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 *ديدگاه * 

 اعدام فله ای
 ت اين جنايت بديع و نکاتی پيرامون پژواک آن در اپوزيسيون خطرا

 سوسن آرام

مجرمين غيرسياسي، جنايت تکان دهنده ای بود که , اعدام فله ای
. کمتر از آنچه الزم بود و هست نسبت به آن واکنش نشان داده شد

تکان دهنده، نه از اين نظر که ميزان سبعيت رژيم را به نمايش می 
. ن لحاظ، ديگر چيز تازه ای برای گفتن وجود ندارداز اي. گذارد

سياسی و : جنايات رژيم مرز پانخورده ای باقی نگذاشته است
و , قانونی,غيرسياسي، گروهی و غيرگروهي، مخفی و آشکار، 

غيرقانوني، داخل و خارج؛ و عليه زن و مرد، کودک و بزرگسال، 
نجه يا با يک ؛ همراه شک,غيرخودی,و , خودی,مجرم و بی گناه ، 

, جامع و کامل,پرونده سرکوب ها و کشتارهای رژيم ... تير خالص
 . ندارد, نقص,است و به راستی 

با وجود اين کشتار فله ای آنهم بطور علنی و رسمي، تحت عنوان 
سرکوب . بدعتی تازه است, امنيت سياسی,و نه , امنيت اجتماعی,

و مردان بيگناه حقوق عرفی شهروندان، سنگسارهای موردی زنان 
و اعدام های مکرر بزهکاران که تاکنون صورت ميگرفت، با اعدام 
فله ای بزهکاران غير سياسی به سطحی جديد ارتقاء يافت که مقدمه 

, اراذل و اوباش,آن با حمالت گسترده به معتادان و کسانی که 
روشن است که اين برنامه برای حفظ . ميخواندند فراهم شده بود

, امنيت سياسی,ماعی مردم طراحی نشده و اگر در خدمت امنيت اجت
رژيم نبود، رژيم در شرايطی که در داخل و خارج برای مرگ و 

 . زندگی ميجنگد، هرگز چنين نيرويی را روی آن متمرکز نميکرد
آن بخش از طرح که به سرکوب حقوق عرفی شهروندان معمولی 

 و دو نشان اختصاص دارد، به روال جاری رژيم سياست يک تير
دنبال ميکند، يعنی از يک طرف باال بردن ظرفيت سرکوب در مقابل 
اعتراضات مستقل مردم و از طرف ديگر در هم شکستن نطفه های 
احتمالی يا بالقوه ارتباط که ميتواند مورد استفاده آمريکا قرار بگيرد 

اما در مورد برخورد . تا شبکه ای به عنوان پايگاه خود بسازد
 با بزهکاران و بويژه اعدام فله ای و نيز واکنش هايی که وحشيانه

 . نسبت به آن نشان داده شد، نکاتی قابل توجه وجود دارد
قتل عام متهمان به اين شيوه، دقيقا به خاطر آنکه رژيم همه ی , اول

آنها را، راست يا دروغ، مجرم غيرسياسی معرفی کرده، حتی بطور 
ت خالفتی است که مدت هاست سمبوليک هم اعالم بالفعل حکوم

از طرق مختلف برای آن جنگيده و پس و , ذوب شدگان در واليت,
پيش رفته اند و تحريم و سايه جنگ فضای مساعدتری برای 

تاکيدات بيش از پيش خامنه ای در . پيشروی آنها ايجاد کرده است
دوره اخير بر اسالمی تر کردن همه نهادها و ابراز نارضايی او از 

م تاکنونی ايدئولوژی دولت بر اين نهادها، اين نظر را تقويت تهاج
ميکند که الاقل در دوره کنونی آنها پيشروی به سوی خالفتی کردن 

 . بيشتر حکومت را به عنوان تاکتيک دفاعی برگزيده اند
. بيهوده نيست که دستگاه قضايی در اين ماجرا علمدار شده است

مان و دستگاه قضايی به اگر در ديکتاتوری های مدرن، پارل
کناررانده شده و قوه اجرائی به عنوان آلت دست دستگاه ديکتاتوری 

 - در وسط صحنه قرار ميگيرد و اختناق و سرکوب را پوشش ميدهد 
 در رژيم - خصوصيتی که در ديکتاتوری نظامی به اوج ميرسد 

طالبان و صحنه شليک گلوله . خالفتي، قاضی ميماند و شحنه هايش
اين تصوير .  يک زن در يک ميدان فوتبال را به خاطر بياوريدبه سر

. آن, امنيتاجتماعی,روشنی است ازحکومت خالفتی و سياست 
طبيعتا کسی از طالبان ها در باره کيفرخواست و وکيل و حقوق متهم 

به مراتب اولی آنها به کسی اجازه نميدادند در باره . سوال نميکرد
اين . ات و اينگونه مساله سوال کندجمهوری و پارلمان و انتخاب

مسيری است که حکومت خالفتی ميرود، اگر به حال خود گذاشته 
 . شود و از پيشروی آن جلوگيری نشود

اگر چنين است، پس جناح رقيب هم که به هرحال داعيه سهم خواهی 
پس چرا چنين . از قدرت دارد، بايد از اين سياست نگران باشد

ه آن نشان داد، اگر اصال بتوان از واکنشی واکنش ضعيفی نسبت ب

صحبت کرد؟ مقامات و شبکه نهادهای اين جناح کاری نکردند و 
رسانه های آن به زحمت و بطور فرعی به آن پرداختند و خود را به 

 .شيوه معمول به چانه زنی ها در مورد انتخابات آتی مشغول کردند
: ی مختلف داشتدر مورد علت اين سطح واکنش ميتوان تحليل ها

 –هم نظری و همکاري، مصلحت، ترس از شمشيردستگاه نظامی 
امنيتی که بيش از پيش خود را عريان نشان ميدهد، گزينش ميدان 

يا ترکيبی از اين .. جنگ با رقيب براساس اولويت های سياسی خود
  . ها

تا : اما خط سرخی که همه اينها را به هم وصل ميکند يک چيزاست
 گردانندگان اصلی اين جريان مربوط است، محور رقابت و آنجا که به

هماوردی آنها با جناح محافظه کار، هرگز اصول دمکراسی و حقوق 
اگر اين .آنها بر سر حفظ نظام توافق کرده اند. بشر نبوده است

توافق نبود، قدرت دستگاه های نظامی و امنيتی وابسته به رهبری 
وانست عامل انفعال آنها در برابر و ترس از سرکوب، به تنهايی نميت

آن ها بر سر . سياستی باشد که ميتواند دامن خودشان را هم بگيرد
شاخ نشسته اند و نميخواهند بن ببرند و اين مستلزم چشم پوشی 

به همين دليل . دايمی بر نقض اصول دمکراسی و حقوق بشر است
کم در است که حتی مبارزات و رقابت های واقعی آنها با جناح حا

جايی که منافع واقعی دارند و برای آن می جنگند، مثال در انتخابات 
. ها، سرانجام به نمايشی درخدمت سياست جناح حاکم تبديل ميشود

استفاده ابزاری از اصول دمکراسی در عين بی اعتقادی به آن، در 
اين جناح آنقدر ريشه ای است که حتی وقتی تعدادی از آنها از خط 

عبور ميکنند و بويژه وقتی به خارج کشور ميروند، قرمز رژيم 
اکثريت قريب به اتفاق آنها بالفاصله با يک گام کوتاه به جبهه 
جنايت متقابل و نو محافظه کارانی می پيوندند که خودشان در 
چارچوب های ممکن به دستاوردهای دمکراتيک هجوم آورده اند، و 

ها در سطح جهان به ستايشگرو توجيه گر ستم های گسترده آن
مخصوصا عليه ضعيف ترين و ستمديده ترين مردم خاورميانه تبديل 

اين امر به نوبه خود، جناح مستبدتر را جری تر ميکند و . ميشوند
. دست جناح اصالح طلب را در مقابل رقيب بيش از پيش می بندد

شايد سرو صدای اخيری که از اصالح طلبان برخاسته، مبنی بر 
ز اصالح طلبان افراطي، از همين جا نشات گرفته شده لزوم جدايی ا

  ,جنگ های کثيف,تدارک .                       باشد
مقابله ,احتمال دارد که رژيم در به اجرا گذاشتن طرحی که , دوم

نام نهاده، گوشه چشمی هم به اين امر داشته باشد , بااراذل و اوباش
رايطی خاص بتواند که نابسامانی های گسترده در شهرها در ش

، بمب ,جنگ های کثيف , محملی برای آمريکا در به راه انداختن 
چون تمام قراين نشان . گذاری ها، جنگ های قومی و امثال آن باشد

يا هايهوی احمدی نژاددر مورد , انقالب مخملی, ميدهد مسايلی مثل
اسرائيل عمدتا جنگ نرم افزاری و حداکثر يک جنگ فرعی بين 

آمريکاست و جنگ واقعی دو رژيم حتی در همين مرحله رژيم و 
اساسا با سخت افزارها و در بسياری از موارد به صورت جنگ 

درست برخالف جنگ نرم افزاری که با . های کثيف پيش ميرود
جنجال رسانه ای همراه است، هم رژيم و هم آمريکا در اين مورد 

 . در خاموشی عمل ميکنند
ی اعمال سرکوبگرانه رژيم و جنايت هايی از اين احتمال نه فقط برا

قبيل کشتار فله ای بزهکاران يا معتادان حقانيت ايجاد نميکند، بلکه 
زيرا هيچ چيز . درست برعکس، آنها را بيش از پيش خطر زا ميکند

بيش از طالبانی شدن دولت و جامعه، اوضاع را برای جنگ های 
وژه ويرانگر عراقی کثيف مستعد نميکند و برای اجرايی کردن پر

به . کردن ايران، هيچ محيطی مناسب تر از محيط طالبانی نيست
عبارت ديگر در حاليکه شيوه های سرکوبگرانه رژيم برای مقابله با 

آن، از جامعه مدنی , انقالب مخملی,مداخالت آمريکا و به اصطالح 
برای برنامه های ضد دمکراتيک و مداخله جويانه آمريکا نيرو جلب 

يکند، شيوه های سرکوبگرانه در برخورد با بزهکاران اجتماعي، م
برای جنگ های کثيف نيرو فراهم می آورد، هم در جبهه رژيم و هم 

در حاليکه بينواترين و بی دفاع ترين بزهکاران . در جبهه آمريکا
زير تيغ جالدان به معنای واقعی کلمه سالخی ميشوند، بزهکاری در 

فته شده و تحت رهبری گردن کلفت هايی مجموعه خود سازمان يا
  قرار ميگيرد که با هزار رشته به قدرت های اين طرف يا آن طرف 
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وابسته اند و با دريافت کمترين دستمزد به جنگ های کثيف، بمب 
اين ها پديده هايی تجربه . گذاري، آدم کشی و ترور دست ميزنند

 در آن کشورها با اين تفاوت که. شده در افغانستان و عراق هستند
اين آمريکا بود که گروه گروه نيرو به آغوش اسالم گرايان 
انداخت، نه فقط از شهروندان عادی جامعه بلکه حتی از 

حاال ديگر کمتر کسی است که نشنيده باشد، سرکوب . بزهکاران
وحشيانه زندانيان ابوغريب که بخش بزرگی از آنها به خاطر 

ط فاجعه بار عراق به زندان بزهکاری های کوچک ناشی از شراي
افتاده بودند، بسياری از آنها و خانواده و قوم و قبيله شان را به 
نيروی اسالم گرايان و جوخه های مرگ تبديل کرد و نه فقط اسالم 
گرايان، بلکه خود آمريکا هم با سازمان دادن گروه هايی مثل گروه 

ا در عراق عقرب از آن سود بردند و کشتارهای خونين فرقه ای ر
متقابال دار و دسته شبه قهوه پوشان اس اس که رژيم . دامن زدند

در جريان سرکوب فله ای و طرح امنيت اجتماعی بسيج ميکند، 
مناسب ترين لشگر رژيم هستند برای اين نوع جنگ های ضد 
مدنی و توحش آميزو بسته به شرايط اين يا آن سو ميتواند از آنها 

 . نيرو بگيرد
 رژيم با طالبانی کردن بيش از پيش حکومت خود و در مجموع

جنگ ,برخورد ضد مدنی در همه حوزه ها، محيط سياسی را برای 
مطلوب آمريکا که عراق و افغانستان را در هم شکسته , های کثيف

و اکنون در پاکستان هم آغاز شده، آماده ميکند و در عين حال 
. رک می بينندنيروی هماورد خودبرای چنين جنگ هايی را تدا

خامنه ای و شحنه هايش خوب ميدانند مانع بزرگ در تحقق آرزوی 
شان برای تبديل ايران به يک گورستان خاموش و قابل حکمرانی 
برای حکومت فقاهتي، خود مردم ايران و آزاديخواهان ايران هستند 

طنز تلخ اين است که آمريکا يا شورای امنيت . نه نيروهای خارجی
انی ميتوانند با پشته ساختن از کشته ايرانی ها به طرق يا جامعه جه

و . مختلف، دستگاه واليتی را يک گام به اين آرزو نزديک کنند
احتماال به همين دليل است که رژيم گردنکشی در خارج و 
راهکارهای طالبانی در داخل کشور را برای حفظ موجوديت خود 

 و راه تکيه بر داخل انتخاب کرده است، زيرا به آمريکا بدبين است
 . را هم بر خود بسته می بيند

بنابراين اگر به مساله قتل عام فله اي، نه از نظر قضايی و حقوق 
انساني، بلکه از نظر سياسی هم نگاه کنيم، اين وضعيت هشداری 
است برای آن دسته از نيروهای آزاديخواه مستقل که از ترس سوء 

ن، از واکنش جدی در برابر استفاده آمريکا برای حمله به ايرا
در حاليکه اين جنگ عقرب ها، . جنايات رژيم خودداری ميکنند

اولين وظيفه ای را که پيش پای هر نيروی آزاديخواهی قرار ميدهد، 
دفاع از مدنيت و تقويت نيروی سوم برپايه آن است، و نيروی سوم 
وم در شرايط کنونی هيچ معنايی ندارد بجز نيرويی که در عين محک

کردن مداخالت آمريکا وفشار بر افکار عمومی جهان برای 
جلوگيری از سياست های تجاوزکارانه ی آن، قاطعانه عليه سياست 

حاکم را که به , اراذل و اوباش,های جنايتکارانه ی رژيم بايستد و 
نام امنيت اجتماعي، قانون و مدنيت و امنيت اجتماعی و امنيت 

هر تعريف .  اند، زير ضرب بگيردسياسی کشور را به توپ بسته
، در شرايط کنونی اگر به قصد عوام فريبی ,نيروی سوم,ديگری از 

 . نباشد، گيج سری خطرناکی است
 ، مامورانند نه بزهکاران ,ابوغريب ها,سمبول جنايت در

آزاديخواهان ايران با همان منابع محدودی که دارند،البته نسبت به 
اما متاسفانه نه آنطور که قاعدتا . اعدام فله ای اعتراض کردند

 علت چه بود؟. انتظار ميرفت
 در داخل کشور سرکوب و فقدان سازمان يافتگی البته يک دليل مهم 

آزاديخواهان ايران عليرغم همه فشارها . است، اما دليل کافی نيست
و عليرغم محدوديت امکانات، عليه سرکوب فعالين حقوق بشر يا 

 مبارزان سنديکايی يا سرکو ب شهروندان بی فعالين حقوق زنان يا
بعالوه . گناه اعتراض ميکنند، مينويسند، امضا جمع ميکنند و غيره

 . در خارج کشور سرکوب را نميتوان بهانه قرار داد
آيا علت اين برخورد آن است که محکومين، به ظن قوی بی گناه 

دام شدند از ظن قوی از اين نظر که آنها تا لحظه ای که اع. [نبودند
 متهم بودند نه مجرم و به شهادت يک – قوانين رژيم –نظر قانونی 

 ]. مقام رژيم برای آنها کيفرخواست هم صادر نشده بود
زور بگير ,آيا اين مالحظه در کار بود که ممکن است مردم از اعدام 

دفاع کنند؟ آيا اين مالحظه در کار بود که مبادا ,و متجاوز به ناموس 
مردم مبارز سياسي، همرديف دزدو متجاوز تلقی شود، يا در ذهن 

 رژيم بتواند چنين القاء کند؟ 
اگر چنين شبهه ای در کار باشد، مبارزه با آن و رفع آن مهم ترين 
وظيفه در مبارزه با استبداد بی امانی است که بر ايران حاکم است، 

ديگری به زيرا با چنين شبهه ای به راحتی ميتوان به استبداد و ظلم 
 . جای استبداد و ظلم کنونی تن در داد

از دمکراسی و حقوق شهروندی بيش از همه بايد در جايی دفاع 
و کجا آسيب . کرد که در ذهنيت مردم از همه آسيب پذير تر است

پذيرتر از وقتی که پای يک جاني، يا متجاوز يا بزهکار در ميان 
انی يا قربانيان بی گناه باشد؟ جايی که مردم به خاطر همدردی با قرب

؟ ,خودشان خرخره مجرم را بجوند,شده و حاضرند , دلشان کباب,
مگر نه اينکه قوانين قرون وسطايی رژيم بر همين ميل بدوی انتقام 

 و نفی مطلق حقوق شهروندی استوار است؟ 
در معدود اعالميه ها و مطالبی که حول اين اقدام جنايتکارانه رژيم 

اره به حقوق مجرمين به سرعت گذرشده و به نوشته شد، از اش
جنايت مزبور از اين زاويه برخورد شد که اين اقدام به قصد تدارک 
سرکوب گسترده شهروندان و فعالين سياسی صورت گرفته، که البته 

اما تاکيد بر اين حقيقت به بهای ناديده گرفتن، يا . عين حقيقت است
م، هرقدر جرمی که انجام کم بها دادن به حقوق مدنی متهم و مجر

داده بزرگ باشد، مبارزه برای دمکراسی و عدالت را از نفس می 
امنيت ,در حاليکه مسلم است که يک هدف قطعی طرح . اندازد

رژيم، آماده کردن سازو برگ و تشکيالت سرکوب در , اجتماعی
برابر اعتراضات مردمی است و در حاليکه ممکن است رژيم در 

ن افراد سياسی را جازده باشد و يا در آينده اين کار ميان اعدام شدگا
را بکند، اما ترديدی نيست که تعدادی مجرم واقعی در ميان اعدام 

اين بهترين راه برای رژيم است تا جنايت خود را در . شدگان بودند
 . مقابل مردم توجيه کند

اما اين بدترين راه است برای دفاع از دمکراسی که در دفاع از 
ها حتی حاضر باشيم جان برکف بگيريم، اما در , خوب, مدنیحقوق

آنچه در رابطه با زندان . پايمان بلرزد, بدها,دفاع از حقوق مدنی 
گوانتانامو در آمريکا ميگذرد، درس های خوبی برای دمکراسی در 

بخش اعظم زندانيان گوانتانامو، بی گناه يا با گناه، متهم به . بر دارد
 اسم کوچک شده ی - , گيتمو,اما . ه هستندهمکاری با القاعد

 حاال به مايه شرم اکثريت شهروندان آمريکا و به کابوس - گوانتانامو
هردو حزب جمهويخواه و دمکرات تبديل شده و به عنوان يکی از 
دو دليل قانونی درخواست جنبش استيضاح بوش و چني، مطرح 

اين . ه متهم کردمردم آمريکا را نميتوان به هواداری ازالقاعد. است
همان القاعده است که مسوول کشتار چند هزار نفر از مردم بی گناه 

 است و زخمی عميق در دل آمريکايی ها بر 2001 سپتامبر 11در 
اما لغو اصل برائت برای متهمين به همکاری با القاعده، . جای نهاد

الغاء تمام قوانين مدنی آمريکا در مورد آنها و اعمال شکنجه در 
. وانتانامو و ابوغريب اکثريت آمريکايی ها را شرمنده کرده استگ

درست است که اغلب آنها به اکتيويسم متوسل نمی شوند و به 
خيابان نمی ريزند، اين داليل خود را دارد، ولی اين مساله آنها 

جنبش استيضاح اکنون يک ميليون امضا . راجريحه دار کرده است
 ژوئيه وقتی 23گذشته در روز هفته . زير درخواست خود دارد

مبارز سرشناس ضد جنگ آمريکا، سيندی شيهان و همراهانش در 
پايان سفر اعتراضی دو هفته ای شان دردفتر رئيس کميسيون 
حقوقی کنگره و به قصد فشار بر او برای تدارک استيضاح بوش 
تحصن کردند، تلفن ها از شدت فشار مراجعه قطع شد، زيرا در 

ک نفر برای فشار به کنگره و اقدام به استيضاح تلفن  ثانيه ي30هر
 ميل هايی بود که با اين هدف به –ميزد و اين جدا از انبوه ای 
 . سوی کنگره سرازير شده بود

روشن است که مهم ترين دغدغه فعاالن حقوق مدنی آمريکا اين 
نيست که ممکن است فردا بوش خانم شيهان را نيز به گوانتانامو 

گرچه اگراين ميسر بود، چنين هم ميکرد، ولی فعال مجبورند . بيندازد
خانم شيهان را مثل ملکه سبا با صندلی از اين يا آن تحصن به 
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اما پايه اعتراض .  ساعت آزاد کنند7 - 8بازداشتگاه ببرند و بعد از 
فعالين حقوق مدنی آمريکا، نه عدم حساسيت به بزهکاری و جنايت 

ودشان، بلکه دفاع از دموکراسی خويش و يا ترس از زندانی شدن خ
احترام به حقوق شهروندی ونفرت از اعمال پليد و غيرانسانی حتی 

خانم شيهان در مورد شکنجه در . در مقابل بزهکاران است
گوانتانامو و ابوغريب و علت طرح آن در درخواست استيضاح بوش 

گفتن اينکه ... شکنجه يک جنايت جنگی است, : چنی نوشت- 
. است مثل اين است که بگوئيم آسمان آبی است, غلط ,نجه شک

شکنجه . شکنجه در ماهيت خود غلط است، شکنجه شر مطلق است
شکنجه . شکنجه روان پريشی و جنون است. تبه کاری است

شکنجه نه فقط شکنجه شده، بلکه شکنجه گر !.. پليداست، پليد، پليد
 به درد می آيد وقتی قلب من عميقا. را از هويت انسانی تهی ميکند

که فکر ميکنم سربازان جوان ما به چنين عمل بيدادگرانه ای عليه 
 . ,دست ميزنند..انسان های ديگر

همانطور که اعدام، شکنجه، سرکوب و هرنوع جنايت سياسی و 
غير سياسی عليه هرکس با هر عقيده و هر سطح جرمی را بايد به 

ا سرکوب، اعدام، شکنجه خاطر نفس پليد آن محکوم کرد، مبارزه ب
و هرنوع جنايت ديگری وقتی آغاز ميشود که از انتقام فاصله 

زيرا انتقام تاييد و توجيه جنايت، مشروط به شرايط جديدی . بگيرد
است و به همين جهت به تکرار، وفور و در نهايت به تقويت 

فرزند شيهان، کيسي، در . سرکوبگران و جنايتکاران می انجامد
او در مورد مرگ .  جنگ با شورشيان کشته شده استعراق و در

آن تبهکاری که در ابوغريب صورت گرفت، , :فرزند خود نوشت
يکی از داليل شورشی بود که در صدر سيتی آغاز شد و فرزند مرا 

سفر در خدمت , و او بخشی از سفر دو هفته ای که آنرا , کشت
ودکان و نام نهاده است، به کمک به ک, بشريت و پاسخگويی 

 . آوارگان عراقی اختصاص داد
از دمکراسی و عدالت بايد بطور جهانشمول دفاع کرد، نه با قيد و 

خوب، زيرا هربهانه ای برای اين نوع شرط ,شرط و برای آدم های 
گذاری به استفاده ابزاری از دمکراسی منجر ميشود وبه زودی خود 

رای کسانی دفاع را در آنجا می بينيم که از دمکراسی و حق فقط ب
 .ميدهيم, حق,کنيم که خودمان به آنها 

اما .  احتماال برخی ازاعدام شدگان فله ای به جنايت دست زده بودند
. رژيم جنايت آنها را به ابزاری برای يک اقدام جنايی خودتبديل کرد

در سيمای رژيم برنامه ای ترتيب دادند و زنی از قربانيان جنايت را 
ا شنيدن رنج و درد او، در مورد حقانيت اعدام های آوردند تا مردم ب

حتی در همين برنامه که هنوز ممکن است در . شوند, توجيه,فله ای 
سايت واحد مرکزی خبر قابل دسترسی باشد، صحنه تبهکارانه ای 
وجود دارد که ياد آورصحنه ی شرم آور اعدام صدام حسين و حتی 

يران را به خوبی به بدتر از آن است و سبعيت حکام اسالمی ا
يکی از ماموران رژيم بلند گو را در مقابل يک . نمايش ميگذارد

محکوم به اعدام گرفته است و با اصرار و مکرر چيزی شبيه اين از 
حاال فکر ميکنی وقتی تورا اعدام کنيم، کفاره گناهت : او می پرسد

 !! را پس داده ای
تبه . ر مطلق استش, اعدام های فله ای مثل شکنجه در ابوغريب 

و طرفه آنکه در آنجا و اينجا , !..پليداست، پليد، پليد. کاری است
ربين را روی صحنه جنايت کسانی که شکنجه ميکردند، خود دو

. درست مثل ابوغريب، خوب شد که سند به دست دادند ! گرفتند
, آقا,فرياد نفرت و انزجار از اين اعمال پليد بايد چنان بلند باشد که 

حنه هايش بفهمند تالش برای تحقق سکوت گورستانی بيهوده و ش
است و حتی گورستان های ايران از اينکه اجساد آنها را بعد از 

  روشنگری: برگرفته از سايت         . مرگ هم بپذيرند، ننگ دارند
...............................................  

  :سايت راه کارگر
ترقی و چپ ايرانی خواهان لغو ما همصدا با نيروهای م

اعدام به هر ! فوری وبدون قيدوشرط اعدام ها بوده و هستيم
بهانه و مستمسکی يک مجازات جنايتکارانه و ضدانسانی 

  .است و بايد به عنوان يک شيوه مجازات ملغی گردد
.............................................  

