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  اوضاع و احوال سياسی ايران
  با رفيق محمد رضا شالگونیگفتگو 

 
هفدهم  ( 2007برگرفته از گفتگوی راديو برابری در تاريخ هشتم سپتامبر 

ال سياسی اوضاع و احو: با رفيق محمد رضا شالگونی درمورد )  شهريور 
، عزل و نصب های اخير رژيم، رويا روئی دولت آمريکا باحکومت ....ايران

اسالمی، رواج شايعات حمله برق آسای نظام آمريکا به ايران، راه های 
پيشروی جنبش های اجتماعی، گسترش موج سرکوب ها و اعدام ها، تغيير 

ازدهم و تحول در ميان جريان های اپوزيسيون و سند سياسی گنگره دو
 " ...راه کارگر" سارمان 
در اين دو سه هفته گذشته ، باز هم شايعاتی پحش شد مبنی بر : برابری

احتمال حمله برق آسای آمريکا به ايران، هر چند وقت يکبار اين شايعات 
اين شايعات از کجا سر چشمه می گيرند و چرا رواج داده . پحش می شود 

اله را نگاه کنيم ، هنوز خط تحريم و می شوند ؟ اگر از  طرف ديگر هم مس
جنگ تمام نشده، عليرغم خبرهائی که در مورد توافقات آژانس با مذاکره 

از سوی ديگر رژيم فرمانده سپاه . کنندگاه حکومت اسالمی، رسيده است 
پاسدارانش را عوض کرده و بجای صفوی ، جعفری آمده؛ رفسنجانی عالوه 

م، رئيس مجلس خبرگان رژيم هم شده بر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظا
اين تحوالت رژيم در چه . است که در رقابت با جنتی از جناح ديگر بود

ارتباطی است ؟ آيا بوجود آوردن نوعی تعادل جديد در رژيم برای مواجه با 
شرايط بين الملی و فشارهائيست که وجود دارد؟ دست آخر اينکه مسير پيش 

ی در ايران از چه راهی می گذرد و چالش روی جنبش های اجتماعی وسياس
های پيش روی آن چيست ؟ چگونه در شرايط کنونی مبارزات مردمی می 
تواند عليه ظلم و ستم حکومت اسالمی و برای آزادی و دموکراسی اوج 
بگيرد و گسترش يابد؟ همه اينها را با آقای محمد رضا شالگونی درميان می 

 . م و روز بخير می گويم بشما آقای شالگونی سال. گذاريم 
من هم به شما و شنوندگان عزيز سالم عرض می کنم ، زنده : شالگونی

 !باشيد 
شايعاتی : آقای شالگونی اجازه بدهيد از همان نکته اول شروع کنم: برابری

که دال بر احتمال حمله برق آسای آمريکا به ايران هست، از کجا سرچشمه 
  می گيرد؟ می گيرد و اساسًا چرا سر چشمه

از يکطرف وضعيت آمريکا در داخل و حتی در داخل هيات ! ببينيد: شالگونی
حاکمه آمريکا طوريست که امکان حمله حاال و در اين شرايط خيلی عجيب 

يعنی واقعيت اينست که حاال بررسی مساله عراق در . به نظر می رسد
ه آمريکا دستور کار است که بايستی نتيجه آن را در سپتامبر به کنگر

گزارش بدهند و بودجه عراق درگرو اين گزارش است و بنابراين شروع 
کردن جنگ ديگری در گرما گرم اين ماجرا، از يک نظر خيلی عجيب بنظر 

از يکطرف ديگر در بين هيأت حاکمه آمريکا يک نوع توافق . می رسد 
وجود دارد که  جمهوری اسالمی در نتيجه سياست خاورميانه ای خوِد 

در حاليکه در عراق چشم انداز بهبود اوضاع ديده . مريکا، تقويت شده استآ
نمی شود، جمهوری اسالمی نيرومندی که متحدينی در اينطرف داشته باشد 
که شيعه باشند و قبًال مراوداتی با آن داشته اند و حاال هم دارند، برای 

که "  هادموکرات" حتی . آمريکا عجيب خواهد بود که به آن حمله نکند 
مخالف بعضی طرح های بوش هستند، در اين مورد اصًال ترديدی بخود راه  

" مثًال دو نفر از کانديداهای . نمی دهند که بايد جلوی ايران را گرفت 
 در مورد اينکه ايران را نبايستی -  هيالری کلينتون و اوباما–" دموکرات ها

 هسته ای اش و  ادامه انرژی-بصورت کنونی، يعنی شرايطی که دارد 
 تحمل کرد، صراحتًا همان حرفی را می زنند که بوش می - نفوذش در عراق 

 . زند
بنابراين من فکر می کنم در عين حال که آمريکائيها مشکالتی دارند ولی 

اين شايعاتی که . سياست ارعاب جمهوری اسالمی راهم دنبال می کنند 
ای طرح آن، نمی شود گفت مطرح شد، حقيقت اين است که با توجه به کاناله

همان سخنرانی بوش که در . که صرفًا شايعات است ،  يک نوع تهديد است 
جمع سربازان قديمی ايراد شد و يکی از دو سخن رانی مربوط به سياست 
خارجی اش بود، خيلی صريح و روشن ترديدی بجا نگذاشت و خيلی روشن 

را " جنايتکارانه اش " تهديد کرد که اگر جمهوری اسالمی نخواهد عمليات
 در عراق تعطيل و متوقف کند،  دستور خواهم – با اين عنوان می گفت –

مسلم است که تهديد را . داد که اقدامات الزم در قبال آن صورت بگيرد 
البته اينکه چنين چيزی اتفاق . بيشتر روی مساله عراق متمرکز می کرد 

ن، آمريکائيها در اين شرايط بنظر م. بحث ديگريست ! خواهد افتاد يا نه 
 حتی وزير خارجه آمريکا اين را بنحوی می –يک خطی را دنبال می کنند 

 که از يکطرف تهديد می کنند و از يکطرف راه مذاکره را باز می -گويد
  . گذارند 

تشديد تهديدهای کنونی آمريکا ، بيش از هر چيز برای اين است که ديگران 
 وادار بکنند به اينکه با دور سوم تحريم ها ، و مخصوصًا چين و روسيه را

اين را افراد مختلفی که وابسته . يعنی در واقع تشديد تحريم ها، موافقت کنند 
و حتی رئيس . به محافل دولتی آمريکا هستند ، بيک نحوی می گويند 

جمهور فرانسه همين اواخر خيلی روشن مطرح کرد که بايستی راه مذاکره 
ود و برای اينکه راه مذاکره در پيش گرفته شود، الزم است در پيش گرفته ش

يعنی خيلی روشن ،  سارکوزی   . که جاه طلبی های اتمی ايران متوقف شود 

سياست جانب دارانه از آمريکا را دنبال ميکند ، در حالی که فرانسه بطور 
اينها . سنتی و در دهه های اخير هميشه با آمريکا فاصله ای داشته است

ای اين است که بر چين و روسيه فشار بياورند وسعی کنند آنها را وادار بر
کنند که با قطعنامه شورای امنيت توافق کنند و تحريم ها يک درجه باال برود 

البته ممکن . من فکر می کنم که فعًال نقدترين مساله تشديد تحريم هاست . 
ن دست اندازی کند و است ماجرای حمله ای هم در بين باشد واسرائيل به لبنا

ولی مساله حساس کنونی اين . از آنجا يک سلسه حرکاتی را شروع کنند 
است که احتمال اينکه تحريم ها را تشديد بکنند و چين و روسيه را وادار به 

 . تسليم کنند ، مهم تر است 
 "!آژانس" در مورد گزارش  : برابری

ه داشت که در سياست مهم است ولی بايد توج" آژانس" گزارش : شالگونی
و مخصوصًا سياست بين المللی قانونيت اساسًا چيز بسيار رقيقی است ، حتی 

در فضای بين المللی . در مقايسه با فضاهای ملی اصًال قابل مقايسه نيست 
و آمريکا اين زور را . علی القاعده زور و توازن نيرو هست که پيش می برد

می تواند بکشد، می کشد و وارد می کند و گوش کشورهائی را که 
کشورهائی را که نمی تواند درمخمصه ای قرار می دهد که اگر آنها اقدام 

البته باين . نکنند، بگويد که ما مجبوريم با دور زدن سازمان ملل اقدام کنيم 
مدام  از يک طرف روی اينکه ديپلماسی بايد دنبال شود . صورت نمی گويند

وقتی خود بوش اين . دها را مطرح می کنند می کوبند و از طرف ديگر تهدي
را خيلی صريح می گويد و اصًال باين مساله رسميت می دهند که شدت 
افزايش تلفات سربازان آمريکائی در عراق، به بمب های کنار جاده ای که 
يک سرش به ايران وصل است مربوط می شود و يا اينکه خيلی روشن بحث 

می دهند که می خواهند سپاه " درز"  خبر راه می اندازند و به اصطالح ،
 که هسته مرکزی -پاسداران را جزو سازمانهای تروريست قلمداد کنند

  يعنی آشکارا اعالم کنند که جمهوری اسالمی يک –جمهوری اسالمی است 
. دولت تروريست است ، می خواهند بهانه ای برای اقداماتشان داشته باشند

دانيم که هم دولت جمهوری اسالمی يک دولت البته ما ايرانيها بهتر می 
تروريست است و هم سپاه پاسداران يک نهاد تروريستی است ولی آن چيزی 
که آنها می خواهند اين است که حربه ای درست کنند برای اقداماتشان و بايد 

 !به پيچيدگی اين ماجرا توجه داشت 
ات از کجا و چرا سر باالخره نگفتيد که اين شايع:  آقای شالگونی  :برابری

 چشمه می گيرد ؟ 
من فکر می کنم که بيش از هر کجا، ار خود محافل حاکمه :  شالگونی

آمريکا و حتی از خود کاخ سفيد، برای اينکه هر چه بيشتر فشار را بر ايران 
شورای " مخصوصًا در لحظه کنونی دور سوم تحريم ها را در . تشديد کنند

می توانند " آژانس بين المللی" ر را با دور زدن پيش ببرند و اينکا" امنيت 
  . بکنند
 از طرف ديگر احمدی نژاد گفته که اينها نمی توانند و محال است :برابری

 ! که جنگ بشود
البته من جسارت آقای احمدی نژاد را ندارم، چون اين حرف او :  شالگونی

اين را می توجه کنيد که تنها احمدی نژاد نيست که . مصرف داخلی دارد 
گويد و مثًال اگر تلويژيون جمهوری اسالمی را نگاه کنيد يا خبرگزاری هايش 

ولی . را ، می خواهند بگويند که اصًال خبری نيست و آنان جرات نمی کنند 
در جنگ روانی و . بايد توجه داشت که اين يک جنگی روانی است 

شان بدهند که مخصوصًا قبل از شروع جنگ ، هميشه طرفين سعی می کنند ن
تهديدها و رجز خوانی های طرف مقابل چيزی نيست و آنرا تضعيف کنند و 

جنگ . بعد از شروع جنگ سعی می کنند تلفات خودشان را کم نشان بدهند 
مخصوصًا جلوگيری از . روانی يکی از لوازم جنگی در عصر کنونی است 

هوری افزايش نگرانی مردم ايران، يکی از هدف های جنگ روانی جم
من فکر ميکنم اينکه اصًال جنگ نمی شود ، يک بلوف . اسالمی است 
بحث ! حاال بحث اين نيست که می خواهند جنگ کنند يا نکنند. سياسی  است

اينست که نقدًا می توانند از طريق همين تهديدها حرفشان را پيش ببرند که 
 . ار باشد تحريم های دور سوم را آغاز کنند که ممکن است بسيار مصيبت ب

آقای شالگونی بنظر می رسد که جمهوری اسالمی يا الاقل هسته : برابری
يک شرايط . مرکزی رژيم ، از اين شرايط نه جنگ، نه صلح استقبال می کند 

بحرانی برای رژيم هائی که بحران زا هستند و در عين حال بحران زی هم 
ا فکر نمی کنيد شم. هستند، مثل رژيم جمهوری اسالمی فضای مناسبی است

 هشت سال تغيير -که اين طور باشد؟ بخصوص اين که بعد از بيست و هفت 
و تحوالتی هم در ميان نيروهای اپوزيسيون صورت گرفته و بعضی باين 
طرف و بعضی به آن طرف  چرخيده اند  و خود جمهوری اسالمی هم از اين 

 !شرايط استفاده يا سوء استفاده می کند 
يت اينست که همه دولت ها، حتی آن دموکراسی های ليبرالی واقع: شالگونی

غربی از موقعيت بحرانی و خطر و تهديد خارجی هميشه استفاده می کنند و 
آن حرف معروف  مارگارت تاچر که دموکراسی ها . معموًال استقبال می کنند 

هيچوقت جنگ تجاوز کارانه ای را شروع نمی کنند ، يکی از تبليغ های 
ميدانيد که در خود . وژيکی است که معموًال راست ها راه می اندازند ايدئول

آمريکا هم از اين فضا استفاده می کنند تا چه  رسد به حکومت های 
جمهوری اسالمی . استبدادی و سرکوب گری مثل جمهوری اسالمی 

مخصوصًا برای اينکه بتواند خودش را انسجام بدهد ، از اين فضاهای 
فراموش نبايد کرد که اين رژيم هميشه از . داری ميکندبحرانی بهره بر

  طريق جنگ يا تهديد خارجی خود را انسجام داده است، از طريق جنگ و 
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تهديدات خارجی به موجوديتش ادامه داده ، از طريق جنگ و تهديدات 
  از آن استقبال  می خارجی توانسته سرکوب هايش را پيش ببرد و حاال هم 

واقعيت اين است که يک نوع ائتالف ناگفته و البته نه نا آگاهانه بين . کند 
  جمهوری اسالمی و آمريکا وجود دارد که هم آمريکائيها از اين وضع 

برای جمهوری . استفاده می کنند و هم جمهوری اسالمی استفاده می کند 
 ها و بگير و ببندهاست و اسالمی حاال بهترين فرصت برای تشديد سرکوب

شايعه پراکنی ها و تبليغات شان در باره طرح های انقالب مخملی و غيره ، 
همه خيلی خوب نشان می دهد که جمهوری اسالمی از اين فرصت استفاده 
می کند که اوًال در داخل ساختارهای خودش آرايش خودش را عوض کند که 

امنيتی کردن و تسلط هر چه اين ميليتاريزه کردن و . که شاهدش هستيم
بيشتر و بی سابقه نهادهای امنيتی و نظامی در ساختارهای جمهوری 

ثانيًا دستگاه واليت از اين فضا استفاده . اسالمی به حد کافی روشن است
بگير و ببندهائی را که راه . ميکند که هر چه زودتر آش خودش را بپزد

مريکا هم اين فرصت ها را به و آ. اندخته اند ، شاهد گويای اين طرح است
مثًال آدم مهمی . آنها می دهد و حتی بعضی وقت ها آگاهانه هم می می دهد 

مثل چامسکی که تحليل گر تيز سياست خارجی آمريکاست و معموًال هم 
بسيار مطلع است ، می گويد که در طرح دولت بوش يک خطی که بتواند 

کند تا نارضائی ها را در داخل جمهوری اسالمی را وادار به سرکوب بيشتر ب
در جمهوری اسالمی هم می بينيم که همين . ايران شدت بدهد، وجود دارد

جهت گيری االن اتفاق می افتد و از فرصت هم تحت عنوان اين که 
. آمريکائيها می خواهند اينجا انقالب مخملی راه بياندازند، استفاده می کنند 

و يا " آمريکائی" اند و همه مخالفان را اين تبليغاتی که حاال راه انداخته
گويا همه مردم ايران، ! مرتبط با امريکا قلمداد ميکنند ، در همين راستاست

 که اکثريت قاطع مردم ايران با -هر کس که با جمهوری اسالمی مخالف باشد
اين برای جمهوری اسالمی فرصتی طالئيست !  آمريکائی هستند-آن مخالفند

ن فرصت استفاده نکنند؟ چرا بايد از اين وضعيت بوجود آمده چرا بايد از اي. 
ناراضی باشند ؟ در عين حاليکه ميگويند جنگی اتفاق نخواهد افتاد، بهره 

 .برداری از اين فرصت را از دست نميدهند
يعنی شما گسترش اعدام ها و بگيرو ببندهای ماههای اخير را  در :برابری

 همين ارتباط می بينيد ؟ 
ارازل " اصًال بگير و ببند . همه در اين رابطه است ! قطعا! قطعا : یشالگون

يعنی چه؟ اوًال تعريف ارازل و اوباش چيست ؟ در جمهوری " و اوباش
اسالمی از ابتدای ابتدا هر وقت خواسته اند يک مخالفی را بگيرند ، البد يک 

شروع عکس پرونوگرافيک از اتاق خوابش پيدا کرده اند يا يک رابطه نام
و خوب .  برايش ساخته اند و بعد پرونده کذا و کذا برايش درست کرده اند

ارازل و "اگر منظور از . خودتان می دانيد که چطور درست می کنند 
آدم های نگون بختی هستند که قربانيان اين وضعيت اجتماعی، " اوباش

ز نظر اقتصادی و سياسی که در ايران است ، واقع شده اند ، آنان الاقل ا
نيروهای طرفدار سوسياليسم ارازل و اوباش نيستند ، بلکه بايد بيش از همه 
. مورد حمايت نيروهای چپ و سوسياليست و کمونيست قرار بگيرند 

يا بگير و ببند راه انداختن عليه "  ارازل و اوباش"دستگيری به آصطالح 
جا شروع از اين. پوشش و مقدمه ای است برای کارهای ديگر"  بد حجابی"

چقدر از آدم هائی که اخيرًا اعالم کرده اند، . کرده اند و دارند  پيش ميروند 
واقعًا سياسی نبوده اند؟ اين مساله ايست که هيچکس نمی تواند بگويد و به 

توجه داشته باشيد . احتمال زياد خيلی هايشان با سياست ارتباط داشته اند 
دم های گردن کلفتی باشد که مزاحم آن آ" ارازل واوباش" که اگر منظور از 

مردم ميشوند و مثًال از مردم باج می گيرند ، آنان را که خود رژيم تحت 
مساله اصلی اين است که . جمع کرده و سازمان داده است " بسيج" عنوان 

رژيم از سرکوب اين قربانيان فساد و تباهی ای که خودش به وجود آورده ، 
 آنها می خواهد بگويد که امنيت را بر قرار می استفاده می کند و با سرکوب

خوِد مسؤوالن باالی انتظامی خيلی صريح و روشن گفته اند که برای . کند 
يعنی . نشان دادن قاطعيت در إعمال حاکميت اين بگير و ببندها بايد ادامه يابد

برای اينکه به مردم نشان بدهند که در اعمال حاکميت شان قاطع هستند و 
ی دارند، بايد اين را پيش می برند و حتی دارند نهادهای ويژه برايش توانائ

  . درست می کنند
من فکر می کنم که اين اعدام ها بامساله اصلی سياست ارتباط دارد و برای 

توجه داشته باشيد که وقتيکه در يک ماه . زهر چشم گرفتن از مردم است 
 مال عام دار می زنند، گذشته بيش از بيست نفر را در شهرهای مختلف  در

وقتيکه صدها هزار زن را در اين گوشه و آن . فضای خاصی بوجود می آيد 
گوشه خيابان سد راه می کنند و در باره حجاب به آنهاهشدار می دهند و 
دهها هزار نفر را در همين رابطه دستگير می کنند، خوب ، اين فضا معنا 

 را سر جای خودشان می نشاند در مجموع  مرعوب می کند و خيلی ها! دارد
  . بهر حال اينها از اين فرصت استفاده می کنند و مساله دقيقًا سياسی است . 

اخيرًا کنگره داشته و در " راه کارگر" آقای شالگونی، سازمان :  برابری
به مسائلی . اين کنگره يک سند سياسی تصويب شده و منتشر هم شده است 

عه و راه برون رفت از چالش هائی که پيش که راجع به وضعيت امروز جام
شما . روی شما برای سرنگونی جمهوری اسالمی است بعدًا خواهم پرداخت 

اغلب اقدامات رژيم در شرايط کنونی بر اساس " مقدمتًا اشاره کرده ايد که 
، يعنی رژيم خودش را برای "ضرورت های آرايش نظامی صورت می گيرد 

سوال مشخص اين است که تا چه اندازه فکر  . جنگ احتمالی آماده می کند

می کنيد که اوًال اينگونه است و دوم اينکه تغيير و تحوالتی که در مجموعه 
رژيم در دو سه هفته اخير اتفاق افتاده و بخصوص اخيرًا فرمانده سپاه 
پاسداران با حکم خامنه ای عوض شده و رفسنجانی هم ضمن حفظ مقام 

ن شده، آيا در همين ارتباط است ؟ يعنی بوجود قبلی رئيس مجلس خبرگا
 آوردن نوعی تعادل جديد در رژيم برای مواجه با شرايط بين المللی؟

در عين حال که تاکيدی روی " راه کارگر" اوًال در آن سند کنگره : شالگونی
رويا روئی آمريکا و جمهوری اسالمی وجود دارد و تبعات آن و آرايش های 

 نيروهای جمهوری اسالمی، ولی اين مساله ناديده گرفته آن در ساختارها و
نمی شود که جنبش های مردمی و حرکت های اجتماعی در حال گسترش 

وجود مخصوصًا تاکيد می شود که درحوزه مليت ها ، گسترش هائی . هستند 
. دارد که جمهوری اسالمی سرکوب ها را خشن تر و خونين تر کرده است

و پويائی حرکت های اجتماعی و سياسی را در رابطه يعنی بايد آن دينامک 
منتهی آن بگير و ببند ها . مردم و رژيم کم اهميت ندانيم و بسيار مهم هستند

را اگر در رابطه با روياروئی امريکا قرار بدهيم، معنای خيلی مشخص تری 
واقعيت اين است که رژيم ميداند که حرکت های مردمی در حال . پيدا ميکند
 هستند و ميداند که آتش فشانی در زير پايش در حال غريدن است و گسترش

چنانچه روياروئی پيش بيايد يا محاصره اقتصادی از حد معينی حادتر شود، 
احتمال اينکه انفجار حرکت های توده ای در اين گوشه و آن گوشه کشور 

بنابراين از هم زمانی حرکت . صورت بگيرد و حتی سراسری شود، کم نيست
ای مردمی و از جبهه خارجی ميترسد و سعی ميکند هر چه بيشتر احتمال ه

هم زمانی آنها را کاهش بدهد، و تالش ميکند نگذارد جنبش های اجتماعی، 
در مورد بسياری از جنبش . بيک آرايش بزرگ برسند و سازماندهی بکنند

های اجتماعی تاکتيک رژيم اين است که آنها را از رسيدن به بلوربندی 
در آمدن آنها از حالت پراکنده و ساختار پيدا کردن آنها و . تشکيالتی بازدارد

داشتن سمت و سوی روشن و سراسری شدن آنها و گستردگی شبکه 
ارتباطاتشان، چيزيست که رژيم از آن ميترسد و ميکوشد جلوش را بگيرد 

  .که مبادا در لحظه بهم خوردن توازن، حادثه ای بوجود بيايد
عضی از حرکت ها بويژه در حوزه های ملی و مخصوصَا در در مورد ب

جاهائی مثل بلوچستان، خوزستان و کردستان که حرکت های مسلحانه هم 
 خب ، بعضی هايشان هم متاسفانه از کمک های امريکا و –وجود دارد 

 و اينها را بهانه ميکنند وخيلی خونين تر سرکوب -غيره برخوردار هستند
ب را خيلی توده ای تر و خشن تر تا حالت خفه کردن ميکنند و حتی سرکو

من فکر ميکنم که با توجه به شرايط کنونی، جمهوری سالمی . پيش ميبرند
در وضعيتی است که خودش ميداند با چالش های بزرگ از داخل و از خارج 

بنابراين مجبور است خودش را برای اين اوضاع آماده کند و . روبرو است
  .آماده ميکند

يير فرمانده سپاه پاسداران را من مشخصَا نميتوانم بگويم که اصال مبنايش تغ
اينکه آن تغيير چه معنی ای دارد، چيزهای قانع کننده ای برای خودم ! چيست

در تفسيرها و خبرهائی که از منابع موجود . ندارم که بتوانم روی آنها بايستم
که علت اين تغيير را ميآيد، هنوز يک چيز روشن ومحکم و قانع کننده ای 

مسلم است که تغيير مهمی اتفاق افتاده و اين تغيير . بيان کند ، نمی بينم
صرفَا نميتواند مبنای تکنيکی و اداری داشته باشد ، بلکه معنای سياسی 

بايد صبر کنيم تا مقداری پخته تر قضيه را ! منتهی چه هست. روشنی دارد
  . بفهميم تا نظر منسجمی داشته باشيم

رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان؛ من فکر ميکنم " انتخاب " اما در باره 
. که آن چيزی است که از کنترل الاقل يک جناح حکومت در رفته است

ترديدی نيست که در مقابل رفسنجانی، جنتی را علم کردن و آن فضا را 
 -  که در رابطه درونی هيأت حاکمه فضای حادی هم بود-بوجود آوردن

 آن روحانيونی که در - دراينکه روحانيون در مجموع .  داشته استمعنائی
سيستم حکومتی جايگاهی دارند و در رابطه با تشکيالت مذهبی روحانيت 

اين .  از اين انتخابات نگران بودند، ترديدی نيست- شيعه هم مهم هستند
نشان دهنده نگرانی آنها است، که ميترسند وزن روحانيت به " انتخابات"

دستگاه واليت و يک جانبه شدن و يکه تاز شدن خود ولی فقيه و نفع 
بنابر اين، يک واکنش است، که در مقابل . نيروهای مسلح، تضعيف شود

خود رفسنجانی . فشارها می ايستند و به آدمی مثل رفسنجانی رًای ميدهند
نيز بنحو خيلی ظريفی ميخواهد نشان بدهد که مجلس خبرگان ظرفيتی دارد، 

يعنی يک سلسله رجز خوانيها برای جناح . تواند کارهائی را انجام دهدکه مي
اينها در خور . مقابل و حتی بطور پوشيده برای مقام واليت مطرح ميکند

توجه هستند و نشان دهنده اين هستند که  نارضائی و نگرانی در داخل 
روحانيت و در داخل خود صفوف نيروهای رژيم جمهوری اسالمی با توجه 

 . وضعيتی که در پيش است، باال ميرودبه
در شرايط کنونی . شما به جنبش های اجتماعی هم اشاره کرده ايد : برابری

اين جنبش های اجتماعی بنظر شما چگونه ميتوانند اوج بگيرند، گسترش 
  پيدا کنند و توده ای شوند؟

کنگره «اوَال آن تفکيک هائی که ما مطرح ميکنيم و در سند  : شالگونی
هم آمده است که بين سرکوب ها، يال خيلی خشن تر » ازمان راه کارگرس

 که البته آمده است که آنها هم در حال خشن -يال نسبتَا ماليم سرکوب ها و
وظيفه اش .  سرکوب را داريم ، اين تفکيک يک وظيفه دارد-شدن هستند

از اينست که مخصوصَا آرايش نيرو را نشان بدهد و اينکه جمهوری اسالمی 
واقعيت . يک جهت بر اينکه نميتواند جنبش ها را سرکوب کند، آگاهی دارد

اينست که اگر سرکوب را بيشتر از ّحد معينی در مورد بسياری از جنبش ها 
  هر سرکوبی نميتواند .خونين کنند، فکر ميکنند که اوضاع خراب تر ميشود
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ا اعتراضی را خاموش کند، بلکه ميتواند مانند بنزينی کشور را آرام بکند، ي
  ولی از طرف ديگر ما ميخواهيم . که بر آتش بپاشند، اشتعال را بيشتر کند

اين را هم نشان بدهيم که سرکوب هائی که در مورد جنبش کارگری، جنبش 
  . زنان، جنبش دانشجوئی و غيره هست، ميتواند بيشتر از اين هم خشن شود

بايد آرايش الزم را داشته . خودمان را برای اين وضعيت آماده کنيمما بايد 
  . باشيم

 - من فکرميکنم در وضعيت کنونی که رژيم هم ميداند وضع شکننده است 
برخالف آنچه وانمود ميکنند، و بعضی هم فکر ميکنند که رژيم بر اوضاع 

قويت اگر چه متاسفانه روياوئی امريکا از جهتی رژيم رات « - مسلط است
، ولی واقعيت اينست که تشديد فالکت، بدبختی های توده ای و »ميکند

همچنين فساد و تباهی ای که رژيم بوجود آورده است، باعث ميشود که 
اگر توجه داشته باشيد، . نارضائی بشدت و بصورت جهشی افزايش پيدا کند

همين االن و طی سال اخير وضعيت اقتصادی بصورت جهشی بدتر شده است 
؛ بصورت خيلی چشم گير، تا حدی که حتی خود مقامات جمهوری اسالمی 

حتی تلويزيون جمهوری اسالمی ناگزير . نيز  ناگزير ميشوند آنرا بيان نمايند
  .بنابر اين آنها ميدانند که وضعيت شکننده است. است آنرا منعکس کند

مان و در چنين وضعيتی، درست است که ما از مداخله امريکا در امور کشور
اينکه مصيبت بزرگی ميتواند ببار بياورد، بشدت نگران هستيم و با آن 
مخالفيم و ميدانيم که امريکا چيزی از جمهوری اسالمی کم ندارد و ميتواند 
مصيبت ها را بيشتر کند، ولی توجه داريم که خود اين روياروئی، ديالتيک 

ز نيست که هر يعنی رژيم آنقدر هم دستش با. متناقض وضعيت کنونی است
  . کاری بخواهد بتواند بکند و اين را استراتژيست های رژيم هم متوجه هستند

بنابر اين در شرايط کنونی ميشود از راه های سنجيده و بصورت خيلی 
مثالََ ما مطرح کرده ايم و جا . روشن، جنبش ها خودشان را گسترش بدهند

( ، جوانان، دانشجويان دارد که باز هم مطرح کنيم که جنبش کارگری، زنان
ميتوانند با حرکت سنجيده، که سرکوب ) يا در ارتباط باهمين مسئله حجاب 

را روی افراد محدودی متمرکز نکند و به ناگزير پخش شود، هزينه سرانه 
  .مقابله با سرکوب را کاهش دهند

اين شيوه ها بسيار،بسيار مهم است و مثَال استفاده از نافرمانی مدنی در 
بد حجابی و بد "طی برای جنبش زنان و برای مبارزه با سياست شراي
که رژيم تبليغ ميکند؛ اگر زنان و جوانان در مقياس وسيع بتوانند " لباسی

.  رژيم واقعَا عاجز ميشود- که بنظر من در اين شرايط ميتوانند-اينرا بشکنند
ت اين و بعالوه در اين شرايط مسئله اصلی آنست که ضمن اينکه از تناقضا

وضعيت روياروئی بايد استفاده کرد، ولی بهيچ وجه نبايد بيکی از دو طرف 
اين مسئله مهمی است که ميتواند به مصيبت های بزرگی .ماجرا درغلطيد

