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به مناسبت ده اکتبر روز جهانی پيکار با 
 مجازات اعدام

 کشور جهان ، يا مجازات اعدام را 200 کشور از حدود 130هم اکنون 
رسما و قانونا لغو کرده اند و يا عمال از به اجرا گذاشتن آن خودداری 

ستاورد درخشان ، مجازات مرگ کماکان در دهها اما عليرغم اين د. ميورزند 
   .  کشور به مورد اجرا گذاشته ميشود
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  گفتگوی آرش با محمد رضا شالگونی
جمهوری اسالمی را که در ضديت  اول ببينيد، بعضی ها ميگويندّ بگذاريد  :

نظام دموکراتيک  يک ک نظر داريم ، براندازيم و سپس در همه اشترا با آن 
و  اقتصاد  آزاد هستند ،در باره مسايل ديگری مانند که همه احزاب و جريانات 

 اما در اين جا دو چيز مهم از.بگيريم غيره ، آزادانه صحبت بکنيم و تصميم 
ت خود را  هوي بخشی اول اين که از چپ خواسته ميشود که فعًال  . قلم ميافتد
مردم  و دوم اين که از اکثريت .ديگر فعًال چپ نباشد و به عبارت  درز بگيرد

انتزاعی به جنگ رژيم بروند و در  که با مفاهيمی  کشور، خواسته ميشود
اين يعنی فلج کردن  . چيزی مطرح نکنند حياتی روزمره شان فعًال باره مسايل 

قاطع مردم ايران ، يعنی  ريتبالفعل و نقد اکث توان و انگيزه مبارزاتی 
      .                     دوجود ندار براندازی رژيم  که بدون به ميدان آمدن آن امکان  نيرويی 
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  در ايران" اراذل و اشرار " موج اعدام 

  

  

 =کيفر از منظر سوسياليسم = 
رآرش کمانگ  

ما سوسياليستها در راستای مخالفت بنيادی با هر نوع مجازات مرگ ، نه :
تنها با اعدام مخالفين سياسی اين نظام ، مخالفيم بلکه با اعدام تبهکارترين 

و برابری طلب ، به زيرا مارکسيزم آزاديخواه . آدمها هم سر آشتی نداريم 
مقوله جرم و کيفر از منظری نگاه ميکند که از اساس با سيستم انتقام 

کيده چ. جويانه نظام سرمايه و از جمله رژيم اسالمی سرمايه متضاد است 
 .                                                         ديدگاه ما به قرار زير است
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 عليه قصاص
  سوسن آرام 

 
که وقتی بر عدالت پای می کوبيم نمی خواهيم مثال ديکتاتورهای معلوم است :

آمريکای التين و حاميان و مجريان جنايات را با هواپيما باالی اقيانوس ببرند و در 
آب ها رها کنند، يا آنها را در زندان ها به شکنجه بکشند، نمی خواهيم زنان 

لرزش مرگ براندام پيچيده نماينده مجلس اسالمی را روی جرثقيل به دار بکشند و 
در چادر سياهشان را دريوتيوب به نمايش بگذارند، نمی خواهيم زن و بچه 

اسرائيل را وقتی کنار دريا بساط پيک نيک پهن کرده , دولت زنان,دولتمردان و 
اند، به موشک و بمب ببندند و کودکان و بيمارشان را در گرسنگی دايم نگاهدارند، 

، رامسفلد، رايس و بقيه دار و دسته را در زندان ابوغريب نمی خواهيم بوش، چني
نمی خواهيم شاهزادگان سعودی را در .لخت کنند و سگ ها رابه جانشان بيندازند

نمی خواهيم .  ضربه شالق به آنها بزنند7000مقابل چشم مردم به زنجير ببندند و 
 آنها را بدون محاکمه دستان قاتالن چه گوارا و آمران قتل او را از بدن جدا کنند و

چشم در برابر چشم . به نمايش بگذارند, عبرت,به قتل برسانند و جسدشان را برای 
    .نمی خواهيم

  .با مفهوم عدالت بيگانه نيست" قصاص"هيچ چيز به اندازه 
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  )راه کارگر ( پيام سازمان کارگران انقالبی ايران 
 

 ده اکتبر روز جهانی پيکار با به مناسبت
 مجازات اعدام

 
 

به فراخوان شماری از نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و از جمله 
 مهر ماه 18سازمان عفو بين الملل ، قرار است در روز ده اکتبر برابر با 

کارزار گسترده ای از کران تا  کران اين سياره برای زير فشار قرار دادن 
روهايی که کماکان مجازات مرگ را به مرحله اجرا ميگذارند برپا دولتها و ني

هدف مرکزی اين نهادها و انسانهای آزاديخواه و بشردوست اين است . شود 
که سازمان ملل نيز همپون اتحاديه اروپا رسما لغو مجازات اعدام را در 

  .منشور خود بگنجاند 
 گسترده ای داشته است ، در سايه اين کارزار انسانی که در دوهه اخير شدت

 کشور جهان ، يا مجازات اعدام را 200 کشور از حدود 130هم اکنون 
رسما و قانونا لغو کرده اند و يا عمال از به اجرا گذاشتن آن خودداری 

اما عليرغم اين دستاورد درخشان ، مجازات مرگ کماکان در دهها . ميورزند 
در سال  آمار عفو بين الملل ، طبق .  کشور به مورد اجرا گذاشته ميشود 

بر طبق .  کشورجهان مجازات اعدام اجرا شده است25 متاسفانه در 2006
چين، ايران، عراق، :  کشور6 درصد اين اعدامها فقط در 91همين آمار 

در مورد ايران . پاکستان، سودان و اياالت متحده امريکا صورت گرفته اند 
رداشت ميزان جمعيت کل کشور مقايسه اگر بخواهيم درصد اعدام را با درنظ

کنيم ، در می يابيم که جمهوری اسالمی ايران رکورددار اصلی اين جنايت 
  .سازمان يافته دولتی است 

 به – ماها اول 9رژيم واليت فقيه تنها در  ) 2007( در سال جاری ميالدی 
  نفر را اعدام200 بيش از –اعتراف رسانه ها و محاکم قضايی خود رژيم 

  . کرده است 
اين رژيم نه تنها در پيشبرد مجازات ضدبشری اعدام سرآمد دولتهای جهان 
است بلکه سعی ميکند اين مجازات را به بيرحمانه ترين شکل ممکن با 
برپايی  چوبه های دار و انجام سنگسار در ميادين شهرها بطور علنی به 

و معدود عالوه بر اينها جمهوری اسالمی جز. معرض نمايش گذارد 
 سال ميزند و در 18حکومتهای جهان است که دست به اعدام کودکان زير 

  . اين راستا آشکارا بسياری از مقاوله نامه های بين المللی را نقض ميکند 
 اکتبر فرصت مناسبی است تا همدوش نهادها و نيروهای 10از اينرو کارزار 

مرگ در جهان ، بشردوست جهان ، ضمن پيکار برای لغو هر نوع مجازات 
توجه افکار عمومی بين المللی را يکبار ديگر به فجايع سيستماتيکی که در 
ايران رخ ميدهد جلب کنيم و در کمپين ها و آکسيونهايی که بدين منظور 

  . تدارک ديده شده اند فعاالنه مشارکت ورزيم 
 سازمان ما به عنوان يکی از حاميان پيگير لغو هر نوع شکنجه و اعدام  ،

از همه فعلين چپ و ايرانيان آزاديخواه در داخل و خارج کشور ميخواهد که 
 اکتبر به هر شيوه ممکن ، صدای اعتراض خود را عليه ماشين 10در روز 

  :آدمکشی رِژم اسالمی بلند کنند و يکصدا خواستار شوند 
توقف فوری و بی قيد و شرط همه احکام مرگ ، بويژه برای کودکان زير  -

  .سالهيجده 
 .ممنوعيت کامل هر نوع شکنجه و اعدام در قوانين جاری وکيفری -
 .لغو مجازاتهای قرون وسطايی سنگسار ، قصاص ، حد و تعزير -
 . آزادی تمامی زندانيان سياسی از شکنجه گاههای رژيم اسالمی -

زير فشار قرار دادن آندسته از نيروهای اپوزيسيون که رسما لغو بی قيد و  -
نوع مجازات اعدام را در برنامه و منشور سياسی خود نگنجانده شرط هر 

  .اند 
  سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران
  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  با محمد رضا شالگونیگفتگوی آرش 

 

اختيار ما گذاشتيد،   آقای شالگونی، از اين که وقت خود را در :آرش
اکنون  ما ها از حکومت سياه اسالمی ايران گذشته و  سال .سپاسگزاريم

سازی اورانيوم  رابطه با غنی ، با بحرانی در 2006در اواخر سال 
با  . و کرده استهستی ايران را با خطری جدی روبر  مواجه هستيم که

 به فلسطين و لبنان -اروپا امريکا و بعضٌا   با تأييد-ی اخير اسرائيل حمله
حمله  اين . تر شده است نزديک از لبنان، اين خطر و نابودی بخش مهمی 

آمريکا طراحی شده  ای خاورميانه که به دنبال بحث هايی در مورد طرح 
 اهللا حزب بنان و تضعيف هزار سرباز سوريه از ل خروج سی بود، باعث 

سه نيرو که از همراهان رژيم  اين . لبنان و حماس در فلسطين شد
هم  رژيم ايران بزرگترين حامی اين سه نيرو بود  و اسالمی ايران بودند 

اند و وضع را  شکست خورده  در عرصه سياسی و هم در عرصه نظامی،
نيرو در  ن سه که قصد سوء استفاده از اي-ايران گران  برای حکومت

در همين رابطه جدا از  . تر کرده است  مشکل  -مناقشات اتمی را داشت 
ايران، خطر بزرگی از سوی غرب، ايران را  بنيادگرای حاکم بر  رژيم

موضع نيروهای  اتفاق اين خطر، به نظر شما  در صورت. می کند تهديد 
  چيست؟شما در اين رابطه کلی نظر مترقی چه بايد باشد؟ و به طور 

جمهوری اسالمی  جدا از به نظرم مسئله کليدی اين است که  :شالگونی
 اين کشور صاحبی دارد يا نه؟ منظورم مردم اين و امريکا، باالخره آيا 

بين اين دوتا يکی را  آيا اين مردم مجبور هستند حتمًا . کشور هستند 
که در صاحبان اصلی اين کشور و اين سرزمين  باالخره  انتخاب کنند؟

امور اين سرزمين باشند،  اصلی همه ی  واقع بايستی تصميم گيرندگان 
که در مسايل حياتِی   خودشان حق دارند و به خودشان حق می دهند 

   ای باشند و تصميم بگيرند و اراده ای توده زندگی شان نظر داشته 
 با کنيم ، می بينيم اگر اين طور به ماجرا نگاه ! سازمان بدهند، يا نه؟ 

هستيم زيرا سرنوشت تمام جامعه و کشور  بسيار حياتی روبرو  چالشی
جمهوری اسالمی  واقعيت اين است که هم . است اين ماجرا مطرح ما در 

کرده اند برای پيشبرد طرح  را پوششی و هم امريکا ماجرای هسته ای 
تفاوت که  تنها منافع خودشان که با منافع مردم اين کشور نه  ها و 
 بحران هسته ای تا حدود زيادی گمراه کننده  اصًال اين تيتر   .ينت داردمبا

ی مسئله ی هسته ای  حقيقت اين است که مشکل اصلی در باره . است 
جمهوری اسالمی حتا بنا به : دليل اين که به  چرا؟ اول. ايران نيست

ِا و غيره .آی.مانند سی آمريکا  تصديق کارشناسان و نهادهای اطالعاتی 
.  دست يابد  ای به اين زودی ها به سالح هسته ، در وضعيتی نيست که 

همين غنی سازی را  می گويند اگر جمهوری اسالمی از همين االن،  
طول می کشد تا به توان ساختن بمب هسته ای  بدهد ده سال ديگر  ادامه

يا . سه سال طول بکشد  کنيد که اين دوره فقط  حاال فرض. دست يابد 
خوب . سالح هسته ای دست پيدا کنند اآلن به اينها بتوانند همين اصًال 

امريکا و با توجه به  ای با توجه به امکانات عظيم هسته ! چه می شود؟ 
يا  " فرماندهی مرکزی" ميدانيد که ( منطقه ما  تمرکز نيروهای آن در 

فارس است ، در همين  امريکا که مرکز آن در خليج » سنترال کاماند«  
آن  آيا )جنگ مهم در اين منطقه راه انداخته است  گذشته چهار   سال15

واقعيت اين است که چنين  ايران نگران هستند؟  ها از سالح هسته ای
موشک  مسلح به بمب و  ( به فرض( اسالمیِ  حتی  جمهوری . نيست

 !حتی در خليج فارس باشد هسته ای نميتواند خطری برای امريکا، 
ندارد،  به تعريف سالحی است که تقريبًاکاربرد نظامی  بنا سالح هسته ای 
هسته ای دو طرف وجود  توازنی ميان زرادخانه های  مخصوصًا اگر
ای تاکنون فقط يک کشور از اين  سالح هسته در تاريخ . نداشته باشد

 عليه  آن هم که. آمريکاست سالح خطرناک استفاده کرده و آن هم خود  
و حاال هم تنها حکومتی که در نوسازی . است غير نظاميان بوده 

اتمی در مورد غير نظامی  اتمی اش به مسئله ی کاربرد بمب  زرادخانه 
که " تاکتيکی"  همان بمب های اتمی . امريکاست هم ها فکر می کند، باز 

مطرح ميشود،قرار است همان  رامزفلد مثًال در برنامه های تسليحاتی 
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) ناگازاکی و  فاجعه هيروشيما( که در مورد ژاپن داشته باشند وظايفی را 
  . داشتند
تن نداده  سالح اتمی  به خلع  به همين خاطر امريکا، تا کنون: آرش
  .است

کنار  نمی دهد، حتا به امريکا نه تنها به خلع سالح اتمی تن : شالگونی
 مين ضد نفر سالحی است   ميدانيد ،. نمی دهد گذاشتن مين ضد نفر، تن 

. کردن آن بيش از هزار دالر  دالر خرج دارد و خنثی   اش يک ه کاشتنک 
ممنوعيت  اگرامريکا به . غيرنظامی ها هستند بيشتر وقربانی های آن نيز 

امپراطوری اش خواهد شد؟  متوجه  تن بدهد، آيا خطری   مين ضد نفر
  .که جواب منفی است معلوم است 

اين مسئله ی هسته ای  يکا به اين مسئله پيش می آيد که چرا امر :آرش
 است؟ آيا طرح ديگری دارد؟ زده  ايران اين همه دامن

هسته ای بهانه  بحران   :همين را می خواهم توضيح بدهم  :شالگونی
  جمهوری   بود که امريکايی ها فهميدند2003  ببينيد، در سال . است

المللی به آژانس بين  اسالمی بخشی از فعاليت های هسته ای خود را  
قبل از حمله به عراق بود که جمهوری  اما آنها .است گزارش نکرده

يعنی در ژانويه  گنجاندند ، " شرارت  محور "  را در فهرست اسالمی 
عدم گزارش فعاليت  اطالعات مربوط به  و قبل از به دست آوردن 2002
می اسال جمهوری بعالوه، بايد ديد طبق مقررات آژانس آيا . آژانس ها به 

منظورم درستی يا نادرستی غنی سازی  . حق غنی سازی دارد يا نه
ضرر مردم ايران  نظر من اصل ماجرا نادرست است و به  که به(  نيست 
را کنار بگذاريم و ببينيم آيا رژيم ايران   اما فعًال بگذاريد اين نکته. است

 مقررات طبق ميخواهم بگويم .) نه آژانس را زير پا می گذارد يا مقررات 
دارند ، ايران  ديگران حق غنی سازی آژانس بين المللی همان طور که 

 تاکنون زير داشته باشد ، يعنی جمهوری اسالمی الاقل  هم ميتواند 
امريکايی ها از . نزده است" تی .پی.ان"  تعهدات خودش در رابطه با 

اع هسته ای، ابد را بر ای کنترل سالح » ِان پی تی»  طرح1970  سال 
گسترش پيدا نکند و در واقع رقبايی   کردند ، برای اين که اين سالح

ابتکار اين کار بدست   اصل. خودشان و چند کشور ديگِر پيدا نشود برای 
کرده   مقررات را نقض خودشان مرتب آن امريکايی ها بوده است ولی 

 بوده که بنوعی به در واقع هدف اعالم شده طرح اين . می کنند اند و 
. و به سمت کاهش سالح هسته ای بروند مسابقه هسته ای  سمت توقف

طرفه قراردادهای  رعايت نکردند و يک  امريکايی ها اين مسئله را خود 
. اتمی را شروع کردند زدند، و نو سازی خود را با شوروی سابق بهم 

کردنش  کنند، لغو تی را که مطرح می . پی. بنابراين آن قرارداد ِان پس 
دقت بکنيد ! جمهوری اسالمی نه ای امريکا مجاز است برای بر

غنی سازی  برای ديگران : را که می گويند اين است  چيزی آمريکايی ها 
گفته است درست است؛ ولی، برای   مجاز است و آن چه که ان پی تی

اين . هستم  يعنی قانون من. مشخص ميکنيم ، مجاز نيست کسی که ما 
توجه داشته باشيد .در کار نيست قوق بين المللی قانون و ح. زور است
به عنوان  عنوان يکی از مخالفان رژيم جمهوری اسالمی و  به  که من

من نه تنها با سالح . ميگويم دارم اين را  مخالف طرح هسته ای آن
و  . ای هم مخالف هستم ايجاد نيروگاه های هسته هسته ای بلکه با 

 هم در زير حکومتی  در ايران و آن معتقدم اين طرح ها ، مخصوصًا
 باری ميتواند   برای مردم ايران نتايج مصيبت مانند جمهوری اسالمی ، 

ماجرا نگاه کنيم ، خواهيم  اما اگر به منطق امريکا در اين  .داشته باشد 
جمهوری اسالمی تا کنون . معنايی ندارد محض ديد که جز زورگويی 

نقض نکرده و هنوز هم    داد ِان پی تیتعهدات اش را در رابطه با قرار 
  . اين مقررات متعهد است با تأکيد می گويد که به 

 چرا امريکا چنين زورگويی را می کند؟ : آرش
چرا ! امريکا در عراق  خيلی روشن است؛ نگاه کنيد به طرح :شالگونی

 اکنون خيلی روشن است که عراق سالح امريکا به عراق حمله کرد؟ 
حاال مدارک . که ندارد و امريکا هم می دانست . داشته استشيميايی ن 

ماموران  وقتی دامادهای صدام فرار کردند به اردن و  که  روشنی وجود دارد
کردند،آن ها گفتند به دستور صدام  اطالعاتی   آن ها را تخليه ی  ای.آی.سی

. يدانستنداين را م يعنی امريکايی ها  . سالح ها را از بين برده اند همه اين 
خطرناک شيميايی و  که صدام سالح های ولی با وجود اين مدعی شدند 

برای  زيرا به بهانه ای . ميکربی و موشک های دور برد در اختيار دارد 
در  بنابراين گفتند اطالعات دقيقی .احتياج داشتند  حمله نظامی به عراق 

 يادتان باشد حتی دو اگر. بوده  داريم ، که بعد معلوم شد همه دروغ  اختيار
شورای امنيت،  سخن رانی به اصطالح مستند کالين پاول در   روز بعد از آن

کذايی را از اينترنت ، از رساله دکترای يک  اطالعات  معلوم شد که غالب آن
اين ماجراها را راه انداختند؟  چرا . دزديده اند عراقی تحصيل کرده آکسفورد 

  .عظيم نفت  ذخايرکشور دارای  برای کنترل يک 

هنگ کنگ خيلی  اشغال عراق ولفوويتس در يک کنفرانسی در  مدتی بعد از 
آنجا از او سئوال کردند، شما که دلواپس . کرد به اين نکته اعتراف  صريح

خاطر هم عراق را اشغال  توده ای هستيد و به همين  سالح های کشتار 
ای است،  ل توليد سالح هسته آشکارا به دنبا  که شمالی کرديد، چرا با کره 

ساده ای داشت، عراق روی دريايی   او گفت ، آن مورد دليل! کاری نداريد؟
  .است از نفت شناور 

پيچيد ، سعی کردند آن گفته را اصالح  جا   البته بعدها که اين حرف در همه
منظور اهميت  رفته ايم آنجا،  منظور اين نبوده که به خاطر نفت کنند که 
 می دانند که  دنيا هر حال اکنون همه مردم در . تژيک عراق بوده استاسترا
کشور را  امريکايی ها سه همان موقع که . امريکا به عراق حمله کرد چرا 

 آن فهرست کردند، معلوم بود که گنجاندن کره شمالی در  محور شرارت اعالم 
ره شمالی است و حمله به ک" قافيه  جور کردن " بيشتر برای به اصطالح 

چين و ژاپن است   و   همسايگی روسيه  زيرا اين کشور در.نيست  در دستور
است که متحد امريکاست و مردم اش نيز آن  جنوبی  و در دو قدمی کره ی

ناسيوناليسم مردم کره جنوبی  و  بخشی از سرزمين خودشان می دانند، را 
که مورد  ع روشن بود موق اما از همان.به امريکا نمی دهد چنين اجازه ای را 

نکته را مطرح  همان موقع خيلی ها اين در .ايران يک مورد کامًال جدی است
  .  کردند 

که اهميت  ياد آوری کرد  مقاله ای جالب  مثًال همان موقع سمير امين در
عظيم نفتی اش در اين است که دروازه ی ايران  عراق عالوه بر منابع 

  . يک کشور استثنايی است يران از جهاتی معلوم است که ا. ميشود محسوب 
 در صد تمام ذخاير انرژی فسيلی دنيا در 60   توجه داشته باشيد که

فارس، قرار دارد و ايران  خليج  خاورميانه ، در دو حوزه ِی دريای خزر و 
خليج  پايش در  يک پايش در دريای خزر است و يک تنها کشوری است که 

 خود ايران دومين ذخيره ی. ندارد  عيتی را هيچ کشوری چنين موق. فارس
بعد از (جهان  و دومين منبع گاز طبيعی ) بعد از عربستان  ( بزرگ نفت 

  .چيز کوچکی نيست چنين کشوری،  .را دارد)روسيه
برای دسترسی به منابع نفت و  طرح امريکا  در واقع معتقد هستيد که :آرش

 است؟ گاز خاورميانه 
امريکا صرفًا برای مصرف   اما توجه داشته باشيد که. مسلمًا :شالگونی

عمدتًا از  را  چون اين. منابع انرژی خاورميانه نيست  داخلی خودش دنبال 
  .کند غرب آفريقا و امريکای التين تأمين می 

