان،وجمهوری اسالمی و مجلس 

چنين .شورای اسالمی را نماینده آن انگاشتن  نادرست است
انگاره ای می تواند به نيرومند ترشدن صفوف جنبش های ضد 

چه بسا .يض وازجمله تبعيض ملی آسيب جدی وارد کندتبع
اگربادقت بيشتری بنگریم معلوم شود که کارگران وزنان وجوانان 
آذربایجان با کارگران وزحمتکشان وزنان فارس و کرد و بلوچ 
وعرب وجه اشتراک بيشتری داشته باشند تا مثال با بورژوازی 

 پيوندهای ممتازه و سوداگرترک که درطی چندین دهه گذشته
نزدیک و تنگاتنگی با طبقه حاکم و بورژوازی فارس داشته و 

وبا همين قياس ميزان تضادش با بخش مهی ازروحانيت . دارد
ترک زبانی که پيوندهای تنگاتنگی با جامعه روحانيت و رژیم 

واقعيت آنست که دولت جمهوری .حاکم دارد بيشترباشد
ن قبای مأموریت اسالمی عليرغم خود ویژگی ها وبدوش کسيد

آسمانی مثل هر دولت سرمایه داری،پایش برروی زمين 
وبرحمایت طبقات معين وازجمله بخش هائی ازطبقه اقتصادی 

والبته این واقعيت درمورد .مسلط درجوامع تحت ستم قرار دارد
جامعه آذربایجان که دارای پيوندهای درهم تنيده ترشده ای با 

ایرمليت های های تحت جامعه فارس زبان درمقایسه با س
  .ستم دارد،ملموس تراست

مسأله اصلی دراینجا آنست که دریابيم ستم ملی با همه 
آن،فقط  اهميتش وواقعی بودنش وضرورت مبارزه قاطع عليه

بخشی ازستمی است که برمردم آذربایجان روا می شود ورفع 
این ستم نيزبه نوبه خود تنها یکی ازمؤلفه های دمکراسی و 

ازاین رو .مطالبات مردم آذربایجان را تشکيل می دهدیکی از
پتانسيل جنبش مردم ترک زبان رانه می توان دریک خواست 
خالصه کردو نه با چنين فروکاستنی مردم آذربایجان می توانند 

  مردم آذربایجان مثل .به دمکراسی و مطالبات خود نائل گردند
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همه نقاط ایران باید همزمان حول همه مطالبات بنيادین مردم 
خودمتشکل شوند وبرای دست یابی به آن ها دراتحاد با 
دیگرشهروندن ایران دربرابررژیمی که اکثریت قاطع شهروندان 
راسرکوب می کند و با اتکاء به یک دولت قدر قدرت و متکی 

ان زن.بررانت نفتی به کسی حساب پس نمی دهد، قرارگيرند
آذربایجان اگر هم زمان با مبارزه عليه ستم ملی برای مقابله با 
تبعيض جنسی متحد نشوندو برای آن مبارزه نکنندو کارگران 
ترک عالوه برمبارزه عليه تبعيض ملی اگرعليه کارفرمایان 
وسياست های فالکت آور اقتصادی رژیم مبارزه نکنند،ودراین راه 

یش را برنيافراشند،هرگز با کارگران غيرآذری صف متحد خو
نخواهند توانست با اتکاء صرف به  مبارزه ملی به مطالبات خود 

دراین رابطه بویژه باید عليه دوگرایش نادرستی که . دست یابند
موجب گسست درتعميق هویت یابی اجتماعی جنبش آذری 

نخست با آن گرایشی که گرچه .زبان هامی شود مقابله کرد
رچهارچوب ایران فدرالی می جوید،اما جنبش ترک زبانان را د

مطالبات جنبش را فقط درحوزه استيفای حقوق ملی وبرای یک 
ساختار غيرمتمرکزمرکزی می بيند وبراین باوراست که اگرمليت 
های ایران سهم الزم را درساختارقدرت بدست بياورند به 

این گرایش حامل این توهم .رستگاری دنيا وآخرت خواهند رسيد
عدم حضور درساختارقدرت منشأ اصلی انواع است که 

دیگرتبعيض هاست و اگر این معضل حل شود،قدرت خودی 
مشکل اصلی این .شده و سایرتبعيضات هم برطرف می گردد

اوال مؤلفه های دمکراسی را تا سرحد عدم :گرایش  دوچيزاست
تمرکز ساختار قدرت مرکزی وفدراليسم که بی شک یکی 

ثانيا ومهم . ست، تقليل می دهدازشروط الزم دمکراسی ا
ترازآن،مطالبات انباشته شده،بالفعل وچندوجهی مردم را به یک 
خواست فرومی کاهد والجرم بااین فرافکنی خود به وادی شبه 

وباین ترتيب چه خود بداندو چه .ناسيوناليستی می غلطد
نداند،دربهترین حالت، دارد تنها حضورمؤثرتربورژوازی مناطق 

اما کارگران . سياسی را تئوریزه می کندملی درقدرت
وزحمتکشان ترک بدون مبارزه همزمان عليه ستم ملی و 
سایرمؤلفه های اصلی مبانی دمکراسی وبدون مبارزه عليه 
ستم طبقاتی و متشکل کردن خود حول چنين مطالباتی 
هرگزنخواهد توانست ازشرتبعيضات گوناگونی که او را این چنين 

 و به خشم و عصيان واداشته است رها درچنبره خود گرفته
اما گرایش دوم گرایش ناسيوناليستی افراطی جدائی .سازد

طلبانه ای است که ازطریق دامن زدن به تخاصم ونفرت بين 
خلق های ایران،بخصوص ترک ها وفارس ها ویا ترک ها و کردها 

این گرایش نيز چه .خواهان ادغام با ترک های آنسوی مرزاست
که البته کارگردانان آن بخوبی می (و چه نداندخود بداند 

،دارد خود را با سياست های نومحافظه کاران امپریاليسم )دانند
  .آمریکا درمنطقه و تغييرجغرافيای سياسی آن انطباق می دهد

ازاین رو داشتن حساسيت نسبت به نقاط آسيب پذیرفوق و 
ات افشاء و خنثا کردن مداخالت امپریاليستی ازجمله ملزوم

مطالباتی مردم آذربایجان بشماررفته - تعميق جنبش اجتماعی
  . وتضمين کننده موفقيت آن بشمار می رود

بدیهی است که طرفداران برابری اجتماعی وبرابرحقوقی - ج
همه مليت ها،حاکميت ناسيوناليسم برجنبش را به معنای 
حاکميت ایدئولوژی بورژوائی برجنبش برای تأمين سلطه خود 

ان وخفه کردن مطالبات طبقاتی و تشکل یابی برزحمتکش
مستقل زحمتکشان وه منزله سم مهلکی می دانند که قبل 
ازهرچيز نابودی همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

بهمين دليل آن .وصفوف مستقل آن ها را هدف قرارداده است
ها ضمن دفاع قاطع ازحق تعيين سرنوشت برای همه ازجمله 

ی، وبدون آن که در دام ناسيوناليسم چه مردم تحت ستم مل
ناسيوناليسم غالب وچه مغلوب بغلطند،ازموضع 
انترناسيوناليستی وهمبستگی طبقاتی وحرکت بسوی یک 

آن .جامعه انسانی خودگردان به این مسأله نزدیک می شوند
ها ضمن مرزبندی قاطع با شونيسم ملت غالب،مبارزه با آن را 

من زدن به ناسيوناليسم دیگر،بلکه نه ازطریق علم کردن ویادا

ازطریق تقویت یک جنبش اجتماعی مبتنی برمطالبات بحق 
ملی وطبقاتی ودرهمبستگی با سایرمردم ایران وحتی مردم 

ازاین رو آن ها تيزکردن حربه .جهان ومنطقه به پيش می برند
ناسيوناليسم ملت تحت ستم دربرابرناسيوناليسم حاکم را 

درنزد آنان مبارزه با ناسيوناليسم .دبشدت مردود می شمرن
حاکم ازموضوع ناسيوناليستی ودامن زدن به آن با رونِدساختن 
جهانی دیگرو مبتنی برآزادی وبرابری ميان همه  انسان ها 

جهانی فارغ ازتمایزات جنسی،قومی ونژادی که .درتضاد است
" انسان گرگ انسان"باجهان سرشار ازبربریت وجهانی که درآن

بحق باید آن راپيش تاریخ بشرناميدهيچ قرابتی است، و
ناسيوناليسم مترقی وجود خارجی ندارد وهرنوع .ندارد

" ملت خالص من"ناسيوناليسم را که به تراشيد،ایده ملت برترو
وبهمين دليل توسل به هرنوع آن یک . را درآن خواهيد یافت

پرورش این ایدئولوژی .رویکرد ارتجاعی محسوب می شود
مشخص خودمان بدالیل مضاعف ومشخصی چون درجامعه 

یافت نشدن یک جامعه خالص نژادی ودرجه پراکندگی وتداخل 
جوامع هرکدام ازاین مليت ها دریکدیگر،بصورت گریز ناپذیربه 
معنای پراکندن دامنه دشمنی و نفرت و متضمن خطرپاک سازی 

ازهمين رومقابله سياسی ونظری .های قومی و نژادی است
 که بجای تبليغ همبستگی مليت های باگرایشاتی

گوناگون،بذرکين ودشمنی می کارند ومشغول تيزکردن 
ناسيوناليسم قومی برای مقابله با ناسيوناليسم حاکم هستند 

  . دارای اهميت است
  

  :خالصه کنيم
  
   مدافعان آزادی،برابری و رهائی اجتماعی؛ -1

يض ملی ازحق برابرهمه مليت ها دفاع کرده و عليه هرگونه تبع
و دراین راه قبل ازهرچيزناسيوناليسم برتر را به . مبارزه می کنند

اما بزعم آن ها مبارزه عليه ملت برتر با .چالش می طلبند
متوسل شدن به ناسيوناليسم ملت تحت ستم و تحریک حس 
ناسيوناليستی آن ها مردود و واپس گرایانه بوده ونمی تواند 

مردم بسوی رهائی موجب تغييراساسی دروضعيت واقعی 
این دربهترین حالت .وساختن جامعه ای عاری ازتبعيض ها باشد

 مثال -می تواند بجای یک ارباب وفرمانروا ویاکارگزار غيرخودی
 را به - مثال یک ترک زبان- یک  ارباب خودی-یک فارس زبان

اما چنين رویکردی درجامعه مشخص ما پی آمدهای آن .نشاند
ی تواند زمنيه سازجنگ های داخلی بسی ناگوارتری دارد و م

  .وتصفيه و پاک سازی های قومی گردد
مردم تحت ستم همه جانبه آذربایجان تنها ازطریق ترکيب - ب

- اجتماعی–مبارزه عليه ستم ملی باسایر مطالبات سياسی 
اقتصادی ازیکسو و تقویت هم بستگی باسایر مردم ایران 

کش و واپس گرای وباهمه مليت های دیگر دربرابر نظام بهره 
جمهوری اسالمی ازسوی دیگر می تواند به آزادی و رهائی 

بدون این که ناچارگردد قيم جدیدی را برباالی . دست یابد
  .سرخود بگمارد

مبارزه برای تقویت جنبش های اجتماعِی دموکراتيک و - ج
مطالباتی واتحاد داوطلبانه خلق های ایران درعين حال مستلزم 

ارزه سياسی عليه گرایش های واپس منزوی ساختن و مب
گرایانه ومتکی به قدرت های امپریاليستی است که با دامن 
زدن به ناسيوناليسم به پراکندن نفرت وکين بين خلق ها 

چنين گرایشاتی ازیکسو . وجامعه چند مليتی ایران می پردازند
می توانند موجب تقویت مواضع رژیم برای منحرف ساختن 

مطالباتِی وضد تبعيض،والجرم سرکوب - کجنبش های دمکراتي
آن ها شود و ازسوی دیگرباایجاد شکاف های مصنوعی 
وغيرشفاف کردن مطالبات و صف آرائی های عمومی، دولت 
های امپریاليستی را که بدقت تحوالت کشوررا رصد می 
کنند،به مداخله هرچه بيشتر برای سوارشدن برموج 

.                                        رغيب کنداعتراضات،مدیریت وجهت دادن به آن ت
            
        

                    
                         06.06.03  -85.03.13      
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  گهواره يا گور؟: خاورميانه
  
  

  اردشير مهرداد
  
  

.  رج  دبليوج. نه ، ناکامی های عراق واشنگتن را منصرف نساخته است
بوش و دسته جنگاورانش خود را برای برافروختن یک حریق بزرگ دیگر 

نظم " این بار ایران در مسير برپایی . در خاورميانه آماده می سازند 
  .چالش اصلی و هدف مستقيم است" نوین

   
سياه بازی " جنگ عليه تروریسم. "ساختگی است"  بحران هسته ای"

. نيز کسی را فریب نميدهد" و آزادی دمکراسی "برگ انجير . است
پای در رکاب کرده تا سراسر " پایان تاریخ"هيوالی جهانخوار به شکرانه  

مصمم است بذر یک قرن جدید آمریکایی را بکارد و . جهان را شخم بزند
نخستين اردوی خود را نيز در پای چاه های نفت خاورميانه بر پا داشته 

سرمست است و پروایی ندارد هر آنچه از  از رویای پيروزی و فتح. است
در برابر چنين ). 1(سرزمين های این منطقه برجاست را خاکستر کند

هيوالیی چه می توان کرد ؟ آیا می توان به بند ش کشيد ؟ آیا می توان 
بر چشم انداز فاجعه باری که ميکوشد بگشاید و ایران و خاورميانه را در 

 را از پيامدهای هولناک آن رهانيد؟ آیا آن فرو ببرد غلبه کرد  و جهان
دورنمای دیگری در برابر ایران و  جستجو برای یافتن نيرویی که بتواند

منطقه قرار دهد یک خيال پردازی محض است؟  این نوشته کوششی 
است برای یافتن پاسخ این پرسش ها و از مروری بر پيش زمينه های 

  . نظری و سياسی آغاز می کند 
 
1  
  

اوجگيری بحران .  کنونی جهان بيان یک جمع آمد تاریخی استوضعيت
، در کنار ناکارآیی  فزاینده نظام فرماندهی  ) 2(ساختاری سرمایه داری 

جهانی که از  جنگ سرد بجا مانده، ونيز شدت گيری بحران هژمونی در 
مناسبات قدرت ميان دولتهای سرمایه داری مرکزاز یک سو ،  و بستری 

ری آمرانه سرمایه و تجدید ساختار جهانی نيروی کار ان که جهان گست
آ ن را " یازده سپتامبر"را هموار ساخته ، و جو روانی که  رویدادهای 

گداخته از سوی دیگر، محيطی  را آفریده اند که در آن هارترین و 
آزمندترین نيروها و گرایشات سرمایه جهانی به ميدان آمده و آستين ها 

 تا یکی از پر مخاطره ترین فصول تاریخ انسان را رقم زنند را باال زده اند
. در راس این نيروها و گرایشات ، حکمرانان کنونی کاخ سفيد اند) . 3(

اینان از همان فردای رسيدن به قدرت اعالم کردند که نظام جهانی 
سرمایه را نمی توان از دام بحران های مرگبار نجات بخشيد مگر به مدد 

استراتزی امنيت ملی ایاالت متحده را براین پایه . رگیک جراحی بز
بازنویسی کردند که  درهم کوبيدن جغرافيای سياسی جهان و ساختار 

" نظمی نوین" فرماندهی کنونی آ ن وظيفه ای مسلم است و استقرار 
پوشيده نگذاشتند که، در مناسبات بين المللی .  ضروتی اجتناب ناپذیر

مراتب حقوقی و سياسی نوینی هستند  که خواهان  برقراری سلسله 
قادر باشد برتری های نظامی و اقتصادی ایاالت متحده را در قالب یک 

  ).  4(امپراطوری جهانی جدید نهادی سازد
  

 نظم نوین شرایطی را در جهان باید حاکم سازد که در آن اوال،  بردگی 
بد که در آن فراگير نيروی کار تضمين شود؛ مدلی از انباشت استقرار یا

بی رحمانه ترین شيوه های استثمار جهانی شود؛  انباشت از طریق 
تمام منابع و ثروت های عمومی " خصوصی سازی"و )  5(سلب مالکيت

به نفع سرمایه های بزرگ جهانی اصولی مقدس شمرده شود و به 
  ). 6(رابگيرد" راهزنی آشکار جای سرقت پنهان"گفته جرج کافنتزیس 

لطه کورپوراسيون های فراملی آمریکایی بر بازارهای جهانی     ثانيا، س
تضمين شود و مدارهای اصلی توليد و مبادله و نيز عرصه های کليدی 

هرجا الزم آید ، پيمان ها و . بازتوليد در کنترل انحصاری آنان در آیند 
موافقت نامه های  بين المللی  بطور یکجانبه نقض شوند ، نقش و 

ی بين المللی دوباره تعریف شود، مرزهای ملی فرو ریزد جایگاه نهادها
  ).7( ملت های دیگر انکار شود –و حق حاکميت دولت

    
 محافظه کاران برای تجدید ساختار نظم سياسی جهان –نسخه های نو

طرح های . سالهاست از حد یک نظریه و یا یک بيانيه فراتر رفته است 
حتی پيش از آنکه در سال ) 8"(یقرن جدید آمریکای"اجرایی آنان برای 

دوهزار دستگاه حکومتی ایاالت متحده را زیرکنترل خود بگيرند، تهيه 
در این طرح ها هدف فوری همانی بود که سالها پيش . شده بود 

به دست گرفتن کنترل کامل خاورميانه و بردن : نيکسون نشان داده بود 
سوخت ارزان در جهانی که دسترسی تضمين شده به . جایزه بزرگ

است ، " باز توليد گسترده " یکی از حياتی ترین پيش شرط های 
قدرتی که خاورميانه رازیر سلطه خود در آورد، یکی از مهم ترین اهرم 

پيروزی در جنگ سرد و . های کنترل بر جهان را در اختيار گرفته است 

 بتواند انتقال به نظام تک قطبی ایاالت متحده را در موقعيتی قرار داد که
یازدهم . سراسر خاورميانه را به عنوان غنيمت جنگی مطالبه کند 

سپتامبر نيز قرصتی طالیی فراهم ساخت که بی درنگ دست به کار 
و به راه انداختن " جنگ عليه تروریسم"شود و با علم کردن پرچم 

ماشين جنگی خود نخستين گام ها را در افغانستان و عراق بردارد و 
  . ا به اشغال خود در آورداین کشورها ر

  
2  
  
  

ادغام این کشور در قلمرو تحت کنترل . ایران گام استراتژیک بعدی است
امپراطوری جهانی آمریکا و تجدید ساختار آن در انطباق با الگوی 

در این . هدف فوری مرحله کنونی است) 9(خاورميانه ای نظم نوین
با این ). 10(نهاییمرحله ، جنگ معمار اصلی است وتوسل به زورحربه 

نه . وصف، تجربه های عراق و افغانستان قرار نيست لزوما تکرار شوند
صرفا از آن رو که این تجربه ها به نتایج کامال دلخواه نرسيدند و یا هزینه 
های سنگينی ببار آوردند ، بلکه بدان سبب که ایران هدفی است 

. اعی متفاوتمتفاوت، با ویژه گی های جغرافيایی ، سياسی و اجتم
قراین بسياری وجود دارند که نشان ميدهند دولت ایاالت متحده برای 
رسيدن به هدف هایش در ایران مسيری پيچيده تر ازآنچه در دو تجربه 
پيشين خود برگزیده بود اختيار کرده است و در حاليکه سناریو های 

ل کار مختلفی را بطور همزمان به اجرا گذاشته، در گزینش ابزار و وسای
در این جا،  اشاره به برخی ویژگی ها در . با انعطاف باالیی عمل ميکند

  . استراتژی بر خورد با ایران شاید خالی از فایده نباشد
  

یا (بکار گيری نيروی نظامی لزوما به معنی اشغال نظامی :  نخست
صرفنظر از بمباران هدفهای . ایران نيست)  اشغال کامل نظامی
 و تضعيف توان دفاعی رژیم ایران، مداخله نظامی اقتصادی و نظامی

 محافظه - ميتواند در خدمت طرحی در آید که شماری از چهره های  نو
در راس آنها، مایکل لدین و (کار  نزدیک به دیک چينی و رونالد رمزلد 

تکه تکه کردن :  از آن جانبداری ميکنند) شرکاء او در امریکن انترپرایز
شگفت آور .  تدریجی تمام یا قسمت هایی از آنایران و سپس بلعيدن

نخواهد بود اگر جاذبه چنين طرحی دیر یا زود شمار بيشتری از 
چرا . سياست سازان واشنگتن را وسوسه کند و به جانبداری بکشاند

که،  با اجرای این طرح و تصرف نواری در طول مرزهای غربی کشور، نه 
ر توليد کننده نفت اوپک در تنها ذخایر اصلی نفت و گاز دومين کشو

کنترل واشنگتن قرار خواهد گرفت ، بلکه  گامی کيفی نيز به سمت 
اجرای موفق چنين . سقوط جمهوری اسالمی برداشته خواهد شد

نقشه ای ميتواند سبب شود که این رژیم از یک سو، با تنگناهای جدی 
گر، از از سوی دی. درمنابع حياتی تغذیه و فضای تنفس خود روبرو شود

بکارگيری یکی از اهرمهای مهم اش برای وارد آوردن فشارمتقابل در 
داخل خاک عراق، یعنی بکارگيری گروه های اسالم گرای شيعه 

گزارش ). 11(وابسته بخود در این کشور، به ميزان زیادی محروم شود
های موجود نشان ميدهد که این طرح از یک مشغله ذهنی فراتر رفته و 

مطابق این . ی ان قدم هایی نيز برداشته شده استدرمسير اجرا
گزارشها، استان های غربی کشور، و مقدم بر همه خوزستان، در 
فهرستی قرارگرفته اند که برای اشغال و تجزیه آنها  بررسی های 

  ).   12(ميدانی وفعاليت های تدارکاتی آغاز شده است 
  

پایين نيز بدان پيروی از اصولی چون سرعت، سهولت، و هزینه : دوم
معنی نخواهد بود که  نخبگان کاخ سفيد همان خطای عراق را در ایران 

