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نگاهی به يک حرکت دانشجوئی موفق 
 وچالش های پيشاروی آن

 
 ی روزبهتق

  
برگزاری تريبون آزاد دوشنبه گذشته در دانشگاه پلی تکنيک برای 
آزادی سه دانشجوی زندانی را می توان بدليل داشتن برخی ويژگی 
ها يک حرکت موفق والگوی مثبتی از اتحاد عمل طيف های 

دراين جا  به شماری ازمهمترين .گوناگون دانشجوئی بشمارآورد
 اساسی درموفقيت اين حرکت داشت مولفه های اين الگوکه نقش

 :اشاره می کنيم 
  :نقاط قوت

خواست مشخص وفراگيروبسيج کننده ) يا چند(اهميت طرح يک-الف
دراين حرکت  مشخص البته .اعم ازمطالبات صنفی ويا سياسی 

خواست آزادی  سه دانشجوی زندانی اين دانشگاه بعنوان خواست 
نگ وبوی دانشجوئی، خواستی که عليرغم ر.کانونی برجسته بود

بنابراين برای . درعين حال يک خواست سياسی هم محسوب می شود
شکل گيری يک آکسيون کمابيش توده ای طرح سوژه های بسيج 

  . کننده بعنوان يک شرط الزم برای  موفقيت دارای اهميت است
شرکت طيف های گوناگونان دانشجوئی بهمراه انبوهی از -ب

ام ازطيف های شناخته شده دانشجويانی که به هيچ کد
نظيرسوسياليست ها ونيروهای چپ،ليبرال ها وانجمن اسالمی 

چنين طيفی .وازجمله طرفداران طيف تحکيم وحدت وابسته نبودند
عليرغم داشتن اختالفات سياسی وايدئولوژيکی اما توانستند حول 
خواست مشترک فوق به اقدام مشترک دربرابراستبدادحاکم مبادرت 

  .کنند
ابراين همکاری طيف های شناخته شده دانشجوئی درراستای بن

مبارزه با استبدادوعليه سرکوب درکنارحضورنسبی بدنه دانشجوئی 
هم چنان که قيد نسبی بودن اين .را بايد ازويژ گی های آن بشمارآورد

درمقايسه با کميت -حضورحاکی ازآن است که هنوز دامنه آن
ضايت بخش نيست و بايد تالش ر-دانشجوئی و پتانسيل موجود درآن 

  .های بيشتری برای تقويت آن درگام های بعدی صورت گيرد
مشخصه ديگراين حرکت آن بود که درکنارمطالبات مشترک و -ج

فراگير، حضورطيف های گوناگون،بويژه نيروهای چپ با شعارها و 
حضورفوق اگربه شيوه اصولی . پرچم های مستقل خودمشهود بود

رد و نخواهد کل حرکت را تحت هژمونی خود ومتناسب صورت گي
عنوان کند واجازه ندهد که تنش های برخاسته ازآن اصل تداوم 
حرکت را تحت الشعاع خودقراربدهد،بسيارمثبت بوده و راه مناسبی 
است برای پيوند حرکت های مشخص با راهبردهای عمومی مثل 
،آزادی وبرابری ،نان،سوسياليسم،عليه جنگ وجنگ طلبی 

ونيزمطالبات ديگری چون آزادی همه زندانيان سياسی ويا ....و
ضرورت پيوند جنبش دانشجوئی با جنبش کارگری و زنان و معلمان 

دريک کالم تبلوری  بودازيک جنبش متکثروچندگونه ... . و 
  .وبدورازافسون همه باهم

ازديگرمشخصات اين حرکت حضورسازمان يافته دانشجويان -د
ديگرنظيردانشگاه تهران،عالمه و خواجه نصير چندين دانشگاه مهم 

حرکتی که .برای مشارکت دراعتراض واعالم همبستگی با آن بود...و
صرفنظرازمحدوديت ها وياشکل مشخص خود،بعنوان نمونه ای 
ازهمبستگی سازمان يافته وجلوه ای از هم آهنگی دانشگاه ها، درگام 

 و مؤسسات های بعدی می تواندبه سطح بيشتری ازدانشگاه ها
دانشجوئی چه درتهران وچه درسطح سايرشهرها واستانها تعميم داده 

به مشخصات مزبور می توانيم  تالش برای جلب اساتيد و .شود
  .همبستگی بين دانشجويان واساتيد را نيزبيافزائيم

اين که چنين حرکتی درجو سرکوب حاکم برفضای جامعه ودانشگاه 
که تاضرب وشتم -ن دانشگاهوعليرغم کنترل شديد درون وبيرو

شکل گرفت و با شعارهای -دانشجويان ودرگيری با آنها هم جلورفت
کوبنده ای چون مرگ براستبداد همراه شد،نمايانگرگوشه ای 
ازپتانسيل اعتراضی دانشجوئی است که اگردرسطح دانشگاه ها 
سراسری شود،می تواند تأثيرمهمی درمقابله با فضای رعب و 

هم چنين می توان ازانبوه شعارها وپالکاردها . دسرکوب برجای نه
وبيانيه ها و سخنرانی ها فهميد که درکنارمشخصات فوق،شاهد 
مطرح شدن برخی مطالبات دانشجوئی فراگيروپايه ای هم چون طرح 
تشکل های مستقل دانشجوئی،انحالل نهادهای سرکوب دانشجوئی 

اهميت طرح . ستيمه....وابسته به رژيم، نظير بسيج ودفاتررهبری و 
اين گونه شعارها و مطالبات ازآنجاست که رژيم درفضای دانشگاهی 
دراقليت محض قراردارد،باين دليل ونيزگستردگی حجم دانشجوئی 
کشور،اين فضا می تواند با برآمدجنبش دانشجوئی و حضورگسترده 
بدنه ومجامع دانشجوئی،کنترل فضای دانشگاه ها را تاحدود زيادی 

بطوری که نتواند به آسانی درآنجا تردد .م خارج کندازچنگ رژي
کند،نتواند بطوررسمی شعبه های نهاد های گوناگون سرکوب خود را 

نتواند دوربين های کنترل خود رانصب کند،نتواند .مستقرنمايد
آپارتايدجنسی وبايدها ونبايدهای مافوق ارتجاعی خود را به 

اند  با تشکيل شبکه های هم چنان که می تو.دانشجويان ديکته نمايد
حمايت ازاعتراضات سايرجنبش های اجتماعی وطبقاتی پيوندهای 

دانشگاه فشرده وماکت . عمقی وعملی محکمی با آنها برقرارکند
کوچکی ازجامعه است، سرکوب سياسی ومذهبی و جنسی وملی 

ومبارزه عليه آنها درآن بازتاب دارد،هم چنانکه شکاف های ...و
بنابراين جنبش دانشجوئی می تواند .رآن بازتاب داردطبقاتی جامعه د

با تکيه برحلقه های متداخل خود با جنبش زنان وکارگران و ملت 
  . وبطورکلی با جامعه پيوندهای مناسبی برقرارکند...های تحت ستم و

  :چالش ها
درکنارنقاط قوت وظرفيت های بالقوه ای که درباالشمرده شد،اما 

اهد سربرکشيدن برخی چالش ها درحرکت فوق ودرپی آن ش
وجود اين نوع منازعات وچالش ها البته غيرطبيعی نيست . نيزبوديم

اما بشرط آنکه بتواند درچهارچوب هدف ها واولويت بندی های 
  :راهبردی جنبش دانشجوئی قراربگيردودامنه آن ازکنترل خارج نشود

تن آن وقتی ازاهميت جنبش دانشجوئی و اقدامات معطوف به قوام گرف
مساله ای که بدليل پراکندکی وضعف مبارزات (سخن به ميان می آيد

کنونی دانشجوئی ازيکسوووسعت تعرض وسرکوب رژيم ازسوی 
و بدرستی دراطالعيه های . ديگر،ازاهميت زيادی برخورداراست

،بايد توجه داشت که )نيروهای چپ  نيزمورد توجه قرارگرفته است
عادل جنبش نيست ونمی تواند هيچ طيفی وجريانی به تنهائی م

بنابراين ادعای . گرچه بخشی ازآن است و بسهم خود تأثيرگذار.باشد
تقويت ويادفاع از شعار جنبش دانشجوئی الزاماتی داردکه پذيرش 
. پلوراليسم و طيف بندی های گوناگون ازعناصر اصلی آن است

 باو ونبايد هم-ازديگرالزامات آن اين است که هيچ گروهی نمی تواند
که رهبری آن را مصادره کند وهژمونی آن را بخود -اجازه دادشود
نبايد فراموش کرد که هيچ عاملی چون انکارخصلت . منتسب نمايد

چندگونگی گرايشات موجود ومصادره رهبری جنبش نمی تواند مانع 
درحقيقت نخستين آفت اين .پاگرفتن جنبش ويا ازنفس انداختن آن گردد

اپذيربدنه ازصحنه عمل اجتماعی ومخدوش کردن کار، گريزاجتناب ن
دومين آفت را بايد زائده .اصل جنبشی مقاومت وفرايندتکوين آن است

سازی جنبش ها وکنترل آن توسط کنترل کنندگان دانست که جنبش را 
ازمسير خودبنياد وخودرهان دورمی سازدونيزآفت های ديگری که 

  .ذکرش ازحوصله اين نوشته خارج است
ه درجريان برگزاری اين آکسيون اعتراضی و پس ازآن چنان ک

شاهديم،درنخستين گام ودرحالی که هنوزچيزی نه بداراست ونه ببار، 
شاهد اوج گيری منازعه برای کسب به اصطالح هژمونی انحصاری  

چنان که درهمين رابطه با تهاجم و ادعاهای تحکيم . حرکت هستيم 
درخوانده جنبش دانشجوئی وحدتی ها مواجهيم که گويا خود را پ

وبهمين دليل آنها .دانسته وبرآنند تا حرکت را بسود خود مصادره کنند
عمال قواعدمسلم حرکت جنبشی ازجمله پذيرش حضورمتکثر 
وپلوراليستی دانشجوئی را نقض کرده وازهم اکنون با تمرين 
انحصارطلبی ويکه تازی،از حضورمستقل سايرگرايشات  

ل پالکاردها  وشعارهای مستقل آنها برآشفته وبرافراشته شدن مستق
باشيد يا بيرون " ما"شعارآنها اين است که يا زيرپرچم . می شوند

وروشن است که درپيش گرفتن . خودتان جداگانه عمل کنيد" ما"از
چنين سلوکی جلوه بارزی ازهژمونی طلبی و انحصارگرائی است که 

. شجوئی استالبته آن سوی سکه اش تکه تکه کردن جنبش دان
درهمين جا الزم به تأکيد است که نيروهای چپ و سوسياليست نبايد 

چون . به دام رقابت با آزمون هژمونی طلبی اين گونه جريانات بيفتند
که هژمونی طلبی برای شکل گيری اعتراضات  بزرگ وسراسری 

بنابراين مبارزه عليه هژمونی طلبی نيروهای راست .حکم سم را دارد
دتی ها ازسوی چپ ها نبايد ونمی تواند ازموضوع وتحکيم وح

اگرچنين .  هژمونی طلبی متقابل ومنازعه برسرآن صورت گيرد
شود، گرفتار دعوا برسرلحاف مال خواهيم شد که فقط به دردپراکنده 
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خواهيم با تسامح ازاصطالح هژمونی طبيعی سوسياليست ها ونه اگرب

البته هژمونی طلبی سخن به ميان آوريم،قبل ازهرچيزبايد از دفاع 
وحفاظت ازمولفه های اصلی قوام دهنده يک جنبش ودفاع ازمنافع 
عمومی سخن به ميان آوريم که  بسترحصول طبيعی هژمونی توسط 

 درچنين بستری است که  خواست .سوسياليست ها را تشکيل می دهد
های مشخص بعنوان شرط حياتی و نقطه آغازيک حرکت برای به  
ميدان کشيدن بدنه هرچه بيشتری ازدانشجويان وبعنوان بستری 
مناسب برای پيشبرد آماج های استراتژيک مشروط به  توافق حول 

ضمن . پيش فرض ها وموازين اخص هيچ کدام ازگرايشات نمی شود
 پذيرش اختالفات وخصلت تکثرجنبش دانشجوئی وادامه آنکه با

سياسی درکناراتحادعمل، جنببش می تواند برپايه -مبارزه  نظری
تجربه زنده خود و کسب آگاهی های بيشتر گام به گام نيرومندتر 

واگردراين مبارزه نيروهای سوسياليست وچپ .وراديکال ترشود
وظيفه ای ( قاطع بکنندازمنافع عمومی  جنبش ونيرومند شدن آن دفاع

واگر خود ) که بنابه ماهيت اهداف ومطالباتشان شايستگی آن را دارند
را به خواست های حقيروسهم خواهی های متداول جريانات راست و 
مدافع بورژوازی و يا فرقه گرايان تنزل ندهند،درچنين صورتی، 
شکل گيری وقوام جنبش های اجتماعی فی نفسه به معنای ريشه 

تنها درچنين بستری . دن جنبش چپ ومواضع آن ها هم هستدوان
وبرپايه چنين برخوردی است که نيروهای راست ناگزيرمی شوند يا 
تن به ايزوله شدن خود بدهندو يا آن که  به قواعد حرکت جنبشی 

  .تمکين نمايند
 سياست راهبردی چپ ها برای پاگرفتن وتقويت جنبش های اجتماعی 

اشتن پيوند ارگانيک و متقابل با آنها مستلزم وطبقاتی گسترده و د
آنست که هيچ وقت حرکت وعملکرد معطوف به جنبش های اجتماعی 
را به سطح هژمونی طلبی مبتذل و رايج بورژواها وفرقه ها گرايان 
تنزل ندهند و برهمين پايه  مبارزات نظری وافشاگرانه آنها درصحنه 

  بجای -رمورد ليبرال ها مثال د-عمل سياسی که بسيارهم الزم است
مبارزات تجريدی و غيرقابل فهم برای توده دانشجويان، بايد عمدتا 

طبقاتی ومبتنی بر تجربه زنده -درارتباط با مسائل مشخص سياسی
  .توده های دانشجو وتعميق آن براين بستر باشد

درانتهای اين نوشته هم چنين الزم است  به يک نکته ديگرنيزاشاره 
پلوراليسم وگرايشات گوناگون درجنبش ضداستبدادی پذيرش :کنم

واتحادعمل حول خواست های مشخص،درعين حال به معنی پذيرش 
بنابراين شعارايجاديک تشکل . تشکل های گوناگون نيزهست

که بعضا ازسوی نيروهای چپ هم شنيده می -سراسری دانشجوئی
 اگربه معنی نفی تشکل های ديگرباشد البته نادرست -شود
ازجنبه عملی هم همانطور که واقعيت ها نشان می دهد،درميان .است

-جنبش دانشجوئی گرايشات وطيف های گوناگونی ازجمله ليبرال ها
  ونيروهای چپ که آنها هم به نوبه خود دارای -اعم ازمذهبی والئيک

گرايشات متعددی هستند،وجود دارند که نمی توان آن را  درقالب يک 
بديهی است که درچنين شرايطی .ی گنجاندتشکل  سراسری دانشجوئ

با چنين اختالفاتی ايجاد يک تشکل مستقل اگرناظربه جمع شدن اين 
گرايشات زير چتريک تشکل واحد باشد يا غيرعملی است و يا 
درصورت امکان منجربه سازش غيراصولی می 

واگرناظربرهژمونی يک گرايش برگرايشات ديگرباشد نيزهم .گردد
م غيرعملی ودرحکم حذف برخی گرايشات ديگر نادرست است و ه

  .  ازسوی برخی گرايشات ديگراست
بنابراين شيوه درست واصولی همانا طرح شعار تشکل های مستقل 

ازيکسو،وهمکاری وائتالف ) درانطباق با گرايشات  اصلی(دانشجوئی
والجرم هماهنگی هرچه بيشتر اين تشکل ها حول مطالبات مشخص 

بديهی است که دامنه اين همکاری را .تومشترک ازديگرسواس
اشتراکات واقعی با تأکيد برنقش وحضوربدنه دانشجوئی وعمل برپايه 
آن تعيين می کند واگرفرض را برتحميل بررژيم بگذاريم،می تواند 

ولی  . دربهترين حالت به نوعی کنفدراسيون دانشجوئی تبديل شود
رايران اوالاين درشرايط استبداد حاکم ب نبايد فراموش کنيم که

حضورفعال و گسترده جنبش ها وبدنه دانشجوئی است که امکان 
شکل گيری وتداوم تشکل های سراسری ومستقل را فراهم می کند 
وبنابراين درنظرگرفتن رابطه متقابل اين دو دارای اهميت حياتی 

بخصوص وقتی هنوزبدنه جنبشی ضعيف باشد،تأکيد بک جانبه . است
د مخل پاگرفتن متوازن هردووجه و آسيب زدن بروجه ديگرمی توان
و ثانيا درمرحله کنونی فرايند جنبش دانشجوئی . به هردوی آن گردد

هنوزدرمرحله تشکل يابی گرايشات گوناگون ازيکسوو همکاری 

درهرحال تأکيد برنقش .آنهابا يکديگرازسوی ديگر قراردارد
ديگر،هم ومشارکت فعال بدنه دانشجوئی عالوه برعوامل پايه ای 

چنين بخاطرآن است که وجود سنگين وزن آن بعنوان قاعده هرم می 
تواند نيروی گزيزازمرکزوهژمونی طلبانه اين يا آن گرايش را 

  . مهاربزند
ِ هرکدام ازگرايشات مشخص بويژه -البته درمورد تشکل سراسری

 ايده وشعارايجاد يک تشکل سراسری دانشجوئی -درموردجريان چپ
 ازتشکل های مستقل دانشگاهی،عليرغم آنکه چپ بعنوان يکی

بطورکلی اصولی و درست وبسيارهم ضروری است،اما ناگزيراست 
نخست :برای موفق شدن درعمل دو واقعيت زير را درنظربگيرد

همان عنصرسرکوب را واين که بدون يک جنبش قوی و نيرومند که 
نين ازتشکل وابسته به  خود دربرابريورش رژيم دفاع موثربکند چ

تشکل سراسری اگرزودرس باشد ومراحل الزم را طی نکرده باشد 
نخواهد توانست دوام بياورد ونخواهد توانست توده ای بشود وثانيا با 
توجه به دامنه اختالفات وگرايشات موجود درميان آن، بدون دست 

نظری  -يابی به بلوغی که منازعه حول دست يابی وحدت ايدئولوژی 
شکيل چنين تشکلی  قرارندهد ودرعين حال سياسی  راشرط ت –

 کراتيک موردنياز کاروفعاليت جمعیازيک منش دمو
درهرحال مسيرسازمان يابی ورسيدن .برخوردارنباشد،ناممکن است

به چنين تشکل سراسری نيزبی نيازازپذيرش واقعيت پلوراليستی آن 
نيست وقبل ازهرچيزاز پائين به باال وباگسترش هماهنگی وهمکاری 

شرده گرايشات گوناگون دانشجويان چپ وسازمان يابی برمنبای ف
ضمن آنکه بايد تأکيد کرد که . واقعيت پلوراليستی آن می گذرد

حضورمستقل ومنسجم طيف نيروی چپ درسطح دانشگاه ها برای 
راديکاليزه کردن  جنبش دانشجوئی و تقويت پيوند آن با سايرجنبش 

اما . ای اهميت حياتی استهای اجتماعی و طبقاتی انقالبی دار
درشرايط سرکوب واستبداد بی امان بايد آن را بطورعملی ونه الزاما 

بايد بيش ازغرق شدن .بصورت رسمی ويا تماما علنی برپاکرد
درشکل پردازی وساختارگرائی به کارکرد عملی آن توجه کرد وفرم 
يط آن را بدورازالگوبرداری به نحوی فراهم کرد که درانطباق با شرا

درهرحال ميزان پيشرفت درآن . سرکوب بوده و قابل دوام باشد
بستگی به ميزان پيشرفت جنبش پايه دارد وگرنه درگسست رابطه 
اش با آن خطر طعمه سرکوب شدن جدی بوده ومی تواند ضربات 