دست يافتن به اهرمی برای کنترل  خاورميانه ،  هدف از کنترل منابع انرژی
  .دنياست 

. اقتصاد جهانی را کنترل کرد آن می شود  از طريقانرژی چيزی است که   
باال  نيازش به انرژی دارد  چين وجود دارد و مرتب اگر کشوری به نام 

بايد گلوگاه  !موشک درست کرد ميرود، برای مهار آن تنها نمی شود که 
 اقتصاد دنيا، دو تا تنگه هستند که برای . در دست داشت  را  اقتصادی اش
است که حساس ترين آبراه جهان است و  يکی تنگه ی هرمز . حياتی هستند

اهميت هر دو در وهله  . ماالگاست ، ميان مالزی و اندونزی  تنگه  ديگری 
زير  پس برای خفه کردن چين و . منابع انرژی است  اول به خاطر حمل و نقل

نگه داشتن ببرهای منطقه ی  کنترل  کنترل نگه داشتن ژاپن و برای زير
اهرم )ميانه خاور  در صورت کنترل نفت و گاز( آمريکايی ها  ک، پاسيفي

  .محکمی می توانند داشته باشند
کنترلی که امريکا به دنبالش  کنيد و اين  با نظراتی که شما مطرح می: آرش

سياست های غير عقالنی و  می کنيد که ايران با است، آيا شما فکر 
با  گرفته است، و رب پيش واپسگرايانه ای که در رابطه با جهان غ 

موجوديت اسرائيل کرده، تا چه حد خطر حمله  برخوردهايی که در رابطه با 
امريکا و يا اسرائيل برای  را افزايش می دهد؛ و اصوٌال ممکن است  به ايران 

 ايران حمله کند؟  زدن مراکز اتمی، به
، به اين بسيار حساس است شما که  قبل از پاسخ به اين سئوال :شالگونی 

هسته  نيز، بحران  که از طرف جمهوری اسالمی ايران نکته نيز اشاره کنم 
دارد  اسالمی دريافته که امريکا طرحی جمهوری . ای، مسئله ی اصلی نيست

و ايران را . بزند با خاورميانه، و می خواهد جمهوری اسالمی را  در رابطه 
برنامه " خطر"ريق طرح اين کار را از ط و حاال . کنترل در بياورد تحت

اگر اين جا نيايستد، در  و جمهوری اسالمی دريافته که  .ای پيش ميبرد هسته 
شد  زيرا در آن موقع مجبور خواهد . بيايستد نتواند جاهای ديگر ممکن است 

ولی امروز می تواند خود را . بيايستد  صرفًا برای دفاع از موجوديت خودش
پس ، از آن . بپيچد کشور  وناليزم و منافعشنل ملی گرايی و ناسي در يک 
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کرده اند برای  ها مسئله ی هسته ای را پرده ای آمريکايی . استفاده می کند
 ای کرده است برای دفاع از پيش بردن طرح خود؛ و جمهوری اسالمی پرده  

ملی يعنی  چيزی که برای اين رژيم اهميت ندارد منافع  . موجوديت خودش 
واقع رفتن به دنبال طرح هسته ای،  در . مردم ايران است منافع و مصالح

 اندازد به خطر می اين منافع را 
اورانيوم نداريم؟ به نظر  سازی آيا شما معتقديد که ما نياز به غنی :آرش

غيره را از راه های  توليد انرژی هسته ای و  می شود مسئله  شما آيا
 ديگری جبران کرد؟ 

طرفدار سوسياليسم که  نوان يک مارکسيست و ع اوٌال، من به :شالگونی
. مخالفم    مسلمٌا با سالح هسته ای کشی و تجاوز هستم؛ مخالف جنگ و آدم 

اصٌال سالح . مخالفت کند مسايل هر کمونيستی مجبور است و بايد با اين 
در . پردازيم  بگذاريم کنار، به مسئله ی انرژی هسته ای به هسته ای را 

 گاز ايستاده، ما اصٌال بحران انرژی يايی از نفت و کشوری که روی در
از يک منبع  ثانی اگر برويم دنبال انرژی خورشيدی ميتوانيم  در . نداريم

بشويم توجه داشته باشيد که ما يک  قابل دوام برخوردار  انرژی سالم و
  .هستيم آفتابی کشور 
المی را که می اس جمهوری به نظر شما، امريکا و اسرائيل بايد حرف  :آرش
دارم و   سازی، تنها به بخش صنعتی آن و انرژی آن نياز من از غنی : گويد

 های ارتجاعی رژيم در مورد حذف نه بمب اتم، قبول کنند؟ آيا اين سياست 
حزب اهللا لبنان،  صدور اسالم، کمک به حماس در فلسطين و  اسرائيل، 

همه گواه بر رسيدن به . ...در منطقه و ترين نيروها  همکاری با ارتجاعی
 نيست؟ بمب اتم 
 نظر مذهبی داشتن سالح جمهوری اسالمی ظاهرًا ميگويد از : شالگونی

سالح هسته  نميداند و حتی رهبر رژيم فتوا داده که توليد  هسته ای را مجاز 
. با اين حرف ها نمی شود کسی را گول زد اما معلوم است که . است ای حرام

و گرنه . خيلی مهم است يدهد که سالح اتمی برای اين ها م قراين نشان همه 
اين  ازاستثنايِی ترين ذخاير نفت و گاز دنيا را دارد، با    کشوری که يکی  چرا

حقيقت اين است که امريکا ! رود؟  می  هسته ای همه فشار به دنبال انرژی
يم ميدان. داشته است نقش مهمی  جمهوری اسالمی به اين مسير در کشاندن 

در  و البته ( مستقيم  عراق،امريکايی ها به طور غير که در جنگ ايران و 
فراموش   مردم .حسين را تقويت کردند صدام ) مقاطعی حتی به طور مستقيم 

شهرهای ايران چه  اند آن موشک های صدام را که در بسياری از  نکرده 
عراق  آن استفاده و مهم تر از .دفاع ايجاد ميکردند ميان مردم بی  وحشتی در

نيز ُکردهای خود عراق به کار  عليه نيروهای ايران و  از سالح شيميايی که
کرد حتا  واکنش امريکا چه بود؟ امريکا سعی  آن موارد در همه . برده شد

امروز صدام را محاکمه .بگيرد ملل جلوی محکوميِت عراق را در سازمان 
يا در سال  است  ردها بکار بردهسالح کشتار توده ای عليه ُک   می کنند که

 شهر دجيل راه انداخته، اما درست در  کشتار وسيعی از شيعيان در 1982
صدام را از ليست  موقع وزارت امورخارجه امريکا اسم حکومت  همان 

ناقض حقوق بشر حذف کرد و کمک های  تروريسم و  کشورهای حامی
لد را فرستادند باصدام رامسف  همين. به عراق کرد   مستقيم قابل توجهی 

رامسفلد  در واقع .سازد به حمايت های امريکا دلگرم مذاکره کند و او را 
امريکايی  يک محقق. صدام رفت   به ديدار 1982درست در همان سال 

 اسالمی کشيده شد به در باره ی اين که چطور شد که جمهوری  کتابی نوشته 
حمايت  ن جنگ ايران و عراق و او ميگويد در جريا.ای ماجرای سالح هسته 

صدام بود که رهبران جمهوری  غير مستقيم امريکا از  های مستقيم و
دارند ،  موقعيت شان به سالح اتمی نياز  که برای تحکيم اسالمی دريافتند 

  .نتوانند به راحتی باهاشان بازی کنند  يعنی وسيله ای باز دارنده که ديگران
اسالمی قصدش از رسيدن به   که جمهوری هستيد يعنی شما معتقد :آرش

  .آن را ندارد امکان استفاده از  يک وسيله ی دفاعی است و بمب اتم، داشتن 
  دقيقٌا :شالگونی

در منطقه و ساير مناطق  سياستی که جمهوری اسالمی تا کنون  با :آرش
جنبش های  سرکردگی جهان اسالم، کمک رسانی به  ی  مسئله -جهان داشته

مسئله ی شيعه و سنی، تهديد اسرائيل،   گرای اسالمی، و دامن زدن بهبنياد
 فکر نمی -نقاط جهان ساير  همه مهم تر صدور حکومت اسالمی اش به و از 

 عيار بشود؟ کند و باعث شروع يک جنگ تمام کنيد که از بمب استفاده 
قعيت وا .نبود جنگ می ترسند اوٌال آن ها از جنگ نمی ترسند، از  :شالگونی

جمهوری  ها که در ايران هستند به خوبی می بينند که  اين است که آن 

تواند مردم را کنترل کند، و از مردم  خيابان های ايران نمی  اسالمی در
  . خورده است شکست 
ای در ايران، با مقاومت توده ای سياسی  اسالمی در مقياس توده  جمهوری

مختلف، به اشکال  وزه های و مردم درح. است فرهنگی مردم روبرو و 
البته، اين مقاومت هنوز به اندازه  .می دهند مختلف، مقاومت خود را نشان 

  يعنی جمهوری . دارد ولی جهت خيلی روشنی . کافی کارآمد نيست ی 
ايدئولوژی و به عنوان يک چشم انداز ورشکست  اسالمی به عنوان يک 

ی در جاهای ديگر جاذبه پيدا رژيم حاال چطور می شود که چنين . است شده 
  !ميکند؟
می آيند در منطقه ی  از آن جا پيدا می شود که امريکايی ها  جاذبه  اين 

و طرح هايشان را راه می اندازند و از آن جا که   خاورميانه کشورگشايی ها
 -هايی رسيده و از جمله  موفقيت  در دوره های قبلی تالش هايشان به 

به  کشورها بشکنند و نيز  توانسته اند چپ را در اين  -متأسفانه و بدبختانه
اند،  کشورها رادرهم شکسته اشکال مختلف ناسيوناليزِم سکوالر اين 

. تقويت کرده اند خواسته زمينه تقويت جنبش های اسالمی را  خواسته يا نا 
مذهبی     همه ميدانيم که اين جنبش. نظر بگيريد جنبش فلسطين را در  همين
  .نبود

چطور شده است که اين . جورج حبش بود قهرمانان اين جنبش  مثًال يکی از
  تا حدود زيادی ،! است؟ ها در آمده  جنبش، اکنون زير نفوذ مذهبی 

  .های آمريکا و اسرائيل است اين محصول شاهکار 
 -   سنگ را بسته و سگ را گشوده -اين کارهايشان ها هستند که با   اين

وسيله ای نداشته باشند که از  دم مستأصل منطقه هيچ مر باعث شده اند که
دفاع  امپرياليستی و توسعه طلبانه قدرت ها  تجاوزات خودشان در مقابل 

و از . دستشان است متوسل می شوند  کنند؛ ناگزير به دستگاه مذهب که دم
مقابله با امريکا و    شده درست ميکنند برای حربه ای سرهم بندی اين يک 
متحدان  به. در فلسطين و لبنان اتفاق افتاد اين چيزی است که . اسرائيل

 پاکستان که اصًال موجوديت اش مثًال . امريکا که در منطقه هستند نگاه کنيد 
شروع شد  کشور اسالمی ، با نقشه های امپراطوری انگليس  به عنوان يک 
ارتش   به امريکا سپرد، هميشه انگليس قبای رياست را  و از زمانی که

طبيعی است که جنبش  در چنين کشوری . است دست امريکا بوده پاکستان در 
  .شود استيصال مردم تقويت اسالمی ، در نتيجه 

در  " خطر"برای امريکا داشته باشد ، اين " خطری"   جنبش اسالمی  اگر
افتادن سالح هسته ای به دست بنياد   پاکستان است؛ امکان  در ايران نيست،

  .از طريق ايران از طريق پاکستان بيشتر است تا  اسالمی افراطی گرايان 
اوًال جنبش های اسالمی و ثانيًا  امريکاست که  در هر حال ، سياست های 

اين روند قوی تر شدن  .ميکند احساسات ضد امريکايی را در منطقه تقويت  
ای حکومت ه  که( در ترکيه و مصر و اردن و امثال آنها جنبش اسالمی را 

در .نيز ميشود مشاهده کرد )  ميشوند شان متحدان ثابت امريکا محسوب 
زيادی در داخل رسوا  گرايش است که جمهوری اسالمی که تا حدود  اين  متن

. کند داده است، در ميان مردم منطقه، نفوذ پيدا می  ست  شده و نفوذش را از
ذشته، آشکارا  سال گ5همين  امريکا در  مثًال توسعه طلبی و تجاوزگری

منطقه، افزايش  کشورهای  که نفوذ جمهوری اسالمی در بين باعث شده است 
  . پيدا کند

به  مسئله ی هسته ای  هايی که امريکا در رابطه با همين فشارها و طرح 
داخل  اسالمی ورشکسته در ايران وارد می کند، باعث ميشود که جمهوری 

بيزارند، ولی  ر عين اين که از رژيم مردم ايران هم د. شود کشور نيز تقويت 
  .را به بيگانه بدهند گاه نمی خواهند خانه ی خود  هيچ
امپراتوری خود، دنبال چنين  که امريکا به دنبال برقراری  امروز :آرش

فلسطين  است، و اسرائيل که با تجاوز به لبنان و  ايران طرحی در رابطه با 
و باز خواهد کشيد؛ و باز در چنين   خاک اين دو کشور را به توبره کشيده

 که -سياسِی خودش   حساسی که، جمهوری اسالمی به خاطر مقاصد شرايط 
روز  توسعه طلبانه و واپسگرايانه اش، که هر  و سياست های - اشاره شد

زند، آيا ممکن است که اين   دامن می   بيشتر از روز قبل، به تشنج منطقه 
حمله  ا و يا اسرائيل بدهد و آن ها به ايران دست امريک زودتر به  بهانه را
  کنند؟

که سياست ها و طرح  نکنيد ولی فراموش . اين يک واقعيت است :شالگونی
 اسالمی فرصت های مساعدی در اختيار جمهوری  های امريکاست که 

حفظ موجوديت خودش، حاضر است  البته جمهوری اسالمی برای . ميگذارد
و عراق اين کار  در تاجيکستان، افغانستان . زش کندو سا مذاکره با امريکا 
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نيز حاضر به اين کار است؛ يادمان باشد که   را کرده است و درجاهای ديگر
سعودی است و خمينی در   بزرگترين متحد امريکا در منطقه، عربستان 

نمی  سعود  گفت که اگر از صدام بتوانم بگذرم از آل وصيت نامه ی خود 
 سعودی ها سازش کردند و هيچ ولی رهبران رژيم به راحتی با . توانم بگذرم

يک نوع  بايد . حاکمه ايران حرفی عليه عربستان نمی زند کسی در هيئت 
منظورم عقالنيت ابزاری است در . باشيم سيستم قبول داشته  عقالنيت را در

رهبران جمهوری  يعنی . ها به کار ميبرند که ماکس وبر و وبری معنايی 
نهاد، می دانند که اگر  ، يک گروه يا يک می به عنوان يک حکومت اسال

دست آمريکا  چرا بايد به پس . بشوند همه چيز را از دست خواهند داد داغان 
دارد ،   می بينند امريکا طرح براندازی شان را اما ! و اسرائيل بهانه بدهند؟

 می بينند امريکا .بايستند  در نتيجه مجبور ميشوند در مقابل آن طرح ها  
کشور   داخل  خواهد که اگر بدهند ، فروپاشی شان در هايی ازشان می  چيز

يکی از آن اهرم هايی است که  ايدئولوژی اسالمی  و.شتاب خواهد گرفت
مسئله ی  آنها می دانند که اگر در .ميگيرند به کارش برای دفاع از خود 

همان . ی را علم خواهد کردديگر ی هسته ای کوتاه بيايند، امريکا مسئله 
نايستيم، فردا   او مطرح کرد که که اگر اين جا. الريجانی گفت چيزی که 

 بنابراين جمهوری اسالمی از خودش دفاع . حقوق بشر را مطرح خواهند کرد
  خوب حاال موضع ما چه بايد باشد؟ . کرد خواهد 
ه اشاره کردم، طور ک دارد؟ همان  بايد بگوييم جمهوری اسالمی حق آيا ما 

جمهوری اسالمی و يا  چرا بايد به. منافعی دارند مردم ايران خودشان 
می  سالح هسته ای اول بايد روشن کرد که ما ! امريکا متوسل بشوند؟ 

همه جا سالح هسته ای به . و به ضرر ماست خواهيم يا نه؟ نمی خواهيم 
ليزه می کند به سمت را کانا تمام منابع و امکانات کمياب کشور  .ضرر ماست 

  .برای مردم منفعتی ندارد ذره چيزهايی که يک 
اسالمی مصصم است و  جمهوری  خارج از اراده ی ما و مردم، :آرش

  .دنبالش برود تصميم گرفته که به 
. هسته ای به ضرر ماست  ولی سالح هسته ای و حتا انرژی. بله :شالگونی

هسته   ی مترقی، مخالف انرژیکشورهای غربی، نيروها ببينيد در همه ی 
نيروگاه فرسوده می شود و از کار می  زيرا، حتا زمانی که يک . ای هستند

اثرات جانبی آن از  ها و حتی دهه ها و سده ها طول می کشد تا  سال  افتد،
يادتان هست که درشوروی سابق .بشود هاش خنثی  بين برود يا زباله

آن چقدر فاجعه بار  خبر دادند و نتايج  دمچرنوبيل را چقدر دير به مر ماجرای 
هم دستکاری ميکنند، آيا  سيل و زلزله را  حتی آمار  در ايران که. بود

اتمی نشت  فالن نيروگاه جمهوری اسالمی به مردم خواهد گفت که، مثٌال  
 ما بايد منافع خودشان را محاسبه کنند که آيا برای  کرده است؟ مردم ايران 

نياز عاجل است؟ اگر نه، پس  زم است و ياالاقل آيا اين يک انرژی اتمی ال
گذاشتن  اما آيا اصًال کنار .شما بهانه بدست امريکا بدهيم قول  چرا بايد به

از طرح های توسعه طلبانه امريکا  در جلو گيری  پروژه هسته ای تأثيری
ز بهانه يکی ا الاقل . قطعًا مثبت است باشد؟ به نظر من پاسخ ميتواند داشته 

ضربه اصلی آن را مردم   که-ما  های امريکا را برای نمد مالی کشور 
پس من   .از او می گيرد و کار امريکا را دشوارتر ميسازد  -خواهند خورد

 نه تنها سالح: همين حاال بايد گفت از .  بهانه به دست امريکا ندهيم  ميگويم
بعضی ها . خواهيم نمی خواهيم، حتا انرژی هسته ای هم نمی  هسته ای 

انرژی هسته ای و حتی سالح هسته ای داشته  ماست که  ميگويند اين حق
و معتقدم امريکايی ها امروز  اين حق ماست  من هم ترديدی ندارم که. باشيم 

که ( گفت  مورد چکسلواکی  گويند که روزی برژنف در همان چيزی را می 
حاکميت  " ، که به دکترينبگذارند  آنها حق ندارند سوسياليسم را کنار 

های بزرگ و  و معناش هم اين است که قدرت )معروف شد  " محدود
که کی حق چه کاری را دارد و کی  بايد تصميم بگيرد  مخصوصًا امريکا

ها  بعضی  همه برابرند، اما " اورولی که  همان گفته معروف ندارد؛ يعنی 
  ".برابرترند
رفتن . تفاده از حق مسأله ای ديگراس حق يک مسأله است و   اما داشتن

به آن ميماند که " ماست  اين حق " دليل اين که  پروژه هسته ای به دنبال 
اثبات  حق خودم را در تعيين سرنوشتم  آويز کنم تا مثًال من خودم را حلق 

    .کرده باشم
امريکا و يا اسرائيل، برای چنين  شما، چقدر احتمال دارد که  به نظر :آرش
 افتاده است، به ايران حمله کنند؟ کنون اقاتی که تا اتف

امريکا . برميايد چيز من فکر می کنم از امريکايی ها همه  :شالگونی
اتفاق   بزرگترين نسل کشی تاريخ، در امريکا. دارد وحشتناک ترين پرونده ها 

يعنی نسل کشی هولناکی " هولوکاست"  به مراتب بزرگ تر از . افتاده است
تاريخ . از بين برد امريکا نسل سرخپوستان را . زی ها راه انداختندنا  که

شصت ميليون نفر انسان از افريقای سياه به  انتقال  نويسان صحبت از
از اقيانوس اطلس از بين  آنها در عبور  امريکا می کنند که سی ميليون نفر 

کا هيچ از امري. هولناکی است در امريکا ماجرای تاريخ برده داری .رفتند
امپراتوری امريکا بر  بگويم سيستم امريکا، يا دقيق تر . چيزی بعيد نيست 

  .بنا شده است بنياد بسيار خونينی 
نيست که آنها بتواند ايران را  فعٌال شرايط بگونه ای  اما واقعيت اين است که

بزرگترين فشارها، از طرف خود مردم  امريکا زير دولت . اشغال کنند
امريکا، مخالف اين  مردم  درصد 50به طور ثابت ، بيش از . امريکاست 

محکوم می    سپتامبر، دولت خود را11هستند و بعد از  سياسِت جنگ طلبانه 
 سياست های جنگ افروزانه امريکا به عنوان حتا عده ای از مخالفان . کنند

خش ب. هم فراموش نکنيم ضمنٌا اروپا را . اعتراض به کانادا مهاجرت ميکنند 
مردم اروپا، سخت مخالف سياست های توسعه  افکار عمومی  بزرگی از

اولين بار است که افکار  سال، برای  60 و بعد از. طلبانه ی امريکاست 
نسبت به عملکرد  سياست انتقادی خيلی روشنی عمومی مردم اروپا، 

اتفاق  برانگيختگی بزرگی در مجموع . اسرائيل در منطقه خاورميانه دارند 
تمدن ها  استراتژيست های امريکا خود سناريوی برخورد  عده ای از . افتاده
! البته اين جنگ تمدن ها نيست. کردند و خود نيز آن را عملی ! نوشتند را

اگر چنين جنگی در  می دانيم که . امريکا براه انداخته است است که جنگی 
در مقابل امريکا و دويست ميليون مسلمان را   واقع رخ بدهد، يک ميليارد

عراق و افغانستان، لبنان، چقدر    فلسطين، همين ماجراهای. قرار خواهد داد 
پس ! ميکند؟ اسالمی را تقويت  تحريک کرده و جريان های مسلمانان را 

  .بگيرند چنين چيزهايی را در نظر امريکايی ها مجبور هستند که 
داد، حمله امريکا   توانسفيدی نمی شما در واقع با گفتن اين که چک  :آرش

