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 بيانيه کميته مرکزی
 

موج گسترده دستگيری ها و ربودن ها را تنها 
!ه می توان سد کردبا اعتراضات گسترد  
 

کميته هماهنگی "اعضا پس از سوء قصد به جان مجيد حميدی،از 
کميته دفاع از محمود "عضو و همچنين " برای ايجاد تشکل کارگری

در سنندج، فريدون نيکوفرد، از فعالين و نمايندگان "  صالحی
از ٢۶/٧/١٣۶٨، که روز پنجشنبه مورخ کارگری نيشکر هفت تپه

هوری اسالمی در منزلش دستگير و به نقطه سوی ماموران جم
.  در برابر اعتراض کارگران آزاد شد. نامعلومی انتقال داده شده است

" طبق اخبار رسيده ، مجددا امروز صبح از طرف نيروی اطالعات
کارگران اين . دوباره بازداشت شد" ستاد خبری شهرستان شوش 
ن نيکوفرد، تا فردا چنانچه فريدو: کارخانه مديريت را تهديد کردند

  .  آزاد نشود، از فردا دست به اعتصاب همگانی خواهند زد
رژيم جمهوری اسالمی با اطالع از  نارضايتی عميق و گسترده در 
ميان توده های مردم، بارديگر تالش می کند  باگسترش سرکوب، 

  .ارعاب از پيشروی مبارزات و فروريزی نظام خود جلوگيری کند
ی ها و ربودن ها، اعدام، قلع و قمع فعالين  گسترش  دستگير

جنبش های اجتماعی برای ايجاد رعب و وحشت و خفه کردن هر 
صدای مخالف،نشانه اين بوده و است که  رژيم اسالمی ايران خود 

  !را تنها بر سرنيزه متکی می داند
  

ی " کارناوال ها"  پس از حمله به فعالين جنبش زنان و راه اندازی 
، پس از اعدام "مبارزه با مفاسد اجتماعی"رگ بنام شکنجه و م

دستگيرهای ... دونفر در سنندج به جرم قتل يک فرمانده سپاه،
گسترده و زندان کردن فعاالن در آذربايجان، رديف شدن خط اعدام 
ها دراهواز، رژيم همچنان با اعتصاب و تحصن وپيشروی کارگران 

دانشجويان و تراضات  ومبارزات، اعدر نيشکر هفت تپه، مقاومت 
کارگران نشان  دادند . جوانان در دانشگاه تهران مواجه گشته است 

دانشجويان نيز . که خواسته هايشان مشخص است و کوتاه نمی آيند
نشان دادند که عکس العمل در مقابل سرکوب آنگونه که رژيم می 

اينک رژيم در شهرهای مختلف، دزدانه به . پندارد، بی معنی است
کارگرانی که برای حقوق صنفی . اغ فعالين کارگری می رودسر

خود، برای دريافت مزد کارشان، برای حق تشکل شان به پا خاسته 
  . اند، توسط مامورين رژيم از خانه شان ربوده می شوند

  
ددمنشی رژيم نشان داد که، ايستادگی و مقاومت دانشجويان به 

ی ايران اکنون بيش از جنبش های اجتماع. تنهايی کافی نخواهدبود
پيش به اعالم همبستگی، به پشتيبانی يکديگر نيازمندند تا رژيم 

با گسترش . موفق به خاموش کردن صدای تک تک آنها نشود
اعتراضات در مصاف با وسعت سرکوب می توان نقشه های رژيم 

ايستادگی و مقاومت گسترده ، شکستن . اسالمی را نقش برآب کرد
ری ها و سازماندهی عظيم سلسله اعتراضات موانع پراکنده کا

موجود کارگران و زحمتکشان درون کشور و بر جستگی بخشيدن 
به امر حمايت و پشتيبانی در عرصه جهانی از اين مبارزات ، 

   .موجب ناکامی و  عقب نشينی رژيم می گردد
  ! کارگران، زنان، جوانان ودانشجويان، مليت های تحت ستم

اد و رها ، بر پايه برخورداری از امکانات ساختن جامعه ای آز
مساوی ومتحقق ساختن زندگی برابر در درون کشور، تنها به 
سازمانيابی و استقالل عمل تشکل ها و نهادها و اتحاد عمل و 

  .سراسری کردن اين مبارزات امکانپذيراست
 ما ضمن پشتيبانی از اعتراضات گسترده کارگران ، معلمان، جنبش 

 دانشجويان و اقليتهای تحت ستم، با محکوم کردن تير های زنان و
کميته دفاع از محمود " اندازی به جان مجيد حميدی ، فعال 

، "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"ازاعضا و " صالحی
آزادی فوری فريدون نيکوفرد، از فعاالن نيشکر هفت تپه، آزادی بی 

  .  را خواستار می باشيم قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی ايران
  

 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
   ٢٠٠٧ اکتبر٢٠شنبه 

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

  درسهای اعتصاب
  درحاشيه به پايان برده شدن اعتصاب کارگران نيشکرشوش

 امير جواهری لنگرودی

  
  

 کارگر نيشکر هفت تپه شوش ۵٠٠٠سرانجام اعتصاب نزديک به
 به پايان ١٣٨۶ مهر١٩دانيال، بعد از يازده روز در پنج شنبه شب

آنچه در اين رهگذر قابل طرح بوده و است ، برشماری . برده شد
 سازوکارهای ويرانگر نکات قوت و ضعف اين حرکت و دلنگرانی از

نگاهی به . پشت صحنه رژيم در به تعطيلی کشاندن اين صنعت است 
يکی از چندين گفتگويی که راديو برابری با کارگران نيشکرهفت تپه 
داشته ، دقت و هوشياری کارگران را در اين اعتصاب به تمامی 

  . نشان می دهد
ی اش با يک در گفتگو" ويدا هوشيار" برنامه ساز راديو برابری 

:  مهرمی پرسد ١٢تن ازفعالين کارگری هفت تپه،در پنجشنبه 
  امروز آنجا چگونه بود ، درگيری شد يا نه ؟

 پاسخی که از کارگر مربوطه می شنويم، توگويی همه  سراسراميد، 
هيجان، نقشه مند بودن و شورو اشتياق مبارزه برای بازپس گيری 

آنهم نه فقط خود،بلکه .  باشدهمه آنچه را که از دست داده اند می
  : از زبان دهها تن از کارگران چنين می گويد

نيروهای انتظامی ... امروز که از محل شرکت حرکت کرديم « 
های  ها از هر طور که شده از جاده بچه. ها را بسته بودند جاده

 نفری ۵٠٠ تا۴٠٠حدود . ... فرعی خودمان را به شوش رسانديم
ها  آنچه از بچه. ظامی فرصت ديگه به ما ندادندنيروهای انت. شديم 

نيروهای انتظامی با مشت و لگد و باتوم ، به هر . در تجمع بودند
 ١۵ تا١٠ها را زدند و حدود  حال با نفراتی که داشتند ، خيلی ازبچه

البته تا االن که . نفری را زخمی کردندو چند نفری را بازداشت کردند
واين آزادی هم بيشتر برای ... زاد کردندخبر دارم ، چند تاشون را آ

اينستکه، فردا که روز قدس دارند ، نمی خواهند تبليغی بشه ، برای 
!  ... که يک حالت منفی برای خودشون نداشته باشه...خودشون

موقعی . برنامه امروز نيروی انتظامی از قبل زمينه چينی شده بود
م و بصورت راه که به محلی آمديم که هميشه آنجا جمع می شدي

کرديم، آنجا  پيمايی  از آنجا به سمت فرمانداری حرکت می
. از قبل مستقر بودند. ماشينهای نيروهای انتظامی مستقرشده بودند

. هاشون همراه با آمبوالنس و گارد ضد شورش و لباس شخصی
يعنی اگرما پانصد نفر بوديم، آنها حداقل از ما کمتر نبودند که بيشتر 

درهمين زمينه » .....نامه را از قبل چيده بودندبودند و بر
، همزمان با ادامه ١٣٨۶ مهر٩پيشتردرخبرها آمده بود که درتاريخ 

اعتصاب و تجمعات اعتراض آميز کارگزاران نيشکرهفت تپه، 
نيروهای يگان ضد شورش  نيروی انتظامی برای برخورد با 

  . کارگران معترض به منطقه اعزام شدند
برابر پاسخ پيش گفته ، برنامه ساز راديو برابری می  همينطور در 

شنيده شده اينهايی که بازداشت شدند ، به اينها اتهامات : " پرسد
  " سياسی هم زده بودند؟

  :  کارگر پاسخگو، فورا بر زبان می راند
مثال يکی ازاتهاماتشان . بايد اتهامات بزنند. مشخص است. آره« 

. کنيد کنيد، آشوب می  را متشنج میاين است که شما داريد جو شهر
گويند اراذل و اوباش و هزار تا ترفندی که به  مثل هم اينهايی که می

گويند  می. به ما هم همينطور. زنند کار می برند وبه مردم تهمت می
با همين . شما جو شهر را متشنج کرديد، باعث آشوب در شهر شديد

... شوند ظام تحريک میکنيد مردم دارند برعليه ن صحبتهايی که می
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کنند تا بتونند از آب گل آلود ماهی  خودشون دارند سياسيش می
البته همين اآلن و به همين . بتونند افراد را سرکوب کنند. بگيرند

اما می . کنند های صنفی را سرکوب می صورت هم دارند خواسته
خواهند مسائل سياسی را هم قاطی کنند که بتونند بيشتر سرکوب 

  » ....کنند
 اين همان ترفندی است که دررژيم پيشتر در رابطه با سرکوب 
فعاالن جنبش کارگری سقز بکار گرفتند تا پرونده محمود صالحی و 
دوستان همراه وی را با کومله ی پيوند زدند و منصور اسانلو را با 

اخالل در امنيت "و " بر هم زننده امنيت عمومی" ادعای پرونده 
  . شاندند که بايد با زندان ماندن ،هزينه بپردازدبه جهتی ک" کشور

کارگرانی که مشکالت و خواسته های خودرا به سريعترين زبان 
ممکن نوشته اند و به مجامع جهانی ارسال داشته اند که ما تا 
امروزکارکرده ايم و می کنيم ولی بيش از سه ماه است که حقوق 

ايم و همچنان گرسنه روزها و ساعات کاری خود را دريافت نداشته 
لقب " مخل آسايش نظم اجتماعی " و" تشنج طلب"ايم و گرسنه، 

می دهند و آنان نيز به اجبار برای دفاع از موجوديت خود ، در 
برابر نيروی ضد شورش و لباس شخصی ها دست به مقاومت می 

  . زنند 
  : کارگرهفت تپه در ادامه گفتگويش با راديو برابری می گويد

امروز با نيروی انتظامی مشکلی نداشتيم ولی امروز ديگر ما تا « 
 –واقعا . شرمی و نهايت پستی را از نيروی انتظامی ديديم نهايت بی

ما حقيقتا چنين انتظاری . اند  خيلی اينها رذل-خانم هوشيار 
کرديم، چند روز جلوتر،  چون باهاشان که صحبت می. نداشتيم

. ايد واقعا مشکل داريد  نگرفتهشما که حقوق. گفتند حقتان است می
شما که دو . ما اگر دوروز هم حقوقمان عقب بيفتد، کلی مشکل داريم

اين . ايد ماه و اآلن نزديک به سه ماه است که حقوق نگرفته
اند،  ای حتما آدمهای فهميده:  کردند ما هم گفتيم صحبتها را که می

فهمند،  عا نمیولی واق. دانند درد جامعه چيست اند که می آدمهايی
ماموريم و : همين طورمی گويند. فهمند واقعا درد جامعه را نمی

. اند بی چشم و رو يعنی واقعا مامور و معذورند و آدمهايی. معذور
... «  

شنيديم که تعداد زيادی زخمی شدند ، صحت دارد؟ : "راديو برابری 
  "  
ا ، همين آره ، آره ، با مشت ، با باتون ،با لگد ، همين طوری ه« 

زدند، بچه  آمد ،می گرفتند ومی هر که جلوشان می. زدند طور می
ها را با هرچی که دستشان بود می زدند، با چوبها و باتومهايی که 

. سيم هايی بلندی هست که تهشان مثل قنداق تفنگ است بی. داشتند
ما چکار کنيم؟ ما هم . ها زدند توی سر و صورت بچه با همانها می
  »  ...امروزنيروهايمان نسبت به هميشه کمتر بود. نستيمامروز نتو

  "مردم مطلع شدند که چی بر سر شما آمد؟ : " راديو برابری 
. آره آره ، زمانی مردم مطلع شدند ، که کار از کار گدشته بود « 

اين که امروز کمتر بوديم ، به اين . کارگر ها را متفرق کرده بدند
طيلی گفتيم؛ اول توی شرکت جمع خاطر بود که بريا يک روز تع

دانستيم که نيروهای انتظامی جاده ها را  نمی. شويم بعد بياييم شهر
 نفری هم که به شهر آمده بودند ، ۵٠٠ تا۴٠٠اين ...بندند  می

بعد هم اين . های انحرافی به شهر رسانده بودند خودشان را از جاده
 تجمع ما کامل نيروی انتظامی سريع دست به سرکوب زد تا نگذارند

ها خيلی بيشتر از  کشيد، بچه اگر نيم ساعت ديگر طول می. بشود
تمام . خيلی خوب شد، خيلی به نفع ما شد... شدند اينها جمع می

کنند و حرفهايی که به  شهر دارند صحبت نيروی انتظامی را می
. زنند زنند که دارند؛ کارگرها را می نيروی انتظامی نبايد بزنند،  می

به کارگرهايی که : می گويند ... که امروز در شهر تاب خوردمخودم
سه ماه حقوق نگرفتند ، بجای اينکه بيا يند دردی از ايشان دوا کنند 

  »  ! ، دارند با باتون می زنند به سرشان 
شنيده شده که قول و قرار دادند که حقوق يک ماه : " راديو برابر ی

دراين .  ماه ديگر می دهند را می دهند ، ده روزديگربعد حقوق يک
  " رابطه مديريت چکار کرده و اين حرف تا چه حد صحت دارد؟ 

صحت دارد، يک حقوق را قرار بود که امروز « : کارگر هفت تپه 
به قول خودمان ! اين يک ترفند است - خانم هوشيار–بدهند، ولی 

اند که  بچه ها گفته. چون که فردا روز قدس است... ضد پاتک است
از اعتبارات استانی ...اين پول را بدهند) اهواز( ز مرکز استانداری ا

. يک پولی گرفته اند که به ما بدهند تا کارگران را قدری آرام بکنند 
شود  مشکل ما که با اين بک حقوق حل نمی. اين ترفند شان است 

 ٢۵٠ تا ٢٠٠االن داريم ميريم تو سه ماه، هر نفری از ما بايد ... 

ان اول از همه بايد کرايه منزل بدهيم ، بعد پول آب است، هزار توم
خرج مدرسه ... پول برق ، پول تلفن است و کلی هزينه های ديگر

اين يک حقوق حتی برای ...است ، خرج زندگی است ، وام ها و
  ...".امرار معاش هم کم است

ادامه حرکت و اعتراضات کارگران به چه شکال :"  راديو برابری 
  " ود؟ خواهد ب

سهمی دادند و ا زاين ترفند ، افراد را « :  فعال کارگری نيشکر 
دوباره از روز ... البته خيلی از ما حقوق نگرفتند. کمی آرام کردند

شنبه فعال در همان محدوده شرکت، تا زمانی که جو را دوباره آماده 
 اند ولی اين قولها البته قولهايی هم داده... کنيم برای آمدن به شهر

مثل قبال فقط همان پناه بر خدا و خدا کريمه و درست ميشه و 
 سال است ما را بيچاره ٢٨همين انشاءاهللا، انشاءاهللا . انشاءاله است

  »  ...کرده
 ٨۶ مهر ١٩همين کارگران با پايان بردن اعتصاب در روز پنج شنبه

حقوق عقب افتاده و پادداشت های  با اتحاد و مبارزه پيگير شان،
در حال حاضر کارگران با  آتش  بست .. «آنان پرداخت شده است 

مشروط،، کار را آغاز کرده اند، در صورتی که تا چند روز ديگر به 
ساير خواسته های ماپاسخ مثبت داده نشود، اعتصاب را از سر 

ان نيشکر هفت تپه با پايان بردن اعتصاب  کارگر»...خواهيم گرفت
  : طی اطالعيه ای اعالم داشتند 

  .دوهفته مبارزه ما به موفقيت های خوبی رسيد« 
. حقوق شهريور را دريافت کرديم .  اتحاد ما رمز پيروزی ماست 

برای .  روز ديگر را داده اند١۵اما برای باقی طلب های ما وعده 
زد ها ما را به عقب بيندازند، اخراجمان اينکه نگذاريم دو باره دستم

نکنند و نمايندگان دلسوزی که سخنگويان ما بودند را 
هرهفته جمع می شويم و در مورد وضعيت خود . زيرفشارنگذارند

  . ومسائل فوری کارمان تصميم می گيريم
 جمع خواهيم شد و اين را ٢ تا ١هرهفته روزهای پنجشنبه ساعت 

  ».عی خود می دانيم حق مسلم خود، تشکل واق
 دربرابر چنين پيشروی و در همان روز پايان اعتصاب روزی نامه 
کيهان از قول عبدالرضا دانايی فر، مدير عامل شرکت مادر تخصصی 
محصوالت کشاورزی دامی و منابع طبيعی وزارت جهاد کشاورزی 

آارخانه شكر اين شرآت به عنوان آارخانه اي ... « : اعالم داشت 
 سال ٧٠ ازخارج خريداري و با حدود ۴٠م اوايل دهه دست دو

 دوره بهره برداري را در ايران پشت سر گذاشته ۴۵قدمت، تاآنون 
  دانايی فر» . نفر نيرو است۴۵٠٠ودرزمان حاضر داراي حدود 

 :افزود
 هزارتني آارخانه شكرشرآت آشت و صنعت ۴٠تمام توليد«  

 دولتي خريداري شد  توسط شرآت بازرگاني٨۶نيشكرهفت تپه سال 
وی » وهم اآنون هيچ شكري درانبارهاي اين آارخانه موجود نيست،

براين اساس، نسبت دادن واردات شكربه تاخيردرپرداخت « : افزود
حقوق آارآنان شرآت آشت و صنعت نيشكرهفت تپه و تجمع تعداد 

  ».محدودي ازآارآنان اين شرآت آامال بي اساس است
از سروا کردن، مسئوليت دولت و بخش اين عالی جناب ، برای 

« : خصوصی و منسی نمودن شبکه عظيم مافيای آقازاده ها گفت
علت تاخير در پرداخت حقوق آارآنان و مشكالت نقدينگي شرآت 
ياد شده را ناشي از مشكالت ساختاري اين شرآت دانست آه به سال 

  ».هاي گذشته مربوط مي شود
، )٢٠٠٧ اکتبر١١(  ١٣٨۶مهر ١٩روزنامه کيهان ، پنجشننبه ( 
  ) ١٨٩٢١ش 

 وقتی پای مشکالت ساختاری به ميان کشيده شد، کمبود توليد، 
تعديل نيروی کار، اخراج ها، و بازنشستگی های زودرس، بازخريد 

نظير چنين زمينه سازی . ها و تعطيلی کارخانه معنی پيدا می کنند 
 وسيعی از هايی پيشتر از اين برسر صنعت نساجی ، در بخشهايی

اگر . ايران سرازير کردند و سرانجام اين صنعت را به گل نشاندند
سهيال "اين سخنان اعالم شده در کيهان را در برابر اظهارات 

مجلس اسالمی  در " فراکسيون کارگری"، عضو "جلودارزداه
معتقدم چنانچه ... " « : اعالم گرديد " آفتاب " گفتگو با سايت 

کر وارد کرد، بايد در پيشگاه خدا و نظام دولت برای سودجوئی ش
 نيشکر هفت تپه اولين کارخانه ای نيست که به  پاسخگو باشد،

خاطر سياست های نادرست تعطيل ميشود و به اعتصاب کارگران 
خود افشاء گری سهيال جلودار زاده، .  قراردهيم».منجر ميشود

 در نشان می دهد که دولت سرمايه دار جمهوری اسالمی ، درست
راستای سياست های تا حال اعالم داشته خود، مبتنی بر پشتيبانی 
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، همه و همه با نوسانات ۴۴بخش خصوصی و اجراء احکام اصل
اصالح ساختاری ، بخشهای مختلف صنايع را با ورشکستگی 
روبرو ساخت و بحران بيکاری فزاينده و خانه خرابی ميليونها 

ا خود به دنبال داشته کارگر را در عرصه های گوناگون صنعت ب
  . است 

از قول غالمرضا تاج گردون ، " آفتاب " جدا از اين، باز هم سايت 
معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی و کارشناس اقتصادی 

استفاده ابزاری از تعرفه برای « : در باره بحران نيشکر گفته است 
ی از تعرفه و کسب در آمد کار غلطی است و در مقابل استفاده ابزار

وقتی از او می » ايجاد رانت برای قشر خاصی مذموم تر است 
آيا فکر می کنيد، پشت قضيه واردات بی رويه شکر، « : پرسند 

اينکه يک « : وی پاسخ می دهد » باند و يا مافيايی وجود دارد؟ 
و اين مسئله بيشتر . ... باندی پشت اين قضيه بوده، حتما هست 

 ١۴سايت آفتاب ، ( » .ه گی در امر واردات است ناشی از بی برنام
، همين مختصر نشان می دهد ، که کيهان بار ديگر برای )٨۶مهر 

فراهم آوردن زمينه سرکوب کارگران وتوجيه بی عملی دولت احمدی 
نژاد که قرار بود ، پول نفت را بر سر سفره همين مردم ببرد ، در 

رمی وزير کار ، سيالبی کنار سياست ها مخرب و ويرانگر محمد جه
از خون و مرگ را در برابر کارگران و خانواده های آنان ، به صف 

  .  می کشد
اما درسهای اعتصاب کارگران نيشکر و گفتگوهای زنده فعاالن اين 
اعتصاب با راديو برابری نشان داد ، که کارگران تمامی ترفند ها ، 

 قوی مبارزاتی، تهديد ها و احضارها و سرکوبگريها را با روحيه
تصميم دارند که خود را متشکل نمايند و  به سوی . پس می زنند

کارگران . سازماندهی تشکيل سنديکای مستقل خويش حرکت کنند 
بيش از پيش به قدرت اتحاد عمل خويش پی بردند و در يافتند ، هر 
کجا که کارفرما و دولت حامی آن ، پيشروی کردند ، جايی بود که 

 پراکندگی بسر می بردند و همه توان و ظرفيت شان را کارگران در
پس بايد در دوره اخير . در برابر صاحب شرکت بخدمت نگرفتند 

برای تسليم و به عقب نشاندن کارفر ما و نيروی ضربتی و سرکوب 
گر دولتی ، با پويايی و اتحاد و قدرت سازمانيافته به ميدان آمد و با 

  .  در صفی عظيم به حرکت در آمدديگر جنبش های اجتماعی موجود
کارگران در مهلتی که به کارفرما و دولت حامی وی داده اند، نبايد 
به وعده ها دلخوش کند بلکه الزم می نمايد که اينبار در هماهنگی 
و با اطالع رسانی گسترده ، و شريک نمودن توده وسيع کارگران 

 ، تجمعات در تصميم گيريها و سياست گزاری های کوچک و کالن 
پراکنده را در دو سطح صنعت و کشاورزی در روی زمين زير کشت 

قدرت دشمن تنها از . و عرصه کارخانه بهم مربوط گردانند 
بايد متشکل شد و با . پراکندگی نيروی مبارزاتی ما، فراهم می آيد 

    .استقالل عملی فعال و مستحکم اين مبارزه را به جلو برد
  ٢٠٠٧اکتبر١۵

............................................. 
 بيانيه دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاههای ايران

 سه دانشجوی پلی تكنيك پيرامون احكام صادره برای
 .تنها راه تداوم و پيروزی جنبش ، مبارزه پيگيرانه است

امروز در شرايطی به سر می بريم آه جامعه و جنبش های اجتماعی 
همگان می . وقعيتی خطرناك و سرنوشت ساز قرار گرفته اند در م

دانند آه تعرضی وسيع به ابتدايی ترين حقوق و آزادی های فردی و 
هدف اصلی اين تعرض سبعانه چيزی جز . اجتماعی در جريان است 

امحاء و نابود سازی جنبش های اجتماعی آزادی خواه و معترض 
ور ديگری از بقاء حاآميت قرار است د. به وضعيت موجود نيست 

استراتژی هميشگی حاآميت در . بر ويرانه اين جنبشها استوار شود 
مقابل جنبشهای آزادی خواه آه همواره چيزی جز سرآوب عريان 
نبوده است ، به واسطه ترس از تعميق و راديكاليزه شدن اين 
جنبشها و بر متن تشديد تخاصمات خارجی و دست باال پيدا آردن 

در اين تخاصمات ، به برآت سياستهای امپرياليستی آمريكا و رژيم 
جنبش آارگری و . متحدينش در منطقه ، اوج گرفته است 