بهمين دليل است که می .جبران ناپذيری به نيروهای چپ وارد سازد
 های مستقل سراسری توان نتيجه گرفت که برپائی تشکل

درگروعطف نيروهای چپ و سوسياليست به تقويت جنبش های پايه 
درسطح دانشگاه ها وپيش بردآن به موازات ودرتناسب با چثه مند 

  07-08-86-29- 10- 2007.   شدن اين جنبش ها است ونه برعکس

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

 

 
  * پيوندها* 

  ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  

  فن روابط عمومي سازمانتل
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 

سازمان  الزاما بيانگر مواضعميشوند ، 
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 :ضيحات مسئول نشريه تو
و از آنجا که بخش نخست مصاحبه با رفيق شهاب برهان، طوالنی است، 

 بعلت محدويت صفحات -" نشريه راه کارگر"درج تمام اين مصاحبه در 
اره لذا، گزيده هائی از اين مصاحبه را در اين شم. تس ميسر ني-آن 

 آنرا تحت  ميتوانيد متن کامل،تمايل در صورت. مالحظه خواهيد نمود
  :د مطالعه نمائي"راه کارگر"، در سايت اينترنتی "گپی با شهاب"عنوان 

de.rahekargar.www.                                 منصور نجفی  
///////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  

 برهان شهاب پاسخ های فرازهائی از
  . صادق افروز صاحبه بادر م

اشکال اصلی در مشی چريکی  اين نبود که ّجو پليسی را مطلق و  -
رفتن به ميان کارگران و توده ها کار آگاهگرانه و سازمانگرانه در 
محيط کار و زندگی آن ها  را بخاطر شدت کنترل ساواک ناممکن 

تور ارزيابی می کرد، بلکه در اين بود که مبارزه طبقاتی را در دس
اعتقاد ) يعنی ضد حکومتی ( روز نمی ديد و تنها به مبارزه سياسی 

داشت و چون مردم  را آماده برای اقدام سياسی نمی ديد و علت آن 
را هم بطور غلطی صرفًا  تسلط ساواک می دانست، گمان می کرد 

ترس مردم را » تبليغ مسلحانه « که اگر پيشاهنگ انقالبی و فدائی با 
موتور «  وحشت را بشکند، مردم سياسی خواهند شد و بريزد و ّجو

  .به کار خواهد افتاد» بزرگ 
************************  

فدائيان خلق آنروزی از لحاظ آرمانی صميمانه طرفدار طبقات  - 
اما اين که به لحاظ سياسی و . کارگر و زحمتکش و سوسياليسم بودند

 خلق امری مربوط به عملی مبارزه طبقاتی کارگران برای فدائيان
آينده تلقی می شد و مبارزه فقط در ُبعد سياسی ، آن هم در سرنگونی 
شاه مضمون پيدا می کرد، تاحدی متأثر از اين بود که  عبور از 
مناسبات فئودالی به سرمايه داری تازه صورت گرفته بود و ادامه هم 

ی است داشت و بر سر اين که مناسبات مسلط  در ايران، سرمايه دار
 نيمه مستعمره، تحليل ها و اختالف نظرهای جدی –يا نيمه فئودالی 

تا جائی هم که سلطه مناسبات سرمايه داری پذيرفته بود . وجود داشت
 – که از جمله برای مسعود احمد زاده و بيژن جزنی چنين بود –

مسأله فقط از جهت وابستگی آن به امپرياليسم، از جهت کمپرادوری 
نايع ايران صنايع مونتاژ است مورد نقد قرار می گرفت، و اين که ص

 ٨کما اين که ديکتاتوری شاه هم عمدتًا از اين جهت که او با کودتای 
  مرداد  برگشته  و وابسته به بيگانه بود آماج نفرت اکثر مخالفان ٢

هم همين » شاه خائن« اعم از انقالبی و مرتجع قرار داشت و لقب 
عمال کراهت سرمايه داری و . را می رساندناسيوناليسم مصدقی 

ديکتاتوری در وابستگی آن دانسته می شد، يعنی سرچشمه شرارت، 
» چريکهای فدائی خلق« شما اگر به . امپرياليسم تلقی می شد

که اسم بی مسمايشان هم مثل انديشه هايشان از ( امروزی در اروپا 
اه کنيد که هنوز دارند  نگ) قبل از انقالب تا حاال در فريزر مانده است 

سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی سگ زنجيری « شعار 
همان شعاری که عليه رژيم شاه هم می ( را می دهند » امپرياليسم 

می بينيد که به  شکل مضحکی زور می زنند خمينی و خامنه ) دادند 
ای را هم سگ زنجيری امپرياليسم قلمداد کنند چون فکر می کنند اگر 

 بپذيرند که اين رژيم از لحاظ سياسی مستقل است، آنوقت برای مثال
! توضيح ارتجاعيت و شرارت و پلشتی اين رژيم کم خواهند آورد

  . پوپوليسم در همينجا خودش را نشان می دهد
در آن دوره ها با تقليد از فرمولبندی مائو در باره چين، گفته می شد 

مايه، و تضاد عمده ميان تضاد اصلی ميان کار و سر« که در ايران 
  .»خلق و امپرياليسم است 

************************  
 به اين ترتيب مبارزه طبقاتی کارگران به بعد از حل تضاد خلق با - 

يعنی تضادی که ( » تضاد عمده « امپرياليسم حواله داده می شد و 
ن دشم« هم از کانال مبارزه  خلق با ) مبارزه برای حل آن تقدم دارد 

تضاد « . يعنی حکومت وابسته به امپرياليسم شاه می گذشت» عمده 
بعنوان تضاد عمده  در استراتژی چريک ها و » خلق و امپرياليسم 

همينطور آن مضمون صرفا استقالل طلبانهء خلقی  و نه ضد سرمايه 
داری اش، عالوه بر استنتاج از خصلت کمپرادوری سرمايه داری 

 فضای آن روز جهانی به ذهنيت انقالبيون ايران، تا حد زيادی از
ر بود از مبارزات ضد استعماری و ايران وارد می شد، فضائی که ُپ

الجزاير، کوبا، ويتنام، فلسطين، اريتره، : رهائی بخش در سراسر دنيا
  .ظفار و غيره

************************ 
ی فضای آن روزی جهان به اين دليل در شکل دادن به ذهنيت عموم- 

و تحليل ها و خط مشی مبارزان چپ نوين ايران نقش تعيين کننده ايفا 
می کرد که اين چپ از ورشکستگی حزب توده و اضمحالل جبهه 

به همين . ملی و در فضای سرکوب فکری داخلی داشت رشد می کرد
دليل اگر چه ايران کشوری مستعمره نبود، اما ضد امپرياليسم 

لی، ميهن پرستانه و ضد استعماری انقالبيون اش بيش تر خصلت م
. داشت تا ضد امپرياليستی، به همين دليل هم فرا طبقاتی و خلقی بود

  .هم  با همين پوپوليسم انطباق داشت» چريک فدائی خلق « نام 
*************************  

اين جنبش از دل جنبش کارگری يا حتا در پيوند با آن به وجود  - 
.  اجتماعی جنبش خرده بورژوازی راديکال بودنيامده بود و به لحاظ

در اينجا هم اگر مقصری بايد معرفی شود، عقب ماندگی و ضعف 
  .جنبش کارگری است که امکان پرچمداری به خرده بورژوازی می دهد

************************  
بعد از آزادی از زندان چه احساسی داشتم ؟ آيا آنچه می ديدم شبيه  - 

تا .  وبعد چه شد ؟احساس اوليه گيجی و سرسام بوديک رؤيا نبود
زن های ................. . مدتی جهات جغرافيائی ام را پيدا نمی کردم

می » مرگ بر شاه« خانه دار در خيابان ها مشت پرتاب ميکردند و 
  .گفتند

. ساواکی ها بجای چريک ها در خانه های تيمی زندگی می کردند
وقتی به . کردند و به داد هم می رسيدندمردم به همديگر کمک می 

ديدار کارگرانی که با آن ها در کارخانه کارکرده بودم شتافتم، يکی 
از آن ها مرا شب به خانه اش برد و موقع خواب، بسته ای را به زير 

 ماه ١ ٠  تا ٨ده هزار تومان بود، معادل شايد . تشک من ُسراند
 را کرده ايم و تو برای ما ما زندگی مان« : گفت . حقوق يک کارگر
من . »اين سهم توست تا خودت را پيدا کنی . به زندان رفته ای

احتياج هم داشتم و قبول کردم ولی بعنوان قرض و خرد خرد پس اش 
طنز روزگار را ببين که چندی بعد افسری پزشک و بسيار . دادم

از کاخ پولدار از آشنايان خانوادگی ام که بعد از فرار پهلوی ها يکی 
های اشرف را خريده بود که بنا بر روايات، فقط هشت ميليون تومان 

 چلچراغ کريستال داشت، مرا به خانه اش -  به قيمت آن زمان –
دور از چشم مهمانان ديگر مرا . دعوت کرد و گفت کار مهمی دارد

به زير زمين برد و دويست تومان مچاله شده را در کف دست من 
خدا پدر تو را : ا هم دور آن تا کرد و گفت گذاشت و انگشتانم ر

. او مرا فرستاد درس خواندم و هميشه مديون اش هستم. رحمت کند
اگر باز هم چيزی الزم . از زندان بيرون آمده ای حتمًا احتياج داری

حتا اين آدم هم به فکر کمک به زندانی سياسی . »داشتی خبرم کن
  !افتاده بود

! انقالب بود.  ده بود و داشت می شدباری، همه چيز زير و رو ش
حق با تو است، شبيه يک رؤيا بود ولی افسوس که خيلی زود تبديل 

  !به کابوس شد و کابوس، به واقعيت
« کابوس برای من از روزی شروع شد که در تظاهرات، پالکارد 

را ديدم و وقتی » مرگ بر مثلث کمونيزم، امپرياليزم، صهيونيزم 
دانشجوی « ه تهران نزديک می شد، شعار تظاهرات به دانشگا
سر » ! زندانی مسلمان آزاد بايد گردد« ؛ »! مسلمان آزاد بايد گردد

شعارها ی غليظ اسالمی و سردمداری آخوندها و عکس . داده شد
  .های خمينی روز به روز امواج توده ها را تسخير می کردند

**************************  
منتها اين بار مضمون مبارزه . ادامه می داديمبايد به مبارزه خود  - 

هر روز که می گذشت، خود را بيش تر در . ما هم  فرق کرده بود
يا بايد همرنگ جماعت . برابر جريانی که راه باز می کرد می ديديم

اين دومی تنها گزينه . می شديم، يا خالف جريان حرکت می کرديم
بيون می بايست خود را در حاال ما انقال. ممکن برای امثال من بود

برابر توده های انقالب کرده  قرار می داديم که به بيراهه شان می 
البته تا مدتی تلخ و شيرين در هم آميخته بودند و گوارائی .کشاندند

فرار شاه . انقالب هنوز بکلی با زهر ضد انقالب از ميان نرفته بود
  .يکی از اين شيرينی ها بود
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 سياسی جاری، به اين مسائل گره –ه طبقاتی  محور مختصات مبارز- 
در تحليل اين مسائل اساسی و حياتی » راه کارگر« خورده بودند و 

  .بود که خوش درخشيد
 ************  

معيار ما ماهيت قدرت سياسی و جهت گيری آن در قبال نظام مسلط  - 
تحليل ما اين بود که قيام مسلحانه در .  اجتماعی بود–اقتصادی 

داختن رژيم سياسی قبلی پيروز شده ولی سرنوشت انقالب را نه بران
سرنگونی نظام پيشين بلکه نظامی که جای آن را می گيرد تعيين می 

علی رغم پيروزی قيام، انقالب بخاطر به قدرت رسيدن يک . کند
  .نيروی ضد انقالبی ديگر، شکست خورده است

*************  
از پيروزی قيام و شکست برای بسياری، سخن گفتن همزمان  - 

  .انقالب، آشفته فکری و تناقض گوئی جلوه می کرد
 تحليل ماهيت طبقاتی دولت جديد از - ) بناپارتی ( دولت استثنائی 

  گرهی ترين مسائل و اختالفات بود
*************  

نوع »  دولت های استثنائی« راه کارگر، دولت جديد را از زمره  - 
هجدهم برومِر «  نمونه آن را مارکس در بناپارتی ارزيابی کرد که

در وضعيت تعادل فلج شدگی يا . ارائه داده است» لوئی بناپارت
بورژوازی و ( تعادل منفی دو طبقه اصلی در جامعه سرمايه داری 

که هيچيک قادر به اعمال اراده و هژمونی خود برجامعه ) پرولتاريا 
ود قدرت را به نيستند، يک گروه ويژه با منافع حکومتی خاص خ

اين علمی ترين و واقعی ترين توصيف  وضعيت . دست می گيرد
ايران و دولت برخاسته از انقالب بهمن بود که در آن، بورژوازی 
ضعيف و عقيم ايران از قدرت صوری ئی هم که در لوای 
ديکتاتوری شاه داشت خلع شده و فاقد هرگونه هژمونی و توان اعمال 

ر طرف ديگر هم طبقه کارگر ضعيف تر از اراده بر جامعه بود، د
آن بود که بتواند اين خأل را به نفع خود پر کرده سکان تحوالت 

  .....انقالبی را به دست بگيرد
در اين بحران هژمونی بود که بخشی از روحانيت شيعه با تکيه بر 
اعتبار آيت اهللا خمينی بخاطرپانزده خرداد و خصومت اش با شاه، و 

فتن اهرم های ايدئولوژيک و مساجد و تکايا و سنت های با به کار گر
  .مذهبی، توانست رهبری توده ها را به دست گرفته و به قدرت برسد

 از برجسته ترين و مجادله - » کاست حکومتی روحانيت « 
برانگيزترين تحليل های منحصر به فرد راه کارگر، اين بود که 

ر که همه ديگران می  يا آنطو- قدرت دولتی نه در دست بورژوازی 
  در دست اين يا آن اليه خرده بورژوازی، بلکه در دست - پنداشتند 

در . »کاست حکومتی روحانيت « : است» کاست حکومتی « يک 
حقيقت، آن گروه اجتماعی با منافع حکومتی خاص خود که دولت 
استثنائی و بناپارتی را ايجاد می کرد، روحانيت شيعه با  زعامت خمينی 

به تشريح و توضيح اين » کاست حکومتی « جزوه ای با عنوان . بود
مفهوم و مصداق آن در رابطه با قبضه قدرت سياسی به دست بخشی از 
روحانيت پرداخت و اين توضيح هم داده شد که ما روحانيت را يک 
کاست نمی دانيم و موضوع شباهتی به کاست های هندوستان ندارد بلکه 

نظر است که در آن نه همه روحانيت شيعه يک کاست حکومتی مورد 
 به همين دليل – و نه همه متعلقين به آن روحانی اند ,جزو کاست است

اين تحليل درخشان که هر چه . هم به آن کاست روحانيت گفته نمی شد
زمان گذشت صحت خود را بيش تر به اثبات رساند، در آن زمان با 

را  هم غير » ومتی کاست حک« .حمالت گسترده ای رو به رو شد
طبقاتی و هم تحليلی غير مارکسيستی می ناميدند و کم نبودند کسانی که 

مثل ( » کاِست حکومتی « آن را يا از روی نادانی و يا برای استهزأ، 
  ! تلفظ می کردند) کاِست نوار موسيقی

 از تحليل های مهم و فراموش ناشدنی راه کارگر، –چشم انداز فاشيسم  -
تحليل تفصيلی راه کارگر درتوضيح . شم انداز فاشيسم بودپيشبينی چ

زمينه های اقتصادی و اجتماعی انقالب، ماهيت طبقاتی قدرت سياسی 
که در ( جديد، وظيفه آن درقبال نظام مسلط بهره کشی وچشم اندازجامعه 

» فاشيسم، کابوس ياواقعيت؟«هفت جزوه پياپی با عنوان 
بر اين که حکومِت برخاسته از انقالب، با تأکيد ) منتشرشد١٣۵٨درپائيز

برای پاسداری از شرائط تسلط و بهره کشی سرمايه دارانه، به مشت 
آهنين دربرابر انقالب احتياج دارد واين درحالی است که از قدرت عظيم 

  . بسيج توده ای برخوردار است، آژير فاشيسم را به صدا درآورد
***********  

ز خطر توده های خانه خراب و بر انگيخته نجات نظام سرمايه داری ا -
مثال بعد از ويرانی ها و بيکاری ( يا به پا خاسته در يک شرائط بحرانی 
برهم زدن صف بندی : از طريق) های بعد از جنگ، يا در يک انقالب

های طبقاتی با توسل به پوپوليسم و تبديل توده ها به گلّه های تحت 
يج توده ها با يک ايدئولوژی فرا رهبری يک شخصيت کاريزماتيک؛ بس

، در آوردن همه نهادهای )ناسيوناليسم، يا نژادپرستی، يا مذهب( طبقاتی 
دولتی، مدنی و خصوصی به انقياد ايدئولوژی رسمی و حکومتی؛ وعده 
برآورده شدن همه خواسته های توده ها در صورت پيروزی بر دشمنان؛ 

اميگری؛ سازماندهی دشمن تراشی های خارجی و روی آوری به نظ
گروه های رسمی و غير رسمی ترور و ضربت؛ کشتار کمونيست ها و 

و برخی ديگر از اين رديف ... سنديکاليست ها و فعاالن دموکرات؛ 
خصائص عمومی فاشيسم به بارزترين صورت در رژيم جمهوری 

  .اسالمی  از همان ابتدا ظاهر شدند و به خصلت ديرپای آن تبديل گشتند
*************  

» راه کارگر«  هنگامی که خيلی ها فاشيسم را کابوسی می دانستند که  -
در خإلِِ هژمونی ی دو طبقه » کاست حکومتی« به آن دچار شده است، 

، توده )طبقه کارگر و طبقه بورژوازی(اصلی ی جامعه سرمايه داری 
برای ) مذهب(های عاصی از ستم و بی افق را  زيرچتری فراطبقاتی

م کوبيدن انقالب بسيج می کرد؛ و اين چيزی جز نوعی از فاشيسم دره
  .نبود

  قبول شکست انقالب علی رغم پيروزی قيام و درک دولت استثنائی و 
بناپارتی برای عادت کردگان به مارکسيسِم جدول ضربی و هضم کاست 
حکومتی برای جويندگان تحليل های راحت الحلقومی بسيار دشوار بود و 

.  ما را به تحليل غير مارکسيستی و فراطبقاتی متهم می کردنددر نتيجه
. راه کارگر بدون اين تحليل ها ويژگی و تمايز خود را از دست می داد

به همين دليل، راه . برای راه کارگری شدن فهم اين قضايا الزم بود
ممکن است اين . کارگر راه خود را دشوارتر از ديگران باز می کرد

سد که  بحث های راه کارگر در آن دورهء توفانی که طور به نظر بر
نبردهای  سياسی داغ و سرنوشت ساز در سراسر جامعه در جريان 
داشت، بيش تر خصلت آکادميک و روشنفکرانه داشته اند تا سياسی؛ اما 

گرهی ترين و حياتی ترين نياز . اين نادرست ترين داوری می تواند باشد
 دورهء توفانی يافتن درکی درست از سياسی و حتا عملی چپ در آن

موقعيت انقالب، شناخت درست از ماهيت طبقاتی دولت و خصلت قدرت 
 سياسی، از اساسی ترين نيازهای سياسی –اين نبرد نظری .  حاکمه بود

و عملی آن دورهء آشفته فکری و گيج سری بود و همين، قبل از هر چيز 
مان سياسی انقالبی را بعنوان يک ساز» راه کارگر« ضرورت وجودی 

  . توجيه می کرد
نيستند، » راه کارگر« ها بازگوئی تاريخ » فالش بک « اگر چه اين  -

ولی در همينجا الزم می دانم  اين حقيقت تاريخی را نگفته نگذرم که همه 
اين تحليل های درخشان که به ايجاز به آن ها اشاره کردم، به رفيق محمد 

اين را می گويم چون در آن دوره به . رضا شالگونی تعلق داشتند
مالحظات امنيتی و بنا بر فرهنگ حاکم بر چپ زير زمينی، نام 

