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)راه کا رگر (  کارگران انقالبی ايران نشريه کميته مرکزی سا زمان 

  : نژاد پرستی عريان 
 سکوت در برابر جنايات اسرائيل

  
اسرائيل به بهانه اسارت سه سرباز : صحنه غريبی است 

اسرائيلی ، بيش از پنج ميليون انسان را در غزه و لبنان زير 
( آتش گرفته است ، در حالی که پاسداران نظم حاکم بين المللی يا 

ا حق طبيعی اسرائيل اين ر" جامعه جهانی ) " به قول خودشان 
شورای امنيت سازمان ملل حتی . برای دفاع از خود ميدانند

نميتواند يک قطعنامه محکوميت خشک وخالی صادر کند و بيانيه 
پايانی کنفرانس سران گروه هشت به جای دعوت به آتش بس ، 

متوقف " فورًا " خواهان اين است که هر نوع حمله به اسرائيل 
" ن ، دولت اسرائيل ميگويد تا نابودسازی و در اين ميا. شود 

  . ناگزير است جنگ را ادامه بدهد" زيرساخت های تروريسم 
   ٢                                                                   بقيه در صفحه 

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

  جنبش های اجتماعی يا تقويت         
  ؟ کنترل آن ها؟ کداميک            

  
                                                                                        

com.Taghi_roozbeh@yahoo             تقی روزبه
  

  جنبشدرجستجوی سر برای 
  امروزه درپی فعال ترشدن جنبش دانشجوئی، کارگری وزنان و 
جنبش مليت های تحت ستم کمترکسی است که به انکار آن ها به 

چنان که حتا رضاپهلوی هم به الف زنی پرداخته و درپيام . پردازد
خود ازنقش تعيين کننده کارگران وضرورت پيونددانشجويان و 

حتا نومحافظه کاران آمريکا !. کارگران سخن به ميان می آورد
نيزپی به اهميت اين جنبش ها برده ودرشرايطی که بيش ازپيش 
ازاعمال قهرمستقيم ناتوان می شوند،بهمان ميزان درسودای 
سوارشدن براين جنبش هاويافتن سازوکارهائی برای بخدمت 

آن ها البته جنبش را نه باهمان وضعيتی که دارد .گرفتن آن هستند
مثال مخالفت با خصوصی سازی و -بات واقعی اشو بامطال
می خواهند،بلکه درجستجوی جنبشی سترون و -استثمار

  .باصطالح هدايت شده هستند
   ٦                                                         بقيه در صفحه

  
    
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

درمحکوميت جنگ طلبی اسرائيل صهيونيست وآواره
  !ردمان فلسطين و لبنانو آواره گی م

  
 amirjavaheri@yahoo.com      اميرجواهری لنگرودی

  
خبر گزاری های جهان يکی پس از ديگری از تهاجم و درگيری گسترده در   

خاورميانه و وضعيت موجود در لبنان خبر می دهند و اين مهم امروز در صدر 
در پی  جوالی 12درگيريهای اخير که از روز چهارشنبه .  اخبار جهان است

ابتداء تنها نيروی . ربوده شدن دو سرباز اسرائيلی توسط حزب اهللا آغاز شد 
 چند روز بعد با ورود نيروهای زمينی ارتش وهوايی اسرائيل وارد عمليات شده 

اسرائيل به جنوب لبنان، جنگ عليه گروه افراطی حزب اهللا وارد مرحله تازه ای 
  ٣بقيه در صفحه                                .شده است

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

    دو گزارش از تظاهرات ضد جنگ در
        ٥ و ٤           در صفحات       دانمارک و سوئد 

            
 -------------------------------------------------------------------  
  
  ! باشد؟ي مشتري در تدارک سرکوب بی اسالممي رژايآ

  
  ٧  در صفحه              رسول آرام                     

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

  !  خوراِک قدرت، ضيتبع           
  

  ٨در صفحه           پورني  الله حس           
  
  

  
سند سياسی کنگره يازدهم پيش نويس 

  
  اوضاع سياسی و وظائف ما     

                  
 ١٠      در صفحه                      

.www.rahekargarداد٢٧٦٣شماره ٢٠٠٦  netژوئيه١٣٨٥٢٥مر
  

mailto:Taghi_roozbeh@yahoo.com


  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....ن نژاد پرستی عريا         
  

   حتی اگر اسرائيل را يک دولت صلح دوسِت متمدن غيرغاصب فرض 
آيا . کنيم ، باز هم اين اقدامات جنايت کارانه را نميتوان توجيه کرد

معقول و متمدنانه است که مبارزه با تروريسم صدها بار خشن تر و پر 
 تروريسم باشد؟ تاکتيک های اسرائيل در مقابله با به تلفات تر از خوِد

دقيقًا مشابه تاکتيک هايی است که نازی ها برای " تروريسم " اصطالح 
درهم شکستن جنبش های مقاومت در مناطق اشغالی اورپا به کار 

مجازات تمام اهالی يک محله ، يک دهکده يا حتی يک شهر : ميگرفتند 
هر رژيمی که  انبوه !  فعاالن جنبش مقاومتدر مقابل هر اقدام واحِد

تنزل بدهد ، ناگزير خود " زير ساخت تروريسم " انسان ها را به سطح 
را به سطح  يک رژيم فاشيستی تنزل داده است ، صرف نظر از هر نام 

" حکومت صدام حسين که اکنون به اتهام . و ادعائی که داشته باشد
، برای کوبيدن مخالفانش ، محاکمه ميشود " جنايت عليه بشريت 

مخصوصًا در کردستان و مناطق شيعه نشين ، درست همين تاکتيک ها 
  . را به کار ميگرفت

   اما هر کس هر نظری که در باره اسرائيل داشته باشد ، با نگاهی به 
حوادث همين شش ماهه اخير ميتواند دريابد که در اين ماجرای مشخص 

لت اسرائيل است که بحران کنونی را به ، دقيقًا تروريسم وحشتناک دو
( بعد از پيروزی حماس در انتخابات پارلمان فلسطين . وجود آورده است

در ماه ژانويه که به شهادت تمام ناظران بين المللی  يک انتخابات آزاد 
اسرائيل نه تنها نتيجه انتخابات را نپذيرفت ، بلکه تصميم گرفت ) بود 

و با حمايت . نتخاب ناپسندشان گرسنگی بدهدفلسطينی ها را به خاطر ا
امريکا و اتحاديه اورپا همه اهرم های ممکن را به کارگرفت تا ادامه  

اما همه اين . موجوديت دولت منتخِب مردم فلسطين را ناممکن سازد
. فشارها به جای اين که دولت حماس را تضعيف کنند ، تقويت کردند

 ميليون فلسطينی تبديل شده و ٤/١ندان  بنابراين نوار غزه که عمًال به ز
يکی از پرتراکم ترين مراکز جمعيتی در تمام جهان محسوب ميشود ، 

" بنا به گزارش . رسمًا زير آتش توپخانه ارتش اسرائيل قرار گرفت
 ژوئن ٢١در ( سازمان ملل " دفتر هم آهنگی امور انسان دوستانه 

 گلوله توپ به ٧٨١اری ارتش اسرائيل در سه ماهه اول سال ج) ٢٠٠٦
 ژوئن اين رقم با ده برابر ٢٠نوار غزه شليک کرد ، اما از ماه آوريل تا 

بعالوه در شش ماه اول سال جاری ، .  مورد رسيد٧٥٩٩افزايش ، به 
کافی .  حمله موشکی به نوار غزه داشته است ١٤٢ارتش اسرائيل 

 نفر ٣١وئن  ژ٢٠ تا ٩است به ياد داشته باشيم که  تنها در فاصله 
از اول . فلسطينی در نوار غزه کشته شدند که ده نفر از آنها کودک بودند

از ( سال جاری تا پايان ژوئن،  تنها راه انتقال وسائل ضروری زندگی 
در .  روز مسدود بوده است٦٠به نوار غزه به مدت ) جمله موادغذائی 

ژوئن به اين نتيجه ، حتی پيش از بسته شدن کامل اين منطقه از پايان 
سو ، غزه نه تنها از کمبود نان و برنج که از نايابی داروهای حياتی در 

 ژوئن نيروهای اسرائيلی دو ٢٤در . بيمارستان ها نيز رنج ميبرد
که از سرنوشت شان ( فلسطينی را از غزه ربودند و به اسرائيل بردند 

از پست  ژوئن فلسطينی ها با حمله به يکی ٢٥در ) . کسی خبر ندارد 
های نگهبانی سربازان اسرائيلی ، يک سرباز اسرائيلی را ربودند که 

از اين لحظه به بعد بود که آتش غضب . اکنون در اسارت آنهاست
هر نوع ارتباط باغزه به طور . اسرائيل بيش از پيش شعله ورتر شد

کامل قطع گرديد ، بمباران آن به نحوی وحشيانه و بی سابقه  شدت 
 تن از وزرای دولت فلسطين به عنوان مقابله به مثل ربوده گرفت ، چند

 ژوئن هواپيماهای اسرائيلی تنها نيروگاه  نوار غزه را از ٢٨در . شدند
و اين اقدامی بود که مخصوصًا در گرمای باالی تابستان ، . کار انداختند

زندگی را برای همه ساکنان بی پناه غزه  به معنای واقعی کلمه تحمل 
کار بيمارستان ها ، آن هم در شرايط فوق العاده جنگی ، .  ساختناپذير

عمًال مختل شده است ؛ نگهداری مواد غذائی در اکثر خانه ناممکن شده 
، و حتی سيستم تصفيه آب در عمل از کار افتاده و فاضل آب اکثر 

گذشته از همه اينها ، هواپيماهای اسرائيلی به طور . محالت کارنميکند
ی با شکستن ديوار صوتی ، تمام جمعيت را در حالت وحشت شبانه روز
موارِد به هم خوردن تعادل روانی کودکان و سقط جنين . نگهميدارند

( از چهارشنبه گذشته . زنان باردار به صورتی جهشی باال رفته است
که حزب اهللا لبنان چند سرباز اسرائيلی را کشت و دو نفر )  ژوئيه ١٢

 درآورد ، اين فضای آتش و خون و وحشت به خاک از آنها را به اسارت
در همين چند روز ، بيش از دويست نفر در . لبنان نيز گسترده شده است

که غالبًا محالت مسيحی (  لبنان کشته شده اند و حتی شمال بيروت 
از بمباران هواپيماها و موشک های ) نشين شهر را در خود جای داده 

زيرا دولت اسرائيل ، همه مردم لبنان و . تاسرائيلی در امان نمانده اس
غزه را ، صرف نظر از سن و جنس و مذهب و اعتقادات سياسی شان ، 

  !ميبيند" زير ساخت تروريسم " فقط 
   ترديدی نبايد داشت که قدرت گيری حماس و حزب اهللا جز بنيادگرايی 

 به ، تاريک انديشی و استبداد مذهبی چيزی برای مردم فلسطين و لبنان
اما فراموش نبايد کرد که اين هردو . بار نياورده و  نخواهد آورد

قدرت . محصول بی واسطه سياست های نژاد پرستانه اسرائيل هستند
 دموکراتيک مردم -گيری حماس در نتيجه  از نفس افتادن جنبش ملی

فلسطين در زير انواع فشارها و ضربات رژيم اسرائيل و حاميان 
 اسرائيل به ١٩٩٠حتی تا اوايل دهه . ت گرفت امپرياليست آن صور

صورتی غير مستقيم سعی ميکرد برای درهم شکستن سازمان آزادی 
زورگوئی های بی پايان و خونبار . بخش فلسطين ، حماس را تقويت کند

اسرائيل است که حماس را به پناِه اصلی ملت بی پناه فلسطين تبديل 
ی حزب اهللا نيز از منطق توان سياسی و نفوذ توده ا. کرده است

حزب اهللا را بيش از هر چيز ديگر . ايستادگی در برابر اسرائيل برميخيزد
 ساله جنوب لبنان توسط ارتش اسرائيل به وجود آورده ١٨، اشغال 

و اکنون نيز ايستادگی در برابر زورگوئی های نژاد پرستانه . است
 صورت يکی از اسرائيل است که اين سازمان بنياد گرای شيعه را به

محبوب ترين نيروهای سياسی در افکار عمومی فلسطينی ها  و حتی 
  . همه عرب ها درمياورد

   بهانه اصلی حمالت خونين شش ماهه گذشته اسرائيل عليه فلسطينی 
اما . ها اين بوده که حماس حاضر نيست اسرائيل را به رسميت بشناسد

مردم فلسطين را به مشکل اصلی اين است که  اسرائيل حاضر نيست 
عنوان يک ملت دارای حق حاکميت مستقل به رسميت بشناسد والاقل 

.  بپذيرد١٩٦٧حاکميت آن را بر سرزمين های اشغال شده در جنگ 
اسرائيل تنها دولتی است که مرزهای بين المللی اعالم شده ندارد و به 

مرت کافی است سخنرانی  اول. اين زودی ها هم نميخواهد داشته باشد 
" در همين ماه مه گذشته در کنگره امريکا را به ياد بياوريم که گفت 

من به حق ابدی و تاريخی  مردم مان بر تمام اين سرزمين اعتقاد داشته 
آيا صريح تر از اين ميتوان موجوديت ". ام و امروز نيز اعتقاد دارم 

 منطق ملت فلسطين را انکار کرد؟  آيا انتظار داريم  فلسطينی ها  اين
در " تمدن ليبرال دموکراتيک " اسرائيل را بپذيرند و برای پيروزی 

خاورميانه ، بدون هر نوع مقاومت گردن شان را به دست جالد بسپارند 
  ؟   

   و اکنون با به آتش کشيدن تمام لبنان و با دست گذاشتن بر پشتيبانی 
وشد نه سوريه و جمهوری اسالمی از حماس و حزب اهللا ، اسرائيل ميک

( تنها يک بار ديگر لبنان را به دوره جهنمی جنگ داخلی پانزده ساله 
البته با  ( برگرداند ، بلکه با سوريه وايران نيز  ) ١٩٧٥ – ١٩٩٠

و جالب اين است که سوريه و . تسويه حساب بکند) کمک امريکا 
جمهوری اسالمی نيز برای توجيه موقعيت بين المللی و تحکيم سياست 

به . تبدادی داخلی شان ، از اين چالش اسرائيل استقبال ميکنندهای اس
اين ترتيب ، خطر گسترش جنگ به تمام خاورميانه يا دست کم به کشور 

به هوش باشيم که ائتالف منفی . ما به يک خطر واقعی تبديل شده است
اسرائيل و امريکا با سوريه و جمهوری اسالمی  به راحتی ميتواند مردم 

کاهش بدهد و صحنه " زير ساخت تروريسم " نيز به سطح ايران را 
هايی  وحشتناک تر از عراق را در اصفهان و نطنز و بوشهر و 

  .شهرهای ديگر ما به راه بيندازد
  
  
   راه کارگر-کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
  

   ٢٠٠٦ ژوئيه ١٨ / ١٣٨٥ تير ٢٧                  
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  ک ادامه از صفحه ي
  

  ....  درمحکوميت جنگ طلبی اسرائيل   
  
  

  
از ساعات « : بی بی سی طی گزارشی یاد کرده است       

نيروی هوايی، نيروی دريايی و ) جوالی17(اوليه روز دوشنبه 
توپخانه اسرائيل حمالت سنگين خود عليه هدف هايی در نقاط 
مختلف لبنان را شدت بخشيدند و به گفته مقامات لبنانی، 

 سرباز مستقر در يکی از پايگاه های نظامی اين 8دست کم 
. کشور از جمله کشته شدگان در حمالت روز دوشنبه بوده اند

بعد تر از گسترش حمالت و ابعاد تلفات یاد می کند و » 
همزمان با ادامه جنگ در لبنان، بر تلفات انسانی و « : مينویسد

ين کشور نيز خسارات وارد شده به زيرساخت های اقتصادی ا
به اين ترتيب، شمار قربانيان لبنانی از زمان . افزوده می شود

به گفته . آغاز درگيری فعلی به بيش از دويست نفر می رسد
منابع اسرائيلی، تا کنون بيست و چهار تن از اهالی اين کشور 
نيز در درگيری اخير کشته شده اند که مرگ دوازده نفر از آنان 

مقامات لبنانی . های حزب اهللا بوده استدر اثر اصابت موشک 
گفته اند که تنها در خالل بيست و چهار ساعت گذشته، بيش 
از چهل نفر که اکثر آنان غيرنظامی گزارش شده اند جان خود را 

سایت بی بی ( » .در اثر حمالت اسرائيل از دست داده اند
 و تهاجم در فرایند این تهاجم افسار گسيخته) جوالی17سی ،

 که به ؛ مقامات اسرائيلی گفته اند زندگی مردم غير نظامی،به
حمالت خود تا پاکسازی مناطق مرزی شمال اين کشور از 
نفرات حزب اهللا ادامه خواهند داد زيرا به گفته آنان، حضور 

 امنيت شهروندان اسرائيلی را ،نيروهای حزب اهللا در اين نواحی
ولمرت، نخست وزير اهود ا« بطوری که . به مخاطره می اندازد

 حمالت نظامی به لبنان، ،اسرائيل، در پارلمان اين کشور گفته
 قصدبرای دخالت در امور داخلی اين کشور نبوده بلکه اسرائيل 

جنگ عليه اقدامات تروريستی است که کنترل آن در دست 
» کشورهای محور شرارت از جمله سوريه و ايران است 

مرت، نخست وزير اسراييل، اهود اول« : ادامه آمده استدرو
درخواست اسماعيل هنيه همتای فلسطينی خود را برای اعالم 
آتش بس دوجانبه و برقراری آرامش به منظور حل بحران جاری 

