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 پيام کميته مرکزی سازمان

  
 بويژه محصلين دبيرستانها در شهرهای بزرگ - ترديدی نيست که دانش آموزان

 بخش مهمی از جنبش عمومی جوانان و مردم کشورمان بر عليه استبداد –
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 است که آنها هرگزهدف وفعاليت اصلی پس شاخص اصلی فعاليت کمونيستی آن
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با به پايان رسيدن فصل تابستان و آغاز پائيز، بيش از چهارده ميليون دانش آموز کشورمان 

عالوه بر اين دانش آموزان ، ميليونها . راهی مدارس ميشوند تا سال تحصيلی  را آغاز کنند
 هرگز پا به محيط آموزش نگذاشته اند و يا کودک و نوجوان ديگر در ايران وجود دارند که يا

  . مدرسه را پس از چند سال رها می کنند
 ميليون بيسواد در ايران بين سنين هفت تا پنجاه ١٥ تا ١٣بر طبق داده های اداره آمار رژيم 

اين تازه آمار . سالگی وجود دارند که سه و نيم ميليون نفر از آنها در سنين يازده تا هفده هستند 
يسوادهاست ، به اين رقم بايد چند ميليون نوجوان را نيز افزود که پس از تحصيالت ابتدائی ، ب

هيچگاه امکان نيافته اند به دبيرستان وارد نشوند و يا آنرا بدون اخذ ديپلم به ناچار رها نموده اند 
ک تحصيل و اکثريت عظيم اين کودکان را  تهيدستانی تشکيل ميدهند که آنها را ناگزير از تر. 

  . ورود به بازار کار کرده است 
اجتماعی _علت عمده اکثريت کسانی که از ادامه تحصيل محرومند، همانا فالکت و بحران اقتصادی
مضاف بر . موجود و عواملی چون فقر والدين و نياز آنها به کار و درآمد فرزندان خود می باشد

 اسالمی نيز سبب کشتن روحيه تحصيلی اين سياست های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری
اين رژيم از يک طرف با حذف بسياری از متون و دروس . و رغبت به کسب علم و فن ميگردد

علمی و جايگزينی آنها با مشتی خرافات مذهبی و قرون وسطايی، مراکز علم و آموزش را به 
يدترين سرکوب ها ، ّجو حجره های جعل و جهل پراکنی مبدل نموده واز سوئی ديگر با اعمال شد

خفقان آلودی را بر مدارس سراسر کشور حاکم کرده است، ّجوی که هم معلم و هم محصل را از 
حق آزادی انديشه، بيان، تشکل و تحقيق و تفحص باز ميدارد و محيطی کليشه ای، سنتی و 

همجون ساير ضمن اينکه بيش از يک ميليون معلم . ناهنجار را بر مراکزآموزشی مستولی می کند
بدليل در آمد ناچيزشان ناگزير از زندگی چند ) طبقه مزد و حقوق بگير جامعه( اقشار طبقه کارگر

اين مسئله به نوبه خود نه تنها روحيه و انرژی آنها را به تحليل ميبرد ، سبب عدم . شغله هستند
حتی از پيشبرد وظايف ارتقای توانايی علمی و تعليم وتربيتی آنها نيز می گردد، بلکه ايشان را 

نتيجه ناگزير اين روند، افت تحصيلی وعلمی دانش . عادی جاری در مدارس نيز باز ميدارد
البته بخشی از خانواده های متوسط و مرفه، با استخدام معلم خصوصی و يا ثبت . آموزان است

خرب می کنند، م نام فرزندان خود در مدارس موسوم به غيرانتفاعی سعی در مقابله با اين پديده
اما ميليونها دانش آموزی که از خانواده های کارگری و زحمتکش برخاسته اند، ناگزيرند در  

چه . و کسالت آور سال تحصيلی را به آخر برسانند محيط های آموزشی بحران زده، عقب مانده
 چشم خود آنها البته با. بسا در همين مسير ، در نهايت نااميدی، به ترک تحصيل روی می آورند

می بينند که وقتی صدها هزار فارغ التحصيل دانشگاهها ، قادر به پيدا کردن شغلی متناسب با 
تخصص و مدرک خويش نيستند و وقتی مشاهده می کنند که درصد اشتغال زنان ايران از دوازده 

  ؟!درصد تجاوز نمی کند، از خود می پرسند، به چه اميدی دلمشغول گرفتن ديپلم باشند 
ا معضل آموزش و پرورش در ايران صرفا به بيداد تبعيضات طبقاتی ، جنسی و جوالن استبداد ام

دينی خالصه نميشود ، در کنار اينها بايد به اعمال ستم و تبعيضات گسترده ملی بر مليتهای غير 
اکثريت کودکان ترک ، کرد ، . فارس اشاره کرد که از حق آموزش به زبان مادری محرومند 

در شرايطی وارد کالس اول ابتدايی ميشوند که هيچگونه آشنايی با زبان ... بلوچ ، ترکمن عرب ، 
فارسی ندارند و برای معلمين زحمتکش ما چالش عظيمی است که کودکان مذکور را " بيگانه " 

  .با استفاده از اين زبان غير مادری به امر تحصيل راغب نگه دارند 
بعنوان يک قشر " نرمالی" اعی کشورمان که در هر جامعه بدين ترتيب عظيم ترين قشر اجتم

سر رژيم آينده سوز جمهوری "  خير" آينده ساز، روی آن حساب ويژه ای باز می کنند، از 
اما اين سرنوشت محتوم و تغيير ناپذير . اسالمی، فردايی تيره و تار را در برابر خود می بينند

آنها می توانند در کنار ساير جنبشهای اجتماعی ميليونها کودک و نوجوان کشور ما نيست، 
با مقاومت در برابر سياست های .......)  جنبش کارگری، جنبش دانشجويی، جنبش زنان و(

ويرانگر رژيم اسالمی و تقويت صفوف خود وايجاد تشکل های مستقل در مدارس و محالت، عزم 
  .دان کنندخو را برای پايان دادن به عمر اين رژيم جوان کش  دو چن

 بخش مهمی از – بويژه محصلين دبيرستانها در شهرهای بزرگ -ترديدی نيست که دانش آموزان
جنبش عمومی جوانان و مردم کشورمان بر عليه استبداد حاکم را تشکيل ميدهند، اما ضروريست 
در خود مدارس نيز که امکان ثابت و محيط اجتماعی مناسبی را همچون دانشگاه برای تداوم 

  .بارزه فراهم می کند، جنبش و تشکل های مستقل دانش آموزی را شکل دهندم
معلمين پيشرو و محافل و هسته های دانش آموزان آگاه و مبارز؛ نقش مهمی در اين حوزه ايفاء 

وظيفه ای که اگر با پشتکار و پختگی به آن پرداخته شود، می تواند به سالها رخوت و .می کنند 
  .س وعقب نشينی فاحش جنبش دانش آموزی در برابر رژيم، پايان دهدرکود سياسی در مدار

بی ترديد مطالبات فراوانی وجود دارند که قشر عظيم دانش آموزان ميتوانند حول آنها تجمع نموده 
  :اين خواستهای عمومی عبارتند از . و اعتراضات خود را بر مبنای آنها آغاز نمايند 

صيل برا ی تمام کودکان زير شانزده سال و در اين راستا پايان اجباری بودن و رايگان بودن تح*
دادن به کليه تبعيضات طبقاتی در زمينه آموزش و پرورش  و از جمله لغو شهريه و مدارس  

  خصوصی 

   آزادی انديشه ، بيان و تشکلهای مستقل در مدارس*

   جدايی کامل آموزش عمومی از آموزه های دينی و غير علمی*

 هر گونه تعيض جنسی در قبال دختران ممنوعيت *

ممنوعيت هر گونه تبعيض در قبال اقليتهای ملی ، قومی و مذهبی و در اين راستا بويژه تاکيد *
بر حق آموزش به زبان مادری در کنار آموزش زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی مليتهای 

  .ساکن ايران 

ی تهيدست و در اين راستا ممنوعيت کامل کار کمک هزينه تحصيلی برای فرزندان خانواده ها*
 . کودکان و به ويژه رسيده گی به وضعيت اسفبار کودکان خيابانی 

افزايش دستمزد معلمين به نحوی که آنها برای امرار معاش مجبور به يک زندگی چند شغله *
   . نشوند 

 ،با اميد به شکستن سد اختناق در مدارس و عروج مجدد جنبش دانش آموزی 
 .ی همه محصلين ايران آرزو می کنيمسال تحصيلی پر باری را برا
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  گفتگوی نشريه کارگر با ناديا کريمی،
  .از اعضای انجمن اتحاد معلمين

  ريمی، از اعضای انجمن اتحاد معلمينگفتگو با ناديا ک
      هما آذر: مصاحبه گر 

  سالم خانم کريمی
با سالم از اينكه فرصتي بمن داده شد تا از طريق شما صحبت و گفتگويي با 

  .هموطنان و خوانندگان نشريه شما داشته باشم بسيار سپاسگزارم
 ها و در ابتدا لطفا موقعيت کلی تحرکات و جنبش های معلمان، خواست

مطالبات آن ها، موانع دستيابی به اين خواست ها و ميزان موفقيت آنها در 
  .دسترسی به اين خواست ها را به طور مختصر برای ما بيان کنيد

همانطور آه در جريان هستيد دور جديد اعتراضات با تجمعات دهها  :جواب 
 واقع نقطه  آغاز شد و حرآتهاي اسفند ماه در85هزار نفره ما در اسفند ماه

آه در اين تجمعات خواست افزايش حقوقها . شروع و ابتداي راه ما بود 
متناسب با تورم، برخورداری از يک زندگی شايسته، اصالح سيستم آموزش 

خواسته های ديگر مابودند که خود را در شعارها و .... وپرورش و 
ه با اظهارات معلمان نشان داد و عليرغم اقدامات حکومت برای مقابل

 ٩٠ تا ٨٠ فروردين با شرکت ٢٧ و٢٦گسترش اعتراضات، اعتصاب 
درصدی معلمان برگزار شد وبارديگر نشان داد آه ما مرعوب دستگيري و 
تهديد نميشويم و برعكس هر اقدام حكومت ما را به ادامه اعتراضاتمان 

  .مصمم تر ميكند
ه هاي ما هم به حد اقل خواست, اما متاسفانه با وجود اعتراضات گسترده 

در آستانه سال تحصيلي جديد و همراه با , ما به ازا . جوابي داده نشد 
بازگشايي مدارس شاهد رشد روز افزن محدوديتها در رابطه با معلمان 

و ثيقه هاي , اخراج , تبعيد , آشورمان ميباشيم آه در ادامه احكام انفصال 
ن در سال جاري و سال مقرر شده در پي سلسله اعتراضات و انتقادات معلما

در روزهاي اخير معلمان عضو تشکل هاي غيردولتي و ”. گذشته ميباشد 
صنفي در جلسات متعدد دادگاه قضايي و هيات تخلفات اداري شرکت کرده و 

  .احکام متفاوتي از انفصال از خدمت تا تبعيد و اخراج را دريافت مي کنند
تا روزي آه به ,  و فعال است اما به نظر من با اين حال جنبش معلمين پويا

تمامي اهدافمان برسيم و تا روزي آه آه جواب خواسته ها و مطالبات حقه 
  .مان را در پشت ميله هاي زندان با محاآمه و تبعيد نگيريم

تا چه حد لزوم پيوند تحرکات معلمان با ساير جنبش های اجتماعی ايران مثل 
را با توجه به خواست ... ن و جنبش کارگران، زنان، دانشجويان، پرستارا
  های مشترک اين جنبش ها احساس می کنيد؟

نيازمند اتحاد و انسجام , هر حرآتي اگر بخواهد به هدف نهايي اش برسد 
من فكر ميكنم يكي از . آليه عناصر شرآت آننده در پهنه هاي اجتماعي است 

مطلوب نرسد داليلي آه باعث شد حرآتهاي معلمين آنچنان آه بايد به نتيجه 
آما اينكه در مورد , اين بود آه ما ساير اقشار را در پشت خود نداشتيم 

درست است . آارگران و دانشجويان و ساير اقشار نيز اين نكته صدق ميكند 
آه يكي از ويژگي هاي برجسته جنبش معلمان سراسري و همگاني بودن اين 

ديم آه اگر خودمان اعتراضات بود ولي ما در طي ساليان متمادي ديده بو
براي بهبود اوضاع اقدامي نكنيم و با اتحاد و يكسو شدن خواسته هايمان را 

آسي به فكر اين اوضاع نيست و از اين به بعد هم با تكيه به , دنبال نكنيم 
, بايد با استحكام بيشتر , نقطه قوت ها و برطرف آردن همين نقاط ضعف 

يه اقشار هم من فكرميكنم ميتوان با اتحاد در مورد بق. اين مسير را ادامه داد 
. و پشتيباني يكديگر گامهاي آيفي و موثر در پيشبرد اين اهداف برداشت 

چرا آه خواسته ها ممكن است در ظاهرمتفاوت باشند اما در نهايت همه ما 
يك هدف واحد را دنبال ميكنيم وهمه مردم ايران يك درد و حرف مشترك 

سيدن به آن بايد با هم متحد باشند واين اتحاد هر چه دارند آه الجرم براي ر
  .وسيع تر باشد بالتبع موفق تر هم خواهيم بود

لزوم دستيابی به تشکالت مستقل و تاثير گذار را برای رسيدن به : سئوال 
  خواست های خود تا چه اندازه مهم ارزيابی می کنيد؟

رسيدن به خواسته ما طی سالهای گذشته راههای مختلفی را برای : جواب 
از اعتصاب وتظاهرات مقطعی تا تالش برای مذاکره . هايمان امتحان کرده ايم

ولی همانطور که همه ميدانيم تمام اين تالشها بی نتيجه . وراههای قانونی
االن ديگر به اين نتيجه رسيده ايم که تحقق خواسته هايمان با يک .بود

 طور قطع و يقين تشکل برای مبارزه قاطع وگسترده ممکن خواهد بود وبه
بدون تشکل هيچ . پيشبرد هر مبارزه ای از نان شب هم واجب تر است

اگر هم حرکتی شروع شود يا بزودی . مبارزه ای به سرانجام نميرسد
اين .سرکوب ميشود يا بر اثر تشتت و پراکندگی به جايی نخواهد رسيد

 تجربه اعتراضات واقعيت را هم در اعتراضات معلمان تجربه کرديم و هم
بنابر اين هرچه ما متشکلتر باشيم شانس به . بخشهای ديگر آنرا تاييد ميکند

اما در رابطه با حاآميت آه قطعا ما با . نتيجه رسيدن حرکتمان بيشتر است
برخورد و محدوديت مواجه خواهيم شد با اينكه خواسته هاي ما کامال بر حق 

اما همه ميدانيم آه , ها تصريح شده بوده و در بيان برخي مسئولين نيز گا
 بالفاصله با محدوديت و تعرض از ، هر خواستي چه سياسي و چه صنفي

جانب دولت مواجه ميشود اما تجربه ما اين است آه مصرانه خواسته هايمان 
را پي بگيريم و قطعا حضور يك و نيم ميليوني ما سر آالسهاي درس تاثير 

  .نسجام داشته باشيمگذار خواهد بود، اگر وحدت و ا
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  .گفتگوی نشريه کارگر با ناديا کريمی،از اعضای انجمن اتحاد معلمين: بقيه 
  

نظر شما نسبت به محتوای جنبش معلمان به لحاظ ماهيت مطالبات و اينکه 
ال گسترش يافته اتا چه اندازه اين خواست های صنفی به خواست های راديک

  اند، چيست؟
ي به استقبال سال تحصيلي جديد ميروند آه معلمين و فرهنگيان درحال

بسياري از همكارانمان از بابت , انبوهي دغدغه هاي شغلي و معيشتي دارند 
 حل نبودن مشكالت معيشتي ،محدوديتهاي فزاينده عليه معلمين و فرهنگيان

 آه اين  هستند،وعدم پرداخت حقوق هاي عقب مانده توسط دولت معترض
در واقع دولتي که با شعار . نده ا خود نشان داداعتراض را هم در تجمعات

، علنا مانع تصويب 85آب و نان مردم بر سر کار آمده بود، در زمستان 
نهايي و اجرايي اليحه مديريت خدمات کشوري شد، تنها با اين بهانه که 
دولت قادر به تامين اعتبار الزم براي ترميم حقوق معلمان و بازنشستگان 

ها پيش به آن  اي که معلمان از سال  دولت در مقابل اليحهگيري موضع. نيست
اعتراضات صنفي معلمان در دوره . دل بسته بودند، باعث رنجش معلمان شد

همچنان که آمار دستگيريها و . سابقه بود فرشيدي به لحاظ فراگير بودن بي
بالطبع . نظير بود  سال گذشته بي25ها و گستردگي آن نيز در  نوع مجازات

 چنين شرايطي معلمان بايد به فكر راهكارهاي جديد و استمرار اعتراضات در
 من فكر ميكنم اتفاقا ، چه بي شكاف تر پي بگيرند رباشند و اهداف خود را ه

هر چه بيشتر بايد اين خواسته ها به صورت راديكال پي گرفته شود تا به 
  .نتيجه و منظور نهايي دست پيدا آند

معلمان در آستانه سال جديد تحصيلی و با توجه به موقعيت جنبش : سئوال 
   مهر، روز جهانی معلم را چگونه ارزيابی می کنيد؟13نزديک شدن به 

 درشرايطي انجام 87-86در واقع بازگشايي مدارس در سال تحصيلي 
ميگيرد آه در سه ماه گذشته در فرصت تعطيلي مدارس بسياري از معلمان با 

اج و بازخريد مواجه شدند تا زمينه هاي حرآتها و تبعيد تعليق از خدمت اخر
 چرا آه سال گذشته جنبش معلمين ايران يكي از ،اعتصابات آينده خشك شود

اما . فعالترين جنبشهاي ميهنمان بود و تا روز تعطيلي مدارس ادامه داشت 
. با اين حال ما هنوز هم شاهد پيگيري اعتراضات از سوي همكاران هستيم 

 وجودي آه طي اين مدت خيلي سختي آشيدند اما هنوز مصرانه خيلي ها با
در پي احقاق حقوق معلمان هستند و خواستار از سر گيري اين اعتراضات تا 

  .روز رسيدن به اهدافشان ميباشند
بدون شك باشروع سال تحصيلي جديد و باز شدن مدارس و حضور يك و نيم 

مان رو بازگو خواهيم آرد و دوباره خواسته هاي,  سر آالسها  ميليوني ما
 دراتحاد و َاوحتم. براي رسيدن به آنها از هيچ آاري فروگذار نميكنم 

همسويي هر چه بيشتر خواهيم توانست اقدامات آيفي و مثبتي در جهت 
  .اعتالي تعليم و تربيت برداريم و در بهبود شرايط فعلي تاثيرگذار باشيم

  . مطلبی باقيمانده، بفرماييدبا تشکر از شما، اگر در پايان: سئوال 
در پايان من ميخواستم به دوستان بگويم آه با اتحاد و همسويي هر : جواب 

چه بيشتر خواهيم توانست اقدامات آيفي و مثبتي در جهت اعتالي تعليم و 
اگر براي رسيدن به . تربيت برداريم و در بهبود شرايط فعلي تاثيرگذار باشيم 

ود دست به دست هم بدهيم حتما ميتوانيم گامهاي منزلت و جايگاه واقعي خ
  .آيفي و ارزنده اي برداريم

 مشترك است ،از آنجايي آه دردها و حرفهاي همه ما از هر قشري آه هستيم
بايد هر چه همسو تر و در انسجام بيشتري در راستاي رسيدن به اهداف , 

هاي همكاران شايد بي ربط نباشد آه به گوشه اي از درد. مشترك عمل آنيم 
همانهايي آه از هر گونه حقوق , حق التدريسي مان اشاره اي داشته باشيم 

 ارتقاي ، پول آافي، بيمه بيكاري، بيمه درماني،آافي براي تامين زندگي
 حق ، افزايش حقوق،سهميه ي کنکور،  سهام عدالت، بن کارمندي،شغلي

سابقه تدريس و  تعيين محل خدمت با توجه به ، حق هزينه مسكن، مديريت
 هيچ گونه  ودرنظام آموزش و پرورش ايران اسالمي محروم هستند.... 