رفيق محمد رضا شالگونی . نويسندگان حتا بصورت مستعار ذکر نمی شد
در واقع بولدوزری فکری بود که راه ناهموار و ناشناخته را باز می 

راه « ش جمعی، بدون سهم هر تک تک راه کارگری ها در تال. کرد
راه « ، آنی نمی شد که شد، اما بدون محمد رضا شالگونی، »کارگر
  .نمی توانست وجود داشته باشد» کارگر

انقالب ُمرد، « باری، ما به محض تأسيس جمهوری اسالمی با شعار  -
 ٩ ٨ شعار غير مستقيم سرنگونی در شرائط حمايت -» !زنده باد انقالب

وضع اپوزيسيونل انقالبی خود نسبت به  م-درصدی مردم از حکومت 
به اين . رژيم جديد و حرکت در راستای يک انقالب ديگر را اعالم کرديم

به قدرت سياسی برآمده از انقالب توده » ! نه« ترتيب، از همان ابتدا با 
به همه » ! نه« به امواج سهمگين توده های متوهم، و با » ! نه« ای، با 

گان اين حکومت و تئوريزه کنندگان  چپ و طرفداران و توجيه کنند
راست داخلی و بين المللی حمايت از آن، حرکتی خالف جريان را آغاز 

 ايدئولوژيک سنگين و پيگير با حزب توده و با -مبارزه سياسی . کرديم
آن، بخشی » اکثريت « سازمان چريک های فدائی خلق و سپس جناح 

» راه کارگر«  جانبه و راديکال چشم پوشی ناپذير و مهم از مبارزه همه
با جمهوری اسالمی و مقاومت در برابر استقرار فاشيسم مذهبی بود که 

  .اين ها فرش قرمز زير پايش باز می کردند
**************  

« ما چپ ها پيش از انقالب در بحث های مربوط به انقالب، با مقوالت  -
بوده ايم اما به  پيوند خيلی درگير » شرائط عينی و شرائط ذهنی انقالب 

اين ها سه ( با توده ها، کار در ميان توده ها و کار در مقياس توده ای 
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شکست چپ و پيروزی روحانيت در . کم تر توجه می شد) چيز اند 
من فکر . انقالب و شکست چپ بعد از انقالب در همين جا ريشه داشت

فاوت اند نبايد می کنم عامل ذهنی و عينی را در عين حال که دو چيز مت
همانطور که می گوئی، تحليل .  مستقل از يکديگر ديد و بررسی کرد

صحيح از شرائط سياسی و اجتماعی برای تغيير جريان تاريخ الزم است 
 و اگر يک جريان يا حزب سياسی، ولی تاريخ را توده ها تغيير می دهند

 نفوذ توده ای توده ای نباشد يعنی پايگان توده ای يا امکانات و ابزارهای
نداشته باشد، با بهترين و درست ترين تحليل ها نمی تواند کار زيادی از 
پيش ببرد و ای بسا همان توده ها با جهل و توهم و عقب ماندگی شان به 

 ،توده. دنبال مرتجعين می افتند و تاريخ را در جهت قهقرا تغيير می دهند
 نمی توانند ،وده ایبدون رهبری صحيح و رهبران نابغه بدون نفوذ ت

  .تاريخ را در جهتی انقالبی تغيير بدهند
*************  

چپ ها چرا در آن فضای انقالبی که هميشه آرزويش را داشتند و  -
  خواب اش را می ديدند نتوانستند رهبری انقالب را به دست بگيرند؟

قضيه اينطور وانمود می شود که گوئی اوضاع بر وفق مراد پيش ... . 
رفته و خمينی ناگهان از کمينگاه بيرون پريده و سوار انقالب شده می 
من معتقدم !  سئوال اين است که چرا چپ ها نتوانستند سوار شوند؟! است

که چپ ها اگر هم بهترين تئوری ها، جذاب ترين برنامه ها و درست 
ترين تحليل ها را می داشتند، چون فاقد امکانات برای توده ای کردن اين 

ه ها بودند، بازهم  نمی توانستند جريان انقالب را در سمتی که می ايد
  .خواستند تغيير بدهند

*************  
  !روحانيت توده ها و انقالب را با خود برده بود؛ داستان الک پشت و خرگوش  -

به اين دليل توانست با از راه رسيدن اسب انقالب بر ) شيعه ( روحانيت 
روحانيت همه .  دهه ها پيش حاضر يراق بودپشت آن سوار شود که از

ابزارهای الزم را از مدت ها پيش در اختيار داشت تا در وضعيت 
انقالبی، به سرعت از يک دستگاه دينی به يک حزب سياسی توده ای 

  .تبديل شود
حزبی همانطور که گفتم نه در شکل و شمايل احزاب کالسيک، اما با  -

تبليغ و سازماندهی و بسيج : توده ای همه کارکردهای اساسی يک حزب 
و رهبری توده ای؛ حزبی که قادر بود حرکات مردم و رهبری آن ها را 
در سراسر کشور در مقياس وسيعی سانتراليزه کند و در عرض يک 

به اين خاطر .  روز شعارها و تاکتيک هايش را سراسری و توده ای کند
« يرد و اين رويداد با است که توانست رهبری  انقالب را به دست بگ

  . زمين تا آسمان فرق دارد» قاپيدن « و » سوار شدن
*************  

خواهم نتيجه بگيرم که اوًال عامل ذهنی و يا حزب مشعلدار تاريکی،  مي-
بدون پيوند ارگانيک با توده ها، بدون حضور فيزيکی  و مداخله گری در 

ارها و امکاناتی برای زندگی و مبارزات جاری آنان، بدون داشتن ابز
تبليغ و آگاهگری در مقياس توده ای و بدون داشتن اهرم ها و مفاصلی 
برای بسيج کردن و سازماندهی حرکات آن ها، نمی تواند تأثير گذاری 
چشمگيری داشته باشد تا چه رسد به تغيير مسير تاريخ؛ و ثانيًا تدارک 

باطی و اهرم های اين حضور و پيوند با توده ها و تعبيه مفاصل ارت
دخالتگری و سازمانگری بايد پيش از فرا رسيدن موقعيت انقالبی 
صورت گرفته باشد تا  به هنگام در رسيدن توفان انقالب، بتوان سريعًا 

  .توده ای شد و در مقياس توده ای کار کرد
*************  

امروز گرايشی در حال دامن گرفتن است که در حساب کردن روی  -
 از آن سر بام می افتد، گرايشی که تحت عنوان دفاع راديکال از توده ها

دموکراسی و با ادعای بازگشت به مارکس و ايدهء خود رهانی، همين 
اصل مارکسيستی را تخطئه می کند؛ زيراب حزب و تشکل طبقاتی و 
رهبری انقالبی را می زند و مدعی است که توده ها قادر اند خودشان 

 دوران حزب و سازماندهی حزبی به سر آمده و خود را رهبری کنند؛
جای صف بندی مستقل » جنبش جنبش ها« جنبش ها  جای  احزاب و 

اين ها اصل مارکسيستی خود رهانی را ! طبقاتی پرولتاريا را می گيرند
با اين ايدهء بکلی باطل عوضی گرفته اند که گويا توده ها نيازی به 

شرائط  رهائی، قادر به يافتن راه، و ک رهبری ندارند و خودشان قادر به در
  !قادر به رهبری خودشان هستند

************  
 اگر بدون فيلتر ايدئولوژيک و احساسی و آرمانی به وضعيت ابژکتيو -

 هم از لحاظ سطح تشکل، هم لحاظ سطح -امروزين کارگران ايران 
به  نگاه کنيم؛ اگر –) و نه فقط آگاهی طبقاتی ( فرهنگی و آگاهی 

وضعيت بمراتب نازل تر توده های ساقط شده و حاشيه ای، به انبوه 

زحمتکشان و روستائيان نگاه کنيم که در فقر فرهنگی و جهل و خرافات 
مذهبی دست و پا می زنند، آنوقت خواهيم ديد که معنای عملی اين ادعا 
که توده ها احتياج به حزب و رهبری ندارند و می توانند خودشان را 

ی کنند چيزی جز رها کردن آن ها در بی افقی و نوميدی و بی رهبر
و سپردن آن ها به رهبری مرتجعين ) به معنی لغوی کلمه ( چاره گی 

آمريکائی و وابسته » ناجيان« حاکم و يا شيادان سياسی ديگر و از جمله 
برگرديم به سئوال تو که جوانان و کارگران ......  به امپرياليسم نيست

به صحنه سياسی استقبال کردند و در " راه کارگر"  ورود  چگونه از
پاسخگويی به نيازهای سياسی و تئوريک با چه مشکالت و معضالتی 

  روبرو بوديم؟
اگر پاسخ ها به مسائل جامعه فقط برای ثبت در تاريخ نباشد و بخواهد  -

در اين مقياس . در تغيير جامعه مؤثر افتد، بايد جامعه را پوشش بدهد
بته دايره پوشش تبليغی ما بخاطر محدوديت امکانات مالی، ال

 ٠تا ( بسيارکوچک تر از رژيم و حاميان اش مثل حزب توده و مجاهدين 
بود ولی با اين حال مواضع مان ) اکثريت(و فدائيان  ) ٦ ٠ خرداد ٣

سريعًا در گستره ای فراتر از امکانات تبليغی مستقيم خودمان پخش می 
 کانون بحث ها و جدل های سياسی و تئوريک نيروهای شد و غالبًا در

 .سياسی کشور قرار می گرفت
  درصدی توده های مردم از خمينی ٩ ٨نه حمايت بقول معروف  -

مرعوب مان می کرد و نه زرادخانه  تئوريک آکادميسين های گردن  
کلفت شوروی هيپنوتيزه مان می کرد که حزب توده و فدائيان اکثريت می 

اسالمی ند امثال ما را با اتوريته آن ها به حقانيت حمايت از رژيم کوشيد
  .در همه جبهه ها می جنگيديم و با اعتماد به نفس کامل. وادارند

************  
ارگان سازمان چريک های فدائی خلق ما را بخاطر " کار" نشريه  -

  ......مخالفت با جمهوری اسالمی به ناسيونال کمونيسم متهم کرده
  :جواب داد» !رفقای فدائی زمان را دريابيد« در مقاله »  راه کارگر«

نيستيم و به انترناسيوناليسم " ناسيونال کمونيست" ما ! رفقای عزيز« 
ما از دستاوردها و تجربيات . پرولتری و جنبش های انقالبی وفاداريم

ر همه زحمتکشان جهان می آموزيم، ولی با اين که ادعا نداريم می دانيم د
کائنات چه می گذرد، هرگز نمی گوئيم چون جنبش ما نو پا و جوان 

ما بايد خودمان تشخيص بدهيم و . است، پس نبايد خود تصميم بگيرد
پرولتاريای ايران فقط از اين طريق می تواند . خودمان تصميم بگيريم

  .پخته شود
*************  

انقالب، مسئله قدرت همانطور که قبًال گفتم، گرهی ترين مسئله کليدی   -
» رزمندگان « به  » راه کارگر« انتقاد . سياسی و تحليل حاکميت بود

عمدتا در اين زمينه بود که نمايندگی سياسی را نه بر مبنای تعّين طبقاتی 
 که بطور –گروه های اجتماعی بلکه بر اساس موضع گيری های سياسی 

«  جريان که بر خالف اين.  بيان می کرد–مقطعی می توانند تغيير کنند 
خمينی و دستگاه اش را قدرت برتر در دولت می » سازمان پيکار

دانست، آن را نماينده خرده بورژوازی سنتی مرفه ارزيابی می کرد که 
چون آينده اش را در سرمايه داری می بيند، هرگز نمی تواند بطور 
قطعی به ستيز با آن برخيزد و به دست خود ريشه به تيشه خويش 

 .»قدرت در دست کيست؟« : يکی از مرافعات ما اين بود که ....... بزند
************  

» پيکار « در رابطه با موضع در قبال جنگ ايران و عراق، حق با  -
بود که آن را جنگی غير عادالنه ارزيابی می کرد و ما اشتباه می کرديم 

  . و زود پی به اشتباهمان برديم و آن را اصالح کرديم-
************  

 مبارزه با يک قدرت امپرياليستی را نبايد با مبارزه با امپرياليسم اشتباه -
کرد؛ همچنان که مبارزه با يک حکومت ضد دمکراتيک را نبايد با 

  .رقرار کردن دموکراسی يکسان گرفتمبارزه برای ب
به اين موضوع آگاهی داشت و به محض » راه کارگر« ............... . 

ر سفارت آمريکا و گروگان گيری ديپلمات های آمريکائی که ماشين تسخي
آن را تحت عنوان ) اکثريت(تبليغاتی رژيم خمينی و توده ای ها و فدائيان

در بوق هايشان دميدند، طی » مبارزه ضد امپرياليستی امام خمينی« 
سلسله تحليل ها و مقاالتی به افشای ضد امپرياليستی نبودن آن حرکت و 

ضد خلق نمی تواند ضد امپرياليست « : رژيم پرداخت و با شعارهایاين 
» مبارزه با امپرياليسم از مبارزه طبقاتی جدائی ناپذير است « و » باشد 

رهبری طبقه کارگر، تنها ضامن پيروزی مبارزه ضدامپرياليستی « و 
ترسيم »  ضد امپرياليسم « مرزهای خود را با آن باصطالح » خلق است

  .کرد
*************  
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جزء « در تحليل های خود استقالل سياسی رژيم را » راه کارگر«  -
ارزيابی کرده و ) همان دندان سفيد الشه خر متغفن( » مثبت در کل منفی

دفاع از استقالل سياسی را نه دفاع از حکومت ضد انقالبی، بلکه دفاع از 
 دموکراتيک استقالل سياسی ايران بمثابه يکی از اساسی ترين مطالبات

مردم ايران می دانست که از برکت قيام به دست آمده 
» دفاع از ميهن « در تاکتيک » راه کارگر« ...................... بود

بطور اکيد و صريح بر استقالل از رژيم تأکيد داشت و هرگونه و هر 
شکلی  از اقدام و حرکت را که به نحوی به معنای تاييد و تقويت  

 مغاير با تاکتيک خود تلقی و آن را محکوم می کرد و بر حکومت باشد
اما  زمان . بايد عمل کرد» از پهلو « آن بود که نه با حکومت، بلکه 

به اشتباه بودن اين تاکتيک پی ببرد و » راه کارگر« زيادی الزم نبود تا 
دريابد که نه در جنگی کالسيک که فقط از طريق دولت سازمان داده می 

وجود » از پهلو «  صف مستقل و اقدام  مستقل و حرکت شود امکان
دارد، و نه اساسًا استقالل سياسی اين رژيم بمثابه دستاورد انقالب قابل 
دفاع است چرا که همين استقالل سياسی وسيله ای شده است در دست 
حکومت برای پس گرفتن همه دستاوردهای قيام و سرکوب مطالبات و 

مردم حاکميت ندارند و حکومت، خودش غاصب وقتی . نيروهای انقالبی
مستقيم حق حاکميت آنان در يک انقالب توده ايست، استقالل آن حکومت 
نمی تواند به حساب دستاورد انقالب يا جزئی از مطالبات دموکراتيک 
مردم گذاشته شود تا چه رسد به اين که همين استقالل سياسی، همين 

هم حربه هائی » !مپرياليستیضد ا« جنگ و همين مبارزه باصطالح 
بشوند برای سرکوب همه مطالبات و مبارزات مستقل و ترقی خواهانه 
اجتماعی، سياسی، دموکراتيک و ضد امپرياليستی مردم از جمله حق 

  . حاکميت  و استقالل شان
به کارگران را » افزايش توليد«و رهنمود » دفاع ازميهن«ما شعار -

لط بودن اين شعارها متقاعد شديم وضمن داديم و پس از مدتی هم به غ
دوره اول، ( انتقاد صريح وعلنی ازخودمان درنشريه راه کارگر

آن ها را پس گرفتيم و کنگره اول سازمان نيز علنًا شعار ) ١٠٠شماره
 را مورد انتقاد قرارداد واز آن ابراز  »دفاع از ميهن« ناسيوناليستی 
 راه کارگر درجنگ، خطائی جنائی خطای...................... تأسف کرد

يعنی در دفاع از جمهوری اسالمی » اکثريت «ازجنس حزب توده و 
و . .......... نبود، خطای تاکتيکی در در دفاع از دستاوردهای انقالب بود

درهرجا وهر زمانی که حکومت اسالمی به دستاوردهای قيام مردم 
انون، هرحکم وهر راه کارگر در برابرهرسياست، هرق. تعرض می کرد

اقدام ارتجاعی، ضد کارگری و ضد مردمِی حکومت اسالمی، بی درنگ 
وبی هيچ مالحظه ای به افشاگری، به اعتراض و به مبارزه برخاست و 

  .قربانيان بسياری داد
************  

بعد از چنين بررسی مشخصی است که می توانيد تاکتيک همسوئی يا  -
، بی طرفی، يا گشودن يک جبهه سوم در ائتالف با يکی از طرفين جنگ

  .برابر هر دو طرف را اتخاذ کنيد و نه صرفًا از ماهيت طرفين جنگ
جنگ فقط سوژه مباحثات نظری ميان احزاب  در باره ماهيت ...... 

طرفين جنگ و اتخاذ تاکتيک ها نيست؛ سوژه اصلی هر جنگی، مردم 
خاذ کنيد و هر اصول تئوريکی هر تاکتيکی که ات....................... اند

که موضع تان در برابر يک جنگ معين بر آن ها استوار باشد، بايد در 
 که يکی از مهم ترين جنبه های جنگ –جنگ برای اقناع و جلب توده ها 

 شرکت کنيد، –است و همه طرفين جنگ می کوشند در آن فاتح باشند 
  . باشيدحتا اگر تاکتيک بی طرفی در جنگ را اتخاذ کرده 

اما توده های مردم را با بحث های تئوريک و انتزاعی و نقل قول ها و 
شما هر چقدر هم که از ارتجاعيت . شواهد تاريخی نمی شود مجاب کرد

و ضد انقالبی بودن هر دو طرف جنگ حرف بزنيد، به خودی خود 
برای اقناع مردمی کفايت نمی کند که به خطا تصور می کنند منافع شان 

.................. ل پيروزی اين يا آن ارتجاع در جنگ خواهد بودمحصو
ردی که فکر می کند آمريکا هر عفريت آدمخواری هم که باشد، مثًال آن کُُ

باالخره امروز جالل طالبانی رئيس جمهور عراق شده است و در 
کردستان عراق هم کردها کيا و بيائی پيدا کرده اند که در زمان صدام 

را نمی ديدند، کم تر به آنچه بر سر عموم مردم عراق و آينده خواب اش 
  .شان آمده است دل نگران است

*************  
ما  ارتجاعيت دو طرف جنگ را به مردم خاطر نشان کنيم بلکه بايد  -

متوجه و بطور مستدل متقاعدشان کنيم که اگر چه منافع عمومی مردم و 
سم آمريکا مورد تهديد است، اما حفظ موجوديت ايران از طرف امپريالي

دفع اين تهديدات و خطرات امپرياليستی و دفاع از منافع عمومی مردم و 
حفظ موجوديت ايران به چه دالئل مشخص در ائتالف با جمهوری 

اسالمی ميسر شدنی نيست و برعکس، از طريق تشديد مبارزات سازمان 
رقی عليه اين يافته و سراسری همه جنبش های اجتماعی و سياسی مت

  .رژيم  امکان پذير است
*************  

به » راه کارگر « که » راه سوم« يا » صدای سوم « گمان می کنم  -
ی که می کوشد »نيروی سوم« سهم خود برای تبليغ آن تالش می کند و 

حول آن عليه رژيم جمهوری اسالمی و امپرياليسم بسيج کند تنها ناشی از 
ئط مشخص امروزی نيست بلکه از درسی هائی  روشن بينی اش از شرا

  .که از جنگ ايران و عراق گرفته است نيز متأثر است
*************  

سازمان مجاهدين خلق که بعد از مدت ها حمايت از رژيم خمينی و فقط  -
پس از نوميد شدن قطعی از شريک شدن در حکومت اسالمی خمينی به 