:  نخست وزير اسرائيل گفته است».در نوار غزه رد کرده است
 نيروهای اسرائيلی آمادگی دارند برای آزاد سازی سربازی که «

جويان فلسطينی است، دست به هر کاری در اسارت پيکار
، برسرخبر فوق ا زقول اهود اولمرت نخست وزیراسرائيل» .بزنند

 جنگ ،حمله به لبنان« :  تيتر شده که در سایت بی بی سی،
  ) ماخذ پيشين(» عليه محورشرارت است

برای نسل ما که از دیر باز ترین ایام خود را با سرنوشت      
 بينيم ، ادعای اسرائيل برای مبارزه با مردم فلسطين همراه می

ما نيک . تروریسم رااز گذشته تا به امروز به دفعات شنيده ایم
می دانيم ؛ اولين بار این خود صهيونيست های بنياد گرای 

تهاجم، کشتار، ترور و » ارض موعود « یهودی بودند که با ادعای 
 نن ایبی رحمی را بر فلسطين تحميل کردند و با بيرون راند

مردم از خانه و کاشانه شان با پشتيبانی و حمایت همه 

، منطقه را اشغال واین 1947کشورهای امپریاليستی در سال 
اشغال خود را  تاساختندسرزمين را از وجود فلسطينی ها پاک 

.رسميت    دولت نژاد پرست اسرائيل را اعالم دارندوا بخشند
وار کشی وویرانی همه پاک سازی های قومی ، آواره گی  و دی

مردم فلسطين، برای حقانيت بخشيدن به اسرائيل وقوم یهود 
وقتی اسرائيل بدور مردمی، چنين . در این سرزمين بوده است

دیوار می کشد و خانه و کاشانه آنانرا، اینگونه  تصاحب می کند 
ریشه تا بين مردمی بر آمده از یک خاک، نسل زدایی کند و 

 می توان در برابر .سکوت می کند وجهان سرمایه بسوزاند
راستی چرا جنجالی که در غرب بر سر : چنين سکوتی پرسيد 

دیوار برلين برخاست، روی دیوار بلندتری که اسرائيل به دور 
افتد؟ این سکوت دولت ها به چه  ها کشيده، راه نمی فلسطينی

چرا آواره گی این مردمان در طول بيش از شش معنی است ؟ 
را در برابر این تجاوز اسرائيل صهيونيست بر نمی دهه، جهانی 

  انگيزاند؟ 
اگرازهمان روزکه اسرائيل و به دفعات و به بهانه های مختلف 
سرزمين های مصر، سوریه و بلندی های جوالن و لبنان تهاجم 

، یدندبردند و اشغال نظامی کردند و منطقه را به آتش کش
گسترش می یافت سکوت نمی شد، دامنه جنایات تا بدین حد 

تل عام صبرا و شتيال و دیر یاسين  به  ق؟ ما که خود نظاره گر
 بوده ایم ، فرماندهی شارون نخست وزیر سابق اسرائيل 

این همه کشتار وسبعيت را از یاد ها خاطره چگونه می توانيم 
مان بزدایيم؟ بدون کمترین تردید این همه را در برابربی توجهی 

  . ی و آمریکا تا به امروزباید دید و سکوت دولت های غرب
اسرائيل صهيونيست تا به امروز کمترین توجهی به مصوبات 
سازمان ملل وقرارها و توافقات صورت گرفته، ازجانب خود نشان 

امروز نيزعليرغم گسترش تهاجم ازهوا، دریا و . نداده است 
زمين بيش ازهرزمان، تلفات ، ویرانی و آواره گی از خود بجا 

 های بين  نخستين واکنششته و ادامه دارد، تا به حال  گذا
المللی به ربودن سرباز اسراييلی بيشتر معطوف به تقبيح رفتار  

 و حتی تهاجم ه استشبه نظاميان وابسته به حماس بود
المللی چندانی در  اسراييل به شمال نوار غزه محکوميت بين 

ت  بی بی سی در این زمينه، از قول نخس.پی نداشت
« : وزیراسرائيل  قيد و   تا آزادی بی  اولمرت تاکيد کرده است

شرط گلعاد شاليت، سرجوخه ارتش اسراييل که توسط سه 
گروه شبه نظامی وابسته به حماس ربوده شده است، حاضر 
به اعالم آتش بس با دولت فلسطينی تحت رهبری حماس 

ف آیا کشتار این همه مردم غير نظامی و بيطر» .نخواهد شد
ازهر دو طرف، با د ستگيری یک سرجوخه برابر شمرده نمی 
شود که تحت هيچ شرایطی نخست وزیر اسرائيل حاضر به 
اعالن آتش بس نيست؟ دیده می شود که دو سوی جنگ 
طلبانه نيروی متخاصم از یکطرف بوش واسرائيل واز طرف دیگر 

  . سران ایران بمانند هم عمل می کنند 
روز دوشنبه، کوفی عنان، « :  داشته اندخبر گزاری های اعالم

دبيرکل سازمان ملل، پس از مالقات با نخست وزير بريتانيا 
خواستار قطع فوری درگيری و اعزام پاسداران صلح به منطقه 

جورج بوش، رييس «  : و بی بی سی گزارش می دهد » .شد
جمهوری آمريکا، در اظهاراتی که به طور تصادفی در جريان 

 ، بر گزار شد،ن کشورهای گروه هشت در روسيهاجالس سرا
شنيده شد، دبير کل سازمان ملل را به خاطر درخواست 

آقای بوش . برقراری آتش بس فوری مورد انتقاد قرار داده است
 که دبيرکل سازمان ملل بايد با رييس جمهوری سوريه «:گفت

تماس بگيرد و او را وادار کند مانع از حمالت حزب اهللا عليه 
و در برابر نيز رئيس جمهور ایران احمدی نژاد » سرائيل شودا

یرای بشار اسد پيام حمایت می فرستد و منوچهر متکی وزیر 
  . امورخارجه وارد سوریه می شود و رجز می خواند

باید پرسيد؛ چه چيزی بوش را به این موضع گيری وا می دارد 
وفی عنان را که سازمان ملل را از نقش و کارکردش باز بدارد و ک

بی وظيفه سازد؟ درست در شرایطی که خبرگزاری ها اعالم 
، يک کشتی ) جوالی11( از بامداد روز سه شنبه« : می کنند

مسافربری که يک ناوشکن آمريکايی آن را همراهی می کند 
برنامه خارج کردن حدود بيست و پنج هزار شهروند آمريکايی از 

 فروند هلی کوپتر نيز برای لبنان را آغاز کرده در حاليکه چند
انتقال شهروندان آمريکايی به قبرس مورد استفاده قرار گرفته 

آیا از بين رفتن شهروندان فلسطينی واسرائيلی  برای »است
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بوش بهایی ندارد؟  آقای بوش تنها برای الپوشانی شکست 
تاریخی خویش درافغانستان وعراق در برابر افکارعمومی جامعه 

 از دخالت گری کوفی عنان جلو می گيرد تا آمریکا است که
منطقه را همچنان بحرانی و نا بسامان، ویران و آشوب زده 

اسرائيل را در لشکر  اولمرت نخست وزیردست اهود.  نگهدارد
که بر زبان اوهم » محور شرارت« کشی و جنگ طلبی در برابر 

سرازیر شده است، باز گذارد و آشوب را مستولی سازند 
  .های انبار شده خود را در خدمت جنگ قرار دهندتاسالح 

در گزارشی  از قول  . در این ميان ایران نيز بيکار نيست 
، در مصاحبه با يكی )محمدی  (يون ايران سخنگوی استشهاد

 دخالت  ،"البرز"از سايت های اينترنتی حزب پادگانی بنام 
« :  گفت ی و،وحضورايران در جنگ لبنان را رسما اعالم آرد

 نفر برای حضور در جبهه جنگ با 27دوگروه استشهادی شامل 
 نفر از 27 آه اين « :  او گفت »اسرائيل به لبنان اعزام شدند

در ادامه  » ! هزار نيروی ثبت نام شده انتخاب شده اند55ميان 
اعزام اين نيروها با استفاده از قوانين « : گزارش آمده است 

آنها ! ی صورت پذيرفته استبين المللی و درپوشش افرادعاد
آنها به دو . بعنوان افراد شخصی به آشورلبنان اعزام شده اند

آنها ماموريت دارند به . زبان انگليسی وعربی تسلط دارند
هرنحوممكن خود را به لبنان رسانده و درصورت اشغال اين 
آشورازسوی رژيم صهيونيستی دست به عمليات اشتشهادی 

کار ایران ، ایلنا گزارش  حکومتی خبرگزاری  به گزارش یا» .بزنند
اي خطاب به حسن   حسن خميني در نامه« : شده است که 

اهللا لبنان اعالم آمادگي آرد آه   نصراهللا، دبيرآل جنبش حزب
از » .حاضر است در آنار برادران خود در لبنان به جهاد برخيزد

« :  آمده است سایت حکومتی نوسازیاین هم روشن تر در 
 حمالت رژیم صهيونيستی به جنوب لبنان، مه صورت ادادر

جنبش مقاومت اسالمی حزب اهللا، حمالت موشکی خود به تل 
 یکی از منابع نزدیک به جنبش حزب اهللا ».آویو را آغاز می کند

 در صورتی که رژیم «:در گفتگو با خبرنگار نوسازی گفت
یگر  ساعت د48صهيونيستی حمالت خود را به جنوب لبنان تا 

ادامه دهد، حزب اهللا با موشک های خود تل آویو را با خاک 
 به گزارش نوسازی به نقل از منابع آگاه، :».یکسان خواهد کرد

حزب اهللا تدارک ویژه ای برای پاسخ گسترده و باورنکردنی به 
."حمالت رژیم صهيونيستی در روزهای آینده دیده است

گر جا می دهم و آواره گی  برای من که این اخبار را در کنار یکدی
و مصيبت این مردم را چون شما هر دقيقه، ساعت و روز 
شاهدم و دیوانه گی  نيروهای جنگ طلب و سکوت شرمگينامه 

تنها یک آرزو بجا می ماند و . دولت ها را در این رابطه نظاره گرم 
  : آن اینکه فریاد بردارم و بگویم با اميد آنکه

ه عرصه گذارند و درصفی متحد و با  مردم صلح طلب جهان پا ب
اعتراضی یکپارچه بر عليه بوش واسرائيل و ایران و حزب اهللا و 
حماس وهمه آنانی که جز شرارت و جنگ وویرانی حاصل آمده 

 ابر قدرت  تنهاشناسند ، با زباناز آن یعنی خون، چيزی نمی 
. جهان ، یعنی افکارعمومی مردمان جهان محگوم گردند 

ر آوریم که ما خواهان پایان بخشيدن به سياست جنگ و  فریاد ب
خراب کردن خانه های مردم بر وترور، قتل عام مردم بی پناه 

سرشان هستيم، باید ارتش اسرائيل به مرزهای قبل از اشغال 
برگردد و تهاجم عنان گسيخته به آزار جوانان فلسطينی پایان 

ور دست زده، ُیابد تا آنان دليلی نداشته باشند به ترور ک
 ببندند و با وجود عشق به  وانتحاری بر خودکمربند انفجاری
را دراسرائيل یا هرکجای جهان   همنوعان شان زندگی، خود و

لت و پار کنند و شر دیوانه سری، رهبران و سران این عاشقان 
. زندگی در سراب جنگ طلبی های خود تنها و تنها ماند 

 را کشيده ایم با این اميد سر ما که خود درد تبعيد ناخواسته
می کنيم که مردمان اسرائيلی و فلسطينی هردو در آسایش ، 
رفاه ، برابری ، آزادی و صلح و صفا زندگی کنند تا هيچيک از 

جمهوری یهودی «فتنه  چه که در عوامل شرارت و فساد و 
 اسالمی  خون، جنون و شرارتجمهوری «چه درو» اسرائيل
. ر کينه و نفاق بر سر مردمان بی دفاع بپاشندنتوانند بذ»  ایران

 فلسطين در ان، مردمهادر تحقق این آرزوبی هيچ تردیدی 
مبارزه حق طلبانه خود، امروز چون دیروز تنها نيستند و زنان و 
مردان آزادیخواه و ضد جنگ و طرفدار صلح و رفاه در کنار آنان 

!هستند
  2006ی  جوال18                               

   دو گزارش از تظاهرات ضد جنگ در 
       دانمارک و سوئد             

         
  

تظاهرات اعتراضی عليه امپرياليسم و 
صهيونيسم در دفاع از مردم فلسطين توسط 

  حزب اهللا لبنان به درگيری انجا ميد
   
  

  

              

ً   امروز جمعه  ً  گروه ابتکار عليه ترور اسرائيل  بدعوت 
   -ظاهرات اعتراضی در مرکز شهر کپنهاک  ت21.07.2006

دانمارک با شعارهایً  توقف ترور اسرائيل عليه مردم فلسطين و 
لبنان، خروج اسرائيل از سرزمينهای اشغالی، توقف فروش 

 حمايت از –اسلحه دانمارکی به اسرائيل و بايکوت اسرائيل 
به  برگزار کنندکان تظاهرات دريک مصاح. فلسطينً  برگزار گرديد

مطبوعاتی روز پنجشنبه اعالم کرده بودند که آنها با نيروهای 
تظاهرات .مرزبندی دارند) همچون حزب اهللا(  ارتجاعی –مذهبی 

 200اعتراضی طبق برنامه قبلی با موزيک آغاز گرديد و حدود 
حدود ( هواداران حزب اهللا لبنان .نفر در تظاهرات شرکت داشتند

انتر (  به اصطالح چپ دانمارکی با همراهی يک گروه)  نفر 15
وارد تظاهرات )  گروه تروتسکيست –ناسيونال سوسياليست ها 

توسط . شدند وعکس حسن نصراهللا رهبر حز ب اهللا را باال بردند
برگزار کنندکان تظاهرات از آ نها خواسته شد که تظاهرات را تر 
 ک بکنند،ولی همزمان هواداران حزب اهللا به چند تن از فعالين
. چپ ايرانی حمله کردند که منجر به اغتشاش در تظاهرات گرديد

اکثريت شرکت کنندکان خواهان ترک هواداران حزب اهللا از 
با آمدن . تظاهرات شدند اما آنها تا پايان مراسم حضور داشتند

نيروهای پليس، طبق نقش قبلی هوداران حزب اهللا به پليس 
فقای چپ ايرانی  مراجعه کرده و با نشان دادن و معرفی ر

در پايان تظاهرات، .همزمان خواهان دستگير ی آنها شدند 
هواداران حزب اهللا رفقای ايرانی را نيز تهديد جانی در آينده 

  دانمارک با اشاره کوچکی به اين 2تلويزيون کانال . کردند
تظاهرات، حمله هوداران حزب اهللا  به رفقای چپ ايرانی را نيز 

  .بنمايش گذاشت
  
  21.07.2006 دانمارک  –کپنهاک       
  

  
   
  
  

 4



   
  ! جوالن داد

  

) سوئد(  حزب اهللا در خيابان مرکزی گوتنبرگ

 درتظاهرات شهرگوتنبرگ 2006 ژوئيه 22وز شنبه 

 در محکوميت کشتار مردم فلسطين و 2006 ژوئيه 22ه شنب

طرف فعاالن حزب چپ 

 به جنگ، نه به بوش 

 - ست ايرانی جنبش ضد جنگوسيالي

ت به خط شوند تا 

) ت سوئد

ووکاند ما 

با فعاالن ) دانمارک( درکپنهاک امروزبرخورد حزب اهللا 

  امير جواهری: ارشگر 

  2006 ژوئيه 22 –تنبرگ 

   

ر
مرگ بر « : عوامل حزب اهللا لبنان باندرول )سوئد(

  !فعاالن چپ ايرانی را بزير کشيدند» جمهوری اسالمی 
  
  

خانه خرابی آنان در لبنان به دست رژيم صهيونيستی اسرائيل، 
برای توقف جنگ مخرب عليه مردم فلسطين و لبنان که از 

دو حرکت در . پشتيبانی امپرياليسم آمريکا نيزبر خوردار است
  . بر پا گرديد) سوئد(مرکزشهرگوتنبرگ 

اکسيون اعتراضی که از12ابتداء ساعت
طاهرمسئول سازمان جوا . سوئد درمحل برونس پارکن برپا گرديد

نان حزب چپ درشهرگوتنبرگ به عنوان اولين سخنران با بيان 
نظرش؛ موقعيت شهروندانی فلسطينی درنوارغزه ولبنان را 

ر آتش توپخانه ارتش اسرائيل به اين مناطق و کشتا. تشريح کرد
مردم بی دفاع را محکوم نمود واز نقش عوامل حزب اهللا دراين 
ميان نيز صحبت به ميان آورد و جمهوری اسالمی ايران را 

  . نيزعامل نضج درگيری ها معرفی نمود
نه« : فعالين چپ ضد جنگ با باندرول 

دراين آکسيون شرکت » وآمريکا، مرگ برجمهوری اسالمی 
ند سخنران ديگرنيز صحبت کردند وضمن محکوم کردن چ. داشتند

اين تجاوز، خواهان پايان يافتن جنگ وپايه بندی اسرائيل به 
برگزارکننده گان اين آکسيون، . ميثاق های سازمان ملل شدند

 در محل يوتا 13حاضرين را به شرکت در تظاهرات ساعت 
  . پالتسن نيز فرا خواندند

جمعی ازفعاالن س« ما 
، با باندرول ياد شده به محل تظاهرات مذکور حرکت »گوتنبرگ

در محل حضور انبوهی از زنان و مردان و جوانان مليت . کرديم 
حسن « های مختلف از جمله عوامل حزب اهللا با قاب عکس