منجر شود، چه هنگامی که به بهانه مقابله با امريکا، طرف رژيم را بگيريم 
ه شويم و به يک و چه هنگامی که برای مقابله با رژيم به امريکا پناهند

نحوی با مداخالت آن در امور کشور کنار بيائيم و آن سياست های مهلک و 
ويرانگری را که امريکا دنبال ميکند و استراتژی نابود کننده ای را که برای 

  .اين خيلی خطرناک است. منطقه و ايران دارد، ناديده بگيريم
 گيری در يکی دو آقای شالگونی اشاره کرديد که تغييرات چشم : برابری

سال اخير در صفوف اپوزيسيون هم اتفاق افتاده است و اين تحت تًاثير 
. فضای عمومی موجود و روياروئی امريکا با جمهوری اسالمی بوده است

  اين تغييرات چشم گير در صفوف اپوزيسيون چه هستند ؟
ن اي. خوب، واقعيت اينست که تغيير يک آشفتگی ايجاد کرده است : شالگونی

قابل توجهی از نيروهای سياسی بطور آشفتگی عبارت از اينست که بخش 
آنهائی که از مداخالت . مستقيم يا غير مستقيم ، بيکی از دو طرف می غلطند

امريکا استقبال می کند که باالخره آمريکا بايد فشار بياورد چون ما خودمان 
ن ذهنيتی که دارند البته اينان با اي. به تنهائی نمی توانيم رژيم را براندازيم 

چون نيروهائی هستند که . که نمی توانند کاری به نفع مردم انجام بدهند
در رابطه با منطق اينها بايد يک چيز را ياد آوری . اعتقادی به مردم ندارند 

جمهوری اسالمی از يک لحاظ با حکومت شاهنشاهی واقعًا قابل : کنم 
ح بين الملی و در ميان دولت ها  مقايسته نيست و رژيمی است که در سط

 که 57 تا 55و حال آنکه رژيم شاه بين سال های . يک دولت منزوی است
انقالب ايران مشتعل شد، رژيمی بود که در ميان دولت ها طرفداران و 

از آمريکا و حکومت های غربی  که . دوستان بسيار بسيار زيادی داشت 
فتند ، بگيريد تا چين که می حامی اش بودند و همه جا مجيزش را می گ

را بطرف خودش جلب کند و شوروی ها که از " الطاف ملوکانه" خواست  
و درست در همان اوضاع بود که . ستايش می کردند" شاهنشاه آريامهر" 

آنهائی که می گويند مردم . انقالبی رخ داد و همه نقشه ها را بر باد داد 
قع اعتقادی به مردم ندارند و همه چيز خودشان به تنهائی نمی توانند ، در وا

. را با بازيهای بين المللی و با از ما بهتران و بزرگان قابل تحقق می دانند 
" اينها سياست را با آن مفهوم قديمی و عهد بوقی که در زبان فارسی 

را درزبان فارسی به آن " پوليتيک. "اش می ناميدند ، می فهمند " پوليتيک
برند که آدم های بزرگی می نشينند و اين يکی را با آن مفهومی به کار مي

آشتی می دهند يا کسی را عليه کسی بر می انگيزند و از آنجا هدف هائی را 
  . پيش می برند 

در طرف مقابل درگيری هم افراد و جريان هايی هستند که با پوشش های 
رف ناسيوناليستی و اين استدالل که بايستی جلوی آمريکا را گرفت، ط

. که اين هم خطای بسيار بزرگی است . جمهوری اسالمی را می گيرند

واقعيت اينست که در ايران هر نوع مبارزه با آمريکا از طريق مداخله فعال 
و اين نمی . مردم و قدرتمندتر شدن و توانمند تر شدن مردم معنا پيدا می کند
ه همين االن تواند اتفاق بيافتد مگر از طريق همين جنبش های موجودی ک

يعنی اصالًً در ايران مبارزه عليه . عليه جمهوری اسالمی جهت گيری دارند 
جنگ و جنگ افروزی، مبياستی از طريق همين جنبش های اجتماعی که ضد 

ما بايد تکليف و حساب مردم ايران . جمهوری اسالمی هم هستند جلو برود 
سببين اصلی جنگ يکی از م. را از رژيم جمهوری اسالمی متمايز کنيم 

 جمهوری – يکی از دو طرفی که اين شرايط را ايجاد کرده اند –افروزی 
البته اين را هم بگويم که متاسفانه سياست های آمريکا در . اسالمی است 

بين مردم هم آشفتگی هائی بوجود می آورد و جمهوری اسالمی هم از 
  . وضعيت استفاده می کند 

و يک بيداری دارد پا می گيرد و در حال اما از سوی ديگر يک هشياری 
ما اميدواريم که اين جريان . گسترش است که با هر دو طرف بايد مقابله کرد

شرايط و مالحظه اوضاع عينی نشان می دهد که اين در حال . تقويت شود 
 . امکان پذير شدن است 

 شما می خواهيد يک جبهه سوم ايجاد کنيد ؟ : برابری
. ، اما بهتر است بگويم  يک نيروی سوم يا صدای سوممسلمًا : شالگونی

جبهه سوم می تواند اين معنا را داشته باشد که گويا ما می خواهيم همه اين 
همه آنهائی که با هر دومخالف هستند درعين . نيروها را دور هم جمع کنيم 

حاليکه می توانند هم سوئی هائی داشته باشند ولی انبوه مسائلی هست که 
بنابراين و در . وافق رسيدن در مورد همه آنها امکان ناپذير است به ت

اينرا . آنصورت چنين خواهد شد که آن انبوه مسائل را فعًال مسکوت بگذاريم 
بعنوان يک کمونيست عرض می کنم که مسلم است  برای بعضی 
ناسيوناليست ها ی ايران که مخالف جمهوری اسالمی هستند و عليه آمريکا 

د، ممکن است مساله جنبش کارگری معنائی نداشته باشد که من هم هستن
آنها خواهان اين هستند که . فکر ميکنم برای بسياری شان معنائی ندارد 

فعًال اين مسائل را کنار بگذاريم و به تنش های طبقاتی نپردازيم و حال آنکه 
ان برای ما کمونيست ها و سوسياليست ها ، توانمند شدن اکثريت مردم اير

و بنابراين جبهه . از طريق همين تنش های طبقاتی می تواند معنا پيدا کند 
سومی از همه نيروهای سياسی که عينًا مثل هم عمل کنند ممکن است بی 
معنا باشد که تا حدود زيادی به نظر من بی معنا ست و لی نميتوان انکار 

هوری اسالمی کرد که در عين حال ميان همه آنهايی که مخالف امريکا و جم
  .هستند ، هم سوئی هائی وجود دارد

آقای شالگونی وقتی شما فضا را ترسيم می کنيد، گذشتن از آن : برابری
خوب ، الزامات آن از جمله می تواند هم گرائی همه جرياناتی . الزاماتی دارد

باين خاطر . باشد که يک گونه باين مساله فکر می کنند يا موضع می گيرند 
 . وم را مطرح کردم من جبهه س
مسلم است که هم سوئی ای  وجود دارد و در سطوحی حتی اين :  شالگونی

هم گرائی هم  وجود دارد که از همه آنهائی که بيکی از دو طرف دعوا می 
غلتند ، بايستی فاصله گرفت ، و هر کس با هر مسلکی و در هر حوزه ای ، 

ولی . بقاتی ای بايد چنين کند با هر برنامه ای و هر استراتژای و هر پايه ط
طرف ديگر مساله اينست که اگر بطور مجرد به مساله نگاه نکنيم ، مردم 
ايران را بطورکلی و در انتزاع در نظر نگيريم ، بلکه در واقعيت زندگی شان 

 مردم ايراندر نظر بگيريم، آنوقت متوجه می شويم که برای فعال تر شدن 
. ست که استقالل جريانهای مختلف حفظ شود باشد ، الزم انيروی سوم که 

مخصوصًا جريانهای متعلق به طبقه کارگر  و طبقات محروم تحت هيچ 
عنوانی فتيله حرکت ها و جنبش های طبقاتی را پائين نکشند و خواست ها و 

اين جهت گيری مهمی است که . نيازهای داغ مردم پائين را ناديده نگيرند 
له اينست که دامنه جنبش که بتواند واقعًا  به يک مسا. می تواند نيرو بدهد

قطب سومی در مقابل اين دو قطب بيانجامد، بدون بسيج مردم امکان ناپذير 
است و بسيج مردم از طريق خواست هايشان ميتواند معنا داشته باشد نه با 

  .به بايگانی سپردن آنها
خص تر به ترکيب، بنظر من در اين شرايط اگر انتزاعی نگاه نکنيم و اگر مش

به مسائل مردم، و به بدبختی هائی که وجود دارد و به تفاوت هائی که در 
زندگی مردم هست نگاه کنيم، اکثريت عظيم مردم از طريق مطرح کردن 

يک مقدار از اين خواست ها ی . خواست هايشان ميتوانند توانمند بشوند
د در اين مسائل هم مردم عليه سيستم سياسی است و عموميت دارد و ميتوان

سوئی ها بين طبقه کارگر و غير کارگران صورت بگيرد ، ولی يک سلسله 
از خواست ها عليه سيستم اجتماعی و اقتصادی هم هست که در اينجا مسلم 
است که تفاوتهای آشکاری وجود دارد و بنابر اين به هم گرائی منتهی 

در حوزه هائی .  بيافتند هم بجانولی اين بمعنای آن نيست که اينها. نميشود
امريکا و ( هر چه اين جريان که با هر دو طرف .که هم سوئی ها وجود دارد

مقابله کند قوی تر باشد ،  اين منطق مقابله به نفع ) جمهوری اسالمی 
و البته به نفع کسانيکه به ايران و آينده آن عالقمند هستند، باهر . ماست

  . ندايدئولوژی و پيوند اجتماعی که دار
آقای شالگونی بسيار از شما سپاسگزارم که در اين گفتگو شرکت  : برابری
  .کرديد

  .از شما تشکر ميکنم و اميدوارم موفق باشيد : شالگونی
  

  .گرفته است انجام 2007  اين گفتگو در هشتم سپتامبر  

.............................................  
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   سپتامبر11فاجعه به انگيزه ششمين سالگرد       
                =تفاوت ما با دو قطب اين جدال              = 

   آرش کمانگر                                 
 شماری از جوانان عرب معتقد به 2001 سپتامبر 11شش سال پيش در 

بنيادگرايی و فناتيسم اسالمی با بدست گرفتن کنترل چند هواپيمای مسافربری 
ا برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی نيويورک و نيز ساختمان امريک

هواپيمای ديگری . مرکزی پنتاگون را مورد حمله انتحاری خود قرار ميدهند 
که ظاهرا هدف آن کاخ سفيد بوده است ، قبل از رسيدن به مقصد خود ، 

در جريان اين رشته عمليات تروريستی حدود سه هزار نفر . سقوط ميکند 
  .يشوند کشته م

: به دنبال وقوع اين فاجعه هولناک ، سه نوع گمانه زنی صورت گرفته است 
 اين عمليات تروريستی توسط سازمان سيا  سازماندهی شده تا به بهانه - 1

آن بتوانند به روياهای جنگ طلبانه نئوکانهای حاکم بر دولت امريکا  جامه 
ی از اين رشته عمليات  هيئت حاکمه امريکا هيچ اطالع-2. تحقق بپوشانند 

 سازمانهای اطالعاتی امريکا از نقشه گسترده -3. تروريستی نداشته است 
سازمان القاعده و بنيادگرايان اسالمی برای انجام عمليات تروريستی قريب 
الوقوع در داخل خاک امريکا آگاهی داشتند ، اما از هر گونه اقدام پيشگيرانه 

داری را صرفا ناشی از سهل انگاری و جمعی اين خود. خودداری ورزيدند
رقابت و عدم هماهنگی سازمانهای اطالعاتی امريکا با يکديگر ميدانند و 
جمعی ديگر معتقدند که اين انفعال ، عمدی بوده تا دولت امريکا بتواند با 
سوء استفاده از آن ،عصر نوينی را بر پايه يک نظم جديد امپرياليستی آغاز 

توجه به اعترافات مقامات اطالعاتی امريکا و از جمله يافته اکنون با .  نمايد 
 سپتامبر در امريکا شکل گرفت و نيز 11های کميسيونی که پس از فاجعه 

اظهارات  مکرر بن الدن و القاعده در مورد دست داشتن در اين جنايت و 
تجليل از آن عمليات ، به نظر ميرسد که ديدگاه سوم بيشتر با واقعيات و 

حوادث پس از اين فاجعه  تا حدود زيادی . ها خوانايی داشته باشد فاکت
 سپتامبر نه 11با اين همه ، اهميت . صحت اين ارزيابی را اثبات کرده است 

به خاطر ابعاد هولناک تلفات جانی آن از ميان شهروندان بی گناه ، بلکه به 
 . خاطر شکل دهی به دوران نوينی است که از پی آن حادث شده است

حوادث هولناکتر از اين فاجعه نيز در سالهای گذشته رخ داده که قتل عام 
 هزار نفر در جنگهای قومی روآندا نمونه ای از اينگونه فجايع انسانی 800
 سپتامبر در خود آن عمليات تروريستی  نبود بلکه 11اهميت اساسی . است 

تخوش تغييرات پديد آمدن دورانی است  که چهره جهان ما را از هر سو دس
  . مهم نموده است 

امپرياليسم امريکا پس از پايان جنگ سرد ، از همان دوره رياست جمهوری 
جورج بوش پدر و تهاجم نظامی به عراق بدنبال اشغال کويت توسط ارتش 
صدام حسين ، دکترين نظم نوين جهانی را اعالم داشته بود که ميبايست بر 

فت که در آن امريکا نقش ژاندارم جهان پايه يک دنيای تک قطبی شکل ميگر
اما تحقق گسترده اين دکترين در آن زمان هنوز امکان پذير . را ايفا ميکند 

نبود کمااينکه ديديم ارتش امريکا پس از اندکی پيشروی  در خاک عراق ، 
به يکباره عقب کشيد و نه تنها تالشی برای سرنگونی حکومت صدام 

از مردم معترض عراق را بی دفاع به زير صورت نداد بلکه هزاران تن 
اما ده سال پس از عمليات توفان صحرا ، . رگبار ارتش عراق فرستاد 

"  سپتامبر همچون 11جورج بوش پسر و نئوکانهای پشتيبان او ، از فاجعه 
استقبال کردند تا  چهارنعل به سوی تحقق روياهای خود " مائده ای آسمانی 

 نوين جهانی و تبديل امريکا به امپراتور جهان در زمينه شکل دهی به نظم
اين سياست آنها  به غير از تهاجم خونبار به افغانستان و . پيش بروند 

 سپتامبر تلفات انسانی ببار آورده 11که هزاران بار بيش از فاجعه ( عراق 
، از يک سو موجی از عمليات تروريستی کور و انتحاری در تمامی )اند 

 جمله اروپا براه انداخته و از سوی ديگر به بهانه اين نقاط جهان و از
اقدامات تروريستی بنيادگرايان اسالمی ، دول سرمايه داری شروع به تحديد 
شديد آزاديهای مدنی نموده و شهروندان کشورهای خود را بيش از پيش زير 

  .کنترل پليسی  قرار داده اند 
 از لحاظ ابعاد توحش چيزی از در برابر اين نظم و بی نظمی  نوين جهانی که

. دوران ظهور فاشيسم در جنگ جهانی دوم کم ندارد ، ميتوان و بايد ايستاد 
اما نيرو و آلترناتيوی که ميتواند در برابر تهاجم امپرياليستی به ايستد 
جريان اسالم بنيادگرا نيست بلکه چپ الئيک و سوسياليست است که برای 

بقاتی ، ملی ، جنسی و مذهبی مبارزه ميکند جهانی عاری از هر نوع ستم ط
و قادر است بر فراز جنگ صليبی مزدوران اسالمی يا مسيحی نظام سرمايه 

  .، از يک افق روشن مبتنی بر آزادی و برابری دفاع کند 
در اين ميان متاسفانه بايد اعتراف نمود که در صفوف جنبش چپ هستند 

با امپرياليسم  ، اسالمگرايان را متحد افراد و جرياناتی که به بهانه مبارزه 
حال آنکه . خود می پندارند و بر سياستهای مبارزاتی آنها صحه ميگذارند 

آنها نه متحد و حتی همسوی ما بلکه همچون نئوکانها و ديگر نيروهای 
جهان سرمايه دشمنان واقعی رهايی کارگران و زحمتکشان از بهره کشی و 

ر رابطه با اهميت اين تفاوت ، الزم است اندکی  د. ستم نظام سرمايه هستند 
  .موضوع را بشکافيم 

" شبکه القاعده" ترديدی نيست که بنياد گرايان اسالمی و فعالتر از همه آنها 
 آمريکا، –مشغول نوعی مبارزه و درگيری با قدرتهای مهم امپرياليستی 

. يانه هستند و دولتها و متحدين آنها در کشورهای خاور م–انگليس و غيره 
، يک شبه و فی البداهه پديد نيامده ، بلکه  شکی نيست افسارگسيختگی آنها

محصول سياستهای تجاوزگرانه، غارتگرانه و سرکوبگرانه قدرتهای بزرگ 
، فاندمنتاليسم   بيگمان. سرمايه داری به سرکردگی دولت آمريکا می باشد 
، منتهی ، پاسخی عميقًا اسالمی نوعی پاسخ به تهاجم امپرياليستی می باشد

ارتجاعی، انحرافی، کور و در تحليل نهايی، تقويت کننده هارترين جريانات 
   .راست و محافظه کار در دول غربی

 بنياد گرايی اسالمی، اگر چه به لحاظ ايدئو لوژيک ، زمينه در پوسيده ترين 
ما به ، ا افکار و خرافه های مذهبی در عصر برده داری و فئو داليته دارد

از اينرو اگر امپرياليسم . و امروزيست" مدرن " لحاظ سياسی، جنبشی 
وجود نمی داشت، بعيد بود که فرقه های مذهبی موجود در خاور ميانه ، 

پديد آورند که سوار بر نارضايتی و " ميليتانت" بتوانند جنبشی وسيع و 
اين چنين حس حقارت انبوه ميليونی لگد مال شده گان و جوانان سرخورده، 

 . شوند " موی دماغ حضرات" 
عروج اين جنبش ارتجاعی در عين حال ناشی از تضعيف موقعيت چپ الئيک 

سوسياليسم " در جوامع مختلف است که هنوز نتوانسته اند از زير آوار 
خود را بيرون بکشند و با نقد ضعف ها و انحرافات گذشته و " واقعًا موجود

دگر بار ) سو و سوسيال رفرميسم از سوی ديگراستالينيسم از يک( حال خود 
ثابت کنند که سوسياليسم ، در برابر بربريت سرمايه، تنها آلتر ناتيو انسانی 

 . موجود است 
اما شکل گيری بسياری از جريانات بنياد گرای اسالمی، اگر چه از بحران 

بر آلترناتيو چپ ، بهره می گيرد ، اما معلول آن نيست ، بلکه بالعکس ، 
خالف دعاوی کنونی ضد امپرياليستی اش، محصول تشويق و ترغيب خود 

خرس " امپرياليسم آمريکا و متحدين اش است که برای بزانو در آوردن
. را اختراع نمودند " کمربند سبز" دکترين )  اتحاد جماهير شوروی " (قطبی

  ميالدی، دو حادثه مهم در جوار اتحاد1979 و 1978در فاصله سالهای 
انقالب ايران و کودتای نيروهای وفا دار به شوروی در . شوروی رخ داد 

هر دو واقعه ، به عمر دو رژيم وفا دار به ")!! انقالب ثور( " افعانستان 
غرب در منطقه استراتژيک خاور ميانه پايان داد، اما هر دو حادثه ، از يک 

 حزب در افعانستان، حرکت کودتايی. تناقض بزرگ رنج می بردند 
صرفًا با تکيه بر ) محصول اتحاد احزاب پرچم و خلق( دمکراتيک خلق

بخشی از ارتش و تود ه های روشنفکر شهری صورت گرفته بود و فاقد 
 فئودالی و گرفتار در چنگال –پايگاه مردمی در جوامع و قبايل عشيره ای 

به همين خاطر به مجرد بر خاستن اولين جرقه های . طاعون مذهب ، بود
افغانستان ، نيازمند کمک و حضور مستقيم " مجاهدين اسالمی" مقاومت 

، بزرگی برای "آسمانی" ارتش شوروی شد که اين به نوبه خود ، مائده 
امپرياليسم آمريکا و متحدين اش بود که بعد از شکست خفت بار در جنگ 

 .ويتنام ، مترصد فرصتی برای انتقام بودند 
من، به عمر وفادارترين مهره آمريکا در منطقه، در ايران اما که انقالب به

پايان داده بود، اين تناقض خود را بدين شکل جلوه گر ساخت که بر خالف 
بسياری از انقالب های سده بيستم که  چپ ها ، نيروی بالمنازع  رهبری 

که بخشًا ناشی ( کننده بودند، انقالبی بدون رهبری و حتی حضور موثر آنها 
 28 شدن بی امان نيروهای چپ در دوران پس از کودتای از قلع و قمع

آمريکا و . شکل گرفت)  مرداد و بويژه دردهه های چهل و پنجاه بود
متحدينش پس از اينکه مطمئن شدند، شاه را نمی توانند نجات دهند، تمام 

که در ضد ( کوشش خود را بکار گرفتند که خمينی و دار و دسته اش 
انقالب عظيم مردم ايران برای آزادی، استقالل و )  دشکی نبو کمونيسم آنها
حاکم شدن  با. کنند و هژمونی آنرا بدست گيرند" مال خور" برابری را 

گير شدن شوروی در  روحانيون ضد کمونيست برايران و نيز زمين
" معجزه " افغانستان در برابر مجاهدين تحت الحمايه غرب، آمريکا متوجه 

به دور اتحاد شوروی شد و سخت اميدوار گشت که  اسالمی " کمر بند سبز
می تواند تحت لوای گروهها و " مسلمان نشين" الاقل در کشورهای 

جنبشهای بنياد گرای اسالمی، مانع از پيشروی کمونيستها و انقالبات رهائی 
در همين راستا بود که آمريکا عالوه بر کمک به کليه گروههای . بخش شود

" ( اسامه بن الدن"  و بعدها طالبان، اقدام به کمک به افعانستان" جهادی" 
نمود تا با ايجاد يک شبکه بين ) يکی از سرمايه داران بزرگ عربستان

جمع آوری و  داوطلبين مسلمان از کشورهای مختلف را، المللی بنام القاعده 
پس از آموزش ، به جهاد عليه ارتش شوروی و دولت تحت الحمايه او در 

در اين راستا سازمان سيا و پنتاگون صدها ميليون دالر .  وا دارد افغانستان
اما خيلی زود، سياست .  جريانهای مشابه نمودندوصرف تقويت اين شبکه 

بعد از موفقيت های اوليه اش، کار برد خود را از دست داد " کمر بند سبز "
 . و بعضاً  به ضد خود تبديل شد

مريکا و تائيد عمل  گروگانگيری خمينی و حکومتش با اشغال سفارت آ
خمينی و دار و . دانشجويان پيرو خط امام، نخستين جلوه اين تناقض بود

دسته اش البته برای به اصطالح خارج کردن پرچم راديکاليسم از دست 
جنبش رو به اعتالی چپ در ايران و نيز فراهم کردن زمينه های سرکوب 

ستاوردهای دمکراتيک انقالب بهمن ، اين جنبش و کًال پايان دادن به برخی د
ماجرای اشغال سفارت را راه انداخته بود، اما به هر حال آمريکا، انتظار 
نداشت که ماليان اين چنين قدر نشناس باشند و به شکستن نمکدان 

بعالوه دشمنی رژيم اسالمی ايران با رژيم اسرائيل و نيز تاکيدات . بپردازند
که به معنای به خطر " ( ر انقالب اسالمیصد و" مکرر خمينی مبنی بر 

" انداختن امنيت رژيمهای وابسته به آمريکا در کشورهای عربی و 
هم مزيدی بر علت شد تا آمريکا آرام آرام متوجه شود که ) بود" مسلمان

شديدًا ضد کمونيست است و مشکلی با چه خصم جديدی پيدا شده که اگر 
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 نابرابريهای طبقاتی ندارد، اما بدليل ادامه حيات مناسبات سرمايه داری و
 و دعوی بر پايی خالفت اسرائيلاستقالل سياسی نسبی اش و بدليل ضديت با 

بزرگ اسالمی، می تواند تا حدودی منافع غرب و آمريکا را از موضعی 
اين خطر موقعی جدی تر شد که رژيم . عقب مانده و ارتجاعی به خطر اندازد

 ثروت ملی کشور را صرف تقويت و يا ايجاد خمينی ميلياردها دالر از
مشابه چنين کمک . گروههای بنياد گرای اسالمی در اقصی نقاط جهان نمود

های هنگفتی را رژيم عربستان سعودی هم برای رواج قرائت خود از اسالم 
نيز می نمود، اما آن کمک ها صرفًا جنبه دينی داشته و خطر ) وهابيت ( 

پديد نمی آورد، اما کمک های رژيم خمينی، اساسًا سياسی برای منافع غرب 
حکومت ( ( خصلت سياسی داشت و در واقع ميخواست انديشه تئو کراسی 

جمهوری اسالمی ) يهود ستيزی( آنتی سميتيزم . را جهانگير کند ) دينی
. ايران نيز نقش مهمی در کاناليزه کردن اين کمک های هنگفت ايفاء می کرد

يرون رفتن قوای شوروی از افغانستان و سقوط حکومت از سوئی ديگر با ب
تحت الحمايه آنها و روی کار آمدن يک رژيم اسالمی در آن کشور، عمًال 
ضرورت وجودی القاعده نيز به زير سئوال رفت، اما بن الدن و يارانش 

 که بر سر ندبجای انحالل اين شبکه بزرگ، متمول و مجهز، تصميم گرفت
آمريکا   توسط اسرائيل و کمک غرب به اين رژيم بامسئله اشغال فلسطين

به بالی " سيا"  ار اين نقطه به بعد، القاعده مولود. د نشاخ به شاخ شو
بمب گذاريهای آفريقا ، عربستان ، يمن و باالخره . جان آمريکا تبديل شد

 سپتامبر در آمريکا، محصول تضادهای اين دو نيروی 11عمليات بی سابقه 
خاصم در دوره سياسی جديد بود و از آنجا که جنبش چپ هم ضد مردمی مت

بعد از فروپاشی بلوک شرق، دوره عقب نشينی خود را طی می کرد و نمی 
توانست نارضايتی انبوه ميليونی زحمتکشان از سياستهای امپرياليستی و 
دولتهای وابسته اش را بسوی يک آلترناتيو مترقی، آزاديخواهانه، برابری 

در عين حال سکوالر، هدايت کند ، زمينه بيش از پيش برای يکه طلبانه و 
 .تازی دستجات رنگارنگ فاندمنتاليست فراهم آمد

آمريکا در برابر اينگونه هم آورد طلبی های بنياد گرايان اسالمی و نيز رژيم 
صدام حسين، ابتدا افغانستان و سپس عراق را به اشغال خود " نامطلوب" 

می خود در خليج فارس و کشورهای عربی منطقه را در آورد و حضور نظا
ای لگام جاست جنگ طلبانه و تجاوز گرانه، باين سي. به شدت گسترش داد

زدن بر اسالم گرايان، سبب رشد کمی و نيز گسترش دامنه عمليات آنها از 
کسانيکه بمب گذاريهای انتحاری و تروريستی در . خاور ميانه تا اروپا شد 

را مشاهده کرده اند، بخوبی پی ...  و سپس قاهره و هند و لندن ، اسپانيا
" تروريسم " خواهند برد که آمريکا و متحدينش در جنگ صليبی شان عليه 

به وسعت ( تا چه حد با هزيمت روبرو شده و تا چه حد پيروزی در اين نبرد 
با اين همه گزينه آنها . برای آنها دور از دسترسی جلوه می کند) سياره ما

جز تداوم جنگ نيست و در اين ميان، اين مردم و شهروندان عادی هستند 
. که قربانی تخاصم بربر منشانه دو طرف اين منازغه ارتجاعی می شوند

 هزار کشته در 600کافيست به جنگ عراق نگاه کنيم تا با رقم وحشتناک 
 در صد آنها زن و کودک بوده 60عرض چهار سال  مواجه شويم که حدود 

 . اند
در مواجهه با اين تراژدی ، عده ای با عدول از مواضع ضد امپرياليستی و 
استقالل گرايانه خود، به بهانه توحش اسالمگرايان و محکوم کردن 
تروريسم کور آنها، در کنار آمريکا و متحدينش قرار گرفته و برخی تلويحًا و 

!!  جار ميزنندبرخی صراحتًا  جنگ آمپرياليستی آنها را نبرد برای دمکراسی
در مقابل اين طيف، گروهها و جرياناتی وجود دارند که به بهانه محکوم 
کردن تروريسم دولتی آمريکا و متحدينش و نيز سياستهای غارتگرانه و 

 ستیت تروريتجاوز گرانه آنها، تلويحا و يا آشکارا به توجيه عمليا
اضر به محکوم عمًال در عرصه مبارزه سياسی ح. اسالمگرايان می پردازند
اين نظر بويژه در بخشی از چپ اروپا و آمريکای . کردن قاطع آنها نيستند

شمالی رايج است که برخی از آنها ضمن سکوت در برابر وحشيگريهای 
بيناد گرايان اسالمی ، حتی آنها را نيروی رزمنده، راديکال و مردمی نيز 

 با ايشان را نيز تجويز ارزيابی می کنند و اينجا و آنجا ، ائتالف و همکاری
 .می نمايند

اما بشريت مترقی و آزاديخواه و طرفدار صلح، راه سوم و بهتری نيز در 
مپرياليسم و فاندمنتاليسم، و امبارزه همزمان با : برابر ايندو گزينه دارد 

محکوم کردن بی قيد و شرط هر نوع جنگ، عمليات تروريستی و بمب 
آنهايی که در لندن و  .  را بخطر اندازد گذاری که جان شهروندان بيگناه

 دست به عمليات تروريتس زدند و جان صدها انسان را گرفتند،  مادريد
مسلمًا نسبت به ماهيت طبقاتی اکثر کسانی که از مترو و اتوبوس استفاده 

اکثريت اين قربانيان کارگران و زحمتکشانی بودند که . می کنند، جاهل نبودند
خريد مايحتاج زندگی ، ناگزير از استفاده از  کار و يابرای رفتن به سر 

وسايل نقليه عمومی هستند، همچنانکه آن سه هزار نفری هم که در عمليات 
 سپتامبر در برج های دو قلوی نيويورک کشته شدند، از همين تيپ 11

انسانهای زحمتکش بودند و چه بسا بسياری از آنها مخالف سياستهای 
شسشوی مغزی چند جوان با تبليغات . ای خود بوده اندامپرياليستی دولته