کشته  افغانستان، نمی دانيد؛ اما، با شکست سياست امريکا در  را منتفی 
امريکا در عراق، مسئله ی انتخابات جديد  شدن تعداد زيادی از سربازان 

امريکا، در سياست خارجِی امروز  هر چند که هر دو حزب رقيب در  -امريکا 
ايران ضعيف   حمله ی امريکا به -ارندعمومی با هم د های امريکا، توافق 

حال سئوالم از شما به . را به او نمی دهد  است و الاقل شرايط چنين امکانی
اينست که اگر به داليلی  مارکسيست،  يک کادر سياسِی با تجربه ی عنوان 

موضعی  نيروهای مارکسيست چه  ايران حمله کنند، آمريکا و يا اسرائيل به 
  .درگيری قرار بگيرند طرف های  آيا بايد در کنار يکی از بايد اتخاذ کنند؟

محتمل ترين شکل های فشار   اول بايد به اين نکته اشاره کنم که :شالگونی
ممکن  سه باهم   يکی از اين ها و يا هر .سه حوزه است امريکا به ايران در 

  :است به کار گرفته شوند
حساس اتمی و نظامی    يک سری حمالت سريع و موضعی به نقاط-1  

گزارش   همان طور که مثًال سيمور هرش و ديگران   در اين رابطه. ايران
 و. هزار موضع را بمباران کنند کرده اند ، آنها در نظر دارند الاقل چهار 

که جلوی  و برای اين . اسالمی هم واکنش نشان خواهد داد قطعٌا جمهوری 
و يا طرح . بمباران را گسترش بدهند بگيرند، بايد جنگ و  واکنش ايران را

مناطق ساحلی ايران در  نقاطی مانند بعضی  مطرح می کنند که در هايی را 
عنوان سرپل در حمله به  کنند و از آن جا به خليج فارس نيرو پياده 

  .خوزستان و غيره استفاده کنند 
د؛ هر اقتصادی استفاده کن که حتمٌا از محاصره  امريکا سعی خواهد کرد -2

کارساز  بوده ولی در ايران نمی تواند  در عراق کارساز چند که اين محاصره 
اسالمی نشان داده است که  جمهوری  سال گذشته رژيم 28در اين . باشد

بعالوه فراموش  کند، خودش را در زير محاصره حفظ و حتی تقويت  ميتواند 
المللی  به همان وفاق بينامريکايی ها نميتوانند   نبايد کرد که در مورد ايران

 در مورد عراق هم، محاصره . دست يابند که در مورد عراق به دست آوردند 
مردم  صدام لطمه نزد، بلکه موقعيت او را در مقابل  اقتصادی نه تنها به 

بيشترين جنايات صدام در دوره  در واقع، . زيادی تقويت کرد عراق تا حدود
به قيمت جان نيم  اصره اقتصادی عراق مح. گرفت اقتصادی صورت محاصره 

واقع قبل از حمله ی امريکا به عراق،  در. يافت ميليون از مردم عراق ادامه 
   .بود    محاصره اقتصادی کمر مردم عراق را شکسته 

. تجزيه طلبی در ايران است سومين طرح امريکا، دامن زدن به گرايش  -3
است   ماجرا از اين قرار .ايرانهای کوچک جدا شده از  آوردن تکه  بوجود

زيرا . مليت های مختلف استفاده کنند ميتوانند از فعاالّن  که آنها ميخواهند تا
اسالمی متاسفانه  هم اين است که در جمهوری  علت. وجود دارد زمينه اش 
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محسوب ميشوند ، نيمه ايرانی و  ناتنی بخشی از ايرانيان، ايرانی های 
اسالمی سنی است از  جمهوری بلوچ برای اين که در ! شهروندان درجه دوم 

توانند  که نمی ُکردها چون سنی هستند، معلوم است . نيست نظر رژيم ايرانی 
از همين حاال هم . است برای سوءاستفاده پس زمينه فراهم ! کاره ای بشوند

 نارضايی های ملی در البته نابرابری های ملی و . ای را راه انداخته اند  عده
بنابراين امريکايی . توده ای و انکار ناپذير هستند واقعی، تاريخی،  کشور ما

خوب ، ما چه بايد بکنيم؟ . کنند اين زمينه های واقعی استفاده  ها ميتوانند از 
. خواهد بود بين مليت های ايران، به ضرر همه  است جنگ واقعيت اين 

شمنی توده ای دامن های ما د ميان مليت دولتک هايی درست خواهد شد، 
ناسيوناليزم قومی به   خواهد شد و در درون هر يک از مليت ها نيز زده 

واجب  را  مليت های متخاصم کشتن يکديگر. خواهد زد بالهت توده ای دامن 
  .شرعی و وظيفه ملی تلقی خواهند کرد
ملحق نمی شويم،بايد به منافع  طرفی  ما نيروهای چپ ضمن اين که به هيچ

نيروی عظيمی  ايران  مردم. زحمتکشان اين کشور بچسبيم  و مخصوصًا مردم
می توانند با  آنها.محاسبات همه را به هم بريزد را بوجود مياورد که ميتواند 

  روی پای خود ميليونی بزرگ،  70خونسردی و اعتماد به خود يک ملت  
آنها . دارند  نکنيد که مردم ايران حاال تجارب ارزشمندی  فراموش .بايستند 

راه انداخته اند؛ اولين انقالِب ملت های     گذشته دو انقالب بزرگ  در صدسال
گرچه بدست   نيز 1357ما راه انداختيم و انقالب  )1285در  ) آسيا را

پس بايد روی پای خود مان . ملت ما بود بزرگ  الشخورها افتاد، اما طغيان
  .بايستيم 

. جمهوری اسالمی و نه به امريکا داد، نه به   نبايد به هيچ دو طرف امتياز
که بياييم کنار  مخالفت نه به اين معنا  .دو طرف مخالفت کنيم بايد قاطع با هر 

تنش ميان اين دو فضايی باز  همين اکنون از . و بگوييم هر دو بد هستند
استفاده کرد و مچ  از آن ميکند و امکاناتی بوجود مياورد که ميشود و بايد  

. بگيريد  مثٌال، همين انتخاب احمدی نژاد را در نظر .  طرف را بازکرد   دوهر
 به. گويد طرفدار کوخ نشين ها هستم چرا دوباره يکی را علم کردند که می 

سنگين است که  که فشار فالکت و نابرابری های طبقاتی چنان  خاطر اين 
اند خودش را تظاهر به مستضعف پناهی نميتو ميبيند بدون  دستگاه واليت

های اين ها تمامًا دروغ هايی  شعارها و وعده   مسلم است که  البته.حفظ کند 
امريکا به  رويارويی های احتمالی با  درواقع اينها برای . بی شرمانه هستند

پس به . تدارک آن را ببينند اکنون بايد گوشت دم توپ احتياج دارند و از هم 
سازمانيابی دارند،   کمتر از همه امکانترين های مردم که ظاهرًا  محروم 

کم جلو  آنها را با خود همراه کنند و يا دست چيزهايی وعده می دهند تا 
حال اتحاديه های کارگری و  طغيان های احتمالی شان را بگيرند و در همان  

سرکوب می  مستقل و حرکت اعتراضی زحمتکشان را  نوع سازمانيابی  هر
 .کنند

رويارويی با امريکا آنها را به وضعی ميکشاند  يد که همين نکن  اما فراموش
. زحمتکشان را تحمل کنند از حرکت های مستقل  ناگزير ميشوند بعضی که 

خود  اسالمی در مقابل امريکا برای  دفاع از جمهوری زيرا قصد دارند برای 
 های بزرگ اعتراضی مردم انفجار نيرويی دست و پا کنند و حتی المقدور از 

 .کنند جلوگيری 
می آيد؟ به نظر من حتمٌا  بوجود  در اين جا آيا فرصتی برای مردم ايران 

ضعف  به  ، هرچند که بهره برداری مؤثر از آن با توجه بوجود می آيد 
. دشوارهای زيادی روبرو است نيروی های وفادار به زحمتکشان با 

خواهد   و ناگزير زير فشار طرح های امريکا ناگزير است  جمهوری اسالمی
پس آيا امريکايی ها خوبند .بدهد تن نشينی هايی  بود در مقابل مردم به عقب

مسأله اين است که  اما . مسلمًا نه طرح های شان ممنون باشيم؟ و بايد از 
فرصتی پيدا کنيد برای  جنگند ، شما می توانيد وقتی دو گرگ با هم می 

حاال با  نبايد کرد که ما رديدی ت. گريختن از چنگ و دندان هردو آنها 
 روبرو موجوديت ايران و چشم انداز رهايی مردم ايران  بزرگترين خطر برای 

 .هستيم
های تاريخی هم در متن همين اوضاع  اما در عين حال بزرگترين فرصت 

خطرها بايد با  برای جلوگيری از اين . درحال شکل گيری است  خطرناک
گزينه ديگری وجود . ها بهره برداری کنيم صت فر هشياری و جسارت از اين

  .ندارد
در ايران را که جمهوری  برای حقوق زنان  همين نهضت جمع آوری امضا

حرکت های  همين . بگيريد جلوی آن را بگيرد، در نظر اسالمی نمی تواند 
راه را به ما  اينها. مستقل را در نظر بگيريد کارگری شجاعانه برای تشکل 

 يکی از دو طرف پيش اينها اگر با جسارت و بدون غلتيدن به .هندميد نشان 
زيرا . بدهند پيروزی های بزرگ تر وپردامنه تری ميدان  بروند ، ميتوانند به 

  .جهان، می ترسد رژيم از فشار افکار عمومی  حاال
ی سياست نمی شود منفعل  هستند که معتقدند در عرصه  نيروهايی :آرش

برای . دارند کسب قدرت سياسی نظر  صٌا کسانی که بهخصو . برخورد کرد
روشن و عملی  در پراتيک، پاسخ بدست آوردن نيروی اجتماعی، بايد 

 درگير، طرفی را همين خاطر معتقدند بايد از بين دو نيروی  به . داشت
زيرا معتقدند اگر ايرانی . ايران و عراق درست نظير جنگ . انتخاب کرد

آيا شما معتقديد که . ندارد  حزب و دسته ای ديگر وجود باشد، نداشته وجود 
  پيش گرفت؟ را در بايد سياست سومی 

شور نتيجه گيری اش  مرده مقدمه اين حرف کامًال درست ، ولی  : شالگوني
شود   است که در ميان مردم به مقياس توده ای، نمی واقعيت اين . را ببرد

مردم در بخش های مختلف مشخص  بايد به خواست های . فقط حرف زد
های مشخص شان  و آن ها را برای مطالبات و خواسته  مراجعه کرد جامعه 

مطرح  چون جنگ است پس اين ها را نبايد  بگوييم نه اين که . بميدان کشيد
به .مردم رابه ميان کشيد واقعی بايد از همين امروز خواست های . کرد

سياسی راه   ميرود، بايد اقدامصرفًا با حرف چيزی پيش ن عبارت ديگر ، 
زيادی   نمونه های تاريخی .راستی توده ای انداخت ، آن هم اقدام سياسی به 

 معتقد مثًال در جنگ جهانی اول، عده ای . درس گرفت داريم و بايد از آنها 
  احزاب انترناسيونال دوم هم غالب . بودند بايد يک طرف را انتخاب کرد

بسياری   داری خود را گرفتند و در روسيه نيز سرمايه  طرف حکومت های
تنها يک جريان بود که قاطع می . داشتند  از جريان های چپ همين موضع را

 .و آن حزب بلشويک بود. نه گفت 
بود،در آن  خودش يک انترناسيوناليست سرسخت وآتشين  که   لنين بااين

دانست و از ديد کارگران جهان را کافی نمي  شرايط طرح کلی شعار همبستگی
 .کتابی می ديد ديگر ،  ای آن را شعاری انتزاعی يا به عبارت توده 

بگيرند  کشورهای مختلف نتوانند با هم تماس  او می گفت وقتی کارگران 
 ولی يک چيز را حياتی. بيندازند چگونه می توانند يک جنبش توده ای راه  

نگذاريد جنگ راه   و. ميگفت درمقابل حکومت خود بايستيد ميدانست و 
  ما که امروز نقدًا. مشابهی روبرو هستيم نيز با موقعيت  حاال ما. بياندازد

فعًال که حکومت  زيرا امريکا در کشور ما ( بجنگيم توانيم با امريکا نمی 
خودمان  و خواسته های . اسالمی بجنگيم جمهوری ولی مجبوريم با ) نميکند

 .را مطرح کنيم
ميگويد  اخير خود در مقابل شعار رژيم که  حرکات ر همين  کارگران ايران د

تشکل مستقل حق مسلم   می گويند " انرژی هسته ای حق مسلم ماست " 
شرايط ،  برداری از واقعٌا اين بهره . تشکل زنان هم به همين ترتيب . ماست

 .نبوغ آسا بود
که ترک و  اين به جای . ايران هم می توانند همين را بگويند  مليت های 

بدهند، بگويند می خواهيم به زبان  فارس و ُکرد به يک ديگر فحش 
 کانون   عين حال حرف بزنيم، امورمان را، خودمان بگردانيم و در   مادريمان

 80   در اين  .چرا بايد آن را کنار گذاشت. ميداريم نگه  و خانه مشترکمان را
 به - احمدی نژاد-ررئيس جمهو است که يک  ساله ی گذشته، اولين بار

کنگره  چرا . ترکی می کند رود و شروع به خواندن شعر آذربايجان می 
آمريکا  پس. فشار امريکاست خيلی روشن است، از ! شهريار می گيرند؟

. وحشتناک ترند جنگ وحشتناک است و طرح های امريکا  . خوب است؟ نه
ين فرصت ها بهترين هايی هم داريم و بايد از ا فاجعه، ما فرصت  ولی درکام

بماند و به خواسته های  ولی اگر حرف در حد انتزاعی  .استفاده را بکنيم 
 -هستيم کلی که ما با دو طرف مخالف  نشود، با حرف مشخص مردم مراجعه 

  .گوش نخواهد کرد کسی به حرف ما  -که هميشه هم می توان اين گفت
انرژی  :لی که می گويندحا وقتی به مردم مراجعه می کنيم، می بينيم در 

حق مسلم  ماست، همانجا هم می گويند که تشکل مستقل  هسته ای حق مسلم 
 : و مليت ها خواهند گفت. ماست برابری زن و مرد، حق مسلم  .ماست

است که  از اين طريق .مادری، حق مسلم ماست به زبان تکلم و آموزش 
 وزحمتکشان و کارگران جنبش جنبش اکثريت عظيم مردم ايران يعنی 

برای  گيری کشور برای آزادی و برابری و قدرت تصميم  محرومان اين 
 .بيفتد تعيين سرنوشت خودشان ميتواند راه 

. نيستند اين ها خطرناک .  اين خواست ها را خاموش نکنيم و دامن بزنيم
پا  تأسيس بشود و  بدون اين ها، امکان ندارد بتواند دموکراسی در ايران 

   .بگيرد
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جامعه، توده ها هستند و اين  بالفعل  طبيعی است که نيروی اصلی و :آرش
نيروی  تا زمانی که  ولی. تشکل و سازماندهی دارد نيرو هم نياز به 

 يک چنين آگاهی ای نرسيده روشنگر، نيروهای کارگر و زحمت کش به 
 انتزاع باقی تماس گيری را نداشته باشند، هنوز در حد  باشند و امکان 

کنيم می بينيم که افراد و نيروهای سياسی  امروز وقتی نگاه می  .خواهد ماند
در نتيجه . و منفرد هستند طبقاتی مختلف، بسيار پراکنده  مختلف با تعلقات 

اين  و . رژيم اسالمی، خيلی پراکنده است سرنگونی اپوزيسيون خواهان 
زمانده و عنصر عامل سا اول به نکاتی که شما طرح کرديد، در مرحله ی 

در پايين  عناصر،  نيازمند است؛ در حالی که اين نيروها و آگاه و سازمانگر 
در بين  حتا. تماس با داخل قرار دارند ترين سطح پراکندگی و توان برقراری 

نيروهای چپ به حرف  حال اگر فرض بگيريم که اکثر . نيروهای داخل خود 
گاه را يک پارچه تر به حرکت توان اين عنصر آ برسند، چگونه می  شما

سياسی در معادالت سياسی  توان به عنوان يک نيروی  واداشت؟ چگونه می 
اين درگيری،  توان بدون انتخاب طرفی در  کرد؟ چگونه می نقش خود را ايفا 

  کرد؟ به عنوان نيروی سوم، نقشی ايفا 
رين نقطه چپ که در بدت  اوٌال با ارزيابی شما در مورد فعاالن :شالگونی

بسيار   چپ حتی در مقياس جهانی هم با مشکالت البته . هستند، مخالفم
اما .ابعاد مضاعفی پيدا ميکند بزرگی روبروست و در ايران اين مشکالت 

هم در  روزها را پشت سر گذاشته ايم، هم در ايران و  بدترين  اکنون ما
صوصًا به نسل من مخ( شکل ميگيرد  در ايران  چپی که اينک.مقياس جهانی

به آن تعلق  با نسلی که من  به نظر من در مقايسه) نظر دارم  جوان چپ 
. دست يافته است بسيار اميدوار کننده ای دارم، به آگاهی ها و هشياری های 

نگاه می  شک و ترديد هر چند که آدم با . که با خوش بينی نگاه کنم نه اين 
عميق  اينها نشان می دهند بسيار  که  هوشياری هايی کند باز می بيند که 

خود را چپ می دانند و چپ  خيلی از کسانی که امروز در ايران  .است
های غير  از سنت . سنتی چپ ايران بيرون نيامده اند ی هستند،از خانواده 
فشار و نابرابری های طبقاتی به درک  شرايط  منتها با. چپ بيرون آمده اند

ها که از خانواده  حتا بعضی . اند دست يافتهچالش های پيش رو  روشنی از 
سوسياليستی و روشنگرانه و  ، به افق های های کامًال مذهبی برخاسته اند 

  .برابری طلبانه ميرسند 
با ديگر کشورهای جهان  زنان ايران در مقايسه  مثٌال همين امروز، بيداری

توده ای  عاد کنند، ميتواند در اب مسايلی که مطرح می سوم، بی همتاست؛ 
مسئله ی سرمايه داری و  برخورد به در مورد . بيداری بزرگی را دامن بزند

بنيادی، و   برخورد به دموکراسی و ديکتاتوری و آزادی های بهره کشی؛ 
افق های رهايی خيلی عميق تر و بهتر  مسايل ديگر ، نسل امروز چپ ما به 

سازمان ها . است ميدواری به نظر من جای ا. من و شمانگاه ميکند نسل  از
  می آورند؛  را بوجود  نيستند که جنبش

بزرگی در  به نظر من جنبش . جنبش است که سازمان ها را بوجود می آورد
جوانی که   نسل   .است در ايران که اميد من به آن است حال جوانه زدن 

ی جامعه برخاسته اند، ولی بواسطه  آن ها هر چند از طبقات ميانی  بيشتر
متوسط، بخش بزرگی از  عمومی ، و سابيده شدن طبقه ی  شدن فقر توده ای 

دست چه  و می بينند که آينده در . شوند پرولتريزه می آن ها ناخواسته 
های تاريخی را می توانند  که افق اين ها هستند ! طبقاتی می تواند باشد

ضاع بهتر از آن او آيد بنابراين، به نظرم می . زحمتکشان تصوير کنند برای 
مانده   اگر از ديد سياسِی سازمان های باقی. کنيم چيزی است که ما فکر می 

اين است که هيچ تشکلی، نفوذی  از دوره های گذشته نگاه کنيم، واقعيت 
انبوهی که جوانه  ولی اگر به خود جنبش، خود آن مزرعه های  . ندارد مهمی

انسان . انداز روشنی وجود داردديد که چشم  کنيم، خواهيم  می زنند نگاه
ما می توانيم ! چنين است اگر . آغاز کرده ست ايرانی، بيداری بزرگی را 

است که از طريق انتزاعيات و از  اين کارها مسلم . کارهايی انجام بدهيم
از طريق دامن گرفتن  .افتاد طريق متحد شدن رهبران از باال اتفاق نخواهد  

بزنم ، نه اين   دوست دارم باز مثالی از روسيه. فتادخواهد ا از پايين اتفاق 
 متدولوژی که برخی از مارکسيست ها درست که تنها مورد است ولی خالف 

 .کرده اند،نشان ميدهد 
روسيه    سوسيال دموکراسی1917آستانه ی انقالب   واقعيت اين است در 

ن در سويس ، لني1917در ژانويه  . عمٌال نفوذ زيادی در اين کشور نداشت
سالگرد انقالب   ژانويه که 9 تبعيد بود، به مناسبت   در آنجا موقع  که آن
ضمن مطرح کردن اين که انقالب آتی روسيه  سخنرانی خود   بود، در1905

يک . ممکن است که اين را نبيند نسل من  انقالب کارگری خواهد بود گفت، 
 .روسيه انقالب اتفاق افتاد ماه بعد در 

نمی توانسته  وقتی آدمی مثل لنين يک ماه قبل از انقالب  م بگويم خواه  می
روسيه انقالب خواهد شد؛ و در جبهه ها  که به زودی در  حتا تصور بکند

دليلی ندارد ما ظرفيت  دستور نمی گيرند،  گفت که از کسی جز لنين خواهند 
.  بگيريموجود بياورد،ناديده انقالبی ميتواند به های بزرگی را که بحران 

 به   بزرگ که حرکت های منظورم اين است که ضرورتًا حزب ها نيستند  
حزب  برعکس ، جنبش های طبقاتی بزرگ هستند که  وجود مياورند ، بلکه 

  .نابود ميکنند به وجود مياورند يا به طور کامل  ها را
وقتی انقالب شروع می  و سازمان ها،  بزرگترين حزب ها: لنين می گويد

می  به اين ورو آن ور  سکانی شکسته روی امواج دريا ، مثل قايق های شود
چيزها  صحنه می شوند، خيلی برای همين، زمانی که مردم وارد . روند

 .عوض می شود
. ببينيم انقالب توده ای را الاقل من و شما شانس اين را داشته ايم که يک   

بدون  مسلم است که .نهخود به خود راه خواهند افتاد،  من نميگويم مردم 
های تاريخی گسترده، خيلی چيزها  ها و سازمان های برخوردار از افق  حزب

امکانات ما در مقياس  که ميگويم اين است که اين بار  چيزی. نيست  شدنی 
امکان اين که از بين همين مبارزات . است بيشتر به راستی توده ای بسيار 

چيزی که بايد توجه کنيم اينست   .م استمردم چيزهايی بيرون بزند خيلی مه 
از اين طريق  . نکنيم های واقعی اقشار مختلف مردم را حذف که خواسته 