رهبر حز ب اهللا وپرچم های فلسطين با آرم حزب اهللا » نصراهللا
سازمان دهی اين حرکت با . چشم می آيددرابتداء صف به 

حزب (همراهی يک گروه به اصطالح چپ سوئدی به نام
 کره –جانبدازان ديروزی وامروزی استالين ( از) کمونيست سوئد

  . در شبکه ضد جنگ همراهی می شد) شمالی 
 ابتداء اعالن داشتند تا حاضران صف تظاهرا

ما نيز با باندرول . يی آغاز گردددرمسيراصلی خيابان راهپيما
درشرايطی که صف به حرکت . خويش درميان جمعيت جا گرفتيم 

درآمده بود ، فردی به ما مراجعه کرد و خواهان جمع کردن 
که تظاهرات برعليه اسرائيل است " دليل " با اين . باندرول شد

باندرول شما . وارتباطی به ايران وجمهوری اسالمی ندارد
  !جايی ندارد ياباندرول را جمع کنيد ياازصف خارج شويددراينجا 

اين يک تظاهرات ضد جنگ است و ما هم « :ما اعالم داشتيم 
نه به : باندرول ما نيزهمين را می گويد . مخالف جنگ هستيم 

جنگ، نه به بوش وآمريکا، نه به جمهوری اسالمی ،همچون 
ا رژيم جمهوری شما نيزبرعليه اسرائيل هم شعار می دهيم ، وما ب

اسالمی هم به دليل ماهيت نظام ضد انسانی و جنگ طلبانه اش ، 
  » .مخالفيم ،  همچون دفعات پيش دراين تظاهرات می مانيم

درول  درهمين فاصله چندين تن حزب اهللا سررسيدند و درآنی بان
يک تن از آنان با لعنی . کاربه مجادله کشيد. را به چنگ گرفتند
کاری « :د يدآميز به من حمله ورشد و گفت پرخا شجويانه وته

« :من هم گفتم» ! نفررا صدا کنم تا تورا بخورند50نکن که االن 
اينجا سوئد است ، عراق ، ايران و لبنان نيست وآدم خواری جرم 

دراين درگيری جوانان چپ » !محسوب می شود و مجازات دارد
. نشان دادندايرانی ، روحيه جسورانه ای دربرابرحزب اهللا ازخود 

اينان هم دست جمهوری اسالمی «: برای مردم توضيح می دادند
ايران هستند وسران ايران نيزازاينان حمايت می کنند به همين 

  ». مخالفند» مر گ برجمهوری اسالمی « دليل با شعار
حزب کمونيس(دراين ميان سازمان دهنده گان تظاهرات 
سرانجام پليس . می دادند کمترين عکس العملی ازخود نشان ن

اين « :وارد معرکه شد وبا ما وارد صحبت گرديد و تذکر داد 
تظاهرات ازآن اين ها ست وآنها نمی خواهند که اين با ندرول 

ما برای پرهيز از درگيری ، باندرول را » ...جمعش کنيد. باشد 
« تعدادی ازدوستان دراعتراض به حمل عکس . جمع کرديم 

 درجلوی راهپيمايی از صف خارج شدند، تعدادی »حسن نصراهللا 
درپايان راهپيمايی مجددا به . ماندند و به افشاء گری ادامه دادند

برخورد ا نجاميد ، مادامی که طاهر مسئول اول سازمان جوانان 
سخنرانی نمی کند، چرا که « : حزب چپ گوتنبرگ اعالم داشت 

ار، توهين، زور وقتی باندرول مرگ برجمهوری اسالمی را با فش
و مداخله پليس جمع می کنند ، چه تضمينی وجود دارد ؛ آنگاه که 
من عليه جمهوری اسالمی صحبت کنم ومورد حمله حزب اهللا 

  .ما برای او دست زديم وهورا کشيديم » قرار نگيرم ؟
 ديگربارپليس وارد صحنه شد واينباربه بهانه ُپر

ديک شد و باندرول را ازمن گرفت برعليه تظاهرات، به جمع مانز
دراين ميان . وقتی خواستيد برويد، به شما برمی گردانم : و گفت 

حزب اهللا، عکس خا منه ای را نيزبا خود حمل «: رفيقی اطالع داد
ما يک پارچه ميدان را ترک کرديم ومن ضمن مراجعه » .می کرد 

 تا به پليس  باندرول را نيزازآنان پس گرفتيم و راهی شديم
درفردايی ديگربا سازمان دهنده گان به اصطالح کمونيست سوئد 
که با ادعای ضد امپريالسيت ناميدن حزب اهللا ، باندرول ما را 
دراعالن سرنگونی جمهوری اسالمی ضد بشر، تامل نمی کنند، 
وارد بحث وگفتگوشويم واين جنبش ضد جنگ را به سامانی 

  .ببريم
 تجربه 

حزب اهللا : نشان داد) سوئد(چپ ايرانی  وهمچنين در گوتنبرگ 
... اگر ميدان يابد، چون حزب اهللا ايران،عراق، لبنان، افغانستان و

منتهی اينباربا پشتوانه پليس سرمايه داری سوئد وهمراهی 
دوستان به اصطالح کمونيست ضد امپرياليست، امکان زندگی 

سطح اروپا را نيز بر ما دشوار خواهند ساخت، به هوش باشيم در
 !  
  
گز
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  مه از صفحه يک 

  .....  اجتماعیهای 

- ا البته جنبش را نه باهمان وضعيتی که دارد و بامطالبات واقعی اش
می خواهند،بلکه -ال مخالفت با خصوصی سازی و استثمار

 

 معلول ها و مقابله 

ی مستقل و خود بنياد و ظرفيت های 

سياسی ویا مبارزه برای 

         
85.04.1      

ادا
  

تقويت جنبش 
  
  
هآن
مث

ازاین رو .درجستجوی جنبشی سترون و باصطالح هدایت شده هستند
این یاآن نخبه  بانحاء مختلف مشغول انداختن پوست خربزه به زیرپای

المله ودارای اعتبار بعنوان اسب تروا برای گشودن قلعه جنبش وجيه 
زمانی یکی ازاین پوست خربزه ها را به زیرپای . بروی خود هستند

اما اودرآن زمان هوشيارانه اعالم کرد که .عباس اميرانتظام انداختند
جنبش نيازی به رهبری ندارد واگرروزی هم هم الزم داشته باشد خود 

هم چنين آن دسته ازفعالين سياسی که . هد آوردجنبش بوجودش خوا
تادیروزمبارزه خود و نخبه گان را معادل و شاخص اصلی مبارزه مردم با 
رژیم بشمارمی آوردند،اکنون با مشاهده وضعيت جدید خود را بامسأله 
تازه ای بنام ضرورت وچگونگی کنترل این جنبش ها مواجه می 

ی نامتعارف، خطرناک و موجودی درنزد آن ها جنبش بی سر امر.بينند
بهمين دليل شاهد تالش های .ناقص الخلقه محسوب می شود

مضاعف آنان درراستای کسب فرادستی برجنبش و کنترل و جهت دادن 
دراین مورد،یک .به آن از سوی این گونه نخبه گان غافلگيرشده هستيم

چپ -برالباور فراگيرو جاافتاده،درميان همه نحله های گوناگون اعم ازلي
 دمکرات ها ویا ليبرال های تمام عيار،چه آن هائی که  -ها و لييرال

مستقل بوده  و به حرکت های درون زا باوردارند وچه آن هائی که 
بادخيل بستن به کرامات  قدرت ها بزرگ به محرک های برون زا 

وجود پس زمينه های . باوردارند، وجود دارد که یه یاری آنان می شتابد
سليم "درجامعه وانطباق گفتمان مبتنی برضرورت رهبری با عقل عينی 

جملگی نحله های رنگارنگ . ،بدان  بردنيرومندی می بخشد"و مشهود
متعلق به این گفتمان، خال بزرگ کنونی را فقدان سربرای این جنبش 

متأسفانه درهمراهی بااین گفتمان وبدون آن که الزاما به آن .می دانند
- حتی ازسوی برخی نيروهای مدعی چپملحق شده باشند،

که نشان .اشتراک نظر دیده می شود- صرفنظرازرنگ وبوی متفاوت آن ها
ازبيگانگی آن ها با مضمون رهائی بخش جنبش اصيل سوسياليستی 
وعدم پاالیش خود ازآثارالگو و تجربه شکست خورده یک صدسال 

" بداهت رهبری"بی شک وقتی تئوری مبتنی بر. گذشته دارد
افتاد،آنگاه نوبت تالش برای یافتن وساختن و تراشيدن این رهبری جا

فعاليتی . بعنوان مضمون اصلی فعاليت همه این جریانات فرامی رسد
که بنابه ماهيت خود دربرابر وظيفه توانمندکردن جنبش ها قرارمی 

نمی توان انکارکرد که درميان معتقدان به تئوری رهبری، نحله ها .گيرد
ناگونی وجود دارندکه نحوه  فرموله کردن آن ها ازاین وگرایشات گو

ودراین ميان البته تئوری والیت .مقوله با یکدیگر بسی متقاوت است
فقيه درقالب صغيرانگاشتن مردم ونيازفطری آن ها به متولی گری 

اما نباید فراموش کرد که .واندیشه چوپان و رمه جایگاه خاص خود را دارد
ن زمختی فرموله نمی شوند بلکه دراشکال همه این تئوری ها بای

ومقوالت مدرن ترو تلطيف شده تری بيان می گردند که درآن به جنبش 
به مثابه ابزاراجرائی برای اراده نخبگان نگریسته می شود که هم چون 

وقتی شالوده این گفتمان پی ریزی شد . پيکری نيازمندسراست
هاد ملی بناميم،یا حزب ویا دیگرچندان مهم نيست که ابزارمزبوررا  یک ن

اما صرفنطرازاین .آن را حول چندشخصيت مقبول سازماندهی کنيم 
- تمایزات، آبشخورواحدی همه این گونه نگرش ها و این گونه تالش هاا

ازبرلين وبروکسل و لندن وواشنگتن گرفته تا تالش های درون مرزی 
ط می به یک دیگرمرتب- وظاهرا درون زای کسانی چون گنجی ها را

این آبشخور مشترک همانا باور به این پيشفرض است که گویا .سازد
توده های رنج و زحمت قادر به رهائی خود،ایجا خود حکومتی وبرپائی 
حاکميت مستقيم خود نيستند،مگربه وساطت طبقه نخبگان وگماشتن 

ازانگاره کهِن شکاف بين بدنه و سردراین .آن ها به مثابه سربرپيکرخود
اث داری می شود وچنان که مشهوداست درآن نخبه،که بينش مير

موقعيت خود ویژه اش را مدیون تقسيم کاراجتماعی مبتنی برتقسيم 
وشکاف طبقاتی است، توانائی و موقعيت خویش را نه درجهت تقویت 
آگاهی توده رنج و کار برنيروی مغفول نگهداشته خود وغلبه برشکاف 

هبری ورهبری شونده والجرم تضعيف تاریخی سروپيکر،امت و امام و یا ر
مستمرموقعيت تعریف شده خود درنظام طبقاتی، بلکه درجهت نهادی 
کردن این شکاف وبه عنوان تعبيه مغزبرای این پيکره فاقد شعوربکارمی 

این بينش وظيفه روشنفکران و آگاهان جامعه را نه تقویت فرهنگ .گيرد
 براین جنبش ها و خود رهائی و خود گردانی جنبش ها بلکه تسلط

بدیهی است که آن ها دست خالی .جهت دادن به آن تعریف می کند
نبوده ودر پيش برد هدف خود ازسرقفلی و رانت مؤثری برخوردارند که 
همانا موقعيت و اعتباراجتماعی اشان به مثابه روشنفکرازیک جانب 
وپشتيبانی همه جانبه ازسوی بهره مندان شکاف های طبقاتی 

  .ی و بين المللی ازجانب دیگر استدرسطح مل

 ازاین روبرنيروهای چپ و مدافعان دمکراسی فراگير و مشارکتی الزم 
است که دربرابر چنين گفتمانی، نه درسطح

سطحی با مظاهرآن، بلکه درتمایزریشه ای وپایه ای بااصول جا افتاده 
رای سوسياليسم وایجاد چرا که مبارزه ب. این گفتمان وارد ميدان شوند

بسترالزم برای متحقق کردن اصل خودرهائی و خود حکومتی، که  درآن  
آزادی فرد شرط آزادی جامعه محسوب می شود، جزبا متمایزساختن 
کيفی این گفتمان با گفتمان های رایج و مغایربا اندیشه های حقيقتا 

  . رهائی بخش ناممکن است
د که هدف اصلی این نخبگان نه حتا یک لحظه هم نباید فراموش کر

تقویت مطالبات و تشکل ها
انقالبی نهفته دراین جنبش ها بلکه دقيقا کنترل این جنبش ها 
وفروکاستن آن ها به مطالبات معين است،تامبادا ازمحدوده های 

می این کنترل دراشکال گوناگونی صورت .مقرروموردنظرآنان هاعبورکند
درانکارپيوستگی . گيرد که دراین جا به برخی از وجوه آن اشاره می کنم

مطالبات ونادیده گرفتن برخی ازمهم ترین مطالبات واقعا موجود مردم 
مثال درجامعه مشخص خودمان آشکارا .زحمتکش و مزدوحقوق بگير

دوخواست بنيادی مبارزه عليه استبداد و عليه تبعيض طبقاتی، مبارزه 
ن و آزادی وجود دارد که بطورتوامان جاری شده  وبطورتنگاتنگ برای نا

دردنيای واقعی هيج کس نمی تواند بطور خود .باهم گره خورده است
سرانه آن ها را ازهم تفکيک کرده و برای هرکدام موجودیت مستقل 

ازاین رو مبازه ضداستبدادی ازمبارزه طبقاتی و مبارزه برای عدالت .بياید
جنبش ها دربستر مطالبات . ای طبقاتی جدانيستو عليه شکاف ه

خود ویژه اشان با غول استبداد دست وپنجه نرم می کنند وشط 
خروشان مبارزه سراسری عليه استبداد بادامن گرفتن این گونه مبارزات 

اما عموما نخبه گان ما باانتزاع این .و پيوستن آنها به یکدیگر راه می افتد
داکردن آن ها ازیکدگيروتالش برای تحميل دوواقعيت به هم پيوسته وج

انتزاع ذهنی خود برواقعيت ها،که البته درکنه خویش چيزی جز بيان 
آمال ومنافع طبقات معينی درجامعه مانيست، اوال مبارزه برای نان و 
برابری اجتماعی را ازمبارزه سياسی ومبارزه برای دمکراسی جدا می 

وباین .ردست و نسيه حواله می دهندکنند وثانيا آن را به آینده های دو
ترتيب جنبش را به دنبال نخود سياه می فرستند وازطریق سترون کردن 

عنصردیگراین گفتمان برای سوارشدن .آن به تسخيرخود درمی آورند
براسب سرکش جنبش، مخالفت پيگيرآن ها با انقالب و مبارزات انقالبی 

یت ازترس مشهود آنان تالشی که حکا.به بهانه مقابله با خشونت است
اقدام دیگرآن ها برای کنترل جنبش تالش . ازبحرکت درآمدن مردم دارد

آن هاست در نمادسازی برای جنبش ازطریق علم کردن عناصرو 
آن ها خود .شخصيت هائی که گویا معادل و سخنگوی جنبش هستند

خوانده برای جنبش نماد می آفرینند و ازطریق این همذات سازی تالش 
ند تا با نمادهای مصنوع خود که بهيج وجه نماد های برخاسته دار

وقتی . ازاعماق نيستند،جنبش را اسيرتاروپود مصنوعات خود بکنند
شخصيت ها ارجنبش تفکيک و معادل آن شدند، آنگاه امکان خریدن 

  . ویاليزاندن آن ها نباید کارچندان شاقی باشد
الش های هيچ کس بی گمان هدف این نوشته نفی وبی ارج کردن ت

باهرگرایشی برای مبارزه جهت رهائی زندانيان 
برعکس با استقبال و ارج نهادن . دمکراسی وحقوق بشر نيست

برهرقلم و قدمی که دراین راه برداشته شود،هدف خود را نقد وافشاء 
اهداف و گفتمان های ضدرهائی بخشی می داند که رسما و آشکارا 

برای "شعور"ه برای آزادی زندانيان را ابزاری برای تعبيه دستگاه مبارز
یعنی عليه آن گفتمانی که .جنبش عنوان می کند" شعور"پيکره فاقد 

شالوده اش برتقسيم جامعه به صغيروکبيرو نخبه و توده ورهبرورهبری 
چنين گفتمانی درجهت . شونده ومثله کردن مطالبات جنبش است

 بيشتر جنبش و مبارزه ریشه ای عليه استبداد و توانمند ترکردن هرچه
این گفتمان . فالکت نيست بلکه درجهت مثله کردن و تضعيف آن است

ازحرکت بالنده و خود انگيخته توده های مردم که بی اعتنا به 
هشدارهای انان پيش می رود،نگران شده ودرصدد یافتن جوالی برای 

ه بهيچ وجه هم چنين این نوشت.درکيسه کردن جنبش است
منکراهميت بزرگ عناصرآگاه و تالش ها ومبارزات ارزنده فعالين و 
پيشروان جنبش ونقش آن ها در روشنائی بخشيدن وبه حرکت درآوردن 

برعکس برآن است که این عناصر تازمانی که به . ارابه جنبش نيست
گسست های موجودخود با جنبش های اجتماعی نائل نگردند و تبدیل 

آگاه جنبش های اجتماعی وکوشندگان وسخنگویان طبيعی به عناصر 
آن نشوند، نخواهند توانست درجهت توانمندترکردن این جنبش وتقویت 