اعتراضات معلمان و ديگر اقشار زحمتكش جامعه به شدت سرآوب 
خواسته های برحق . می شود و مبارزين آن راهی زندان می شوند 

 اين جنبش شدت جنبش زنان لگدمال می شود و دستگيری فعاالن
به بهانه برقراری امنيت اجتماعی ، حرمت انسانی . می يابد 

 .شهروندان عادی جامعه پايمال می شود 

نوك تيز پيكان اين حمله ، اما متوجه دانشگاه و جنبش دانشجويی 
نظم حاآم به خوبی می داند آه بدون سرآوب تمام عيار . ست ا

اسی دارد و معطوف به جنبش دانشجويی ، آه اساساً  سويه ای سي
ايجاد تغييرات راديكال سياسی و اجتماعی ست ، عقب راندن جامعه 

تحميل خفقان به جامعه بدون درهم شكستن بلندگوی . ممكن نيست 
 ممكن نيست – يعنی دانشگاه –رسای اعتراض آزادی خواهانه آن 

در عين حال در طرف مقابل نيز عقيم گذاشتن سياست سرآوب و . 
ردن فضای نظامی حاآم بر جامعه بدون مبارزه ای پيگيرانه از بين ب

بدون شك جنبش . ، قاطع ، متشكل و هدفمند ممكن نيست 
دانشجويی سهم بزرگی در به پيش راندن اين مبارزه و به پيروزی 

در اين ميان جنبش دانشجويی بدون . رساندن آن بر دوش دارد 
ازش ناپذير ، در اتخاذ استراتژی ، سياست و افقی راديكال و س

تمايز با جناحهای مختلف حكومتی و همچنين دولتهای خارجی و در 
تقابل با سياستها و نسخه های گوناگون و ارتجاعی آنان قادر 

نبايد اجازه . نخواهد بود مبارزه ای پيروزمند را به سرانجام رساند 
داد آه جناحهای مختلف قدرت حاآم ، جنبش دانشجويی را به پياده 

نبايد اجازه داد دور . م خويش تبديل و آنرا به خود ضميمه آنند نظا
ديگری از مبارزه دانشجويان و فداآاری های آنها به پای چنين 

توهم جنبش دانشجويی به افق سازشكارانه . جرياناتی نوشته شوند 
ً  واپس گرايانه ی جناحهای به اصطالح منتقد  درون « و تماما

 جنبش را به مسلخ سرآوب و بی افقی تنها فعاالن اين» حكومتی 
همچنانكه می تواند اين سه دانشجوی زندانی را قربانی . می آشاند 

اصطكاك منافع و نبرد قدرت جناحين حاآميت جمهوری اسالمی 
 . دانست 

زيسيون راست طرفدار غرب در پيشبرد برنامه  پس از شكست اپو
الی درون  گرايشات راست و ليبر های سياسی خود در ايران ،

از قبيل احزابی چون آارگزاران ، جبهه ی مشارآت ، ( حاآميت 
با به راه انداختن آمپينی آثيف ) اعتماد ملی و بقايای نهضت آزادی 

عليه فعالين راديكال دانشجويی ، با توسل به تحريك نيروهای 
سرآوب دولتی و نزديك به دولت موجود ، به تقاليی مزبوحانه در 

ش دانشجويی در خدمت رقابتهای انتخاباتی و فرا جهت مصادره جنب
. افتاده اند ( ! ) » دولت « انتخاباتی خود با جناح حاآم بر همين 

ضروری ست جنبش راديكال دانشجويی ، با اتكا به بدنه دانشجويان 
، به منظور حفظ استقالل خود در مواجهه با جناحين قدرت حاآم و 

يم از نيروی فكری و مادی اين در برابر فرايند تغذيه تماميت رژ
 . جنبش و تضعيف نيروهای مترقی اجتماعی  مقاومت نمايند 

باز هم تأآيد می آنيم ، امروز تنها اتحاد استراتژيك جنبشهای 
اجتماعی ، جنبش آارگری و اقشار زحمتكش جامعه ، زنان و 

مبارزه ای راديكال ، دانشجويان و همبستگی آنها برای پيشبرد 
ذير ، متشكل و هدفمند و مرزبندی صريح سياسی با سازش ناپ

جناحهای مختلف قدرت و دخالت دولتهای خارجی ، به ويژه آمريكا 
 ، می تواند تضمين آننده پيروزی بر استبداد و به و متحدانش

 .آرسی نشاندن آزادی و برابری باشد 
ما دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاههای ايران ، 

شاری بر خواست آزادی فوری دانشجويان زندانی پلی ضمن پاف
و فراخواندن دانشجويان به ) قصابان ، توآلی ، منصوری ( تكنيكی 

مبارزه برای رهايی آنان و محكوميت هر نوع استدعا و استمداد از 
شخصيتها و نهادهای حاآميت ، برای آزادی دانشجويان ، خواستار 

 :می باشيم تحقق بدون قيد و شرط مطالبات زير 
  آزادی فوری دانشجويان دربند و آليه زندانيان سياسی  -1
لغو آليه احكام آميته های انضباطی و تمامی تضييقات  -2

  و اقدامات سرآوبگرانه عليه فعالين دانشجويی 
حذف فضای پادگانی و نظامی حاآم بر دانشگاه و آزادی  -3

  فعاليتهای اجتماعی و سياسی در دانشگاه
های مستقل دانشجويی ، به عنوان آزادی برپايی تشكل -4

الغاء انحصار تشكلهای ظرف اعمال اراده دانشجويی و 
 حكومتی در دانشگاهها

لغو هرگونه تبعيض برمبنای جنسيت در دانشگاه و  -5
 الغاء هرگونه جداسازی جنسيتی

 تحقق تمامی خواسته های صنفی دانشجويان -6
 ندانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاههای ايرا

……………………………………  
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  آن سرآوب چپ ليبراليسم وطني جاده صاف
به نقل از يكي از  سال پيش يكي از دوستان دانشگاهي 3

طلب با حالتي  هاي اصالح هاي آن زمان روزنامه ژورناليست
  .زد حرف مي» ها سوسول سوسياليست«تمسخرآميز از 

طلب و  آس حتي همان ژورناليست اصالح شايد در آن زمان هيچ
اش آن قدر تيزبيني نداشتند آه افق پيشروی  دوست دانشگاهي
رعتي پيش رود آه همان  طبقاتي با چنان س-تضادهای اجتماعي

ها آن قدر اهميت پيدا آنند آه موجب نگراني  سوسول سوسياليست
شهروند "الذآر و سردبير و رفقايش در نشريه  ژورناليست فوق

تا جايي آه از رفقايش بخواهد آه همه با هم متحدانه . شود" امروز
  .اي بر ضّد چپ منتشر آنند متنفر شوند و تنفرنامه

   نما شده خالتقاط آهنه و ن
تاريخ التقاط در ايران البته تاريخي دراز «: نويسد  محمد قوچاني مي

 هفته نامه شهروند – محمد قوچانی –التقاط جديد ( » دامن است
 صفحه از 2بايست  خواننده ِی اين جمله، مي) 19 شماره –امروز 

 هاي بلند و اآثرًا نامرتبِط ايشان را بخواند تا حدود و ثغور پاراگراف
آه به " دامني. "را نويسنده برايش تعيين آند" دامن" درازاي اين 

از ايران باستان عصر اشكانيان تا تمدن : "وسعت تاريخ بشري است
البته قبل از آن بايد چند جمله پارادوکسيکال که !" اروپايي معاصر

التقاط اگر چه در لغت «: نويسنده در آنار هم رديف کرده را بخواند
هيچ فرهنگ . يده دارد اما در عمل فرآيندي طبيعي استمعنايي نكوه

هاي پيشرفته بشري  فرهنگ. و تفكر نابي در جهان ديده نشده است
  )همان جا( » .اند هاي تاريخي محصول التقاط

شهروند سردبير ما چون در مقام داناي کل مشغول ترسيم يك 
ي آاريكاتور عظيم از چندين ابر روايت سترگ قرون متمادي زندگ

بيند آه الاقل معناي  بشري است، نه وقت دارد و نه بر خود الزم مي
چگونه . را توضيح دهد و تشريح آند» نكوهيده«لغوي اين واژة 

بدل شده است؟ که » فرآيندي طبيعي«است آه التقاط در عمل به 
شده است؟ اين چه امر » هاي پيشرفته بشري فرهنگ«محصول آن 

نمايد و هم عامل پيشرفت بشري؟   مياي است آه هم طبيعي نكوهيده
: نويسد  داناي آل ما مي براي يافتن پاسخ اين سوال، ژورناليست

سازد  آن چه التقاط را در ادبيات سياسي امروز ايران مذموم مي«
ها و تصرف در آنها و تالشي براي  دست بردن در مباني و سنت

و ) همان جا( » هاست بازگرداندن معاني آنها به مطالبات اخير انسان
التقاط به معناي اخير آن به خيانت به سنت، «: دهد آه  ادامه مي

شود و اين  خطا در فهم متن و انحراف در راه حقيقت منتهي مي
همان جفايي بود آه در نيم قرن اخير در حق سنت ملي و ديني ايران 

آيد  اي آه از نام اش اين گونه برمي  مجله سردبير) همان جا( » .شد
شود ، در اين جا نگران  براي شهروندان امروزي منتشر ميآه 

نگراني او از آن . نيست» ها مطالبات اخير انسان«برآورده شدن 
هاي ملي  سنت«ها خيانت شده و جفايي نيز در حق  است آه به سنت
» شهروندان امروز«شايد در نزد . روا شده است» و ديني ايران

شود؟ چه  ما چه مي» ت اخيرمطالبا«اين سوال شكل بگيرد آه پس 
ی ما "امروز"راهي را بايد براي تحقق آن ُجست؟ سردبير 

دارد و پاسخ آنان  ان را چندان منتظر و نگران نگاه نمي"شهروند"
بايد اينگونه » شهروندان امروزي«البته در اين ميان . دهد را مي

هم طبقه بوده و در نتيجه،   ما هم تصور کنند آه آنان با ژورناليست
گيرند،   ها را ناديده نمي فرديت انسان: منفعت و هم نظر هستند

گذارند  برادران مدرن و مسلمان،خود را در ترآيه و عراق تنها نمي

شوند و به چريكي هم آه نسبتي  گوارا نيز نمي و ميزبان فرزندان چه
  »ما را چه به چه؟« اصًال . شان ندارد آاري ندارند با ملت و فرهنگ

هاي محال را در نظر بگيريم، آن گاه  فرض  اين پيشاگر تمام
قوچاني را هنگامي !) ؟(حل به غايت غيرالتقاطي توانيم راه مي

قواعد اساسي فقه اسالمي در اصالت فرد و اقتصاد آزاد «دريابيم آه 
ژورناليست داناي آل ما آه در . نگيريم) همان جا( » را ناديده

التقاط جديد خود ساخته و سطور قبلي آلمات بسياري در نكوهش 
موهوم اش رديف آرده بود، خود اما در التقاطي آهنه و به همان 

اصالت فرد و اقتصاد آزاد را در دل ! مقدار نخ نما شده گرفتار آمده
اگر بخواهيم دليل . جويد اش مي فقه اسالمي، آن هم از نوع سنتي

ت به بايس  نويسي ايشان را دريابيم، مي اصلي اين همه پريشان
گونه  ي اعتراف مان در اين جمله  جوان ميزان صداقت ژورناليست

ها  ها به دانشگاه توانيم از بازگشت دوباره چپ آيا مي«: شك نكنيم
. به واقع قوچانی سر تا پا نگران است) همان جا( » نگران نباشيم؟

اش آه  قوچاني اما خود با اين سبك مقاله نوشتن، ميزان نگراني 
اما . گويي شده است را صادقانه نشان داده است يشانموجب اين پر

تاريخ همچنان ادامه دارد و البته . براي قضاوت هنوز زود است
  !مقالة قوچاني هم

  آند دشمن مشترك همه را متحد مي
هايي آه خواهان لغو و دگرگوني بنيادين آليت مناسبات  نفوذ انديشه

 بر جامعه ما  طبقاتي حاآم–نامطلوب و غيرانساني، اجتماعي 
ترين بخش نسل جواِن جامعه ما، در  هستند در ميان نخبه

  .ها، موجب نگراني شديد قوچاني را فراهم آورده است دانشگاه

  
هاي   جوان و داناي آل ما اين بار هم مثل تمامي گزاره ژورناليست

. آورد ديگرش هيچ فاآت و دليل مشخصي براي اين نگرانی اش نمي
بايست از قرائن و شواهد موجود در خوِد متن دليل  در نتيجه مي

يكي از اين شواهد آن است آه، . نگراني عميق قوچاني را بجوييم
. ها بيابيم ها در دانشگاه نيروهاي نگران ديگر را از نفوذ چپ

ترين اصول  صادق«آند و از  قوچاني در اين راه ما را آمك مي
هاي آمونيستي از  نفوذ انديشه«: برد نام مي» گرايان گرايان و سنت

ترين  هاي ايران خطري نيست آه صادق نوع استاليني آن در دانشگاه
ابتدا )  جاهمان( » .گرايان از آن نگران نباشند گرايان و سنت اصول

هاي  در حاشيه الزم به تذآر است آه بعد از سال ها خواندن انشاء
 جوان و نگران، ديگر بايد عادت آنيم  ي اين ژورناليست مقاله گونه

آه او براي ادعاهايش ، حتي اگر از جنس نگراني باشد، نيازي به 
پس نبايد بيهوده . بيند آوردن فاآت و دليل مشخص و روشني نمي

هاي  انديشه«داشت آه فاآت مشخصي از اين عبارت انتظار 
آه بنا به انگارة قوچاني در » آمونيستي از نوع استاليني آن

پس براي ابطال آن نيز شايد . ها نفوذ دارند، آورده شود دانشگاه
ترين نقدها به استالين  نيازي به يادآوري نباشد آه بيشترين و آوبنده

هاي سرشناس   مارآسيستو استالينيسم از طرف فعاالن چپ و
جهاني بيان شده است و آن چيزي هم آه در دانشگاه نفوذ پيدا 

امان و کمونيستی به سرتاپاي  هايش نقد بي آرده، يكي از مشخصه
  .استالين است

ترين  صادق«. جريانات نگران مشخص شدند. به اصل بحث بازگرديم
 سال پيش يكي از 3آه گويا » گرايان گرايان و سنت اصول

ها توصيه  ترين آنها به يكي از روساي قوچاني و قوچاني سرشناس
  !ها با هم متحد شويم آرده بود آه بيابيد بر ضدچپ
اش با  گرايان از نوع صادق آاران و اصول در اين جاست آه محافظه

آم در نقد آمونيست  دست«اش  ها از نوع وطني و ژورناليستي ليبرال
درك بهتر ماهيت اين اتحاد، براي ) همان جا( » شوند متحد مي

راديكال به مثابة دست بردن به . بايست راديكال برخورد آرد مي
با چنين شيوه ای در می يابيم که اين اتحاِد نه يک اقدام ! ها ريشه

و حداآثري و » باال دست«و حداقلي و تاآتيكي، بلكه » آم دست«
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ين جبهه ِی اما گويا دوستان ليبراِل ژورناليسِت ا. استراتژيكی است
دل " آاران گرايان و محافظه ترين سنت صادق"متحده از نارفيقي 

آنان را در " برادران مسلمان و مدرن"اند آه چرا  چرآين شده
اتحاد . اند ها چسبيده» گوارا چه«اند و به  رها آرده» ترآيه و عراق«

بر سر دفاع از حفظ شرايط موجود، بر . بر سر منافع مشترك است
شايد در ظاهر ! افع طبقاتي، طبقات مسلط جامعهسر حفظ من

ها هم با نظام ديني  ليبرال«: نويسد گونه آه خود قوچاني مي همان
حال آه ) همان جا( » .مخالفند اما حداقل به انديشه ديني پايبندند

تبلور يافته » فقه اسالمي«اين انديشة ديني در » قواعد اساسي«
طبقات . با هم متحد شوند» آزاداقتصاد «است بايد هم بر سر مسئله 

اي به حكم غريزة طبقاتي خويش براي حفظ  مسلط در هر جامعه
آننده، دست به » نگران«منافع خود، آن هم درست در شرايطي 

در ! شان براي برقراري ديكتاتوري طبقاتي. زنند اتحاد استراتژيك مي
قبت بر شود تا عا اين جاست آه ليبراليسم ايراني بومي شده ، رام مي

دامان مادران خود بيافتد و از آنان عاجزانه طلب آند آه در گسترش 
اصالت فرد و «آه همانا » قواعد اساسي فقه اسالمي«و پياده آردن 
  .است، تعجيل آنند» اقتصاد آزاد

  منجمان ليبرال؛ مشاوران فقيهان سنتي
اي آه فقاهت در ميدان اجتماع و سياست گام برداشته  آن دوره«
اما در دوره [..] منجمان را نيز به درگاه فقيهان راهي نبود . بود

رؤيت «متأخر دو ميهمان جديدالورود بساط آرامش فقهي را در باب 
و ديگري ورود دانش جديد » فقه سياسي«يكي . بر هم زدند» ماه

منجمان مشاور ( » نجوم با تجهيزات پيشرفته براي رصد هالل ماه
 شماره – نامه ی شهروند امروز  هفته– فريد مدرسی –فقيهان 

توان از دانش جديد و تجهيزات پيشرفته آمك  در اين جا مي) 19
اش را رويت آند تا با  گرفت تا منجم ليبرال ما بتواند عامل نگراني

ديدي بهتر به فقيهان سنتي متحدش، در جبهه چپ ستيزي مشورت 
نه آار، منجم ژورناليست و مشاور ليبرال، هم چون منجمان آه. دهد

در آهكشان بزرگ مفاهيم فلسفي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، 
پردازد و هر دم ستارة جديدي را  ديني و فقهي به سير و سلوك مي

هاي درخشان  يكي از ستاره. آند انتها آشف مي در اين آهكشان بي
هاي خداپرسِت محمد َنخشب  آشف ايشان ، جريان سوسياليست

سوسياليسم، ناسيوناليسم و «م آميختن است، آه حتي با وجود در ه
متهم ) محمد قوچانی(از طرف منجم بزرگ معاصر جامعة ما » اسالم

 .شود به التقاط نمي
گونة منجم ژورناليست و مشاور ليبرال، به  در ادامه آشفيات ستاره

 روز تولد 1342قيام پانزده خرداد «خوريم آه گويا  اي برمي پديده
 هفته نامه شهروند امروز – محمد قوچانی –التقاط جديد (» آن بود

اي آه قوچاني آن را تبديل اسالم از يك فرهنگ  پديده) 19 شماره –
اين اتفاق بزرگ تنها در طي يك شب پر . نامد به يك ايدئولوژي مي

منجم فعلي، مشاور . دهد  روي مي1342ستاره در پانزده خرداد 
اش نيازي به  تهصادق و ژورناليست سابق ما، هم چون روال گذش

البته در مقام منجمي مقدار اندآي . بيند توضيح اين تحول سترگ نمي
انصاف ايشان در اين حد است آه در مقابل . اند انصاف به خرج داده

 خرداد 15اگر تا قبل از «: شان شمار خوانندگان اين جمله سواالت بي
»  اسالم تنها يك فرهنگ بود از آن روز يك ايدئولوژي هم شد42

گيري چنين قرائتي از  شكل«: دهند تنها يك جمله پاسخ مي) همان جا(
اسالم بدون شك بازتابي از مناسباتي بود آه حريف آن يعني 

ژورناليست، منجم ) همان جا( » .آرد گرايي بر اسالم تحميل مي چپ
ِ  محافِظ  به فقهاي شيعه » قواعد اساسي فقه اسالمي«و مشاور

گرا بر  سبات بازي آه از طرف حريف چپزند آه چرا منا نهيب مي
  ايد؟ شما تحميل شده است را قبول آرده

هاي پيشرفتة  منجم جوان داستان ما، اما با وجود تمام تكنولوژي
آار و ارشدتر در مشاورت فقهاي  آنوني، آه حتي منجمان آهنه

اند و حق استادي نيز بر گردن قوچاني دارند،  سنتي در گذشته داشته
اشاره به مطلب ابراهيم يزدي در (آنند  ن اعتراف ميبه وجود آ

با ) همين شماره شهروند امروز آه به انقالب الكترونيكي می پردازد
 - اين وجود، قوچانی هنوز از درك عميق و علمي تحوالت اجتماعي

 و برآمدن جنبش اسالم 42 خرداد 15طبقاتي ای آه باعث شورش 
 -ة يك جنبش اجتماعيسياسي به رهبري فقهاي شيعه، به مثاب

. سياسي با سمت گيرِی طبقاتي خاص خود شد، عاجز است
ژورناليست منجم ما، در مقام مشاورت، چندان هم خوب عمل 

و با » ژورناليستي«او تحوالت عظيم جامعه را در قالبي . آند نمي

دهد تا از دل آن  تقليل مي» بازتاب مناسبات«به » زده شتاب«سبكي 
  .ي انگاراه زاده شودسطح» فورماليسمي«

  ژورناليست های شتابزده گرفتار در فورماليسم سطحی
کار و ژورناليست  با تمامی اين اوصاف ديگر نبايد از اين منجم تازه

ها و  جوان و بی قرار انتظار داشت که در رصد کردن انديشه
ونيم قرن   طبقاتی که قدمتی بيش از يک-های عظيم اجتماعی جنبش

و در اين ميان . انگارانه نشود رماليستی سطحیدارند، دچار فو
بندی بديع و خام انديشانه اش را از انواع سوسياليسم ارائه  تقسيم
سازی کودکانه او تا آنجا پيش می رود که  در اين ميان بومی. ندهد

و تقی ارانی را ! اجتماعيون عاميون را هم مقام با بالنکی
و حزب توده را ! ستیترين و داناترين جريان مارکسي ای حرفه

  .می نامد!  لنينيسم باسواد -مارکسيسم
در برخورد با مارکسيسم را » اولين خطای ايرانی«در آخر نيز 
تالش برای ورود به عصر سوسياليسم پيش از آن «: کشف می کند

  )همان جا( » .که مدرنيسم در ايران شکل گيرد
و منجم، همه ايشان همان طور که در سطور قبلی در مقام دانای کل 

ی افق ها را از قبل ديده اند، توضيح نمی دهند که راه ورود به اين 
دقيقًا در چه مختصات زمانی و مکانی از » عصر سوسياليسم«
  قرار دارد؟» مدرنيسم ايرانی«

در اين جاست که محمد قوچانی به مثابه ی جنينِ  مرده به دنيا آمده 
ی است، که ما پيش تر در ِی ژورناليسمِ  سطحی انگارانه ِی ايران

ژورناليستی که . ميان ديگر روزنامه نگاران ايرانی نيز ديده بوديم
 صفحه تکليف کل تاريخ بشری را روشن کند و به 2می خواهد در 

قوچانی جنينِ مرده به دنيا آمدۀ َرِحم . خورد خوانندۀ کم اطالع بدهد
قِ  البته برای سنجش عم! مسعود بهنودها و نوری زاده هاست

انديشه ِی اين منجمِ تازه کار ، و مشاور صادق و ژورناليست جوان 
و بی قرار فعلی، بايد اندکی بيشتر صبر کنيم ، تا جايی که ستارۀ 
درخشان ديگری در کارنامۀ قوچانی بدرخشد و رژيم پهلوی را هم 

در اينجاست که در اين . جزوِ  مارکسيست های قرن بيستم بياورد
 ستارۀ تاريخ جامعۀ ما، منجمی مشاور، در قامت آسمان سياه و کم

رژيم پهلوی نيز می «: ژورناليستی قهار ظهور می کند و می نويسد
همان ( » .کوشيد جاذبه های مارکسيسم را در درون خود ايجاد کند

داليلی که برای اثبات اين مدعای شگرف از طرف قوچانی ذکر ) جا
دوستی شاه : حی ايشانمی شود خود دليلی است بر فورماليست سط

انقالب سفيد و تأسيس سپاه دانش و ! با برژنف و هواکوفنگ
که احتماًال قرار بوده شکل بومی شدۀ کاسترويسم را بر ! بهداشت

و در نهايت، ايجاد حزب رستاخيز با همراهی گروهی . دوش بکشد
  !از کمونيست ها و مائويست های سابق
می که در کتاب های تاريخ، همين چند خط کافی است که تمامی احکا

در طی نيم قرن اخير در مورد ماهيت و ... جامعه شناسی، اقتصاد و 
کارکرد رژيم پهلوی نوشته شده است، ناگهان دود شود و به هوا 

در اين جاست که قلم در مورد نياز به پاسخگويی به اين . رود
جمالت دچار شک عميقی می شود و راه حل های جديدی از جمله 

اندن کالس های فشرده مبانی اقتصاد سياسی، مبانی جامعه گذر
در کنار چند دوره ِی روانکاوی را به قوچانی ... شناسی، تاريخ و 
البته می بايست در پروندۀ پزشکی ايشان اين جمله . توصيه می کند

برخالف پيش «: را به عنوان مهمترين مدرک بيماری الصاق کرد
  )همان جا( » . ايران پيروز شدبينی مارکس، انقالبی مذهبی در