البته اين تنها درد و موضوع . حقي هم براي دفاع از حقوق خود ندارند
 پرواضح و بديهي است آه امروز حرفها و ،همكاران حق التدريسي ما نيست

ري همه جانبه دردها مشترك و درمان نيز در گرو اتحاد و همدلي و همكا
سكوت و اتالف وقت معلمان نتيجه اي جز بدتر . فرهنگيان و معلمان است 

ما معلمان چارچوب ها . شدن و پيچيده شدن اوضاع را بدنبال نخواهد داشت 
 شرايط سياسي و بيروني را به روشني مي فهميم و فقط و ،را درك مي آنيم

آمد حاآم بر وزارت فقط نسبت به تبعيض هاي ناروا و مديريتهاي ناآار
. آنهم با دليل و مدرك و سند و منطق قوي . آموزش و پرورش معترضيم 

 دقيقا عمل آردن به ،هر گونه خدشه به گوشه اي از موارد ذآر شده باال
شروع دوباره . خواسته دولت مبني بر خفه آردن اعتراضات صنفي است 

پيگيري همه جانبه اعتراضات و اعتصابات در آنار اطالع رساني گسترده و 
. اليحه مديريت خدمات آشوري ميتواند تاثير گذار و امري مفيد واقع شود 

 شايد .هفته اول مهر ماه ميتواند براي ما سرنوشت ساز و تعيين آننده باشد
ميتوانيم . فرصتهايي آه با از دست دادنشان ديگر هيچ گاه بر نخواهند گشت

يق طاليي براي پيگيري فرصت شروع سال تحصيلي جديد را به دقا
تا اوضاع از اينكه هست بدتر نشده و رو به بهبود , مطالباتمان تبديل آنيم

   2007 سپتامبر 22شنبه                                                  .گذارد

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

 

 *ديدگاه * 
 "ش کارگریتعرض وتدافع درجنب" نقدی برمقاله

  تقی روزبه
سالم "اخيرامطلبی تحت عنوان فوق ودرستون سرمقاله های سايت

با امضای پرچم سرخ درج شد که نگاهی به آن برای مشاهده " دموکرات
 آنچه که درميان برخی نيروهای چپ می گذرد،بی فايده نيست   

وای  ازمانيفست کمونيست شروع شده وگوياگرچه اين مقاله با نقل قولی بجا 
سوسياليست ها "ردنظام عقيدتی درمو انتقادی مارکستوصيفش کا

هم که دربخش ديگری ازمانيفست آمده به "تخيلی- انتقادی هایستيوکمون
می شد،تا درمجموع تصويرکامل تری ازوظيفه اصلی وبنيادی   اضافه آن 

کمونيست ها درنزد بنيان گذاران سوسياليسم علمی وتفاوت ماهوی اش 
شماری ازمدعيان سوسياليست وکمونيست انجام می دهند باآنچه که 

آنچه مانيفست کمونيست درمورد اين نوع سوسياليست ها .آشکارترمی شد
 را عمکرداجتماعیدرنزدآنان جای :"ومدعيان کمونيستی می گويد چنين است

 تشکل تدريجی پرولتاريا وجای ... ودشان بگيرد،  کشف وشهود خبايد 
تاريخ آينده جهان برای .آوردیزمان اجتماعی من در سا را يکبصورت طبقه

  ." اينان،چيزی جزتبليغ واجرای طرح های اجتماعی شان نيست
 با ديده وخوانده ايم که اين گونه مدعيان سوسياليسمبکرات !اما چه فايده

 مانيفست را بارها و  وساختار شکنانهانقالبی وجود اينکه اين سخنان عميقا
 نکرده وبا  و می کنند،هيچ گونه تعمقی درآنهاکردهتکرارها خوانده وبار

که -فرقه ای خود عميقا  هم چنان به عملکردطرح سرسری وکليشه وارآن،
قراردادن،طرح ( مانيفست درحقيقت ادعانامه ای  عليه هرگونه  فرقه گرائی

های من درآوردی  دربرابرمبارزه وجنبش واقعی وهم اکنون جاری طبقه 
نقل های گوئی که . ادامه می دهنداست،هم چنان  ) نمانکارگردرمقابل چشما

 فقطبرگرفته شده ازمانيفست که خود مقاله آن را اثری دوران سازمی نامد،
طرح های "ت می خورند واين که درزيرلوای آن، مقاالبدرد آذين بندی

ومعلوم هم نيست چه اصراری داريم که .خود ساخته را پيش ببريم" اجتماعی
 صرفنظرازاين که تاچه -ضابافته ای خودمان وفرقه امان  رايافته ها وبع

بجای طرح مستقل - اندازه سست وبی بنياد باشند يا نباشند
بخواهيم بخورد ديگران .. آنها،درزيرتيترانديشه های مانيفست ومارکس و

بگمان من ادعاهای مطرح شده دراين مقاله هيچ ربطی به مانيفست . بدهيم
برای نشان دادن .يگانگی ودرتضاد با آن هم قرارداردندارد،سهل است که درب

شفاف تر چنين تضادی بودکه درادامه  نقل قول های مقاله پرچم 
سرخ،عبارات ذکرشده درباال را هم به آن اضافه کردم تا درپرتومجموعه آن 
معلوم شود تاچه اندازه ادعای مقاله نويس درانتساب استنتاجات خود به 

  .تواند صحت داشته باشدمانيفست کمونيست،می 
 ازآن گونه شيوه ها که با استبرجسته ای براستی يک نمونه   مقاله مزبور

وجود حک کردن کالم مارکس برپيشانی خودوالبته بصورت يک تعارف 
صرف،مشحون ازادعاهائی است که آشکارا درمغايرت کامل با جهت گيری 

متن  را بصورت يک کل نوشتهمانيفست قراردارد وتاآن حد که بدون اغراق 
 وبحالت ناسخ ومنسوخ درآورده است؛ که درآن هربخشی  متناقضسراپا

 : برای اثبات ادعای فوق چندنمونه اينک .ابطال کننده بخش ديگراست 
نگرش مارکس کمونيست ها بخشی در"درهمان ابتدای مقاله اذعان می شود
اريا ها منافعی جدااز منافع پرولتآناز جنبش طبقه کارگر هستند،

 کمونيست ها بخش پيشرو جنبش کارگری و محرک جنبش به پيش.ندارند
نها به آاز لحاظ تئوری مزيت کمونيست ها به توده کارگران اين است که ،ندا

؛وباوجود آن که "شرايط،جريان و نتايج کلی جنبش پرولتری پی برده اند
درديدگاه مارکس کمونيست ها "درپاراگراف بعدی می خوانيم که 

 نآنفکرانی نيستند که تئوری انقالبی را به طبقه کارگر انتقال می دهند،روش
ها بخشی از جنبش کارگری هستند که در تئوری و پراتيک پيشرو جنبش 

در واقع برای مارکس تمايز بين روشنفکر تئوريک با کارگر .قرار می گيرند
ث ؛ ولی مقاله نويس درست درادامه همين بح"پراتيک اساسا وجود نداشت

 اما پيشرو "دريک حرکت آکروباتيِک تماشائی و محيرالعقول نتيجه می گيرد
بودن کمونيست ها در جنبش کارگری صرفا مربوط به تسلط انها به تئوری 

به .انقالبی نيست و بايد خود را در شکل پراتيک مبارزه طبقاتی اثبات کند
کارگری عبارت ديگر تشکيالت،مطالبات و پراتيک کمونيست ها در جنبش 

پس باين "! بايد با تشکيالت،مطالبات و پراتيک توده کارگران متفاوت باشد
 ترتيب ما يک پراتيک توده طبقه سروکار داريم، ويک پراتيک مختص کمونيستی،

  !وبهمين سياق مطالبات وتشکيالت جداگانه ای برای هرکدام ازآن ها
 ت چه نامی جزبراستی باين نوع نتيجه گيری ازگزاره نقل شده ازمانيفس

!  شعبده بازی وبيرون کشيدن کبوتر اززير شب کاله خود می توان نهاد؟
درچندسطرجلوتر می گويد مارکس تفاوتی بين کمونيست ها وروشفنکران با 
توده کارگران قائل نبوده و کمونيست ها بخشی ازجنبش کارگری هستند، 

هرگزکشف من اضافه می کنم اين  سخن ديگرمانيفست را که آنها ...و
وشهود خود وسازمان های من درآوردی خود را دربرابرسازمان يابی 

اين همه درست درچند خط بعد  کارگران به مثابه يک طبقه قرارنمی دهند؛ با
نتيجه می گيرد که پيشروان وکمونيست هابايد سازمان وتشکل ها ومطالبات 

واج دربرابراين  ووباين ترتيب خواننده را هاج ! جداگانه خود را داشته باشند
  .دوگزاره متضاد و مانعته الجمع قرارمی دهد
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بدنبال استنتاج ضرورت اين جدائی نظری وسازمانی، نوشته دربخش بعدی 
خود تالش می ورزد که برای باصطالح مدلل کردن ادعای من درآوردی اش 
پايه های نظری الزم را فراهم آورد که آنها هم بنوبه خود، هم بلحاظ قوت 

دالل سخت سست وبی پايه هستند و هم بدليل تناقضات آن با سخنانی که است
  : ازمانيفست نقل قول کرده است

کارگران به دليل هژمونی ايدئولوژيک سرمايه ":درسطوربعدی می خوانيم
اتحاديه -گاهی صنفیآداری در مبارزه خود انگيخته خود قادر به فرارفتن از 

مبارزه تدافعی مبارزه ای .دنت نمی باشگاهی خاص مبارزه تدافعی اسآای که 
هارچوب های جامعه بورژوايی را در نمی چاست که در صورت پيروزی هم 

نوردد و در نهايت تنها رفرم هايی را به بورژوازی حاکم تحميل می 
مقاله نويس البته روشن نمی کند که روشنفکرانی تااين درجه انقالبی "(کند

وص ،برخالف توده کارگران،چگونه و تااين درجه از برخوردار ازخل
ودرکجاتوانسته اند اين چنين ازتاروپودايدئولوژی سرمايه داری برهند 

  !).وازکدامين کره برمانازل گشته اند
 باين ترتيب معلوم می شود که درنزد کسانی که مقاله بيانگرعقايدآنهاست،
نياد حکم پايه ای مارکس درمورد ظرفيت وتوان رهائی بخش طبقه کارگرازب

برآب است ومعلوم می شود طبقه کارگر برای رهائی خود نيازبه منجی 
وتمام تالش های نظری مارکس برای نشان دادن ظرفيت های .ورهاننده دارد

نهفته در اين طبقه به مثابه گورکن  نظام سرمايه داری وبه پايان برنده نظام 
اگردان خوبی دربهترين حالت آنها فقط می توانند ش .طبقاتی بيهوده است

ونه آنطورکه مارکس می . باشند برای آموختن ازاستادان ورهبران خود
درکانئاِت چنين بينشی، .پنداشت آموزگارخود نيازبه آموزش دهنده دارد

فردکمونيست نخبه ای است که  درجائی بيرون ازمتن توده طبقه کارگر 
.  ی استقراردارد وکسی است که حامل قوه سحرانگيز رهبری ونجات دهندگ

وکمونيست کسی نيست که عمکرداجتماعی اش دربطن پيکارهای طبقاتی 
  . کارگران ودرپيوند با آن معنا ووجود واقعی پيدامی کند
که بناگزيربايد اساسَا  ( نوشته دراهميت بخشيدن به نقش کمونيست ها

تنها به اکتشافات فوق ) ازجنس روشنفکران انقالبی باشد و برفرازسرطبقه 
نمی کند وبا تازاندن اسب تخيل ودريک کشف بی بديل، نقش ومبارزه بسنده 

آنها را مبنا و شاخص تعيين کننده برای روشن کردن خصلت تعرضی 
وحتا برهمين اساس  خصلت تعرض وتدافع ( وتدافعی جنبش عنوان می کند 

مطابق اين يافته ).جنبش اوائل انقالب بهمن رامورد بررسی قرارمی دهد
،جنبش توده کارگران بخودی خود همواره خصلت تدافعی !) ها؟ويابافته(ها

دارد مگرآنکه عصای سحرآميزموسی براين دريا فرودآيد وراه گذربه بهشت 
براستی معلوم نيست که چگونه مطالبات ومبارزه اخص . موعود گشوده شود

وجداگانه صدها وحتا هزاران کمونيست متشکل شده درکميته های مخفی، 
! ه تنهائی خصلت تدافعی و تعرضی يک جنبش را تعيين کنندمی توانند ب

واين يافته با کدام يک ازمبانی نظری وعملی تجربه جنبش سوسياليستی 
خوانائی دارد؟ گوئی اين مشی تئوری موتورکوچک وموتوربزرگ و متعلق 
به مشی دوران چريکی است که بارديگربه سخن درآمده است، والبته اين 

  ! يتی کارگری، وچقدرآشنا بار با  لباس عار
مقاله دربخش ديگری با يکسان گرفتن سنديکا و سنديکاليسم وتحت لوای 

 يعنی مبارزات جاری و - آن، به کم اهميت کردن مبارزات صنفی ومعيشتی
 و منتسب کردن آن به رويزيونيسم برنشتاين -فراگيرتوده های کارگری

اتی کارگران را تخطئه وکاتوئسکی پرداخته و عمال جنبش معيشتی ومطالب
درحالی که برهرعقل سليمی روشن است که کارگران همواره . کرده است

براساس نيازهای عاجل وبيواسط خود به  حرکت درمی آيند و بر 
بسترمبارزه برای تحقق مطالبات بيواسطه واتحاديه ای خود به کسب تجربه 

. ود می پرورانندوآگاهی پرداخته و توان فراتررفتن ازوضعيت موجود را درخ
وتنها براين بستراست که می توان با جنبش توده ای ارتباط برقرارکرد و 

ترديدی نيست . برهمين پايه است که می توان سطح مطالبات را ارتقاء داد
 وهمه آنهائی که يپکارطبقاتی -که کارگران پيشرو وهمه کمونيست ها

دعليه سرمايه می کارگران درسطوح گوناگون را بعنوان بخشی ازپيکارخو
  چه -دانند، درتقويت اين مسير و شتاب دادن به روند مبارزه طبقاتی 

دراين معنا نه ميهمانی .  نقش مهمی دارند- درحوزه  نظری وچه عملی 
جنبش کارگری ازهمه امکانات خويش وازجمله . وجود دارد ونه ميزبانی

د، اما نه بشيوه روشن فکران انقالبی وپيشرو متعلق به خودنيزبهره می گير
متداول جامعه طبقاتی وبا نهادی کردن سلسه مراتب و شکاف های آن 

دربيرون ازطبقه "کمونيست"ازقضا روشنفکران . درساختارهای خود
همانطورکه تجربه بيش ازسه دهه درکشورخودمان نشان داد، بدون آميختن 

ی اتکاء به همانطورکه کارگران نيزب.با جنبش طبقه کارگرراه بجائی نمی برند
تجربه وآگاهی تاريخی  وهمبستگی با پيشروان وعناصرآگاه خود قادرنيستند 

بنابراين مسأله نه در . همه ظرفيت های نهفته درخود را به فعليت برسانند
جدائی ودرتقابل قراردادن اين دو، بلکه  دقيقا درضرورت بهم آميختن آنها، 

ومدعيان کمونيستی، يعنی فائق آمدن برشکافی است که بين فعالين 
شکافی که .ومبارزات طبقاتی واقعا موجود، وبين تئوری وپراتيک وجود دارد

همواره با انواع و اقسام تئوری های انحرافی والبته ماهيتا بورژوائی، 
اگرزمانی اين شکاف درستايش مشی . توجيه والپوشانی شده ومی شود

ران، وجايگزين چريکی ونبرد های حماسی روشنفکران جداازتوده کارگ
  کردن نقش بی همتای چريک قهرمان توجيه می شد، اکنون می تواند 

درتئوری متشکل کردن نخبگان روشنفکرو کمونيست درکميته های مخفی 
 نخبگانی که با يدک کشيدن مطالبات انتقالی،و . جداگانه، بازتوليد شود

سه دارای که گوئی فی نف( تعرضی بودن مبارزه اشان  وانجام مبارزه مخفی
!) فضيلت  بوده و مستقل از شرايط وتوازن نيرو دارای ارزش ذاتی است

ديواری به پهنا ودارازی ديوارچين بين ...رهبری و) ايزدی(وداشتن توان
درهرحال با هيچ ! آنها و توده بی سروپای کارگران برافراشته شده است 

جمله تفکيک تئوری ورنگ ولعابی نمی توان به تکه تکه کردن کارگران واز
بی ترديد،نفی ونقد اين . پرداخت" پيشرو و پس رو" جداگانه کارگران به 

جداسری هيچ ربطی به بی توجهی به جايگاه ونقش پراهميت فعالين و 
پيشروان آگاه درجنبش کارگری و نيزدرنظرگرفتن اهميت فعاليت مخفی 

ه بين اين مسأله اصلی دقيقا درنوع رابط. درکنارفعاليت های علنی  ندارد 
آن چه که مااکنون بخصوص دروضعيت پراکندگی وگسست های . دواست

موجود سخت به آن نيازداريم، برطرف ساختن شکاف بين فعالين و توده 
کارگروگسترش دامنه مقاومت توده ای کارگران وايجاد همکاری بين همه 

  . مدعيان کارگری، درکنار پيشبرد مبارزه نظری وديالوگ است
. بودن مدالی نيست که کسی بخود ويا بديگران بدهد کمونيست 

عملکردکمونيستی به معنی واقعی وهمه جانبه خود می تواند تنها درمتن 
صفوف مبارزاتی کارگران و در پيوند با مبارزات آنها وتبديل شدن به بخشی 
ارگانيک والينفک از آن ها، برقراری پيوند متقابل  بين آگاهی ومبارزه عملی 

برای  تقويت مبارزه طبقاتی درراستای تحقق خود حکومتی و تالش 
قرارگرفتن کمونيست . واستقرارجامعه ای آزاد و تهی از طبقات صورت گيرد

ها بيرون ازمبارزه توده کارگران، درحکم قرارگرفتنشان دربيرون اززيستگاه 
طبيعی خود ومحکوم شدن به پژمردگی و مرگ است ودفاع ازآن بجزدفاع 

. مقاومت فرقه گرائی وتکه تکه کرد صفوف طبقه کارگرنيستازبقايای 
والبته همه اينها درتحليل نهائی واکنشی است دربرابرشکوفائی جنبش های 
اجتماعی وطبقاتی وتالشی است برای بدست گرفتن کنترل آنها واين درحالی 
است که وظيفه کمونيست ها فقط تقويت توان خودرهانی اين جنبش ها 

 ازهرگونه قيدو بند الگوهای متأ ثر از سرمايه داری برای ورهائی آن ها
تمرکزقدرت دربيرون ازخود کارگران . ممکن ساختن جهانی ديگراست

وبرفرازسرآنها،اعم ازآنکه درقالب دولت، حزب )وازتک تک آن ها(
چيزی جزتقليد ازساختارهای سلسه مراتبی جامعه ....وسازمان وشخصيت و

جلو ( ها از آن رو بزرگ بنظر می رسند که ما بزرگان تن" :طبقاتی نيست
پس بگذارانديشه دموکراسی مستقيم .!"زانو زده ايم پس بگذار برخيزيم) آنها

ونه به " نه دولت" يعنی بپاکردن( ومشارکتی، اعمال قدرت مستقيم ازپائين
توسط تک تک کارگران، ازهم اکنون به ) انباشت قدرت بيرون ازتوده ها 

. ونيستها وهمه کارگران تبديل شده و شکوفا گرددراهنمای عمل کم
بگذارجنبش ها بدون آنکه تحت کنترل اين يا آن ساختارحزبی وسازمانی 
وسلسه مراتب بوروکراتيک قراربگيرند، و الجرم ازهويت جنبشی خود تهی 
گردند، بربالندگی خويش بيافزايند، بگذارکه کمونيست ها وسازمان ها ونوع 

فاصله گرفتن ازکيش هژمونی طلبی، ساختارها واهداف سازماندهی ها، با
بگذاربا اين ايده متعلق به .خود را با اين هدف رهائی بخش انطباق دهند

جامعه طبقاتی و البته سخت ريشه دار در جنبش های سوسياليستی دوقرن 
گذشته وداع کنيم که گويا ابتدا عده ای از روشنفکران انقالبی و سخت 

عتقد به آرمان کمونيستی،به نيابت ازکارگران، سازمان يافته و م
ابتداسواربردوش توده ها قدرت رابه چنگ می گيرند وسپس دريک 

همان که امروز ! ( روزفرخنده آن را داوطلبانه تسليم توده ها می کنند
وچنان که ديديم واتفاق ) نيزدربرابرچشمانمان درونزوئال صورت می گيرد

بوده شد، ازهمان هنگام ودرست ازهمان افتاد قدرت وقتی ازکف جنبش ر
لحظه، از گوهر سوسياليستی خودتهی گشت وتجربه نزديک دوقرن گذشته 

آری، تحت هيچ .هم نشان داد که برنده نهائی چنين داوی کدام طبقه است
شرايطی، اعم ازاضطراری وغيراضطراری، اين قدرت حتا درقالب نمايندگان 

نبايد از چنگ توده ها )  ازکنترل دايمی نمايندگان خود مختاروخارج(واقعی 
  .وافراد آزاد متعلق به جوامع سوسياليستی خارج شود

کارعظيم مارکس بيش ازهرچيز، درنشان دادن ظرفيت خودرهانی طبقه 
اونشان داد که تنها آنانند که توان رهائی خود وبشريت ازچنگال .کارگربود 

  وبدون طبقه را دارند و بربريت و مناسبات استثماری وبنای جامعه نوين
شعارهای نه خد ا،نه شاه، نه ميهن، يعنی رهائی ازچنگ سه . بدست خود

جادوی اسارت آور نظام های طبقاتی، همواره شعارهائی بوده اندعليه 
بنابراين برخالف . نمادهای قدرت بيرون کشيده شده  ازدست مردم وکارگران

 متکی بربدنه بی شعور و تمامی طبقات ديگرکه نظام ايدئولوژيکی آنها
وما درکشورخود بخوبی باانواع فرآورده های آن ( رهبران باشعور می باشد

هم چون  رمه وچوپان ودربدترين حالت آن واليت ولی فقيه برافرادصغير و 
والبته ظاهرا باجلوه های ديگر آن دراشکال مدرنترهم ) يا امت وامام آشنائيم

ران پس تاز کمترآشنائيم و يا کمتربدان چون حزب وکارگران پيشتاز و کارگ
اما اين فقط براهميت مبارزه برای تقويت هسته اصلی انديشه . حساسيم

درهرحال مارکس کارگران را درتماميت . رهائی بخش سوسياليسم، می افزايد
خود و درقامت يک طبقه دارای ظرفيت خود رهان وقادر به خود حکومتی 

ن توانائی، به گزيدگانی ولو از کارگران به محض آنکه اي. توصيف می کند
اتالق شود، ازهمان لحظه بورژوازی کمند خودرا برجنبش کارگری افکنده 
وازهمان زمان آفت ازخود بيگانگی سايه خود را برجنبش کارگری گسترانده 