پيروزی نظامی آغاز ان "نيز تکرار کنند و به جنگی دست بزنند که  
.  این بار براندازی رژیم ظاهرا یگانه هدف نيست). 13"(باشد، نه پایان آن

معه و نيز نابودی ظرفيت های مقابله و مقاومت مستقل در سطح جا
کنترل پذیر کردن ایران پس از سقوط رژیم نيزهدفی به همان اندازه با 

راهها و روش ها در مسيری جستجو ميشوند که . اهميت فرض ميشود
نه تنها به برانداختن رژیم کنونی بيانجامد، بلکه، همچنين تضمينی 
. باشد برای جایگزینی یک رژیم  دلخواه ویک ساختار سياسی مطلوب

 مالحظاتی را از جمله عواملی ميتوان دانست که سبب شده چنين
اطاق جنگ دولت بوش امروز بيش از گذشته در پناه شگردهای 
دیپلماتيک و فعاليت های سرویس های اطالعاتی و شبکه های تبليغی 

  .قرار گيرد، و در برداشتن گام تازه خود با احتياط بيشتری عمل کند
  
   

با این . یپلماتيک آشکارا بيش از گذشته استاکنون، تاکيد بر روشهای د
وصف،  شاید کمتر از هر زمان دیگری انکار می شود که  دولت بوش 
برای دیپلماسی وظيفه و نقشی قایل نيست مگر مشروعيت بخشيدن 

از دیدگاه مقامات ). 14(به اقدام نظامی و کاستن از هزینه های آن 
در " دولت های شرور"سياست سازکنونی در واشنگتن ، وقتی پای 
اهرمی است که به . ميان است ، دیپلماسی یک معنی بيشتر ندارد

مدد آن باید کوشيد تا چنين دولت هایی را به لبه پرتگاه کشاند و به زیر 
در اینجا  دیپلماسی عرصه چانه زنی، معامله یا دادن تضمين . افکند

  ت های طرفند و شيوه ایست برای سوزاندن کار. های متقابل نيست
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   ...خاورميانه               
  
  

البته (برنده حریف، شکستن مشروعيت سياسی و ایدئولوژیک آن 
، و نهایتا دست و پا بسته انداختن آن در جلوی )چنانجه داشته باشد

  ).  15(ماشين جنگی
   

با چنين تعریفی از جایگاه و نقش دیپلماسی، عملکرد کنونی دولت 
ایاالت متحده از یک .  یران بخوبی قابل درک استبوش در رابطه با رژیم ا

جای داده و در واقع " محور شرارت"سو جمهوری اسالمی را درمرکز  
از سوی دیگر، در مقاطعی که خود . عليه آن اعالن جنگ داده است

ضروری تشخيص داده، نظير مقطع حمله به افغانستان یا عراق،  با آن 
هدف این تماس ها .  وگو شده استرژیم تماس برقرارکرده و وارد گفت

،اما، بطور عمده این بوده که از رژیم ایران خواسته شود برای درهم 
شکستن مقاومت درآن کشورها و برقراری نظم دلخواه ایاالت متحده 

که (وقتی رژیم اسالمی از این تماس ها . امکانات خود را در ميان گذارد
ل کرده و از داللی تا استقبا) عموما محرمانه یا با واسطه بوده

جاسوسی به آن چه  از وی خواسته شده تن داده، پاسخی که دریافت 
رژیم ایران طبيعتی ستيزه جو و : کرده  بيش و کم یکسانی بوده است

. اصالح ناپذیر دارد و در همه حال تهدیدی است برای امنيت بين المللی
ر همه آنچه تا چنين رژیمی  برجاست ، تهدید و خطر هم برجاست و اگ
" امان نامه"دیکته می شود را هم  گردن نهد، نباید در انتظار دریافت 

  ). 16(باشد
    

عالوه بر این، هموار کردن راه  مداخله نظامی مستلزم آن است که به 
کمک اهرم های دیپلماتيک پشتيبانی سایر دولتها نسبت به سياست 

ت یک اجماع بين دولت بوش در قبال ایران جلب شود و حول این سياس
هرچه حمایت از سياست های ماجراجویانه دولت . المللی بوجود آید

آمریکا گسترده تر باشد؛ امکان بيشتری وجود دارد که از بار هزینه های 
مالی و سياسی آنها کاسته شود و مسئوليت خطاها و ناکامی های 

با درس گيری از تجربه عراق و برای موفقيت . احتمالی سرشکن شود
پيشين " یک جانبه گرایانه"دیپلماسی خود، این باردولت آمریکا از رویه 

اندکی عقب نشسته است و ميکوشد متحدان خود را بيشتر به بازی 
در چرخ ) 17"(توپی و پره"واشنگتن اميدوار است با ترميم رابطه . بگيرد

مناسبات ميان خود و دیگر دولت های سرمایه داری مرکزحاميان 
  .  دست و پا کند" پيش گيری" ی دکترین بيشتری  برا

   
پشتيبانی وزارت خارجه آمریکا از مذاکرات ميان دولتهای اروپایی و رژیم 

واشنگتن بر انجام  .  ایران درانطباق کامل بوده است با چنين رویکردی
مذاکراتی صحه گذاشته که اوال، موضوع آن محدود بوده است به 

،  وظيفه ای نداشته جز ابالغ خواست ، ثانيا"پرونده هسته ای ایران"
در این مذاکرات، به دليل عدم موافقت . های یک طرف به طرف دیگر

واشنگتن به دادن تضمين های امنيتی به رژیم ایران، راههای واقعی 
معامله از پيش مسدود شده بود و مسلم بود که فرجامی جز بن بست 

ين گفت و گویی دولت بوش نتيجه اینکه، با تایيد چن. در انتظارآن نيست 
خود را " متحدان اروپایی"از یک سو می توانست در یک مسير محتوم 

ميخواند " جامعه بين المللی"پشت سرخود به صف کند و آن چه را که 
بوجود آورد، از سوی دیگربا کشاندن انها در یک جاده یک طرفه  قدم به 

یران به شورای قدم به شرایطی نزدیک شود که برای ارجاع  پرونده ا
  . امنيت و تشدید فشار بر جمهوری اسالمی مساعد تر باشد

  
ازدستگاه حکومتی ایران و جای گزین " اصالح گرایان"  برکنار شدن 

شدن آنها با باندهای شبه فاشيستی نظامی و شبه نظامی، بدون 
تردید شرایط را برای موفقيت تالشهای دولت بوش در  بن بست 

با روی کار آمدن دولت . وپا و ایران مطلوب تر ساختکشاندن مذاکرات ار
متحدی که قادر . احمدی نژاد، واشنگتن در تهران متحدی فعال پيدا کرد

با مواضع خود  بود نه تنها به شکست این مذاکرات شتاب بخشد، بلکه
 سياسی بيافریند که در آن دولت آمریکا با دشواری کمتری - جو روانی

بال خود بکشد و رویدادها در مسيری پيش روند دولت های دیگررا به دن
که تحریم های اقتصادی، درگيری های کم شدت نظامی و نهایتا یک 

  .جنگ تمام عيار چشم انداز بسيار محتمل آن باشد
 

 در طرح خود برای تهاجم نظامی به ایران، استراتژیست های کاخ 
 سپرده سفيد عالوه بر دیپلماسی به ماشين تبليغات نيز نقش مهمی

درداخل ایاالت متحده و . اند که در دوحوزه به اجرا گذاشته شده
مساعد ساختن : کشورهای هم پيمان آن وظيفه اصلی روشن است

هر چه بيشترجو روانی و سياسی به سود سومين اقدام مداخله گرانه 
مطابق معمول هراس افکنی  جان مایه تبليغات نيز. نظامی در خاورميانه
ار با سهولت بيشتری ميتواند متمرکزشود روی خطر است، که این ب

به کمک . تروریسم  و تهدیدات ناشی ازبرنامه هسته ای رژیم ایران
ایران "تبليغات، فضایی باید آفریده شود که در آن اظهاراتی چون 

عادی ) 18"(بزرگترین خطر برای امنيت جهان بعد از جنگ سرد است

دست یابی ایران به سالح  "جلوه کند، یا حتی بتوان مدعی شد که
هسته ای برای تاریخ جهان به لحاظ اهميت همطرازاست با 

  ).19"(رویدادهایی چون انقالب بلشکویکی و یا روی کار آمدن هيتلر
   

" بحران هسته ای"و " تغيير رژیم"وارونه شدن رابطه ميان سياست 
نتيجه ای است که فعاليت های تبليغی در داخل ایاالت متحده 

رسانه های گوش به فرمان چنان . ورهای متحد آن باید بدست آوردوکش
با تردستی باید عمل کنند که اوال، از برنامه هسته ای جمهوری 

ثانيا، این واقعيت را ) . 20(بيافرینند"  بحران هسته ای"اسالمی یک 
بپوشانند که روی آوری شتابان به سمت تکنولوژی هسته ای، 

هراس از سوی رژیمی که در برابر تهدید واکنشی است از سر ضعف و 
  ).21(مستقيم یک قدرت عظيم جهانی قرار گرفته است

  
در داخل ایران، کارزارهای تبليغاتی در خدمت دو سياست متقاوت، و تا 

و " انقالب مخملی " براه انداختن یک :  حدی جایگزین قرار گرفته اند
نفرت بخش های نارضایی و . تحریک حرکت های جدایی خواهانه قومی

بزرگی از مردم از رژیم اسالمی و ستم و محروميت انباشت شده در 
طول نزدیک به سه دهه عمر این رژیم دست مایه ایست که تبليغات 

انقالب "دولت بوش می کوشد روی آن سوار شود و در خدمت یک 
با بکارکيری ابزارهای قدیمی کلونيالی ، یعنی دامن زدن . در آورد" رنگی
رت قومی و مذهبی و ایجاد فضای یاس و بی اعتمادی سياسی به نف

نيز، کوشش می شود زمينه هایی الزم برای تجزیه سياسی ایران 
  ). 22(وتکرار سناریوی یوگسالوی در این کشور فراهم گردد

  
در شرایطی که رژیم با پشت کردن هر چه بيشتر به  خواست ها و 

اف ميان خود و آنان می نيازهای اکثریت محروم و غارت شده بر شک
افزاید و برای بقا خود به سرکوب و خشونت بيشتری روی می آورد، 

پنتاگون ساخته در " انقالب"مسلما تبليغات برای به راه انداختن یک 
حتی  در چنين شرایطی،.  بستر عينی مساعدتری جریان خواهد یافت

ران به این اميد ميتواند تقویت شود که جو روانی و سياسی درون ای
سود تهاجم نظامی  نيز دگرگون شود و دولت آمریکا اجازه پيدا کند در 
نقش یک ناجی و آزاد کننده ظاهر شود و گروه هایی  از مردم را نيز به 

به تعبيری دیگر، در همان حال که رژیم ایران را زیر . دنبال خود بکشاند
 آن فرش بمب قرار می دهد، توده مردم را به خيزش و قيام عليه

فراخواند و بخشی از آنان را در یک پروژه امپریاليستی برای تغيير رژیم 
  ) . 23(ادغام کند

  
  تردیدی نيست که در پيشبرد هدف های تبليغات در داخل ایران، 

از ماهها . شبکه های اطالعاتی و جاسوسی نيز مشارکتی فعال دارند
پيش آژانس های اطالعاتی با تالش شبکه های رسانه ای 
کورپوراسيونی همراه شده اند و در دو جهت فعاليت های خزنده خود را 

در ميان اپوزیسيون سياسی در داخل و خارج کشور و نيز :  آغاز کرده اند
نشانه های زیادی در دست است که . در ميان گروه های قومی و ملی

برای بهره گيری از نارضایی های سياسی و فرهنگی و نيز سوار شدن 
 های قومی و ملی، سازمان های اطالعاتی آمریکا بر دامنه و بر بحران

دراین راستا، عالوه بر فعال ساختن . شدت فعاليت های خود افزوده اند
از مجاهدین خلق گرفته تا دسته بندی های (گروه های زیر نفوذ خود 
به مناطق خاص " نيروهای ویژه"،  به اعزام )جدایی خواه قومی و ملی

ایگاه های عملياتی در این مناطق نيز دست زده کشور و ایجاد پ
شگفت آور نيست که هم اکنون در کنار راه اندازی شبکه های ). 24(اند

 صوتی و نوشتاری جدید، موج هایی از سابوتاژ، –رسانه ای تصویری 
ترور، آدم ربایی وبمب گذاری در مناطقی چون خوزستان و بلوچستان در 

  ). 25(حال برخاستن است
  

ن با این فرض که دولت بوش مرحله سوم طرح خود برای کلونيزه اکنو
کردن خاورميانه را آغاز کرده است وبرای رسيدن به هدف های خود به 
شيوه های پيچيده تر و اهرم هایی متنوع تراز گذشته متوسل شده، و 
با این فرض که چشم اندازی تاریک تر و هراس آورتراز آن چه در 

 داد ميتواند در انتظار مردم ایران باشد، الزم است  افغانستان و عراق رخ
آیا می توان دولت بوش را از : به  پرسش اصلی این نوشته باز گردیم

ادامه اقدامات سلطه طلبانه اش در خاورميانه بازداشت و از وقوع یک 
  جنگ مصيبت بار دیگر جلو گرفت ؟ 

  
3  
  

ت ساز قرار گرفته مردم ایران و خاورميانه در یک برزخ تاریخی سرنوش
این را با اطمينان می توان . اما،  نه لزوما در برابر یک تقدیر کور. اند

متوقف ساختن ماشين جنگی دولت بوش و در هم شکستن . گفت
  . اراده سلطه گرانه اش، دشواراست، اما ناممکن نيست

  
 در حالت ایستای آن ، خاورميانه صحنه ابدی تراژدی های اسارت و 

نقش آفرینان اصلی آن نيز محدود اند به بنياد گرایان ریز و . تبردگی اس
  درشت اسالمی و یهودی، ناسيوناليست های قومی و نژادی ، یک 
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دوجين دولت خود کامه و تا مغز استخوان فاسد و باالخره کارگزاران 
این صحنه، بازیگری در . کارتل های نفتی و کمپانی های اسلحه سازی

که قادر باشد مدار بسته قيمومت ، خودکامگی ، تاریک اندیشی و 
نيرویی که بيان منافع و آرزوهای . ستمگری را فرو ریزد، مفقود است

مردم اعماق و تجسم خود آگاهی واراده آنان برای یک دگرگونی 
ساختاری و همه جانبه باشد، در آن حضوری فعال ندارد و این معضل 

از " خردمندی"و  " واقع گرایی"هر اندازه، به نام . رگ خاورميانه استبز
رو در رو شدن با چنين حقيقتی اجتناب شود ، به همان اندازه خروج از 
وضعيت کنونی دشوارتر و چشم انداز های فاجعه بار گریز ناپدیر تر 

تا چنين کمبودی وجود دارد، انتظاری نمی توان داشت که . خواهد شد
يانه قادر باشد در برابر سلطه جویی ایاالت متحده بایستد و خود خاورم

  .  را در برابر جنگ ، ویرانی و نابودی مصون سازد
  

حساب آنهایی که .    به معجزه دولت های منطقه نمی توان دل بست
در باشگاه امپراطوری پذیرفته شده اند  و در بهترین حالت در نقش 

اما، نسبت به .  کنند روشن استپيمانکار دست دوم نقش ایفا می
اندک رژیم هایی که در این دایره قرار نمی گيرند نيز، جایی برای خوش 

صرفنظر از اینکه، این رژیم ها بلحاظ خصلت خودکامه . بينی وجود ندارد
اگر نه در (و سرکوب گرشان با سایر رژیم های منطقه از یک قماشند 

 یک قدرت بزرگ امپریاليستی در ، آن جا که پای تهاجم)صدر بدترین آنها
ميان باشد،  نه اراده و خواست واقعی برای ایستادگی در برابر آن را 

آن چه سبب می . دارند و نه تکيه گاه الزم و توان کافی برای این کاررا
شود رژیم هایی چون جمهوری اسالمی هدف پاکسازی امپریاليستی 

. مواضع مستقل آنان نيستقرار گيرند، لزوما روحيه سازش ناپذیر و یا 
در ميان رژیم های منطقه ، شاید نتوان حتی یک نمونه سراغ گرفت که 

و تضمين امنيت، استقالل خود " امان نامه"حاضر نباشد در برابر دریافت 
حتی . را گرو گذارد و دارو ندار توده های مردم کشور خود را هم روی آن

 می گيرند و در برابر تهدید زمانی که این رژیم ها در لبه پرتگاه قرار
مستقيم مجبور می شوند از خودشان دفاع کنند، اميدشان را به 
معامله از دست نمی دهند و از پناه بردن به هيچ واسطه ای ویا 

).  26(رویگردان نيستند" ابتکار دیپلماتيکی"متوسل شدن به هيچ 
یا مشکل این رژیم ها بيش از آنکه لفاظی های ضد امپریاليستی و 

نافرمانی های سياسی باشد، عدم بضاعت و لياقت کافی است برای 
. و یافتن جایگاهی در دستگاه مدیریت آن"  نظم نوین"خدمتگزاری در 

  . جمهوری اسالمی نمونه تمام عيار و شاخص این گونه رژیم هاست
  

ایستادگی رژیمی چون جمهوری اسالمی در برابر یک مافوق قدرت 
ه و خواست آن هم وجود داشته باشد ، زمانی جهانی، بفرض که اراد

ممکن است بشکل موثر و باز دارنده در آید که این رژیم از توان دفاعی 
ناگفته پيداست، اميد بستن به ارتش یک دولت . الزم برخوردار باشد 

جهان سومی در رویارویی با ماشين جنگی آمریکا کمتر از سفاهت 
انداختن مانورهای نظامی و به قابل تصور نيست که به راه . نيست 

نمایش گذاشتن چند قلم جنگ افزار نو و کهنه، حتی تهدید به استفاده 
از سالح های کشتار جمعی، بتواند در اراده متوليان نظم نوین تزلزلی 

این دون کيشوت بازیها ، بيش از همه ، به معنی دعوت ). 27(ایجاد کند
 دغدغه ای دربهای زرادخانه از واشنگتن است برای اینکه بدون کمترین

های خود را بگشاید و سالح های مرگبار تر خود را بيرون بکشد و به 
و این . حمالت غافلگيرکننده تر، وحشيانه تر و ویران گرتر دست بزند

قطعا دعوتی نيست که پذیرش آن به سالمت روانی ماشين جنگی 
 کاران را معذب  محافظه–ایاالت متحده آمریکا آسيب بزند و یا وجدان نو

  .سازد
   

حربه تروریسم انتحاری و یا  بازی با کارت شيعيان عراق نيز بيش از 
آنکه نقشی باز دارنده ایفا کنند، می توانند عوامل تشویق کننده ای 

صرف نظر از اینکه کار ).   28(آمریکا" پيش گيرانه" باشند برای اقدامات 
ل رژیم ایران تا چه اندازه آیی واقعی این حربه ها چقدر باشد و در عم

اینکه، تهدید . بتواند آنها را بکار گيرد، یک نکته را نمی توان انکار کرد
تروریستی و یا به راه انداختن جنگ مذهبی توجيهی خواهد بود در 

و پشتوانه ای خواهد بود " جنگ نامحدود عليه تروریسم"خدمت تئوری 
ند افراد موثری در ميان کم نيست". نبرد تمدن ها " برای ایدئولوژی 

را از " تروریسم جهادی" محافظه کار که راه غلبه بر –سياست سازان نو
. بين بردن پناهگاههای آنان و بر انداختن رژیم های حامی آنان می دانند

بسيارند نظریه پرداز هایی که معتقدند راه بغداد از تهران می گذرد و 
له به ایران و به زیر خشکاندن کامل مقاومت در عراق در گرو حم

 - نامی که نو" (مردان واقعی). "29(کشيدن حکومت اسالمی است
" پرونده  ایران"سالهاست برای بستن ) محافظه کاران بر خود می نهند

  . به چنين مستنداتی دل بسته اند
  

  در رویارویی با تهاجم قدرت های امپریاليستی، یگانه سالح موثر و 
نه استوار مردمی وتوانایی بسيج گسترده نيرومند هر دولتی پشتوا

بدون داشتن چنين پشتوانه ای سخن گفتن از قدرت مقابله یک . است
جمهوری اسالمی نه . حکومت جهان سومی هذیان گویی محض است

چنين سالحی در اختيار دارد و نه ظرفيت آن را دارد که برای بدست 
سالمی خالصه معضل ریشه ای جمهوری ا. آوردنش قدمی موثر بردارد

بلکه .  نمی شود به این که پشتوانه های اجتماعی اش فرو ریخته
مهمتراز آن،  ضعف این رژیم  ناشی از آنست که برای بسيج مردم در 

دست به ) پارادکسی(برابر یک تهاجم امپریاليستی با ناسازه ای 
 این رژیم قادر نيست در حاليکه به. گریبان است آن را نم تواند عالج کند

نام خدا و دین و با خشونتی سبعانه حق حاکميت را در طول سال های 
دراز از مردم  سلب کرده، پيشاپيش کارزاری قرار گيرد که الزم است  
. وظيفه دفاع ازهمان حق  را دربرابر یک تجاوزگر دیگر برعهده گيرد

صاحبان قدرت حکومتی در ایران نمی توانند در همان حال که از زبان 
مردم را " جمهور)  "کسانی نظير مصباح یزدی( ن واقعی خود سخنگویا

. نا مشروع ميخوانند، آن ها را برای دفاع از حکومت خود بسيج کنند
وانگهی، اینان آن اندازه اعتماد به خود رانيز ندارند که حتی بطور موقت 
دست به مانورهایی بزنند و با عقب نشينی هایی در برابر مردمی که 

به عکس، .  ميرانند از شکاف ميان خود و آنان  بکاهندبر آنان حکم
طبيعت خودکامه و بشدت ارتجاعی حکومت آنان به گونه ایست که 
هرچه بيشتر در بحران فرو می رود، نسبت به اکثریت مردم خود بيگانه 