کور مذهبی و سپس وادار کردن آنها به عمليات انتحاری که هم خانواده خود 
و هم خانواده انسانهای بيشماری را داغدار می کنند،  نه تنها سبب لگام 
زدن بر سياستهای امپرياليستی نخواهد شد ، بلکه آنرا تشديد هم خواهد 

ديد حقوق مدنی و آزاديهای فردی که دستاورد حچنانکه سبب تنمود، هم
صدها سال مبارزه بشريت متمدن است در کشورهای غربی به بهانه حفظ 

مثًال در جريان موج اول . امنيت شهروندان و مبارزه با تروريسم خواهد شد 

عمليات تروريستی در لندن، که همزمان با اجالس سران هشت کشور 
صورت گرفت، شاهد آن بوديم که چگونه   داری در اسکاتلندپيشرفته سرمايه

 هزار تن از مبارزين آزاديخواه و عدالت جو و 200از چند روز قبل، حدود 
ضد جنگ ، از سراسر اروپا در اسکاتلند گرد آمده بودند تا صدای اعتراض 
خود را به تداوم سياست های امپرياليستی اعالم کنند و يا در همان موقع 

ت های ميليونی بزرگی در لندن و چندين شهر بزرگ دنيا برگزار شد که کنسر
سعی در جلب توجه افکار عمومی و " ! فقر را به تاريخ بسپاريم" با شعار

دولتها به مسئله فقر در جهان سوم و بويژه آفريقا داشت، اما تأثير ايندو 
حتی در يابيد اری لندن، تا برازاقدام مثبت را مقايسه کنيد با عمليات بمب گ

ين رکه چگونه در يکی امپرياليسم افشا و منزوی می شود و در ديگری هارت
بنابراين به اصطالح . سر بلند و جسورتر ظاهر می شوندآن جناح های 

نه تنها مبارزه مثبتی نيست ، " استکبار جهانی" مبارزه اسالمگرايان با 
شد که به شيوه بلکه حتی سبب تضعيف  جنبشهای اجتماعی مثبتی خواهد 

سياسی و با بکار گيری ابزارهای انسانی ، کارزار بين المللی وسيعی را 
عليه جنگ ، تجاوز، غارت ، فقر و نابرابريهای طبقاتی ، از کران تا کران 

شما حتی در دهه ها و سالهای گذشته نيز که . اين کره خاکی بپا کرده اند
ليه آمريکا و دولتهای مبارزات چريکی توسط نيروهای عمدتًا چپ بر ع

وابسته به آن صورت می گرفت به ندرت شاهد آن بوديد که خون از دماغ 
اکثر دولتهای آمريکا ی التين به مثًال در حاليکه . يک آدم بيگناه جاری شود

 از آمريکا، موجی از ديکتاتوری و ترور و خفقان بر پا کرده بودند و ویيرپ
که قتل چه گوارا ( قيمًا دخالت داشت سازمان سيا در بسياری از آنها مست

سراغ نداريد که چريکهای چپگرا ، چه در آمريکای )  نمونه ای از آن بود
که ميليونها التين تبار زندگی و کار می ( التين و چه در خود اياالت متحده 

در ايران نيز چه در . جان شهروند عادی آمريکايی بخطر افتده باشد)  کنند
 زمان جمهوری اسالمی، عمليات چريکی عليه مراکز و زمان شاه و چه در

مقامات رژيم، معموًال بدون هر گونه لطمه ای بجان شهروندان عادی صورت 
در مواردی آنها برای اينکه آسيبی به مردم وارد نشود، تن به . می گرفت 

دستگيری و سپس شکنجه و مرگ خود داده اند، اما حاضر نبودند جان 
. دازند که بخاطر رهايی آنها، سالح بدست گرفته بودندکسانی را بخطر ان

بنابراين، ما شاهد دو نوع اخالق و دو نوع شيوه کامًال متضاد در مقابله با 
روش سياسی ، انسانی ، سکوالر ، . امپرياليست ها و تجاوزگران هستيم 

 و برابری طلبانه، و روش غير سياسی ، ه ، صلح طلبانهآزاديخواهان
 ! جنايتکارانه، غير انسانی و بنياد گرايانهخشونت بار،

 کمی . شدن نيست " عقل کل" برای انتخاب يکی از اين دو روش، نيازی به 
 الزم است و صد البته قرار "اومانيسم"آگاهی ، کمی درايت سياسی و کمی 

دادن اين عبارت زيبای کارل مارکس در برابر خود و حاکم بر روش 
ه اهداف شرافتمندانه ، تنها با وسايل شرافتمندانه ، ب"   :مبارزاتی خود، که 
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 فراخوان تجمع معلمان حق التدريسی مقابل نهاد رياست جمهوری
  دياکو ى بوسيله, 2007ر  سپتامب12سالم دمکراتچهار شنبه 

 
امروز فراخوانی در يکی از وبالگ های مربوط به معلمان حق التدريسی 
منتشر گشت که اين آموزگاران زحمتکش را به تجمع در مقابل کاخ رييس 

. عوت کرده است د25/6/1386در روز يکشنبه ) کاخ مرمر(جمهوری 
همراه با انتشار متن کامل اين فراخوان يادآور می شويم که اين قشر از 
فرهنگيان هميشه از زحمتکش ترين کارگران معلم اين کشور بوده اند که 
هرگز دارای هيچگونه امنيت شغلی نبوده و هر لحظه از زندگی خود را با 

ف از با ثبات ترين قشر با اين اوصا. دلهره نسبت به آينده به سر برده اند
حاميان کانون صنفی معلمان ايران بوده و در مبارزات ايشان در صفوف اول 

  .قرار داشتند
  حق التدريس نماد مظلوميت 

ديدار معلما ن حق التدريس در کل کشور با نمايندگان خود جهت درد ودل 
  درارتباط با مسائل استخدام و مشکالتشان

  .انتظارشرکت در اين نشست را داريماز تمام معلمان حق التدريس 
  صبح مقابل نهاد رياست جمهوری٩ ١٣٨۶ شهريور ٢۵يک شنبه :قرارما

  خيابان پاستور-ميدان پاستور-تهران:آدرس نهاد رياست جمهوری
 سال به اميد استخدام با تمام شرايط سخت و ۴حق التدريسان عزيز بيش از 

حال شاهد . يکبار را پذيرفتيمبدون بيمه ومزايا و حقوق اندک، هر چهارماه 
ما تا کی بايد اين وضع را تحمل . بی عدالتيهايی هستيم که در حق ما می شود

 تا به ۵٠٠٠ رديف استخدامی که متعلق به ما بوده فقط ٢۵٠٠٠کنيم؟ چرا از 
 حق التدريس تعلق گرفته؟ چرا نيروی آزاد وقتی حق التدريس است؟ ۵۵٠٠٠

 ورودی داده ايم؟ امتحان ادواری داده ايم؟ هر چرا امتحان وقتی ما امتحان
هر سال بالتکليفی و استرس همراه . سال مديرها ما را مازاد اعالم می کنند

هر سال نيروهای آزاد پيمانی وارد سيستم می کنند و جايگزين ما می . ماست
پس ! استخدام حق ماست: حرف ما اين است. چون آنها ما را قبول ندارند. کنند

گفتن حرف حق در نشست ما حضور داشته باش و اين به همه حق برای 
  !التدريسان بگو

.............................................  
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 به بهانه انتشاريک بيانيه دانشجوئی
 تقی روزبه

  درضرورت گذاربه اقدام های سراسری توسط جنبش دانشجوئی
ربدليل نقش برجسته اشان درمبارزه برکسی پوشيده نيست که دانشجويان دانشگاه اميرکبي

عليه استبدادوبرای آزادی وبرابری،همواره موردخشم ونفرت ويژه حاکمان قرارداشته 
ودراين ميان،مقابله درخشان دانشجويان باحضوراحمدی نژاد واعوان وانصارش درصحن .اند

يل می اين دانشگاه يکی از بيادماندنی ترين مبارزات دانشجويان اين دانشگاه را تشک
ازهمين رو رژيم ودستگاه های امنيتی وابسته به آن همواره بدنبال يافتن انواع واقسام .دهد

چنان که .بهانه ها برای هجوم وسرکوب مبارزات دانشجويان اين دانشگاه  بوده اند
انتشارمقاالت جعلی ومنتسب به دانشجويان توسط عناصروابسته به رژيم ،وتوقيف  نشريه  

نشجو تنها يکی ازاقدامات رژيم برای پيشبرد اهداف سرکوبگرانه اش  دا8ودستگيری 
هدف مشخص رژيم سرکوب تشکل مستقل اين دانشگاه ودرهم شکستن .محسوب می شود

 تيرنيروهای سرکوب با يورش به آن 18هم چنين درسالگرد .روحيه مقاومت آن است
زجنبش دانشجوئی به ودستگيری چندنفر تحصن کننده  يک بارديگرترس ونفرت خود را ا

 تير ابعاد گسترده تری داشت وشامل 18البته تهاجم به دانشجويان درسالگرد .نمايش گذاشت
هجوم به دفترادوارتحکيم وحدت ودستگيری شماری از دانشجويان حاضردراين دفتر و پلمب 

گزارشات دريافتی ازافزايش فشاربه  دانشجويان زندانی شده برای .کردن درب آن نيزشد
بی .هم شکستن مقاومت آن ها و گرفتن اعترافات موردنظرشکنجه گران حکايت می کنددر

شک درچنين شرايطی دفاع گسترده وهمه جانبه ازجنبش دانشجوئی وتقويت دامنه همبستگی 
توسط سايرجنبش ها وهم چنين حمايت فعال نيروهای مدافع آزادی وبرابری درخارج 

رژيم به آزادی هرچه سريع تر اين عزيزان دارای ازکشوربرای توقف شکنجه ووادارساختن 
درپی انتشاريک طوماراعتراضی با امضاء هزاران دانشجوی اين  .اهميت زيادی است

دانشگاه دراعتراض به بازداشت دانشجويان وخواست آزادی آنان،اينک انجمن اسالمی اين 
هم شکستن روحيه اعالم کرده که هدف اصلی حاکميت در1 *دانشگاه  با انتشاربيانيه ای

مقاومت جنبش دانشجويان است واضافه شده که اجازه نخواهيم دادخواب بازگشت به دهه 
بی شک قراردادن چنين وظيفه ای دربرابر سرکوب تعميم يافته وگسترده  . تعبيرشود60

کنونی، بدرستی وظيفه ای درنگ ناپذيراست که مشارکت درآن و دفاع فعال ازآن برعهده 
اما درهمان حال بايد اضافه کرد که تحقق چنين امرخطيری دارای .اه استهرفردآزاديخو

الزامات وپيش شرطی های مشخصی است که جنبش دانشجوئی  بدون توجه به آن ها قادربه 
نخستين شرط آنست که جنبش دانشجوئی  :انجام اين وظيفه مهم وعاجل خود نخواهد بود
بدون مشارکت بدنه گسترده دانشجوئی .شودباهمه توان وامکانات خود واردصحنه مبارزه 

درهمه دانشگاه ها وبدون يک حرکت سراسری دانشجوئی دست يابی به چنين هدفی ناممکن 
  . است

 ازهمين رو درکنارمقاومت های موضعی وموردی که دراين يا آن دانشگاه صورت می گيرد 
 تحقق آن نيازمند وبه عنوان نبردهای موضعی اهميت خود را دارد،جنبش دانشجوئی برای

يک حرکت سراسری وگسترده ای است که خود نيازمند تدارک الزم والبته ازهمين امروز 
 تيرکه چندين 18والبته برکسی پوشيده نيست که يکی ازمهمترين پيام های برآمد  . است

دانشجوی ديگراين دانشگاه را به جرم بزرگداشت نمادين آن دستگيروروانه بازداشتگاه 
 .انا  ضرورت تأکيد بر خصلت سراسری ودرآميختن آن با جنبش مردمی بودکردند،هم

اگردرنظربگيريم که تعرض رژيم نه اقدام فصلی ومقطعی بلکه برآمده از راهبردی است که 
برای سرکوب جنبش وحفظ وتثيبت موقعيت متزلزل وپوسيده خود بدان مبادرت است،آنگاه 

ن مقاومتی برای درهم شکستن  يورش رژيم پی براهميت مقاومت پيوسته،توده ای شدن چني
درحقيقت مبارزات متعددومنفرد جنبش دانشجوئی نيازمندجهشی به جلوبرای .خواهيم برد

همانطورکه گفته شد چنين اقدامی البته نيازمند پيش .متبلورساختن يک جنبش سراسری است
ازجمله شروط . ارکردشرط هائی است که بدون درنظرگرفتن آن نمی توان به مرحله  جديد گذ

ديگرپذيرش ضرورت اتحادعمل گسترده توسط گرايشات مختلف دانشجوئی دربرابررژيم 
البته روشن است که اتحاد گسترده دربرابررژيم نمی تواند ونبايدبه معنای .است

يعنی  ناديده گرفتن گرايشات مختلف وبرسميت نشناختن حق تليغ " همه باهم"اتحادهمه
ها والجرم تنظيم مناسبات دموکراتيک ميان آنها براين اساس،فهميده وفعاليت مستقل آن 

به  عبارت ديگر، تنها با نگرشی مبتنی بريک جنبش دانشجوئی پلوراليستی . شود
ومتکثر،جنبشی دربرگيرنده گرايشات ورويکردهای گوناگون می توان،به يک اقدام مشترک 

بديهی است که برپائی .،نائل گرديدو اتحاد عمل وسيع حول مبرم ترين خواست های مشترک
يک حرکت گسترده وسراسری،می توانددرگسترش روحيه مقاومت وفضای همبستگی 

که خود بالقوه ازآبشخور -هم چنانکه  چنين جنبشی .درميان دانشجويان تأثيرزيادی بگذارد
ء تغذيه می کند می تواند تأثير مهمی درارتقا-نيروی دانشجوئی عظيمی درمقياس ميليونی

روحيه مقاومت عمومی ومبارزه سايراقشاراجتماعی و درنتيجه درشعله ورترساختن 
  گره زدن مبارزات فعالين دانشجوئی بابدنه دانشجوئی  .مبارزات سراسری برجای بنهد

درهردانشگاه وپيوند ميان مبارزات دانشگاه ها ومؤسسات عالی با يکديگر وگسترش اين 
مثال بطورمشخص به يک اعتصاب سراسری حول مبارزات به يک مبارزه سراسری و

گرچه . ازاهميت کليدی برخورداراست.... خواست مشخصی نظيرآزادی دانشجويان زندانی و
نمی توان انتظارداشت که جنبش دانشجوئی درشرابط کنونی با شروع فصل تعطيالت به تواند 

 ضرورتی برای باهمه توان خود درپشت يک مبارزه سراسری قرارگيرد،اما تدارک چنين
بی . زمان مناسب ازهم اکنون می تواند بخشی ازوظايف فعالين دانشجوئی را تشکيل بدهد

شک عقب راندن يورش رژيم ودرگام های بعدی درهم شکستن تهاجم سراسری آن،ازجمله 
وترديدی نمی توان .درسراسردانشگاه ها نيازمند يک واکنش سراسری وهم آهنگ است

شخص چنين ضرورتی بعنوان يک وظيفه عاجل دربرابرجنبش داشت که  اکنون بطورم
اما اينکه درشرايط کنونی وفصل جديد دانشجوئی،جنبش . دانشجوئی قرارگرفته است

دانشجوئی تاچه حد دارای اين آمادگی وتوان باشد که به عنوان مثال بتواند به تدارک يک 
 دربند خودمبادرت ورزد، اعتصاب عمومی وسراسری درسطح دانشگاه ها برای آزادی ياران

گرچه اين راهم نمی توان ناديده گرفت که جنبش .هنوزدرباره اش نمی توان نظرقطعی داد
دانشجوئی درسال گذشته به حرکت های اعتراضی مهمی،ازنظر ميزان شرکت دانشجويان 
درحرکات اعتراضی وطرح مطالبات مشخص وفراگيروعدم نگاه به باال وتأکيد برنيرو وعزم 

ل خود، درشماری ازمهم ترين دانشگاه های کشورمبادرت ورزيد که می توان آن ها را مستق
بی گمان . تمرين های  مناسبی برای کسب آمادگی جهت يک حرکت سراسری بشمارآورد

نقش فعالين چپ وراديکال دردامن زدن به جنبش گسترده دانشجوئی وتعميق مطالبات 
برای سراسری باهمه توان خود . ادی برخورداراستدانشجويان بربسترآزمون خود ازاهميت زي

 86-04-30-21-07-2007     .کردن اعتراضات جنبش دانشجوئی بکوشيم
شت کشوربه سال های تلخ اجازه نمی دهيم خواب بازگ"می توانيداين بيانيه را با عنوان -1*
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  ظالم, حق گويی
 

, قتل های زنجيره ای, نماينده رژيمی که قتل عام هزاران زندانی سياسی*
اعدام , تعطيلی گروهی رسانه ها, بريدن زبان ها, ترورهای متعدد مخالفان 

رادر پرونده ...  قصاص و بريدن دست و پاسنگسار و, های گروهی فله ای
خواستار محاکمه بوش در يک دادگاه عادالنه بين المللی به جرم , خود دارد

در حالی که خامنه ای خودش هم بايد بر ..جنايت عليه بشريت شده است
  ... همان صندلی محاکمه بنشيند که بوش

ها مشمئز کننده هيچ چيز به اندازه حق گويی ظالمان و ديکتاتور: روشنگری
و نوعی از , نه فقط از اين رو که جنگ سياهی با سياهی. و تهوع آور نيست

با سرشت آدمی و آرزوهای شريف انسانی , تباهی با نوع ديگری از تباهی
و نه فقط از اين رو که نقد رياکارانه رياکاری خود بدترين و , سازگاری ندارد

,  نمی توان پاک و تميز کردو چرک را با چرک, فجيع ترين رياکاری است
آزادگی و , عدالت و ظلم را, بلکه هم از اين رو که اساس حق و دروغ را

  . پيشرفت و قهقرا را در هم می ريزد و يک کاسه می کند, بندگی را
  

و خامنه ای روز گذشته در نماز . حق گويی ظالمان ظلم شنيع به حق است
روزى "پيش بينی کرد که جمعه تهران وقتی در اولين روز ماه رمضان 

همين رئيس جمهور آنونى امريكا و مسئولين امريكائى در يك دادگاه ...
اند،  المللى به خاطر فجايعى آه در عراق به وجود آورده ى بين عادالنه

درست همين ظلم شنيع را به حق " گريبانشان گرفته شود و محاآمه شوند
اشغالگر جنايات وحشتناکی ترديدی نيست که آمريکا به عنوان . روا داشت

در عراق مرتکب شده است و ترديدی نيست که سياست های آمريکا و سلطه 
به تقويت ارتجاع اسالمی در , اش" يکجانبه گرايانه"طلبی قلدرمنشانه و 

منطقه خاورميانه و حتی تقويت نيروهای سياهی چون طالبان و القاعده 
  .کمک کرده است

 روزه در 33اييل در تجاوز به لبنان در جنگ  همچنين ترديدی نيست که اسر
برابر حزب اهللا لبنان شکست خورده است و کامال صحيح است که آمريکا در 
باتالق عراق فرو رفته است و فرافکنی های نئوکان های کاخ سفيد برای 
سرپوش گذاشتن بر اين شکست نيز بخشی از واقعيت سياست جاری 

رای جنايت در حق بشريت و بويژه اين آرزو که بوش روزی ب. آنهاست
کشتار بيش از چهار صد هزار نفر و آوارگی و دربدی بيش از يک ميليون 

آرزوی هزاران , شهروند بی گناه عراق در يک دادگاه عادالنه محاکمه شود
شهروند صلح دوست جهان است که بويژه از زمان شروع جنگ عراق تا 

ی معترضين و شعارهای آنان کنون در هر سفر خارجی بوش در پالکاردها
خامنه ای تا جايی که در سخنانش بر چنين نکاتی اشاره . پژواک يافته است

 .کرده دروغ نگفته است
, اما او بايد بداند که خودش هم بايد بر همان صندلی محاکمه بنشيند که بوش

چرا که او و رژيمش هم جنايتکار و سرکوبگرند و با ملت ايران بهتر از 
هر کس حق داشته باشد . اشغالگر در عراق رفتار نکرده اندآمريکای 

خواستار محاکمه بوش در يک دادگاه عادالنه بين المللی به جرم جنايت عليه 
نماينده رژيمی که قتل عام هزاران زندانی سياسی را در پرونده , بشريت باشد

 زبان بريدن, ترورهای متعدد مخالفان را, خود دارد و قتل های زنجيره ای را
سنگسار و , اعدام های گروهی فله ای را , ها و تعطيلی گروهی رسانه ها را
سالخی قربانيان آسيب های اجتماعی ناشی , قصاص و بريدن دست و پا را

فقط و فقط وقاحت بی , زندان و شکنجه و سرکوب را, از سلطه خود را
 .  زندانتهای خود را نشان می دهد وقتی از اين حق دم می

. او توهين به حق شهروندی ايرانيان است, قانونی, ای و موقعيت خامنه
نفس موجوديت سياسی او معنايش مسلوب االختيار و بی حق بودن ملت 

مگر به نوعی ديگر و به شکلی . ايران در تعيين سرنوشت خويش است
  ندارد؟ ديگر تجاوز نظامی بوش به عراق همين معنا را

ی آمريکا در عراق و طرح مساله محاکمه خامنه ای با اشاره به شکست ها
بوش در يک دادگاه عادالنه جهانی در اولين نماز جمعه ماه رمضان شايد 
خواسته است به سيل تبليغات رسانه ای پس از انتخابات اخير خبرگان پاسخ 
دهد و بفهماند که در زمينه سياست کشور اوست که حرف اول را می زند و 

او با طرح اين ادعا که تحريم ها اثر . ر دست دارداوست که کنترل کامل را د
ندارد که در اين زمينه البته با تندروترين نئوکان های جنگ طلب آمريکايی 
که درست با اشاره به همين ادعا لزوم حمله نظامی گسترده به ايران را 

شايد خواسته است بفهماند که آنچه دائما بر زبان احمدی , مطرح می کنند
در .  می شود سياست خود اوست و احمدی نژاد تنها نيستنژاد جاری

مجموع او شايد خواسته است بر ادامه سياست خارجی کنونی رژيمش در 
مقابل احتمال حمله يا حمالت نظامی تاکيد کند و پر رنگ کردن شکست های 

  .آمريکا در خاورميانه از چنين مالحظاتی سرچشمه گرفته باشد
او بايد بداند که در , چه مالحظات ديگر, ميان باشداما چه اين مالحظات در 

اتاقک شيشه ای نشسته است و از نظر مردم ايران متهم شماره يک ارتکاب 
او تکيه گاهی اصلی نظامی است که برچيدن و . جنايت عليه بشريت است

نابودی اش هدف اصلی و مقدم پيکار مردم ايران برای آزادی و رهايی از 
                      .بی استاستبداد سياه مذه

                                                     روشنگری

.............................................  
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 سالح جديد سربازان انگليسی در افغانستان
 

 

جسد دختر بچه لبنانی در عکس دست چپ موفقيت کدام نوع 
امتحان شده در لبنان را نشان ميدهد ، بر همه  سالح مدرن
عکس دست راست  امابررسی اجساد کودکان در. معلوم نيست

 .نشان داده که آنها با بمب فسفری کشته شده اند

زه کرد؟اگر مدرنيزه کردن به معنای آيا بربريت را می توان مدرني.روشنگری
با پيشرفت دانش، بشر قادر به . استفاده از دانش باشد، آري، البته که ميتوان

    . کارهايی است که منطق انسانی با آن بکلی بيگانه است
 ماه اوت خبر داد که سربازان 24روزنامه انگليسی گاردين در شماره پنج شنبه 

" super weapon"نوع سالح فوق العاده انگليسی در افغانستان به يک 
سالح جديد نوع پيشرفته ای از بمب های ترموباريک و قابل حمل . مجهز ميشوند

  . روی دوش سربازان است که ريه های قربانی را ترکانده و مملو از خون ميکند
فشار متراکم فوق العاده ناشی از انفجار اين بمب ها که معموال در محيط های 

 استفاده قرار ميگيرد، آلوئل های ريه را ترکانده و باعث خونريزی بسته مورد
محيط بسته ميتواند يک سنگر باشد يا خانه ای که سربازان . داخلی ميشود

چنانکه اخيرا مکرر گزارش شده . مشکوکند طالبان هادر آن سنگر گرفته اند
الدين هم است ممکن است در خانه چندين کودک قد و نيم قد خوابيده باشند و و

شهروندان غيرنظامی و غير مسلح باشند که سربازان يا فرماندهانی که آنها را 
  .  می کنندبه ماموريت می فرستند تصور ميکردند از طالبان ها حمايت

تفاوت سالح های ترموباريک با سالح های معمولی در اين است که با نخستين 
.  اکسيژن معمولی منفجر ميشودانفجار ابری توليد ميکند که با استفاده مجدد از

در نتيجه اين سالح ها اوال فشار بسيار باالتری نسبت به سالح های معمولی 
ايجاد ميکنند، به همين جهت توانايی انفجار اجسام سخت مثل تانک، سنگر و 
ساختمان را دارند، برخی حتی آن را با سنگر شکن هسته ای ولی فاقد اشعه 

ثانيا زمان عملکرد آن نسبت به سالح های معمولی . اندراديو اکتيو مقايسه کرده 
تاثير ويرانگر سالح بر بدن انسان به علت اين خاصيت باال . طوالنی تراست

ميرود و ميتواند کسانی را که مستقيما مورد اصابت آن قرار نگرفته اند، ولی در 
  . اع عمل آن هستند، از بين ببردشع

در جنگ جهانی اول توسط آلمانی ها ساخته سالح های ترمو باريک نخستين بار 
انواع پيشرفته تر آن توسط آمريکا در جنگ ويتنام وسيعا . و به کارگرفته شد

ی گزارش داده اند روس ها نيز در چچن از بمب ها. مورد استفاده قرار گرفت
  . ترموباريک استفاده کرده اند

، يک تحول جهشی را اما توسعه وتکامل اين سالح ها در جنگ های اخير آمريکا
کارخانه های اسلحه سازی آمريکا، انگليس و اسرائيل اشکال . از سرگذرانيد

متنوع و پيشرفته ای از آن را درست کردند که سربازان آنها را مثل تفنگ روی 
در افغانستان و نيز در عراق بويژه در فلوجه که يکی از . دوش حمل ميکنند

تازه اعم ازسالح های فسفري، شيميايي، بمب ميدان های آزمايش انواع سالح ها 
های خوشه ای وغيره بود، انواع جديدا تکامل يافته اين سالح ها در مقياس 

   .وسيع به کار گرفته شد
سالح هايی که در اختيار سربازان انگليسی در افغانستان گذاشته شده، يک 

نگليسی گاردين نوشته است مقامات ا. جهش ديگر در تکامل اين سالح هاست
ميگويند اطالق سالح ترموباريک به اين سالح ها درست نيست، چون در اين 

  . ار شده استمدل جديد نه روی توليد حرارت بلکه برای ايجاد فشار زياد ک
طبيعتا اين اظهارات برای شانه خالی کردن از مسووليت اخالقی کاربرد چنين 

ثرات سوختن در اثر حرارت زيرا فشار باالی سالح ها، همان ا. سالح هايی است
به همين جهت از آغاز هم از اين سالح ها برای حمله . وحتی بدتر از آن را دارد

زيرا مقصود از آن استفاده از . در فضاهای بسته استفاده ميشد, دشمن , به 
فشار فوق العاده در تمام شعاع در . قدرت تخريبی باال در شعاع عمل محدود است

ری حفظ شده و تمام انسان هايی را که در شعاع عملکرد آن مدت نسبتا طوالنی ت
بنابراين فرماندهان انگليسی ميتوانند به ما اطمينان . قرار دارند، نابود ميکند

، بدون اينکه الزم باشد همه کشته ها ,بسوزانند, بدهند با اين سالح ها ميتوانند 
، بدون اينکه نيازی باشد کنند؛ ميتوانند آدم ها را بکشند, جزغاله,را آتش زده و 

هستند , دانه هوشمن,سالح های جديد مثل تحريم ها . همه را تکه پاره کرده باشند
  . ميکنند, معجزه,و 

البته جزغاله کردن و تکه پاره کردن هم هم چنان ادامه خواهد يافت و اين سالح 
  . کشی و ويرانی را تکميل ميکنندها فقط کلکسيون آالت آدم 

اسلحه درمورد شيوه کارکرد سالح های فوق ميگويد امواج شوک يک کارشناس 
حاصل از انفجار اين سالح ها در عرض مدتی کمتر از يک هزارم ثانيه نخست 

پرده گوش را پاره ميکند و بعد بی آنکه طول زمان حتی به يک ثانيه رسيده 
  . های داخلی رااز کا رمی اندازدباشد، ريه ها و بعد بقيه ارگان 

قابل توجه در مورد خبرهای مربوط به اين سالح ها در رسانه های مطيع نکته 
اين است که هميشه و همه جا خبر به صورتی مشابه اين ارائه , تجريان غالب,

در افغانستان به سالح های , جنگ با طالبان ها,سربازان انگليسی در : ميشود
 به سنگرهای القاعده ,آمريکا در حمله به : يا. فوق العاده جديدی مجهز ميشوند

  .  آن سالح پيشرفته استفاده کرداز اين يا, 
اين ها کلمات رمز برای عبور از همه ... , تروريسم,، ,القاعده,ها، , طالبان,

البته در . مرزهای انسانی و جواز آدم کشی و ويرانگری در دوره کنونی است
 تجاوز و بمباران طول سه دهه اخير از کلمه تروريسم هميشه برای توجيه قتل و

و سازمان دادن کنترا و هرنوع جنايتی استفاده ميشد، اما حاال اين کار مقبوليت 
يافته و نيروهای جنگ طلب ميکوشنداين مساله را جا بيندازند که با , رسمی,

حتی حق آدمخواری هم برای کسانی که سالح های پيشرفته , کدها,اعالم اين 
درست همانطور . فاده قرار ميدهند، محفوظ استجهان را توليد کرده و مورد است

اوباش و ,، يا ,اقدام عليه امنيت ملی,که در رژيم اسالمی با طرح کلماتی مثل 
و يا مشابه آن، به خود حق ميدهد مامورانش را با چماق و اره و تفنگ , اراذل

ن به سراغ قربانی بفرستد ودست و پا ببرد يا چشم بکند يا به دار بکشد، يا دها
با اين تفاوت که کوس رسوايی رژيم ،به حق، بر .بدوزد و به سياهچال بيندازد

, ، به ناحف، سر بام هاست، اما قدرت های توليد کننده سالح های مدرن خود را
  . ميخوانند, متمدن

, متمدن,با وجود اين حتی اگر فرماندهان بريتانيايی يا آمريکايی به لشکريان 
را هم بدهند، سياستی که آنها را در , القاعده,ا يا طالبان ه, خوردن,خود حق 