ازاین رو تقویت جنبش .پتانسيل خودرهانی و خود گردانی آن قرارگيرند
های مستقل وخود بنياد،مستلزم تبليغ و ترویج گفتمانی است 

ام های طبقاتی و آن چه که این متمایزازگفتمان های متعلق به نظ
مسأله .روزها عده ای معرکه گردان تالش می کنند روایت گر آن باشند

باین شکل که جنبش سرندارد،به تالشی جزایجاد ابزاری برای کنترل 
همانگونه که طرح این سؤال که چه کنيم که . جنبش نمی انجامد

تحقق مطالبات و جنبش برناتوانی های خود غلبه کرده و خود بتواند به 
اهداف عاليه خویش نائل گردد، راه وسم دیگری ازفعاليت را درپيش پای 

  . ما می گذارد
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 ! آيا رژيم اسالمی در تدارک سرکوب بيشتر ميباشد؟
              

 شده ابعاد همه جانبه سرکوب مردم  اکنون توسط رژیم اسالمی تدوین
وین این برنامه  از آن جهت توسط رژیم اسالمی در سرلوحه 

طرح " نگاهی سطحی  به   آمار دستگيری های مربوط به 

 22 از "ت اجتماعي

کنيم ؛ از 

در جريان اجراي طرح امنيت اجتماعي   ه شد

ی نوین جاسوسی وتالش برای بر اندازی نظام اسالمی 

  .اد  سرکوب را تاکيد مينماید

 از 

ربيت شده باشند؛ به همان دليلی که حتی  اگر 

ه انيت چه در خانواده ها و چه در جامعه منجر شد

 سرکوب آنها نه یکشبه بلکه از 

 

 رژیم اسالمی اتخاذ 

هر سرکوبی منجر . اهد

 او نميتواند .شيوه سرکوب مردم برای رژیم اهميت حياتی دارند

 اند بعضا بخاطر احساسات مذهبی اشان و غالبا بخاطر 

دامات  وحشيانه با 

تد.است 
 است   که  در خواستهای  برنامه های ارتجاعی اش  قرار گرفته

کارگران؛ جوانان و زنان  ؛ وضعيت سياسی و بين المللی موجود  و 
وضعيت نا بسامان اقتصادی کشور  ؛ فشار های قابل مالحظه رای را 

اکنون  رژیم  برای  هرچه طوالنی . م اسالمی کرده اندمتوجه کليت رژی
ترکردن عمر ننگين خود از یکسو تصميم به دست به سر کردن مردم 
داشته واز سوی دیگر برای گریز از پرتگاه نيستی ؛ دست در طناب های 

 سال پيش بدینسو  تجربه 27فرسوده ای انداخته که مردم آن را از 
مردم را از زوایای مختلف و در چهره های رژیم مصمم است  . کرده اند

متفاوت مورد حمله و سرکوب قرار دهد؛ سرکوبشان کنند چون 
سرکوبشان کنند چون درخواست های !  درخواستهای  زنانه دارند

اقتصادی دارند؛  سرکوبشان کنند چون خود را هماهنگ با عقب 
ی و ماندگی های رژیم نميبينند؛  سرکوبشان  کنند چون از گرسنگ

بيکاری تن فروشی ميکنند؛  سرکوبشان  کنند چون بعلت توزیع مواد 
مخدر توسط برخی از مسئولين رژیم و همچنين مشگالت ناشی از 
ناهنجاریهای اجتماعی  قدرت تحملشان را صلب شده و به اعتياد پناه 

برده و یا با نام کارتن خواب در کنار خيابانها سرگردان ميباشند؛  
د زیرا که دانشجویان  آزادیخواهی هستند  که  با سرکوبشان کنن

سيستم غير دمکراتيک و قرون وسطائی رژیم مخالفند؛  سرکوبشان 
کنند چرا که جوان هستند و حال و هوای دیگری جز فالکت و بدبختی 
در سر دارند؛ سرکوبشان  کنند چرا که از خواسته های ملی خود دفاع 

نند چرا که انسان و دگر اندیش  ميکنند؛و کال  آنها را سرکوب ميک
  .هستند

برای پی بردن به این که رژیم تا چه اندازه مصمم به سرکوب است ؛ 
کافيست 

که  توسط مجریان جنایت کار رژیم اسالمی که در " امنيت اجتماعی
  . روز اعمال شده است ؛ بياندازیم 44ظرف مدت  

  مجری برنامه   جنایتگریهای   رژیم" سردار زارعي" در هفته گذشته 
طرح امني " در طول اجراياسالمی ؛ اعالم کرد که 

 دستگير شده  تن657و   هزار8ارديبهشت تا چهارم تيرماه سال جاري  
زاد و سه هزار و آبا اخذ تعهد   تن896 هزار و 4  ميان  این  دراند که 

او .  تن جهت رسيدگي به پرونده تحويل مراجع قضايي شدند761
همچنين گفت در ميان   دستگير شدگان خيل بيشتری از زنان وجود 

بدحجابي تحويل  به دليل آه زنانی مجموع " تاکيد کرد وي  . دارند
هايي بودند آه مشكالت حاد  مراجع قضايي شدند، عمدتا از مانكن

 دو هزار و رد که از مجموع آزادشدگان  و همچنين اشاره ک"! داشتند
یقينا مجموع زنان دستگير شده که هنوز در . نفرشان  زن بوده اند500

  .شده اند" آزاد" زندان بسر ميبرند بيش از تعدادی ميباشد که
اگر  آپارتاید جنسی عليه زنان را   در جمهوری اسالمی؛ در جای دیگری  

ين آمار اعالم شده نظر بيافمورد بررسی  قرارگيرد و تنها به هم
ترکيب سنی  دستگير شدگان و گسترش دستگيری  اینهمه زن ؛ 
متوجه  زیر فشار قرار گرفتن مستقيم زنان و بطور کلی جوانان در یک 

  . روزه ميشویم44یورش 
 هشت از : " آمارسنی دستگير شدگان  توسط زارعی از این قرارند

 متهم دستگير657هزار و 
  نفر  حدود در سنين 5100،   ساله20 تا15 بين  نفر دارای سنين 860
 ساله اند و تنها 30 تا 25 نفر   حدود سنين  1500  ساله و 25   تا20

البته این . سال سن داشته اند30 نفر  بيش 500چيزی حدود 
بقيه دستگيری " اجتماعیطرح امنيت "دستگيری ها مربوطند به پروژه 

ها را ميتوان در اخبار مختلف مشاهده کرد که  به آمار فوق  اضافه 
, از آنجمله دستگيری های مختلف کارگران بدالئل مختلف . نمود

زنان معترض عليه قوانين ضد زن؛ دانشجویان؛ , دستگيری خبر نگاران
ميت های اعتراض مليت ها بدالئل اعتراض به قوانين نا برابر بين قو

دیگری که بر شمردن آن در این مقاله " خالف"ساکن ایران و صد ها 
  . ميسر نيست

بکار "اعالم نمود است  که " دادستان عمومی و انقالب " اکنون نيز
گيری شيوه ها

ر خورد ایران به عنوان مهمترین توطئه های دشمنان است و بر ضرورت ب
قاطع با جرایم امنيتی؛ جاسوسی؛ براندازی و بر هم زدن آسایش 

گرچه این مواضع دیرین و هميشگی این رژیم بوده ." عمومی تاکيد کرد
اند ؛ اما اعالم آن  در زمانی صورت ميگيرد که خامنه ای در نطق خود 

ترين    مهم"بمناسبت سالگرد کشته شدن بهشتی اعالم نمود 
ضائيه مبارزه با جرم و تخلف و اجراى قاطعانه عدالت مسئوليت قوه ق

تواند   دستگاه قضايى به تنهايى نمى" کرد  تاآيدوی همچنين . "است
 اگر دستگاه قضايى وظيفه خود "افزودو، "همه امور آشور را اصالح آند

ها نيز مجبور به  را به صورت آامل و صحيح انجام دهد، ديگر دستگاه
 وی ".مبارزه با عوامل فساد خواهند شدحرآت به سمت صالح و 

همچنين لزوم برخورد قاطعانه با تخلفات در قوه قضائيه و حتى حساس 
  ."بودن به شبهه تخلف را يادآور شدد

اعالم چنين مواضعی مارا متوجه ميسازد که رژیم خود را در معرض خطر 
مشاهده ميکند و از این رو گسترش ابع
 روزه نشان از  قاطعيت رژیم 44دستگيری  زنان و جوانان در یک پارتی 
او غير از خيل زنانی که بيش. برای سرکوب  این نقطه فوران زاست 

نيمی از جمعيت ایران را تشکيل ميدهند با  جوانانی مواجه ميباشد که 
24 تا  25بيش از  14شان بين سنين    .  ساله هستند ميليون نفر
بيکار هستند و درست در این  % 14ر این سنين نيز بيش از درست د

سنين دختران و پسران خواهان برقراری آزادیهای دمکراتيک در تمامی 
  .جامعه ميباشند

جوانان نيروهای پرخاشگری هستند که حتی   اگر هم در خانواده های 
وابسته به رژیم ت

پدران و مادرانشان در  خون جوانان بيگناه   آلوده باشد؛ از بی دستان  
آنها از  تمامی قوانين .قانونی و بی عدالتی جاری در ایران آگاه هستند

از این گذشته  .غير انسانی این رژیم تنفر دارند و با آن سازگارنيستند
جوانان ایرانی   امکان بسيار اندکی داشته اند  تا با قوانين و 

ردهای  دمکراتيک  آشنا شوند ؛ آنان  با مسائل غير دمکراتيک و برخو
خشونت های مذهبی بقدر کافی  آشنا شده و زیانهای اجتماعی آن 

  .هارا لمس کرده اند
آنها کامال درک کرده اند  که شيوه های غير دمکراتيک چگونه به  

تالشی انسانها وانس
آنها بيرحمی  رهبران  رژیم اسالمی را که نه تنها   از نا عدالتی ها  . اند 

دفاع کرده بلکه خودشان بی عدالتی را تبليغ و در جامعه بعنوان یک متد 
متداول تاکيد نموده  و دستشان به خون جوانانی آلوده است که چيزی 

 آنان از این روست که اگر چه.جز برابری انسانها آرزو نکرده اند
دمکراسی را در جامعه ندیده اند اما دقيقا به همين جهت  ضدیت 

اتکا به این مسله است که غالب جوانان  را . آشکاری با زور گوئی دارند
  .رو در روی رژیم اسالمی قرار ميدهد

 رژیم اسالمی نيز  حاالت انفجاری این قشر را دقيقا مورد مطالعه قرار 
تدارک  برنامه ریزی برای .داده است

 ساله 27رژیم اسالمی  در ظرف .ساليان پيش وجود داشته است
گذشته سعی نموده تا جامعه را اسالميزه کرده و مبارزه خود بر عليه  

اما تمامی سعی اش چون آبی که در . تجدد خواهی را  تعميق بخشند 
  .هاون کوبيده شود حاصلی در پی نداشته است

کنون برای رهبران این رژیم  نيز روشن شده است که حتی  مذهبی ا
های طرفدار رژیم  نيز مواضع آشکاری عليه 

در چنين وضعيتی است که متوجه خواهيم شد رژیم اسالمی .مينمایند
  .در مخمصه بسيار بزرگی گرفتار شده است

نست از خواسته های اکنون  دیگر صدور دستور قتل عام هم نخواهد توا
دمکراتيک جوانان و زنان در اسارت رژیم بک

خواهد شد تا مردم برای بدست آوردن حقوق حقه شان  جری تر 
  . شوند

انتخاب . بنا بر  این   رژیم نخواهد توانست ابعاد سرکوب را ژرفتر کند
زمان  و 

در هرزمان و با استفاده از  هر شيوه ای سرکوب مردم  را گسترش 
  .مردم در برابر  رژیم اسالميست" خطرناک"این خود یک استقامت .دهد

, بر این اساس است که رژیم از ترس استقامت و حتی یورش مردم 
اجبارا  هر روز  بهانه ای تحریک برانگيز را  دستآویز سرکوب مردم 

گرچه این بهانه ها خود نيز منجر به گسترش نفرت هرچه . مایدمين
بيشتر مردم از رژیم ميشوند؛ اما همين کافيست که هزاران نفر از 
جوانان و کارگران در مقابل رژیم اسالمی دست به عقب نشينی های 

این کش و قوس بين رژیم  جوانان ؛زنان و کارگران  ساليان . موقت بزنند
نه کارگران زنان و جوانان دست از مقاومت .  داردسال است که وجود

از این . برميدارند و نه رژیم برای سرکوبی گسترده تر تواناتر ميشود
روست که او مجبور به طرح برنامه هائيست تا  ذائغه           مذهبی 
ها را تحریک کرده و با بوجود آوردن جو حمایتی هرچند زودگذر دست به 

 در ابتدای  انقالب اسالمی شخص خمينی از .یک یورش جدید بزند
توانست " اسالم در خطر است "همين حيله سود جست و با شعار 

گرچه هم اکنون .نيروهای متوهم را برای حفظ نظام متحرک نماید
 ؛ اما اینگونه شعار ها نميتوانند همانند زمان خمينی تحریک آميز باشند

اسالم " دست اندرکاران رژیم توجيه مذهبی پوست کنده تری را از بطن 
آنان اکنون با توصل به این شعار هائی . بيرون آورده اند " در خطر است 

واز این قبيل دست " مبارزه با بد حجابی" "طرح امنيت اجتماعی"چون 
جوان به یورش ميزنند و حاصل آن نيز دستگيری هزاران نفر زن و مرد 

  . بوده است
جوانان این توجيهات  را به خوبی ميشناسند اما  مردمی که به احمدی 

نژاد رای داده
وابستگی شغلی و اقتصادی خود به رژیم اسالمی و برای حفظ ظاهر  

  .شدیدا  از این توجيهات مذهبی حمایت مينمایند
مردم  برای رژیم اسالمی ارزش سياسی "  خواهیزیاده" سرکوب

رژیم ميداند که در صورت  اق.بسيار بزرگی دارد
  .ایستادگی بيشتر و فشار از پائين شدیدتر مواجه خواهد شد 

از این روست که هر اقدام سرکوبگرانه رژیم بایستی هرچه بيشتر در 
  .انظار بين المللی افشا  گردد
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  ! ، خوراِک قدرت تبعيض            
                                                         

البته اگر (م وقتی چشم هایم را به وسعت تاریخ باز می کن
 کنم، می بينم که 

د به وجود آورد و توانست در 

نی آن، 

ای راندن و 
را از برابر " ضعيف. "، تبعيض را رواج داد"ضعيف" بهره وری از 

به رشد جامعه و  طول تاریخ تغيير یافتند و بنا 

می بينيم برده دار تبدیل به مالک می شود، بعد 
 سرمایه دار،در نهایت به امپریاليست و اکنون تنها راه حفظ 

  .لی و تبعيض قومی را نهادی می کند

سياسی، حاکميت 

ک چيز، تنها یک 

  
بر ) قوی(داقل می توان تبعيض جنسی را که از حاکميت مرد

اوليه ترین تبعيض 

که (بحث بر سر اختالف و تفاوت بين زن و مرد نيست . ست

 زنان تغيير 

 موجود ميان يض طبقاتی ناظر بر تناقض
عده زیادی در توليد نقش . طه انسان ها در امر توليد است

رابری محو طبقات را نشانه می رود و ب. 