در این شرایط ، اگر نخستين هنرش در حکمرانی، یعنی . تر می شود
 با احساسات دینی موثر نيافتاد، به اغوا گری و عوام فریبی و بازی

  .خشونت و سرکوب بی رحمانه و هار: آخرین هنرش پناه خواهد برد
  

آنان، امروزدرحالی  که آماده اند برای حفظ " سرداران" آیت اهللا ها و 
رشوه دهند و در برابر آن به هر ذلت و " شيطانی"قدرت خود به هر 

اما، حتی به اندازه صدام در برابر مردم خود، . خواری تسليم شوند
حسين در آخرین روزهای حکومت اش، نيز قادر نيستند نرمش نشان 

اگر آن روزها، دیکتاتوری بعثی درب زندان ها را در بغداد گشود و . دهند 
انبارهای اسلحه را از پادگان ها به خانه ها منتقل کرد، جمهوری 

 یافته و امواج تازه اسالمی امروزفرصت را برای پر کردن زندان ها مساعد
ای از بگير و ببيند در ميان کارگران،  دانشجویان، جوانان، روشنفکران و 
زنان و نيز در ميان اقليت های قومی و مذهبی براه انداخته است 
وميکوشد آخرین سالح مردم زحمتکش و کارگر، یعنی اعتراض و اقدام 

  . جمعی، را نيز از آنان بگيرد
  
4  
  

دگی سایر بازیگران صحنه قدرت در جهان نيز نمی توان به توان باز دارن
در این تردیدی نيست که موفقيت واشنگتن در رسيدن . دل خوش کرد

به هدفهایش در خاورميانه و خصوصا در ایران یک تحول بسيار مهم به 
اما،  از این واقعيت نمی . زیان برخی از قدرت های جهانی خواهد بود

درت ها با قاطعيت در برابر آمریکا خواهند توان نتيجه گرفت که این ق
تکليف . ایستاد  و یا قادر خواهند بود آن را از پيگيری طرح هایش بازدارند

اروپا از هم اکنون بيش و کم روشن است؛  بنا نداردموضعی که در 
 دوان -  لنگان و خواه دوان- خواه لنگ. عراق اختيار کرده بود را ادامه دهد

روسيه و چين نيز، به رغم مخالفت . حده روان استبه دنبال ایاالت مت
های کنونی، این توانایی را دارند که سرانجام از ایران به عنوان یک 

غنائم "اهرم فشار برای گرفتن برخی امتيازات و سهم خواهی از 
در چهارچوب مناسبات موجود در ساختار قدرت . استفاده کنند" جنگی

م بر کاخ سفيد عليه منطق و رفتار جهانی و در شرایطی که گرایش حاک
بين المللی شورش کرده، نمی توان تصور کرد که گزینه های " متعارف"

در . روسيه و چين از عدم تمکين و چالش هژمونی چندان فراتر رود
چنين محدوده ای ، مخالفت ها، هر اندازه هم جدی باشند، به نظر 

سلط طلبانه واشنگتن نمی رسد بتوانند بصورت سدی در برابر تمایالت ت
  .عمل کنند

   
تاکيداتی که بر اهميت اختالفات درونی طبقه حاکم آمریکا در رابطه با 
. طرح حمله به ایران صورت می گيرد، نيز، قطعا خالی از اغراق نيست

این اختالفات واقعی است، اما جهت آن عمدتا کاستن از ضریب خطا و 
هه چندانی وجود ندارد که در شب. اجتناب از پيامد های ناخواسته است

ميان نخبگان حاکم بر آمریکا نسبت به ضرورت مداخله در ایران اختالف 
همچنين، نمی توان انکار کرد که بکارگيری ). 30(نظر اصولی وجود ندارد

نيروی نظامی نيز از جانب هيچ یک از گرایشات موثر بطور قطعی نفی 
وسعت و دامنه اختالفات در اساس محدود است به . نمی شود

عمليات، نوع سالح های مورد استفاده و یا مدیریت کنونی ماشين 
آیا بکار : پرسش ها  نيز کانونی شده اند روی مسایل تاکتيکی .  جنگی

؟  آیا پيش بينی های ) 31(گيری سالح های هسته ای پذیرفتنی است
فلد الزم برای مقابله با واکنش های حریف صورت گرفته ؟ آیا رونالد رمز

؟  در ) 32(شایستگی مدیریت و اداره یک درگيری نظامی دیگر را دارد
این چهار چوب، اختالفات هر چند ممکن است تاثيراتی در تهيه نقشه 

  های عملياتی، زمان بندی اقدامات و یا تدارکات اطالعاتی و دیپلماتيک 
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   ...خاورميانه                    
  
  
  

نداشت که لزوما به تغيير سياست و داشته باشد، اما نمی توان پ
  .بازنگری در جهت گيری های استراتژیک منجر گردد

  
5  
  

در باال و درون ساختارهای رسمی قدرت، جستجو برای یافتن نيرویی 
که بتواند در شرایط امروز جهان گرایش سلطه جویانه ایاالت متحده را 

ای دیگری نيروی مقابله را ج. مهار کند حاصل چندانی نخواهد داشت
.  جایی در اعماق و دل جنبش های برخاسته از آن:  باید سراغ گرفت

منطقه ، نمی توان یافت که " دوزخيان"هيچ قدرتی در روی زمين، جز 
بتواند آنان را از فالکتی که در آن بسر می برند و بربریتی که در 

پایان دادن به نمایش وحشتی که بازیگران . انتظارشان است برهاند
ی آن قدرت های مرگ آفرین اند ، ناشدنی است مگر صحنه اصل

سياست منطقه را حضور جنبش های فراگير ، مستقل و پيشرو 
دگرگون سازد و قدرت عظيم  مردم کار و رنج را به ميدان آورد و به 

  . خدمت خود رهایی و خود فرمانی آنان در آورد
  

دم این کشور در موفقيت یا ناکامی مر. امروز، ایران در خط مقدم است
رویارویی با  عظيم ترین امپراطوری برده داران در سراسر تاریخ یک فرض 

این اسنفدیار هزار چشم دارد و محتاج هزاران .  مسلم و قطعی نيست
فرجام این نبرد را، بيش از همه، پاسخ به دو . هزار جانی که در تير شود

که جز نيروی کار خود آیا اکثریت مردم ایران، آنان . پرسش رقم خواهد زد
دستمایه ای برای حيات ندارند، خواهند توانست بر محدودیت ها و 
موانع ذهنی و سياسی که حرکت همبسته ، مصمم و مستقل آنهارا 
به چالش گرفته غلبه کنند؟  خواهند توانست،  بصورت یک جنبش 
م نيرومند و فراگير در برابر ستمگری ارتجاع حاکم و اسارت کلونيالی قيا

کنند و چشم انداز ایران بهتری را به روی خود بگشایند ؟ و آیا، این مردم 
خواهند توانست درکارزار مرگ وزندگی عليه سلطه گری امپریاليستی و 
ستمگری ارتجاعی  از حمایت و پشتيبانی فعال و ميليونی مردم منطقه 

  و نيروهای پيشرو، برابری طلب و ضد جنگ جهان برخوردار گردند؟ 
  
ر پاسخ این پرسش ها باید گفت،  در شرایط امروز ایران جنبشی قادر د

خواهد بود راه را بر سلطه جویی امپریاليسم آمریکا ببندد که بتواند 
چشم انداز سياسی و ساختاری متفاوتی را بروی اکثریت محروم و 

قبل از همه، بتواند توده های ميليونی .  استبداد زده این کشور بگشاید
يست و هشت سال بيداد وستم حکومت دینی آنها را دچار را که ب

یاس، انفعال و بی اعتمادی ساخته را به حرکت در آورد و در صفوف خود 
ناتوانی در گره زدن کارزار ضد امپریاليستی با مبارزه برای . جای دهد

آزادی سياسی و خود فرمانی بدان معنی است که چنين جنبشی 
 آید و هم پای آن منزوی و زمين گير بصورت زائده  رژیم حاکم در

  ). 33(شود
  

نکته دیگر اینکه، گشودن یک چشم انداز سياسی و ساختاری  بدیل 
و این خود نيز . بدون دست یافتن به یک هویت مستقل ناميسر است

ابتدا در گرو مقابله موفق با چالش های نظری موجود و مهار ساختن 
دو قطب مخالف، محيط گرایشات تسليم طلبانه ای است که در 

به رغم جهت گيری . عمومی سياسی را در معرض تجزیه قرار داده اند
های متضاد سياسی، این گرایشات از ریشه های نظری مشترکی 

در چشم انداز آنان ، مردم در شرایط امروز ایران، نه . تغذیه می شوند
رت های توان و ظرفيت خود رهائی دارند و نه  بيرون از بازی در بساط قد

و . حاکم و مدار قيمومت و سلطه آنان نقشی می توانند داشته باشند
نيز ، در این شرایط،، مقاومت در برابر آمریکا و مبارزه عليه رژیم قابل 

و نتيجه اینکه، انتخاب . جمع نيست؛ نفی هر یک اثبات دیگری است
م، ميان بد و بدتر، تنها سياست ممکن است و ميان ارتجاع و امپریاليس

  .یا حق حاکميت و آزادی یکی را باید برگزید
   

در یک منتهی اليه این نگرش، گرایشاتی وجود دارد که سياست سلطه 
جویانه دولت بوش را تهدیدی عمده برای ایران می شمرد و مردم را فرا 

در این سمت . می خواند تا پشت سر حکومت اسالمی به صف شوند 
ی مقاومت در برابر امپریاليسم فرض ارتجاع حاکم بر ایران نيروی اصل

می شود و نه تنها تالش برای براندازی ، بلکه تضعيف آن نيز همراهی 
حاميان این سياست ، بيست و . با امپریاليسم توصيف می شود 

هشت سال پيش از جمله عواملی بودند که به نام مبارزه ضد 
ایران صحه امپریاليستی بر سرکوب خشن طرفداران آزادی و برابری در 

گذاشتند و به ایجاد زمينه های مساعد برای استقرار یکی از خودکامه 
این ).  34(ترین و ارتجاعی ترین حکومت های منطقه یاری رساندند

گرایش ها ، اکنون بار دیگر فعال شده و با گذاشتن  عالمت تساوی 
ميان مقاومت در برابر امپریاليسم و حمایت از جمهوری اسالمی ، 

ه ضد امپریاليستی را از خصلت رهایی بخش و پيشرو آن تهی مبارز
  . کرده و به قدرت بسيج آن آسيبی شدید وارد می سازد

  
در این سمت . در منتهی اليه مقابل، جمهوری اسالمی شر بدتر است

گرایشاتی وجود دارند که به نام دفاع از آزادی بطور مستقيم و یا غير 
این گرایشات بر آنند . ران دفاع می کنند مستقيم از مداخله آمریکا در ای

که رژیمی خودکامه و خشونت گرا چون جمهوری اسالمی را مردم 
این رژیم را نمی . سرکوب شده و در بند نمی توانند به تنهایی براندازند

( توان در هم شکست ، مگر از طریق مداخله خارجی و سرکوب نظامی 
به باور آنها، در ).  هيتلردرست همانگونه که رژیم های موسولينی و

شرایط امروز جهان، دولت ایاالت متحده، صرفنظر از سرشت آن  یا 
سياست مشخصی که نسبت به ایران تعقيب ميکند، یگانه نيرویی 

گشایشی که . است که خواست و توان انجام چنين کاری را داراست
هد ساخت آمریکا با براندازی رژیم فراهم می کند مردم ایران را قادر خوا

بطور فعالی در صحنه سياسی حضور یابند و بر سرنوشت خود موثر 
  . افتند

  
غلبه این دو گرایش همزاد در محيط سياسی ایران و خصوصا در ميان 
جریان های چپ و پيشرو ، کمترین خطری که دارد این است که 

گزینش ميان شر . وضعيت سياسی دو قطبی کنونی را دائمی سازد
تر ، چيزی نيست جز خشک کردن اندیشه یک جنبش کمتر و شر بيش

و  چيزی نيست جز بستن راه بر . مستقل و یک کارگزار تغيير و رهایی
  . پيدایش نيرویی که مرزهای تاریخی وحشت و اسارت را بشکند

  
باید در برابر این خطر . خطر کلونياليزم  بسيار جدی است. درست است

اما، پناه بردن به ارتجاع دینی . وردایستاد و همه نيروها را به ميدان آ
فراموش کردن این واقعيت است . حاکم پاک کردن صورت مساله است 

که اوال جمهوری اسالمی مسئول اصلی بوجود آمدن شرایطی است 
که جهانخواران را تشویق کرده است تا حق حاکميت مردم ایران را زیر 

جسارت دست به کار سوال برند و در جهت کلونيزه کردن کشور آنان با 
( ثانيا، تقابل با امپریاليسم از یک موضع ارتجاعی و بنيادگرایانه . شوند 

به فرض که به سازش و معامله نيز ختم نشود  یا به ناکامی و شکست 
پيامدی نخواهد داشت جز تحکيم پایه های استبداد دینی ) نيانجاميد

مبارزه خونين و این یعنی بر باد دادن نزدیک به سه دهه  .  حاکم
کارگران ، دانشجویان و روشنفکران و نيز زنان و جوانان و اقليت های 

  . قومی و مذهبی برای رهایی از اسارت چنين رژیمی
  

هر روز که بر . براندازی استبداد حاکم بر ایران نيز ضرورتی است فوری 
عمر این رژیم افزوده می شود ،اکثریت مردم ایران در بحران ها و 

ای بيشتری فرو می روند و تنش های سخت تری موجودیت تنگناه
هرگاه تنش های . سياسی و اجتماعی آنان را هدف قرار می دهد 

انباشت شده وبحران های اجتماعی شدت یافته در یک رهایی 
اجتماعی و سياسی مهار نشوند، راهی بيرون از جاده تخریب و ویران 

عيت بدان معنی نيست که اما تاکيد بر این واق.  گری نخواهند یافت
جمهوری اسالمی بدست هر نيرویی برانداخته شود نتيجه همواره 

نمی توان تصور کرد سقوط رژیم در جنگی که ابتکار و . یکسان است 
هدایت آن را پنتاگون و سيا در دست دارند، جز ادامه فالکت و نکبت، هر 

  . چند در اشکالی متفاوت، پيامد دیگری داشته باشد
  

وش نمی توان کرد، نيرویی که بيشترین سهم را در براندازی یک فرام
نظام سياسی داشته باشد، مهمترین نقش را می تواند  داشته باشد 

از قدرتی که در کار ساختن یک . در تعریف نظم جایگزین و بنا نهادن آن
امپراطوری نوین جهانی است و مهندسی بنای خود را به موشک های 

 سپرده است، قدرتی که رسما از 52- ای بکروز و بمب افکن ه
گلوباليزه کردن خاور ميانه به سمت کلونيزه کردن آن عبور کرده وعصر 

صلح " (پکس امریکانا"جدیدی را نوید ميدهد که نه بر پایه  یک 
تازه بنا ) قتل عام فاشيستی(جدید بلکه بر یک هالوکاست ) آمریکایی

ياسی و اجتماعی را ميتوان خواهد شد، انتظار بر پایی کدام بدیل س
داشت؟ روشن است که چنين قدرتی هرنظم جایگزینی را ممکن است 
برای ایران به ارمغان آورد، جز آن نظمی که دستور کارش را مردم 
لشکراباد و زور آباد و کوی طالب بنویسند یا کمتر از این، آن نظمی که 

جی وچایکار زن خرمشهری و نيز کارگر سنند بروی دانشجوی تبریزی و
الهيجانی و کودک زاهدانی افق روشنی بگشاید و زندگی بهتری نوید 

  .دهد
  

مقاومت موثر در برابر تهاجم بزرگترین قدرت امپریاليستی تاریخ معاصر 
جنبشی که . نه تنها در گرو پيدایش جنشی مستقل، بلکه فراگير است

قادر باشد صفرهای سمت چپ ارقام موجود را به سمت راست 
بتواند قدرت عظيم لگد مال شدگان ، به حاشيه رانده شدگان . شاندبک

و این ناشدنی . و مردم در اعماق را بسيج کند و به حرکت در آورد
است، مگر به دست جنبشی که بتواند مبارزه برای حق تعيين 
سرنوشت و خود فرمانی و پيکار برای رهایی سياسی را با کارزار برای 

  ند؛ قادر باشد چشم انداز اميد بخشی بروی رهایی اجتماعی گره بز
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توده  ميليونی محروم و غارت شده بگشاید؛ ونيز بتواند ظرفيت خود 
کمترین عوارض ناتوانی در . رهانی آنان را پشتوانه قدرت خود سازد

گشودن چنين چشم اندازی آنست که گروه بندی های شبه 
مذهبی درون حکومت فرصت یابند بر امواج -اشيستی نظامیف

درماندگی و استيصال مردم محروم سوار شوند و بخش هایی از آنان را 
بصورت منبعی برای تامين سوخت ماشين سرکوب و جنگ در آورند و در 

در این راستا، بر افراشتن ). 35(خدمت حفظ نظام ترور و وحشت درآورند
 ليبراليسم و پروژه جهان گستری کورپوراسيونی پرچم مبارزه عليه نئو

فوری ترین اقدامی است که می تواند قدرت بسيج یک جنبش مقاومت 
  . ضد امپریاليستی را باال برد 

  
و باالخره مقابله با سياست های سلطه جویانه دولت ایاالت متحده در 
ایران ، مستلزم شکل گيری جنبشی است که از درون یک همبستگی 

 مذهبی بيرون آید و از مرز های جنسی و نژادی خود -قومی و فرا - فرا
قادر باشد در کشوری چون ایران ، با بحران های انباشت . را برهاند 

شده قومی، مذهبی و جنسی بی شمار، در برابر ساختارهای 
مردساالر و پدر ساالر و عليه سلسله مراتب قومی و مذهبی به گونه 

شد مبارزه عليه سلطه امپریاليستی رابا قادر با. ای قاطع بایستد
کارزارهای ضد ستم جنسی، قومی ، ملی و مذهبی همراه سازد و 
باتالق هایی که در آن ها سياست های کلونياليستی شکوفا می 

فرا خواندن برای برپایی نظمی مبتنی برمردم . شوند را بخشکاند 
وجود آورد ساالری مشارکتی و خود حکومتی محلی می تواند چتری به 

که گوناگونی های اجتماعی را به رسميت شناسد و آنها را در یک پيکار 
  ) .36(ضد امپریاليستی سراسری همبسته کند

  
برپایی جنبشی مستقل ، پيشرو و فراگير در مقابل تجاوز امپریاليستی 

در شرایط امروز ایران ، زمينه ها و ظرفيت های . یک رویای صرف نيست
صدها و هزاران گروه و . چنين جنبشی فراهم استنطفه بندی و رشد 

محفل کوچک و بزرگ مستقلی که از حقوقدانان و هنرمندان ، تا روزنامه 
نگاران و نویسندگان و معلمان و پزشکان را گرد هم آورده ، بی شمار 
تجمعات و انجمن های زنان ، دانشجویان و جوانان ، و شمار در حال 

 های کارگری و اتحادیه ای مصالح افزایشی از جنبش ها و تشکل
به آنها . مناسبی برای بنا نهادن چنين جنبشی فراهم ساخته اند

بيافزائيم ، بسياری از حرکت ها و جنبش های برابری خواه اقوام و 
مليت ها ، انجمن ها و کارزارهای مبارزه برای حقوق شهروندی و آزادی 

 مبارزه با فقر ، های مدنی ، سازمانها و انجمن های غير حکومتی
اعتياد و بد مسکنی ، یا انجمن های حمایت از کودکان کار و خيابان ، 
دختران فراری ، معتادان ، زندانيان ، تن فروشان که در هم گرایی و هم 
پيوندی با یکدیگر ظرفيت آن را دارند که شالوده های اوليه یک جنبش 

ع و استبداد را خود رهایی عليه سلطه امپریاليستی و حاکميت ارتجا
  . بریزند و دریچه ای بگشایند بروی ایرانی دیگر 

  
در برداشتن نخستين گام ها ، نيروهای پيشرو، بویژه چپ ها و 

پاسخ گویی به . طرفداران سوسياليسم وظيفه ای غيرقابل انکار دارند
چنين ضرورتی ، البته در گرو آنست که این نيروها بتوانند بر فلج روانی، 

نی سياسی و گمراهی های فکری خود غلبه کنند، بایستند و نزدیک بي
در قامت  نيرویی که مصمم است جهانی دیگر بر پا دارد چشم 

آنان باید بتوانند اعتماد به خود و به . اندازهای دور و نزدیک را بنگرند
نيروی خود رهایی مردم دربند را باز یابند، بپذیرند که نه تنها فراموش 

زرگ می تواند فاجعه آفرین باشد، بلکه نادیده انگاشتن کردن افق های ب
ظرفيت های خرد و پراکنده و ناتوانی در همبسته کردن آنها نيز قطعأ 

اجازه ندهند نقش پيشروان کمتر از دنباله روان باشد و . فالکت بار است
مبارزه ضد امپریاليستی به یک فریضه آئينی و یا اخالقی تقليل یابد و به 

  .  در تاریخ در آید خدمت ثبت
  
5  
  

مردم کار و زحمت در ایران ظرفيت و امکان آن را  دارند که در برابر تجاوز 
  اینان می توانند مانع از آن .بایستنددولت آمریکا به سرزمين خود 

شوند که کشورشان به منطقه تحت الحمایه تبدیل شود و خود آنها به 
نهایی طرح های ت  شکساما . بردگان فرا ملی های آمریکایی 

خاورميانه ای واشنگتن نيازمند مبارزه و مقاومت همبسته مردم سراسر 
حتی منصرف ساختن  . منطقه و پشتيبانی فعال مردم جهان است

ازپيگيری بيشتر هدف هایش در ایران نيز در گرو پيدایش " امپراطوری"
ز از این نيرو ج. نيرویی است که توان به بند کشيدن آن را داشته باشد

درون یک جنبش رادیکال و پيشرو به وسعت خاورميانه بيرون نخواهد 
  .آمد

   