 .شد جنبش از پايين متشکل خواهد 
البته . است؛ نه، فراطبقاتی طبقاتی   خواسته های اکثريت مردم ايران،

با  ا، مقابله مقابله با آمريک ايران، مخالفت با جنگ، مسائلی از قبيل نجات 
نيست؛ منتها  زحمت کشان جمهوری اسالمی تنها خواسته ی کارگران و 

. بزنند خود را آيند کشور را نجات بدهند بعد بروند سازمان  کارگران اول نمی 
: خود را بزند با اين شعار وارد می شود کارگر وقتی می خواهد سازمان 

.  ديگر مردم ايرانهای همين طور بخش . مستقل حق مسلم ماست  تشکل
 .دهد مختلف کاری را بکنند که بخش ديگر انجام می   قرار نيست که اقشار

بگذاريم که تمام گل ها . کند می  هر کس خواست مشخص خود را مطرح 
خواسته ها  تمام اين  ی اين خواسته ها به ميدان بيايند؛ زيرا بشکفند و همه 
پيش  اين ها. موکراسی هستندشکل گيری د اين ها پيش شرط . برحق هستند

ملت ما هستند و اگر اين ها  شرط شکل گيری اراده ی توده ای و تاريخی  
طبيعی است که  و . فکر می کنم خيلی کارها می توان کرد بگيرند، من  شکل

فراموش نکنيم که کارگران ايران با ايرانيان  ولی . داريم ما منافع مشترکی
 .م دارنده کارگر اختالفات زيادی غير 

 و. مشترک داريم برای حفظ ايران به عنوان يک کشور، منافع   مثٌال همه ما 
ولی کارگر ايرانی از طريق مطالبات . برسيم بايد به يک يک اشتراکاتمان 

 بکند و فداکاری  سنگر تواند به اين مسايل برسد و برای آنها  خودش می 
اکثريت  ميتواند در مقابل اراده هيچ نيرويی در دنيا، ن  و اگر چنين شود،. کند

 .بيايستد مردم اين کشور
 ميکشاند که سمت ناخواسته دارد جمهوری اسالمی را به سمتی  امريکا،شايد 

و جمهوری . در جهتی که امريکا می خواهد تالشی آن خواهد بود ولی نه 
 که ممکن است به تالشی اش مقابله با امريکا کارهايی ميکند  اسالمی نيز در 

داشته باشيد   توجه -بتوانند از اين فرصت استفاده کنند مردم اگر . کمک کنند
ما بايد . انداز ديگری ميتواند شکل بگيرد   چشم–که اين جمله شرطی است 

متمرکز شويم ، راه  بگذاريم و  اين ابتکار توده ای مردم ايران نيرو روی 
  .ديگری وجود ندارد

های طبقاتی و اين که هر   مورد خواسته رابطه با صحبت شما در در :آرش
ی  خواست های طبقاتی خود وارد می شود، نکته  با طبقه و قشری، اول 

مانند ايران که سرکوب بيداد   ظريفی وجود داردو آن اينست که در جوامعی
يکی از  مردم،  همه ی اين مسايل و مشکالت معيشتی می کند و عليرغم 

 جريان دارد، می بينيم که اکثر وب ها عريانترين و پليسی ترين سرک
زنان  مانند معلمين، دانشجويان، کارگران و کارمندان،  اعتراضاِت صنفی، 

سوی اقشار ديگر جامعه،  يک دوره، بعلت نبود حمايت از  پس از... و
پس  . بارها در ايران اتفاق افتاده است دور تسلسل اين . سرکوب می شوند

کنيم، ضرورت سازمانيابی و  می وده ای صحبت آن جا که در مورد جنبش ت
عنصر آگاه و   در چنين شرايطی. شبکه ها را نيز مد نظر داريم پيوستن اين 

ضرورت وجودی خود را به نمايش می  سازمانگر، به وضوح اهميت و 
چه در خارج از  حال چشم اندازی که وجود دارد، چه در داخل و   .گذارد
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نظر روحی می توانند نقش مهمی در رابطه  ه از ک  ميليون ايرانی4 - کشور
مقوله ی منافع مشترِک  عنصر آگاه به   نشان از عدم توجه-داخل ايفا کند با 

يافتن يک   ماديت  واقع برای در. شما هم اشاره کرديد اقشار مختلف است که 
تعميق رفته باشد تا   طرح کننده ها ذهن ايده در درجه اول خود ايده بايد در 

سر هيچ  چگونه است بر حال . مابه أزای آن را در عمل خواستار شد بتوان 
شود با هم  همان مشترکاتی که شما مطرح کرديد، نمی  طرح مشترکی بر سر 

 و برنامه ای مشترک برای -در خارج  هم در داخل و هم -توافق رسيد به
 خصوصٌا - مختلف می بينيم، نيروهای . اسالمی پيش برد جمهوری مبارزه با 

منافع مشترک اقشار مختلف توجه نمی کنند  به  به هيچ وجه - نيروهای چپ 
خلق های ايران منافعی دارند  واقع  در. و يا اگر می کنند بسيار پراکنده است 

به نظر شما، چطور   .ايران دارند و همان طور کارگران که زنان ايران هم 
نزديک کرد تا در  رحله به همذهنی را در اين م می توان حداقل، اين عنصر 

 تضعيف هم نپردازند و پراتيک اجتماعی که زمين اصلی بازی است، به  
استفاده  اسالمی فراهم نشود که از پراکندگی بيشترين  فرصت برای جمهوری 

در رابطه با داخل زمانی خود را  خصوصٌا اهميت اين برنامه  .را می کند
ارتباطات و غيره،  جود اينترنت و انقالب که با و می گذارد بيشتر به نمايش 

  .تا حدود زيادی از دست داده اند خود را مرزهای جغرافيايی نقش سابق 
   بايد يک ارزيابی از اول برای پاسخ به اين سئوال، در وهله ی  :شالگونی

 اکثر نيروهای خارج از کشور،. داشته باشيم نيروی خارج از کشور 
اقتصادی زيادی به خارج  يران معموًال مهاجر ا. مهاجران سياسی هستند 

خارج  اين جمعيت در اثر شرايط سياسی معينی به  اکثر  .صادر نکرده است
در ضمن هيچ نيرويی . قوت است نقطه ی  که خود اين. مهاجرت کرده اند

مثٌال کسی . ببيند   چيزی را از منافع طبقاتی و موقعيت خودش نيست که جدا 
عظيمی  ساختمانی  بزرگی در خارج است و يا شرکت نه ی که صاحب تجارتخا

از  را بفهمد؟ اين نيروی خارج دارد، ايا می تواند وضعيت کارگر ايرانی 
. نظر بگيرد نيست که به اصطالح منافع همه ايرانيان را در  کشور، نيرويی 

! جامعه هستند، ولی چه نوع ِاليتی؟ يک نظر اين ها نيروی اليت  بله، از
جمهوری اسالم  مجموع نيروی خارج از کشور مخالف  اين که در ! ی کی؟برا

چيزی را به جای اين می خواهد  که چه ولی اين . است ترديدی نيست
می کنم در مورد   من فکر. تازه بحث ها از اين جا شروع می شود بگذارد، 

 سوسياليسم نيست ، سوسياليزم پيش کش منظورم فقط ( خيلی از مسايل 
و فالکتی که در ايران  مسئله ی ضديت با اين سيستم بهره کشی و فقر   مثًال(

ميکنيد  آيا فکر .مهاجرين خارج نميتوانند به توافق برسند ميکند،اکثر  بيداد
که حاال به ( ضديت با نئوليبراليسم  ايرانی مثًال ميتوانند در  اکثريت مهاجران

موضع روشنی دست  به )برای خيلی ها تبديل شده مقدس مذهبی يک اصل 
ايران  نميتواند راه تأسيس دموکراسی در  نئوليبراليسم يابند؟ و بپذيرند که 

 باشد؟ 
يکی از مشکالت اقتصاد ايران را  حاال خيلی از مخالفان جمهوری اسالمی 

روشن . کارفرمايان است   مزاحم  قانون کار رژيم ميدانند و ميگويند همين 
که  مردمی باشند  نمی توانند مدافع منافع اکثريت است که بسياری از اينها 

  .شوند  قرار است از چنگ جمهوری اسالمی رها
کرديد و قبول  خود شما مطرح بحث فقط در مورد اشتراکاتی است که  :آرش
  !داريد؟

جمهوری اسالمی را که در  اول ببينيد، بعضی ها ميگويندّ بگذاريد  :شالگونی
نظام  يک ظر داريم ، براندازيم و سپس در همه اشتراک ن ضديت با آن 

آزاد هستند ،در باره مسايل ديگری  دموکراتيک که همه احزاب و جريانات 
اما در اين جا .بگيريم و غيره ، آزادانه صحبت بکنيم و تصميم  اقتصاد  مانند

  بخشی اول اين که از چپ خواسته ميشود که فعًال  . قلم ميافتد دو چيز مهم از
و دوم اين که از .ديگر فعًال چپ نباشد و به عبارت  ود را درز بگيردهويت خ
انتزاعی به جنگ رژيم  که با مفاهيمی  مردم کشور، خواسته ميشود اکثريت 

اين  . چيزی مطرح نکنند حياتی روزمره شان فعًال بروند و در باره مسايل 
قاطع مردم  بالفعل و نقد اکثريت يعنی فلج کردن توان و انگيزه مبارزاتی 

 براندازی رژيم  که بدون به ميدان آمدن آن امکان   نيرويی ايران ، يعنی 
  . وجود ندارد

نشان  همه جنبش های بزرگ اجتماعی و سياسی  تجربه همه انقالبات و 
نيستند ، بلکه به گروه ها و اليه ها و  که مردم يک صخره يک پارچه  ميدهد

آنها در پی خواسته ها  که هر کدام از مختلف تقسيم ميشوند  طبقات صنوف و 
طريق  نظام سياسی حاکم در تضاد ميافتند و از  با و نياز های مشخص شان 

مفاهيم و چشم اندازهای بزرگ تر و   اين خواست ها و نيازهای مشخص به

" آزادی"خواسِت  مثًال  هيچ جنبش اجتماعی در آغاز با. ميرسند عمومی تر 
و زمينی  بلکه با خواست های بسيار مشخص يافتد ، راه نم" سوسياليسم"يا 
همان . در آن جوانه ميزند قابل لمس در زندگی روزمره مردم شرکت کننده  و 

نميافتد ،  سرچشمه به صورت يک رودخانه بزرگ راه  که هيچ آِبی از  طور
اينها نکاتی بديهی و خيلی . ميشود های کوچک آغاز  از پيوستن جويبار

سياسی ناديده  های بعضی جريان های  ، ولی متأسفانه در بحث ساده هستند 
  .گرفته می شوند

  .شرآت آرديد اين مصاحبه  با تشكر از شما آه در: آرش
><><><><><  

باتوجه به وضعيت .  نشريه آرش منتشر شده است97اين گفتگو در شماره 
ائه شده سيال کنونی و سير سريع حوادث، که غالبَا در عدم تطبيق نظرات ار

در زمان گذشته با شرايط حال ميتواند مًوثر باشد، اما ، از آنجا که با گذشت 
حدود يک سال از تاريخ انتشار اين مصاحبه، موضوعات مطروحه همچنان 

 بويژه مزد وحقوق -فعليت دارند وميتوانند درمسير مبارزات مردم ايران 
ت يابی به حق تعيين  در جهت رسيدن به آزادی، برابری طلبی و دس-بگيران 

سرنوشتشان توسط  خود آنان، مٍوثر واقع شوند، لذا، اين مصاحبه يک بار 
مسئول نشريه                                    .          ديگر منتشر ميگردد

 منصور نجفی: راه کارگر 

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

 "ق بشر در اروپا و امريکای شمالیفعالين ايرانی دفاع از حقو"
  

 World Coalition –" ائتالف جهانی برای لغو حکم اعدام"عضو (
against the death penalty (  

   .روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام -)  اکتبر10( مهر 18به مناسبت 
در روز جهانی مبازره با اعدام و )  اکتبر10(به مناسبت هيجدهم مهر :  مقدمه 

جهت انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در 
گزارش " فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"ايران، 

ساالنه خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطالع عموم می 
 . رساند

ت که در فاصله زمانی مهر ماه اين گزارش در برگيرنده مشخصات افرادی اس
در ايران حکم اعدام ) 2007سپتامبر  (1386تا شهريور ) 2006اکتبر  (1385

اطالعات مندرج در اين گزارش عمدتًا . در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است
مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور 

با توجه به سانسور خبری حاکم بر منابع . ز ايران استو برخی منابع خارج ا
داخل کشور و عدم انتشار و يا انتشار ناقص خبرهای مربوط به اعدام شده گان و 
محکومين به اعدام؛ اين گزارش منعکس کننده بخشی از موارد اعدام در ايران 

  . است
حکم منتظرين اجرای " و " اعدام شده گان"گزارش موجود حاوی دو ليست 

 : به شرح زير است" اعدام
 ): 1ليست شماره (اعدام شده گان 

 بنا بر اين ليست؛ 
.  نفر در فاصله زمانی ياد شده به اجرا در آمده است265مجموعًا حکم اعدام • 

  .  درصد افزايش را نشان ميدهد140که نسبت به سال قبل 
 .  نفر از آنها زن هستند3• 
  . که تعداد آنها حدود شش برابر سال قبل است. د نفر زندانی سياسی بوده ان34• 
اعدام در مالء عام نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر افزايش داشته است • 

 .  مورد بالغ می گردد100که به 
  . يک نفر از محکومين به اعدام در مالء عام سنگسار شده است• 
 30 نفر آنها تا 47ت؛ نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده اس77از • 

باالترين سن فرد اعدام شده .  سال به باال هستند30 نفر آنها از 30سال سن و 
 .  سال است65
  .  نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است57اطالعات در باره هويت • 

 بنا بر اين ليست؛      ):2ليست شماره (منتظرين اجرای حکم اعدام 
م اعدام هستند، که حکم اعدامشان در فاصله زمانی  نفر منتظر اجرای حک218• 

 نفر 39ضمنًا طبق اطالعات بدست آمده، حکم اعدام . اين گزارش صادر شده است
 مجددًا به تاييد ديوان عالی - که از سالهای پيش حکم اعدام دريافت کرده بودند -ديگر 

 .  موجود نيستندقابل ذکر است که اسامی اين افراد در اين ليست. کشور رسيده است
 .  درصد افزايش داشته است60نسبت تعداد صدور احکام اعدام در مقايسه با سال قبل • 
 .  نفر به سنگسار محکوم شده اند 11• 
 .  نفر از آنها زن هستند26• 
 .  نفر زندانی سياسی اند5• 
 نفر زير 4 نفر که در مورد سنشان اطالعاتی موجود بوده است؛ 98از ميان • 

. دارند سال سن 30 نفر باالتر از 31 سال و 30 تا 18 نفر بين 63 سال سن، 18
 .  سال سن داشته اند18 نفر هنگام ارتکاب جرم زير 7الزم به ذکر است که 

 . نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است76اطالعات در باره هويت • 

……………………………………  
                                            



 9

  در ايران" اراذل و اشرار " موج اعدام 
  =کيفر از منظر سوسياليسم = 

  آرش کمانگر
  

جمهوری اسالمی ايران در ماههای اخير موجی از اعدامهای فله ای و 
علنی را در ميادين شهرها در برابر انظار عمومی به معرض نمايش 

لمللی گذاشته که عکسها و فيلمهای  اين صحنه های توحش بازتاب بين ا
 9بر طبق آمار محاکم قضايی خود رژيم تنها در . وسيعی نيز داشته اند 

رژيم اسالمی .   نفر اعدام شده اند 210 حداقل 2007ماهه نخست سال 
افراد مذکور را "  اشرار " و يا " ارازل و اوباش " با عناوينی چون 

بيشترين اعدامها در بلوچستان ، خوزستان ، . اعدام کرده است 
بخشی از اين . دستان ، تهران بزرگ و مشهد  صورت گرفته است کر

ارازل حرفه " و به عنوان ... قربانيان به جرم تبهکاری ، قتل ، تجاوز 
و بخشی ديگر که عمدتا در مناطق تحت سکونت "  ای سابقه دار 

اقليتهای ملی تحت ستم کشورمان رخ داده به جرم شرارت مسلحانه و يا 
به پای " اشرار "  عليه نظام اسالمی ، به عنوان تروريسم و طغيان

رژيم ايران با اين . جوخه های تيرباران  و يا حلقه دار فرستاده شدند 
 سال  و اجرای 18موج اعدامها  و نيز پايبندی به اعدام کودکان زير 

مجازات قرون وسطايی سنگسار عمال و علنا گوی سبقت را از همه 
از اينرو جا دارد به ويژه همزمان .  است دولتهای جهان معاصر ربوده

با ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ ، با تمام قوا رژيم 
 .اسالمی را برای توقف اين موج جنايت تحت فشار قرار دهيم 

  
ما سوسياليستها در راستای مخالفت بنيادی با هر نوع مجازات مرگ ، 

ام ، مخالفيم بلکه با اعدام نه تنها با اعدام مخالفين سياسی اين نظ
زيرا مارکسيزم آزاديخواه و . تبهکارترين آدمها هم سر آشتی نداريم 

برابری طلب ، به مقوله جرم و کيفر از منظری نگاه ميکند که از اساس 
با سيستم انتقام جويانه نظام سرمايه و از جمله رژيم اسالمی سرمايه 

  :ر است چکيده ديدگاه ما به قرار زي. متضاد است 
در اين . باشد دارى ، سيستمى مبتنى بر نابرابرى طبقاتى مى نظام سرمايه

نظام، اقليتى از جامعه به خاطر مالكيت بر ابزارهاى توليدى و خدماتى و 
آنترل سرمايه، اين موقعيت را دارند آه از طريق به استثمار آشيدن 

ها در  آن. داآثريت جامعه، روز به روز بر ثروت و قدرت خود بيافزاين
اين راستا، دولت و قدرت سياسى حاآم را نيز در خدمت دارند و از آن 
براى انقياد، سرآوب و تامين هژمونى فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيك 

اقتصادى به دليل ارتزاق -اين فرماسيون اجتماعى. جويند خود بهره مى
دبگير و هاى مز از ِقَبِل همين نابرابرى حاآم بر جامعه، انبوه انسان

دهد آه قادر به اخذ تصميم آزادانه   را در موقعيتى قرار مى زحمتكش
هاى آارگر برخالف بردگان  البته در اين نظام، ظاهرا انسان. نيستند

دار و آارفرماى خصوصى يا  آه نيروى آار خود را به سرمايه" آزادند"
به دولتى بفروشند و يا نفروشند و آسى به ضرب قانون و تفنگ، قادر 

گونه جبر سياسى در آار  ها نيست يعنى ظاهرا هيچ بكار واداشتن آن
ولى واقعيت اين است آه اآثريت آار و رنج با يك اهرم زيربنايى  . نيست

شوند،  ديگر آه همانا  جبر اقتصادى باشد، عمال از آزادى محروم مى
 نيروى آار، مساوى است با مرگ ناشى از  چرا آه تن ندادن به فروش

  .نگىگرس
 نظام سرمايه با آن آه از همگان انتظار دارد نيروى آارشان را به 

 گذارند، قادر و مايل نيست حق آار را براى همگان به   فروش معرض
آه  قادر نيست، براى اين. رسميت بشناسد و آن را به مورد اجرا گذارد

هاى ادوارى و  دارى بدون بروز بحران هاى سيستم سرمايه چرخ
چرخد و عموما بيكارى ميليونى، همزاد نظام سرمايه  مىساختارى ن

 ذخيره آار را  آه وجود بيكاران، حكم ارتش مايل نيست براى اين. است
گيرى موثر از آن قادر است قدرت  براى طبقه بورژوا دارد آه با بهره

 شاغل طبقه آارگر را براى بهبود سطح معيشت خود  زنى بخش چانه
 . دهد آاهش
ها و انستيتوهاى جامعه شناسى   و اين را حتى دانشگاه- دانيم و مى

 روحى و   آه بيكارى و فقر و عوارض-آنند  بورژوازى نيز تاييد مى
هاى اجتماعى  خانوادگى ناشى از آن يكى از عوامل مهم بروز ناهنجارى

ناگفته پيداست آه . نظير اعتياد، دزدى، فحشا و جنايت و خشونت است
ها و علل بسيار  ها، داراى ريشه ها و تبهكارى بسيارى از ناهنجارى

اى اآونوميستى، صرفا  متنوعى است آه نادرست است آن را به شيوه
به هرحال نبايد از ياد برد آه انبوه مزدبگيران . ناشى از بيكارى بدانيم

پنجم سياره ما حتى  شاغل نيز به رغم اشتغال قادر نيستند الاقل در سه 
به عالوه . شان را تامين آنند ال خود و خانوادهنيازهاى اوليه و نرم

 جنسى گرفته تا نژادى و ملى، از  تبعيضات اجتماعى گوناگون از تبعيض
 مهمى در پديدارى  هاى سياسى گرفته تا فشارهاى مذهبى، نقش سرآوب

 .آنند هاى اجتماعى ايفا مى انواع ناهنجارى

ها در نظامات  بنابراين مارآسيزم معتقد نيست آه اآثريت انسان
انسان در . آنند رشد مى" آزادانه " به دنيا آمده و " آزاد"دارى  سرمايه

اين نظام اسير از خود بيگانگى است و قادر نيست به دليل عملكرد ناشى 
"  گوناگون اقتصادى، سياسى، خانوادگى و روانى اين نظام،  از عوارض
 .شودبر شخصيت خود " سوار " گردد، يعنى " قائم به ذات 

 
حاآم بر " دارى، به معناى حقيقى آلمه   جوامع سرمايه  اآثريت ستمكش
نيست نه به لحاظ برابرى سياسى و نه به لحاظ برابرى " سرنوشت خود 

 .اقتصادى
آند،  ها را تعيين مى اين شعور اجتماعى نيست آه وجود اجتماعى انسان

ه در تحليل است آ  اين وجود اجتماعى يعنى زيربناى اقتصادى بالعكس
. زند نهايى، روبناى سياسى، اجتماعى و رفتارى جامعه را رقم مى

شناسيم بلكه دقيقا  بنابراين ما نه تنها اعدام و شكنجه را به رسميت نمى
 .  مرزبندى داريم با درك بورژوازى از مقوله جرم و جنايت نيز از اساس

 
  .شدما معتقد نيستيم آه هيچ جرمى ريشه مادرزاد ی داشته با

بودند، " معصوم " ها نيز وقتى آودك بودند  آدم" جنايتكارترين  " 
حتى اسالم نيز آه .ى آودآانه خود بودندها ها و سرگرمى مشغول بازى