  
 در مراسم اول ماه يازده نفر از کارگران بازداشت شده

 روز حبس و ده ضربه 91مه سنندج، هر کدام به 
  .شالق تعزيری محکوم شدند

  
در اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی، 
منصور اسالو و صدور احکام قرون وسطايی 

 شالق و زندان دست به اعتراض بزنيم
  !کارگران و مردم آزاديخواه 
ر از کارگران بازداشت  نف11 احکام 14/5/1386امروز مورخه  

اقبال ، خالد سواریشده در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهای 
 ، صديق امجدی، فارس گويليان، طيب مالئی،يداهللا مرادي، لطيفي

 صديق صبحانی،  طيب چتانی، محی الدين رجبی،کانیه حبيب اهللا کل
بر طبق اين احکام اين کارگران هر . صادر شدعباس اندرياری  و 
  .  ضربه شالق تعزيری محکوم شده اند10 روز زندان و 91ام به کد
 نفر از کارگران بازداشت شده در 11صدور چنين احکامی برای  

مراسم اول ماه مه سنندج در شرايطی که طبقه کارگر جهانی در تب 
و تاب اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو 

 به ميليونها کارگری است که در بسر می برد، يک دهن کجی آشکار
سرتاسر جهان خواهان آزادی اين دو نفر و پايان دادن به تعقيب و 

  .بازداشت رهبران کارگری هستند
اين وضعيت و صدور احکام قرون وسطايی شالق و زندان برای 

 چيزی جز فقر و  کارگرانی که از توليد ثروت و نعمت در جامعه
 نبوده است حکايت از تحميل شرايطی  سهم شان فالکت پايان ناپذير

  .بس برده وارتر بر کارگران از سوی سرمايه داری ايران دارد
سرکوب وحشيانه اين کارگران با گاز فلفل و باتوم و به زندان  

 را فرو   عطش دشمنان طبقه کارگر افکندن آنان به مدت ده روز،
و شالق ننشانده است و آنان با صدور احکام قرون وسطايی زندان 

 در پی آن هستند تا همچون دوران برده داری  برای اين کارگران
آشکارا غل و زنجير بر گردن توليد کنندگان ثروت در جامعه 
  . بياندازند تا آز و طمع سيری ناپذير خود را بيش از پيش فرو نشانند

  !کارگران و مردم آزاديخواه 
و منصور در زندان نبايد به اين وضعيت تن داد، نبايد گذاشت محمود 

 نفر از کارگران در شهر سنندج 11مانده و احکام صادره در مورد 
 از  به اجرا در بيايد، پيکر کارگران سنندجی و خانواده هايشان

اخراج، از دستمزدهای زير خط فقر و عدم پرداخت اين دستمزدها و 
کل ظلم و ستم نظام ضد انسانی سرمايه داری در هم خميده و دشمنان 

الق بدست طبقه کارگر در کمال شقاوت و بی رحمی در پی وارد ش
کردن ضربات تازيانه بر پيکر از فقر در هم خميده اين کارگران 

  .است
اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار با تمام توان اين اجازه 
را به دشمنان طبقه کارگر نخواهد داد تا ضربات شالقف بر تن از 

 طبقه ای هايمان در سنندج فرود آيد، ما کارگران فقر در هم خميده هم
در اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار اين اجازه را نخواهيم 
داد تا محمود صالحی با تنی رنجور جان خود را در زندان از دست 
بدهد، کارگران شاهو، پرريس و نساجی کردستان از ياد نبرده اند که 

 از آنان به سنندج می رساند، ما چگونه محمود خود را در حمايت
 محمود و  اعضای اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 نفر از هم طبقه ای هايمان را در قبال تازيانه و زندان 11منصور و 
  . دشمنان طبقه کارگر تنها نخواهيم گذاشت

 و تمامی مردم آزاديخواه نيز در  ما از شما هم طبقه ای های خود 
ران ميخواهيم تا در اعتراض به تداوم بازداشت محمود و سرتاسر اي

منصور و احکام قرون وسطايی صادر شده بر عليه کارگران، به هر 
 مرداد به اعتراض جهانی کارگران بپيونديد 18نحو ممکن در روز 

تا با اتکا به قدرت متحدانه خود اجازه ندهيم بيش از اينها زندگی و 
  .  مردم را در ايران به تباهی بکشانندحق حيات ما کارگران و عموم

  زنده باد همبستگی کارگری
  14/5/1386اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار 

 
.............................................  
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 دمکراسی و ديکتاتوری  
   لنين والديمير ايليچ

  
کمونيست آلمان چندين شماره ای که از نشريه پرچم سرخ و وينا ، ارگان حزب  

 همان هايی که –واتريش بدست ما رسيده   نشان می دهد که خائنين به سوسياليسم 
 شيدمن ها و کائوتسکی ها ، -از جنگ وحشيانه امپرياليستی پشتيبانی کردند

همگی از  راست های    افراطی سوسيال دمکراسی آلمان ( استرليتزها و رنر ها 
ين نمايندگان واقعی و انقالبی طبقه کارگر  پاسخ محکم و مناسبی را از ا–) 

درود های گرم ما نثار هر دو اين روزنامه ها ، . اتريش و آلمان دريافت کرده اند 
  .که بهترين نمونه برای نشان دادن رشد و نمو انترناسيونال سوم هستند 

: ظاهرا مهمترين مسئله انقالب در آلمان و اتريش در حال حاضر اين است  
سسان يا دولت شوروی ؟ سخنگويان انترناسيونال دوم ورشکسته  ، از مجلس مو

" شيدمن تا کائوتسکی در کنار اولی می ايستند و مواضع شان را در قالب دفاع از
" کائوتسکی حتی تا آنجا پيش می رود که  از .( توضيح می دهند " دمکراسی

. از ديکتاتوری دفاع از دمکراسی در تمايز .) سخن می گويد " دمکراسی خالص 
در جزوه انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد که اخيرا در مسکو و پتروگراد 

من سعی خواهم کرد به .منتشر شد من با دقت به نظرات کائوتسکی پرداخته ام 
طور مختصر به مسئله ای بپردازم که به صورت سوال روزانه همه کشور های 

  . پيشرفته سرمايه داری درآمده است 
به " دمکراسی" و " دمکراسی خالص " انی های شيدمن وکائوتسکی درباره سخنر 

طور کلی به منظور فريب مردم و پنهان کردن ماهيت بورژوايی اين دمکراسی 
بگذار بورژوازی تمام ابزار قدرت دولتی را در دستانش حفظ کند ، بگذار . است 

!  داشته باشند عده معدودی استثمارگر ماشين دولت بورژوايی را در اختيار
" ، " متساوی " ، " آزاد"بورژوازی در چنين شرايطی  انتخابات را به عنوان 

اين کلمات به منظور پوشاندن حقيقت . و همه جانبه تشويق می کند "  دمکراتيک 
پوشاندن اين واقعيت که تا هنگامی که ابزار توليد و قدرت سياسی . طرح شده اند 

آزادی واقعی ، برابری واقعی برای استثمار شوندگان در کنترل استثمارگران است 
برای بورژوازی بی اندازه سودمند است که . خارج از صورت مسئله است 

ماهيت واقعی بورژوايی دمکراسی مدرن مخفی بماند  و دمکراسی به صورت 
شيدمن ها و کائوتسکی ها که اين حرف ها را تکرار . خالص و عام موعظه شود 

مل مواضع پرولتاريا را رها کرده و به صفوف بورژوازی می می کنند در ع
  .پيوندند 

بر اين  ) 1( مارکس و انگلس در آخرين مقدمه مشترکشان بر مانيفست کمونيست  
مهم پای فشردند که کارگران بايد بدانند که پرولتاريا نمی تواند به آسانی ماشين 

 خدمت بگيرد و از آن در حاضر و آماده ای را به) که بورژوايی است (دولتی 
. بلکه بايد اين ماشين را درهم بکوبد و بشکند .جهت اهدافش استفاده کند 

کائوتسکی مرتد در جزوه اش ديکتاتوری پرولتاريا اين مهم ترين حقيقت 
ستايش و . مارکسيستی را پنهان کرده و  مارکسيسم را کامال مخدوش ساخته است 

ين جزوه به عمل آورده اند در  واقع ستايش های تقديری هم که شيدمن و شرکا از ا
  . عوامل بورژوازی از شخصيتی است که به سمت بورژوازی چرخيده است 

اين واقعا توهين آشکار به مردم زحمت کش و استثمار شده است که در شرايطی 
که آنها به اندازه کافی تغذيه نمی شوند و پوشاک مناسبی بر تن ندارند بياييم و از 

راسی خالص ، دمکراسی به طور عام ، برابری و آزادی و حقوق جهانی دمک
توده های زحمت کشی که نه تنها توسط کار بردگی بلکه همچنين به . صحبت کنيم 

ولی سرمايه داران و .  سال جنگ خانمانسوز له ولورده شده اند 4دليل 
بکاری در اين تالش ها خرا. سودپرستان همچنان مالکيت شان را حفظ می کنند 

که بايد از دمکراسی بورژوايی که : مارکسيسم است ولی به کارگران می آموزد 
در مقايسه با فئوداليسم يک پيشرفت بزرگ تاريخی محسوب می شود استفاده کنند 
اما حتی برای يک دقيقه خصلت بورژوايی اين دمکراسی را به فراموشی نسپارند 

بايد . صلت های آن همواره آگاه باشند و در مورد شرايط تاريخی و محدوديت خ. 
نيفتند و از ياد نبرند که حتی در " دولت" "اعتقاد خرافی " هيچگاه به دام 

دمکراتيک ترين جمهوری های بورژوايی و نه فقط سلطنتی اين دولت ها ماشينی 
بورژوازی چاره ای ندارد . برای سرکوب يک طبقه عليه يک طبقه ديگر هستند 

کر و ريا مردم را بفريبد و از دولت مردمی ، دمکراسی عام و مگر آنکه با م
جمهوری دمکراتيک در عمل چيزی جزديکتاتوری . دمکراسی خالص بگويد 

شيدمن ها ، . بورژوازی و ديکتاتوری استثمارگران بر مردم زحمتکش نيست 
در اين ) و با کمال تاسف فردريک آدلر( کائوتسکی ها ، آسترليتزها ، رنر ها 

اما مارکسيست ها و کمونيست ها اين تزوير را بر . ير مکر و تزوير افتاده اند مس
مال می کنند و به کارگران و مردم زحمتکش اين حقيقت را به وضوح می گويند 
که جمهوری دمکراتيک و پارلمان و انتخابات عمومی در عمل چيزی جز 

يچ چاره ديگری و برای رهايی از يوغ سرمايه ه. ديکتاتوری بورژوازی نيست
  . نيست مگر اينکه ديکتاتوری پرولتاريا جايگزين اين ديکتاتوری بشود 

ديکتاتوری پرولتاريا می تواند بشريت را از ستم سرمايه ، از دروغ ، خطا و  
 – که دمکراسی برای ثروتمندان است –تزوير و نفاق دمکراسی بورژوايی 

دمکراسی که برای دهقانان  . خالص کند و دمکراسی برای فقرا را سازمان دهد
و اين در حالی است که حتی در دمکراتيک . فقير و کارگران قابل دسترسی باشد 

ترين جمهوری های بورژوايی دمکراسی برای اکثريت مردم قابل دسترسی نيست 
شيدمن ها ، . به طور مثال آزادی انتخابات و مطبوعات را در نظر بگيريد .

ا و رنر ها کارگران مطمئن می سازند که انتخابات کائوتسکی ها ، آسترليتزه
در . اين يک دروغ است . کنونی برای مجلس در آلمان و اتريش دمکراتيک است 

  بهترين سالن ها 10/9عمل سرمايه داران ، استثمارگران ،زمينداران و محتکرين 
هاست  سهام روزنامه ها و چاپ خانه ها متعلق به آن 10/9. را در اختيار دارند 

حق مقدس " کارگران شهری و کشاورزی و کارگران روزمزدی در عمل توسط . 
که تسط کائوتسکی ها ، رنر ها و با کمال تاسف فردريک ادلر نيز "  ( مالکيت 

و ابزار دولتی که چيزی جز مقامات بورژوايی و قضات ) پشتيبانی می شود 
   . بورژوايی و ديگران نيستند از دمکراسی محروم شده اند

در چنين شرايطی در جمهوری دمکراتيک " آزادی مطبوعات و مجلس" شعار
آلمان غلط و مزورانه است زيرا در عمل چيزی نخواهد بود جز آزادی ثروتمندان 
وبرای خريد و تطميع مطبوعات به منظور سردرگم کردن مردم  با درو غ های 

  .زهرآگين مطبوعات بورژوايی 
است تا مالکيت شان را حفظ کنند و زمينداران قصر اين آزادی برای ثروتمندان 

ديکتاتوری . هايشان را و ساختمان هايشان را همچنان در تملک خويش حفظ کنند 
پرولتاريا همه اين ها را از سرمايه داران خواهد گرفت و قصر ها و بهترين 

. د ساختمان ها  و چاپخانه ها و روزنامه ها را به مردم زحمتکش تحويل خواهد دا
کائوتسکی ها ، آسترليتز ها ، رنر ها به همراه ديگر همفکرانشان در د يگر کشور 

  )گامپرسزها ، هندرسون ها ، رينادل ها و واندرولد و شرکا( ها 
به ما اعتراض ميکنند که اين به معنی جايگزينی ديکتاتوری يک طبقه به جای 

  .دمکراسی خالص و همه گير است 
اين در واقع به معنی برانداختن ديکتاتوری .اوه می گوييد ما پاسخ می دهيم که ي 

ديکتاتوری مزورانه ای که خود را در لباس زيبای جمهوری ( بورژوازی 
اين .  و برقرار کردن ديکتاتوری پرولتاريا است ) دمکراتيک بورژوايی آراسته 

ن به معنی جايگزين کردن دمکراسی برای فقرا به جای دمکراسی برای ثروتمندا
اين به معنی تحويل دادن مجلس و مطبوعات به اکثريت توده مردم . است 

اين به معنی بسط عظيم . اين يک انتقال از دروغ به حقيقت است . زحمتکش است 
اين به معنی آزادی انسانيت از زنجير و يوغ اسارت . تاريخی دمکراسی است 

کال دمکراسی سرمايه است که حتی در دمکراتيک ترين و جمهوری ترين اش
اين به معنی جايگزين کردن دولت پرولتری به . بورژوايی محدود شده می باشد 

انتقالی که سرانجام به نابودی خود دولت منجر . جای دولت بورژوايی است 
  . خواهد 

اما چرا به اين هدف بدون توسل به ديکتاتوری نرسيم ؟ چرا مستقيما به دمکراسی  
سواالتی را دوستان مزور بورژوازی جلوی پای خالص روی نياوريم ؟ چنين 

  .خرده بورژواری نابالغ و توده های نا آگاه قرار می دهند 
زيرا در جامعه سرمايه داری قدرتمند هم به : جواب ما به اينها اين است  

پرولتاريا و هم به بورژوازی دروغ می گويد و اين در حالی است که کسبه 
 کمک احمقانه در آرزوی دمکراسی خالص و کوچک به ناگزير مردد و بدون

چون در جامعه ای که يک طبقه عليه . بدون طبقه و مافوق طبقه باقی می ماند 
طبقه ديگر قرار دارد برای طبقه ستمکش هيچ راه خالصی به غير از برقراری 

از انجايی که پرولتاريا تنها طبقه ای است که . ديکتاتوری خودش وجود ندارد 
ورژوازی متحد شده و تعليم يافته است به تنهايی قادر به شکست و توسط خود ب

  سرنگونی  بورژوازی
است و در اين مسير می تواند توده های زحمتکش و مردد را که به شيوه خرده 
بورژوايی زندگی می کنند به سوی خود جلب کرده و يا حد اقل آنها را بيطرف کند 

اه رويای سرنگونی سرمايه داری را زيرا خرده بورژوازی و توده های ناآگ. 
بدون يک جدال طوالنی و سرکوب مقاومت استثمارگران در سر می پرورانند و 

در آلمان و اتريش . در اين مسير هم خود و هم کارگران را فريب می دهند 
زيرا خلع يد از خلع يد کنندگان .مقاومت استثمارگران هنوز شکل نگرفته است 

 اما زمانی که اين خلع يد آغاز شود اين مقاومت بسيار .هنوز آغاز نشده است 
کائوتسکی ها ، شيدمن ها ،آسترليتز ها و رنر ها با پنهان کردن . خشن خواهد بود 

اين واقعيت به منافع پرولتاريا خيانت کرده در مهمترين و حياتی ترين مقطع از 
وازی چرخش مبارزه طبقاتی که همانا سرنگونی بورژوازی است به مواضع بورژ

و آشتی طبقاتی بين استثمار گران و استثمار " صلح اجتماعی "کرده و ندای 
  . شوندگان را سر می دهند 

انقالب به سرعت آموزش . انقالب لکوموتيو تاريخ است  :مارکس زمانی گفت  
کارگران شهری و زحمت کشان روستايی در آلمان و اتريش به سرعت .می دهد 

پرولتاريا .  شيدمن ها ، آسترليتز ها را تشخيص خواهند داد خيانت کائوتسکی ها ،
اين خائنين اجتماعی اين سوسياليست های در حرف و خائن در عمل را کنار 

همانگونه که در روسيه در مورد خرده بورژوازی و توده های . خواهد گذاشت 
تسلط هرچه . ناآگاه  يعنی منشويک ها و سوسياليست های انقالبی اتفاق افتاد 

رهبرانی  با اين طرز فکر کامل تر شود پرولتاريا سريعتر به اين حقيقت پی 
خواهد برد که تنها ، براندازی دولت بورژوايی حتی دمکراتيک ترين نوع 

که مارکس به کرات در ( جمهوری آن و جايگزينی آن با دولتی نظير کمون پاريس
 ها واژگون چهره گشته و باره اش سخن گفته است و توسط شيدمن ها و کائوتسکی

و يا دولتی از نوع شوروی را ه را به سوی سوسياليسم باز خواهد ) خيانت شده 
ديکتاتوری پرولتاريا از ميان ستم و جنگ سرمايه داری انسانيت را عرضه . کرد 

  .خواهد کرد 
      1918 دسامبر 23مسکو  

  ز صادق افرو: مترجم 
…………………………………………………………………  

مشترکی که مارکس و انگلس بر چاپ روسی مانيفست در سال مقدمه  )1(
 .    نوشتند آخرين کار مشترک شان بود 1882

…………………………………...... 
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نکاتی حول و حوش معامله تسليحاتی 
  بزرگ اخير برای خاورميانه

  نقش هماهنگ ساز رژيم اسالمی ايران در جهانی پر از تضاد
معامله بزرگ تسليحاتی اخير خاورميانه در حالی صورت .روشنگری

خاورميانه با ربوط به چند قلم جنس ديگرنيزدرد که ارقام مميگير
اينجا . شتاب رو به رشد دارد، اما اخبار آنها جداگانه منتشر ميشود

بعد از نگاهی به معامله اخير در کنار آنها به ساير اقالم رو به رشد 
 . نيز می پردازيم

   اسلحه
 60ادل بنا برگزارشاتی که منتشر شده است قرار است آمريکا مع

سالح هابسيار . ميليارد دالر تسليحات به خاورميانه تزريق کند
مثال بمب افکن هايی که با ماهواره هدايت ميشوند و . پيشرفته اند

توانايی آنها امتحان شده، برای نمونه بنا برگزارش بی بی سی همين 
 بمب روی 6500 بمب روی افغانستان و 4500نوع هواپيما ها 

و چنانکه از ميزان ويرانی ها هويداست، بسيار عراق ريخته اند 
در اين مجموعه آخرين مدل جنگنده های هوايی و . موفق بوده اند

در رابطه با انگيزه صدوراين . کشتی های جنگی نيز جاگرفته اند
 : از جمله. سالح ها، تحليلگران به نکاتی اشاره کرده اند

 ژيم اسالمی ساله عليه ر8احياءو تقويت ائتالف دوران جنگ 
در اين رابطه . اين بار آمريکا به سياست قبلی صراحت داده است

کندوليزا رايس گفت ايران بزرگ ترين خطر برای خاورميانه است و 
حسينی . آمريکا ميخواهد متحدين خود را در مقابل آن حمايت کند

سخنگوی وزير خارجه رژيم ايران در واکنش گفت ايجاد ترس و 
ردن روابط کشورهای خاورميانه سياست نگرانی و مخدوش ک

اما نجار وزير دفاع رژيم ايران در اظهار نظری . آمريکاست
موجب , تقويت نيروهای دفاعی کشورهای مسلمان ,متناقض گفت 

افزايش توان ,نگرانی رژيم ايران نيست و اين معامله را به مثابه 
ر فعال اگرچه اين اظهار نظ.تلقی کرد, دفاعی بخشی از جهان اسالم

های ,شيخ,رجز خوانی رسانه ای است و به قصد تظاهر به رفاقت 
های شيعه که مورد عالقه آمريکاست، گفته شده، ولی ,مال,سنی و 

چنانکه در آخر مقاله خواهيم ديد، بعيد نيست روزی آمريکا در اين 
 . تفسير به سردار پاسدار ارتجاع ايران بپيوندد

  کمک غيرمستقيم به رژيم ايران؟*
به نوشته روزنامه انگليسی اينديپندنت يک هدف مهم ارسال محموله . 

هااين است که سعودی ها و ديگر شيوخ سنی را متقاعد کنند که دست 
از خرابکاری در عراق به منظور بی ثبات کردن دولت شيعه مالکی 

به نظر ميرسد اطالعات آمريکا از وسعت خرابکاری و . بردارند
اتی اين رژيم ها از شورشيان سنی عراق خبر حمايت مالی و تسليح

اگرچه آمريکايی ها اطالعات خود را صريح رو نمی کنند . ميدهد
ولی اينديپندنت به اظهارات اخير زلمای خليل زاد اشاره کرده که در 

CNN و يک روزنامه آمريکايی گفته است ترديدی نيست که سعودی 
ا در بی ثباتی عراق ها و تعدادی از کشورهای کوچکتر متحد آمريک

چون دولت مالکی متحد استراتژيک رژيم ايران است، . نقش دارند
اينديپندنت مثل تعدادی ديگر از تحليل گران نتيجه گرفته است که 
آمريکا به اين ترتيب بطور غير مستقيم به رژيم ايران کمک ميکند و 

 :اين امر را تناقض آميز يافته است
 ميخواهد که از حکومت تحت کنترل دولت بوش از کشورهای سنی,

شيعه های بغداد حمايت کنند، هرچند اين همان حکومتی است که 
بطور ماهوی متحد ايران است و نفوذ فزاينده آن و مقاصد احتمالی 
آن برای به دست آوردن تسليحات اتمی نگرانی اصلی آمريکا و 

 * ,.اسرائيل و دولت های سنی محسوب ميشود
آمريکا ميخواهد خرابکاری کشورهای ترديدی نيست که 

عربی در عراق را کنترل کرده تا تاکتيک های نظامی و 
سياسی خود برای ادامه اشغال عراق را تحت کنترل داشته باشد و 
برای جلوگيری از مداخله مخرب آنها نياز دارد به آنها اطمينان دهد 
م که حمايت موقت از دولت مالکی يا مذاکرات تشريفاتی با رژي

ايران، در حمايت آمريکا از آنها بويژه سعودی ها و موقعيت آنها در 
اما آياهدف اصلی از تحبيب اين دولت . خاورميانه خلل وارد نميکند

ها به کمک ارسال اسلحه و در عين حال تذکربه آنها از طريق 
خالدزاي، به قصد کمک به دولت مالکی است؟ مفسران عرب که 

اوضاع منطقه خود واردند، اطالعات بيش از مفسران غربی به 
 . ديگری به دست داده اند

  چماق و شيرينی برای مصالحه در مورد فلسطين؟
فروش بی سابقه سالح بويژه به دو کشور عربی مهم همزمان با 
تحرکات متعددی در رابطه با فلسطين و روابط کشورهای عرب و 

ورهای هدف اين تحرکات اين است که کش. اسرائيل صورت گرفت
عرب بويژه عربستان و اتحاديه عرب روابط عادی با اسرائيل 
برقرار کنند، بدون اينکه امتيازی در رابطه بافلسطين داده شود، 
برعکس آنها بايد در آستانه انتخابات آمريکا نقش بازی کنند که مساله 

* االهرام هفتگی. فلسطين در جريان يک کنفرانس نمايشی حل ميشود
ات های عاليرتبه عرب، بی نام يا با نام، نقل کرد که از قول ديپلم

دولت های عرب عليرغم اينکه ميدانند بوش، گرفتار در باتالق عراق 
چه هدفی را دنبال ميکند، , بازی صلح,و در آستانه انتخابات، در اين 

برای اداره اشغال است نه پايان ,و هدف اسرائيل نيز جلب کمک آنها 
 نوميدانه تالش ميکنند آمريکا را متقاعد کنند که ، اما,دادن به اشغال

يوری آبنری . به اسرائيل فشار بياورد تا امتيازی هرقدر کوچک بدهد
مثل تعدادی از مفسران * ,دام ابلهان, در مقاله خود تحت عنوان

مستقل ديگر يادآوری کرد که بوش زمان، مکان، و بويژه شرکت 
مساله؟ نارضايی و غرولند . کندرا اعالم نمي, کنفرانس صلح,کنندگان 

عربستان از شرکت در کنفرانسی که سرانجامی جز کنفرانس های 
 . قبلی نخواهد داشت

به عبارت ديگر اگر در اين مساله بين تحليل گران اختالف نظر است 
که ايجاد ائتالف سنی عليه شيعه عمدتا خواست آمريکاست يا خواست 

 نيست که عربستان با شرکت عربستان، در اين مورد اختالف نظری
در اين بازی بی سرانجام امتياز بزرگی به آمريکا و اسرائيل ميدهد، 
روابط خود را با حماس و سوريه که هردو سنی هستند مخدوش 

بنابراين در . ميکند و زير فشار افکار عمومی عرب قرار ميگيرد
ق زلمای آيا چما.مقابل انجام چنين کاری امتياز می طلبيد و چانه ميزد

و حالوت دريافت اسلحه برای سر به راه کردن سعودی ها و 
صرفنظر کردن از امتياز خواهی در موردنمايش صلح فلسطين 
است؟ درست است که اين سالح ها سرانجام برای کشتار مردم منطقه 
با پول خودشان به کار ميرود، ولی با تقسيم مردم منطقه به نيروهای 

 شيعه ايراني، شايد بتوان آن را به عنوان ی,مال,سنی عرب و , شيخ,
 ساله 8امری که الاقل در آغاز جنگ . امتياز به خورد اعراب داد

 . واقعيت يافته بود
اما تا آنجا که به حمايت سعودی ها از شورشيان عراق مربوط است 
: تحليل گر مجله نيشن آمريکا به نکته طنزآميزی اشاره کرده است

بزرگی گرفته , پاداش,قويت شورشيان در عراق حاال که عربستان با ت
 از 14[ سپتامبر11و عليرغم تحويل بخش اعظم تروريست های 

، به برنده اصلی جنگ با ترور تبديل شده است، چرا از اين ]19
 * وسيله صرفنظر کند؟

   کلک به انگيس*
همانطور که تحليلگران عرب اوضاع منطقه خود را ميشناسند، 

به نوشته . هم به اوضاع کشورهای خود واردندتحليلگران غربی 

مصر واقعا به اعانه تسليحاتی 
نياز دارد، چون اخير مردمش 

خيابان ها ریختند  تشنه لب به
 به داد و بيداد, وحشيانه,و 

 پرداختند
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روزنامه انگليسی اينديپندنت آمريکا اميدوار است با فروش اين سالح 
منظور از . ها ضرباتی را که قبال از انگلستان خورده جبران کند

, ملی,ضربات، معامالت سنگين بريتانيايی ها با احترام به سنت 
 است که BAEی و پرونده رشوه بگيری در خاندان سعود, تاريخی,و

انگليسی ها گفتند بررسی آن از نظر منافع انگليس صالح نيست، و 
آمريکايی ها گفتند آن را بررسی ميکنند و گويا به اين نتيجه رسيدند 

به نوشته اينديپندنت . که اشتباه کرده بودند و بايد دم دوستان را ببينند
به حقوقدانان در دولت بوش برای جلوگيری از تکرار ضربات قبلی 

کاپيتول هيل دستور داده به فکر پيدا کردن مفرهايی باشند تا اگر 
  تسليحاتی نمايندگان دموکرات کنگره شروط زيادی برای معامله 

  ....نکاتی حول و حوش معامله تسليحاتی
البته شروط دموکرات ها به خاطر . پيشنهاد کنند، راه دررو پيدا شود 

اگر توجه . ورميانه به بشکه باروت نيستنفس مخالفت با تبديل خا
کنيد با اينکه اسرائيل سالح های بيشتری دريافت کرده است، اما 
تقريبا قريب به اتفاق بحث ها در محافل قدرت در آمريکا ترديد در 