این جنبش . به جنبش های مذهبی و یا قومی نمی توان دل خوش کرد
ها نه تنها قادر نيستند از وضعيت فاجعه باری که کشورهای منطقه را 
یکی پس از دیگری در خود فرو می برد جلو گيرند، بلکه، سهمی فراوان 

با چند پاره کردن مردم منطقه به گرو . در ایجاد چنين وضعيتی دارند
یا کشيدن دیوار ميان دین داران و بی (های قومی و مذهبی رقيب 
و دامن زدن به کشمکش و درگيری )  دینان وسکوالرها و مذهبی ها

ميان آنها ، این جنبش ها در عمل بخدمت سياستهای سلطه گرانه 
در خاورميانه امروز، مجریان ). 36(در می آیندقدرتهای امپریاليستی 

پروژه نظم نوین اطمينان دارند که در همه حال می توان روی همکاری 
مليت و قومی عليه مليت و قومی دیگر حساب کرد؛ می توان با یاری 
پيروان یک مذهب، پيروان مذهب دیگری را سرکوب کرد؛ سهل تر از این، 

ها و بی دینان از مراجع همه ادیان ميتوان برای قتل عام کمونيست 
ن های اصلی شيعه درعراق و یا گروه امروز عملکرد سازما. فتوی گرفت

ها و احزاب ناسيوناليست کرد در این کشور جای تردید نگذاشته که 
حرکت روی خطوط مذهبی یا قومی و  نژادی تا چه اندازه می تواند راه 

  ). 37(را برای تجاوز امپریاليستی و غارتگری سرمایه جهانی هموار کند
  

 جنبشی که پا به پای مبارزه عليه .خاورميانه به جنبشی دیگر نياز دارد
امپریاليسم، بتواند بنيادگرایی مذهبی ، تنگ نظری قومی، و رقابت 

رشته های واقعی پيوند ميان توده محروم، . فرقه ای را به چالش گيرد
سرکوب شده و ستم دیده عرب ، کرد و فارس و نيز بلوچ و ترکمن و 

. بردگی سرمایه تقویت کندترک را در رویاروی با چپاول امپریاليستی و 
برای کارگر و زحمتکش افغانی ، پاکستانی و ایران ونيز، تاجيک ، عراقی 

فرصتی فراهم سازد تا آسوری و . و فلسطينی زبانی مشترک بيافریند
ارمنی و یهودی و نيز زردشتی و بهایی و مسلمان، همچنان که دین دار 

دن درهای جهانی بی دین، یکدیگر را به رسميت بشناسند و در گشو
دیگرو پایان بخشيدن به عصر وحشت و جنگ ، خود کامگی ، بيداد ، 

  . نابرابری و فقرهمبسته شوند
  

نخستين قدم در این راه برپایی چتری است فراگير که قادر باشد 
حرکتها و جنبش های پراکنده ضد امپریاليست ، ضد سرمایه داری و 

که بتواند حرکت های محلی را یک فوروم اجتماعی . پيشرو را گرد آورد
ظرفيت های . از انزوا در آورد و به جنبش هایی سراسری تبدیل کند

مبارزاتی زنان ، جوانان، دانشجویان، دهقانان و کارگران همه کشورهای 
منطقه را به هم گره بزند و جنبش های آنان را پشتوانه ای سازد برای 

شکل گيری . املیبرپایی اتحادیه های سراسری و کارزارهای فر
اتحادیه های سراسری کارگری و دانشجویی و زنان پيشرو، نه تنها 
ستون فقرات فوروم اجتماعی خاورميانه را خواهد ساخت، بلکه به 
.  تنهایی یک دگرگونی کيفی است در صحنه سياست این منطقه

فعالين کارگری و دانشجویی و زنان، در کنار نویسندگان، هنرمندان و 
نگاران و نيز بسياری از گروه های اجتماعی دیگر که  تنگناهای روزنامه 

سياسی و ساختاری ظرفيت حرکت و اقدام انان را کمتر زیرفشار 
راه سخت و . ميگذارد، می توانند از هم اکنون دست به کار شوند

دشواری در مقابل است، اما مطمئنا بن بست نيست؛ می توان و باید 
  . پيش رفت

  
ایران و خاورميانه در برابر امپریاليسم و ارتجاع ، مبارزه مبارزات مردم 

ایست که فرجام آن بر سرنوشت انسان سياره ما اثری مستقيم 
در این مبارزه یا معماران نظم نوین برده داران و هم زادان . خواهد داشت

ظلمت پرست آنها دفن خواهند شد، یا جهان  تسليم خشونت و 
هان را شاید بتوان یافت که مردم آن از کمتر نقطه ای از ج. بربریت

اما ، شاید به . عواقب آنچه امروز در خاورميانه می گذرد برحذر بمانند
همين اندازه کمتر نقطه ای را بتوان یافت که همبستگی فعال مردم آن 
با مقاومت مردمی در خاورميانه در شکل دادن به فرجام کاربی اثر 

زارهای ضد امپریاليستی و بویژه جنبش ضد سرمایه داری، کار. باشد
جنبش های جهانی ضد جنگ قطعا در بيداری عمومی و خنثی کردن 
توهم آفرینی رسانه های کورپوراسيونی می توانند تاثيری جدی داشته 

این مبارزات و کارزارها، همچنين، هرچه بيشتر بتوانند ظرفيت . باشند
ی جهانی بسيج های اعتراضی مردم را خصوصا در مراکز سرمایه دار

کنند، به همان اندازه تاثير بيشتری خواهند داشت در ایجاد تزلزل در 
اراده نخبگان و صاحبان قدرت حکومتی در ایاالت متحده و کشورهای 

  . متحد آن و نيز ایجاد شکاف در ميان آنان
  

اما تجربه سالهای اخير نشان داد که این کارزار ها در برخورد با شرایط 
ی خاورميانه می توانند دچار تناقض شوند و مواضعی نا بغرنج سياس

تسليم شدن به نگرشی که فضای سياسی خاورميانه . کارا اختيار کنند
را دو قطبی فرض می کند و گزینه های خود را به امپریاليسم و رژیم 
های منطقه محدود می سازد، کارزارهای ضد جنگ را می تواند فلج 

 برخی از گرایشات تا آن جا پيش ميروند در چهارچوب این نگرش،. کند
که به نام مبارزه با امپریاليسم نه تنها به حمایت از رژیم های منطقه بر 

خود را بطور همزمان در  می خيزند، بلکه وجود نيروی سومی که
رویارویی با امپریاليسم و رژیم های خودی تعریف می کند  انکار ميکنند 

  سهل است،  با .   ای نمی شناسندودر قبال آنها برای خود وظيفه
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با این (سکوت در برابر جنایات رژیم های جباری چون جمهوری اسالمی 
استدالل که نباید برای مداخله امپریاليستی توجيه ایدئولوژیک فراهم 

يه ، به ایجاد شرایطی کمک ميکنند که در آن مردمی که عل)ساخت
محروميت ، فقر و استبداد دست به اعتراض می زنند با هزینه کمتری  
سرکوب شوند و جنبش های مستقل و پيشرو ضد امپریاليستی عمأل 

  .زمين گير شوند
   

فوریه و مارس گذشته ، در گرما گرم ماجرای هسته ای ایران و زمانی 
که صدای اعتراض بسياری از نيروهای مترقی عليه تالش های 

نگتن برای توجيه یک تهاجم نظامی جدید در خاورميانه بلند بود ، واش
رژیم اسالمی موج تازه ای از ترور و سرکوب عليه گرو های مختلف 

این رژیم با خشونت بی سابقه ای به . اجتماعی در ایران به راه انداخت
تجمعات کارگران اتوبوس رانی تهران یورش برد و به درخواست های آنان 

ایش دستمزد و به رسميت شناخته شدن اتحادیه مستقل با برای افز
دستگيری و زندانی کردن بيش از هزار نفر از آنان ، زنان و فرزندانشان 
پاسخ گفت؛  گردهمایی آرام و مسالمت جویانه زنان در بزرگداشت روز 
جهانی زن را با هجوم قمه کش ها و چماق بدستان بسيج و سپاه در 

توده محروم کرد و عرب  را در سردشت و هم شکست؛  اعتراضات 
اهواز به گلوله بست و با اعدام فرزندانشان کوشيد آنها را مرعوب 

از " صدای آمریکا " در محکوم نمودن این سرکوب ها ، اما، صدای . سازد
در حاليکه سخنگویان !! صدای هر گروه و جریان مترقی دیگر رسا تر بود

، اما،  سکوت برخی از کارزارهای ضد کاخ سفيد بی وقفه بيانيه  دادند
  .جنگ هرگز شکسته نشد

   
برای این بی رغبتی هر توجيهی ارائه شود، به دشواری می توان 
پذیرفت که به تقویت جنبش ضد جنگ جهانی و یا به تحکيم مقاومت 

آیا می توان تصور کرد در جامعه ای . ضد امپریاليستی در ایران کمک کند
دیه کارگری مستقل جرم باشد، مطالبه دستمزد که در آن تشکيل اتحا

حداقل کيفر زندان داشته باشد، یا اعتراض به تبعيض، تنگدستی و 
محروميت با قساوت سرکوب شود،  مردم بتوانند با تمام توان خود در 
برابر تهاجم امپریاليستی و غارتگری سرمایه جهانی بایستند؟  آیا از 

تار ستم ملی و مذهبی و جنسی و جامعه فقر زده، سرکوب شده ، گرف
فرو رفته در باتالق اعتياد و فحشا زمين مساعدتری برای پيشروی 
تانکهای آمریکایی می توان یافت؟ آیا تعجب آور است ، اگر مردمی در 
اعتراض به سرکوب و ستم و تبعيض حکومت خودی ، تنها رامزفلد و 

سياست مداخله جویانه رایس و چينی را در کنار خود بيابند در مقابله با 
  واشنگتن در کشور خود دچار تزلزل شوند؟ 

  
تردید نيست که اعتراضات جهانی عليه سياست های جنگ 
افروزانه و سلطه گرانه دولت بوش این ظرفيت را دارد که بصورت 
یک قدرت تاثير گذار اصلی عمل کند و در شکل دادن به سير 

تحقق چنين امری، . تحوالت خاورميانه نقشی مرکزی ایفا کند
اما، محتاج آنست که این اعتراضات نه تنها عليه جنگ افروزی 
امپریاليستی، بلکه همچنين، در مخالفت با سرکوبگری و 
خودکامگی رژیم های فاسد و ارتجاعی منطقه صورت گيرند 

در گرو آنست که کارزارهای ضد جنگ و ضد امپریاليستی ). 38(
 خيزش یک قدرت مستقل و پشتوانه ای شوند برای پيدایش و

تنها قدرتی که  ميتواند گهواره نخستين .   رهان مردمی–خود
  .امپراطوری هزاره سوم را به گورآن مبدل کند

  
  2006 مه 20
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  )اه کارگرر( بيانيه سازمان کارگران انقالبی ايران 
  درباره اوضاع حساس کنونی          

  
  عليه جنگ وبربريت، و برای صلح و آزادی 

  
  

 روزه شورای امنيت سازمان ملل،بحران هسته ای 30با پايان مهلت 
ايران وارد مرحله تازه و خطرناکی شده است که جنبه های اجرائی دادن 

يری به تصميمات شورای امنيت و درصورت عدم تمکين، بکارگ
به اين ترتيب بحران تحت . ابزارهای تنبيهی از ويژگی های آن است

دو قطب ويرانگر ومرگ آفرين، يعنی  تأثيرمواضع وعملکرد متقابل
جمهوری اسالمی و قدرت های امپرياليستی گام بگام  بسوی نقطه 

و برهمين راستا سناريوی جديدی که . وقوع فاجعه هدايت می شود
آن قرارگرفته،همانا صدورقطعنامه تازه ای اکنون کشورما دربرابر

برمبنای فصل هفتم منشور اختيارات شورای امنيت سازمان ملل است 
که مطابق آن حکومت اسالمی تهديدکننده صلح وامنيت جهانی تلقی 

با صدورچنين قطعنامه ای و با استناد به فصل هفتم آن،تمکين .خواهدشد
 همه اعضاء سازمان ملل به تصميمات اين شورا از نظرحقوقی برای

درصورت عدم گردن نهادن کشورمزبور به والزام آورمی گردد 
درخواست های اين شورا،راه بکارگيری تحريم ها و حتی اقدامات 
نظامی برای برطرف کردن خطری که صلح جهانی را تهديد می 

هم اکنون دولت آمريکا و کشورهای اروپائی تمام .کند،هموار می گردد
ا بکارگرفته اند که بقيه دولت های عضو شورای امنيت را تالش خود ر

ودراين ميان . نيزمجاب به همراهی با صدورچنين قطعنامه ای بنمايند
البته  سياست های ارتجاعی وتحريک آميز جمهوری اسالمی خود 
بهترين عامل تسهيل کننده برای دست يابی به اجماع جهانی توسط 

 شرايطی -ی است درچنين شرايطیبديه.دولت آمريکا محسوب می شود
که خصلت عمومی آن تشديد محاصره اقتصادی و افزايش مخاطرات 

تصويب قطعنامه فوق بهترين مستمسک حقوقی را برای -نظامی است
نومحافظه کاران آمريکا درمورد مشروعيت دادن به هدف های 
تجاوزطلبانه خود درمنطقه خاورميانه وبويژه درمورد کشور ايران 

آن ها برای مشروعيت بخشيدن به دکترين جنگ . می سازدفراهم
اما عالوه .پيشگيرانه خود بيش ازاين ازسازمان ملل انتظاری ندارند

برآن زمامداران آمريکا ازهم اکنون پنهان نمی کنند که اگرحتا شورای 
امنيت هم تن به خواست های موردنظرش ندهد، خود به تنهائی و يا  به 

بی شک تالش جمهوری . به کارخواهد شدهمراه متحدانش دست 
اسالمی برای دست يابی به سالح هسته ای و ديگرسياست های تحريک 
آميز بشدت محکوم است و همه نيروهای مردمی ودمکرات بايد عليه 
اين سياست ها وميليتاريزه شدن شتابان اوضاع کشوربه مقابله 

 ای ومقابله با درعين حال نبايد فراموش کنيم که بحران هسته.برخيزند
تالش های رژيم دراين زمنيه، فقط نوک کوه يخ بحران را تشکيل می 

آنها به کمترازکنترل .دهد واهداف دول امپرياليستی بسی فراترازآن است
منابع کشور و گماشتن کارگزاران گوش بفرمان خود برکشورراضی 

ازسوی ديگرهردوقطب ارتجاعی با دامن زدن به سياست های .نيستند
ران آفرين درصدد فراافکنی ازمشکالتی هستند که سخت دچارش می بح

جمهوری اسالمی برآن است تا بادست يابی به سالح هسته ای .باشند
موقعيت متزلزل خود را دربرابر تهديدهای خارجی و نارضايتی گسترده 
مردم ايران تثبيت کند و دولت آمريکا نيز،که با فرورفتن درباتالق جنگ 

يابی به جاه طلبی های اقتصادی وسياسی خود درمنطقه عراق در دست 
با ناکامی مواجه شده،برآنست که ازطريق  بحران افروزی حول مسأله 
هسته ای ايران راهی برای خروج از تنگناهائی که درآن گرفتارآمده 

تاشايد باين طريق ازرهگذرفراافکنی بحران، فرصتی برای ترميم .بجويد
 و ايجاد نظم مورد نظرش درسطح منطقه هژمونی شکاف برداشته خود

  .وجهان بيابد
 بی شک تحريم اقتصادی ولو آن که با عنوان غلط اندازتحريم 

که اکنون حتی با بی -هوشمندانه آذين بندی شود و مداخالت نظامی
شرمی تمام با نغمه های شوم احتمال کاربرد بمب های تاکتيکی اتمی هم 

ترش بی سابقه دامنه نه فقط معادل گس-همراه شده است
گرسنگی،بيکاری وتورم وفالکت، سرکوب و اختناق،بحران های 
  اجتماعی،گسترش ميليتاريزم وخطرانهدام همه زيرساخت های اقتصادی 
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وعمرانی است،بلکه  می می تواند بارديگرمردم ايران وبويژه جوانان 
توپ روانه ميدان های جنگ بی حاصل وبی را بصورت گوشت دم 

وفراترازآن حتی موجب خطرازهم پاشيدگی جامعه . بازگشت کند
  .وکشورايران گردد

دراين ميان غالبا آن چه که فراموش می شود،آنست که عليرغم 
ادعاهای دروغين و اشک تمساح ريختن به فقدان دمکراسی وحقوق 

شان داده است،ايجاد حالت بشردرايران،همانگونه که تجربيات مشابه ن
جنگی و تحريم ها،گرسنگی دادن به مردم زحمتکش وتهيدست و 
بادوقطبی کردن فضای سياسی و اجتماعی و دامن زدن به روحيات 
ناسيوناليستی عمال موجب تقويت موقعيت رژيم های استبدادی و قربانی 

باين ترتيب شاهديم که . شدن بيشتردمکراسی و حقوق بشرمی شود
قطب بحران عليرغم دامن زدن به فضای تخاصم وجنگ، درعين هردو

حال مواضع يکديگررا تقويت ميکنند وعرصه را برشکل گيری يک 
جنبش خود بنياد و مستقل برای دمکراسی و ايجاد جامعه بدون 

  . استثمارتنگ تر ميکنند
ازسوی ديگر آن چه که به اين دوقطب ارتجاعی امکان می دهد که دست 

نطقه خاورميانه ودرمرکزآن کشورومردم ايران را باخطر دردست هم،م
فاجعه جديد وبه مراتب سنگين تر ازفاجعه عراق روبرو نمايند،بويژه 
درپهنه داخل کشور،همانا فقدان وجود يک صدای سوم يعنی،يک جنبِش 

فقدان . صلِح تأثيرگذارعليه محاصره اقتصادی و جنگ ارتجاعی است
عامل مهمی دربی -دگی و آزادی وصلح صدای زن-ويا ضعف صدای سوم

مهاری وحارشدن خوی جنگ افروزانه وامپرياليستی درهردوسوی 
جنبشی که با دادن شعار مرگ برجنگ وزنده باد .بحران بشمارمی رود

صلح دربرابرهردو قطب ارتجاع عرض اندام کرده و اجازه ندهد که 
پيوند سياست های ويرانگرانه آن ها،اعم ازتحريم ويا جنگ که در

تنگاتنگی با يکديگر قراردارند،بال های شوم خود را برمنطقه وبرايران 
  .بگستراند

بااين وجود،بحران کنونی با داشتن خصلت ملی وبين المللی زمينه های 
مناسبی را برای توليد يک واکنش ملی و بين المللی عليه دوقطب اصلی 

رت های دوقطبی که يک سويش را قد.اين بحران فراهم ساخته است
امپرياليستی وسياست های ضدبشری آن تشکيل می دهد وقطب ديگرش 

درچنين .را رژيم  تاريک انديش،خودکامه وبهره کش واليت فقيه
شرايطی يک جنبش متناظر با اين بحران که هم خصلت بين المللی 
داشته باشد وهم درصحنه داخلی عرض اندام کند،تنها پاسخ ممکن 

بی ترديد زمينه های .وع اين فاجعه استومؤثربرای جلوگيری ازوق
عينی و مثبتی برای شکل گيری وعروج چنين جنبشی،هم درسطح داخل 

ساله 8تجربه جنگ .کشوروبطريق اولی هم درسطح جهان وجود دارد
ايران وعراق،شکست اصالح طلبی و آگاهی بيش ازپيش مردم ايران به 

مريکا درعراق ماهيت مرتجعين حاکم برکشور، فاجعه مداخله دولت آ
وپی آمدهای گسترده آن درسطح بين المللی وارتقاء آگاهی شهروندان 
جهان وازجمله درداخل خود آمريکا برنيات دولت آمريکا ورقابت های 
درونی اردوگاه کشورهای امپرياليستی درمجموع وضعيت بالقوه 
شکننده ای را برای هردو قطب بحران بوجود آورده است،که می تواند 

 کننده زمينه های عينی وذهنی بروز و گسترش يک جنبش فراهم
-بی شک هم اکنون نيز.نيرومند و قادربه مهارجنون جنگ باشد

چنين جنبش هائی وجوددارند،اما تاتبديل -بخصوص درسطح بين المللی
  .شدن به نيروی قاطع و مهارکننده هنوزفاصله دارند

ه سوم و گفتن درچنين شرايطی مردم ايران می توانند باگشودن جبه
بقدرت " نه"به رژيم و به سياست های جنگی وهسته ای آن، و"نه"

های امپرياليستی و سوداهای جنگ طلبانه آنها،ازوقوع سياست 
گرسنگی دادن ويا جنگ ارتجاعی جلوگيری کنند ودرصورت 
وقوع،درهمبستگی با جنبش های بين المللی به مهارآن نائل 

هردوطرف ستون فقرات آن را به "نه"هرچقدراين جنبش که.آيند
تشکيل می دهد، بتواند سريعترشکل بگيرد به همان اندازه می توان 

نبايد . برامکان جلوگيری از وقوع فاجعه وکاستن از دامنه آن اميد بست
فراموش کنيم که وجود چنين جنبشی به ناگزير با مسأله نان وآزادی 

 نژاد که با دادن دولت احمدی. وانبوه مطالبات مردم گره خورده است

شعارهائی دروغينی چون آوردن نان به سرسفره مردم به 
سرکارآمده،اکنون رسما اعالم داشته که چنين سياستی هرگزهدف او 

چرا که صرفنظرازجيب های گشاد طبقه حاکمه سياسی و .نبوده است
اقتصادی، اشتهای ميليتاريزه کردن کشورو تکميل پروژه های هسته 

ای اختصاص دادن حتی بخش کوچکی ازآن درآمد ها ای، ديگرجائی بر
ودرهمان حال . به سفره هم اکنون نيمه خالی مردم باقی نمی گذارد

انرژی هسته ای حق مسلم "دربرابرشعار.. کارگران ودانشجويان و
حق "واضافه کردن پسوند "تشکل حق مسلم ماست"،ازشعار"ماست

ن شعاردفاع می به سايرمطالبات خود به عنوان بديل آ" مسلم ما
بهمين دليل است که می گوئيم شعارصلح درعين حال با مسأله نان .کنند