ازمان هدايت کننده نارضائی توده اپوزيسيون پيوسته و به  بزرگترين س
ای عليه حکومت آخوندی تبديل شده بود،  در اشتباه محاسبه موازنه  
نيرو برای قاپيدن قدرت از باالی سر مردم، به برگزاری رژه مسلحانه 
ميليشيا در تهران و عمليات ترور حکومتيان، از رئيس جمهور و نخست 

سپاه  روی آورد و سبب شد که وزير گرفته تا امامان جمعه و فرماندهان 
اعتالی انقالبی در نبردی نابرابر در يورش جنون آميز حکومت برای 

  .  قلع و قمع همه  نيروهای مخالف و حرکات مردمی در هم شکسته شود
************  

اما گمان می کنم  اشکال در ما بود که توقع ديگری از اين سازمان  -
ارزيابی می کرديم و » وکرات انقالبی دم« ما مجاهدين خلق را . داشتيم

 و بخصوص بعد از قيام در مورد ۵ ٠اين هرگز و ال اقل از سال های 
نه هر کس با يک حکومت استبدادی در . اين سازمان صدق نمی کرد

افتاد ضد استبداد و دموکرات است و نه هر کس اسلحه برداشت و خون 
در تمام دوران بعد از استراتژی سازمان مجاهدين . داد، راديکال است

 چه در دوره آستانبوسی خمينی و چه در دوره تعرض مسلحانه بعد -قيام  
 کسب قدرت سياسی از باالی سر مردم ولی با استفاده –  خرداد ٣ ٠از 

ابزاری از مردم بعنوان سياهی لشکر و گوشت دم توپ بوده است و 
لنين می . شته استماهيتًا تفاوتی با سياست های دوره های متأخر اش ندا

گفت در جامعه سرمايه داری نمی توان دموکرات انقالبی بود و از گام 
 اگر فقط همين معيار را در نظر می .برداشتن به سوی سوسياليسم ترسيد

مجاهدين نه . داشتيم از سازمان مجاهدين شناخت بهتری پيدا می کرديم
اليست ها حتا در تنها از سوسياليسم بلکه از ائتالف و همکاری با سوسي

زندان ها در برابر زندانبان و نيز حتا بر سر دفاع از آزادی ها و حقوق 
دموکراتيک در برابر تهاجمات حکومت خمينی می 

در تمام سال های بعد از قيام از هرگونه هماهنگی .................ترسيدند
و همکاری و ائتالف با چپ ها برای مقابله با سرکوب ها خود داری 

ردند و در هيچ موردی از تعرضاتی که به نيروهای چپ می شد از آن ک
 و با –ها حمايت نکردند و فقط بطور يکجانبه توقع حمايت شدن داشتند 

اين خطای .......... دست و دلبازی هم از طرف چپ ها حمايت می شدند
ارزيابی از مجاهدين در پوپوليسمی ريشه داشت که سازمان ما هم مثل 

انات چپ ايران به آن آلوده بود و چند ماهی  پس از عقب نشينی اکثر جري
جنبش توده ای و شکست اعتالی انقالبی بود که به  پوپوليسم اعالن 

  .جنگ داد و به فکر پااليش خود از آن افتاد
*************  

پوپوليسم در ريشه به معنی مردم گرائی، امروزه در فرهنگ سياسی  -
ی عوامفريبی سياسی و مترادف  ژورناليستی غرب به معن

Démagogieاما در فرهنگ مارکسيستی به معنی توده .  بکار می رود
. گرائی فراطبقاتی است و ما هم به همين معنی به کارش می بريم

پوپوليسم يک توده ستائی يا خلق ستائی است که اوًال مردم را بقول 
د و ثانيًا به مارکس مثل يک گونی سيب زمينی، يکدست و همسان می بين

وجود يک ذات و طبيعت دموکرات و انقالبی در توده باور دارد و ثالثًا 
ما اگر بجای . پرولتاريا می پندارد» متحد طبيعی « به همين دليل آن را 

تر که در فرهنگ سياسی ما متداول » خلق « از لغت » توده « لغت 
ر دوره مبارزات بوده است استفاده کنيم، چنين بينشی نسبت به خلق، چه د

چريکی و چه در بعد از انقالب بينش مسلط بود و خود ما هم تا مدتی به 
  .آن آلوده بوديم

 گفتم ضديت با امپرياليسم هم بيش تر ضديت ناسيوناليستی و ميهن  -
پرستانه با استعمارنو بود تا با نظام جهانی سرمايه داری، کما اين که در 

داری بود که مورد غضب و نفرين بود و ايران، اساسًا وابستگی سرمايه 
يعنی تضاد کار با سرمايه، مسئله آينده بود و مبارزه » تضاد اصلی « 

طبقاتی کارگران بايد در صف انتظار می ماند تا بعد از حل تضاد خلق 
  !.با امپرياليسم، نوبت اش برسد
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، خلق به آن بخشی از ملت گفته می »تضاد عمده«  با عزيمت از اين  -
د که در تقابل با امپرياليسم و دقيق تر بگويم، در تقابل با وابستگی ش

سرمايه داری ايران و نيز در تقابل با رژيم وابسته به امپرياليسم باشد؛ و 
نطفه فساد در اين بود که انقالبی بودن و دموکرات بودن تعريف اش را 

 هر پس هر کس و. از همين تقابل با امپرياليسم و وابستگی می گرفت
قشر و اليه اجتماعی که با امپرياليسم و با شاه وابسته به امپرياليسم تقابل 
و درگيری پيدا می کرد، ذاتًا و بی ترديد دارای خصلت و ماهيتی انقالبی 

و همين معيار بود که پوپوليست ها را در ! و دموکرات پنداشته می شد
هم با بورژوازی برابر خمينی که هم با شاه در افتاد، هم با آمريکا و 

 به - آن هم با حربه وابستگی شان به آمريکا -بزرگ و حتا با ليبرال ها 
  . سردرگمی انداخت و خلع سالح سياسی کرد

حزب توده هم که بمثابه دفتر ايرانی وزارت خارجه شوروی  -
ايدئولوژی و استراتژی و تاکتيک و سياست و اخالق و اگر الزم می شد 

برحسب منافع شوروی تفسير می کرد، دنيا را با قضايای هندسی را هم 
تقابل دو اردوگاه سوسياليسم و امپرياليسم توضيح می داد و در اين 
دستگاه تحليلی بود که حکومت واليت فقيه خمينی بخاطر گردن کشی اش 

لقب داده شد، » ضد امپرياليست« در برابر سلطه طلبی آمريکا نه تنها 
بودن، حکومتی خلقی و انقالبی » امپرياليستضد « بلکه به اعتبار همين 

را طی » نوعی راه رشد غير سرمايه داری « جا زده شد که گويا داشت 
همين استنتاج خصلت انقالبی و خلقی از ضد امپرياليست بودن، ! می کرد

نقطه اشتراک و تالقی تاريخی دو جريان متنافر يعنی حزب توده و 
حزب توده با نشانه رفتن همين پاشنه سازمان چريکهای فدائی خلق بود و 

زمان چپ را آشيل، توانست سازمان چريکهای فدائی خلق، بزرگترين سا
ن را به فاجعهء حمايت از رژيم ضد انقالبی و آمتالشی کند و اکثريت 

مجاب کند؛ » دفاع از شکوفائی جمهوری اسالمی « ارتجاعی خمينی و 
روئی مثل راه کارگر و پيکار و و با همين معيار هم بود که آن دو، هر ني

را که اين رژيم را ضد انقالبی و ضد خلقی ارزيابی می » اقليت « 
کردند، ضد انقالبی و عامل امپرياليسم دانسته و به اعضا و هواداران 
شان رهنمود شناسائی و معرفی آن ها به کميته های سپاه پاسداران را 

  .صادر کردند
*************  

  ی يا انقالبی بودن نيروهای اجتماعی چيست؟معيار ارتجاع -
مارکسيسم هيچ قشر طبقاتی و هيچ نيروی سياسی را ذاتًا ارتجاعی يا 

مرزهای ارتجاع را تنها از طريق شناختن راه . انقالبی نمی شناسد
تکاملی جامعه می توان تشخيص داد که در دوران ما و در ايران، رفتن 

ودن نيروهای اجتماعی در جامعه انقالبی ب. به سوی سوسياليسم است
سرمايه داری نه از تهيدستی و خانه خرابی، نه از تقابل با سرمايه 
بزرگ، نه از دشمنی با امپرياليسم، نه از روياروئی با يک نيرو يا 
حکومت ارتجاعی و نه از هيچ ذات و فطرت طبيعی يا اکونوميستی 

ارتجاعی، با استبداد، هر مبارزه و تقابلی با هر نيروی . نشأت نمی گيرد
با امپرياليسم، با سرمايه، و حتا هر مبارزه ای برای نجات از تهيدستی و 
خانه خرابی و هر برنامه ای در جهت بهبود شرائط زندگی مردم و رشد 
نيروهای توليدی جامعه که از موضع ضديت با پرولتاريا بوده و در 

خرابکاری کند، سازماندهی مبارزه طبقاتی و سوسياليستی کارگران 
هر قشر و نيرو و حزبی به دليل اتحاد با پرولتاريا و به . ارتجاعی است

  .ميزان نزديکی اش به مواضع پرولتاريا می تواند انقالبی به حساب بيايد
  آيا طبقه کارگر متحد طبيعی دارد؟ چه کسی متحد پرولتارياست؟ -

ائمی ندارد، انگستان دوست دائمی و دشمن د« وينستون چرچيل می گفت 
او به اين ترتيب پرنسيپ اتئالفات بورژوازی را بدون . »منافع دارد

همين با مضمون طبقاتی . رودربايستی اخالقی فرموله کرده است
طبقه کارگر متحد طبيعی . متضادی در مورد پرولتاريا هم صدق می کند

هيچ نيروئی هر اندازه هم تحت ستم و محروم . و ذاتی و نامشروط ندارد
و نيمه پرولتر، صرفًا بخاطر موقعيت اقتصادی يا اجتماعی يا سياسی اش 
و مستقل از موضع گيری های بالفعل اش در مبارزه طبقاتی متحد 

هر نيروئی تنها در صورت گرويدن به . بالفطره طبقه کارگر نيست
هيچ نيروی غير . مواضع پرولتاريا می تواند متحد او به حساب آيد

د و نمی خواهد مواضع خود را کامًال ترک کند و به پرولتری نمی توان
مواضع پرولتاريا بپيوندد؛ پس هر نيروئی به ميزانی و تا زمانی که 
مواضع پرولتاريا را می پذيرد می تواند انقالبی و متحد پرولتاريا به 

گرويدن يک نيرو به اين يا آن موضع پرولتاريا در اين يا آن . حساب آيد
 يا آن ضرورت مبارزاتی، از آن نيرو يک انقالبی مقطع و بر سر اين

چنين نيروئی هر کجا و بر سر هر موضوعی که به مخالفت . نمی سازد
  .با مواضع پرولتری بپردازد، چهره ارتجاعی خود را آشکار می کند

طبقه کارگر البته با نيمه پرولترها و غير پرولتر ها هم مواجه است که 
طبقه کارگر . مطالبات عمومی، هم منفعت اندبا او هم سرنوشت يا بر سر 

هيچيک از آن ها را نبايد صرفًا به اين دليل متحد عينی يا طبيعی خود 
تلقی کند و نبايد برای عملی کردن اين اتحاد، از مواضع خود دست کشيده 
و به مواضع آن ها بپيوندد بلکه بايد آن ها را متحد بالقوه تلقی کرده و 

 مواضع خود تالش کند، که يکی از ملزومات آن برای جلب آن ها به
  . مبارزه با همه مواضع محافظه کارانه و ارتجاعی آن هاست

آيا همه جنبش های غير سوسياليستی و غير کارگری، ارتجاعی و ضد انقالبی  -
  اند؟

طبقه کارگر . از مرزبندی هائی که ذکر کردم نبايد چنين نتيجه ای گرفت
 غير پرولتری نه تنها ذی نفع است و حتا برای در بسياری از جنبش های

تسهيل مبارزه طبقاتی اش به موفقيت آن ها نيازمند است، بلکه خودش هم 
مسئله بر سر مضامين و جهت گيری . بايد فعاالنه در آن ها شرکت کند

هر جنبشی که با منافع پرولتاريا مقابله کند حتا . های اين جنبش هاست
م در آن شرکت داشته باشند، يک جنبش اگر همه طبقات جامعه ه

  .ارتجاعی است
  مالک هويت و مضمون فعاليت کمونيست ها چيست؟ -

کمونيست ها هويت شان را از ضديت با امپرياليسم، از ضديت با 
يا » خلق « استبداد، از مقابله با اين يا آن ارتجاع يا از تعلق داشتن به 

. حمتکشان اخذ نمی کنندازهمدلی با ستمديدگان و محرومان يا از ز
» اعتقاد « کمونيست ها هويت شان ايدئولوژيک نيست و آن را صرفًا از 

به طبقه کارگر هم نمی » ايمان« به مارکسيسم و يا بقول فدائيان خلق 
هويت کمونيست ها طبقاتی است؛ اما کمونيست ها هويت شان را . گيرند

ه جنبش رهائی طبقه نه از تعلق ساده به طبقه کارگر بلکه از تعلق ب
همين هويت است که کمونيست ها را از پوپوليست . کارگر اخذ می کنند

بر پايه اين هويت است که وظائف کمونيست ها معلوم . ها جدا می کند
می شود و استراتژی و تاکتيک هايشان  بر مدار اهداف و مقتضيات 

  .مبارزه طبقاتی کارگران تنظيم می شود
تی شرکت در مبارزات اقتصادی، سياسی و مضمون فعاليت کمونيس

تئوريک طبقه کارگر؛ داد ن آگاهی طبقاتی به کارگران در باره شرائط و 
مسير رهائی شان، کمک به تشکل يابی آنان بمثابه يک طبقه، و ياری 
دادن به آنان برای اتخاذ استراتژی و تاکتيک هائی است که کارگران را 

 که از آن عبور می کنند، در راستای در هر جادهء شاهراه يا سنگالخی
تبديل شدن از فروشندگان منفرد و پراکنده نيروی کار، به مقام طبقه 

کمونيست ها فدائی خلق نيستند، . حاکمه و رهانندهء کل جامعه هدايت کنند
اين است . ياوران کارگران در پيکار طبقاتی برای خود رهانی اند

 .مضمون فعاليت کمونيستی
ده هائی از مرزبندی های اوليه ما با پوپوليسم بود و طبعًا اين ها گزي

چون همانطور که گفتم خودمان هم بعنوان جزئی از جنبش چپ به آن 
آلودگی داشتيم، اين ها تا حدی مرزبندی با گذشته خودمان هم بود و ما را 
به جمع بندی ها  و تأمالتی واداشت که منشأ تحوالت بعدی نظری و 

    2007اکتبر              .شدند» راه کارگر « عملی ديگری در
…………………………………… 

  دی در اسانلو و مدمحکوميت 
 بيدادگاههای رژيم جمهوری اسالمی ايران

بنابر اطالع فعاالن کارگری سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، 
منصور اسانلو رئيس هيئت مديره و ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای 

به پنج سال و سه سال و نيم  احد، در يک بيدادگاه اسالمیکارگران و
 .زندان، بدون تجديدنظرخواهی، محکوم شده اند

اين احکام نشان ميدهد که جمهوری اسالمی ايران، در تداوم سرکوب 
، بگونه .... فعالين کارگری، زنان، دانشجويان، جوانان، معلمان، اقليت ها

ان يابی کارگران و زحمتکشان را ای هدفمند، سرکوب کسانی را که سام
پيگيرانه دنبال می نمايند، با شدتی بيش از پيش در دستور کار خويش 
قرار داده است و تا لحظۀ سرنگونی از تعقيب، پيگرد، آدم ربائی، سرکوب 
فعالين کارگری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفين پيگيرش دست برنخواهد 

 . داشت
 نمودن سرکوب های رژيم ضدانسانی نشريه راه کارگر، ضمن محکوم

بويژه کادرهای جنبش (  سياسی -جمهوری، بار ديگر به  فعالين اجتماع
هر چند . در رابطه با تلفيق مبارزه علنی و مخفی  هشدار ميدهد) کارگری 

که مبارزانی که در حاکميت رژيمی اين چنين ددمنش به فعاليت خويش 
 نتوانند موجوديت مستقل خود را به ادامه ميدهند آگاهند که، مردمانی که

. رژيم تحميل نمايند؛ سرنوشتشان جز فالکت، تحقير و بی حقی نخواهد بود
  منصور نجفی                                                                        

…………………………………  
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  کارگران نيشکرهفت تپه شوش بارديگر،
 .ر مديرعامل جديد شرکت نهادندبند  در براب) ٦(درشش قراری

  ما تا رسيدن به خواستهايمان
  !به اعتراضات خود ادامه ميدهيم

  اميرجواهری لنگرودی
.  مهرماه به اعتصاب خود پايان دادند١٨کارگران نيشکرهفت تپه در روز 

استه هايشان تاکيد و اعالم پايان اعتصاب ، همچنان برخ با)مهر١٩(روزبعد
ای اين اعصاب ، بازپس گيری حقوق های معوقه و دست آورده. ورزيدند 

رکت و برپايی تجمع روزهای پنجشنبه شهمچنين بيرون کردن مديرعامل 
  .بعد ازظهرها است که تحت عنوان مجمع عمومی از آن ياد می کنند

بعد ازپايان اعتصاب مهرماه ، ازسری خبرهای راديو برابری ازقول 
شفيعی . يريت شرکت است کارگران نيشکرهفت تپه ، جابجايی مد

چه : پرسش اين است . مديرعامل سابق رفت و مطيعی مديرعامل جديد آمد
  چيزی اين جابجايی را صورت داد؟

بيگمان مقاومت و ايستادگی کارگران نيشکرهفت تپه و عقب نشينی ننمودن 
کارگران ازطرح خواسته های سريع و روشن شان ، آرايش صحيح 

 خيابان وجنگيدن تمام عياربا کارفرما و ،خانهنيروهای خود درعرصه کار
نماينده دولت يعنی فرماندارو نيروهای ضد شورش وايستادگی درمقابل آنان 

  اطالع رسانی وسيع به جهان وهم طبقه ی های خود درسراسر ايران ،،
درقبال شکستن سکوت رسانه های دولتی وديگررسانه های جناحی درداخل 

ب نشينی و مجبوربه جابجايی اين مهره ها  رژيم وادار به عقکشور،
  . گردانيد

کارگران به درستی دريافته اند که تنها راه محدود سازی ، کمپانی های 
خصوصی و خودمانی سازی و يک جانبه گرايی کارفرمايان اقتصادی و 
صاحبان بنگاهها و آقازاده های مافيا صفت ، تنها تشکل و به صف شدن 

 همين آگاهی وسيله شد که .است مطالبات خويش خود، برای بدست آوردن 
" خواسته های خويش را با نه گفتن به تشکل شبه کارگری کارگران 

  .به تشکيل سنديکا اعالم داشته اندگفتن و آری " شورای اسالمی کار
 وضعيت دريافته اند که با توجه به  به تجربه مبارزاتی خويشکارگران

کای خبازان سقز، بمثابه تنها تشکل سنديکای مستقل شرکت واحد و سندي
سازمانيابی مستقل و موثرخودرا، عليرغم همه ی های مستقل، می توان 

موانع موجود، ازهمين امروزودرست زيرسرکوب جمهوری اسالمی پيش 
ترديدی نبايد داشت که اين کارعمدتا از مجاری فراقانونی . ببرند

ری ، دريافتند که می نمايندگان و پيشروان کارگ. امورصورت می گيرد 
بيداری و صف آرايی طبقاتی با بازخوانی قوانين و بهره گيری ازتوان 

 ،کارگران در بهبود شرايط کار و زندگی، درعمل نقش مثبت خويش را 
 راهی به سوی احقاق حقوق کارگر، ۵٠٠٠برای متشکل کردن بيش از 

  .داينگشبخود، در همين مرحله از مبارزه  
کارگران خت ، درزيرسرکوب و تهديد نيروهای امنيتی، بر پايه اين شنا

، بالفاصله با فراخوان شش ماده  اوليه خودنيشکرهفت تپه بعد ازپيروزی
 برمواردی ازآنرا عيان ساختند و بارديگر سطوح خواسته های خود ای ،