سطح طالبان ها و القاعده قرار ميدهد، سالح جديد فقط طالبان هاياالقاعده را 
نخواهند کشت، زيرا چنانکه همه و بويژه فرماندهان ناتو بخوبی ميدانند، 

که طالبان ها مورد استفاده قرار ميدهند، در همان مناطق , پناهگاه هايی,
مسکونی مردم است و تجاوز نيروهای خارجی به افغانستان و برخوردوحشيانه 
بعدی نيروهای مهاجم به افغانستان به اندازه کافی برای طالبان ها پايگاه توده ای 

بحرانی خاورميانه نيز صادق همين وضعيت در ساير نقاط . فراهم کرده است
  . است

ل دمکرات ها در رابطه با سالح به نوشته گاردين سر منزيس کمپل رهبر ليبرا
او گفت اين يک تحول جدی است و با . های جديد هشداری داد که قابل توجه است

توجه به تلفات باال و مکرر شهروندان غيرنظامی در افغانستان ميتواند نتايج 
وخيمی برای استراتژی بريتانيا داشته باشد که به گفته اقای کمپل در نظر دارد 

  . نستان را به دست آوردردم افغاقلب م
به عبارت ديگر نگرانی سياستمدار انگليسی که تازه اپوزيسيون ليبرال هم به 
شمار می آيد، آسيب ديدن استراتژی دولت مهاجم واشغالگر است، نه خود آدم 

به هرحال يکی از اهداف مهم اين جنگ ها در مقياس . کشی و توحش جنگ
ست که بخش مهمی از توليد ناخالص ملی بزرگ، رونق کار وبار بازار اسلحه ا

دولت انگليس را تشکيل ميدهد و همه احزاب پارلمانی انگليس البد خود را 
  .  صنعت مهم انگلستان دفاع کنندموظف ميدانند از رونق اين

فراموش نکنيم که بخشی از سالح هايی که در کشتار وحشيانه تابستان امسال در 
 جمعی برای کودکانی بوجود آورد که در لباس لبنان بکار رفت و گورهای دسته

خواب به کام مرگ فرستاده شده بودند، توسط انگلستان به اسرائيل داده شده بود 
سالح های کشتار دسته ,و ليست بلندبااليی از شرکت های انگليسی تامين کننده 

  . ان در رسانه های عربی منتشر شدمورد استفاده اسرائيل در جنگ لبن, جمعی
 هرحال از نقطه نظر استراتژی ارتش انگلستان و نيروهای نظامی ناتو در به

زيرا وعده و عيدهای مقامات . افغانستان، نگرانی سر انگيسی جايز نيست
انگليسی که قول داده انددر کاربرد سالح های جديد، تالش به عمل خواهد آمد، 

ه ای و بخشی اصول انسانی حاکم بر جنگ در نظر گرفته شود، حرف های رسان
گزارشگران مستقل، از جمله رابرت . از تبليغات جنگی است، نه استراتژی جنگی

فيسک که در تهيه گزارشات جنگی به اندازه کافی تبجر و اعتبار دارد، خبر داده 
اند که آخرين تاکتيک فرماندهان انگليسی و نيروها ی ناتو در افغانستان، هدف 

از اينروست . البان ها در ميان آنها پناه ميگيرندقرار دادن تمام کسانی است که ط
که در ماه های اخير تلفات شهروندان غيرنظامی در افغانستان اينهمه افزايش 

 سايت روشنگری: برگرفته از .                    يافته است

.............................................  
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 ه را بر هم می زندکاف" شيخ کوچک قديم اصالحاتی"وقتی 
  فواد شمس

  
خيابان های آن . اگر جامعه و زندگی انسان های آن را به مثابه ی يک شهر تصور کنيم

شهر و محل های کار و زندگی انسان ها را می توان عرصه عمومی و صحنه ی اصلی 
جدال ميان انسان ها و طبقات مختلف اجتماعی تلقی کرد که هر روزه در آن جدال اجتماعی 

جدال روزمره ای که يک سويه از آن را می توان در جدال . طبقاتی در جريان است_ 
در اين ميان داستان درگيری . سياسی نمايندگان سياسی اين طبقات اجتماعی مختلف ديد

های جريانات مختلف موجود در حاکميت فعلی جامعه ی ما را می توان به دعوا هايی در 
ته تعبير کرد که هر از چندگاهی با سرو صدای افراد حاضر يک کافه دور افتاده و خاک گرف

البته در . در آن توجه مردم ساکن در اين شهر به آن نقطه دور افتاده از شهر جلب می شود
چند صباح اخير با وجود آن که گويا دعوا های اين کافه چنان باال گرفته است که ميز ها و 

 از نگاه زود گذری که به درون اين کافه صندلی های بيشتری شکسته می شود مردم بعد
دود گرفته می اندازند با نيشخندی خيلی زودتر از گذشته دوباره به زندگی و البته مبارزات 

  .روزمره خود باز می گردند
اصالحات " شجاع"در آخرين نمونه از اين دعوا های ميان افراد حاضر در اين کافه شيخ 

کن و با شجاعت کامل خطاب قرار داده است و او را طرف مقابل را به شديدترين شکل مم
 حتما به ميدان بيا تا 88سال ! تو برادرمن : " تهديد کرده که مردم جواب او را می دهند

خواهند؟ حتما هم  خواهند يا نمي دهند آه حزب مي طور مردم به تو جواب مي جا ببيني چه آن
  1"بيا تا جوابت را بگيري

از آن جا مشهود است که حتی در ميان اين دعوای " اصالحاتی"البته شجاعت اين شيخ 
شديد که گردو خاک فراوانی را ايجاد کرده که به صورتی که فردای آن اين گردو خاک به 

حتی . کيوسک های روزنامه فروشی و البته دنيای مجازی سياسی نيز سرايت کرده است
 مهدي آروبي شايد براي اولين بار به اما ديروز: " نامی از طرف مقابل دعوا نيز نبرده اند

هرچند آه او در تمام طول مدت . نژاد واآنش نشان داد و از او انتقاد آرد اظهارات احمدي
  2" سخنراني اش نامي از وي نبرد و تنها از مخالفان احزاب سخن گفت

اين شيخ گرامی در نقد جريان " شجاعت" يا " تالش" در اين جا قصد ما بررسی ميزان 
" ترين و البته " اصالحاتی " قابل شان نيست چون خود ايشان اعتقاد دارند که يکی از م

اعضای بزرگ و جديد اصالحات چه کسانی هستند؟ " ( عضو کوچک قديم اصالحاتی
ايشان والبته شجاعت را می " تالش "اما ميزان . هستند که برای همه نيز تالش می کنند)

حات  ما براي اصال : "  باال و البته شورای نگهبان ببينيدتوانيد در جلسات شان با مقامات
حاتي تر از خودمان سراغ ندارم بنابراين من به عنوان يك عضو  آنيم و من اصال ش مي تال

دهم از مقام  ت و موانع هر آاري بتوانم انجام مي حات براي همه مشكال آوچك قديم اصال
ايزني و گفت و گو با شوراي نگهبان آنم و به ر قات مي معظم رهبري درخواست مال

تاکيد از ." (ل حزبي خود را حفظ می کنيم آنيم ولي استقال ش مي پردازم ما براي همه تال مي
  3)من است

در اين جا قصد داريم به اين مقوله بپردازيم که چگونه شده است که اکنون مهدی کروبی 
جمهوری "  قانون اساسیچارچوب" اين شيخ اصالحات که خود را معتقد و مومن به 

" مقام معظم رهبری" و البته با حمايت ) آيت اهللا خمينی "( آرمان های امام" اسالمی و 
و حمايت از ) ره(هاي امام ما در چارچوب قانون اساسي و با عنايت به آرمان : " می دانند

م به يت فقيه و نظام هستيم و چشم ه ايم و حامي وال مقام معظم رهبري به صحنه آمده
شان در جناح مقابل می " برادر" به ميدان آمده اند و به محابا به نقد 4"بيرون نداريم 

  پردازند؟
در اين سخنان شيخ اصالحات نکته جالب تر از ديگر نکات تاکيد ايشان بر اين نکته است 

اين نشان می دهد که جناب کروبی و اصالح طلبان با . ندارند"چشم هم به بيرون"که 
اصی که به ادامه راه امام و رهبری دارند هر گونه تغييری را به خارج نسبت می عنايت خ

اين جدال به ما و کسانی که خواهان تغيير راديکال و ريشه ی مبتنی بر جدال . دهند
پاسخ گويی اين امر را به مفسران بسيار با . طبقاتی هستند مربوط نمی شود_ اجتماعی 

" شيخ کوچک قديم اصالحاتی" اران قديم و البته صديق  که بعضا خود نيز از يVOAسواد 
  .هستند، می سپاريم

اين شيخ قديمی و البته کوچک اصالحات بر سر مقوله " ايستادگی"در ادامه اما بر ميزان 
آنيم و  گيري مي هاي حزبي خود را با جديت پي ايم و فعاليت ما ايستاده: " تحزب می پردازيم

خواهيم و نه به  ما نه از آسي باج مي. آن نيست وءاستفادهخوار و س مان هم رانت حزب
در انتخابات مجلس حضوري ... ا شاء و ان. ما يك حزب مستقل هستيم. دهيم آسي باج مي

  5."فعال خواهيم داشت
البته برای روشن شدن منظور جناب کروبی از فعاليت های حزبی جدی و پی گير تنها نبايد 

در انتخابات ... ا شاء ان" يشان کار حزبی را خالصه شده در به اين امر کفايت کرد که ا
می دانند، بل که بايد چند سطر باالتر از اين سخنرانی " مجلس حضوري فعال خواهيم داشت
تا رسيدن به وضعيت مطلوب آار را جدي بگيرد و  : " پور شور ايشان را نظری بيافکنيم
و " کار را جدی بگيريد"  آری بايد 6"ن باشدك خودتا البته هميشه گفته ام آه سرتان در ال

 و سرنوشت احزاب و 60اما نبايد فراموش کنيد که اين پير با تجربه که خود سال های 
گرو هايی که سر در الک خود نداشته اند، را ديده است و در سرکوب آنان از دور دستی بر 

  ا. " سر تان در اک خودتان باشد" آتش داشته اند هميشه گفته است 
شديدا " شيخ کوچک قديم اصالحات "البته ما به نوبه ی خود از اين بخش از سخن جناب 

استقبال می کنيم و از ايشان می خواهيم طی بخشنامه ای به تمام حوزه های حزبی و کادر 
های حزبی شان ابالغ کنند که لطفا در کار جنبش های اجتماعی دخالت نکند و سنديکا ها و 

رگری، انجمن های دانشجويی و گروه های زنان را به حال خود بگذارند و اتحاديه های کا
خود فرو برند تا بتوانيد با هماهنگی های انجام گرفته با مقام باال و شورای " سر در الک"

  .داشته باشيد" در انتخابات مجلس حضوري فعال... ا شاء ان" نگهبان 
ايشان توصيه های اين شيخ را جدی البته در اين ميان گويا روزنامه ی ارگان حزبی 

: قسم می خورد که کار حزبی با سهل انگاری نمی شود " به خدا"نگرفته است شيخی که 
 و اين حزب عالوه بر ضابطه هايش هزينه 8"شود انگاري درست نمي به خدا آار با سهل " 

 و خسارات اين حزب چارچوب و ضوابط دارد و البته محدوديت، امتيازات، هزينه: " هم داد
  9" زيادي هم دارد

اعضای "، "شيخ کوچک قديم اصالحات"جوانان اصالحاتی که گويا جديدا در مقابل اين 
سر "هستند با سهل انگاری توصيه شيخ شان را مبنی بر اين که " بزرگ جديد اصالحات

هزينه ها و خسارات " خود فرو ببرند گوش نکرده اند و احتماال موجب بروز " در الک
  .خواهند شد" دیزيا

شيخ کوچک قديم "در همين شماره امروز روزنامه ی اعتماد ملی که ارگان حزب 
چپ "است در چندمقاله در مقوالتی مثل جنبش دانشجويی و گروه های " اصالحات
از آن بدتر حتی در .  دخالت کرده اند10"کارگری و معلمان"و البته جنبش " کمونيستی

  .رايی کرده اند نوحه س11"راديکاليسم" مدح 
فراموش کرده اند که قرار است که شيخ شان پرچم " اعضای بزرگ جديد اصالحات"اين 

حات هستم و بيشتر از همه به  من پرچمدار وحدت و اصال : " دار وحدت اصالح طلبان باشد
 از هم اکنون با حمله به دفتر تحکيمی ها در قالب دو صفحه ی 12"ام دنبال وحدت بوده

حرآت : " با سهل انگاری جديت و پی گيری شيخ را بر باد داده اند! ی مطلبروزنامه ا
 60ها به تدريج به سمت گسست از مباني فكري خود در دهه  دفتر تحكيم وحدت در اين سال

توان در سخناني چون لزوم  مي بوده آه تجلي آن را مي و دور شدن از هويت چپ اسال
 متعدد حاضر در اين مجموعه در اين چند سال آه از هاي تغيير اساسنامه دفتر تحكيم، طيف

ر گرفته تا چپ مارآسيست و از فمينيست گرفته تا چپ سنتي را در بر  نيروهاي سكوال
توان به حجم گسترده انتقادات ايشان به  آه به عنوان نمونه مي.گيرد، مشاهده آرد مي
  13."  اشاره نمود60هاي  سال

چون به جرات می توانم بگويم . تان نقد تحکيمی ها نيستبايد توجه داشت در اين جا داس
تالش کرده اند که " شيخ کوچک قديم اصالحات"آنان نيز به نوبه ی خود به اندازه 

عضو " در اين جا منظور اين. را منکوب کنند اما زورشان نرسيده است" ديگر" جريانات 
چون کم خطر ترند نام (ست و ا" برادران"تنها گله گذاری از اين " بزرگ جديد اصالحاتی

چپ های " ها و " سکوالر" که چرا ) شان رک و راست تر از احمدی نژاد آمده است
 از دانشگاه اخراج نکرده اند و به خاک و 60ها را مثل دهه " فمينيست" و " مارکسيست

شان " زور"خون نکشيده اند؟ البته اين دوست عزيز باشد منصف باشد تحکيمی ها 
  .تنرسيده اس

ارث "در اين ميان تاکيد کرده اند که دفتر تحکيم " اعتماد ملی" البته اين مقاله نويس 
اما اين جا جای سوال است که چرا افراد نزديک به شيخ اصالحات . کسی نيست" پدری

هنوز خود را پدر خوانده نه تنها دفتر تحکيم که کل جنبش دانشجويی می دانند؟ احتماال 
اي  دفتر تحكيم وحدت ارث عده: " ثت در دادگاه هنوز حل نشده استمسئله انحصار الورا

خاص از دانشجويان نيست آه آنان در زمان خود و بر اساس طرز تفكر خود در مباني آن 
اگر آساني قصد دارند با هويتي غير از هويت مذآور در اساسنامه اين .تغيير ايجاد آنند

  14" مجموعه فعاليت آنند
شيخ کوچک قديم " بسی خوشحالی وجود دارد که اين نوچه های در اين ميان جای 

از بزرگ تر هايشان شعورشان بيشتر است و با نگاهی به وبالگ ها و سايت ها " اصالحات
که نمود واقعی از تضاد های همان جامعه ی شهری خارج از کافه اصالحات است فهميده 

توان  ع بيشتر مي براي اطال: " ويم راضی نمی ش" انقالب کارگری" اند که ما به کمتر از 
از طرف ديگر جريان چپ آمونيستي آه به هيچ . هاي آنها مراجعه آرد گ ها و وبال به سايت

راضي نيست مسلما امكان ... ب آارگران در آنار معلمان و دانشجويان و چيز آمتر از انقال
  15"فعاليت درون ساختاري را نخواهد يافت

 های شهر و محل کار و زندگی انسان های ساکن در اين جامعه به در زمانه ای که خيابان
شيوخ پير . همت نيروی های سرکوب گر نظم موجود در امن و امان کامل به سر می برند 

می دانند به همراه نوچه های جوان شان که " عضو کوچک قديم اصالحات" که خود را 
چم دار اصالحات شده اند و مشغول باشند پر" عضو بزرگ جديد اصالحات" گويا قرار اين 

و در گوشه ی ديگری از اين کافه عده ای از اعضای دفتر سياسی . بر هم زدن کافه هستن
می گويند و راديکاليسم " مدح راديکاليسم"تحکيم نشسته اند و شعر های جان سوز در 

" گ دودسيگار بر"شان و آرمان هايشان را که محصور در ديوار های کافه ها است يا در 
گراست و زنده به  راديكال هميشه آرمان: " جا می گذارند" ته قهوه شان"می کنند و يا در 

ً مجال جامه عمل پوشاندن نيست بايد با  داند آنچه را آه فعال اما خوب مي. گراييش آرمان
 "ع ثانوي ها باقي گذاشت؛ البته تا اطال هاي آافه سيگار برگ دودش آرد و در ته مانده قهوه

16  
چون اين جوانان الاقل چشم . را ذکر می کند" تا اطالع ثانوی" اين جوان هوشمند البته قيد 

شان پرسو تر از شيوخ کوچک قديمی اصالحات است و گوش شان به سنگينی اين شيوخ 
طبقاتی جاری در جامعه بسيار جدی تر از _ نيست و دارند می بينند که جدال های اجتماعی 

آنان دارند صدای گام های آن . ی شيخ اصالحاتی با احمدی نژاد هاستدعوا های کافه ا
" هيچ چيز" چيزی را که برای شان هراس انگيز است می شنوند و می دانند که ما به 

ب آارگران در آنار معلمان و  هيچ چيز آمتر از انقال: " کمتر از آن راضی نيستيم
  ... "دانشجويان و

ار های برگ شان را دود کند و سريع ته مانده قهوه پس بهتر است هراسان همان سيگ
  .شان را بنوشند و در سوگ اصالحات شان مديحه سرايی کنند

آرامش کافه را بر هم نزند و سعی " شيخ قديم کوچک اصالحات"پس به نظرم بهتر است 
کند به هماهنگ ها انجام گرفته با مقام بزرگ بااليی راضی باشد و سهمی از آن سفره ی 

 نعمت را هر چند کمتر از گذشته بگيرد و با خوبی خوشی با ديگر اصالح طلبان تقسيم پر
به خدا ما  : " قسم بخورد " به خدا"کند تا ديگر الزم نباشد برای نبودن دعوا بين شان 

دانند  دليلش هم آن است آه همه مي. في نداريم آس هيچ اختال حات با هيچ اصال درون جبهه
سر سفره خالي آه . اي است آه در آن گوشت و مرغ و ماهي باشد رهف بر سر سف اختال

  17."آند آسي با آسي دعوا نمي
عزيزش نتازد که همين اندک آرامشی که به آنان اجازه می دهد آرمان " برادر"چندان به 

هايشان را در گوشه کافه ها دود کنند و برای پر کردن سفره هايشان از مرغ و گوشت دل 
شان که نبايد نام اش را " برادر" ابات مجلس ببندند همين قدرت سرکوب گری در گرو انتخ
  .هم برد است

در آخر الزم به تذکر است که بگوييم لطفا از مردم برای حل دعوا هايشان مايه نگذارند که 
اين مردم بی تفاوت به دعوا ها کافه ای شما راديکاليسم واقعی را درست در خيابان های 

آنانی که " هيچ چيز کمتر از"  کار و زندگی روزمره شان می جويند و به شهر و در محل
                 . جوانان تان نوشته اند راضی نمی شوند

   2007 سپتامبر 11سه شنبه                                                              
  . مالحظه نمائيد7  پا نوشت ها را در صفحه                                                  

……………………………………  
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  *ديدگاه * 
  کمپين يک ميليون امضاء برای جنبش زنان،

   يک ضرورت بود
  نيلوفر گلکار

افراد . روز اول، کمپين به معنای خاص اش هنوز آغاز به کار نکرده است
 تالشی که نمايی از ده قانون تبعيض آميز و. نمايی کلی از آن در ذهن دارند

تالشی که متولی و سازمان . قرار است برای عوض کردن آن شکل بگيرد
ندارد، با آگاهی بخشی و جمع نظرات مردمی آغاز شده است، بسياری را 

هم ...بسياری پيشينه فعاليت اجتماعی و حقوق بشری و , نمی شناسيم
يک سال، اکنون پس از . گاه فکر می کنم که سودای آن را هم ندارند. ندارند

با نگاه و نگرشی که کمپين يک ميليون امضاء به من داده است، از شناخت 
فرد تا گروه، از گروه تا جامعه، از تقابل ميان مردم و حاکميت، و بخصوص 
از هدف مندی تا هدف مشترک و بالخره نياز شديدی که به وجود آن داشتيم 

 .می خواهم بنويسم
  

 ذهن من يا ذهن بسياری ديگر بود اما حاال شايد چند خط اول نمايی در -   .1
بعد از گذشت يک سال تصورم از انسان بسيار متحول شده؛ چه نسبت به 
کسانی که مطمئن بودم امضا می کنند و امضا نکردند و چه کسانی که حتی 

آنقدر موارد مختلف رخ داد . تصور آن را هم نداشتم که امضا کنند ولی کردند
يد بارها شنيده يا خوانده باشيم برايم اثبات کرد اينکه که جمله ای را که شا

و آموختم حتا ظاهری را که بيان » از روی ظاهر افراد نبايد قضاوت کرد« 
. گر اعتقاد و گرايش مذهبی يا غيره هم باشد نمی توان براحتی داوری کرد

کمپين برايم به گونه ای درس انسان شناسی عملی بود، درسی که می توان 
  .ج آن را بسط داد به کل زندگینتاي
در نگاهی کالن تر کمپين برای جنبش زنان ايران امری به واقع  -   .2

زيرا تا قبل از آن بسياری اساسا از بود يا نبود اين جنبش . ضروری بود
سخن می گفتند، گرچه اين جنبش سال هاست که وجود داشته اما بسياری 

ن تحصيل کرده و عموما بی مشکل معتقد بودند که جمع شدن تعدادی از زنا
دور يک ميز و به چالش کشيدن بحث های روشنفکرانه در آن را نمی توان 

درون , جنبش نام نهاد و جنبش آن است که درون تاروپود جامعه باشد
يا برخی ديگر بر اين اعتقاد . قشرهای مختلف بخزد و ذهن ها را حساس کند

 زمينه توانمند سازی زنان و دادن بودند که فعاليت ان جی او هايی که در
مشاوره و غيره فعال اند آنقدر سطح کوچکی را در بر گرفته که نمی شود 

به باور من، اکنون پس از به راه افتادن کمپين يک . آنها را جنبش ناميد
فعاالن زنان از اين تهمت ها رهايی يافته و فعاليت آنها با , ميليون امضا

ياد جمعيتی و جغرافيايی درون ايران و حتا نتيجه ملموس و گستره ی ز
ديگر کسی، مغرضی، مخالفی يا منتقدی . ايرانيان خارج از کشور ادامه دارد

  .نمی تواند بگويد جنبش زنان وجود ندارد
اکثر فعالينی که قبال هر کدام در ان جی اويی به دور از هم و جداگانه  -   .3 

 با هم يا جدا اما با هدفی مشترک با اهدافی مختلف مشغول کار بودند اکنون
در تکاپو هستند، در عين حال افرادی که هيچ پيشينه فعاليت اجتماعی 
نداشتند اما پتانسيل های قوی ناديده بودند، به دليل راحتی پيوستن به کمپين 
آمدند، کشف شدند و حتا بهتر از بسياری به کار پرداختند و اکنون به 

بديل شده اند کنشگرانی که روز به روز بر کنشگرانی غير قابل انکار ت
تعدادشان افزوده می شود و در روند همين درگير شدن و آميخته شدن با 

هدفی که همان . کمپين به دانش حقوقی و اجتماعی شان نيز افزوده می شود
آگاهی بخشی نام دارد و بسياری خرده می گيرند که با چند دقيقه صحبت در 

آری شايد نتوانيم اما در پی همين . د آگاهی بخشی کنيدخيابان شما نمی تواني
چند دقيقه ها بيش از پانصد نفر در کمپين مشغول بکارند که قطعا همه آنها 
آگاهی زيادی که هيچ ان جی او يا ميز گردی نمی توانست به اين تعداد 

 5ببخشد را به دست آوردند و به تعداد خيلی بيشتری آموزش کارگاهی 
داده شد که مسلما پيش درآمد و تلنگری قوی تر برای پيگيری ساعته نيز 

و يا چه بسيار . آن افراد و تالش برای کسب آگاهی را در آنها پروراند
افرادی که امضا کردند و اگر بگوييم آگاهی نيافتند اما خواسته يا نا خواسته 
 با فشارهايی که حکومت بر فعاالن زنان وارد آورد به مسائل زنان حساس

  .شدند که اين خود اولين گام به سوی آگاهی است
اين کشش که طيف های گوناگون فکری، و تيپ های گوناگون انسانی را با 
يک هدف دورخود جمع کند شايد بزرگ ترين اتفاق ممکن يا يکی از 
بزرگترين اتفاقات در اين جنبش پر اتفاق باشد، بهترين مکان برای تمرين 

ه چه کم چه زياد ادعای آن را داشتند اما به دليل دموکراسی برای افرادی ک
خود از جنبه عملی آن بی اطالع , فعاليت های گزينشی با افراد گزينش شده

بودند و اکنون به لزوم واقعی آن، به تجربه عملی ادعاهايشان و توان باال 
  .بردن تحمل شان برای شنيدن حرف مخالف پی می برند

ر اين باشد که به دليل و سنت و انديشه قضا و ولی شايد نکته اساسی ت - .4
بسياری خوشبختی خود , قدری برخواسته از مذهب که در بين مردم جاريست

را در بهشت می جويند و بگونه ای منفعالنه در برابر مشکالت عمل می 
, کنند و با اين تفکر که خواست خدا اين بوده و ما نمی توانيم کاری کنيم

کافی است به تبعيضاتی که موجب نابرابری بين انسان . شرايط را می پذيرند
ها می شود و محکم کننده ستون حکم راندن بر پايه سنت و مردساالری 
است رنگ و بوی مذهب بدهيم تا نوعی انفعال درونی را در جامعه برای 

و اين يکی ديگر از وظايف ما است که . مخالفت با اين تبعيضات قوت بخشيم
ادالنه و به اشتباه يا با نام مذهب، انسانی را تنها به دليل در جايی که ناع

اعتراض کنيم و , جنسيتش از برخی حقوق انسانی اش محروم کرده اند
  .خواهان بازنگری و تغيير در قوانين شويم

مقتضای ماهيت حکومت ها عبارت " نگاه قالب در طول تاريخ اين بوده که 
ولی برخوردهايی که از " تثمار آنهااست از نا آگاه کردن توده مردم و اس

سوی حکومت با فعاالن مدنی و بخصوص فعاالن کمپين يک ميليون امضا 
شده و می شود نشانگر آن است که بيش از آنکه در بين مردم اين فکر جای 
داشته باشد در بين دولتمردان کشور اين نوع تفکر رواج دارد که سعی در 

وگرنه چنين برخوردهايی شديد با . دارنداعمال آن حتا با توسل به خشونت 
مفهوم , فعاالنی که اولويت کار خود را آگاهی بخشی به مردم قلمداد می کنند

نتيجه اين که يکی از داليلی که وجود کمپين . ديگری نمی تواند داشته باشد
را ضروری می سازد همين تالش برای تفهيم اين موضوع است که حکومت 

 مقابل هم نباشند اگر حاکمان نيز نوع نگاه تاريخی خود و مردم می توانند در
و ياد آور اين موضوع که حکومت خود بخشی از . را به قدرت عوض کنند

ساختار اجتماع است و همه اجزای يک کل واحد هستند که بايد بتوانند با نقد 
و اگر اين آگاهی . هم به پذيرش و مسالمت هر چند حد اقلی با هم برسند

 پيکر اجتماع توسط کمپين يک ميليون امضا يا از طرق ديگر مانند بخشی به
رسانه و يا کمپين های مشابه انجام نگيرد و مردم دست به نقد دولت نزده و 
حکومت دست به تعديل قوانين و اهرم های فشار برای ايجاد نظم اجتماعی 

 شکاف می توان انتظار نتايج بسيار بدی را داشت به گونه ای که, خود نزند
بين حاکميت و مردم بيشتر شده و هر گروه به واسطه حصاری که آن را با 
ديگران جدا می کند دچار توهماتی از واقعيت شده و جای هيچ گونه نقد و 

در نتيجه، تصميمات و عملکردهايی که بر پايه . تصحيح روابط را نمی دهد
  .دتوهمات شکل بگيرد می تواند نتايج وخيمی را به بار بياور

جدای تمام بحث ها شايد بزرگ ترين دليل وجود کمپين يک ميليون امضا آن 
است که برای ارتقاء فرهنگ يک جامعه بايد قانون اساسی آن يک قدم 
جلوتر از فرهنگ عامه آن باشد که اگر اين گونه نباشد نه تنها ارتقاء 

ارای فرهنگی در آن جامعه رخ نمی دهد بلکه حتا کشوری مانند ايران که د
تمدن چند هزار ساله است می تواند شاهد انواع ضايع شدن حقوق انسانی 

و در بهترين حالت اگر بگوييم . باشد... چه توسط قانون چه توسط مردم و
فرهنگ اين جامعه ثابت مانده و عقب نمی رود باز هم در مقابل دنيای رو به 

 .ثابت ماندن خود نوعی عقب گرد است, پيشرفت و تمدن 
  
  وليشهسي

  وازنا پيدا نيست
  من دلم سخت گرفته است از اين

  ميهمانخانه ی مهمان کش روزش تاريک
  :که به جان هم نشناخته انداخته است

  چند تن خواب آلود
  چند تن ناهموار
  چند تن ناهشيار

 نيما يوشيج

............................................. 
  6  از صفحهبقيه

    : پا نوشت های مقاله
    کافه را برهم می زند " شيخ کوچک قديم اصالحاتی"وقتی 

:  در همايش سراسري حزب اعتماد ملي و در واآنش به حمله عليه احزاب مطرح شد-1
 شهريور، سال دوم، 20نژاد، روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه  پاسخ آروبي به احمدي

  2و 1، صفحات 458شماره 
   همان-9  \ همان-8  \ همان-7 \ همان-6  \ همان-5  \ همان-4   \ همان-3 \  همان-2

 نقدي بر اپوزيسيون دانشجويي خارج از آشور؛ طنز بزرگ تاريخ؛ استعمارگرهاي -10
 شهريور، سال دوم، شماره 20 عليرضا ذاآري، روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه -بي  انقال

  8، صفحه458
مي  بير سياسي انجمن اسالد( محمد منصوري بروجني - در مدح راديكاليسم -11

 شهريور، سال 20روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه ) دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران
  9، صفحه458دوم، شماره 