 . فروش سالح به کشورهای عربی است
  حفظ برتری اسرائيل بر اعراب و جبران سالح های مصرف شده در لبنان*

د اول باتعيين نسبت نابرابر در سالح های صادر شده به نفع مور
اسرائيل و نوع آنها و تعيين شروطی برای نگهداری سالح ها دور از 

در . اسرائيل رعايت شده و مورد توجه همه رسانه ها هم بوده است
 درصدی کمک 30مورد دوم اينديپندنت نوشته است رشد عظيم و 

نعت مدرن تسليحاتی آن را حفظ نظامی به اسرائيل هم برتری ص
ميکند وهم بخشا برای جايگزين کردن سالح هايی است که اسرائيل 

 .  در جنگ لبنان از دست داد2006در تابستان 
 :اعانه و کارکرد چندگانه آن*
يک نکته ديگر هم هست که در رسانه های رسمی الاقل به شکل  

اما .  شبيه ميشودعريان به آن پرداخته نشده است، چون به طنزی تلخ
موضوع اين است که در اين معامالت کالن . عين واقعيت است

 ميليارد دالر از عربستان سعودی 20آمريکا با فروش سالح ها 
سلحه  ميليارد دالر ا30دريافت ميکند، اما در عوض معادل , اعانه,

 . ميدهد, اعانه,به اسرائيل 
 دريافت اعانه ممکن است سوال کنيد چطور صدور سالح در يک جا

است و در جای ديگر پرداخت اعانه؟ اما برای پاسخ به اين سوال 
فقط سعودی ها هستند . بايد از حسابداری با چرتکه اندکی فراتر رفت

که هنوز به شيوه شکل و شمايل حکومت شان معامله ميکنند، يعنی 
سال هاست که مداوم دالرهای نفتی مردم را اول به حساب شيوخ و 

به همين .  حساب بانکی کارخانجات اسلحه سازی واريز ميکنندبعد به
 ميليارد 5ترتيب ساير شيخ های کوچک که گويا قرار است حدود 

دالر به همين شيوه به آمريکا اعانه بدهند و اسلحه بگيرند تا بعد آنها 
 . را در اختيار آمريکا بگذارند

اين بار . يرداما معامالت با اسرائيل به شيوه مدرن تری صورت ميگ
اما وقتی هم که بگويند . تسليحاتی صحبت ميکنند, کمک,که رسما از 

سالح را به اسرائيل فروخته اند، اسرائيل نخست از منبع کمک هزينه 
، از آمريکا پول دريافت ميکند و بعد اين پول ,کشورهای نيازمند, به 

قع در وا. را به کارخانه های اسلحه های سازی آمريکا می پردازد
اما پول در داخل آمريکا از حسابی به . فقط اسلحه به اسرائيل ميرود
يعنی از حساب ماليات دهندگان آمريکايی . حسابی ديگر منتقل ميشود

از طرف ديگر مقامات و . به حساب کارخانجات اسلحه سازی
سرمايه داران اسرائيلی خود از بزرگ ترين شرکای اين کارخانجات 

پول اضافی هم بابت سهم خود و باال رفتن هستند، بنابراين يک 
الزم به گفتن نيست که . ارزش سهام اين کارخانجات دريافت ميکنند

بخشی از پولی هم که سعودی ها به آمريکا کمک کرده اند از اين 
. طريق پيچيده به حساب دولت يا دولتمردان اسرائيل وارد ميشود

هم اسلحه . ب ميزندسود به جي, سوبل,يعنی اسرائيل نه دوبل بلکه 
ميگيرد، هم برای پرداخت بهای اسلحه پول ميگيرد، هم سهمی بابت 

و هرچه .سود و افزايش سهامش در کارخانجات اسلحه سازی ميگيرد
جنگ و اسلحه در خاورميانه و جهان فراوان تر شود، عوايد اين 

آن بخش از درآمد . حسابداری زيرکانه و مدرن بازهم بيشتر ميشود
ها نيز که نه ازفروش نفت مردم بلکه به صورت رشوه از سعودی 

. منابع غربی می آيد به همين شيوه ی مدرن، معامله و محاسبه ميشود
همانطور که طارق علی تحليلگر مطلع انگليسی در مقاله ای تحت 

اشاره کرد بخش بزرگی از رشوه *, به جيب شاهزادگان,عنوان 
انه های موناکو يا حساب های مستقيما به حساب های غربی در قمارخ

 . بانکی ديگر بابت عياشی روی کشتی های تفريحی واريز ميشود

 ميليارد دالر نيز به جمهوری 13ضمنا بنابر همان اخبار آمريکا 
. مادام العمر و احتماال موروثی اما مدرن مصر تسليحات اعانه ميدهد

ا مردمش چون اخير. مصر به راستی به اعانه تسليحاتی نياز دارد
به داد , وحشيانه,تشنه لب و با ظرف های خالی به خيابان ريختند و 

که تشنه هم , مردم وحشی,و فرياد پرداختند و ميدانيم که شورش 
باشد، چقدر برای جمهوری های مادام العمر موروثی مدرن خطرناک 
است و خانم کندوليزارايس که بعد از جنگ لبنان افتخارا دکترای 

ه است، در اين يک مورد و موارد مشابه مربوط به مامايی گرفت
توصيه کرده است که بهتر است از , ميانه رو,شيوخ و امرای 

, ميانه رو, حاملگی آنها جلوگيری به عمل آورد وگرنه خود دوستان 
دموکراسی قبل از زايمان , استعمال,ممکن است در اثر افراط در 

 . سقط شوند
درونی نيست که به اعانه اما اسرائيل به خاطر تشنگان 

نياز دارد، چون آب را مثل زمين، خودش ميدزدد و وضع نان را هم 
در دوره اخير بنابرگزارش معروف نوامی کالين با فروش جواز 
برنامه های پيشرفته کامپيوتری برای سرکوبهای توده ای و روشهای 

اما اين دولت برای حفظ . مدرن شکنجه و بازجويی رونق داده است
اخه بديعی از دولت مدرن که در پايان جنگ دوم داشت خدای ش

 -نکرده مقطوع النسل ميشد، يعنی جمهوری دمکراتيک نژادی 
مذهبي، در ميان دنيايی از تشنه لبان آواره وحشی که حتی درخت 
های زيتون شان را نيز از جا کنده اند، نياز جدی به اعانه تسليحاتی 

 .دارد
   آواره

نه نه تنها عمال آدم محسوب نمی شوند و از حقوق آوارگان خاورميا
انسانی محرومند، بلکه برخالف اسلحه، کاال هم نيستند و به همين 

عليرغم اين، ارقام مربوط به آنها . جهت هيچکس آنها را نمی خواهد
در مورد علت . در خاورميانه به طرز سرگيجه آوری باال ميرود

يست که به انواع تفسيرها افزايش آنها هم برخالف اسلحه نياز ن
در شرايط کنونی جنگ نخستين و مهمترين دليل رشد . متوسل شويم

 . جهش وار ارقام پناهندگی در خاورميانه است
 ميگويد اين UNHCR. تنها آوارگان عراق را در نظر بگيريد

عراق . بزرگ ترين آوارگی توده ای از زمان جنگ جهانی دوم است
نيست، بلکه در مسابقه آوارگی جام آسيا را فقط قهرمان فوتبال آسيا 

بنا بر گزارش . حتی از فلسطين و جام جهانی را از همه ربوده است
UNHCR ،عراقی از خانه خود 2000 روزانه، توجه کنيد روزانه 

آواره ميشوند زيرا اگر به آوارگی تن ندهند، به احتمال قوی کشته 
اردن . اکم شده اندفقط يک ميليون و نيم در سوريه متر. ميشوند

کوچک از شدت تراکم آوارگان عراقی در حال انفجار است و بيش 
بيش از .  عراقی آواره را در خود جاداده است750000از 

تازه در اين .  آواره عراقی به مصر ولبنان پناه آورده اند200000
دومی بعد از جنگ تابستان، مردم بخش جنوب يعنی نزديک يک 

يتی مشابه آوارگی زندگی ميکنند و فقط برای ميليون نفر در وضع
اينکه مثل فلسطينی ها بی زمين نشده و به آوارگی های مکرر تن در 

چشم انداز جنگ ديگری هم در . ندهند، در خرابه های خود مانده اند
راه است و بخشی از اقالم سالح که در باال ذکر شد به همين مناسبت 

ارش سازمان ملل دردرون عراق به گز. به خاورميانه منتقل ميشود
 . نيز دوميليون نفر، يعنی از هر هفت نفر يک نفر آواره اند

, مهرپرور,همين اخيرا رژيم . وضع افغانستان نيز روشن است
اسالمی هزارها هزارها مهاجر و آواره افغانی را به افغانستان 

 . برگرداند، البد چون در اين کشور صلح و صفا برقرار است
آنجا . کافی است که دو قدم از خاورميانه آنطرف تر برويمبعالوه 

خبرهايی است که از نظر رسانه های انحصاری ارزش بازتاب دادن 
ندارد، شايد به اين دليل که ممکن است باعث رشک آوارگان 

اما در البالی خبرها اخبار تکان دهنده ای را که .خاورميانه شود
UNHCRدر اوايل تابستان امسال مثال.  گزارش کرده ميتوان يافت 

آمريکا و اتيوپی به سومالي، خانم , دموکراتيک, و بعد از حمله 
 100000اريکا فالر نماينده اين سازمان خبرداد تنها در يمن بيش از 

به سر , پريشان آوری,  در وضعيت - عمدتاسوماليايی -آواره 
خود را غذا و دارو نيست، اغلب مادران تعدادی از کودکان . ميبرند

از دست داده اند، عالوه بر گرسنگي، بی آبي، شيوع بيماری ها عده 
 ... ای هم ديوانه ميشوند

آوارگان سوماليايی جزو آوارگان آفريقايی محسوب ميشوندو چنانکه 
اتحاديه بشردوست اروپا . ميدانيم به آسانی به اروپا راه پيدا نميکنند

. کشيده است, ديوار,ها حتی در دريا هم برای جلوگيری از ورود آن
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بنابراين آوارگان آسيا و افريقا جای شان در همين قاره هاست که 
دولت های اغلب مستبد اين . برای پناهنده و آواره حقوقی قايل نيستند

قاره ها که نان مردم خودشان راهم می دزدند، ميگويند نان خور 
 چنين به نظر به اين قلم بپردازيم، چون.. اما نان. زيادی نمی خواهيم

ميرسد که يک توافق عمومی بين تمام دولت های معظم جهان و تمام 
احزاب قدرتمند بوجود آمده که بايد آوارگان را به امان خدا رها 

کافی است فقط از ورود آنها به کشورها و پايان دادن به آوارگی .کرد
 . بقيه اش با خداست. شان جلوگيری نمود

   نان
. س، رشد، مربوط به بهای نان است نه مقدار آندر رابطه با اين جن

  اين وظيفه را اکنون خود . نيست, نوحه خوانی,در مورد قصد
  ......نکاتی حول و حوش معامله تسليحاتی

. برعهده گرفته اند , نيکوکار,ثروتمندان جهان در نقش 
اما رشد بهای مواد غذايی يک گرايش عمومی در جهان 

. يس گرفته تا هند و چين را در بر ميگيرداست که از آمريکا و انگل
در بازار گلوبال اجناس را فراوان و , رقابت آزاد,با اينکه قرار بود 

ارزان کند ولی اسلحه و آواره را فراوان و نان را به شدت گران 
مثال بنا برگزارش اينديپندنت بهای مواد غذايی در هند و . کرده است

 در صد باال رفته 20 درصد و 10 چين تنها در سال گذشته به ترتيب
 درصد 6در انگستان بطور متوسط بهای مواد غذايی ساليانه . است

اين . بقيه کشورها هم همين گرايش رانشان ميدهند.افزايش پيدا ميکند
 . گرايش قابل برگشت نيست، برعکس انتظار رشد آن ميرود

 هم تهيه در ميان عللی که برای گرانی مواد غذايی برشمرده اند، يکی
سوخت الکلی از گياهان به منظور جايگزين کردن سوخت های 
فسيلی است که هنوز در آغاز راه است و گفته شده وقتی که اين 
سياست تثبيت شده و روند مزبور به يک صنعت کامل و سودآور 
تبديل شود، بايد منتظر شوک قيمت مواد غذايی در سراسر جهان ولی 

 . ده بودخصوص در کشورهای عقب مانب
اما اگر مقاومتی صورت نگيرد، تهيه سوخت الکلی از غذای انسان و 

به اين دليل که به . حيوان، به يک صنعت بزرگ تبديل خواهد شد
, Peak, متقاعد شده اند که نظريه , صاحبان صنايع, نظر ميرسد 

اگر هم نمی برويد . حتما اين نظريه را می شناسيد. نفتی درست است
ا خيلی خالصه اش اين است که ذخاير نفتی و گاز جهان ام. بخوانيد

اين به . به اوج بازدهی خود رسيده و يا به زودی به اين نقطه ميرسند
 معنای پايان ذخاير نفت و گاز نيست، اما به معنای شروع بحران در

 . بازار سهام شرکت های نفتی است
ي، از آنجا که قرار نيست به خاطر صرفه جويی در مصرف انرژ

صنايع اتوموبيل سازی يا هواپيمايی و بسياری از بنگاه های بزرگ 
يکی به دست : ديگر صدمه بخورند دو راه برای حل اين قضيه ميماند

آن قلم اول جنسی که . گرفتن مهم ترين ميادين انرژی در خاورميانه
ضرورت ,در خاورميانه رشد ميکند،يعنی اسلحه، در خدمت همين 

در بازار گلوبال بايد با , توسعه,مندان به به است و عالق, حياتی
نگرانی و به شدت از جنگ های خاورميانه حمايت کنند و چنين هم 

اما يک مشکل کوچک وجود دارد و آن اين است که . کرده ند
هواپيماها و بمب افکن ها و رزمناوها و کال خود جنگ به شدت 

 . مصرف انرژی فسيلی را افزايش ميدهد
يد در ضمن ادامه جنگ برای کنترل ذخاير موجود بويژه بنابراين با

در خاورميانه، به فکر انرژی جايگزين و از جمله تبديل نان به 
 . سوخت و در نتيجه گرانی باز هم بيشتر غذا بود

 نقش کارساز رژيم اسالمی : و باالخره
اگر تنها همين قلم اخير يعنی غذا را در نظر بگيريم، می بينيم اگر 

ران سياسی در جهان وجود نداشت ومثال رژيم ايران به دست هيچ بح
مردم ساقط ميشد، يا اسرائيل سرانجام به يک دولت فلسطينی واقعی 
رضا ميداد، اما ملت های جهانخاورميانه به حق حاکميت خود می 
چسبيدند وحاضر نميشدند اين حق را مفهومی عقب مانده به شمار 

 تقديم کنند، در چارچوب منطق حاکمان آورند و آنرا در پای گلوباليسم
جهان بازهم بايد بخاطر توسعه و پيشرفت جهان جنگيد به خصوص 
در خاورميانه، بايد به صدور اسلحه پرداخت بخصوص به 
خاورميانه، بايد از جمهوری های مدرن و مادام العمر يا جمهوری 
های نژادی در مقابل مردم وحشی تشنه لب حمايت کرد باز هم 

وص درخاورميانه، بايدغذای آدم و حيوان را در مخزن جت بخص
 سوزانيد، زيرا توسعه - فرق نمی کند -های مسافر بری يا جنگنده 

بازار به انرژی نياز دارد و مرکز ذخاير انرژی هم در خاورميانه 
 . است

, مردم وحشی,اما چطور بايد اين نتيجه گيری های علمی را به مغز 
ير وحشی و تحصيل کرده در غرب فرو کرد؟ و حتی به مغز مردم غ

آيا عوام چه در غرب چه در شرق ظرفيت کافی دارند که بتوان همه 
 . اينها را صريح و بدون پرده به آنها گفت؟ مسلم است که نه

در اينجاست که نقش سازنده جمهوری اسالمی در گردش روزگار 
است تا مردم خود يکی الزم : بقيه اش را ميدانيد. خود را هويدا ميکند

را فله ای بکشد، آنوقت ميشود به مردم گفت بمباران دمکراتيک 
. يکی بايد باشد که بگويد کيک زرد درست ميکنم. وجود دارد

آنوقت ميشود به مردم گفت . پهلويش هم بگويد اسرائيل بايد نابود شود
يکی بايد باشد که بگويد ابر قدرتم . جنگ پديده ای است صلح طلبانه

يخواهم کيش عقب مانده خودم را در حوزه قدرتم بگسترانم، تا و م
يکی . ,مظلومانه, بتوان گفت دخالت و تجاوز و اشغال پديده ای است 

بايد باشد که بگويد شهادت طلبم، تا له کردن يک ميليون 
و انسانيت , جنگ با ترور,انسان زير بمب و موشک ،

اشد و با آن خوانده شود و تازه فوايد جانبی هم داشته ب
فکر کنيد . بتوان تئوری های ترقيخواهانه مالتوس را به اجرا گذاشت

اگر همين يک ميليون نفر قربانی دو جنگ عراق و افغانستان زنده 
بودند، نه تنها در شرايط گرانی نان، بر نانخوران اضافه ميشدند، 
بلکه بنا بر آمار سازمان ملل حداقل از هر هفت نفر يک نفر آواره 

يشدند و به بحران آوارگی که تئوری های توسعه هيچ راه حلی برای م
خالصه اينکه بايد هيبتی پيدا شود که آنقدر . آن ندارد دامن ميزدند

ضد بشری باشد و برای اثبات بهيميت خود آنقدر مردم خود را 
سرکوب کند که نه فقط فروش و رونق تسليحات بلکه کاربرد آنها و 

 .  دفع او قابل توجيه باشدکشتار مردم به بهانه
به خاطر همين نقش ضروری جمهوری اسالمی در گردش روزگار 
به کام حاکمان ظالم جهان است که برخی به تئوری های دايی جان 
ناپلئونی روی آورده اند و فکر ميکنند حکومت اسالمی ايران دست 
نشانده آمريکا و اسرائيل است و سياست هايی را که آنها ديکته 

 . نند، به اجرا در می آوردميک
اما اين نوع مفسران اشتباه ميکنند و يادشان رفته که دايی جان خودش 
بازمانده اشراف بود و تئوری هايش در ارزش های اجدادش ريشه 
داشت و به همين جهت دست و پای مردم را فلج کرده و يک راست 

 . واگذار ميکرد, ارباب جهان ,به اراده 
 سياه زمانه ی ما را درست کرده اند، نظام جهان آنهايی که روزگار

را به شکلی مهندسی کرده اند که ميگويند خدای شان جهان را به آن 
و برای استمرار زور هيچ . يعنی بر پايه زور. شکل خلق کرده است

حاکمان اين روزگار از ستم تغذيه . چيز مفيدتر از شيطان نيست
ی خبيث و ضد انسانی برای وجود نيروها. ميکنند و پروار ميشوند

استمرار زور چنان الزم است که آمريکا در شرايط کمبود مجبور 
شده است حتی به دار و دسته های کوچک مافيايی و قاچاقچی هم پناه 

در اين مورد افشاگری تکان دهنده وسلی کالرک ژنرال . بياورد
د چهار ستاره آمريکا و فرمانده کل سابق نيروهای ناتو و يک نامز

رياست جمهوری آمريکا در مورد تنظيم استراتژی های جنگی 
 را که لينک آن در زير مقاله است، حتما 21پنتاگون در قرن 

يعنی از درون . اخيرا يک سيستم پسخور هم درست کرده اند*.ببينيد
هر ائتالف جنگی شان، يک شيطان جديد ظهور ميکند که برای 

ف با مجاهد افغان، القاعده؛ از از ائتال. استمرار زور مفيد می افتد
با استفاده . ائتالف با ارتجاع سياه شيعه، ارتجاع سياه سني، و بالعکس

موتلف ديروز . از اين مکانيسم پسخوري، نظام شان خودکار ميشود
به دشمن امروز و موتلف امروز به دشمن فردا تبديل ميشود و به 

دار ارتجاع، نجار، اينجاست که بايد به کلمات قصار سر. همين ترتيب
آن سردار مرتجع : آيا فردا آمريکا اعالم نخواهد کرد. مراجعه کرد
امنيت جهان , تقويت نيروهای دفاعی کشورهای مسلمان ,حق داشت، 

اين بار با اين يا .را به خطر انداخته است و جنگ ديگری الزم است
 ميانه آن شيخ مرتجع، اين يا آن جمهوری مادام العمر، اين يا آن امير

 ..رو
. رژيم اسالمی الزم نيست که از آمريکا و اسرائيل دستور بگيرد

کافی است با منطق نظام حاکم يعنی به کمک زور و ستم سعی کند 
در درون اين نظام برای خود جاباز کند وجود خبيث خود را تماما به 

همان خباثتی که . نمايش بگذارد تا وسيله استمرار زور را فراهم آورد
ی از تحميل يک رژيم غيرقابل قبول قرون وسطايی به مردم ناش

 . ايران است و از اين رو چاره پذير نيست
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 ,برای نقد و نفی  نظام زور و سالح و جنگ و آوارگی و گرسنگی
بايد بيرون آن ايستاد و به تماميت آن و هرگونه زور و ستم اعالن 

 . جنگ داد
.  های خود احساس ميکنيدآنوقت البته بار تمام جهان را روی شانه

  ! بسم اهللا: آماده ايد؟ به قول مال و شيخ
تمام آنها که زير بار ستم . اما در آنصورت يک قوت قلب هم هست

 . اين جهان له ميشوند، با شما هستند
يوری * مقاله رابرت چير در نيشن  *االهرام*اينديپندنت*: منابع
سخنرانی وسلی *دگان به جيب شاهزا. طارق علی*دام ابلهان . آبنری
 . کالرک

   سايت روشنگری :برگرفته از

............................................. 
 

  :نمونه هائی از تداوم و تشديد سرکوب در ايران
  !های دسته جمعی همچنان ادامه دارد اعدام 

   زندانی برای اعدام  از زندان گوهردشت به زندان اوين6انتقال 
 رسيده از زندان گوهرداشت کرج امروز چهارشنبه بنانه گزارشات

 زندانی 6 زندان گوهرداشت کرج 2 تنها از بند 1386 مرداد 10
  .عادی را به اوين منتقل کردند

قبل از انتقال به آنها گفته شده که فردا در زندان اوين اعدام خواهند 
 زندانی است که امروز او را به اوين 6قفار مختاری يکی از . شد
تقل کردند و قرار است که فردا او همراه با تعداد ديگری از من

  .زندانيان اعدام شوند
در پی مصاحبه های راديو تلويزيونی  مقامات طراز اول رژيم که 
همراه با تاييد و تاکيد بر اعدامهای بيشتر ، اعدامها به نحو بی سابقه 

های ای در حال افزايش می باشد،و هر روز شاهد گرفتن جان انسان
  .بيشتری در ايران هستيم

اعدامهای که تا به حال انجام شده تحت عناوين مجرمين عادی اعالم 
در صورتی که تا کنون روشن گرديده در ميان اعدام شدگان .گرديده

دو زندانی سياسی از ايل بختياری به  نامهای فاضل رمضانی و 
شدن حاجت مراد محمدی است و در بين کسانی که محکوم به اعدام 

به چشم می 1387 تير 18نام آقای ميثم لطفی از بازداشت شدگان 
  .خورد

اکثر زندانيانی که در طی روزهای گذشته اعدام شدن سالها در زندان 
بودن ولی رژيم برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم آنها در اين 

  . مقطع زمانی، اعدام می کند
 از شخص دبير کل     فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،

سازمان ملل آقای بان کی مون  و از تمامی مراجع حقوق بشر می 
خواهد که دخالت نمايند و مانع اعدامهای گروهی زندانيان در ايران 

    فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران         .شوند
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.............................. 
ميه کانون نويسندگان ايراناعال  

! بايد لغو شوددام عدنان حسن پور و هيوا بوتيماحکم اع   
  ! آزادگان

روزگاری است که خبرها پی درپی از شکنجه و اعدام، زندان و 
آخرين خبر تا لحظه صدور اين . سنگسار و تعقيب و آزار است

ماعي، بيانيه، اعالم حکِم اعدام برای دو روزنامه نگار و فعاِل اجت
آيا سرانجاِم گفتن و نوشتن . عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار، است

و سرودن در سرزمين ما بايد مرگ باشد؟ چه گونه می توان کسانی 
به کام مرگ فرستاد که " اقدام عليه امنيت کشور"را به دستاويِز 

گناهی جز بياِن آزادانه عقايد خود ندارند؟ ما هشدار می دهيم که 
فاجعه بارتر از حذف و نابودی " عليه امنيت کشور "هيچ اقدامی

  . نيروهای آزادی خواه، مردمی و پيشرو نيست
کانون نويسندگان ايران خواهاِن لغو همه احکام اعدام، به ويژه 
  . احکام صادر شده بر ضد عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار است

  انون نويسندگان ايرانک                                                    
!سايت راه کارگر  

ما  همصدا با نيروهای مترقی و چپ ايرانی  خواهان لغو فوری 
اعدام به هر بهانه و ! وبدون قيدوشرط  اعدام ها بوده و هستيم

مستمسکی يک مجازات جنايتکارانه و ضدانسانی است و بايد به 
! عنوان يک شيوه مجازات ملغی گردد  

.............................................  
 