وکارومسکن وبهداشت وناهنجاری های عظيم اجتماعی هم چون اعتياد 
درچنين شرايطی شکل گيری يک .گره خورده است... وتن فروشی و

جنبش رهائی بخش با هدف پيشگيری ازتحريم وهرگونه مداخله نظامی 
امی،زمينه عينی و مساعدی را برای تصفيه حساب با رژيم و وغيرنظ

سرنگونی استبداد درداخل ازيکسو و درهمان حال مقابله با مطامع 
  .قدرت های بزرگ امپرياليستی ازديگرسو فراهم کند

وجود چنين قطبی درعين حال به معنی مقابله با تمامی گرايشات 
فيت های دمکراتيک ورويکردهای ارتجاعی است که ازيکسو دل به ظر

قدرت های بزرگ بسته است تا ازِقبل سوارشدن برموج آن 
وازسوی ديگرعليه آن دسته ازنيروهای .خود برسد"مشروطيت"به

ليبرال و اصالح طلبی است که خود را آماده می کنندکه تحت عنوان 
بارديگر به زيرپرچم جمهوری اسالمی "کيان کشوروميهن"دفاع از
خواه مدافعانش بدان وقوف داشته باشندو -ورويکردهای مزب.بخزند

 بی ترديد موجب تقويت زمينه های وقوع فاجعه يعنی تحريم و -خواه نه
جنگ وسايرتوطئه های ريزودرشت قدرت های بزرگ ازيکطرف 

ازهمين .وتقويت مواضع جنگ طلبانه رژيم ازطرف ديگرمی گردد
  .ستروافشاء ماهيت خطرساز آن ها ازاهميت زيادی برخوردارا

 بعنوان تاکتيک اصلی شرايط خطيرکنونی،شکل دادن به چنين جنبشی 
درسطح ملی وظيفه عاجل همه نيروهای ترقی خواه،کارگران و 

بی شک طبقات .زحمتکشان، زنان و جوانان را تشکيل می دهد
زحمتکش واليه های اجتماعی فوق،که درصورت شروع تحريم وحالت 

ن اصلی آن محسوب می شوند،شالوده فوق العاده جنگی، ازاولين قربانيا
عالوه .اصلی جنبش صلح ومرگ برجنگ را تشکيل  می دهند

براين،دربانجام رساندن اين مهم،وظيفه سنگينی متوجه فعالين 
به رژيم "نه"وعناصرآگاه ترمتعلق به طيف سوم با دومشخصه 

آن ها بايد درچنين لحظات  خطيرهمه توان و .به امپرياليسم،است"نه"و
ترديدی نيست که . خود را برای دامن زدن به اين جنبش بکارگيرندتالش

عرض اندام کردن اين جنبش درداخل کشور،جنبش های هم اکنون 
موجود مدافع صلح درسطح جهان را تقويت کرده و متقابال تأثيرات 

  .مثبت وتقويت کننده ای ازسوی آنها دريافت خواهد کرد
يون چپ و دمکرات الزم هم چنين برنيروهای راديکال و اپوزيس

است،که حساسيت اوضاع را دريافته و با بکارگيری همه احساس 
مسئوليت خود و همه  تجربه های مثبت و توانائی هائی خود درصف 
مقدم مقابله با سياست تحريم وگرسنگی دادن به مردم ايران و درمقابله 

 امپرياليستی قرارگرفته و باتمامی-با وقوع فاجعه جنگ ارتجاعی
امکانات خود به هم کاسه کردن تالش های مشترک اين طيف 

  .ورساترساختن صدای سوم بپردازد
باهمه توان خود برای صلح و عليه جنگ وبربريت، برای نان وآزادی 

اين تنها .وتقويت همبستگی جنبش های داخل و خارج ازکشوربکوشيم
می است که درصورت وقوع  هيچ کس ن راه مقابله با وقوع فاجعه ای

فاجعه ای که مزدوحقوق .تواند ازشرعواقب آن درامان بماند
بگيران،کودکان وجوانان وزنان،شيرازه وزيرساخت های توليدی و 
ارتباطی وعمرانی کشوروآسيب ديدن موجوديت وهمبستگی جامعه 

  . ايران ازقربانيان اصلی آن است
  
  فردا ديراست، ازهمين امروز بايد برای جلوگيری   

  ! جعه جنبيد ازوقوع فا
  

    06.05.02-85.02.13  
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       !؟ بديلی ديگردرمقابل نئوليبراليسم
  

     ح  رياحی                         
  

 وین پایتخت اطریش که ریاست دوره ایی اتحادیه اروپا را بعهده 
دارد ازیازدهم تاسيزدهم ماه می ميزبان  سران اتحادیه اروپا ، 

این نشست  را پس ازجنگ . لل بودامریکای التين و سازمان م
دراین . جهانی دوم بزرگترین تجمع سياستمداران ناميدند

نشست شصت رهبرورئيس جمهور ازاروپا ، امریکای التين 
  :وسازمان  ملل  برسرموضوعات زیربه بحث ومذاکره پرداختند

کمک به : ب. گسترش وتعميق روابط با امریکای التين:  الف
مبارزه با توليد مواد : ج . وسعه اقتصادیبرنامه های عمران وت

کمک به شکل : جهت گيری سياسی واقتصادی و ه : د. مخدر
.گيری اتحادیه های منطقه ایی   

 هزاروهفصد روزنامه نگاروهزاروپانصد کارفرما، کارمند عاليرتبه 
هم زمان . مالی و بانکی ووزیر اقتصاد نيزدعوت شده بودند

فوروم بهبود "   ازجمله فورومهای چندی تشکيل شد که
فوروم دانشمندان، " ، " همکاری توسعه امریکای مرکزی

نمایندگان حقوق بشر، نمایندگان نهادهای دولتی وسازمانهای 
با  " 2006کارگاههای  رآل " مجموعا تحت نام  "   غير دولتی

دویست متخصص که رابطه بين اتحادیه اروپا وامریکای التين را 
آلترناتيو "  درمقابل  نشست سران . ی کنندبررسی وارزش گذار

شامل حزب کمونيست اطریش، مارکسيست ها، جوانان "  دو
منفرد مترقی سوسيال دمکرات، کشيشان فعال درميارزه با 

.فقرخودرا سازمان داده بودند  
 تالش ميزبانان بخصوص اورزوال پالسنيک وزیر خارجه  و دکتر 

ن آغاز ایجاد زمينه ولفگنگ شوسل نخست وزیراطریش ازهما
های مناسب جهت پيشبرد برنامه های اقتصادی  نئو ليبرالی 

خانم  پالسنيک قبل . چامعه اروپا درامریکای التين بود
ازآغازسخنرانی نخست وزیر که درعين حال رئيس دوره ای 

:شورای  ا تحادیه اروپا را نيزبعهده دارد گفت  
ين  یک اقيانوس به لحاظ جغرافيایی بين ما وامریکای الت" 

. قرارگرفته اما ما بخش خانواده ارزشی واحدی هستيم
. خواست اطریش اینست که گستره موضوعات را روشن کنيم
این موضوعات ازميارزه با فقرتا حقوق بشر، روابط اقتصادی و 

همکاری فرهنگی چند جانبه درچارچوب سازمان ملل را شامل 
اروپا با تجارب انتگره ی. ميشود  

" خود ميتواند پيشنهادهای  ویژه ایی بدهد ولی نه ) پارچه یک ( 
".ریاست مآبانه  

 اودرعين حال گفت که کمک های عمرانی به امریکای التين 
ازدوميليارد درپنج سال آینده به چهار ميليارد یورو افزایش خواهد 

درونمایه  سخنرانی افتتاحيه شب اول  دکتر شوسل . یافت
. یل ارتباط جمعی نيز پخش شدجمله ای  بود که ازوسا

را به آهوی رمنده ایی تشبيه کرد که " سرمایه  " دکترشوسل 
!باید مواظبش بود  

یک نکته درهمين آغازبرجستگی دارد وآن  سرمایه گذاری 
 درکشورهای امریکای التين است ودکترشوسل درهمان 

شب اول هم به دولت های سرمایه داری امریکای التين که 
 ایی عليه بورژوازی حاکم درکشورخود  ندارند وهم هنوزبرنامه

به دولت هایی که می خواهند با کنسرن های بين المللی 
ازجمله این کشورها دوکشورونزوئال . دربيافتند هشدارميدهد

. وبوليوی اند که درنشست سران شرکت دارند  
این نگرانی اتحادیه اروپا نگرانی جدیدی است با جنسی 

 با ایجاد بلوک نفتا با 1994که امریکادرسال ميدانيم . متفاوت
کانادا ومکزیک پيشگام ایجاد منطقه آزاد تجاری ودرواقع به اجرا 
درآوردن کامل سياست نئوليبرالی جهان گستری سرمایه درآن 

کميسيون  اروپا باتدوین سندی استراتژیک دوسال . منطقه  شد
 تجارت آزاد  را بعد وارد ميدان رقابت باامریکاشد واولين قرارداد

 1999شرکت چهل وهشت کشور درسال . بامکزیک بست
درریودوژانيروبستن قرارداد همکاری برمبنای دیالوگ سياسی 

آرژانتين، ( وهمگاری اقتصادی وفرهنگی باکشورهای مرکسور
مرحله بعدی این ) برزیل، پاراگوئه ، شيلی، اوروگه وبليوی 

وپایی سعی کرده اند با درهریک ازاین موارد دول ار. رقابت بود
 اضافه کردن

بندهایی مثال درباره حقوق بشریادمکراسی بين خود وامریکا 
 درقرارداد 2002مثال درسال . تفاوت هایی را به نمایش بگذارند

باکشورشيلی تبصره ایی درباره حقوق بشر وآزادی های 
اوج این  به ظاهرفاصله گيری .  سياسی اضافه کردند
 درسومين تجمع سران 2004کا درسال باسياست های امری

دراین تجمع دول اروپا درمکزیک برمبنای سه بند زیر با . اروپا بود
 دفاع -1: امریکا نوعی  فاصله گيری سياسی کردند

ازقراردادکيوتو درباره محيط زیست که امریکا تاکنون از امضای آن 
 - 3.  حمایت ازدادگاه بين المللی دن هاگ-2. سرباززده است

.به دست سربازان امریکایی.. د شکنجه زندانيان ابوغریب ونق  
 اما هيچ یک ازاین تبصره ها نه توانست جلوی  گسترش 

فقروفالکت کشورهای منطقه را بگيرد که دقيقا قربانی همين  
سياست  منطقه ی آزاد تجاری شده اند  ونه مانع گسترش 

 طبق گزارشات نهادهای حقوق. اعتياد وقتل وجنایت شود
زیرخط )  ميليون 213( بشرچهل درصد مردم امریکای التين 

فقربه سرمی برند ودرکشورهایی چون نيکاراگوئه این رقم به 
دراثر سياست خصوصی سازی بی . چهل وسه درصد می رسد

   ميليون ازمردم این کشورها آب آشاميدنی کافی 56حدومرز 
  ونسنت فوکس رئيس جمهورمکزیک که دراین نشست. ندارند

 قرارداد تجاری دردوران زمامداری خود 43با افتخارازبستن 
 درصد مردم کشورش  با 4صحبت ميکرد اعتراف کرد که هنوز 
 سال 6درگواتماال طی . کمترازنيم دالردرروز زندگی می کنند

  نفرازافرادی که درزمينه حقوق بشریا حقوق 733گذشته  
 61 اند که اجتماعی فعال بوده اند مورد حمله قرار گرفته

خانم کلودیا . نفرآنهادراثر این حمالت جان خودرا ازدست داده اند
نيروهای صلح بدون "  سامایوازگواتماال که عضوسازمان 

است دریکی ازفوروم های نشست به خبرنگاران " خشونت
  ادامه 1996 سال جنگ داخلی که  تاسال36طی : " گفت که 

وان ابزارپيشبرد جنگ داشت سی هزارسربازدرتجاوزبه زنان بعن
زنان را قبل ازقتل شکنجه ميکردند . شرکت  کردند روانی 

بيشتراین قتل ها شب هنگام . وسپس بقتل می رساندند
 تاکنون 2000ازسال . ودربازگشت زنان به خانه انجام می گرفت

." زن70 زن بقتل رسيده وامسال تاکنون 1100  
ط امریکای   سياست آزاد سازی ،  دهقانان کوچک و متوس

التين را به خاک سياه نشاند وکشورمکزیک اولين قربانی این 
اکنون این کشورکه زمانی  صادرکننده کاالهای . سياست بود

همين . کشاورزی بود باید بيشتر این  کاالها را ازامریکا وارد کند
.روند دراغلب کشورهای آن منطقه پيش رفته است  

کا که می خواهد با پروژه سياست اتحادیه اروپا  درمقابل امری
آلکا همه کشورهای قاره امریکارا به یک منطقه آزاد تجاری به 
رهبری خود تبدیل کند این است که  کشورهای طرف معامله 
خود در امریکای التين را قانع کند که به مدل  اروپا اتحاد های 
منطقه ایی ایجاد کنند تا به این ترتيب اروپا بتواند به آسانی 

قراردادهای اسارت باروویرانگررا که تاکنون دوجانبه می همان 
اما خانه . بسته است بطورچند جانبه  به مرحله اجرا بگذارد

خرابی این سياست ها بقدری وحشتناگ بوده است که 
می گویند " نه " کشورهای امریکای التين یک یک به آن 
.وازقراردادهای تاکنونی خارج ميشوند  

" شوری هستند که اخيرا به این پيمان ها ونزوئال وبوليوی دوک
گفته و به نشست سران  آمده بودند  تا پيام مردم خود را " نه 

هوگوچاوزبا سخنرانی عليه . به گوش دول امپریاليستی برسانند
منطقه ی آزاد تجاری وپشتيبانی ازهمبستگی با همسایگان 

آغازعصرپسانئوليبرالی  وسوسياليسم قرن بيست ویکم را 
آلترناتيوبوليواری" چاوزوفيدل کاسترو. ن کرداعال  

را درمقابل منطقه آزاد امریکا بوجود آورده اند " برای امریکا 
. واوومورالس،  رئيس جمهوربوليوی،  نيز به آن پيوسنه است

این وضعيت  درواقع اتحادیه اروپا را با دومشگل جدید روبروکرده 
بااوروگوئه برسر ازیکسو، به دليل اختالف  آرژانتين . است

دوکارخانه کاغذ سازی وجریان یافتن فضوالت آن به آرژانتين  
وازدیگرسو، به دليل . بلوک مرکسورعمال ازميان رفته  است

بوليوی، اکوادور، ( بيرون رفتن ونزوئال ازمعاهده کشورهای آند 
رابطه اقتصادی بااین کشورها بصورت سابق برای ) پرووونزوئال 

ن شده است بخصوص که امریکا  سعی می دول اروپا ناممک
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کند مخفيانه با همه ی این کشورها قراردادهای اقتصادی  
.منعقد کند  

درنشست سران دروین اتحادیه اروپا می خواست هم  تکليف 
خودرا بااین دوبلوک منحل  شده تعيين کند  وهم  به نوعی  

به همين . ازدورئيس جمهور، چاوزومورالس، چک سفيد بگيرد
طلب می " تضمين های قانونی" طربود که درسخنرانيها ازآنهاخا

چاوز ومورالس ازهمان شب اول صف خود را جدا کرده . کردند
بودند ودرسخنرانيها ازآنجا که لبه تيزحمله به سمتشان بود 

چاوزدردفاع ازبرنامه خود . مواضع خود را آشکارا توضيح دادند
را که درونزوئال . ) آ.اس.و. د.پ(گفت  که بزرگترین کنسرن نفتی

دولت دردولت تشکيل داده بود ازراه قانونی  ملی کرده واین 
شرکت را موظف ساخته است که ساالنه چهارميليارد دالربرای 

پروژهای اجتماعی هزینه بپردازد و  باهمين بودجه تاکنون 
درگام . توانسته است یک ميليون وچهارصدهزارنفررا باسواد کند

ين المللی که ماليات برحسب مقدارنفت بعدی کنسرنهای ب
استخراجی می پرداختند را موظف کرده است به شرکت های  

. جمعی بپيوندند که درآن شرکت های دولتی دراکثریت اند
همچنين پروژه لوله کشی ده هزارکيلومتری به برزیل وآرژانتين 
 را دارد وعالوه برآن لوله گازی که باید ازمنطقه آمازن عبورکند که

) 1(زمينه سازاستقالل  این کشور ازامریکا خواهد بود
وسرانجام،  باهمکاری منطقه ایی باکوبا توانسته است بيست 
هزاردکترومعلم کوبائی را درمقابل نقت باقيمت مناست جهت 
.پيشبرد برنامه های آموزشی وبهزیستی به ونزوئال  جلب کند  

لی کردن نقت انتقاد ازاوومورالس رئيس جمهوربوليوی  بخاطر م
حتی لوال رئيس جمهور برزیل ضمن . وگازنيز بسيارشدید بود

انتقاد ازمورالس گفت که  درجریان این ملی کردنها نبوده  است 
. چراکه کنسرن نفتی پتروبراس کشورش متضرر می شود

مورالس درعين پاسخ به همه انتقادها به لوال گفت که درتبليغ 
است واکنون آنها را به اجرا می انتخاباتيش این قول ها را داده 

اوبه لوال گفت که عالوه برملی کردن نفت وگاززمين های . گذارد
قول داد وعمل )  لوال( بزرگ راهم ملی خواهد کرد کاری که 

مورالس به منقدین گفت که خواهان رابطه باهمه ی . نکرد
 کشورهاهست ولی بدون 

. آقا باالسر  
طرقانونی کردن آن یکی دیگراز کشت کوکا و انتقاد ازمورالس بخا

مورالس دررویارویی با منتقدین . بحثهای نشست سران بود
گفت که قبال به کشاورزان قول ميدادند که اگرکوکا کشت نکنند 
. برایشان مدرسه ، بيمارستان ، مسکن وکار فراهم خواهند کرد

این امر موجب شده بود که دهقانان  درمناطقی که کشت 
ی رسيدن به  چنين کمک هایی کوکا کشت نشده بود هم برا

پس از آن که این برنامه شکست خورد  سروکله ارتش . کنند
وسپس روزنامه نگاران ، سياستمداران وسفرای اتحادیه اروپا 
پيدا شد تا شاهد سوزاندن ونابودی مزرعه های وسيع  کوکا 

."همه اینها یک دروغ بزرگ بود. " باشند  
ح اینکه چهارهزارسال است که کوکا مورالس ضمن توضي )  2 ( 

بخش اصلی زندگی مذهبی وآیينی ملل آند  را تشکيل می 
دهد،  گفت که راه حل موثرتر قانونی کردن کشت مجدد کوکا 

دراین رابطه . ودرعين حال مبارزه با تبدیل آن به کوکائين است
به هردهقانی چهارصد مترمکعب زمين برای کشت کوکا داده 

ه محصول آنها ارزیابی وقيمت گذاری ميشود سپس  هم
وسپس  تحت نظارت دولت به صنعت داروسازی برای استفاده 

  )3.(واگذارخواهد شد
وزیرخارجه بوليوی، چيکه هوانکادر، در تایيد این برنامه گفت که 

برگ " طبق تحقيقات وزارت بهداشت بوليوی  و دانشگاه هاروارد
باید جای آنرا درزنگ کوکا برای دانش آموزان ازشيربهتراست و

 تفریح مدارس  بگيرد 
 
چون آنها به کلسيوم نيازدارند وبرگ کوکا عالوه برپروتئين، آهن، 

."   شش برابربيشتراز شير کلسيوم دارد2ویتامين آ وب   
اگردرنظربگيریم که درميان  سه کشوراصلی توليد کننده 

تهيه  درصد آنرا 9  وبوليوی تنها 24 ، پرو67کوکائين  کلمبيا 
، باید علت این جبهه گيری مخالف عليه این  )4(ميکند 

  جای دیگری سراغ گرفت وآن جهت 60دوکشوررا درنشست 
گيری رادیکال ومخالفت علنی آنها با  برنامه های  نئوليبرالی 

چاوزدرمقابله باانتقادات پاره . ویرانگر دول امپریاليستی است

فاسد امریکای مرکزی ایی ازرهبران محافظه کاروتامغزاستخوان 
دوره نئوليبراليسم به سرآمده است ودوران جدیدی :" گفت

پاره ایی آنرا پوپوليسم می نامند تابر شکوه . شروع شده
."وزیبایی آن سایه افکنند  

برنامه های این دوکشوررا اگر سوسياليسم قرن بيست ویکمی 
هم ندانيم، حرکتی ضد نئوليبرالی وضد امپریاليستی است 

ی درمقابل یورش هارجهان گستری سرمایه درامریکای وبدیل
التين و تاهمين مرحله هم تاثيرمثبت خود را برجای گذاشته 

این برنامه گامی است مثبت که هم اکنون درآمریکای . است
دولت اکوادورنيز . التين بااستقبال روبروشده است

 ماه مه قرارداد بزرگترین شرکت نفت امریکایی، 17روزچهارشنبه
کسيدنتال پتروليوم، را لغو ودستورداد حوزه های استخراج نفت ا

واین است مایه اصلی نگرانی نشست  ) 5.(آنرا مصادره کنند
.سران اروپا وامریکای التين  

استقبال مردم ازچاوزواوومورالس این نگرانی ها را بشترهم 
کردبخصوص وقتی اغلب روزنامه ها این دورهبررا ستاره های 

آنهادرشب اول که ميهمان رسمی . ن کردنداین نشست اعال
 نخست وزیر وشب دوم که

ميهمان رئيس جمهوربودند هرچه سریع ترميهمانی ها را ترک 
 ميکردند وبه دعوت های نيروهای چپ ومترقی 

درهردوشب همه جایگاه ها . پاسخ ميدادند " 2آلترنانيو " و
نده باد چاوز، زنده بادچگوارا، ز" وبيرون آن  پربود وازآنها باشعار

چاوزضمن . استقبال می شد." زنده بادمورالس،  زنده باد بوليوار
 سخنرانی پراحساس خوددر