درواقع کارگران با برکناری شفيعی، مديرعامل قبلی . پافشاری کردند
 مطالبات اين مرحله  واراده خود را برای پيگيریکارخانه نيشکر، عزم

مطلع شديم ... «  : خطاب به مديرعامل جديد، چنين اعالم کرده اندخويش،
برکناري . که مديريت طرح نيشکرهفت تپه آقاي شفيعي برکنار شدند

  .خواست ما کارگران بود واين را يک موفقيت ديگربراي خود ميدانيممديريت يک 
کنيم که کماکان برخواستهاي  يد آقاي مطيعي اعالم ميما به مديريت جد

  :خواستهاي ما عبارتند از .خود پافشاري مي کنيم
ما درانتخابات شوراي .  شوراي اسالمي را مانع تشکل خود مي دانيم- ١

  .اسالمي شرکت نمي کنيم و شوراي اسالمي بايد منحل شود
ورد شرايط شويم ودرم عصر جمع مي٢ تا ١ ما هرپنجشنبه ساعت -٢

. ومجمع عمومي خودمان را تشکيل مي دهيم. کارخودمان تصميم مي گيريم
ما تشکيل سنديکا را حق . مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگران است

  .خود مي شماريم
ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به  -٣

  کارهستيم
  ب هايمان با پاداش و بن هستيم ما خواهان پرداخت فوري همه طل-٤
   ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم-٥
  .  ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آورهستيم-٦

ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه مي دهيم وازمديريت 
 .م به خواستهاي ما فورا پاسخ دهدجديد مي خواهي

  ٨٦ مهر  ٢٤کارگران نيشکر هفت تپه                                         

شوش دانيال، خواستهاي  خواسته هاي بيان شده کارگران نيشکرهفت تپه
مشترک همه کارگرانی است که زيردست و پای اين رژيم سرمايه،همه 

به همانگونه که پيروزي کارگران اين . حقوق آنان ناديده گرفته می شود
ر تحميل خواستهای اعالن شده شان به دولت و کارفرما، پيشروي صنعت د

لذا ضروری است، که مبارزات . بزرگ براي کل کارگران درايران است
  .کارگران نيشکرهفت تپه شوش مورد وسيعترين پشتيبانی ها قرار گيرد

 صنعتی که دردوره جنگ هشت ساله به صندوق دولت کمک رسانی می 
و  سرمايه داران، پيشروی ست های داللی دولت وبدنبال سياکرد، تنها 

ميليونی  و واردات و ساختار خصوصی سازی بيرويهخصوصی بخش 
در آستانه ورشکستگی را شرکت نيشکر آقازاده های هار و سيری ناپذير، 

  .قرار داد
وبه  نسبت به عدم پرداخت حقوق  شرکت،کارگراندرچنين شرايطی 
 ،مع فوقتخصوصی سازی مجنه گری جلوگيری ازويراتعطيلی کشاندن و

درمحدوده کارخانه وشهر،جدال موجود دست به تحصن، تجمع، راه پيمايی 
     . را به جلو برد وتا حدی به نتيجه انجاميده است

بايد به هرشکلي که مي توانيم دررساندن صداي اعتراض آنان به بخش 
نان درمحل و هاي هرچه وسيعتر جامعه برآييم  وبا حمايت قاطع مبارزات آ

درتقابل با مديريت و نيروهاي امنيتی و انتظامي، آنجا که قصد تهاجم به 
حمايت همه جانبه خود اين کارگران را دارند، مبارزات کارگران را مورد 

  .قراردهيم وکارگران را در پيکارشان تنها نگذاريم
کارگران نيشکر با طرح اين خواسته های شفاف و : می توان اعالم داشت 

روشن ، گامی متحد تر و قدرتمند ترازمرحله پيش از اعتصاب به جلو 
 کماکان بر خواستهاي «کردند؛ مديريت جديد مطيعي اعالم "برداشتند و به 
  .می کنند» خود پافشاري 

 اولتيماتوم کارساز و با قدرت، بر پايه بکارگرفتن تجارب اندوخته  اين
بارباکل حاکميت اسالمی دوره های گوناگون رودررويی کارگران، اين 

وزارت اطالعات و نيروهای ( ،مديريت، دولت وبازوهای سرکوب آنان
 بعد ازعقب نشينی و وادشتن مسئوالن شرکت به پرداختن رارژيم ، )امنيتی

بخشی ازحقو قهای معوقه کارگران و بازگرداندن کارگران برسرکار، 
  .بازنمی دارد تعقيب و گريز فعاالن کارگری هيچگاه از

تا به امروز همه نيروهای ضد کارگری، براي زدن اولين ضربات دست به 
براي اينکارهمچون گذشته و هميشه تهديد و فشاربرروي . کار شدند

رهبران و فعالين کارگري دراين شرکت افزايش يافت و فعاالن کارگری 
فريدون نيکو فرد . بطورهرروزه ازسوي اطالعات رژيم احضار شدند

 از کارگران نيشکرهفت تپه کیي. بازداشت شد۶٨مهر٢۶روزپنجشنبه 
فريدون نيکو فرد ازکارگران « : درگفتگو با راديو برابری اعالم می دارد 

... نيشکرهفت تپه که شب پيش بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد
 در بازجويی «: اعالم داشت  يکی از کارگران اين کارخانهاين خبر،طبق 

 کرده اند که دست از ايجاد سنديکای کارگری نيشکر  را تهديدنيکو فرد
دا نامبرده را  اين آزادی، مجد گفتنی است بعداز» !هفت تپه بر دارند

ماموران اطالعاتی دستگير می کنند که با اعتراض همه جانبه  کارگران 
و راديو برابری بار ديگر گزارش . روبرو شده است تا اينکه آزاد گرديد

نامبرده طی . آزاد شد٨۶مهر٣٠يکو فرد دوشنبه شبفريدون ن« : داد 
 بطور گزارشات کارگران گواه اين استکه؛»روزبرسرکارحاضر شده است 

واقعي تداوم فضاي اعتراض ومبارزه متحد کارگران و پيشروی آنان، 
  .رژيم را در زنداني کردن و بازداشت کارگران محتاط کرده است 

رين تحرکات سرکوبگرانه رژيم بی شک و بدون ترديد اين اولين و آخ
رژيم تا به امروز وبه دفعات فعاالن . سرمايه داری نبوده و نخواهد بود

کارگری راازميان اعضاء خانواده وازبين همکاران ومردم جامعه ربوده و 
کارگران هرروزشاهد احضاروحبس .به نقطه نامعومی بازداشت کرده اند

رعمومی داخل کشور، می شوندو سکوت رسانه ها و بی خبری افکا
  .ازميزان تهاجم به حقوق کارگران، ماجرا را درد آلود ترمی سازد

ما تا به امروز بارها شاهد بوده ايم که کارگران و درراس آن فعالين و 
پيشروان کارگری مورد هجوم، تعقيب، زندان ، ترورو اعدام و به گلوله 

 ربودن –ن وی ربوده شدن محمود صالحی و زندانی کرد. بسته شده اند
 دستگيری ابراهيم مددی ، -منصور اسانلو وتحميل زندان و شکنجه برايشان

به جرم تجمع در برابر منزل منصوراسانلو درامر دلجويی ازاعضاء 
خانواده منصوراسانلو که به تصميم وابتکارعمل سنديکای مستقل شرکت 

 وهمه واحد صورت گرفته،گلوله باران کردن کارگران خاتون آباد، همه
اعمال مذ بوحانه و سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسالمی برفعاالن کارگری 

 .ايران است 
رژيم سرمايه درای ايران ، تا امروز با زندانی کردن و شکنجه نمودن 
فعاالن کارگری و صدوراحکام طوالنی مدت برای فعاالن کارگری ، ره به 

ال سرکوب  ديگری جايی نبرده وامروزمذبوحانه و ددمنشانه دست به اعم
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همچون ترورو تيراندازی به چهره های  ديگر فعاالن کارگری دست زده 
  .است

کميته دفاع از محمود " مجيد حميدی يکی ازفعالين کارگری و عضو 
" کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"ازاعضا و همينطور" صالحی 

 ، صبح٩ساعت ) اکتبر١٨ (٨۶مهر٢ ۶شهرسنندج،درروز پنجشنبه 
درشرايطی که برسرکار خود می رفت ، توسط سه موتورسوار که با 
جوراب نازک چهره خود را پوشانده بودند، مورد سوء قصد قرارمی گيرد 
و زخمی می گردد و در برابر شدت جراحات ، نامبرده را به بيمارستان 

همانروز سراع بهزاد سهرابی ديگر چهره . اميراعلم تهران انتقال می دهند
 درمنزلش می "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"خته شده  شنا

دست خالی . روند، خوشبختانه، درآن ساعت بهزادسهرابی درمنزل نبودند
  .باگشتند

اين تحرکات ضد انسانی رژيم اسالمی طی نزديک به سه دهه حاکميت 
سرمايه داری، نتيجه تضاد آشتی ناپذيرو ناگزيرکاروسرمايه  يا نتيجه 

امنيت  در اين کشاکش .مکش دائمی و واقعی بين کارو سرمايه است کش
تالش مسمتر . سرمايه، امنيت شغلی و جانی کارگران را ناديده می گيرند

سرمايه داران برآن استکه؛ برای تثبيت موقعيت خويش، با نيروی 
درتمامی اين . سرکوب، همواره اردوی کاررابه منتهی اليه جامعه برانند

انسانی،که با حذف فيزيکی،زندان، شکنجه و تبعيدکارگران می اعمال ضد 
انجامد، درنهايت اين کارگران نيستندکه بازدارنده اين تخاصم و جنگ 

زيرا که ستيزمطالباتی کارگران همواره درابعاد ديگرسربازمی . طبقاتی اند
 امروز !کند وآنان درسطوح مختلف راه پيشروی خود را بازمی يابند

مبارزه می کنند و از زندگيشان برای زنده  شکر هفت تپه جانانهکارگران ني
داخل کشور از کارگران  و امروز وظيفه تمامی. مانده هزينه می کنند

يکسو، و تمامی مدافعين جنبش عظيم کارگران ايران در خارج از 
است که به هر شکل ممکن و از تمامی تجارب تاکنونی خود در کشور

 وسيع و گسترده از هم سرنوشتان خود پشتيبانی سطح جهان و با کارزاری
  .نمايند 

تنها در بستر چنين حمايت وسيع و گسترده می توان از آزادی محمود 
های بين امللی را بيش از  صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی، حمايت

پيش برای آزادی بی قيد وشرط اين فعاالن کارگری و دانشجويان زندانی و 
 های تحت ستم آذربايجان ، اهواز ، معلمان و ديگر فعاالن اقليت

  .  آزاديخواهان ايران بر انگيخت
  زنده باد اتحاد عمل کارگری در داخل و خارج از کشور ،

  !در راستای تقويت مبارزات طبقه کارگر ايران
  ٢٠٠٧اکتبر٢۶    

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

 بعيدتازه های سينمای درت
  رياحی .ح

دنيا خانه ی من است " هشتمين فستيوال بين المللی فيلم دربتعيد باشعار
روزپنجم اکتبردرگوتمبرگ افتتاح شد وتا چهاردهم "  وانسانيت خانواده ام 

از هشتادوچهارفيلم عرضه شده دراين فستيوال پنجاه و .  اکتبرادامه  يافت
فيلم ها درنقاط مختلف شهروحومه . چهارفيلم برای اولين بار نمايش داده شد

ی گوتمبرگ نشان داده شد وفستيوال با برنامه های گوناگون سخنرانی ، 
. بحث ، پرسش وپاسخ وموسيقی وآوازتنوع وجذابيت درخوررا يافته بود

وفيلم سازانی اختصاص داشت  که  برنامه اصلی به فيلم سازان درتبعيد
 ی مهاجرين وتبعيديان فيلم خارج ازکشورخود زندگی می کنند و درباره

استقبال فيلم سازان برای شرکت دراين . ساخته اند وديدگاه متفاوتی دارند
فستيوال وشمار فيلم های بسيار موفقی  که به آن فرستادند  مسئولين آنرا 

آقای حسين . برآن داشت تا دوروزبه  برنامه های فستيوال  اضافه کنند
  : من اشاره به اين موضوع می گويدمهينی مديرمسئول اين فستيوال  ض

واکنش مثبت به برنامه های  متنوع وهنری ما حاصل تالش جمعی بی " 
نظيرسازمانهای غيرانتفاعی وهمه ی کسانی است که ديد وتصورمتفاوتی 
ازجهان دارند، ديد وتصوری که درآثارفيلم سازان تبعيدی مشهود، تصوری 

ديد و تصوری که عليه . اازيک رويا و ديد مستند شاهدان  زمان م
ديکتاتوری ، سرکوب ، سانسور، فرهنگ های محافظه کار، جنگ ، اشغال 

تصوری که دربرگيرنده ی دمکراسی، حقوق بشر، . وخارجی ستيزی  است
داشتن چنين ديد وتصوری تحت حکومت . عدالت ، صلح وبرابری است 

ديدهايی های ديکتاتوری غيرقابل پذيرش است وفيلم سازانی که چنين 
  "شمرده ميشوند وتبعيد را بعنوان تنها گزينه  به آنها تحميل ميکنند" مزاحم "دارند

تاکيد وتمرکزفستيوال برمسائل مبتالبه روزمره ی  مردم بود، فارغ ازاينکه 
تبعيد،  جنگ، . اهل کجايند ورنگ پوست يا زبانی که تکلم می کنند چيست

، اعدام وغم غربت وآوارگی تجاوزبه زنان وکودکان، زندان،  شکنجه 
امروزه مرزی نمی شناسد و برگزارکنندگان فستيوال با آگاهی کامل به اين 

  . مسائل به گزين مجموعه ای متنوع پرداخته بودند
اثرگورکی گالسرمولرکه فيلمی " هندوانه " پس ازتماشای  فيلم کوتاه 

خته آرش ،  مستندی  سا"فيلم خانواده درتبعيد"  کميک بود  در-تراژی
رياحی،  به دنيای تبعيديان ومهاجرين وارد ميشويم، دنيايی  که هرخانواده 

مسائل روزمره ومشکالتی .  ای را با پرسش های جديدی به چالش می کشد
که شروع يک زندگی جديد درخارج  برای بتعيدی  درپی دارد تاثيرات 

ای متفاوت تبعيدی ومهاجر بامقايسه ی فرهنگ ه. شگرفی  بر او می گذارد
 فرهنگی جديدی  دست می يابد  -درکشورهای مختلف  به شناخت اجتماعی 

که به  بازنگری هويت خود می انجامد واو می بايد  دردوراهی انتخاب بين 
انطباق با محيط وحفظ هويت تاکنونی خود  يا جذب وپذيرش دربست هويت 

ای نسل سوم عبورازبرزخ اين دوگزينش حتی  بر. جديد  يکی را گزين کند
.  تبعيدی که مسائل ومشکالت  والدين خود را نداشته اند کارآسانی نيست

غم غربت ودوری ازخانواده برای اينان نيز مشکلی است آزاردهنده،  گيرم 
" فيلم خانواده درتبعيد" در. که خود را باجامعه جديد انطباق داده باشند

واده را به شيوه ی کارگردان سه نسل وسه جهانبينی ی متفاوت چند خان
هنری و بی طرفانه  نشان می دهد وزمينه های جدائی وآورگی آنها را 
عمدتا اززبان خود آنها به ثبت می رساند،  بدون اينکه دردامچاله تبليغ 

سرگذشت اين خانواده ها سرگذشت مشترک  ميليونها . ياکليشه سازی بيافتد
.  يادرتبعيد بسرمی برندمردم جهان است که يا مجبوربه ههاجرت  شده اند

سرگذشتی که مرزجغرافيائی نمی شناسد ومتاسفانه  فعلييت وواقعيت تلخ آن 
  .تا به امروز در همه جای جهان باقی مانده  است

 تالقی دو فرهنگ متفاوت گرچه ميتواند به غنای هردوياری رساند، 
درعين حال بعضا مسائلی را به همراه دارد که درد ورنج آوارگی را 

بی اطالعی ازشرايط دومحيط متفاوت ومسائلی که درپی . دوچندان می کند
از زوايای   زندگی درتبعيد است که درفيلم پنجاه  : دارد  يکی ديگر

ساخته ی هيشام زمان به  " سرزمين زمستان" ودودقيقه ای ی 
مرد کردی که در نروژپناهنده شده ، بدون آشنايی با . تصويردرآمده است

يخواهد بااوازدواج کند وفقط با ديدن عکس او تصميم  به دختری که م
خانواده اوبا ترتيب دادن ازدواجی تشريفاتی درعراق . ازدواج  ميگيرد

وجايگزينی  موقتی ی دامادی  بجای شوهراصلی کارازدواج  را تمام می 
عروس   نه تصور. کنند وعروس را به نروژ نزد داماد واقعی می فرستند

 باآن روبروميشود سنخيتی دارد ونه داماد توانسته است با ازخارج با آنچه
پيش داوری ها وذهنيات عقب مانده ی خود فاصله بگيرد ودرنتيجه باهويتی 

ازيک سو، ميخواهد ازامکانات جامعه ی آزاد نروژ : دوگانه درگيراست 
استفاده کند وازديگرسو،  نمی خواهد با سنت های جامعه ی عقب مانده ی  

 کميک او خصلت نمای -وضعيت تراژی. پدرساالرفاصله بگيردعشيرتی 
  . بحران هويت اين قبيل تبعيديان است

احساس مسئوليت دست اندرکاران اين فستيوال بخصوص دررابطه با جنگ 
" درفيلم . چشمگيراست وويرانی وفجايعی که ببارآورده است، بسيار

بوهوللر است،  که تهيه کننده ی آن عايشه " درپس ديوارها : فلسطين
باسرگذشت دردناک زنان فلسطينی آشنا می شويم، زنانی که چه 
دراردوگاههای پناهندگی وچه درمناطق عرب نشين  می جنگند، توليد می 
کنند، کودکان خود  را تغذيه می کنند، مجبورميشود  برای يافتن 

همه  کاروگذران زندگی به هردری بزند، می گريند، کشته ميشوند و
                                                                          دارند وسعی می کنند بين آنهاجاحضور

که تحقيرشان می کنند وآنان که درفقر، تجاوز، خشونت، حذف 
وحصرزندگی می کنند راه حل مسائل خود را پيدا کنند،  بدون اينکه 

ازما انتظارنداشته : " م چنين است پيام فيل. ازآرمانخواهی خود دست کشند
کابوس . باشيد که معقول عمل کنيم، دراين کشورچيزمعقولی وجود ندارد

  . "تجربه همه ی مااست
قاچاق زنان به اروپا ووادارکردن آنها به تن فروشی يکی ديگرازلکه 
. های ننگ  برچهره ی جامعه ی سرمايه داری قرن بيست ويکم است

  نان با گرفتن مبالغ هنگفتی  آنهارا  به اميد شبکه مافيائی قاچاق ز
  

  تازه های سينمای درتبعيد: بقيه 
. کاروزندگی بهتربه اروپا می آورد ودرآنجا به  اجباربه فحشاواميدارد

کارگيتا رندلو وکرين پلومر شرح ." زمانيکه ماه تاريک است" فيلم 
ه شده زندگی آنا وجوی ، دوزنی است که ازنيجريه به دانمارک آورد

  دراين فيلم مستند آنها داستانهای تکاندهنده ورنج دردی که تحمل . اند
زندگی آنها نمونه ی زندگی هزاران زنی . کرده اند رابازگومی کنند

است که امروزه اسيرشبکه های مافيائی ی بی رحم وجنايت کارقاچاق 
دراروپا نيزاغلب بجای کمک واحيای حثيت وکرامت انسانی . زنان اند
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اين زنان با آنها به مثابه بزه کار برخورد ميشود وباوجودی که همه ی 
ی مدارک نشاندهنده ی آنست که آنها جزء ستمديده ترين قربانيان 

  .جامعه اند،  اکثرا  به کشورهای خود بازگردانده ميشوند
زن شاهد مسائل " گوشه ی ديگری از وضعيت اسف بارزنان را درفيلم 