برهمين اساس بودکه  تجربه کمون پاريس،وشکل گيری . است
و ايده درهم شکستن ماشين دولتی کمونارهاواعمال قدرت کارگران از پائين 

بجای تصرف آن، وجايگزين کردن آن با آنچه که مارکس آن را دولت 
می ناميد، تااين "نه دولت " طرازنوينی ازجنس خود حکومتی ودرحقيقت 
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ازهمين رو الزم است همواره تأکيد کنيم . اندازه مورد توجه وی قرارداشت
ص آن، دقيقا وابسته به نقشی که وظيفه وعملکرد اصلی کمونيست ها وشاخ

است که آن ها درهرلحظه برای تقويت وفعليت يافتن توان خودرهانی وخود 
حکومتی  کارگران  و برای تبديل شدن آنها بصورت يک طبقه و شکوفا 

واين البته درتضاد . ساختن دموکراسی مستقيم و مشارکتی، بعهده می گيرند
ات نظام بوروژائی وتمکين کردن به ماهوی با منزلت های اقتباس شده ازکائن

ساختارهای سلسه مراتبی آنها، نظيرمقوله رهبری کننده و رهبری شونده 
آنهم ( وحاکميت حزب) آنهم يک حزب(وزائده سازی طبقه کارگرتوسط حزب

بجای حاکميت طبقه کارگر و يا ستايش ازنظم مبتنی بردولت  و ) يک حزب 
کمونيست ها نمی . قراردارد..  ودولت ساالری تحت عنوان دولت کارگری

توانند برخورداری خويشتن ازنابرابری های اجتماعی وآن چه را که می 
توان  بهره مندی ازمزايای شکاف طبقاتی  و اجتماعی و ازجمله تقسيم 
کارفکری ويدی ناميد، بعنوان تاجی برسر، درخدمت شکوفا کردن جنبش 

برعکس آن ها .  است قراردهندسوسياليستی که عليه چنين امتيازات طبقاتی
باندازه ای کمونيست هستند و می توانند کمونيست باشند که ازهم اکنون 
درمسير مبارزه عليه کليه امتيازات طبقاتی و کليه ارزش های سلسه مراتب 

همانطورکه مانيفست تأکيدمی کند، مشخصه اصلی . بورژوازی باشند
ردفاع آنها ازمنافع مشترک يکی د: کمونيست ها دردومحورخالصه می شود 

مجموعه پرولترهای ملت های گوناگون و ديگری نمايندگی منافع مجموعه 
ودرست بهمين دليل اعالم می دارد که کمونيست ها هيچ حزب . جنبش

آنان منافعی جدازمنافع کل . خاصی دربرابرديگراحزاب کارگری نيستند
ی کنند که جنبش پرولتاريا ندارند و اصول فرقه ای  خاصی را علم نم

  *****               . پرولتاريائی را مطابق آنها قالب بگيرند
پس شاخص اصلی فعاليت کمونيستی آن است که آنها هرگزهدف وفعاليت 
اصلی خود را به سطح اين يا آن حزب ومنافع اخص اين يا آن بخش ازطبقه 

هرحزب و واين يا آن گرايش تنزل نمی دهند، بلکه آنها درهمه حال و در
وابسته به هرگرايشی که باشند قبل ازهرچيز از منافع عمومی  مجموعه 

آن ها همواره مناديان اتحاد . طبقه و تقويت صفوف آن ها حمايت می کنند
صفوف طبقه ومنافع عمومی مجموعه جنبش پرولتری هستند ونه منادی 

  .تجزيه وپراکندگی آن
در شرايط پراکندگی صفوف است که اکنون و  دقيقا براساس همين راهبرد

کارگران، دفاع ازهمکاری گرايشات گوناگون مدافع جنبش پرولتری برای 
تقويت صفوف هم بسته کارگری حول مطالبات مشخص وبيواسط کارگران 

و مطالبات معيشتی به ) باپذيرش تنوع آن ( نظير، حق تشکل های مستقل 
والبته .کنونی استمثابه وظيفه کمونيستی تنها راه برون رفت ازوضعيت 

قرارندادن نطرات و وگرايشات اخص خويش دربرابرمنافع عمومی هرگز به 
معنی اين نيست که اين گرايشات بايد نظرات ومنافع اخص خويش را 

آنچه که طلب می شود . کناربگذارند وبرای آن مبارزه نظری وعملی نکنند
ع اخص متعلق به همانا اولويت منافع عمومی متعلق به مجموعه طبقه برمناف

واجتناب ورزيدن ازقرار گرفتن اين منافع اخص دربرابرمنافع . خويش است
اعم، وازجمله قرارگرفتن آن به عنوان پيش شرط همکاری ومبارزه 

   86-06- 28  19-09-2007- .مشترک، همه نيروهای مدافع طبقه کارگر

.............................................  
  نماد رياکاری ارتجاع, احمدی نژاد

در نظام واليت مطلقه فقيه که صغارت و بی حقی عمومی مردم رسما در قانون * 
در ايران امكان "احمدی نژاد مدعی شده است که, اساسی حکومت رسميت يافته

است و ملت همه چيز را  ديكتاتورى وجود ندارد چون همه چيز متعلق به ملت
   ".آند تعيين مي

ده هسته ای ايران وارد فاز مجازات های اقتصادی در شورای از زمانی که پرون
به خط قرمزی برای رژيم بدل " غنی سازی اورانيوم"امنيت سازمان ملل شد و 

گشت و امکان گسترش مرحله به مرحله مجازات مردم ايران توسط آمريکا برای 
مريکا وضع آ, تصفيه حساب با رژيم را فراهم ساخت و بويژه به موازات اين روند

در عراق نيز رو به وخامت نهاد و جنگ عراق برای اشغالگران به موضوعی 
, بخش عمده وعده ها, مهم در رقابت های حزبی دو حزب اصلی آمريکا تبديل شد

ديدگاهها و سخنان مسووالن و گردانندگان رژيم نيز بيشتر برای مصرف , نظرها
مريکا و اسراييل و سران خارجی بيان می شود و اساسا مخاطبانش يا رهبران آ

اين وضع گاه . يا افکار عمومی اين کشورها به قصد فريب, اتحاديه اروپا هستند
چنان سخنان و ادعاهايی را بر زبان مسووالن رژيم جاری می سازد که واقعا 

حيرت آور از آن رو که گويا ديگر حتی در بند بازتاب داخلی . حيرت آور است
. هايشان با واقعيت های روزمره جامعه ايران نيستندتناقضات زشت و زننده ادعا

چنان زبان های منتقد , آنها شايد خيالشان جمع است که هر ادعايی بر زيان برانند
را بريده اند و چنان ديوار سرکوب و سانسور و اختناق را باال برده اند که کسی 

 را دست کم می يا شايد شعور ملت ايران, را جرات و شهامت نقد باقی نمانده است
گيرند و گمان می برند ادعاهای مطلقا غير واقعی و دروغ های آشکارشان می 

و باالخره اين که شايد از سر نااميدی از تحت . تواند محلی از اعراب داشته باشد
هر کدام . قيد تاثيرات داخلی ادعاهای دروغ شان را زده اند, تاثير قرار دادن مردم

هر ترکيبی با هر غلظتی از اين سه احتمال يا موارد ديگر از اين سه احتمال و يا 
از جمله اين ادعاهای حيرت آور را می توان در پاسخ های احمدی نژاد , که باشد

به پرسش های ايرانيان دست چين شده خارج از کشور در جريان مصاحبه 
 . تلويزيونی در شبکه جهانی جام جم يافت

:  رياکاری ارتجاع حاکم در سخنانش ادعا کرداحمدی نژاد به عنوان نماد دروغ و
در ايران امكان ديكتاتورى وجود ندارد چون همه چيز متعلق به ملت است و ملت "

 ". آند همه چيز را تعيين مي
اصال مهم نيست که احمدی نژاد به خوبی می داند که واقعيت کامال بر عکس است 

ملت ايران عمال , قانون اساسیو با رسميت حقوقی دادن به واليت مطلقه فقيه در 
مساله اين است که او , صغير و بی اراده و اسير اراده يک فرد دانسته شده است

 چطور به خود اجازه می دهد چنين صريح و آشکار دروغ بگويد؟ 
او ديکتاتوری خشن و مبتنی بر انديشه های قرون وسطايی رژيم را انکار می 

يم پر از افرادی است که يا قربانی فقر و در حالی که زندان های اين رژ, کند
بيکاری ناشی از ناکارايی و فساد رژيم شده اند يا به خاطر اعتراض به بی حقی 

هاى  آشورهايى آه خود زندان:"احمدی نژاد گفت. خود از آزادی محروم شده اند
 اساسى را در مورد آيند و اتهامات بي آنند مي ها را ترور مي مخفى دارند و انسان

آنند در صورتى آه اين اتهامات همه  حقوق بشر نسبت به ايران مطرح مي
 ." نادرست است

" زندان های مخفی"همچنانکه آشکارا می توان ديد احمدی نژاد با اتکا به 
و نقض حقوق بشر از سوی آمريکا به دنبال تبرئه رژيم اسالمی در , آمريکا

 کاری است که طرفداران اين درست مشابه همان. زمينه نقض حقوق بشر است
ايرانی سياست آمريکا برای توجيه سياست سلطه جويانه آمريکا با اتکا به 

هر دو طرف جنايت طرف . سرکوب های خشن در رژيم اسالمی انجام می دهند
مقابل را وسيله توجيه يا انکار جنايت خود در زمينه حقوق حقوق بشر می کنند و 

ی برايش ارزش قائل نيستند حقوق بشر هر دو طرف به تنها چيزی که پشپز
 . است

. انتقاد يا سکوت آمريکا ندارد, در حالی که حقوق بشر ربطی به تاييد يا تکذيب
بدون برخورداری از وکيل و ,  نفر را بدون محاکمه علنی70وقتی در طی دو ماه 

بدون دادخواست در ميادين و خيابان های کشور به دار می کشند حقوق بشر به 
چه آمريکايی ها بگويند چه .  فاحش و جنايتکارانه ای نقض شده استطرز

وقتی . چه نخواهند که چنين کنند, نگويند؛ چه بخواهند از آن استفاده تبليغاتی کنند
رژيم به شيوه قرون وسطايی به سنگسار و بريدن دست و پا و قطع عضو به 

جنايت در حق بشر و اين کار هيچ معنای ديگری جز , عنوان مجازات رو می آورد
و در اين زمينه نه جنايات آمريکا در . زير پا نهادن حقوق بديهی انسانی ندارد

عراق و يا محدوديت های ايجاد شده در زمينه حقوق و آزادی های دمکراتيک به 
نام مبارزه با تروريسم در داخل آمريکا می تواند احمدی نژاد و رژيمش را رو 

ار و سرکوب و اعدام های فله ای خيابانی می تواند نه شکنجه و کشت, سفيد کند
جنايات وحشتناک آمريکا در عراق و نقض حقوق بشر را در اين کشور پرده 

به دنبال , البته هر دو طرف با اتکا به جنايات طرف مقابل. پوشی و کمرنگ سازد
ولی درست همين عنصر مشترک نيز که . توجيه مشروعيت سياست خود هستند

ف انتقاد از نقض حقوق بشر در طرف مقابل را به وابستگی منتقد به هر دو طر
نشان می دهد که مبارزه برای حقوق بشر اکنون , يکی از دو طرف تعبير می کنند

بويژه بايد از زير نفود اين رژيم های ناقض حقوق بشر بيرون کشيده شود و 
ب قرار دهد دادخواهی ها به جای اين که دولت های ناقض حقوق بشر را مخاط

بيش از پيش به , ناگزير است به موازات افزايش خطر سواستفاده ابزاری آنها
  . شيوه ای سنجيده افکار عمومی را مخاطب قرار دهد

رژيم نژادی مذهبی اسراييل که ملت فلسطين را به خاک و خون کشيده است نمی 
يم اسالمی رژ, تواند در انتقاد از نقض حقوق بشر در ايران جدی و صادق باشد

که هزاران زندانی سياسی را از دم تيغ گذرانده و در گورهای دسته جمعی گمنام 
صدها دگرانديش را در داخل و خارج از کشور ترور کرده و اين روزها , دفن کرده

نمی تواند در انتقاد از نقض حقوق , چوبه های دار خيابانی اش تمامی ندارد
 که آن رسوايی بزرگ را در زندان ابوغريب آمريکا. فلسطينان صداقت داشته باشد

به بار آورده نمی تواند در انتقاد از نقض حقوق شهروندی زندانيان سياسی ايران 
سلطه طلب و ناقض حقوق بشرند و , اين رژيم ها سرکوبگر. جدی و صادق باشد

اين ها . جنايات همديگر را نشانه می گيرند برای اين که خود را تبرئه کنند
ان حقوق بشرند که حق انسانی را ملعبه مطامع و اهداف نامشروع رژيم سوداگر

بنابراين در دادخواهی عليه نقض حقوق بشر به اين رژيم ها . های خود کرده اند
چه رسد به اين که خطاب , و نهادهای وابسته به آنها حتی نمی توان نزديک شد

  . به آنها دادخواهی کرد
رد زده است در همين گفتگو عالوه بر انکار احمدی نژاد که در رياکاری رکو

ديکتاتوری عريان اسالمی حاکم و رنگ کردن آن به عنوان نظامی که با اراده 
."  آس نياز ندارد ملت ايران به هيچ:"ملت می چرخد با کمال صراحت گفته است

اگر در کشور ما آزادی بيان و مطبوعات وجود داشت و خطر ربوده شدن و 
در اين صورت حق بود که احمدی نژاد زير سيالب , جه نبوددستگيری و شکن

در دنيای کنونی که پيشرفت های . انتقاد از اين حرف پرت و بی معنا غرق شود
علمی و تکنولوژی و ارتباطات مرزها را درهم نورديده و مراودات ملت ها 

 و نيازهای متقابل بشدت افزايش يافته فقط بايد يک ديکتاتور, گسترش يافته
خشک مغز بود که پنداشت ملتی می تواند در انزوا و بدون نياز به ملت های 

فقط کسی که ملت ايران را مايملک . ديگر زندگی سعادت آميزی داشته باشد
. شخصی خود تلقی می کند می تواند ادعای بی پايه احمدی نژاد را مطرح کند

ح چنين ادعايی جالب تر از همه اين است که احمدی نژاد درست در ادامه طر
المثل  دنيا يك خانواده بهم پيوسته است و مانند اين ضرب:"اعتراف کرده است

 ". گر عضوى به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار"است که 
از جمله تاييد , احمدی نژاد در سخنان خود به نکات ديگری نيز اشاره کرده است

" اراذل و اوباش"ی با کسانی که او برخوردهای وحشيانه اراذل و اوباش حکومت
يى ما تمام شده  موضوع پرونده هسته"و يا تکرار اين ادعای بی پايه که , ناميد
و يا پينشهاد توليد شال گردن با آرم انرژی هسته ای برای دانش آموزان " است

  .  مدارس
  سايت روشنگری: برگرفته از                                                          

…………………………………… 
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  با ياد ياران
  آن عاشقان شرزه که با شب نزيستند
  رفتند و شهر خفته  ندانست، کيستند

  ها در رابطه با چگونگی ابعاد جنايت کشتار خونين" خودی " چرا 
  ! لب تر نمی کنند؟۶٧ و ۶٠دو تابستان  

امين سالگرد کشتار ١٩اخيرا راديو دويچه وله آلمان بخش فارسی ، در : يادداشت 
فاطمه حقيقت جو، سعيد ( ها" خودی "  ، گفتگويی با سه تن از ۶٧تابستان خونين 

پاسخ آنان در اين گفتگوی راديويی، من . داشته است ) حجاريان، محسن سازگارا
را برآن داشت تا با نگاهی به گذشته اين کسان ، يادآور گردم  تا اين نظام ننگين و 

از قديم هم . ش در ميان است ، از اين جماعت لبی وا نخواهد شد منافع حقير کسان
  ! از کوزه همان برون تراود که در اوست: گفته اند 

      ١٣٨۶شهريور١٢  / امير جواهری لنگرودی
تابستان هر سال ياد .  و در شهريور ماه  ديگری بسر می بريم ١٣٨۶درتابستان 

  را با خود داشته ۶٧ و۶٠و تابستان  آور يادمان فراموش نشدنی  کشتار خونين د
جمهوری اسالمی از فردای بر روی کار آمدنش در برابرخواسته ها و . و دارد

کشتارخونين و . مطالبات  مردمان ايران قرار گرفته و همواره جنايت آفريده است
جنايت بار دو تابستان، دردرون زندانهای سراسرايران، از مصاديق غير قابل 

است ، که می بايست سران نظام از صدر تا " جنايت عليه بشريت " چشم پوشی 
ذيل به جرم دستان خونين شان درآفرينش ا ين کشتارها، در برابردادخواهی 
هزاران هزار تن ازمادران ، پدران، همسران و نوباوگان دختر و پسرشان، 

يداد و دردادگاه بين المللی محاکمه و نتايج آن برای درس آموزی ،عمله ظلم و ب
   .نشاندن ديکتاتورها برسرجايشان،  به افکار عمومی دنيا اعالم گردد

برای تحقق چنين هدفی، خانواده های زندانيان سياسی و جنبش روشنفکری و 
برابر طلبی ايران درداخل و خارج ازکشور، درکنارخانواده های اعداميان اين 

توا نند،عناصراصلی دوکشتارخونين، درصددآن بوده وهستند تا طی هرفرصتی ب
اين جنايات را با جمع آوری اطالعات وسيع تراز پيش،به سطح دادخواهی مجامع 

اين مهم فراهم نمی آيد، مگر آنکه فراترازاطالعات جمع . بين المللی بکشانند 
آوری شده ، ناظرين اين جنايات، ازدرون نظام، زبان بگشايند و ابعاد ضد انسانی 

پرسش اين است؛ آيا با بودن اين نظام ، چنين کاری ! نداين جنايات را برمال کن
  ! شدنی است ؟ پاسخم در يک کلمه ، نه است

،  تشکالت مستقل )شاهی و شيخی ( در اين ميان فعاالن زندانيان سياسی دو نظام
زندانيان سياسی درايران و جای جای جهان ، مجامع حقو ق بشری و فعاالن 

واده ها، درامر خبر رسانی ، بی وقفه به دنبال احزاب وسازمانها به همراه خان
   . کالبد شکافی ابعاد اين جنايات  هستند

در اين رابطه دريافت  گفتگوی راديو فارسی دويچه وله آلمان  ازدو منظر يعنی 
: و گفتگو با سه تن از عناصرخودی يعنی  * گفتگو با فرزندان اعداميان آن سالها

 خانم فاطمه حقيقت جو، مرا آنچنان به دنبال –  محسن سازگارا–سعيد حجاريان 
کردن اين گفتگو ها راغب کرد تا شاهد شنيدن و خواندن سر نخ های بيشتری 

فرزندان اعداميان طی گفتگوی خود اشک ، درد و رنج ساليان شان  را بر ! باشم
همچنان توطئه سکوت بر می " خودی "زبان می رانند که خواندنی است وعناصر

  !گزينند
من برنامه ساز راديو دويچه وله  را نمی شناسم ، ولی کارايشان ازارزش و دقت 

بيگمان اين گفتگو ها به عنوان يک سند . ،مسئوليت شناسی با پشتوانه همراه است 
 ، بعد از اين همه ۶٧ و۶٠در گستره بی پاسخ گذاشتن  به ابعاد جنايات دو کشتار 

    !نبش  باقی خواهد ماندها در آرشيو ج" خودی " سال، از جانب 
در مورد آنچه در زندانهای ايران « : مصاحبه گر در مقدمه گفتارش آورده است 

روايت بسيار " ها غيرخودی"از ميان . چنين است) گذرد و هنوز می(گذشته است 
اند، يا چيزی در  شاهد فجايع بوده" خودی"است، اما از ميان آنانی که به عنوان 

در ميان آنها، آنچه در خاطرات . اند، روايت بسيار کم است مورد موضوع شنيده
متأسفانه کسانی که زمانی آن . اهللا منتظری آمده است، اهميت بسياری دارد آيت

اند، از  اند يا کامال غيرخودی شده اند، اکنون در وسط ايستاده سوی خط بوده
و » .اند  ندادههايشان را انتشار سرمشق آيت اهللا منتظری پيروی نکرده و دانستی

بسياری کسان ممکن است بگويند ما که خودمان در «  : درادامه آورده است 
ايم، پس  ها دخالتی نداشته ها و زندانها و محاکمه ی های مربوط به دستگير موضوع

بايستی اما به موضوع پرداخت، تا همه . چرا بايستی به اين موضوع بپردازيم
 اهميت دارد که کسی بگويد در محافل همين نيز. زوايای موضوع باز شود

زدند، از اخبار زندان چه برداشتهايی  ی موضوع چگونه حرف می درباره" خودی"
سايت دويچه وله آلمان ( به نقل از » کردند؟  داشتند، اعدامها را چگونه توجيه می

ايشان . ها رفتند" خودی" براين پايه، پرسشگر راديو صدای آلمان سراغ ) ١*
در جستجوی پاسخ، سراغ بسياری کسان که از « : مقدمه می افزايد درهمان 

وگو را  متأسفانه عمدتا دعوت به گفت. اند رفتيم هستند، يا بوده" ها خودی"
از " بسياری کسان" خوب بود که پرسشگر راديو، الاقل اسامی اين » .نپذيرفتند
وا " و " سی طلبیدمکرا" ها را نام می برد تا ما نيز داعيه " خودی" خانواده 
    ! اين بی چهره گی ها را بيشتر درمی يافتيم" نفسای 