گويد، معتقد است آه آودآان   و مجازات مرگ مى قدر بر قصاص اين 
اين . روند مى" بهشت"و در صورت مرگ مستقيما به " اند معصوم"

گناه در سنين بالغى قادر و يا  هاست آه چگونه آودك بى  آن البته تناقض
 جامعه، دولت و در تحليل نهايى شود، خانواده، مايل به ارتكاب جرم مى

 آورده، چه گلى به  اجتماعى چه باليى به سرش_زيربناى اقتصادى
 زده آه اينك از عمل او آه ناشى از خودبيگانگى اوست شرمنده  سرش

اگر نظام اجتماعى حاآم با اعدام قاتل از او انتقام . و يا خشمگين است
سى بايد از جامعه انتقام  چه آ شويد، پس گيرد و خون را با خون مى مى

 را در سنين بالغى   خويش  و بازيگوش بگيرد آه آودآان سرخوش
 !دهد؟ چون جنايتكار تحويل جامعه بشرى مى هم

 
اگر غيرممكن « :  سال پيش نوشت 150کارل مارکس  حدود 

نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى بنا گردد آه در نظر باشد 
دن و مفيد بودن مجازات اعدام در برحق بو» اصل « با آن 
  او سپس» .بالد، اثبات گردد اى آه به متمدن بودن خود مى جامعه
اى است آه وسيله بهترى براى  اين چه نوع جامعه«  :افزايد مى

شناسد؟ آيا ضرورى نيست به جاى  دفاع از خود جز جالد نمى
ا جا را آند ت اى از جنايتكاران را اعدام مى  جالدى آه دسته ستايش

براى جانيان بعدى باز آند، به طور جدى درباره تغيير سيستمى 
 »آورد؟  هايى را به وجود مى انديشيد آه چنين جنايت

هاى  هاى فوق ما نه تنها با مرگ و شكنجه قربانيان ناهنجارى بنابر گفته
هدف  خاصيت و بى مدت، بى نظام طبقاتى مخالفيم بلكه با مجازات طوالنى

در واقع ما از نقد زندان بزرگ سرمايه به نقد . يز مخالفيمتبهكاران ن
بايست مرآز  زندان در ديدگاه ما مى. رسيم  مى هاى مشخص زندان

، درمان  ، تخصص بازپرورى تبهكاران و محيطى براى آسب آموزش
 مفيد بودن   عاطفى، و در يك آالم دميدن احساس- روانى، بهبود روحى
دارى تحقق ناپذير   اين در چارچوب سرمايهها باشد و در روح و جان آن

 آردن تدريجى و  هاى اين نظام اگر محل شكنجه و زجرآش زندان. است
روانى نمودن زندانيان نباشند، محيطى براى رفع از خودبيگانگى از آنان 

" و " فاسدتر" القاعده  هاى آنونى، زندانى على در زندان. نيستند
تا بار ديگر چرخه جنايت، دستگيرى و شود  راهى جامعه مى "تبهكارتر 

 .اسارت را تكرار آند
است آه آن را از دو  اما مقوله جرايم به اصطالح سياسى حديث ديگرى

آه طبقه سياسى  نخست اين. زاويه مختلف بايد مورد بررسى قرار داد
 و سلب حق حاآميت از اآثريت محروم، به  اش حاآم براى تداوم حكمرانى

وششى، سعى در انقياد و سرآوب مخالفين فرمانروايى طور علنى و يا پ
  . آند، يعنى استبداد سياسى  خود مى

براى مقابله با اين وضع بسته به شرايط سياسى و ذهنى جامعه، گروه 
 شفاهى و  گاه اعتراض. زنند  مى هايى از مردم دست به واآنش يا گروه

 .گ مسلحانهگاه راهپيمايى و اعتصاب و البته گاهى نيز قيام و جن
آه  حال آن. شود تلقى مى"  جرم"  رژيم مستبد،  اين اما در قاموس

انديشند، نه بدين خاطر آه خون و خونريزى را  ها خالف آن مى آمونيست
الزمه گريزناپذير هر نبرد طبقاتى و سياسى ارزيابى آنند، بلكه بدين 

 و خاطر آه طبقه حاآمه به دليل بستن منفذهاى ابراز وجود سياسى
 را از  هاى مردم، امكانات قانونى بيان و اعتراض عقيدتى براى توده

 .ها سلب آرده است آن
بينيم هرگاه  ما اتفاقا خوشحال خواهيم شد و آن را بسيار سودمندتر مى

هيچ مقاومتى و  ، بى آش بورژوازى و دولت مبتنى بر اراده اقليت بهره
ونى و لگدمال شده براى هاى ميلي آميز تسليم عزم توده آامال مسالمت

العموم اقليت استثمارگر مايل  استقرار آزادى و برابرى شود، اما على
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بيند آه بدون مقاومت و آاربرد قهر تسليم اراده مردم  نيست و دليلى نمى
هاى  و از جمله آاربرد روش" غيرقانونى " رو مبارزات  از اين. بشود

دوم اين آه . نمايد اپذير مىن شورشى و قهرآميز در بسيارى موارد اجتناب
آشان نشانى از جرم ندارد، آاربرد   و آاربرد قهر توسط ستم اگر شورش

 خشونت و خونريزى توسط عوامل و مزدوران طبقه حاآمه چطور؟
در اين رابطه نيز ما اگرچه خواهان مجازات عادالنه آليه جنايتكاران 

 خارجى هستيم، گرى اذهان عمومى داخلى و جنگى و حكومتى براى آگاه
آنيم حتى اگر آدمى  ها را تجويز نمى وجه شكنجه و اعدام آن اما به هيچ
چرا آه ما خود اين جنايتكاران را .  هيتلر و الجوردى باشند از قماش
اين سيستم طبقاتى مبتنى بر فقر، جنايت و . دانيم و نه علت معلول مى

 پاى ميز واقعى بازتوليد ناهنجارى اجتماعى و روانى است آه بايد در
دارى آلمان در دوره  داشت سرمايه اگر هيتلر وجود نمى. محاآمه بنشيند

جنگ جهانى دوم، مسلما آدم ديگرى را براى اجراى مقاصد امپرياليستى 
ها  شخصيت" گوييم  به همين خاطر است آه مى. گرفت خود به آار مى

ها را  سازند، بلكه تاريخ است آه شخصيت نيستند آه تاريخ را مى
" حقيقى "هاى  اصوال مارآسيزم مخالف آشتن شخصيت." سازد مى
جا عمدا آن را  اگر در اين" ( حقوقى " هاى  اما مرگ شخصيت. است

به «  بايد  به تعبير مارآس. داند را حياتى مى) مساوى با سيستم بپنداريم
هايى را به  طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد آه چنين جنايت

 » . آورد مىوجود 
ها در مورد رد مجازات اعدام براى  آه بحث ما سوسياليست اما براى اين

هاى ميليونى آه در طى قرون با انواع سنن و سموم عشيرتى،  توده
اند، قابل   مجرمين اشباع شده مذهبى و طبقاتى در مورد ضرورت قصاص

يت و نيز قبول باشد صرفا نبايد به يك تحليل طبقاتى از مقوله جرم و جنا
آه در  در واقع براى اين. ها بسنده نمود پديده از خودبيگانگى انسان

 ايدئولوژيك با هژمونى جاافتاده طبقه حاآمه -عرصه آارزار فرهنگى
ها براى تداوم  آن" حيات خلوت داليل جدى " مقابله آنيم الزم است وارد 
يم از اين رو با هم مرورى آوتاه خواه. حكم ضدبشرى اعدام شويم

  .ايشان »استدالالت «داشت به 
 

*****************************  
 

 !!شود  ارتكاب جرم مى آيفر اعدام سبب آاهش: دليل اول
 

با يك مراجعه گذرا به آمار جرم و جنايت در آشورهايى آه تحت فشار 
اند، نظير آانادا   آزاديخواهانه مردم، تن به لغو مجازات اعدام داده جنبش

 با مثال اياالت  شود آه در قياس ى اسكانديناوى، اثبات مىيا آشورها
تر است و همچنان آه سازمان عفو  متحده، نه تنها زيادتر نيست بلكه آم

هاى متعدد خود نشان داده، لغو مجازات اعدام  بندى الملل نيز در جمع بين
وجه سبب  در آشورهاى گوناگون طبق آمار و ارقام انكارناشدنى، به هيچ

آنم در  براى نمونه فكر نمى. ق قتل و جنايت و صعود آن نشده استتشوي
ها را به خاطر حمل و يا مصرف مواد مخدر  هيچ آشورى مثل ايران آدم

بينيم آه به رغم اين شقاوت، به اعتراف خود  اما مى. اعدام آرده باشند
 آموزان معتاد  مسوولين رژيم اسالمى تنها در ظرف يك سال تعداد دانش

" دانيم آه آشور ما يكى از   يافته است و باز مى و برابر افزايشبه د
  .آشورهاى جهان است" معتادترين 

  
اعدام قاتل، اوال مرهمى است بر رنج بازماندگان مقتول و ثانيا : دليل دوم
اى است براى جلوگيرى از بروز هرج و مرج و انتقام خودسرانه  وسيله

  !!طلبانه بستگان مقتول و گاه زياده
  

در پاسخ بايد گفت اوال براى جبران رنج يك عده آيا بايد خانواده فرد 
را به آنان منتقل نمود؟ در واقع درد " رنج " خطاآار را داغدار آرد و 

ثانيا تحقيقات . هاى ديگرى منتقل شده است به جاى مداوا به جان و جان
 به روان شناسانه ثابت نموده آه در بسيارى از موارد، اعدام قاتل

خون را با . " خاطر بازماندگان مقتول نشده است وجه سبب آرامش هيچ
اين صرفا يك تز علمى در حوزه رنگ شناسى " توان شست  خون نمى

ثالثا اين نيز محرز نيست . المثل زيباى ايرانى نيز هست نيست، يك ضرب
در .  شود  انتقام در خانواده مقتول خاموش آه با مرگ قاتل، عطش

 از اعدام قاتل نيز فرد يا افرادى از  عددی ديده شده آه حتى پسموارد مت
اينها به جاى اين نوع ترهات و . خانواده او طعمه انتقام جويى آور شدند

حرافى پيرامون هرج و مرج بهتر است اين مساله را در جامعه جا 
توان مرهمى بر هيچ درد و رنجى  بياندازد آه با خون و خونريزى نمى

دوستى و استقرار آزادى و برابرى  ويق بشردوستى و نوعتش. گذاشت
هاى فردى و جمعى  ترين راه جلوگيرى از عصيان بى حد و حصر مهم

  .است
شود تا   در ميان مردم مى مجازات اعدام سبب ايجاد ترس: دليل سوم

 !!آسى ديگر به فكر قتل و تبهكارى نباشد
  

  
ز آمارگيرى و حتى  اين به اصطالح دليل را ديگر بسيارى از مراآ

مثال باال در . خرند دارى نيز به پشيزى نمى ادارات پليسى جوامع سرمايه
 به  ها هزار دگرانديش مورد اعدام قاچاقچيان در ايران و نيز اعدام ده

جرم مخالفت سياسى با جمهورى اسالمى نه از ميزان ترافيك مواد مخدر 
ستبداد مذهبى حاآم  خشم مردم آشورمان از ا آاسته و نه سبب فروآش

آند، در بسيارى  در آمريكا نيز آه هنوز صندلى برقى آار مى. شده است
زنى در   تا دندان مسلح نيز جرات قدم ها حتى پليس از محالت شهرها شب

خيابان و گشت سواره ندارد حال آن آه در آانادا آه مجازات اعدام لغو 
 .شود تر ديده مى شده، اين وضع آم

  
 مسرى از پيكر   مجازات اعدام، سبب پاآسازى يك ويروس:دليل چهارم

شود و به پاآيزگى و بهسازى محيط اجتماعى مدد  جامعه بشرى مى
 !!رساند مى

 
آه فرد  نخست اين: چند پارامتر اساسى گم است " ستدالل " در اين 

طرفدارى "  ژنتيك -جرم " داند و از تز  تبهكار را قابل اصالح نمى
 اقتصادى موجود -آه جامعه و مشخصا نظام اجتماعى  ايننمايد، دوم  مى

آه چشم  شناسد، و سوم اين را براى توليد و بازتوليد تبهكارى مقصر نمى
آند  ها آار مى بر آمار آتمان ناشدنى جوامعى آه هنوز ماشين مرگ در آن

 به  اعدام در اين جوامع، سبب بهسازى محيط نشده بلكه بالعكس. بندد مى
  . خشونت مدد رسانده استبازتوليد

 
دارند و نبايد نظام و " مادرزادى" بسيارى از جرايم خصلت : دليل پنجم

ها بر بودجه  جامعه را مقصر شناخت و با نگهدارى تبهكاران در زندان
 !!المال فشار آورد بيت

 
هاى  ، اگر بورژوازى و رژيم"ژن گرايانه " بجای اين نوع توجيهات 

ها،  ها، دادگاه يلياردها جهت توسعه زندانسرآوبگر به جاى صرف م
 مشكالت  قواى انتظامى و نظامى، اين پول را صرف حل و يا آاهش

آردند، به   مى- از جمله فقر و بيكارى -عديده اجتماعى و اقتصادى 
ها ترجيح   آمار بزهكارى باشند، ولى اين توانستند شاهد آاهش راحتى مى

" ها نه برقرارى  ا آه وظيفه اساسى آندهند آه اين آار را نكنند چر مى
 اردوى آار و  بلكه جلوگيرى از يورش" جنايتكاران"و مقابله با " عدالت

بعالوه . رنج به قلعه سرمايه و ممانعت از بروز انقالب اجتماعی است 
آنند آه تنها سهم  هاى غربى نيز اعتراف مى بسيارى از اساتيد دانشگاه

سوادى  تواند به قحطى و بى جهانى مثال مىآوچكى از مسابقه تسليحاتى 
 .در آل قاره افريقا پايان دهد

  
 خشونت  مجازات اعدام به دليل تنبيه خطاآاران، سبب آاهش: دليل ششم

 !!شود مى
 

. شود نه صلح و صفا در پاسخ بايد گفت، از خشونت، خشونت زاده مى
دمال شده هاى لگ ها، عصيان قهرآميز توده همچنان آه قهر عريان رژيم

تحقيقات روانشناسى نيز ثابت نموده آه بسيارى از . را به دنبال دارد
شوند،  والدين آه نسبت به آودآان خود مرتكب خشونت و تنبيه بدنى مى

به عالوه . اند اند و خشونت و آزار ديده در دوران آودآى خود تنبيه شده
 هم آودآان شود و آزارى جرم تلقى مى در جوامعى نظير آانادا آه آودك

گردند،  هاى آموزشى و تربيتى صحيح ترغيب مى و هم والدين به روش
 با جوامعى نظير ايران آه مدعى است با  تنبيه و آزار آودآان در قياس

توان ريشه آن را  آميز نسبت به خشونتى معين مى  خشونت واآنش
  .تر است خشكاند، به مراتب پايين

 
، حكم اعدام به لحاظ قضايى نيز داراى الذآر به عالوه جدا از داليل فوق

. ناپذير است اوال نامطمئن است و ثانيا بازگشت: دو اشكال عمده است
گناه به دليل عدم امكان  نامطمئن است چرا آه در بسيارى موارد افراد بى

خلخالى جالد در اين باره . شوند گناهى خود، محكوم به مرگ مى اثبات بى
گناه بود، چه بهتر، مستقيم به  اگر طرف بىيك بار به مزاح گفته بود 

بازگشت ناپذير است، زيرا آه در صورت پيدا شدن !! بهشت خواهد رفت
توان حيات را به  گناهى فرد معدوم، ديگر نمى مجرم حقيقى و يا اثبات بى

 سوسياليستی معتقد - نتيجه اين آه چه به تحليل طبقاتى . او بازگرداند
 اعدام هيج بنيان درستى ندارد آه بتوان با پا باشيد چه نباشيد، مجازات

                 .آوبيدن بر آن، اين ننگ جوامع مدعى تمدن را توجيه نمود
              08/10/2006  پايان

............................................. 
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 قصاص عليه
 سوسن آرام 

  

 
بنابرگزارش بی بی سی پزشکان کوبايی که در بوليوی کار می کنند، چشمان مردی 

 . که چه گوارا را کشت، عمل کرده و او را از نابينايی نجات دادند
يد، تقريبا نابينا شده بود و او را عمل کردند، پيرمردی که به علت ابتال به آب مروار

 سال بعد از قتل چه گوارا منتشر شد، 30چه به اسناد سيا که . مرد مشهوری است
مراجعه کنيم، چه به گزارش تايم يا ويکی پديا يا کتاب جان لی آندرسون، با نام اين 

 اکتبر 9ر  سال پيش د40ماريو تران همان سربازی است که . مرد روبرو می شويم
که نه، چون چنانکه " تيرخالص. " تيرخالص را به چه گوارا شليک کرد1967

هرچند خبرگزاری های انحصاری هنگام اعالم خبر .ميدانيم او را به شکنجه کشتند
چه " بنا برگزارشات: "آراستند و نوشتند" مقصود"به شيوه معمول خبر را مطابق 

".  در جنگل های بوليوی کشته شدطی درگيری بين ارتش و چريک ها:" گوارا
البته از منبع دوست، يعنی نظاميان تعليم ديده توسط نيروی ويژه , "گزارشات"

CIA و پشتيبان ديکتاتور وقت بوليوی René Barrientosدر .  رسيده بود
 سرباز نيز کشته 5در درگيری : "خبربرای پوشش دادن به جنايت اضافه شده بود

افراد محلی محل استقرار چه گوارا را : متفاوت بود" دکیان"واقعيت "**.شده است
لو داده بودند و قتل هم به صورت اعدام در روستای واله گرانده که از محل 

 . دستگيری متفاوت بود صورت گرفت نه در درگيری
 ... احساسی تلخ

بنا برگزارش بی بی سي، روزنامه گرانومای کوبا در باره عمل چشم ماريو تران 
يک بار ديگر " چه"چهار دهه پيش او يک ايده و آرزو را نابود کرد،  ,:نوشت

پيروز شده است، پيرمرد اکنون ميتواند بازهم رنگ های آسمان و جنگل را ببيند، 
خبر احساس غريبی را در  , از لبخند نوه های خود لذت ببرد و فوتبال تماشا کند

 . رامش دهندهآتلخ اما . خواننده بوجود می آورد
آدم هر عقيده ای نسبت به آرمان ها، گزينه ها و . لخی خبر منشاء روشنی داردت

شخصيت چه گوارا داشته باشد، اگرواقعاانسان باشد، نميتواند ازنهايت تبهکاری که 
چه گوارا را . در جريان قتل چه گوارا صورت گرفت، احساس بيزاری و نفرت نکند

بارينتوز . ی در کار بود، نه محکمه اینه محاکمه ا. وقتی که در زنجير بود کشتند
از آغاز که شکار گروه شده بود، گفته بود ميخواهد سر گوارا را از ميخ آويزان 

هرچند وقتی قتل صورت گرفت، چنين . کند و در ميدان وسط شهر به نمايش بگذارد
گروه نظامی که هدايت آنرا مامور سيا . نکردند و برعکس به رياکاری متوسل شدند

کس رودريگز برعهده داشت، دستور داشت وانمود کند چه گوارا در درگيری فلي
صحنه سازی را از طريق قتل با شکنجه ترتيب دادند، به اين . کشته شده است

ترتيب که پاهای چه گوارا را هدف رگبار گلوله قرار دادندتا همراه زخم های بدن 
و را سالم ميخواستند تا در عين حال چهره ا. نشانه مجروح شدن در درگيری باشد

ثابت کنند قربانی خود چه گوارا است، زيرا قبل از آن چند بار خبر مرگ او نادرست 
کردند، يعنی پزشکان نظامی دست " لينچ"عالوه بر اين ها او . از آب در آمده بود

نوشته اند اين دست ها بعد در اختيار فيدل کاسترو . هايش را قطع کرده بودند
او ميخواست آنرا در معرض ديد عموم بگذارد، ولی خانواده چه گذاشته شد و 

 . برخی در درستی اين خبر ترديد کرده اند. گوارا اجازه نداده اند
در هر حال وعليرغم همه صحنه سازی ها، قاتالن چه گوارا، مثل دبير ستاد حقوق 

، "دندخجالت نمی کشي"بشر قوه قضاييه رژيم حاکم بر ايران، ازاعمال پليد خود 
عکس های متعددی از افسران و . برعکس آنرا برای خود افتخار هم می دانستند

درگزارشات مکرر آمده است . سربازان در کنار زنده و مرده چه گوارا منتشر شد
فليکس رودريگز سال ها سعی ميکرد ساعت چه گوارا را که از جسد دزديده بود به 

د و به قتل رساندند، تحت هدايت يک گروه نظاميانی که او را گرفتن. همه نشان بدهد
 برای اين نوع تبهکاری ها تعليم CIAوابسته به " نيروی ويژه" نفره افسران 60

  . شليک تيرها در ميان سربازان به ماريو تران رسيد, افتخار,نوشتند . ميديدند
تاريخ  چهره ماندگار 100نويسنده ای در تايم در رابطه با . ديرپا نبود, افتخار,اما 

  : در مقاله ای به قصد اسطوره زدايی از چه گوارا نوشت
 سالگي، تنها به تثبيت مقام اسطوره ای او 39اعدام در واله گرانده در سن ,

آن تصوير مسيح مانند در بستر مرگ با چشمانی راز آميز که تقريبا باز . انجاميد
بزن، بزدل، : "د ساختمانده بود، آن کلمات بی باکانه که کسی گزارش داد يا از خو

، دفن در گوری ناشناس و دست هايی که از "تو تنها يک انسان را خواهی کشت
پيکر جدا شده بود، گويا قاتالن بعد از مرگش بيش از وقتی که زنده بود به وحشت 

او بر . "همه اينها در ذهن و خاطره ی آن عصر چالشگر باقی ماند: افتاده بودند
من به خاطر می آورم زمانی را که .  بود60وانان دهه  اين فرياد ج–" ميگردد

 فرياد زده ميشد، و – شيلی -همين دعوی ملتهبانه در خيابان ها ی سانتياگو
 No lo vamos a: سراسر آمريکای التين شاهد انفجار اين وعده بود

olvidarاکنون به وجود حاضر " چه. "،نه، نخواهيم گذارد که او فراموش شود
 , ...تصوير او ازفنجان قهوه به ما می نگرد، از: تبديل شده استدر همه جا 