دراين فيلم  شصت وسه دقيقه ای به . يدميتوان د" فراوان است 
کارگردانی  مايرا اشر، زندگی سه زنی  تصوير شده است  که  
درکودکی، دردهه ی نود،  به جنگ داخلی  درليبريا وسيرالئون  

دراين جنگ که يک دهه ادامه پيدا می کند،  . فراخوانده شده اند
ور به شرکت هزاران دخترربوده شدند و مورد تجاوزقرارگرفتند ومجب

جنگی که همه ی جناحهای درگيردرآن  زنان را فقط . درجنگ شد ند
برای کشته شدن، بردگی ی جنسی وکارطاقت  فرسا مورد  سوء 

بين المللی  آنها  جنگی که ارتجاع حاکم وحاميان. استفاده قرارميد ادند
تحت همان دستآويزهای کهنه شده  ودرواقعيت برای سلطه برمنابع 

منطقه ی دارفورسودان نيز به شنيع ترين وجهی هم اکنون طبيعی در 
.  پيش می برند ويکی ازسبعانه ترين نسل کشی های تاريخ معاصراست

شيطان سوار براسب : " سند برگ وريکی استرن سازندگان فيلم بلند 
با استفاده ازمجوعه ای ازعکسهای  بی نظير  واستثنائی ی  "  آمد 

 کاپيتان پيشين  نيروی دريائی امريکا، شاهد عينی ی  اين جنايات،
برايان ستايدله، مارا به قلب منطقه ی جنگ زده ، ويران ، سوخته 

برايان که بعنوان ناظر . وپرازاجساد متالشی شده ی دارفورمی برند
نظامی رسمی  به دارفوررفته است، ميتواند  نقاطی را  ببيند وازآن 

. ه ی سفربه آنرا نداردعکس بگيرد  که هيچ روزنامه نگاری اجاز
برايان دراين سفرنه ميتواند جان کودکان به اسارت گرفته شده را نجات 
دهد ونه به فرد زخمی شده ای کمک کند بلکه خود مورد حمله 

تالشهای اوجهت متقاعد کردن . قرارميگيرد وبه  گروگان گرفته ميشود
ری ازاين مقامات امريکائی وجامعه ی بين المللی برای دخالت وجلوگي

نسل کشی  به نتيجه نمی رسد وسرخورده ومايوس ازشغل خود استعفا 
پس ازآن اوبرای افشاء نسل کشی منظم مردم دارفوربه دست . می دهد 

حکومت جنجويت های عرب حاکم،  بيشتر به حساس کردن وجدان 
پس ازاستقبال اوليه، اما، برايان پی گيری . مردم امريکا روی می آورد

رمردم نمی بيند  که بتواند برای اين فاجعه بشری پايانی الزم را د
گريه ی ا وو جمالتی که دردقايق آخرازسرنااميدی بيان می . تصورکند

کند بازتاب وجدان بيدارآن بخش ازمردم امريکاست که ازجناياتی که 
دول امپرياليستی، بخصوص امريکا،  به کمک مهره های دست نشانده 

اين فيلم ازجمله   . دهند به تنگ آمده اندی خود درجهان انجام مي
تکاندهنده ترين فيلم های مستند مربوط به جنگ های معاصراست که 
تاکنون همچون جنگ عراق صدها هزارقربانی گرفته  است وهنوزهم 

  .هيچ چشم اندازی برپايان آن درکارنيست
برگزارکنندگان فستيوال ازنشان دادن وضعيت زندانيان ، بخصوص 

"  سوها، بازگشت به کشورحزب اهللا" فيلم . ان زن، غافل نمانده اندزنداني
به کارگردانی ژان برنار منود سرگذشت يک زن لبنانی است که 
درمنطقه ی اشغالی جنوب لبنان به  يک مامورميليشيای اسرائيلی  حمله 

نقشه ی اوباشکست روبروميشود وپس . می کند وقصد تروراورادارد
ادی با گروهی به  لبنان بازميگردد تا بيننده را به ازده سال زندان وآز

رسانه های نزديک به حزب اهللا ونگرش آنها درخصوص مسائل لبنان  
که کارگردان وتهيه کننده ی آن بوتينا "  زنان درمبارزه " فيلم . آشنا کند

کنعان خوری است نيزسرگذشت  چهارزن فلسطينی است  که  قبال 
 فيلم  موانع زندگی روزمره ی مردم فلسطين درزندان بوده اند ودراين

  .را بازگومی کنند
: " به کارگردانی پانته آ بهرامی و فيلم" ازفرياد تافرياد" فيلم های 
ساخته ی زويا نيريزی گوشه ای ازسرگذشت دردناک " کريدور

زندانيان سياسی ايران طی سه دهه را بازتاب ميدهند، زندانيانی که 
بود وبرابری طلبی، زندانيانی که اغلب يا جرمشان آزادی خواهی 

دوران محکوميت خود را می گذراندند ياآنرا گذرانده  بودند، زندانيانی 
که  تحت شديدترين شکنجه وتحقيردست ازآرمانهای انسانی خود 

" فيلم. برنداشتند وباقامت برافراشته برچوبه های  داربوسه زدند
 ه ی مسئوليت انسانی همه ی کاردلنازآبادی نشاندهند"  گلزارخاوران

هنرمندانی است که زندگی وآرمانهای انسانی بخون خفتگان سه دهه 
قتل وجنايت جمهوری اسالمی را نه تنها فراموش نکرده اند بلکه ازپس 

   !"فراموش نکنيم : " عدسی های دوربين های  خود فرياد می زنند 
20.10.07     

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

  جانيان بالفطره

 
 

، خبری منتشر 86 مهر29، 2007 اکتبر21روز يک شنبه . روشنگری
شد به اين مضمون که در جريان يک درگيری شديد در شهرک صدر 

   49ع در شرق بغداد، نيروهای آمريکايی واق
ارتش آمريکا در عراق بالفاصله بيانيه . را طی عمليات کشتند, جنايتکار,

گزاری های بزرگ همزمان ای در اختيار رسانه ها گذاشت که همه خبر
کشته شدن . با پخش خبر، بخش های اصلی آن را کم و بيش آن نقل کردند

. در عنوان اول يا دوم بيشتر خبرگزاری ها ديده ميشد,  جنايتکار49,
 Voices ofبيانيه برای يک خبرگزاری مستقل عراقی به نام 

Iraq/VOI منتشر  که وبسايت آن به زبان های عربي، کردی و انگليسی
وبسايت مزبور بخشی از بيانيه را چنين نقل . ميشود نيز ارسال شده بود

 : کرد
نيروهای ائتالف در عمليات مبتنی بر اطالعات امنيتی در شهرک صدر , 

در صبح امروز، وارد يک نبرد شديد نظامی شدند که بنا بر تخمين به 
راساس هدف عمليات فردی بود که ب.  جنايتکار منتهی شد6کشته شدن 

گزارشات عضو قديمی يک گروه ويژه بوده و در عمليات آدم ربايی 
اطالعات نشان ميدهد او رهبر کامال شناخته شده يک .تخصص داشت

گروه مخفی بوده و قبال ازايران برای انجام برخی از آدم ربايی هايی 
در بيانيه همچنين آمده   , .شناخته شده کمک مالی درخواست کرده بود

يچ شهروند غيرنظامی کشته نشده و نيروهای ائتالف تلفاتی بود که ه
 . نداشته اند

و , رسانه های غير معتبر,ساعتی طول نکشيد که نخست وبالگ ها يعنی 
عمدتا آنها که مخاطبين شان مردم کشورهای خاورميانه هستند وبعد 

پاکسازی شده را , جنايتکاران,رسانه های بزرگ عکس های چند تن از 
وبسايت خبرگزاری الجزيره درکنار تصوير فرانس . ش گذاشتندبه نماي

پرس از يک کودک مجروح، بيانيه ارتش آمريکا را بازتاب داده واز قول 
جيمز بيز خبرنگار خود در بغداد اضافه کرد گرچه مقامات نظامی 

هستنداما ترديدی نيست که , جنايتکار,آمريکا ميگويند تمام قربانيان 
او گفت يک عکاس . که کشته شده اند غيرنظامی هستندتعدادی از کسانی 

برخالف بيانيه . تلويزيون از اجساد کودکان کشته شده فيلمبرداری ميکرد
ارتش آمريکا که به يک در گيری گسترده به عنوان مقدمه پرتاب بمب و 
راکت به کمک نيروی هوايی اشاره کرده بود، گزارشگرالجزيره مثل 

ن، از قول مقامات پليس و بيمارستان شهرک، بسياری از وبالگ نويسا
حمالت هوايی به ساختمان های مسکوني، با هلی کوپترو جت های 

 يک شنبه را به عنوان شروع عمليات 5جنگده در صبح زود ساعت 
گزارش داد و نوشت در جريان حمله چندين خانه و مغازه ويران شده و 

خانواده قربانيان ,:در گزارش الجزيره آمد. تعدادی خودرو سوختند
اتاق های اورژانس از خون قربانيان مملو . دربيمارستان جمع شده اند

اجساد را در تابوت هايی گذارده اند که با پرچم عراق پوشيده . است
 , .است

وقتی , :  خبر دادIndependent Television Newsدر انگلستان 
الجه پزشکان در بيمارستان مردان و پسر بچه های زخمی را مع

ميکردند، اجساد دو بچه، يکی از آنها شيرخواره، روی بسته ای از 
مردی که آشکارا به شدت برانگيخته بود . پتوهای مچاله شده قرار داشت

تصوير کودکان مقتول در خانه را نشان ميداد و به تشک و بالش های 
ما صبح تازه از : بيرون خانه زنی می گفت. خون آلود اشاره ميکرد

يدار ميشديم که به ناگهان راکتی به سوی خانه پرتاب شد و بچه خواب ب
آسوشيتد پرس از قول منابع بيمارستان , .ها شروع کردند به فرياد کردن

 نفر اعالم کرد که سه تن از آنها 15تعداد کشته های اين عمليات را 
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کودک بودند و خبر داد تصاويری که در اختيار آسوشيتدپرس قرار دارد 
دهد که دو تن از آن ها نوزاد بودند ويکی صورتش کنده شده نشان مي

آسوشيتدپرس اضافه کرده بود در عکس پيرهن باال رفته و شکم را .بود
خانواده ميگويد بچه ها وقتی در . بچه پوشک به تن دارد. نشان ميدهد

آسوشيتد پرس از . خواب بودند توسط آتش هلی کوپتر هدف قرار گرفتند
 بودتعدادی از قربانيان به خاطر گرما و فقدان برق به قول مردم افزوده

  . پشتبام ها پناه برده و در آنجا خوابيده بودند
 تن ذکر کرد که يکی از آن ها يک 17نيويورک تايمز تعداد کشته ها را 

زن مسن بود و خبرداد در ميان مجروحين تعدادی کودک هستند و تجمع 
و نگرانی آنها فشار زيادی بر پرسنل خانواده ها در بيمارستان و پريشانی 

 . بيمارستان وارد ميکند
نيويورک تايمز همچنين از قول يک مقام نظامی آمريکايی که نامش را 
فاش نکرد خبرداد مردی که ارتش آمريکا به دنبال او بود دستگير نشده 

خواند، بدين معنا که , امنيتی,مقام مزبور علت فاش نکردن نام را. است
ات ادامه دارد، نميخواهند اطالعات در اختيار دشمن قرار چون عملي

 ! بدهند
ميتوانست بگويد فرد مزبور کشته شده است، يا ميتواند , مقام نظامی ,

يک داستان سريال درست کند و بار ديگر که ارتش آمريکامحله ای را 
شيرخواره را کشت، بگويد , جانيان,بمباران کرده و تعدادی ديگر از 

ين شخص بوده اند و باز هم فرار کرده است، يا دستگير شده دنبال هم
به هرحال او هرچه دلش خواست . است يا بگويد باالخره او را کشتيم

 . حساب و کتابی که نيست. ميتواند بگويد
  بزرگنمايی 

نيويورک تايمز علت تفاوت در ارقام ارائه شده و شرح وقايع را 
هار نظر گزارشگر نيويورک تايمز اين اظ. عراقی ها خواند, بزرگنمايی,

خود به خود متضمن اين معناست که عراقی ها از عمليات آمريکا 
خشمگين هستند و برای نشان دادن سبعيت آن ارقام بزرگ تر را ارائه 

 . ميدهند
خبرگزاری ها گزارش داده . ، مساله چندان بزرگ نيست,واقعيت,ولی در

در عمليات مختلف در عراق  تن 78اند در همان روز يک شنبه حداقل 
تازه معلوم نيست اين رقم همه تلفات .  تن زخمی شده اند83کشته شده و 

به ما ميگويد که ديگر جان , واقعيت,بنابراين . واقعی را در برگرفته باشد
چند کشته و . عراقی به اندازه ای که به رقم هم شمرده شود ارزش ندارد

 د؟مجروح بيشتر يا کمتر چه اهميتی دار
بعد از ماجرای سالح های کشتار دسته جمعی , معتبر,امارسانه های 

صدام که مقدار، نوع و آدرس احتمالی آنها را همين رسانه ها از کانال 
دفتر ديک چنی قبل از حمله به عراق هرروز منتشر ميکردند و بعد از 

, طفق,شده اند و ميخواهند مطمئن شوند مبادا , مالنقطی,حمله پيدا نشدند، 
سه بچه کشته شده و عراقی ها بزرگ نمايی کرده و رقم را چهار تا جا 
ميزنند، يا شايد وقتی حمله صورت گرفته بيشتر ساکنان خانه ها از خواب 

, بزرگ نمايی ها,بيدار شده بودند و حاال ميگويند خواب بودند و اين نوع 
نه های خبر را زير سوال ببرد و وجدان مديران رسا, اعتبار,ميتواند 

 . بزرگ را معذب کند
  جانيان بالفطره

اگر گزارشگر نيويورک تايمز در مورد طرف آمريکايی ماجرا هم همين 
بود، آنوقت در مورد تناقضات بيانيه ارتش آمريکا انبوهی , مالنقطی,قدر 

سوال برای او پيش می آمد، يا الاقل عکس هايی را که رسانه های 
مقام نظامی که نامش را ,اند در مقابل مخابره کرده , معتبر,رسمی و 
را , جانی ,49می گذاشت و ازاو می پرسيد شما ميگوييد , فاش نکرد

است، , جانی بالفطره,کشته ايد، اين کودک که پوشک به تن دارد البد 
چون در محله صدر به دنيا آمده بود و به احتمال قوی در آينده به جانی 

 . تبديل ميشد
ه و تلفات و خبردهی رسوايی آور، دو هفته قبل مشابه همين نوع حمل

آن بار هم ارتش آمريکا با هواپيما و هلی کوپتر به . صورت گرفت
 نفر کشت و کشته شدگان را 25روستای شيعه نشين جزنی حمله کرد و 

جنايتکار و قاچاقچی و مرتبط با ايران معرفی کرده و کشته شدن 
 تصاوير اجساد کودکان مقتول اما به زودی. غيرنظاميان را تکذيب کرد

و ] تصوير وسط در اين صفحه مربوط به آن حمله است[و زخمی شده
آن . خبر تلفات زنان و افراد مسن با اسامی آنها در رسانه ها منتشر شد

دو روز بعد از .بار هم حمله در خواب و نيمه شب صورت گرفته بود
 با شليک راکت روز يک شنبه، باز هلی کوپترهای آمريکايی, عمليات,

 نفر را کشت و اعالم کرد بمب گذاران کنار جاده را 13به سوی مردم 
خبرگزاری های غير . تعقيب ميکرده و آنها را هدف قرار داده است

معتبر باز هم اخبار کشته شدن کودکان و زنان را همراه با عکس ها 
 . منتشر کردند

ت از هوا و زمين  در افغانستان نيز همين نوع حمال2007از آغاز سال 
به مناطق مسکونی و تلفات گسترده شهروندان غيرنظامی مرتبا گزارش 

اين مشابه عملياتی است که سالهاست دولت اسرائيل در سرزمين . ميشود
تاکتيک اسرائيل امروز کامال شناخته شده و . های فلسطينی انجام ميدهد

 حمالت کنترل دولت اسرائيل با. به اندازه کافی روی آن بحث شده است
شده و وارد کردن تلفات و خساراتی که ميزان و گسترده و محدوده آنها 
را از قبل حساب ميکند، ميکوشد فلسطينی ها را آزار دهد، يا از زمين 
هايی که ميخواهد به خود منظم کند، بيرون براند، يا سرزمين های 

 گونه به هرحال به خاطر اين. کند, دولت ناپذير,فلسطينی نشين را 
ريختن خون اهداف، اسرائيل تمام فلسطينی ها را دشمن محسوب ميکند و 

 . آن هارا مجاز ميداند
هدف سياسی آمريکا در اين حمالت موضوع تحليل ها و اختالف 

هدف :ولی تاکتيک آمريکا و اسرائيل يک فصل مشترک دارند. نظرهاست
شهرک . امیقرار دادن غيرنظاميان برای رسيدن به مقاصد سياسی و نظ

عمليات های پی در پی آمريکا در اين . صدر پايگاه مقتدا صدر است
شهرک و ساير مناطق شيعه نشين در دور اخير نشان ميدهد آمريکا اين 
مناطق را پايگاه دشمن و ساکنان آن را به علت حمايت اکثريت آنهااز 

همانطور که قبال بطور متناوب . مقتدا صدر دشمن به شمار می آورد
ناطق سنی نشين مثل فلوجه و االنبار و يا مناطق شيعه نشين مثل سامره م

و نجف و شهرهای ديگر را منطقه دشمن به شمار آورده بود و ساکنان 
به عبارت ديگر ارتش آمريکا وقتی . آن ها را به گلوله و توپ بسته بود

, صداقت,اشاره ميکند، با , جانی,در بيانيه خود به کشته شدن تعدادی 
زيرا امروز همه ساکنان محله صدر يا ديروز همه ساکنان . مل ميکندع

فلوجه يا االنبار يا همه ساکنان روستايی در وزيرستان پاکستان يا فالن ده 
به شمار می آورد که بطور بالقوه امکان , جانيان بالفطره,افغانستان را 

 يا به دارد به مقتدا صدر، يا شورشيان سنی يا به طالبان ها کمک کنند
 . دستجات مسلح آنها بپيوندند

وجود تصادفی کودکان در ميان قربانيان فقط اين واقعيت را که آمريکا 
توده هواداران غيرنظامی احزاب مخالف خود را به اصطالح 

می بيند،افشاء کرده وباعث دردسر رسانه ای , محارب,بنيادگرايان، 
 قربانيان در نفس ميشود، وگرنه وجود يا عدم وجود کودکان در ميان

چنانکه اگر در ميان قربانيان روز يک شنبه بر . ماجرا تغييری نمی دهد
حسب تصادف کودک وجود نداشت، رسانه های بزرگ بيانيه ارتش 

را عينا در جهان پخش ميکردند ,  جانی49,آمريکا مبنی بر کشته شدن 
يعنی . مردم محل به خود نگرانی راه دهند, بزرگ نمايی,بدون اينکه از 

, محارب,و , جانی بالفطره,آنها هم مردم غيرنظامی ساکن محله صدر را 
و , به اين سادگی,اما روالی که . به همين سادگی. به شمار می آوردند

بطور ضمنی پذيرفته شده و به خط غالب ديپلوماتيک و رسانه ای در 
 . ستجهان تبديل شده نشانه يک تحول تکان دهنده در روابط بين المللی ا

   سپتامبر11تکرار بی پايان 
ترديدی نيست که شهرک صدر پايگاه مقتدا صدر و اين شخص يک 
روحانی مرتجع و دارای يک ميليشيای مسلح است که مثل اغلب احزاب 
مذهبی ديگر عراق و مثل خود سربازان آمريکا دست به جنايات متعددی 

 در هم شکستن تلقی کردن همه هواداران او و, محارب,اما . زده اند
نيروی او از طريق ناامن کردن محالت مسکونی و قتل و کشتار ساکنان 
اين محالت، رفتاری مربوط به دوران بدويت و توحش است که در 
عصر ما هم نيروهايی مثل جانجاويد در سودان يا شبيه نظاميان قبايل 
. متخاصم در رواندا يا يوگسالوی يا خود عراق آن را ادامه ميدهند