نوشته ام اشاراتی پرسش انگيز نسبت به کارکرد مصاحبه شنوندگان  داشته و 
باشد که توجه فعاالن زندانيان سياسی و خانواده های اعداميان را نسبت به . دارد
اين امام زاده ها آبی گرم نمی بيش از پيش بر انگيزاند که از " عاليجنابان"اين 

شود ، آنان امروز نيز چون ديروز، سکوت را برهرچه لب باز کردن ترجيح می 
ها محلی از اعراب قائل نيستند و تنها به " غير خودی" دهند ، چرا که هنوز برای 

کسان شان " قداست " شان و حفظ" عمود خيمه نظام " و "  کيان اسالم"  حفظ 
   !نديشندازهر گزندی می ا

پرسشگر راديو از سعيد حجاريان می خواهد، نگاهش را درباره اطالع خويش از  
در اين گفتگویِ  کوتاهِ  و تامل برانگيز .  بيان کند۶٧ماجرای اعدامهای تابستان 

سعيد حجاريان در قبال سئوال شکوفه منتظری ، به چند جمله اکتفا کرد و می گويد 
بودم، ) خوزستان(عاون سياسی استانداری اهواز  که آن موقع من م با اين« : 
اما .  بگيرند  طلبان روی آن موضع الوصف بايد اين پرونده باز باشد و اصالح مع

ها و احزاب و نهادهای  اکنون که شرايط در داخل کشور مساعد نيست و رسانه
سعيد . جامعه مدنی قوی نيستند، امکان پرداختن به اين موضوع وجود ندارد

   ( ٢**سايت دويچه وله آلمان ( »يانحجار
آيا واقعا سعيد حجاريان ، آنزمان که رسانه ، تريبون و دهها نهاد بزرگ و کوچک 
مدنی به مدد اصالحات امثال ايشان پا گرفت، توانست کاری از پيش ببرد که 

اصالح " امروزايشان از کمبود آن می نالد و پاسخ به سئوال پرسشگر راديو را به 
   !حوالت می دهد؟" طلبان 

ديگر، يعنی محسن سازگارا را نيز در قبال " خودی " اجازه بدهيد تا پاسخ يک 
شما به عنوان فردی که :   وله دويچه« : سئوال. پرسش کننده راديو، دنبال کنيم

 چه ١٣۶٧های سال  ايد، از اعدام های متفاوت حاکميت گذرانده ای را در بخش دوره
ها را کی شنيديد؟ روايت آن چگونه بود و در مجموع  ر اعدامشنيديد؟ به عبارتی خب

، ۶٧من در سال « : پاسخ ايشان چنين است » بازتاب آن در دستگاه چه بود؟
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران  و در بخش صنعت 

ا تازه وقتی م.... متأسفانه اطالعات بيشتری از مردم عادی نداشتم. کشور بودم
ها  ها به تدريج به خانواده زيرا آن. متوجه شديم، چند ماهی از ماجرا گذشته بود

بايد صبر کرد . بنابراين من هم خبر بيشتری از بقيه نداشتم. دادند خبر اعدام را می
هايی مثل آقای پورمحمدی، وزير فعلی  تا اسناد اين حکومت منتشر شود و آ د م

مطمئنًا از دل وزارت .  به سخن در آيندکشور، که از عامالن کشتار بودند
اطالعات بايد منتظر بود تا اين اسرار منتشر شود و کم و کيف اين فاجعه و داليل 

البته آقای خمينی و پسرش احمد آقا، که در . گيری عجيب منتشر شود اين تصميم
د اما شايد در ميان اسنا. بودند، هر دو فوت کردند واقع مجوز اصلی را صادر کرده

و در همين گفتگو ، اعالم » .بيت رهبری آن زمان هم بشود چيزهايی را پيدا کرد
ی آن زد و خوردها ، هنوز زود است، که قضاوت کنيم و  اما درباره« : می دارد 

سايت ( » . ...است چرا که هنوز به تاريخ نپيوسته. مقصر اصلی را پيدا کنيم
   ! ن سازگارا است  اين جان کالم  محس)٣***دويچه وله آلمان 

خانم فاطمه حقيقت جو نيز بعنوان نفر سوم اين گفتگو، حرف زيادی ندارد و اعالم 
آن . دانم  ها را در ساختار حکومتی آن زمان نمی من بازتاب اعدام« : می دارد

و در بخش ديگری » . ساله بودم و اولين سال تدريسم در مدرسه بود١٩ها من  سال
ی شود و به درون مجلس ششم راه می يابد با زمی گويد  سالگی برون م١٩که از 

 زمان ما  من هنوز معتقدم در آن. گويم، در الويت کار ما نبود من فقط می...« : 
چرا که کسانی که . اما امروز وقتش است. کرديم نبايد اين موضوع را مطرح می
 ۶٧های  هايی اند، که دستشان به خون اعدام در رأس قدرت هستند، همان

  (۴****سايت دويچه وله آلمان ( » . ...است آلوده
در حق شان چه گفته ) حجاريان و سازگارا( ابتداء ببينيم که دوستان اين جنابان 

حجاريان ...« : محمد قوچانی روزنامه نگار در معرفی حجاريان می نويسد . اند
ر شيطان نفس غلبه او ب. ... آگاه ترين سياستمدار زمانه ما به شيوه کارجمعی بود

در تمنای راست کردن قامت تشکيالت به فرد، چنان در زمانه ، بلکه در تاريخ ما 
محمد ( » .در اين يکصد سال اخير، داشته است... نادر است که کمتر همتايی 

 تهران، ٧٩قوچانی، پدر خوانده و چپ های جوان، نشر نی، چاپ دوم، سال 
 حجاريان هر چند يک مقام امنيتی سعيد... « : او  می افزايد ) ١۴٢ و١۴١ص
، روزنامه نويسی اصالح طلب و )يا گنجينه ای از رازهای سر به ُمهر( سابق

ماخذ ( » بود....، مدرس ومحققی صاحب سخن)بی پروای مصلحت( راديکال
و ديگر اينکه بعد از روی کار آمدن و پيروزی محمد خاتمی، ) ١۴١پيشين؟، ص 

:  پرسش اساسی اين است که . به رئيس جمهور شد سعيد حجاريان مشاور عالی رت
، " تاريخ يکصد سال اخير" و در " گنجينه ای از رازهای سر به ُمهر" کسی که با 

بايد اين گونه در برابر ابعاد چنين جنايتی آنهم بعد از  . است" همتا" همچنان بی 
 ، ۶٧تان  سال بعد از ُکشتار تابس١٩  و  ۶٠سال بعد از سپری شده تابستان٢۶

   توطئه سکوت بر گزيند؟
محسن سازگارا از هيات « : محمد قوچانی  در مورد محسن سازکارا آورده است 

موسس و عضويت در شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا همراهی 
با بهزاد نبوی در وزارت صنايع سنگين ، راه درازی را سپری کرده بود تا به 

    (٧٧ماخد پيشين، ص ( » حلقه کيان بپيوندد
های وطنی ، بعد ازکارکرد های اوليه خويش ، طی آن سالها "  خودی" می بينيم  

اولی وارد بخش معاونت سياسی استانداری اهواز می شود .  حرفه عوض کرده اند
و دومی وارد نوسازی صنايع سنگين ايران می گردد و سومی که سن و سالش به 

ها  " پور محمدی " ، لذا توصيه می کند که سراغ امثال اين جنايت قطع نمی دهد 
با ! يا اسداهللا  الجوردی ها قصاب اوين رفته و نبش قبرش نماييم تا زبان باز کنند 

خانم حقيقت جو، جسارت کرده و پای اکنونيان را به : اينهمه منصفانه بايد بگويم 
    .ميان کشيده است

آگاهانه تالش می ورزند تا از زير " خودی" مسئله اساسی اين است که اين جنابان 
 نيزبه گونه ۶٧  شانه خالی کنند و از بر شماری ابعاد جنايت ۶٠بار جنايت کشتار
های "  خودی" تو گويی االن رسانه های جدی سراغ هر کدام از.  ای فرار نمايند 

ما طی آن سالها در بخش صنعت ، کشاورزی،جهاد و : ديروزی بروند ، می گويند
چند ميليونی بوده ايم و هيچ کدام مان در " امت " عمران مشغول خدمت به 

  !سرويس اطالعات ، سپاه ، امنيت و راه انداختن آن دستی بر آتش نداشته ايم
حال آنکه فراتر از آنچه از قول محمد قوچانی در بيان معرفی حجاريان آوردم در 

د حجاريان کاشی با نام سعي« : اقوال و کارکردش در اسنادی چند آمده است 
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از دانشگاه تهران و دکترای ) ليسانس مکانيک ( مستعار سعيد مظفری ، مهندس فنی 
فعاليت سياسی خود را از نهاد اطالعات . علوم سياسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران

) ری شهری " (محمدی نيک" در دوران وزارت . و تحقيقات نخست وزيری آغاز کرد 
به تدريج خود را از " مير حسين موسوی" پس از دولت . وزارتخانه بودمدير کل آن 

وزارت جدا ساخته و به مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوری پيوست و معاون 
( » .  ....که رئيس آن مرکزبود ، دست به همکاری زد" محمد خوئينی ها" سياسی 

د حجاريان مدير مسئول سعي) ۵٠٨  ، ص ١رضا گلپور چمر کوهی ، شنود اشباح،  ج
، نائب ريئس شورای شهر تهران، مشاور سياسی رئيس " صبح امروز" روزنامه 

    .، بود" اصالحات " جمهور و بنا به گفته اطرافيانش مغز متفکر 
با فروريزی نظام سلطنتی وسرازير شدن جماعت ريز و درشت آخوند بر سر کار، 

ن سالهای اوليه انقالب، دست خوش تغيير و امور امنيت و کار اطالعاتی  نظام از هما
اطالعاتی ها  موازی هم و در کنار يکديگر رشد کردند و .  جابجايی قدرت ها شد

رقابت اساسی آنها از يکديگر تنها بر سر چگونگی . ازهمه سو به جان مردم افتادند 
ن ، کسب اطالعات ونهايت اعمال سرکوب حول فعاالن سازمانها و احزاب سياسی ايرا

سرکوب زنان ، مليت های  تحت ستم در جغرافيای ايران، در هم شکستن شوراها و 
... بهايی ، اهل حق و( سنديکا ها و اتحاديه های کارگری ، سرکوب اقليت های مذهبی 

. و دگرانديشان سراسر جامعه و ترور مخالفان نظام در خارج از کشور بوده است ) 
ه جامعه از طريق جنگ و جدال دولت های وقت ، از تضاد آنها عمدتا در چگونگی ادار

دوران رياست جمهوری بنی صدر گرفته تا رجايی ، رياست جمهوری خامنه ای  و 
دولت  مير حسين موسوی و دو دوره  رفسنجانی ، خاتمی و تابه امروز نيزبه کثيف 

   .ترين شکل  ادامه دارد
" که خود نيزاز چهره های "  باقیعمادالدين"در اين زمينه، گفتگوی روزنامه فتح با 

 وزارت اطالعات ۶۴ما تا سال ... « : بشمارمی رود،  خواندنی است " اصطالح طلب 
نخست وزير برای خودش . قبل از آن سازمان اطالعات پراکنده ای بود. نداشتيم

نيروی انتظا می . سپاه برای خودش تشکيالت امنيتی داشت. تشکيالت امنيتی داشت 
ارتش برای خودش تشکيالت امنيتی داشت و اين پراکندگی فعاليت . ش داشت برای خود

لذا تصميم گرفتند که آنها را يک کاسه بکنند و . اطالعاتی خيلی هم خطر ساز شده بود
بحث ... « : وی ادامه می دهد » ....همه به يک سازمان اطالعاتی واحدی تبديل بشوند

اتی تبديل می شد به يک سازمان اطالعاتی، اين بود که وقتی آن همه سازمان اطالع
آن موقع آقای حجاريان به عنوان نماينده دولت .... تحت نظر چه کسی و با کجا باشد؟

در مجلس شرکت می کرد و ايشان به شدت از نظريه يک ساختار دموکراتيک 
دو لذا بايستی طرح تشکيالتی آن ريخته شود، يکی و ... اطالعاتی امنيتی دفاع می کرد 

 ۶۶ تا ۶۴اين است که عمال در آن دوره وزارت اطالعات از سال . سال طول می کشد
از زمانی که وزارت اطالعات جا . بيشتر در پی به اصطالح سازماندهی خودش بود

» ....افتاد و تبديل به يک سازمان جا افتاده ای شد، دهه دوم انقالب شروع می شود 
، ) بازخوانی قتل های زنجيره ای( اسی در ايران عماد الدين باقی ،  تراژدی دموکر(
از اينرو بعنوان شاهد مثال )۵۶ و۵۵  ، ص ٧٩ ، تهران نشر نی  ، چاپ اول سال ٢ج

بين دولت او و باندهای بازار ، موتلفه، :  در دولت مير حسين موسوی، می توان گفت 
ههای انقالب اسالمی حجتيه ، دادستانی مرکز و داديارهای دادسراهای شهرستانها، دادگا

مرکز و شعبات ، سازمان قضايی ، واحد های ضربت و لومپن های کميته های انقالب 
و گروههای ...)  جنداهللا و –ثاراهللا ( اسالمی ، گروههای ضربت سپاه پاسداران 

چماقدار حزب اهللا ، جدا از کارکرد شهربانی و ژاندارمری و ارکان ارتش ، همه و همه  
لذا از همان ابتداء . قدرت اطالعاتی با يکديگر در جنگ و جدال  بودند بر سر تصاحب 

سعيد حجاريان به همراه چند تن ديگر با سازماندهی «    به اينطرف۵٧قيام بهمن 
را با مديريت جديد راه اندازی " دفتر اطالعات و تحقيقات نخست وزيری " تشکيالت 
  ٧٠ره های اطالعاتی رژيم و در دهه  از مهم ترين مه۶٠حجاريان در دهه. می نمايد

سعيد حجاريان . و از مهندسين اين پروژه بود" دو خردادی " از کادرهای برجسته 
دفتر اطالعات و "  همين. معاونت ضد جاسوسی خسرو قنبری تهرانی را به عهده داشت

کميته هايی را نيز در ابتداء کار در ضد اطالعات ارتش و رکن دو تشکيل می ..." 
سر .  اين کميته ها،  همه کار اطالعاتی برای بقاء و دوام نظام انجام می دادند. دده

انجام اينکه افرادی همچون؛ سعيد حجاريان ، مرتضی الويری و ديگران در کانال های 
قانونی و مجلس تالش می کردند با تصويب اليحه ی، تشکيل وزارت اطالعات را که 

د ، فعاليت های اطالعاتی را در يک سازمان گسترده تماما توسط خود آنها تهيه شده بو
  «.هماهنگ سازند

ذکراين الزم است ؛ وزارت اطال عات رژيم اسالمی از بدو تاسيس با دو گانگی در 
بخش های برنامه ، سازماندهی ، «  بطوری که. ... مديريت خودش روبرو بود
ی و علی ربيعی و  با خود سعيد حجاريان ، عباس عبد۶٨جاسوسی، حفاظت تا سال 

اما بخش های عملياتی و اجرايی آن بر دوش فالحيان ، پور . ديگر همراهانش بود
معروف بود که در . گذارده شد ... محمدی ، محسنی اژه ای، حسينيان و سعيد امامی و 

( و سعيد راست ) سعيد حجاريان ( سعيد چپ . است " سعيد " وزارت اطالعات دو 
 يکی از جنايتکارترين ۶٧دوره قتل عام زندانيان سياسی در سال در اين ) سعيد امامی 

با . » اقدامات رژيم به وسيله وزارت اطالعات ، طراحی ، برنامه ريزی و اجراء شد
وقتی فالحيان بر سر کار آمد و پور . اينهمه وزارت اطالعات دست به دست می گشت 

" ين وزارت خانه ، به تاسيس  دوم خردادی ها نيز با ترک ا. محمدی هم جانشين او شد
اقدام ورزيدند و رياست آنرا موسوی "  دفتر مطالعات استراتِژک رياست جمهوری 

حاال  جناب حجاريان که اين همه در سازندگی و شکل . خوئينی ها به عهده گرفت 
پذيری وزارت اطالعات در آن سالها سهم داشته ، کامال خود را مسلوب اراده نشان می 

  به ادعای ۶٧ رها سازد و از کشتار۶٠خويشتن خويش را از زير بار کشتار دهد تا 
شانه خالی می کند و " بودم ) خوزستان( معاون سياسی استانداری اهواز " اينکه 

تو گويی در آن مقطع در زندان های اهواز کشتاری صورت نگرفت و . فرارمی  نمايد
ندان شان به کميته ها و خود مادران و پدران داغدار برای وصول ساک های فرز

همسران و فرزندان بيشماری  در زندان های اهواز . استانداری اهواز فرا خوانده نشدند
در پی قطع مالقات ها اين در وآن در نمی زدند؟  آيا می توان پذيرفت آدمی با مشخصه 

ه در عرص" راز های سر به ُمهر" سعيد حجاريان و با نقش مندی گسترده به آن همه 
اطالعات و امنيت کشور ، از ماهيت اين کشتار ها بی خبر مانده باشد ؟ اينگار ايشان 

وقتی مملکت « : يادشان رفته است که چند سال پيش طی گفتگويی اعالم داشته است 
من و . وقتی شرايط به سمتی رفت که با هم باشيم . در خطر بيفتد، بقا در خطر باشد

  به )٨۴ آذر٣روزنامه انترنيتی روز، ( » . ...ر می گيريمبادامچيان هم در کنار هم قرا
طلبان  اصالح«در نگاه » خشونت«و نفی » توبه ملی«ايرج مصداقی ،: ( نقل از مقاله 

  .۵ )***** ٢٠٠۶ ژوئيه۴  - ١٣٨۵ تير ١٣ سه شنبه -، سايت صداى ما »حکومتی
ه راست ترين گرايشات اسداهللا بادامچيان اين جرثومه بازارو مفلوک هيئت موتلفه، ک

نمايندگی می )  ره(نظام را از فردای قيام تا به امروز در کنارعسکر اوالدی ها و امام 
  .کنند

آيا اين حرف حجاريان تداعی گر نقل قول اکبر گنجی نيست ؟ گنجی که خودازنزديک   
ای  دربرمال کردن عوامل قتله- تا حدی دربساط شان بود-اين جانواران را می شناسدو 

طی پيش " فالحيان" و" مهدی هاشمی " زنجيره ای سياسی ودرمقام مقايسه بين محاکمه 
 چرا که با باال تررفتن، پای ٠ ازسعيد امامی باال ترنمی رويم٠٠٠: "فرضی گفت 

فالحيان وديگران به ميان خواهدآمد و اين به نفع نظام نيست که پای روحانيت 
نيت منوط به آن است که دامن آنها با اتصال به  قداست روحا٠درماجرای قتلها بازشود
عاليجناب سرخپوش وعاليجنابان خاکستری ، اکبرگنجی ، " ( قتلها چرکين وآلوده نشود

، البته امروز اکبر گنجی از آنروز )۵٣، چاپ هفتم ، ص ١٣٧٩ناشرطرح نو، سال 
حضرات برای حفظ  نتيجه آنکه اين .  جلو تر آمده و لی هنوز ليستی را ارائه نداده است 

لب فرو می بندند و خفه خون می . نيافتد " مملکت در خطر " و اينکه "  کيان اسالم"  
اين جانوران ماقبل تاريخ که مشحون ازخون و " قداست " گيرند، تا راه خود جويند و

نگردد و اينان بتوانند در سايه سار آن جانيان ، ننه من غريبه " آلوده "خونريزی است 
    !در آورند و همواره آی دزد و آی دزد کنندبازی 

اگربخواهيم برای آشنايی بيشتر نسل جوان جامعه  پيرامون محمد محسن سازگارا 
شناسنامه ای نوشته شود ، جدا از آنچه از قول محمد قوچانی آوردم ، در کوتاه سخن 

ه محسن سازگارا،از هيات موسس وعضويت در شورای فرماندهی سپا« : بايد گفت 
 ، عضو ۶٠پاسداران،  ازبرنامه ريزان سرکوب گسترده ی سال ها ی اوليه دهه

دفتراطالعات و تحقيقات نخست وزيری ،ازمديران ارشد سابق راديو و تلويزيون و 
 ، رياست هئيت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ۵٨مديريت توليد راديو درسال

ه در شورايعالی انفورماتيک و افتخار ايران، همچنين قائم مقام وزيربرنامه و بودج
عضو شورای سردبيری . نوشتن اساسنامه ی سپاه پاسداران را با خود يدک می کشد 

جدا ازاين سازگارا . نشريه های جامعه ، توس، گلستان ايران و غيره بوده است 
ماده ای ١٠ازهمراهان خمينی درنوفل لوشاتو ويکی ازتنظيم کننده گان اطالعيه 

، برای پايه ريزی سرکوب وحشتناک ١٣۵٩نی درهمراهی با بهزاد نبوی دربهمن دادستا
اد نبوی  در حق همکارسابقش سازگارا می بهز. نيروهای انقالبی درآ ن سالها بوده است

دريک جايی يک معاونت مهمی بود که آقای سازگارا مسئول آن بودند و خيلی « : نويسد
از کارهای سياسی هم که بايد در وزارت کشورانجام می شد و در اين معاونت به 

ال ماده ای دادستانی که درس١٠اعالميه«  : و ی ادامه می دهد » سرانجام می رسيد 
 صادرشد، در نخست وزيری تنظيم شد نه در وزارت کشورو يا دادستانی بلکه ۶٠

  ۶. ******به انجام رسيد» توسط معاونت سياسی 
همين سازگارا بعد ازآمدن به خارج از کشور، جدا از مقامات پيش گفته ، خود يک تن 