  بازداشت يک فعا ل کارگری در تبريز
  ديالکو، بوسيله 2007 اوت 8 چهارشنبه

 خبرهای رسيده از منابع کارگری در تبريز، آقای محمد جراحی، از اعضاء طبق
فعال سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی و کميته پيگيری ايجاد تشکل 

رفقای ايشان احتمال می  . شهر تبريز بازداشت شده استهای آزاد کارگری در
دهند که اين بازداشت به علت فعاليت های آقای جراحی برای برپايی مراسم 
همبستگی جهانی با کارگران زندانی و محکوميت احکام سنگين برای فعاالن 

جزئيات بازداشت و خبرهای تکميلی متعاقبًا ارسال خواهد  .کارگری بوده است
  سالم دمکرات                                                            .شد

…………………………………………..  
  شب  جوان در يك٢٧٠دستگيری و ضرب و شتم 

 مرداد در يورش وحشيانه اوباشان رژيم به يك باغ 10چهارشنبه شب 
 دختر و پسر 270در اطراف آرج آه آنسرتی در آنجا برگزار می شد، 

تحقير، فحشهای رآيك، تهديد به سنگسار و آتك زدن . تگير شدندجوان دس
، الهام گرفته از آيه های قرآن، ورد زبان اين اراذل واقعی بود و "مفسدين"

چرا فرزندانشان  بسياری از خانواده ها در بيم و هراس از اينكه. اجرا می شد
ا آه از محل  برخی از خانواده ه .بخانه بازنگشته اند آن شب را سپری آردند

بازداشت بچه ها خبردار شده بودند شب تا صبح را پشت در فرماندهی 
صبح پنجشنبه همه . انتظامی بسر بردند با اين اميد آه خبری دريافت آنند

حتی به پدر و . بستگان در بلواری آه فرماندهی آنجا قرار داشت جمع شدند
مردم . بسرشان آمدهمادرها نيز نمی گفتند بچه های آنها آجا هستند و چی 

چون می دانستند از اين وحشی ها هر جنايتی . بسيار بيمناك و خشمگين بودند
همه با هم مشورت می آردند و به يكديگر آمك و . و فسادی بر می آيد

 ظهر يك اتوبوس پر از دختران بازداشت شده از 12ساعت . دلداری می دادند
دختران روسری بسر نداشتند و بسياری از . باغ فرماندهی انتظامی خارج شد

در حاليكه دستانشان را از پنجره اتوبوس بيرون آورده بودند از مردم آمك 
در اين لحظه يك . آنها فرياد می زدند و برخی اشك می ريختند. می طلبيدند

. مادر در مسير اتوبوس به زمين نشست و فرياد زد نميذارم بچه هامونو ببرين
نيروهای سرآوب با باتوم به اين مادر . بشينمگر از روی جنازه من رد 

اين وحشيگری خون مردم . شجاع حمله بردند و او را آشان آشان آنار زدند
صدای اعتراض و فحش به رژيم و نيروهای سرآوبگرش . را به جوش آورد

. در زير آسمان داغ مرداد طنينی بسيار خطرناك برای حكومت داشت
مردم با پای .  و راه بندان ايجاد شده بودرهگذران زيادی توقف آرده بودند

پياده يا با اتومبيل به دنبال اتوبوس حامل فرزندان زندانی شان می دويدند و 
نيروهای ويژه سرآوب با . فرياد می زدند، گريه می آردند و هو می آشيدند

يك مادر در حاليكه از شدت خشم و اندوه بخود . باتوم برقی بجان مردم افتادند
نوبت من . ای آثافت ها چرا گورتان را گم نمی آنيد: "زيد فرياد می زدمی لر

بچه ام را بمن . من همه شما را خودم می آشم. آه بشه قيمه قيمه تان می آنم
ای جهان متمدن آجاييد آه : "يك مادر ديگر با گريه فرياد می زد". پس بدين

يك پدر با ".  آنممن به سازمان ملل شكايت می. ببينيد با ما چكار می آنند
يك مادر ". حكومت پادگانی نمی خواهيم. بچه ام را بدين: "بغض شعار می داد

ديگر برای مردم می گفت به دخترم گفتم به اين آنسرت نرو اين حكومت 
مادر ديگری می گفت . وحشی و عقده ای است و گير می افتی اما گوش نكرد

اگر اين حكومت جانی و . رنچرا بچه هامون نبايد شادی آنند و به آنسرت ب
نيروهای آمكی ضد شورش با وانت . آدمكش است تقصير بچه های ما چيه

حاج آقاهای درجه دار و بی درجه داخل بنزهای ضد گلوله با . سر رسيدند
مردم ناسزا می گفتند و . محافظ بسرعت داخل مقرشان شده و خارج می شدند

برخی با صدای بلند می . ردندبا خشم و آين به اين رفت و آمد نگاه می آ
. گفتند حاجی های بدون اونيفورم را بشناسيد اصل آاری ها اينا هستند

وارد ميدان شدند و به مردم می گفتند روز " خوب"پاسدارها و حاجی های 
در . شنبه با سند به زندان رجايی شهر بياييد بچه هاتون را تحويل بگيريد

ی بد، باتوم بدست به مردم فحش می گوشه ای ديگر پاسدارهای و حاجی ها
هنوز تعدادی از . دادند آه بچه هاتون فاسدند و اينجا حكومت اسالمی است

بعد . داخل بازداشتگاه بودند) همه پسرها و عده ای از دختران(دستگير شدگان 
آنها در حاليكه بشدت اشك می ريختند و . از ساعتی چند دختر را آزاد آردند

آليه .  به سخن گفتند نبودند به آغوش خانواده شان برگشتندمی لرزيدند و قادر
وسايل شخصی آنها را ضبط آرده بودند و به آنها گفته بودند يا بايد امضاء 

يعنی در هر (آنيد آه روابط نامشروع داشته ايد يا اينكه سنگسار می شويد 
يكی از مادرها می گفت دختر او آه حاضر به ). حالت سنگسار می شويد

در فاصله چند ساعت همه بازداشت . ضاء نشده شديدا آتك خورده استام
شدگان را به زندان رجايی شهر آرج منتقل آردند و به خانواده ها گفتند شنبه 

  .خانواده ها بسرعت بطرف زندان راهی شدند. بياييد
اتوبوس قراضه و درب و . در اين ميان يك واقعه ديگر هم رخ داد

مردم با اين خيال آه . يروهای انتظامی خارج شدداغانی از داخل مقر ن
اما . اتوبوس حامل فرزندان زندانی آنهاست بسرعت بطرف اتوبوس دويدند
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. اين اتوبوس پر از آارگران افغانی بود آه دستگير شده و روانه مرز بود
در . مردم وقتی اين صحنه را ديدند عقب آمدند و بهم گفتند افغانی ها هستند

حامل آارگران افغانی عده ای زن و آودك پابرهنه و فقير  اتوبوس  پس
يكی بسرعت يك اسكناس هزار تومانی . گريه می آردند. بسرعت می دويدند

صحنه . يكی يك بسته بيسكويت به ديگری داد. را از پنجره بدست آسی داد
  . بسيار تكان دهنده ای بود

ی دزد، شادی آنها ما مردم بايد بدانيم همان دستی آه فرزندان مان را م
را به غارت می برد، آنها را شالق می زند و شكنجه و تجاوز می آند، همان 
دست هزاران زحمتكش افغانی را شبانه از بيغوله هايشان بيرون می آشد، 

ما . تحقير می آند، از آشور اخراج می آند و خانواده آنها را از هم می پاشاند
 در برابر هر اقدام ستمگرانه اين رژيم تا زمانی آه پشت به پشت هم ندهيم و

جانی آه عليه افغانی و ايرانی، دختر و پسر، دانشجو و آارگر و معلم و غيره 
روا می دارد مبارزه و اعتراض نكنيم، نمی توانيم از شر اين آدمكش ها 

انسان  فقط با متحد شدن می توان آرزوی آن مادر و ميليونها. خالص بشويم
 گزارش ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر         .ساختديگر را برآورده 

......................................................................................... 
 

 
ی برای نجات جان مرتضی اصالحچی ،سهيل آصف

  ! جمعی الزم است  وديگر زندانيان سياسی ، مبارزه
 تير توسط نيروهای امنيتی مورد 18بازاداشت روز     مرتضی اصالحچی درحين 

ضرب وشتم قرار گرفته وهم اکنون مورد بازجويی و شکنجه قرار دارد 
گزارشهای که از همقطاران مرتضی منتشر شده است، حکايت از وضعيت وخيم 

سهيل آصفی هم از فعالين دانشجويی بازداشت . ندان اوين دارد ز209وی در بند
  . واز وضعيت وی خبر دقيقی دردست نيست

 تجربه تلخ زندانهای جمهوری اسالمی برای کسانی که زندان کشيده اند وآنهايی 
که ناظر اخبارجنايات دستگاههای مخوف امنيتی دولت اسالمی درحق انسانهای 

که هراس داشته باشند و ازخود بپرسند قربانی خشونت مبارز بوده اند کافی است 
 نابود می  وتوطئه بعدی کيست؟ دستگاه سرکوب وشکنجه کداميک از ازندانيان را

. کند؟ احتمال دست زدن به هرجنايتی ازآدمکشهان جمهوری اسالمی ساخته است
مرتضی اصالحچی يا سهيل يا هرآزاديخواه ديگری درچنگال درندگان ودرمعرض 

 نبايد فرصت داد که به  دشمن مردم آزاديخواه هار و بيرحم است،. رهستندخط
  .راحتی مبارزين را درکام مرگ فرو ببرند

 امنيتی رژيم اسالمی با ضرب وشتم، توهين و تحقير - معموال نيروهای اطالعاتی
برای درهم شکستن  آنها به هر شيوه غيرانسانی . با زندانيان برخورد می کنند

واعتراف گرفتن، شکنجه وروانکاوی  بازجويی . دانيان متوسل می شوندروحيه زن
زندانيان امری است شنيع که دستگاه قضايی و امنيتی رژيم اسالمی درحق 

  .اعمال ميدارد زندانيان بطورسيتماتيک 
 برای آزادی مرتضی اصالحچی، سهيل آصفی وديگرزندانيان سياسی تالش  

ما همه نهادهای بين المللی و . اعی الزم استومبارزه جمعی درهمه ابعاد اجتم
 ومردم را به  مدافع حقوق بشر احزاب و رسانه های جمعی، نهادهای مدنی

  . درجهت آزادی اين زندانيان فرا می خوانيم   اعتراض 
.  تشکيل کميته نجات برای دفاع از اين زندانيان يک اقدام مهم واساسی است

ن برای تهيه طومار حمايتی، سازماندهی انجمن از هم اکنو درهمين رابطه 
اعتراضات، نامه نگاری با سازمان عفوبين الملل و ديگرنهادها برای تحت فشار 
قرار دادن رژيم اسالمی درجهت آزادی مرتضی اصالحچی و سهيل آصفی فعاليت 

   .می نمايد و همه مدافعان آزادی وانسانيت را به همراهی وهمکاری فرا ميخواند
  انجمن دفاع اززندانيان سياسی وحقوق بشر ايران                       
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........................................................................  

ممانعت مراجع قضايی اهوازاز دسترسی محمدرضا فقيهی وکيلبه 
 پرونده عوده عفراوی از متهمان بمب گذاريهای اهواز

راجع قضايی اهواز از دسترسی محمدرضا فقيهی وکيل مدافع عوده م
ممانعت بعمل  عفراوی از متهمان بمب گذاريهای اهواز به پرونده موکلش

  .می آورند
که  عوده عفراوی بر اساس اين گزارشات محمدرضا فقيهی، وکيل مدافع

به اهواز رفته بود پس  برای درخواست رسيدگی مجدد به پرونده موکلش
از دسترسی وی به پرونده   روز مراجع مسئولين دستگاه قضايی٣ از

   .موکلش ممانعت کرده اند
دکترعوده افری از جمله چهرهای سرشناس در شهر اهواز که پسرش 

  . شده است اعدام به اتهام بمب گذاری ساله ١٨" عفراوی علی"
شور  ديوان عالی ک32در دادگاه بدوی و با تائيد شعبه دکترعوده عفراوی 

نامبرده .  سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان اردبيل محکوم شد20به 
در حال حاضر در زندان اردبيل دوران محکوميت خود را سپری می 

دکتر عفراوی اعتقاد دارد که اعتراضات و فعاليتهای آنها کامال . کند
  .مدنی و مسالمت آميز و جزء حقوق تعريف شده ی شهروندی آنان است

........................................................................ 
  منصور اسانلو در زير شکنجه

   :فعاالن حقوق بشر در ايرانبه نقل از 
 زندان اوين آقای منصور اسانلو در طی 209بنا بر گزارشات رسيده از بند 

  . بازداشت تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند
و مدير سنديکای کارگران شرکت واحد تهران که از چندی پيش آقای اسانل

 انتقال يافته است وی در 209توسط مامورين وزارت اطالعات ربوده و به بند 
هفته های گذشته در بازجويی ها به شدت مورد شکنجه فيزيکی قرار گرفته 
بطوری که از ناحيه دنده دچار آسيب ديدگی گشته است و همچنين در هنگام 

خانواده وی تا کنون موفق به .تقال به بازجويی به سختی قدم بر می دارندان
  .تماس با ايشان نشده اند و اين مسئله نگرانی ها را بر آنها افزوده است 

فعاالن حقوق بشر در ايران نسبت به سالمت جسمی آقای منصور اسانلو 
ارگری می اعالم نگرانی می کند و خواهان آزادی بی قيد و شرط اين فعال ک

 21/5/86                          .باشد 
…………………………………………………………  

 

  )در تبعيد(اطالعيه کانون نويسندگان ايران 

  تشديد سرکوب و خفقان در ايران
 !هم ميهنان و مردم آزادی خواه جهان

ای آه از ايران می رسد حاکی از آن است که جمهوری خبرهای تازه
ای را به حقوق مردم  همه جانبه و تازه اسالمی، سرآوب و هجوم

ايران آغاز آرده است و با بستن روزنامه ها، سانسور و جمع آوری 
کتاب ها، تهديد و بازداشت نويسندگان و روزنامه نگاران، 
دستگيری فعالين جنبش آارگری، دانشجوئی، اعتراضات معلمان، و 

دارآويختن سرآوب جنبش زنان و فعالين آن، اعدام و سنگسار، به 
 جانبه به حقوق  سال، و به طور کلی هجوم همه18جوانان زير 

 سياسی و اجتماعی، به مردم ايران در همه عرصه ها، بويژه آزادی
 . ی ما اعالم جنگ داده است تمامی مردم جامعه

های آوچكی  توان به موارد زير آه نمونهها میاز جمله اين هجوم 
 :ران است، اشاره آرداز پايمال شدن حقوق مردم اي

دستگيری و دزديدن فعالين جنبش آارگری مانند محمود صالحی، * 
و منصور اصانلو و ايجاد شرايط جسمانی بسيار ناگوار برای 

دستگيری تعداد بسياری از فعالين جنبش . سالمتی آنان در زندان
دانشجوئی در سالگرد حمله به خوابگاه آوی دانشگاه تهران، 

ن جنبش زنان و صدور حكم محكوميت زندان و دستگيری فعالي
 زن و دختر جوان در 100شالق برای آن ها و دستگيری بيش از 

  .»بد حجابی«ی  تهران، به بهانه
، روزنامه نگار ساکن »عدنان حسن پور«ابالغ حكم اعدام به * 

  .  مريوان با عنوان مضحک اقدام عليه امنيت ملی
، فعال مدنی و »يوا بوتيماره«دستگيری و محكوميت به اعدام * 

  . حقوق بشر در ارتباط با احزاب مخالف رژيم
  .  ساله در تاکستان47سنگسار يك مرد * 
 ساله به 17دستگيری و صدور محكوميت اعدام برای يك نوجوان * 

  . نام مصلح زمانی در سنندج
 های دستگيری سه پژوهشگر از ايرانيان مقيم آمريکا به نام* 

لو، کيان تاج بخش و هاله اسفندياری که به ايران رامين جهانبگ
اند، به اتهام جاسوسی، و وادارآردن آنان به اعترافات سفر کرده 

  .شنيع تلويزيونی
دان به دار  نفر در زن12، 1386 تبر ماه 31سحرگاه يک شنبه * 

 . مجازات آويخته شدند
 17پرونده : سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقالب تهران گفت

نفر ديگر آه برای آنان اعدام درخواست شده پرونده هايشان هم 
اکنون برای صدور رای نهائی در اختيار دادگاه کيفری استان تهران 

بنا به آمارهای منتشر شده در سال جاری تاکنون . قرار گرفته است
 .  نفر اعدام شده اند190حدود 

 و هجوم های غيرانسانی هدف جمهوری اسالمی، از توسل به شيوه
ی مردم، خاموش کردن صدای اعتراض  همه جانبه، به حقوق اوليه

مردم آزادی خواه است که در سراسر جامعه، آشکارا و پر صدا 
ی خودکامگی و  اعتراضاتی که نشان دهنده. طنين افکنده است

-فسادجهان نسبت به وضعيت دردناك مردم ايران بكوشند و سياست
کومت اسالمی را با نفرت پاسخ ستيز حهای ضدانسانی و آزادی

  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران                 .دهند
 2007 ژوئيه 22 - ١٣٨۶ تير  31

………………………………………………………… 
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  در روز همبستگی جهانی با منصور اسانلو و صالحی
  منزل اسانلو به محاصره نيروهای امنيتی درآمد

  ا ی واحد دستگير شدند پنج نفر از اعضای هئيت مديره سنديک
ابراهيم مددی، داود رضوی، يعقوب سليمی، همايون جابری و 

 !ابراهيم گوهری در شمار دستگيرشدگان هستند
 9پنج شنبه ( براساس اطالعات دريافتی از منابع گوناگون امروز

 از صبح زود منزل منصور اسانلو به محاصره کامل نيروهای  )اوت
در " نيتی که  در دسته های چندنفره بخشانيروهای ام. امنيتی درامد
هايشان  در خيابان و در درب منزل اسانلو وهمسايه" پژو و بخشا

ها می گفتند ما طلبکار  مستقر شده بودند ضمن محاصره  به همسايه
هستيم، اسانلو يک کالهبردار است که  پول ما را خورده و ما برای 

ی ضمن ممانعت از ورود نيروهای امنيت. پس گرفتن پولمان آمده ايم
همکاران و دوستدراران،  که برای ديدار خانواده اسانلو و اعالم 
همبستگی با انها در روز جهانی دفاع از آزادی منصوراسانلو و 

محمود صالحی آمده بودند، پنج نفر از اعضای هيئت مديره 
ابراهيم مددی، داود رضوی، يعقوب سليمی، همايون : سنديکا

يم گوهری را دستگير کردند که تا لحظه تنظيم اين جابری و ابراه
  . گزارش اطالعی از آنها در دست نيست

ما ضمن محکوم کردن يورش نيروهای امنيتی به منزل اسانلو و 
جلوگيری از اعالم همبستکی همکاران و دوستداران وی، خواهان 
آزادی سريع و بی قيدو شرط همه دستگير شدگان از جمله منصور 

  .محمود صالحی هستيماسانلوو 
 همه فعالين زندانی کارگری، دانشجوئی، ملی و همه زندانيان سياسی 

اعدام ها و . و بدون قديو شرط آزاد شوند" وعقيدتی بايد فورا
  .مجازاتهای ضدانسانی نظير سنگسار بايد بالفاصله قطع شود

بايد از طريق تشديد کارزار جاری و ادامه هر چه وسيع تر آن، راه 
دی زندانيان سياسی و عقيدتی و پايان دادن به اعدام و سنگسار را آزا

 .                                          تسريع کنيم
 سايت راه کارگر     

...................................................................... 
 !نه جمهوری اسالمی، نه مداخالت امپرياليستی  

 ! باد جنبش های آزادی خواه و برابری طلب ايرانپرتوان
کمپين فعالين « به مناسبت هفته کارزار مشترک  که به ابتکار و با فرخوان 

در جريان است، و در ادامه » ايران در خارج از کشور جنبش کارگری
 در پاريس، فراخوانی ٢ ٠ ٠ ٧ اوت ۵ و يکشنبه ٤تظاهرات روزهای شنبه 
  برای FO و SUD و با حمايت سنديکاهای CGT هم از طرف  سنديکای

در برابر سفارت )  مرداد١ ٨(  اوت ٩تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه 
 . جمهوری اسالمی ايران در پاريس داده شده است

  :ما  در اين تجمع اعتراضی خواهان
 روزنامه نگار و فعاِل لغو فوری و بدون قيد وشرط احکام اعدام دو 

  حسن پور و هيوا بوتيمار،اجتماعی، عدنان 
محمود آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران زندانی، از جمله 

 ،صالحی و منصور اسانلو
 . و آزادی فوری و بی قيد و شرط دانشجويان زندانی هستيم

و از جمله اعدام های دسته جمعی اخير، احکام ما مجازات اعدام 
 ستم، معلمان، سنگسار، سرکوب زنان و جوانان و مليت های تحت

و بگير و ببند دانشجويان و کارگران و زحمتکشان را که برای 
  .ابتدائی ترين حقوق خود مبارزه می کنند، شديدًا محکوم می کنيم

ما از همبستگی سنديکاهای نامبرده فرانسوی و نيز همه کارگران و 
اتحاديه های مستقل و مترقی در دنيا با کارگران و با جنبش های 

 .ر ايران قدر دانی می کنيممترقی د
ما  سکوت کنندگان در برابر فجايعی را که رژيم سرمايه داری 
جمهوری اسالمی بر مردم ايران تحميل می کند، همراه با همه 
جريانات و نهادهای ايرانی يا بين المللی وابسته به امپرياليسم که با 

طلب ماسک دفاع از دموکراسی و جنبش های آزادی خواه و برابری 
  مأموريت وابسته کردن اين - و از جمله جنبش کارگری -در ايران 

جنبش ها به پروژه های امپرياليستی دولت آمريکا را دارند، شديدًا 
استقالل اين جنبش ها ازبرنامه های امپرياليستی . محکوم می کنيم

به همان اندازه برای در دست گرفتن سرنوشت خود و رسيدن به 
 است که استقالل و رهائی آن ها از جمهوری اهداف شان حياتی

 !زنده باد همبستگی بين المللی کارگران              .اسالمی
 !سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران                        
  !دست امپرياليسم از ايران کوتاه                     
 !ليسمزنده باد سوسيا! زنده باد آزادی                    

    واحد فرانسه–) راه کارگر (  سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ١ ٣ ٨ ٦ مرداد ١ ٨  -   ٧ ٠ ٠ ٧ اوت ٩

............................................. 

 
 مجيد توآلي،احمد قصابان،احسان منصوري

 
  سه دانشجوي فراز هائی از رنجنامه افشاگرانه خانواده های

وآلي،احمد قصابان،احسان منصوري، به مجيد ت:زنداني 
 . همراه جزئيات تکان دهنده ای در مورد شکنجه دانشجويان

 
اين خانواه ها مهر سکوت را شکسته و در رابطه با شيوه های 

 وری اسالمی ايرانشکنجه دانشجويان در زندان های جمه
  :مينويسند

فره و نيز  ن٧تيم  توسط يک)  ساعت مداوم٢۴(بازجويي طوالني مدت  -١
 بازجويي هاي گاه و بيگاه شامل نيمه هاي شب

بر دستگيري ،ضرب و شتم و آزار اعضاي خانواده و  ارائه اخبار کذب -٢
و انتقال اعضاي خانواده به ) قلبي سکته(همچنين اخباري مبتني بر بيماري

  بيمارستان
 زمان استراحت به طوري که مانع پخش صداهاي آزار دهنده در سلول در - ٣

  .خوابيدن دانشجويان مي شده است
 و سخيف به فرد و اعضاي خانواده توهين هاي شديد - ۴
 ٢٠٩نگهبانان بند  اهانت به دانشجويان و رفتار نا مناسب توسط -۵
تهديد به  تهديد هاي مختلف اعم از تهديد به قتل و ضرب و جرح شديد و -۶

  آزار رساندن به اعضاي خانواده
والدين از محل کار ، حکم قطعي   مانند حکم اخراجارائه احکام مجعول - ٧

  براي فرد)  ضربه ٨٠( شالق 
  به سلول افراد خطرناک فرستادن دانشجويان - ٨
و سپس  دادن وعده ي آزادي و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند - ٩

  .بازگرداندن آنها به سلول انفرادي
  : آزار هاي جسمي

و به صورت هم زمان که به بيهوشي توسط هفت بازج ضرب و شتم شديد - ١
 . منجر شده است ٢٠٩ بهداري بند و انتقال فرزندانمان به

و لگد به  ضرب و شتم با مشت… ضربه با پا به بازوها ، سينه ، پشت و  -٢
سر و صورت و پا ها به صورتي که در اثر ضربه دانشجويان از روي 

  . ردندکرده يا به شدت به ديوار برخورد مي ک صندلي سقوط
آثار کبودي و تورم تا هفته ها  ضربه زدن روي دستبند به صورتي که -٣

  . روي دست آنها بوده است
با اندازه هاي کوچک بطوريکه امکان راه رفتن  نگهداري در سلول هايي - ۴

 دراز کردن پا در آن نبوده است
  نگهداري در سلول هايي بدون زير انداز و هيچگونه وسيله ديگري -۵
 (  ساعت۴٨(متوالي طوالني مدت  بار به ايستادناج - ۶
 استفاده از کابل و شالق براي ضرب و شتم -٧
خواباندن دانشجويان روي زمين و اذيت و آزار توسط تيم هفت نفره باز  -٨

فشار بر سر و صورت با پا ، ايستادن روي پا ها و کمر و  جويي از جمله
  .نشستن روي پشت و کمر

 ١٨( ن روي يک پا بصورت متوالي به مدت طوالني اجبار به ايستاد - ٩
  . ( ساعت
 کردن و هل دادن به صورتي که به ديوار برخورد کنند پرتاب - ١٠
  .  ساعت۴٨ندادن غذا به مدت  -١١
 ٢٠٩ضرب و شتم شديد حين انتقال به زندان به صورتي که مسئولين بند  -١٢

 . گرفتن فرد اجتناب مي کردند از تحويل
بلند به طور مداوم و  اجبار دانشجويان به خواندن مقاالت موهن با صداي -١٣

 پس از آن اجبار به نوشتن آن مطالب و مقاالت از حفظ
ممانعت از ويزيت دانشجويان توسط پزشک بند و استفاده از دارو هاي  -١۴

  مورد نياز
اجبار به انجام حرکات طاقت فرسا به مدت طوالني از قبيل نشستن و  -١۵

   ......خم شدن و گرفتن مچ پا و بلند شدن متوالي ،
آلمه آلمه آنچه آه در باال آمده است همچون تيري بر قلب ما .……………

 ساله ٢٢سوال را تكرار مي آنيم آه مگر يك جوان  نشسته است وباز هم اين
دارد،گرچه چنين فشارهايي آن هم طي  توان تحمل چه ميزان شكنجه و فشاررا

سوال را مطرح مي آنيم  و بازاين.هيچ آس قابل تحمل نيست  روز براي ٨٠
 آه آيا اعترافاتي آه از طريق بدست آيد قابل قبول است؟
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تنها اين را مي دانيم آه هر آنچه آه در زندان تحت ..………………
شده است تحت شديد ترين فشارهاي روحي  عنوان اعتراف از فرزندانمان اخذ

بوده است و هيچ يك از اين  باال اشاره شدو جسمي آه به بخشي از آنها در 
آه در فضاي آزاد  اعترافات را قبول نداريم و سخناني از آنها قابل قبول است

 .و بيرون از زندان گفته شود
دانشجويان نخبه اين کشور که آينده سازان فرداي کشورند ………………

 ايران مزاحم که به عنوان ميراث داران فرداي نه به چشم دشمن و نامحرم و
داده نمي شود که آنان را به گناه  نگريسته مي شوند و هرگز به کسي اجازه

       .نمايد ناکرده متهم کند و تحت فشار وادار به اعترافشان
                                                   :خانواده هاي سه دانشجوي زنداني          

 وريمجيد توآلي،احمد قصابان،احسان منص
   از خبرنامه امير کبير.

...................................................   
فعالين بازداشت شده سنديکای کارگران شرکت واحد به زندان 

  .اوين منتقل شدند
و ) ITF(پيرو فراخواني آه از طرف فدراسيون جهاني آارگران حمل ونقل

 مرداد ماه در 18براي ) ITUC(آنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آارگري 
رابطه با همبستگي جهاني با منصور اسالو و محمود صالحي اعالم نموده 
بود، سنديكاي آارگران شرآت واحد در نظر سنجي آه انجام داد تصميم 
گرفت جهت همبستگي با منصور اسالو و محمود صالحي و دلجويي از 

 اطالعي از خانواده منصوراسالو آه طي بازداشت يك ماهه هيچ گونه
سرنوشت ايشان نداشتند فراخواني جهت مراجعه به منزل ايشان جهت تقدير و 

بعداز اعالم فراخوان آه براي روز پنجشنبه . قدرداني از خانواده ايشان بدهد
 تعيين شده بود به دليل اينكه آارگران شرآت واحد در دو 18/5/86مورخ 

ر جابجايي مسافران خللي ايجاد شيفت فعاليت مي آنند و به خاطر اينكه در امو
 بعد ازظهر جهت همراهي اتحاديه هاي 7 صبح تا 10نشود از ساعت 

صبح همان .آارگري فوق الذآر به منزل آقاي منصور اسالومراجعه نمايند
روز هنگام حضوراعضاء سنديكاي آارگران شرآت واحد با تعداد زيادي از 

دستگيري آقايان ابراهيم مامورين پليس امنيت مواجه مي شوند آه باعث 
 همايون - ابراهيم نوروزي گوهري- يعقوب سليمي- سيد داوود رضوي-مددي

بعد ازپي گيرها مشخص شد آه پنج نفراز . جابري به همراه دوستش گرديد
 نارمك به سر مي برند و آقاي ابراهيم 147اعضاء دستگير شده در آالنتري

 ادامه مشخص شد اعضاء در. گوهري به مكان نامعلومي برده شده است
 نارمك مستقيمًا به زندان 147 از آالنتري13دستگيرشده امروز جمعه ساعت

  .اوين منتقل شده اند
طاهر  با خبر شديم که آقای 30/17در پيگيريهای مستمر امروز ساعت 

 به خاطر همبستگي و 18/5/86صادقي توسط ماموران پليس امنيت در روز 
سالو به آنجا مراجعه آرده بود دستگيرو به همراه دلجويي از خانواده منصور ا

  .اعضاء دستگير شده سنديكا به زندان اوين منتقل شده است
  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوورانی تهران و حومه

19/5/1386  
....................................................   