م ترین 
طبقات است و تمام توجه ضاد موجود در جامعه، تضاد ميان 

و به همه چيز خوب نگاه می!) واقعا بتوانم
چگونه تضادها و تبعيض هایی که در یک جامعه عمل می کنند، 

هيچ تبعيضی بدون تغذیه از دیگری بقایی .  اندبه هم مرتبط
  . نمی داشت و نخواهد داشت

جامعه انسانی از ابتدای موجودیت خود، کم کم، ذره ذره و 
لحظه لحظه نظمی را برای خو

چنين نظمی، از قاعده ای بسيار . چهارچوب آن رشد کند
  .ه قوی بر ضعيفغلب. قدیمی و جاافتاده پيروی می کرد

  
، به شکل حيوا"ضعيف"، ابتدا با از ميان برداشتن "قوی"

روزی خود را جشن می گرفت و بعد با هوش و ذکاوت رو به 
، اکتفا "ضعيف"رشد خود، به کنار گذاشتن و به گوشه ای راندِن 

برای اهداف " ضعيف"کرد و در نهایت به مرحله به خدمت گرفتن 
اشکال . د و از آنان به اندازه کافی بهره گرفتو مقاصد خود رسي

، حتی از بهره مند " ضعيف"بهره کشی را تغيير داد تا جایی که 
بودن خود و از شکل بهره دهِی خود نيز غافل ماند و گاها خود، 

 !یاری رساند" قوی"داوطلبانه به پروسه قوی تر کردن 
 
 ، برای از بين بردن، به گوشه"قوی"چه کرد؟ " قوی"

پي

یا
بودن با خود محروم کرد، حق و حقوق او را از بين برد و در نهایت 
برای واداشتن او به اطاعت، امتيازهای ناچيزی به او داد و در 
این ميان به هر شکل و با هر وسيله ای به قوی تر کردن خود 

ود را مرد و مردانه ساخت و زن را حقير و ناچيز خ. پرداخت
خود را مالک و سرمایه دار ساخت و از دهقانان و . شمرد

خود را . کارگران و زحمتکشان برای انباشتن ثروت خود سود برد
ملت و نژاد برتر دانست، سایر ملل را خوار و ناچيز شمرد و آنان 

م کرد و از خود را رهبر اعال. را از حق زیستن محروم ساخت
امواج انسانی برای به کرسی نشاندن اميال و اهداف خود بهره 

رنگ پوست خود را، زیباترین اعالم کرد و از هر عرصه . مند شد
. ای که قابل تصور است، برای قوی تر شدن خود استفاده نمود

مذاهب را ساخت، ارزش ها را پایه گذاری کرد، تابوها را رواج 
ی کرد، مفاهيم را بنا گذاشت و جامعه را داد، خرافات را همگان

آن چنان نظمی داد که همه دست به دست هم داده تا جای 
نظمی قدرت مدار و برای قوی تر . را تضمين کنند" قوی"گاه 

و برای ضعيف تر " قوی"ساختن قدرت و برای حاکميت بالمنازع 
  ".ضعيف"کردن 

  
هرچند قوانين در

" قوی"دنيت اصالح شدند، اما یک چيز ثابت ماند و آن منفعت 
مذاهب، ارزش ها، تابوها و همه چيز دگرگون شد، اما نفع . بود

پایه و اساس هر تغييری در وهله اول، تاکتيِک . ثابت ماند" قوی"
قدرت بسيار . بود" ضعيف"در مقابل اعتراض و انقالِب " قوی"

 اما در یک امر سازش نمی کند و آن حفظ سازش کار است،
، "ضعيف"، حاضر است در مقابل طغيان "قوی. "قدرت است

قانون تغيير دهد، مذاهب جدید اعالم کند، تابو و ارزش های 
" قوی"به عبارتی . کهنه را نابود و ارزش های جدید برقرار کند

برای ماندن در قدرت، پرنسيپی نمی شناسد، جز حفظ قدرت 
  .وسيلهبه هر 

  
چنين است که 

م

به
  .قدرت را در نئوليبراليسم سراغ می کند

چنين است که مرد برای حاکميت خود، نه تنها حکومت را 
 دار نيز خدمت سرمایهمردانه می کند، بلکه در شرایطی که به 

درآمده، باز به حاکميت خود بر زن و دختر در خانه ادامه می 
  .دهد

و به دفاع از ملت قوی می پردازد و پشِت شعار تماميت ارضی، 
تضاد م

، خود را در نقش مرد، سرمایه دار، "قوی"به این دليل است که 
 حاکميت با نژاد برتر و قوم صالح تر، چه در

جنسی و چه حاکميت طبقاتی و حاکميت ملی، نشان می 
  .  دهد و با تمام قوا می خواهد آن را حفظ کند

چنين است که تبعيض های مختلف در هر عرصه ای رواج می 
یابند و همه دست به دست هم می دهند تا ی

  .حاکميت قدرت مدارانه را. چيز را حفظ کنند
  

آیا تبعيض جنسی مادر تمام تبعيض هاست؟
ح

زاده شد، به عنوان قدیمی ترین و )ضعيف(زن 
نام برد و شاید بتوان ظهور آن را هم زمان با ظهور تبعيض 

در هر حال واضح است که برتری طبقاتی با . طبقاتی دانست
يه بر مردساالری پا به عرصه وجود گذاشت و مردساالری تک

  .توانست از تبعيض طبقاتی برای حفظ قدرت خود بهره مند شود
  

تبعيض جنسی ناظر بر تفاوت جای گاه دو جنس در جامعه 
ا

قوق و بحث حتی تنها بر سر برابری ح) تفاوت ها بسيار است
که در هر لحظه و هر فرصت باید عليه (زن و مرد نيز نيست 

مسئله اصلی حاکميت یک جنس ). نابرابری های قانونی جنگيد
مسئله جای گاه فرادست برای مردان و . بر جنس دیگر است

این امر . فرودست برای زنان در جامعه و در رفتار انسان هاست
نسان ها گردید که باعث به وجود آمدن روابط ویژه ای ميان ا

چنين . اثرات خود را در تمامی اجزای جامعه به جای گذاشت
در هرطبقه و . رابطه ای را بدون استثناء در همه جا شاهدیم
  .قشری، در هراداره و کارخانه ای، و در هر خانه ای

بنابراین برای رفع چنين تبعيضی می بایست برتری یک جنس بر 
 و رابطه مردان وجنس دیگر از ميان برداشته شود

مبارزه برای رفع چنين تبعيضی بسيار فراگير است و . یابد
برای محو تبعيض جنسی، باید ساختار . ملزومات خود را دارد

جامعه تغيير یابد و تمامی ارزش ها، تابوها، مفاهيم و قوانين 
تحقق برابری دو جنس در . موجود می بایست دگرگون گردند

اگر مبارزه . ر جامعه، دنيای دیگری می طلبدمقابل هم و د
مستقلی حول مشخصات تبعيض جنسی سازمان داده نشود، 
جز انحراف از این مبارزه و یا فرعی شمردن آن و در نتيجه به 
فراموشی سپردن آن و یا به فردای محال موکول کردن آن، 

  .نتيجه دیگری ندارد
  

به همين ترتيب تبع
راب

مستقيم دارند و عده قليلی صاحب ارزش اضافی ناشی از آن 
و به این ترتيب بر سرنوشت و زندگی اکثریت . توليد، می شوند

اقليتی در جامعه رشته حيات را در . مردم حکومت می کنند
ت می شود و به این ترتيب دستان خود می گيرد و صاحب قدر

نه تنها با دراختيار گرفتن ارزش اضافی، بلکه با تغذیه از تبعيض 
جنسی، با سود بردن از تبعيض ملی و نژادی و مذهبی، با بهره 
بردن از قوانين، ارزش ها و تابوها، استحکام بيشتری به قدرت و 

از طرفی توده مردان را به خدمت خود . جای گاه خود می دهد
می آورد تا ارزش اضافی بيشتری توليد کنند و از طرف دیگر در

جای گاه برتر آن ها را به لحاظ جنس، حفظ می کند، او را حاکم 
و مالک زن و دختر خود می کند  و نقش فرودست را توسط 
قانون، اخالق و مذهب به زنان اعطا می کند تا با  کاِر خانه و 

به این امر . مضاعف نمایند کارگر، ارزش اضافی را -تيمار از مرد
بسنده نمی کند و زن را هم زمان به کار بيرون از خانه روانه 
می سازد و با دست مزد کم تر و تقسيم کار جنسی، شيره 

  .زندگی او را می مکد
در نتيجه مبارزه در جهت رفع تبعيض طبقاتی، ناظر بر تغيير 

ساختار اقتصادی است
چنين . انسان ها را در روند کار، توليد و ارزش اضافی می طلبد

مبارزه ای می باید به طور مستقل، متمرکز و بنا به مشخصات 
  .ساختار اقتصادی موجود در جامعه، سازمان یابی شود

  
 برخی از طرف داران مبارزه طبقاتی اما، معتقدند ، مه

ت
خود را به این تضاد متمرکز کرده و ادعا می کنند که با حل این 

در واقع انتظار دارند که . تضاد، سایر تضادها نيز حل می شود
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توده های زحمت کش متحد شده، خود را سازمان دهند و 
آن ها دیگر زحمتی به خود . تبعيض طبقاتی را از ميان بردارند

ایر تبعيض های کهنه ميان روابط انسان ها را نمی دهند که س
کما این که . شناخته و راه های مبارزه با آنان را هم وار کنند

بدون از بين رفتن ریشه ای کليه تبعيض ها، نمی توان یک تضاد 
را به طور ریشه ای از ميان برداشت و به همين دليل است که 

مجددا آن را حتی بعد از یک هجوم سرسری به یکی از تضادها، 
  .به اشکال دیگر بازسازی کرده و برقرار می سازند

برخی بر این باورند که زنان یک طبقه محسوب می شوند و 
ت و مبارزه مبارزه برای حقوق زنان، یک مبارزه طبقاتی اس

 بر مبارزه 

ارند که نظام طبقاتی و 
 و پيوندهای ریشه ای با دساالری دو نظام جدا از هم نيستند

نيم که مبارزه در هر حوزه 

سته 

 است ارتباط و پيوند ناگسستنی ميان این 
و می بينيم که چگونه هریک از . يض در جامعه استمه تبع

باید دانست، تنها با . ه، ریشه کن شوند

  
  

طبقاتی نيز یعنی مبارزه با طبقه سرمایه دار و در نتيجه مبارزه 
ت و بنابراین مبارزه فمينيستی همان مبارزه سوسياليستی اس

. سوسياليستی برای رفع ستم جنسی  کفایت می کند و غيره
  .این تعریفی ست یک جانبه و خاص از سوسياليسم

اما اگر سوسياليسم را به معنای عام و با تمامی ابعادش می 
شناسيم، بنابراین مبارزه برای سوسياليسم تنها ناظر

مبارزه با تمامی تبعيض های طبقاتی نمی تواند باشد، بلکه 
در این صورت اگر از مبارزه . موجود در جامعه در آن نهفته است

برای سوسياليسم حرف می زنيم، مبارزه با  تبعيض جنسی 
. یکی از حوزه های اصلی سوسياليسم محسوب می شود

چنان چه مبارزه عليه نظام طبقاتی سرمایه داری نيز یکی دیگر 
رزه برای سوسياليسم را تشکيل می از حوزه های اصلی مبا

دهد و همين طور مبارزه با مظاهر تبعيض ملی و سایر تضادهای 
حاکم ميان روابط انسان ها، همه و همه اجزای مبارزه برای 

  .سوسياليسم را تشکيل می دهند
  

عده ای نيز  بر این امر تأکيد د
مر

آن ها می خواهند از یک سو تمایز خود را با . هم دارند
سوسياليست هایی که تنها رفع تبعيض طبقاتی را مد نظر 
دارند و تبعيض جنسی را نيز از همان طریق قابل رفع می دانند، 
نشان دهند و از سوی دیگر با فمينيست هایی مرزبندی می 

امی جدا از نظام طبقاتی می بينند و کنند که مردساالری را نظ
بدون التفات به تبعيض طبقاتی و بدون نابودی تناقض ميان روابط 
انسان ها درامرتوليد و ارزش اضافی، قصد بر هم زدن نظم 

  .مردساالرانه حاکم بر جامعه را دارند
بنابراین چه مردساالری و نظام طبقاتی را دو نظام مجزا بدانيم 

هم پيوسته، باید بداو چه یک نظام به 
ای اگر جداگانه و بی ارتباط با یک دیگر پيش رود، مسلما نيمه 

  .کاره و ناکام خواهد ماند و به پيروزی قطعی نخواهد رسيد
مهم این است، معتقد باشيم که این دو پدیده از یک دیگر تغذیه 

ر هم وابمی کنند و به هم دیگر تکيه می کنند و به حضو
. آن ها هم دیگر را تکميل می کنند و به هم نياز دارند. هستند

اگر چه هریک مظاهرویژه خود را دارند و اثرات متفاوتی در 
جامعه به جای می گذارند و می توان مشخصات آنان را با دو 
! تعریف مختص به خود ارائه داد، اما نباید با شعار این، همانی

ق کرد و در عمل یکی را به دست هر دو را بر هم منطب
شعاری هست که می گوید، سوسياليسم و . فراموشی سپرد

یا ! فمينيسم یکی هستند و آن هم سوسياليسم است
نتيجه در هر دو شعار یکی است، نادیده گرفتن یکی و . برعکس

  !شکست در دیگری
  

بنابراین آن چه مسلم
ه

تضادهای ميان انسان ها، مهره های یک رشته به هم پيوسته 
را تشکيل می دهند و چگونه وجود هریک به حيات دیگری 

با این که هر تبعيض ناظر بر یک تناقض معين در . وابسته است
ا در جامعه است و استقالل و نشانه های ویژه خود را دارد،  ام

ریشه به هم مرتبط هستند و همه در مجموعه خود اجزای یک 
نظام غيردمکراتيک . نظام غيردمکراتيک را تشکيل می دهند

از حکومت گرفته تا محل کار و در . حاکم بر تمامی آحاد جامعه
یک اختاپوس که با پاهای . خانه و در کليه روابط انسان ها

ه  می مکد تا حيات متعدد خود از تبعيض های موجود در جامع
  . خود را تضمين کند

زمانی می توان از نابودی این نظام صحبت کرد که کليه تبعيض 
های موجود در جامع

تغيير قدرت سياسی هيچ تبعيضی از ميان نمی رود و نمونه 
های مختلف در تاریخ نشان داده اند که اگر برای رفع هر 

ی به طور جداگانه و مستقل مبارزه نشود، و اگر این تبعيض
مبارزات در تداوم خود، به هم پيوند نخورند، هرگونه مبارزه 

  سياسی محکوم به شکست است
  
  

       
        پيو* 

               سر 
arash.k@rahekargar.net       

  
 

                                  وابط عمومی سازمان
p 

                        

   ww et  

          www    

                             

       

 

www. ar.com 
          

 *ندها
  

                  آرش کمانگر : دبير 

             
     ر            

u
   

blic@rahekargar.net

مي    تلفن عمو سازمان
   

 677781940- 49     - 
   

س سازمان  ک   شماره فا
  

     43455804-1-33  
     

رابری  يو ب  سايت راد
  

w.radiob rabari.na
  

ه کارگر    را  سايت 
  

.raheka gar.netr
 

  سايت اتحاد چپ کارگری
  

   
کارگران ايران سايت راديو 

www.etehadchap.com

صدای 
       

      www.sed argaran.com  ayek
  

دار   بي  نشر
  

nash bidre
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  پيش نويس سند سياسی کنگره يازدهم     
(  

  اوضاع سياسی و وظائف ما    

مسائل تازه ای 

ديگری 

مه های نئو ليبرالی دولتهای حاکم، همه 
آنها را به تنگنا رانده اند و اغلب اين دولتها در انتخابات در مقابل 

ه اختالل درپيش روی اين برنامه درهمه 

ز آ ب   

ابع مالی ناشی از 

  
راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران    
  
  
  

رزه جنبش ما برای رهائی،عالوه برتداوم با مبا- 1
  .هم روبروبود

تنش "دردوره اخيرحکومت اسالمی تالش کرد با مانور
د عرصه داخلی "بيشتر رصحنه بين المللی و برگ های  در

درعرصه بين المللی برای مقابله با .برای بقای خود بازی کند
ه ودردوره اخيربيش فشاری که مدتهاست نقش مهمی پيداکرد

ازهرزمان بوده است، همه تالش خود را براستفاده ازروزنه هائی 
متمرکزکرده که درنتيجه ضعيف شدن نسبی موضع آمريکا برای 

به .به خط کردن کامل همه قدرتهای ديگر، به وجود آمده و می آيد
عبارت ديگر با مانورمقاومت و تعرض،اززمينه بروز رقابت بين 

اين زمينه . بين المللی با آمريکا بهره برداری کندديگر قدرتهای
رقابت که درحال گسترش است،عالوه برمخالفتهای درونی اياالت 
متحده با سياستهای دولت بوش،که درسال گذشته شديد 

زمين گيرشدن برنامه :بود،بردوعامل مهم استواراست
ومختل شدن سرعت پيش روی برنامه " خاورميانه بزرگ"

  .رمايه جهانینئوليبرالی س
اين عوامل همانطور که دربرنامه های دشمنان،حکومت اسالمی 
و امپرياليسم،مؤثراست،درروند مبارزه جنبش ما 

به ويژه گسترش مقاومت عليه برنامه نئوليبرالی .تأثيرگذاراست
سرمايه جهانی که بسترجهانی مبارزه جنبش ما را نمايان می 

  .کند
زمين گير شده "ور ميانه بزرگخا" در خاور ميانه، برنامه جامع

   همه نشانه ها حاکی از به رکود کشيده شدن .است
. اين برنامه بدليل مشکالت عراق و افغانستان و فلسطين است

پيشرفت برنامه 2004اگر آمريکائيها مجبور شدند در سال    برای
ای که برای تثبيت سلطه بی چون و چرای خويش بر منابع انرژی 

روپائيها را هم شرکت دهند، حاال مشکالت در داشتند، تا حدی ا
، "خاورميانه بزرگ" حدی است که برای حل مسله اصلی برنامه

 2003يعنی مسئله ايران،نه تنها از يکجانبه گرائی مدل سال 
فاصله می گيرند بلکه مجبورند هوای قدرتهای ديگرچون چين و 

  . روسيه را هم داشته باشند 
شدن سرعت پيش روی برنامه نشانه های مختل شدن و کند

 قرن گذشته و 90نئوليبرالی سرمايه جهانی نسبت به دهه 
سالهای آغازين قرن کنونی را بيش ازهرکجا درمناطق مهمی 
چون اروپا و آمريکای التين می توان پی گرفت 

مبارزاتی که . اروپا،دردوره بعدازمبارزات فرانسه است.وديد
. اسی اتحاديه اروپا شد منجربه ردشدن قانون اس2005درسال 

يعنی برنامه ای که به مراتب نئو ليبرالی تر از برنامه های کنونی 
کشورهای اتحاديه است و نظامی گری رادر اروپا بنحو بی سابقه 
ای، بعد از جنگ دوم، شدت می دهد مورد پذيرش مردم فرانسه 

 قانون استخدام 2006و مبارزه بزرگی که در آپريل . قرار نگرفت
از صحنه بيرون " شورشهای خيابانی"  مصوبه پارلمان را بااول
تاثير اين مبارزات در اتحاديه اروپا و در کشورهای مهم آن . راند

بررسی و تصويب قانون اساسی اروپا برای . قابل ردگيری است
در آلمان و در ايتاليا،دولتهای حاکم برای .دو سال به تعويق افتاد

و ليبرالی خود بسيار محتاط و پيش بردن برنامه های سخت نئ
  . دست به عصا شده اند 

 در آمريکای التين،از مکزيک تا آرژانتين، جنبش های اجتماعی 
بزرگ و در مبارزه با برنا