ه زعامت بعد تر نيز ب.  ميليون دات کام هم بوده است ۶٠از سخنگويان رفراندوم 
آنگونه که خود در گفتگو با راديو . دانشگاههای اياالت متحده آمريکا به آنجا سفر کرد 

مرکز اسناد نقض حقوق بشر در "اما در خارج از کشوربا ...«: دويچه وله بيان می کند 
امروز خود را سر پلی برای روشنگری » ... در دانشگاه ييل همکاری کردم" ايران

« بويژه " دانشگاه ييل آمريکا " ا گفته ، در چهارچوب سياستهای نسبت به راز های ن
  !به انجام می رساند » ۶٧ی کشتار  خصوص در رابطه با همين پروژه به

تو گويی با مردم همراه نبودن و با ساز سياست های جهانی سرمايه داری همراه شدن ، 
ايشان ، آنگونه بر فصل مشترکات چنين جنابانی است ، که ديروز در راس مسئوليت ه

چشم مردمان ما خاک پاشيدند و امروز نيز اينگونه خود را آتش بيار ميدان استراتژی 
جزواتی " بوش و محافظه کاران همراه او در برابر مردمان مان می شمارند تا با پخش 

   !خود را از بار کرده ها شان رها سازند" 
طرات توفيق عظيمی، عمق نگاهم را در اين ميان و از عناصر خودی ، تکه هايی از خا

تا در برابر تاللوايستادگی آن همه  جانهای زير آ وار دار، ا شکم را به . برانگيخت 
اندرونم فرو برم و بر آفريننده گان چنين جنايتی برای هزارمين بار تف و نفرتم را 

    ! برون ريزم که ريختم
هايش از سالن شش اوين  بند با هم تير، که همراه ٣٠توفيق عظيمی، ماجرا را از شب  

بندها را زديم و به صف ما را سوار  چشم« : دهد گونه شرح می شود، اين خارج می
در آن جا با خواندن . ما را به انفرادی آسايشگاه بردند... های اوين کردند بوس مينی

 آماده بايست رو به ديوار با چشم بند بايستيم و لباس خود را در آورده، اسامی، ما می
ها  پخش نکرده بودند،  هنوز اذان صبح را از بلندگو. های انفرادی باشيم رفتن به سلول

زد، تن  او فرياد می. که صدای يکی از شکنجه گران به نام مجيد قدوسی را شناختم
شود، نام خود و نام پدرتان را روی  کس زيرپوش نباشد و با ماژيکی که داده می هيچ

چند روز ... هايی که شهرستانی هستند نام  شهرشان را هم بنويسند آن. بدنتان بنويسيد
باز هم چشم بندزده آماده بوديم . ای ديگر خوانده شد پس از انتقال به انفرادی اسامی عده

رفتيم، تا رسيديم به ساختمان قديمی  پشت سر هم راه می. برای رفتن به دادگاه ويژه
در زيرزمين همين . بودند ه دادگاه اختصاص داده در طبقه دوم اتاقی را ب... اداری اوين

او استخر ا وين را، که جلوی » .ساختمان وسا يل دار زدن را مستقر کرده بودند
،  متعلق به اعدام شدگان" ِ هزاران دمپايی و کفش"آسايشگاه قرار داشته است، ديده با  آن 

، سايت اخبار "۶٧بستان سياه تا" ی  مقاله: توفيق عظيمی.(  بود که در استخر تلنبار شده
     /   ، به نقل از سايت دويچه وله آلمان١٣٨٣ مرداد ٢٣روز، 

html.,00,2750707,21440/article/dw/de.world-dw.www://http  
* 

html.,00,2750650,21440/article/dw/de.world-dw.www://http  
*١ 

html.,00,2750456,21440/article/dw/de.world-dw.www://http  
** ٢  

html.,00,2750642,21440/article/dw/de.world-dw.www://http  
***٣ 

html.,00,2750604,21440/article/dw/de.world-dw.www://http 
0irajmesdaghi_/siasat/src=php?file.show_article/web/org.sedayema.www://http

ht.1_7042006  
http//:azad.gooya.name/ politics/ archives /.35225 
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  *ديدگاه * 
رو ؟حقوق بشر با کدام ني  

رياحی. ح  
درراس اين  کسانی که خودرا . امروزه بازاردفاع ازحقوق بشر ودمکراسی بسيارگرم است

با تروريسم ودفاع  امپرياليسم امريکا بااعالن مبارزه . نيروها قرارميدهنداما متفاوتند
کارانه وخانمان براندازخود را گسترش دهد  ازدمکراسی وحقوق بشر تالش دارد سياست جنايت 

رقيب خود را درسراسرجهان باقلدری وجنگ ساالری تحميل   سروری منحصربه فرد وبی و
اسفبارآنرا     حقوق بشرامروزه ديگربرای همه کسانی که پی آمدهای  دل خراش و  آثار اين . کند

کشته، بيست ودوهزار زخمی،  درعراق تاکنون ششصدوپنجاه نه هزار : ديده اند پوشيده نيست
وآواره وهفته ای سه ميليارد دالر هزينه،  خانمان  بی هزار ون سيسصدبيش ازيک ميلي

زيست درميان نباشد که خود فاجعه ايست بسياربزرگ  برای کره ی  اگرصحبتی ازتخريب محيط 
ازهم  کشوری است : اکنون عراق وضعيتی بس وخيم ترازدوره حکومت صدام دارد . زمين

گروه، سازمان ويا کشوری  وهرگوشه ای ازآنرا  ) 1( گسيخته که هرج ومرج برآن حاکم است 
ديگرمساله فقط جنگ امريکا عليه عراق ونابودی  حاال . بيگانه اشغال و به نابودی کشانده است

جنگ بين اقوام و مذاهب نيزبه امری روزمره تبديل شده  ودامنه آن به  يک ملت نيست بلکه 
نيست و هفته ای  انه هيچ فرد مسيحی درامان ديگردرخاورمي. خاورميانه گسترش يافته است کل 

   ) 2.(باشد نيست که درروزنامه ها خبرازکشتار تعدادی ازآنها نيامده 
نکرده وحتی درزمينه  درافغانستان نيز وضعيت مردم بازمان حاکميت طالبان تفاوت چندانی 

اين  همان . دازسه چهارم اين کشورسلطه دار هايی وخيم ترهم شده و طالبان همچنان بربيش 
گذشته آنرا برای مبارزه با شوروی سابق تا  امريکا وشرکا در طا لبانی است که امپرياليسم 

خود  آن  برای تامين هزينه های جنگی  کردند وامروزه سازمان های مرتبط با دندان مسلح 
ل آنها درمناطق تحت کنتر نبوده وحتی کودکان بين شش تا دوازده ساله   ازهر جنايتی فروگذار

هوش کردنشان  بامواد کلروفرم ارگانهای بدنشان  آنها را می ربايند، وپس ازبی . درامان نيستند
آنها برای بازگشت به حاکميت پيشين خود حتی  )  3. ( ميرسانند را  درآورده  به فروش 

 مخدرهمچون دوره های پيش قاچاق مواد  ). 4( پيشوايان مذهبی را گوش تا گوش سرمی برند  
تشکيل می دهد  چون طالبان وگروه های هموند آنها را  منبع اصلی درآمد گروه های بنيادگرايی 

تا پيش ازحمله  ). " 5. ( ادامه دهد وبااين درآمدهاست که طالبان توانسته است به حيات خود 
ورد انبارشده توسط اين سازمان درحدود دوميليارد دالر برآ امريکا به افغانستان ارزش هروئين 

نه امريکا، نه نيروهای ناتو يا کشورهای دست نشانده آنها هيچکدام قادربه   ) 6." ( ميشد
مسبب آن بوده اند وبا گرم  سهل است، از رهگذر شرايط جديد که خود . جلوگيری ازآنها نيستند 

   . سودهای ميلياردی دست پيداکرده اند نگهداشتن تنورجنگ درکل خاورميانه به 
شهروندان  عدد سيا در کشورهای آسيا، اروپای شرقی وخاورميانه، ربودن زندانهای مت

همين دولت های  به اصطالح  قانونی وبا توافق محرمانه ی  کشورهای ديگر بدون هيچ مجوز
کردن آنها تاسرحد مرگ وديوانگی، شانه خالی  زندانی وشکنجه  )  7( دمکرا تيک غرب  

مهورامريکا ودهن کجی اوحتی به قوانين حقوقی ی رئيس ج کردن ازهرگونه پاسخ گويی 
، جنايت هايی که درزندان های گوانتانامو،  )9( وکشورخود  ) 8( المللی  وجزايی بين 

ناتو ودرمجموع  ، سوء استفاده ازقرارومدارهای  )10(ابوغريب وديگرکشورها مرتکب شدند  
يی،  زکشورهای اروپابرفرا وسيستماتيک هزارودويست وچهل وپنج پروازغير قانونی 

تاييد شده، همگی گوشه های تاکنون شناخته  سکوت برگزار وحتی درمواردی  پروازهايی که با
ودمکراسی دول امپرياليستی بخصوص نومحافظه کاران وکارورزان جهان  شده ی حقوق بشر 

يک فن اصلی آن  فردر تئوريسين های . اين  البته سياست تازه ايی نيست. گستری سرمايه است 
به حد اقل رساندن دولت :  برندگان اوليه ی  آن هايک و ميلتن فريدمن اند وتاچر وريگان پيش 

نابودی کامل آن ، برداشتن هرگونه قيد و بند از بازار، مخصوصا  رفاه و هرکجا که بتوانند  
 آنها کشورهای پيرامونی، جائی  که توليدات اضافی کشورهای متروپل بايد به  بازارهای 

کنترل کننده ی تورم را  سرازيرشودو به حد اقل رساندن نقش دولت، دولت بايد  فقط نقش  
مدافع حقوق کارگران  ازجمله اقداماتی بود که  داشته باشد و مبارزه با اتحاديه های کارگری 

يک دهه  تاچر. گرفت" نئوليبراليسم" اين برنامه اقتصادی بعدها نام  . تاچردرانگليس پياده کرد
  يکسان برای همه درنابودی دستآوردهای سوسيا ل دمکراسی کوشيد و ماليات سرانه به  کامل 

   .زمينه سازبرانگيختگی  آنان شد وسياست مستعمراتی اودرمورد اسکاتلند ) پال تکس( 
شدو پس ازآن  بود که   سياست نئوليبرالی جهانی سازی ابتدا درشيلی وسپس درانگلستان پياده  

درجهت فائق آمدن بربحران دهه  های هفتاد  اليستی درراستای ادامه تالشهای خود دول امپري
بست سياسی واقتصادی دوره زمامداری گورباچف که بااصالحاتی  وهشتاد قرن گذشته  ازبن 

کردند  به اقتصاد بازارودمکراسی برآن بود تا شوروی راازتالشی برهاند، استفاده  معطوف 
 اين سياست نوين جهانی سازی   .   يلسين درروسيه تحقق بخشيدندوهمين سياست را به کمک

ازآن پس سراسراروپای شرقی را  " وحقوق بشر بازارآزاد، دمکراسی " سرمايه تحت عنوان 
حکومت های ديکتاتوری . آسيای مرکزی وخاورميانه کشيده شد درنورديد ودامنه آن به 

خاورميانه  ، ناکارآمد وبی نهايت مرتجع  اروپای شرقی وحکومت های  ديکتاتوری وپوسيده 
مرتجع وفاسدی که  وآسيای مرکزی جای خود را به حکومت های دلخواه مذهبی ، 

بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی،  ازنظرامپرياليسم بين المللی بهتر ميتوانستند دستورات 
 حزبی فاسد به -ای دولتاوليگارشيه. عملی سازند سپردند پيمان ناتو وکنسرنهای فراملييتی را 

وحقوق  بازارآزاد غسل تعميدداده شدند تا ردای دمکراسی  در  تبديل و سرمايه دار خودکامگان 
ازنظرامپرياليسم را به سبک  بشر به تن کنند واين بارهمان ديکتاتوری های غير قابل قبول 

 ديگرکسی  برای قتل حاال. گوناگون خانگی به پيش برند استبدادهای شرقی  وباکمک مافياهای 
بازارآزاد هدايت شده  وکشتارروشنفکران ودگرانديشان  دراين کشورهای  تازه به راه راست  

ازنيم قرن که اعدام درآن کشورملغی بود آنرا  لهستان مجازاست پس ازبيش . مرثيه سرنمی دهد
شنفکر، بيست  رو و بگنجاند وآقای پوتين مجازاست  بيش ازصد دوباره درقانون اساسی 

دراين کشوردرهرچهل دقيقه يک زن . هنرمند وروزنامه نگاررا بقتل برساند نويسنده، 
باکالشينکف پاسخ داده  دراثرخشونت وتجاوزمی ميرد يا به قتل ميرسد ودرگيری های  سياسی  

شکنجه واعتراف گرفتن اکنون برای  زندانهای رمانی ومجارستان برای  ) 11.(ميشود
آيااين همان بازارآزاد، دمکراسی وحقوق بشری  ! اشکال ا قانونی است وبی امپرياليسم امريک

کرده  سابق طرح ريزی " سوسياليسم واقعا موجود" امپرياليستی برای اردوگاه   نبود که دول 
ی شرق  به راه   که  دول غربی  درکشورهای تازه آزاد شده ..بودند؟ انقالبات مخملی و
غرب برای هرکشوری به ارمغان ميآورد  ق بشر و دمکراسی ای که انداختند  نشان داد که حقو

  : همه جا بدون استثنا يکسان است 
  آزاد تجاری  وادارکردن  همه اين کشورها به ايجاد مناطق آزاد واردات کاال و مناطق -1 
کشورمناطق آزاد   25 در1970سا ل " اگردر.  رواج بردگی کار به  ناانسانی ترين شيوه-2 

ميليون انسان در ذلت و نا انسانی   کشورحدود چهل و دو 116ی وجود داشت امروزه درتجار
شش و نيم ميليون کودک بين شش تاده ساله درخانه ها   ) 12."( ترين شرايط به کارمشغولند

داده  تا سن ده سالگی بجای دستمزد تنها سه وعده غذا به آنها " می کنند و و رستورانها کار 
اين ) 14.(کارگران چينی هفده ساعت کار در روز با ماهی شصت يورو برای )  13." (ميشود

منطقه خليج فارس و امارات، کارگران  مثال در . کار برده وار مرز جغرافيايی نمی شناسد
سه ساعت در راه اند تا دوازده ساعت کارکنند و روزانه  ساختمانی روزانه از شارجه به مدت 

و  آنها مجبورند در ساختمانهايی شبيه سربازخانه زندگی کنند . افت کننددري دوازده دالر دستمزد 
خبرنگارخارجی در  وقتی يک . هرکدام دو سال يکبار حق دارند به خانواده های خود سربزنند

  اين پول ها از کجا می آيد که يد دوبی ازرونالد کک مديرعامل کنسرن استراباگ پرس
ساختن بزرگترين برج جهان به ارتفاع هشت صدو  ای منظورپولهايی که در اين کشور بر(

پاسخ داده بود که کسی  نميداند و کسی نه مالياتی مطالبه ) گذاری ميشود هشت متر سرمايه 
اضافه کرده  بودکه  می کند نه دستورالعملی برای رعايت محيط زيست درکار است و سپس  

هم اکنون دوبی ."  قضايا نهفته است  رمز بر پا شدن قارچ گونه  آسمان خراش ها در همين "
روزانه تبديل شده است و بيش از پنج برابر جمعيت يک  به بزرگترين کشور برده  داری کار 

   .             هزار نفری آن کارگرروزمزد دارد  ميليون و سيصد 
 دانشگاه  ييل امريکا در پال کندی ، مورخ انگليسی واستاد .  گسترش شکاف طبقاتی -3 

حدود چهل وپنج  ميليون امريکايی زيرخط فقر "  : مصاحبه ای با مجله اطريشی پروفيل گفت 
.!" داريم همزمان هم ما بزرگترين مجموعه افراد ميلياردر در سطح  جهان را  زندگی می کنند، 

                         :                                                                      وباالخره )   15(
های دست نشانده مرتجع   مداخله واشغال نظامی کشورهای ديگر و  سرکار آوردن دولت -4 

اين سياست ها با پايه ای ترين  مفاد حقوق  کاربرد . مذهبی، نظامی يا ناسيوناليست افراطی
 اعالميه 23نگاهی به ماده ی . امضا کرده اند مغايرت دارد بشرکه همين دول همگی آنرا 

  :                                                                     بشرمی افکنيم درآنجا آمده است جهانی حقوق 
  ." همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی درمقابل کارمساوی مزد مساوی بگيرند)"1
دارد که زندگی دريافت  هرکسی که کارمی کند حق دارد مزد منصفانه ورضايت بخشی ) " 2

تامين کند ودرصورت لزوم باديگروسايل  اووخانواده اش را موافق حيثيت وکرامت انسانی 
  ."  حمايت اجتماعی کامل شود

تشکيل دهد ويابه  هرشخصی حق دارد که برای دفاع ازمنافع خود با ديگران اتحاديه ) " 3
اده را درنظربگيريم وسوال کنيم چند م تنها کافيست همين ) 16." (اتحاديه های موجود بپيوندد

موظف به رعايت اين مواد ميداندو آنرارعايت می کند؟  کدام دولتی درجهان امروزخودرا 
غول صنعتی ومالی جهان، چهل ويک ميليون امريکايی ازبيمه درمانی  درامريکا، بزرگترين 

گ وميرکسانيکه درصد مر محرومند وطبق تحقيقات انستيتوی پزشگی آکادمی های ملی امريکا  
ازبيمه شدگان بيشتراست، که ساالنه رقمی حدود  ازبيمه درمانی محرومند بيست وپنج درصد 

رس معنی ميدهد، ودرايالت ميشيگان که ازجمله اياالتی است که سطح   هيجده هزار مرگ زود 
تهييه خدمات بيمه درمانی  بيکاری درآن بسيارباالست، دولت محلی سه برنامه برای قطع کامل  

  )  17. ( کرده است
  

تماميت خواهی  چه دراين کشورهای دارای دمکراسی بورژوايی وچه درکشورما که حکومت  
اند وحمله به يکی بمعنی ازبين بردن  برآن حاکم است مساله آزادی ونان بايکديگر گره خورده 

ی های مدون المللی را دورميزند تا اوال بتواند آزاد بوش قانون ملی وبين . ديگری است
کشورخود وديگرکشورها رازيرپابگذارد وثانيا درداخل و درخدمت به کنسرن  درقانون اساسی 

بگيران را ازنان خود  های سرمايه داری  به بيکارسازی های ميليونی دست بزند ومزد وحقوق  
 نمی شود تا بتوان دهه ها حقوق معوقه درکشورما حق ايجاد تشکل مستقل داده . محروم کند

کيسه گل وگشاد آقازاده ها وسرمايه داران رنگارنگ ريخت  را دزديد وبه ... کارکران، معلمين و
"  اقدام عليه امنيت کشور" ، يا " مخالفت بانظام" طلبانه  را تحت نام  وهرصدای حق 

  .                                                                      درگلوخفه کرد 
زودترنهادهای مستقل   فی نيست که اين رابطه تنگاتنگ بين نان وآزادی را ازهمه تصاد

و سوسياليست درک کردند وعليه آن به  راديکال مردمی،افراد ونيروهای مترقی، برابری طلب 
کاک شات ،الين کات رل و الک نوو سه نفراز سوسياليست  ازاين جمله بودند پال . پاخواستند

در همان دوران تاخت و تاز تاچر به دستآوردهای طبقه کارگر، جنبش که   های انگليسی 
اسکاتلند سازمان دادند و  نافرمانی  مدنی را همراه با ديگرپيشگامان مبارزه با نئوليبراليسم در  

سرانه که بزرگترين ضربه  برپيکر تهيدستان  با تشويق مردم به خودداری از پرداخت ماليات 
دراين جنبش . ميکرد برنامه تاچر را  باشکست روبرو ساختند ای محروم بود و آنها را ازحق ر

شرکت داشتند و  کارگر و هم توده ی روشنفکرعليه تاچريسم و برای حق خود گردانی  هم طبقه 
) 18.(بورژوادمکرات اسکاتلندهمراه بودند سوسياليست ها باجناح چپ کنوانسيون قانون ساالر 

داری ،اين  بيکاران ومحرومان جامعه بودند که عليه نغض  يه درهمه کشورهای متروپل سرما
يا  بشروحقوق اوليه فردی و شهروندی خود عصيان کردند ونه احزاب سياسی   حقوق 

چپ، فعاالن اجتماعی  مثال درتظاهرات جنوا درايتاليا افراطيون . جناههايی  ازدولت های حاکم
ثبات بودند ومحصول انقالب پسافورديسم  ی کاتوليک ، توده ی وسيعی که دارای شغل های ب

وزنان هم دراعتراض  به هدايت ضعيف چپ وبی کفايتی  همراه باروشنفکران، معلمين 
جهانی  حرکت های ضد . وهم عليه بيکاری وفالکت روزافزون به خيابانها ريختند جانشينان آنها 

که امروزه ديگرحتی   است سازی ازسياتل تا پورتوالگره، جنووا ونايروبی همگی نشان داده
يورش لجام  رويارويی با در سازشکار اتحاديه های کارگری  و احزاب چپ و سوسياليست 

.                                                    ازاعراب ندارند وتوده ها ازآنان روی گردانده اند گسيخته جهانی سازی سرمايه محلی 
  

اجتماعی ديگرنقاط   جهانی سازی درامان بوده و نه ازجنبش های کشور ما نيز نه از يورش
سياسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنکی که  سهل است، از رهگذر آسيب های . جهان بی خبر