نگی و بيانيه جمعی از روشنفکران و فعالين سياسی و فره
 شعرا و نويسندگان آذربايجان

در محکوميت گسترش جو سرکوب منتقدان و دستگيری 
 غيرقانونی روزنامه نگاران

از آنجا که حفظ حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري در گرو 
صلح و عدالت و آزادي جهاني است و از آنجاييکه مادام هر فرد به تمام 

د چاره اي جز طغيان عليه بيداد و ستم نخواهد حقوق انساني خود دست نياب
داشت و ايمان داريم که اگر کرامت و حقوق همگان از طريق قانون حفاظت 
شود هيچ انسانی براي دفاع از حقوق خود از خشونت بعنوان آخرين روش 

  .استفاده نخواهد کرد
حرکت ملي آذربايجان جنبشي مبتني بر خواسته ها و حقوق انساني و در 

رچوب منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن و در جهت تضمين برابری چا
حقوقی شهروندان و گسترش آزاديهای مدنی و دمکراتيک است که خواهان 
به رسميت شناخته شدن هويت ملي و حق استفاده از فرهنگ خود در همه 
شئونات زندگي و حق انتخاب زبان مادري خود بعنوان زبان رسمي تحصيلي 

ولي متاسفانه فعالين اين حرکت که همگي با روشهای مسالمت . مي باشد
آميز ، مدنی و مبتنی بر قانون فعاليت می نمايند تحت فشارهای غير قانونی 

  .بوده و در معرض دستگيري، شكنجه  و احکام سنگين زندان قرار دارند
پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجاني که  در اين ميان سعيد متين

 روز است به همراه جليل غنی لو و بهروز صفری در شهر 70يش از ب
زنجان دستگير شده اند و در سلول انفرادي بدون حضور وکيل مدافع  تحت 
بازجويي و فشار قرار دارند و حتي همسر و خانواده آنها نيز از اين 

 حقوق 5اين در حاليست که ماده .فشارهای غيرقانونی در امان نمي باشند
احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات "ه صراحت بيان مي دارد بشر ب

يا رفتاري قرار داد که ظالمانه يا بر خالف انسانيت و شئون انساني يا موهن 
که اين امر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مورد تاييد ". باشد

 يا هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار"قرار گرفته و طبق نص صريح آن 
  "کسب اطالع ممنوع است

اين در حاليست که اين افراد تنها از طريق قانوني و روشهاي مدني به طرح 
  .خواسته هاي انساني پرداخته اند

ما روشنفکران و فعالين سياسی و فرهنگی و شعرا و نويسندگان آذربايجان 
با محکوم نمودن گسترش روزافزون سرکوب منتقدان ، نويسندگان و فعاالن 

قوق بشر و اعمال غيرقانونی مخالف با کرامت و حيثيت ذاتي انسانها ح
  بهروز صفری، جليل غنی لو،پور سعيد متينخواهان آزادي بی قيد و شرط 

  .و ساير زندانيان سياسی آذربايجان می باشيم
     de.argarrahek.www://http  : ليست امضاء کنندگان در سايت

  خاور  ترجمه  4و2 نقل از کتاب جمعه شماره 9بنقل از پيکارگر شماره 

............................................. 
 

  *ديدگاه *
  فراتر از درگيري هاي حماس و الفتح

  چگونه جهان،
    فلسطين را به خاک سپرده است؟

  Alain Greshآلن گرش  
  

 فلسطين برنده شده بود، ٢٠٠٦در انتخابات ژانويه در پي خلع يد از حماس که 
آمريکا و اتحاديه اروپا کمک هاي خود را به تشکيالت خودگردان فلسطين از سر 

هيچ تغييري » روند صلح اسلو«اما ، مسئله کليدي از زمان شکست . گرفتند
و آن اين که آيا اسرائيل آماده است کليه سرزمين هاي اشغال شده . نيافته است

 را مسترد دارد و امکان ايجاد دولت مستقل فلسطين را فراهم ١٩٦٧ر سال د
با دولت اسرائيل در طي چند ده سال گذشته، » جامعه بين المللي«آورد؟ همدستی 

  .جاي اندکي براي خوش بيني باقي گذاشته است
بايد « يک پارچه و هم زبان بلند وباال اعالم مي کند که » جامعه بين المللي«

ناگهان پيشنهاد جسورانه اي ميدهند که . »نت محمود عباس را نجات دادپرزيد
بايد براي تسکين رنج مردم فلسطين اقدام کرد؛  بايد کمک هاي قطع شده به 

ميانه «تشکيالت خود گردان را از سر گرفت؛ بايد راه مذاکرات صلح را گشود تا 
ف مي کند که حتي ايهود اولمرت ناگهان کش. فلسطين تقويت شوند» روهاي
آيا رئيس جمهوري آمريکا و اتحاديه اروپا . صلح است» طرف مذاکره«عباس 

که بمدت چند سال گوششان بدهکار گزارش هاي متهم کننده نهادهاي بين المللي  
مختلفي نظير بانک جهاني، عفو بين المللي يا سازمان بهداشت جهاني در مورد 

   از خواب غفلت بيدار شده اند؟ اوضاع کرانه باختري و غزه نبود، ناگهان
با وجود . عامل اين بيداري ديروقت پيروزي انکارناپذير حماس در غزه است

اين، آمريکا و اسرائيل از هيچ اقدامي براي کمک نظامي به الفتح جهت نيل به 
گارد رئيس «اسرائيل براي چند محموله اسلحه براي . پيروزي فروگذار نکردند

. آن اجازه عبور داده بود» امنيت پيش گيرنده«و بخش » تشکيالت خود گردان
يکي از عواملي که اين شکست فاحش را توضيح . اما، اين ها موثر نيافتاد) ١(

محمد دحالن، رشيد ابو شباک و ( مي دهد، فرار بيشتر مسئوالن نظامي الفتح 
ر بود که ترجيح دادند به جاي ماندن در کنار نيروهايشان، د) سمير مشعراوي 

دليل دوم، ناتواني الفتح در انجام اصالحات .  کرانه باختري يا مصر مخفي شوند
در . بود» عادي« دولت به يک نيروي سياسي - و تحول از وضعيت يک حزب

سازماني که ياسر عرفات پايه گذارش بود،  فاميل بازي، دسته بندي و فساد 
  .همچنان بيداد می کند و آن را به تباهي سوق مي دهد

ا شدت و وخامت غيرقابل توجيه در گيري هاي حماس و الفتح  در غزه، ام
 ماه محاصره ١٨همچنين حاکي از فروپاشي جامعه فلسطين است که در اثر 

اعدام هاي پي در پي، انتقام گيري ها، چپاول در . اقتصادي شتاب يافته است
ابل را به هر طرفي، اردوگاه مق. حاشيه نبرد ها از مسائل مبتال به مردم است

، ٢٠٠٧ ژانويه ١٢پيش از اين، در روز . دست نشاندگي بيگانگان متهم مي کند
محمد دحالن در ميتينگ بزرگي در غزه، مردم را ترغيب مي کرد که با 

شيعيان، «به  مقاله) (٢. (هو نمايند» شيعه«شعارهايشان حماس را به عنوان 
ه خود، دشمان خود را به اما حماس نيز به نوب)  مراجعه کنيد» دشمنان جديد

اميره هس . تقبيح مي کند» کفار«مثابه ماموران اسرائيل و آمريکا يا خيلي ساده 
هر دو اردوگاه شهروندان را به «روزنامه نگار اسرائيلي اشاره مي کند که 

گروگان گرفته و آنان را در نبردهاي خياباني به مرگ محکوم مي کنند و بدين 
فلسطين ) ٣(» . فداي منافع و رقابت هاي خود مي نمايندترتيب آرمان فلسطين را
مبارزه سياسي را مي پردازد که با خشونت ) نظامي شدن(بهاي ميليتاريزه شدن 

  .پرستي و فرهنگ مرد ساالري بی حد و حصر همراه است
  فروپاشي برنامه ريزي شده

رنتي  ژوئن، دکتر اياد سراج، روانپزشک فلسطينی، در پيامي اينت١٢در روز 
همه اش تنفر، همه اش فراخوان هاي قبيله اي براي «: نوميدانه مي نويسد

نظامي براي کسب قدرت روبرو -ما تنها با يک مبارزه سياسي. انتقام گيري
اسرائيل ما را شکست داده است و اين احساس حقارت ما را به سوي . نيستيم

رائيل با تداوم ظلم و اس. مبارزه با  دشمنان کوچک تر در بين خودمان می کشاند
خفقان و شکنجه، با ما رفتاري وحشيانه داشت و زخم و ضربه روحي اي بر 
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انگيخته که امروز چهره شرورش را در بستر خشونت زهر آلود و طوالني 
  ».نمايان مي سازد

 هآرتص، به ٢٠٠٧ ژوئن ١٧گيدئون لوي روزنامه نگار اسرائيلي در شماره 
اين جواناني که «: غالگری راچنين تشريح می کندنوبه خود ميراث چهل سال اش

، بچه هاي ١٩٨٧ما ديديم همديگر را خصمانه مي کشند، کودکان زمستان 
آنان طي سال ها، . اغلب آن ها هرگز غزه را ترک نکرده اند. انتفاضه اول هستند

شاهد تحقير و ضرب وشتم برادران شان، حبس دائمي والدين شان در خانه هاي 
آن ها در سايه خشونت اسرائيل زندگي . بدون کار و بدون هيچ اميدي. دخود بودن
  )٤(» .کرده اند

به شرطي که اين بار، .  آيا ميتوان از غرق شدن فلسطين جلوگيري کرد؟ شايد
جامعه «بشرطي که سرانجام، . سخنان آمريکائيان و اروپائيان توام با عمل باشد

، ٢٠٠٢ سال پيش در ژوئن ٥. ميل نمايدايجاد دولت فلسطين را تح» بين المللي
جورج بوش به نظريه اي پيوست که از صلحي بر پايه دو دولت در کنار هم دفاع 

  .اما از آن زمان هيچ اتفاقي نيافتاده است. مي کرد
 – ٢٠٠٤در سال هاي . اشاره کوتاهي ضروري است

، دولت اسرائيل پشت سر هم اعالم مي کرد که تنها ٢٠٠٣
رهبر پير فلسطين را در دفتر کارتنگ و .  اسر عرفات استمانع صلح، ي

تاريکش در مقاطعه  واقع در شهر رام اهللا زنداني کردند، آريل شارون 
هم  » جامعه بين المللي«و . » ياسر عرفات، بن الدن ما ست«اعالم کرد 

  .دست روي دست گذاشت و کاري نکرد
س جانشين وي ، محمود عبا٢٠٠٤ نوامبر ١١پس از فوت عرفات در 

ترين رهبر سازمان آزادي بخش فلسطين »  ميانه رو«او که . شد
را از سر گيرد ولي اين » روند صلح«بود، تصميم گرفت ) ساف(

بر عکس اسرائيل بر شهرک سازي ها افزود و . گشايش نتيجه اي نداد
چک (به خاطر وجود نقاط بازرسي . ساختمان ديوار حائل را شتاب داد

ت و آمدهاي فلسطيني ها ميان دو روستا، حالت سفرهاي رف) پوينت ها
و طبيعتا اين وضع زمينه مناسبي براي . پر مخاطره بخود مي گيرند

  . فراهم کرد٢٠٠٦رشد و پيروزي حماس در انتخابات ژانويه 
شرکت . حماس توانست از سه ترفند براي جلب نظر اهالي استفاده کند

بکه هاي کمک هاي اجتماعي و در مقاومت در برابر اشغال، ايجاد ش
. همياري؛ از خود گذشتگي غير قابل ترديد فعاالن و کادرهاي سازمان

آيا با تمام اين ها، راي دهندگان بخاطر رد صلح با اسرائيل به اسالم 
گرايان راي دادند؟  آيا آنان براي ادامه سوءقصدهاي انتحاري به حماس 

ي هاي معتبر نشان مي دهند تمام نظرسنج. راي دادند؟  پاسخ منفي است
از طرف . که اکثريت فلسطيني ها خواهان راه حلي بر پايه دو دولت اند

خط مشي سياسي  . ديگر، خود حماس اين مسئله را درک کرده بود
اين منشور، درست . حماس براي انتخابات با منشور آن تفاوت داشت

.  است، خواستارنابودي اسرائيل١٩٦٠مثل منشور ساف در سال هاي 
اما چندين رهبر حماس تائيد کرده اند که در شرايط مشخصي ، جنبش 
حماس آماده پذيرفتن فکر ايجاد دولت فلسطين بر روي سرزمين هاي 

  . است١٩٦٧اشغال شده در سال 
، ٢٠٠٦بالفاصله  پس از انتخابات مجلس شوراي فلسطين در ژانويه 

. ش آماده خود پرداختندآمريکا و اسرائيل به پياده کردن استراتژي از پي
هدف آن وارونه . اتحاديه اروپا و جناحي از الفتح از آن حمايت کردند

در حالي که . کردن نتيجه انتخابات با استفاده از همه امکانات بود
حماس مي خواست دولت وحدت ملي تشکيل دهد، فشارهاي آمريکا از 

اهالي را تحريم و محاصره اقتصادي، . حصول به توافق جلوگيري کرد
اما اين تحريم ها بر ظرفيت . مجازات مي کرد» دادن راي بد«بخاطر 

. درگيري هاي غزه آن را نشان داد. مالي و نظامي حماس بي تاثير بود
ولي اين تحريم ها، فلسطيني ها را فقيرتر کرده و بويژه به  تالشي نهاد 

  .ها شتاب داد
 سال ١٢.  کرده استتجربه عراق را فراموش» جامعه بين المللي«اما 

مجازات عليه رژيم صدام حسين، نه بر ثبات رژيم و نه برسطح زندگي 
برعکس، تحريم اقتصادي عالوه بر . رهبران عراق، تاثيري نگذاشت

کارمندان مجبور . مجازات مردم ، بويژه دولت را از محتوا خالي کرد
گر بودند که با ترک محل کارشان  براي امرار معاش از راه هاي دي

تالش کنند و موسسات پايه اي از کار افتادند و جاي خدمات اجتماعي را 
، اياالت متحده ٢٠٠٣هنگامي که در مارس . همبستگي طايفه اي گرفت

مسلم . اين کشور را اشغال کرد، دولت بمثابه قصري کاغذي فروريخت
است که هنوز دولتي در فلسطين وجود ندارد، اما چند ساختار شکننده 

برپاکرده بود،  قادر ١٩٩٣پس از سال »  تشکيالت خودگردان«اي که
  . نشد در مقابل تحريم بين المللي مقاومت چنداني از خود نشان دهد

، با امضاي قراردادهاي مکه ميان حماس و الفتح به ٢٠٠٧در فوريه 
روز دوازدهم .  زعامت ملک عبداهللا سعودي، راه خروجي پيدا شد

تر سياسي حماس در يک مصاحبه فوريه، خالد مشعل رئيس دف

تلويزيوني با کانال سعودي االخباريه اظهار داشت که برنامه حکومت 
هر جناح به اعتقادات خود (...) برنامه گروه خاصي نيست «وحدت ملي 

پاي بند است ولي به مثابه حکومت ملي، ما بر روي پايه هاي سياسي 
لي ما و آن چيزي توافق کرده ايم و اين ها مشخص کننده هدف هاي م

است که خواهان تحققش هستيم ، يعني ايجاد دولت فلسطين در مرزهاي 
اين بيانات و اظهارات بسياري از اين قبيل، نشانه . »١٩٦٧ ژوئن ٤

مي بايست آن ها » جامعه بين المللي«و ) ٥(تحول سياسي حماس است 
 بخصوص که اين نرمش  با پيشنهاد. قرار ميداد» آزمايش«را مورد 

صلح اعراب تقويت شد که خواهان عادي شدن روابط  اسرائيل و 
  )٦. (کشورهاي منطقه در مقابل ايجاد دولت فلسطين بود

 I C» گروه بحران بين المللي«رابرت مالي مدير برنامه خاورميانه در 
G و مشاور پيشين پرزيدنت ويليام کلينتون قبل از آن نوشته بود که  »

زيادي به طرز برخورد بين المللي (... ) تگي موفقيت قرارداد مکه بس
از هم اکنون صداهاي اعتراض بلند مي شود که ضمن . دارد

تحسين مذبوحانه از تالش سعودي ها، از حکومت آتي مي 
از . خواهند که به شرايط تحميل شده از پيش احترام بگذارد

پا از ولي از اروپا چرا؟ آيا ارو.  دولت بوش بيش از اين انتظاري نبود
اين ورشکستگي جمعي چيزي نياموخته است؟  اگر در مکه موفق به 
انعقاد قراردادي شدند، درست به اين دليل بود که حماس را ملزم به 

انقالبي که اين جنبش نخواهد . انجام يک انقالب ايدئولوژيکي نکردند 
ولي بجاي آن، اين سازمان را تشويق کردند تا تحولي پراگماتيک . کرد

مسير . (...) انجام دهد که شايد هم از سوی وی عملی گردد ] يعمل[
. حماس طوري  است که گذاشتن آن در بوته آزمايش قابل توجيه است

آيا اين سازمان آماده است  آتس بس متقابلي را پذيرفته و عملي نمايد؟ 
آيا حماس مي پذيرد که دستان محمود عباس ، رئيس تشکيالت را که 

نوان رهبر سازمان آزادي بخش فلسطين مسئول طبق مقررات به ع
مذاکره با اسرائيل است، آزاد بگذارد؟ آيا حماس موافق است که پيمان 
هاي منعقد شده توسط محمود عباس به رفراندوم گذاشته شود؟ و آيا 

  ») ٧(اين سازمان متعهد خواهد شد که به نتايج آن احترام بگذارد؟ 
 در بن بستي که ساخته بودند، بيشتر ، کورکورانه» جامعه بين المللي«

با ادامه تحريم موجب تقويت عناصر تندروتر » جامعه«اين . فرو رفت
بي تفاوت شاهد فروپاشي جامعه »  جامعه بين المللي«. حماس گرديد

اين موضع گيري جانبدارانه توجيه خود را در منطقي . فلسطين است 
ازمان ملل متحد براي هماهنگ کننده س( مي يابد که آلوارو دو سوتو

آنرا در گزارشی سری و تکان دهنده افشا می )٨) (صلح در خاورميانه
ما به اسرائيل توجه بسيارمعطوف و تقريبا با مالطفت برخورد «. کند

به ارگاني مبدل شده که عليه حکومت «) ٩(کوارتت  » .مي کنيم
 مي انتخابي مردمي که در زير اشغال زندگي مي کنند، مجازات اعمال

و اين در حالي »  کند و شرايط غيرقابل قبول براي گفتگو تعيين مي کند
است که کوارتت از هر فشاري بر دولت اسرائيل از جمله در مورد 

و ادامه ) مستعمرات( ساختمان شهرک هاي مهاجر نشين يهودی 
  .ساختمان ديوار حائل خودداري کرده است

  اسرائيل» دفاع مشروع«
جامعه «سرباز اسرائيلي به گروگان گرفته شد؟ ، يک ٢٠٠٦در ژوئن 
نسبت به عمليات انتقام جويانه اسرائيل که نيروگاه برق و » بين المللي

ساختمان هاي غيرنظامي غزه را ويران کرد، و نيز تهاجم نظامي که 
، دو ٢٠٠٦در ژوئيه . صدها قرباني به جای گذاشت، واکنشي نشان نداد

 لبنان به اسارت گرفته شدند؟ –ئيل سرباز اسرائيلي در مرز اسرا
اين » جامعه بين المللي«اسرائيل بمدت سي وسه روز در بي تفاوتي 

از قرار معلوم، اسرائيل به حق . کشور و زير ساخت آن را ويران کرد
و در طي اين مدت، گسترش . خود عمل کرده است» دفاع مشروع«

لت فلسطين را شهرک هاي مستعمره ها هر روز بيش از پيش، ايجاد دو
  .غير محتمل مي سازد

  
با وجود اين، هرج و مرج در حال گسترش امنيت اسرائيلي ها را 

، قبال نشان داده است ٢٠٠٦جنگ لبنان در تابستان . تضمين نمي کند
که اسرائيليان در برابر جنبش چريکي مصمم  و داراي تسليحات کافي 

 ناتواني ارتش ادامه پرتاب موشک به شهر سدروت و. آسيب پذيرند
همان . اسرائيل در فرونشاندن آن شکست بارزي محسوب مي شود

که اخيرا در (طوري که زئو شيف  کارشناس نظامي روزنامه هآرتص 
 اسرائيل «: چند روز پيش از تسلط حماس بر باريکه غزه نوشت) گذشت

اسرائيل در سدروت پديده اي را تجربه (...) عمال شکست خورده است 
ز زمان جنگ استقالل بي سابقه و شايد هرگز اتفاق نيافتاده کرد که ا

دشمن موفق شده است که کل يک شهر را به سکوت بکشاند و در . بود
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آن چه در نهرالبارد . ») ١٠. (زندگي عادي را در  آن جا متوقف کند  
و ديگر اردوگاه هاي پناهندگان در لبنان و حتي د رغزه مي گذرد يعني 

اي وابسته به القاعده، بايد به همه هشدار بدهد که پاگرفتن شاخه ه
غرق شدن فلسطين، باعث قاطعيت غير قابل مهار شده و نتيجه آن، 

  .برپائي طوفانی ويرانگر براي اسرائيل و سراسرمنطقه خواهد بود
  ترجمه بهروز عارفي

--------------   
 Comment le monde a enterré la"  :عنوان اصلي مقاله 

Palestine"   
------------      

  .مالحظه نمائيد" راه کارگر " پاورقي ها را در سايت 
............................................... 

 *ديدگاه * 
  دولت نيست-ايران يك واحد ملت

 محمدرضا گرديزي
ملت و مردم -آشور ايران يك واحد دولت

 دولت نيست-ايران يك واحد ملت
 مرآب از تک ملت، تک فرهنگ، تک زبان، تک اکثر آشورهاي جهان

نيستند و در آنها بيش از يك زبان و فرهنگ و مذهب و ... مذهب، تک نژاد و 
اين گونه آشور و دولتها . و به تبع آن بيش از يك ملت وجود دارد... نژاد و 

هاي متفاوت در .... بويژه اگر توده هاي داراي زبان و فرهنگ و مذهب و 
تاريخي در مناطق جغرافيائي با مرزهاي مشخص و به طور آن، به طور 

ملت و مردم ساآن در - متراآم ساآن بوده باشند، خود بخود در تعريف دولت
اين وضعيتي است آه در ايران نيز . دولت نمي گنجند- آن در تعريف ملت

ايران بعنوان يک واحد کشوری نه تنها از ملتها و مليتهاي . حاآم است
در مناطق ملي مشخص تشکيل يافته، بلكه به لحاظ ترآيب ملي گوناگون ساآن 

يكي از متنوعترين و رنگارنگترين آشورهاي منطقه و جهان و به معني دقيق 
يكي از اندآسهائي آه در . آثيرالمله است–آلمه آشور و جامعه اي چند ملتي 

بررسي تنوع و ناهمگني ملي آشورها و قضاوت در باره درجه آثيرالملگي 
بيشترين تنوع = ٠٠،١حداآثر يك (ها بكار مي رود، اندآس گرين بئرگ آن

معموال اگر در . است) هموژن به لحاظ ملي= ٠٠،٠ملي، حداقل صفر 
 بوده و همزمان هيچ گروه ملي ٠،٧٥-٠،٦٠آشوري اين اندآس بيش از 

٪ نباشد، مي توان آن ٦٠- ٪٧٥داراي اآثريتي بيش از ...) فرهنگي، زباني، (
به عنوان .  بدون خطا آشوري ناهمگن به لحاظ ملي و آثيرالمله ناميدآشور را

 مي باشد در حاليكه پرشمارترين ملت ٠،٧٦مثال در ايران اندآس تنوع ملي 
٪ در صد از جمعيت ٤٠- ٪٤٥ساآن در اين آشور يعني ملت ترك صرفا 

آشور را تشكيل مي دهد، بنابراين ايران آشوري ناهمگن به لحاظ ملي و 
 بوده و خلق ٠،٢٣از طرف ديگر در ترآيه اندآس تنوع ملي . المله استآثير

٪ در صد جمعيت را تشكيل ميدهد، ٨٠ترك در اين آشور به تنهائي بيش از 
رفته  بنابراين ترآيه آشوري به لحاظ ملي هموژن اما داراي اقليتهاي ملي پذ

 .مي شود

 ؛ در ٠٫٧٦ايران  ؛ در ٠٫٨٠ ؛ در پاآستان ٠٫٨٣اين اندآس در هندوستان 
اين به آن معني .  ميباشد٠٫٢٣ و در ترآيه ٠٫٦٥ ؛ در عراق ٠٫٧٠افغانستان 

است آه ايران از زوايه آثيرالملگي در رده آشورهاي هندوستان و پاآستان 
همچنين . آه در صدر آشورهاي ناهمگن ملي در جهان جاي دارند قرار دارد

. برابر آشور همسايه ترآيه استطبق اين اندآس تنوع ملي ايران بيش از سه 
جالب توجه است آه در ميان پنج آشور مذآور در صدر جدول، به جز ايران 

واقعيت چند ملتي بودن ) هندوستان، پاآستان، افغانستان و عراق(همه آنها 
آشور خود را رسما پذيرفته، هم اآنون داراي چندين زبان رسمي بوده و حتي 

ايران نه تنها در . اداره ميشوند) آستان و عراقهندوستان، پا(به شكل فدرال 
منطقه بلكه در سطح جهان نيز تنها آشور با اندآس تنوع ملي بسيار باالست 
آه هنوز واقعيت تنوع ملي خود را نپذيرفته و تضييق و انكار حقوق ملل 

 . ساآن در آن، همچنان سياست رسمي دولتي آن شمرده مي شود
 ملتهاي بدون دولت ,ي دولتملتهاي دارا: ملتهاانواع 

در . رابطه ملتها و گروههاي ملي با نهاد دولت ممكن است چندين نوع باشد
اين تعاريف مراد از ملت عمدتا نوعي گروه انساني با مرزهاي فرهنگي به 

و )  تاريخي-  مادري- سنتي-زبان اول(روشني مشخص شده و غالبا زباني 
واحد سياسي تمثيل آننده ) دف آشوردر برخي از موارد مترا(مراد از دولت 

 : زباني است-آن ملت و يا گروه فرهنگي
ملتهايي آه موجوديتشان مسبوق : Historic Nations ملتهاي تاريخي - ١