تعويض . الفان تئو ليبراليسم وا می دهندشعارها و برنامه های مخ
اين دولتها و روی کار آمدن حکومت های ازنوع بوليوی ، برنامه 
های جامع قطب های اصلی سرمايه جهانی يعنی اياالت متحده و 
اتحاديه اروپا را در آمريکای التين با موانع مهمی روبرو کرده 

جتماعی مهم تر از آن حضور و تاثير جنبش های بزرگ ا. است
است، مثًال در مکزيک که نهادهای مستقر سياسی و مبارزه 
پارلمانی را نمی پذيرند و در پی دگرگونی بنيادی نظام سلطه 

صدای " حاال در فضای سياسی آمريکای التين. سرمايه اند
  .اوج گرفته است"چپ

آشکاربودن نشانه های مقاومت دربرابر برنامه های نئوليبرالی 
 و اروپا به معنی نبود مقاومت درسايرنقاط درآمريکای التين

بلک.ازجمله ايران نيست
وعالوه برآن مقاومتها درنقاط مختلف .جا قابل مشاهده است

درايران بخش مهم حاکمان برای .جهان برهم تأثيرگذاشته اند
مصادره مقاومت روبه افزايش مزدوحقوق بگيران وزحمتکشان 

" عدالت طلبی"کشور دربرابر برنامه سرمايه داری به شعارهای
متوسل شده و ازجمله باهمين وسيله رقبای حکومتی خود را هم 

بی جهت نيست که حاال همه نيروها به .ازصحنه رانده است
  .  افتاده وحتی ليبرالها هم ازآن دم می زنند"عدالت اجتماعی"ياد

يبرالی سرمايه داری زمينه اين اختالل در پيش روی برنامه نئو ل
ازعناصر ماهوی سرمايه " تنازع"اگرچه .ساز تشديد رقابت است

داری است وازآن جدا شدنی نيست وهمبستگی درسرمايه داری 
نيروی " جائی ندارد وبهمين دليل محتاج سرکرده و

است،اما در شرايط سخت شدن پيش روی،رقابت و "هژمونی
اگر چه هنوز حاد .ت می گيردتنازع و تقاضا برای سهم بيشتر شد

مينه های آن  شکار نيست اما  ها ،  ين قطب رقابت  شدن
نه تنها بين دو قطب اصلی کنونی يعنی . پرورده شده و می شود

اياالت متحده و اتحاديه اروپا، بلکه قطب عروج کننده سرمايه 
داری، يعنی چين زمينه های الزم را برای ورود به رقابت و 

چين که حجم . در سياست بين المللی فراهم می کنداعمال اراده 
اقتصادی آن  روز به روز افزايش می يابد با بهره گيری از برده 
داری عريان قدرت نظامی خود را هم گسترش می دهد ، حوزه 
نفوذ خود در آسيا راسامان می دهد و با متحد شدن با روسيه 

. شود ، همسايه اتحاديه اروپا می "سازمان شانگهای" در
حکومت اسالمی طی دوره گذشته بخش بزرگی از استراتژی خود 
برای بقا را بر زمين گير شدن آمريکا در عراق و استفاده از 

  .  فضای رقابت بين قطب ها قرار داده است 
 حکومت اسالمی در دوره اخيردرصحنه داخلی براين خيال بود -2

ردن بيشتر که با متمرکز و يک پارچه شدن در باال و فعال ک
نيروی سرکوب خود و با بهره بردن از من

افزايش درآمد نفت برای پاسخ فوری به تنگنا های زندگی توده 
. مردم ، جنبشهای اجتماعی را در هم شکسته و خاموش کند

همانطور که قابل پيش بينی بود و در سند کنگره دهم سازمان ما 
هيچ کدام از تمهيدات حکومتی تا . هم آمده، اين خيالی بيش نبود 
نيروی جنبشهای اجتماعی بيش . کنون کارآئی الزم را نداشته اند

قادر به عقب راندن آن "دستگاه واليت فقيه"از آن بوده است که
شود و فشار بين المللی با حاد شدن مسئله انرژی هسته ای آن 

 به .چنان باال رفته که امکانهای حکومت را تنگ تر کرده است 
" نحوی که حکومت برای مقابله کردن با اين فشار به امامزاده

امت " آنان که دم از. و ناسيوناليسم متوسل شد" ملی گرائی
تاريخ کهن مرز و " می زدند برای حفط قدرت ، سفره " اسالمی

مردم شريف و نسل جوان و " را پهن کرده و مجيز" بوم
 هسته حق مسلم انرژی" را گفتند و"دانشمندان اتمی ايران 

اگر چه پناه بردن ازاين خرافه به آن . را جار زدند " ماست 
خرافه تاثير کوتاه مدت داشته باشد و پاره ای را جذب کند، اما 
وقتی دانشجويان و کارگران و زنان و اقليتها در مبارزات خود 
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تشکل حق مسلم " ، " آزادی حق مسلم ماست " فرياد زدند 
  . ته ها رشته می شود و غيره ، باف" ماست 

سر کوب و فشار حکومت در دور اخير چون گذشته تداوم يافت و 
دستگيری فعالين جنبشها بويژه دانشجويی، کارگری . شدت گرفت

. ی سابقه ای رسيدو زنان فراوان شد و در مورد مليتها به حد ب
 

الح 

ران اگر چه محدود به يک موسسه و يک 

ر در مبارزه عمومی ضد استبدادی ، ضعف مهم 

 خوزستان و آذربايجان شاهد اعتراض مردمی بود که 

يافتند، بلکه مدام  تحقيرشده  و مورد  تا عقب ن

 . همه ترفتدها برای کنترل و خاموش کردن مبارزه بکار گرفته شد
های اجتماعی نه تنها فعال ماندند بلکه مرحله ای را که اما جنبش

قبل از شکست قطعی اصالح طلبان به آن وارد شده بودند را پشت 
شکست قطعی . سر گذاشته و مراحل تازه ای را آغاز می کنند

اصالح طلبی نه تنها قيد و بندهای ناشی از هر گونه توهم به 
 را کنار زد بلکه امکان تغيير شرايط با وجود حکومت اسالمی

زمينه های طرح مطالبات و نگاه کردن به افقهای دورتر از چار 
در مقايسه با چند . چوب ليبرالی را هم در حد معينی فراهم کرد

سال قبل و دوره گفتمان بی چون و چرای ليبرالی و اصالح طلبی، 
نسل تازه فعاالن جنبشهای اجتماعی مسحور ايده های ليبرالی 

ان همانند هم نسالن در ساير نقاط جهان بی آينده گی و آن. نيستند 
آنچه که . بی ثباتی زندگی را تجربه کرده و واقعيت را در می يابند

در حرکتهای جنبشهای اجتماعی در دوره گذشته بر جسته شد و 
نشان از مرحله تازه دارد، همبستگی و دفاع از يکديگر و شرکت 

ت های يکديگر بود که به عملی فعاالن جنبشهای مختلف در حرک
طور عملی نوعی از گرد هم آمدن و حرکت متحدانه را نمايش 

گسترش و وسعت پايه ای جنبشهای اجتماعی رشد مثبت . داد
به همين . داشته و به ويژه در جنبشهای مليت ها چشمگير بود

دليل است که بخش های مختلف حکومت ،بويژه دارو دسته 
آمريکا ، بيش از هر زمان ديگر، با احمدی نژاد، و امپرياليست 

دريافت قدرت و نقش جنبش هادر صدد سوء استفاده از آنهابرای 
  .پيشبرد هدفهای ضد دمکراتيک  و غير انسانی خود هستند 

 در تمام يکسال گذشته اصالح طلبان وليبرال هامدعی بودند که با 
اخراج اصالح طلبان حکومتی ازحکومت، جنبشهای اجتماعی رو 

 خاموشی  می روند چرا که از امکانهای حکومتی اصبه
اما تداوم مبارزه عليه استبداد حکومت . طلبان محروم می شوند

مذهبی، اين ادعای آنان  را باطل کرد و نشان داد که امکانهای 
اصالح طلبان حکومتی هم ناشی از مبارزه مردم بود و نه 

اکم و با آنکه عليرغم تداوم مبارزه عليه استبدادح.بالعکس 
اکثريت بزرگ مردم عليه حکومت اسالمی اند، اما هنوز مانند 
دوره قبل، بخش مهمی از جمعيت آمادگی مبارزه قطعی و سنگين 

  .را نشان نداده اند 
 نيروی کار و جنبش اجتماعی زحمتکشان در دور اخير - 3 

حرکت کارکنان شرکت واحد . نمايشگر کيفيت نوينی از مبارزه بود
 بوسرانی در تهاتو

چرا که . شهر بود اما تاثير مهمی در صحنه سياسی کشور داشت
خواست سنديکای مستقل در . اين مبارزه برای تشکل مستقل بود 

کشوری که زير سيطره يک حکومت استبدادی مذهبی است که 
امه تحمل هيچ حرکتی بيرون از خود را ندارد و اساس برن

است ، مطالبه ای راديکال " کار ارزان " اقتصادی آن بر مبنای 
در عين حال اين مطالبه در رشته حمل و نقل پايتخت تاثير . است

عليرغم فشار و . مستقيم و بزرگی در همه فعاليتهای شهر داشت
بگير و به بندهای حکومت و بيکار کردن بسياری از فعاالن 

ند بود که خود را در سطح داخل حرکت ، اين مبارزه ای پيروزم
کشور و در سطح بين المللی تثبيت کرد و سنديکای شرکت واحد 
به عضويت فدراسيون بين المللی حمل و نقل در آمده و حمايت 

اما بيش از اين، نيروی کار رسمی . گسترده بين المللی کسب کرد
و در استخدام ، به ويژه در موسسات بزرگ هم چون دوره قبلی 

مبارزه در محل " آنچه مشهود است.  باالئی نشان ندادتحرک
به نسبت مبارزات همبسته در سطح اجتماعی چندان فعال " کار

اين مسئله که در اغلب کشورها هم مشاهده می شود يکی . نيست

از مسائل مهم جنبش ماست و بيانگر آن است که در نتيجه 
ه  که تغييرهايی  که سرمايه داری در برنامه های خود داد

سازمان  نيروی کار و سازماندهی بهره کشی را دگرگون کرده ، 
مبارزه نيروی سازمان يافته و رسمی کار که در محل کار و به 

پيش می رود،عليرغم نقش برجسته آن " اتحاديه ای" شيوه
ديگر به تنهائیُ برندگی گذشته را ندارد ومی بايد بدنبال يافتن 

ای متنوع نيروی کاربود، شيوه های تازه سازماندهی بخشه
نيروئی که دامنه آن بسيار فراتر از بخشهای رسمی مزد و حقوق 

تا مبارزه عليه سرمايه داری در حوزه اقتصاد .بگيران می رود
  . کار آتر شود

عليرغم مبارزه کارکنان شرکت واحد که مضمون آزاديهای 
سياسی را در خود داشت و عليرغم تحرک چشم گير فعاالن 

يروی کاجنبش ن
که در گذشته هم بر " شکاف بين نان و آزادی" جنبش ما يعنی 

آن تاکيد داشتيم ، مبارزه عليه سرمايه داری برای آزادی و 
رهائی از هر گونه بهره کشی و سلطه را با موانع جدی  روبرو 

  . می کند 
ال گذشته و حوادث خونين  جنبش مليتهای ساکن ايران در يکس-4

  . بلو چستان، از مهم ترين و تاثير گذار ترين مسائل سياسی بود 
 کردستان ،

سالها ست ، عالوه بر ستمی که از جانب يک  حکومت سياه 
استبدادی و نظام بهره کشی و انسان خوار سرمايه داری بر آنها 

رنج " ناسيوناليسم ايرانی" ر فارس زبانها می رود،ازهم چون ب
آن ها نه تنهامجاز نيستند به زبان مادری . برده وتحقير می شوند

  خود تحصيل  
وکار کنند و می بايد همه امور اجتماعی و رسمی را به زبان 
فارسی انجام دهند و بنابراين زحمت  بيشتری از فارس زبانها 

بايد متقبل شوند
تعارف " ايرانيان عزيز "هميشه به آنها به عنوان . تبعيض اند 

مانند ) نه فقط زبان ( می شود ولی هيچ بخشی از فرهنگ آنها 
موسيقی و ادبيات و غيره،به عنوان معرف و نماينده فرهنگی سر 

 چيز همه. در هيچ کجا حضور نمی يابد " ايران عزيز" زمين 
سازی سرمايه داری حاکم بر اين "  ملت –دولت " برای 

سرزمين حول يک زبان و فرهنگ مربوط به آن شالوده ريزی 
ميشود و هرچيز ديگر به ويژه وقتی که مليتهای مختلف در پی 

" کسب برابری و رفع تبعيض می افتند با چماق تجزيه طلبی و 
هره کشی سرمايه کوبيده می شود تا قلمرو ب" حفظ تماميت ارضی

مردم . داری حاکم وحکومت مرکزی آن خدشه دار نشود
زحمتکش و نيروی کار فارس زبان که خود مورد  بهره کشی 
سرمايه داری حاکم و حکومتهای هميشه سياه آن در اين 
سرزمين  اند نه تنها نفعی درهمراه  بودن با سرمايه داری حاکم 

متکشان مليتها، که آنها ندارند بلکه همه چيز زندگی شان  با زح
هم نفعی در بودن با سرمايه دارهای هم زبان و هم فرهنگ خود 

برای اين زحمتکشان محور بودن زندگی . ندارند، گره می خورد 
انسان اصل است و نه حفظ خاک و مرزهای که حاکما ن مختلف 

همبستگی انسانها .بنا بر زور و قدرت بين خود تقسيم کرده اند
همبسگی آنها برای . نافع و اقعی زندگی آنها اصل است و م

مبارزه عليه بهره کشی و سلطه ای که زندگی انسانی را از آنان 
آنچه در اين ميان به عنوان يک خطر واقعی در . سلب کرده است 

کمين است رو در رو شدن همين زحمتکشان و کارگران مليتهای 
دن همه مختلف و درگيری و جنگ داخلی بين آنها و نابود ش

اين . هستی آنهابه خاطر منافع بهره کشان و سرمايه داران است
با " ناسيوناليست " خطری است که از برخورد نيروهای 

يکديگر در کمين مردم کارگر و زحمتکشی است که قربانی 
وظيفه و راه زحمتکشان ، جدا کردن خود از انواع  . خواهند شد 

در اين ميان در درجه . ت ناسيوناليست ها  و مبارزه عليه آنهاس

 11



ناسيوناليسم " اول بايد با ناسيوناليسم نهادی شده و مستقر يعنی 
در افتاد تا به توان ناسيوناليسم های مليتها را که در " ايرانی

واکنش به اين ناسيوناليسم مستقر رشد می کنند و او ج می گيرند 
ه دهم برای اين منظور همان طور که در سند کنگر. را مهار کرد 

سازمان ما هم تاکيد شده ، نقش کارگران و زحمتکشان و همه 
چون اين . انسانهای شريف فارس زبان بسيار حياتی است 

ناسيوناليسم را با استفاده از زبان و فرهنگ آنها به همه حقنه 
ما ضمن دفاع از همبستگی و با هم بودن همه . کرده و می کنند 

درچهارچوب فدراليسم، بر آنيم  مليتها و مردم ساکن اين سرزمين،
که مسئله ملی و دفاع از برابری کامل همه مليتها در همه حوزه 
ها و دفاع از حق تعيين سرنوشت همه آنها در اين مقطع زمانی 

چرا که امپرياليسم و به . از حساسيت ويژه ای برخوردار است 
ويژه آمريکا برای پيش بردن برنامه های خود در منطقه ، بر 

ف دوره جنگ سرد، آتش بيار معرکه ناسيوناليسم های خال
و اين ابعاد خطر و بروز جنگ داخلی را . مختلف شده و می شود 

همه جنبش های مليتها، هم چون همه جنبشهای . بيشتر می کند 
اجتماعی ديگر مانند جنبش کارگری، زنان و غيره به عنوان 

در معرض محيط های فعال زندگی اجتماعی به همانگونه که 
آسيب از جانب حکومت اند ، ار جانب آمريکا و ديگران نيز آسيب 
پذيری دارند واين در مبارزه اجتماعی و سياسی امری قابل پيش 

هوشياری و تالش آگاهانه اين جنبش ها پاد . بينی و انتظار است 
زهر اين آسيب هاست و متحد شدن جنبش های اجتماعی و متکی 

اين بيش .ه عبور سالم از دام هاست شدن به خود تضمين کنند
ازهرکس برعهده عناصرونيروهای مترقی جنبش مليت ها است 
که باتأکيد برمطالبات مشترک باساير جنبش های اجتماعی راه 

  .مبارزه مشترک برای رهائی و هم بستگی را هموارکنند
 گسترش مبارزه زنان عليه ستم جنسی در دوره اخير نمايان -5

عليه تبعيض جنسی و سنتها، نهادها و قوانين پايدار مبارزه . بود 
 صحنه کننده اين تبعيض ، از تاثير گذارترين مبارزه ها در

نظام " ن در

ًا بعد از شکست اصالح طلبی و آشکار شدن تجربه آن به 

ی از مبارزه مردم برای آزادی و خلی، ناش

مند ، به هم 

رل هرچه بيشتر اين نهاد حادترمی 

مرتجع ترين نيروها هم  ديگر نمی توانند .سياست عمومی بود
جنبشی که . حضور و قدرت و تاثير اين جنبش راناديده بگيرند

" حرم امنی" رآخوندها هم و لوله انداخته و ديگ" اندرونی " در
تاثير اين جنبش تا جائی است که . برای آنان باقی نگذاشته است 