بيشتربه اندازه ی ستمديدگان ديگرجوامع بشری رنج برده است  حدود سه دهه  ديده است اگرنه 
نيروهايی که  بنابراين همه ی . ليبرالی موجود را داردسازمانيابی وعصيان عليه نظم نئو وزمينه 
ميدهندومنتظرناجی خارجی نشسته اند  را ) 19" ( فعال همه باهم عليه جمهوری اسالمی" شعار

تاکيد می .." سمت گيری تحول طلبانه" معروفند وبر" استحاله طلب " وهمه ی نيروهايی که به 
آنهم .." آميز هستند ادين درکشورازطريق مسالمت خواهان  يک تحول دمکراتيک بني"  کنندو  

دريک ) 20. (دست توده های ستمديده ونه اجرای واقعی آن به .." تاکيد برحقوق بشر" با 
آنها به جنبش . قدرت مردم وترس ازسازمانيابی مستقل آنان بی ايمانی به : مولفه باهم مشترکند

درچارچوب اين  اله طلبان هنوزهم می خواهند استح. اعماق جامعه پشت کرده اند اجتماعی ازدل 
بدين ترتيب وباچنين خط مشی !! کنند نظام باقی بمانند وحقوق بشررا بامقاومت به آن تحميل 

مبارزه ی طبقاتی واقعی مانع ايجاد می کنند و آنهايی که سقوط  ايست که برسرراه  شکل گيری 
نظامی بيگانگان  ند تا به کمک پول ونيروی پی آن در شاهنشاهی  برايشان فاجعه بود نيز نظام 

افشای اين هردونيرو درهمه ی زمينه ها  . بارديگراستبدادی موروثی رابرکشورمان مسلط کنند
  . بايد وظيفه هميشگی هرانسان آزاده وبرابری طلب  باشد وتقويت جنبش اجتماعی ازپايين 

          2007فوريه . 25                  آرش                                      : از مجله  
توسط نشر بيدار در هانور آلمان  رياحی، . ترجمه ی ح" مارکسيسم وحقوق بشر"کتاب  • 

              .مالحظه نمائيد" راه کارگر" را در سايت زيرنويس ها                          .منتشر شده است

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



 9

  *ديدگاه * 
  در ضرورت تشکيل کميته های سوسياليستی

 بينا داراب زند
در ابتدا بايد متذکر شوم که به عقيده ی من، اما نه تنها من، تئوری و تفکر بايد در 
خدمت حل مسائل و معضالت واقعی و عينی مبارزه طبقاتی قرار گيرد و نه صرفًا جهت 

پس قبل از آنکه بخواهيم با خود و ! دل با ديگریارضاء کنجکاوی های ذهنی و يا ج
يکديگر به طرح سوأل و پاسخ بپردازيم، بهتر است نگاهی به واقعيات عينی انداخته و 
نيازهای مبارزه طبقاتی را درک کرده و در حقيقت به شيوه ی ماترياليستی طرح سوأل 

 که فقط کمونيست ها برای آنهايی(همواره بزرگان تفکر از جمله فردريش انگلس . کنيم
بر اين مهم تأکيد کرده اند که فرموله کردن سوأل صحيح، ) را حامل حقيقت می دانند

  .خود نيمی از پاسخ را يدک می کشد
به تفصيل در مورد آنچه که از شرايط " چپ انقالبی و تشکالت کارگری"من در مقاله 

 و راه حل خود را چه از عينی درک کرده و نياز مبارزه طبقاتی می پندارم صحبت کرده
اما خوشبختانه در . لحاظ استراتژيک و چه از لحاظ تاکتيکی و عملی طرح کرده ام

همين يکی دو ماهه، در فضای تئوريک و در زمينه پراتيک، مباحث مطروحه دقيق تر 
گشته و مخالف و موافق، با منطقی محکم و بعضًا سست پايه، به ارائه نظرات خود 

نچه که من در تجربه عملی و از موضوعات مباحث مطروحه درک می آ. پرداخته اند
کنم آنست که، مسئله ی خاص امروز ما، چگونگی ايجاد پيوند ميان روشنفکران 

اينکه در چنين شرايطی بيائيم و در . انقالبی سوسياليست و توده های کارگری می باشد
، "ونيست ها قائل نمی شودمارکس در مانيفست تفاوتی بين کم"مقاالت خود بگوييم که 
در ديدگاه مارکس و مانيفست بين کمونيست و توده ی کارگری "و يا مطرح سازيم که 
، اين واقعيت را که در حال حاضر روشنفکران انقالبی از فرصت "ديوار چين نمی کشند

همنشينی و هم صحبتی با طبقه کارگر محروم اند و از اعتبار و اعتماد بين طبقه ی 
رخوردار نيستند را نفی نکرده و طبقه کارگر را همچنان در شرايط عدم دستيابی کارگر ب

مسلمًا هيچکس جز روشنفکران رفرميست و . به علم مبارزه طبقاتی تنها می گذارد
ليبرال از اين جدايی استفاده نمی برند و با آسودگی خاطر بر توهمات کارگران سوار 

پس بهتر است آنانی . دوق ديگری می کشانندشده و آنان را از يک صندوق رأی به صن
که منافع طبقه کارگر را در نظر دارند، خارج از پيشفرض های تئوريک و حساسيت 
های گروه گرايانه، آنچنان که مدعی هستند، هميت به خرج داده و راهکارهای توفيق 

نه مطرح بر اين تفرقه و جدايی را ارئه داده و نصيحت های خود را فعًال، در اين زمي
چرا که در غير اينصورت، برداشت ما از ارائه ی مباحث و مقاالت بی ربط . سازند

ايشان، نفی واقعيت عينی به سود فرضيات ذهنی و در راستای منافع طبقه ای غير از 
  .طبقه کارگر خواهد بود

، صريحًا اين "پرچم سرخ"نوشته ِی " تعرض و تدافع در جنبش کارگری"مثًال مقاله ِی 
اقعيت را که تمامی روشنفکران انقالبی فعال در جنبش کارگری به آن معترفند نفی و

بنابراين در ديدگاه مارکس کمونيست ها روشنفکرانی نيستند : " کرده و با بيان اينکه
که تئوری انقالبی را به طبقه کارگر انتقال می دهند،انها بخشی از جنبش کارگری هستند 

در واقع برای مارکس تمايز بين .رو جنبش قرار می گيرندکه در تئوری و پراتيک پيش
روشنفکر تئوريک با کارگر پراتيک اساسا وجود نداشت زيرا در ديدگاه او صف بندی 
انقالب کارگری با ضد انقالب بورژوايی عينيت خود را نه از جايگاه فرد در ارتباط با 

 اين متد هر روشنفکر يا در.ابزار توليد بلکه از واقعيات مبارزه طبقاتی می گيرد
کارگری که از ديدگاه طبقاتی بورژوازی جدا و پيشرو بودن خود را در پراتيک مبارزه 

اساسًا ) همانجا." ( طبقاتی نشان دهد کمونيست و بخش پيشرو جنبش کارگری است
با " پرچم سرخ. "صورت مسئله را پاک کرده و در مقابل معضل کنونی لنگ می اندازد

زير " پيشروان طبقه کارگر"و " روشنفکر انقالبی"ندن نقش تاريخیِ  يکسان نمايا
، با در نظر گرفتن اينکه اين نظر در شرايطِ  جدايی اين دو قشر "کمونيست"عنوان 

مطرح می شود، در عمل نقش رهايی طبقه ی کارگر را به روشنفکران انقالبی محول 
هستند، پس " کمونيست"بی نيز کرده و به ما اميد می دهد که چون روشنفکران انقال

تفاوتی با کارگر کمونيست نداشته و نيازی به ايجاد پيوند و تلفيق اين دو قشر وجود 
می " نظرات مارکس در مانيفست"و اين تفکر را با رجوع به آنچه که خود . ندارد

حکم می کند ) مارکسيستی(در صورتيکه روش ماترياليستی . می سازد" مستدل"خواند 
يعنی نشان دهد که اين . ن ادعايی را بر مبنای واقعيات تاريخی به اثبات رساندکه چني

جدايی و تفاوت در چه مقطعی و در روند کدام همگرايی و توسط کدام گروه روشنفکری 
  .و کارگری به تلفيق و همسانی تبديل گشته است

عضل را در راه حل اين م) قسمت دوم" ( چپ انقالبی و تشکالت کارگری"من در مقاله 
هيچ اصراری هم بر اين . دانسته و معرفی کرده ام" کميته های سوسياليستی"تشکيل 

نهاد های "می توان آنها را . ندارم که حتمًا اين طرح با همين نام مورد اطالق قرار گيرد
حتا الزم نمی دانم که . و يا هر نام ديگری" هسته های کمونيستی"خواند و يا " انقالبی

مهم ترکيب اين کميته ها ست که بنظر ما می . ه آن را به يک نام بخوانندلزومًا هم
بايست مرکب از روشنفکران انقالبی و آن قشر از کارگرانی باشد که برای پذيرفتن 

يا بعبارت ديگر همنشينی و مطالعه و بحث و . سوسياليسم علمی آمادگیِ  بيشتری دارند
شخص کارگران و همفکری برای يافتن جدل در مورد مسائل و مشکالت روزمره و م

بهترين راه حل بدون فدا کردن اهداف استراتژيک طبقه کارگر بر مبنای علم مبارزه 
من معتقدم که با گذار از اين روند تلفيقی است که می توانيم واقعيت موجود را . طبقاتی

پرچم " که شرايطی. به شرايط مطلوب و در راستای منافع طبقاتی پرولتاريا تغيير دهيم
يعنی شرايط از ميان رفتن تمايزات و تفاوت . نيز با نفی واقعيت، مطلوب می داند" سرخ

تنها با گذر از چنين روندی ! های روشنفکران انقالبی و آماده ترين قشر طبقه کارگر
است که در نقطه ای می توان به درستی ادعا کرد که تمايزی بين روشنفکران انقالبی و 

بدون آنکه راه را برای "! کمونيستيم" کارگر وجود نداشته و همه پيشروان طبقه
روشنفکر رفرميست و پر کردن خالء آگاهی پيشروان طبقه کارگر با تئوری های 

  .سازشکارانه باز گذاريم
نيستند که مخالف طی کردن چنين " پرچم سرخ"البته اين تنها روشنفکرانی مانند 

نشان دادم که " البی و سقراط های جنبش کارگریچپ انق"در مقاله . روندی می باشند
گروه ديگری از روشنفکران و پيشروان طبقه کارگر که ُمَبِلغ بدبينی کارگران به 
روشنفکران انقالبی و کوشش ايشان برای تلفيق با جنبش کارگری هستند نيز مخالف 

مسموم گذر از چنين روندی بوده و معتقدند که اصوًال قشر روشنفکر حامل نظرات 
ايدئولوژی بورژوازی است و همنشينی با ايشان باعث انحراف مبارزه کارگران خواهد 

آن کارگرانی که معتقد به اين عقيده گشته اند در حقيقت گول آن دسته از . شد
روشنفکرانی را خورده اند که از همنشينی روشنفکران حامل سوسياليسم علمی با قشر 

 مهم نيست که انگيزه ی ايشان برای تبليغ چنين .پيشروی طبقه کارگر هراس دارند
مهم اينست که در چنين شرايطی که قشر پيشروی طبقه کارگر . نظری چه می باشد

عمومًا تحت سيطره ی تئوری های رفرميستی قرار دارد، از طرح و تبليغ مباحث 
 از سوسياليسم انقالبی محروم مانده و ايشان را از تمايل به همنشينی با اين گروه

  .روشنفکران بر حذر می دارند
به نوشتاری می پردازيم که " پرچم سرخ"پس از بيان مطالب ذکر شده در نوشتار 

منتشر " نقدی بر مقاله تعرص و تدافع جنبش کارگری" رفيق تقی روزبه با عنوان
را معادل با " کميته های مخفی"او در اين نوشته هر گونه فعاليت در . ساخته است

او به خيال خود دارد با خط مشی ای مبارزه . قرار داده است"  تيمی چريکیخانه های"
را از طبقه " پيشروان طبقه کارگر"و يا " روشنفکران انقالبی"می کند که قرار است 

جدا کرده و هر يک را به طرفی فرستاده و دوباره انقالب و حکومت آتی را به دست 
ش می کند که معضل اصلی در شرايط کنونی اما فرامو. بدهد" برگزيدگان طبقه کارگر"

صحبت بر سر اين نيست که آيا الزم است روشنفکر کمونيست با مبارزات ! چيست
بقول آمريکايی (روزمره طبقه کارگر پيوند برقرار کند يانه؟ بلکه سوأل ده هزار دالری 

خصی رفيق روزبه با ارائه ندادن راه حل مش. چگونگی برقراری اين ارتباط است) ها
، شايد نا آگاهانه، "کميته های مخفی"برای ايجاد چنين پيوندی و محکوم نمودن تشکيل 

وظايف روشنفکران انقالبی را به شرکت در مبارزات روزمره و صنفی طبقه کارگر 
  .محدود می کند

از وظايف توده هاِی (!) او پس از اعتراض به طرح جدا سازی وظايف کمونيست ها 
دربيرون ازطبقه همانطورکه "کمونيست"روشنفکران : " دارد کهکارگر ی اعالم می 

تجربه بيش ازسه دهه درکشورخودمان نشان داد،بدون آميختن با جنبش طبقه کارگرراه 
همانطورکه کارگران نيزبی اتکاء به تجربه وآگاهی تاريخی وهمبستگی .بجائی نمی برند

ی نهفته درخود را به فعليت با پيشروان وعناصرآگاه خود قادرنيستند همه ظرفيت ها
بنابراين مسأله نه در جدائی و درتقابل قراردادن اين دو،بلکه دقيقا درضرورت .برسانند

بهم آميختن آنها،يعنی فائق آمدن برشکافی است که بين فعالين ومدعيان 
شکافی . کمونيستی،ومبارزات طبقاتی واقعا موجود، و بين تئوری و پراتيک وجود دارد

 با انواع و اقسام تئوری های انحرافی و البته ماهيتا بورژوائی،توجيه و که همواره
اگر زمانی اين شکاف درستايش مشی چريکی و نبرد های . الپوشانی شده و می شود

حماسی روشنفکران جدا ازتوده کارگران، وجايگزين کردن نقش بی همتای چريک 
کردن نخبگان روشنفکرو قهرمان توجيه می شد،اکنون می تواند در تئوری متشکل 

و سپس وظايف کمونيست ها . " کمونيست درکميته های مخفی جداگانه، بازتوليد شود
پس شاخص اصلی فعاليت کمونيستی آن است که آنها : " را اينگونه فرموله می کند

هرگزهدف وفعاليت اصلی خود را به سطح اين يا آن حزب ومنافع اخص اين يا آن بخش 
 آن گرايش تنزل نمی دهند،بلکه آنها درهمه حال و درهرحزب و از طبقه و اين يا

وابسته به هرگرايشی که باشند قبل ازهرچيز ازمنافع عمومی مجموعه طبقه و تقويت 
آن ها همواره مناديان اتحاد صفوف طبقه و منافع . صفوف آن ها حمايت می کنند

دقيقا . ندگی آنعمومی مجموعه جنبش پرولتری هستند و نه منادی تجزيه و پراک
براساس همين راهبرد است که اکنون و در شرايط پراکندگی صفوف کارگران،دفاع 
ازهمکاری گرايشات گوناگون مدافع جنبش پرولتری برای تقويت صفوف هم بسته 
با (کارگری حول مطالبات مشخص و بيواسط کارگران نظير،حق تشکل های مستقل

ثابه وظيفه کمونيستی تنها راه برون رفت و مطالبات معيشتی به م) پذيرش تنوع آن
و البته قرارندادن نطرات و گرايشات اخص خويش دربرابر . ازوضعيت کنونی است

منافع عمومی هرگز به معنی اين نيست که اين گرايشات بايد نظرات و منافع اخص 
آنچه که طلب می شود . خويش را کناربگذارند و برای آن مبارزه نظری و عملی نکنند

مانا اولويت منافع عمومی متعلق به مجموعه طبقه بر منافع اخص متعلق به خويش ه
و اجتناب ورزيدن از قرار گرفتن اين منافع اخص دربرابر منافع اعم، و از جمله . است

قرار گرفتن آن به عنوان پيش شرط همکاری و مبارزه مشترک،همه نيروهای مدافع 
 )همانجا." (طبقه کارگر

ئه شده از طرف رفيق روزبه دو ايراد اساسی وارد است، يکی در فضای به راه حل ارا
  اول اينکه اين توصيه مشکلی از ! : پراتيک و ديگری تئوريک

به ما نمی گويد در شرايط کنونی چگونه و از . مسئله اصلی جلوی پای ما بر نمی دارد
و .  پايان دهيمچه طريقی بايد به جدايی روشنفکران سوسياليت انقالبی و طبقه کارگر
و دوم اينکه، . اين اصل، توصيه ی ايشان را در حيطه ی پراتيک ما بی ارزش می کند

سخن ايشان روشنفکران انقالبی را دعوت به علنی گری کرده و به ما توصيه می کند 
و از . که وظايف خود را محدود به درخواست های صنفی و فوری طبقه کارگر کنيم

ِ  دمکراتيک، يعنی ضرورت تشکيل حکومت شوراها تبليغ و ترويج برنامه  حداقلی
بعنوان جايگزين ماشين حکومتی سرمايه داری و برنامه حداکثری، يعنی پيشبرد مبارزه 
طبقاتی تا محو کامل روابط و مناسبات سرمايه داری و سازماندهی الزم برای دستيابی 

ير اينصورت ايشان می چرا که در غ. به اهداف انقالبی طبقه کارگر خودداری کنيم
بر حذر داشته و به تشکيل " کميته های مخفی جدا از توده"بايستی ما را از تشکيل 

برای پيوند با آماده ترين قشر طبقه کارگر تشويق می " کميته های سوسياليستی"
آنچه ايشان به ما پيشنهاد می کنند، هم اينک توسط چپ های رفرميستی چون . کردند

، با "چپ های انقالبی"تفاوت ما، بمثابه . و اکثريتی در حال اجراستفعالين توده ای 
اينست که ما معتقديم عالوه بر شرکت در مبارزات صنفی و ) چپ های رفرميست(ايشان 

روزمره کارگران بايد به تبليغ و ترويج برنامه های حداکثری دمکراتيک و 
ه بايد طبقه کارگر را برای سوسياليستی بين طبقه نيز بپردازيم و باز هم معتقديم ک

" علنی گری"واضح است که چنين اهدافی با . رسيدن به چنين اهدافی سازماندهی کنيم
  .انجام نمی شود

را که لزوم " چپ انقالبی و تشکالت کارگری"در پايان بخشی از قسمت دوم مقاله 
گر را پيشنهاد می کند تکرار کرده تا هم روشن" کميته های سوسياليستی"تشکيل 

باشد " پرچم سرخ"ارائه شده توسط " کميته های مخفی"تفاوت اين پيشنهاد با پيشنهاد 
و هم بر صحت چنين راه حلی برای پاسخ به نيازهای ضروری کنونی جنبش کمونيستی 

البته کميته های سوسياليستی که کارگران و ديگر سوسياليست ها را :" تاکيد شده باشد
نمی باشد و اساس کار حزبی را تشکيل داده " وينیتشکل ن"در خود جای می دهد، 

اين کميته ها نيز محدود به محل کار نبوده بلکه در مناطق و محله های کارگری . است
حاضر بوده و به سازماندهی کارگران و خانواده های ايشان، همچنين دانشجويان و 

ميته های محدود کردن نقش ک. زنان و ديگر جنبش های اجتماعی مشغول بوده اند
سوسياليستی به کارخانه ها، بيانگر ديد بسيار محدود و سطحیِ  پيشنهاد دهندگان آن 

چپ انقالبی در زمان . نسبت به مبارزه ِی طبقه کارگر و اهداف استراتژيک آن می باشد
گزينش عملکرد و تاکتيک های خود بايد همواره هدف نهايی را مد نظر داشته و 

پس اگر هدف نهايی سوسياليست های . آنها است اتخاذ کنداشکالی را که مناسب با 
انقالبی انتقال قدرت به شوراهای کارگری در محل کار برای کنترل توليد و ابزار توليد و 

  است،) لغو سيستم کار مزدی(مالکيت ابزار توليد و روند توليد خالصه اجتماعی کردن 
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  رافشانگزارشی از اعطای مدال حقوق بشر به دکتر ناصر ز
 سپتامبر امسال ١٨را در  ٢٠٠٧مجمع قضات آلمان فدرال ، مدال حقوق بشرسال 

اين مدال هر دو سال يکبار به رسم سپاس و . به دکترناصر زرافشان اهدا نمود
تقدير به وکال، قضات و يا تشکل های حقوقی که در دفاع از حقوق بشر و آزادی 

تا چند . اه می گذرند ، تقديم می شودهای بنيادين از آزادی و جان خود در اين ر
روزقبل از بازگشائی کنفرانس قضات مشخص نبود که آيا به دکتر زرافشان اجازه 
. خروج داده خواهد شد و آيا ايشان شخصا قادر به دريافت مدال خواهند بود يا نه

 . گفتنی است که ايشان از بليط دوم برای خروج از کشور استفاده نموده بودند
 آقای کريستف فرانک، دبير کل مجمع قضات آلمان به خانم ديبلر گملين ،دکتر ابتدا

ناصر زرافشان ،ميهمانان و اعضای شرکت کننده خير مقدم گفته و به معرفی 
ايشان ضمن اشاره . تاريخچه اعطای مدال حقوق بشر از طرف اين مجمع پرداخت
رزه برای حقوق بشر به فعاليتهای دکتر زرافشان برای حقوق بشر و اهميت مبا

. اظهار داشت که وظيفه اين مجمع حمايت دائمی از برندگان اين مدال می باشد
دبير کل مجمع قضات آلمان ابراز خوشنودی نمود که رئيس جمهور آلمان فدرال ، 