اين گونه ملل قبل از تشكيل . ملتهايشان است- به تشكيل دولتها و يا دولت 
ولود وجود ملت در اينجا تشكيل دولت نتيجه و م. دولتشان نيز وجود داشته اند

نمونه آالسيك ملتهاي تاريخي، ملت يهود تا تاسيس . است و نه بر عكس آن
اينگونه ملتها در دوره قبل از تشكيل دولتشان، ملت بدون . دولت اسرائيل است

...) دولت، -ملت(دولت و در دوره پس از تشكيل دولتشان ملت دولتدار 
 . محسوب مي شوند

 :State-Nations) يك دولت- يك ملت(لتها م-دولتها و يا دولت-ملت - ٢
در اينجا . ملتهائي آه موجوديتشان منوط و همزمان با تشكيل دولتهايشان است

در اغلب اين دولتها، آه در دنيا . ايجاد ملت، نتيجه تشكيل دولت است
تعدادشان بسيار نادر و انگشت شمار است، مرزهاي سياسي بين المللي و 

با مرزهاي جغرافيائي و جمعيتي يك ملت و يا گروه قلمرو يك دولت، دقيقا 
اين گونه دولتها فقط يك ملت مرآب از مردمي . زباني منطبق است- فرهنگي

واحد و فوق العاده همگون را شامل مي ... به لحاظ فرهنگي و زباني و 
شوند، مانند ژاپن در آسيا، ايسالند در اروپا، لسوتو در آفريقا و ميكرو 

–ملت و يا ملت - متضاد دولت. د شهر واتيكان و ليختن اشتايندولتهائي مانن
- دولت و يا دولت-آاربرد تعبير ملت. دولت، دولت و يا آشور چند ملتي است

ملت در مورد آشورهائي آه داراي بيش از يك ملت و يا بيش از يك گروه 
ر  از آنجائيكه اينگونه دولتهاي چند ملتي دقيقا د-زباني اند از جمله ايران 

يك آشور آثيرالمله .  مطلقا نادرست است- ملت قرار دارند -نقطه مقابل دولت
- دولت و يا دولت-مانند ايران خودبخود و اتوماتيكمان در خارج از مقوله ملت

 .ملت جاي ميگيرد
 
 Stateless )با سرزمين( ملتهاي بدون دولت - ٣

Nations :اين گونه از . ملتهايي آه دولتي از آن خود ندارند
ملتها بر سرزمين و نياخاك خود آنترل و حاآميت سياسي ندارند و بين دو و 
يا چند دولت همسايه تقسيم شده و يا در درون يك آشور، توسط قدرتهاي 

ملتهاي بدون دولت، . استعماري از حق حاآميت ملي خود محروم گرديده اند
 ملت ١٦٠٠اآثريت مطلق ملل جهان را شامل مي شوند و تعداد آنها بالغ بر 

بسياري از ملتهاي بدون دولت به نحوي در حرآات . تخمين زده مي شود
آزاديبخش ملي درگيرند مانند آلبانياييهاي آوسووا؛ ولشها و اسكاتها در 

در ايران همه ملل به جز فارسها ملل بدون . بريتانيا؛ و تاميلها در سريالنكا
 فارسستان شمرده مي دولت تحت انقياد ملي قوم فارس و حاآميت استعماري

مانند ترآهاي آزربايجان جنوبي، قاشقاي يورد و افشار يورد؛ آردها، . شوند
  . عربها، لرها، ترآمنها، بلوچها، الرها، گيلكها، مازنيها و غيره

در دهه هاي اخير و با دگرگوني : ملتهاي بدون دولت و بدون سرزمين - ٤
و يا وطن براي در عرصه حقوق بين الملل، ضرورت وجود سرزمين 

. گنجانيده شدن يك ملت در مقوله ملت بدون دولت از ميان برداشته شده است
بنابراين اآنون در حقوق بين الملل امكان شناخته شدن ملتي به عنوان ملت 

نمونه . بدون دولت، حتي بدون وجود وطني از آن آن ملت متصور است
ين نياخاآي، رومانهاي آالسيك اين قسم از ملتهاي بدون دولت و بدون سرزم

 .  مي باشند) آوليها(اروپا 
 دولتهائي آه صرفا :Part Nation-States  ملتهاي قسمي- دولت - ٥

مانند بسياري از دولتهاي . بخشي از يك ملت و نه همه آن را شامل مي شوند
عربي و يا آمريكاي التين و دولت جمهوري آزربايجان آه بر بخشي از 

م بوده قسمت آوچكي از ملت ترك آزربايجاني را سرزمين آزربايجان حاآ
 . نمايندگي مي آند

 در اين :Multinational States) آثيرالملله(دولتهاي چندملتي  - ٦
دولتها بيش از يك ملت مستقل وجود دارد، مانند نمونه هاي آالسيك ايران، 

 هندوستان، ليبريا و نيجريه 
نوع خاصي از دولتهاي  :Bi-National States دولتهاي دومليتي - ٧

در اين دولتها اساسا دو ملت وجود دارد مانند چكسلواآي سابق . چندملتي
مرآب از دو ملت چك و اسلواك، بلژيك مرآب از دو ملت والون و فالمان، 

مرآب از دو ملت ترك ) تا قبل از تشكيل جمهوري ترك قبرس شمالي(قبرس 
 ).يوناني(و روم 

بعضي صاحبنظران : Nationless State دولتهاي بدون ملت - ٨
دولتهايي را آه داراي ملت تاريخي نباشند دولت بدون ملت ناميده اند مثل 

  .نمونه آويت و ديگر شيخ نشينهاي خليج عربي
در اين مقوله، يك .  ملتهاي قسمي-  گونه اي از دولت: دو دولت-يك ملت - ٩

- زيه يك ملتاينگونه موارد معموال پس از تج. ملت داراي دو دولت است
ابداع اين مفهوم را از آن دولت جمهوري . دولت بدالئل گوناگون ايجاد ميشود

اين دولت معتقد است آه مردم چين در خاك اصلي و . خلق چين مي دانند
دو - نمونه هاي ديگر يك ملت. جزيره تايوان يك ملت اما داراي دو دولتند

مالي اند آه هر آدام دولت، دولتهاي روماني و مولداوي و آره جنوبي و ش
 .بخشي از ملت رومن و آره را در احاطه داشته نمايندگي مي آنند

  دولت، صرفا نوعي از ملت است، نه مساوي با آن- ملت
آه يكي از انواع آن است يکی فرض "  دولت–ملت "را نبايد با " ملت"مفهوم 
ي و ملت به شكل آامال نادرست و حتي من درآورد- تعريف مفهوم دولت. نمود

دولت يكي از عوامفريبيهائي است آه نخبگان - يكي شمردن ملت با ملت
قوميتگراي فارس و دولت ايران در رابطه با مساله ملي در ايران با موفقيت 

بنا به تعاريف جديد علوم اجتماعي منظور : "اينان ادعا مي آنند. جا انداخته اند
لت معني پيدا مي ملت اين است آه ملت فقط در صورت داشتن دو- از دولت

آند و بوجود مي آيد؛ ملت با دولت تعريف ميشود؛ ملت يعني داراي دولت؛ 
همه اتباع يك دولت، جزء يك ملتند؛ هر دولت موجود در دنيا داراي فقط يك 

از آنجائيكه "و با اين تعاريف نادرست نتيجه مي گيرند ...." ملت است و 
ن را آشوري آثير الملله ناميد و آشور ايران داراي يك دولت است، نميتوان آ
  ". يا در ايران ملتي واحد بنام ايران وجود دارد

ملت، تحريف آگاهانه اين –اينگونه تعاريف قوميتگرايانه فارسي از دولت 
ملت نه در علم جامعه شناسي و نه در علوم . پديده جامعه شناسانه است
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ود و مترادف و سياسي جديد صرفا با دولت و بر مبناي آن تعريف نميش
دولت تنها يكي از فرمهاي قابل -ملت. ملت نيز قلمداد نميگردد-مساوي دولت

تصور ملتها و يا رابطه متصور بين ملت و دولت بوده فرمهاي ديگري از آن 
.... و " دولتهاي چند مليتي"، "دولتهاي دو مليتي"، "ملتهاي بدون دولت"مانند 

ي آه ايجادش منوط و همزمان با تشكيل  دولت يعني ملت-ملت. نيز وجود دارند
. دولتش بوده و يا دولتي آه تشكل آن همزمان با تشكل ملت ساآن در آن است
اما . اينگونه ملتها بوجود آمدن خود را مديون بوجود آمدن دولت خويش هستند

فرم گرفتن ملتهائي پس از تشكيل دولتشان، به آن معني نيست آه همه ملتها 
كيل دولت بوجود مي آيند و هويت ملي صرفا مي بايد بر لزوما بعد از تش

برخالف اين . ملت تعريف شود-اساس دارا بودن دولت و يا در قالب دولت
ادعا، فرض و يا تئوري قوميتگرايان فارس در بسياري از نقاط جهان 
گروههاي ملي داراي مشخصات مشترك گروهي بسيار نيرومندتر و ريشه 

نيز هستند آه ..... ن، باورهاي تاريخي و نياخاك و دارتر ديگري مانند زبا
بسته به شرايط مشخص وجود شماري از اين مشخصات مبناي تعريف ملت 
قرار ميگيرد و بر اساس آن حقوق ملي ملتها و مليتها چه داراي دولت و چه 

از طرف ديگر بسياري از آشورهاي . بدون دولت، طلب شده و تامين ميگردد
به عبارت ديگر بسياري از . آثيرالمله اند داراي يك دولت اندجهان در حاليكه 

ملل، داراي دولت از آن خود نيستند و دقيقا به همين دليل نيز در بسياري از 
اينگونه آشورها آه داراي يك دولت اما چند ملت اند، مبارزه در راه احقاق 

ر ، حق اداره امور خود و حق تعيين سرنوشت د)و نه قومي(حقوق ملي 
  . فرمهاي فدراليسم و يا استقالل در جريان است

  دولت-ملل تقسيم شده و قالب تنگ ملت
با نوع خاصي از آن " ملت"يكي از نقصانهاي يكي گرفتن دو مفهوم جداگانه 

ناميده مي شود، ناتواني اين نگرش و بروز آشفتگي در تبيين " دولت- ملت"آه 
 طبق اين نگرش از آنجائيكه .است" ملل تقسيم شده داراي دو دولت"وضعيت 

دو دولت آره وجود دارند، بنابراين دو ملت آره نيز موجودند، و يا هنگامي 
آه دو آلمان غربي و شرقي و دو ويتنام جنوبي و شمالي وجود داشت، دو ملت 

بر خالف اين نگرش نادرست هم ملت . آلمان و دو ملت ويتنام نيز موجود بود
ام فارغ از تعداد دولتهايشان، همواره يك ملت واحد آلمان و هم ملل آره و ويتن

بودند آه توسط مداخالت خارجي بين آلمان شرقي و غربي، آره جنوبي و 
  ). ويا شده اند(شمالي و يا ويتنام شمالي و جنوبي تقسيم شده بودند 

" ملل تقسيم شده بدون دولت"از ديگر ناتوانيهاي اين نگرش، تبيين وضعيت 
اند زيرا داراي  ن نگرش ترآان جمهوري آزربايجان يک ملتبنا به اي. است

 ايران آه در طول تاريخ موسس  دولت خويش اند ولي ترآهاي آزربايجانی
دهها امپراتوري، دولت و خانات مستقل بوده اند، و با جمعيتي پنج برابر 
جمعيت آزربايجان شمالي مستحق ملت ناميده شدن نيستند، زيرا در حال 

باز طبق اين نگرش نادرست، .  دولتي ملي از آن خود نمي باشندحاضر داراي
يهودان در آمريکا قوم اند و در اسرائيل ملت و يا آلمانهاي روسيه و روماني 

بر خالف اين ديدگاه که . به آن سبب آه دولتي مستقل ندارند قوم آلماني اند
با تشکيل مطابق اميال و اهداف ناسيوناليستي خود، موجوديت ملت را تنها 

دولت مي پذيرد و به رسميت مي شناسد، ترآهاي آزربايجاني ملتي تقسيم شده 
اند آه در شمال داراي دولت ملي خود بوده و در ايران به شكل ملت بدون 
دولت تحت انقياد قوم و دولت فارس زندگي مي آنند، و يا آلمانيهاي روماني و 

ي مذآور به شكل اقليتي روسيه بخشي از ملت آلمان هستند آه در آشورها
  .ملي ساآن اند

  ملت شدن امري خلق الساعه و کاري يک شبه نيست
 دولت به معني تبديل قوم به ملت پس از تشكيل دولت و يا اينكه -همچنين ملت

هر ملت حتما و لزوما داراي دولتي از آن خويش است و در غير اين صورت 
اتيك ناشي از ناآگاهي از اين نگرش است. در فرم قوم مي باشد درست نيست

، روندهاي "دولت-ملت"و فرم خاصي از آن يعني " ملت"رابطه بين دو مقوله 
بنا . است" ملت بدون دولت"و " ملت شوندگي"اساسي و مفاهيمي مدرن مانند 

به عنوان مثال اگر . به اين تئوري فرمال، ملت شدن امري خلق الساعه است
در آشوري را به ) يونيتار( يك دولتي نيرويي خارجي در آوتاه مدت سيستم

تبديل آند و يا به چند دولت تجزيه نمايد، يك شبه اقوام آن ) فدرال(چند دولتي 
، اسلووئن،  طبق اين نگرش ملل کروات. آشور تبديل به ملتها مي شوند

 ويا بنگالدشي تا پيش از فروپاشي يوگسالوي و  بوشناك، اسلواک، چک
حتي طبق اين نگرش . ز پاآستان وجود نداشته اندچكسلواآي و يا جداشدن ا

مي بايست قبول آرد آه ترآهاي آزربايجان پيش از فرار رضاخان از ايران 
 در زمان پيشه وري و با تاسيس دولت ملي ١٣٢٤قوم بوده اند، به سال 

آزربايجان تبديل به ملت شده اند و يك سال بعد پس از ساقط شدن دولتشان 
  . دوباره تبديل به قوم گرديده اندتوسط ارتش پهلوي 

حال آنكه روند تشكل و تكامل ملتها اينچنين نبوده و مفاهيم قوميت، مليت و 
با تشكيل دولتهاي گوناگون در آشوري چند . دولت وابسته به يكديگر نيستند

، قوم ها دفعتا تبديل به ملت )چه به شكل فدراتيو و چه با تجزيه آشور(قومي 
كه بر عكس، تاسيس دولتهاي فدرال و يا چند دولتي شدن يك بل. ها نميشوند

. آشور چندملتي پس از تجزيه آن، نتيجه محتوم و محصول آثيرالملگي است
و اين، عمدتا عاقبت محتوم آشورهايي است آه مديران نااهل آن علي رغم 
. چند ملتي و آثيرالمله بودن آشورشان، بر ادامه سيستم يونيتار پاي ميفشارند

ر اين موارد تشکيل دولت ملي، نقطه نهايي روند تکامل درازمدت ملتهاي د
بدون دولت و گذار سريع آنها به نوع و مرحله ديگري از ملت بودن يعني 

تشکيل دولت از سوي ملتهاي . دولت بودن است و نه بوجود آورنده ملتها- ملت
  . بدون دولت، نشانگر و محصول بلوغ آن ملت است و نه موجد آن ملت

  دولت در آشورهاي آثيرالمله-طرق ايجاد ملت

دولت به لحاظ تئوريك از سه طريق -تبديل يك آشور آثيرالمله به فرم ملت
  :زير ميسور است

 بازسازي نظام آن آشور به شكل مجموعه اي فدرال و يا آنفدرال مرآب -يك
در اين سيستم تعداد واحدهاي . ملت با حقوق برابر-از چندين واحد دولت

اين طريق در بسياري از موارد . ملت به تعداد ملل ساآن در آن است- ولتد
  .راه حلي موقتي شمرده مي شود

ملتهاي مستقل هر آدام از -  تجزيه آشور به واحدهاي ملي و تشكيل دولت-دو
نمونه اين روند در سالهاي اخير در آشورهاي چكسلواآي و قسما . اين واحدها

در اين طريق، تعداد آشورها و يا . اهده شددر يوگسالوي و شوروي سابق مش
اين طريق . ملتهاي جديد به تعداد ملل ساآن در آن قبل از تجزيه است- دولت

  .ملت در آشوري آثيرالمله است-حل نهائي و بهينه بغرنج ايجاد دولت
  
 تبديل آشور به آشوري يك ملتي از طريق اجراي سياستهاي -سه

هم موفقيت . آن در آن آشوريكسان سازي ملي و امحاء ملل سا
اين شق آه به معني نابودي ملل ساآن در يك آشور است و هم 

عدم موفقيت آن آه منجر به آشمكش ملي و جنگهاي داخلي خواهد شد فاجعه 
اين وضعيتي است آه از يك صد سال پيش در . اي انساني و سياسي است

  .آشور آثيرالمله ايران حاآم است
قوم (محاء و نابودي آامل ملل غير حاآم، قوميت حاآم در شق سوم، تا زمان ا
ملل ترك، عرب، (، و ملل محكوم "ملت داراي دولت) "فارس در نمونه ايران

ملتهاي بدون ) "در نمونه ايران.... لر، آرد، بلوچ، ترآمن، الر، گيلك، مازن، 
در اينگونه آشورهاي . شمرده مي شوند" Stateless nationدولت 

ام حاآم آه سر ستيز با واقعيات جهان خارج و تكثر و تنوع چندملتي، نظ
دولت شدن، در صدد تشكل و آفرينش ملتي -جوامع انساني دارد، به نيت ملت

اساس ايدئولوژي . يکپارچه، با زبان واحد و تاريخ و فرهنگ يگانه بر مي آيد
اينگونه نظامها آه بر نفي تكثر ملي مردمان يك آشور قرار دارد مصداق 

-امل نژادپرستي آالسيك بوده و در عمل با ملقمه اي از سياستهاي توتاليتارآ
  .فاشيستي و استعماري به پيش رانده مي شود

  "ملت ايران"مولفه هاي خيالي در تشكل وهم 
جمهوري -در نمونه ايران نيز آه در شق سوم مي گنجد، دولتين پهلوي

، ١٩ و ١٨پايي قرون اسالمي با الگوبرداري نادرست از ناسيوناليسم ارو
با زبان يگانه، " ملت ايران"براي خود گمانی از چيزی يکپارچه به نام 
اما از آنجائيكه . آفريده اند.... فرهنگ يگانه، هويت ملي يگانه، تاريخ يگانه و

همچو ملت و هويت و تاريخ و زباني در ايران موجود نيست، مجبور به ايجاد 
 ايران  الب نژاد يگانه آريائي، تاريخ يگانهدر ق" ملت ايران"آردن اين وهم 

زميني، هويت ملي يگانه ايراني و زبان ملي يگانه فارسي از طريق نابود 
ساختن ملل، هويتها و زبانهاي ملي واقعا موجود در ايران و جايگزيني آنها با 

اين دو . شده اند..... هويت و زبان قوم فارس، جعل و بازنويسي تاريخ و
ـ ملت اما به واقع به اسم  ل قرن بيستم، در زير نماي دولتدولت در طو

روايي خود با خشونت تمام  حاآميت قوم و قوميتگرايي فارس و به نام فرمان
ها را سر جاي  دست ملل ديگر ساآن در ايران را از قدرت کوتاه کرده و آن

  . خود نشانده اند
ايران، نخبگان با آشكار شدن افالس اين روش خشن و سياست رسمي دولت 

قوميتگراي فارس معروف به سراسري در پوشش جمهوريخواه و ليبرال و 
، به روشهاي نرمتر نويني اما به نيت دفاع از تحقق همان پروژه .... 

- ملت در ايران آثيرالمله از طريق ملتسازي- ضدانساني ايجاد يك دولت
يران يك واحد اينان ادعا مي آنند ا. فارسسازي ملل ايران دست يازيده اند

 اشتراکی استقالل، آزادی و –دولت است آه بر اساس مولفه هاي تاريخی- ملت
اما اين تالش نخبگان . عدالت اجتماعی در صد سال گذشته شكل گرفته است

فارس نيز محكوم به افالس است، نخست به آن سبب آه مولفه هائي آه اين 
فرض آرده " لت ايرانم" دولت - نخبگان فارس آنرا مبناي هويت ملي و ملت

در ايران يك صد سال گذشته آنچه آه . اند، همه خيالي و غيرواقعي است
بويژه براي ملل غيرفارس هرگز وجود نداشته همان استقالل، آزادي و عدالت 

و دوم آنكه بين ادراك مفاهيم استقالل، آزادي و عدالت . اجتماعي است
 توده منسوب به ملل غيرفارس اجتماعي بين نخبگان و توده فارس و نخبگان و

  . شكافي معظم وجود دارد
  "هويت ملي ايراني"مفهوم تازه 

و آن  در مورد ايران مشکل ديگري دارد" هويت ملي"آاربرد نابجاي مفهوم 
هويت "جايگزيني نادرست سه مفهوم موجود تاريخي، زبانشناسانه و مدرن 

گرچه بي . است" نيهويت ملي ايرا"با مفهوم تازه و غيرموجود " ايراني
هويت "و " ايراني"گفتگو در درازناي تاريخ و اآنون نيز مفهومي به اسم 

هويت . وجود داشته، اما اين هويت داراي مضمون ثابتي نبوده است" ايراني
ايراني بويژه در مقاطع گوناگون گذشته دور داراي يكي از بارهاي اسطوره 

 بوده و از قضا بيش از آنچه تباري-مذهبي و يا نژادي- افسانوي، ديني-اي
. امروز ايران ناميده مي شود با افغانستان و آسياي ميانه پيوند داشته است

به معني خانواده زبانهاي ايراني و در " ايراني"اآنون نيز در علم زبانشناسي 
، به معناي تبعه و شهروندان ايران داراي "هويت ايراني"ادبيات سياسي مدرن 

به همه حال، بر خالف آنچه قوميتگرايان . تابعيتي استمضموني شهروندي و 
فارس و دولت ايران ادعا مي آنند، نه هويت ايراني در تاريخ در يكي از 
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تباري و نه هويت ايراني -مذهبي، نژادي- افسانوي، ديني-مضامين اسطوره اي
در زبانشناسي مدرن به معني خانواده اي زباني و نه در ادبيات سياسي 

تابعيتي، هرگز داراي بار و مضمون ملي - معني هويتي شهرونديمعاصر به 
  . نبوده است

بار آرده " هويت ايراني"آنچه امروز قوميتگرايان فارس و دولت ايران بر 
اند، نه مفاهيم تاريخي واقعا موجود در گذشته، و يا معاني زبانشناسانه و 

 راستاي پروژه و در" ملي"مدرن شهروندي آن، بلكه مفهوم ساختگي و جديد 
هويت ملي "مراد اين دسته از هويت ايراني، . فارسسازي است- ملتسازي
حال آنكه در ايران هرگز هيچ گروه ملي، ملت، اقليت ملي، . است" ايراني

و يا هيچ هويت ديگري بنام ... زبان، مذهب، نژاد، دين، گرايش جنسي، 
ايران در . ه و نداردبه جز به معني تابعيت و شهروندي وجود نداشت" ايراني"

گذشته آشوري آثيرالقوم بوده و امروز آثيرالمله است و در ميان اين ملل 
نيز، ملت و يا زباني به اسم ايراني و در نتيجه هويتي ملي به اسم ايراني 

امروزه ايراني مانند فرانسوي و آلماني و ايتاليائي و . وجود خارجي ندارد
. ت و وصف شهروندي است نه ملت و مليتاسپانيائي و غيره صرفا اسم تابعي

ايراني، صرف نظر از منشاء فرهنگي، زباني، ملي و نژادي، کسی است که 
به عبارت ديگر، .  اين کشور را داراست شناسنامه و گذرنامه

هويت ايراني در رابطه با داشتن تابعيت دولت ايران و به معني 
 اين دولت از اتباع هاي قانوني برخورداري از حقوق شهروندي و حمايت

شود، و نه به شكل  خويش و نيز به جا آوردن تکاليف شهروندي تعريف مي
و بر اساس عوامل ملي، زباني، فرهنگي، تاريخي و يا " هويت ملي ايراني"

نام ملت و يا قوم و نژاد و " ايراني"همچنين از آنجائيكه . نژادي قومي خاص
 ملي مشخصي نيست، صحبت تبار و فرهنگ و زبان و يا نام هيچ هويت

نمودن از ملت ايران، ادبيات ملت ايران، موسيقي ايراني، فرش ايراني، 
مينياتور ايراني، فرهنگ ايراني، عرفان ايراني، نقاشي ايراني، رقص ايراني، 

نيز به همان اندازه سخن راندن ... آشپزي ايراني، روح ايراني، فلسفه ايراني 
يه، نفي آشكار آثيرالملگي ايران، انكار نمودن بي پا" هويت ملي ايراني"از 

وجود و هويت ملل ساآن در اين آشور و نتيجتا گفتماني نژادپرستانه و پان 
در ايران، ملت، فرهنگ، زبان، موسيقي، فرش، رقص، . ايرانيستي است

ترآي، بلوچي، عربي، لري، فارسي، ترآمني، آردي، گيلكي، ... آشپزي 
 . ايراني وجود ندارد... ود دارند اما ملت و فرهنگ و وج... الري و مازني و 

  روند ملت شوندگي موفق از پائين
. در ايران قرن بيستم دو پروسه موازي اما متضاد در جريان بوده است

پروسه نخست، روند طبيعي ملت شوندگي گروههاي ملي غيرفارس مانند 
.  تاريخ معاصر استترآها، آردها، ترآمنها، بلوچها، عربها، لرها و غيره در

پروسه دوم، روند آفرينش ملت نوي فارس زبان و شيعه امامي مذهب بنام 
ايران از طريق آمرنگ آردن مشخصه ها و مولفه هاي هويت ملي گروههاي 
ملي ساآن در ايران و آسيميالسيون اين گروهها در قوم فارس و امحاء اين 

هر . هوري اسالمي استملل و هويت ملي آنها از سوي دولتين پهلوي و جم
دوي اين روندها خود را به شكل ملتسازي و تعريف هويت ملي بر اساس 
آفريدن، تبليغ و تثبيت مولفه هائي مانند زبان و خط مشترك، سرزمين و 
نياخاك مشترك، فرهنگ، سنن و آداب مشترك، تاريخ سياسي مشترك، باور و 

ي ملي مشترك، پرچم و اعتقادات ديني و مذهبي مشترك، موسسات و نهادها
بروز ... سرود ملي مشترك، واحدهاي اندازه گيري و گاهشماري مشترك و 

  . مي دهند
روند ملت شوندگي ملل عمده ساآن در ايران آه در گذشته آال بسيار آند، 
ناپيوسته و ناپايدار بود، امروزه با حوادث و دگرگونيهاي منطقه اي و جهاني 

عمده اين حوادث و .  بسيار به خود گرفته استبويژه در سه ده اخير شتابي
دگرگونيهاي منطقه اي و جهاني موثر بر روند ملت شوندگي ملل ساآن در 

ملت -سقوط اتحاد جماهير شوروي و ظهور دو دولت: ايران عبارتند از
آزربايجان و ترآمنستان در جوار ايران، سقوط رژيم طالبان و بعثي در 

زبانهاي گروههاي ملي ساآن در افغانستان و همسايگي ايران و رسمي شدن 
عراق، گسترش تكنولوژي ماهواره اي و اينترنت، انقالب انفورماتيك، تبادل 
آزاد اطالعات، گذر جوامع ترك به خط التيني ترآي، تثبيت و تعميق نظام 
الئيك و حقوقي در ترآيه و آزربايجان و ديگر آشورهاي ترك زبان و صعود 