مهمترين مفسران، مترجمان، کاشفان فروتن :  ضلع مثلث برمودا3
  مارکس

جمله ِی اخيری که از قوچانی ذکر شد، ديگر از آن ستاره های 
دنباله داری است که در هر چند ميليون سال يک بار توسط منجمان 

 سال از چون بعد از سپری شدن صد و اندی. قهار قابل رؤيت است
فوت مارکس، هيچ کس تاکنون موفق به کشف نظر مارکس در مورد 

که قرار بود در ميانه دوم قرن بيستم ايران روی » انقالب مذهبی«
  .دهد، نشده بود

کاشفان فروتن "اين جاست که محمد قوچانی ناگهان در مقام 
، ظهور می کند و بعد از مشورت با مهم ترين مترجمان "مارکس

بابک «، و مهم ترين مفسران او در ايران، »قر پرهامبا«مارکس، 
شايد ژورناليست . ، به اين کشف بزرگ نائل آمده است»احمدی

جوان بی قرار ما که جويای نام است، صادقانه خواسته است رأس 
را " مهم ترين کاشفان مارکس"سوم اين مثلث باشد و لقب 

  .بر خود الصاق کند" فروتنانه"
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 که احتماًال بر بی طرفی خويش نيز اصرار دارد، ژورناليست بی قرار
چون به هيچ ايدئولوژی ای رغبت ندارد، و تنها نقش منجمان و 
مشاوران را برای فقها بازی می کند، در اينجا بار ديگر ، به سبک 
بهنود و نوری زاده ، مخاطب را بی سواد و کم اطالع فرض کرده و 

مارکس را ،بابک احمدی و تنها نام های بلند مفسران و مترجمان 
اما اگر به خود زحمت می داد و به کتاب . باقر پرهام ، يافته است

مواجه می »  نفر2اين «فروشی ها سری می زد، با ليست بلندتر از 
شد، مترجمان پرکار آثار مارکس و البته مفسرانی که با مارکس نه 

البی، به مثابۀ يک فيلم سينمايی، که به مثابۀ يک انديشمند انق
الزم به تذکر است که در چند سال اخير به همت . برخورد می کنند

تنی چند از مترجمان، اکثر آثار مارکس ترجمه و منتشر شده که در 
اين ميان باقر پرهام نقش بسزايی نداشته و توضيح بعدی آن که 
بابک احمدی تخصص اصلی اش نقد و بررسی فيلم های سينمايی 

اما قوچانی . ثاری هم منتشر کرده استاست که در اين زمينه آ
ترجيح ميدهد باقر پرهام، مدافع سلطنت مطلقه و بابک احمدی، 

لشگر شکست خوردۀ دوم خرداد را " تنهاترين سرباز بی سردار"
  .دو رأس ديگر مثلث موهوم اش بنامد

جا دارد در انتهای اين بخش برای آن که يک مثال نقض کننده برای 
نۀ قوچانی در اين زمينه آورده شود، و البته يکی رّد ادعاهای کودکا

در ميان نسل مارکسيست های ايرانی «از داليل اصل اين توهم که 
بهتر ) همان جا( » .به نام بلندی در فهم مارکسيسم برنمی خوريم

است يادی از زنده ياد محمدجعفر پوينده ،مترجم و نويسندۀ بزرگ 
فتۀ ژورناليست بی قرار ما در کرده باشيم تا شايد بر وجدان خواب ر

 است، تلنگری هرچند 77اين پاييز که يادآور پاييز سرد و سياه سال 
  .کوچک زده باشيم

  مارکس اخته شده ؛ کااليی برای بازار
شی واره کردن همه چيز يکی از کارکردهای سرمايه داری، 

نظم سرمايه داری . خصوصًا در مراحل پيشرفته و پسين آن است
 دارد با کااليی کردن هر چيزی، از جمله انسان های سعی در آن

مبارز و انديشه هايشان، آنها را شی واره کرده و به مثابۀ کااليی 
  .لوکس برای عرضه در بازار مصرف محيا کند

اين روش البته متد کهنه ای است که حساب خودش را قبًال پس داده 
ته کردن انديشه اخ. و يا بهتر بگوييم، قبًال حسابش رسيده شده است

انقالبی مارکس يکی از ابعاد موج بزرگ چپ ستيزی در اواخر قرن 
شد، فرو  البته اين موج زودتر از آنچه که تصور می. بيستم بود

اش، » پايان تاريخ«نشست و تنها حباب های ترکيدۀ اين افسانه ِی 
همچون کف روی آبی در اعتراف نامه فوکوياما که در همين شمارۀ 

  !امروز هم رّد پايی از آن می توان ديد، باقی مانده استشهروند 
در جای جای مقاله قوچانی سعی بر آن شده است که از مارکس 
. تصوير يک انديشمند منفعل و بی خطر برای نظم مسلط ايجاد شود

مارکس و ستون انديشه ِی او » ماترياليسم ديالکتيک«اگر جوهرۀ 
، که همه و همه در )جمعیعمل آگاهانه (که بر مبنای پراکسيس 

تحليل سترگ طبقاتی مارکس از جامعۀ مدرن و جايگاه مفهوم پويا 
، در انديشۀ مارکس نهفته است، را از » پرولتاريا«و ديناميِک 

مارکس بگيريم، نتيجه آن می شود که مارکس را به حّد يک مشاور 
در حالی که مارکس . و مصلح دلسوز سرمايه داری تقليل دهيم

 به جوهرۀ اصلی مارکسيسم، آن مارکسی است که خواهان متعهد
 طبقاتی برای رسيدن به -تغيير بنيادين تمامی مناسبات اجتماعی

و نه مارکسی که بابک احمدی و ! باشد می» رهايی انسانها«
مارکسی که تمامی . معرفی می کنند... قوچانی و غنی نژادها و 

نامه نگاری اش تا کنش های انقالبی اش از دوران جوانی و روز
زمان تبعيد و عمل انقالبی در سازماندهی کارگران انقالبی در 
انترناسيونال اول و جدال بی امان او برای دفاع از خط انقالبی 

، به ...پرولتری و سوسياليسم کارگری در مقابل ديگران و 
  .فراموشی سپرده می شود
  شبح لنين بر فراز همه جا

:  لنين و امثال او که به تعبير لوکاچدر اين زمان است که ضرورت
کل ثمرۀ عمر وی کاربست پيگير ديالکتيک مارکسيسم در دورۀ «

وحدت ( » .شگرف دائمًا تغيير يابنده و نو به نو شوندۀ گذار است
درک می )  ترجمه محمود عباديان–گئورگ لوکاچ _ انديشه لنين

ند اين جا است که هيستری شديد قوچانی و تمامی شهرو. شود
عمل «نويسان، به همراه ديگر متحدان صادق و غيرصادق شان، از 

قابل فهم تر می گردد، چون همان گونه که لوکاچ در ادامه » لنين
تر و به لحاظ تئوريک  عمل لنين شکل گسترده تر، کامل«:گويد می

تر از آن شکلی است که وی از مارکس و انگلس به  تکامل يافته
بته برخالف تصور قوچانی اين جا هيچ ُبتی ال) همان جا( » .ارث برد

لنين نه به مثابۀ يک فرد جدا از . از لنين ساخته نخواهد شد
سياستمدار زبردست « طبقاتی، و نه -مناسبات و مبارزات اجتماعی

که به مثابۀ . ناميده شود» استاد سازشکاری«و يا » معتقد به زور
 بی امان طبقاتیِ  تبلور يک جنبش عظيم تاريخی، در بستر مبارزاِت

ميليونها تن در ابتدای قرن بيستم ، که بوجود آورندۀ اکتبری شد تا 
  .جهان را تکان دهد، بررسی می شود

  
کنون همچون شبحی بر فراز اقصی نقاط جامعه از لنين که گويا ا

! دانشگاه گرفته تا حوزۀ علميه يا حتی دولت نئو محافظه کار بوش
به پرواز درآمده است، هراسی بزرگ در دل شهروند نشينان افکنده 

  .است
اين هراس بزرگ از لنين و شبح او در جهان تا آنجا در ميان 

 شده، که فرشاد قربان پور ژورناليست های شهروند امروز نهادينه
 پرسش و پاسخی که در مصاحبه با غالم عباس توسلی 15از ميان 

. ( انجام داده است، تيتر خود را از جمله ای از لنين انتخاب می کند
شماره _ هفته نامه شهروند امروز _ مصاحبه با غالمعباس توسلی 

19(  
متی که پيش در اين جا برای پيوند دادن اين بخش از نوشتار با قس

انگاری محمد قوچانی نگاشته بوديم ، به بررسی  تر در مورد سطحی
يکی ديگر از مقاالت وی در همين شمارۀ مجله شهروند امروز، با 

محمد قوچانی ( » داستان آن مارکسی که لنين خود را ديد«عنوان 
  .پردازيم می)19 هفته نامه شهروند امروز شماره –

شريح توبه نامه، يا به تعبير خودش در اين مقاله قوچانی به ت
» پايان تاريخ«فوکوياما، در مورد نظريه مشهور » اعتراف نامه«

در اين مقاله باز رّد پايی از برخورد فورماليستی و . می پردازد
به تعبير خود قوچانی، شبح . سطحی با مارکس و لنين را می بينيم

فقه «و » ميهحوزۀ عل«لنين که در مقالۀ قبلی مشغول چرخيدن در 
نئو «. بود، اکنون در نئو محافظه کاری حلول کرده است» پويا

داستان آن مارکسی که لنين (» .محافظه کاری جنبش لنينيستی است
  )19 هفته نامه شهروند امروز شماره –محمد قوچانی -خود را ديد

البته نزد فوکوياما نيز ،همچون قوچانی، نيازی به تعريف اين کلمۀ 
 برای محاظب ديده نمی شود، تا مخاطب دليل روی »لنينيستی«

آقای فوکوياما تنها عدم عالقۀ . گردانی او از بوش را درک کند
من به « : لنينيسم را کافی می داند» نسخۀ اصلی«شخصی شان به 

نسخۀ اصلی لنينيسم عالقه ای نداشتم و وقتی هم که دولت بوش به 
  )همان جا ( ».لنين گرايی گرايش پيدا کرد، مجاب نشدم

فوکوياما که برخالف شاگرد وطنی اش رک » شاگرد خارجی«البته 
دولت بوش «: نشدن استاد را بيان می کند» مجاب«و راست علت 

با قراردادن مقولۀ تغيير رژيم در واقع يک سياست خارجی لنينيستی 
فعال را جايگزين آموزه های فرجام گرای اجتماعی مارکسيستی و 

تاريخ دوبار «: آری به تعبير مارکس» .کرده استمنفعل فوکوياما 
تکرار می شود بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت 

آری اين بار تاريخ به )  هجدهم برومر–کارل مارکس ( » کميک
مثابۀ کمدی، البته، نه از نوع خنده دار آن، که از نوع دردناک ، 

ا هر روز ما در گوشه هايی از اين درد ر. برای جهان تکرار شد
در اين پاياِن کميک نمايشِ  . کنيم عراق و افغانستان مشاهده می

تاريخ است که ناگهان محمد قوچانی نيز فوکوياما را به مقام 
فوکوياماِی منفعل، ! ارتقا ميدهد و بوش را هم لنين» مارکس زمان«

با مارکس، که شالودۀ تمامی بحث هايش فعاليت و کار انسان 
که چکيدۀ هزاران صفحه نوشته هايش " راکسيسپ"و ! هاست

در گوشۀ ديگر صفحه، بوشِ  مهاجم و . است، مقايسه می شود
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نظامی گر که افغانستان و عراق شاهد لشکرکشی اش است، با لنين 
که سربازان روس را از جنگ فرا می خواند و پيمان صلح و عدم 

ظامی تزاری تجاوز با همسايگانش از جمله ايران می بندد و قوای ن
  .سابق را از ايران بيرون می برد، مقايسه می شوند

البته داستان سرايی اين ژورناليست بی قرار به همين جا ختم نمی 
اعتراف نامه فوکوياما اعتراف نامه «: نويسد او در ادامه می. شود

همان گونه که نقدهای مارکسيست ! ای سياسی است و نه فلسفی
ها نقدهايی سياسی اند و نه فلسفی، لنين های ارتدوکس بر لنينيست 

تنها در به دنيا آوردن فرزندی که . به روح مارکس وفادار مانده بود
در رِحم مارکس پرورش يافته بود عجله کرد و برای تولد کمونيسم 

در مورد ) همان جا( » .از شکم مارکسيسم به سزارين دست زد
 به متخصصان توبه اعتراف نامه فوکوياما ما بحثی نداريم، آن را

سپاريم که خود بهتر اين روش را امتحان کرده اند و  نامه نويسی می
اما در مورد نقدهای آن کسانی که . زير و بم آن را بهتر می دانند

! می نامد بر لنين» مارکسيست های ارتدوکس«محمد قوچانی 
بايد نقدهای لنين بر اين به اصطالح . داستان درست برعکس است

های ارتدوکس را بررسی کنيم که هم سياسی اند و هم  تمارکسيس
لنين در نقد سياسی خود به جريانات سرشناس اين جماعت، ! فلسفی

موضع شووينيستی آنان را در زمان جنگ جهانی اول مبتنی بر دفاع 
از جنگ های ميهنیِ  آلمانی ها و ديگران نقد کرده و از طرف ديگر 

یِ  اين جماعت را از نظرگاه فلسفی بنيان های چارچوب دگمِ  مکانيک
در اين جاست که واقعًا لنين نه تنها به روح انديشه و عمل . نقد کرد

مارکس وفادار مانده بود، بلکه به واقع پياده کنندۀ آن نيز بود و 
فروکاستن اين عمل سترگ او به قابله گری تاريخ، ديگر از داستان 

  .سرايی های نخ نما شدۀ اين چند دهه است
قوچانی در پايان مقاله، تير آخر ترکش را در پروژۀ تواب سازی 

ای کاش قبل از اين تواب سازی، . اش از مارکس شليک می کند
می کرد که » سابقًا عصر«مشورتی با خبرگان اين امر در روزنامۀ 

اکنون پيدا شده و به ] بوش[اين لنين «: اينگونه کودکانه ننويسد
 به فرجام رسانده که مارکسِ  زمان قدرت رسيده ، چنان کار را

کارل مارکس اين سعادت را نداشت . نيز برَآشفته است] فوکوياما[
که لنين خود را ببيند، اّما فرانسيس فوکوياما، لنين خود را ديده 

فوکوياما با ديدن بوش از نو محافظه کاری توبه کرد؛ آيا . است
 –همان ( » د؟مارکس هم با ديدن لنين از مارکسيسم توبه می کر

  )محمد قوچانی
: در اينجا ما پاسخگويی به محمد قوچانی را به خود لنين می سپاريم

ما بايد قاطعانه کسانی را که می انديشند که سياست متضمن حقه «
بازی های کوچک است که گاهی به فريبکاری نزديک می شود، 

نتخب م_ لنين ( » .مردود اعالم کنيم، طبقات را نمی توان فريب داد
  ) بی نا بی جا–آثار 
که قبل از آن ژورناليست هم بود، توصيه می » حقه باز کوچک«به 

شود به شفافی مواضع طبقاتی خود و منافع اش را صريح و 
بيان کند، چون " اصول اساسی فقه اسالمی" صادقانه همچون همان

اگر مارکس همچنان زنده بود، برخالف تالش شما که با قرار دادن 
 با يک بند از 1848) مارکس( از مانيفيست کمونيست يک بند

پايان « قصد القای فريب کارانۀ 2003استراتژی امنيت ملی امريکا 
و پيروزی سرمايه داری جهانی داشته ايد، به طور » مبارزه طبقاتی

تا نابودی » نهان و آشکار«قطع بر لزوم ادامه پيکار بی وقفه 
در اين ميان نه .  اصرار ميکرد»توأمان طبقات و مناسبات بين آنها

  .تنها به يک لنين بلکه به هزاران و ميليون ها لنين نياز است
در آخر اين بند، البته الزم است اضافه کنم ، که تجربۀ لنين، 
لنينيسم، بلشويسم و انقالب اکتبر ، هر کدام واجِد بررسی و نقادی 

رت گرفته عميق است و تاکنون هم در ميان چپ گرايان اين امر صو
و تا زمانی که واقعيت مادی جهاِن زيست بشری ايجاب کند، صورت 

ِ ِخَرد«: چون نزد ما به تعبير خود مارکس. گيرد می » چاقوی تيز
سانسور «، که همانا » قيچی ُکنِد خودسرانگی«است، » نقد«همانا 

 –سانسور مطبوعات و آزادی بيان ( » .است، برتر است» حکومتی
برخالف سانسورچيان ) جمه حسن مرتضوی تر–کارل مارکس 

کوچکی که حتی چند دقيقه سخنرانی فرزند چه گوارا را، آن هم تنها 
» صفحات گالسۀ«و . در دفاع از شخصيت پدرش، تاب نمی آورند

  .سياه می کنند» چپ«بی شماری را در حمله به 
  !سوسول سوسياليست ها و قهرمان ملی مرده

که بهتر است به آنها لقب سوسول نسل جديدی از سوسياليست ها «
سوسياليست ها را بدهيم، همان طبقه متوسطی که چون تاريخ ملی 

اش را نخوانده و قهرمانانش مرده اند و در پی قهرمان گمشده اش 
می گردد که امروزين باشد و مد روز و خوش قيافه و موضوع 
گفتگوهای عاشقانه رو به سوی ارنستو چه گوارا می برد و روی 

ی شرت و پوسترو مجله و ديوار خانه او را بت خويش می ت
 هفته نامه شهروند امروز – محمد قوچانی –التقاط جديد ( » .سازد

اين عبارات نه در يالثارات الحسين و نه ! شک نکنيد) 19 شماره –
اين عبارات دست پخت . در ستون ويژۀ کيهان چاپ نشده اند

قواعد اساسی «نگرانيش ژورناليست شهروند نشين است که تمام 
  .بوده است» فقه اسالمی

آار آه به دنبال  ِ التقاط آنندگان آهنه»نهضت«آيا از ادامه دهندگان 
رود؟  در فقه اسالمي هستند، جز اين هم انتظاري مي» آزادي«

 تازه آار ما، آه گويا به اصالت فرد نيز خيلي معتقد  ژورناليسِت
هاي  ترين افعال و آنش دهد در شخصي است، به خود اجازه مي

شان  گفتگوهاي عاشقانه. آند جوانان و روابط آزاد بين آنها دخالت 
در اين جاست آه ما . دهد » گير«آند و به پوشش آنها  » شنود«را 

به » قواعد اساسي فقه اسالم«معناي واقعي اصالت فرد را آه از دل 
ده صاف وسيله ژورناليست، منجم و آاشفي آه در مقام مشاور و جا

گرايان ظهور  ترين اصول گرايان و سنت آن فقيهان سنتي و صادق
ناهي از «در ادامه دليل عصبانيت اين . يابيم آرده است، را درمي

اش را  تاريخ ملي«: گويد او مي. ژورناليست را نيز می فهميم» منكر
  )همان جا( » .اند نخوانده و قهرمانانش مرده

اش معرفي  اش را با قهرمانان مرده محمد قوچاني اّما تاريخ مّلي
نظر است، تاريخ را از دل  ها صاحب وي آه در تمام زمينه. آند مي

در اين . آشد هاي دود گرفته بيرون مي خانه متون خاك گرفته و قهوه
از منظر قوچاني . شود اش آشكارتر مي جاست آه موضع طبقاتي

شاهان نوشته هايي آه در مدح  تاريخ جامعه ما چيزي نيست جز نامه
قهرمانان مّلي و ُمرده نيز شاهان و ُگرز به دستان و مدح . شده است

در اينجاست آه ما قهرمانان مّلي را بهتر . آنندگان شاهان هستند
در ! آوروش آبير، رستم دستان و فردوسي آبير. شناسيم مي

اشاره . . (ما شكل مي گيرد» هويت و مليت و ايرانيت«اينجاست آه 
محمد قوچانی، شهروند " هنر نزد ايرانيان است و بس"به مقاله 

حال اين هويت و مليت و ايرانيت را در آنار آن ) 19امروز شماره 
نما  قواعد اساسي فقه اسالمي بگذاريد تا بار ديگر التقاط آهنه و نخ

  .را مشاهده آنيد
  آن سرآوب چپ ليبراليسم وطني جاده صاف

مخالفند، اما حداقل به انديشه ديني ها هم با نظام ديني  گرچه ليبرال«
ها دست  آاران و ليبرال بندند و اآنون زمان آن است آه محافظه پاي

 – محمد قوچانی –التقاط جديد ( » .آم در نقد آمونيست متحد شوند
  )19 شماره –هفته نامه شهروند امروز 

. اي وجود دارد در اين اتحاد استراتژيك تقسيم آار نانوشته
ها  ان حاضر در قدرت با ابزارهاي مختلف به سرآوب چپآار محافظه
در آنار آن سعي در قلب المعنا آردن و مصادره ِی . زنند دست مي

اّما نقش ليبراليسم وطني چيزي نيست جز . گفتمان چپ دارند
همان آاري آه محمد ! گري اين سرآوب آني و توجيه صاف جاده

نه در تمامي قوچاني بعد از گشت و گذار منجمانه و آاشفا
 صفحه مقاله اش آرده تا آخر نتيجه 2هاي انديشه بشري در  عرصه
آاران سرشناس از جمله همان مقام عالي رتبه  محافظه«: بگيرد

دولت فعلي اين بار مانع از تكرار فاجعه شوند تا التقاط جديد نفاقي 
تجربه، به سبك  اين مشاور دلسوز، اما آم) همان جا( » .تازه نسازد

زماني آه محتواي مطلب آيهاني باشد، فورم . تازد نشينان مي نآيها
رتبه دولت فعلي  از مقامات عالي. نيز بايد متناسب با محتوا باشد

  سوسول سوسياليست. تقاضا دارد آه از نفاقي جدي جلوگيري آنند
هاِی چند خط قبل، آن قدر خطرناك می شوند آه محمد قوچاني براي 

در اينجاست . شود رتبه مي ن مقامات عاليشان دست به داما سرآوب
خواندش را  مي» نقد«آه معناي واقعي آن چيزي آه محمد قوچاني 

  .بهتر درمی يابيم
  نقد اسلحه يا نقد همراه با اسلحه

مقدمة ای بر «ترين عبارات خود در کتاب  مارآس در يكي از سترگ
ند توا اسلحه نقد نمي«: نويسد مي» گامي در نقد فلسفه حق هگل

نيروي مادي را بايد با نيروي مادي . جاي نقد اسلحه را بگيرد
ها را فراگيرد به نيروي  سرنگون آرد، اما تئوري نيز زماني آه توده

( مقدمه ای بر گامی در نقد فلسفه حق هگل( » .شود مادي بدل مي
 ويراستاران محسن حکيمی – ترجمه مرتضی محيط –کارل مارکس 

چاني اسلحه نقدي در دست ندارد و محمد قو) ، حسن مرتضوی
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داند آه نيروي  ليبراليسم ايراني مي. ناتوان از نقد اسلحه نيز هست
ها   ِي انسان در شرايط آنوني تئوري آن در ميان توده. مادي ندارد

زدن نيروهاي  در نتيجه نيروي مادي براي عقب. فراگير نخواهد شد
تواند گرد   نمي طبقاتي چپ-مادي ديگر، خصوصًا جنبش اجتماعي

قوچاني . برد پناه مي» نقد همراه با اسلحه«در نتيجه به . آورد
گرايان و  ترين اصول صادق"درخواستش را رو به سوي 

داند  او خود مي. برد مي" رتبه دولتي مقامات عالي"و " گرايان سنت
آه بر حريف چپ بايد حريفي قوي چيره شود، اما با نگراني به 

دهد آه بستر را براي حريفان اصلي آه  ر ميآاران هشدا محافظه
بازنده اصلي در «ها هستند فراهم نكنند آه در اين بازي  همان چپ

 هفته – محمد قوچانی –التقاط جديد ( » .نهايت خود او خواهد بود
محمد قوچاني صادقانه و با ) 19 شماره –نامه شهروند امروز 

 آناري بگذارند و نگراني شديد خواهان آن است آه اسلحه نقد را
تنها » حريف اصلي«اسلحه آتشين در دست گيرند، چرا آه در مقابل 

» گرايان گرايان و سنت ترين اصول صادق«نيروي مادي و مسلح 
نقاب از چهرة برافروخته و نگران قوچاني . است آه آارساز است

  .طلبان باشد افتد تا يادآور چهرة واقعي تمامي اصالح مي
طور آه در  يه ما به قوچاني آن است آه هميندر آخر تنها توص

اش مشغول جويدن ناخن از ترس و  پستوهاي تاريك خانه ِی نشريه
» قواعد اساسي فقه اسالمي«سرايي براي ناديده گرفتن شدن  مرثيه

است و نااميد از شكسته شدن دو بال » مردن قهرمانان ملي«و 
اول . رايي نكندس نويسي و داستان  اسالمي است، انشاء-جنبش ملي

يك ليوان آب خنك بنوشد و بعد با خونسردي تنفرهايش را بر آاغذ 
بياورد تا مجبور نباشد چند صباح ديگر همچون بزرگانشان 