نوانسيون ژنو برای پايان دادن به همين تلقی از جنگ بوجود آمد تا ک
و جهان نيز بعد از . نقطه عطفی باشد برای پايان دادن به عصر توحش

تصويب اين کنوانسيون حداقل به طور رسمی و نظری آن را پذيرفته 
 سپتامبر نقطه عطفی شد برای پايان دادن به دورانی که 11اما . بود

حمله به برج های دو قلوی نيويورک بر . نو بنا نهاده بودکنوانسيون ژ
اساس فلسفه وتلقی بدوی از جنگ صورت گرفت و بن الدن در نوارهای 

 سپتامبر، همان فلسفه را 11خود بارها در توجيه کشتار غيرنظاميان در 
مطرح کرده و حتی شهروندان آمريکايی را به خاطر اينکه به بوش رای 

 . رده استداده اند مجرم شم
طرفه آنکه نه بن الدن بلکه طرف آمريکايی است که اين تلقی بدوی واين 

اگر . رفتار دوره توحش را به رسم متداول عصر ما تبديل کرده است
غير از اين بود خبرنگار نيويورک تايمز يا آسوشيتد پرس يا بی بی سی 

به : رسيدالاقل از مقام ارتش آمريکا که نامش را فاش کرد يا نکرد می پ
رفته بوديد، چرا , جانی,فرض شماراست ميگوييد و برای تعقيب يک 
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يک محله را با خانه های مسکونی و مغازه ها و خودروهايش از هوا و 
آنچه را که شما در بيانيه خود به عنوان . زمين به بمب و راکت بستيد

 . توجيه اقدام خود آورده ايد، بيش از هرچيز جرم شما را اثبات ميکند
بن الدن و بن . واقعيت وحشتناک دوران ما، فقط ظهور بن الدن نيست

الدنيسم هرگز نميتوانست به پديده جهانگير عصر ما تبديل شود، اگر قوی 
ترين دولت جهان که نظام حاکم بر جهان را رهبری ميکند، فلسفه او را 
ر نمی پذيرفت و آن را به فلسفه و رفتارخود و در نتيجه رفتار غالب ب

بعد از حمله به برج های دو قلو، . روابط بين الملل تبديل نمی کرد
 سپتامبر را بی وقفه تکرار ميکنند و رسانه 11آمريکا و موتلفانش الگوی 

های مطيع جريان حاکم عمال منطق بن الدن را تا افق ديد مخاطبين خود 
کنند، صحبت نمي, ما,گوياديگر کشتن کودکانی که به زبان . امتداد ميدهند

گويا . تبديل شده است, هدف مقدس ما,به شرط الزم برای رسيدن به 
، ,ما نيستند,ديگر فرش کردن خيابان ها از خون و اجساد کسانی که از 

عمومی , حق,گويا ديگر . است, هدف مقدس,برای رسيدن به , وسيله,
حق را در حصارها زندانی کرده اند تا از . نيست، جهانشمول نيست

اختصاصی و محدودخود را , حقوق بشر,هرکس . د تهی شودمعنای خو
اختصاصی و محدود به خود را دارد، هرکس , عدالت,دارد، هرکس 

, آزادی,اختصاصی و محدود به خود را دارد و هرکس , دموکراسی,
آزادی ,هرچه باشد در عصر پسامدرن . مشخص و محدود به خود را

 . زندگی ميکنيم, انتخاب
ست که همه نيروهای واپس گرا و پوسيده ی خفته و نيم در چنين فضايی ا

خفته در حفره های تمدن از سوراخ های خود بيرون خزيده و مرگ 
حقوق مدنی و دمکراتيک را که انسان پس از قرن ها مبارزه رسميت 
داده است، اعالم ميکنند و ترور، کشتار، مجازات بدني، اعدام، قصاص، 

 غيرانسانی را به رسم رايج روزگار تبديل انتقام و هرچيز نفرت انگيز و
 . کرده اند

  ...و نمک روی زخم
 اکتبر خبرگزاری آسوشيتد پرس تصويری از 21همان روز يک شنبه 

اين منطقه ای است که يکی . يک تظاهرات در محله حريه را منتشر کرد
از سه عمليات آمريکا در آن صورت گرفته بود و تظاهرات در اعتراض 

تظاهرکنندگان شعاری را حمل .  شهروندان غيرنظامی بودبه کشتار
آيا مسيح هم همين : به اشغالگران و مسيحيان, : ميکردند با اين مضمون

  , طور عمل ميکرد که شما ميکنيد؟
شايد بيشتر مردم کشورهای غربی و مردم کشورهای ديگر خارج از 

 يک محله خاورميانه تصاوير واخبار مربوط به حمالت روز يک شنبه به
مسکونی در بغداد را نخوانده و نديده باشند و يا اگر از راديو و 
تلويزيونی خبر را شنيده باشند، همين ر به گوش شان رسانده بشده باشد 

در تعقيب يک جانی که از رژيم ايران ,در جريان يک درگيری که : [که
 49,، ,کمک دريافت ميکرد تا سربازان آمريکايی را ربوده و بکشد

وشايد هم نظر آمريکا تامين شده و اين مخاطبين با ] کشته شده اند, جانی
پس علت ادامه فاجعه در عراق نه آمريکا بلکه ! هان:[ خود گفته باشند

اما ]. رژيم ايران است و شايد حمله به اين کشور چاره کار عراق باشد
ه بيشتر مخاطبان برانگيخته و خشمگين رسانه ها در کشورهای خاورميان

به مردم , بارديگر,شنيده اند و ميدانند که نيروهای آمريکايی در عراق 
مردم شهرک . بی سالح حمله کرده و زن و کودک و پير را کشته اند

صدر هم خود در جريان واقعه هستند و شايد هم همانطور که نوشته 
نيويورک تايمز نشان ميدهد آنقدر از عمليات آمريکا و از حضور آن در 

شمگين هستند که وقتی با رسانه ها صحبت ميکنند بر آب و تاب کشور خ
 . فاجعه می افزايند

. نتيجه اين وضعيت روشن تر از آن است که نياز به بيان داشته باشد
عمليات آمريکا به جريان صدر ضربه نميزند، بلکه ر درعمل به تقويت 

ز توبره می به اين ترتيب بنيادگرايان هم ا. نيروی پايه ای آن می انجامد
از توبره ميخورند، چون شريک آمريکا در رواج . خورند، هم از آخور

دادخواهی , مظلوم, از آخور ميخورند، چون به عنوان . ترور و کشتارند
 . می کنند

اگر تاريخ و تجربه را مالک قرار دهيم، آنها سرانجام روزی با هم کنار 
 آن بخش از ارزش های خواهند آمد، با سازش بر سر قربانی کردن اين يا

آن روز شايد سی سال يا پنجاه سال طول بکشد اما . مدنی و دمکراتيک
کودکانی که روز يک شنبه در عملياتی بربرمنشانه به قتل رسيدند، مثل 

، ,جانيان بالفطره,همه کودکان ديگری که در اين جنگ بهميمی به عنوان 
 .معدوم شدند، آن روز يک بار ديگر کشته خواهند شد

………………………………......  

 نامه به مردم ايران در رابطه با
  مسائل هسته اي

  
 به نام انسان ، عدالت و حقيقت

 مردم ايران
انسان در جامعه خويش حق اظهار آزادانه عقيده و بيان ، حق نقد 

خويش و حق دخالت مستقيم در هر روندي را دارد آه به  جامعه
ي است ناشي از حرآت حق اين حق ،. سرنوشت او مربوط باشد 

 . جامعه تاريخي انسان و مناسبات ناشي از ورود او به ساختاري به نام
حاآمان همواره آوشيده اند حقوق تاريخي و اجتماعي حكومت 

در آنجا آه مربوط به دخالت مستقيم در منافع و آينده  شوندگان را،
 حذف آنند، غافل از اينكه نيروي شان مي شود آمرنگ و در نهايت

جامعه ناپايدار  بازدارنده ي آنها در مقابل نيروي عظيم مادي تاريخ و
 . و نابود شدني است

 مردم ايران
خطري جدي و مهلك آرام آرام بر فضاي آشور هميشه در استبداد ما 

خطر جنگ ، خطر تحريم ، خطر آشته شدن تعداد . افكند  سايه مي
يي و مرگ گرسنگي ، بي دارو زيادي از مردم آشورمان ، خطر

مردمي  نوزادان و آودآان ، خطر قرباني شدن هزاران هزار نفر از
آه در زير تبليغات سنگين دروغين دو طرف متخاصم به درستي 

سرزمين ايران . قرباني يك جنگ جديد هستند نمي دانند به چه دليل
منافع جنگ طلبان  ميرود آه در زير چكمه هاي سربازان حافظ

خارجي لگدمال شود و خاآش با هزاران داخلي و جنگ افروزان 
رسانه هاي داخلي در موقعيت . موشك زير و رو گردد  هزار بمب و

االجل و شمارش معكوس رسيده  جديد بين المللي، آه آار به ضرب
ثناي  مدح و) به دلخواه ويا به اجبار(است ، يا همچون گذشته 

قرار حمله حكومت را مي گويند و يا با سكوت خويش به منتظران بي 
احزاب درون و برون حكومتي داخل آشور . اند  خارجي تبديل شده

حيا دريده زبان در آام  خاموشي گزيده اند و همگي از ترس قدرتي
 امروز شرايط سياسي ايران به گونه اي است آه ما. آشيده اند 

ناچاريم در جايگاهي فراتر از خود حرفهايي را مطرح آنيم آه مدت 
 . طرح آن هستند واهانهاست عده اي خ

سال پيش از اين با اولين پرداخت مالي ، فرايند ساخت نيروگاه  33
 سال از شروع فعاليت هاي 21اآنون . اي بوشهر آغاز شد  هسته

حاآميت جمهوري اسالمي ايران در  مخفي ، غير شفاف و غير علني
آميز مي  راه رسيدن به تكنولوژي هسته اي ، آه خود آنرا صلح

 و جامعه جهاني نگران توليد بمب هسته اي از آن است مي خواند
طول هشت سال جنگ ويرانگر ايران و عراق يعني  در تمام. گذرد 

ايران بوده است و به  در زماني آه معاش روزانه دغدغه جدي مردم
 دليل سرازير شدن بودجه آشور براي تامين ادوات جنگي و ساير

بودها و محدوديت ها بر مردم هزينه هاي نظامي انواع و اقسام آم
زماني آه فشار خرد آننده ناشي از اجراي  تحميل ميشد و نيز در

اصطالح سازندگي  برنامه هاي صندوق بين المللي پول در دولت به
 تمام آسايش ، رفاه و امنيت اقتصادي و مادي مردم ايران را بر باد

ورده ي داده بود آن هنگامي آه رانت خواران و سرمايه داران پر
تر مي شدند و فقراي جامعه بيشتر و بي  حكومت ، چاقتر و فربه

مردم اين مملكت بدون  چيزتر ميگرديدند، ده ها ميليارد دالر سرمايه
هيچ گونه رديف بودجه و نظارتي از طرف مردم صرف رسيدن به 

اين . هاي هسته اي اقليت تصميم گيرنده در آشور شده است  نيت
زندگي انساني صدها هزار نفر انسان  شك قيمتسرمايه عظيم آه بي 

بين المللي،  در آشور ما بوده است، صرف باجهاي آالن سياسي و
خريد تجهيزات صنعتي، تهيه مواد و وسايل نامشخص از شبكه هاي 

تجهيزات هسته اي و مخارج زندگي و دستمزد ماهيانه هزاران  قاچاق
سرسام آور ايران و هزينه هاي  متخصص و آارگر خارجي در

. است حفاظت از تاسيسات اتمي و مسائل نظامي ناشي از آن شده
و حتي » تصميم گيري«مسئله اي آه مردم ايران هرگز در جريان 

و با پنهان آاري حاآميت و به قيمت حذف ده  آن نبوده اند» وجود«
آموزشي آشور به وجود  ها ميليارد دالر از بودجه عمراني، رفاهي و

 يك نيرنگ سياسي و تبليغاتي مي رود آه به يكآمده است، در 
 !تبديل شود» حق مسلم«و» مسئله ي ملي»

رسانه هاي انحصاري حكومت با تمام قوا مي آوشند انرژي هسته اي 
فناوري بي نظيري جلوه دهد آه آينده آشور بدون آن تيره و  را چنان
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ان دنيا براي جلوگيري از دسترسي اير تار است و در عين حال تمام
آه مي خواهند  وقاحت تا حدي است. به آن با يكديگر متحد شده اند

فراموش آنيم مردم ايران يعني آساني آه تمامي اين تاسيسات با پول 
ساخته شده است ، آخرين آساني بودند آه از ماجرا با خبر شدند  آنها

خود را نماينده و خدمتگزار مردم معرفي  ، حكام جمهوري اسالمي
مي دانند آه هميشه  اما در عمل ، آنقدر مردم را نامحرم. مي آنند 

 ماجراهايي از اين دست بايد ابتدا در خارج از ايران برمال شود و
آوس رسوايي آن زده شود و آنگاه مردم خود ايران از زبان سرويس 

رسانه هاي جمعي دنيا و سازمانها و نهادهاي  هاي جاسوسي بيگانه و
و با پول آنها چه فعل و   در سرزمين آنهابين امللي باخبر شوند آه

از  در اين مورد مهم وقتي در خارج. انفعاالتي صورت گرفته است 
ايران و غير ايرانيها همه از فعاليتهاي مخفي اتمي ايران آگاه شدند 

بود آه حاآميت ايران تصميم گرفت با اآراه ، گوشه  تازه آن زمان
ملي « فقط به دليل نياز به و اي از اين فعاليت ها را آن هم فقط

 .اين مسئله را با مردم ايران در ميان گذارد» سازي
در حال حاضر همچون گذشته، مردم ايران در نبود رسانه هاي آزاد، 

و غير حكومتي در زير بمباران تبليغاتي تلويزيون ، راديو ،  مستقل
 مساجد حكومت قرار دارند، بدون آنكه واقعا روزنامه ها ، منابر و

قرباني به مخمصه اي  به عنوان» براي آه«و» براي چه«بدانند 
فعاالن سياسي در فضاي ارعابي آه . بزرگ آشيده مي شوند

سپاه و نيروهاي امنيتي به وجود آورده اند و پيشاپيش  فرماندهان
آه در صدد نقد برنامه ي هسته اي  زبان هايي را«اعالم آرده اند 

اجتماعي و تعهد  ز زير بار مسئوليت، ا»حاآميت باشند خواهند بريد
جمعي خود شانه خالي آرده اند و مردم را در بي خبري و سردرگمي 

 38دولت ايران با تنظيم بودجه خود بر پايه نفت . آرده اند رها
به منابع مالي سريع الوصول ، تورم  دالري و براي دسترسي بيشتر

ست آه اين ا را به جان خريده است و اين در حالي% 34بيش از 
تصميمات مي تواند اقتصاد آشور را به يك بحران شديد وطوالني 

دولت با تبديل ذخاير ارزي خود به ارزهاي معدود  .سوق دهد
بودجه آامال نظامي به استقبال  آشورهاي به اصطالح دوست با تنظيم

امنيتي و  مقامات تصميم گيرنده مسائل. تحريم و جنگ رفته است 
به وضوح از الگوبرداري از رژيم و تاآتيكهاي هسته اي درحكومت 

 .شمالي سخن مي گويند هسته اي آره
آار به جايي آشيده است آه فرستادگان آن دشمني آه حاآميت 

 سال تمام از آغاز شكل گيري خود تمام 28اسالمي ايران  جمهوري
سالها از تريبون هاي رسمي شعار  مشكالت را به آن نسبت مي داد و

ناراضي سياسي  يكا، سر داده مي شد و هر دگرانديش ومرگ بر آمر
داخلي به جيره خواري آن دشمن متهم مي گرديد، اآنون در مقابل 

جمهوري اسالمي در پشت ميز مذاآره نشسته است و دو  مقامات
گويي آه . تحويل مي دهند طرف به يكديگر لبخندهاي ديپلماتيك

 ت آاهنان آن در همتابوهاي خودساخته و حريم هاي ممنوعه به دس
 .شكسته مي شود

صاحبان قدرت و طرفين مذاآره بر سر منافع ، زندگي و آينده ي 
. ميليون ايراني به مذاآراتي غير علني و غير شفاف پرداخته اند هفتاد

نبود نمايندگان واقعي مردم و نبود طرف مذاآره  مذاآراتي آه به دليل
لمللي در زمينه ي مسائل ا اي با صالحيت و داراي پرونده موجه بين

 . انساني و جهاني از نظر ما آامال غير قانوني است
 »انرژي هسته اي حق مسلم ماست «

اين شعاري است آه حكومت به شدت براي جا انداختن آن در جامعه 
حاآميت يا فراموش آرده است و يا خود را به فراموشي  .مي آوشد

ق مسلم ما باشد، اين هسته اي ح زده است، آه پيش از آنكه انرژي
آنها از آنان  مردم حقوق مسلم ابتدايي تر و مهم تري هم دارند آه همه

حق آزادي عقيده و بيان، حق دخالت مستقيم و اساسي . سلب شده است
تعيين سرنوشت خود، برابري بي چون و چراي حقوقي و انساني  در

خانواده، حق تامين آموزش، درمان و  زن و مرد در جامعه و
برابري  هداشت رايگان و عمومي توسط حكومت آنندگان، حقب

اجتماعي تمام انسان ها از هر نژاد، جنس و با هرعقيده، حق تشكيل 
دولتي و سنديكا هاي صنفي و بسياري حقوق ديگر و  تشكل هاي غير

طرح هايي مانند انرژي  نيز حق اطالع داشتن و نظارت آردن به
چه  اولويت تحقق اين حقوق را. وندهسته اي آه با پول او اجرا مي ش

آسي معين مي آند؟ مردم يا حاآميت؟ اساسا آيا حاآميتي آه به خود 
صورت قهري به تعيين اولويت هاي حقوق مردم  اجازه مي دهد به

 و ملزم است؟ بپردازد به حقوقي آه در باال ذآر شد معتقد

 ،  سوال ديگر ما اينجاست آه خودآفايي در زمينه توليد بنزين
بهسازي و نوسازي صنايع فرسوده ايران همچون صنعت  تكنولوژي

شهرسازي و مقاوم سازي، در  نفت و صنعت نساجي، متدهاي جديد
متدهاي  آشور زلزله خيز ما، فناوري مربوط به توليد ماشين آالت و

حفاري در آشور آوهستاني و صاحب منابع فراوان زيرزميني و 
عمير هواپيما در آشوري آه صنعت ساخت و ت معدني ايران، فناوري

آننده را در آارنامه خود  هواپيمايي آن هر از گاهي فاجعه اي متاثر
 ثبت مي آند و ده ها و صدها مورد ديگر از نيازهاي اساسي

تكنولوژيكي آشور ضروري ترند يا انرژي هسته اي؟ آيا آشوري آه 
د، مصرفي خود را از خارج وارد مي آن ي هنوز سوزن و پارچه 

اي مقدم باشد  هيچ نوع فعاليت ديگري آه انجام آن بر صنايع هسته
ندارد؟ منطق انتخاب آنندگان تكنولوژي هسته اي با اين هزينه گزاف 

 متعارف چه بوده است ؟ و غير
آشورهاي پيشرفته صنعتي با وجود نبود هيچگونه مانع فني، 

سته اي سياسي بر سر راه بسط و گسترش نيروگاه هاي ه اقتصادي و
حالي آه شديدا به دنبال انرژي  از اين امر اجتناب مي ورزند و در

نيروگاه  هاي نوين و پاك هستند همچنان قسمت عمده اي از سوخت
مشكالت الينحل . هاي خود را از سوخت هاي فسيلي تامين مي آنند

اقتصادي آه دفع و نگهداري زباله هاي هسته اي،  زيست محيطي و
اش و خطرات جدي اي آه از   ساله ي اثرات آشندهبا دوام چند هزار

 نشت و پخش اين مواد متوجه طبيعت و انسان هاست و نيز مخالفت
گسترده مردم، احزاب سبز و فعاالن محيط زيست، با گسترش اين 

گرديده است در آشورهاي صاحب اين  آور، سبب تكنولوژي زيان
اهداف جنگي  ل،تكنولوژي آه بر خالف آمريكا،آره شمالي و اسرائي