:  در همايش سراسري حزب اعتماد ملي و در واآنش به حمله عليه احزاب مطرح شد-12
ريور، سال دوم،  شه20نژاد، روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه  پاسخ آروبي به احمدي

  2و 1، صفحات 458شماره 
 نقدي بر اپوزيسيون دانشجويي خارج از آشور؛ طنز بزرگ تاريخ؛ استعمارگرهاي -13
 شهريور، سال دوم، شماره 20 عليرضا ذاآري، روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه -بي  انقال

  8، صفحه458
   همان-15  \  همان-14
مي  دبير سياسي انجمن اسال(ي بروجني  محمد منصور- در مدح راديكاليسم -16

 شهريور، سال 20روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه ) دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران
  9، صفحه458دوم، شماره 

:  در همايش سراسري حزب اعتماد ملي و در واآنش به حمله عليه احزاب مطرح شد-17
 شهريور، سال دوم، 20 شنبه نژاد، روزنامه اعتماد ملی، سه پاسخ آروبي به احمدي

  2و 1، صفحات 458شماره 

............................................. 
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  *ديدگاه * 
 "افيون توده ها"

    نگاهی به ماهيت و نقش اجتماعی دين
   دين چيست و جايگاه آن در تاريخ جامعه بشری آدام است؟
ستثمار؛ بدون درك درست  از اين مساله، مبارزه عليه ستم و ا

مبارزه عليه تقسيم جامعه به غنی و فقير، به باال دست و فرودست ؛ 
هر . و بنای جامعه ای نوين بر خاآستر جامعه طبقاتی، ممكن نيست

فرد انقالبی بايد درك عميقی از مسائل مربوط به دين و نقش آن در 
تاريخ داشته باشد تا بتواند به پی ريزی راه رهائی همه جانبه و 

 .وده های مردم خدمت آندآامل ت
 چون دين، جهان موجود و آارآرد آن را تحريف می آند و چرا؟  

وارونه جلوه می دهد؛ ذهن توده های مردم را به بن بستهای تاريك 
آنها برای لحظه ای فرار از رنجها، دلهره ها و دهشتهای . می آشاند

  .جامعه طبقاتی به دين معتاد می شوند
ات حاآم و بطور آل طبقات استثمارگر از دين  در جهان امروز طبق 

آنان برای . برای استمرار بخشيدن به سلطه خود استفاده می آنند
حفظ سلطه خود بر طبقات فرودست، برای پا برجا نگاه داشتن 
اوضاعی آه مساعد حال طبقات ستمگر است، از دين استفاده می 

 استفاده ای را دين دارای خصلتی است آه به آنان امكان چنين. آنند
  .می دهد

 بخشهائی از توده های مردم برای مقاومت در برابر ستم، به عقايد  
اما دين ذاتا قادر نيست راه رهائی را به . مذهبی متوسل می شوند

. آنان نشان دهد و آمك آند آه شرايط فالآت بار خود را تغيير دهند
شته آن اين حقيقت مهمی است آه مردم آشور ما در بيست سال گذ

دين سازمان يافته همواره برای تقويت . را از نزديك تجربه آردند
موقعيت ستمديدگی توده های مردم استفاده می شود؛ بندگی و تسليم 
به وضعيت موجود را برايشان موعظه می آند و وعده زندگی بهتر 

. وجود ندارد" آن دنيا"اما چيزی به نام . را می دهد" آن دنيا"در 
جالد : ه هر نظم اجتماعی ارتجاعی به دو چيز نياز داردلنين گفت آ
استفاده . آنها دست در دست يكديگر آار می آنند! و روحانی

سيستماتيك و همه جانبه جمهوری اسالمی از دين بعنوان ابزار 
سرآوب و تبليغ تبعيت برده وار از دولت، رواج خرافه و سنن و 

جمهوری اسالمی . باورهای عقب مانده، گواه حرف لنين است
عريان تر از هر رژيمی نقش جالد و روحانی را به هم آميخت و 

  .بيشترين استفاده را از هر دو آرد
آموزه های مذهبی غير علمی و تخيلی است و بايد به نقد آشيده 

  شود
زيرا باورهای مذهبی، خيالی .  ما بايد آموزه های مذهبی را رد آنيم

ده های آارگر و زحمتكش آه عليه اما همه ی تو. و غير واقعی است
آگاه آردن . نظامهای ارتجاعی بر می خيزند بر اين امر آگاهی ندارند

آنان به اين مسئله بخشی از ياری رساندن به آنهاست آه بتوانند 
طبقات استثمارگر و ستمگر را در هر لباسی بشناسند و مبارزه خود 

.  تر به پيش ببرندرا عليه آنان  هر چه آگاهانه تر و پيروزمندانه
آنان را بايد به ماهيت ستمگرانه آليه اديان و مذاهب و به غير 

 .واقعی بودن جهان بينی مذهبی، آگاه آرد
    

 اعتقادات مذهبی مانع از آن می شود آه توده های مردم، جهان و 
مانع از آن ميشود آه مردم . هستی را آنطور آه هست بشناسند

بدون . حرآه طبيعت و جامعه پيدا آنندشناخت صحيحی از نيروهای م
نه ميتوان : شناخت درست، هيچ چيز را نميتوان عوض آرد

نيروهای مخرب طبيعت را به نفع زندگی انسان مهار آرد؛ و نه 
ميتوان ستم و استثمار را از جامعه جاروب نمود و به زباله دانی 

 .تاريخ انداخت
 دين به ما چه می گويد؟

يروهائی در جهان هستند آه بشر هرگز می گويد موجودات و ن
بنابراين، بشر هميشه . نميتواند به درك و فهم آنها دست پيدا آند

در . بايد خود را تابع اين موجودات و نيروهای ماوراء الطبيعه آند
دين به ما می . اديان يكتاپرست اين نيروی ماوراء الطبيعه، خداست

ه دستورات اين نيروی گويد آه تنها راه آامل شدن انسان آنست آ
دستورات اين نيروی ناشناختنی و دست . ماوراء الطبيعه را اجرا آند

از چه طريق به ما صادر می شود و تفسير می " آسمانی"نيافتنی 
از طريق واسطه های زمينی آه رهبران مذهبی خوانده می شود؟ 

اين تضاد الينحلی برای آليه اديان جهان است آه همواره آن . شوند
زيرا توده های مردم با هشياری اين تضاد را . ا دچار بحران ميكندر

  .پيش می آشند و حقيقت احكام مذهبی را مورد شك قرار می دهند
آليه احكام مذهبی در تمامی اديان، اساسًا غلط و غير واقعی   

اما همه مذاهب بطرز خنده دار و مسخره ای معتقدند آه . هستند
.  خودشان، پر از دروغ و فريب استمذاهب ديگر بغير از مذهب
اغلب آدمها براحتی قبول می آنند آه ! البته حق با همه آنان است

ادعاهای مذاهب ديگر واقعی نيستند، اما قبول نمی آنند آه ادعاهای 
 فريب و توهم و ياوه) معجزه ها، وحی ها و غيره(مذهب خودشان 

شده خداوند مبتنی بر آالم وحی " مذاهب ديگر"می گويند . است
  .نيست بلكه اختراع و تخيل بشر است؛ و همه آنها راست می گويند

، از همه غير "الهی"بزرگترين حكم مذهب، يعنی وجود يك نيروی   
، وجود خارجی "الهی"موجود يا نيروی . واقعی تر و خيالی تر است

واقعيت و هستی هيچ نيست مگر ماده متحرك آه اشكال بی . ندارد
در اين جهان هيچ چيزی موجود . ون به خود می گيردنهايت گوناگ

البته در هر مقطع . نيست آه بشر نتواند از آن شناخت بدست آورد
زمانی معين از تاريخ بشر، ما خيلی چيزها را نمی دانيم اما دير يا 
زود با گذشت زمان و ترقی دانش بشر به شناخت از آنها نائل 

زه آافی اين را به ما نشان نداده آيا تاريخ بشر به اندا. خواهيم آمد
 تاريخ بشر سير ترقی از ندانستن به دانستن، از جهل در است؟

بزرگترين . مورد امور طبيعت و جامعه به شناخت از آنها بوده است
 بر جهان ستم و استثمارمانع مقابل ترقی سريعتر دانش بشر، سلطه 

ين مانع وجود تمايزات طبقاتی در ميان انسانها، بزرگتر. است
با رها شدن بشر از قيد اين نظام . پيشرفت سريعتر دانش بشر است

طبقاتی در آل جهان، شناخت بشر در مدت آوتاهی ميليون بار بيشتر 
  .ترقی خواهد آرد

  چگونه اديان بر جوامع مسلط شدند  و پا بر جا ماندند؟
انگار آه ". آشور ما آشوری اسالمی است"اغلب می شنويم آه   

مطالعه تاريخ، علل غلبه اديان ! خير.  ازل اينطور بوده استاز روز
مثال در هر . مختلف در نقاط مختلف جهان را بخوبی نشان می دهد

آجای جهان آه مسيحيت و اسالم غالب است، اين موقعيت به ضرب 
هر جا . شمشير و پيروزی در جنگ و اشغالگری برقرار شده است

مسيحيت گسترش . ين غلبه آردآه زور يكی بر ديگری چربيد، آن د
يافت چون امپراطوری رم آن را بعنوان دين رسمی خود اتخاذ آرد و 
. هر آجا آه لشگريان رم غلبه آردند، مسيحيت نيز دين غالب شد

مارآس در آثار متعدد خود توضيح ميدهد آه چگونه در امپراطوری 
 : رم، اديان آهن جای خود را به مسيحيت دادند

بلكه اين سقوط . آهن، سقوط دول آهن را سبب نشدسقوط اديان "
 .دول آهن بود آه موجب سقوط اديان آهن شد

 )نقد فلسفه حق هگل نوشته مارآس" (
مستعمره چی های اروپائی نيز هر جا را به اشغال خود درآوردند،   

مثال غلبه مسيحيت در ميان . مسيحيت را به اهالی آنجا تحميل آردند
ره آمريكا به پشتوانه جنگهای استعمارگرانه سرخپوستان بومی قا

اسالم نيز وقتی رونق گرفت . بيرحمانه اسپانيائی ها امكان پذير بود
.  شد و تا آنجا آه شمشيرش بريد، پيش رفتآشورگشاآه يك دين 

. نبود" مقدر"تبديل شدن مسيحيت و اسالم به اديانی با نفوذ اصال 
توانستند به خاموشی بگرايند، اينها نيز مانند هزاران دين ديگر می 

مسيحيت و . يا بعنوان باور گروهی آوچك از انسانها باقی بمانند
اسالم به دليل آنكه به بازوی مذهبی امپراطوريهای قدرتمندی تبديل 

اگر محمد و . شدند، توانستند به اديان پر نفوذی تبديل شوند
ده بودند، پيروانش، دشمنان خود را در نبردهای گوناگون مغلوب نكر

اسالم به مثابه يك فرقه آوچك در بخشی از عربستان باقی می ماند 
در همان دوره آه اسالم . يا آم آم اضمحالل يافته و از بين می رفت

ظهور آرد، امپراطوريهای رم و ساسانی در جريان جنگهای پياپی با 
به اين ترتيب . يكديگر تضعيف شده و رو به سراشيب نهاده بودند

در چنان شرايطی بود آه . بوجود آمده بود" قدرتخالء "
امپراطوری اسالم توانست سربلند آند و نفوذ و سيطره خود را در 

اگر چنان شرايطی نبود، بعيد بود . بخشهای نسبتا وسيعی برقرار آند
آه اسالم بتواند به يك نيروی سياسی و مذهبی قوی در جهان تبديل 

دی، امپراطوری رم مسيحيت را اگر در اوائل قرن چهارم ميال. شود
به عنوان دين امپراطوری خود اتخاذ نكرده بود، تبديل آن به دينی 

  .چنين با نفوذ در جهان بسيار نامحتمل بود
  اين اديان قدرتمند همواره از طريق عملكرد سيستماتيك دولتهای 

نزديك به سه . ارتجاعی در عرصه ايدئولوژی پا بر جا مانده اند
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است آه طبقات حاآمه ارتجاعی با استفاده از قدرت دولتی هزار سال 
دليل . بطور سيستماتيك عقايد مذهبی را در مغز مردم فرو آرده اند

مذهبی بودن اآثر مردم جهان اينست و نه اينكه گويا خداوند مهر 
اين مذهب را در دل آنان جای داده، يا اينكه مذهب نماينده حقيقت 

 .  ب مردم جای می گيرداست و به اين دليل در قل
چه دولتهای آشورهای سرمايه ( آليه دولتهای ارتجاعی در  جهان  

داری پيشرفته مانند آمريكا و چه دول آشورهای عقب مانده مانند 
حتی در آشورهائی . همواره مذهب غالب را تقويت می آنند) ايران

انه مثل آمريكا آه دين و دولت از هم جدا هستند، دين غالب از پشتو
طبقات حاآمه برخوردار است و طبقات ثروتمند آن را تقويت می 

آنها از دين به عنوان يكی از سالحهای حفظ ثبات حاآميت خود . آنند
هزاران سال است آه عقايد مذهبی و خرافه به . استفاده می آنند

به . طرق گوناگون  تشويق شده و در شالوده جامعه بافته شده است
ی ها تصور اينكه دين صرفا در مقطع معينی از همين جهت برای خيل

تاريخ جامعه بشری بوجود آمده و در مقطع معينی از تاريخ بشر از 
 .ميان می رود، مشكل است

  آتاب های مقدس همه نوشته دست بشرند
قرآن و بقيه آتابها وحی منزل نيستند، بلكه اختراع خود بشر می  

زنيم مشاهده می آنيم آه پر هر آدام از اين آتابها را ورق ب. باشند
مطالبی آه غلط بودن آنها در زمان خودشان . از مطالب غلط است

معلوم نبود اما به مرور زمان، غلط بودن آنها توسط علم و تجربه 
اينست آه " آتب مقدس"علت غلط بودن . تاريخی ثابت شده است

 اينها نه آالم خدای بی مكان و زمان، بلكه محصول خود بشر است و
مثال . نمايانگر سطح شعور و تخيالت وی در آن زمان می باشد

تصويری آه قرآن از آسمان بدست می دهد، چتری است باالی زمين 
اين خود نشان می دهد آه . آه خدا آن را با دست نگاهداشته تا نيفتد

قرآن آالم خدای مفروضی آه از طريق جبرئيل به محمد ديكته شده 
در واقع قرآن بيان فهم خود محمد . مد استنيست؛ بلكه آالم خود مح

و فهم محمد به نوبه خود بيان جامعه ای است آه محمد در آن . است
می زيست و سطح شناختی آه از جهان و آهكشان در نزد آن جامعه 

معرفت جهان شناسی قرآن و انجيل و تورات و آتب مشابه . بود
ها چنين آمده آه  مثال در آن)١(. مذهبی، غلط و پر از اشتباه است

خورشيد، ماه و ديگر سيارات به دور زمين می چرخند و نسبت به 
واقعيت آنست آه زمين . اما اين واقعيت ندارد. آن تثبيت شده اند

خيلی جوان تر از بسياری ستارگان و اجسام آسمانی در آهكشان 
تورات می گويد آه خداوند، ستارگان و خورشيد و ماه را به . است

اين حرف آامال ! ی آه روی آن حيات وجود داشت چيددور زمين
خدای عالم و دانا و "اشتباه است و از سوی موجودی خيالی بنام 

نازل نشده است، بلكه زاييده ذهن بشر است ـ بشری " اشتباه ناپذير
آه به خاطر سطح پائين رشدش در آن موقع هنوز شناختی بسيار 

 در واقع چنين احكامی .ابتدائی از خود و جهان پيرامونش داشت
 :  به قول مارآس. شعور نازل آن موقع بشر را منعكس ميكند

ابتدای شكل گيری (توليد نظرات، ايده ها و آگاهی از همان ابتدا "  
با فعاليت مادی و ارتباطات مادی ميان انسانها آه ) جامعه بشری

، توليد ايده های انسان. زبان زندگی واقعی است، در هم تنيده است
تفكر، رابطه معنوی ميان انسانها، نتيجه مستقيم شرايط مادی آنان 

اين در مورد توليدات معنوی در شكل زبان، سياست، قوانين، . است
و ) اعتقاد به ماوراء الطبيعه(معيارهای اخالقی، مذهب، متافيزيك 

توليد آنندگان ايده ها و نظرات بشر، انسان . غيره، نيز صادق است
 هستند؛ اما 

 "افيون توده ها"
مختصات اين انسان فعال و واقعی توسط درجه رشد نيروهای مولده 

يعنی درجه توانائی انسان در شناخت يافتن از طبيعت و مهار (
و مناسبات منطبق بر اين نيروهای مولده ) طبيعت در خدمت به خود

آگاهی هرگز نميتواند چيزی مگر . در آليه زوايايش، تعيين ميشود
هانه باشد و هستی انسان چيزی نيست مگر پروسه زندگی هستی آگا
علت آنكه انسانها و مناسبات ميان آنها در حيطه ايدئولوژی . واقعی

مانند تصوير دوربين عكاسی وارونه می افتد، مربوط به پروسه 
بنابراين آگاهی از همان ابتدا محصولی ...زندگی تاريخی شان است

..." ر باشد چنين خواهد بوداز جامعه است، و تا زمانی آه بش
 ) ـستايدئولوژی آلمانی، توضيحات داخل پرانتز از ما(
. همه اديان، اجر و پاداش هائی را به پيروان خود وعده داده اند  

حتی نوع وعده هائی آه داده شده برخاسته از شرايط طبيعی و 
 اجتماعی جامعه ای است آه پيامبران اين اديان در 

مثال، اجری آه قرآن به مومنان وعده داده  را . دآن زندگی می آردن
به آنها وعده سايه خنگ، نهرهای جاری، ميوه . در نظر بگيريد

در واقع چنين مكانی برای مردم . فراوان و غيره داده شده است
صحرای سوزان عربستان، جائی آه محمد هزار و چهارصد سال 

ه حوريان يا يا به مومنان وعد. پيش می زيست، مانند بهشت است
پسران جوان آه به لطافت مرواريد بكر "دختران باآره سياه چشم و 

اين انعكاس مناسبات اجتماعی جامعه ای . را داده است" می باشند
  .است آه محمد در آن می زيست و با آن آشنا بود

 : همانطور آه مارآس می گويد  
 .مذهب، انسان را نمی سازد؛ انسان مذهب را می سازد

 
. ب ساخته انسانی است آه در شرايط و جامعه معينی می زيستمذه

دين در واقع تئوری عام، دائره المعارف، معيارهای اخالقی و بطور 
محصوالت تئوريك . آل منطق آن جامعه معين به زبانی عاميانه است

در شكل مذهب، (بخود می گيرد ) شعور(جامعه و اشكالی آه آگاهی 
مه از مناسبات توليدی و اجتماعی ميان ه) فلسفه، اخالقيات وغيره

در آمدی بر نقد "نقل به معنی از . (انسانها سرچشمه گرفته است
 ")فلسفه حق هگل

  در آتب هر سه دين يهود، مسيحيت و اسالم ميتوان تناقضات 
غلط از آب در آمدن . درونی و همچنين نكات غلط بيشماری يافت
چون اين آتب . بيعی استبسياری از ادعاهای اين آتب مسئله ای ط

به موازات تكامل شناخت بشر، . متعلق به عهد آهن می باشند
چون تجربه . بسياری از آثار قبلی بشر آهنه و منسوخ شده اند

و اين . تاريخی و پيشرفت علم غلط بودن آن ها را ثابت آرده است
آامال طبيعی است و بسياری از آثار آنونی بشر نيز چنين سرنوشتی 

اما مسئله اينجاست آه مذهبيون اين آتب را فرستاده . د داشتخواهن
خدائی آه عالم و مسلط بر گذشته، حال و آينده و اشتباه ناپذير 
است، می شمارند و اصول آنرا برای زندگی امروز بشر تجويز می 

از اين جاست آه . در حالی آه جای اين آتب در موزه هاست. آنند
های آشكارتر اين آتب مهم است و بی افشای تناقضات آشكار و غلط 

  .  اعتباری و ورشكستگی ادعاهای مذهبيون را نشان ميدهد
  هيچ دينی نمی تواند بطور صحيح تاريخ، جوهر آهكشان، زمين و 

اين آار فقط . موجودات بشری و تكامل اجتماعی آنان را منعكس آند
اولين بار آه برای (از عهده علوم طبيعی و علم اجتماع ماترياليستی 

 .بر می آيد) توسط مارآس پايه گذاری شد
اوال، آليه نوشته های مذهبی تنها درك و شعور زمان : نتيجه آنكه 

خود را منعكس می آنند؛ و از آنجا آه درك و شعور بشر همواره در 
. حال تكامل است، غلطهای اين نوشته ها به مرور آشكار شده است

وابسته به اين .  يك ادعای قالبی استثانيا، چار بند مذهب وابسته به
. ادعا است آه نيرو ماوراء الطبيعه ای به نام خدا موجود است

ايدئولوژی مذهبی، متكی بر تحريف واقعيات جامعه و طبيعت و 
 .ادعاهای جعلی است

دين اختراع خود بشر است و از همين زاويه بايد خاستگاه تاريخی   
بررسی . اريخ و جامعه بررسی آردو اجتماعی و تاثيرات آن را بر ت

نشان می دهد آه ) يهوديت، مسيحيت و اسالم(آتب اديان سه گانه 
اقوامی آه در . اينها تاريخ سياسی ـ مذهبی يك قوم مشخص هستند

ولی اين آتابها حتی وقايع همان قوم مشخص . عهد آهن می زيستند
اقعه يعنی ترآيبی هستند از و. را نيز بدرستی منعكس نمی آنند

نگاری و افسانه و باورهای مذهبی و دگم های اقوام گوناگون آن 
در اين آتابها برخی وقايعی آه ادعا شده، هرگز اتفاق . مناطق

يك فصل مشترك همه آن است آه مذهب و قوم خود را . نيفتاده است
نسبت به مذاهب و اقوام ديگر ممتاز می شمارند و نظر آرده خدا 

خود را با اين ادعا " برگزيدگی" سعی می آند مثال اسالم. می دانند
هر . است، نشان دهد" خاتم االنبيا"آه آخرين دين جهان و پيغمبرش 

در . قلمداد می شود" ديوانه"فرد جديدی آه ادعای پيغمبری بكند، 
حالی آه اباطيل و ياوه هائی آه مدعيان جديد پيامبری علم می آنند 

ولی هيچكس . مبران قبلی استعينا همان اباطيل و ياوه های پيا
جالب است آه مذهبيون، دين خود را . قبلی ها را ديوانه نمی خواند

برگزيده خداوند می شمارند، اما هر وقت فاجعه ای و بالئی رخ می 
مثال، وقتی . دهد، داستان هائی برای توجيه آن اختراع می شود

اده اند بالئی نازل می شود همان آارهائی آه مردم هميشه انجام د
يا اينكه . و مستوجب غصب الهی می شود" گناه"ناگهان تبديل به 

؛ و انتظار دارند "خدا دارد بندگانش را امتحان می آند"می گويند، 
  "مگر خدای شما مرض دارد؟: "آسی از آنها نپرسد
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می ترسانند و با وعده " عقوبت"و " گناه"همه اديان، مردم را از   
اما در مناسبات ميان انسانها و در . فريب می دهند" اجر"های 

آنچه موجود است . موجود نيست" گناه"جامعه بشری چيزی بنام 
اينكه چه چيزهائی . چيزهای درست و غلط؛ عادالنه و ناعادالنه است

درست و چه چيزهائی غلط است، چه چيزی عادالنه و چه چيزی 
شرايط ناعادالنه است، معيارهائی است آه توسط موجودات بشری و 

اجتماعی معين، برقرار می شود و وابسته به زمان و نوع جامعه ای 
اين معيارها با گذشت زمان و با . است آه مردم در آن بسر می برند

به همين دليل . تغيير نظام های اجتماعی بشر، عوض می شوند
امروز تقريبا همه قبول دارند آه برده داری غلط است در حالی آه 

اين آتابها مملو از .  را مجاز می شمارندانجيل و قرآن آن
نژادپرستی، زن ستيزی، و وحشيگری تحت عنوان قصاص و غيره 

 .است آه امروز هيچكدام قابل قبول و قابل تحمل نيست
 

 تمامی اديان توجيه گر و ابزار استثمار و ستم اند
  

بخشی از زرادخانه طبقات حاآم .  دين يك ابزار ستمگری است 
اين نقش را در سراسر تاريخ چند هزار ساله . ستم استبرای اعمال 

نقش حقيقی قرآن و انجيل و تورات و . آن تا به امروز ميتوان ديد
هيچ بخش از آتاب های . امثالهم عبارتست از تبليغ استثمار و ستم

اين آتابها ظاهرا در مورد رحم و . مقدس به نفع ستمديدگان نيست
 اصال منظورشان اين نيست آه اما. عطوفت و صلح حرف می زنند

. مخالفين يا رقبای خود را نكشيد و به همه رحم داشته باشيد
جمهوری اسالمی راست می گويد آه بر طبق تعاليم و دستورات 
قرآن، با مردم و مخالفانش چنين بيرحمانه و با شقاوت رفتار می 

 .آند
دان اين زن ستيزی تا ب. زن ستيزی يك مشخصه تمام اين اديان است

حد است آه حتی فعل و انفعاالت بدنی و جنسی زن مانند عادت 
اديان بر فرودست . می دانند) يا بقول قرآن نجس(ماهيانه را آثيف 

بودن زن نسبت به مرد تاآيد می گذارند و انواع و اقسام تحقيرها را 
در همه  آتب دينی وعده داده ميشود آه اگر ورق . نثار آنان می آنند

ين شان قدرتمند شود، دمار از روزگار مخالفان خود در برگردد و د
بينشی آه اديان در ذهن پيروانشان جا می اندازند . خواهند آورد

اينست آه آسی آه آنكه قبال تحت استثمار بوده شانس آن را خواهد 
داشت آه استثمارگر شود و ديگران را به زنجير استثمار و ستم 

هيچوجه نمی توان نكته ای پيدا در هيچيك از آتب مقدس به . بكشد
در اين . آرد آه حكم بر آنار گذاشتن مناسبات استثمار و ستم بدهد

آتاب ها چند جمله به نفع تهيدستان و در مذمت اغنيا گفته می شود 
اما اين هم دليل . و داستان هائی درباره آمك به فقرا مطرح می شود

ديان، از ميان علت آنست آه پيروان اوليه اين ا. خود را دارد
آتب دينی عمدتا اطاعت از وضع موجود و . تهيدستان بوده اند

شورش نكردن را موعظه می آنند و وعده می دهند آه فقر و فالآت 
نتيجه اين موعظه های دينی . تهيدستان در آن دنيا جبران خواهد شد

هيچ نبوده مگر عقب ماندگی، سكون و اختناق سياسی در جوامع 
ن حرف هائی در مورد آمك به تهيدستان و وابسته در قرآ. مذهبی

نشدن به ثروتهای اين جهان زده شده است و همزمان از پيروان 
محمد خواسته شده است آه به غير مومنان و آفار حمله آنند و آنان 
. را غارت آنند، زنانشان را تصاحب آنند، آنان را به بردگی بگيرند

يغ و مورد حمايت واقع شده اشكال مختلفی از استثمار و ستم تبل
قرآن، آودآان را همانند بردگان جزو دارائی های مرد به . است

قرآن زنان و بردگان را جزو غنائم جنگی با ارزش . حساب می آورد
زنان را تابع مردان و پست تر از آنان تصوير می . حساب می آند

ا آنترل می گويد مردان بايد بر زنان تسلط داشته باشند و آنان ر. آند
می . می گويد، ارزش زن در آن است آه برای مرد بچه بياورد. آنند

را به همسری نگيريد مگر آنكه برده " بيوه"گويد، زنان مزدوج يا 
با صراحت گفته می شود آه زن بايد مطيع باشد، زن . شما باشند

محمد، هر وقت به . غير مطيع بايد توسط مرد آتك بخورد و غيره
 ای از سوی خدا نازل می آند و در ميان صالحش هست سوره

. پيروان و يا مخالفان خود ترس می اندازد و آنان را مطيع می آند
چون اين زنان بخاطر . مثال يكی از سوره ها عليه زنان خودش است

آنكه محمد مرتب با زنی آه به بردگی مسلمانان در آمده بود همبستر 
 اينكه از شرشان خالص و محمد برای. می شد، به تنگ آمده بودند

شود سوره ای از سوی خدا نازل آرد و به زنان محمد هشدار داد 

گر او شما را طالق دهد، زنانی بهتر از شما به او داده می ا"آه 
     "شود

در آتب هر سه دين، نظم موجود و مناسبات استثماری موجود 
بعنوان يك نظم غير قابل تغيير قلمداد می شود و مخالفان را 

لعن و نفرين ابدی را نثار غير . توجب رنج و عقوبت می دانندمس
همه اينها درست در نقطه مقابل ادعای ايجاد . مومنان می آنند

غارت و قتل عام های . برابری و عشق در ميان نوع بشر است
دهشتناك، تاآيد بر تبعيت برده از برده دار، زن از مرد، مردم از 

مثال، انجيل . د تاآيد واقع شده استحكومت در اين آتابها مكررا مور
مردان بايد بر . می گويد بردگان بايد از اربابان خود اطاعت آنند

می گويد اگر موجودات . زنان مسلط باشند و آنان را به بند بكشند
" الهی"خود را تابع قدرت ) بخصوص تهيدستان جامعه(بشری 

ی بيشتری خواهند نكنند تا ابد بيچاره باقی خواهند ماند و دچار بدبخت
می گويد در هر حالت، بدبختی در اين جهان را تحمل آنيد چون . شد

خداوند در آن جهان به شما بابت اين بدبختی ها پاداش خواهد داد؛ 
و می گويد اطاعت از خداوند يعنی اطاعت از قدرتهای ارتجاعی 

  .زمينی
ی، پيامبران و پدرساالران دين يهود و مسيح، يعنی ابراهيم، عيس

يعقوب، موسی و داوود پادشاه و سليمان پادشاه، همه برده دار 
در انجيل های . بودند و بر دهها زن و معشوقه فرمان می راندند

گوناگون، بر تصاحب زن، برده و فتح و غارت اقوام رقيب مهر تائيد 
 و بند 19فصل " سفر آفرينش"در (در داستان قوم لوط . می آوبد
آه در خانه او " مالئك"ط برای حفاظت از ، آمده است آه لو)هشت

ميهمان بوده و مردان قوم لوط قصد آنها آرده بودند، به آن مردان 
و اين را ! به دختران او تجاوز آنند" مالئك"پيشنهاد می دهد بجای 

و ميهمان نوازی ) پدر ساالر(نشانه سخاوت و بزرگی اين پاتريارك 
گی لوط را آنچنان تحسين می و خداوند اين بزر! از مالئك جا ميزند