دولت را مجبور به عبور از موازين شرعی و خط قرمز همه 
آخوندها، مانند مورد مجاز بودن ورود زنان به ميدانهای ورزشی  

  . منتفی می شود" آيت اله ها"اگرچه با تشر.می کند
 که تاريخ آن به درازای موقعيت فرودست زن در جامعه ،

عمرجامعه طبقاتی است در نظام بهره کشی سرمايه داری حفظ 
شده است ، و سرمايه داری به حفظ بهره کشی از ز

وکارخانگی، که جز برده داری عريان " خانوادگی پدرساالرانه
نيست ، بخش مهمی از هزينه های خود را حذف کرده است و 

سنتها، . رابطه مرد و زن را ادامه می دهد سلطه و بهره کشی در 
موازين اخالقی رياکارانه و قوانين مرد ساالرانه، زن را در 

اين . موقعيتی می نشاند تا نظام بهره کشی از زن پايدار بماند 
مسئله در اليه های پائينی جامعه ، در ميان زنان زحمتکش با 

البات اگر چه مط. شدت و خشونتی دو چندان آشکارتر است 
حرکتهای زنان کشور بيشتر در حد تغيير و اصالح قوانين است 
اما رفتن به سوی ريشه ها و مبارزه برای دگرگونی بنيادی در 
مناسبات زن و مرد ودفاع ازمطالبات زنان زحمتکش و کارگر 
وارتباط گيری با آن ها، با فعاليت زنان راديکال پر نفس تر می 

  .شود 
انشجوئی در دوره گذشته نشانه های  دانشجويان و جنش د-6

نسل تازه دانشجويان . زيادی از آغاز دوره جديد را بروز دادند 
که تقريب

دانشگاه آمده اند ، نه تنها نفی کامل حکومت را که تجربه و دست 
ردهای آور نسل قبلی بود، ادامه دادند بلکه خود با دستاو

جديدشان عبور از موازين اصالح طلبی و گفتمان ليبرالی را آغاز 
ودالورانه ازجنبش های اجتماعی دفاع کرده .و تجربه می کنند 

بهمين دليل است که عالوه بر آن که . وبا آنان ارتباط می گيرند
نهادهای حکومتی را بيش از هر زمان در مقابل خود دارند، انواع 

رالها ی بيرون حکومتی را هم در صف اصالح طلبان و ليب
اما اين جنبش در حدی از توانائی . سرزنش کنندگان می بينند

است که بدون واهمه از پذيرش يا رد تشکلهای دانشجوئی توسط 
مقامهای حکومتی، تشکلهای موجود را حفظ کند و شاهد افزايش 

. چشم گير شرکت کنندگان در انتخابهای دانشجوئی هم باشد 
عمومی ضد استبدادی  بويژه فعاليت و مبارزه  برای جنبش 

آزادی زندانيان سياسی تداوم داشت و نقش خانواده های زندانيان 
  .سياسی چشم گير بود

 طی سال گذشته دگرگونيهای درونی حکومت اسالمی -7
برنامه دستگاه واليت برای . آرايشهای جديدی شکل داده است 

بقاء در برابر بحران دا
عليه فالکت ، و فشار خارجی که شدت بی سابقه پيدا کرده ، 
متمرکز و يک پارچه شدن در باال و سرکوب بيشتر و آمادگی 

برای اين منظور به . برای مقابله با تهديدهای نظامی بوده است 
نسل دوم کادرها و فعاالن حکومتی و نهادهای نظامی خود  

اين نسل دوم، طی دوره اصالح طلبان متشکل شده و  . متوسل شد
آنها که هنوز به امتيازهای مالی آن چنانی .سهم خواهی می کردند

نرسيده و سنگين وزن نشده اند، با تحرک زياد همه چيز را زير 
سئوال برده و سناريوی قديمی شده نسل اولی های سالهای 

، نهادهای مستقر در مقابل. آغازين انقالب را تکرار می کنند 
بورژوازی و به ويژه روحانيون صاحب امتياز، تاب اين شلوغ 

اما دستگاه واليت برای بقا  . کاريها را اگر کنترل شده نباشد ندارند
در دوران سخت و بحرانی به نيروی نسل دومی ها به عنوان تنها 

همين نياز، در دوران  بحران پيچيده به . تکيه گاه نيازمند است
چون ميدان . تشديد کننده بحران و نه حل آن تبديل می شودعامل 

داری بيش از حد اين نيرو می تواند تکان های زيادی هم به 
. وجود آورد که با برنامه های صاحبان اصلی قدرت سازگار نباشد

اين دار و دسته نسل دومی ها اشتهای زيادتر از حد مورد نظر 
 خانه زاد واليت و غالم " دستگاه واليت دارند و عليرغم 

غالمان " بودن ، ممکن است هم چون آن دسته از" روحانيت 
در وقت مقتضی به همه گنجينه سلطان نظر داشته " سلطان 
اينها عالوه بر نفوذ گسترده  در ارگانهای سر کوب .  باشند 

خکومتی ، به جذب پايه های از دست رفته حکومت بين مردم هم 
 مقصود نه تنها شعارهای عدالت طلبانه نظر دارند  و برای ميل به

را مطرح کردند بلکه به برخی از  مطالبات اجتماعی ، حتی فراتر 
همين برنامه عوام . از اصالح طلبان حکومتی توجه می کنند

فريبانه و  نيازمندی دستگاه واليت ، در حد معينی منجر به قوی 
ياست شدن موضع احمدی نژادو دار و دسته او نسبت به آغاز ر

جمهوری شده اما درکنار آن تالش برای کنترل اين نيرو، که از 
  . بعد از انتخابات شروع شد ، بيشتر شده ومی شود 

نيروهای اصلی نسل اول حکومت اسالمی ، از محافظه کاران 
کارگزار (سنتی تا اصالح طلبانی که خود را ليبرال دمکرات 

می نا) مشارکتی ها ( و سوسيال دمکرات ) سازندگی 
عالوه بر آن بخش . نزديک می شوند تا طرف حساب کار را بداند

از " مهمی از روحانيون قدرتمند هم همانطور که اردوی احزاب 
  "  موتلفه تا نهصت آزادی

. رفسنجانی را محور خود کرده است ، به او متوسل شده اند
درپيش " واليت فقيه"بويژه درزمانی که انتخابات مجلس خبرگان

است رقابت آن ها برای کنت
ابالغ سياستهای خصوصی سازی مصوب مجمع تشخيص . شود

 ساله اقتصاد نئو ليبرالی 20در راستای برنامه توسعه ( مصلحت 
 از آخرين 85ازجانب ولی فقيه در تيرماه )  حکومت اسالمی
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 44های کلی بند ج اصل سياست" ابالغ اين .اقدامهای کنترلی است
که يک سال پيش تصويب شده بود در اين مقطع " قانون اساسی 

، انطباق کامل با "عدالت طلبی "زمانی عالوه بر کنترل هياهوی 
. را هم اعالم می کند" خاورميانه بزرگ " هدف اقتصادی 

 درصد سهام موسسه ها ی اقتصادی دولتی 80حصوصی سازی  
انقالب " تصادی حکومتی می گويندهمانطور که مقامها ی اق
آنها درست می گويند انقالب . است" اقتصادی  در تاريخ ايران 

و "  عدالت "نئو ليبرالی اقتصاد ايران و پايان دادن به هياهو ی
اگر چه رسانه های حکومتی . بی مهار کردن بهره کشی است

بخش خصوصی را جشن گرفته اند،اما بخش " بره کشان"
چرا که معلوم .رضايت و اعتماد کامل نداردخصوصی  هنوز 

نيست که باوجود درگيری های درون حکومت ومقاومت 
. زحتمتکشان درمقابل اين برنامه ها،اين سياست بکجا بيانجامد

اما درهرحال پيش گرفتن اين برنامه،  بحران و فالکت زندگی  تا 
ا نه تنه. کنونی بزرگترين  بخشهای جمعيت را شديدتر خواهد کرد

در سفره ها نيامد بلکه آخرين داشته ها " نفت " نانی از بابت 
  .هم  ربوده ميشود

آنچه مشهود است ، چه تغيير آرايشها که هنوز هم ادامه دارد و 
چه برنامه های مختلف قطب های رقيب ، پاسخ قطعی برای حل 

  . بحران نبوده است 

چه جنگ و .  عه ای برای مردم ايران شود 

ومت 

ود با تاکيد بيشتر بر مواردی که 
.  قرار می دهيم 

 و زحمتکشان وازجمله  بخش های غير رسمی نيروی 
  .ر

شته با بيشترين نيرو ما همچون دوره گذ.  فوروم اجتماعی
امکان برای پيشروی در زمينه های بوجود آمده و پا گرفتن و 

  . اد

ستی 
ای پيش بردن مبارزه عملی عليه سرمايه داری وبرای 

شان و مبارزه باگروه حمتک
  . ايی و سکتاريسم که سازمانيابی طبقاتی را می شکند 

يی که 
  . يه اين دو ارتجاع مبارزه می کنند

 تهديد امپرياليستی وجود 
رد، تالش برای موضع گيری جنبش جهانی عليه ارتجاع حاکم 

  "اسی کميسيون تدوين پيش نويس سند سي "    

 تنش شديد ناشی از سياست اتمی حکومت اسالمی، نقش -8
ادامه اين تنش . تعيين کننده ای در سرنوشت آن پيدا کرده است 

می تواند منجر به فاج
. چه تحريم اقتصادی ، مردم اين سرزمين را قربانی خواهد کرد 
. هر دو طرف اين ماجرا در پشت آن نفع خود را پی می گيرند 

" نيروی باز دارندگی اتمی"  از حکومت اسالمی در خيال استفاده
برای بقای خود است و آمريکا در پشت مسئله اتمی برنامه اصلی 

يعنی . خود تغيير و دگرگونی در آرايش خاور ميانه را پی می گيرد
می خواهد بجای حکومت اسالمی، که دشمن آزادی و نقض کننده 
تمام عيار حاکميت مردم بر سرنوشت خويش است ، چنان آرايش 

اين . کومتی به وجود آورد که خود تعيين کننده همه چيزشود ح
حق تعيين کنندگی سرنوشت خود " جا به جا شدن نقض کنندگان 

، يعنی پايه ای ترين حق انسانی و دمکراسی، برای مردم ايران "
" جز به در آمدن از چاله استبداد واليت فقيه و افتادن به چاه 

. معنی ديگری نخواهد داشت " تعيين کنندگی هيات حاکمه آمريکا
برای آنکه برسرنوشت خود حاکم شويم چاره ای جز مقابله با هر 
دو طرف، هم با حکومت اسالمی و هم با امپرياليسم به ويژه 

بلند . يعنی بلند شدن صدای سوم. آمريکا، در اين ماجرا نداريم 
شدن صدای همه آنها که به پايه ای ترين حقوق انسانی و 

ما با هر نوع تنش که جز به نفع . مکراسی پای بندند موازين د
حکومت اسالمی و جنگ طلبی امپرياليستی  تمام نمی شود 

نه برنامه انرژی اتمی  حکومت اسالمی در جهت منافع . مخالفيم
  . مردم است و نه مداخله گری امپرياليستی ، بويژه آمريکا 

 جديدهم  نيروهای اپوزيسيون حکومت اسالمی هم در شرايط-9
در اين مرحله . چون خود حکومت، آرايش تازه ای پيدا می کنند

حساس ، تنش در سياست خارجی و بويژه بحران ميان حک
اسالمی و آمريکا نقش مهمی در صف بندی اين نيروها بازی می 

اگر اين تنش و بحران حادتر شود، بخش های بيشتری از . کند
شتر از سلطنت طلبان و بسا بي( نيروهای سياسی اپوزيسيون 

مجاهدين و ليبرال ها ی بيرون حکومت که در گذشته هم چنين 
اين . به آمريکا و متحدان او نزديکتر از پيش ميشوند) می کردند

دسته از نيروها فقط به دنبال کسب قدرت و يا شريک شدن در 
" آنند و در متحد شدن باآمريکا ، همه موازين دمکراسی و حق 

را زير پا می گذارند و دشمنان " ندگی سرنوشت خود تعيين کن
بی اعتقادی به اعمال اراده مردم درسرنوشت خود فقط . مردم اند 

تالش های مربوط به . باين دسته نيروها محدود نمی شود

برای مبارزه عليه استبداد حاکم که دردوره " ساختن رهبری"
 شود اخيرشدت گرفته  نيزتوسط آن کسان ونيروهائی پيگيری می

که به دمکراسی کامل ودخالت همه جانبه مردم درسرنوشت خود 
دمکراسی محدود مورد نظر آنها و برنامه . اعتقادی ندارند

برسرمردم، راه را مستقيم و غيرمستقيم برای " نخبگان"نشاندن
بخش ديگری از . يعنی آمريکا هموارمی کند" نخبه  بزرگ"

وهای غير چپ هم نيروهای اپوزيسيون که شامل چپ ها و نير
ميشود و بر قدرت خود مردم متکی اند و هر عمل سياسی را از 
اين زاويه نگاه می کنند در مقابل مداخله گری امپرياليستی 
موضع می گيرند و مبارزه قاطع با حکومت اسالمی را پيش می 

ماخود را در اين صف می بينيم و برای گسترده شدن آن . برند 
ش و بحران حادتر شود اين صف بندی ها اگر تن. تالش می کنيم 

در هر حال چپ ها و کمونيست ها هم . سايه گستر خواهد شد
برای پاسخ دادن به اين بحران و هم برای برهم زدن عدم تناسب 
بين فعاليت آن ها و زمينه گسترده مبارزه نيروی اجتماعی ما 

 اما پاسخ به اين ضرورت، درگرو دوری از. نيازمند همکاری اند
فرقه گرايی است، که در دوره های رونق گرفتن مبارزه، جان 

  .             ساخت تر هم ميشود 
**********************                  

ما برمبنای آن چه که آمد ادامه تالش و مبارزه را برای هدف 
هايی که کنگره دهم تعيين کرده ب

 برجستگی پيدا می کند، در دستوردر شرايط تازه
  :يعنی

  
 پيگيری جستجوی راهها و شيوه های سازمانيابی مناسب -1

کارگران
کا
  
 گرد آمدن جنبش های اجتماعی ضد نئو ليبرالی و برای آزادی -2

، يعنی
و 

  . راه افتادن جنبش جنبش های اجتماعی عمل می کنيم 
  
 حضور و مداخله فعال در صفوف مقدم پيکار برای آزادی و -3

دمکراسی و کمک به گسترش جنبش عمومی عليه استبد
  
 داری و برنامه های نئو ليبرالی ،  مبارزه نظری عليه سرمايه-4

که در ايران سرعت می گيرد ، و توضيح مواضع سوسيالي
بر

  . آلترناتيو سوسياليستی و کمونيسم
  
 همراهی با کمونيست ها و سوسياليست ها ی دمکرات برای -5

حمايت از سازمانيابی کارگران و ز
گر
  
 ياری به بلند شدن صدای سوم در مقابل حکومت اسالمی  و -6

مداخله گری امپرياليستی و هم گام شدن با همه نيروها
عل
  
. ايه داری جهانی  تحکيم پيوند ارگانيک با جنبش ضد سرم-7

بويژه در دوره ای که خطر جنگ و
دا

بر ايران و چشم نبستن بر ارتجاع فعال درخاور ميانه در جريان 
  . مبارزه عليه امپرياليسم برجسته ميشود
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تيرومبارزات درگراميداشت سالگرد١٨
 !دانشجويان

ز 
سی بوده

را آفريدند وبعد تربا ١و اجتماعی ایران ، ش
ی خورند و درانقالب جنبش مسلحانه اواخر

، دانشگاه را به سنگرمقاومت و به آوردگاه انقالب ۵٧من 

 ساختارهای امنيتی، عوامل 

 يعنی 

با 

 ٨همراهی با حرکت زنان در پارک دانشجو 

   

چاپ ُپرتنوع نشريات اينترنيتی، 
گ

مبستگی بين المللی  با 

============================

کارگران شرکت 
الن کارگری 

  !رکت واحد تهران را خواستاريم 

 جهت گفتگو و که
 روشن نمودن وضعيت  برایمذاکره با مسئوالن اين وزارت خانه

برسر کار و آنها  و بازگشت گان اين شرکت بيکار شدشش ماهه 
 ، با تهاجم مامورانشان برگزار شده بودطرح ساير خواسته های 

 ابراهيم مددي، يعقوب    : روبرو شد و در اين ميان آقايانامنيتی
سليمي و داود رضوي آه به عنوان نماينده آارگران اخراجي 

 مذاآره با جهتآنندگان    براي روشن شدن وضعيت تجمع
مسووالن وزارت آار داخل ساختمان وزارت آار شده بودند، در 

مسئوالن و از اعضاء ديگر تن  همانجا دستگير و همچنين شش
 داود نوروزي، ابراهيم گوهري، سيدرضا  : آقايان  ،شرکت واحد

تبار   المين و منوچهر مهدوي پور، عطاء باباخاني، ناصر   نعمتي
 به زندان پليس ه وهمشدند در محل تجمع آارگران بازداشت 
  .  گرديدندعشرت آباد منتقل امنيتی و عمومی تهران بزرگ در

رگری  محکوم کردن اين اقدام مطلقًا زورگويانه و ضد کاما ضمن
، آزادی  کارگران شرکت واحدبرحق  دفاع از خواسته های و با 

 ٢۴شنبه ( تجمع امروز  دستگير شدگان همهبی قيد و شرط 
را به همراه منصور اسانلو ، رئيس هئيت مديره )  ٨۵تير

سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که از شش 
   .مي خواستار راماه پيش در زندان به سر می برد

  
 

  ) راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  
  

       ٢٠٠۶ ژوئيه ١۵برابر با ١٣٨۵ تير ٢۴شنبه         
  

   
مرو شگاه سنگرآزادی و مقاومت مردم ایران از دیرباز تا به ادان

دانشجویان ازسنگردانشگاه، درپيکارتاریخ سيا.  است
٣٣٢آذر ) ١۶(انزده 
ند م پيو۵٠ و۴٠دهه 

به
 ٠دربرابر ضد انقالب بدل  کردند

حاکميت ضد انقالبی تاب این حضور را نياورد و با تمام قوا به  
 بفرمان خمينی و درزمان ریاست ٠سرکوب آن پرداخت 

را "! نگیانقالب فره" ،٥٩جمهوری بنی صدردراردیبهشت سال 
 پس آنگاه عليرغم اینکه ٠ها مستولی نمودند برتمامی دانشگاه

دولت، بسيج وسپاه وتمامی
خودی را بردانشگاه مسلط ساختند تا جلوی نيروی دگراندیش 
را بگيرند و خود را برتمامی ارکان آن  حاکم گردانند، با اینهمه 

  .ه را درهم بشکنندنتوانستند خصلت اعتراضی دانشگا
سال پيش، ) ٧(دانشگاه تحول یافته درآستانه انقالب ،هفت 

محمد خاتمی مدعی . را بيافریند١٣٧٨ تير)١٨(توانست هيجده
حاکميت قانون را بعد ازدو سال از روی کارآمدن اش درکناردیگر 

نقطه قوت و قدرت اين جنبش . رهبران رژیم به چا لش طلبيد
بتداء، رکن اصلی استبداد مذهبیاين بوده که ازهمان ا

تنها ٠رهبری را نشانه گرفت وکمتر مواقعی خود را از آن دورنمود
  ٠ازهمين روبود که همه آنان به سرکوب این جنبش کمربستند

درابتداء حرکت  دانشجویان، عليرغم اینکه همدلی توده های 
وسيع مردم را بدست آورد، اما درآن سالهای آغازین، 

یان نتوانستند،درنبرد خویش با حاکميت، توده ميليونی دانشجو
چرا که دشنه . را به شرکت مستقيم درحرکات خویش وا دارند

نابهنگام سربازان امام، قدرت استبداد دولتی را بيش ازهروقت 
دربرابر مردم به نمایش می گذاشت و مردم نيزبرای هزینه 

       ٠دکردن، زود هنگام، همچنان منتظرفرصت باقی ماندن
تيرازحرکت بازنماند ودانشجویان  ١٨ اماتا به امروزخيزش عظيم

درراهپيمایی چندین ساله شان، توانستند به دستآوردهای تازه 
ازآن جمله و بطور مشخص، نقاط عطف زیر را . ای دست یابد
  : ميتوان نام برد

نزدیکی  - ٢فاصله گيری ا ز کليه جناحهای هيئت حاکمه  -١ 
ش های اجتماعی بویژه کارگران وزحمتکشان ایران که سایر جنب

نطقه فرازآن  دفاع  ایشان از کارگران سندیکای شرکت واحد 
همبستگی و شرکت فعا ل با  -  ٣ومشارکت در اعتراضات آنان 

(  اعتراضات زنان
خرداد ٢٢مارس وشرکت درتجمع اعتراضی  آنان درحرکت  

 مهمترازهمه، رسيدن به درک این حقيقت که -۴)  تير٧يدان م
درایران تحت حاکميت نظام  سرمایه داری اسالمی ، آزادی 

این . بدون برابری اجتماعی ناممکن و دست نایافتنی است  
حقيقتی ایست که دانشجویان درزندگی عملی مبارزاتی خود 

دو خواست به این شناخت رسيده اند  که مبارزه نان و آزادی، 
اساسی ایست که سنگ بنای مبارزه عليه استبداد وعليه 

این تحول، نکته بسيارمهمی است و به . تبعيض طبقاتی است 
همان ميزان که دانشجویان با جنبشهای اجتماعی وطبقاتی 
پيوند بيشتری می خورند، به همان نسبت استقالل ایشان هم 

  .بيان روشن تری می یابد
ش دانشجويی درطی اين سالها؛ پوسته جنب: می توان گفت 

قانونی حکومت را ترکانده و درخيلی عرصه ها ازخط قرمزهای 
نظام گذشته و خود را به صف آرايی جبهه مردم رسانيده است 

 جبهه ای که نه مورد عالقه نظام اسالمی است ، نه رهبری ٠
٠فقيه و نه حکومت روحانيان

 مبارزاتی خود، در همه امروزه اين جنبش با گستره اقدامات 
طی سالهای اخير، نماد .  عرصه ها حضور چشمگير فعالی دارد

اصلی دهها اجتماع خيابانی، صدوراطالعيه ها، بيانيه های 
اعتراضی، نوارهای ا فشاگر، طومارهای طرح درخواست ها 

ومطالبات صنفی وسياسی ، 
ها و سيمنارها در حوزه مقابله شايش وبالگ ها، سخنرانی 

با سياست های خصوصی سازی دولت خاتمی ، احمدی نژاد، 

نئوليبراليسم اقتصادی و جنبش ضد سرمايه داری ، تحرکات ضد 
جنگ و جنبش طرفداری ازصلح ، جانبداری ازمقاومت خانواده 
های زندانيان سياسی وتجمعات خاوران ، دفاع ازمطالبات 

ايران، تا حدی نقش جلودارجنبش جنبش مستقل کارگران 
 !عمومی آزادی خواهی را بخود گرفتند

دانشجويان طی اين سالها، گام به گام مستقل ازحاکميت   
وهمه نهاد های آن، در درون خود هم به تحوالت تازه ای رسيده 

در این جنبش گرايشات سوسياليستی وچپ و سکوالر، . اند
از مدعيان اصالحات رشد چشمگيری داشته و فاصله گيری اش 

 .هر روز بيشتر و عميق تر می شود
گراميداشت سالگرد اين جنبش با نقد آنچه برآن گذشته   

بویژه رشد خصلت جنبشی آن و دفاع از خواستهای همه 
زحمتکشان و البته همراهی با مبارزا ت ضد سرمایه داری 
کشورهای پيرامونی و جلب مشارکت توده ها دراین مسير و 

ن جنبش جنبش ها و هشکل داد
کارگران و زحمتکشان جهان در پهنه مبارزات ضد سرمایه داری و 

  .ضد جنگ وجانبداری از صلح جهانی  خود رانشان می دهد
  

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران
  

   ١٣٨٥ تير ١٧                          
  
 =
 
 
 

هاجم به گردهمايی اعتراضی ودستگيری 
آزادی فعاو رامحکوم می کنيم  احد تهران

ت
و
ش
 

طبق اطالع خبرگزاری کار ايران ، ايلنا، امروز شنبه٢۴ تير 
   تجمع آرام  کارگران شرکت ژوئيه ١۵٢٠٠۶برابر با ١٣٨۵

واحد تهران و حومه در مقابل وزارت کار 
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	     برای نسل ما که از دیر باز ترین ایام خود را با سرنوشت مردم فلسطین همراه می بینیم ، ادعای اسرائیل برای مبارزه با تروریسم رااز گذشته تا به امروز به دفعات شنیده ایم. ما نیک می دانیم ؛ اولین بار این خود صهیونیست های بنیاد گرای یهودی بودند که با ادعای « ارض موعود » تهاجم، کشتار، ترور و بی رحمی را بر فلسطین تحمیل کردند و با بیرون راندن این مردم از خانه و کاشانه شان با پشتیبانی و حمایت همه کشورهای امپریالیستی در سال 1947، منطقه را اشغال واین سرزمین را از وجود فلسطینی ها پاک ساختند تااشغال خود را رسمیت بخشند وا دولت نژاد پرست اسرائیل را اعلام دارند. همه پاک سازی های قومی ، آواره گی  و دیوار کشی وویرانی مردم فلسطین، برای حقانیت بخشیدن به اسرائیل وقوم یهود در این سرزمین بوده است. وقتی اسرائیل بدور مردمی، چنین دیوار می کشد و خانه و کاشانه آنانرا، اینگونه  تصاحب می کند تا بین مردمی بر آمده از یک خاک، نسل زدایی کند و ریشه بسوزاند وجهان سرمایه سکوت می کند. می توان در برابر چنین سکوتی پرسید : راستی چرا جنجالی که در غرب بر سر دیوار برلین برخاست، روی دیوار بلندتری که اسرائیل به دور فلسطینیها کشیده، راه نمیافتد؟ این سکوت دولت ها به چه معنی است ؟ چرا آواره گی این مردمان در طول بیش از شش دهه، جهانی را در برابر این تجاوز اسرائیل صهیونیست بر نمی انگیزاند؟ 
	اگرازهمان روزکه اسرائیل و به دفعات و به بهانه های مختلف سرزمین های مصر، سوریه و بلندی های جولان و لبنان تهاجم بردند و اشغال نظامی کردند و منطقه را به آتش کشیدند، سکوت نمی شد، دامنه جنایات تا بدین حد گسترش می یافت ؟ ما که خود نظاره گر قتل عام صبرا و شتیلا و دیر یاسین  به فرماندهی شارون نخست وزیر سابق اسرائیل  بوده ایم ، چگونه می توانیم خاطره این همه کشتار وسبعیت را از یاد ها مان بزداییم؟ بدون کمترین تردید این همه را در برابربی توجهی و سکوت دولت های غربی و آمریکا تا به امروزباید دید . 
	اسرائیل صهیونیست تا به امروز کمترین توجهی به مصوبات سازمان ملل وقرارها و توافقات صورت گرفته، ازجانب خود نشان نداده است . امروز نیزعلیرغم گسترش تهاجم ازهوا، دریا و زمین بیش ازهرزمان، تلفات ، ویرانی و آواره گی از خود بجا گذاشته و ادامه دارد، تا به حال  نخستين واکنش های بين المللی به ربودن سرباز اسراييلی بيشتر معطوف به تقبيح رفتار شبه نظاميان وابسته به حماس بوده است و حتی تهاجم اسراييل به شمال نوار غزه محکوميت بين المللی چندانی در پی نداشت. بی بی سی در این زمینه، از قول نخست وزیراسرائیل  اولمرت تاکيد کرده است : « تا آزادی بی قيد و شرط گلعاد شاليت، سرجوخه ارتش اسراييل که توسط سه گروه شبه نظامی وابسته به حماس ربوده شده است، حاضر به اعلام آتش بس با دولت فلسطينی تحت رهبری حماس نخواهد شد.» آیا کشتار این همه مردم غیر نظامی و بیطرف ازهر دو طرف، با د ستگیری یک سرجوخه برابر شمرده نمی شود که تحت هیچ شرایطی نخست وزیر اسرائیل حاضر به اعلان آتش بس نیست؟ دیده می شود که دو سوی جنگ طلبانه نیروی متخاصم از یکطرف بوش واسرائیل واز طرف دیگر سران ایران بمانند هم عمل می کنند . 
	خبر گزاری های اعلام داشته اند: « روز دوشنبه، کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل، پس از ملاقات با نخست وزير بريتانيا خواستار قطع فوری درگيری و اعزام پاسداران صلح به منطقه شد.» و بی بی سی گزارش می دهد : «  جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در اظهاراتی که به طور تصادفی در جريان اجلاس سران کشورهای گروه هشت در روسيه، بر گزار شد، شنيده شد، دبير کل سازمان ملل را به خاطر درخواست برقراری آتش بس فوری مورد انتقاد قرار داده است. آقای بوش گفت:« که دبيرکل سازمان ملل بايد با رييس جمهوری سوريه تماس بگيرد و او را وادار کند مانع از حملات حزب الله عليه اسرائيل شود» و در برابر نیز رئیس جمهور ایران احمدی نژاد یرای بشار اسد پیام حمایت می فرستد و منوچهر متکی وزیر امورخارجه وارد سوریه می شود و رجز می خواند. 
	باید پرسید؛ چه چیزی بوش را به این موضع گیری وا می دارد که سازمان ملل را از نقش و کارکردش باز بدارد و کوفی عنان را بی وظیفه سازد؟ درست در شرایطی که خبرگزاری ها اعلام می کنند: « از بامداد روز سه شنبه( 11جولای) ، يک کشتی مسافربری که يک ناوشکن آمريکايی آن را همراهی می کند برنامه خارج کردن حدود بيست و پنج هزار شهروند آمريکايی از لبنان را آغاز کرده در حاليکه چند فروند هلی کوپتر نيز برای انتقال شهروندان آمريکايی به قبرس مورد استفاده قرار گرفته است»آیا از بین رفتن شهروندان فلسطینی واسرائیلی  برای بوش بهایی ندارد؟  آقای بوش تنها برای لاپوشانی شکست تاریخی خویش درافغانستان وعراق در برابر افکارعمومی جامعه آمریکا است که از دخالت گری کوفی عنان جلو می گیرد تا منطقه را همچنان بحرانی و نا بسامان، ویران و آشوب زده نگهدارد.  دست اهود اولمرت نخست وزیراسرائیل را در لشکر کشی و جنگ طلبی در برابر « محور شرارت» که بر زبان اوهم سرازیر شده است، باز گذارد و آشوب را مستولی سازند تاسلاح های انبار شده خود را در خدمت جنگ قرار دهند.
	در این میان ایران نیز بیکار نیست . در گزارشی  از قول  سخنگوی استشهاد يون ايران (محمدی )، در مصاحبه با يكی از سايت های اينترنتی حزب پادگانی بنام "البرز"،  دخالت وحضورايران در جنگ لبنان را رسما اعلام كرد، وی گفت : « دوگروه استشهادی شامل 27 نفر برای حضور در جبهه جنگ با اسرائيل به لبنان اعزام شدند » او گفت : « كه اين 27 نفر از ميان 55 هزار نيروی ثبت نام شده انتخاب شده اند! » در ادامه گزارش آمده است : « اعزام اين نيروها با استفاده از قوانين بين المللی و درپوشش افرادعادی صورت پذيرفته است! آنها بعنوان افراد شخصی به كشورلبنان اعزام شده اند. آنها به دو زبان انگليسی وعربی تسلط دارند. آنها ماموريت دارند به هرنحوممكن خود را به لبنان رسانده و درصورت اشغال اين كشورازسوی رژيم صهيونيستی دست به عمليات اشتشهادی بزنند.» یا به گزارش  خبرگزاری حکومتی کار ایران ، ایلنا گزارش شده است که : « حسن خميني در نامهاي خطاب به حسن نصرالله، دبيركل جنبش حزبالله لبنان اعلام آمادگي كرد كه حاضر است در كنار برادران خود در لبنان به جهاد برخيزد.» از این هم روشن تر در سایت حکومتی نوسازی آمده است : « در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، جنبش مقاومت اسلامی حزب الله، حملات موشکی خود به تل آویو را آغاز می کند.» یکی از منابع نزدیک به جنبش حزب الله در گفتگو با خبرنگار نوسازی گفت:« در صورتی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به جنوب لبنان تا 48 ساعت دیگر ادامه دهد، حزب الله با موشک های خود تل آویو را با خاک یکسان خواهد کرد.»: به گزارش نوسازی به نقل از منابع آگاه، حزب الله تدارک ویژه ای برای پاسخ گسترده و باورنکردنی به حملات رژیم صهیونیستی در روزهای آینده دیده است."
	 برای من که این اخبار را در کنار یکدیگر جا می دهم و آواره گی و مصیبت این مردم را چون شما هر دقیقه، ساعت و روز شاهدم و دیوانه گی  نیروهای جنگ طلب و سکوت شرمگینامه دولت ها را در این رابطه نظاره گرم . تنها یک آرزو بجا می ماند و آن اینکه فریاد بردارم و بگویم با امید آنکه: 
	 مردم صلح طلب جهان پا به عرصه گذارند و درصفی متحد و با اعتراضی یکپارچه بر علیه بوش واسرائیل و ایران و حزب الله و حماس وهمه آنانی که جز شرارت و جنگ وویرانی حاصل آمده از آن یعنی خون، چیزی نمی شناسند ، با زبان تنها ابر قدرت جهان ، یعنی افکارعمومی مردمان جهان محگوم گردند . 
	 فریاد بر آوریم که ما خواهان پایان بخشیدن به سیاست جنگ و ترور، قتل عام مردم بی پناه وخراب کردن خانه های مردم بر سرشان هستیم، باید ارتش اسرائیل به مرزهای قبل از اشغال برگردد و تهاجم عنان گسیخته به آزار جوانان فلسطینی پایان یابد تا آنان دلیلی نداشته باشند به ترور کُور دست زده، کمربند انفجاری وانتحاری بر خود ببندند و با وجود عشق به زندگی، خود و همنوعان شان را دراسرائیل یا هرکجای جهان  لت و پار کنند و شر دیوانه سری، رهبران و سران این عاشقان زندگی در سراب جنگ طلبی های خود تنها و تنها ماند . 
	ما که خود درد تبعید ناخواسته را کشیده ایم با این امید سر می کنیم که مردمان اسرائیلی و فلسطینی هردو در آسایش ، رفاه ، برابری ، آزادی و صلح و صفا زندگی کنند تا هیچیک از عوامل شرارت و فساد و فتنه  چه که در «جمهوری یهودی اسرائیل» وچه در «جمهوری خون، جنون و شرارت اسلامی ایران»  نتوانند بذر کینه و نفاق بر سر مردمان بی دفاع بپاشند. 
	بی هیچ تردیدی در تحقق این آرزوها، مردمان فلسطین در مبارزه حق طلبانه خود، امروز چون دیروز تنها نیستند و زنان و مردان آزادیخواه و ضد جنگ و طرفدار صلح و رفاه در کنار آنان هستند!
	 