  .منتشر آند» نامه اعتراف«
پس دوست عزيِز نگران، محمد قوچاني، ژورناليست، منجم، 

  ...!خون سرد باش! مشاور، آاشف و البته مشاور سرآوب
 ]1[  

  1386فوأد شمس، مهر 
رفيق متنفر "عنوان مقاله بر گرفته از مقاله ِی ] * 1[: يادداشت 

 19شماره ) همسر رضا خجسته رحيمی(نوشته مريم شبانی !" باش
  نشريه شهروند امروز

……………………………………  

 

 *ديدگاه * 

؟»چه«شما را چه به   
 هژير پالسچی
 سالم دمکرات

» شهروند امروز«بی پرده بگويم که خوشحالم نشريه يی چون 
اين خوشحالی از آن رو است که شهروند امروز . منتشر می شود

سخنگوی بخشی از ليبرال های ايرانی است که صاف در چشم 
آنها مانند همتايان راست .  می گويند ليبرالندجامعه نگاه می کنند و

گرايشان در جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب نيستند که 
سعی کنند ليبرال بودن خود را پنهان کنند، از ليبرال بودن خود 

می توان از . شرمنده نيستند و ليبرال بودن را گناه نمی دانند
 تواند با صفحات تمام شرايطی که در آن نشريه ی ليبرال ها می

رنگی اعال منتشر شود و نشريات چپ روی کاغذهای ارزان قيمت 
سياه و سفيد، گله مند بود ولی مگر غير از اين است که چنين 
تفاوتی در چنين جامعه يی طبيعی است؟ مگر در جامعه يی که همه 
چيز آن را بر اساس قانون اساسی اش حراج کرده اند و دارند 

ه ی اخته ی نيمه جانش را هم به مقاطعه کاران دولتی صنايع نداشت
و نظامی می فروشند، در جامعه يی که تشکل های کارفرمايی سال 
هاست حضور دارند ولی با تشکل های مستقل کارگری به شدت 
برخورد می شود، در جامعه يی که چهار نعل به سوی پيوستن به 

نش را سهميه بندی نظم نوين جهانی می دود، در جامعه يی که بنزي
می کنند، گسترش گرانی و فقر و بيکاری در آن غوغا می کند و 
مهاجران را از آن اخراج می کنند، در جامعه يی که سرتاسرش را 

  ويروس راست گرايی گرفته است می شود که غير از اين باشد؟
با وجود اين حضور نشريه يی که نويسندگان آن در ستايش راست 

فرادستان و بهره کشان اينک . انند خوب استگرايی قلم بچرخ
از بخت بد اما فرودستان نيز سکوت . تريبون رسمی خود را دارند

تشديد تضاد طبقاتی در نتيجه ی سياست های علی . نکرده اند
اکبرهاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد که در 

ب شده سطح کالن در واقع بر يک نمودار حرکت کرده اند، موج
است فرودستان و زحمتکشان، تحت فشار چرخ زندگی زبان به 

خبرهای اعتصاب و تجمع و تحصن آنانی که . اعتراض گشايند
اين شوريدن بر رنج . ساليان سال غارت شده اند بسيار شده است

روزانه البته برای ليبرال ها بد نبود اگر تنها در همين سطح می 
 يی که بر مرکب قدرت سوار بودند آنها در دوره ی هشت ساله. ماند

نشان دادند چقدر می توانند از حرکت های اعتراضی خودجوش 
  .بساط چانه زنی بگسترند» از باال«سواستفاده کنند و 

آنها در سايه ی . طالع ليبرال های ايرانی اما خوش نبوده است
سرکوب و کشتار نيروهای چپ و با ياری آنهايی که برای مقابله ی 

 با باورهای سوسياليستی در مرکز مطالعات استراتژيک و تئوريک
دانشگاه های مغرب زمين ليبرال شده بودند، چندی دست باال را 

بحرانی که پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سرتاسر . گرفتند
تضاد طبقاتی . آن چپ جهانی را در بر گرفت نيز به ياری آنان آمد

کشی و غارت و چپاول اما سر بهره . اما سر جای خود باقی بود
. چنين شد که پس از چندی چپ دوباره سر کشيد. جای خود بود

را در بوق کرده بودند با چشم های حيران » پايان تاريخ«آنهايی که 
 .ديدند کسانی آمده اند که هنوز در سر عزم تغيير جهان را دارند

اقل ليبرال ها که دخيل بسته بودند اگر چپ دوباره ظهور کرد ال
سوسيال دموکرات باشد، الاقل نخواهد که بساط بهره کشی را يک 
باره برچيند، الاقل آنقدر عقيم شده باشد که مبارزه ی طبقاتی را به 
مسلخ سازش طبقاتی بکشاند، اينک می بينند چپی ظهور کرده که 

چپی که دخالت گر است و در سر سودای . راديکال و انقالبی است
آنها به خوبی البته می دانند اين . بهتری داردجهان ديگری و جهان 

می دانند اين چپ هنوز توان آن را ندارد که . چپ هنوز نوپاست
آنها می دانند که از ميان همه ی . مبارزه ی فرودستان را جهت دهد

جزم انديشی ها و گفتمان های استبدادی، چپی در حال سربرآوردن 
چپی که اگر . لب استاست که دموکرات، رهايی خواه و عدالت ط

نهالش درخت شود آنچنان تنومند خواهد شد که همه ی رشته های 
ليبراليسم را پنبه کند و نه تنها نوک تيز پيکان مبارزه بر عليه 
رجاله گان و غارت گران باشد بلکه در مبارزات دموکراتيک برای 

  .به کف آوردن مطالبات دموکراتيک نيز پيشرو و پيشاهنگ باشد

 
  * پيوندها* 

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

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  

  سايت راديو برابری
net.radiobarabari.www 

  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

نيستند سازمان مواضع بيانگر الزاما ، .ميشوند
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آنها می خواهند برای . ما تالش می کنند خود را به نديدن بزنندآنها ا
خنکی دل خودشان هم که شده دست روی جريان هايی بگذارند که 

آنها از باور آن . بازتوليد کننده ی گفتمان استالينيستی شده اند
بخشی از چپ که آزادی و عدالت را در کنار هم می خواهد، آن چپی 

ت و آزادی يک ياوه ی تبليغاتی سرمايه که باور دارد تضاد عدال
آنها دائم اوراد می خوانند و دور . داری جهانی است، هراس دارند

که اينها يک مشت . خودشان فوت می کنند که اين چپ جدی نيست
که اين رويکرد به چپ موج است . هستند» سوسول سوسياليست«

ده شماره با اين همه چپ ديگر آنقدر جدی شده است که پانز. و گذرا
و به يقين بقيه ی شماره هايش » شهروند امروز«ی نشريه ی 

  .صرف حمله به چپ شود
چنين است که به ناگه بحث در مورد چپ به مسئله ی روز ليبرال ها 

. اين بحث ها اما در دو شکل و دو اليه پيش می رود. تبديل می شود
دی در شکل اول بحث های ليبرال ها در مورد چپ، ماهيتی انتقا

اين کاری است که بر فرض موسا غنی نژاد يا خشايار ديهيمی . دارد
اين شکل اول چپ ايرانی را رهنمون می . انجام می دهند و چه خوب

شود تا به دنبال يافتن پاسخ پرسش هايی باشند که در جامعه ی 
امروز موجود است و چپ اگر نتواند پاسخی منطبق بر شرايط زمانه 

از سوی ديگر انرژی فراوانی که .  سطح می ماندبرای آنها بيابد بر
از سوی اين انديشمندان صرف نقد چپ می شود خود نشان از اين 

  .دارد که چپ در جامعه ی ايران حضوری جدی و اثرگذار دارد
شکل دوم نقدهای ليبرال های وطنی اما در درون خود حامل 

ی آنها سعی می کنند دستگاه ها. برخوردی دشمن خويانه است
بنابر اين کدهای امنيتی می دهند، . سرکوب را به سوی چپ هی کنند

قلب واقعيت می کنند، دروغ می گويند، آسمان و ريسمان را به هم 
می بافند تا به کاربه دستان سرکوب ثابت کنند برخورد با چپ ها را 

آنها حتا سعی می کنند حضور جدی چپ در . بايد در اولويت بگذارند
ان يدی و فکری، مبارزات زنان و مبارزه برای مبارزات کارگر

حقوق کودکان را نديده بگيرند و چنين جلوه دهند که تنها دانشگاه 
  .ها است که عرصه ی حضور دوباره ی چپ شده است

ليبرال ها چراغ های هشدارشان را روشن کرده اند و از نهادهای 
امنيتی می خواهند که توضيح بدهند چرا با چپ دانشجويی 

آنها البته اخراج و تعليق و توقيف نشريه و . رخوردی نمی شودب
برادران ليبرال ما می خواهند . انحالل تشکل را برخورد نمی دانند

که گورهای بی نشان شيار شود تا در غيبت باورهای چپ، يابوی 
عبا «آنچنان که مرد . ليبراليسم را بر جاده ی مراد خوش برانند

آرش « ضای تحريريه ی چلچراغ، وقتی در ديداری با اع» شکالتی
معاون سردبير روزنامه ی اعتماد از ظهور چپ » خوشخو 

دانشجويی شکايت کرد، ابراز نگرانی کرد و پيام داد که بايد مراقب 
او البته پيام را . ظهور دوباره ی چپ در دانشگاه های ايران باشيم

ساهل، در مخاطبان پيام سمبل تسامح و ت. به چلچراغی ها نمی داد
  .نهادهای ديگری نشسته بودند

 مهر 5. در نقدی از اين دست در روزنامه ی اعتماد پنجشنبه
منتشر شده است که اشاره » محمد طبيبيان« مصاحبه يی با 1386

  .يی به آن خالی از فايده نيست
که از قضا و بر حسب تصادف در » ثمينا رستگاری«مصاحبه گر، 

 عضويت دارد برای شنيدن کالم های سازمان ادوار تحکيم وحدت هم
دکتر طبيبيان که سياست گذاری های اقتصادی » دقيق«و » شمرده«

از شاهکارهای مشترک » اصالحات«و دوران » سازندگی«دوران 
» جناب آقای دکتر«او و هم انديشانش بوده ابراز تمايل می کند که 

اتی يک مرزبندی ميان عدالت در انديشه های چپ که مبنای تبليغ
شان تاکيد بر عدالت است، با انديشه های ليبراليستی و عدالت از 

  .ديدگاه ليبراليسم انجام بدهند
که پيش از اين داشتن انصاف راولزی را مهم » جناب آقای دکتر«

اگر «: ترين طريق وصول به عدالت دانسته اند می فرمايند
ه به منظورمان مارکسيسم ـ لنينيسم و استالينيسم است افرادی ک

دنبال اين افکار هستند به دنبال يک نظريه منسوخ و مفتضح 
در حال حاضر در کشور ما برخی از افراد دانشجويان را در . هستند

اين سنت آموزش می دهند و متاسفانه محدوديت های آزادی بيان 
هم وجود دارد و به شيوع تفکرات زيرزمينی کمک و راه را برای 

دمی که به آزادی بيان اعتقاد دارد، نمی آنها باز کرده است زيرا آ
آدمی که به برابری انسان ها در فعاليت . تواند فعاليت زيرزمينی کند

  ».اعتقاد دارد، نمی تواند سازمان زيرزمينی تشکيل دهد

سخن گفته اند که » دقيق«و » شمرده«آنچنان » جناب آقای دکتر«
ه ی کلمه به ترجم. برای فهميدن سخنان او نياز به مترجم داريم

گفته اند می شود اين که چون » جناب آقای دکتر«کلمه ی آنچه 
آدمی که به آزادی بيان اعتقاد دارد نمی تواند فعاليت زيرزمينی کند، 

  .تفکرات زيرزمينی شيوع پيدا کرده است

  
نمی خواسته چنين جمله ی » جناب آقای دکتر«اما من مطمئنم که 

مثلن می » زيرا«او بايد به جای . مزخرف و بی مفهومی گفته باشد
جمله اش را » دقيقی«اما حتا حاال که به شکل » در حالی که«گفت 

گر شيفته ای کاش مصاحبه . درست نگفته است هم فرقی نمی کند
می پرسيد که چرا کسی که به آزادی بيان و برابری انسان ها در 
فعاليت اعتقاد دارد نمی تواند فعاليت زيرزمينی کند؟ پاسخ را البته 

وقتی راه وصول به عدالت انصاف و اخالق نيک . می توان حدس زد
  .باشد، البد فعاليت زيرزمينی هم نامردی است

بنابراين اگر درباره مارکسيسم «: دهندادامه می » جناب آقای دکتر«
ـ لنينيسم صحبت می کنيد اين نظريه منسوخ، مفتضح و بی آبرو و 

. [...] فاجعه آميز است که جز فجايع تاريخ بشر به شمار می رود
بنابراين در گذشته سوسياليست ها در قالب مارکسيسم ـ لنينيسم 

را از روزگار ملت پرچم عدالت را بلند می کردند ولی بيشترين دمار 
کافی است به تاريخ شوروی، چين در زمان مائو، . ها درآوردند

پرچم عدالت . نگاهی بيفکنيم... مردم کامبوج در دوره پل پوت و 
ممکن است برافراشته باشد اما بايد به اين توجه کرد که بر سر کدام 

اگر سر در دکان استبداد است آن پرچم را بايد پايين . دکان است
  ».رد و خرد کردآو

دوستان ليبرال ما اساسن عالقه يی به . من به يک نتيجه رسيده ام
محفوظات تاريخی آنها در حد اطالعاتی است . خواندن تاريخ ندارند

» جناب آقای دکتر«مثلن اگر . که سينه به سينه منتقل شده است
تاريخ می خواند احتمالن می فهميد که در کنار استالين و مائو و پل 

وت، کشورهای دوست و برادری هم بوده اند که دمار از روزگار پ
آنها پرچم عدالت را همان طور که دکتر رهنمود . مردم درآورده اند

چند نمونه ی جذاب از خرد . می دهد پايين آوردند و خرد کردند
ی سوکارنو که » مستبدانه«رژيم . کردن پرچم را يادآوری می کنم
 پيروزی استقالل طلبان و با گرايش اولين دولت اندونزی پس از

به نام » آزاديخواه«های سوسياليستی آشکار بود، به وسيله فردی 
آمريکای آزاد . سوکارنو اعدام شد. سرنگون شد» ژنرال سوهارتو«

که پيش از اين در کشتارگاه » گريدی«از اين کودتا پشتيبانی کرد و 
ژنرال های تنگ کمونيست های يونان کارآزموده شده بود در کنار 

. چشم اندونزيايی شکار کمونيست ها و دموکرات ها را سازمان داد
در يک نمونه ی ديگر . خرد کردن پرچم بهای سنگينی داشت

سالوادور آلنده ی مارکسيست با رای مردم برای برپايی رژيمی 
ژنرال آگوستو «به نام » آزاديخواه«فردی . برگزيده شد» مستبدانه«

بانی مستقيم آمريکای آزاد کودتا کرد و از آن پس با پشتي» پينوشه
. شيلی به سالخ خانه ی کمونيست ها و سوسياليست ها بدل شد

باز در نمونه يی . ژنرال می خواست همه ی پرچم ها را خرد کند
ديگر دولت محمد مصدق که صنعت نفت را ملی کرده و نظمی 

ديگر » واهآزاديخ«برقرار کرده بود توسط يک نظامی » مستبدانه«
سرنگون شد و تا بيست و پنج سال بعد » ارتشبد زاهدی«به نام 

از قضا اين بار هم آمريکای آزاد . خرد کردن پرچم ها ادامه داشت
از اين داستان . در عمليات خرد کردن پرچم حضوری موثر داشت

های جذاب و پر هيجان در بوليوی، آرژانتين، برزيل، فيليپين، کوبا، 
ناما، هندوراس، نيکاراگوئه، دومينيکن، مکزيک، گواتماال، پا

به هر حال پرچم است و . هائيتی، پورتوريکو و کنگو هم داشته ايم
  .بايد خرد شود ديگر

. آخرين نمونه ی چنين نقدهايی اما مصاحبه ی محمد طبيبيان نيست
در ويژه نامه يی که به بهانه ی » شهروند امروز«هفته نامه ی 

تو چه گوارا در دانشگاه تهران منتشر کرده، حضور فرزندان ارنس
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گمان می کنم انتشار اين ويژه نامه را . سنگ تمام گذاشته است
يک . عالوه بر جدال نظری با چپ بايد دارای دو وجه ديگر هم ديد

وجه اين ويژه نامه قطعن اين است که ليبرال های اخراج شده از 
جانی توانسته حکومت به خصوص حاال که علی اکبر هاشمی رفسن

بر کرسی رياست مجلس خبرگان تکيه کند، احساس می کنند 
کشاکش جناح های درون حاکميت جدی تر شده و نبايد اين فرصت 

آن بخش از ليبرال ها . طاليی را برای کوبيدن دولت نهم از دست داد
که زير عبای رفسنجانی روزگار خوشی را می گذرانند و شهروند 

ند، می خواهند از سخنان رسوا کننده ی امروز را منتشر می کن
استفاده کنند تا غوغای پر هيمنه يی حول دولت نهم و » آليدا گوارا«

وجه دوم ماجرا اما اليه های پنهان تری . حاميانش راه بيندازند
، سردبير شهروند امروز دم »محمد قوچانی«گمان می کنم . دارد

آنجا که . داده استخروس اين وجه انتشار ويژه نامه را خوب نشان 
سه سال پيش يکی از محافظه کاران سرشناس ايران «: نوشته است

به مديران يکی از روزنامه های اصالح طلب تهران توصيه می کرد 
حال که مشربی ليبرالی دارند و مشی اصالحی، به جای اين همه در 
پوستين راستگرايان افتادن اندکی هم در نقد چپگرايانی بنويسند که 

شگاه های ايران را در دست خود گرفته اند و نه از چپ دينی که دان
از چپ مارکسيستی دفاع می کنند و نه فقط با راست مذهبی که با 
راست ليبرالی هم مخالفند و می افزود گرچه ليبرال ها هم با نظام 
دينی مخالفند اما حداقل به انديشه دينی پايبندند و اکنون زمان آن 

ران و ليبرال ها دست کم در نقد کمونيست ها است که محافظه کا
امروز اما همان محافظه کار سرشناس مدير عالی رتبه . متحد شوند

دولتی است که رييس آن برای بزرگداشت ارنستو چه گوارا در 
تهران پيام می فرستد تا چريک های مسلمان با چريک های 

گوارا کمونيست قياس و دانشکده های ايران ميزبان فرزندان چه 
  ».شوند و اينگونه است که التقاط جديد متولد می شود

ضروری است [...] شايد «: و بعد مقاله اش را چنين پايان می دهد
که محافظه کاران سرشناس از جمله همان مقام عالی رتبه دولت 
فعلی اين بار مانع از تکرار فاجعه شوند تا التقاط جديد نفاقی تازه 

  ».نسازد
آن محافظه کار سرشناس چگونه . مشخص نشده استچند چيز البته 

بايد از تکرار فاجعه جلوگيری کند؟ آيا اين جلوگيری کمی دردآور 
نيست؟ آيا قوچانی و شرکا آرزومندند که خاوران های جديدی پديد 
آيد؟ مگر اين غير از دعوت آشکار به سرکوب است؟ مگر اين غير 

اگر : اد سرکوب می گويداز استفاده از زبانی زرگری است که به نه
سرکوب کنی ما سکوت می کنيم؟ و آيا قوچانی دارد عهدنامه يی 
نانوشته و قديمی، مثلن عهدنامه يی مربوط به سه سال پيش را به 

  کسی در جايی که نمی دانيم کجاست يادآوری می کند؟
، يکی از همراهان هميشگی »اکبر منتجبی«و آيا تصادفی است که 

اله ی اخير در مطلب خودش از زبان دانشجويی قوچانی در چند س
: که ما نمی دانيم کيست چون هيچ نام و نشانی ندارد، می نويسد

يکی از دانشجويان يادآور شد مگر آقای خرمشاد در هفتم مرداد «
با تفکرات چه گواريستی و چپ جديد در " نگفته بود که 86

 می آيد و چرا پس اين تسامح از کجا." دانشگاه ها مقابله نرم شود
آيا اين دانشجوی بی نام، حرف دل منتجبی و قوچانی و » يک طرفه؟

  شرکای ديگرشان را بازگو نمی کند؟
محمد قوچانی اما در سرمقاله اش شيرين کاری های ديگری هم 

در راس اجتماعيون عاميون چهره هايی چون «: او می نويسد. دارد
ا از نوک پا تا فرق سر سيد حسن تقی زاده قرار داشتند که ايران ر

فرنگی می خواستند و به مشروطه راضی نبودند و در دل طلب 
  ».جمهوری بلکه جمهوری الئيک می کردند

او چون تاريخ جديدی روايت می کند، . قوچانی بازيگوشی می کند
نياز دارد که در خواسته ها و آرمان های اجتماعيون عاميون که به 

اما چرا؟ . ه بودند دست ببردقول خودش جناح چپ نهضت مشروط
شاخه اصلی اجتماعيون «در تاريخ به روايت قوچانی می خوانيم که 

عاميون در سال های بعد حزب سوسياليست، گروه پنجاه و سه نفر 
و سرانجام حزب توده را ساختند که در طول زمان رفته رفته چپ تر 

  ».می شد
ان لحظه ی ورود حاال که چنين است بايد نشان داد که چپ ها از هم
بنابراين در ميان . به ايران با شرايط جامعه ی خود بيگانه بودند

چهره های اجتماعيون عاميون مانند جهانگيرخان صوراسرافيل، 
ملک المتکلمين، حيدرخان عمواوغلی، يحيی دولت آبادی، سيد 

، علی مسيو، واعظ قزوينی و )نسيم شمال(اشرف الدين گيالنی 

 بايد از تقی زاده نام برد که به نوشته خود بسياری ديگر تنها
ترجيح داد و » سوسيال دموکراسی«را به » تجددخواهی«قوچانی 

قوچانی می نويسد شاخه ی اصلی . به اردوی پهلوی پيوست
اجتماعيون عاميون چپ ماند، پس چرا از اين شاخه ی اصلی نامی 

ی دوست ما تاريخ جديدی برا. در ميان نيست؟ دليل روشن است
ايران نوشته است و من از او می خواهم هرچه زودتر آن کسانی را 
که از ميان اجتماعيون عاميون در ميان پنجاه و سه نفر و حزب 
توده بوده اند، نام ببرد تا گوشه های جديدی از تاريخ ايران روشن 

در اين تاريخ نگاری قوچانی وار هيچ اثری از حزب همت و . شود
ر عوض حزب سوسياليست که از ميان د. حزب کمونيست نيست

اعضای آن تنها سليمان ميرزا اسکندری در حزب توده حضور 
خواندن تاريخ . داشته است به عنوان پدر حزب توده حضور دارد

آنقدرها سخت نيست و اگر وقت و حوصله و توان تاريخ خواندن 
  .نداريم گمان می کنم بايد از نوشتن نقدهای تاريخی خودداری کنيم

او تقسيم بندی جديدی از . قای قوچانی اما ادامه می دهدآ
يا (سوسياليسم اوليه . سوسياليست های تاريخ ايران ارائه می کند

دکتر (، سوسياليسم علمی )اجتماعيون عاميون. سوسياليسم تخيلی
حزب . يا مارکسيسم ـ لنينيسم(، سوسياليسم روسی )تقی ارانی

مارکسيست ـ لنينيست ها که به : شامل(، سوسياليسم انقالبی )توده
فداييان . روشنفکری انقالبی به عنوان موتور جامعه اعتقاد داشتند

از انقالب دهقانی مقدم بر انقالب . خلق، مارکسيست ـ مائوئيست
انقالب جهانی . کارگری دفاع می کردند، مارکسيست ـ تروتسکيست

ه زور و وقتی کسی بخواهد ب.) را بر انقالب ملی مقدم می شماردند
کپسول وار يک جنبش وسيع و دامنه دار را توضيح بدهد درست به 

و قوچانی درست . همين شکلی که اتفاق افتاده به ياوه گويی می افتد
  .بر اساس همين تحليل و تقسيم من درآوردی فتوا می دهد

بر اساس هر يک از اين «: فتوای محمد قوچانی اين است
ايدئولوژی های وارداتی در ايران جنبشی تقليدی شکل می گرفت که 
سعی داشت آخرين مدل های مارکسيستی وارداتی را در ايران اجرا 

آخرين شکل مارکسيسم در ايران دهه «: و بعدتر می نويسد» .کند
يرانيان ساده دل گمان می ا.  اما کاستروئيسم بود50 و 40های 

بردند تئوری محاصره شهرها از طريق حاشيه ها و هجوم رزم 
. آوران مارکسيست از کوه ها و جنگل ها رمز پيروزی انقالب است

بدين ترتيب جنگل های سياهکل گيالن بديل کوه های سييراماستيرای 
 کوبا شد و کمونيست های ايران هر دم انتظار کاسترو يا چه گوارايی
که از کوه پايين آيد و کوهپايه را تسخير کند و ديکتاتوری را 