جوان که بودم اميدم چگوارا بود، امروزاميدم : " شب اول گفت
 شما جوانان، زنان وفقراهستيد، اکنون شمائيد که

را بيایيد جهان : " ودرپایان گفت." باید دگرگونيها را بوجود آورید
."  نجات دهيم، بيایيد برای انجام  این مهم  متحد عمل کنيم

وهمراه مورالس که اوهم هردوشب بعد ازاو سخنرانی می کرد 
باجمع درمحيط بازبا خواندن سرود انترناسيونال درجشن 

وموسيقی شرکت می کردند وسپس به ميان مردم می رفتند 
. وبه سواالتشان پاسخ ميدادند  

ردوجانبه بين سران صورت گرفت که روزسوم سيصد دیدا
تنها . ازمحتوای آن به وسائل ارتباط جمعی خبری داده نشد

حد اقل اینکه همه با : " دکترشوسل، نخست وزیر اطریش گفت
وازطرف جامعه! " هم دیالوگ داشتند  

اروپا بزرگترین موفقيت خود رااین اعالن کردند که درهمين سال 
پاناما، : اری باکشورهایمذاکره پيرامون منطقه آزاد تج

کستاریکا، السالوادور، گواتماال، هندوراس ونيکاراگوئه را آغاز 
!می کنند زیرا این کشورهارا بلوکی منسجم ارزیابی می کنند  

اکنون سه چهارم کشورهای امریکای جنوبی را چپ های  
مختلف اداره می کنند، اما تکيه چاوزومورالس برجنبش های 

آنها ازظرفيت های اجتماعی تهيدستان و اجتماعی واستفاده 
. ستم دیدگان جایگاه انقالبی ویژه ای به آنها بخشيده است

" آنها طرفدارسوسياليسم بوليواری اند ومورالس خودبرخاسته از
وکسی است که سنت "  جنبش برای سوسياليسم 

هميشگی حاکميت نخبه ساالری درامرکای التين  را درهم 
رحال تحقق کامل دوموئلفه اول هردورهبرد. شکسته است

تقسيم عادالنه درآمد نفت : سوسياليسم بوليواریند یعنی
درتحقق بقييه موئلفه . وشرکت سياسی مردم ازطریق رفراندم

به دست آنها، گسترش این بلوک " سوسياليسم "ها ی این   
وتالش درجهت بيرون رفتن ازمدارمناسبات سرمایه داری 

ياليسم همه این کشورها  راه امپریاليستی وگذاربه سوس
.چشم اندازاما اميد بخش است. درازی در پيش دارند  

 
:زیرنویس ها  

. ماه می14" استاندارد"  روزنامه -1  
. ماه می18" نيوز"  مجله -2  
  همان مجله-3
  همان جا-4
 ماه می                                    17استاندارد "  روزنامه – 5
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

2006       ه ماه م23                                



 17

  !آفريد" حکمت "   آقای علی جوادی، بارديگر 
  

  اميرجواهری لنگرودی
  
در .  آقای علی جوادی به آدرسم رسيده است ١۴شماره " آخرهفته"

« :  آمده است  آن۴ص* »اما کماکان سياسی : شخصی  « ستون
یکی ازسنتهای ارتجاعی دستگاه مافيایی مذهب برسميت نشناختن 

برای مثال چنانچه فردی بر مبنای . انين عرفی و مذهبی جامعه استقو
قوانين یهودیت ازدواج کرده باشه، حکم طالقش دردادگاه مدنی از زاویه 
سنت بی اعتبار است و خاخام های یهودی ازازدواج مجدد اوخودداری 

 وبعد ازطرح این اعمال - که این نکته غریبی نيست - » خواهند کرد
اما من چگونه با این « : امعه آمریکا وخاخام ها، می پرسد یهودیان درج

« :پاسخ این پرسش راخودش اینگونه می نگارد»  مسئله درگير شدم؟
رساله ای که دختربزرگم به آن مشغول شده است تم اش قوانين 

قانون ایالت نيویورک ازمرد یهود می خواهد که . خانواده درآمریکا است
عدم تطابق این ! مذهبی خود صرف نظر کند" قح"درزمان ازدواج ازاین 

ودر ادامه » .قانون با قانون اساسی آمریکا موضوع رساله اش است
. چند ساعتی با هم سروکله زدیم . نظرمن را جویا شد« : آمده است 

آقای علی آقا به ما نمی » مبنای حرکت من برایش قابل هضم نبود
اش برای دختر خانم » کتمبنای حر« گوید و توضيح نمی دهد که چرا 

؟ برسر پاسخ گویی براین » قابل هضم نبود« حقوق خوانده اش 
دختر خانمت که رشته : پرسش است که من به آقای جوادی می گویم 

حقوق را دنبال می کند، یک چيز را می فهميده که شما آنرا دراساس 
 در نمی یافتی و آن همان نکته بد آموزی است که تخم لقش را منصور

" آزادی منع حجاب وقانونيت آن توسط دولت ها" حکمت عزیز شما در
 حتما به آن –دراین نوشته ! درحزبتان بعنوان تزهایی  کاشته است

 چرا که قبال هم ما این پاسخ را به شما در ُکل جنبش -خواهم پرداخت 
چپ دادیم ولی  رهبری حزب شما،  نه بدان پاسخی داد ونظری افکند 

حرفی زد از سر صدق نبود که من در مقاله قبلی ام به  آنجا هم که .
برای اینکه او هم متاسفانه به مانند مال . شما آدرس اش را دادم

! نصرالدین، مرکز عالم را آنجا می دید که ميخ تویله اش را کاشته بود
برای ایشان هم داده های نظری اش خطا ناپذیرمی نمود وهمين شما 

  .  فهم مهم مسئله به دست اندازمی اندازدرا به یکسونگری نسبت به
می دانيد ما یک ازدواج مدنی داریم که دست آورد انقالب کبيرفرانسه 

است ودیگرآن ازدواج مذهبی که در هرآئين و کيشی، راه و رسم خود را 
شما درهر مذهبی که ازدواج کنيد، مجبورید که خود تان راثبت . دارد
مگر اینکه همزی . اج اش را ثبت نکند امکان ندارد که آدم ازدو. کنيد

اما کسی . باشه وبر سر عدم ثبت وحقانيت آن با هم به توافق برسند
که اعتقاد به مرام ومسلکی دارد، همواره به رویه مذهبی اش هم 

فکر می کنيد چه چيزی یک یهودی را وادار ميکنه که . متوسل می شود
 صرفنظر ازاینکه –.  است تائيد یه خاخام را بگيرد؟ صد البته اعتقادش

 . -شما ، من و ما چه فکر کنيم، قبولش داریم و یا پس اش می زنيم
اگرهم قراراست به قانون چشم داشته . یهودی اینگونه می اند یشد 

قانون دمکراتيک اینطوری نيست که، حتما و حتما قانون ضد . باشيم 
ی برا. مذهبی باشد یعنی منعکس کننده ستيز با مذهب باشد

جلوکيری از کلی گویی ها دراین رابطه، باید به شما یاد آور شوم؛ جزء 
 ١٧٩١ده بند،  متمم قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا که در سال 

کنگره هيچ قانونی درباره برقراری « : تصویب شد، بند اولش آمده است
مذهب یا ممنوعيت ِاعمال آزادانه آن یامحدود کردن آزادی بيان یا 

عات یا حق مردم برای گردهم آیی مسالمت آميز و عرضه کردن به مطبو
پس » حکومت برای برطرف کردن مشکال تشان، تصویب نخواهد کرد

می بينيم که در نحوه بيان و فرموالسيون دفاع از آزادی ها در قوانين 
و این جزء بنيان ها » کنگره حق ندارد« : آمریکا صریحّا گفته می شود 

ت بيان در قانون اساسی اروپایی و حتی فرانسه بر این صراح. است 
اتفاقا این همان نکته ای است که دختر  .آمده ازانقالب ، وجود ندارد

خانم ات به جهت آشنایی به دانش حقوق و به لحاظ استقالل رای 
ازخویشتن خویش و دوری از نظرات صد درصد ایدئولوژیک شما که 

مت که برای شما امروز به پدرش باشی وایده های آقای منصور حک
مثابه همان خاخام برای یهودیه، می تواند عمل کند ، ا صل پذیرش 

آزادی و دمکراسی را درآمریکا ازشماها، بهتر فهميده است که در جهت 
قانون بر سر جای خود و لی . عدم تعميل عقيدتی باید گام برداشت

 مگر اینکه –واهد یهودی را نميشود، وادارشان کرد که تائيد خاخام را نخ
دقيقا همانطور که متاسفانه از شما ها . پاسبان بر سرش بگذاریم 

 ، یهودی فکر می - نميتوان خواست، آن نگویيد که شيخ اجل می گفت 
کند که خاخام ، پاسدار قوانين الهی است، همين است که در خفا به 

   .قوانين عرفی ومدنی پشت می کند
قش است که از سرارادت خالصانه اش   بيگمان آقای علی جوادی ، ح

 - ، مرتب ارادتش را ابراز دارد - رهبر حزبش-به آقای منصور حکمت 
و چه " شخصی " هرجا که باشه وهرفرصتی که دست بدهد، چه 

اش  " کماکان سياسی" خيلی خيلی خصوصی ام که باشه ، بازهم 
گيرش ته آقای جوادی، آنجا که کف! کنه تا به نتيجه دلخواه اش  برسه

پاسخ به » قابل هضم نبودن « دیگ گير می کند، در جهت آسان کردن 

در خالل بحثهایمان جزوه حجاب گيت « : دختر خانمش، ادامه می دهد
راه کارگر نادر در زمينه حقوق کودک ووظيفه جامعه دردفاع از حقوق 

مقاومتهای اوليه اش سست . کودک را به انگليسی با هم خواندیم
ه عمق مطلب و جوانب انسانی نگرش ما بيشتر پی شده بود ب

«  :و همانجا بال فاصله نهانش را بروز می دهد و می نویسد » ....ميبرد
در این » ...اما حيف که نه در زمان حيات نادر...احساس خوبی داشتم 

اولين نکته ای را که می خواهم : رابطه باید خدمت علی آقا عرض کنم 
ی وهمدردی ام ادا کنم این استکه؛ من هم به با صميميت وبيان همراه

او را ) منصور حکمت(سهم خود متاسفم که دخترت در زمان حيات نادر
طرفه . این را به جّد واز سرمهر بر قلم می آورم ومی نویسم. نشناخت

خود به " احترام" آنکه آقای علی جوادی ما برای نشان دادن ارادت و
ست بدارد وبدو مهر بورزد و یا با منصور حکمت که حق دارد او را دو

ی " آخر هفته"به دخترخانم اش ، " احترام بسياربرای نادر"بازتاباندن آن 
به گونه ی شرح ماجرا کند تا دل او را نيز به رحم آورد و من مجبورم 

خود ساخته حککا آشنا » حجاب گيت« خواننده گان را به پيشينه این 
  .  کنم

  - ١٩٩٧  سيمنار چهار آوریل - همان شرح داستان برمی گرده به 
با " زنان وبنياد گرایی" سميناری به کوشش نشریه سوئدی زبان 

« حول مسئله ) مرکز آموزشی، فرهنگی سوئد(اف .ب . همکاری آ
با » ستم جنسی وارد برزنان درسوئد، به ویژه زنان مسلمان 

نم خا. حضورسخنرانان جوان غيرمذهبی با پيشينه خارجی برگزارشد 
حجاب اسالمی باید برای : " اسرین محمدی هم که آنروزها با اعالن 

به مطبوعات دست راستی و " زنان مسلمان درسوئد قدغن شود
همچنين رادیو و تلویزیون سوئد راه پيدا کرده بود برای سخنرانی دعوت 

خود، از ! ، برای تامين امنيت)خانم اسرین( شده بود، هر چند ایشان
  ...رامتناع ورزیدحضور در سيمنا

ممنوعيت «  یکی ازمسائلی که دراین سيمنارمورد بحث قرارگرفت 
" بود که فعاالن حزب کمونيست کارگری ایران ازطریق » حجاب اسالمی

که از تشکيالت های " کمپين بين المللی دفاع ازحقوق زنان درایران
لت جنبی حککا، بارها ازدولت و مقامات سوئد درخواست کرده بود تا دو

ممنوعيت حجاب « سوسيال دمکرات سوئد بر خواست اینان گردن نهد و
  . آن سيمنار برگزار شد.نماند» قانونی « را » 

ازفردای آنروز فعاالن حزب به شکل وسيع وکم سابقه ای درسطح 
مطبوعات حزب به تحریف وقایع و حقایق برآمدند تا دیدگاه خود را موجه 

وانه برنامه مدون خویش در یک جلوه دهند و منصور حکمت به پشت
دنيای بهتر، به برخوردی یکسویه وحق بجانب با داده های ذهنی خود 

غافل از اینکه . را نيز به ميان کشيد» سازمان  راه کارگر« پرداخت وپای 
سازمان ما هم برسراین موضوع یعنی دفاع اصولی ازدمکراسی وحق 

کم نمی آورد  تا آزادی و مدعيان آزادیهای بی قيد وشرط سياسی 
خشک وتررهبری حزب، مطبوعات ریز ودرشت اش و سایر نویسند گان 

  . آنرا بی  پاسخ  گذارد
برای من ُپرآشکار است؛ حککا مجبور است چون بازار عطاران، همواره 
تراوشات های ذهنی رهبری که رودست حضرات مانده، را یا مجموعه 

  یا باید یک جوری -د خند ند تا خود کنند ، خود خرند و خو-آثارش سازند
تکه تکه آبش نمایند ، اینه که مجبورند ، مرتب الیه بد ند تا مشتری بازار 

   !پيدا کنند
چه نيک ! پنداری ؛ غبار که می نشيند، مه برمی خيزد تا باران ببارد

  !هردم ازاین باغ بری ميرسد: گفته اند
ان روزتا به امروز، جدا از این همه ، باید به اطالع شما برسانم؛ از هم

ساخته و پرداخته ذهن آقای نادر شما یک  » حجاب گيت راه کارگر« این 
زنان پاسبان ها و مبارزه با « : نقد همه جانبه ای  با خود دارد به نام 

شما هم نام » پاسبان گيت « که درواقع می شود آنرا نقد* »حجاب 
ربار بجهت انتقالش به دراین نقد که من تنها نکاتی ازآن را دیگ. گذاشت 

دختر خانم حقوق دان محترم شما مجبور به باز نویسی اش هستم ، 
همه انگارهای ذهنی رفيق تان منصور حکمت،  مورد به مورد نقد شده 

ولی در محرمات دستگاه حزبی شما این نقد سازمان ما تا به امروز، 
  .خواندنش چون کفرابليس به بایگانی سپرده شده است 

د از شما  متشکرباشم که در خصوصی نویسی ات ، به حریم  من بای
کنی وبا تحميل " کشف حجاب " سياسی هم ناگزیر وارد می شوی تا 

یک سویه انگاره های فکری ات به دختر خانم دانشجوات ، باردیگر آن 
 که –ژست های هاليوودی خانم اسرین محمدی در نشریات سوئدی 

اله  پر وسواسش د رنشریه آوای  درمق–* تماما رفيق رضا چيت ساز
برسرزبان ها بياوری تا من . زن، آدرس های آن نشریات را نوشته است 

جدا ازاین، از شما .  شما را دیگربار برمال  نمایم » پاسبان گيت « هم 
ی تو این فرصت را فراهم نمی آوردی " آخر هفته" متشکرم ، که اگردر

ا با هم قاطی کنی، من ر» شخصی واما کماکان سياسی« که مسائل
  . هم به سروقتش نمی رفتم 

 * * * * * * *                                      
اينگونه   سارا محمود:اما ببينيم رفيق سارا محمود درُکل چه می نویسد

درمقاله ای » ک٠ک٠ح « حزب کمونيست کارگری« : شروع می کند
از منع » راه کارگراسالم، حقوق کودک وحجاب گيت « تحت عنوان 

اجباری حجاب کودکاِن خانواده های مسلمان دفاع کرده تا جايی پيش 
  حجاب، اگر نتوان  رفته است که پيشنهاد داده در صورت نقض قانون ضد
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   ...آقای علی جوادی،                 
  

 ٠کودک را مجازات نمود، برای والدين مجازات هايی در نظر گرفته شود
متهم می شود که با سياست هايش مبنی »  راه کارگر«درهمين مقاله
های آزاديخواه در حمايت از کودکان وزنان ومشروط کردن وبر بسيج نير

بخش خصوصی « قوانين حمايتی به اصول دمکراسی، مساله را به 
واگذار کرده است و به منظور جلب حمايت مسلمانان » ومکانيسم بازار

» .برابر کودک وکنارآمدن با حجاب استخواهان اقتدار کامل خانواده در 
اين مقاله که در مضمون خود در رابطه با تقريبا تمامی مقوالت مربوط به  

بحث از قبيل مفهوم مدرنيته، رابطه دولت وجامعه مدنی، مبنای 
مشروعيت قانون وپاسبان، مساله هژمونی، تئوری آزادی ها، تئوری 

ا تئوری مارکسيستی دولت وحزب وغيره درجدال همه جانبه ای ب
است، متاسفانه به روال متداول اين حزب با فحاشی، جعل، اتهام زنی 
ونسبت دادن مواضع غير اصولی و ناروا به راه کارگر اشباع شده است، 

به طوری که بيرون کشيدن يک جمله مستدل از زير خروار ها فحش 
يران سارا محمود، زن وقدرت سياسی در ا(  » ٠٠٠٠واتهام دشوار است

   ) ١٣٧٩ ، ناشر راه کارگر، چاپ اول اسفند ٢٩و٢٨ص 
شگاهی ن بين نگاه دختر خانم دایمن در باال آوردم که يک تفاوت مضمون

ن اينکه او، آزادی آوجود دارد و يک استادیک پدر وه عنوان بات با شما 
شته وشما اهای بی قيد وشرط سياسی را در عمل اجتماعی قبول د

  وهمين است که٠ داريد و در عمل پاسبان دولت ايددر حرف به آن باور
انونی قاز کسانی که طرفدار منع « :  سارا محمود می آوردرفيق مان

گساالن يا کودک ــ هستند، مکرر شنيده ايم که حجاب رحجاب ــ برای بز
فقط يک پوشش نيست وسپس همين مضمون ارتجاعی را دليل قانع 

ه دهم استدالل  درحقيقت ُن٠رندوشمار می آبکننده ای برای منع آن 
طرفداران منع حجاب به شرح مضمون اجتماعی واثرات منفی آن 

 حجاب از همين اختصاص دارد وبه نظر آنها دليل اصلی ضرورت منع
 مضمون ناشی می شود، به همين دليل هم کسانی را که از منع
 ٠قانونی حجاب دفاع نمی کنند، متهم به حمايت از حجاب می نمايند

 چرا که اصل آزادی ٠ولی کار درست از همين جا خراب می شود
پوشش مثل بقيه حقوق پايه ای مشروط به استفاده مترقی از آن 

وشرط  نيست واساسا به همين دليل اين آزادی ها، آزادی بی قيد
 اگر آزادی بيان يا حزب يا پوشش منوط و مشروط ٠خوانده می شوند

یا  بودن مضمون بيان يا حزب به مترقی بودن يا حتی خنثی باشد
 به عبارت ديگر استناد ٠پوشش، ديگر از آزادی نشانی باقی نمی ماند

به مضمون ارتجاعی حجاب برای ممنوع کردن آن، منطق و اصل آزادی را 
 بر خالف آن چه که ممکن است ظاهرا به نظر ٠زير سئوال می برد

ادی بيان يا برسداهميت اين اصل درمورد پوشش به لحاظی حتی از آز
حزب بيشتر است، زيرا آزادی پوشش با درجه پيشرفت اجتماعی ارتباط 

مستقيم دارد وجامعه ای که در آن بتوان آزادی پوشش را ممنوع کرد، 
 باشد که آزادی پوشش را می پذيرد،  ایبايد عقب مانده تر از جامعه
حات سارا محمود، همان ماخذ، صف( » ٠٠٠اما آزادی بيان را نمی پذيرد

 بدنيست چنانچه به این  قسمت که خواهم آورد ، نه از سر )٣۴و٣٣
پيشداوری ، بلکه واقع بينی سياسی نظر افکنی، چرایی حوزه اختالف 

مشروط به آنکه . دختر خانم جوانت و خود را تا حدی در می یابی 
  ! بردگم ها فایق آیيم

به عنوان اگر قرار باشد دولت « : سارا محمود می نویسد ومی پرسد 
داور مضموِن اجتماعیِ  لباس حدود آزادی پوشش را تعيين کند، کجا 

باید بایستد و چه بر سر مردم خواهد آمد؟ همين دستاوردهایی که در 
چند دهه اخير درغرب و در پی یک جنبش مدنی گسترده بوجود آمده 

 و البته آینده معلوم –اگر در غرب در شرایط کنونی . فنا خواهد شد
 این کار دشوار به نظر می رسد و در کشور های ما که زیر – نيست

سيطره استبداد و ُسنت هر دوست ، بدون تبليغ هار آزادی پوشش هم 
دست ُسنت واخالق حاکم و هم دست استبداد برای قالب گرفتن مردم 

در جمهوری خلق چين کراوات و کت وشلوار نشانه یوغ . بسيار باز است
م مجبورشدند درهيئت ظاهری خود به عروسک امپریاليسم بود و مرد

های ساخت یک کارخانه شبيه شوند و در جمهوری اسالمی ایران، 
زنان مجبور شدند نه فقط حجاب بسر کنند، بلکه همه سياه و سرمه 

وبرای اینکه  ) ٣۵همان ماخذ، ص( » .ای و خاکستری پوش شدند
 یاد آورمی گردد عناصر اصلی آزادی های بی قيد وشرط را باز شناساند،

اهميت آزادی بی قيد وشرط در انتخاب لباس و « : و ادامه می دهد
خارج کردن آن از حوزه اقتدار عمومی و دولت به حدی است، که در این 

زیرا در این صورت . مورد اختيار را به رای اکثریت هم نمی توان واگذار کرد
جاب داشته باشند، اگر مثال مردم تونس رای  دادند که همه زنان باید ح