  .  سپتامبر با دکتر زرافشان مالقات خواهند نمود١٩آقای هورست کهلر در روز 
شان توسط خانم هرتا ديبلر گملين، وزير سابق خطابه قدردانی از دکتر زراف

کميسيون حقوق بشر "دادگستری آلمان فدرال و نماينده پارلمان آلمان و دبير کل 
ايشان در سخنان خويش اشاره .مجلس آلمان قرائت شد" و کمک های انسانی

نمودند که دکتر زرافشان از سرزمين زيبائی می آيد که بناها و باغ های بسيار 
ومردمان مهربان و تحصيل کرده ای دارد که شرايط تيره و سختی را می زيبا 
متاسفانه هيچگونه تغييری در وضعيت حقوق بشردر ايران ايجاد . " " گذراند

. همين چند هفته پيش عکس های اعدام های جمعی انتشار يافت.نشده است
سان ها را با ماموران اعدام با نقاب سياه برای ترساندن مردم در معابر عمومی ان

جرثقيل به دار می آويختند حق و عدالت در اينجا هدف نيست و اين اعدام ها 
خانم هرتا ." چيزی بيشتر از ايجاد جو وحشت و ژست های عامه پسندانه نيست

جدائی دين از دولت امری الزامی بوده و تحقق حقوق " ديبلر گملين افزودند که
ما اروپائی ها بايد در شورای ." می گيردبشر تنها با جدائی دين از دولت صورت 

امضا . حقوق بشر سازمان مللل متحد بر جهانشمول بودن حقوق بشر تاکيد کنيم
پيمان های بين المللی حقوق بشر دولتها را موظف می سازد تا قوانين خود را با 
اين پيمان ها مطابقت دهند و آنها را موظف می سازد که قوانين حقوق بشر را 

  ". و تضمين نمايندرعايت 
ايشان سپس در رابطه با مسئله شکنجه در رابطه با زندانيان گوانتنامو، مورد 

اين " مورات کورناتس و المصری و يا پروازهای مخفيانه سازمان سيا گفتند که 
نشان ميدهد که ما بايد حتما در اينجا ، در کشور خودمان نيز سياست حقوق بشر 

خانم هرتا ديبلر گملين به وضعيت بد خارجيانی که . يم خود را بطور جدی دنبال کن
غيرقانونی در آلمان زندکی ميکنند اشاره کرد و گفت اجازه ندهيم که حقوق بشر 

  ." در حد دعای يکشنبه و يا در حد فقط اعطای يک مدال باقی بماند
برای حقوق بشری که جهانشمول است بايد از همه " ايشان همچنين گفتند که

ايشان .ن حقوق بشر در همه جا و تا آن جائی که می توانيم بايد حمايت کنيممدافعي
اما بايد برای دوستان ايرانی شما، برای خانواده : " خطاب به آقای زرافشان گفتند

ها و کسانی که در تهران تحصن کردند و در مقابل زندان اوين جمع شدند و گفتند 
 زيرا اين کار با خطر همراه -ريسک کردندکه بايد در اينجا تغييراتی انجام شود و 

از شما تقاضا می کنم که هر وقت .  تقدير کرد و به آنان احترام گذاشت -است
برگشتيد سالم و احترام ما را به حاميان خود برسانيد و بگوئيد که ما با احترام 

سپس مدال حقوق بشر به دکتر زرافشان توسط ." فراوان به آنها فکر می کنيم
ابتدا دکتر زرافشان . کل محمع قضات آلمان فدرال، آفای فرانک اهدا شددبير 

ازمجمع قضات آلمان فدرال و سازمان عقو بين الملل تشکر نمود که او را در 
دوران زندان حمايت کردند و دراهميت همبستگی جنبش جهانی حقوق بشر در 

جه به شواهد امر دفاع از فعالين حقوق بشری سخن گفته و اظهار داشتند که با تو
 جامعه ای آزاد ، 

ايشان در سخنان خود به . برابر و همراه با صلح در ايران امکان پذير است
  تناقض دفاع آمريکا و اروپا در دفاع از حقوق بشر اشاره کردند و گفتند که 

اين تناقض خود باعث می شود که اين کشور های مدعی حقوق بشر نتوانند از 
ايشان سپس به تشريح پرونده قتل های . ور ها دفاع کنندحقوق بشردر ساير کش

موسوم به رنجيره ای پرداختند که به خاطر پيگيری در امر اين پرونده و مشخص 
شدن نام مسئولين قتل ها خود ايشان به زندان افتادند و از پيگيری اين پرونده به 

ی خود گفتند دکتر زرافشان در ادامه صحبت ها. اين طريق جلوگيری به عمل آمد
که تغيير به حکومت قانون و حقوق بشر تنها از طريق يک جنبش قوی و از 

در ايران يک . پائين انجام می شود و از باال تغييری نمی تواند صورت گيرد
جنبش قوی زنان با خواست برابری و برای حقوق زنان وجود دارد، جنبش 

د برای حقوق کارگران دانشجوئی برای آزادی و دمکراسی و اتحاديه های جدي
" بسياری از اين فعالين دستگير ويا در خطر دستگيری هستند تا . مبارزه می کنند

  ." بهای تالش خود را بپردازند
آرزو می کنم اين فعالين سياسی از حمايت " ايشان در ادامه سخن خويش گفتند که

طرف اعطای مدال حقوق بشر از . و همبستگی کامل در خارج برخوردار شوند
مجمع قضات آلمان نه تنها به من بلکه به جنبش دفاع از حقوق بشر در ايران 

سخنان دکتر زرافشان با استقبال شديد حاضرين در مراسم قرار گرفت و  ." است
  . جمعيت برای ادای احترام با کف زدن های ممتد به پا خاستند

 که به طور مراسم اعطای مدال در کنترل کامل نيروهای انتظامی برگزار شد
در کنفرانس مطبوعاتی که پس از اعطای .گسترده ای در محل حضور داشتند

سئواالت . جائزه صورت گرفت، دکتر زرافشان به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت
پيرامون قتل های زنجيره ای و اعدام های اخير فشار بر فعالين جنبش زنان، 

ران از آقای زرافشان در مورد يکی از خبرنگا. دانشجويان و کارگران دور می زد
  . مردی پرسيد که به هنگام اعدام لبخند بر لب داشت

 سپتامبر ١٩ -متن بيانيه مطبوعاتی دفتر رياست جمهوری آلمان فدرال برلن 
٢٠٠٧    

رئيس جمهور آلمان فدرال، آقای هرست کهلر امروز با برنده مدال حقوق بشر 
وکيل . اصر زرافشان مالقات نمودندامسال اتحاديه قضات آلمان، آقای دکتر ن

ايرانی امسال مدال حقوق بشر را به خاطر زندانی شدن برای دفاع از حقوق بشر 
ايشان از دهه هفتاد ، از زمان رژيم گذشته از حقوق زندانيان و . دريافت نمود

 ١٩٧٩بعد از انقالب معروف به انقالب اسالمی . عليه بی حقوقی مبارزه کرده اند
 ويژه عليه تحقيرات مذهبی ، اجتماعی و جنسيتی فعاليت حقوقی می ايشان به

  . در اين اواخر از آزادی بيان دفاع می نموده اند. کردند
بعد از قتل چند نويسنده و فعال سياسی ايشان در حمايت از حقوق بازماندگان اين 

را به سپس خود مورد اتهام قرار گرفتند که موارد جزئی پرونده . پرونده برآمدند
 سال زندان محکوم شدند و ۵ ايشان به ٢٠٠٢در سال . مطبوعات خبر داده اند

در دوران محکوميتشان با اقدام به يک اعتصاب غذا توجه همگان را به اين 
مسئله جلب نمودند که از معالجات ضروری پزشکی ايشان ممانعت به عمل می 

رسيدن دوران محکوميت  ، دکتر زرافشان قبل از به پايان ٢٠٠٧در بهار . آيد
مدال حقوق بشر مجمع قضات آلمان فدرال هر دو سال . خود از زندان آزاد شد

يکبار به يک قاضي، دادستان و يا وکيلی اعطاء می شود که به گونه ويژه ای 
 .برای تحقق حقوق بشر تالش نموده باشند

……………………………………  
   زندانی سياسی درمعرض اعدام4استمداد خانواده های 

 زندانی سياسی در معرض اعدام 4بنابه گزارشات رسيده از زندان کارون اهواز 
اين چهار زندانی چندين ساله که ابتدا در زندانهای مخفی وزارت اطالعات و .هستند

در طی دوران زندان تحت وحشيانه ترين شکنجه . سپس به زندان کارون منتقل شده اند
 داشتند تا به اتهاماتی که وزارت اطالعات های جسمی و روحی  وزارت اطالعات قرار

اين چهار زندانی به .به آنها نسبت داده بود در مقابل دوربينهای تلوبزيون اعتراف کنند
  :نامهای 

 به اتهام داير کردن 1384 شهريور 12 ساله که در تاريخ 20حمزه سواری .1 
افراشتن پرچم کالسهای قرآن در مسجد محل و تحريک شرکت کنندگان عليه نظام بر

  اهواز است
  زامل باوی. 2
  عبدالمام زائری.3
  ناظم بريهی.4

اين چهار زندانی محکوم به اعدام هستند وپس از اعدام آقايان محمد علی سواری و 
جعفر سواری خانواده های آنها را درنگرانی فزآينده ای قرار داده وازکميسرای عالی 

نهای حقوق بشری خواستار دخالت عاجل حقوق بشر سازمان ملل متحد  و تمامی سازما
  .برای متوقف کردن حکم آنها هستند

  آقايان محمد علی 1386 شهريور 20الزم به يادآوری است که  در روز سه شنبه 
)  از فرهنگيان خوزستان(  ساله، دارای مدرک ليسانس انکليسی40سواری که حدود 

 دستگير شد او متهم به 1384 شهريور 10 فرزند که در تاريخ 6متاهل و داری 
ترجمۀ کتابی بنام مزرعۀ حيوانات از انکليسی به عربی است   به هدف ايجاد شورش 

  در خوزستان ، نام گذاری فرزندانش  به نامهای عايشه و عمر، تبليغ وهابيت
در . بنا به گفتۀ خانواده اش در پرونده او هيچ اتهامی بنام بمب گذاری وجود ندارد

ش به وی و خانواده اش ابالغ نمودند که حکم ايشان از اعدام به ابد  هفته پي4حدود 
  تقليل يافته

 دبيرستان ودر 2 ساله مجرد تحصيالت 22جعفر سواری برادر آقای محمد سواری 
شعار : او به اتهام .  هنگام خروج از منزل دستگير شد 1384 شهريور 9تاريخ 

آقای جعفر سواری را . ديگرنويسی ،شرکت در تظاهرات ضد حکومتی و اتهمات 
  .مجبور به مصاحبه تلويزيونی کردند و اين مصاحبه هم پخش گرديده

خانواده سواری طبق معمول هر سه شنبه برای مالقات با فرزندانشان به زندان مراجعه 
می کردند ولی وقتی که هفتۀ گذشته برای مالقات با عزيزانشان به زندان کارون 

اين در . لغو گرديده )امنيتی(گفته شد که مالقات زندانيان سياسی مراجعه نمودند به آنها 
صورتی بود که همان روز آنها را اعدام کرده بودند و به خانوادۀ آنها برای آخرين بار 
اجازه مالقات با عزيزانشان داده نشد و حتی به آنها خبر اعدام فرزندانشان اعالم نشد و 

پس از اطالع از اعدام عزيزانشان  آنها . ع يافتندآنها از طريق رسانه های گروهی اطال
برای تحويل گرفتن اجساد فرزندانشان به ارکانهای مختلف مراجعه کردند ولی ارکانهای 

نهايتا آنها را به دادستانی اهواز احاله دادند . مربوطه  انها را به ديگرياحله می دادند
د و از طريق محافظين دادستانی که در آنجا اجازه مالقات با دادستان به آنها داده نش

عليرغم گذشت   .رفتاری غير انسانی با اين خانواده های دردمند داشتند روبرو  گرديدند
  چندين روز از اعدام فرزندانشان هنوز از تحويل اجساد آنها خوداری می کنند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، خواهان متوقف کردن موج اعدامها و لغو 
يشگی حکم اعدام در ايران است و از جامعۀ جهانی خواستار اقدامات عملی برای هم

 زندانی در 4پايان دادن به اعدامهای گروهی در ايران و بخصوص متوقف کردن اعدام 
  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران                                        .اهواز است

  2007 اگوست 17 برابر با 1386 شهريور 26

.............................................  
  در ضرورت تشکيل کميته های سوسياليستی>  بقيه

) شوراها(می بايست که بتواند از قدرت سياسی به دست آمده و روابط حاکميت نوين 
و همچنين می بايست فرهنگ کار و زندگی اجتماعی را در سطح کل جامعه . حراست کند

اين اهداف را نمی توان تنها با استقرار قدرت در محدوده ِی . داده و مسلط کنداشاعه 
کارخانه و محل کار به دست آورد، بلکه بايد با تشکيل شوراهای مناطق و محله ها کل 

و الزمه ی رسيدن به . جمعيت جامعه را نيز درگير اعمال مستقيم قدرت سياسی نمود
کميته های سوسياليستی در محل کار و مناطق و چنين اهدافی، در حال حاضر، تشکيل 

و اشاعه نظرات و افکار ... محله های زندگی کارگران و دانشجويان و زنان و 
کمونيستی و استفاده از هر موقعيتی برای دامن زدن به اعتراضات مردمی و اقدامات 

  )همانجا." (مستقيم در سطح گسترده ِی اجتماعی است
  سالم دمکرات   -  2007 سپتامبر 23يكشنبه 

............................................ 
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*ديدگاه   
 نلسون ماندالی فلسطينی

تقسيم مناطق فلسطينی به حماسستان در نوار غزه و سرزمين فتح در نوار غربی 
فاجعه ای برای فلسطينی ها ، برای صلح و همچنين برای . فاجعه ای بيش نيست

  .مردم اسرائيل
ريت سياسی و نظامی اسرائيل از اين تقسيم بندی خوشحال و خوشبخت اما رهب

هر آنچه برای فلسطينی ها بد " است و دقيقا با برنامه اش مطابقت دارد اينکه
در واقع اين طرح و اين برنامه ای ". است برای اسرائيلی ها خوب خواهد بود

همچنان می است که از همان ابتدا بر سياست صيهونيستی رهبريت می کرد و 
  .کند

 در ساحل 1933شائيم آرلوسوروف يکی از رهبران صيهونيسم که در سال 
تآلويد به قتل رسيد اين سياست صيهونيستی را در آخرين سخنرانی خويش 

هر آنچيزی که برای عربها بد است نمی تواند برای :" محکوم نمود و گفت
ت برای يهودی ها يهودی ها خوب باشد و هر آنچيزی که برای عربها خوب اس

  ". هم نمی تواند بد باشد
  آيا فلسطينی ها اين تقسيم بندی ها را از سر خواهند گذراند؟ 

اين طور بنظر می رسد که شانس از سر گذراندن اين مسئله روز به روز کوچکتر 
  .می شود و شکاف ميان حماس و فتح روز بروز عميق تر و بزرگتر می شود

ی با پرزيدنت محمود عباس در راس شان حماس را طرفداران فتح در نوار غرب
باندی که از ايران پيروی نموده و توسط . بعنوان باند فناتيک ها محکوم می کنند

ايران رهبری می شوند و بمانند آيت اهللا های ايران مردمشان را بسوی بدبختی 
  . می کشانند

متحد شده و به طرفداران حماس از اين شکايت می کنند که عباس با اشغالگران 
در تبليغات هر دو طرف نفرت کامل و خشونت بر عليه . مردم خيانت می کند

  .ديگری اين خصومت را هرروز تازه تر می سازد
بسياری از فلسطينی ها از اينکه راهی . وضعييت درست بمانند يک بن بست است

ياری ديگر بس. برای خالصی از اين اوضاع پيدا نمی کنند کامال بيچاره و ناراحتند
مثال عفيف صفيح رئيس نمايندگی . تالش می کنند راه حل های مناسبی بيابند

فلسطين در واشنگتن پيشنهاد می کند که دولتی فلسطينی از کارشناسان کامال بی 
البته شانس چنين . طرف تشکيل شود که نه عضو حماس باشند و نه عضو فتح

  . پيشنهادی تقريبا صفر است
.  خصوصی در راماال اکثرنام مروان برقوتی شنيده می شوداما در صحبت های

مردم در آنجا می گويند که وی کليد حل معما هر دو اين اختالفات را در دست 
برخی مروان ). اختالفات بين حماس و فتح ، اختالفات اسرائيل و فلسطين. ( دارد

  .را در واقع نلسون ماندالی فلسطينی می دانند
نکه مروان چه به لحاظ فيزيکی و چه به لحاظ کاراکتر پر در واقع با وجود اي

حرارت و فعالش تفاوت های بسيار با ماندالدارد اما جهات بسيار مشترکی هم 
. اول اينکه هر دو آنها در زندان قهرمانان ملی شدند. ميان اين دو وجود دارد

.  نمودندهردو ازمبارزه مسلحانه  پشتيبانی. هردو به جرم تروريسم محکوم شدند
 از تصميم کنگره ملی آفريقا مبنی بر آغازمبارزه مسلحانه 1961ماندال در سال 

پشتيبانی ) البته نه بر عليه غير نظاميان سفيد پوست( بر عليه دولت نژادپرست 
 سال در زندان بسر برد زيرا که حاضر نبود آزادی خود را در مقابل 28وی . نمود

مروان هم از مبارزه مسلحانه  سازمان تنظيم . ردتعهد به عدم مبارزه مسلحانه بخ
  . فتح پشتيبانی نمود و از اين رو بارها به حبس ابد محکوم گرديد

من در . اما هر دو آنها برای صلح و آشتی حتی قبل از زندان رفتن تالش نمودند
 زمانی که مروان در يک تظاهرات سازمان گوش شالوم 1997 ماه مه 1تاريخ 

اين تظاهرات بر عليه . نزديک بيلينز شرکت نموده بود او را ديدمدر دهکده ای 
 سال 5. بنای شهرک مودين ايليت که تازه شروع شده بود سازمان داده شده بود

  . بعد زمانی که مروان محاکمه می شد ما در دادگاه تظاهرات نموديم
لين بار فدوا من برای او. هفته گذشته ما ازخانواده مروان در راماال ديدار نموديم
صورت او از اشک نمناک . برقوتی را در مراسم خاک سپاری ياسرعرفات ديدم

ما در ميان انبوه جمعييت عزا دار ايستاده بوديم و سروصدای اطراف ما کر . بود
  . از اين رو تنها توانستيم چند جمله با هم ردوبدل کنيم. کننده بود

که شنيد تدی کيتز يکی از فعاالن او اينبار آرام و بر خود مسلط بود وزمانی 
سازمان گوش شالوم که در تظاهرات دادگاه ناخن پايش را قربانی مروان کرده 

زمانی که ما برای تظاهرات به دادگاه رفتيم ازسوی پليس بطور : بود خنديد
خشونت بار با ما برخورد شد و يکی از پليس های قوی هيکل با پوتين هايش 

  . ندل بر پای داشت کوبيدروی پای تدی کيتز که ص
بزرگترين فرزندش هم بدون . شغل فدوا وکالت است و مادر چهار فرزند است

فدوا زنی مرتب با موهای روشن است .  ماه در زندان بسر برده است6محاکمه 
خانواده مروان . در واقع تمامی افراد خانواده اش بجز مروان موی بلوند دارند

 دهکده نزديک بيرزايت زندگی می 6ی باشند که در خانواده ای پر نفوذ قديمی م
دکتر مصطفی برقوتی که دکتری فعال در مسائل حقوق بشری است از اقوام . کنند

. خانواده مروان در آپارتمانی دلپذير زندگی می کنند. دور مروان و فدوا می باشد
 به خانه من خوش" در کنار در ورودی آپارتمان به انگليسی نوشته شده است

يکی از . درون خانه با عکس ها و نقاشی های مروان تزئين شده است". آمديد
نقاشی ها مروان را در دادگاه نشان ميدهد که دست های دستبند زده اش را چون 

زمانيکه ماموران امنيتی در جستجوی . بوکسور ها باالی سرش نگاه داشته است
رچم اسرائيل را بر بالکن او بودند سه روز تمام خانه اش را تصرف نمودند و پ

فدوا جزء قليل کسانی است که می تواند مروان را . خانه وی آويزان نمودند
  .  البته نه بعنوان وکيل بلکه بعنوان فاميل نزديک. مالقات کند

 زندانی فلسطينی در زندان های اسرائيل بسر می 11000در حال حاضر درحدود 
 نفر از خانواده اش را مالقات کند 5تواند اگر حساب کنيم که هر زندانی می . برند

البته هر .  نفر از اين زندانی ها ديدار نموده اند 55000پس ميانگين در حدود 

مالقات کننده برای مالقات زندانی احتياج به يک جواز مخصوص دارد و بسياری به 
 به جواز فدوا هم برای هر مالقات احتياج. لحاظ امنيتی از داشتن جواز محروم می شوند

. دارد که به او اجازه وارد و خارج شدن به زندان بدون توقف در اسرائيل را می دهد
 سال است و 16اما سه پسر مروان اجازه ديدار پدر را ندارند زيرا که سن آنها باالی 

از اين رو دختر .  سال اجازه ديدار از پدران خود را خواهند داشت16تنها فرزندان زير 
  .  می تواند به همراه مادرش پدرش را مالقات نمايدخردسال مروان