مقبول ساخته شد و " مدل"دوره مقبوليت جنگ چريکی گذشت،برای مبارزه باز هم 
" چه"رفت شد، قهرمانان برکشيده شده و به زمين زده شدند، اما چهره " مد"از 

از سکس تا برای خراب کردن تصوير او زياد انرژی مصرف شد، . ماندنی شد
تجارت تا اخيرا وصل کردن او به اسامه بن الدن، و برخی هم مجبور به عذر 

در اين هفته های اخير، تبه کاران وابسته . خواهی شدند يا در دادگاه محکوم شدند
به رژيم اسالمی هم سعی کرده اند با وصله پينه کردن خود به چه گوارا، برای خود 

اما اينگونه اقدامات فقط در اردوگاه . اهم کنندآبرو، و برای او بی آبرويی فر
 اعتبار دارد و تصوير و -  موافق يا مخالف جمهوری اسالمی-طرفداران ستمگری 

  . را تغيير نداده است, چه,تصور عمومی از 
کامل . "خوانده بود" کامل ترين انسان روی زمين"ژان پل سارتر چه گوارا را 

انسان کامل را قوه خيال انسان در تجريد . د، روی زمين وجود ندار"ترين انسان
کرده و برای او عيب های فراوان يافته " نبش قبر"در زندگی چه گوارا .ميسازد

امانبش قبر، گذشته يک جسد را . شايد برخی يا بسياری از آنها هم راست باشد. اند
ت ی که انسان از خود به جای می نهد حيا, تصوير,مورد کندو کاو قرار ميدهد، 

مهم اين است که درشخصيت چه گوارا ودر نحوه زندگی . مستقل خود را پيدا ميکند
  . کمال يافته کمک کرده است" تصوير"و مبارزه او چيزی بود که به ساختن آن

انگاره ی جهانی شده چه گوارا بيش و پيش از هرچيز نشانه اعتبار ماندگار تعهد 
نمره . تمگر مظلوم واقع می شودبه دفاع از عدالتی است که در برابر قدرت س

اخالق که افکار عمومی در نسل های پشت هم، به چه گوارا داده اند، قطعا ارتباط 
خود را با ارزيابی از مشی چريکی يا تاکتيک های سياسی مشخص از دست داده 

نسل های جوانتر شايد نداننديا بدانند که چه گوارا با همان شوق که از انقالب . است
اع کرد، از انتقال مسالمت آميز قدرت به دمکراسی در گواتماال و اصالحات کوبا دف

 و جايگزينی CIAدولت آربنز نيز حمايت ميکرد و سرنگونی حکومت آربنز توسط 
آن توسط يک خونتای نظامی تاثيری تکان دهنده بر او گذاشت، شايد از جنگ 

شونت آميز يا مسالمت چريکی يا مباحث مربوط به مبارزه قانونی و غيرقانوني، خ
آميز، مبارزه از باال يا پايين چيزی نشنيده باشند يا خود درگير اين مباحثات باشند، 
اما همه ميدانند چه گوارا از وزارت استعفا داد و به ميان محرومين بازگشت و در 
کنار آنها ماند، همانطور که در نوجوانی از درون طبقه ای نسبتا مرفه به طرف 

هت گيری کرد، همانطور که درجوانی دفاع از عدالت را با آتيه درخشان مظلومين ج
و برای مبارزه با  همه ميدانند او برای دفاع از عدالت. يک پزشک موفق تاخت نزد

ستم و نابرابری اجتماعی مرزها را در می نورديد و خود را با محرومين همه جا 
و آرژانتينی بود يا کوبايی يا هم هويت ميديد، بطوريکه امروز بسياری نميدانند ا

  . بوليوايی يا شايد گواتمااليی
امروز ديگر تحقيق در مورد ضعف ها و توانايی های مردی که پشت تصويری 

مشهورترين تصوير جهان و سمبول قرن "قرار دارد که دانشگاه هنر مريلند آنرا 
ل شورش مهم اين است که اين تصوير سمبو. ناميد، اهميت چندانی ندارد " 20

تبديل اين تصوير به سمبول قرن بيستم نشان ميدهد در . عليه ظلم و حرمان است
که انسان بلندترين گام ها را در مسير راه پيمايی اش به سوی " کوتاه"اين قرن 

تر از دره های " آستين"پيشرفت برداشت، مثل هم همه قرن های دراز قبل که با 
لت بود و بيقراری برای رسيدن به عدالت خون عبور ميکرد، با همچنان تشنه عدا

  . را در لوح زمانه خود نقش کرد
نمره ای که افکار عمومي، بويژه نسل های جوان، به تصوير چه گوارا داده اند، 

تصوير او سمبول عدم . در عين حال نمره به کيفيت روشنفکری او هم هست
يگذارد که به است و انسانی را به نمايش م" وضع موجود"پذيرش زشتی های 

چه گوارا از آفت . ساز قدرت نمی رقصد و به هرسو باد بوزد نمی چرخد
 Nonconformistروشنفکري، يعنی همسرايي، عاری بود و برای هميشه يک 

به همين جهت است که حتی آن جوانانی هم که هرهفته برای انتخاب . باقی ماند
روی " چه"ند که تصوير به سرگردانی کشيده ميشوند، تی شرتی ميپوش" ايدول"

برکشيده شدن اين تصوير به عنوان سمبول قرن، نشان ميدهد . آن نقش بسته است
در عصری که قدرت به شيوه ای جادوگرانه و حتی به کمک امواج جادويی 

را به " آدم های کوچک توی خيابان"الکترونيک و سيبرنيتيک از مردم دور شد و 
وضع "ل کرد، ميل سوزان سرکشی در برابر اعدادی برای بازی سياسی خود تبدي

  . مهر خود را بر تاريخ کوبيد" موجود
کريستوفر هيچينز همکار و يار قبلی ادوارد سعيد و همکار و يار بعدی نو محافظه 
کاران، شکست و انزوای چه گوارا را علت ماندگاری او خواند و نوشت اگر او 

حرف او را ميتوان تکميل کرد .  بودزنده مانده بود، اسطوره او سال ها پيش مرده
و گفت اگر او زنده مانده بود و مثل هيچنز موافق جريان شنا ميکرد و به ساز 

هيچنز که محافل راست به . قدرت ميرقصيد نه فقط فراموش بلکه لعن ميشد
روشنفکری او درجه بااليی هم ميدهند نتوانسته بفهمد يا نمی خواهد اقرار کند که 

وقتی شکست ميخورند و مهجور واقع ميشوند، برای مردم جذابيت ستم و ستمگر 
پيدا نمی کنند، بلکه شکست و مهجوريت ستم و ستمگر، درانسان احساس پيروزی 

شکست و خودکشی هيتلر او را نزد مردم محبوب . و رضايت بوجود می آورد
  . او مطرود و منفور ابدی باقی ماند. نکرد

تی مظلوم واقع گردد و شکست بخورد، نه مطرود اين حقيقت و عدالت است که وق
. که بيش از پيش جذاب ميشود و انسان ها را به چالش در برابر ستم فراميخواند

  . اگر غير از اين بود تصوير مسيح بر روی صليب اينهمه دعوت کننده نبود
  ... واحساس آرامش

ر خودمان را در  سال به جلو بکشيم، و قدرتمندان تبه کار روزگا40اگر زمان را 
نظر بياوريم که مشغول اسير گيری و اسير کشي، تيراندازی و پاکسازي، کشتن و 

کردن، بمب اندازی و مين گذاری و نابودی انسان های ديگرهستند، " تمام کش"
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بدون ترديد حس بيزاری و نفرت به ما دست ميدهد و نخستين خواهشی که در دل 
  . دالت در مورد آنها ستما شعله می کشد، محاکمه و اجرای ع

آيا صرفنظر از هر هدفی . آيا خبردرمان ماريو تران در تناقض با اين احساس نيست
که در مورد اين برخورد و انتشار خبر آن به دولت کوبا نسبت داده شود، استقبال 

به معنای کم رنگ شدن خواست " تيرخالص زن"يا فقط تاييد اين برخوردبا يک 
رد تبه کاران، آمران يا عامالن اجرای جنايت های سياسی اجرای عدالت در مو

  نيست؟ آيا گذشت زمان به جنگ اين خواست رفته است؟ 
. کافی است به خود آمريکای التين نگاه کنيم. پاسخ اين سوال ها قطعا منفی است

به تالش های گسترده و خستگی ناپذير آزاديخواهان و خانواده های قربانيان 
 حکومت های نظامی و وکال و فعالين حقوق بشر برای دستگيری ديکتاتوری ها و

و به دادگاه کشاندن جنايتکاران، به هيبت نحيف و نکبت انگيز پينوشه که عليرغم 
همين . کهولت سن تا لحظه آخر زندگی زير انگشت اتهام دادخواهان زندگی کرد

رايم او و غارت روزها خبر بازداشت خانواده پينوشه به جرم مشارکت در يکی از ج
ان از چنين اخباری فقط همدست. اموال و انتقال آن به بانک های خارجی پخش شد

  . ديکتاتورها خوشحال نمی شوند
هنری کی سينجر پيرمردی است که . در خارج از آمريکای التين هم همينطور است

 مهلت زيادی برای ماندن روی زمين ندارد، اما وقتی ميخواهد به خارج سفر کند،
خود در کشور مقصد يا ميانه راه " هم جنس"نخست بايد با مقامات و قدرت های 

کند که او را دستگير نخواهند کرد، به خاطر اتهام جناياتی که به دهه ها " چک "
سيمور هرش روزنامه . قبل مربوط است و در رابطه با آنها حکم صادر شده است

ما به جنايات کی سينجر مربوط نگار آمريکايی که بخشی از تحقيقات او، مستقي
است و آنها را افشا می کند، در سال های متاخر عمر کی سينجر به سی بی اس 
گفت بزرگ ترين آرزويم در مورد او اين است که خيلی زنده بماند و خفتی را که 
. افشای دروغ ها و جناياتش هر روز بيش از پيش به نمايش ميگذارد، احساس کند

. ا قبل از اينکه به جسد در حال تنفس تبديل شود، همين طور بودآريل شارون نيز ت
او هم گرفتار پاسخ دادن به يکی از جناياتی بود که دهه ها قبل در صبرا و شتيال 

  . انجام داده و حکمی که در مورد جرم او صادر شده است
 خواست اجرای عدالت در مورد قدرتمندانی که دست به جنايت ميزنند، يکی از قوی

ترين خواست های مردمی است که از ستم و ستمگری بی زارند و دمکراسی برای 
وقتی به حاکمان اسالمی ايران . شان اسبابی برای بازی در بساط ستمگران نيست

 سال است مردم يک کشور را به زور سرکوب و شکنجه و 30فکرمی کنيم که 
يک نيم قرن است تمام يک کشتار به بند کشيده اند، يابه ديکتاتورهای برمه که نزد

کشور را به اردوگاه شکنجه و قتل تبديل کرده اند، يا به حاکمان اسرائيل که قتل 
کودک شيرخواره را هم به ابزار قدرت نمايی و ابراز هويت خود تبديل کرده اند، يا 

 4به دارو دسته بوش که حاال پرونده قتل عام يک ميليون نفر و آوارگی بيش از 
در يک کالم وقتی ...  سال را در پرونده خود دارند5 در عرض کمتر از ميليون نفر

که ظلم و ظالم را تشخيص دهيم و مقابل چشم خود ببينيم، يکی از پرتوان ترين 
آرزوهايی که در دل ما شعله ميکشد، محاکمه آنها به خاطر ستمی است که اعمال 

  . کرده اند
نظر از آنکه در دل اين فرد يا آن اما خواست محاکمه ظالم و اجرای عدالت صرف

گروه، در چه شکل و مضمونی هويدا ميشود، در اساس و در عميق ترين مفهوم 
انسانی خود برای روشن شدن حقيقت، روشن شدن مرزانسانيت و بهيميت، روشن 

اين به آن معنا نيست که همين مضمون انساني، . شدن مرز انسان و ناانسان است
.  است که در شرايط مشخص ظالمان را تعقيب ميکنندمحرک فوری همه کسانی

انکار ميل به انتقامجويی و انگيزه های مشابه در تعقيب جنايتکاران، خيلی از واقع 
هدف های عالی انسانی هميشه از طريق پيرايش و پااليش رفتار و . بينی دور است

خص و زير افکار و رفتاری که در شرايط مش. افکار بهيمی و بدوی شکل ميگيرند
يعنی ما، آلوده . ستم شديد در انسان های ستمديده تحريک ميشود و تقويت می شود

و از درون آلودگی ها به پيش ميرويم و در حين حرکت، گام به گام خود را از 
اگر غير از اين بود، هميشه در بهيميت اوليه باقی مانده . آلودگی ها می زداييم

  . بوديم
استه وانسانی خود برای روشن شدن حقيقت، تاييد حق و عدالت در اين مفهوم پير

محکوم کردن ظلم است تا زندگی امروز و آينده خودرا بر اساس همين معيار 
 سال از جنايات 500در اين مفهوم ديگر فرق نمی کند . پااليش يافته ارتقا بدهيم

اشد، يا فجيعی که بر انسان های به بردگی کشيده در اروپا و آمريکا رفت گذشته ب
 سال از قتل سبعانه و دزدانه چند هزار انسان به زنجير بسته شده در زندان 30

های رژيم اسالمي، يا نيم قرن از بردگی جنسی زنان کره ای برای سربازان ژاپني، 
  . يا هزار سال از جنايات چنگيز در خراسان

 10ا  سال از يک جنايت گذشته است ي10000بااين مفهوم ديگر فرق نمی کند 
زيرا با اجرای . سال، فرق نمی کند جانيان و قربانيان آنها زنده باشند يا نباشند

به همين جهت است که وقتی . عدالت خود را و امروز خود را معرفی می کنيم
نخست وزير ژاپن از عذر خواهی از زنانی که به آنها تجاوز شد طفره ميرود، يا 

بوميان نمی رود خشمگين می رابطه با دولت استراليا زير بار اجرای عدالت در
  . شويم

معلوم است که وقتی بر عدالت پای می کوبيم نمی خواهيم مثال ديکتاتورهای 
آمريکای التين و حاميان و مجريان جنايات را با هواپيما باالی اقيانوس ببرند و در 
ن آب ها رها کنند، يا آنها را در زندان ها به شکنجه بکشند، نمی خواهيم زنا

نماينده مجلس اسالمی را روی جرثقيل به دار بکشند و لرزش مرگ براندام پيچيده 
در چادر سياهشان را دريوتيوب به نمايش بگذارند، نمی خواهيم زن و بچه 

اسرائيل را وقتی کنار دريا بساط پيک نيک پهن کرده , دولت زنان,دولتمردان و 
ان را در گرسنگی دايم نگاهدارند، اند، به موشک و بمب ببندند و کودکان و بيمارش

نمی خواهيم بوش، چني، رامسفلد، رايس و بقيه دار و دسته را در زندان ابوغريب 

نمی خواهيم شاهزادگان سعودی را در .لخت کنند و سگ ها رابه جانشان بيندازند
نمی خواهيم .  ضربه شالق به آنها بزنند7000مقابل چشم مردم به زنجير ببندند و 

قاتالن چه گوارا و آمران قتل او را از بدن جدا کنند و آنها را بدون محاکمه دستان 
چشم در برابر چشم . به نمايش بگذارند, عبرت,به قتل برسانند و جسدشان را برای 

  . نمی خواهيم
معنای قصاصی که . با مفهوم عدالت بيگانه نيست" قصاص"هيچ چيز به اندازه 

ربستان يا طالبان به اجرا ميگذارند، عمل به مثل در امروز رژيم ايران، يا حاکمان ع
هر مجازاتی وقتی هدف آن . يعنی عين جنايت است. مقابل جنايت و جرم است

باشد، عين جنايت است و عامل آن خود بايد به محکمه عدالت سپرده " قصاص"
بيهوده نيست که محمد جواد الريجانی دبير ستاد حقوق بشر دستگاه قضايی . شود
در مفهومی از عدالت و . م اسالمی ميگويد مرز تنبيه و شکنجه روشن نيسترژي

جزا که حاکمان اسالمی ايران به آن باور دارند، نه فقط مرزی بين تنبيه و شکنجه 
  . وجود ندارد، بلکه هيچ مرزی عدالت آنها و جنايت را از هم جدا نمی کند

اين . مل چشم ماريوتراناز همين جاست منشا احساس آرامش در خبر مربوط به ع
عمل اگر در وجه اثباتي، مفهوم عدالت را روشن نمی کند، در مفهوم منفی خود، 
عدالت را از پست ترين مفهومی که انسان به آن داده است، يعنی قصاص و عمل 

  . و اين خود دستاورد بزرگی است. به مثل، پااليش ميدهد
تی ترس از جذام هم مانع آن بعالوه چه گوارا يک پزشک هم بود، پزشکی که ح

نشد که او از رفتن به ميان جذاميان و لمس آنها و همدردی با کسانی که مقهور 
به عنوان يک پزشک او نمی بايست، . فقر و بيماری شده بودند، خودداری کند

. از درمان بيمار، هر بيماری حتی اگر دشمن هم باشد، خودداری کند" حق نداشت"
نسيون ژنو، بويژه در عراق و افغانستان، توسط خود نهادهايی درزمانه ای که کنوا

که بايد حافظ آن باشند، زيرپا گذاشته شد و بعد از آنهم ژنرال های آمريکايی در 
، ]رابرت فيسک[, کنوانسيون ژنو اينجا وجود ندارد,:عراق به سربازان علنا گفتند

ر اساس چه گوارا هرچه باشد موضوع د.مهم است که اين را به خاطر بسپاريم
                        .ی امروز و فردای جامعه بشری استنيست، معيارها

  سايت روشنگری:                                                                    از 

…………………………………… 
 

 اعالم حمايت کارگران ايران خودرو
 کارونخواستهای برحق کارگران نيشکر هفت تپه  از

 دوستان کارگر و همکاران گرامی
 نفراز 2500بيش از , نقدينگي رويه شكر و آاهش شديد  به دليل واردات بي

 و در   نگرفته  تا آنون دستمزد86آارگران نيشكر هفت تپه آه از آغاز سال 
 برند، کارگران اعالم آردند آه تا دريافت مطالباتشان، اين  اعتصاب به سر مي

  .مه خواهند داداعتصاب را ادا
  دوستان کارگر

آارگران نيشكر هفت تپه در استان خوزستان طی هفته های اخير مبارزه، جدال و 
  .آشمكشی هر روزه را با آارفرمايان و صاحبان آارخانه را آغاز کرده اند

اعتراض به شرايط سخت آار و محروميت های طاقت فرسا و بی حقوقی های 
ان مبارزه و تالش بی وقفه آارگران آن در مقابل بسيار اين آارخانه را به ميد

 ..سرمايه داران و اقدامات دولت و حاميشان تبديل نموده است
طی ساليان اخير و در نتيجه سياستهای ضد آارگری دولت اسالمی به ويژه 

 و واردات بی رويه شكر، اين شرآت در   در پی  سازی های وسيع و پی خصوصی
  .رفته استآستانه ورشكستگی قرار گ

ی  آمترين حقوق و مزايای شغل. ماههاست آه دستمزد آارگران پرداخت نميشود
برايشان برسميت شناخته نشده است، و فاقد هرگونه خدمات ويژه در اين باره 

زندگی بخور نمير و تامين معاش هزاران آارگر همراه با خانواده هايشان . هستند
 .يده استهرچه بيشتر به ورطه فقر و سيه روزی آش

 بار آارگران محروم نيشكر هفت تپه برای احقاق 13 ماه گذشته حداقل 15طی 
مطالبات خود دست به اعتصاب و تحصن زده اند، هربار نيز با آارفرما و مقامات 
دولتی در استان خوزستان مذاآره شده و در اين ميان به غير از وعده و وعيد از 

آم . شتر چيزی نصيب آارگران نشده استسوی مسئولين دولتی و انتظار هرچه بي
نبوده مواردی آه تجمعات اعتراضی آارگران با هجوم نيروهای انتظامی مواجه 
شده و آارگران شريف و حق طلب اين شرآت مورد ضرب و شتم شديد و 

 .دستگيری و بازداشت گسترده قرار گرفته اند
  دوستان کارگر

 آنان اعتصاب و تشکل و حمايت ما تنها اسلحه کارگران در مقابل يورش به کار
هم طبقه های خودمان می باشد پيروزی کارگران نيشکر کارون در  کارگران از

صدای اعتراض کارگران .کارگران ايران از آنان می باشند اتحاد و پيشتبانی همه
  نيشکر را به گوش همه  همکاران خودبرسانيد کارگران نيشکر را تنها نگذاريم 

گران ايران خودرو ضمن اعالم حمايت ازخواستهای بر کارگران ما جمعی از کار
اعتصاب شکوهمند کارگران نيشکر هفت تپه با مبارزه آنها اعالم همبستگی  از

کرده و هر گونه تعرض و حمله به کارگران را محکوم می کنيم  و از همه 
تنها مدافع حقوق بشر می خواهيم که کارگران اعتصابی را  کارگران و سازمانهای

  نگذارند
  دوستان کارگران

  می باشد طبقاتی ما کارگران پيروزی طبقه کارگر تنها در اتحاد و همبستگی
  زنده باد اتحاد و هبستگی کارگران

……………………………………  
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  سايت راه کارگر 
 !ورود احمدی نژاد به حريم ممنوعه دانشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حاميانش بخوبی  واو.می کندامروز احمدی نژاد خود را وارد دانشگاه تهران 

درمجامع  می دانند که درفضای آکنده ازنفرت وخشمی که عليه او بويژه
دانشجوئی وجود دارد،اين تنها راه ورود او به دانشگاه و کسب 

البته اوبخوبی ميداند که ورود روسای جمهوری .افتخارسخنرانی درآنجاست 
حتا . من نبوده استاسالمی به دانشگاه درطی اين سالها هيچگاه خوش ي

 خاتمی که باصطالح ازمحبوبترين روسای جمهوری اسالمی بشمارمی رود،
جائی دردانشگاه نداشته و شاهد بوديم که پس ازيک حضورپرسروصدابه 
مناسبت روزدانشجو پشت دستش را داغ کرد که ديگر چنين هوس هائی را 

پس .ن کردپايان رياست جمهوری اش نيزچني به کله خود راه ندهد و تا
رئيس جمهورنظام چنين بود،احمدی نژاد بعنوان " مقبول ترين " اگرتکليف

منفورترين رئيس جمهوردرنزد جامعه دانشجوئی باچه جرئتی وارد اين حريم 
 ممنوعه می شود؟

مگراو سال گذشته ورود خويش به دانشگاه اميرکبير را بعنوان بزرگترين 
آيا آن  ش ثبت نکرده است؟خواری ووهن همه زندگی خود درخاطره خوي