آند آه هنگام نابود آردن قوم سدوم و اقوام ديگر، لوط را معاف می 
 .آند

 يا در يكی از قصص، خداوند اسرائيل به قوم بنيامين آه به اندازه 
آافی زن نداشت دستور می دهد آه به يك قوم بدبخت ديگر حمله 

دختران باآره را آنند، تمام زنان غير باآره و مردان را بكشند و 
وقتی اين آار را با موفقيت . برای همسری به قوم خويش بياورند

انجام می دهند خداوند در آتاب مقدس يهوديان آنان را تحسين می 
در مناسبات درونی قوم يهود نيز به ثروتمندان و طبقات حاآمه . آند

ن داده شده آه فقرا و ضعفا را استثمار آنند، اربابا" حق الهی"اين 
 .بر بردگان سلطه داشته باشند، مردان بر زنان ستم آنند

 
 "افيون توده ها"

در عصر آنونی چه عواملی تفكرات  مذهبی را آماآان در جامعه 
 بشری

  بازتوليد می آند؟
اما چرا دين تا به امروز بر جای مانده، با وجود آن آه دروغين    

 است؟ اوال، بودن و غير علمی بودن مبانی اصلی آن آشكار شده
قدرتهای ارتجاعی حاآم بر اهميت مذهب در حفظ نظام ستمگرانه 

منجمله از قدرت سياسی و (شان واقفند، و از هر وسيله ممكن 
برای تقويت و تبليغ مذهب به اشكال گوناگون ) آنترل رسانه ها
ثانيا، در جامعه ای آه مناسبات اجتماعی ميان . استفاده می آنند
عده ای حاصل آار ديگران را تصاحب می (ست انسانها خصمانه ا

آنند و هر تفاوتی تبديل به امتيازطلبی عده ای بر عده ای ديگر می 
گرايش به مذهب بطور خودبخودی در ميان مردم توليد می ) شود
چيست؟ جستجوی آمك از سوی يك " گرايش مذهبی"اين . شود

اهر شكست نيروی ماوراء الطبيعه برای روياروئی با نيروهای به ظ
ناپذير در روی زمين؛ احساس نياز به تسلی در شرايط نوميدی؛ نياز 
به آمك در دوران های استيصال؛ نياز به استحكام در شرايط بی 

تا آنجا آه به اغنيا مربوط است، زندگی انگل . ثباتی و عدم امنيت
در آنان ايجاد می آند و اين انگيزه " خالء معنوی"وار آنها نوعی 

 .نها بسوی انواع تفكرات مذهبی می شودگرايش آ
  چگونه نوع بشر می تواند از شر مذهب خالص شود؟

تا زمانی آه جامعه بشری بر پايه مناسبات اجتماعی خصمانه می   
چرخد، تا زمانی آه استثمار و ستم محو نشود، تا زمانی آه سازمان 
 اجتماعی بشر و مناسبات اجتماعی مانع از آن هستند آه بشر به
درك درست از نيروهای محرآه واقعی درون طبيعت و جامعه نائل 
آيد و بر اين پايه عمل آند، بشر در آليت خود نخواهد توانست 
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 آنار داوطلبانهرا درك آند و آنرا بطور " گرايش مذهبی"ماهيت اين 
برای اين آار طبقات تحت استثمار و ستم، آه نيروی بالقوه . بگذارد

ه هستند، بايد به درك حقيقی از جهان و برای عوض آردن جامع
. هستی بشر و اينكه چگونه ميتوان آن را تغيير داد دست يابند

بخصوص توده هائی آه گرايشات انقالبی دارند بايد جهش آنند و 
ذهن خود را از زنجيرهای مذهب رها آنند و ايدئولوژی رهائيبخش 

سم مارآسيستی يا فلسفه آمونيستی، ماتريالي. را اتخاذ آنندآمونيسم 
توده های زحمتكشی آه می خواهند . ماترياليسم ديالكتيكی نام دارد

 را ماترياليسم مارآسيستیاز شر ستم و استثمار رها شوند، بايد 
ماترياليسم مارآسيستی، هيچ ربطی به حرص . بياموزند و بكار برند

دائم زدن برای آسب ثروت های مادی و تالش سراسيمه و بيرحمانه 
اين استثمارگران و مشاطه گران آنها، و بيشتر از .  اين آار ندارددر

ماترياليسم .  است آه چنين می آنندنظام سرمايه داریهمه 
مارآسيستی می گويد همه چيز در اين جهان و آل هستی، از پديده 

غير از اين هيچ هستی . های مادی و واقعی تشكيل شده است
موجود " ماوراءالطبيعه ای"و " روح"هيچ . ديگری موجود نيست

تفكرات، احساسات، (ماترياليسم مارآسيستی اهميت ايده ها . نيست
را نفی نمی آند و بر نقش آنها در تاثير گذاری بر ) هيجانات و غيره

اما معتقد است آليه ايده ها در نهايت از . افراد و جامعه واقف است
واقعيت مادی ميان . واقعيت مادی طبيعت و جامعه نشئت گرفته اند

يعنی (از يكسو و ايده های انسان از سوی ديگر، رابطه ديالكتيكی 
به همين دليل وجود ايده های . موجود است) تاثير گذاری متقابل

در تغيير وضع جامعه و جهان تعيين ) آگاهی انقالبی(صحيح انقالبی 
ماترياليسم مارآسيستی بيشترين اهميت را به ايده هائی . آننده است

دهد آه به صحيح ترين وجهی واقعيت را منعكس می آند و می 
بنابراين به دگرگون آردن طبيعت و جامعه ـ و مهمتر از همه به 

بنابراين . دگرگونی انقالبی جامعه ـ آمك آرده و آنرا تسريع می آند
، با همه ايده آليسم و متافيزيكماترياليسم مارآسيستی با هر شكل از 

ز واقعيت مادی و ورای آن می باشند، مقوله هائی آه مستقل ا
با عقايدی آه يك نيروی ماوراء الطبيعه را آفريننده و . مخالف است

با ايده هائی آه هيچ . نيروی محرآه جهان می دانند، مخالف است
پايه ای در واقعيت ندارند و واقعيت را آنطور آه دوست دارند 

تغيير ناپذير با هرگونه گرايش به . تعريف می آنند، ضديت دارد
دانستن نظم موجود، با اعتقاد به وجود موجوداتی آه تمام و آمال و 

ماترياليسم مارآسيستی با چنين . عالی و بدون تضادند، مخالف است
ماترياليسم . درآهائی، منجمله دآترين و اعتقاد مذهبی، مخالف است

مارآسيستی در واقع راهنمای همه جانبه ترين تغيير انقالبی در 
همه جانبه ترين تغيير انقالبی يعنی محو آامل استثمار، . معه استجا

ماترياليسم مارآسيستی . ستم، تمايز طبقاتی و تخاصم اجتماعی
راهنمای همه جانبه ای است برای رها آردن نوع بشر از همه اينها 

 )٢(.و به پيش راندن جامعه بشری است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفت جهان شناسی، يعنی شناخت بشر در مورد اينكه جهان )١(
چگونه شكل گرفت، زمين چگونه بوجود آمد، و انواع گوناگون 

 .موجودات زنده بر روی زمين چگونه شكل گرفتند و غيره
دست يافتن "ـ ١:  منابع مورد استفاده برای نگارش اين مقاله)٢(

نوشته باب آواآيان صدر حزب " دون آمك خدايانبه آزادی ب
ـ ٣نوشته مارآس " ايدئولوژی آلمانی"ـ ٢آمونيست انقالبی آمريكا 

لودويگ فويرباخ و "ـ ٤نوشته انگلس " جنگهای دهقانی در آلمان"
: سوسياليسم"ـ مقدمه بر ٥نوشته انگلس " پايان فلسفه آلمانی

 نقد فلسفه حق درآمدی بر"ـ ٦نوشته انگلس " تخيلی يا علمی
 .نوشته مارآس" هگل

زنده         -      مرگ بر جمهوری اسالمی و اربابان امپرياليستش
 باد کمونيسم 

سرنگونی  است وآزادی زنان در گرو سرنگونی جامعه طبقاتی
 ! استجامعه طبقاتی بدون مبارزه برای آزادی زنان ناممكن

له آصف، نوال بنی بنفشه قادری، جمي( جمعی از فعالين زنان کارگر 
طرف، مرجان پرتوی، سوسن بهادری، صديقه مختاری، نازنين 

 ....)اميری و
شهريور   نازنين اميری                                                    

١٣٨٦ 

…………………………………… 
 

 !سهيل آصفی آزاد بايد گردد
 و زان پس، سخن گفتن، نفِ۫س جنايت شد

 هژير پالسچی
 

می نويسم به اين دليل نيست که در » سهيل آصفی«ال دارم برای اگر حا
حتا به دليل دوستی و . برخی موارد باورها و آرمان های مشترک داريم

رفاقتی نيست که حاال موجب شده دلم برای آن خنده های بی دريغ و بی وقفه 
می نويسم چون مانند سهيل » سهيل آصفی«من دارم برای . اش تنگ شود

امه نگارم و انگشت به دهان مانده ام که چرا از نهادهای صنفی يک روزن
روزنامه نگاران هيچ صدايی شنيده نمی شود؟ دليل اين سکوت شرم آور 
کدام است؟ شايد اگر سهيل روزنامه نگاری بود که خط و ربطی با باند 
مشارکتی ها يا باند کارگزارانی ها داشت امروز اين چنين بازداشتش با 

  .اه نمی شدسکوت همر
اينک اما سهيل دارد تاوان مستقل بودنش از حکومتی ها، با همه ی شکل و 
شمايلشان را پس می دهد و هيچ کدام ما نمی دانيم در چه وضعيتی به سر 

با وجود اين می توان حدس زد بايد منتظر باشيم تا بشنويم که او از . می برد
انتشار داده، پای در » ينروز آنال«طريق گزارش ها و مصاحبه هايی که در 
  .راه براندازی نرم حکومت گذاشته است

آنهايی که در نهادهای امنيتی و قضايی . و چه انتخاب خنده آور و مضحکی
پروژه ی بازداشت و به احتمال اعتراف گيری از سهيل را کليد زده و اجرايی 

 از کرده اند، بايد بدانند که اعتراف های ساختگی ديگر کارکرد خودش را
به خصوص اگر از دهان سهيل که همه ی زندگی کوتاهش . دست داده است

بر باورهای ضدامپرياليستی اش شهادت می دهد، بشنويم که او با حق 
می گرفته، می خواسته حکومت را به نرمی » روز آنالين«التحريری که از 

  .براندازی کند
بازداشت . شودبازداشت سهيل اما تنها به همين مضحکه ی غريب ختم نمی 

. سهيل فصل جديدی است از تالش برای تحديد آزادی انديشه و بيان و نشر
گويی کسانی که از واژه ها می ترسند، کسانی که ايمان دارند کلمه ها می 
توانند مجرم باشند، اين روزها بعد از سالخی کتاب و کلمه در سانسورخانه 

 واهی و بيهوده، بعد از های ارشاد، بعد از توقيف نشريات به بهانه های
ممنوع القلم کردن ناگفته ی برخی از نويسندگان و روزنامه نگاران، پای در 

آنها فرمان می دهند که کسی . خصوصی ترين حريم زندگی افراد می گذارند
حق ندارد برای سايتی که کيلومترها دورتر از خاک ميهن منتشر می شود، 

  .مطلب بنويسد
و البته می دانم که .  استناد کدام ماده ی قانونی استو اين، من نمی دانم به

قوانين دوران رضاخانی که با استناد به آن مطبوعات را دسته جمعی اعدام 
. کردند، کارکردی ندارد چرا که دوران رضاخان با اينترنت بيگانه بوده است

 ما يا آن دسته از ما که. خط قرمزها اما ديگر تا درون خانه ی ما آمده است
می خواهيم باده نوشی کنيم بايد حواسمان باشد که حتا شيشه های خالی را 

» اخالل در امنيت ملی«از خانه مان خارج کنيم، چرا که ممکن است به جرم 
بايد . بازداشت شويم و بعد به جرم نگهداری مشروبات الکلی تازيانه بخوريم

ن نيروی لباس هايمان و مدل موهايمان را بر اساس سليقه ی سردارا
بايد صدای موسيقی دلخواهمان را کم کنيم مبادا دل . انتظامی انتخاب کنيم

بايد هنگام سخن گفتن با دختری که مثلن در خيابان از ما . کسی را بلرزاند
. آدرس می پرسد، رعشه بگيريم که مبادا گرفتار گشت ارشاد شويم

 ی بهشت حکومتيان تصميم گرفته اند به زور هم که شده ما را روانه
آنها از تصور اين که ما دچار عذاب اخروی شويم، از اين . موعودشان کنند

که ما گرفتار شکنجه يی شويم که اشقيا و گنهکاران را از آن ترسانده اند، 
آنها شبانه روز به اين فکر می کنند که چگونه ما گمراهان . مغموم می شوند
ير دشخوار ابايی ندارند که هدايت کرد و در اين مس» راست«را بايد به راه 

اينک الاقل ما گوشه يی از . از تذکر شفاهی تا سلول انفرادی را به کار گيرند
روش هايی را که برای هدايت دانشجويان پلی تکنيک به کار رفته اند، شنيده 

  .ايم
حتا فرقی نمی . امروز اما فرقی نمی کند که چرا اين پروژه کليد خورده است

اجرا، آن طرف بازداشت و بازجويی کننده به چه فکر می کند که آن سوی م
واقعيت . کشف راز چنين برخوردی تغييری در واقعيت موجود نمی دهد. کند

همين لحظه که من دارم اين مطلب را می نويسم و همين : موجود اين است
لحظه که شما داريد اين مطلب را می خوانيد، سهيل آصفی معلوم نيست در 

  .در وضعيتی که هر چه باشد نگران کننده است. دانی استچه شرايطی زن
امروز دفاع از سهيل و کاری که سهيل انجام داده، يعنی همکاری حرفه يی با 

وظيفه نه تنها در برابر سهيل، . يک رسانه ی همگانی، يک وظيفه است
موهبتی ناگزير که الاقل از انقالب مشروطه . »آزادی«بلکه در برابر واژه ی 

دفاع از سهيل، دفاع از . ون پيگيرانه آن را خواسته ايم ولی نداشته ايمتاکن
باشد . خود آزادی است و گمان می کنم بايد در برابر اين وظيفه کوتاهی نکرد

  .که چنين باشد
 2007 سپتامبر 11سه شنبه 

…………………………………... 
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   نفر در کارگاه آموزشی25بازداشت 
 آباد کمپين يک ميليون امضاء در خرم
وشتم و بازداشت  کارگاه آموزش حقوق زن در خرم آباد با حمله پليس، ضرب

 شرکت 25. شرکت کنندگان و اعضای کمپين يک ميليون امضا متوقف شد
 رضا دولتشاه، بهمن .اين کارگاه تا نيمی از شب در بازداشت بودند کننده

و شتم آزادی و خسرو نسيم پور فعاالن اجتماعی خرم آباد که مورد ضرب 
و به رغم  گرفته بودند همچنان در بازداشت بسر می برند پليس نيز قرار

خانواده هايشان هيچ خبری از وضعيت و مکان  پيگری های دوستان و
برگزاری يک کارگاه آموزشی در  جرم آنها.بازداشت شان اعالم نشده است

ن نابرابر همچو خانه ای کوچک و با عده ای محدود است در مورد قوانين
 يعنی همان مسائلی که برخی از.. تعدد زوجات، شهادت، ديه نابرابر و

 .مسئوالن کشورمان هم گاه و بيگاه مطرح کرده اند
 آنچه می خوانيد گزارش تکان دهنده ای است از رفتار خشونت آميز ماموران

 :نيروی انتظامی و امنيتی با فعاالن جامعه مدنی
منصوره شجاعی، جلوه جواهری،  شهريور ماه 21 صبح 6پنجشنبه ساعت 

امجديان و نفيسه آزاد از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای  زارا
رضا (وارد خرم آباد شدند و در منزل ميزبان،  برگزاری کارگاه حقوق زنان

خرم آباد و عالقه مندان به کمپين  که از فعاالن اجتماعی) و مهتاب دولتشاه
 .کردند  کارگاه را فراهميک ميليون امضاست مقدمات برگزاری

 روز اول به آشنايی با شهر و مردم منطقه و محله و تهيه لوازم و برنامه
 .ريزی برای اجرای کارگاه با روش جديد سپری شد

 هنوز بخش معرفی کمپين و شرح. صبح جمعه کارگاه با کمی تاخير آغاز شد
 دقيقه 11.40تاريخچه جنبش زنان در ايران تمام نشده بود که حدود ساعت 

وقتی بهمن آزادی همسر يکی از شرکت کنندگان در . کوبيده شد در به شدت
 3پليس مسلح با لباس نظامی و شخصی و  10 را به روی آنان باز کرد،

آغاز، به وی حمله کرده و با  پليس زن با خشونت وارد خانه شدند و از همان
رميان بهت و حيرت د .قنداق تفنگ ولگد او را مورد ضرب وشتم قرار دادند

ومردان   شرکت کننده کارگاه، پليس با خشونت و بی حرمتی به همه زنان25
حاضر که به آرامی و جديت به مطالب کارگاه گوش سپرده بودند آنها را به 

در يک اتاق به خشن ترين شيوه زنان را برهنه کردند و تمام . اتاق راندند دو
عالوه بر اين، .  در اتاق ديگر مردان رامورد بازديد قراردادند و بدن آنها را

. صاحبخانه و ميهمانان را به هم ريخته و تجسس کردند تمام وسايل شخصی
 .زياد به شرکت کنندگان همراه بود همه اين کارها با اهانت و توهين

پس از يک ساعت توهين و تجسس و ضرب وشتم و ضبط وسايل شخصی، 
ه دست مردان دستبند زده و آنها را از خانه ابتدا ب. زيادی دستبند آوردند تعداد

با فريادهای اعتراض آميز زارا امجديان و حمايت بقيه اعضای  خارج کردند،
شرکت کنندگان در کارگاه هنگام . زدن امتناع کردند کمپين، زنان از دستبند

جمعيتی رو به رو شدند که پليس به آنان  خروج از منزل درکمال تعجب با
بازداشت شده " بساط لهو و لعب راه انداختن" ين افراد به خاطر گفته بود که ا

 !اند
 مينی بوس های حامل بازداشت شدگان به سمت کالنتری خرم آباد و

بازداشتگاه معتادان و قاچاقچيان به راه افتاد و سرنشينان خود را در آنجا پياده 
د بی احترامی و هتک حرمت و گاه تهديد به ضرب وشتم و دستبن .کرد
مردان را به جای ديگر بردند « :آيی اجباری بود غيره چاشنی اين گرد هم...و

باريک و تاريک کالنتری مدتها   زن بوديم در راهروهای14و ما را که 
وارد شد و مواردی را  باالخره حاج آقای قاضی پرونده. بدون تکليف نشاندند

جای  واهند بهشما همان زن هايی هستيد که می خ" يادآوری کرد از جمله 
يا بيچاره زنان خرم آباد که شما می ... شوهر داشته باشند و4يک شوهر 

 «"آنهارا آگاه کنيد خواهيد
دختران  يکی از.  متری به زور چپاندند3زنان بازداشت شده را در دو سلول 

جوان مبتالبه آسم حالش به شدت وخيم بود و وقتی درخواست پزشک می شد 
 بعدازظهر 3باالخره ساعت " االن کارتان تمام می شود. صبر کنيد "می گفتند

آمدند و راهروهای تاريک وباريک را تبديل به  عده ای با ميز و صندلی
دوتا از سلول های تنگ و کوچک صدا  زنان را دوتا. اتاقهای بازجويی کردند

راجع به بيوگرافی  آنها مطالبی«: کرده و مورد بازجويی قرار می دادند
 «.پين، نحوه آشنايی مان با صاحبخانه سوال می کردندخودمان، کم

به  پس از بازجويی، زنان را مجددا با مينی بوس و اين بار با سرهای پايين
اگر . مرتب تهديد می کردند مبادا بيرون را نگاه کنيد«:محل ديگری بردند

مکان بعدی مربوط » !!باال ببريد حتما توسری محکمی می خوريد سرتان را
نفر را در اتاقی بزرگ و روشن کنار هم  14 هر. ره اطالعات بودبه ادا

 .نگهداشتند
  هيچ خبری نشد تا اين که کم کم با اصرار خودمان و به در4.30تا ساعت »

پس از . کوبيدن و صداکردن نگهبان ها، يکی يکی برای بازجويی مجدد رفتيم
که تعهد دهند ديگر همه، به ويژه از زنان خرم آبادی می خواستند  بازجويی از

وبدون مجوز شرکت نکنند، و به اعتراض آنان که اين  در جلسات غير قانونی
نمی کردند و می گفتند کارشان قانونی  جلسه اصال غير قانونی نيست توجه

قانون جزا حتی اگر درخانه  498البته اعالم می کردند که طبق ماده . است
مرتب متذکر می  و ما هم. ه باشيدخودتان بخواهيد جمع شويد بايد مجوز داشت

  قانون اساسی حتی در خيابان هم می توان بدون27شديم که اما طبق ماده 
 .مجوز به برگزاری جلسات مسالمت اميز و بدون حمل اسلحه اقدام کرد

  قانون مجازات اسالمی،498ادعا ی آقای قاضی در حالی است که ماده 
در منزل شخصی افراد نداشته و اشاره ای به تشکيل يک کارگاه آموزشی 

هر «: براساس اين ماده . ، جمعيت يا شعبه جمعيت است درباره تشکيل دسته
شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا  کس با هر مرامی، دسته جمعيت يا

که هدف آن بر هم زدن  خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوانی تشکيل دهد
سال   نشود به حبس از دو ماه تا دهامنيت کشور باشد و محارب شناخته

از سوی ديگر آقای قاضی دوماده قانونی را با هم ترکيب . »محکوم می شود
 عنوان کرده 498 برای ماده 499مجازات تعيين شده در ماده  کرده بود و

 هر کسی با هر مرامی، دسته 498ماده  طبق« :آقای قاضی گفت . است
خارج از کشور تحت هر  فر در داخل ياجمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو ن

مجوز  اسم و عنوانی تشکيل دهد از سه ماه تا پنج سال حبس دارد اگر که
 البته قاضی محترم در واقع قانون ديگری را اختراع کرده» !نداشته باشد

 .بودند
 همه زنان را در«بود ... آخرين سکانس اين برنامه برگزاری شوی اعتراف 

ه ای با دوربين فيلمبرداری وعکاسی داخل اتاق شدند و اتاقی نشاندند و عد
فرد معممی از اهالی اصفهان بود و همچنان معتقدبود که هدف  آقای قاضی که

برای خومان ويک زن برای همسرانمان است ، پس   شوهر4ما اختيار کردن 
کمپين و فريب خوردگان آقای دولتشاه  از آنکه ما را به عنوان فريب خوردگان

بعد . دولتشاه گوش دهيم ت کرد، از همه دعوت کرد که به سخنان رضانصيح
لرزان  دو مامور رضا دولتشاه را که با چشمان متورم و قرمز و پاهای

شباهتی به آقای دولتشاه که ما روز گذشته با او آشنا شده بوديم نداشت، 
روی صندلی نشست و گفت از اينکه اعضای کمپين را به خانه اش  .آوردند

اما بازجو . مشکالت به وجود آمد عذر می خواهد عوت کرده است و ايند
، مرتب پافشاری می کرد )قانونی است در حالی که تفتيش عقايد امری غير(

چه طرز فکری  که خودت را کامل معرفی کن و بگو که چه کسی هستی و
 سرانجام رضا با لحن آرام و مهربانش که تنها نشانَ آشنای رضا....داری و

 من رضا دولتشاه هستم و پيگير مطالبات صنفی کارگران و« :دولتشاه ديروزی بود گفت
  تغيير برای برابری :  برگرفته از سايت       1386 شهريور 25يكشنبه    . »زحمتکشان

100p?articleph.spip/80:info.change4we.www://http        

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

 

 
  * پيوندها* 

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.public@rahekargar  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

net.hekargarra.www  
  

  سايت راديو برابری
net.radiobarabari.www  

  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
 

" ديدگاه " مقاالتی که با کد :توجه
مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع 

   .سازمان نيستند
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 *ديدگاه * 
  نی شکسته

Uri Avnery  
  جعفرپوربرگردان ناهيد 

 قبل از ميالد مسيح سانهريب پادشاه آسوری اورشليم را 701در سال  
در کتاب تورات آمده است که رابشاکه جنرال آسوری به . محاصره نمود
مواظب باش تو به يک نی : ه يودا روی  کرده و می گويد هيسکيا پادشا

نی شکسته ای که هر کسی روی آن بيافتد به . شکسته درمصر تکيه می کنی
فارائو پادشاه مصر با تمامی . دست هايش فرو رفته و آنرا سوراخ می کند

  ".کسانی که به وی تکيه می کنند اين چنين رفتار می کند
تحت تاثير اين جمله قرار گرفته بودند که به آن در نويسندگان تورات آنچنان 

 و يزووا 18،21پادشاهان . 2.( دوجای مختلف تورات اشاره کرده اند
مصر در آن زمان قدرت : ما بايد مفهوم تاريخی اين جمله را بفهميم )36،6

صدها سال طوالنی به تمامی همسايگانش  و همچنين . بسيار بزرگی بود
سوريه ، لبنان و اسرائيل در آن قرار دارند حکومت می منطقه ای که امروز 

از سوی ديگرآسوری ها هم قدرت جديد در حال گسترش بودند و بعد از . کرد
اينکه قلمرو پادشاهی اسرائيل در ساماريا را فتح نمودند، قلمرو پادشاهی 
عبری مهمتر تالش نمود قلمرو کوچک پادشاهی يودا را اشغال کند و يودا 

به . يودا مقاومت نمود.  دفاع از خود به مصر قدرت مند تکيه نمودهم برای
دالئل ناشناخته آسوری ها به اين اشغال پايان دادند و از اورشليم عقب 

قلمرو پادشاهی يودا همچنان صد سال ديگر بر جای ماند تا . نشينی نمودند
 مصر به .اينکه بابلی ها جای آسوری ها را گرفته و آن قلمرو را فتح نمودند

در آن زمان واقعا مصر تبديل به يک نی شکسته شده . وعده خود عمل ننمود
آنها قدرتمند و ثروتمند و با . آمريکائی ها وارثين مدرن مصر قديمند.بود

فارائو : زبانی ساده تر آنها قدرتی فرهنگی، اقتصادی و نظامی می باشند
ه فارائو پادشاه مصر پادشاه آمريکا درست آنچنان به جهان رهبری می کند ک

آمريکا بمانند هر قدرت جهانی رهبری . به بسياری از مناظق رهبری می کرد
کننده خواهان ثبات نظم کنونی جهان است و در مقابل هر قدرتی که بخواهد 

از اين رو .اين منافع را به خطر بياندازد و قدرت نمائی کند بر می خيزد
مريکا بعنوان مهمترين ضامن امنيت اسرائيل خواهان داشتن رابطه خاص با آ

هيچکدام از مناطق اشغالی و يا سيستم تسليحاتی نمی توانند .  ملی اش است
رابطه .  جانشين بند نافی باشند که اورشليم را به واشنگتن وصل نموده است

ای که در شرايط کنونی جهان برايش هيچ مقياس و تشابه ای وجود ندارد 
تاريخ هم چنين مقياس و تشابه ای وجود نداشته و حتی شايد بهتر بگويم در 

بسياری تالش کردند و هنوزتالش می نمايند اين رابطه خاص را  .ندارد
توضيح دهند اما تا کنون هيچ کسی موفق نشده است اين مسئله را با تمامی 

  . ابعادش کامال باز نموده و برايش توضيحی ارائه دهد
هر دو دولت از سوی مهاجرين راه : رداين رابطه يک بعد ايدئولوژيکی دا

های دور بنيان گذاری شده اند به اين مفهوم که آنها کشوری را اشغال نموده 
هر دو اين دولت ها . و مردم بومی آن کشوررا به عقب رانده و طرد نمودند

بر اين اعتقاد بودند که خدا آنها را انتخاب نموده است تا اين کشور ها را 
هر دو اين دولت ها در ابتدا پلی را بنا نمودند که از اين . اردبدستان آنها بسپ

و " دريا به دريا" آمريکائی ها از . پل به يک مارش تاريخی دست بزنند
  ". دريا به رودخانه اردن" اسرائيلی ها از 

اسرائيل با امنيت بخشيدن به رهبريت : اين رابطه يک بعد استراتژيک دارد
رابطه با نفت به مهمترين نياز های زندگی آمريکا در خاورميانه در 

آمريکائی ها کمک می کند و آمريکا در پاسخ به اين زحمات دولت اسرائيل 
به او کمک می کند که اسرائيل بر اين منطقه تا اردن رهبريت کند و مقاومت 

  . مردم محلی و بومی را بشکند
بر اورشليم آمريکا نفوذ بيحدی : اين رابطه همچنين يک بعد سياسی دارد

اين نفوذ بر بستر يک ميليون . دارد و اسرائيل نفوذ بی حدی بر واشنگتن
اين . يهودی که از صد سال پيش به آمريکا مهاجرت نمودند به وجود آمد

مهاجرين يهودی در آمريکا اجتماع قدرت مندی را تشکيل داده اند که نفوذ 
راکز قدرت اقتصادی و سياسی و اقتصادی بی حدی را در اختيار دارند و بر م

قدرت هماهنگ لوبی های يهودی . سياسی آمريکا تاثير بسزائی دارند
صيهونيست و بنيادگرايان مسيحی که از حقوق اسرائيل دفاع می کنند غير 

  .قابل تصورو بی مقياس است
داستانی در باره يک سياستمدار اسرائيلی وجود دارد که پيشنهاد نموده ( 

" . ل را بعنوان پنجاه و يکمين ايالت آمريکا بپذيردآمريکا اسرائي"  است
مگر ديوانه شده ای اگر ما " همکار اين سياستمدار در پاسخ به وی می گويد

يکی از ايالت های آمريکا به حساب بيائيم تنها می توانيم ازدو سناتور و چند 
ان نماينده گنگره برخوردار باشيم در حاليکه ما هم اکنون در شرايط کنونی م

  ").  سناتور و صدها آدم در کنگره آمريکا داريم80
تعدادی از کشورهای کوچک جهان اعتقاد دارند که راه رسيدن به واشنگتن  
به  اورشليم ختم می شود و برای دسترسی به آمريکا بايد رابطه تنگاتنگ با 

در واقع اسرائيل برای آمريکا نقش يک دربان را بازی می . اسرائيل داشت
دربانی که برای رد شدن از در بايد کيسه را شل نمود و به او حق . کند

  . حساب داد
اما اين نفوذ آنطوری که بسياری فکر می کنند نامحدود هم نيست و رسوائی 
جاناتان پوالرد نشان داد که تمامی قدرت لوبی های طرفدار اسرائيل کافی 

ا همين اخيرا نبود تا يک معذرت خواهی برای آن جاسوسی کوچک بشود و ي
اسرائيل نتوانست ازفروش تعداد بسيار زيادی تسليحات به عربستان سعودی 