چه باید کرد؟ آیا مثال به دليل آن که ما با نسبيت فرهنگی مخالفيم، 
باید به زنانی که در چنين کشورهایی با دشواری های زیاد توانسته اند 

به حداقلی ازآزادی های پایه ای دست یابند، حکم کنيم دیکتاتوری 
 از چنين مصيبتی اکثریت را بپذ یرند و حجاب بر سر کنند؟ برای جلوگيری

 دیکتاتوری یا دمکراسی –است که آزادی ها را از دخالت هر نوع دولت 
ومن مجبورم که شما را با  ) ٣۵همان ماخذ ، ص( » . مصون کرده اند–

» حجاب گيت « نتایج پایانی  نوشته رفيق مان همراه گردانم تا تفاوت 
  .ن روشن شودشما برای همگا» پاسبان گيت « یا » قانون گيت « ما با 

همين چندی پيش بود که اعضاء این حزب « : سارا محمود می نویسد
راه افتاده بودند و در هر کوی وبرزن جار می زدند که از دمکراسی و 

حکومت قانون بيزارند وآنها را فریب بورژوازی و کالهبرداری ایدئولوژیک 
  !!   واین یعنی مارکسيم– اما به آزادی معتقدند –می دانند 

امروز سخن از آزادی هاست و . خوش بود گر محک تجربه آید به ميان 
آزادی پوشش، آزادی مذهب، برابری حقوق مهاجر و : حقوق شهروندان

حاال عليه همين آزادی ... ميزبان ، برابری حقوق مسلمان وغير مسلمان
ها و همين برابری حقوق شهروندان که دیگر هر بورژوازی مرتجعی هم 

 را پذیرفته، به دولت و پاسبان متوسل می شوند، آن هم در غرب آنها
نه دولت و پاسبانی که وسيله ِاعمال حاکميت مردم است، بلکه به 
! دولت وپاسبانی که مجری سياست های بورژوازی مهاجر ستيز است

برای ما از اول هم معلوم بود که این ها که مشغول  تئوری بافتن 
آورند، و نه اصال سر وته حرف هستند نه از مارکسيم سر در می 

خودشان را می فهمند، آنروز که بوق را از سر گشادش ميزدند و در 
دفاع از آزادی عليه دمکراسی داد سخن می دادند، نه می فهميدند که 

است  و نه می » عرصه بازارعقاید« آزادی در مفهوم حقوقی آن 
به عصر فهميدند که در مارکسيسم تا زوال کامل دولت که مربوط 

رهایی از همه اجبارهاست، تا دولتی نباشد که آزادی های مدنی را 
  . از آزادی خبری نخواهد بود– چه بورژوازی چه کارگری –پاسداری کند 

امروز هم که از سر بام افتاده اند و طرفدار دولت وپاسبان شده اند، نه 
منشاء   -... آزادی رای، آزادی انتخاب–می فهمند که همان آزادی ها  

مشروعيت  دولت و پاسبان است و نه می فهمند که دفاع از قانون و 
پاسبان  بی توجه به این که این قانون از طرف چه کسانی تدوین شده 

و پاسبان از چه کسانی دستور می گيرد، نفله کردن تئوری دولت در 
نمی گذارد این ها » بازار عقاید« ُ لود گی در باره .مارکسيسم است 

د که در باره قانون به شکل بسيار وحشتناکی بند را آب داده اند، بفهمن
و گرنه هرقدر هم از مارکسيسم بی اطالع باشند، الاقل با مقایسه 

حرف های دیروز و امروز شان باید در می یافتند که این ماجرا به جای 
حزب کمونيست » قانون گيت « . راه کارگر باشد» حجاب گيت « این که 

کسانی که بدون « : در ادامه آمده است » .آب در آمده استکارگری از
اعتنا به ماتریاليسم تاریخی وتئوری مارکسيستی دولت در باره حدود 

مداخالت دولت در زندگی مردم قواعدی ثابت ومعتبر برای همه زمان ها 
و همه جوامع ارائه می دهند، آشکار است که دولت را پاسدار حقيقت 

. مدنی را قلمرو تنگ نظری ها و آزمندی ها ميدانند و فضيلت، و جامعه 
. صاحبان چنين نظریه ای نمی توانند تئوری آزادی ها داشته باشند

چنين کسانی طبيعی است که بخواهند با متوسل شدن به قدرت 
و زورچپان کردن مدرنيته توی حلقوم ) هر قدرت سياسی ( سياسی

  دارند به هر دولت غير مردم، جامعه را مدرن کنند، چنين کسانی حق
از حلقه نيمروزیان گرفته تا بنياد » مهاجر ضد مذهبی « مذهبی و هر 

پژوهشگران، از اشرف پهلوی، مهاجر ضد مذهب  مدرن تا  وزیر ضد 
مهاجر سوئدی  متوسل  شوند تا  دشمنان  مدرنيته یعنی این زنان 

 سوم لچک به سر و این مردان مسلمان را که در بيغوله های جهان
ميلولند و حاال هم منظره مدرن و زیبای غرب را با گتوسازی آلوده کرده 

 ریشه کن کنند، بی آنکه به خود زحمت دهند و ببينند این زنان –اند 
ومردان در کجای جامعه و تاریخ ایستاده اند، در جای لگد مان شدگان 

مود رفيق سارا مح)  ٩۴همان ماخذ ، ص( »!یا در جای لگد مال کنندگان
  :می نویسد 

  عليه هر گونه آدم مسلمان براه -   حککا -جنگ صليبی که این ها  « 
انداخته اند و نفرت و کينه ای که این نوع جنگ های مذهبی ایجاد می 

کند، چنان چشم عقل را بر آنها بسته است که حتی وقتی به طور 
ا حسی به حقيقت نزدیک می شوند، با لجاجت آن را انکار می کنند ت

مبادا مجبور شوند شمشير عریان برای پيشبرد جهاد مقدس را غالف 
مکانيسم اجبار و « : می نویسند:  به چند نمونه نگاه کنيم . کنند

تحميل در خانواده بنيادی تر و پوشيده تر و سيستماتيک تر ازاین 
هاست،  کسی به زور اسلحه حجاب بر سر کودکان نمی کند، زیرا 

ادر را مورد تردید  قرار نمی دهد، برای کودک از کودک اراده پدر و م
دست دادن محبت پدر و مادر، نداشتن تائيد آنها، رنجاندن آنها یک 

اما خوش خياالنه گمان می کنند اگر کودک را در برابر » ...کابوس است 
دو راهی انتخاب  دولت یا پدر و مادر قرار دهند، کودک حتما دولت را 

  !انتخاب می کند
اگر کودک کنار قانون و دولت عليه پدر و مادر مسلمان :  یسندمی نو

به سراغش خواهند » بایستد، آنها بعدا در صف اتوبوس و در راه مدرسه
آمد، اما مبارزه با تعصب پدر و مادر و افزایش حمایت از دختران حانواده 

های اسالمی و کمک سازمان های زنان و حمایت از کودکان وسایر 
توسل به مکانيسم بخش « توده ای را با سبکسری سازمان های 
می خوانند واصرار دارند حتما پای قانون و پاسبان را به » خصوصی وبازار

  !ميان بکشند و کودک را وادار کنند کنار یکی عليه دیگری بایستند
بر » مهاجرین محروم« و » خلقی ها« حجاب را بيشتر :  می نویسند 

 ازآنها نفرت دارند، اما تالش برای ها» راسيست« سر می کشند و
« به ال قيدی » مهاجرین محروم« و » خلقی ها« مبارزه با توهم 

« چرا که به گمانشان . می خوانند» دیالوک انتقادی« و » ارشاد
» خلقی ها« همين دو دسته حی و حاضر یعنی » استاندارد روشنگری 

  ا از طرف دیگر ر» راسيست ها « از یک طرف و » مهاجرین محروم « و 
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   ...آقای علی جوادی،                     
  

تقسيم کرده است و این مدافعان این » مدرن« و » ُامل « به دو گروه
وظيفه خود می دانند،  کنار راسيست ها » استاندارد روشنگری« نوع 

آنوقت . مدرن عليه خلقی های ُامل چماق  قانون  را ّعّلم کنند
معلوم . هم راه می اندازند» جهانی« هندکان فدراسيون شورای پنا

» مدرن « و » جهانی« نيست چرا حرف دلشان را از طریق این شورای 
« و پاسبان های » مدرن « سرراست نمی گویند و از دولت های 

  که پایه –شان نمی خواهند ُد م این خلقی های ُبوگند و » محترم 
رند و به طویله ای که به  را بگي–مادی و منشاء پوپوليسم هم هستند 

  !!آن تعلق دارند پرتاب کنند
. مساله حجاب کودک  گریبانگير مهاجرین ایرانی نيست:  می نویسند 

سمپاتی فوق العاده زیادی به زندگی اروپایی دارند و دقيقا با « این ها
بنابراین با استاندارد های تقليل » انزجار از اسالم به این جا آمده اند 

هستند، این مهاجرین دیگر کشور های » مدرن « نگری یافته روش
محسوب می » ُامل « اسالمی هستند که بر اساس این استاندارد ها 

حزب محترم کمونيست : نتيجه این تقسيم بندی روشن است . شوند
ایرانی  می خواهد  که با مهاجرین ُامل  » مدرن « کارگری از مهاجران 

و وظيفه پاسبان و دولت ميزبان را سایر  کشورهای اسالمی  بجنگند 
این که در ميان مهاجرین، ضد حجاب ایرانی ! خود راسّا به عهده  بگيرند 

هم هستند کسانی که بساط رمالی برای رضا پهلوی دوم پهن کرده 
اند و همان زمان که او ورد  دمکراسی  می خواند، این ها برای  پيدا 

ی را بازسازی کند، سفره کردن دستی  نيرومند که ایران  شاهنشاه
ابوا لفضل پهن می کنند، این که در ميان مهاجرین مدرن ایرانی بخشی 

هم هستند که دستی به جام باده و دستی به زلف یارهم به رژیم 
اسالمی و هم به ریش هر چه کارگر و زحمتکش مدرن یا اُمل ، و هر 

ست چه دمکراسی و آزادی و برابر ی است، می خندند، این که در
همان مهاجرین دیگر کشورهای اسالمی هستند که نياز سوزانی به 

و » امپریاليستی« روشنگری دارند تا زخم هایی را که از مدرنيسم نوع 
آتاتورکی خورده اند با اسالم مرهم نگذارند، این ها هيچيک برای این 

چرا؟ چون وقتی . مهم نيست» کمونيست کارگری « حزب به اصطالح 
ی  روشنگری به بی حجابی تقليل داده شود و منبع الهام استانداردها

قوانين ازلی و ابدی گردد، دیگر تحليل طبقاتی و تجزیه مهاجر به کارگر و 
زحمتکش و سرمایه دار مفتخور، به دمکرات و آزادیخواه و مستبد، به 
مدافع امپریاليسم و ضد امپریاليسم، به مردم و ضد مردم از ُمد می 

: م ازلی و ابدی و مستقل از زمان و مکان باقی می ماندافتد، دو مفهو
 و مهاجر زحمتکش و آزادیخواهان و –متجد د ضد مذهب و ُامل مذهبی 

کمونيست ها موظف می شوند در کنار صف رماالن مباشر رضا پهلوی و 
عياشان بی هویت و وزرای ضد مهاجران مدرن عليه مهاجر ُامل کشور 

قط اسالم گرایانند که صف ها را قاطی می آیا ف! های اسالمی بجنگند
صد البته دیروز و امروز پاسخ به این )  ٩٧همان ماخذ، ص( کنند؟

سارا محمود می .  پرسش اساس بحث مان را روشن می سازد
  صحبتی از چادر کشيدن از سر زنان آن هم -  حککا–ما « : نویسد

 پوشش دفاع می ما صريحَا از آزادی« ، » ...توسط پاسبان ها نکرده ایم
 فهميده اند بد ٠فقط می خواهيم از حقوق کودک دفاع کنيم» کنيم 

 جوری بند را آب داده اند وبايد با توسل به حقوق کودک نوعی آن را
 مگر می شود قانون ٠لی بسته است  اما راه ماستما٠ماستمالی کنند

 که وضع کرد وبرای تمرد از قانون مجازاتی وضع نکرد؟ اين سئوال به حق
» اگر کودک از قانون متحد کردن اجباری اطاعت نکرد چه بايد کرد؟ « 

 تالش می کنند از پاسخ طفره بروند و ٠گريبان آنها را رها نخواهد کرد
اين که با موارد عدم رعايت قانون چه برخوردی بايد بشود، « : می گويند

چيزی است که بايد جداگانه و با درنظر گرفتن جنبه های مختلف 
اول !! چه پاسخ فيلسوفانه ای » ساله راجع به آنها اظهار نظر کردم

حتی در !! قانون وضع می کنيم و بعد به عواقب آن فکر می کنيم 
فرانسه هم نه خود قانون، بلکه نحوه اجرای آن و مجازات متخلف بود که 

 البته راههای ديگری به جز چادر ٠مدتها مقامات را زمين گير کرد
 در فرانسه عملی ٠کودک توسط پاسبان ها هستکشيدن از سر 

 آيا همان راه خشن رضا ٠اخراج اين دختران از مدارس : شده است 
شاهی عواقب بهتری برای اين دختران نداشت؟ به هرحال رضا شاه 

خود را صاحب مملکت وملت احساس می کرد و می دانست با اخراج 
 برای وزير ٠برسددانش آموزان ممکن است مالکيت اش تقلبی به نظر 

فرهنگ فرانسه، آن چه بر سر دختران اقليتی مهاجر ميآمد، چنين 
آيا راه ديگری هم هست؟ آری، مقاله نويسان حزبی : عواقبی ندارد

نقشه هايی در سر دارند، اما گويا چنان شاهکاری است که حتی 
 هم که عادت دارند، هر نامعقولی را بی پروا ٠ ک٠ ک ٠تئوری بافان ح 

يند، جرات ندارند سر راست آن را فاش کنند، جويده جويده می بگو
وباالخره شايد بايد به اين هم اشاره کرد که اين اولياء هستند « : گويند

لياء وراستی اين ا» که در قبال نقض قانون پاسخگو هستندو نه کودک 
مکانيسم های خصوصی « را چگونه بايد مجازات کرد؟ شما که راه همه 

 ايد و می خواهيد مستقيما به قانون جرايم عمومی متوسل را بسته» 
راه که بتواند ريشه » کوتاه ترين و کم مشقت ترين «  شايد ٠شويد

مهاجر ُامل را از خاک مدرن غرب هم درو کند، اين باشد که سرپرستی 
گزافه ! ديد و خودشان را از کشور اخراج کنیريبچه هايشان را از آنها بگ

خره اگر شما خفيف ترين مجازات های ُجنحه، يعنی  باال٠نمی گوئيم 
اخطار و جريمه نقدی را هم در نظر بگيريد، وقتی جرم تکرار می شود، 

ناچاريد به مجازات شديدتری متوسل شويد و تنها راه هايی که می 
يا سلب حق سرپرستی کودک، يا زندان ــ يعنی از : ماند اين است

ه مدنی ــ و مطمئين باشيد وقتی دست دادن کار، يعنی طرد از جامع
که با منطق آپارتايد حرکت کنيد و تبعيض حقوقی بين شهروندان آن هم 

همان ( » ٠بر پايه مذهب شان قائل شويد، جرم حتما تکرار می شود
آنوقت چنين کسانی ادعا می « : همو ادامه می دهد ) ٩٩ماخذ، ص 
سازی طرفداران  رحمت به گتو ٠سازی ناخشنودند» گتو« کنند که از 

 اينها با شمشير ٠نسبيت فرهنگی، حداقل آن ها با پنبه سر می برند
روند زخم خورده و سرخورده آيا عجيب است که اگر از ه اين ش٠آخته
دامن مسجد ومال پناه بگيرد و به لقمه  در  وردمار به افعی پناه بب شر

رصت چرب شکارچيان سفارت جمهوری اسالمی و بنياد گرايان منتظر ف
  ؟ !تبديل گردد

اساسَا به نظر می رسد برای تئوری بافان اين حزب غير قابل تصور 
باشد و مامور » شهروند« باشد که کسی به حجاب معتقد باشد، اما 

  !جمهوری اسالمی هم نباشد
پديده بنيادی ازلی و « کسانی که مثل کشيش های کاتوليک در باره 

خيره  پروسه با شکوه و« شکل گيری حيات يک انسان در » ابدی 
 روند  بريدن « موعظه می کنند تا سقط جنين را » حاملگی وتولد کننده 

بخوانند و در نتيجه به زنان القاء کنند که » شروع شده  زندگی ای که 
سقط جنين قتل نفس است و در سرمايه داری مکروه و در 

سوسياليسم ممنوع، آری چنين کسانی عجيب نيست اگر نفهمند 
ی بين غسل تعميد دادن نوزاد و اشهد خواندن در گوش نوزاد وجود فرق
ودر هر دو حالت والدين، پيام مذهب خويش را در گوش نوزادی . ندارد

می خوانند که بدون اراده خود در خانواذه آنها پا نهاده و هردو راه و رسم 
و معتقدات و تعصبات خويش را به او می آموزند و اگر قرار باشد قانون 

 چنين کسانی بی ٠جلوی يکی را بگيرد، بايدجلوی آن يکی را هم بگيرد
آنکه خود بدانند و بی آنکه خود بخواهند برای خمينی و شيخ حسن 

 تن دادن به اعالم ٠نصراهللا و عباسی مدنی لشکر درست می کنند
جهادچنين کسانی عليه لشکر اسالم عين سفاهت است، زيرا از اين 

همان ( ٠ ترين نوع اسالم تغذيه خواهد کردجهاد متحجرترين وقشری
رفيق سارا محمود مطلب خود را اينگونه به پايان می ) ١٠٠ماخذ، ص 

 در باره مجاهدين نوشته بودند ٠ ک٠ ک ٠روزی تئوری بافان ح « : برد
وارد شده اند و ديگر چيزی ندارند و اگر اين » در فاز فانتزی« که اين ها

 حاال ٠نخواهد کشيد که متالشی شوندروال را ادامه دهند، طولی 
 فقط معلوم نيست چرا ٠خودشان به همان سرنوشت دچار شده اند
شان را بگويند، وظيفه خود  فرقه های در حال زوال قبل از اين که اشهد

چون ! می دانند، حتما پا توی کفش راه کارگربکنند؟ چرا، معلوم است 
وری اسالمی به استبداد راه کارگر حاضر نيست در مقابل استبداد جمه

هايی که زير نقاب اسالم حقيقی يا کمونيسم کارگری پيش می آيند 
همان ماخذ، (٠تن در دهد و جباريت را در هر چهره ای افشاء می کند

  ) ١٠٠ص 
 آقای علی جوادی ، حال که قسمت های محدودی از نقد سارا محمود 

اختالف مان بر سر وردم، اميدوارم روشن شده باشد که حوزه آرا عينَا 
  چيست؟ 

آيا می توانی همين مختصر را که مضمون اصلی : خواستم بپرسم 
مجادله دخترخانم جوانت با شما و انديشه حکمت بود را برای تدقيق تز 

 که فهم او به تحصيلی دانشگاهی اش در دفاع از آزادی و دمکراسی 
 و با – بودما بمراتب از شما نزدیک تر بود و در اساس حق هم با او 

 مبنای "توجه به چند ساعت سر وکله زدن، همانطور که خودت آوردی  
، به زبان سليس انگليسی ات ، به  "حرکت من برایش قابل هضم نبود

او منتقل کنی تا او روايت مخالف احکام آقای منصور حکمت را هم حول 
  همين دعوا شنيده باشد و خود به انتخاب برآيد؟ 

تاسفم که رفيق تان منصور حکمت در حياتش بدليل نکته آخر آنکه، م
 ين همه پرسش ما که در  اگرفتاری و مشغله فراوان، فرصت نيافت ، به

 خوبتر اين خواهد بود که شما اين ٠برابر او گذاشته شده، پاسخ گويد 
پاسبان گيت « و بفرماييد؛ چگونه می خواهيد از  سد سکوت را بشکنيد

ا و اعتقادات مردم در مقابل دولت ها، دفاع خود در رودررويی باوره» 
 ٠کنيد؟ ماداميکه خود را پيرو مارکس و رهرو راهش معرفی می نماييد 

چگونه انديشه های جاودانه مارکس در نقد مذهب را در حيات 
  اجتماعی و سياسی رقم خواهيد زد؟  

   ١٣٨۵ خرداد                                                      
  

   - -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  
  

  : زیرنویس 
. ر.  م- سارامحمود: زن وقدرت سياسی درایران ، چهار مقاله  از*

، انتشارات سازمان ١٣٧٩  حشمت محسنی، چاپ اول-شالگونی
  ) راه کارگر(کارگران انقالبی ایران

رویی با مساله زنان ، نشریه آوای زن، رضا چيت ساز، دونگرش در رویا* 
، )١٩٩٨( ١٣٧۶ ، زمستان وبهار٣٢و ٣١   ، شماره۵٧تا ۵٠صفحات  
  سوئد     
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  شناسنامه   کودکان بی          
  
  

با اين که در خاک ايران و از مادر ايرانی زاده شده اما موجوديتش فاقد 
ای  نقش و ارادهعليرغم آن که خود هيچ وجهه قانونی و نامطلوب است؛

شود  برای پا نهادن در کائناتی که رژيم جمهوری اسالمی ناميده می
نداشته اما از همه حقوق انسانی محروم بوده و به عنوان يک فرد 

شود،  شود؛ برای او شناسنامه صادر نمی انسانی به رسميت شناخته نمی
از او انسان نيست، هيچ قانونی " او حق ندارد به مدرسه برود او اصال

" ، او اصال!)حتی قوانين عصر شتربانی رژيم اسالمی( کند حمايت نمی
او سرباری ... قاچاق به دنيا آمده و ناچار است که قاچاق زندگی کند

کودک "اش اين است که به عنوان يک  برای جامعه است و  تنها فايده
بدون هيچ تامينی در حاشيه جامعه در زير چرخ دهشناک استثمار "کار
  !ها قرار گرفته و له  شود کش مورد انواع سوء استفاده ی بهرهمشت