  ».براندازد و سوسياليسم را اجرا کند

  
. ريخ نگاری به نام قوچانی ثبت شودگمان می کنم بايد اين سبک تا

هرزه نگاری تاريخی يا تاريخ به روايت : مثلن می شود نوشت
اگر قوچانی حوصله ندارد کتاب بخواند الاقل . قوچانی در دو دقيقه

  .می تواند برخی مسائل را از استادان ليبرالش بپرسد
چه » مارکسيست های ساده دل ايرانی«بگذاريد ببينيم زمانه ی 

با ورود شوروی به دوران جنگ سرد و سپس . نه يی بوده استزما
سياست گذاری همزيستی مسالمت آميز در دوران خروشچف چپ 

اين فترت ادامه داشت تا دهه ی پنجاه و . انقالبی به محاق رفت
پيروزی انقالب کوبا، نبرد چريک های ويتنامی، حاد . شصت ميالدی

 انقالب الجزاير و قيام شدن درگيری چريک های فلستينی، پيروزی
 فرانسه همه و همه عصيانی بود بر عليه شرايطی که بر 68می 

چنين بود که آتش مبارزه ی چريکی نه تنها در . جهان حکم می راند
حتا کشورهای غربی مانند . ايران که در سرتاسر جهان شعله ور شد

چريک ها يونان، آلمان، ايتاليا، آمريکا، ايرلند و اسپانيا درگير نبرد 
در ضمن شکست تجربه ی . با حاکميت های سرمايه داری بودند
 مرداد و گسترش خفقان و 28حزب توده ی ايران پس از کودتای 

سرکوب، جوانان مارکسيست ايرانی را به سوی مبارزه ی مسلحانه 
اين را هم بدانيم که مثلن کتاب اميرپرويز پويان در . رهنمون شد



 12

وابسته به جبهه ی خلق برای آزادی کالس های درسی چريک های 
مارکسيست های ايرانی چشم به راه معجزه . فلستين تدريس می شد

آنان دخالت . يی که قرار بود از کوه های سياهکل نزول کند نماندند
. گرانه وارد بازی شدند و تنها راه نرفته است که بدون خطاست

سته بودند هيچ آنچنان که ليبرال های آن روز ايرانی که پناه امن ج
در خانه نشستن و غر زدن و گاهی برای ساخت و . خطايی ندارند

  .پاخت سری به دربار زدن که اشتباه ندارد
او که پيش از اين کشف . محمد قوچانی کشفياتش را ادامه می دهد

کرده بود که محمود احمدی نژاد و جرج دبليو بوش هم 
در وجود محمدرضا سوسياليستند اين بار رگه های سوسياليسم را 

محمدرضا پهلوی نه تنها «: او می نويسد. پهلوی کشف کرده است
سعی می کرد همواره دوست اتحاد جماهير شوروی يا جمهوری 
خلق چين بماند نه تنها ميزبان برژنف و هواکوفنگ در تهران بود 
بلکه با انقالب سفيد و تاسيس سپاه دانش و سپاه بهداشت سعی می 

کاسترو در جامعه ايران را به دوش کشد و با ايجاد کرد کارکردهای 
حزب رستاخيز و به خدمت گرفتن گروهی از کمونيست ها و 
مائوئيست های سابق در آن به پادشاهی خود رنگ و بوی 
سوسياليستی بدهد و رد پای فاشيسم را با رنگ و لعاب سوسياليسم 

ت وقت و موج چپگرايی چنان شديد بود که حاکمي. دولتی پنهان کند
  ».اپوزيسيون زمان هر دو به سوی سوسياليسم می رفتند

فهم قوچانی از . زنده باد اين اعتماد به نفس مثال زدنی است
سوسياليسم و تاريخ ايران و جهان درست همين اندازه است و می 

تاريخ اما به . دانيم که او سردبير ارگان ليبرال های ايرانی است
د که سرمايه داری جهانی که هژمونی روايت تاريخ به ياد می آور

آن انحصارن در دست آمريکا بود، هر چند يک بار برای مقابله با 
اين روش ها البته جدای . چپ ها روش های نوينی به کار می بست

از کودتاهای خونينی بود که در چهار گوشه ی جهان با طرح و 
ن های جدای از جش. نقشه های سيا و پشتيبانی آمريکا رخ می داد

يکی از . کمونيست کشانی بود که در چهار گوشه ی جهان برپا بود
اين طرح ها، طرح کندی بود که بر اساس آن رژيم های وابسته به 
سرمايه داری جهانی سعی کنند با اقدامات رفاهی از شورش های 

تاسيس سپاه دانش و بهداشت و انقالب . کمونيستی جلوگيری کنند
تاسيس حزب .  کردن همين طرح بودسفيد در راستای اجرايی

رستاخيز هم ربطی به تقليد شاه ايران از رژيم های به اصطالح 
پيش از تاسيس حزب رستاخيز محمدرضا . سوسياليستی نداشت

پهلوی به تقليد از سيستم دو حزبی آمريکا و انگلستان سعی کرد دو 
حزب مردم با حضور چپ های . حزب دست نشانده راه اندازی کند

بق تشکيل شد و قرار بود نقش حزب چپ حکومت را بازی کند و سا
حزب مليون از وابستگان آمريکا که قرار بود نقش حزب راست را 

پس از مدتی شاه که احساس می کرد در قدرت مطلقه اش . بازی کند
رخنه يی ايجاد شده دستور انحالل هر دو حزب و تشکيل يک حزب 

  .را داد» رستاخيز«سراسری به نام 
او باالخره می . قوچانی اما سرانجام جان کالمش را رو می کند

اما «: نويسد که چرا اينقدر آسمان و ريسمان را به هم بافته است
التقاط جديد تنها حرکتی سياسی است که برای سرکوب کردن حريف 
بستری را برای حريفان اصلی خود مهيا می کند که بازنده اصلی در 

نفوذ انديشه های کمونيستی از نوع . دنهايت خود او خواهد بو
استالينی در دانشگاه های ايران خطری نيست که صادق ترين اصول 
گرايان و سنت گرايان از آن نگران نباشند و اين خطر واقعا وجود 

هنگامی که دولت همه اهداف خود را در اقتصاد و آن هم . دارد
ن ها را اقتصاد معيشتی خالصه می کند هنگامی که فرديت انسا

ناديده می گيرد و تنها با جمعيت سخن می گويد هنگامی که برادران 
مدرن و مسلمان خود را در ترکيه و عراق همان آزاديخواهان مومن 
و مسلمان را وامی گذاريم و از آمريکای التين دوست می گيريم و 
هر سال به ديدار هوگو چاوس و اوا مورالس می رويم و ميزبان 

ارا در ايران می شويم و برای مراسم بزرگداشت فرزندان چه گو
چريکی که نسبتی با ملت و فرهنگ ما ندارد پيام می فرستيم آيا 
انتظاری جز احيای چپگرايی در ايران بايد داشته باشيم؟ هنگامی که 
قواعد فقه اسالمی در اصالت فرد و اقتصاد آزاد را ناديده می گيريم 

 چپ ها به دانشگاه ها نگران آيا می توانيم از بازگشت دوباره
  »نباشيم؟

می بينيد محمد قوچانی برای نجات ليبراليسم چه وا اسالمايی سر 
داده است؟ چه مرثيه يی برای ملت و فرهنگ ملی سر می دهد؟ کل 
کشان برای حمله ی آمريکا دارند برای ملت مرثيه می خوانند و اين 

ه است که قوچانی خطاب به دولتی ها نوشت. طنز غريبی است
برادران خود را وانگذارند، به فقه اقتصاد آزادی توجه کنند و نگران 

نگران باشند که چه . خطر چپگرايی در دانشگاه های ايران باشند
کنند؟ قوچانی البته حريف باهوشی است او الاقل فهميده که ماجرا 

او فهميده که اگر کسی نگران اين چپگرايی جديد نباشد، . جدی است
از ثروت های کالن که آب زير پوست او و يارانش دوانده ديگر 

تسبيح «ديگر نمی توانند از اسپانسرهای . اثری نخواهد ماند
دم رانت های حکومتی که چيده شود، . بهره مند شوند» طاليی

واردات ها و صادرات های آزاد به نام و انحصاری به کام که 
توانند نشريه يی برچيده شود، ديگر قوچانی و دوستانش هم نمی 

قوچانی خطر را به درستی . تمام رنگی با کاغذ اعال منتشر کنند
  .تشخيص داده و به راستی نگران است

آن را جدی گرفت و » خطر«اما اين چپ وحشتناک که بايد 
بود، چپی که بايد سرمقاله ی مطول و مغلوط يک هفته » نگرانش«

اختصاص داد نامه را به هی کردن دستگاه سرکوب به سوی آن 
نسل جديدی از «: چگونه چپی است؟ قوچانی پاسخ می دهد

سوسياليست ها که بهتر است به آنها لقب سوسول سوسياليست را 
همان طبقه متوسطی که چون تاريخ ملی اش را نخوانده و . بدهيم

قهرمانانش مرده اند و در پی قهرمان گمشده اش می گردد که 
يافه و موضوع گفت و گوهای امروزين باشد و مد روز و خوش ق

عاشقانه رو به سوی ارنستو چه گوارا می برد و روی تی شرت و 
  ».پوستر و مجله و ديوار خانه، او را بت خويش می سازد

  
اگر اين چپ های دانشگاهی همين هايی هستند که برادر ليبرال ما 
نوشته است، پس آن همه هراس که در خط های پيشين اين 

ده بود و خبر از رخسار زرد نويسنده می داد برای سرمقاله بيرون ز
چيست؟ چرا بايد دستگاه های سرکوب را تشويق کرد که عده يی 

را سرکوب کند؟ تصويرهای ذهن قوچانی درهم » سوسول«جوان 
او البد شب ها کابوس می بيند و به خاطر همين نمی . ريخته است

  . تواند تناقض نداشته باشد
همين سوسول سوسياليست !  کن محمد کوچکاما گوش هايت را باز

ها اگر قربانی همدستی سرکوبگرانه تو و بزرگانت با برادران ديروز 
و امروزتان نشوند، اگر شما مسلخی جديد برايشان نياراييد، اگر 

  .قصابی شان نکنيد بساط غارت گری تان را در هم می پيچانند
به مطلب قوچانی ويژه نامه ی جذاب و خواندنی شهروند امروز اما 

 همين نشريه مقاله يی 38مريم شبانی در صفحه . ختم نمی شود
چه گوارا و استالينيسمی . متنفر باش! رفيق«نوشته است با عنوان 

که در آن سعی شده تصوير جديدی از چه گوارا » که ناگزير بود
  .تصويری که تاکنون ناشناخته بوده است. ارائه شود

شتباه بود که چه گوارا وقتی اسير شد و او تاکنون تاريخ دچار اين ا
را در برابر جوخه آتش ايستاندند، با بدنی تب دار به سربازانی که 

تو ! شليک کن«: خود را آماده ی کشتن او می کردند، گفته است
مريم شبانی اما کشف کرده است که » .داری يک مرد را می کشی

 او را بکشند و می چه گوارا که باور نمی کرده سربازان بوليويايی
اسم من ارنستو چه ! شليک نکن«: خواسته زنده بماند، گفته است

  ».برای تو زنده بيشتر می ارزم تا مرده. گوارا است
بخش هايی ديگر از بازخوانی تاريخ به روايت مريم شبانی را 

 ـ هفت سال پيش از مرگ ـ به 1961چه گوارا در سال «: بخوانيم
چه بخواهيد، چه نخواهيد، هر انقالبی : "بوديک روزنامه نگار گفته 

حتی آن هنگام که ." [...] با مقداری استالينيسم توام خواهد بود
کاسترو در انديشه الگو گرفتن از تجربه های حکومت استالين نبود، 
چه گوارا آنقدر او را تشويق کرد تا اردوگاه کار در کوبا سربرآورد 

به رغم شکست کامل و ..] . [.و مخالفان را در خود جای داد
پراکندگی چريک های کنگويی و البته نابودی بخشی از واحدهای 

افسرده و . اعزامی کوبايی، او خيال نداشت که کنگو را ترک کند
سرخورده تقاضای چريک های تازه نفس از کاسترو داشت، 

او : "تقاضايی که با اين گفته رييس سازمان اطالعات کوبا رد شد
رژی دبره، فيلسوف ." [...]  ديوانه شده استراستی راستی

فرانسوی و متحد نزديک چه و کاسترو، ذهنيت مبارزاتی چه گوارا 
ارنستو آدمی انقالبی بود که اگرچه : "را اينگونه توصيف می کند

کسی که در نظرش . مورد ستايش اما خالی از دغدغه وجدان بود
 از درستی و برداشت پرشور او. هدف، وسيله را توجيه می کند

سنگدلی ای که البته ." درستکاری چيزی از سنگدلی در خود داشت
چه گوارا، خود در تعليمات چريکی اش به سربازان توصيه می 
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نفرت تزلزل ناپذير نسبت به ! نفرت به عنوان عنصر مبارزه: "کرد
دشمن، نفرتی که مرزهای طبيعی انسان را متالشی می کند و او را 

سربازان ما بايد چنين باشند، . موثر کشتن تبديل می کندبه ماشين سرد و 
  »."بدون نفرت، خلق قادر نخواهد بود بر دشمن درنده خو پيروز شود

اما اين بازخوانی تاريخ، برای سنديت يافتن کشفياتش منبعی هم 
معرفی می کند؟ آيا مريم شبانی نمی دانسته بايد منابعی که برای 

می . ده معرفی کند؟ چرا می دانسته استنوشتن اين مقاله به کار بر
که اين ويژه نامه زير » رضا خجسته رحيمی«دانسته است چون 

نظر او گردآوری شده است خود در مقاله اش منابع مورد استفاده 
اش را نوشته است، می دانسته است چون ما می دانيم خجسته 
م رحيمی عالوه بر اين که دبير اين ويژه نامه بوده، همسر مري

پس چرا نامی از منابع مورد استفاده در متن . شبانی هم هست
آنچه «من يک بار کتابی ديدم به نام . نيست؟ بگذاريد حدس بزنيم

پس از . يا نامی در همين حدود» هيچ کس جرات گفتنش را ندارند
به استناد اين . منتشر شد» 300کميته ی «چندی جلد دوم آن با نام 

ابت کرد که کل جنبش کمونيستی جهان کتاب دو جلدی می توان ث
. ساخته و پرداخته ی سازمان های اطالعاتی غرب بوده است

او پس از . نويسنده ی اين کتاب البته چهره ی شناخته شده يی نبود
سال ها تحقيق در آسمان ظهور کرد، دو جلد کتاب افشاگرانه نوشت 

م با عنوان در نمونه ی مشابه ديگری کتابی خواند. و بعد ناپديد شد
الهوتی نظامی و شاعر کمونيست . »خاطرات ابوالقاسم الهوتی«

. ايرانی بود که پس از شکست قيامی بی فرجام به شوروی گريخت
کتاب . در تاجيکستان مدتی وزير فرهنگ شد و در همان جا درگذشت

ثابت می کرد الهوتی از زندگی در شوروی ناراضی است و حتا 
زمانی که . خود را هم از دست داده استديگر باورهای کمونيستی 

من اين کتاب را خواندم اما می دانستم اين کتاب در واقع نوشته ی 
علی جواهرکالم از اعضای شبکه ی بدامن است که برای مقابله با 
کمونيست های ايرانی تحت حمايت سرويس های اطالعاتی آمريکا و 

ز چنين کتاب هايی من نمونه های ديگری ا. بريتانيا تشکيل شده بود
در کتابخانه ام دارم و می توانم آنها را در اختيار مريم شبانی 

ولی آيا منبع مورد استفاده شبانی برای نوشتن اين مقاله . بگذارم
هم در همين رديف بوده است؟ و اگر نه چرا او با انتشار نام 
منابعش ما را از اشتباه بيرون نمی آورد؟ چرا نمی خواهد ما هم 

انيم مانند او چهره ی خشن و مستبد چه گوارا را بشناسيم؟ چه بتو
چنين می » انسان و سوسياليسم در کوبا«گوارايی که در کتاب 

در اينجا موضوع اين نيست که يک نفر بايد چند کيلو «: گويد
گوشت مصرف کند يا چند بار در سال کسی می تواند کنار دريا برود 

 چه مقدار اجناس لوکس می توان يا اين که با دستمزدهای امروزی
موضوع اين است که فرد خود را موجودی . از خارج تهيه کرد
احساسی حاکی از يک غنای درونی بيشتر و . کاملتر احساس کند

  ».داشتن مسئوليتی بيش از پيش
ما بايد بدانيم . اين همه بايد بيش از پيش ما چپ ها را هوشيار کند

رفته شود، دوستان ليبرالمان اگر سرکوب نيروهای چپ از سر گ
خوشحال می شوند در اتوموبيل های گشت بنشينند و ما را با 

آنها خوشحال می شوند که آدرس خانه . انگشت اشاره نشان دهند
حاال که حريف . اينک بايد هوشيار باشيم. های ما را فهرست کنند

اين چنين مبارزه ی طبقاتی را جدی گرفته است، الزم است که ما 
  .ز بدانيم دشمن طبقاتی مان در کدام پوستين نفس می زندني

از سوی ديگر به گمان من الزم است چپ در مسير روشن کردن 
ما بايد . مبانی نظری اش گام های جدی تر و عميق تری بردارد

بتوانيم در برابر مسائل جامعه ی امروزمان پاسخ های به روز 
عرصه های مختلف بايد بتوانيم خودمان را در . داشته باشيم
از اين گذشته تمرين گفتمان و رفتار دموکراتيک و . بازتوليد کنيم

ما اين فرصت . تاکيد بر ارزش های دموکراتيک وظيفه ی چپ است
اين فرصت را از . را داريم که دموکرات، انقالبی و راديکال باشيم

  .خودمان دريغ نکنيم هرچند بارها آن را از ما دريغ کرده اند
.  برادر عباد، علی ربيعی دچار بيماری روانی شده است:تکمله

نزديکان او می گويند خاطره ی جنايت هايی که در قامت عضو 
سعيد حجاريان و . وزارت فخيمه مرتکب شده يقه اش را گرفته است

خسرو تهرانی و هادی خانيکی و عباس عبدی و محمد موسوی 
در دست بسته خويينی ها و حسين موسوی تبريزی و ديگرانی که 

 .به کشتارگاه بردن نقش داشته اند، بخوانند

…………………………………… 

  !زنان، گروگان های بی صدا
اين زنان گروگان گرفته شده اند تا بر شوهران آنها : معاون طالبانی 

  .فشار وارد شد
آمريکا نه فقط بزرگ ترين سفارت خود، بلکه بزرگ ترين زندان 

دو گزارش زير از زندان های . ردهای خود را نيز در عراق دا
ابعاد فاجعه در عراق آنقدر بزرگ است که . آمريکا در عراق است

ديگر اخباری که در کشورهای ديگر هولناک به شمار می آيد، برای 
تکان دهنده تر اين است که در . عراق بی اهميت شمرده ميشود

 و ,مدنيت,چنين شرايطي، تسليم به زندگی زير چکمه اشغال عين 
وانمود ميشود و رسانه های , واپس ماندگی,مقاومت در برابر آن 

و انتشار , رکن چهارم دمکراسی,انحصاری که ديگر برای استقالل 
بيطرفانه اخبار تره هم خورد نمی کنند، اين نوع برخورد با اشغال 

 .  تبديل کرده اندسرزمين های ديگر را به خط عمومی خود
   مجاز استجايی که زندانی کردن کودک

  2007 اکتبر 10چهارشنبه  /  بغداد . فرانس پرس
  زندانی در عراق دارد 25000آمريکا 

 نفر را در 25000روز چهارشنبه اعالم شد ارتش آمريکا نزديک 
 تن از زندانيان 860. زندان های خود در عراق نگهداری ميکند

  . سال دارند16کمتر از 
 درصد 83س مطبوعاتی گفت ژنرال داگالس استون در يک کنفران

او گفت ارتش آمريکا .  درصد آنها شيعه هستند16زندانيان سنی و 
 زندانی خارجی دارد که مليت آن ها مصري، ايراني، سعودی و 280

  .سوری است
يکی در پايگاه کمپ . آمريکا دو زندان را در خاک عراق اداره ميکند
  .نوب بندر ام قصرکراپر در نزديکی بغداد و ديگری کمپ بقاع در ج

 زندانی جديد 60به گفته استون اين زندان ها روزانه بطور متوسط 
 .  روز است300 ميگيرند و طول متوسط بازداشت

از آغاز ماه رمضان، اواسط سپتامبر که برای مسلمان ها مقدس 
  . زندانی را آزاد کرده است60 تا 50است، آمريکا روزانه 

 ها می پوسند زنان بدون محاکمه در زندان 
  2007 اکتبر 8الزمان 

بازديد از يک زندان زنان در محله ای از بغداد فاش کرد که 
شر و حکومت قانون، تو اظهارات مقامات عراقی در مورد حقوق ب

  . خالی است
زندانی که طارق الهاشمی معاون رئيس جمهور به بازديد آن رفته 

بسياری از زنان به . بود، بيش از ظرفيت خود از زندانی متراکم بود
علت فقدان دارو و خدمات بهداشتی به بيماری های واگير دار مبتال 

  .شده اند
بازديد از , :دفتر هاشمی بيانيه ای صادر کرد که در آن آمده است

زندان نشان داد کليه مراحل از آغاز بازداشت گرفته تا شرايط 
  , .ن، بسيار دشوار و اسفبار استهولناک زندا

 که هاشمی از آن بازديد کرد در کاظميه قرار دارد و به نظر زندانی
 .  هستندميرسد زنان مسلمان سنی در آن محبوس

در بيانيه آمده است بسياری از زندانی ها به اين علت بازداشت شده 
اند که پدر يا فرزند آنها مظنون به داشتن ارتباط با نيروهای 

حداقل معنای اين آن است , : مقاومت در برابر اشغال آمريکا هستند
که اين زنان گروگان گرفته شده اند تا بر شوهران آنها که تحت 

 , .امات هستند، فشار وارد شودتعقيب مق
در بيانيه آمده است در ميان زنان زندانی دختران نوجوانی هستند که 

  . شت ميله های زندان گذرانده اندبرخی از آنها چندين سال را پ
نام سوعاد عزيز به هاشمی گفت او را وقتی يک زن زندانی به 

پسر او بيش از . دستگير کردند که به جستجوی پسرش بر آمده بود
 .  ناپديد شده بوديک سال بود که

من مدير مدرسه ای در ناحيه , :در بيانيه آمده است عزيز گفت
آن ها مرا به مرگ محکوم کردند و هيچکس . اميريه بغداد بودم
  , .ال نکرد چرا اين جا هستمتی سوهرگزاز من ح

نيروهای . هزاران عراقی در تعداد زيادی زندان در عراق می پوسند
آمريکايی زندان های خود را دارند که به دستور آنها و ويژه 

مقامات عراقی . است های خودشان ساخته شدهنگهداری مظنون 
  .زندان های خودشان را دارند

 زندانی 30000عراق بيش از در زندان های آمريکايی ها و دولت 
هست که بيشتر آنها تنها به خاطر مظنون بودن بازداشت شده و 

   برگرفته از سايت روشنگری       .بدون محاکمه محبوس شده اند
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 *ديدگاه * 

  دمکراسی و مبارزه طبقاتی،
 مبارزه طبقاتی در انگلستان، فصل سوم: کتاب دوم 

اخيرًا درگيرِی نظری ای بين ليبرال های وطنی و برخی از : ه مقدم
رفقای چپ انقالبی درگرفته که روشنگر جهت گيری بورژوازِی دور 

" رااصولگ"نگاه داشته شده از حکومت برای ترغيب هيئت حاکمه 
تعدادی از . به استفاده از ابزار قهری عليه چپ ها گشته است

دوستان آزاديخواه و تازه سياسی شده که معموًال به علت ساده 
ليبرال ها را باور " وحدت اپوزيسيون"انديشی و پاک طينتی شعار 

داشتند و تا به امروز چپ های انقالبی را مانعی برای ايجاد وحدت 
موِد سرکوب قهرآميز چپ انقالبی توسط ليبرال می پنداشتند، از رهن

برخی از ايشان نيز تقصير . ها شوکه شده و مات و مبهوت مانده اند
را به گردن آن دسته از ليبرال ها می اندازند که خواهان سازش 

می )  مذهبی–ملی " (ليبراليسم"با " فقه و شريعت اسالمی"دادن 
، بر خالِف ادعايش، "سمليبرالي"اما واقعيت اين است که . باشند

نبوده است و در " دمکراتيسم"و " آزاديخواهی"هرگز مترادف با 
برای تمامی طبقات اجتماعی " آزادی"هيچ مقطع تاريخی پيروِی 

داور "و " بی طرف"نبوده و الگوی حکومتی آن نيز در هيچ زمانی 
نبوده و همواره ارگانی برای سرکوب مردم آزاديخواه برای " پيشه
  .بوده است" تجارت آزاد"و " مالکيت خصوصی"حفظ 

مقاله ای را که در زير می خوانيد، جزئی از مجموعه ای است که 
تاريخ جوامع بشری را در دوران های مختلف تاريخی مورد 