وی  صحنه های بيادماندنی مرگ برديکتاتور وواژگون نشان دادن تصاوير
وآتش زدن آنها وآن نعره ها و فريادهای او حلقه های حفاظتی اش خطاب به 

 بی معرفت هااجازه بديد تامن هم چند کلمه ای ،دانشجويان با اين مضمون که
  صحبت کنم ،اساسا فراموش شدنی است؟

بی گمان اوفراموش نکرده است،اماجسارت خود برای بجاآوردن هوس ورود 
به دانشگاه را بی ترديد مديون سرکوبی ميداند که دريکسال گذشته به عمل 

اوفکرمی کند ميتواند درسايه اين سرکوب گسترده و قرق کردن . آورده است
 دانشگاه افتخارورود به دانشگاه و سخنرانی درآن را برای خود کسب

اگربتوان دانشگاه را ازقبل قرق  درانديشه حقيراو ودستگاه حاکمه،.کند
ازخودی ها و اعوان  صد در صد کردوصحنه ای بطورخالص و

می توان باخيال خاطر هوس سخنرانی دردانشگاه را  وانصارخويش برپاکرد،
ومشاورانش البته برای آنکه اين سخنرانی درخلوت دانشگاه  او.اجابت کرد
و ازبيم خشم دانشجويان ناچارشدند آن را   صددرصد برگزارشودبا موفقيت

يک هفته به عقب بياندازند تا تدارکات قرق کردن دانشگاه کامال تست گرديده 
  .و صددرصدباشد

تاريخ گواهی ميدهد که ديکتاتورهاهميشه ازکوتاه بينی مفرط  بااين وجود
رتازه و فتح درحکم برافراشتن سنگ وخطای باصره که گاهی کندن گوررا

 بگذاراحمدی نژاد باقرق کردن دانشگاه. قلمرونوين می پندارند دررنجند
 بگذار.  خيال کند که دارد سنگرجديدی را فتح می کندودرکنارگور خود

اودرحلقه قرق کنندگان دانشگاه خيال کند که دارد درسنگردانشگاه ودرميان 
   2007-10- 08!       دانشجويان سخنرانی می کند

  

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

 
 نفری دانشجويان در محاصره نيروهای امنيتی و دانشجويان ۵٠٠تجمع 

نيروهای امنيتی از طبقه باالی کتابخانه در حال . بسيجی قرار داشت
 ...لمبرداری از تجمع و درگيری دانشجويان بودندفي

من به : ن اسالمی دانشگاه اميرکبير گفتمحسن سيدين از اعضای قديمی انجم
نمايندگی از دانشجويان پلی تکنيک می گويم ما عليرغم تمام اختالف نظرهايی 
که داريم امروز برای يک هدف اينجا جمع شديم و آن هم افشاگری عليه دولتی 

 .گزارش خبرنامه اميرکبيراز                  .ه خائن به منافع ملی استاست ک

 
 

 !ديکتاتور در دانشگاه تهران لرزيد
  گزارش خبری تحليلی آوای دانشگاه از نا آرامی ها دانشگاه تهران

  .ديکتاتور کوچک به دانشگاه می آيد
 سفر هفته ی گذشته بعد از موج شديد تبليغاتی که رسانه ی ملی در مورد

احمدی نژاد به نيويورک و سخنرانی او در دانشگاه کلمبيا راه انداخت خبر 
اما . کوتاهی درمورد سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه تهران منتشر شد
  .طولی نکشيد که بدون هيچ دليلی سخنرانی لغو و به روز های آتی موکول شد

 در ميان  مهر١۵تا اين که عاقبت محمود احمدی نژاد روز دو شنبه 
 تاکنون بی ٧٨شديدترين تدابير امنيتی که بعد از نا آرامی های تابستان 

  .سابقه بوده است برای سخنرانی در تاالر عالمه امينی وارد دانشگاه تهران شد
  طنين مرگ بر ديکتاتور در دانشگاه

دانشجويان تهران . دانشجويان با شعار مرگ بر ديکاتور به استقبال او آمدند
ساعت های ابتدای صبح با هماهنگی با دانشجويان دانشگاه های پلی که از 

با اجتماع در مقابل . تکنيک و عالمه قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند
دانشجوی زندانی " دانشکده ادبيات دانشگاه تهران با سر دادن شعار های

د دانشجو دانشجو اتحا" زندانی سياسی آزاد بايد گردد" " آزاد بايد گردد
 تن از دانشجويان زندانی پلی تکنيکی تجمع ٣و باال بردن عکس " اتحاد 

  .خود را آغاز کردند
  خط دانشجويان مبارز از سازشکاران جدا می شود

در اين ميان تعدادی از دانشجويان که خود را منسوب به انجمن اسالمی 
حل دانشگاه تهران می ناميدند سعی بر آن داشتند که دانشجويان به طرف م

اصلی سخنرانی احمدی نزاد نروند، که در اين ميان اکثريت دانشجويان بی 
اعتنا به خواست آنان به سمت درب اصلي تاالر عالمه اميني حرآت 

اين دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني و دادن دستهايشان به  آردند،
ست آنها يكديگر به سمت تاالر عالمه اميني حرآت آردند و در اين بين در د

مجيد توآلي را "، "احسان منصوري را آزاد آنيد"پالآاردهايي با مضامين 
خورد و با شعارهايي  به چشم مي" احمد قصابان را آزاد آنيد"و " آزاد آنيد
ميرد، ذلت  دانشجو مي"، "دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد"همچون 

  .به سمت تاالر عالمه اميني حرآت آردند...و" پذيرد نمي
  قابل نيرو های مترقی و مرتجعت

هنگاميکه دانشجويان مبارز و پيشاپيش انان، فعاالن مستقل دانشجويی 
دانشگاه های تهراُن، پلی تکنيُک، و عالمه حضور داشتند به جلوی کتابخانه 

 نفره بسيجی ١۵٠ تا ١٠٠مرکزی دانشگاه تهران رسيدند با جمعی در حدود 
، اکثر اين افراد "آوای دانشگاه" ه بهبنا به اطالعات رسيد. مواجه شدند

  .بودند) سپاه(دانشجويان دانشگاه امام صادق و دانشگاه امام حسين
ما " ، "مرگ بر اسرائيل"در اين ميان بسيجی ها پالآارهايي با مضامين 

" ، "تنها راه سعادت بشر بازگشت به تعاليم انبياء و اخالق است"، "بيداريم
توجه، "، "ا دشمن را مردم تحمل نخواهند آرددانشجوي مسلمان همصدايي ب

" ، "فروشان نيست بازي وطن شب توجه دانشجوي ايراني عروسك خيمه
ي افتخار هر  نژاد در نيويورك مايه ي احمدي مندانه مواضع مدبرانه و عزت

حضور " توجه، توجه حقوق بشر آمريكايي هرگز" و " مسلماني است
ی بعد از هماهنگی های الزم با حراست در کنار اين ها هراز گاه. داشتند

رييس "شعار هايی نيز سر می دادند که يکی از جالب ترين اين شعار ها 
  .بود "(!!!) جمهور، تشكر تشكر

البته ان ها نقش ديوار گوشتی حايل بين دانشجويان معترض و محل 
که در اين بين فحاشی . برگزاری مراسم سخنرانی را نيز بر عهده داشتند

رکيکی از طرف بسيجی ها صورت می گرفت آه اغلب، خطاب به های 
اين . ي بين دو گروه شد دانشجويان دختر معترض بود و موجب درگير

درگيری ها با مداخله حراست به نفع بسيجی ها و بعضا ضرب و شتم 
  .دانشجويان معترض به پايان رسيد

  انجمن اسالمی دانشگاه تهران همگام با بسيجی ها
ايط که محل سخنرانی احمدی نژاد توسط عوامل لباس شخصی در اين شر

بسيجی محاصره شده بود و تنها کسانی که کارت عضوت ويژه داشتند می 
توانستند وارد شوند، و همچنين فحاشی ها و حمالت فيزيکی که بسيجی ها و 
حراست بر ضد دانشجويان انجام داده بودند، انجمن اسالمی دانشگاه تهران 

  !می انديشيد!) ؟" (گفتمان" سنتی دفتر تحکيم قرار دارد به که در طيف
يکی از اعضای انجمن اسالمي دانشگاه تهران و دانشکده علوم پزشكي 

آنند در ادامه ملكا عضو  تهران اعالم کرد آه تريبون آزادي را برپا مي
خواهيم با  آه مي شوراي مرآزي انجمن اسالمي اين دانشگاه با بيان اين

  .خواهان اتمام تجمع شد. هاي خود را به رييس جمهور برسانيم رفگفتمان ح
  ضرب و شتم مجيد شيخ پور توسط انجمن اسالمی طيف سنتی

اعضای انجمن اسالمی دانشگاه تهران که در سخنانی به تاييد جمهوری 
اسالمی و دفاع از اسالميت نظام پرداختند و نظام را اصالح پذير ناميدند ، 

در ادامه مجيد شيخ پور از . م دانشجويان قرار گرفتندمورد اعتراض عمو
من برای : "دانشجويان تازه آزاد شده پلی تکنيکی طی سخنانی گفت

 هزار دانشجو نتوانستند يک ٣٠دانشجويان دانشگاه تهران متاسفم که با 
چيزی که به ما داده شده يک بوق است نه . تريبون آبرومند برگزار کنند

پور همچنين گفت از نظر ما برگزار کنندگان اين شيخ ". سيستم صوتی
، خود منتسب حاکميت هستند و نه نمايندگان )اعضای انجمن سنتی(تريبون

اعضای انجمن اسالمی سنتی دانشگاه تهران در پاسخ به » .دانشجويان
اظهارات اين دانشجوی دانشگاه اميرکبير با ضرب و شتم مجيد شيخ پور او 
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که در اين ميان متاسفانه . روفون را از دستش گرفتندرا پايين کشيدند و ميک
  .دهان و دندان شيخ پور آسيب ديد

در اين هنگام بود که ديگر دانشجويان در حمايت از شيخ پور و محکوميت 
و بعد . عمل انجمن اسالمی اصالح طلب و سنتی دانشگاه تهران شعار دادند

بارز ، خود تريبون از درگيری های مختصری که روی داد ، دانشجويان م
  .آزاد را در دست گرفتند

  دانشجويان رو به خيابان رفتند
 آذر آغاز کردند ١۶در ادامه اين برنامه دانشجويان راهپيمايی به سمت درب 

" ، "حمايت مردمی حق مسلم ماست"و با شعار . و در آن جا تجمع کردند
موجب " شهاحمدی نژاِد پينوشه، ايران شيلی نمی "، "مرگ بر ديکتاتور

جلب توجه مردم عبور کننده از خيابان شدند که در پی اين حرکت نيروی 
انتظامی بالفاصله گارد ضد شورش را در مقابل درب دانشگاه مستقر کرد و 

  .اقدام به پراکنده کردن مردم اجتماع کننده در خيابان نمود
 در اين ميان دانشجويان معترض با تهاجم به ماشين صدا و سيما موجب

  .اخالل در پخش مستقيم سخنرانی احمدی نژاد شدند
سپس دانشجويان مطلع شدند اتومبيل حامل احمدی نژاد در حال خروج از 

دانشجويان به سرعت به سمت سردر اصلی دانشگاه تهران . دانشگاه است
در حالی که دانشجويان مقابل سردر اصلی تجمع کرده بودند، . حرکت کردند

 حامل تيم همراه رئيس جمهور تغيير مسير داده و از گفته شد اتومبيل های
  .درب ديگری از دانشگاه خارج شده است

نيروی انتظامی در انتها با توجه به آن که نميخواست اجازه دهد که تجمع 
ادامه يابد و بر دامنه ی آن افزوده شود با استفاده از گاز اشک آور سعی 

  .کرد دانشجويان را متفرق کند
  ی گسترده تجمعبازتاب خبر

رسانه های مختلف داخلی و خارجی به انعکاس گسترده ی اخبار درگيری 
که نام خبرگزاری های مهم جهانی مقل . های امروز دانشگاه تهران پرداختند

اما در اين ميان . رويترز و فرانس پرس نيز در بين انها به چشم می خورد
 از انجمن اسالمی حمايت رسانه های نزديک به طيف اصالح طلب حکومتی

سنتی تهران و همچنين حمالت شديد رسانه هايی از قبيل فارس و رجا نيوز 
به دانشجويان مبارز و مستقل، با عناوين دانشگاه جای مارکسيت لنينيست 

و اتهام ارتباط دانشجويان ! ها نيست، آنان را از دانشگاه اخراج کنيد
ی برای توجيه سرکوب معترض با رسانه های بيگانه سعی در زمينه ساز

  .دانشجويان داشتند
همچنين انعکاس نا کامل و يک سويه اخبار اعتراضات امروز از طرف 
رسانه های نزديک به اصالح طلبان حکومتی در کنار سانسور اخبار 
دانشجويان زندانی پلی تکنيکی در روز های گذشته در روزنامه های اعتماد 

 فعاالن دانشجويی ايجاد کرده است که و اعتماد ملی اين گمانه را در ميان
اصالح طلبان حکومتی قصد سوء استفاده ِی تبليغاتی و زود هنگام برای 

حال اين سوال مطرح می شود که آيا اين بارهم . انتخابات مجلس را دارند
جنبش دانشجويی بار ديگر پلکان نردبان قدرت اصالح طلبان خواهد شد يا 

 ادامه خواهد داد؟ شايد برخورد انجمن خط مبارزاتی و مستقل خود را
اسالمی دانشگاه تهران با دانشجوی معترض پلی تکنيکی معيار خوبی برای 

  !قضاوت ادعا های اصالح طلبان و دنباله چه های دانشجويی شان باشد
                                    2007  اآتبر8دو شنبه                                          

…..…….………………………………. 
                           

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 اعدام, درد,گزارشی از 
 

 
 تصويری از يک اتاق مرگ در تگزاس

 
ود قتل عمد و ارتکاب جنايت با تصويب اعدام در نفس خ. روشنگری

دولت است چه در ديکتاتوری ها صورت گيرد، چه در دموکراسی 
سازمان عفو بين الملل در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام . ها

اعدام .گزارشی در مورد اعدام با تزريق در آمريکا منتشر کرد
توجيه , یانسان,بوسيله ماده کشنده به عنوان شيوه ای بی درد و 

اما اين نوع ادعاها فقط به منظور آن صورت ميگيرد که . ميشود
گزارش امنستی فقط از اين . ماهيت جنايی اعدام را مخفی نگه دارد

نظر قابل توجه نيست که نادرستی اين توجيه را به نمايش ميگذارد، 
بلکه بويژه از اين نظر مهم است که با شاهد گرفتن موارد تجربي، 

يم آگاهانه و برنامه ريزی شده برای قتل يک انسان را قساوت تصم
, انسانی,اعدام بی درد يا بادرد، هرگز نمی تواند . به نمايش ميگذارد

اعدام خود به تمامی يک درد است در پيکر اجتماع، تاييد و .باشد
اجرای آن، جامعه و بو يژه دولتی را به نمايش ميگذارد که کامال به 

 و با مسافت نوری از جامعه انسانی دوران توحش متصل است
شرح کوتاهی از گزارش عفو بين الملل در روزنامه . فاصله دارد

. با تشکر از فرستنده لينک مقاله. گاردين آمده که در زير ميخوانيد
 . ترجمه سريع و آزاد صورت گرفته و اندکی خالصه شده است

 ليست امنستی در مورد وحشت نهفته در اعدام 
 . برگسوزان گلد
  2007 اکتبر 4پنج شنبه 

بنابرگزارشی از عفو بين الملل که امروز منتشر شد، استفاده از 
تزريق ماده کشنده در اياالت متحده حداقل به نه مورد اعدام ناکارآ 

 دقيقه طول کشيد تا 69از جمله يک مورد که در آن . انجاميده است
: ر شکايت کرد با5دريک مورد ديگر مرد محکوم . زندانی جان داد

 . ,اثر ندارد, 
 تا کنون 2000گزارش شامل کاتالوگی از اعدام های ناکارآ از سال 

 ايالت آمريکا مجازات مرگ توسط 38ايالت از 37است، سالی که 
 . تزريق ماده کشنده را برقرار کردند

 دقيقه طول کشيد 22در يک مورد در اوهايو در ماه مه سال گذشته 
بی برای تزريق ترکيبی از ماده کشنده را پيدا تا تکنيسين رگ مناس

وقتی مرد محکوم که جوزف کالرک نام داشت سرش را بلند . کرد
کرد که شکايت کند اثر نمی کند، تکنيسين پرده های دور و بر 

 دقيقه ديگر کار کرد تا رگ 30ماشين تزريق خود را کشيد و 
ق در جسد  سوراخ تزري19در کالبد شکافي، . مناسب را پيدا کند
 . کالرک کشف شد

در يک مورد معروف در فلوريدا در دسامبر گذشته در طول 
بازوهای مرد محکوم،انگل نيوس دياس، سوختگی شيميايی برجای 

گزارشات . مانده بود که اثر تالش تکنيسين برای پيدا کردن رگ بود
 . حاکی بود از اينکه دياز از درد به خود می پيچيد

ن موارد وحشتناکي، نادرستی اين توجيه را امنستی ميگويد چني
نشان ميدهد که تزريق ماده کشنده شيوه ای تقريبا بی درد و انسانی 

تعدادی از اعدام ها که در آمريکا صورت گرفته , :از مرگ است
 , .ناکارآ بوده و باعث رنج قربانی و گاه تعويق مرگ بوده است

ت اين است که در نکته ای که مورد توجه امنستی قرار گرفته اس
تکزاس، ايالتی که اتاق های مرگ آن از همه بيشتر مشغول کار 
است، استفاده از مواد شيميايی را برای بی جان کردن حيوانات 
خانگی ممنوع کرده است، زيرا به اندازه کافی در جلوگيری از درد 

 . کارايی ندارد

………………………................ 
 

 
  * پيوندها* 

  مانايميل روابط عمومی ساز
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804 -1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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  "يیسه جانبه گرا"طناب پوسيدۀ 
سه "نوشته زير اوايل خرداد ماه امسال در مقطعی که بحث بر سر سياست 

در ميان فعاالن و محافل و تشکل های کارگری اوج گرفته بود، " جانبه گرايی
در حقيقت، اين مقاله را در پاسخ به پيشنهادی که از سوی . تهيه شد

 بوديم، دوستان شورای همکاری مبنی بر انتشار بولتن شورا دريافت کرده
دوستان شورای همکاری، موضوعات شماره اول بولتن را که قرار . نگاشتيم

ما .  انتشار يابد، در دسترس ما قرار دادند86بود در نيمه پايانی خرداد ماه 
نيز بالفاصله مقاله زير را از طريق ای ميل به دست مسئولين شورا 

يست، انتشار آن متاسفانه به داليلی که هنوز برای ما مشخص ن. رسانديم
بنابراين با پوزش از دوستان شورای . بولتن تا امروز به تعويق افتاده است

همکاری، تصميم گرفتيم که مقاله خود را از طريق سايت های کارگری و 
مشتاقانه منتظر نظرها و انتقادهای رفقا و . خبری مختلف، انتشار علنی دهيم

. به اميد پيروزی.  مقاله هستيمدوستان از گرايش های گوناگون در مورد اين
  ١٣٨٦ مهر١٢ــ » جمعی از فعالين کارگری«

  "سه جانبه گرايی"طناب پوسيدۀ 
مدتی است آه از ميان صفوف جنبش آارگری ايران، زمزمه دفاع از سياست 

معنی اين . در فعاليت های سنديكايی به گوش می رسد" سه جانبه گرايی"
دگان آارگران و آارفرمايان و دولت بر سياست به طور خالصه، نشستن نماين

سر ميز مذاآره، چانه زنی بر سر مطالبات طرفين و تنظيم روابط و قوانين 
البته دفاع از اين سياست را بايد از عجايب . بر حسب توافق جمعی است
چون در آشوری زندگی می آنيم آه دولت، خود . جنبش آارگری ما دانست
ن کشور نقش دولت در هدايت و حفاظت و در اي. بزرگترين آارفرما است

بنابراين، حتی از . نمايندگی نظام سرمايه داری، آامال مستقيم و آشكار است
و در . نيست” سه جانبه"ظواهر هم می توان فهميد آه اين ميز مذاآره، 

بهترين حالت، نماينده آارگران يك طرف است و نمايندگان نظام سرمايه 
از اين مهمتر، ما در . طرف ديگر)  و دولتآارفرما (٢داری به توان 

آشوری زندگی می آنيم آه به رسميت شناختن ابتدايی ترين حق و حقوق 
در اينجا نه حق اعتصاب آارگری وجود . آارگران، جرم محسوب می شود

در اينجا اخراج و زندان نصيب . دارد و نه حق تشكل مستقل آارگری
ر مقابل، نهادها و عامالن حكومتی را نمايندگان واقعی آارگران می شود و د

سه جانبه "پس در واقع، . به عنوان نماينده جامعه آارگری جا می زنند
در استبداد سرمايه داری، يعنی نشستن نمايندگان نظام سرمايه داری " گرايی

واقعا از عجايب " سه جانبه گرايی"دفاع از سياست . در سه طرف ميز
ر کشوری زندگی می کنيم که سال هاست زيرا ما د. جنبش کارگری ماست

همين سياست از سوی نهادهای ضد کارگری و وابسته به حکومت نظير 
تبليغ و به اجراء گذاشته " کانون شوراهای اسالمی کار"و " خانه کارگر"

" سه جانبه"هر کارگری که از کارفرما به مراجع حل اختالف . شده است
ش به دباغ خانه افتاده، با نتيجه شکايت برده است و به قول معروف گذار

کارگران به چشم خود ديده اند که . عملی اين سياست به خوبی آشناست
دولتی ها به نفع سرمايه دار صادر " ريش سفيدی"عموما رای با فشار و يا 

افرادی که به عنوان نماينده کارگر در اين مجامع حضور می يابند . می شود
عمال هيچ کاری ازپيش نمی ) سن نيت هم باشندحتی اگر واقعا مستقل و با ح(

در مورد تصميم گيری . برند و درواقع حکم ماشين امضاء را بازی می کنند
در . های اساسی تر نظير تعيين سطح دستمزدها، وضع از اين هم بدتر است

اين جور کارها، معموال حتی نمايندگان به اصطالح کارگر وابسته به خود را 
يعنی نمايندگان دولت و سرمايه داران بزرگ بخش . دهم بازی نمی دهن

خصوصی بر مبنای منافع کل نظام سرمايه داری، خودشان می برند و می 
حاال در جامعه ای که جنبش کارگری اش چنين تجارب روشن و دست . دوزند