 جرگه بيست قدرت اقتصادي نخست جهان، روند جهاني اقتصادي ترآيه به
  .... شدن و جهاني شدن اصول حقوق بشر،

تاسيس دولت جمهوري اسالمي و ناتواني و افالس فزاينده اين دولت در 
هاي هويتي قومي،  مديريت عقالني مساله ملل در ايران نيز نه تنها شکاف

کشور را بسيار عميقتر هميشه موجود مردمان اين ... منطقه اي، زباني و 
کرد بلكه به عنوان واکنش، منجر به ارتقاء سطح و تبديل ماهيت آنها به 
شكافهاي ملي، بيدار شدن شعور ملي خفته ملل ساآن در ايران و برانگيخته 
شدن شديد تمايالت راديكال ناسيوناليستي در ميان آنها بويژه ترآان ايران و 

ولت جمهوري اسالمي به سياستهاي با بازگشت د. آزربايجان جنوبي شد
نژادپرستانه رژيم پهلوي و پيروي اين دولت از سياستهاي فارسگرايانه 
افراطي در دهه اخير، شكافهاي هويتي و ملي فزاينده مردمان ايران به سرعت 
در حال تبديل شدن به تقابل آشكار ملتهاي ساآن در آن و ورود به فاز تعارض 

  . مي باشد
  ژه ملت سازي از باال شكست آامل پرو

پروژه ملت سازي از باال واقعيت سياسی نظام ايران در سده اخير بوده و بر 
 ملت در يک –اساس ايده کهنه متعلق به يک سده پيش يعنی ايجاد دولت 

 زبانی از طريق نابود آردن همه -آشور آثيرالمله و جامعه ناهمگون ملی 

- توسط دولتين پهلوي-فارسها–ملل ساآن در ايران به جز يكي از آنها 
ساختار دولت يونيتار و تمرآز . جمهوري اسالمي پايه گذاری شده است
 سياسي آشور، نظام ـ   اقتصادي  سياسي فوق العاده، سيستم يکپارچه شده

آموزش و پرورش سراسري مبلغ پروژه ملتسازي و فارسسازي دولتي، نفوذ 
يران توسط ماشين آموزشي فراگير، دادن زبان بيگانه فارسي به آنه جوامعي ا

هاي سراسري همگاني در جهت محو هويتها و زبانهاي  به کار بردن رسانه
هم در دوره ... ملي و جايگزين آردن هويت و زبان قوم فارس به جاي آنها،

پهلوي و هم در دوره جمهوري اسالمي نقشي بسيار اثرگذار در جهت خنثي 
طبيعي ملت شوندگي گروههاي ملي کردن و متوقف ساختن مقطعي روند 

چنانچه مي توان گفت روند ملتسازي تصنعي . ساآن در ايران بازي کرده اند
 فارسسازي تحميلي، در مقاطعي از زمان در ميان طبقاتي از فارسزبان -

طبقات ميانه شهري و حكومتيان منسوب   هاي باريکی از  ايران و همچنين اليه
تاريخ " که از آموزش فارسي برخوردار و به ملل غيرفارس بويژه ترآان

 تلقين شده بودند، به درجه معيني از مقبوليت  به روايت رسمي به آنها" ملي
  . نائل گرديده است

  
سازي دولتي، يعني پديد آوردن   ملت با اينهمه مي توان گفت در ايران پروژه

د را ريزي و اجراي آن به دست دولتی که خو ملت يکپارچه از راه برنامه
داند اآنون با شكست آامل مواجه   و ولي و قيم مردم و ملل ايراني مي نماينده

برخي از نخبگان فارس علل شكست پروژه . شده و آال متوقف گرديده است
فارسسازي در ايران را ناشي از عواملي مانند کوتاهي -دولت و ملتسازي- ملت

هاي  نبود زيرساختهاي ملي، ضعف و پوسيدگي فرهنگي،  زمان، سستي بنيان
... ي آن، نبود روح ملي و  گر و نهادهاي پايدار کننده  سياسي يگانه ـ  اقتصادي 
دولت سازي در ايران -اما واقعيت عريان آن است آه پروژه ملت. دانسته اند

اساسا به سبب آثيرالمله بودن اين آشور شكست خورد و پس از اين نيز هر 
نچه دولت جمهوري اسالمي در صدد تحقق آن  مانند آ–تشبثي براي احياي آن 

هرگز نبايد فراموش آرد وحدت ملي .  محكوم به شكست مي باشد-است 
ظاهري آه در ميان مردمان ايران ديده مي شود صرفا ناشي از جبر دولتي 
است و به عنوان قاعده عمومي و تثبيت شده در تاريخ معاصر ايران، با 

لي و از ميان رفتن قدرتی که آن وحدت فروپاشيدن ساختار دولت ظاهرا م
  شتاب از هم مي ظاهرا ملي را به زور نگاه داشته، آن وحدت ظاهري نيز به 

  .پاشد
   مصالح و منافع ملي متضاد ملل ساآن در ايران

يكي ديگر از نشانه هاي مهم شكست آامل پروژه ملتسازي دولتي و تصنعي 
در ميان مردمان اين " فع مليمصالح و منا"در ايران، فرم نگرفتن مفهوم 

مصالح و منافع "بگونه اي آه در ايران هنوز کسی چيزی به نام . آشور است
برعكس چيزي آه عمال وجود دارد تخالف و حتي تضاد . شناسد نمي" ملي

-آنچه آه دولتين پهلوي. بارز مصالح و منافع ملي ملل ساآن در ايران است
ملي تبيين و تئوريزه آرده اند نيز جمهوري اسالمي بنام مصالح و منافع 

چيزي به جز منافع و مصالح فرضي قوم فارس نيست و در تعارض آشكار با 
مصالح و منافع ملي آليه ملل ساآن در ايران حتي فارسها و بويژه ملت ترك 

  . و آزربايجان جنوبي قرار دارد
  : به عنوان نمونه آافي است آه به موارد زير دقت شود

 و خط فارسي به عنوان زبان و خط ملي و مشترك همه ايرانيان و تبليغ زبان-
اساس گرفتن زبان فارسي در تعريف هويت ملي ايرانيان و ملت ترك، بلكه 

  زبان رابط و علمي منطقه اي؛ 
مخالفت با گذار ايران و آشورهاي همسايه و منطقه بويژه عراق و افغانستان -

  ؛ به سيستمهاي مدرن، الئيك و فدرال ملي
دست اندازي و زياده خواهي از منابع آبي و زيرآبي درياي خزر متعلق به -

  جمهوري آزربايجان؛ 
فعاليت در راستاي دستيابي به تكنولوژي و سالح اتمي، تشديد مسابقه -

  تسليحاتي و نظاميگرايي در منطقه؛ 
تحريك آنتي سميتيزم در خارج همزمان با تشديد تضييق حقوق اعراب در -

  اسرائيل؛ - تشديد معضل فلسطينداخل و
پيش راندن سياستهاي استعماري در رابطه با اعراب ايران و منطقه از جمله -

، ادعاي تملك ارضي )عربستان ايران(استثمار بيرحمانه منابع نفتي االحواز 
  بر جزاير عربي و خليج فارس ناميدن خليج عربي؛ 

ضي ملل مسلمان منطقه حمايتهاي تلويحي و آشكار از تصرف و اشغال ارا-
توسط سياستهاي توسعه طلبانه روسي و ارمني و يوناني و هندي و چيني و 

  ....." و ) سين آيانگ(در چچن، قاراباغ، قبرس، آشمير، اويغورستان .... 
اين موارد آه ترآيبي از سياستهاي آالن استراتژيك و خطوط قرمز دولت 

در استقامتي آامال مخالف مصالح جمهوري اسالمي اند، تماما بر ضد منافع و 
مصالح و منافع . ملت ترك ساآن در ايران و آزربايجان جنوبي قرار دارند

ملي ملت ترك ساآن در ايران در اين موارد را مي توان به اين شكل خالصه 
  : نمود

ممانعت از تحميل راسيستي زبان فارسي در مناطق ترك نشين ايران، تقويت -
ان ترآي و خط التين آن به عنوان زبان و خط ملي و همه جانبه موقعيت زب

رآن رآين هويت ملي خلق ترك، به موازات زدودن زبان تحميلي فارسي از 
صفحه آزربايجان، تبليغ زبان ترآي به عنوان زبان رابط و علمي ايران و 

  منطقه؛ 
پشتيباني آامل از گذار ايران و آشورهاي همسايه و منطقه بويژه عراق و -

  نستان به سيستمهاي مدرن، الئيك و فدرال ملي؛ افغا
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مخالفت با زياده خواهيها و توسعه طلبيهاي دولت فارسگراي ايران از منابع -
آبي و زيرآبي درياي خزر، حذف عنصر فارس از طرف ايراني ميز بررسي 
و مذاآرات اين مسائل و جايگزيني آن با صاحبان اصلي اين منابع يعني ملل 

  ازني و ترآمن در طرف ايراني اين ميز؛ ترك، گيلك، م
مخالفت صريح با دستيابي قوم و حاآميت نژادپرست و بنيادگراي فارس با -

دستيابي به تكنولوژي و سالح اتمي، پايان دادن به مسابقه تسليحاتي و 
  سياستهاي نظاميگرايي در منطقه؛ 

ه شناسائي و حمايت از حل مسالمت آميز مساله فلسطين و اسرائيل و تشويق ب-
ايجاد برقراري روابط همه جانبه با دولتين اسرائيل و فلسطين، محكوم نمودن 

  سياستهاي آنتي سميتيزم دولت در خارج و ضدعربي در داخل؛ 
همياري و همپيماني با اعراب ايران و منطقه در مقابله با هوسهاي توسعه -

 جزاير عربي و ،)عربستان ايران(طلبانه فارسي و فارسستاني در االحواز 
  خليج عربي؛ 

حمايت از پايان دادن به اشغال اراضي مسلمانان منطقه و سياستهاي توسعه -
طلبانه دولتهاي روسيه، ارمنستان، يونان، هندوستان، چين در چچن، قاراباغ، 

، افشاء و محكوم نمودن رل ....و ) سين آيانگ(قبرس، آشمير، اويغورستان 
جمهوري اسالمي در اين قوميتگرايان فارس و دولت 

  .اشغالگريها
  عضويت چهار ملت ايراني در سازمان ملل بدون دولت

پس از يك قرن تقال براي ملت سازي دولتي از باال، هنوز در اين آشور ملتي 
اين پروژه در . بنام ملت ايران و هويتي بنام هويت ملي ايراني در آار نيست

هايي از   و حس تعلق ملي به جز اليه  به داليل بسيار به تماميت نرسيد ايران 
جوامع شهري فارسزبان فراگير نشد و بويژه به ميان توده ملل غيرفارس 

شعور و تعلق ملي ملل ساآن در ايران به . ساآن در اين آشور نفوذ نكرد
هويت و زبانهاي ملي خود، مانع از فريفته شدن آنها به دروغ هويت ملي 

. ر بوته ملت ايران اما بواقع قوم فارس شدايراني و رضايشان به تحليل د
امروزه دولتمداران و نخبگان فارس حاکم بر ايران، ديگر قادر به دفاع از 
ايدئولوژی رسمی نظام و فريفتن بخش بزرگی از افکار عمومی داخلی خود 

دفاع از ايدئولوژي رسمي نظام، ملزم به ادامه انکار موجوديت . نمی باشند
فرهنگی ملل گوناگون و در راس آنها ملت ترك در ايران سياسی، تاريخی و 

همچو خطائي به صورت تشديد و تعميق شعور ملي در ميان ملل . می باشد
  . غيرفارس ايران باز توليد خواهد شد

در حال حاضر از ميان ملتهاي بدون دولت ساآن در ايران چهار ملت ترك، 
لت اند عرب، آرد و بلوچ عضو رسمي سازمان ملل بدون دو

)org.unpo.www://http/ .( اين حادثه تنها نمونه آوچكي است آه نشان
مي دهد روند ملت شوندگي از پائين و بلوغ سياسي گروههاي ملي ساآن در 

با عضويت چهار ملت عمده . ايران وارد فاز غيرقابل بازگشت خود شده است
ازمان ملل بدون دولت، آساني آه هنوز اصرار به وجود ساآن در ايران در س

يعني ارتجاع، نژادپرستي " هويت ملي ايراني"و " ملت ايران"مفاهيمي مانند 
امروز مجادله براي ايراني دمكراتيك . و تضمين نمودن تكه پارچه شدن ايران

 و فدرال آه در آن هويت ملي همه گروههاي ملي اعم از ملتها و اقليتهاي ملي
به رسميت شناخته شده و همه از حقوق متساوي سياسي، اداري، اقتصادي، 

برخوردارند مصداق مبارزه تمدن با بربريت، ... زباني و فرهنگي، نظامي و 
دمكراسي با فاشيسم، حقوق بشر با نژادپرستي آريايي و شونيسم فارسي 

عيض در دولتي، استقالل با استعمار فارسي، آزادي و عدالت با اسارت و تب
 . ايران است

  گفتمان ملل ايراني و طالبين حل دمكراتيك مساله ملي در ايران
فارسزبانان ايران و ادبيات سياسي فارس نوعا از مسائل مربوط به چند 
فرهنگي، حقوق ملي و زباني و عموما مفاهيم اساسي مدرنيته، دمكراسي و 

االت و بررسيهاي بنيان نظري مق. حقوق بشر معاصر بسيار بدور مانده اند
نخبگان فرهنگي و سياسي فارس، علي رغم عضويت چهار ملت ايراني در 
سازمان ملل بدون دولت، هنوز بر پيشفرضهاي موهوم و نادرستي مانند 

، خلط آردن "زبان مشترك و ملي فارسي"، "ملت ايران"، "هويت ملي ايراني"
اين آشور حتي با " لياقليتهاي م"با مساله " مساله ملل ايراني"و جايگزيني 

مربوط به قرن " خودگرداني" به ميان آشيدن بحث ،"مساله اقليتهاي قومي"
 مدل نشان دادن آشورهاي يونيتار داراي ٢١،قرن " فدراليسم" به جاي ١٩

اقلتيهاي ملي مانند اسپانيا و فرانسه بجاي آشورهاي فدرال چند ملتي مانند 
در اين گفتمان .  قرار دارد..... و ،هندوستان و سويس براي ايران

به " دولت"و " ملت"، "کشور"غيردمكراتيك و ترمينولوژي ضد علمي، مفاهيم 
راحتي و دلبخواهانه و البته به نادرستي همواره به جاي يکديگر و نيز به جاي 

و " هويت ايراني"و " ايران"در مورد مفاهيم . به کار ميروند" ملت-دولت"
نيز .... و" تاريخ فارس"و " هويت فارسي"و " ارسف"و ... و " تاريخ ايران"

   .وضعيت مشابهي حاآم است
تا زمانيكه به مسائل ايران و جهان با اساس گرفتن اين ترمينولوژي و مفاهيم 
خيالي، جهان بيني اسير در چنبره قوميتگرائي افراطي فارسي، تاآتيكها و 

و پيشداورانه ادبيات گفتمانهاي دولتي و نژادپرستانه و ديدگاههاي مخدوش 
سياسي فارسي نگاه شود، نميتوان مسائل واقعي ايران را درك نمود و با سنت 
و روش سياسي مرسوم سفسطه و مغلطه در ميان روشنفكران فارس نميتوان 
با دنياي معاصر همگام گرديد، چاره اي انساني و دمكراتيك براي حل اين 

  . مسائل انديشيد و به عمل رسانيد
...........................................................  

  *ديدگاه * 
 در دفاع از سوسياليسم

:آينده در حال  
   هفت تز پيرامون سوسياليسم پرتوان قرن بيست و يکم

                                          رياحی. ح: برگردان              ديويداليبمن           
                                                                                      : خالصه

ترين های امروزه، از جمله بسيج موفق حول مبرمدر پاسخ به چالش
 - بخش جديدتوان و الهامی پرنيازهای مردم، داشتن ديدگاهی از جامعه

توانيم، می.  بيش از هر زمانی ضرورت پيدا کرده است-سوسياليسم 
ترين های سفت و سخت يا رويايی، برخی از اصلیبدون ايجاد طرح

رفتن به : های اين ديدگاه را گسترش و مورد تاييد قرار دهيممولفه
وش، ی بازارهای خودجکنندهساز و قطبیفراسوی محتوای بيگانه

ی سطوح، از متمرکز ريزی دموکراتيک در همههمآهنگی و برنامه
ی تا غيرمتمرکز و کار خالقه در پيوند با امکانات گسترده

اين پروژه، در عين حال، بايد . آوری اطالعاتی مدرنفن
داری قرن بيستم، ی پساسرمايههای مثبت و منفی تجربهی درسهمه

را در بر گيرد و ) سابق(وروی ی اتحاد جماهير شمخصوصًا تجربه
  .مورد استفاده قرار دهد
دانم شروع کنم، و می) گوردن(ای به ديويد بايد صحبتم را با اشاره

ی ای از ابتکارات فراوان او در زمينهکه نيازی نيست که خالصه
ای که در خصوص دانشجويان و اقتصاد و آموزش راديکال يا دغدغه

  برسانم که ای گوناگونی را به سمعتانههمکاران خود داشت يا کمک
ها، با خواهم به جای آنبنابراين، می. به اين تشکيالت ارائه کرد

-ای را به دانستنیای که هنوز گزارش نشده است، نکتهروايت حادثه
  !شودآنگاه حقيقت روشن می. های مربوط به گوردن  اضافه کنم

اش اليم، و گیواده ديويد به همراه دوست جوان خان1978در سال 
هربرت گينتس، دخترم لزلی و من به کنفرانس تابستانی کمپ ِسزار 

بايد اردوگاه را در ساعت پنج صبح . در ويرجينيای غربی رفتيم
. کرديم تا به سفر با هواپيما برسيمآخرين روز کنفرانس ترک می

وقتی پيش از طلوع آفتاب در ماشين جا گرفتيم،  متوجه شديم که دِر 
کرد ديويد که رانندگی می. اندورودی اردوگاه را زنجير و فقل کرده

ی موانع پيروز تواند بر همهی انقالبی میکه تنها ارادهبا فرض بر اين
ها و زنجير را دور زد و ميله. شود، روح زمانه را به نمايش گذاشت

  .مستقيم به داخل جويبار کنار در ورودی فرو رفت
هقانان محل که زودتر از ما بر خاسته و در آن خوشبختانه يکی از د

حوالی بود با تراکتور و کابل خود، توانست ماشين را از آن وضعيت 
ا لبته . ناخشنود و فالکت بار بيرون بياورد تا ما راهمان را ادامه دهيم

که فهميد ديگر های شب قبل و از اينگذرانیديويد به خاطر خوش
اند، نفس راحتی کشيد و ر خواب عميق کنندگان در کنفرانس دشرکت

گذرانی روزها راه خوشآن. (قول داد صدای اين حادثه را در نياورد
کنم باور نمی. دانيدبسيار خوب، حاال قضيه را می!) دانستيمرا می

آن حادثه را آفتابی کرده باشد، اما اگر آن " حقيقت"ديويد هرگز 
ی عينی توازن بشری بيانديشد حادثه او را وادار کرده باشد به جنبه

هايی بندیاحتماًال آن حادثه بايد سر آغاز تحقيقات او پيرامون دوره
باشد که به تجزيه و تحليل مراحل انباشت سرمايه منتهی شد و چند 

  .سال بعد به ثمر نشست
 ساختارهای اجتماعی انباشت سرمايه که در همراهی -ی ديويدپروژه

باولز، گوران و وايسکف سال (سکف پيش برد با سام باولز و تام واي
که هرگز (، مدل اقتصاد سنجی او از اقتصاد اياالت متحده )1983

بررسی فرآيند کار و سازماندهی، تجزيه و تحليل ) کامل نشد
-و جايگاه آن در اقتصاد بين" پرو پيمان و ضعيف"کورپوراسيون 

 اشاره ی اساسی چپهمگی بر دغدغه) 1996گوردن سال (المللی 
جا که  من از آن آگاهی دارم ديويد ای که تا آندارد، اما به دغدغه

-ی جديد است، جامعهماهيت يک جامعه: هرگز رسمًا به آن نپرداخت
ی کسانی است که تحت ستم و استثمار و های همهای که تجسم آرمان

کنم به خاطر در من فکر می. در شرايط امروزی از خود بيگانه اند
ی کسانی که زير ی بهتر در دفاع از کرامت همه نداشتن واژهاختيار

چنان از به اند، وظيفه داريم هماين پرچم زندگی و مبارزه کرده
اما . برای جامعه جديد ادامه دهيم"  سوسياليسم " کارگيری اصطالح 

بايست همواره ی خود میاين اصطالح به خاطر ماهيت ويژه
 بايد هميشه تازه کرد و خواستار آن بازتعريف شود؛ محتوای آن را
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ی اين  دقيقًا به اين ترتيب است که همه-بود که اين کار ادامه يابد 
کنفرانس تابستان امسال به موضوع . کندقضايا همواره معنا پيدا می

من صحبتم را، که اميداوارم ديويد . اختصاص دارد"  بديل"کلی 
با علم به . دن به اين بحثدانم در ياری رسانبپسندد، ادای سهمی می

مان نباشيم، که ممکن است در اين اردوگاه تابستانی متوجه وقتاين
ها هفت تزم را ابتدا و پيش از بازگشت و توضيح مفصل يکايک آن

ی در زمان حال که نکبت سلطه: کنم پيام اصلی ساده استبيان می
فرا گرفته ی زمين را داری و تخريبی که به همراه دارد کرهسرمايه

بينانه و است، داشتن ديدگاه پرتوانی از بديل سوسياليستی که هم واقع
الزم است هر . بخش باشد به ضرورتی مطلق تبديل شده استهم الهام

ذره از آگاهی و حساسيت اخالقی را برای ارتقاء ديدگاه خود از 
رسند، به غنای ای به کار گيريم که در آن مردم به کمال میجامعه
توانند برای رشد و شکوفائی خود با کنند و میحی دست پيدا میرو

ديگران به چالش برخيزند، جامعه ای که در آن کار و تفريح و سهم 
  شوند، تر از يکديگر جدائی ناپذير میتوليد و مصرف هر چه بيش

 در دفاع از سوسياليسم
:آينده در حال  

" رشد آزاد هر فرد"، ای که در آن، به بيان بياد ماندنی مارکسجامعه
کنم بهترين تعريف گاه فکر می. باشد" رشد آزاد همگان"واقعًا 

-ای است که در آن هر کس صبح با شادی بر میسوسياليسم جامعه
را بايد شهامت آن. خيزد و مشتاق روزی ا ست که در پيش رو دارد

مرا به خاطر ا ستفاده از اين (داشته باشم عليه همه گند و کثافتی 
-که ضد ديدگاه ما رويهم تلنبار کرده) صطالح غير آکادميک ببخشيدا
و " در کار نيست" جامعه"، چيزی به عنوان "بديلی وجود ندارد "-اند

.  پرچم رويکرد دموکراتيک را برافراشته نگه داريم-از اين قبيل
-لوژیبديل قرن بيست و يکم ايدئو" گريز ناپذير بودن بازار"ی ايده

هائی چون بتنی بر سلطه و کنترل است، ايدئولوژیی مهای کهنه
اما برای احتزاز اين پرچم به ". ی پروردگاراراده"و " قانون طبيعی"

بينم که  آری، با احتياط الزم، اشکالی نمی-تکوين يک مدل نياز داريم
 مدلی از سوسياليسم که در مفهوم مورد -گذاری کنمآن را ُمدل نام

  .نظرم پرتوان و قوی است
مخصوصًا، مدل مورد نظر بايد از واژی ترکيبی و بی روح 

ی سوسياليسم بازار که مثًال در ايده. فراتر رود" سوسياليسم بازار"
) 1994" (ای برای سوسياليسمآينده"اثر جان رومر تحت عنوان 

توصيف شده است، تفاوت چندا نی با آن چيزی ندارد که زمانی 
شود اين ايده به باوری تسليم می. شدیناميده م" داری مردمیسرمايه"

که بتوان " بيش از حد پيچيده است"که جامعه که مبتنی است بر اين
طرح . بينی شده قرار دادرا تحت کنترل دموکراتيک پيشآن

سوسياليسم پرتوان چيزی نيست جز برپايی جنبشی با ديدگاه خاص 
ومت کند و از داری مقاخود که بتواند در مقابل وضع موجود سرمايه

های زندگی ی جنبهرود، نظامی که در حال حاضر بر همهآن فراتر 
  . شخصی و اجتماعی سلطه دارد
  :  اند ازبنابراين، هفت تز من عبارت

-داری نيستند،  اما بازار سرمايهی بازارها، بازار سرمايه همه-1
  . داری فراگيرنده است و بايد از آن فراتر رفت

های مثبت و منفی اساسی، داری قرن بيستم درسمايه تجربه پساسر-2
تواند ی قرن بيست و يکم ما در بر دارد و تنها چپ میبرای پروژه

  . آن تجربه را ارتقا دهد
ی اساسی  هماهنگی اقتصادی غيربازاری ممکن است و جنبه-3

تواند دموکراتيک باشد که هم متمرکز و هم دارد، اما در صورتی می
  .اشدنامتمرکز ب

  . شودرود بلکه پژمرده می بازار سوسياليستی از بين نمی-4
ی داری جنبه تحريف بوروکراتيک اقتدارمدارانه برای سرمايه-5

  . کارکردی دارد و برای سوسياليسم غير کارکردی
ی زندگی به پيش های بالندهآيد که کيفيتعطف مهمی پيش می نقطه-6

  . شودل میوری تبديشرط رشد کارآيی و بهره
تر باشد، عملی و کارآتر است، و تاثير  هر چه ديدگاه ما راديکال-7

  .تر استی آن بر مبارزات امروزی نيز بيشبالقوه
 . دهماکنون هر يک را به نوبت توضيح می

داری داری نيستند، اما بازار سرمايهی بازارها سرمايههمه -1
  .فراگيرنده است و بايد از آن فراتر رفت

کند تا به نگرشی داری بيش از حد تالش میايدئولوژی سرمايه
تقدس بخشد که ويژگی اش ضد اجتماعی، ضد " بازار"انتزاعی از 

اما اين تصور به طور خود . تاريخی، ابدی و ضروری بودن آن است
اين تجربه در . شودبه خود در تجربه معمولی مردم بازسازی می

ی خويش پيش بنای واقعيت ويژهخاص خود ظاهرًا بر م" روزمرگی"
بر . در واقعيت، اما، چنين تصوری سطحی و ظاهری است. آيدمی

ايدئولوژی بازار اساسًا : توان بيش از حد تاکيدکرداين نکته نمی
" های ايدئولوژيکدم و دستگاه"های ی خود را از طريق فعاليتسلطه
 اين .آوردبه دست نمی) دولت، رسانه، آموزش(داری سرمايه

ايدئولوژی به طور خودانگيخته از بطن زندگی روزمره غليان پيدا 
بينيم ايدئولوژی بازار بر کننده است که میبنابراين، مايوس. کندمی

های عالمانه آمده است؛ در چپ اثر گذاشته و در بسياری از رساله
ها، بازار با تکوين  تاريخی مشخص سرمايه داری خلط و اين رساله

بازارها : اين رويکرد بينش اساسی را در نيافته است. شده استاشتباه 
های داری هستند که خود را در شکلواقعيات به لحاظ اجتماعی ريشه