تا کنون کسی در ميان مردم فلسطين اين همه مشهور و مورد عالقه نبوده است در اين 
  . جهت هم وی بمانند نلسون ماندال زمانی که در زندان بسر می برد است

وجه ربطی به اين اتوريته به هيچ . دليل آتوريته مروان را بسادگی نميتوان توضيح داد
منسب باالی وی در فتح ندارد زيرا که اين جنبش از سازماندهی با سلسله مراتب 

از زمانی که مروان تنها يک فعال ساده در دهکده اش بود تنها . روشن برخوردارنيست
در واقع او از آتوريته . بشکرانه شخصييتش توانست خود را در سازمان باال بکشد

جنگ ميان حماس و فتح در . ه مسائل ظاهری وابسته نيستآرامی برخوردار است که ب
او تاثيری نگذاشته است و حماس هم مواظب است که حمله ای به وی نکند و زمانی 
که ليست زندانيان برای معاوضه با سربازان زندانی گيالد شاليد تنظيم گشت نام مروان 

  .اشتبا وجود اينکه يکی از رهبران فتح بود در رديف نخست قرار د
بيانيه مشهور " مروان کسی بود که به همراه رهبران زندانی سازمانهای ديگر 

تمامی فراکسيون های . را تنظيم نمود و فراخوان ائتالف ملی را صادر نمود" زندانيان
" بيانيه مکه" اين بيانيه بستری برای . فلسطينی اين بيانيه را مورد قبول قرار دادند

الفی هرچند کوتاه مدت را برای ائتالف ملی خلق نمايد و قبل بود که توانست دولتی ائت
از اينکه اين پيمان از سوی طرفين امضا گردد قاصد بسوی مروان فرستاده شد تا 
موافقت وی را دريافت نمايد و زمانی که موافقت مروان حاصل گرديد تازه آنزمان 

  .ديگران هم اين پيمان را امضا نمودند
آنها .  به من کمک کرد تا من به عقيده طرفداران مروان پی برممالقات من در راماال

تالش می کنند تا از جو نفرتی که رهبران هر دو طرف دعوا را محاصره نموده است 
  برخی از آنان . تاثير نگيرند وازهم پاشيده نشوند

بروشنی بر عليه  آکسيون های حماس موضع می گرفتند ولی با اين وجود تالش می 
 بنظر آنان طرفداران حماس بر عکس . به ريشه ها بپردازندنمودند 

طرفداران فتح هرگز در غرب نبوده اند و ازدانشگاه های خارجی ديدن نکرده اند و 
دنيای مذهبی آنان از طريق سيستم آموزشی مذهبی فرم داده شده است و بعد فکريشان 

زادی بخش فلسطين بسيار تنگ است ومجموعه اوضاع بين المللی که در آن جنبش آ
  . مجبور به حرکت است برايشان بسيار بيگانه است
در آخرين انتخابات حماس اميدوار :" يکی از کسانی که با من صحبت نمود می گفت 

 درصد آراء را بدست آورد تا بدينوسيله مشروعيت جنبشش را قوت 40 تا 35بود که 
 آورد و اين برايشان غيرمنتظره اما بعدا با تعجب ديد که اکثريت آراء را بدست. بخشد
اين اشتباه . آنها نمی دانستند با اين همه آراء چه کنند زيرا که طرحی کامل نداشتند. بود

آنان بود که بجای ايجاد دولتی ائتالفی دولتی بنا نمودند که تنها اعضايش اعضای 
  .  بودندآنها عکس العمل های بين المللی و اسرائيلی را غلط تخمين زده. حماس بود

طرفداران مروان از انتقاد از خود ترسی ندارند و به عقيده آنان فتح بی تقصير  در 
آنچه که در نوارغزه اتفاق افتاد نيست و اين جنبش عاقالنه عمل ننمود زمانی که 

برای مثال آنها محمود الظهر را که وزير . رهبران حماس را دستگير و تحقير نمود
تگير نمودند و تحقير کردند و ريش او را بريدند و نام خارجه دولت حماس بود دس

اين خود دليلی برای اين نفرت سوزان . رقاصه ی معروف مصری رابر وی نهادند
  . الظهر و همکارانش بر عليه فتح است

من تا کنون هيچ تکذيبی برای ادعای حماس مبنی بر اينکه محمود داهالن مشاور 
 به همراه آمريکائی ها حمله ای نظامی را طرح امنيتی و مشاور اسبق محمود عباس

) و اسرائيلی ها( داهالن فرد مورد عالقه آمريکائی ها . ريزی نموده است نشنيده ام
اعتقاد داشت که اگر وی با تسليحات و پول مسلح می شد می توانست نوارغزه را 

رد عمل شود و اين مسئله باعث گرديد تا حماس تصميم بگيرد در ابتدا وا. بازپس ستاند
حتی خود حمله ای مسلحانه را انجام دهد و از آنجا که اکثريت افکار عمومی از حماس 
پشتيبانی می کرد و داهالن را که خيانت با اشغالگران را پيشه کرده بود طرد می کرد 

داهالن سپس از سوی عباس به تبعيد فرستاده . لذا حماس توانست بسادگی برنده شود
  . شد

از آنجا که خالد ماشال رهبر حماس در دمشق .  در نوار غزه قرار داردمرکز حماس
زندگی می کند و بر خالف هر دوی نمايندگانش ريشه ای درنوار غزه ندارد از اين روی 
احتياج به پول دارد تا بتواند موقعييت خود را قوت بخشد و مسلما ايران اين پول را در 

 در اينجا عالقه مند بودم برخی از نقطه نظرات طبيعتا من. ( اختيار وی قرار می دهد
حماس را بشنوم وبيان کنم اما اين مسئله کامال غير ممکن است زيرا که نمی شود 
بنوار غزه رفت و تمامی کسانی که از حماس طرف صحبت ما بودند همگی در زندان 

 .)های اسرائيل فرستاده شده اند
  ست بيرون آيند؟چگونه می خواهند فلسطينی ها از اين بن ب

چگونه می توانند آنان بارديگر رهبريتی ملی بنا نمايند که از سوی تمامی بخش های 
مردم در نوار غربی و نوار غزه مورد پذيرش قرار گيرد؟  که بتواند مبارزه ملی را به 

  پيش برد و اگر امکان صلح باشد با اسرائيل پيمان صلح ببندد ؟؟؟؟؟
ارند که اگر اسرائيل به اين نتيجه گيری برسد که خواهان طرفداران برقوتی اعتقاد د

صلح است در اين صورت مروان از زندان آزاد می شود و نقش محوری در آشتی 
درست بمانند نلسون ماندال زمانی که وی در آفريقای جنوبی از زندان . خواهد داشت

اد پرست را ديگر آزاد گرديد و دولت سفيد پوست به اين نتيجه گيری رسيد که دولت نژ
برای اينکه اطراف ما هم چنين وضعييتی به وجود آيد می . نمی تواند سرپا نگاه دارد

بايست نيروهای صلح اسرائيلی  کارزار بزرگی را درميان افکار عمومی براه اندازند و 
  . خواهان آزادی مروان از زندان باشند
  در اين صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 از طرفين فلسطينی اعتقاد ندارد که آهود المرت يک پيمان صلح به هيچ وجه کسی
هيچ کسی  .خواهد بست و اگر هم اين کار را کند بعدا به آن جامه عمل خواهد پوشاند

اعتقاد ندارد که اصوال چيزی از نشست بين المللی که احتماال در ماه نوامبر برگزار می 
که اين استخوانی است که رئيس جمهور فلسطينی ها مطمئنند . گردد بيرون خواهد آمد

 .بوش جلوی گونزال ريس که موقعيتش بطوری غمناک در حال سقوط است پرت می کند
  و اگر اين کنفرانس نتيجه ای نداشته باشد؟

اگر که تالش " هيچ خالء ای به وجود نخواهد آمد" يکی از رهبران فتح به من گفت که 
 اين صورت انفجار ديگری چون انتفاذه بعد از های پريزيدنت عباس نتيجه ای ندهد در

چه خواهد شد بعد از اينکه فعاالن فتح اسلحه خود را  ".کمپ ديويد به وجود خواهد آمد
نسلی جديد :" تحويل دهند و از خشونت دست بردارند؟ يکی از طرفداران فتح می گويد
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واهد شد و گروه گروه قديمی خسته خ. همانطوری که قبل ها اتفاق افتاد. خواهد آمد
بعدی جايش را خواهد گرفت و اگر اين اشغال پايان نيابد و صلحی صورت نگيرد صلحی 
که نسل آينده را به سوی دانشگاه ها ، خانواده ، کار و تجارت روان کند در اين صورت 

برای رسيدن به صلح ما احتياج به وحدت .......".انتفاذه جديدی گسترش خواهد يافت
خواهيم داشت و مردی که برای فلسطينی ها سمبل وحدت ملی است هم ملی فلسطينی 

  Uri Avney  - 2007.09.15            .اکنون در زندان حشرون بسر می برد

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

 تهديد و نمايش قدرت, جنگ طلبی
 کامران صفايی

 
ش و تکان دهنده در رسانه های انتشار گزارش های موح, فضای تهديدات جنگی

تاکيد مداوم آمريکا مبنی , در ايران" جنگی"غربی در باره بمباران هزاران هدف 
در کنار کمک به گسترش , نظامی در مورد ايران روی ميز است" گزينه"بر اين که 

, اختناق و پادگانی کردن فضای سياسی و رويکرد طالبانی در ايران, شديد سرکوب
ی رجزخوانی و عضله نشان دادن نظاميان و پاسداران رژيم و صحنه را برا

تهديدات متقابل آنان نيز مهياتر کرده است و کيست که نداند پشت اين رجزخوانی 
ها و تهديدات شرايط مساعدتری برای تقويت قدرت نظاميان و سرکوب صداهای 

نه ها فراهم ناهمخوان با سياست ماجراجويانه آنان در زمينه هسته ای و ساير زمي
 .می شود

نظام اولويت های مربوط به ساختار پيشرفت و توسعه کشور , در يک شرايط عادی 
در رژيم . معموال از محورهای جدال و کشاکش گروهبندی های مختلف سياسی است

جمهوری اسالمی البته چنين جدالی فقط در چهارچوب گروهبندی های خود رژيم می 
اختار متصلب رژيم و فاشيسم عريان برخاسته از ذات اين تواند معنا داشته باشد و س

باقی نگذاشته " خارج از نظام"هرگز جايی برای طرح ديدگاهها و نظرگاههای , نظام
نه , با اين حال وقتی فضا آکنده از تهديد نظامی می شود, است و اين بر همه روشن است

شود که حتی اولويت تنها صدای نقد بر سياست نظامی گری رژيم بکلی خاموش می 
يعنی صنايعی که کارشان توليد مرگ و کشتار و ويرانی , بخشی به پيشرفت صنايع نظامی

است نيز آشکارا به نوعی فضيلت و برتری و بخشی از تبليغات و رجزخوانی رژيم تبديل 
فرماندهان نظامی و پاسداران رژيم اکنون آشکارا از توليد انبوه سالح های . می شود
رسانه های رژيم که نمی خواهند در برابر جنگ روانی آمريکا و . ر می دهندجديد خب

اسراييل کم بياورند آزمايش هواپيماهای جنگنده جديد توليدی توسط صنايع نظامی رژيم 
آنها البته در باره هزينه های توليد اين . می کشند" دشمن"را تيتر می کنند و به رخ 

يازی نمی بينند به کسی توضيح بدهند که درآمدهای سالح های جديد خاموش اند و هيچ ن
نفتی کشور که بايد صرف گسترش توليد کاالهای اساسی و مقابله با بيکاری و بهبود 
شرايط زندگی مردم شود به چه دليل صرف توليد سالح های مرگبار می شود؟ آنها توليد 

 به آن را بخشی از اين سالح ها و تمرکز بر توليد آنها و سرمايه گذاری های مربوط
در مقابل تهديد خارجی می خوانند و از طريق اشاره به تهديدات " بازدارندگی دفاعی"

و اين يکی از محصوالت جانبی سياست تهديد . دائمی آمريکا و اسراييل توجيه می کنند
اين نوع تهديدات بويژه برای طالبان مسلکان رژيم . به حمله نظامی به ايران است

زيرا شرايط پيشروی سياسی آنها را فراهم می کند و بهانه برای , است" متنع"اسالمی 
وقتی گزارش ها از طرح حمله نظامی به . توجيه افزايش قدرت و نفوذشان می سازد

و صدای رسانه های جنگ طلب در امريکا و ,  هدف در ايران حکايت می کند2000
اون عمليات نيروى هوايى مع, گرايش های طرفدار جنگ در کاخ سفيد بلند می شود

ارتش رژيم نيز به خود حق می دهد در صحنه ظاهر شود و به تهديد متقابل آمريکا و 
اسراييل پرداخته و بگويد که در مقابل طرح حمله احتمالی هوايی اسراييل به ايران بمب 

هم پيش از اين . افکن های ايران نيز به حمله متقابل به خاک اسراييل اقدام خواهند کرد
مسير . تهديد کرده اند که تنگه هرمز را که شاهراه عبور نفت جهان است خواهند بست

خاموشی عقل و باال گرفتن رجرخوانی های جنگ طلبانه مسير قانون توحش است که در 
درنده تر و به ابزارهای مرگ و کشتار مجهزتر است به خود حق , آن هر کس وحشی تر

حکم می کند که " منطق"همين . ر را تکه پاره کندهر زمان توانست ضعيف ت, می دهد
قطبی . رژيم از نان مردم بزند و خرج توليد سالح کند و با نمايش سالح قدرت نمايی کند

. شدن چنين فضايی هزينه های سنگين غيرقابل تصوری بر مردم ايران وارد می سازد
بيشتر پرده دودی , نونیحتی اگر اين ارزيابی را بپذيريم که تهديدات نظامی در لحظات ک

مثل روسيه (است که هدف از آن وادار کردن برخی از کشورهای عضو پنج باضافه يک 
به دست برداشتن از نارضايتی و موافقت با تشديد تحريم های ) و چين و تا حدودی آلمان

که البته اطالعات کافی برای رد يا پذيرش کامل آن (, ايران بر اساس مقاصد آمريکاست
باز هزينه اين بحران چنان سنگين و بيرحمانه ) اليل روشن نمی توانيم داشته باشيمبه د

 . است که مردم ايران به هيچ وجه توانايی پرداخت آن را ندارند
ن                ا پيش از اي ا آمريک م در رابطه ب ونی رژي ده سياست کن نظاميان و هسته هدايت کنن

ا در      روزه 33گفته اند که بعد از شکست اسراييل در جنگ        تن آمريک رو رف ان و ف لبن
ی و    ه زمين ايی حمل ا توان ه آمريک د ک يده ان دی رس ع بن ن جم ه اي راق ب اتالق ع ب

دارد       ران را ن ه عصر                . لشکرکشی به اي ران ب دن اي م برگردان رای رژي از سوی ديگر ب
دارس    وايی م يع ه اران وس ق بمب ر از طري گاهها, حج ا , دانش تان ه ا , بيمارس ل ه , پ

ور      (ب و تاسيسات هسته ای    ايستگاههای برق و آ    ه بخش بزرگی از تاسيسات مزب ک
رار دارد  هرها ق ت      , )در درون ش ل دس ت عام ده اس ن ش اکنون روش ه ت ان چ ز چن ني

ه خون تشنگان جنگ          . برداشتن از سياست های ماجراجويانه نيست      ان و ب جنگ طلب
ار   نمی توان از پيشروی به سوی جنگ فاج     , را اگر نيروی بازدارنده فعالی نباشد      ه ب ع

ی در هر   . جديد در خاورميانه بازداشت   فقط با گسترش اعتراض به جنگ و جنگ طلب
 .دو سوی منازعه می توان نغمه های شوم جنگ طلبان را به عقب راند
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 اگر ارنستو چه گوارا زنده بود؟؟؟

 
 

 آمده است آه قرار است فرزندان چه گوارا در مراسم سالگرد  )ايسنا( در خبرها 
پيش از اين نيز اورتگا در مراسمي بدعوت .چمران در دانشگاه تهران شرآت آنند

بدنبال آن هم هياهوي . داد و شرآت نمودمسئولين جمهوري اسالمي پاسخ مثبت 
تبليغاتي رژيم باال گرفت و تالش آرد تا گرد و خاك بسياري در چشمهاي نسل 

صرفنظر از اينكه اين خبر صحت داشته باشد يا نه اما دو نكته را . جديد بپاشاند
  .ميتوان از آنه اين خبر بيرون آشيد

يدار و آنهم در اوخر روزهاي ماه اول اينكه جمهوري اسالمي با سازماندهي اين د
شهريور ، شهريوري آه يادمان سياهترين دوران سرآوب است و هم در اينماه 
دستان مسئولين و مامورين اجرائي رژيم تا آرنج به خون هزاران زنداني سياسي 

 بدينوسيله در صدد خنثي نمودن   شد، صورت ميگيرد و  آغشته قتلعام شده
 آه اين يادمان را در خاطره ها  ي انسانهائي هستندتاثيرات گسترده تالشها

   و از فراموشي آن جلوگيري ميكنند بازسازي
 چه گوارا آمونيست انقالبي آمريكاي التين  دوم آنكه با آشاندن فرزندان ارنستو

به دانشگاه تهران و عوامفريبي هاي رندانه سعي در خاموش نمودن فرياد 
 و هر آنكه رنج زندان و اخراج از دانشگاه را به  دارند اعتراض دانشجويان دربند

ذلت تائيد جانيان حاآم و ابزار سرآوبشان در دانشگاهها مانند بسيج دانشجوئي 
را، ترجيح داده اند و هم اآنون در سلولهاي مخوف زندانهاي آشور و يا در پشت 

  .درهاي دانشگاهها بسر ميبرند
ازش با رژيمي آه تاريخي جز قتل و چه گوارا اما اگر زنده بود هرگز از سر س

غارت بجاي نگذاشته است در نميامد و اولين راه برخورد با آن را مبارزه اي 
شبهه اي نمي آرد و براي آزادي . سازش ناپذير، تمام عيار و راديكال مي دانست

فعالين آارگري ، دانشجوئي، زنان و معلمان ريشه هاي استبداد حاآم را هدف 
  .اي نمي نشستميگرفت و از پ

شايد قاره محبوبش را رها ميكرد، جنگلهاي بوليوي را ترك ميگفت و در آنار 
 آه هر روزه تعدادي از آنها در شهرها و  مردم مقاوم و مبارز آردستان

روستاهايشان توسط ابزار نظامي جمهوري آشتارشان بقتل ميرسند، قرار 
  .عي فرياد ميكشيدميگرفت و همانند ايشان براي آزادي و عدالت اجتما

جمهوري اسالمي بهمراه بسيج دانشجوئيش همان سرانگشتان سرآوب آنان در 
دانشگاههاي ايران، تصور ميكنند آه با حضور خانواده ارنستو ميتوانند چهره 

اما .  چند صباحي بيشتر عوامفريبي آنند خون آلوده و آريه خود را بشويند و
  آه قلبي تپنده در ميان آزاديخواهان وفراموش ميكنند آه ارنستو نه يك نام 

  . بي اما و اگر با سرمايه جهاني است سمبلي از مبارزه
ارنستو اگر زنده بود بي ترديد امروز در آنار آودآان خياباني و پابرهنگان قرار 

 آرزوئي جز ويراني زندانهايتان  داشت و از ديدگانتان خواب را مي ربود و
راي ستم زدگان و محرومان ، نمادي از مبارزه و  ب  ارنستو سمبليست .نداشت

  مقاومت در برابر قدرتها و امپرياليسم و نه تنها يك نام 
ارنستو زنده است و زنده ميماند تا زماني آه استثمار و استبداد حضور دارد و 
نان دزديده شده از سفره آارگران و زحمتكشان توسط سرمايه داران بلعيده 

  .ميشود
م نيست، آرماني است در سينه آزاديخواهاني آه براي يك دنياي ارنستو يك نا

عاري از ستم طبقاتي دست از جان شسته اند و هم اآنون در زندانهاي مخوفتان 
  .روزگار را به شكنجه سپري ميكنند

آيا سنخيتي ميان تفكر انقالبي چه گوارا باافكار شوم عوامل اجرائي سرآوب 
  جمهوري اسالمي موجود است؟

ر واقع چه گوارا اين پزشك انقالبي آمونيست تا پاي جان با همان نظمي  د 
مبارزه آرد آه امروز جمهوري اسالمي با زور سرنيزه از آن پاسداري ميكند و 
هر تنابنده منتقد و مخالفي را به سياهچالهاي اوين و ساير زندانها ي خود ساخته 

  . اش مي افكند
آه در آن روزنامه نگارانش همانند عدنان چه گوارا براي دنيائي مبارزه آرد 

.  رها نكردن قلم پاي چوبه دار نايستند حسن پور و هيوا بوتيمار بجرم نوشتن و
دنيائي آه نمايندگان سنديكائيش در زندانها بسر نبرند و زنان آزاده اش به حبس 

  .هاي طويل المدت محكوم نشوند
 و  راسم ختم عامالن نظامياگر چه گوارا زنده بود قطعا و بجاي شرآت در م

 ميشتابيد آه براي تامين مخارج  اجرائي استبداد ، بياري دخترآاني جوان
در آنار آارگران شريفي قرار داشت . تحصيلشان بدنهايشان را به حراج ميگذارند

 ناتوان از تهيه امكانات حداقل زندگي فرزندانشان شرمگينانه زنگ خانه  آه
بي ترديد پرچمي آه ارنستو در دفاع از پابرهنگان به  .هايشان را بصدا مياورند

       اهتزاز درآورد در دستهاي حقير و خون آلود شما سرآوبگران جاي نخواهد گرفت
 بهروز سورن                                              

 20.9.2007         يادش گرامي   

……………………………………  
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