سه جانبه "اولی دارد، بخشی از فعالين سنديکايی پرچم دفاع از سياست 
  ! اندرا بلند کرده" گرايی

اين ها واقعياتی بديهی است و برای فهم و قبول آردنشان نيازی به داشتن 
سه "پس چه چيز باعث شده آه حرف از سياست . يك مغز پيچيده نيست

به ميان آيد؟ ما در شرايطی به سر می بريم آه نظام جهانی " جانبه گرايی
ی آار و سرمايه داری، تهاجم لجام گسيخته ای را در عرصه استثمار نيرو

جهانی "بر اين تهاجم، نام . غارت منابع در سراسر دنيا آغاز آرده است
معنی اين حرآت آه از اوايل دهه . يا گلوباليزاسيون گذاشته اند" سازی
 ميالدی به راه افتاده، برداشتن موانع دست و پا گير حقوقی و گمرآی ١٩٩٠

ادانه، بيرحمانه و و تنظيم و تغيير قوانين داخلی آشورها به نفع حرآت آز
گلوباليزاسيون و آزاد . بدون مرز سرمايه های بزرگ امپرياليستی است

سازی سرمايه، استثمار آارگران و زحمتكشان همه آشورها به ويژه 
اين حرکت با بيكارسازی . آشورهای تحت سلطه را فوق العاده تشديد می کند

امكانات رفاهی، های گسترده، گسترش فقر، پايين رفتن سطح معيشت، حذف 
. و فراگير شدن فالآت و فحشا و ديگر مصائب اجتماعی همراه است

فشارهای آمرشكن گلوباليزاسيون که روند رو به رشد خصوصی سازی را 
به همراه دارد، بدون شك مقاومت و شورش را در جوامع مختلف دامن می 

های روشن است آه نظام سرمايه داری جهانی برای اعمال اين فشار. زند
آمرشكن بر صدها ميليون زن و مرد زحمتكش در دنيا، مثل هميشه در درجه 

. اما فقط اين نيست. اول به زور دولتی و نيروی تفنگ خود اتكاء می آند
سرمايه داری ازمدتها پيش می داند که برای آنترل نيروی آارگران و 

طبقه آارگر سرمايه داری می خواهد به . زحمتكشان، بايد با پنبه هم سر ببرد
دارد و به نفع هر دو طرف است آه " منافع مشترك"بقبوالند آه با اين طبقه 

سرمايه داری می . با صلح و آرامش سر يك ميز بنشينند و با هم آنار بيايند
خواهد به طبقه آارگر اثبات آند آه بهترين آار، قبول قواعدی است آه 

بنابراين آارگران . آرده اندتعيين " بازی آار و سرمايه"استثمارگران برای 
و گرنه، در مقابل گردباد . راهی ندارند جز اين آه در همين زمين بازی آنند

تاب تحمل " خصوصی سازی"و " آزاد سازی" و " جهانی سازی"بنيان آن 
  .نخواهند داشت

همين فشارها و پيشنهادهای همزمان سرمايه داری جهانی است که خواه 
وف جنبش آارگری همه کشورها به وجود می ناخواه گرايشی را در صف

گرايش ترس و ابهام نسبت به آينده تيره و تاری آه در شرف تكوين : آورد
گرايش چنگ انداختن به هر ريسمانی آه در اين شرايط در دسترس . است

بخشی از ). يا خيال می آنيم آه در دسترس مان قرار دارد(قرار می گيرد 
فقر و فالکت و بيکاری بيسابقه ای که بر مبنای جنبش کارگری برای فرار از 

دستورهای اقتصادی بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی فرا خواهد رسيد، 
طنز اينجاست که تشديد . به بازی کردن در زمين حريف تمايل پيدا کرده اند

اما . فشارها به مقاومت بيشترورشد جنبش خودانگيخته آارگری می انجامد
 جنبش کارگری از آن نتيجه عکس می گيرند و نسبت به بخشی از فعاالن

يعنی دچار اين توهم می ! اميدوارتر می شوند" سه جانبه گرايی"سياست 
شوند آه سرمايه داری مجبوراست آنان را با پشتوانه اين جنبش توده ای به 

به يک کالم، پيروی ازسياست . رسميت بشناسد و به ميزمذاآره دعوت آند
در شرايط آنونی، نتيجه تشديد فشار، شكل گيری ترس و " ايیسه جانبه گر"

ناگفته نماند . ابهام در مورد آينده، و توهم نسبت به راه حل های قالبی است
که فقدان يک قطب قدرتمند رزمنده و پيگير کارگری در شرايط کنونی، 
امکان و فرصت بيشتری برای طرح و تبليغ اينگونه سياستها در جنبش 

  .يران فراهم آورده استکارگری ا
، می بايد به تاريخچه و "سه جانبه گرايی"اما برای درک عميقتر سياست 

سابقه اين سياست در سطح بين المللی و نتايج تاآنونی آن نيز نگاهی 
را دولتهای اصلی نظام " سه جانبه گرايی"اوالٔ، نطفه سياست . بيندازيم

ه، برای جلوگيری از نفوذ آن  روسي١٩١٧امپرياليستی درست بعد از انقالب 
اين . انقالب و به راه افتادن انقالبات آارگری در بقيه آشورها گذاشتند

است آه در سال ) ILO" (سازمان جهانی آار"سياست، هسته مرآزی 
هدف از .  به وسيله امپرياليستهای اروپايی وآمريكايی تاسيس شد١٩١٩

سازمان قرار بود که با تاسيس اين سازمان چه بود؟ در درجه اول، اين 
تصويب يك رشته قوانين مشترك آار برای آشورهای سرمايه داری 

در عين حال، . پيشرفته، خطرات ناشی از شورش و انقالب را آم آنند
سازمان جهانی کار قرار بود که با ايجاد شرايط آار نسبتا يكسان در 

د نيروی آار، آشورهای مختلف، و با رويکردی درازمدت به توليد و بازتولي
دولت های سرمايه داری آه . نظام سرمايه داری را به روزتر و آارآمدتر آند

هميشه و در همه آشورها خود را نماينده مردم معرفی می آنند، در اين 
يعنی به . سازمان به عنوان ميانجی ميان آارگران و آارفرمايان ظاهر شدند

معه، آارگران و آارفرمايان عنوان آسانی آه با در نظر داشتن منافع آل جا
. را به سازش و مصالحه می رسانند تا نظم اجتماعی و توليد مختل نشود

جزء ثابت تدابير سازمان " به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن"سياست 
والبته اين هميشه به معنی اين بود آه آارگران بايد به تب . جهانی آاربود

انی آه به عنوان نماينده آارگران اما آس. راضی شوند و بسوزند و بسازند
در سازمان جهانی آار شرآت می آردند چه نهادهايی بودند؟ فدراسيون های 
سنديكايی و اتحاديه های آارگری آه تحت رهبری رفرميستی و ارتجاعی و 
تابع سياستهای بورژوازی بودند، به نام نماينده آارگران بر سر ميز مذاآره 

يندگان اشرافيت کارگری، بخشهای به آب و نان اينها درواقع نما. نشستند
رسيده کارگران کشورهای امپرياليستی، و يا مزدوران مستقيم بورژوازی 

طی سالهای بعد، سنديكاهای تحت نفوذ سوسيال دمكراسی و چپ . حاکم بودند
البته، حتی اگر . سازشكار، فعاالنه در اين سه جانبه گرايی شرکت جسته اند

ديکاهای واقعا مستقل و نمايندگان واقعی کارگران هم به به فرض محال، سن
ماهيت و . جای اينان به سازمان جهانی کار راه می يافتند فرقی نمی کرد

برنامه و ساز و کار اين نهاد چنان بوده و هست که هر کس را به پيش 
جالب است بدانيد که طبق . برنده سياست بورژوازی بين المللی تبديل می کند

، دولت دو "سه جانبه" سازمان جهانی آار، حتی در اين ترآيب مقررات
و از آنجا آه برتری ! نماينده، و آارگر و آارفرما هرآدام يك نماينده دارند

امپرياليستی بايد در همه جا از نظر قانونی هم تثبيت شود، شورای اداره 
زی چي. امور اين سازمان، از دوگروه با امتيازات متفاوت تشكيل می شود

يعنی نمايندگان دولتهای امپرياليستی، . شبيه شورای امنيت سازمان ملل
عضو دائم شورای اداره امور سازمان جهانی آارهستند و هر دو سال يكبار 

  !از بين بقيه دولتها، چند عضو غير دائم هم انتخاب می شوند
سازمان "نتيجه اصلی آه از اين سابقه و عملكرد می توان گرفت اينست آه 

اين نهاد به امور سنديكايی و . يك نهاد به شدت سياسی است" جهانی آار
حيطه قوانين آار، در درجه اول به آن خاطر می پردازد آه منافع سياسی 

اين نهاد اگر چه در آغاز به آشورهای . معينی را در دنيا تامين و تضمين آند
 پيدا آرد و امپرياليستی می پرداخت، ولی از آنجا آه سياست جهانی عمدگی

موج انقالبات درهمه دنيا و به ويژه در آشورهای تحت سلطه باال گرفت، 
حيطه تعيين قوانين و مقررات و مداخله و نفوذش را به همه آشورها 

سازمان جهانی آار جزئی از سازمان ملل شد و همانطور آه . گسترش داد
ه به اشار. ديديم آوشيد در تحوالت آشورهای مختلف ايفای نقش آند

مهمترين نقش سياسی آه تا به حال اين سازمان در اوضاع بين المللی بازی 
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سازمان جهانی آار يكی از . آرده به حد آافی افشاگر و عبرت آميز است
اهرم های مهم بلوك غرب در دوران جنگ سرد عليه بلوك شرق بود آه 

برای دوشادوش آليسای آاتوليك، در تثبيت موقعيت و ايجاد فضای فعاليت 
) کارگر اما نماينده بورژوازی(به رهبری لخ والسای " همبستگی"سنديكای 

سازمان "بله، از دل جنبش های آارگری و به ياری . نقش مهمی داشت
آن، چنين چيزهايی هم می تواند " سه جانبه گرايی"و سياست " جهانی آار
  !سر بلند آند

با " سه جانبه گرايی"برای اينكه به طور ملموس از نتايج عملی و روزمره 
خبر شويد می توانيد به اخبار مبارزات آارگری در آلمان امپرياليستی يا در 

به محض اين آه فضای . ترآيه و برزيل تحت سلطه امپرياليسم نگاه آنيد
مقاومت و اعتراض آارگری داغ می شود و بوی اعتصاب به مشام می رسد، 

 دولت نماينده اتحاديه آارفرمايان يا حتی موجی از اعتصابات به راه می افتد،
و اتحاديه های آارگری را فرا می خواند تا راه آنترل اوضاع را هر چه 

راه حل معمول نيز، سرآوب حرآت راديكال درون جنبش . سريعتر پيدا آنند
آارگری، فشار بر آارگران مبارزه جوتر و آگاه تر، و تقويت سازشكاران با 

موج آه . است" بينابينی"صطالح پيشنهادات طرح وعده های موهوم و به ا
فرو نشست، طرح ها را در بحبوحه سكوت تاييد آميز اتحاديه های آارگری 

  .به تدريج پياده می آنند
را با اهداف و تدابير سرمايه " سه جانبه گرايی"تا اينجا رابطه سياست 

جرا را داری امپرياليستی نشان داديم که البته آاری الزم است، اما همه ما
واقعيت اينست که اين سياست در هر جامعه معين، و . بيان نمی آند

درعرصه مبارزه طبقاتی ميان طبقه آارگر و طبقه حاآم، مفهوم و نتايج 
اولين حقيقتی را آه تبليغ اين سياست در ذهن آارگران خدشه . معينی دارد

و آارفرما ، دولت "سه جانبه گرايی. "دار می آند، معنا و ماهيت دولت است
اين تحريف يك واقعيت اساسی . را جدا ازهم تصوير می آند) سرمايه دار(

دولت حافظ منافع پايه ای . دولت نماينده طبقات استثمارگر حاآم است: است
دولت دستگاه سرآوب طبقات تحت . و عمومی نظام سرمايه داری است

ی نظامی، سياست و به طور آلی سياستها. استثمار توسط طبقات حاآم است
امنيتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حفظ سلطه و حاآميت طبقات 
معينی از جامعه خدمت می آند آه در تضاد آشتی ناپذير با اآثريت اهالی قرار 

ايدئولوژی دولت طبقاتی، در خدمت تحكيم و توجيه و تقديس روابط . دارند
ر مورد ماهيت دولت اگر آارگران د. استثمار و موجوديت طبقه استثمار است

و رابطه آن با طبقات گوناگون درك درستی نداشته باشند، به دفعات با هر 
و بر پايه شعارها و وعده های ) تغيير حكومتها(تغيير چهره دولت 

جناح های فريبكار، به آمك و اقدامات بااليی ها چشم " مردمی"و " آارگری"
كاء به نيروی پايينی ها و و راه حل واقعی آه چيزی جز ات. اميد می بندند

مبارزه آگاهانه و متشكل و منضبط آارگران و زحمتكشان نيست را گم می 
آارگران با پيروی از اين سياست، مرتبا به تب راضی می شوند و حتی . آنند

در دستيابی به ابتدايی ترين مطالبات اقتصادی و رفاهی خود نيز با هزار 
 در ذهن آارگران و طبقات محكوم، اگر. مشكل و مانع روبرو خواهند شد

دولت از ماهيت و مفهوم طبقاتی اش جدا شود، زمينه برای تبعيت و تسليم 
با . توده های مردم به سياست و ايدئولوژی طبقات حاآم هموارتر خواهد شد

اين درك تحريف شده و مغشوش از دولت، حاآمان خيلی راحتتر می توانند 
وحدت "ان را زير پرچم های دروغينی مثل آارگران و زحمتكشان و ستمديدگ

حتی می توانند آنان را در شرايط وقوع . بسيج آنند" منافع ملی"و " ملی
  .جنگها و آشمكش های ارتجاعی به گوشت دم توپ خود تبديل آنند

در جنبش کارگری " سه جانبه گرايی"اتفاقی نيست که مدافعان سياست 
كاها و فدراسيون های سنديكايی در ايران، همزمان از نقشی آه تشكيل سندي

مقابله با نيروهای "و " وحدت ملی"سراسر آشور می تواند در ايجاد 
خودشان هم می دانند که . بازی آند، حرف می زنند" متخاصم به آشور

آنان برای ترغيب دولت در به . سياست است که همه چيز را رقم می زند
ند به يک مساله سياسی رسميت شناختن تشکالت کارگری، مجبور شده ا

يعنی دولت را قانع کنند که به خاطر کمکی که اين اقدام به . چنگ بيندازند
صاحبان اين طرز فكر ! می کنند به اين خواسته گردن گذارند" وحدت ملی"

به آارگران می گويند آه اگر حكومت حرآت ما برای ايجاد تشكل مستقل 
عا آارگری را به رسميت بشناسد آارگری را سرآوب نكند و اگر نهادهای واق

اما نكته اينجاست . می توانيم يك وحدت ملی بزرگ و واقعی به وجود بياوريم
آه سرآوب جنبش آارگری و زير پا نهادن منافع طبقه آارگر، دقيقا همان 

. دولتی آه چنين نكند، دولت نيست. نقشی است آه بر عهده دولت قرار دارد
فريبی است آه فكر آنيم دولت بر اثر فشار از اين نهايت خودفريبی و عوام 

پايين، ماهيت طبقاتی خود را رها خواهد آرد و به نهاد تنظيم آننده روابط 
بين طبقات تبديل خواهد شد و همزمان منافع طبقات حاآم و محكوم را اينجا 

  .و آنجا نمايندگی خواهد آرد
ده جامعه به بخشی اگر قرار است طبقه آارگر و بقيه قشرها و طبقات ستمدي

از خواسته های خود تحت همين نظام و دولت دست يابند، مطمئنا بايد راه 
اين راه . مقاومت و مبارزه مستقل، رزمنده و راديكال توده ای را دنبال آنند

در زمينه تشکل يابی و سازماندهی به معنی تالش برای ايجاد تشکل های 
داشت از مقامات و بدون رجوع متنوع و مستقل کارگری از پايين بدون چشم

اين به معنی استقامت و مبارزه همدالنه کارگران آگاه و . به بااليی هاست
مبارز برای حفظ و ادامه کاری اين تشکل ها با استفاده از تاکتيک های 

تاکتيک هايی که هم راه فشار و تهديد و سرکوب دولتی را سد . مناسب است
 ها ذره ای به سرمايه داران و دولت شان کند و هم در زمينه استقالل تشکل

بايد تاکيد کنيم که تحقق حتی ابتدايی ترين خواسته های کارگران . باج ندهد
اصالحات واقعی و "به قولی . نتيجه چنين مبارزه و چنين تشکل هايی است

تاريخ در همه آشورها نشان داده ." ماندگار، محصول مبارزه انقالبی است
و اعتراضات و مبارزات رزمنده پيگير و مستقل آه بدون اعتصابات 

آارگران، هيچ آارفرما و دولت نماينده آارفرمايی را نمی توان بر سر ميز 
اگر چنين مبارزه . آشاند و آنان را به طور واقعی وادار به عقب نشينی آرد

ای پيش شرط طرح مطالبات، بستر طرح مطالبات، و پشتوانه طرح مطالبات 
ميز چانه زنی فقط آاله گشاد و سرآوب و فالآت بيشتر نصيب نباشد، بر سر 

رهايی . اين از ابتدايی ترين مطالبات اقتصادی و رفاهی. آارگران می شود
آامل و واقعی از چنگال استثمار آه جای خود دارد و ابزار و برنامه خود را 

  !می طلبد
 آارگران بدون شك همه فعاالن جنبش آارگری و مدافعان طبقه آارگر، همه

مبارز بايد از هر تالشی آه برای بيرون آشيدن خواسته های بر حق آارگری 
و اين شامل مبارزه . از حلقوم سرمايه داران انجام می شود حمايت آنند

اما اين حقيقت هيچگاه نبايد . برای تغيير در قانون آار موجود هم هست
يعنی تنظيم قانونی خدشه دار شود آه در جامعه و نظام طبقاتی، قانون کار 

از ديد منافع دراز مدت طبقه . روابط ميان استثمارگر و استثمار شونده
کارگر، در جامعه سرمايه داری قانون کار مترقی وجود نداشته و نخواهد 

در همين زمينه، مبارزه برای تحقق خواسته مهم تشكل مستقل . داشت
اما بايد دانست . يردآارگری نيز بايد بدون چون و چرا مورد حمايت قرار گ

و يا نهادهای نماينده سرمايه " سازمان جهانی آار"آه نهادهايی از قماش 
داری در آشور، هرگز پشتيبان ايجاد تشكل مستقلی به معنای واقعی اش 

وابسته به خود " تشكل های مستقل آارگری"آنها طرفدار . نخواهد بود
شكل بگيرد، تمام تالش و حتی اگر يك تشكل آارگری واقعا مستقل ! هستند

خود را برای سرآوب و از هم پاشاندن، و يا فاسد آردن و تسخير آن توسط 
اين هم يكی ديگر از درسهای گرانبهای . نيروهای خود به آار خواهند گرفت

  . سال مبارزه طبقاتی کارگران در سراسر دنياست١٥٠تاريخ بيش از 
  !فردا از آن طبقه کارگر است

                              !هبر زحمتکشان، پر خروش پر توان، عليه دولت سرمايه دارکارگر قهرمان، ر
  ١٣٨٦مهر  -جمعی از فعالين کارگری        

   دياکوبوسيله ى , 2007 اآتبر 6شنبه 

............................................. 
  .تحصن کردند دانشجويان تعليقی دانشگاه عالمه طباطبايی

منابع دانشجويی سالم دمکرات از دانشگاه عالمه، دانشکده علوم اجتماعی 
 تن از تعليقی های اين دانشگاه هم اکنون در مقابل در 5گزارش می دهند که 

 عسل :اين دانشجويان عبارتند از. ورودی اين دانشگاه متحصن گشته اند
اخوان، سليمان محمدی، امير يعقوبعلی، صادق شجاعی، و شيما فرزاد 

اين دانشجويان اعالم کرده اند که تحصن ايشان کامًال مسالمت آميز . منش
  .بوده و به هيچ عنوان قصد ايجاد درگيری با نيروهای حکومتی را ندارند

ها نوشته شده اين دانشجويان با خود پالکاردهايی را حمل کرده که بر روی آن
ممنوع "، "در آزادترين کشور دنيا ما را به دانشگاه راه نمی دهند: "است

دانشگاه خانه ماست، چرا "، "الورود بودن به دانشگاه مرگ آزادی است
چه کسی پاسخگوی عملکرد غيرقانونی مديريت "، "پشت در ميمانيم
ای کاش "و" محکوميم به تعليق"،"گناه ما بيداری است"، "دانشگاه است؟

اين صحنه عابران را کنجکاو کرده "! من هم دانشجوی دانشگاه کلمبيا بودم
  .است و گفته می شود رفته رفته توده ای از جمعيت در حال شکلگيری است

اين منابع جو حاکم بر محل تحصن دانشجويان را امنيتی گزارش داده و گفته 
 خارج از دانشگاه  تن از ديگر دانشجويان نيز به70 تا 50می شود حدود 

  .آمده و در کنار ايشان قرار گرفته اند
منابع سالم دمکرات از ديگر دانشکده های اين دانشگاه نيز خبر از تحصن 
دانشجويان تعليقی اين دانشگاه داده و گفته می شود که در دانشکده ی 
اقتصاد نيروهای انتظامی به دانشجويان متحصن تذکر داده اند که تحصن 

در اين زمان دانشجويان متحصن با . ه داخل دانشکده منتقل کنندخود را ب
تمسخر پاسخ می دهند که به علت عدم اجازه ورود به دانشکده است که 

 .ايشان متحصن گشته اند

……………………………………  
 ! فقها  در حکومتعدالت

تيتر اين . روز پنجم مهرماه خبري چند سطري در روزنامه قدس چاپ شد
در اين خبر کوتاه، صحبت از . »براي زني شيطان صفتصدور حکم «بود 
 از مردي به ،بود که به دليل سوء استفاده و تجاوز» زن شيطان صفت«يک 

 . دادگاه شکايت کرده بود
اين زن شاکي به دليل اينکه متشاکي .  استتاسف بار آمده ادامه اين خبر در

طه با اين مرد توانست ثابت کند که زن با ميل خودش دوست داشته که راب
البته در اين حکم، مجازات الزم . محکوم شد» سنگسار«داشته باشد به 

براي مرد هم در نظر گرفته شد و او به يکصد ضربه شالق محکوم شده 
  .!است

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