در . اندداری متبلور کردهداری و پساسرمايهداری، سرمايهپيشاسرمايه
طور که مثًال تحميل اين نظر به داری، همانآميختن بازار با سرمايه

که  مبنی بر اين-نظری که مارکس با آن کامًال بيگانه است -مارکس 
گذاری به طور کامل و مستقيمًا تنها به ی کاالها و ارزشمطالعه

داری تعلق دارد، فقط در خدمت يک هدف تئوری جامعه سرمايه
گوئی و ای و به پيشاين کار سوسياليسم را به ايدئولوژی هزاره: است

اش سرنگونی سرائی، معنیاين قيامت. ندکرخدادی انجيلی تبديل می
 گفتن اين مساله به -داری  استی حاکمه سرمايهناگهانی نه فقط طبقه
-چه با مناسبات بازاری ربط پيدا می بلکه هر آن-تنهايی کافی نيست

ای ی انديشيدن شيوهاين شيوه. پول، قيمت، دستمزد و غيره: کند
ی تفکر، عالقه مردم به يوهاين ش. رمانتيک و کامًال عرفانی است
کند يعنی به نظام مبتنی بر واقعيت سوسياليسم را نه زياد بلکه کم می

، فهم که از ارزش بررسی جدی برخوردار است، چرا که اين شيوه
  . دهدمردم نسبت به سوسياليسم را کاهش می

داری که منحصر به فرد ی بازار سرمايهکيفيت تاريخًا فراگيرنده
های شکل. دهدی مادی سوسياليسم پرتوان را تشکيل مینهاست، زمي

-های سادهداری، بی شباهت به روشبازار در چارچوب نظام سرمايه
برد استثمار بازار، نقش حياتی در پيش) داریپيشاسرمايه(ی مناسبات 

قدرت اخذ ارزش اضافه به اين بستگی دارد که . داری داردسرمايه
داری، به آن همه عناصر توليد سرمايهارزش اضافه و به همراه 

فرآيند . کندخصوص نيروی کار، در شکل ارزش تجلی پيدا می
جويی بر داری، روندی است که منطق بازار را به سيطرهسرمايه
 نه -داریبازار سرمايه. داردهای زندگی اجتماعی وا میی بخشهمه

 زندگی   زندگی خانوادگی، مناسبات شخصی و-بازار به طور عام
اين . دهدرا مورد تاخت و تاز قرار می") ی مدنیجامعه("اجتماعی 

دهد که برابر های در جستجوی مالکيت را رشد میبازار فرديت آدم
تر، اين بازار از همه مهم. يافته استنهاد فرد انسانی واقعی و کمال

") شبيه هوا"مثل فرايندی(واقعيت يک فرايند اجتماعی عنان گسيخته 
افتند، آورد؛ امور به سادگی اتفاق می غير عمدی را به وجود میيا

واقعيت، سپس، ايدئولوژی را ارتقا . ی انسانيعنی مستقل از اراده
  :دهدمی
) ا نسان گرگ انسان است."  (توانند طبيعت بشر را تغيير دهندنمی" 

  .و ازين قبيل
گانگی و عنان گری، از خود بيی قطبیها ضرورتًا ايجادکننده"بازار"

داری از قدرت ايجاد چنين اما بازارهای سرمايه. گسيختگی نيستند
داری چنين کاری را نه بر بازارهای سرمايه. اموری برخوردارند

-ی اين جنبهدهند که همهحسب تصادف بلکه به اين خاطر انجام می
ها اين. های زندگی در اين جامعه از کارکرد معينی برخوردارند

اين به باور . اندداری اسی جهت بازتوليد قدرت سرمايهشرايط اس
نه فقط نقد معمولی از : باشد" سوسياليسم بازار"من، بايد پاسخ ما به 

ی بلکه نياز به فرارويی سياسی همه جانبه از شبکه" شکست بازار"
. گذارِی زندگی اجتماعی داردهايی که ريشه در ارزششناسیآسيب

داری برای ماست و فقط به لحاظ سياسی يهاين شبکه  ميراث سرما
توان با آن مخالفت کرد، يعنی با طرح رويکرد دموکراتيک به می

 . مثابه اصل بديل و راهنما
های مثبت و منفی داری قرن بيستم درسی پساسرمايه تجربه-2

ی قرن بيست و يکم ما در بردارد و تنها چپ اساسی برای پروژه
  . ارتقا دهدتواند اين تجربه رامی

کنيد که مثًال اين پرسش که اگر فکر می.  ناچاريم مسائل را بپذيريم
ديگر به بايگانی تاريخ پيوسته " اتحاد شوروی چگونه نظامی بود؟"
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 شما خواهد چون شبحی به سراغاست، دوباره باز خواهد گشت و هم
  .آمد

ضعف نسبی چپ در قرن گذشته که در اثر جنگ و رکود اقتصادی 
ای کشيده شد، شکافی را به وجود های تودهيوسته به رهبری جنبشپ

کم، اجتناب از آن کار آورد که اگر چه گريزناپذير نبود، اما دست
هايی آن. انقالب شوروی ما را به انشقاق کشاند. بسيار دشواری بود

چون طبقات حاکم  هم-ام من هم از آن طيف-که از آن حمايت کردند
-اهد بودند که اتحاد جماهير شوروی در نظام سرمايهداری، شسرمايه

حمايت از اين پيروزی، . داری جهانی شکاف عظيمی به وجود آورد
چپ طرفدار شوروی پس از . ی هنگفتی به همراه داشتاما، هزينه

هم  (TINA) "بديلی وجود ندارد"ی شعارتحمل ضربات خردکننده
ادی پذيرفته است و در ای غير انتقاکنون واقعيت جديد را به شيوه

ای نظری را هم کنار ی سوسياليسم به عنوان پروژهعين حال ايده
. کردگذاشته است ، يعنی مبنايی که داوری مستقل را تضمين می

داری، به نوبه خود، منابع فرهنگی، روانی، هژمونی سرمايه
  اطالعاتی، مذهبی و آموزشی خود را به کار گرفت تا قالب ذهنی 

  از سوسياليسمدر دفاع
:آينده در حال  
 

ای ای را عليه شوروی  ايجاد کند، تقريبا الگو و مدل اساسیگسترده
که اتحاد جماهير شوروی و کشورهای متحد ا و در اروپا و آسيا را 

  .به هر شر قابل فهمی مرتبط ساخت
اکنون برای چپ طرفدار شوروی وقت آن رسيده است که خطرات 

هايی را ردگی نا سنجيده به احزاب و دولتانزوای فرهنگی و سرسپ
گويند، های انقالبی کارگری سخن میبپذيرند که به نام جنبش

هايی به عقب ماندگی مخصوصا جاهايی که چنين احزاب و دولت
ها را به انزوا داری آنفرهنگی و اقتصادی دچارند و جهان سرمايه

روی وقت اما برای اپوزيسيون، يعنی سنت ضد شو. کشانده است
ی سروری ها تا چه اندازه بازتاب دهندهآنست که بپذيرند انديشه ی آن

- ی خط فکری ضد شوروی است، خطی که در بافت فکریگسترده
ای برسند که سياسی که به بلوغ سنیشان جای گرفته بود پيش از آن

  .شوند
الزم ا ست . آمده باشيم وظيفه جاری روشن است" طيفی"از هر 

داری قرن بيستم، چه مثبت و چه منفی، را ب پساسرمايهی تجارهمه
ها بياموزيم و طی اين مسير با هريک از دشمنان درک کنيم و از آن

آنهم (ی نظرات منفی ا لبته پرونده. رو شويمروبه) هرکه باشد(خود 
انحرافات عصر استالين، حبس : تر استشناخته شده) به دالئل روشنی

پيروی کورکورانه، افزايش قدرت و جمعی، و کشتارهای دست
ی زندگی شخصيت يک رهبر واحد؛ سياسی کردن بيش از اندازه

 - ساالری، قدرت و مقام پرستیفرهنگی، علمی و آکادميک، ديوان
ها را بايد به لحاظ تاريخی و به طور مشخص تجزيه و ی اينهمه

حتی در درون (چه در باره تجربه شوروی اما آن. تحليل کرد
URPF (ی دستاوردهای مثبت آنست و اين نا شناخته است، گستره

  . دستاورد ها هم اجتماعی و هم فنی اند
در اين جا فرصت نيست که اين موضوع را به تفصيل بررسی کنم 

 1979قطعنامه : کنمولی به طور مختصر به نکات چندی اشاره می
- جانبههای همهی دگرگونیی اقتصاد، زمينهی برژنف در بارهدوره

شوراهای : ای را در راستای دموکراسی عميق اقتصادی فراهم آورد
های خود را ها به وجود آمد که مسئوليت داشتند نقشهتيمی در بنگاه

. های خود را اداره کنندريزی و به اجرا در آورند و بودجهطرح
ها بر ها و هم مديران بنگاهانتخابات مستقيم، هم برای رهبری تيم

بخش متغير (ها های مشارکتی ساخته شد که پاداشسيستم. قرار شد
برای " هنجاری"گذاری را در پيوند با معيارهای ارزش) دستمزد

  . ها و افراد تعيين کنند ها، تيمکارکرد بنگاه
ای پيدا کرد و انتخاب مستقيم رهبری بنگاه خصلت يک جنبش توده

الزم به گفتن .  در صنعت شوروی کامًال مستقر شد1985در سال 
-که با پيشنيست که اين سيستم چهار سال بعد ملغی شد يعنی زمانی

در تقابل قرار گرفت، همان " مالکيت خصوصی"های شرط
روس تکامل " مافيای"طرفداران مالکيت خصوصی که امروزه به 

ی کوتاه از شکوفايی دموکراسی صنعتی بی اين دوره. اندپيدا کرده
.  کشورهای اروپای شرقی يا آسيا مانند نداشتنظير بود، که در ديگر

مورد کوبا با وضعيتی که تحت شرايط توسعه نيافتگی و محاصره (

ست که الزم است جداگانه مورد یااقتصادی داشت، مورد ويژه
  .) بررسی قرار گيرد
ی ادعاهای اروپای غربی و آمريکای شمالی را در نظام شوروی همه

ها با محافلی که زندگی کاری آن: "ی چونسايه قرار داد، ادعاهاي
توجه داريد که  اکنون . (و غيره" گيری جمعیتصميم". "کيفيت است

که  اتحاد جماهير شوروی از بين رفته است کسی در آن باره صحبت 
خشم انباشت شده و فرو خورده . اين دوره متاسفانه کوتاه بود) کندنمی

داری استالين از قدرت به زمام هايی که  تحت نسبت به سوء استفاده
های لطيف دموکراسی عمل آمد بعدها زبانه کشيد و جوانه

ای که بازتاب نابسندگی اين انفجار توده. سوسياليستی را نابود کرد
تر از آن بود که امکانات مثبت جامعه ی سوسياليسم آغازين بود، قوی

اما زمانی . نيمداشوروی بتواند بر آن غلبه کند و نتايج آن را هم می
که اين امکانات مثبت وجود داشت، در نهادهای بی نظير 
سوسياليستی تجسم پيدا کرد و اکنون اين امکان برای کل چپ جهانی 
هست و ضرورت دارد آن حقيقت را به رسميت بشناسند و از آن 

  .بياموزند
- همآهنگی اقتصادی غيربازاری ممکن است و جنبه-3

رتی دموکراتيک است که هم ی اساسی دارد اما در صو
  .متمرکز و هم غير متمرکز باشد

-برنامه: ايمهای دوگانه عادت کرده ما به انديشيدن در قالب تضاد
در مقابل بازار، کنترل مرکزی در مقابل ") دستور"يا (ريزی 

: اين عادتی سطحی و ظاهری است. خودمختاری محلی و ازين قبيل
زه پيش پا افتاده است در برابر تامل اين نوعی جايگرينِی بيش از اندا

محتوای اجتماعی واقعی در :  ی آنچه واقعًا اهميت داردجدی در باره
اين عادت چنان در خودآگاهی ما . ی سطوح همآهنگی اقتصادیهمه
دار است که به تالشی جانانه و به يک مبارزه سخت و دراز ريشه

ما، .  آن غلبه کردمدت نياز دارد تا بتوان از آن فراتر رفت و بر
عادت " ريزی مرکزی شورویبرنامه"مثًال، چنان به بحث پيرامون 

 ما تقريبًا به يک ورد تبديل شده است، به عبارتی که ايم که برایکرده
ريزی مرکزی با برنامه"اما تقابل. توان از آن خالصی يافتنمی
ی، ، به باور من، خطای بزرگی است، خطائی مفهومی و تجرب"بازار

خطای تجربی به اين دليل که در هيچ زمانی در تاريخ اتحاد جماهير 
-شوروی بيش از سهم کوچکی از کاالها و خدمات در مرکز، برنامه

ی مفصل منابع و  محاسبه-های مادیشمار موازنه: شدريزی نمی
اين .  تجاوز نکرد1500 در سطح مرکزی هرگز از -مقصد کاالها

اغلب . طور نيستاد باشد ولی اينرقم ممکن است به نظر زي
هايی بود که ی بنگاهشد، فرآوردهريزی میکاالهايی که بايد برنامه

ای و گزارش شده بود که مسئوليت آن در سطوح کشوری، منطقه
به بيان ديگر، تا حد بااليی . تری برخوردار است کمشهری از اهميت

 البته به معنی آن اين. (واگذاری اختيارات و عدم تمرکز وجود داشت
در تاريخ، ): گيری دموکراتيک يا کارآمد بودنيست که تصميم

های اند و کارآمدی پيش شرطمستبدين محلی فراوان وجود داشته
  .) زيادی دارد

-ی مفهومی دارد که به جوهر مساله میاما اين امر معموًال جنبه
ما . غاز کنيمريزی و هماهنگی آبنابراين از تمايز بين برنامه. پردازد

کنيم که در حقيقت وقتی استفاده می" ريزیبرنامه"از اصطالح 
تصور يک الگوی منسجم : است" همآهنگی اقتصادی"منظورمان 

توليد، مبادله و توزيع کاال بين نهادها و افراد و سپس به اجرا در 
چه ريزی را بايد برای آنبه عقيده من، واژه برنامه. آوردن آن الگو

هايی برای تکوين محيط ساخته تدوين شيوه: هست حفظ کردواقعًا 
ی مشخص، استفاده از منابع، رابطه ی بين فضاهای سکونتی و شده

ريزی در واقع برنامه. توليدی و توازن زيست بومی برای آينده
ريزی تا آن جا که اين برنامه:  بستان حقيقی-عبارتست از بده 

ردم در نهايت امر، سرنوشت دموکراتيک است، به معنی آنست که م
. بخشندگيرند و مسير تکامل ا نسانی را شکل میخود را به دست می

ی هماهنگی ريزی، بر موضوع کم دامنهمن، اما، به جای برنامه
  . شوممتمرکز می

باشد، مانند اغلب " گسيختهعنان"تواند خودانگيخته و هماهنگی می
داری ها در شکل سرمايهبازار. های تاريخی مناسبات بازاریشکل

دهند و در های خصوصی را بزرگ جلوه میخود، قدرت سرمايه
توانند بسيار فشرده های خصوصی میاين سرمايه. دارندپرده نگه می

و نه هماهنگی " اندکم اهميت"نه بازارهای کنونی . و متمرکز باشند
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هماهنگی غير بازاری در ". پر اهميت"غير بازاری ذاتًا امری 
سطح سياسی آن که شامل کل موجوديت (طوح گوناگون از متمرکز س

های فردی يا بنگاه(تا غير متمرکزترين ) شود ای می منطقه–سياسی 
  . نيز وجود دارد) هاهايی در داخل بنگاهتيم 

داری، به مرور زمان هماهنگی متمرکز بازار در بافت نظام سرمايه
اين پويايی : کندايش پيدا میجايی هماهنگی غيرمتمرکز گربه جابه

تضاد بين سطوح متمرکز و غيرمتمرکز . ذاتی انباشت سرمايه است
. دهد که در بطن فرآيند اجتماعی قرار داردکشمکشی را بازتاب می

. به گمان من، قضيه در يک بافت سوسياليستی بسيار متفاوت است
دهد، وقتی هماهنگی خودانگيخته جای خود را به هماهنگی سياسی می

ای هم زيست با تر رابطههای متمرکز و غيرمتمرکز بيشسطح
هماهنگی : به بيان ساده. ای هم ستيزانهکنند تا رابطهيکديگر پيدا می

متمرکز مفيد و موثر پيش شرط هماهنگی مفيد و موثر غيرمتمرکز 
: های متقابل اموری واضح و روشن اندضرورت. است و بر عکس

ها، هنجارها،  قيمت-آوردشفافيت فراهم میسطح متمرکز، ثبات و 
  . کنندشرايط عمومی ساختاری حد نياز به کاال و منابع را تعيين می

 در دفاع از سوسياليسم
:آينده در حال  

  
اين چارچوب استوار برای واحدهای غير متمرکز، اين امکان را 

  نگاه ب-کند که بتوانند به محاسبه، مقايسه و عمل اقدام کنندفراهم می
ی ها به جای هرج و مرج آمارِی بدون نقشههای محلی و تعاونی

-بازار عنان گسيخته، محيط کالن منضبط و آموزنده به دست می
شرايط گزينش حقيقتًا عقالنی را " بازار"هماهنگی کالن و نه . آورند

ی استوار باشد، به فعاليت ٌخردی که دارای زمينه. آوردفراهم می
سازد، يعنی ات مناسب مفيد و قابل تنظيم فراهم مینوبه خود اطالع

اِی بدون هماهنگی توده. های جمعیتبديل دانش محلی و ويژه به داده
های مشارکتی در سطح محلی، مرکز از واقعيت دور شده و داده

بدون . دهندسطح کالن آن، به هنگام بودن خود را از دست می
توانند های غير متمرکز نمیهای کالن و مدون، تعاونیمجموعه داده

هماهنگی ) هاینقشه(های نيازهای خود را بشناسند تا بتواننند پروژه
  . خود را بسط و گسترش دهند و به اجرا گذارند

را در " ريزی مرکزیبرنامه"بنابراين مساله هرگز اين نيست که 
آماج سوسياليستی که در . قرار دهيم" عدم تمرکز بازار"تقابل با 
ی قرن بيستم ريشه دارد ولی در حد محدود تحقق يافت، تجربه

ای بود که در آن سطوح عبارت از سيستم هماهنگی همه جانبه
ای هم زيست به گونه) و ا لبته سطوح ميانی(متمرکز و غيرمتمرکز 

تری را به اين فعاليت با يکديگر تعامل داشتند و تعداد هر چه بيش
  زحمتکشانی که قادر و مايل بودند یکه همهکردند تا زمانیجلب می

به لحاظ اجتماعی و سياسی فعال باشند به عنوان بخشی از اين پروژه 
جدايی بين کار مربوط به مديريت يا کار فکری يا . به شمار روند

اين است . رودخالقه و کار توليدی روزمره به تدريج از بين می
گی مرکزی اين دموکراسی بدون هماهن. دموکراسی سوسياليستی

توان به هماهنگی تواند وجود داشته باشد، اما آن را هم هرگز نمینمی
اين دموکراسی به وضوح با خودمختاری محلی . مرکزی تقليل داد

اين دموکراسی در نبود . بدون هماهنگی مرکزی خوانايی ندارد
يا به ) بازار(هماهنگی مرکزی يا به هرج و مرج خودانگيخته 

 پسرفت به -بديل پسرفت . کندزوی زوال پيدا میواحدهای مستبد من
 هماهنگی همه -بازاری کردن عنان گسيخته  يا به مرحله پيشا تمدن 

  .  جانبه است
استفاده کردم که يقينًا بر افراشتن يک " گزينش عقالنی"از اصطالح 

تر از شوم بگويم گزينش عقالنی مهموسوسه می. دهدپرچم معنی می
هايی که آن. ها واگذاشته شودش عقالنی مارکسيستآنست که به گزين

ی کارگر، رهبری کنند و در خصوص براين نظرند که به نام طبقه
استفاده از منابعی تصميم بگيرند که هم اکنون در مالکيت طبقه 
کارگر قرار دارد و به عنوان کل جامعه سازمان يافته است، بهتر 

شود، از خود ی مربوط میگيراست وقتی مساله به معيارهای تصميم
ی واحد اين نظر که يک وضعيت اجتماعی بهينه. هشياری نشان دهند

همين . توان به سرعت کنار گذاشتو بی نظير وجود دارد را می
ی نيمه بهينه توانيم بپذيريم که پارامترهای يک نتيجهطور هم می

 نتيجه آن )بينانه تحقق بخشيدتوان به طور واقعای که میبهترين ايده(
هماهنگی بر پايه "را آن) 2002(چيزی خواهد بود که پت دوين 

های کار، تبادل نظر روشمند و مداوم در تعاونی: ناميد" مشورت

مبتنی بر جنسيت، (جماعات مسکونی، آموزگاران، جماعات فرهنگی 
و کسانی که هماهنگی خطوط عمومی کار را تحت ) قوميت و زبان

جا در اين. کنندطور دموکراتيک نمايندگی میکنترل، سرپرستی و به 
ها اين. ها يا هنجارهای پيچيده اشاره کنمخواهم به مفهوم شاخصمی

-ها و درآمدها بايد معيارهای چندهائی است که طبق آن قيمتفرمول
عالوه بر اجرای موفق برنامه با . ی موفقيت را بازتاب دهندگانه

-داری نيز دنبال میتصادی سرمايههای اقهايی که در بنگاه شيوه 
شود، آوری خالصه میشود، احتماًال در نوعی سنجش از سود

های تواند وجود داشته باشد که اجرای موفق هدفمعيارهايی نيز می
های آيا يک تعاونی کار به هدف. گيری کندسوسياليستی را دقيقًا اندازه

سيتی، نژادی،  جن(ها خويش، و جامعه خود در غلبه بر نابرابری
دست يافته است؟ يا در ايجاد پيوند با مدارس، ) شهری يا روستايی

های اجتماعی؟ يا ها و سازمانمقامات مستقر در محل و ديگر گروه
های گردش و بهبود کار و در مراقبت از محيط؟ يا در بسط نظام 

های هرمی موجود در نيروی کار؟ يا در فائق آمدن بر نابرابری
ها و مهارت در بخش متعلق به خود و در سطحی آوریفنمشارکت 
توان گسترش داد ولی کافی است اشاره تر؟ اين فهرست را میعمومی

کرد که محاسبه و ارزش گذاری سوسياليستی دارای امکانات 
ی بازار قرار ست که در اختيار هيچ روند خود انگيختهایگسترده

بازار "قعًا موجود يا در داری واندارد، خواه در بازار سرمايه
  . فرضی" سوسياليستی

آيد هماهنگی دموکراتيک چند سطحی را به تصويری که به وجود می
ی پيچيده و مبادله گذارد که در آن مذاکره سياسی با محاسبهنمايش می

از غيرمتمرکز به (ی بين سطوح رابطه. ا طالعات ترکيب شده است
- گزينشی و نيمه منسجمی همنيمه" برنامه"به ) متمرکز و برعکس

ی دانش محلی و هم دهندهبخشد که از يکسو، هم بازتابگرايی می
های کار از امکانات خويش است و از ديگر بهترين برآورد تعاونی

ی مرکز، توانائی آن درجذب سيستم کنندههای هماهنگسو ظرفيت
اقتصادی دارای اندازه و سنجش، اجتناب از مشکل فضای بسته و 

اکنون با . ها و معيارهای درازمدت کنترل شده استاجرای هدف
ای به آيا چنين برنامه. شويمرو میناپذيرزير روبهپرسش اجتناب 

  لحاظ فنی قابل جرا است؟ 
ی ی مجلهی ويژهای که در شمارهپال کاکشات و الن کاترل در مقاله

هايی  بديل:ريزی نظری سوسياليسمپايه"تحت عنوان "  علم و جامعه"
اند، در پيوند با تجربه آورده" داری و دست نامرعیدر برابر سرمايه

های نوع شوروی اجرای در نظام:"دهندگونه نظر میشوروی اين
های تکنيک . شدهای مادی فقط به صورت ناقص انجام میموازنه 

هايی که الزم بود ترازهای پردازش اطالعات وجود نداشت، تکنيک
اکنون، اما،  اين امکانات وجود . ه طور کامل انجام دهندمادی را ب

کنم که البته ها تاکيد میی آنمن بر آخرين جمله) 2002:55" (دارند
آوری اطالعاتی مدرن ی فنبه امکانات عظيم و عمدتًا دست نخورده

داری که هما هنگی همه جانبه در حتی تحت نظام سرمايه. اشاره دارد
های درونی به وجود های بزرگ شبکهتآن ممکن نيست، شرک

های درونی برای ارتباطات، انبارمتمرکز و غير سيستم: اندآورده
-روشن است که به لحاظ فنی می. متمرکز اطالعات و پردازش آن

های درونی  شبکه -انگيز استانداز آن هيجانتوان و به نظرم، چشم
قتصادی وسيع بسط ای بالنده به يک شبکه ابنگاه صنعتی را به شيوه

ی هماهنگی پردازانه شبکهها را يکبار خيالاين شبکه. و گسترش داد
اين  ) 2001اليبمن (نام گذاشتم  "  E-COORDI-NET"اقتصادی 

آوری و تنظيم ای محلی را پيوسته جمعهای برنامهها نوآوریشبکه
های هماهنگی مرکزی که همه و البته نه فقط هيئتکند به طوریمی
ی گرايشات را در نظر گيرند و در عين حال توانند مجموعهیم

ای را به لحاظ اجتماعی نيمه های برنامهها و شاخصهميشه قيمت
مرکز مسئول است و حق دارد . ای ارائه کنندبهينه و به شکل رايانه

جايی دوباره راهنمايی کند که به مداخله کند و ابتکارات محلی را آن
ها دارائی اجتماعی اند و نه دارايی بنگاه.  استرسد ضرورینظر می

های های موجود کار و واگذاری قدرت به تعاونیخصوصی، تعاونی
اما سيستم . شوندکار هميشه بدين ترتيب تعريف و مشخص می

هماهنگی چند سطحی شبکه اقتصادی هماهنگی ديرکردهای بين 
اين . کند میرا حذف" اجرا"و " برنامه"پيشنهادها و دالئل و بين 

شود که شمار رو به افزايشی از فرآيند به روندی پيوسته تبديل می
اين هم به نوبه خود . تواند به خود جلب کندزحمتکشان را می

دموکراسی سوسياليستی است که هميشه ناکامل و ناتمام است و 
ی سطوح در روند چند همه. همواره بايد تصحيح و تجديد نظر شود



 21

کاردر . آوری اطالعاتی آشکار و قابل رويت اندنسطحی به يمن ف
 در سطح مرکزی با بحث -گويم و با کنايه می-ی سطوح از جملههمه

آيا الزم است اشاره . عمومی فعال ودرفضای شفافييت پيش می رود
 - علنيت و فرهنگ بحث درست و واقعی-کنم که اين وضعيت حياتی

 فضای -ی فقدان دو فضا در شوروی اساسًا وجود نداشت؟ اهميت نسب
ای مدرن، در تکوين آوری ارتباطاتی يا رايانهنظری يا سياسی و فن

شکست نظام شوروی در تغيير خود و حفظ قدرت دولتی در قرن 
  . تواند داوری کندبيستم را هر کس می

اما به گمان من، بايد روشن باشد که امکانات هما هنگی دموکراتيک 
 مثابه بديلی برای وانهادن آگاهانه آن، به متمرکز و غير متمرکز به

چنان به طور کامل مورد بررسی قرار نفع بازار خودانگيخته بايد هم
 . داد
 

   بقيه در شماره آينده
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