  .  جلوگيری کند
تاثيرات اين مسئله هم يک طرفه نيست و اگر آمريکا به اسرائيل دستوری 

بطور مثال زمانی که اورشليم . مستقيم می دهد اسرائيل فرمانبرداری می کند
ی شناسائی گران قيمت بفروشد چيزی که تصميم گرفت به چين يک هواپيما

افتخار صنايع اسرائيل است واشنگتن اسرائيل را مجبور نمود که اين معامله 
را به هم بزند و اين مسئله باعث شد مناسبات اسرائيل و چين آسيب شديد 

  .ببيند
اما در واشنگتن و اورشليم اعتقاد ريشه ای عميقی وجود دارد که اين دو 

افعشان آنچنان به هم وابسته اند که نمی توان آنها را از هم کشور بر سر من
جدا نمود و آنچيزی که برای يکی خوب است برای ديگری هم خوب است و 

  .درست بمانند دوقلوهای سيامی جدا ناپذيرهستند
 سال پيش گفته است 2708با اين وجود بد نيست جمالت ژنرال آسوری که 

گ صعود و سقوط می کنند و هيچ چيزی قدرت های بزر. را بخاطر بياوريم
 ....... ابدی نيست و هميشه در يک حالت نخواهد ماند

در آغاز اين قرن آمريکا هنوز . نام گذاری شد" قرن آمريکائی " 20قرن 
در پايان اين قرن بعد از دو جنگ . کشوری در حاشيه سيستم جهان بود

کشور تنها قدرت جهانی که باعث رشد بيحد قدرت آمريکا شد ديگر اين 
" پايان تاريخ" جهان بود تا جائی که يکی از پروفسور های محترم در باره 

  .در زمان قدرت امنيت آمريکائی خيال پردازی می کند
باشد و می توان سقوط آهسته " قرن آمريکائی"  اما ديگر نمی تواند21قرن 

 اما اروپا به آهستگی. اما روبرشد وضعييت آمريکا را پيش بينی نمود
روسيه کم . مطمئن متحد می شود و قدرت اقتصادی اش بشدت رشد می کند

از همه . کم با کمک ذخيره های نفت و گازش مجددا قدرت بزرگی می شود
مهمتر بخصوص دو کشور پرجمعييت چين و هند بسرعت به رهبريت 

  .اقتصادی جهان نزديک می شوند
هد پاشيد و يا آنها شکستی آمريکا به ناگهان بمانند شوروی از هم فرونخوا

. نظامی  ای چون شکست نظامی نازی ها در آلمان را تجربه نخواهند نمود
اما قدرت کامل آمريکا در يک روند غير قابل تغيير به آهستگی سقوط خواهد 

  . نمود
آمريکا در اين ماجراجوئی وارد . حوادث در عراق تنها مثالی کوچک است

ل را کمک کند آنطوری که دو پروفسور والت نشد که گويا می خواهد اسرائي
همچنين نه به اين خاطر که . و مرزهايمردر کتاب جديدشان ادعا نموده اند

همانطوری . می خواستند مردم بيچاره عراق را از استبداد خونين آزاد سازند
آنها به عراق شبيه خون زدند تا بدينوسيله : که ما در اينجا يکبار نوشتيم

خاير نفت خاورميانه داشته باشند و همچنين حضور نظامی دست بر روی ذ
حال همانطور که انتظار می رفت در . آمريکا در خاورميانه را تثبيت کنند

اما کشوری چون آمريکا که در . حال غرق شدن هستند آنهم در مرداب عراق
اين وضعييت قرار داشت که ماجرای ويتنام را از سر بگذراند اين انتظار می 

قدرت نظامی آمريکا که در . که ماجرای عراق را هم از سر بگذراندرود 
جهان استثنائی است بر بستر قدرت اقتصادی که وجود نداشته است به وجود 

  .آمده است
جنگ . اما شکست های کوچک می توانند به شکستی بزرگ بيانجامند

نمود پرستيژ آمريکائی، اعتماد بخود و حرمت و اخالق آمريکا را خدجه دار 
زمانی وجود داشت که آمريکا مورد ). زندان های گوآنتوناما و ابوقريب( 

امروز اما همه پرسی ها نشان می دهند که آمريکا از . تحسين جهانيان بود
  . سوی اکثريت مردم کشورهای مهم مورد تنفر قرار دارد

آيا واقعا خوب است که با سرنوشت آمريکا به مفهوم مرگ يا زندگی وابسته 
  ود؟ب

گذشته از اين آيا اين عاقالنه است که همه تخم مرغ های خود را در يک 
  سبد قرار داد؟

آمريکا به جهان رهبری . چرا که نه" يک آدم بلغمی مزاج می تواند بگويد 
می کند و هنوز مدتهای دراز خواهد نمود اگر زمانی اين کنترل را از دست 

اين طوری . متحدی جديد می گرديمداد آنزمان ما می گوئيم خداحافظ و دنبال 
جنگ جهانی اول به آنها کمک کرديم که حق بر . ما با بريتانيائی ها کرديم

فلسطين را بگيرند و آنها در عوض بما کمک کردند تا جامعه عبری را در 
سپس ما به فرانسه کمک . اينجا تاسيس کنيم و باالخره رفتند و ما مانديم

در نهايت آنها . يسات اتمی در ديمونا را گرفتيمکرديم و در عوض از آنها تاس
  ".هم رفتند ولی تاسيسات اتمی ماند

ما از آمريکائی ها همانی را خواهيم . نام دارد" سياست واقعی" اين خود 
گرفت که بايد بگيريم و سپس بعد از يک يا دو نسل دوباره نگاه خواهيم کرد 

ها بسياری از موقعييت های شايد آمريکائی . که چه سياستی را دنبال کنيم
خود را از دست بدهند و شايد هم آنها اگر حقيقتی ديگر و به منافعی ديگرو 

  . تغييرات در منافعشان دست يابند از پشتيبانی اسرائيل صرف نظر کنند
سياست به . من به اين مسئله اعتقاد ندارم که سياست کنونی ما عاقالنه است

اقعييت های امروز توجه دارد و نه به ما تنها به و" واقعی" اصطالح 
در نهايت ما اين دولت را برای زمانی محدود تاسيس . واقعييت های فردا

  . ما بايد به واقعييت های فردا بيانديشيم. نکرديم بلکه برای نسل های آينده
بی شک جهان فردا يک قطبی و صرفا آمريکائی نخواهد بود بلکه چندين 

که در آن نفوذ در مراکز بسياری تقسيم می جهانی . قطب خواهد داشت
  . بمانند واشنگتن، پکن ، مسکو، دهلی نو ، بروسل وريو دژانيرو. شوند
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 . عاقالنه است که از هم اکنون خود را برای اين روز آماده نمود
 چگونه و به چه شکل؟

يت خودمان را با يک قمارباز روی ميز قمار که شانس بسياری هم دارد من وضع
در مقابل اين قمار باز مرتبا توده ای از ژتون های برنده جمع . سه می کنممقاي

می شود او می تواند در لحظه مناسب بازی را تمام کند و ژتون هايش را با يک 
ميليون دالر معاوضه کند و بخانه برود و برای هميشه خوشبخت و بدون مشکالت 

 تب بازی نمی گذارد که او اما او نمی تواند از بازی دست بردارد. زندگی کند
عاقالنه فکر کند و اين چنين است که هی ادامه می دهد و بخت از او بر می گردد 

  .و بقيه ماجرا و پيامد ها را ديگر می توان حدس زد
در اين لحظه ما در باال ترين نقطه قدرتمان قرار داريم و رابطه ما با آمريکا 

 را آنچنان غره می کند که از توانائی  همواره قوی تر می شود و اين موقعييت ما
  . طبيعی خودمان فرا تر می رويم

حال برای ما زمان آن فرا رسيده است که ژتون هايمان را با پول معاوضه کنيم  و 
مناطق اشغالی را باز پس دهيم و صلح نمائيم و با . از اين بازی دست بکشيم

ق در منطقه به وجود آوريم همسايه گانمان رابطه برقرار کنيم و ريشه های عمي
به طوری که خود ما هم بتوانيم به زندگيمان بی دردسر ادامه دهيم و همه اين ها 
زمانی به واقعييت می پيونند که ما ازخواست آمريکا و توانائی هايش که درهر 

  . شرايطی می خواهد از ما پشتيبانی کند چشم پوشی کنيم
 اگر که ما خيزش راديکاليسم اسالمی را اين مسئله بيشتر به واقعييت می پيوند

مورد توجه قرار دهيم که در واقع هم اين پديده عکس العمل طبيعی به آکسيون 
  .اسرائيلی است/های محور آمريکائی
زلزله ای که روزی می . فلسطين دليل اصلی اين زلزله است/اختالفات اسرائيل

ين آمريکا عاقالنه است برای ما و همچن. تواند توسونامی مخربی را باعث شود
  . که طی زمان دالئل طبيعی اين پديده را طرد کنيم

کسانی خود . اجالتا آمريکا هنوز از اينکه يک نی شکسته شود فاصله بسيار دارد
را به آمريکا تکيه می دهند می توانند مدتی اينکار را کنند اما برای ما عاقالنه 

وجوديت خودمان را برای جهان آينده اين است که از اين زمان استفاده کنيم و م
                                                01.09.2007 .                               در صلح امنيت بخشيم

 ............................................ 
 يادی از رفيق آلبرت سهرابيان  

  
 و کمونيستی ايران در يازدهم آلبرت سهرابيان از پيشروان جنبش کارگری

او در .  در سن هفتاد و شش سالگی چشم از جهان فرو بست٢٠٠٤سپتامبر 
از سيزده سالگی . شش سالگی با از دست دادن پدرو مادرش به کارگری پرداخت

فعاليت سياسی و کارگری خود را شروع کرده و با همه توش و توان خود تا 
 همچون يک کارگر و کمونيست معتقد به آخرين لحظه حيات و در اوج بيماری

اواز مبتکرين ايجاد سنديکای کفاشان . پيروزی سوسيالسم از فعاليت باز نيايستاد
ای از مهم    اتحاديه  های کارگری از جمله تشکل ايران بود و بر آن بود که تشکل

آلبرت . ترين سالحهای طبقه کارگر در جنگ طبقاتی عليه استبداد و سرمايه است
ما در همان حال يک کمونيست معتقد به تشکيالت حزبی و فعاليت جمعی منضبط ا

خاطرات، برگی از جنبش " در کتاب.  و آگاهانه بود و تا به آخر نيز چنين ماند
که  توسط انتشارات بيدار به چاپ رسيده آلبرت،  به "  کارگری کمونيستی ايران

 .   نش پرداخته استشرح زندگی مبارزاتی پر فراز و فرود خود و يارا
اکنون که نگارش خاطرات من به پايان رسيده است :" در موخره کتاب می گويد

قرنی که بی ترديد قرن . ما به قرن جديد و به هزاره جديد گام نهاده ايم
من و امثال من از .... های بزرگ برای آزادی و سوسياليسم خواهد بود پيروزی

ان که پرچم مبارزه در راه آزادی و نسل قديمی فعاالن جنبش کارگری اير
های جوانتر و  سوسياليسم را در دست داشته ايم، اکنون اين پرچم را به نسل

سپاريم تا کاروان آزادی و سوسياليسم با  مان می بويژه جوان ترين نسل جنبش
من آلبرت سهرابيان، که از سيزده سالگی به . غرور، راه  خود رابه پيش باز کند

 جنبش کارگری کشورمان پيوسته و قريب شصت سال در اين صف پرافتخار
سنگر فعاليت کرده ام به همه فعالين جنبش به ويژه نسل جوان درود می فرستم و 

  "!اميدوارم که جنبش ما در امر بازسازی و تجديدآرايش خود موفق و پيروز شود
مهی در سه سالی که از خاموشی آلبرت گذشته جنبش کارگری کشورمان گامهای 

به پيش برداشته  که آلبرت  و يارانش ساليان سال برای دست يابی به آنها تالش 
اين دست آوردهای هرچند کوچک از بزرگترين آرزوهای آنان . و مبارزه کردند

جامه عمل پوشاندن به آنها  بهترين تقديری است که فعالين امروز از ... بود
 زنده بودند از مشاهده آن چه که به اگر آنها. آورند  پيشگامان ديروز به عمل می

چه باک مسير .  سراز پا نمی شناختند- هر چه در حد گامهای اوليه–ثمر نشسته 
های جديد  بازسازی چنبش کارگری چقدر  دشوار و طلوالنی بوده و باشد، نسل

فعالين دست اندرکار بازسازی جنبش کارگری هستند، اين پرچم هرگز فرو نمی 
 !ادامه دارد،  يادشان هماره گرامیراهشان ... افتد

………………………………… 

 *ديدگاه * 
  دولت کارگری منحط   يا  سرمايه داری دولتی: شوروی

  )بخش دوم(ادامه بحث مسائل دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم 
 مصاحبه صادق افروز با تراب ثالث

ين های اينکه بر سر جامعه شوروی چه آمد بين تئوريس :صادق افروز 
با توجه به مباحثی که در بخش اول . مارکسيست انقالبی اختالف وجود دارد 

. مطرح شد بعد از انقالب اکتبر اقتصاد روسيه از سه قسمت تشکيل می شد 
سرمايه هايی که از کنترل سرمايه . بخش اول سرمايه های ملی شده بود 

ين اين بخش را لن. های خصوصی خارج شده و به مالکيت دولت درآمده بود 
بخش دوم در کنترل کارگران بود که بخش . سرمايه داری دولتی می ناميد 

سوسياليستی اقتصاد بود و بخش سوم در مالکيت خرده بورژوازی بود 
استالين با پايان دادن به برنامه نپ نه تنها از خرده بورژوازی سلب .

ری اداره می شد مالکيت کرد بلکه آن بخش هايی را هم که توسط کنترل کارگ
به .يعنی تنها سرمايه داری دولتی باقی ماند . از چنگ آنان خارج ساخت 

همين دليل من فکر می کنم بهترين توضيح برای جامعه شوروی پس از 
اين در .  همان سرمايه داری دولتی است  غلبه بوروکراسی استالينيستی

ه کار بردن واژه حالی است که برخی از تئوريسين ها مثل ارنست مندل از ب
سرمايه داری دولتی خودداری ميکردند و ترجيح می دادند از واژه 

 استفاده کنند – که به نظر من يک واژه اخالقی است –سوسياليسم منحط 
در استداللی که اين گروه از تئوريسين ها می آورند به اين مسئله اشاره می .

د ندارد لذا مناسبات کنند که چون در اين نوع اقتصاد مالکيت خصوصی وجو
ممکن است برخی بپرسند از آنجايی . توليدی نمی تواند سرمايه دارانه باشد

که اتحاد شوروی و بلوک شرق ازهم پاشيده شده اين بحث قديمی شده و 
ولی از آنجاييکه هنوز در گوشه و . تنها شايد اهميت تاريخی داشته باشد

رمايه دارانه روی کار هستند و کنار دنيا کشور هايی با همين شيوه دولتی س
زير نام سوسياليسم در جنبش کارگری توهم ايجاد می کنند به نظر من اين 

ونزوئال نمونه مشخصی از اين نوع . بحث اهميت خاصی پيدا می کند 
 .لطفا نظر خودتان را در اين زمينه شرح دهيد . حکومت هاست 

 ارنست مندل  .تصحيح آنم اول اجازه بدهيد يك اشتباه آوچك را :تراب ثالث
استفاده "  منحط سوسياليزم"در مخالفت با تز سرمايه داری دولتی از مقوله 

او جامعه شوروی را جامعه ای انتقالی می دانست و نه سوسياليستی . نمی آرد
اين . و واژه منحط را فقط برای تشريح ماهيت طبقاتی دولت به آار می برد

او بارها اشاره آرده بود آه دولتی آه . ع شدطرز تلقی در واقع با لنين شرو
ناهنجاری های "در شوروی ساخته اند، هنوز دولتی آارگری نيست و از 

به اين مفهوم بر می گردم، ولی اينجا . بسياری رنج می برد" بوروآراتيك
 فراشد تاريخی انحطاط   اشاره آنم آه اتفاقا استفاده از اين مقوله را نبايد از

يعنی استفاده از اين عبارت حكايت از تئوری نوين و . جدا آرددولت آارگری 
يا تجديد نظر در تئوری های قديم نمی آند، بلكه تشريح فشرده ای است از يك 

به عبارت ساده تر بيان اين فراشد آه پس از انقالب اآتبر . واقعيت تاريخی
ولتی بود با برنامه بلشويك ها ايجاد دولت آارگری بود، اما آن چه مستقر شد د

روش را ادامه می دهد و پس از  تروتسكی نيز همين . انحرافات بوروآراتيك
انحطاط استالينی دولت شوروی از همين مقوله برای توصيف ماهيت طبقاتی 
دولت استفاده می آند و آن را دولت منحط آارگری و يا دولت بوروآراتيك 

. >!--] endif[--!<]1[>--]supportFootnotes!if[--<آارگری می نامد
يعنی دولتی آارگری آه قشر بوروآرات قدرت را غصب آرده اما هنوز 

به همين دليل او برای . نتوانسته تا احيای آامل سرمايه داری پيشرفت آند
>!--] ifاژه ثرميدورتشريح ضد انقالب استالينی از و

>--]endif[--!<]2[>--]supportFootnotes!يعنی .  استفاده می آرد
ضد انقالبی آه هر چند قدرت سياسی را تسخير آرده اما تا حد احيای 

 تروتسكی در جايی مثال می زند آه  .تمناسبات توليدی قبلی جلو نرفته اس
سرنوشت دولت آارگری شوروی مثل اتوموبيلی است آه عده ای گانگستر 
برای دزدی از آن استفاده آرده اند و در طول ماجرا به قدری به در و ديوار 
زده اند آه اگر آن را ببينيد بی اختيار خواهيد گفت اين آه ماشين نيست آهن 

. اقع ماشين همان ماشين است، صرفا قراضه شدهقراضه است، اما در و
مندل نيز به دنبال تروتسكی شوروی را جامعه ای می دانست آه هر چند   

هنوز به سرمايه داری بازگشت نكرده و آماآان جامعه ای انتقالی است، دولت 
 . آن منحط شده است

ده در مورد ماهيت شوروی مشاجره زياد بو. اما بر گرديم سر سئوال اصلی
و همان طور آه خود شما . است و حتی بعد از فروپاشی شوروی ادامه دارد

من شخصا . اشاره آرديد، اهميت آن با فروپاشی شوروی از ميان نرفته است
در تشريح اوضاع شوروی سابق نه با تز سرمايه داری دولتی موافقم و نه 

قاد نيز و در ضمن اعت). هر چند به دومی نزديك ترم(دولت آارگری منحط 
. ندارم آه وجه توليدی جديدی بود و يا نوعی بازگشت به وجه توليد آسيايی
  البته بگذريم آه عليرغم همه اين آثافاتی آه بعد از فروپاشی آن بر مال شد،

هنوز هم برخی از استالينيست های ما تصور می آنند شوروی جامعه ای 
 . سوسياليستی بود

ط جناحی در داخل خود بلشويك ها در تز سرمايه داری دولتی نخست توس
زمان حيات لنين عنوان گشت، سپس گرايشی درون اپوزيسيون چپ نيز از آن 

 به دنبال نوشته های بتلهايم توسط جريانات ١٩٧٠دفاع آرد و بعدها در دهه 
و اخيرا نيز طرفداران زيادی در چپ (مائوئيستی بطور گسترده تری احيا شد 

   به نحوی از انحا تصور می شد آه اين مقوله شكل به ).ايران پيدا آرده است
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  دولت کارگری منحط  يا سرمايه داری دولتی: شوروی:بقيه 

ظاهرعلمی تری برای بيان همان برچسب معروف مائوئيستی سوسيال 
  اساسا مارآسيزم  در مورد اين تز بايد در وهله نخست گفت،. امپرياليزم است

. سرمايه داری دولتی را به رسميت نمی شناسدوجه توليد جديدی به عنوان 
های من درآوردی است آه بيشتر از " تئوری"به اعتقاد من اين تز از آن  

به عبارت ساده تر، بحث اصلی اين  . شعار الهام می گيرد تا روش علمی
اگر از تشريح آالسيك نظام سرمايه داری آن طور آه مارآس در  است آه 

ه آغاز آنيم، بايد به صراحت بگوييم علی االصول آتاب سرمايه توضيح داد
در وجه . وجه توليد سرمايه داری بدون سرمايه داران متعدد معنی ندارد

حتی در برخی شرايط . توليدی سرمايه داری می توان بخش دولتی نيز داشت
مشخص می توان درك آرد آه چرا چنين بخشی به بخش غالب اقتصاد 

اما اين ها همه صورتبندی هايی از همان وجه . سرمايه داری تبديل می شود
مقاطعی از فراشد تاريخی تكوين وجه توليد سرمايه . توليد سرمايه داری است

اما اطالق اين واژه به آل يك نظام  . داری در شرايط مشخص زمانی و مكانی
 از نظر من آامال  اقتصادی اجتماعی به جای مقوله وجه توليد سرمايه داری

 . بويژه در رابطه با جامعه شوروی. استبی معنی 
در نظر داشته باشيم آه در جامعه شوروی موقعيت ممتاز قدرتمندان اين نظام 

 در بوروآراسی بود و نه به خاطر مالكيت  حاصل موقعيت يا منصب شان
يعنی نه آسی می توانست صاحب وسائل توليد شود و نه اين . بروسائل توليد

ا به آس ديگری بفروشد و يا به فرزندان خود منتقل آه موقعيت ممتاز خود ر
هيچ آدام از طرفداران تز سرمايه داری دولتی تا آنون نتوانسته اند انكار . آند

وجه توليد آااليی تعميم يافته وجود نداشت چرا آه  آنند آه در جامعه شوروی 
ی مختلف هم نحوه استفاده از منابع توليدی و نحوه تقسيم اين منابع در بخش ها

 و هم نحوه توزيع محصول توليد اجتماعی نه براساس قانون ارزش  اقتصادی
بلكه بواسطه برنامه ريزی و حسابرسی مرآزی صورت می گرفت، اتفاقا 
توسل برخی جريانات به اين برچسب متناقض برای توضيح جامعه شوروی 

 به آاپيتال دقيقا به همين دليل است آه قادر نبودند و هنوز هم نيستند آه هم
مارآس وفادار بمانند و هم ادعا آنند وجه توليد سرمايه داری در جامعه 

تا قبل از انقالب روسيه هنگامی آه مارآسيست ها از . شوروی غالب شده بود
اين مقوله استفاده می آردند، غرض نه اشاره به وجه توليدی جديد بلكه اشاره 

مثال مارآس، در . يه داری بودبه بخش دولتی اقتصاد در چارچوب نظام سرما
نقد السال آه اعتقاد داشت با گسترش مالكيت دولتی در آلمان به سوسياليزم 
نزديك خواهند شد، اشاره می آند آه در چارچوب دولت بيسمارك و نظم 

 . موجود، دولتی آردن چيزی نيست جز سرمايه داری دولتی
عموال به دو دليل رخ دولتی آردن مالكيت در چارچوب نظام سرمايه داری م

مثال  . يا ضعف خود طبقه سرمايه دار و يا فشارهای جنبش آارگری. می دهد
 هنوز وجه توليد سرمايه داری غالب نشده بود و طبقه ١٩در آلمان در قرن 

اما به دليل رقابت با فرانسه و انگليس . سرمايه دار نيرومندی وجود نداشت
اخله مستقيم دولت در توليد امكان رشد دولت پروس درك آرده بود آه بدون مد

اين . اقتصاد سرمايه داری در بسياری از حوزه های آليدی توليد وجود ندارد
پديده را ما در قرن بيستم درآشورهای حاشيه ای نظام سرمايه داری جهانی 

 نيز به خاطر ضعف و  در آشورهای عقب افتاده. نيز زياد مشاهده می آنيم
ی فقدان يك طبقه سرمايه دار بومی، بنياد جامعه سرمايه در بسياری موارد حت

داری بارها فقط با مداخله دولت و خيلی جا ها حتی به قيمت سرآوب خود 
بويژه در شرايطی آه . مدعيان موجود طبقه سرمايه دار صورت گرفته است

اين جوامع بخواهند در مقابله با نظام جهانی سرمايه داری و مناسبات 
مثال در منطقه . آم به درجه ای از استقالل سياسی نيز برسنداستعماری حا

خودمان به دوران ناصر در مصر و يا حافظ اسد در سوريه و صدام در 
اما در همه اين موارد ماهيت طبقاتی دولت به وضوح . عراق رجوع آنيد

 بخش  بورژوايی است، چرا آه مالكيت خصوصی در واقع ملغی نشده و
به . ايی در خدمت رشد آتی نظام سرمايه داری استدولتی در تحليل نه

آه بتواند ادعا آند عراق و شوروی هر دو سرمايه " تئوری"عبارت ديگر آن 
 . اغتشاش تئوريك است بودند به اعتقاد من تئوری نيست، داری دولتی 
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همان طور آه در . ا به همين معنی به آار می گيردلنين نيز اين مقوله را دقيق

بخش قبلی گفتم او اعتقاد داشت آه در بخش عمده اقتصاد دولتی شوروی هر 
چند مالكيت از چنگ سرمايه داران بيرون آمده اما دولت هنوز نمی تواند 
مديريت را به خود توليد آنندگان منتقل آند، بنابراين اين بخش در واقع چيزی 

چيزی شبيه همان آه در دوران . ز نوعی سرمايه داری دولتینيست ج
با اين تفاوت آه آن جا در خدمت رشد نظام . بيسمارك در آلمان رخ داد

سرمايه داری بود در صورتی آه در شوروی در خدمت انتقال به سوسياليزم 
 بارها تاآيد داشت همين سرمايه داری دولتی نيز  به همين خاطر او. است

او در چندين مقاله پس از اشاره  . يه قدمی به جلو محسوب می شودبرای روس
به پيشرفت های اقتصادی ناشی از پديده سرمايه داری دولتی در آلمان، به 

در شرايط ضعف فرهنگی و تكنيكی طبقه آارگر در  وضوح بيان می آند آه 
ی به روسيه اگر بلشويك ها نيز بتوانند اقدامت مشابهی انجام دهند،گام بزرگ

بنابراين در مباحثات . برداشته خواهد شد) در مسير انتقال به سوسياليزم(جلو 
بلشويك ها استفاده از سرمايه داری دولتی مساوی بود با سياستی مقطعی برای 

 مرآزی و زير آنترل دولت  رشد نيروهای مولده بر اساس برنامه ريزی
به مثابه  ايه داری، آارگری اما به آمك تكنوآرات ها و مديران سابق سرم

بخشی از اقدامات انتقالی در جهت آماده سازی طبقه آارگر برای اعمال 
 . مديريت بر توليد و استقرار مالكيت اجتماعی

اين برداشت اما با استفاده از مقوله سرمايه داری دولتی برای تشريح آل نظام 
 صورت در روسيه به وضوح انقالبی پرولتری . شوروی بسيار تفاوت دارد

خلع يد از سرمايه داری و . گرفت و قدرت سياسی به طبقه آارگر منتقل شد
اجرای اقدامات فوق نه در خدمت سرمايه داران آينده آه برای رسيدن به 

و واقعيات تاريخی نشان می دهد آه به تدريج قدرت از . مالكيت اجتماعی بود
د آه هرچند دست طبقه آارگر به آاست منسجمی از بوروآراسی منتقل ش

مستقيما مالكيت خصوصی را احيا نكرد، اما شرايط را برای اين احيا فراهم 
می توان در باره اين سئواالت آه چرا و چگونه قدرت از دست  . ساخت

پرولتاريا خارج شد، اشتباهات رهبری بلشويك در زمان خود لنين چه بود، 
قا از چه سالی ضد دقيقا در چه دوره ای اين انتقال صورت گرفت و يا دقي

اما فراشد آلی تاريخی را نمی . انقالب پيروز شد، بحث های فراوانی داشت
بدين معنی آغازگاه هرتحليلی از ماهيت شوروی نمی تواند . توان انكار آرد

چيزی جز همان باشد آه در اول آار گفتم و در واقع نحوه برخورد خود لنين 
 فراشد انحطاط دولت آارگری آه تحليل از ماهيت شوروی يعنی تحليل. بود

به همين . عاقبت به فروپاشی دولت شوروی و احيای سرمايه داری انجاميد
دليل تحليل های تروتسكی به مراتب پيش رفته تر از انواع و اقسام تئوری 
های سرمايه داری دولتی يا وجه توليدی جديد بود چرا آه نقطه شروع وی 

 . نيز انحطاط دولت آارگری بود
همان طور آه در بخش قبلی . ين نكته از لحاظ تئوريك نيز بسيار مهم استا

اين مصاحبه اشاره آردم موفقيت در انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم 
مناسبات سرمايه داری در . رابطه مستقيم با ماهيت دولت در دوران گذار دارد

نتقال به بطن جامعه فئودالی و چارچوب سلطنت مطلقه رشد آرد، اما ا
سوسياليزم با ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا آغاز می شود و حتی تصور آن و يا 
طرح اوليه نقشه اجرايی آن بدون خلع يد از سرمايه داری و استقرارقدرت 

بدين ترتيب، آن چه ماهيت دوران انتقالی را تعيين می . آارگری دشوار است
داخله مستقيم خود توليد آنندگان آند نه ميزان دولتی آردن مالكيت آه ميزان م

همان طور آه قبال گفتم دليل مارآس برای . در برنامه ريزی مرآزی است
استفاده از واژه انقالبی در مقوله ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا نيز دقيقا به 

به عبارتی می توان گفت در دوران انتقال به . همين برداشت مرتبط است
 چرا آه جامعه انتقالی، بنا به  . است تا اقتصادسوسياليزم تقدم با سياست

يعنی اگر . تعريف، جامعه ای است آه مناسبات توليدی آن در حال تغييرند
واقعا در جامعه ای انتقالی هستيم، پس مناسبات توليدی امروز با ديروز 

بنابراين نمی توان ماهيت چنين جوامعی را بر اساس تحليل . متفاوت است
نقطه شروع چنين . دوره ای از مناسبات توليدی تعيين آردهای مقطعی يا 

تاآيد لنين و تروتسكی بر . تحليلی بايد همواره ماهيت طبقاتی دولت باشد
به گفته ساده لنين . ماهيت طبقاتی دولت نيز از همين انگيزه نشات می گيرد

اگر قدرت در دست طبقه آارگر باشد حتی می توان از سرمايه داری دولتی 
اگر از لحاظ شرايط تاريخی الزم .  برای ساختن سوسياليزم استفاده آردنيز

شود و يا به نفع منافع دراز مدت انتقال باشد، می توان حتی ميزان سلب 
به شرط اين آه قدرت در دست . مالكيت از بورژوازی را نيز آم و زياد آرد