مبارزه ِی "بررسی قرار داده و موجوديت و نقِش تعيين کننده ِی 
مجموعه با اين . را در هر دوران به اثبات رسانده است" طبقاتی
توسط بينا داراب زند ، از " دمکراسی و مبارزه طبقاتی" عنواِن 

 ، به صورت پاورقی برای سايت اکنون 85 تا زمستان 84بهار 
نگارش يافت که بيشتر قسمت های " حزب دمکرات ايران"ليبرال 

گردانندگاِن ليبرال اين سايت قرار گرفت و " کتاب سوزی"آن مورِد 
خوشبختانه يکی از اين .  جان سالم بدر بردتنها دو بخش از آن
مبارزه طبقاتی در "از کتاِب دوم " ليبراليسم"بخش ها فصل سومِ  

می باشد که به تاريخچه ی تکامل عينی و نظرِی " انگلستان
با مطالعه ِی اين مقاله، خواننده . ليبراليسم کالسيک می پردازد

يِک نيروهاِی متوجه خواهد گشت که سرکوِب قهرِی حقوق دمکرات
مردمی نه به علِت خصوصيات ليبرال هاِی مذهبیِ  وطنی، بلکه از 
ماهيِت طبقاتی ليبراليسم و منافع طبقاتی بورژوايیِ  مستتر در آن 

 .از همان آغاز پيدايش اين ايدئولوژی می باشد
  !ليبراليسم

 بينا داراب زند
م با شکل گيری و ظهور بورژوازی، مبارزه اين طبقه عليه نظا

فئودالی در کنار مبارزات و شورش های دهقانی عليه امتيازات و 
. ستم اشراف، عامل تغييرات وسيع اجتماعی در انگلستان شد

بطور مثال، توسعه داد و ستد اين طبقه و رشد سود دهی و قيمت 
پشم موجب گشت که طبقه اشراف زمين های بيشتری را از 

در نتيجه دهقانان و مصرف زراعی به مرتع داری تبديل کرده و 
رعايای بيشماری را از زمين های اشتراکی براند و برای بيرون 
نگاه داشتن ايشان، زمين ها را ديوار و حصار بکشد و بدين 
ترتيب استفاده اشتراکی از اين زمين ها را ملغی ساخته و نهايتا 

بنوبه خود، چنين . خود در آورد" مالکيت خصوصی"آنان را به 
 اجتماعی فئوداليسم، - اعث گشت که واحد اقتصادی واقعه ای، ب

يعنی روستای خودکفا، متالشی شده و جهت تامين مايحتاج خود 
پس می بينيم که منافع . وابسته به طبقه بورژوازی گردد

اقتصادی بورژوازی چگونه عامل تغييرات بنيادين در روابط و 
  .مناسبات توليد فئودالی گشت

نيز ديديم که در مقطعی، منافع طبقاتی  اجتماعی - در سطح سياسی 
بورژوازی او را به اتحاد با مقام سلطنت وادار ساخت که حاصل 

خاندان تئودور با . اين اتحاد حکومت مطلقه خاندان تئودور بود
اتکاء به ثروت بورژوازی شهری توانست اليگارشی اشراف و 

وی روحانيت بزرگ را در هم شکند و به نوبه خود با تجهيز نير
دريايی، انحصار اسپانيا و پرتغال را بر بازارهای جهانی و قاره 

و از آن همه ثروت و نعمت، سهمی برای  جديد به چالش طلبيده

چنين نفوذی در جهان و تامين . بورژوازی انگلستان بدست آورد
منابع مورد نياز بورژوازی باعث تسهيل در انباشت اوليه سرمايه 

ال سلسله مراتب طبقاتی فئوداليسم را گشت و اين تمرکز پول و ط
  .که بر مبنای اصالت خانوادگی قرار داشت از هم فرو پاشيد

بازهم شاهد بوديم که با روی کارآمدن خاندان استوارت و تغيير جهت 
سلطنت مطلقه از اتکاء به طبقه بورژوازی و تالش برای بازسازی 

ه مخالفت نظام فئودالی و تکيه به طبقه اشراف و روحانيت ، ب
بورژواها با حکومت مطلقه انجاميد و اين مخالفت، تا حد يک انقالب 
سياسی و سرنگونی حکومت سلطنتی پيش رفت و شکل سياسی 

  .جامعه انگلستان را دگرگون ساخت
پس می بينيم که مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه نظام فئودالی عامل 

ی، سياسی و دگرگونی های عظيم و عميقی در زمينه های اقتصاد
اما اين مبارزه بخودی خود و بدون واسطه انجام . اجتماعی شد

بلکه بورژوازی برای مبارزه عليه نظام فئودالی نياز به . نپذيرفت
جذب نيروهای اجتماعی الزم جهت ايجاد دگرگونی و پيشبرد انقالب 

چگونگی جذب اين نيروها، ما را با شکل ديگری از . اجتماعی داشت
اتی آشنا می سازد که عليرغم تمايز ش از اشکال اقتصادی مبارزه طبق

. و سياسی، در رابطه ای متقابل و تنگاتنگ با دو وجه ديگر می باشد
تاثيرات متقابل اين سه شکل از مبارزه است که در طول روند تاريخ، 

  .تغيير و تحوالت الزم برای بو جود آوردن انقالبات اجتماعی می گرددباعث 
  ايدئولوژی بورژوازی انقالبی:  رنسانس اومانيسم-1

همانطور که . شکل ديگر مبارزه طبقاتی، جنبه ايدئولوژيک آنست
بورژوازی در درون نظام فئودالی شکل گرفت، ايدئولوژی آن نيز از 

  .درون ايدئولوژی فئودالی برخاست
جهان بينی فئودالی که بنياد ش بر اصول مذاهب يکتاپرستی و در 

 مسيحيت بنا گشته بود، با توجيه امتيازات طبقه اروپا بر مبنای
" حق الهی سلطنت"و يا " مشيت الهی"اشراف و فقر رعايا براساس 

و ديگر باورها و خرافات، مردم را به تحمل درد و رنج در دنيای 
مادی محکوم کرده و به ايشان تسليم و رضا در مقابل خواست الهی 

روحانيت فئودال وعظ می اين اصول که توسط . را توصيه می نمود
گشت، مقام سلطنت، اشرافيت و روحانيت را تا حد قديسان باال می برد 
و هرگونه نافرمانی و تخطی از قوانين و سنن فئودالی را برابر با 

تمکين . قلمداد می کرد" محاربه با خدا"و " احکام الهی"سرپيچی از 
مانع بزرگی را رعايا به چنين اصولی و باور ايشان به اين خرافات، 

در پيشبرد مبارزه طبقاتی آنان و بورژوازی عليه نظام فئودالی 
نتيجتًا، مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه نظام کهن، بغير . قرارداده بود

از استيالی اقتصادی و مالی و درگيری های سياسی، برای رفع موانع 
ر ذهنیِ  جذب نيروهای مردمی در جهت پيشبرد منافع طبقاتی اش، د

  .شکل مبارزه ايدئولوژيک نيز ظاهر گشت
هسته اين مبارزه از درون مخالفت روحانيون معترض به تجمل و 
ثروت دستگاه پاپ و کليسای کاتوليک آغاز گشت و رفته رفته شکل 

به خود گرفت و با اختراع و توسعه ) اصالت انسانی(اومانيستی 
اومانيستی افکار جديد . صنعت چاپ در سراسر اروپا اشاعه يافت

نوک تيز حمله خود را متوجه امتيازات اشراف و روحانيت حاکم قرار 
داد و به رعايا و طبقات ستم کشيده متذکر می گشت که بی عدالتی 
موجود در جامعه توجيه دينی و الهی نداشته و از منافع طبقاتی حاکمه 

با حمله به امتيازات اشراف، ايده برابری " پتراوک. "نشأت می گيرد
انسان ها را مطرح کرده و به اهميت نقش انسان و توانايی های آن 

: می گفت" راه رسيدن به شادکامی"مثًال در رساله . تاکيد می کرد
حتی اگر خون فردی . خون، در تمامی انسانها دارای يک رنگ است

پاک تر و خالص تر از ديگری باشد، تنها بيانگر تندرستی و سالمتی 
انسان های شريف با روح ....  اصالت و اشرافيتاوست و نه نشانی از

بزرگ زاده نمی شوند، بلکه از طريق عمل صالح در طول زندگی شان 
اين زندگی شرافتمندانه است که مالک شرف . به مرتبت دست می يابند

و يا . انسانی است و نه آنکه چه کسی در چه خانواده ای زاده شده 
" درباره لذت و شادی واقعی"به در رساله ای موسوم " لورترو واال"

بر عليه ايده خرافی گناه کار بودن ذاتی انسان های رانده شده از 
انسان معجزه طبيعت است و اين طبيعت : بهشت برخاسته و می نويسد

. انسان است که از درد و رنج دوری کرده و به حفظ خود بکوشد
... کرده ایبکن، آنچه را که اراده : در رساله ای می گويد" رابله"

انسان آزاد به دنيا آمده و اگر در شرايط مناسبی زندگی کند و به طرز 
صحيحی آموزش ديده و تربيت شود و عمر خود را در کنار 
فرهيختگان بگذراند، غريزه اش، او را به عمل شرافتمندانه رهنمون 

  )1.(خواهد ساخت و از بی شر افتی دورش نگاه خواهد داشت
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انيستی دوران رنسانس به باورهايی بود که جهت کلی حمالت اوم
انسان را در مقابل نيروهای فعالِ  خارج از محدوده اراده اش، چون 
غالمانی دست و پا بسته قلمداد می کرد و او را به تسليم در مقابل 

، جملگی " اومانيسم"طرفداران و مبلغين . آنها دعوت می نمود
 بودند که از طريق خواهان آزادی انسان از زنجيرهای موهومی

اين امر در . باورهای خرافی ، او را در قيد و بند نگاه می داشتند
چرا که برای در هم . چنان شرايطی از مبارزه طبقاتی ضروری بود

شکستن نيروهای نظام فئودالی که با تيغ و زنجير قوانين و سنن خود 
ّهمات را به رعايا تحميل می کردند، مردم می بايست از چنگ چنين تو

و خرافاتی رها گشته و به خودباوری و اعتماد به نفس الزم برای 
بورژوازی برای فرو انداختن درخت . جنبش و تحرک دست می يافتند

تنومند فئوداليسم که در طی قرون متمادی عميقًا در زمين و اذهان 
عمومی ريشه دوانده بود، به چنين نيروی عظيم، اما خفته دهقانان و 

  . داشترعايا نياز
اولين ضربات نظری بر پيکر ايدئولوژی فئودالی انگلستان توسط 

با توضيح اين واقعيت " ويکليف. "وارد آمد" جان بال"و " ويکليف"
که پادشاه و روحانيون نيز موجوداتی زمينی و جايزالخطا می باشند و 

الهی "همچون هر انسان ديگری به فساد کشيده می شوند، رابطه 
نيز در مواعظ خود، " جان بال. "ات را نفی کرداين طبق" بودن

اشرافيت را مورد حمله قرار داده و به دهقانان و رعايا ستمديده خاطر 
اين ثروت اشراف است که به ايشان جنبه خدايی : نشان ساخت که

)Lord ( می دهد و اين ثروت چيزی نيست جز غارت و چپاول حاصل
ليدات رعايا امکان حکومت طبقه فئودال با غصب تو! دست رنج رعايا

در اثر چنين تبليغاتی، نهايتًا، توهم توده ! بر آنان را بدست می آورند
  .ها فروريخت و عوام را به حرکت در آورد

به سراسر اروپا " جان کولت"با فاصله يک قرن کشيش جوانی بنام 
او پس از . سفر کرد و با بزرگان مکتب اومانيستی آشنا گشت

ی را تُاسيس نمود که عالوه بر علوم دينی، فلسفه بازگشت، مدرسه ا
، که خود از محصلين به "توماس مور. "يونان را نيز تدريس می کرد

تشبيه کرد " اسب تروا"نام دينی به شمار می آمد، اين مدرسه را به 
طوفانی که آوازُه مدرسه شما : نوشت" جان کولت"و طی نامه ای به 

جب ندارد، زيرا اين مدرسه همانند اسب بر پا کرده است، اصًال جای تع
در آن " تروا"چوبينی است که يونانيان مسلح برای ويران کردن 

آن بود که تدريس فلسفه يونان در " مور"منظور ) 2. (پنهان شدند
قالب مدرسه ای مذهبی، نيروهای بر اندازندُه انديشه کهن را استتار 

جزيرُه "ا تُاليف کتاب ، بنوبُه خود نيز ب" توماس مور. " کرده است
به بنيان امتيازات طبقه اشراف و باورهای روحانيون حمله " ايده آل

برد و با طرح جامعه ای اشتراکی، نظام فئودالی را به چالش طلبيد و 
و باالخره . برداشت" ارزشهای انسانی"گام ديگری در جهت معرفی 

د تمام بگذاري: که مستقيما به عوام فرمان قيام داد" آراسموس"
بگذاريد همه مردم عليه آن فرياد ! انسانها عليه جنگ متحد شوند

بگذاريد ملت در جمع و در خلوت به بزرگداشت و تبليغ صلح ! برآورند
و بدانند که چه قدرت خارق العاده ای در جمعيت ايشان ....بپردازد

اکثريت ....هنگاميکه عليه استبداد و اشراف بپا می خيزند! نهفته است
تنها عده . م از جنگ نفرت دارند و برای صلح دعا می کنندمرد

معدودی که ثروت کثيف شان وابسته به بيچارگی و غم و اندوه مردم 
  )3.(در حالت جنگ است، خواستار آنند

اين آوای بورژوازی انقالبی بود که مردم را برای درهم شکستن نظام 
توّهمات و فئودالی به جنبش و حرکت فرا می خواند و با شکستن 

تابوهای بازدارنده، عوام را به قيام عليه طبقه و دستگاه حکومتی و 
نتيجه مبارزه ايدئولوژيک . آداب و سنن فئوداليسم دعوت می کرد

شورشيانی که . بورژوازی را در وقايع موضوعُه فصول گذشته ديديم
به منافع و نظام اشرافيت فئودال حمله کردند و " جان بال"به رهبری 

 لندن را به تصرف خود در آوردند، ديگر شرايط اسفناک زندگی شهر
نسبت نمی " مشيت الهی"خود و امتيازات طبقاتی اشرافيت را به 

دادند و با خودباوری و اتکاء به نيروی جمعی خويش جهت تغيير 
و يا . شرايط زندگی شان به اقدام مستقيم روی آورده بودند

، "رابرت کت"به دنبال " مادوارد شش"روستاييانی که در زمان 
ديوارها، حصارها و کاخ های اشراف را ويران کرده و شهر 

را تسخير کردند و يا دهقانان بی زمين و سربازان آواره " نورفوک"
کرامول را تشکيل می دادند و به " ارتش نوين"ای که شالوده 

سرکوب مقاومت سلطنت مطلقه و حاميان اشراف اش پرداختند، ديگر 
قيام کرده و به " احکام الهی" توهم به سر نمی بردند که عليه در اين

  .پرداخته اند" محاربه با خدا"

  ايدئولوژی بورژوازی ضد انقالبی:  ليبراليسم-2
دوران رنسانس، جهان بينی و سنن فئوداليسم را به " اومانيسم"

منافع بورژوازی بالنده و تشنه قدرت برای جذب نيروی طبقات 
اين واقعيتی غير قابل انکار . مورد حمله قرار دادفرودست جامعه 

اما در همان وقايع تاريخی مورد مثال ما، شاهد بوديم که باد در . است
هنگاميکه در اثر تبليغات طرفداران . جهت منافع طبقه ميانه نمی وزد

، چنين عقايد انقالبی ای در ذهن مردم جای گرفت و "اومانيسم"
در حرکت جمعی خويش واقف ساخت، اين ايشان را به نيروی نهفته 

طبقات در جهت منافع خاص خود به حرکت آمدند که لزوما با منافع 
برداشت . طبقه ميانی جامعه، يعنی بورژوازی، همسانی نداشت

دهقانان بی زمين از اين نظرات، مثال نظريه ای که ثروت اشراف را 
زمين هايی حاصل غصب دسترنج دهقانان معرفی می نمود، آن بود که 

را که اشراف با بيرون راندن ايشان تصاحب کرده و رعيت را از 
استفاده مشترک آن محروم ساخته اند يا بايد به فردی تعلق گيرد که 
بر روی آن کار می کند و يا اينکه بايد چون گذشته به شکل اشتراکی 

" مالکيت خصوصی"يعنی اينکه در هر صورت . بهره برداری گردد
بياد داريم که چنين . حصور را به مشروعيت نمی شناختندزمين های م

مطرح می گشت و " جنبش مساوات طلبی"نظراتی، مشخصا از طرف 
بر اساس همين . خواهان تداوم انقالب بودند, بر همين مبنی رعايا

باورها مردم زمين های اشراف شکست خورده را تصرف کرده و عده 
از آن خود دانسته و عده ای آن امالک را " ليلبورن"ای به رهبری 

به کشت اشتراکی زمين های تصرفی مشغول گشتند، " ديگرز"ديگر، 
در . در صورتيکه پارلمان بورژوازی انقالب را پايان يافته می پنداشت

اين مقطع از روند انقالب، يعنی نقطه ايکه مبارزات مردم از منافع 
ا سرکوب فجيع بورژوازی فراتر رفت، اين طبقه تغيير روش داده و ب

اين تغيير . به ملت و انقالب پشت کرد" مساوات طلبان"و خونين 
روش و هراس طبقات فرودست، از خصائص طبقه بورژوای، بمثابه 

در همان شورش . طبقه ميانی جامعه، در طول تاريخ بوده و هست
شاهد بوديم که بورژواهای شهر لندن، " جان بال"دهقانی به رهبری 
شيان خوش آمد گفته و از طريق شورای شهر با در آغاز به شور

ايشان برای ضربه زدن به اشراف و تضعيف حکومت مساعدت 
اما هنگاميکه شورش تداوم يافت و طبقه شهرنشين آنرا بر . نمودند

خالف منافع و داد و ستد خود تشخيص داد، با شاه در جهت سرکوب 
  .وحشيانه شورش همراه شد

، از آنجا که جهت اصلی شورش های "رابرت کت"همچنين در قيام 
دهقانی عليه مالکيت خصوصی زمين توسط اشراف بود، بورژوازی 

از طرف شورشيان به " مالکيت خصوصی"نيز از هراس نفی 
درخواست حمايت ايشان پشت کرده و آنها را در مقابل اشراف و 

  .حکومت مطلقه تنها گذاشت
 اقدام انقالبی خود، به همين صورت بورژوازی در آخرين و مهمترين

يعنی زمانيکه سلطنت استوارت ها از حمايت و تامين منافع اين طبقه 
چارلز ) ارتش نوين(روی گرداند و دوباره به نيروی مسلح توده ای 

اما پس از پيروزی بر حکومت مطلقه، . اول را مقهور ساخت
هنگاميکه خود را در حاکميت ديد و انقالب را پايان يافته پنداشت، 

اما با شيوع عقايد . سعی در خلع سالح مردم و انحالل ارتش نوين کرد
 نماينده -کرامول . و مقاومت مردم مواجه گشت" مساوات طلبانه"

 پس از اندکی ترديد، به سرکوب خونين نيروهای مسلح -بورژوازی 
وفادار به انقالب دست زد و سپس در سراسر انگلستان متصرفين 

  .ا قهرًا به عقب راندزمين های اشراف جديد ر
اين وقايع بيانگر خيانت بورژوازی به ملتی است که با تکيه به نيروی 
آن حاکميت را غصب کرده بود و پس از کرامول، با بازگشت سلطنت 
استوارت ها تغيير جهت اتحاد طبقاتی بورژوازی، از طبقات فرودست 

ی برای بدين معنی که طبقه ميان. به بازمانده اشرافيت، کامل گشت
حفظ منافع خود از اتحاد با نيروهای مردمی روی گردانده و دوباره با 

بدين ترتيب شرايط عينی مبارزه طبقاتی . اشراف به مصالحه نشست
به نفع " اومانيسم"تغيير کرد و ديگر برداشت های انقالبی از 

  .بورژوازی نبود
در توسط حزب ويگ " ويليام اورانژ"نتيجتا، پس از روی کارآمدن 

به توجيه موقعيت جديد " جان الک"، فيلسوفی بنام 1688سال 
در اين نقطه بود . بورژوازی واتحاد نا مقدس آن با اشرافيت پرداخت

" ليبراليسم"که بعدها به " اومانيسم"که شاخه جديدی در مکتب 
  .معروف گشت، پايه گذاری شد

. ست، ايدئولوژی بورژوازی ضد انقالبی ا"ليبراليسم"در حقيقت، 
ايدئولوژی ايکه سازش طبقاتی بين بورژوازی حاکميت يافته و 
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ايدئولوژی ايکه در . اشراف پس مانده از نظام فئودالی را توجيه کرد
عوض صدور حکم قيام عليه امتيازات طبقه حاکمه، تساهل و تسامح 

ايدئولوژی، بورژوازی " ليبراليسم. "با حکومت جديد را ترغيب نمود
 روابط و مناسبات سرمايه داری تثبيت گشته و به در زمانی است که

قدرت سياسی دست يافته و تداوم انقالب مردمی را به ضرر خويش 
  .تشخيص داده است

ايدئولوژی ايکه از طريق آن بورژوازی، راه انقالب را به سازش ضد 
  .....با اشرافيت مبادله کرد

  توماس هابز و روش او. 3
" ليبراليسم"جتماعی و الگوی حکومتی قبل از آنکه به اصول فلسفه ا

نويسنده , بپردازيم، الزم می دانم نکته ای را متذکر شوم تا خواننده
هنگاميکه ما به تاريخچه، . اين سطور را فرد بی انصافی تلقی نکند

رجوع کرده و " ليبراليسم"زندگی نامه و مباحث بنيانگذاران مکتب 
 می کنيم، آنها را ايشان را مجرد از نقش تاريخی شان بررسی

انسانهای دوست داشتنی، با اهداف و انگيزه های قابل احترامی می 
اما تاريخ به خصوص از ديدگاه جامعه شناسی، نسبت به . يابيم

چرا که با گذشت زمان، شخصيتها و . بازيگرانش بسيار بی رحم است
انگيزه ها رنگ می بازند و آنچه باقی می ماند نقش و تاثيراتی است 

. ه آنها و مکتب شان در طول تاريخ و روابط اجتماعی گذاشته اندک
پس اگر در ادامه بحث، قضاوت نويسنده در مورد انديشه های بزرگان 
اين مکتب را تند و عاری از حس همدردی تشخيص داديد، حمل بر بی 
انصافی و يا عدم نگاه داشتن احترام اين متفکران بزرگ نکرده و به 

  .ريخ بگذاريدحساب بی رحمی تا
واقعيت تاريخی نشان می دهد که با تغيير شرايط عينی بورژوازی از 
طبقه ای محکوم به حاکم، توجيهات مناسب با موقعيت جديد آن 

طبقه حاکمه تازه بدوران رسيده می بايست توجيح . ضرورت يافت
نوينی به ملت انقالبی ارائه می داد تا ايشان را از تحرکات انقالبی و 

زدن به حکومت خود باز داشته و طبقات فرودست را به آشتی ضربه 
اگر چه زمانه پاسخ نياز به . و سازش با شرايط نوين فراخواند

ايدئولوژی جديد را بر دوش جان الک نهاد و او نيز صادقانه به 
انگيزه خود که کمک به استقرار حکومت منجی بزرگ يعنی ويليام، 

انتشارات . ت.ن انديشه سياسی وـ خداوندا1( شاه فعلی انگلستان 
بود ) 201اميرکبير چاپ پنجم جلد دوم قسمت اول پاورقی ص 

" اومانيزم انقالبی" به " ليبراليسم"اعتراف نمود، اما،حلقه اتصال 
  .بود" توماس هابز"روش فلسفه اجتماعی 

متدلوژی اومانيسم دوران رنسانس، روش نقادانه از جامعه طبقاتی 
را به نمايش گذاشت و نشان داد که چگونه طبقه دوران فئوداليسم 

حاکمه آن دوران با تکيه به حکومت طبقاتی حاصل و دست رنج 
اومانيسم "به عبارت ديگری، . طبقات فرودست را به غارت می برد

جامعه انسانی را به صورت جمعيت های متمايز و متضاد در " انقالبی
بعات روبنايی آن را افشاء نظر گرفته و اختالف طبقاتی ميان ايشان و ت

، از اين ديدگاه، تفاوت منافع "آراسموس"مثال ديديم که . می ساخت
" جنگ"طبقه حاکمه فئودال و طبقات فرودست را نسبت به مقوله 

برای توضيح بشری بودن روابط " توماس هابز"اما، . نشان داد
و با اتخاذ روش . گشت" فرديت" انسانی دست به دامان 

، هم واقعيت طبقاتی بودن جامعه "طبيعت انسانی"از " نهروانشناسا"
را محو ساخت و هم روابط متغيير تاريخی انسان ها را که تابعی از 

تفاوت . مبارزات طبقاتی بود به امری ابدی و نا متغيير تبديل نمود
کامال " لووياتان"با اسالف انقالبی ش در مقدمه کتاب " هابز"ديدگاه 