 قانون  ٩٦٤ ماده  ٢مجلس رژيم اسالمی دو روز پيش  طرح اصالح بند 
آساني آه پدر آنها ايراني است اعم از " ٢براساس بند . مدنی را رد کرد

طرح . "اينكه در ايران يا خارج متولد شده باشند تابعيت ايران را دارند
نيز اضافه شود تا بدين " مادر" سته بود که در کنار پدر، عنوان خوا

ترتيب هزاران کودکی که فاقد هويت و شناسنامه هستند بتوانند با اخذ 
همانطور که گفتيم اين . تابعيت موفق به دريافت  شناسنامه شوند

اند به خاطر آن که پدرشان از  کودکان که از مادران ايرانی زاده شده
 و مهاجران افغانی و يا عراقی هستند شناسنامه نداشته و از پناهندگان
  . ترين حقوق از جمله رفتن به مدرسه محروم هستند ابتدائی

رژيم جمهوری اسالمی ايران قانون به غايت ارتجاعی تابعيت رضاخانی 
شود همچنان مبنای برخورد با  را که به هفتاد سال پيش مربوط می

بر اساس اين قانون زنانی که با مردان . تمسئله تابعيت قرار داده اس
کنند تابعيت خود را از دست داده و به تابعيت  غيرايرانی ازدواج می

جوهر اين قانون اين است که تابعيت يا . آيند کشور شوهرانشان  در می
تر اين مرد   شود نه مادر و يا به زبان ساده مليت از طريق پدر منتقل می
جوهر اين بخش از قانون !ت است نه زناست که صاحب و حامل ملي

با " پوسيده تابعيت چنان مردساالرانه و فوق ارتجاعی است که کامال
اصول آپارتايد جنسی رژيم اسالمی انطباق داشته و بنابراين رژيم 

  .اسالمی آن را مبنای برخورد خود با مسئله تابعيت قرار داده است
يقی در مورد آنها وجود هزاران کودک ايرانی که حتی آمار درست ودق

ندارد قربانی اين قوانين ارتجاعی، ضدکودک، زن ستيز و ضدمهاجر  
کارگران مهاجر، فصلی، ( ترين اقشار کارگری آنها به تهيدست. هستند
هايشان نه فقط  به عنوان نيروی کار  تعلق داشته و خانواده) بيکار

کانشان که شوند بلکه کود ارزان به شديدترين شکل ممکن استثمارمی
حتی فرصت شناخته شدن به عنوان يک انسان و سوادآموزی در 

  و يا پديده کودکان کارترين سطوح را ندارند ناچارند به عنوان  ابتدائی
ه جويان به تباهی جسمی و  کودکان خيابانی  توسط انواع واقسام بهر

  .روحی کشانده شوند 
اسنامه، حمايت کرد ؛ شن بايد از حقوق انسانی اين کودکان، کودکان بی

بايد خواهان الغاء فوری قانون ضدکودک، ضدزن، ضدمهاجر و 
حمايت از . شد" وابسته بودن اصل تابعيت به پدر ايرانی"ضدانسانی 

های   کارگری و جنبش امر مشترک جنبش" شناسنامه کودکان بی"
آنها فرزندان بخشی از طبقه کارگر و خود از . اجتماعی کشورمان است

بار کارگران کودک بوده  و از سوی ديگر قربانيان مجسم قوانين سر اج
های  دست پخت  مشترک رژيم( مردساالرانه، شونيستی، ضدمهاجر

حمايت "های کارگری، بيکاران، زنان،  تشکل. هستند) پهلوی و اسالمی
بايد فعاالنه تالش کنند تا با افشاء ... ، دفاع از حقوق بشر "از کودکان

،درسايه سکوت و سانسور "شناسنامه کودکان بی"حقجنايتی که در 
شود،  با تباهی بخشی از نسل آينده کشورمان  رژيم سالمی انجام می

  !مقابله کنند
  
  

  ٢٠٠۶ می ١٩  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٩
  

 !جايتان در اين ميدان خالی است! قايانآ   
 

  شعله ایرانی                              
  

 تجمع  ی پليس به   حادثه، یعنی حملههای اخير دو در ماه
و یا به قولی، صد (دختران برای ورود به استادیوم صدهزار نفری 

 هشتم مارس  ی پرخشونت به تجمع  و نيز حمله!) هزار پسری
زنان در پارک دانشجو، بار دیگر بر این واقعيت صحه گذاشت که 

انی شمار ی خود، جز از پشتيب زنان آگاه و آزادی خواه، در مبارزه
اندکی پسران جوان مبارز و نيز برخی بستگان و همفکران مرد، 
از حمایت عملی و معنوی مردان، حتی مردان روشنفکر جامعه 

  .محرومند 
ی اول، درحالی که مامورین انتطامی با رفتارهای زننده  در حادثه

راندند، آقایان   و توهين آميزشان دختران را به گوشه ای می 
دوست، بدون کوچکترین توجهی به این تبعيض  رزشورزشکار و و

 فوتبال به داخل  و خشونت، با خيالی آسوده برای تماشای 
در ماجرای مراسم روز جهانی زن در پارک . ميدان ميرفتند

  دانشچو نيز کتک خوردن زنان و توهين و آزار آنان نوسط 
 و یا  نيروهای انتظامی، گویی هيچ حسی از همدردی، خشم 

  .انگيخت  ت را در مردان و رهگذران بر نمینفر
 زنان آزادی خواه و  ی جوامع، با  اگرچه در طول تاریخ و در همه

هایی مستوجب طرد و بی  طلب، همواره همچون غریبه برابری
اعتنایی رفتار شده است و اگرچه امروز در کشورمان با نظامی 

آزادی کش، ارتجاعی و خشونت طلب رویرویيم که بخش 
می از هویتش را زن ستيزی و تحجر تشکيل ميدهد؛ اما مه

  در این کشاکش شما کجا ایستاده اید؟! آقایان
توان ادعای انسانيت و تعلق به جهان امروز کرد و با آنان  آیا می

  که ميدان ورزش را جای زنان نمی دانند اتفاق نظر داشت؟
 که برای توانيد نگاهتان را از نگاه زنان جوانی چگونه می! آقایان

ی تماشای فوتبال در مقابل استادیوم جمع  خواست ساده
خورند یدزید و سر به زیر و ساکت و  اند و فحش و کتک می شده

 به تماشای فوتبال یروید؟ بار این همه خفت را چگونه با  مطيع 
  کشيد؟ خود می

توانيد وقتی مشتی مزدور، شایسته ترین  راستی چگونه می به
موی ميهنتان را مورد  ترم ترین بانوان سفيددختران جوان و مح

دهند، با بی اعتنایی تنها به نظاره  توهين و خشونت قرار می
   آورید؟  یایستيد؟ این شرمساری را چگونه تاب می

" رشوه های"های مردساالرانه و  رسد منفعت به نظر می! آقایان
رژیم آپارتاید جنسی، بسياری از شما را نمک گير کرده و 

  !تان گذاشته است "برادران"های  ان را در دستدستت
نظام جمهوری اسالمی نيمی از جامعه را از حقوق برابر 

سردمداران این حکومت با . انسانی اش محروم کرده است
نيمی از جامعه، در بهترین حالت، همچون شهروندان دست 

ی این نيمه  ی جنسيت زنانه دوم رفتار ميکند و این، تنها به بهانه
این سياست، کشور ما را به حق، در انظار افکار عمومی . تاس

جهان، در کنار منفورترین و عقب افتاده ترین کشورهای جهان 
  .قرار داده است

زن ایرانی و به ویژه نسل جوان آن، دیگر نه تنها فرمانبردار بی 
چون و چرای نظام حاکم نيست، بلکه در تضاد ذاتی با بقا و 

 آغاز  ی نافرمانی را مدت هاست   پروسهی استيالی آن، ادامه
روندی که تاثير تعيين کننده ایی در رشد آگاهی . کرده است

 و بی چون  ی ذهنی  زنان و نيز در توازن نيروها و تضعيف سلطه
  مبارزه ایی .  داشته است  حاکم  و چرایی قوانين اسالمی 

ئه  که تصویری دیگرگونه از زن ایرانی به جهان ارا خودجوش 
مبارزه ایی خودجوش که زن ایرانی را از قربانی . کرده است

خاموٍش سر به راه بودن، به شورشگری پرصدا مبدل ساخته 
در این ميان، اقدامات زنان پيشرو، فعال و فمينيست که . است

ی اخير با تالشی تحسين برانگيز برای گسترش و  در دو دهه
نده ایی در بروز، رشد این جنبش کوشيده اند، تاثير تعيين کن

  .های آن داشته است  تحليل و ثبت نقطه عطف
پژوهشگران بسياری معتقدند که انقالب جنسيتی در ایران در 

ی جامعه و قوانين اسالمی  مخالفت با ساختار مردساالرانه
این انقالب اما با شدت سرکوبی که در . حاکم آغاز شده است

 عملی و علنی کشور ما وجود دارد، بدون همراهی و حمایت
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  .مردان به ثمر نمی نشيند 
ی خود، عليرغم ممنوعيت ها و موانع عرفی و  زنان به نوبه

  شرعی، در تمامی مبارزات و اعتراضات عمومی فعاالنه 
. از مبارزات دانشجویی تا اعتراضات مزدبگيران. کنند شرکت می

ر از از مبارزه برای لغو مجازات اعدام، تا حمایت فعال و تاثير گذا
زنان ایرانی به حق، در دفاع از .  شرکت واحد اعتصاب رانندگان 

اینجا ! آقایان.  در صف اول قرار گرفته اند آزادی و حقوق مدنی 
شما هم ! البته نه به امنيت ميدان فوتبال. هم ميدانی است

به ميدان بيایيد و در . جایی در این ميدان برای خود باز کنيد
  !زنان رقابت کنيد عرصه این مبارزات با 

در سرکوب و به ذلت کشيدن زن ایرانی، به ائتالف ! آقایان
از شراکت !  پایان دهيد ضمنی و ننگ بار خود با نظام حاکم 

منفعت جویانه و بهره گيری فرصت طلبانه از قوانين زن ستيزانه 
از خرید و فروش دختران و خواهران خود تحت ! دست بشویيد

   تبعيت و اجرای احکام زن ستيزانه، عنوان عقد و صيغه، از
تحميل حجاب و جدایی جنسی به بستگان و همکارانتان 

از استفاده از حق چند همسری، سودجویی از . خودداری کنيد
  !داوطلبانه صرفنظر کنيد ... برتری در قانون خانواده

مردان ایرانی آگاه باید با صدای رسا مخالفت فعال خود را با 
ی بال زده  ی زن در این جامعه عيت شکنندهسودجویی از موق

 باندهای  ی دختران توسط   فریب و معامله با . اعالم کنند
قاچاق انسان، با حذف زنان از بازار کار، توهين، خشونت و 

آزارهای جنسی در خانه و خيابان، به شکل فردی و گروهی، 
ها مردان آگاه ایران باید این مخالفت. مخالفت آشکار نشان دهند

را در زندگی روزمره، در زندگی، کار و آثار خود چنان منعکس 
نافرمانی مدنی مردان در مقابل زن  " کنند که بتوان بر آن نام 

مردان صاحب تریبون، اعم از نویسندگان، . نهاد" ستيزی
 ارتقای آگاهی  باید ... شاعران، روزنامه نگاران، دانشگاهيان و

د قرار دهند و راهکارهای مناسب های خو مردان را در الویت کار
  .جهت اعتراض به تبعيض و حمایت از مبارزات زنان بيابند 

اینک نوبت مردان آگاه است که برای رهایی هم جنسان خود از 
ابتدا خود را ! چنگال خرافه و سبعيت مردساالرانه به ميدان آیند

  .بياالیند و سپس به دیگر مردان بياموزانند 
ی هویت رژیم حاکم بر ایران  ين کنندهزن ستيزی بخش تعي

این نظام به یاری قوانين قرون وسطایی خود و هم . است
 تئوکراتيک  ی  دستی و سهيم کردن مردان، ساختار پدرساالرانه

ساختاری که زن در آن قربانی است و مرد . کند را بازتوليد می
ا متوقف زنان در ایران نمی توانند به تنهایی این بازتوليد ر. بازنده

  .سازند 
 مردان آگاه ایرانی باید در اپوزیسيون چنين هویتی و به قصد  

. توقف بازتوليد جهل و ستم، با زنان ایران همقدم و همراه شوند
ی آشيل جنبش دمکراسی در  ی آزادی زنان، پاشنه مسئله

 به جای آنکه نظاره گر خاموش و گاه حتی خشنود  . ایران است
ن معترض باشيد، به جای آنکه فمينست ها را تار و مار کردن زنا

ی آنان  بخوانيد، از هر حرکت و فریاد آزادیخواهانه" فواحش"
کنار دختر، همسر، خواهر، . حمایت عملی و تبليغاتی کنيد

رشد و استيالی تفکرکهتر . مادر، همکار و دوست خود بایستيد
ی ایران، به نفع هيچ نيروی اجتماعی  شناسی زن در جامعه

آزار جنسی در خيابان ها و اماکن، مثله کردن، کتک . يستن
زدن و به آتش کشيدن زنان در خانه ها، خرید و فروش دختران، 
تحميل شرایط ذلت بار وغير انسانی به زنان در روابط زناشویی 

 دیکتاتوری عادت  ی ما را هر چه بيشتر به پذیرش   جامعه ... و 
  .کند  اب میميدهد و به قعر جهالت و نکبت پرت

ی ائتالف با نظامی زن ستيز که  مرد ایرانی باید خود را از دایره
ی اقتصاد نئوليبراليستی است و  به یاری فقرهولناکی که زایده

در چارچوب سيستمی عقب مانده، زن را به کاالیی بی ارزش و 
مرد ایرانی باید نشان . بی دفاع تبدیل کرده است، بيرون بکشد

ها در  ها و خامنه ایی ها، جنتی ا مصباح یزدیدهد که تفاوتش ب
  چيست؟

این شاید رسالت بزرگی باشد و به جسارتی بزرگتر نياز داشته 
دست یابی به آزادی و بازیافتن شان انسانی ! باشد، اما آقایان

   !به ميدان بيایيد . در گرو درک این رسالت است
  ی جدید آوای زن  شماره  ی  رمقالهس: برگرفته از

  ٢٠٠۶ آوریل ۵٧اره  شم
  

  !کدام مهم تر است؟               
  

                             الله حسين پور
  

در مقاله ای که چندی پيش می خواندم، سئوال مهمی از خواننده 
  .شده بود

 آيا درگيری ايران و آمريکا بر سر مسئله هسته ای مهم تر است 
سر می برند؟ مقاله يا وضعيت مشقت باری که زنان در ايران ب

قصد داشت با اين سئوال، توجه خواننده را به رنج و تحقيری که 
به طور روزمره بر زنان روا می رود، جلب کند تا مسائل و 
مشکالت زنان در سايه جنگ عظيمی که دو رژيم ايران و آمريکا 

طرح چنين سئوالی اما، . آغاز کرده اند، به فراموشی سپرده نشود
  .اشتباه است

  
اين سئوال مرا به ياد مقايسه قديمی و کهنه ای انداخت که ساليان 
دراز از جانب دولت ها، سازمان ها و گروه های سياسی، فعالين 

مثال . جنبش های راست و چپ و همه و همه، انجام می گرفت
............ حجاب زنان مهم تر است يا اشغال سفارت آمريکا؟

مباران ايران توسط خشونت بر زنان مهم تر است يا ب
  .و همين طور الی آخر........... عراق؟

. و البته طرح چنين مقايساتی، مسلما هدف ديگری در بر داشت
اين گونه مقايسات قصد داشته و دارد که بررسی مسائل و 
مشکالت زنان را به عقب انداخته و آن را به آينده ای نامعلوم 

حل شده و فرصت برای حواله دهد که گويا در آن زمان همه چيز 
طرح و گفتگو بر سر وضعيت زنان در جامعه به وجود آمده 

  . است
  

طرح چنين سئواالتی چه از زاويه عطف توجه به مسائل زنان و 
چه از زوايه به حاشيه افکندن بررسی مشکالت زنان، دو روی 

هر دو آگاهانه يا نا آگاهانه يک هدف را دنبال می . يک سکه اند
ک نتيجه می رسند و آن جدايی جنبش های موجود در کنند و به ي

جامعه و از هم گسستن مبارزات انقالبی توسط اقشار مختلف 
مردم و در نهايت تضعيف هر چه بيشتر اين مبارزات در مقابل 

  .دشمن مشترک است
  

چرا بايد مبارزه عليه درگيری ميان ايران و آمريکا بر سر مسئله 
نان برای احقاق حقوق خود قرار هسته ای در مقابل مبارزات ز

گيرد؟ اگر زنان نيمی از جامعه ايران را تشکيل می دهند، بنابراين 
نتايج چنين درگيری ای چه به صورت تحريم اقتصادی و چه 
جنگ مسلحانه در وهله اول بخش تضعيف شده جامعه، يعنی 

اين استدالل را می توان . زنان را در امواج خود غرق خواهد کرد
اگر زنان نيمی از جامعه را تشکيل می . ه نيز مطرح کردوارون

دهند، بنابراين تضعيف آنان چه از طريق خانه نشين کردن آنان 
که خود نشان از حضور فعال بخشی از زنان  (18بعد از ساعت 

، چه ممنوعيت حضور آنان در استاديوم ها، )در محيط کار، دارد
 ها، چه اعمال چه تفکيک جنسی در محل کار و در دانشگاه

خشونت بر آنان در خانه و محله و غيره، تضعيف کل جامعه در 
مگر می توان اين دو . مقابل تهاجم کشور بيگانه را دربردارد

جنبه از مبارزه را در مقابل هم قرار داد و اولويت بندی کرد؟ آن 
اگر هر جريانی و يا . ها مثل آب و هوا برای جامعه ضروری اند

و جنبه از مبارزه را از هم جدا کند، تنها و تنها به هر فردی اين د
  .  جبهه دشمن ياری رسانده است
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   ...کدام مهم تر                              
  
  

چگونه می توان در مقابل تقسيم و تبعيض جنسی در دانشگاه ها 
به بهانه مبارزه با تهاجم به دانش جويان و انحالل انجمن های 

يل دانشگاه به پادگان ، خاموش ماند؟ و يا برعکس، اسالمی و تبد
چرا بايد به علت عمده کردن مبارزه دانش جويان عليه دست 
گيری گسترده دانش جويا ن فعال و مبارزه با حضور پاسداران 
لباس شخصی در دانش گاه ها، حکومت مردساالری در دانش گاه 

  ها را ناديده گرفت و يا فعال به فراموشی سپرد؟
ا دختران دانش جو در فاجعه ای که اکنون رژيم بر سر دانش آي

گاه ها می آورد، سهيم نيستند؟ يا برعکس، اگر هم چنان دختران 
دانش جو به علت تبعيضات جنسی، تحت تحقير و ستم قرار 
گيرند، به معنای تضعيف جبهه انقالب در صف دانشگاه، در تقابل 

  با اين تهاجمات نيست؟
  

يجانی ها را سرکوب می کنند و ا عتراضات آنان را، آيا وقتی آذربا
که درد يک ملت را به وسعت عمر آن، فرياد می زنند، به خون 
می کشند، ربطی به مبارزات جنبش زنان ندارد؟ آيا اين زنان 
آذربايجانی که نه تنها به عنوان يک زن تحقير می شوند، بلکه به 

ر سه گانه تحت تبعيض دليل اين که آذربايجانی نيز هستند، به طو
قرار می گيرند، نقشی در جبهه مبارزات ملی عليه رژيم ارتجاع 
ندارند؟ آيا می توان وضعيت زنان آذربايجانی را فراموش کرد و 
صرفا به مبارزه عليه سرکوب قومی پرداخت؟ و يا برعکس، اين 
مبارزه را سدی در مقابل مبارزات فمينيستی عليه مردساالری 

  اعالم کرد؟
  

چه در جبهه انقالب و چه . تحوالت در جامعه ايران روزمره است
خشونت و ضرب و شتمی که اکنون در . در جبهه ضد انقالب

سطح جامعه جريان دارد و تمام سياست هايی که جبهه ضد 
انقالب در صدد اعمال آن است، حکايت از وجود و حضور زنده و 

 حاکميت ارتجاع تمامی تالش های. فعال يک جبهه انقالب می کند
. برای به خاموشی کشاندن شعله اين انقالب درسطح جامعه است

تنها راه گستراندن . بنابراين اين شعله را بايد سرکش تر کرد
شعله انقالب، هماهنگی و هم راهی جنبش های مبارزاتی موجود 

  . در جامعه با يک ديگر است
  

 دمکراسی،به يک بار برای هميشه بايد اعالم کرد که مبارزه برای
معنای يک دمکراسی همه جانبه در سطح دولت و جامعه، وقتی 
به حقيقت می پيوندد که تمامی عرصه های مبارزاتی در جامعه، 
. خود را به مثابه بخش های مختلف يک مبارزه واحد بپندارند

مبارزه ای عليه ارتجاع حاکم و غير حاکم و عليه هر گونه 
  . نسانیتبعيض در قانون و در روابط ا

  
يک بار برای هميشه بايد روشن کرد که مبارزات زنان عليه مرد 
ساالری هيچ گونه تناقضی با مبارزات  کارگران و زحمت کشان 
عليه استثمار ندارد و اين دو، بدون هم راهی مبارزات خلق های 
ايران عليه ستم ملی، به توفيق نخواهند رسيد و اين هر سه، 

شن فکری، دانش جويی، جوانان، بدون حمايت جنبش های رو
 . محيط سبز، و غيره و غيره، سرانجامی نخواهند داشت

 
  
  
  
  

  

  
  
  

              
  
  

    
  *      پيوندها *     

 
آرش کمانگر :  سر دبير   

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
شماره فاکس سازمان      

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
   www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
          www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.m 

   
ن ايران      سايت راديو صدای کارگرا  

       
      www.sedayekargaran.com  

 
 نشر بيدار 

 
www.nashrebidar.com  

 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
                                               .نيستند 