 .طبقه آارگر باشد
در زمان . مشخص می شود برداشت تروتسكی نيز  اما همين جا نقطه ضعف

حيات لنين شايد به حق ممكن بود آه گفته شود، ماهيت طبقاتی دولت شوروی، 
در . عليرغم همه ناهنجاری های بوروآراتيك، هنوز آارگری باقی مانده است

.  ادامه داد اوائل دوران انحطاط استالينی نيز شايد بتوان همين ادعا را
ت عوامل استالين هنوز هم ماهيت شوروی تروتسكی اما تا قبل از قتلش به دس

در باال اشاره آردم، اين . را با مقوله دولت آارگری منحط تعريف می آرد
مساله آه ضد انقالب در روسيه دقيقا در چه سالی از طبقه آارگر خلع يد 

اما، اين واقعيت آه اين خلع يد عاقبت آامل  . آرد، جای بحث فراوان دارد
خود تروتسكی نيز بارها عين همين را گفته  . داردشد، جايی برای بحث ن

بنابراين، . >!--] endif[--!<]3[>--]supportFootnotes!if[--<است
هر چند می توان نشان داد آه چرا استفاده تروتسكی از مقوله دولت منحط 
آارگری برای توضيح فراشد تغييرات دوران استالين به مراتب از مقوله 
سرمايه داری دولتی بهتر است، اما نمی توان در عين حال خود مقوله انحطاط 
را آه در واقع مبين يك فراشد تاريخی است، منجمد ساخت و به مساله حدود 

ور از آن و ثغور اين انحطاط، مراحل مختلف انحطاط و تعيين مرزی آه عب
تو گويی به نحوی از . ماهيت آارگری را زير سئوال خواهد برد، جواب نداد

انحا، تا زمانی آه نظام سرمايه داری در شوروی احيا نشده است، هر آه در 
راس قدرت باشد و هر آاری آه انجام دهد، در ماهيت آارگری دولت خدشه 

 آامل تر از اين آه اما در دولت آارگری چه انحطاطی. ای وارد نخواهد شد
 قدرت از دست طبقه آارگر برود؟ 

به اعتقاد من اين موضع راه را برای برداشت های نادرست تر بعدی آل 
 واقعيت اين است آه  .جنبش تروتسكيستی بعد از جنگ جهانی دوم باز گذاشت

بر اساس برخی برداشت های رايج در جريانات تروتسكيستی می توان اثبات 
دولت فعلی سوريه نيز دولتی از لحاظ عينی آارگری است و يا آرد آه مثال 

مواضع خود  . رژيم جمهوری اسالمی از لحاظ عينی ضد امپرياليست
تروتسكی توضيحات و تعينات بسياری به همراه داشت آه جا را آمتر برای 

در واقع می توان گفت ريشه اصلی ايرادات . چنين اشتباهاتی باز می گذاشت
 بايد در تحليل خوش بينانه او از نتايج جنگ جهانی جستجو اين موضع را

  او اعتقاد داشت آه موج انقالبات آارگری بعد از خاتمه جنگ در . آرد
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. شوروی نيز منجر به انقالبی سياسی جهت احيای قدرت آارگری خواهد شد
 آه در بسياری نوشته های تروتسكی روشن است آه به همين خاطر، هر چند

خود او به ايرادات اين مقوله جبری و بدون آميت واقف بود، پافشاری چندانی 
اما در شرايطی آه نتايج باز تقسيم دنيا بعد از جنگ  . بر سر تدقيق آن نكرد

باعث تقويت دولت شوروی شد، چسبيدن طرفداران او به چنين مقوله ای 
به اعتقاد من يكی از ريشه های برداشت . ی به دنبال نداشته استعواقب خوب

غلط بخشی از جنبش تروتسكيستی از انقالب ايران در همين مقوله ريشه 
    . دارد

معتقدم عمال يكی دو سال پس از مرگ لنين  بنا بر آن چه در باال گفتم، من 
ان به بعد فراشد انحطاط بوروآراتيك دولت آارگری تكميل شد و از آن زم

اين طرز تلقی آه عليرغم تكميل اين . صحبت از دولت آارگری خطاست
انحطاط، به صرف اين آه هنوز مالكيت خصوصی احيا نشده ماهيت طبقاتی 

آماآان آارگری می داند، فراموش می آند ) ابژآتيبو(دولت را به شكلی عينی 
ورت نخواهد آه بدون مداخله مستقيم طبقه آارگر انتقال به سوسياليزم ص

بنابراين حتی اگر بپذيريم آه دولت از لحاظ ابژآتيو هنوز می تواند . گرفت
مدال آارگری بر سينه نصب آند، مشكل فقدان چشم انداز انتقال حل نخواهد 

 احيا  خود تروتسكی در جايی اشاره دارد آه اگر دموآراسی آارگری. شد
يه داری بازگشت خواهد به سرما" مارپيچ بوروآراتيك"شوروی در يك . نشود
همان طور آه می بينيم تاريخ به خوبی اين ادعای تروتسكی را اثبات . آرد
به عبارت ساده تر هر چند تروتسكی صفت آارگری در مقوله دولت . آرد

منحط آارگری را رها نكرد، اما در واقع اعتقاد داشت اين دولت در حال 
 . استفراهم ساختن شرايط برای احيای سرمايه داری 

در خاتمه الزم به تاآيد است آه اساسا اعتقاد به اين آه رژيمی می تواند به 
طور ابژآتيو، بدون اين آه خود بخواهد و يا بداند، از منافع تاريخی طبقه ای 
دفاع آند، هر چند آه ممكن است در رابطه با انتقال از فئوداليزم به سرمايه 

 به سوسياليزم نه تنها بی معنی آه داری معنی داشته باشد، در مورد انتقال
در تحليل نهايی انگيزه برای رشد نيروهای مولده در جامعه . خطرناك است

هيچ نيرويی جز خود طبقه . انتقالی فقط می تواند آاهش ساعات آار باشد
و همين جاست آه ايرادات موضع مندل . آارگر حامل چنين انگيزه ای نيست

ی اين آه به خاطر عدم احيای سرمايه داری ادعا. خود را آشكار می سازند
جامعه شوروی آماآان جامعه ای انتقالی بود، فراموش می آند آه انتقالی 
بودن جامعه شوروی در دوران استيالی بوروآراسی نه به معنای جامعه ای 

 . در حال انتقال به سوسياليزم آه بازگشت به سرمايه داری بود
اروپای شرقی و به تبع آن در شوروی اتفاق  بدنبال آنچه در :صادق افروز 

  افتاد ديگر الزم نيست که بنشينيم و ساعت ها بحث کنيم که آيا وقتی که
دولت کارگری فدرت را بدست می گيرد و دوران گذار را آغاز می کند امکان 

تجربه نشان داد . بازگشت به عقب و احيای سرمايه داری وجود دارد يا نه 
لذا فکر می کنم هنگامی که تروتسکی برای . جود دارد که چنين امکانی و

تشريح ضدانقالب استالينيستی از واژه ترميدور استفاده می کند مقايسه 
صحيحی نميکند واقعيت مناسبات سرمايه داری روسيه حی و حاضر 

 بعدا از امکان احيای   همان طور که شما گفتيد تروتسکی.روبروی ماست 
د ولی مقوله دولت منحط کارگری را رها نمی کند سرمايه داری صحبت می کن

 دولت ها کارگری بودند و تنها منحط شده بودند چرا وفتی  براستی اگر اين. 
. مورد هجوم سرمايه قرار گرفتند هيچکدام از کارگران به کمک آن نيامدند 

چرا تنها مدافع اش پليس مخفی اين کشور ها بود ؟ به غير از اين در تغيير 
 نظم اجتماعی به يک نظم اجتماعی ديگر ضروری است که ماشين و از يک

 در اين کشور 1989ماشين دولتی در تغييرات . ابزار دولتی هم تغيير کند 
ارتش ، پليس مخفی ، و بوروکراسی دولتی در . ها دست نخورده باقی ماند 

در تقريبا همان آدم هايی که . اين کشور ها کماکان سر جای خود باقی ماند 
حاال هم در اقتصاد بازار آزاد . سيستم قبلی در مقامات باال سر کار بودند 

اين است که من با کارگری ناميدن . موقعيت های باالی خود را حفظ کردند 
من در اينجا ضروری می .  حتی منحط اش مشکل دارم  چنين دولت هايی

ن و ترتسکی در نزد مارکس انگلس ، لني" دولت کارگری " بينم که ببينيم 
چرا بايد ترتسکی عليرغم تمام فجايعی که ضد . چگونه تعريف می شود 

انقالب استالينيستی موجب آن بود و به کشتار هزاران نفر از فداکار ترين و 
آگاه ترين انقالبيون بلشويک منجر شد هنوز اين دولت را کارگری محسوب 

  .ان بگذاريد کند ؟ لطفا در اين زمينه نظر خودتان را با ما درمي
 به برخی نكاتی آه شما اشاره می آنيد در باال پاسخ دادم، اما اتفاقا :تراب ثالث

طرح مجددشان بهانه ای است آه به جنبه عملی قضايای تئوريك بيشتر نگاه 
   .آنيم

 به بعد دولت جديد شوروی را دولتی آارگری با نا ١٩١٩  هنگامی آه لنين از
 نامد، واقعيت تاريخی عملی مشخصی را باز هنجاری های بوروآراتيك می

 در روسيه، طبقه آارگر، واقعا و برای اولين بار در ١٩١٧در . گو می آند
تاريخ، از طريق اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه قدرت را در يكی از 
امپراطوری های قدرت مند آن زمان يعنی روسيه تزاری آه خود ده ها آشور 

 آماآان ١٩١٩   دست و گرفت و حداقل تا سالديگر را در بند داشت ،در
بنابراين اول بايد . قدرت را هم در حوزه سياست و هم اقتصاد در دست داشت

اين تاآيد مهم است چرا آه می دانيد . از اين واقعيت مشخص آغاز آرد
به "سوسيال دموآراسی آن زمان دقيقا به بلشويك ها اين اتهام را می زد آه 

 به بعد، بويژه پس از ١٩١٩ اما از سال  .آودتا آرده اندطبقه آارگر " اسم

 آلمان، اين قدرت به تدريج از دست طبقه آارگر خارج ١٩١٩شكست انقالب 
شد و هرچه بيشتر دردست حزب و در حزب هر چه بيشتر در دست 

اما در داخل همين حزب هنوز آسانی بودند . بوروآراسی حزب متمرآز شد
طبعا اين انقالبيون حرفه ای ديدشان نسبت به . یمثل خود لنين و تروتسك

اوضاع اين بود آه ما دولتی آارگری ساختيم ولی در حال بوروآراتيزه شدن 
با گفتن اين حرف عين واقعيتی را آه خود در آن به سر می بردند و . است

گفتن اين آه در همان . خود از سازندگان اصلی آن بودند، بيان می آردند
از . رمايه داری شده به وضوح حرف بی مايه ای می بودزمان شوروی س

هنوز امكان . نظر بازيگران اصلی دوران، قدرت هنوز از آف نرفته بود
 . احيای قدرت شوراها بود

نخستين آن از صحنه خارج شدن خود . داليل رشد بوروآراسی متعدد است
شدت جنگ در دوران بالفاصله بعد از انقالب و بويژه با . پرولتاريا بود

داخلی، به دنبال تعطيل بخش های عظيم صنعت، طبقه آارگر شوروی هم از 
لحاظ عددی به شدت تضعيف شد و هم پيشروترين عناصر خود را يا به ارتش 

از طرف ديگر ضعف فرهنگی وی . سرخ و يا به دستگاه اداری واگذار آرد
ولت سابق باعث رشد استفاده از بوروآرات ها و يا تكنوآرات های همان د

اين فراشد در زمان خود لنين آغاز شد، و نه فقط لنين آه بسياری از . شد
اميد همه اما به . رهبران بلشويك در باره آن نوشته اند و سخنرانی آرده اند

. شكست انقالب آلمان شكست انقالب روسيه را نيز رقم زد. انقالب آلمان بود
 ، هر ١٩٢٣اقبت بار سوم در  و ع١٩٢١ ، باز در ١٩١٩انقالبات آلمان در 
عامل اصلی اين شكست همكاری سوسيال دموآراسی  . سه شكست خوردند

به عبارت ساده تر از لحاظ تاريخی آه به قضايا . آلمان با سرمايه داری بود
نگاه آنيم عامل اصلی شكست انقالب روسيه سوسيال دموآراسی آلمان است 

 . ونه استالين
ی جناح استالين، به تدريج جناح انقالبی از حزب اما در هر حال با پيروز 

پاآسازی شد و قدرت به طور آامل در دست بوروآراسی مافيايی مخوفی 
 تمام رهبران بازمانده بلشويك ٣٨ تا ٣٦افتاد آه در طی محاآمات سال های 

در چنين شرايطی بايد ديد چرا طبعا آسی نظير تروتسكی تز . را اعدام آرد
در آخرين سال حيات او مساله جنگ . ط را رها نكرددولت آارگری منح

  . جهانی احتمالی با آلمان هيتلری عمده ترين مساله سياسی جهان بود
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موضع سرمايه داری دولتی در آن زمان موضع تز بی طرفی در جنگ بود و 
.  جبهه واحد عليه آلمان هيتلریموضع دولت آارگری منحط موضع تز

بنابراين نكته اين است آه درستی يا نادرستی اين مواضع در آن زمان در 
 . واقع به موضع سر جنگ بستگی دارد

پيش بينی تروتسكی اين بود آه پيامد جنگ جهانی دوم، نيز نظير جنگ جهانی 
 اين موج او احتمال اين را می داد آه در. اول، رشد انقالبات آارگری است

به . انقالبی طبقه آارگر شوروی نيز قدرت را از بوروآراسی پس بگيرد
چرا آه او معتقد .  رها نمی آرد همين دليل او هنوز موضع دولت آارگری را

بود اين درست آه ضد انقالب در شوروی قدرت را تسخير آرده است اما از 
رده است، آافی است آن جا آه هنوز مناسبات توليدی سرمايه داری را احيا نك

طبقه آارگر با يك انقالب سياسی قدرت را باز پس بگيرد تا جامعه انتقالی به 
. در واقع می دانيم پيش بينی تروتسكی بر عكس شد. راه خود باز گردد

بوروآراسی شوروی با سرمايه داری جهانی دنيا را باز تقسيم آرد و در واقع 
 نام تروتسكی تروتسكيست ها بعد از اين آه تحت. از سابق هم نيرومندتر شد

جنگ چه آردند و چه گفتند البته امری است، عليحده اما منطق مو ضع خود 
 در  .تروتسكی روشن است و بايد در بعد عمل سياسی آن زمان درك شود

پاسخ به سئوال اول گفتم خود او می گفت اگر قدرت شورايی در شوروی احيا 
   .اتيك به سرمايه داری بازگشت خواهد آردنشود، جامعه در مارپيچ بوروآر

بنابراين او برخالف برخی تروتسكيست های بعد از خود اعتقاد نداشت آه 
بر . جامعه شوروی عليرغم بوروآراسی در حال انتقال به سوسياليزم است

عكس او دائما به افزايش انگيزه های مادی در اقتصاد شوروی اشاره می آند 
گونی بوروآراسی برای جلوگيری از بازگشت به و دائما به ضرورت سرن
 . سرمايه داری تاآيد دارد

البته، امروزه، بعد از تجربه تاريخی فراشدی آه تروتسكی در داخل آن به سر 
می برد، می توان گفت تز دولت آارگری منحط تناقضات خود را در بر 

يزه های انحطاط بيشتر جامعه شوروی، يا به عبارت ديگر افزايش انگ. دارد
مادی در اقتصاد، طبعا در مناسبات توليدی نيز اثرات خود را به جای می 

.  نيز اثبات می آند  افزايش جنبه اجتماعی انقالب بعدی را گذارد و بنابراين
به همين خاطر تكرار ترآيب دو مقوله دولت آارگری و انحطاط به صورت 

ز اين خطرات دقيقا آه يكی ا. يك ترآيب فرا تاريخی خطرات خود را دارد
همين است آه انقالب ضد بوروآراسی را انقالبی صرفا سياسی بدانيم و يا 

" انتقالی"  جامعه ای ١٩٧٠مثال نظير مندل جامعه شوروی را حتی در دهه 
در واقع انتقال به عقب يعنی احيای " انتقال"و تاآيد نكنيم آه اين . بدانيم

  . سرمايه داری است
 گفتم به اعتقاد من تز اصلی مارآسيستی در توضيح دوران همان طور آه قبال

اگر در جامعه . گذار طبعا بايد متكی بر انگيزه رشد در دوران گذار باشد
سرمايه داری افزايش سود انگيزه رشد است، پس از سرنگونی سرمايه داری 
و آغاز انتقال به سوسياليزم، انگيزه رشد اقتصادی چيست؟ تنها پاسخ 

دولت آارگری اگر با .  به اين مساله آاهش ساعات آار استمارآسيستی
  . افزايش بار آوری آار نتواند ساعات آار را آاهش دهد، پژمرده نخواهد شد
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و اگر طبقه آارگر قدرت را واقعا در دست نداشته باشد، آسی به جای او 
  . عات آار را دنبال نخواهد آردانگيزه آاهش سا

مارآس و انگلس طبعا به جزييات دولت آارگری اشاراتی ندارند و نمی توان 
گفت با تجربه محدود آمون پاريس در شرايطی بودند آه بتوانند اين جزييات 

اما به جرات می توان گفت آه اصل بنيادين تئوريك آن ها در باره . را بشكافند
دولت آارگری هر چه باشد . بودن آن است" نا دولت"ع دولت آارگری در واق

دولتی نيست آه خود را بر فراز جامعه مستقر سازد و از منافع يك اقليت 
طبقه آارگر منافع ويژه ای . استثمار گردر مقابل اآثريت جامعه حفاظت آند

برای خود ندارد جز از ميان بردن خود و ساير طبقات و انتقال به 
ال هم اشاره آردم نزد مارآس و انگلس مفهوم ديكتاتوری در  قب .سوسياليزم

ديكتاتوری پرولتاريا چيزی نيست جز حق وتوی آارگری در جلوگيری از 
بنابراين اين دولت از . احيای سرمايه داری و تضمين گذار به سوسياليزم

استفاده انگلس از . همان آغاز در حال پژمرده شدن و از ميان رفتن است
دولت "شايد حتی بتوان گفت خود مقوله . به همين معنی است"  دولتنا"مقوله 

در واقع، من به ياد ندارم خود مارآس جايی از اين . سوتفاهم زاست" آارگری
مقوله استفاده آرده باشد و اگر اشتباه نكنم خود اين مقوله متعلق به مباحثات 

  . بعد از انقالب اآتبر است
ومی سياسی، اقتصادی و اجتماعی، با خلع در سه عرصه عم" آارگری"دولت 

يد از بورژوازی به از ميان برداشتن تقسيم اجتماعی آار فكری و يدی يعنی 
الغای نظامی آه در آن عده ای تصميم می گيرند آه بقيه اجرا آنند، دست 
خواهد زد و با الغای هرج و مرج بازار و جايگزينی آن با برنامه ريزی در 

مات الغای طبقات و انتقال به مالكيت اجتماعی را فراهم توليد اجتماعی مقد
 انباشت مجدد به نفع اقليتی جديد  انگيزه آن نه ادامه استثمار و. خواهد ساخت

بلكه از ميان برداشتن آل انگيزه های مادی در توليد اجتماعی و جايگزينی 
 رشد نيروهای پس تنها انگيزه . آار اجباری با فعاليت خالق بشری است

مولده در دوران انتقال آاهش برنامه ريزی شده ساعات آار و تبديل همه 
برخالف ادعای ايدئولوگ های سرمايه . طبقات به انسان هايی سوسياليست

داری آه بدون رقابت بازار انگيزه برای رشد بار آوری آار از ميان خواهد 
ين انگيزه در اقتصاد برنامه ريزی شده، برای اولين بار، نيرومند تر. رفت

برای رشد بار آوری آار آه همانا آاهش ساعات آار باشد، در راس همه 
 .تصميمات قرار خواهد گرفت

تراب عزيز به عنوان آخرين سوال می خواستم نظرت را  :صادق افروز 
آيا کوبا هم مثل کشورهای اروپای شرقی در حال انتقال . راجع به کوبا بدانم 

می خواهيم اسمش را بگذاريم سرمايه داری به اقتصاد بازار است ؟هرچه 
افزايش فقر ، . دولتی يا دولت کارگری منحط خبرهای خوبی از کوبا نمی آيد 

کاهش ساالنه بارآوری کار، روی آوردن به صنعت توريسم رونق دادن به 
کازينو ها که به نوعی بازگشت به اقتصاد باتيستايی است ، گسترش ارتباط 

 رژيم های سرکوبگر و مرتجع مثل جمهوری اسالمی  اقتصادی با– سياسی
و سوريه همه حاکی از حاکميت يک دولت غير کارگری است که همه چيز 

راستی چه باليی بر  .  ممکن است مسئله اش باشد جز انتقال به سوسياليسم
 سر ياران چه گوارا آمده است ؟ 

ری است و نه  در همان ابتدا بايد گفت در آوبا نه دولت آارگ:تراب ثالث
 در آوبا نيز نظير شوروی سابق اليه ای  .جامعه در حال انتقال به سوسياليزم

از بوروآراسی تمام قدرت را در دست دارد و از همان طريق نظام تك 
البته، اين اليه بوروآراتيك .  سر سختانه از امتيازات خود دفاع می آند حزبی

از طرفی . اما ماهيت يكسان است. نه به اندازه شوروی فاسد است و نه منفور
آوبا به مراتب عقب افتاده تر از آن است آه بتواند سطح امتيازات مشابه ای 
را پذيرا شود و از طرف ديگر هنوز پيوند آن با انقالبی آه منجر به قدرت 

اما نام آن هر چه آه باشد، واقعيت استبداد . فعلی شد از ميان نرفته است
بر اساس قانون اساسی . ت آوبا انكار پذير نيستبوروآراتيك حزب آمونيس

" مجلس ملی قدرت خلق"به ) يعنی هيات حاآم" (شورای وزرا"فعلی آوبا، 
.  سال يك بار با رای عمومی انتخاب می شود٥پاسخگوست آه خود هر 

نمايندگان اين مجلس هر چند آه توسط تجمعات محلی و نهادهای توده ای 
" آميسيون ملی تعيين آانديدا ها" نهايی بايد توسط نامزد می شوند، اما ليست 

و جز اعضای حزب . چيزی مشابه شورای نگهبان خود ما. تاييد شود
و الاقل از . آمونيست آوبا آسی حق آانديدا شدن يا انتخاب شدن ندارد 

 آه قانون اساسی فعلی تصويب شد تا آنون نه به مخالفتی در حزب ١٩٧٦
در رابطه با چه .  و نه در مجلس يا شورای وزراآمونيست اجازه داده شده

شايد . گوارا نيز آه شما سئوال آرديد، بايد گفت پرونده قتل او هنوز باز است
بدانيد در همان زمان مدارك بسياری گواهی بر اين داشت آه او در واقع به 

 با فيدل آاسترو مجبور به ترك آوبا شد و جاسوسان آا گ  خاطر اختالفاتش
تاريخ در باره درستی يا . وی در تحويل دادن او به سيا دست داشتندب شور

 فقط به ياد داشته باشيم آه در همان  .نادرستی اين ادعا قضاوت خواهد آرد
 . زمان بسياری از تروتسكيست های آوبايی زندانی و اعدام شدند

 ژوييه يك جريان بورژوا ناسيوناليست ٢٦جريان آاسترو، موسوم به جنبش 
د آه با ديكتاتوری فاسد و خشن باتيستا آه توسط آمريكا حمايت می شد به بو

پايه های توده ای آن عمدتا نه در طبقه آارگر آوبا آه در . مبارزه برخاست
ميان خرده بورژوازی شهری و دهقانان بود و در اوائل حتی توسط جناحی از 

 پيروزی انقالب بعد از. هيات حاآمه آمريكا نيز مورد تاييد قرار می گرفت
عليه باتيستا نيز بخشی از بورژوازی برای مدتی در بلوك قدرت شرآت 

تناقضات بين حكومت جديد و امپرياليزم آمريكا با رفرم ارضی در . داشت
آوبا آغاز شد آه منجر به ملی آردن اراضی بزرگ منجمله امالك متعلق به 

سرمايه داری بود و نه اقداماتی آه به خودی خود نه ضد . اتباع آمريكا شد 
به جرات می توان گفت اصالحات ارضی مثال در مصر . چندان راديكال

. دوران ناصر و يا حتی انقالب سفيد آريامهری به مراتب گسترده تر بود
تحريم های اقتصادی و عاقبت مداخله مستقيم نظامی در . فشارهای آمريكا

خراج جناح بورژوايی خليج خوك ها هر چه بيشتر رژيم جديد را در جهت ا
طرفدار آمريكا از حكومت، ملی آردن پااليشگاه های نفت و موسسات مالی 

به تدريج ائتالف با بورژوازی با ائتالف با حزب آمونيست آوبا و . آشانيد
 به بعد  ١٩٦٠به طوری آه از اواخر دهه . اتحاد با شوروی جايگزين شد

 شدن  "سوسياليست. "ه بودآوبا عمال به يكی از اقمار شوروی تبديل شد
البته ناگفته نماند در خود جنبش . آاسترو نيز از همين دوران شروع می شود

 وجود داشت آه در اين چرخش موثر   ژوييه نيز نقدا تمايالت سوسياليستی٢٦
 . بودند

اول اين آه . برای شناختن ماهيت دولت در آوبا بايد به دو نكته توجه آرد
ر بسياری از تحوالت مشابه نشان داد، در عصر انقالب آوبا نيز نظي

امپرياليزم دوران انقالبات بورژوا دموآراتيك به پايان رسيده است و حل 
تكاليف صرفا دموآراتيك هر انقالبی عاقبت به اقدامات ضد سرمايه داری 

اگر رهبری انقالب در اهداف خود پيگير باشد، نخواهد . منجر خواهد شد
دوم . خلع يد از بورژوازی چنين تكاليفی را تحقق بخشدتوانست جز از طريق 

اين آه در جهان بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد اشكالی از قدرت 
. دولتی پديدار شد آه در حاالت عادی ناپايدار و غير ممكن به نظر می رسند

در اروپای شرقی به دنبال شكست آلمان هيتلری ما شاهد چنين پديده ای در 
به پشتوانه ارتش شوروی حكومت های ائتالفی بعد از . سی گسترده بوديممقيا

جنگ به سرعت جای خود را به حاآميت احزاب آمونيست وابسته به شوروی 
دادند و اين جوامع نه صرفا از لحاظ سياسی آه در واقع از لحاظ ساختاری 

و مشاهده آرديم آه با متالشی شدن قدرت حزب . جذب شوروی شدند
ست چگونه همه اين جوامع آم و بيش بدون خون ريزی زياد به آغوش آموني

 . سرمايه داری بازگشتند
همان طور آه در بخش های قبلی توضيح دادم، تاريخ معاصر اثبات آرده 
است آه دولت آارگری بدون قدرت سياسی مستقيم خود طبقه آارگر بی معنی 

 سياست در شوروی حتی است و بنابراين با آنار رفتن طبقه آارگر از صحنه
استفاده از مقوله دولت آارگری منحط بيش تر مسبب اغتشاش در تحليل است 

اما در شوروی هنگامی آه لنين و بعد ها تروتسكی . تا روشن آردن واقعيت
دست آم اشاره به اين واقعيت تاريخی . از چنين مقوله ای استفاده می آردند

گر بوده و به تدريج از ميان رفته داشتند آه قدرت نخست در دست طبقه آار
در رابطه با جوامعی نظير اروپای شرقی و يا حتی چين و آوبا چنين . است

در هيچ آدام از اين جوامع طبقه آارگر در هيچ . جنبه ای نيز وجود ندارد
نيروهايی آه دولت شوروی بعد از . مقطعی قدرت را در دست نداشته است

 آارگری منحط می دانستنددر اين گونه جنگ جهانی دوم را آماآان دولت
>!--] ifنام برده اند" دولت ناقص الخلقه آارگری"موارد نيز از مقوله 

>--]endif[--!<]4[>--]supportFootnotes! . به اعتقاد من اين نه تنها
به اين معنی آه راه باز می شود تا بتوانيم ادعا . ه خطرناك استنادرست آ

 . آنيم بدون مداخله طبقه آارگر نيز می توان وارد انتقال به سوسياليزم شد
البته در اين جا بايد ميان اروپای شرقی و جوامعی نظير چين يا آوبا تفاوت 

 خاطر به جز آلبانی و يوگسالوی آه احزاب آمونيست شان به. قائل شد
رهبری جنبش مقاومت ضد فاشيزم از پايه های توده ای مستقلی برخوردار 
بودند، در بقيه جوامع اروپای شرقی تحوالت آامال از باال و به پشتوانه ارتش 

همان طور آه گفتم اين جوامع از لحاظ ساختاری به .  صورت گرفت شوروی
يوگسالوی و اختالفات استقالل نسبی آلبانی و . زائده های شوروی تبديل شدند

. آن با رهبری حزب آمونيست شوروی را نيز بايد در همين پديده جستجو آرد
اما .  بودند تا مابقی اروپای شرقی به عبارتی، اين دو بيشتر شبيه چين و آوبا

در هيچ آدام جنبش انقالبی نه توسط طبقه آارگر رهبری می شد و نه باعث 
آشور نيز می توان گفت قبل از تسخير  ٤در هر . انتقال قدرت به آن شد

قدرت نه طبقه آارگر نيرومندی وجود داشت و نه وجه توليد سرمايه داری 
به عبارت ساده تر اين درست آه در همه آن ها از بورژوازی . غالب شده بود

خلع يد شد، اما بورژوازی هنوز طبقه عمده ای نبود آه خلع يد از آن پديده 
 . حسوب شوداجتماعی دوران سازی م

به اعتقاد من مقوله بناپارتيزم به مثابه شكلی از دولت آه بين طبقات مختلف 
نوسان می آند و به دليل نوعی توازن و تعادل ميان طبقات اصلی پديدار می 
شود و مارآس در ارتباط با فرانسه بعد از به قدرت رسيدن لويی بناپارت در 

ت اين جوامع نيز مناسب تر از  بدان اشاره دارد، برای تشريح وضعي١٨٥١
با اين تفاوت آه در . مقوالتی نظير دولت آارگری منحط يا ناقص الخلقه است

فرانسه آن زمان فراشد تاريخی غلبه وجه توليد سرمايه داری يا تكميل شده 
بود ويا در مراحل نهايی خود قرار داشت و چنين شكلی از قدرت نمی 

ورتی آه در جوامع فوق و در شرايط تقسيم در ص. توانست چندان پايدار باشد
دنيا در دوران جنگ سرد اين شكل ذاتا ناپايدار می تواند از دوامی نسبتا 

اين جوامع اگر هم انتقالی باشند، . در تحليل نهايی. طوالنی تر برخوردار شود
     .در واقع در حال انتقال به سرمايه داری و انتقال از باال هستند
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