ثلی که اخيرا از آن استفاده نادرست شده است، ضرب الم. آشکار است
می گويد حکمت نه خواندن کتابها، بلکه از مطالعه در حال آدميان 

ولی ضرب المثل ديگری که از دير باز ميان آدميان .....بدست می آيد
رواج داشته چنين می آموزد که آدميان می توانند براستی اگر زحمتش 

ل ديگر آگاه شوند و اين ضرب المثل را بر خود هموار کنند، از احوا
مقصود از اين گفته برخالف آنچه ". خودت را بشناس"اين است که 

اينک معمول است آن نيست که آدمی رفتار ددمنشانه صاحبان قدرت 
را در برابر زيردستانشان تاييد کند تا مردم فرومايه را بر انگيزد که 

يش گيرند، بلکه منظور در برابر زيردستانشان رفتاری گستاخانه در پ
از اين گفته اين است که به سبب همانندی انديشه ها و عواطف 
آدميزاد گاه با يکديگر هر کسبه هنگام انديشيدن و اظهار عقيده کردن 
و اميد و بيم داشتن و جز آن در هر زمينه ای در حال خويشتن بنگرد، 

گان ديگر در به مدد آن می تواند به انديشه ها و عواطف همه آدميزاد 
آنکه بايد بر ملتی فرمان راند بايد با مطالعه در . مورد مشابه پی برد

خويشتن، نه اين يا آن فرد خاص، بلکه انسانيت مطالعه کند، که هر 

چند کاری سخت تر از فرا گرفتن هر زبان يا علمی است، ولی اگر 
مطالعه خويش را يا نظم و تيز هوشی انجام دهد، جز اين زحمتی 

ايش باقی نخواهد ماند که ببيند آيا آنچه از احوال بشريت يافته در بر
زيرا اينگونه آيين بر، برهان . نهاد خود او نيز همان گونه است يا نه

  )115تا114 همانجا ص-2. (ديگری نياز ندارد
از دريچه " طبيعت انسانی" ، يعنی کشف "هابز"با بکار گرفتن روش 

"  سان روبرو می شويم که از لحاظ نگاه به خود، ما با افرادی هم
بسيار نزديک به روحيه فرد محقق هستند و با " انديشه و عواطف

تامين آن به کل بشريت، مجرد از تفاوتهايی چون جايگاه اجتماعی و 
روابط حاکم بر دوران زندگيشان، همه را يکسان و برابر پنداشته و 

. مع بشری می بنددچشم به واقعيياتی عينی و روند تاريخی تکامل جوا
با بکاربردن چنين روشی به اين نتيجه می رسد " هابز"مثال شخص 

انسانها به علت خودخواهی، زياده طلبی و حرص " وضع طبيعی"که 
، يعنی همه افراد "وضع جنگی"به مال اندوزی و قدرت بيشتر، 

بشری عليه يکديگر است و سيستم اجتماعی خود را بر اين مبنا 
با "جان الک "اما .  حکومت مطلقه را مطرح می سازداستوار و لزوم

را عاقل، آزاد، صلح طلب، " طبيعت انسانی"استفاده از همين روش
نوع دوست و مبادی آداب و اخالق تشخيص داده و برقراری حکومت 

که حقوق دانی " مونتسکيو "و . مشروطه سلطنتی را موجه می داند
ون گرا و درعين حال قانون حرفه ای، انسانيت را قانون پذير و قان

هم با " روسو. "گريز دانسته و به حکومت قانونی اصرار می ورزد
را در دگرانديشی به آزادی مطلق فردی " طبيعت انسانی"نگاه به خود 

آدام اسميت نيز . ديده و به مطلق گرايی فردی و اجتماعی می رسد
. ی گيردرا نتيجه م" تعادل اقتصادی"همه را تاجر مسلک دانسته و 

، همگی محور "طبيعت انسانی"ولی با وجود چنين تعابير متفاوتی از 
و " فرديت مجرد"فلسفه اجتماعی و سياسی خود را بر اساس 

انتزاعی قرار داده و آنرا نه تنها به کليه افراد بشر در دوران تاريخی، 
، فارغ از هر مشخصات و محدوديت زمانی "طبيعت انسانی"بلکه به 

همانطور که پيش از اين .  جايگاه طبقاتی تعميم می دهندو مکانی و
طبيعت "اشاره کرديم، نتيجه چنين ديدگاه و روشی ايجاد توهمی از 

است که با يافته های علم زيست شناسی " اجتماع بشری"و " انسانی
، واقعيات مراحل مختلف روند تاريخی تکامل اجتماعات بشری و بر 

" جالب توجه اينجاست که . شان استخالف نظريات اسالف انقالبی 
. تا حدودی به تخيلی بودن سناريوی خود واقف و معترف است" هابز

هر چند هيچ زمانی نبوده است که تک تک افراد، بر ضد يکديگر در "
حالت جنگ باشند، ولی در همه دوران های تاريخ، پادشاهان و آنان 

قالل شان همواره که قدرت حاکميت در اختيار داشته اند، بخاطر است
پيوسته سالح شان را در برابر . نسبت به يکديگر حسادت ورزيده اند

و اين حالت ......هم گرفته اند و چشمانشان را بر يکديگر دوخته اند
   )126 همانجا ص -3."( همانا وضع جنگ است

البته در اين حقايقی نهفته است و آن اينکه پادشاهان و حکومتهای 
اما اين وضع به روش . ر حالت جنگ بسر می برندفئودالی همواره د

او برای اثبات وضع جنگی . هابز به اثبات نرسيده است" فردگرايانه" 
زده و به " جمعی مستقل "گريزی به " فرد مجرد"باالجبار از 

يعنی به طبقه ای که .عملکرد طبقه حاکمه فئودالی استفاده می ورزد 
را نشان داده و به " ع جنگآراسموس در بيان منافع جمعی شان وض

نقد کشيده و افشاء نموده که با منافع طبقات فرودست در تضاد می 
جنگ طلبی "او بر اين مسئله تاکيد کرده است که در مقابل . باشد

  .طبقه حاکمه، فرو دستان ، صلح دوست می باشند
را دليلی بر صحت " هابز"پس هرگز نمی توان به دليل ارائه شده 

همين اعتراف از طرف .  ناپذير بودن ادعايش دانستروش و انکار
سوالی که : جان الک نيز با شکل حق به جانب تری تکرار شده است"

اغلب به عنوان مهمترين ايراد مطرح کرده اند اين است که آيا افرادی 
وجود دارند که در وضع طبيعی باشند يا هرگز چنين افرادی وجود 

چون همه : انع کننده آن چنين باشدداشته اند؟ شايد جواب کافی و ق
در سراسر جهان در " مستقل"شهرياران و فرمانروايان حکومتهای 

وضع طبيعی هستند، بديهی است که هيچگاه دنيا بدون افرادی که در 
  220همانجا ص) 4." ( وضع طبيعی بسر برند، نبوده و نخواهد بود

  
  .يه مالحظه نمائيد در شماره آينده نشرادامه بقيه مقاله ليبراليسم را

.............................................. 
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زارش    لحظه به لحظه آوای دانشگاه گ
 از تجمع دوشنبه در پلی تکنيک

  ١١ز ساعات ابتدای صبح تا ساعت ا
 آبان بنا به فراخوانی که از روز های ٣٠از ساعات ابتدای روز دوشنبه 

انشجويان پلی تکنيکی پخش شده گذشته به صورت گسترده در ميان د
حمايت ديگر دانشجويان دانشگاه های تهران قرارگرفته   بود و مورد

قراراست برگزاری تجمع و تريبون آزادی در ١٢امروز ساعت .  بود
 دانشجوی زندانی و ادامه بازداشت ديگر ٣ صدور احکام  اعتراض به

  .دانشجويان زندانی برگزار شود
 از ساعات ابتدايی صبح امروز آوای دانشگاه بنا به اخبار رسيده به

 های امنيتی و اطالعاتی به صورت محسوسی در درون  حضور نيرو
دانشگاه پلی تکنيک و اطراف آن چشم گير بود به صورتی که درب 
خيابان ولی عصر به طور کامل بسته شده است و درب خيابان حافظ 

 حرکت يک نفر وجود  که تنها جا برای کامال کنترل می شود به صورتی
دارد و نيروی های حراست کامال چهره افراد را با عکس کارت 

 در درون دانشگاه در هر چند  .دانشجويی پلی تکنيک چک می کننند
در خيايبان حافظ و رشت .  تن از نيروی های حراست ايستاده اند٢متر 

نيرو های لباس شخصی اطالعاتی و امنيتی در کنار ماشين ها پليس 
  . ور چشم گيری دارندحض

بنابه همين گزارشات رسيده به آوای دانشگاه اجازه ايستادن هيچ فردی 
گروهی از . را در خيابان های اطراف دانشگاه نمی دهند

ديگر دانشگاه های تهران سعی دارند که به هر نحو ممکن   دانشجويان
يتی و برسانند که البته با ممانعت نيروهای امن خود را به دورن دانشگاه
با تمام اين وجود دانشجويان پلی تکنيک . حراست مواجه هستند

 دانشجويان  مصرانه بر برگزاری تجمع تاکيد دارند و بنا به اخبار رسيده
مشغول سازمان دادن آغاز تجمع هستند و تا دقايق ديگر تجمع آنان 

فضای کلی دانشگاه ملتهب است و تعداد کثيری از . آغاز می شود
   .منتظر آغاز تجمع هستنددانشجويان 
  ١١.٣٠ تا ١١از ساعت 

دانشجويان پلی تکنيکی با هماهنگی های انجام گرفته، فراخوان تجمع 
در اين ميان برخوردهايی نيز . امروز را به صورت گسترده پخش کردند

با اين وجود اکثريت . از طرف حراست با دانشجويان صورت گرفته است
امروز مطلع شده اند و به هر نحو ممکن زيادی از دانشجويان از تجمع 

در اين ميان نشريه راه رهايی و . به دوستان خود نيز خبر دادند
و " تريبون آزاد ستاره های دربند" و فراخوان   خبرنامه اميرکبير

فراخوان دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک در سطح گسترده ای پخش 
  . شده است

 در جلوی سلف سرويس مرکزی  دانشجويان در دسته های چند نفره 
دانشگاه آغاز کرده اند، دانشجويان ديگر دانشگاه ها همچنان با تالش 
بسيار به هر نحو ممکن خود را به درون دانشگاه دارند می رسانند، تا 

  .لحظات ديگر تجمع به صورت رسمی آغاز خواهد شد
   ١٢.٣٠تا١١.٣٠از ساعت 

 نفر از ۵٠٠بيش از . دبا سردادن سرود ياردبستانی آغاز ش تجمع
" شعار. دانشجويان با سردادن سرود ياردبستانی تجمع را آغاز کردند

" دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد"، "دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد
هر لحظه به جمعيت تجمع کننده افزوده می شود در اين . سرداده شد

راه شعار  تن از دانشجويان زندانی پلی تکنيک به هم٣ميان عکس های 
همچنين پالکارد هايی از . آزادی آنان در ميان جمعيت به چشم می خورد

طرف دانشجويان باال برده شده است که روی برخی از آن ها شعار های 
   " دانشجويان زندانی را آزاد کنيد: " با مضامين ذيل ديده می شود

  ...و" ياران دبستانی ما را آزاد کن! احمدی نژاد
جمعی از دانشجويان عالمه نيز شعار هايی در محکوميت در اين ميان 

و همچنين شعار . ادامه بازداشت دانشجويان زندانی همراه آورده اند
هايی در مورد احکام تعليق گسترده ای که در دانشگاه عالمه صورت 

همچينی . و يکی از دانشجويان تعليقی به سخنرانی پرداخت. گرفته است
   جمن منتخب پلی تکنيک در صحبت هايیمجيد شيخ پور از طرف ان

اننجمن بسصيجی را محکوم کرد و در ادامه نيز دانشجويان شعار انجمن 
  . بسيجی منحل بايد گردد را سر دادند

در اين ميان تعداد زيادی پالکارد سرخ نيز ديده می شود که بر روی آن 
متحد جنبش دانشجويی " " اتحاد مبارزه پيروزی: ها شعار هايی از قبيل

" " زندانی سياسی آزاد بايد گردد" " جنبش کارگری و جنبش زنان
پيش به سوی " و همچنين شعار " دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد 

در ادامه تجمعی شعار مرگ بر ديکتاتور " . تشکل مستقل دانشجويی
 منتخب پلی تکنيک،   همچنين بيانيه انجمن. بارهای سرداده شد
. ه و برابی طلب، دفتر تحکيم وحدت نيز پخش شددانشجويان آزادی خوا

در کنار آن نيز بيانيه جمعی از دانشجويان و فعاالن چپ نيز به صورت 
  . گسترده ای در ميان دانشجويان پخش شد

  ١٣ تا ١٢.٣٠از ساعت 
در ادامه تريبون آزاد بيانيه های دانشجويان دانشگاه های مختلف تهران 

ه نصير ، دفتر تحکيم و همچنين بيانيه از جمله، عالمه، شريف، خواج
 در ادامه  .خوانده شد" فعاالن و دانشجويان چپ دانشگاه های تهران"

   "بيانيه دانشجويان سوسياليست"   نيز يکی از دانشجويان پلی تکنيک
  .  با استقبال دانشجويان نيز مواجه گرديد خواند که

خيابان های حافظ و فضای ... اما در بيرون دانشگاه هم خبر هايی است
جمعی از دانشجويان ديگر . ولی عصر شديدا متشنج و امنيتی شده است

دانشگاه ها که موفق نشدند خود را به داخل دانشگاه برسانند در مقابل 
درب ولی عصر تجمع کرده اند که بين آنان و نيرو های امنيتی درگيری 

. د از آنان شدهای پراکنده ی صورت گرفت که منجر به بازداشت تنی چن
  . اسامی دقيق بازداشتی ها را متعاقبا اعالم می کنيم

ضمن ايراد   در پايان تريبون آزاد يکی از دانشجويان پلی تکنيکی
سخنرانی خبر تجمع و بازداشت ديگر رفقای دانشجو در مقابل درب ولی 

و دانشجويان قصد دارند بعد از اتمام تريبون به سمت درب    عصر را داد
  .ر تظاهرات کنندولی عص

   ١۴ تا ١٣از ساعت 
 و بازداشت چند تن از   بعد از اتمام تريبون آزاد و اعالم خبر تجمع

دانشجويان در مقابل درب ولی عصر جمعيت تظاهرات کننده در صفوی 
فشرده و دست در دست هم ضمن سردادن شعار و سرود خواند با باال 

  :يی از قبيل که روی آن شعار ها بردن ده ها پالکارد سرخ
  " اتحاد ، مبارزه، پيروزی"  

  " جنگ نه" 
   "دانشجو ، کارگر معلم اتحاد اتحاد" 
  " محمود صالحی و منصور اسالو آزاد بايد گردند"  

    "هر گونه دخالت خارجی محکوم است" 
  " دانشجو زندانی بازی جنگ جناحی" 
    "پيش به سوی تشکل مستقل دانشجويی" 
و در کنار آن ها چندين پالکارد سرخ ديگر که بر    "نان صلح آزادی" 

  :روی آن اين دو شعار نوشته شده بود
   "سوسياليسم يا بربريت "   " مرگ بر ديکتاتور " 

در مقابل درب ولی عصر . به سمت درب اصلی ولی عصر حرکت کردند
از داخل نيرو های حراست و از خارج نيروی های امنيتی و انتظامی 

 دانشجويان به درب نزديک نشوند اما دانشجويان صف تالش داشتند که
 با حرکتی منسجم قصد شکاندن درب دانشگاه را  آنان را شکسته و

  . داشتند که با دخالت نيروی های يگان ويژه از بيرون موفق نشدند
 دقيقه به بعد دانشجويان تظاهرات خود را با ١٣.٣٠ حدود   ساعت از

 و تظاهرات   اصلی دانشگاه بردندسردادن شعار هايشان به سمت صحن
 . دانشجويان همچنان ادامه دارد

   به بعد ١۴ساعت 
دانشجويان با سرودخوانی و سردادن شعار ها به سمت محل آغاز تجمع 

 و بعد از چند دقيقه با تشکيل حلقه ای سرود ياردبستانی را  رفته اند
است که تجمع  حاکی از آن آوای دانشگاهآخرين اخبار رسيده به . خوانند

به آرامی پايان يافته و دانشجويان بدون درگيری و با تصميم جمعی خود 
  . تجمع را پايان دادند

خبر آخر رسيده حاکی از آن است که تمامی دستگير شدگان آزاد شده 
  .اند

…………………………………….  
  

 کشف يک گور دسته جمعی اعدام شدگان در کردستان
 سپهر ى بوسيله, 2007 اآتبر 10چهار شنبه 

 ماموران رژيم که در 1386 مهر 15در تاريخ : کردستان ميديا 
 7حال ساخت ترمينال در حاشيه شهرثالث باباجانی بوده اند جسد 

تن از شهدای حزب دمکرات کردستان ايران را کشف کرده اند که 
 بانيهو   ا به نام شهيد محمد سرباز، ساکن روستایهويت يکی از آنه

و عضو نيروی داالهوی حزب دمکرات ) از توابع ثالث باباجانی(
  .کردستان ايران شناسايی شده است

،جسد اين 1367شايان ذکر است که رژيم جمهوری اسالمی در سال 
 شهيد را پس از توهين و تحقير آنان و ممانعت از برگزاری 7

 و ملی توسط مردم منطقه ،به صورت دسته جمعی مناسک مذهبی
  .دفن کرده است

..............................................  
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  *ديدگاه * 

  رانخاورميانه و موقعيت اي
  سايت گزارشگران:از

 دولت بوش ،پيش از جنگ آمريكا و غرب بر عليه افغانستان و عراق
ايران آزادانه و داوطلبانه  تلقی آرده بود ولی حكومت  رژيم ايران را ياغی 

خود را در آنار نيروهای متجاوز قرار داده و از آنها در جنگ پشتيبانی 
ل تهاجم به خاورميانه درنيافته ميكرد سياست مداران رژيم ايران در اواي

بودند آه هدف آمريكا ايجاد خاورميانه بزرگ است آه ايران را هم شامل 
قبل از آنكه به موقعيت ايران در خاورميانه بپردازيم الزم است  ميشود 

خاورميانه بزرگ از آجا  گريزی به تاريخ بزنيم و ببينيم اساس تئوری 
صدد ايجاد آن بهر قيمت بر آمده سرچشمه ميگيرد و چرا آمريكا  در 

  .است
مسائل ايران و خاورميانه در صد سال گذشته  نشان   تاريخی  بررسی

با هم  ميدهد آه سرنوشت آشورها و مردم اين منطقه ارتباط تنگاتنگی 
  همه جانبه اين آشورها باهم  پيشرفت ، ثبات و  داشته و بدون همكاری

  بزرگی مواجه خواهد شد طی های استقالل اين منطقه همچنان با چالش
اخير بخصوص با اشغال افغانستان و عراق و گسترش جنگ از  سالهای

از فرصت هااز دست رفته است  يكبار  شمال آفريقا تا پاآستان آه بسياری
خود  سياسی و آشورهای منطقه اين سئوال را پيش روی  ديگر نيروهای 

ست وچگونه ميتوانند سرنوشت قرارداده اند آه نقش آنها در اين برهه چي
  .خاورميانه را مستقالنه رقم بزنند

  خاورميانه سه قاره اروپا ، آسيا و آفريقا را بهم متصل ميكند آه 
تاجكستان ، پاآستان ، افغانستان ، ايران ، ترآمنستان ، ازبكسنان ، 
قرقيزستان ، ارمنستان ، گرجستان ، ترآيه ، اردن ، اسرائيل ، لبنان ، 

ين ، شبه جزيره عربستان ، يمن ، عمان ، آذربايجان و عراق را در فلسط
 مليون نفر ميگذرد منابع 450بر ميگيرد جمعيت اين منطقه از مرز 

 و اهميت ژئوپوليتيك منطقه از چنان اهميت تعيين آننده ای بر  طبيعی
خوردار است آه طی صد سال گذشته بر سر حاآميت ملی و مالكيت آن 

منطقه جدال سرنوشت ساز همچنان   متجاوز و آشورهای بين قدرت های
  . ادامه دارد

  
  :اول  خاور ميانه بعداز جنگ جهانی

اول با تهاجم گسترده نظامی آشورهای اروپايی با آغاز  جنگ جهانی 
فروپاشی دولت عثمانی  بسمت خاورميانه آغاز شد در اين جنگ انگلستان 

رقی و روسيه شرآت داشتند ادامه ش آشورهای اروپای  ، فرانسه و تمامی 
را متالشی آرد آه در نتيجه آن  اول بسرعت دولت عثمانی  جنگ جهانی

مناطق جنوبی خاورميانه از لبنان وسوريه تا شبه جزيره عربستان در 
  .انگلستان و فرانسه در آمد آنترل آشورهای

 آن بين روسيه تزاری و آلمان و هم پيمانان ادامه جنگ در اروپای شرقی 
از  ضعيف آرده بود آه نتواند سهمی روسيه را باندازه آافی 

نصيب خود آند  سهم فرانسه از  دولت عثمانی را  امپراتوری  پاشيدگی
  .تنها سوريه و لبنان شد و بقيه آن تحت آنترل انگلستان در آمد  خاورميانه جنوبی 

ترل شرق آن انگلستان به اين غنايم بسنده نكرده و تمرآز خود را برای 
خاورميانه افغانستان ، پاآستان  امروزی و مناطق تحت آنترل روسيه 
يعنی  تاجيكستان ، اوزبكستان ، قرقيزستان ، آذر بايجان ، ارمنستان  

انگلستان در نظر داشت بعداز موفقيت در استراتژی  وگرجستان گذاشت  
ن قدرت خود با اشغال ايران حلقه محاصره روسيه را تكميل آند و بعنوا 

  . برتر جهانی حرف اول رابزند

 دولت شوروی با اتخاذ سياست 1917 پيروزی انقالب اآتبر  در سال  با
  اشغال و ضميمه آردن خاك آشورهای خودرا با تازه مخالفت علنی  های 

گری و اشغال   به سياست نظامی  ديگر اعالم آرد اين اولين ضربه آاری
 از   بود با اين سياست شوروی شرآت آننده در جنگ گری آشورهای

آشورهای همسايه عقب نشينی آرده و اين آشورهای  سرزمينهای 
انگلستان  را با مانع   استراتژی  رابرسميت شناخت همين اقدام شوروی

  . مواجه آرد بزرگی
شمال خاورميانه از گرجستان تا  پيوستن داوطلبانه آشورهای  شوروی با 

 اين آشورها   بر طبق قانون اساسی شوروی(تاجيكستان به اتحاد شوروی 
موافقت )  جدا شوند مجاز بودند هروقت آه اراده آردند از اتحاد شوروی 

خاورميانه انگلستان بهمراه  از آشورهای  آرد با مستقل شدن تعدادی 
 با 1921شرقی تا سال  اروپای  فرانسه و آلمان و ديگر آشورهای

را سرنگون آنند و مناطق از  ی شوروی وارد جنگ شده تا دولت شورو
  . دست رفته را پس بگيرند

در دستور آار  انگلستان برای آنترل آامل خاورميانه  سياست تازه ای را 
خود قرار داد در ترآيه و ايران دوديكتاتورنظامی  را بقدرت رساند  و 
همزمان  ايتاليا و آلمان را بسرعت ميليتاريزه آرده تا اين دوآشور بكمك 

قرار   در منگنه نظامی   شوروی را از شمال اروپا شرقی اروپای  رهایآشو
وسيع   يك جبهه نظامی  دهند هدف از اين سياست تدارك و آماده سازی

بود آه آنترل  درهم شكستن اتحاد شوروی و  آنترل مجدد خاورميانه  برای 
  .جهان را برايش ميسر ميكرد

  :دوم  خاورميانه بعداز جنگ جهانی 
 بدورقيب سرسخت  نظامی ور ايتاليا و آلمان پس از قدرت گيری دوآش

 در عراق 1939 در سال  انگلستان و فرانسه تبديل شدند و آلمان هيتلری
نظامی آرده و رژيم وابسته به انگلستان را سرنگون و انگلستان  آودتای 

داد و به سراسر منطقه نفت خيز  و فرانسه را از خاورميانه فراری 
  .سابق مسلط شد نه بجز آذربايجان شوروی خاورميا

شكست آلمان و ايتاليا و ژاپن در جنگ جهانی دوم  و تضعيف فرانسه و 
 خاورميانه بوجود آورد   انگلستان در جنگ اين فرصت را برای آشورهای

 استقالل خود را اعالم  آنند اين آشورها  با وجود  پس از ديگری تا يكی 
خود بر خوردار نبوده  اداره آشورهای  برای فی استقالل ملی از تجربه آا

مانده بود  باقی  ضمن آنكه ساختار اقتصادی اين  آشورها هنوز فئودالی 
 و احتياج  نظامی همين ضعف بزرگ و آنترل اين آشورها توسط نيروهای 

 يكبار ديگر اين آشورها را وادار آرد   و سازمانی مبرم آنها به منابع مالی
  .قدرتمند و متجاوز دراز آنند سوی آشورهای تا دست آمك ب

 مواجه با دوقطب قدرتمند 1960 تا 1945 خاورميانه از سالهای 
 در صدد   ديگری  در جهان شد آه يكی ، سياسی و نظامی اقتصادی
و  شرقی  وارده ناشی از جنگ  در شوروی واروپای   خرابيهای  بازسازی
مريكا بود آه در جنگ آسيب آ  نظامی و اقتصادی  غول  نوپای ديگری

ديده بود و بسرعت در تدارك آنترل خاورميانه بر آمده بود  مختصری 
خاورميانه هنوز بخود نيامده با آشور اسرائيل در منطقه مواجه شد 

 اين منطقه بازی  آشوری آه تا بامروز نقش آليدی در سياست گذاری
  . ميكند 

رميانه بسرعت خود را جايگزين  جهان و خاو  آمريكا با استفاده از اوضاع
فرانسه و انگلستان در منطقه آرد و با آودتا در ايران و به آنترل در 

خاورميانه در صدد بر آمد تا  آوردن پاآستان و ترآيه و منابع نفتی 
مانده را از آن خود آند  رااز جنوب محاصره  و خاورميانه باقی  شوروی 

  .آه اين پروسه هنوز ادامه دارد
 آمريكا با 1990 و بلوك شرق در سالهای اتحاد شوروی  اشيدگیبا پ

ناتو موقعيت را مغتنم شمرده ودر صدد بر آمد تا خاورميانه را  همكاری 
 سابق به  اولين بار در تاريخ  با آنترل مناطق جدا شده از شوروی برای

 نام دارد آه سه قاره آسيا خاورميانه بزرگبقيه خاورميانه متصل آند آه 
 اروپا و آفريقا را بهم متصل ميكند خاورميانه ای با پتانسيل اقتصادی و
در آمد ناخالص جهان ( سال در آمد ناخالص جهان ) پانصد ( 500حداقل  

و  منابع نفتی % 60منطقه ای آه  )   ميليارددالر در سال است 47000
نه در صد سال گذشته  داده است رويايی   آه  گازی جهان را در خود جای 

اين همان . انگلستان و نه آلمان و نه روسيه از پس آن  بر نيامده بودند
  . خاورميانه بزرگ است آه آمريكا ميخواهد آنرا آنترل و بر دنيا آقايی آند 

  آيا آمريكا و ناتو موفق خواهند شد خاورميانه بزرگ را ايجا د آنند؟   
  با جمع بندی از 1965 از آشورها در خاورميانه ازسالهای تعداد معدودی

ثبات  تجارب گذشته به اين مسئله پی بردند  آه بايد فكر اساسی برای 
و اقتصادی پايدار در خاورميانه جنوبی در دستور آار قرار گيرد  سياسی 

درست درهمين ايام تحوالت ديگری در منطقه در شرف وقوع بود اسرائيل 
ليه ايجاد خاورميانه طرح او(  ازايجاد سرزمين نيل تا فرات  دم ميزد 
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و مصر به جبهه غرب پيوسته بود و ايران و ترآيه بكمك ) آمريكايی 
عراق دست زده بودند در اين   به محاصره آامل نظامی عربستان سعودی

امتناع عرب متشكل از عراق ،   آشورهای  شرايط اتحاد  سياسی نظامی
 بخش فلسطين  سوريه ، ليبی  ، الجزاير ، يمن جنوبی  و سازمان آزادی

تشكيل شد آه موازنه نيروها را در منطقه بهم زد اين آشورها با آلترناتيو 
  و ملی) سوسياليسم  (  ، عدالت اجتماعی)پان عربيسم ( اتحاد اعراب 

  .وارد عرصه مبارزه و مقاومت شدند) ناسيوناليسم  (   گرايی
ابقه بود چه بجرات ميشود گفت اين اقدام در تاريخ منطقه خاورميانه بيس

اين اتحاديه توانست توازن سياسی در منطقه ايجاد آند و تمرآز خود را 
در منطقه   و مبارزه با شيخ بازی  مبارزه با تجاوز و عقب گرايی بر روی 

آه مدتها بود در دستور آار آشورهای  آمريكا و غرب قرار داشت بگذارد 
ن از حكومت و حقوق  دي اين آشورها  با تصويب  قانون اساسی آه جدايی

را برسميت ميشناخت  ) حكومت قانون ( برابر زن و مرد و لگال سيستم 
وارداتی وارد آورد و از اين تاريخ است آه  ضربه آاری به آلترناتيوهای 

غربی  ديگر اسرائيل نتوانست با وجود پشتيبانی همه جانبه آشورهای
مين تفكر است آه اعراب را اشغال و ضميمه خاك خود آند ه سرزمين های

با مقاومت خود در جنگ خاورميانه عرصه را به آمريكا و هم پيمانان آن 
  .تنگ آرده است 

گسترش پيدا آرده  تاريخ اين منطقه نشان داده است هروقت بحران جهانی 
و يا يك قدرت تعيين آننده از صحنه خارج شده است اين منطقه مورد 

 بعلت دوقطبی 1990 تا 1945 یتاخت و تاز قرار گرفته است از سالها
بودن جهان مانور قدرت ها در منطقه مهار شده و محدود بود از آنجا آه 

 قرار داشت عمال امكان آنترل  بخشی ازخاورميانه در آنترل اتحاد شوروی
به نقشه   ناممكن ميساخت نگاهی  غربی جهان را برای آشورهای 

خاورميانه تنها مربوط به  ای سياست آنترل آشورهخاورميانه نشان ميدهد آه 
  .اخير نيست سالهای

انگلستان بعداز انقالب اآتبر تالش آرد تا همين مناطق را آنترل آند در 
دوم فاشيسم و آلمان نازی دقيقا در همين منطقه تمرآز  جنگ جهانی 

خزر  گذاشت آلمان شمال افغانستان را اشغال آرد و از جنوب ايران بدريای 
 دو رژيم نظامی ايران و ترآيه را با خود همراه آرد تا راه آهن آشيد و

باآو و شمال خاورميانه  را بتصرف خود در آورد و در عراق در سال 
  .  آودتا آرد1939

 ببعد دقيقا در همين مناطق تمرآز گذاشت و با 1965 شوروی از سالهای
اتو  جبهه امتناع اعراب  نگذاشت آمريكا و پيمان ن پشتيبانی از آشورهای

 مجددا همين  شوروی بر اين منطقه مسلط شوند  و دقيقا پس از پاشيدگی 
  . مناطق مورد تهاجم آمريكا قرار گرفته است

  خاورميانه توليد ، صادرات و ذخيره نفتی آشورهای 
      توليد آننده نفت آشورهای 

توليد 
  روزانه
مليون 
 بشكه

صادرات 
  روزانه 
مليون 
 بشكه

ذخيره 
نفتی 

شناخته 
  ده ش

ميليارد 
 بشكه

 264.00 9.00 10.5 عربستان سعودی
 137.00 3.0 4.2 ايران

 98.00 2.5 2.8  امارات متحده عربی
 102.00 2.2 2.5 آويت
 115.00 1.5 2.00 عراق
 15.20 0.90 1.20 قطر

 40.00 0.65 1.3 قزاقستان
 7.00 0.18 0.5 آذربايجان
 6.00 1.00 1.1  عمان 

 6.00 0.4 0.8 سوريه و يمن 
  

 ميليارد بشكه ، سهم 1292.60ذخيره شناخته شده نفت جهان   
% 61.12 خاورميانه   ميليارد بشكه درصد ذخيره نفتی  790خاورميانه 

 ميليارد بشكه تنها 21.4ذخاير جهان،  درصد ذخيره نفتی آمريكا با 
  . ذ خاير جهان را در بر ميگيرد 1.2%

 هزارو هشتصد و بيست و شش سه (  3826.143995از مجموعه 
ميليارد مترمكعب ) مليون وصد وچهل و سه هزار نهصد و نود و نو 

آن به آشورهای خاورميانه و % 41ذخاير شناخته شده گاز جهان  
جهان تنها   آن  متعلق به روسيه است و سهم ديگر آشورهای  35.5%
  .  از ذخاير شناخته شده گاز است% 23.5

  

  :ه نفت  از خاورميانهآشورهای وارد آنند
آشورهای وارد 

 آننده نفت
واردات نفت 
 مليون بشكه

مصرف 
روزانه      
 مليون بشكه

ذخيره نفتی 
شناخته شده 
  ميليارد بشكه

 
 21.4 22.00 12.00 آمريكا 
 00 5.5 5.5 ژاپن

 00 2.6 2.7  آلمان
 00 2.2 2.2 آره جنوبی 

 00 2.00 2.00 فرانسه
 00 2.00 2.00 ايتاليا

 00 1.8 1.8 اسپانيا
 00 1.00 1.00 تايوان

  
اين آمار و ارقام نشان ميدهد آه چرا هنوز منطقه خاورميانه از اهميت 

 بر خوردار است آشورهای  بويژه آمريكا  آشورهای صتعتی  حياتی برای 
واردات  سی سال آينده بر مبنای  اقتصادی خود را برای   استراتژی غربی

ه استوار آرده و  وبدين منظور ميلياردها دالر سرمايه نفت از خاورميان
گزاری زيربنايی در اين آشورها صورت گرفت  اين آشورها  ميلياردها 

 بر عليه عراق را بر عهده 1991دالر هزينه جنگ  خاورميانه  در سال 
  .    گرفتند تا بزعم خود آخرين مانع را از سر راه بر دارند

يكا همچنان حاضرند ميلياردها دالر برای اگر آشورهای صنعتی و آمر
آنترل خاورميانه  هزينه نظامی آنند باين دليل است آه هنوز اميدوارند تا 

اين مناطق را در حيطه نفوذ  خود البته با هزينه مردم آشورهای  تمامی 
  . منطقه و منابع طبيعی آنها نگه دارند
 منطقه از جمله ايران  آشورهای  تمامی   اين تهاجم  نظامی آه منافع ملی

را بخطر انداخته است طبعا با مقاومت گسترده مواجه شده آه ابعاد آن هر 
 بخود ميگيرد همين چند روز پيش سران آنفرانس  روز دامنه بيشتری

 خود در تهران ضمن موافقت با  حوزه دريای خزر در پروتكل پايانی
ه يكديگر واردهيچ  بصراحت قيد آرده اند آه بر علي منطقه ای همكاری 

  . بلوك نظامی نخواهند شد
بر آسی پوشيده نيست آه آمريكا بدون جلب همكاری ايران و آشور 

  ايجاد خاورميانه بزرگ را بر باد رفته می بيند   رويای همسايه شمالی
  :  اوضاع  نقش ايران در خاورميانه و جهت گيری

ن ذخيره نفتی همانطور آه در جداول باال مشاهده ميشود ايران دومي
هم در مقام دوم  خاورميانه را از آن خود آرده است و از نظر ذخاير گازی  

جهان قرار دارد در نقشه خاورميانه ايران گذرگاه اصلی اتصال سه قاره 
است متصل بودن ايران بدو شاه راه آبی خليج فارس و دريای خزر و با 

  .ه ايجاد آرده استسيزده همسايه يكی از ممتازترين شرايط را در منطق
چهارصدو پنجاه   ) 450(ايران در بين  آشورهای  خاورميانه آه بيش از 

مليون نفرجمعيت دارد از  موقعيت ويژه ای بر خوردار است از آنجا آه 
شيعه مذهب هستند و در آشورهای % )  75( اآثريت مردم ايران 

خليج فارس همسايه از پاآستان گرفته تا ترآيه و آشورهای عرب حاشيه 
ايران افزوده  ميكنند  بر تاثير گذاری شيعيان زندگی  تعداد قابل مالحظه ای 

  .شده است 
روسيه آمتر از صد سال  بخش اعظم آشورهای  همسايه ايران منهای 

 نه دربين مردم خود و نه در بين  سابقه استقالل دارند و از نظر تاريخی
 و قدرت 1357از انقالب سال آشورهای  ديگر هنوز جا نيافتاده اند پس 

  در  شيعه در ايران و ضعف بزرگ نيروهای سنی گيری  نيروهای 
شيعه منطقه از لبنان گرفته  خاورميانه آه در اآثريت قرار دارند نيروهای 

 آه سازمان و  سنی تا افغانستان جان تازه ای گرفته و عمال نيروهای 
  .اند ندارند را پشت سر گذاشته  تشكيالت منسجمی 

 از نفوذ بسيار بزرگی بر  در اوج قدرت دولت عثمانی  سنی  نيروهای
خوردار بوده و با وجود يكه بسياری از مناطق همانند افغانستان و 

و را در آنترل ... تاجيكستان ، قرقيزستان و ازبكستان ، و ترآمنستان و
 نداشتند بعلت نفوذ معنوی دولت عثمانی در اين آشورها اآثريت مردم
مذهب سنی را پذيرفتند  در همين دوره هم دولت صفويه با استفاده از 

  دولت عثمانی مذهب شيعه توانست ايران را در مقابل تهاجم نظامی 
حفاظت آند و از شيعيان عراق آه در اطراف مقبره امامان شيعه گرد آمده 

  .بودند  پشتيبانی آند
 سنی   به حاشيه راندن  با اآثريت عربی يكی از اشتباهات بزرگ آشورهای

 تا همين بيست سال پيش در تمامی  . بود شيعيان در آشورهای عربی 
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 فالآت  عرب، شيعيان در حول و حوش شهرها ی بزرگ زندگی آشورهای 
درجه دو و سه به حساب آمده و بخش بزرگی از  باری داشتند و انسانهای 

تشكيل . ر ميشدندآنها با گدايی امرار معاش ميكردند و بی نهايت تحقي
 آه در لبنان بيك  حكومت شيعه در ايران آنها را منسجم آرده، تا جايی

   سنی نيروهای  . تعيين آننده در مناسبات نيروها تبديل شده اند نيروی 
فلسطينی، همانند جهاد و حماس خود را از نظر سياسی به ايران بيشتراز 

  . بينند آشورهای عرب نزديك می
 نفوذ معنوی ايران را بايد از هزاره افغانستان تا آرانه های بنابراين حوزه

 120خليج فارس و از عراق تا لبنان در نظر گرفت، آه جمعيتی در حدود  
وجه  در افغانستان شيعيان از نظر زبانی با ما . مليون نفر را پوشش ميدهد

اشتراك دارند و بقيه شيعيان بيشتر خود را متعلق به جوامع اعراب 
 بين اعراب بيشتر از آن است آه اين  عربی همبستگی.  انند تا ايرانميد

نيروها را بسمت ايران سوق دهد و يا داوطلبانه در خدمت منافع ايران 
  .قرار گيرند

اين آشورها  اعراب،  حكومتهای بزرگترين نيروهای  مخرب در همبستگی 
. ر ميخيزندهستند آه باتمام توان، باهر نيروی دگر انديش به مخالفت ب

عراق به بزرگترين و مدرنترين قدرت اقتصادی خاورميانه تبديل شد  وقتی
اعراب باز گذاشت تا در اين آشور آار آنند،  و در های  آشور را برروی

همين بس آه .  همكاری نشان ندادند  تمايل به اآثر دولتهای عربی
ش بي آشورهای عرب عضو اتحاديه عرب آه يك تشكيالت  تشريفاتی 

در جلوگيری از جنگ آشورهای غربی بر عليه عراق  نيست، هيچ تالشی 
بود تا مدتها اين تجاوز به عقب بيافتد، و  مخالفت مصر آافی . انجام نداد

عرب هستند آه خود را  يا در مورد مسئله فلسطين دقيقا همين حكومتهای
  .آنار آشيده اند

شورهای عرب خود سياسی تحت فشار در آ در چنين شرايطی هر نيروی 
  ايران توانايی اسالمی  جمهوری . را نزديك به حكومت ايران احساس ميكند

بزرگ  ايران به اندازه آافی . و نظامی  به اين نيروها را ندارد آمك مالی 
هزينه . هست و برای حفاظت از آن احتياج به نيروی آافی انسانی دارد

بايد در نظر .  دالر ميزندامنيت آشوری  بوسعت ايران سر به ميلياردها
 منافع   دارای داشت آه نيروهای  شيعه در خاورميانه با جمهوری  اسالمی

آه البته . مشترك بوده و در صورت لزوم ازهمديگر پشتيبانی خواهند آرد
  .منوط به آن است که در چه شرايطی قرار ميگيرند

ل و ترآيه، اسرائي ايران همانند همه آشورهای منطقه خاور ميانه منهای
اشغال  است و قادر نخواهد بود برای دفاعی  استراتژی نظامی  الزاما دارای

. يك آشور نيرو بسيج آند، چه رسد به اينكه بتواند هزينه آنرا تامين آند
يك وجب خاك  جنگ هشت ساله ايران با عراق نشان داد آه اشغال حتی 

راقيها هم در صدد تازه خود ع. دارد آشورهای ديگر، چه هزينه سنگينی 
اشغال ايران نبودند و قصدشان مهار نيروهای ايران در چهارچوب خاك 

  .ايران بود
 جزو خاك اين 1960 اشغال آويت از طرف عراق آه تا سال 

از تجاوز و اشغال قريب الوقوع اين  آشورمحسوب ميشد،  با آگاهی 
ل بود عراقي ها مسج برای. صورت گرفت   آشور،  توسط آشورهای غربی

 و بلوك شرق در آوتاه ترين  شوروی آه آمريكا و انگلستان با تالشی 
آشورهای انگلستان و آمريكا و . زمان ممكن به عراق حمله خواهند آرد

اسرائيل ده ها بار تالش آردند رهبران عراق را ترور آنند و اين آشور را 
  . به آشوب بكشند
هم شكستن آلمان نازی  در دوم  برای  در جنگ جهانی  اتحاد شوروی 

مجبور شد اوآراين ، بخشی از فنالند و شمال افغانستان وشمال ايران را 
به اشغال خود در آورد وبا اين پيش بينی و تدارك بود آه توانست فاشيسم 

  .را بزانو در آورد 
 است آه مانع از آن خواهد شد   بزرگی بنابراين ايران دارای محدوديتهای

شواهد نشان ميدهد آه تمام  تمامی  .  در پيش گيردتا سياست تهاجمی 
از آشورهای غربی  اسالمی، گرفتن تضمين امنيتی  آوشش رژيم جمهوری 

و همسايگان است تاايران مورد تجاوزنظامی  قرار نگيرد توافقات  
آنفرانس اخير دريای خزر با همسايگان شمالی، نشان ميدهد آه ايران 

  .آماده مسئوليت پذيری است 
تا چند سال پيش بخشی از سردمداران رژيم همانند خمينی آه چندان 

از اوضاع و توازن نيروها نداشتند، بحث ايجاد يك قطب مذهبی  اطالعی
شيعه به مرآزيت آربال را در برابر مكه  آه بزعم آنها در انحصار و  

آه با مواجه شدن با شرايط تازه . آنترل سنی ها بود را مطرح ميكردند
و باال رفتن قيمت  ميانه و جهان و تغيير اوضاع اقتصادی در آشور خاور

  .نفت، اين تفكر را آنار  گذاشته اند 
 و يا اسرائيل دست به حمله  اما آنچه مسلم است اگر آشورهای  غربی

 به ايران بزنند با مقاومت ايران مواجه خواهند شد و اين دور از  نظامی

رسيدن به  رميانه از جمله آوشش برای اما تحوالت خاو. انتظار هم نيست
توافق با فلسطينيها آه غرب و آمريكا بدين منظور بسيج شده اند، و تهديد 

آردستان عراق و به تعويق افتادن جلسه  ترآيه به اشغال مناطق نفتی 
پنج بعالوه يك  و جلسه سازمان ملل در باره مسئله هسته  گروه آشورهای 

 آمريكا و غرب مجبورند از طرح خاورميانه ايران، نشان ميدهد آه، ای
  . بزرگ، آرام آرام  دست بكشند

بايد در انتظار تحوالت تعيين . ميكند خاورميانه بسرعت دوران گذار راطی  
  بود آه اهم آنها تشديد تضاد مردم منطقه با متجاوزان آمريكايی آننده ای 

اد  بين  خروج نيروهای نظامی از خاورميانه و تض و فشار برای
ايجاد فدراسيونی  و اسرائيل است، آه حول توافق بر ای آشورهای عربی 

متشكل از فلسطين ، اردن و اسرائيل دور ميزند، آه رژيم اسرائيل با آن 
  . مخالف است

. قرار گرفته است دولت ترآيه با اوضاع پيش آمده در حالت بی وزنی 
دانسته و با   را منتفی اتحاديه اروپا پيوستن اين آشور به اين اتحاديه

. شكست طرح خاورميانه بزرگ مصرف ارتش ترآيه به پايان رسيده است
 ترآيه و سران اين آشور را دچار سر در  اين خالء نيروهای نظامی

آرده است آه در صدد بر آمده اند تا ببهانه مبارزه با نيروهای  عجيبی  گمی
  .نندمقاومت آرد مناطق نفتی شمال عراق را اشغال آ 

از آن است   ايران بيشتر ناشی و هسته ای اغراق در مورد پتانسيل نظامی 
آه ايران قصد تسليم شدن ندارد  و حاضر نشده است با طرح خاورميانه 

 آند از طرف ديگر خاورميانه نياز مبرم به همكاری  بزرگ آمريكا همراهی
 در  يران سهمی خواهند ا  منطقه ای دارد آه غربيها نمی امنيتی اقتصادی و
  . آن ايفا آند 

 نيست آه آمريكا و وآشورهای غربی  همچنان برای پاشيدگی  شكی
همين  آشورهای  خاورميانه با استفاده از مذهب ادامه خواهند داد ولی  

 هم بيكار  سياست هم بر ضد خود تبديل خواهد شد چون نيروهای سنی
  .ننشسته و خود را سازمان ميدهند

 و   مسيحی ، شيعه و سنی جوالنگاه نيروهای مذاهب چندی خاورميانه تا 
خواهند  حتما همه نيروهای  درگير در منطقه سعی .  يهودی خواهد بود

در آنار هزينه سنگينی آه آمريكا و . آرد از مذهب نهايت استفاده را بكنند
 تثبيت آلترناتيو مذهبی در خاورميانه متحمل   برای غربی آشورهای

 وگرايشات  چپ، سرنوشت   مذهبی  و ملی وهای ملیميشوند، نير
  .آشورهای  خاورميانه رارقم خواهند زد

 آه ذهن بسياری را بخود مشغول آرده است شرآت فعال   سئوالی
بر خورد به  در جدال  خاورميانه و چگونگی  مذهبی  نيروهای  مقاومت 

شكيالت و  دارای ت مذهبی، واقعيت اين است آه اين نيروها ی . آنهاست
  اتحاديه سوسيال مسيحی    همانند دوحزب مسيحی برنامه مبارزاتی

)(CSU اتحاديه دمكرات مسيحی و) CDU ( آلمان هستند.  
اروپايی همانند سوئد ، دانمارك ، فنالند ، نروژ ،  در ديگر آشورهای 

آنها با عالمت صليب مسيحی مزين  پرچمهای ...... انگلستان ، استراليا و 
بنابراين  .  هستند از احزاب اين آشورها عميقا مذهبی ست و بسياریشده ا

.  و ياارتجاعی  بودن نيست بودن يك نيروی سياسی،  بمعنی مترقی مذهبی 
بر خورد آنها به نيروهای سياسی ديگر در جامعه  بلكه معيار، چگونگی 

 ديگر نزنند،  نيروهای  آه آنها دست به سرآوب فيزيكی تا زمانی . است
ديگر اين حق آنهاست آه به تبليغ نظرات خود  همانند همه نيروهای 

در خاورميانه ما نمونه خوب .  بپردازند  و يا تشكيالت سياسی درست آنند
. فلسطين را داريم آه همه ديدگاه ها در آنار همديگر بفعاليت ادامه ميدهند

  .بالعكس آن هم در مورد همه ديدگاه هاو نيروهای ديگر صادق است
خاورميانه به تنهايی   در آشورهای  واقعيت اين است آه هيچ نيرويی 

چپ و   و نيروهای  مذهبی  ، ملی  ملی همه  نيروهای . آلترناتيو نيست
با سابقه . نفوذ و پايگاه در خاورميانه هستند  منطقه، دارای  مليتهای

بتدريج آه در منطقه وجود دارد ميشود انتظار داشت خاورميانه  مبارزاتی 
  .جايگاه خود را در جهان پيدا آند 

خاورميانه و رهبران آنها تا چه اندازه به بلوغ سياسی  بايد ديد آه مردم 
آه به آنها  تحميل شده است  رسيده  واز تجارب صد سال گذشته و بحرانی 

 و هويت ملی  خود دفاع آنند، و  آموخته اند و آيا قادرند از منافع جمعی
منطقه ای بدون رقابت نظامی  بر آيند؟ خاورميانه بايد    همكاری در پی

اين جنايت  . هرچه زودترخود را از شر متجاوزان و اشغال گران آزاد آند
 جان انسانها قائل نيستند وبه تنها چيزی آه   برای آاران متجاوز ارزشی

نسل مترقی  اين وظيفه تاريخی . منطقه است انديشند غارت منابع طبيعی  می
  .     مروز خاورميانه است تا سرنوشت خود را بدست گيردا 
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