بر آنها غالب نيست، انرژي هسته اي از برنامه هاي دراز مدت 
اين همه تالش و اين همه هزينه و اصرار .خارج شود توسعه ي آنها

واقعا چه توجيهي مي تواند  بر گسترش نامحدود اين صنعت در ايران
، آه  داشته باشد ؟ اگر مسئله واقعا مسائل تحقيقاتي و پزشكي است

سان علمي اذعان مي آنند يك راآتور تحقيقاتي آوچك با آارشنا
حاآميت . هم آفايت اين مسئله را مي آند سرمايه گذاري محدودد

با مردم ايران و  جمهوري اسالمي بايد در اين مورد صريح و روشن
 . مردم جهان سخن بگويد تا بسياري از مسائل روشن شود

سي، مهم و پنهاني مناقشه ي هسته اي موجود، اما از داليل اسا
سرمايه داري جهاني آه از دهه ي . سرچشمه مي گيرد ديگري نيز

قصد مقابله با بلوك شوروي را  هفتاد ميالدي با آشيدن آمربند سبز
 در منطقه مستعد» اسالم سياسي«داشت، با پروبال دادن به 

خاورميانه قصد تحريف و تغيير مسير جنبش هاي مردمي منطقه 
اما تقويت وسيع و گسترده ي . داشت  ايران را1357همچون قيام 

و ناگهان  اين اسالم سياسي با فروپاشي بلوك شوروي همزمان شد
اسالم سياسي آه ضرورت قبلي آن از ميان رفته بود، خود به 

از نظر منافع . نظام سلطه ي جهاني در آمد صورت عاملي مخل
خود را موضوعيت  سرمايه داري جهاني اآنون ديگر اسالم سياسي

در منطقه از دست داده است و با گذشت دوراني آوتاه از موفقيت 
نظام سرمايه داري، با آغاز رآود اقتصادي عظيم آشورهاي  هاي

ميليتاريزه شدن مجدد امپرياليسم جهاني در  متروپل و در سايه ي
متحده ي آمريكا و  قالب روي آار آمدن جورج بوش در اياالت

جديد مصرف، به دست آوردن نيروي ضرورت انكشاف بازارهاي 
قيمت و منابع انرژي وسيع، اآنون دولت آمريكا به  آار ارزان

داري مالي قصد تغيير نقشه  نمايندگي از بزرگترين تجمع سرمايه
گرفته  در مورد ايران جدالي سنگين در. سياسي خاورميانه را دارد

ه در يك طرف جمهوري اسالمي با هدف ابقاي خود در صحن. است
نظام جهاني حضور دارد و در طرف ديگر  داخلي و تحميل خود به

متعارف و  آمريكاست آه با قصد تحميل يك دولت سرمايه داري
بر ايران، قرار گرفته است سهم مردم فقط » سرمايه«مطلوب 

اين جنگ منافع است و ادعاهاي متفاوتي آه  پرداخت هزينه هاي
ايران دارند تنها  ه ايطرفين اين آشمكش در خصوص مسئله ي هست

دعوا بر . ابزاري براي آغاز اين آشمكش فيزيكي و نهايي مي باشد
منافع مادي دو گروه صاحب سرمايه است، يكي براي حفظ منافع  سر

 .گسترش منافعش خود مي جنگد و ديگري براي
اين لشگر آشي سرمايه داري اما وجهه ي عوام پسندي هم الزم دارد 

ه خود صاحب سياه ترين پرونده ي حقوق بشر در اين آمريكا آ بنابر
» دموآراسي«مدتي است با پرچم  بين دولت هاي جهان است،

آشور  به چهارگوشه دنيا لشگر مي آشد و در هر» حقوق بشر«و
بعد از مرگ ده ها هزار انسان بي گناه در جنگي آه به راه مي 
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اي ملي اين ه يك دولت دست نشانده و چپاول ثروت اندازد، با استقرار
از اين نهال آزادي ، حقوق  آشور اعالم مي آند براي حفظ و حراست

 بشر و دموآراسي اي آه آاشته است، ارتش خود را تا سالهاي
 .متمادي، از اين آشورها خارج نخواهد آرد

دو ناقض حقوق بشر براي حيات خود و منافع اقتصاديشان و انحراف 
. ه جنگ يكديگر مي روندعمومي از اوضاع داخلي خود، ب افكار

الهي مي دهد و دومي پرچم  اولي به آار خود رنگ و بوي ملي و
 . آزادي و حقوق بشر و دفاع از جهان را علم مي آند

 دولتي آه با دخالت و حمايت از مرگ و آشتار هزاران هزار انسان
آزاديخواه در آمريكاي التين ، آسيا و آفريقا به دست عوامل دست 

ديم، باتيستا، آدوال، پينوشه، سوموزا، فرديناند  ون نگوديننشانده اي چ
 و دهها مزدور و  صدام  ، سوهارتو، محمد رضا پهلوي، مارآوس

 سرسپرده ريز و درشت امپرياليزم، به آشتار آزادي و ذبح حقوق
بشر در زمين پرداخت و حسابدار بزرگترين تل هاي نعش مردم بي 

 اولين و تنها استفاده آننده ي از آمريكايي آه گناه در تاريخ است،
جهان است و جنايتي آه در  سالح هسته اي بر عليه مردم بي دفاع در

وقوع  هيروشيما و ناآازاآي توسط نيروهاي آمريكايي با بمب اتمي به
پيوست تا ابد عالمت سوال جدي اي در مقابل ادعاي آزادي خواهي و 

د بود، آمريكايي آه حقوق بشر توسط آمريكا خواه حمايت از گسترش
وحشيانه ترين و گسترده  داغ ننگ سالخي زنان، آودآان و مردم به

ترين حالت ممكن، توسط ارتشش، در ويتنام هنوز در صورتش 
دارد، براي گسترش دموآراسي و ترويج حقوق بشر به  تازگي

 .نظامي مي آند يوگوسالوي،عراق و افغانستان حمله ي
واد غذايي و دارويي، گرسنگي مردم، قتل و غارت، تجاوز، آمبود م

باختن آودآان و پايمال شدن حقوق اوليه بشري در اين آشور  جان
وجود شرايط اضطراري جنگي آه خود  هاي اشغال شده، به بهانه ي،

ادعاي آمريكايي  آمريكايي ها مسبب آن بوده اند معيار سنجش درستي
 .هاست

ي مختلف جهان، آدم ربايي و ترور مخالفان سياسي در آشورها
زندان هاي مخفي و شكنجه زندانيان در اين  ساخت و گسترش

مردمي و مخالف  زندانها، دخالت و سرنگوني نظام هاي مستقل
برنامه هاي آمريكا همچون دولت هاي قانوني، دموآراتيك و مردمي 

، حمايت از نسل آشي ... در آونگو ، آلنده در شيلي و  لومومبا
از رژيم هاي نقض آننده حقوق  طين، حمايتارتش اسرائيل در فلس

همچون  بشر اما داراي روابط تجاري و سياسي نزديك با آمريكا
عربستان سعودي، پاآستان، ترآيه، اردن، اسرائيل و در ايران به 

آلبرايت وزير امور خارجه دولت آلينتون، برنامه  اعتراف مادلين
 و ايجاد جو 1332مرداد  28ريزي و حمايت آامل از آودتاي سياه 

 خفقان و سرآوب حاصل از آودتا، تنها گوشه هايي از فعاليت هاي
آمريكا در زمينه استقرار حقوق بشر و بسط دموآراسي در جهان 

 . بوده است
 اجتماعي ، فعاالن –ما به، مردم ايران، فعاالن سياسي 

هشدار مي دهيم آه اآنون آشور در ... و زنان و  دانشجويي،آارگري
قرار گرفته است و   ورود به گرداب جنگ و خشونتسراشيب

احتماالت آينده، بر حسب نوع برخورد و موضع نيروهاي اجتماعي، 
 :از حاالت زير نخواهد بود بيرون
تجربه يوگوسالوي، عراق و افغانستان نشان  : حمله خارجي – 1

خارجي به يك آشور، در مرحله اول  داده است، نتيجه حمله نظامي
بعدي نابودي  ين جاني و آشتار مردم بي دفاع و در مراحلتلفات سنگ

آليه زيرساخت هاي عمراني، اقتصادي و نيز تسلط جو ناامني و 
آدم ربايي، قتل ، غارت ، تجاوز و در مرحله اي  خشونت، ترور،

تا . اجتماعي خواهد بود عميق تر، فروپاشي ريشه اي سازوآارهاي
 وانين خشك نظامي و به جايمدت ها به جاي قوانين دموآراتيك، ق

قوه منطق ، قوه قهريه بر جامعه حاآم خواهد بود و اقتصاد و سياست 
مديد تحت وابستگي بي چون و چراي حاآميت  و اجتماع تا مدتهاي
 . آمريكا در خواهد آمد

تجربه ي تاريخي موجود نشان داده است آه   ؛ تحريم اقتصادي – 2
اسي، نه حاآميت ها، آه مردم سي قربانيان تحريم هاي اقتصادي و

هرگونه  در فضاي تحريم، عزم به سرآوب آامل و خشكاندن. هستند
به جاي آزادي به مردم . اعتراض به منتهي اليه خود خواهد رسيد

هرچه فشار خارجي بر . هديه داده مي شود و رنج گرسنگي ، بيماري
.  يافتمردم نيز افزايش خواهد حاآميت افزايش يابد فشار حاآميت بر

ها با سرنيزه  تمام پرده هاي حيا دريده خواهد شد و به جاي زبان
  .مردم سخن خواهند گفت و مناسبات انساني از هم خواهد پاشيد

براي ما مسلم و روشن است آه منافع و آينده   : توافق اجباري – 3
امكاني را براي توافق آامل باقي  اين دو سيستم مادي هيچگونه

زيرزميني،  مسئله بر سر بازار مصرف، منابع. نخواهد گذاشت
. نيروي انساني ارزان قيمت و حيات اقتصادي دو تفكر متضاد است

علني و غير شفاف صورت خواهد گرفت آه به دليل  مذاآراتي غير
ندارند وعاقبت آن چيزي  آنكه نمايندگان واقعي مردم در آن حضور

تفكر  قاي بيشتر يكجز بر باد رفتن آل هستي مردم ايران به قيمت ب
نخواهد بود، از پايه و اساس نامشروع ، غير قانوني و غير قابل 

 . پذيرش است
. فضاي سياسي جامعه ايران اآنون در سكون و خاموشي قرار دارد 

ناشي از بي اطالعي، پنهان آاري، فضاي بسته رسانه اي و  اين فضا
نفكران و مسئوليتي به اصطالح روش از همه مهم تر بي عملي و بي
 .فعاالن و احزاب سياسي است

روشنفكران ايراني به دليل آنكه اآثرا افكارشان از طبقات پايين 
نجوشيده به جاي شناسايي دغدغه ها در جامعه خود، افكار  جامعه

باال به پائين جامعه تزريق مي آنند و  روشنفكران جوامع ديگر را، از
بنابراين نمي توانند با  قادر به صحبت آردن به زبان مردم نيستند،

 افكار غير ملموس توده هاي مردم را به حرآت در آورند و تحول
اينان به سهم خود، در غفلت ، ناآگاهي . مثبتي را در جامعه شكل دهند

 .مقصرند و بي آنشي جامعه
احزاب و گروه هاي سياسي داخلي هم، در نبود آزادي هاي سياسي و 

ر ايران، به دليل ارعاب حاآميت و احزاب مردمي واقعي د اجتماعي
آه مبتني بر فرصت طلبي است با  و يا بر اساس منافع مادي حقيري

را بر خود  استفاده از تريبون ها و امكانات مادي وسيعشان بي عملي
نتيجه سكون و اينان بايد بدانند آه . و بر جامعه تحميل آرده اند

 .الستپذيرش و انتخاب ضمني يكي از سه وضعيت با سكوت،
 : در پايان الزم مي دانيم نكات زير، را متذآر شويم

اين دعوا، دعواي مردم ايران نيست بلكه جدالي است بر سر  -1
بنابراين مردم در اين ميان نبايد سرباز جان . حاآميت در ايران تعيين

مردم بايد زماني به . آدام از طرفين باشند  بر آف و پادوي هيچ
 . آرمانهايشان باشد ر سر منافع وميدان بيايند آه جنگ ب

 انرژي هسته اي تنها يك بهانه و ابزار براي جنگ منافع است ،  -2
بنابراين عالوه بر اينكه ما فقط خواهان توقف فعاليت هاي هسنه اي 

بلكه خواهان غير اتمي شدن جهان و محو آليه  در ايران نيستيم،
آشورهاي جمله  سالح هاي آشتارجمعي در همه ي آشورها از

مي باشيم و از تحقيقات براي ... آمريكا ، روسيه ، چين ، اسرائيل و 
يابي به انواع سالم انرژي و استفاده از انرژي هاي پاك، با  دست

به عنوان جايگزين فناوري هسته اي  آمترين آلودگي زيست محيطي
 .دفاع مي آنيم

نافع آوتاه هر گونه حمله يا تحريم اقتصادي در تضاد آشكار با م  - 3
بلند مدت مردم ايران است و مورد مخالفت صريح مردم ما با  و

در اين ميان ما . هايي اقدام ورزند آساني است آه به چنين تعرض
محورانه ي  مشخصا نسبت به دخالت و نقش خودسرانه و خود

 . آمريكا، نفرت و انزجار خود را اعالم مي داريم
ان فقط در پوشش يك حل بحران هاي پيش روي جامعه اير :4

دموآراتيك ممكن است ، حكومتي آه در آن  حاآميت مردمي و
امنيت تحميل  حكومت شوندگان به طور جدي و واقعي توانايي و

منشا چنين . اراده ي جمعي خود را بر حكومت آنندگان داشته باشند
تحول اصيل اجتماعي چيزي . هرگز نمي تواند خارجي باشد تحولي

جامعه تزريق شود، تحول سالم و   و از باال بهنيست آه از خارج
از پايين به  اصيل بر مبناي حرآت خود جامعه و بنابراين از درون و

اگر قرار است در اين ميان الگويي . باالي جامعه تحقق مي يابد
اين الگو نه از دولت ها و روشنفكران خارجي، بلكه بايد  گرفته شود

م ساير آشورها باشد ، حرآاتي مرد از مبارزات خودجوش و آگاهانه
 . مانند قيام دانشجويان ، جوانان و آارگران فرانسه

مردم همه آشورها اليق دنيايي بهتر و زيباتر از دنياي بحراني 
بايد براي اين دنياي بهتر تالش آرد و در حرآت بود . هستند حاضر

حال خويش فكري نكنند، ديگران براي  چرا آه مردمي آه خود به
 .تصميم خواهند گرفتآنها 

  :نويسندگان
/  ياشار قاجار/ عابد توانچه/  مرتضي اصالحچي  / مجيد اشرف نژاد

 .سعيد حبيبي/ بهروز کريمي زاده  

...........................................  
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 چند نکته پيرامون استعفاء علی الريجانی
 وديدارپوتين وخامنه ای

 تقی روزبه
رطبيعی درپست های حساس هميشه می تواند استعفاءنابهنگام وغي
اگراين استعفاء درزمان نامناسب وشرايط . بحث انگيزباشد

حساسی،هم چون شرايط کنونی،حتااگربشکل خاموشانه هم صورت 
و فردمستعفی بهردليلی الم ازکام برنگيرد،ولو آن که بخواهند - گيرد

آن را با لعاب دروغ وتزوير،هم چون تمايل وتصميم شخصی 
استعفاء الريجانی دقيقا بدليل داشتن .يارايند،بحث انگيزترمی شودب

خصايص فوق يعنی مهره ای مهم ازمهره های قدرت بودن ووقوع 
آن دربدترين شرايط زمانی ممکنه وسکوت سنگين رژيم درمورد علل 
واقعی آن،ماهيتاسوژه ای است بحث انگيز وحاالحاالها  کاويده 

شن وقانع کننده ای ازآن چه که خواهد شد تا  دريافت های رو
نبردقدرت و وشکاف حول سياست های هسته ای در ساختارهرم 

درجوامع .1*قدرِت حکومت اسالمی ناميده می شود،بدست آيد
استبدادی که سانسوروخود سانسوری فراگيريکی ازرموزاصلی حفظ 
قدرت انگاشته می شود ودرآن زبان نه وسيله بيان حقايق بلکه برای 

ن آن است،بررسی وبازبينی دقيق اين گونه گدازه ها و مواد پوشاند
پرتاب شده ازدرون نظام به روی صحنه علنی برای پی بردن به چند 
وچون تحوالتی که دراليه های پنهانی واصلی حلقه قدرت می گذرد، 
همواره دارای اهميت بوده  و بعنوان يکی ازمنابع  گمانه زنی ها  

ات گوناگون  وذينفع مورد بهره برداری وارزيابی ها ازسوی جريان
بی شک اين کنجکاوی درنزد قدرت های بزرگ که . قرارمی گيرد

چالش  با جمهوری اسالمی را چالش قرن وآبستن برافروختن جنگ 
برای آن ها .سوم جهانی عنوان می کنند بيش ازديگران  مشهوداست

ات يافتن پاسخ به سواالتی هم چون ماهيت وشدت واقعی اختالف
وچگونگی موازنه قوا درميان باندها و جناح های حکومتی جهت 
تدقيق سياستها واقدامات عملی اشان  دربرابر جمهوری اسالمی 

بديهی است که صرفنظرازگمانه . ازاهميت زيادی برخورداراست
زنی ها، پی بردن به داليل مشخص وقطعی استعفای الريجانی 

است که درشرايط کنونی نيازمند اطالعات مشخص وقابل استنادی 
البته وجود ندارند وجزحلقه فشرده ای ازاصحات قدرت ازآن بی 

بااين وجود اين فقط يک جنبه ازمسائل پيرامون برکناری، . اطالعند
درواقع رويداد فوق دارای . يابه کالمی محترمانه تراستعفاء می باشد

 آن ها  جنبه های ديگری است که اهميت پرداختن به آن ها ومقابله با
اين نوشته هم ازهمين منظربه بررسی اين .کمترازجنبه فوق نيست

 :استعفاء ونتايج مترتب برآن پرداخته است
بی خبرنگهداشتن مطلق مردم ازمهم ترين مسائلی که سرنوشت آن  - ا

  .ها را رقم می زند
چرا وتاکی بايد مردم ايران درمورد سياست های هسته ای وکم وکيف 

 پيشبرد آن دردرون رژيم جريان دارد و با منازعاتی که حول
سرنوشت اشان گره خورده است تا اين درجه بيگانه ونامحرم 
محسوب شوند؟مسئول پيش برد يکی ازبزرگترين پرونده های بحرانی 
قرن که ازيکسو بهانه شروع جنگ سرد وتعبيه سيستم موشکی 

سوم را آمريکا دراروپا را پوشش می دهد،وفراترازآن تهديد به جنگ 
تغذيه می کند وشورای امنيت وکشورهای دارنده حق وتو را 

 کشوراتحاديه اروپا را به مثابه مذاکره کننده 27بخودمشغول کرده، 
دربرابرخود دارد،مهم ترين دلمشغولی سال های اخير آژانس هسته 
ای را تشکيل می دهد، پای  فعال روسيه را نيزبه دليل خصلت بين 

اصلی کشاکش هسته ای کشانده وکشورهای الملی خود به صحنه 
منطقه نيزازاثرات ويگرانه اين بحران درامان نمانده اند،استعفاء می 

 درسطح جهان بازتاب پيدامی کند،اما 8دهد وخبرآن نيز با ريشتر
کوچک ترين کالمی ازداليل واقعی آن توسط رژيم درباره اين مهم 

  . ان ابراز نمی شودترين مساله مربوط به امنيت مردم ايران و جه
بی شک بايد قبل ازهرچيزعلت آن را درانحطاط کامل وخودمختاری 
مطلق رژيمی جستجوکرد که درآن سنت ريشه دار استبدادآسيائی، با 

که مردمان درحد –ماهيت سرمايه دارانه وتاريک انديشی مذهبی 
درآن يک جا گرد آمده - رعايای صغيِر ولی فقيه دارای ارزش اند

ب سه عنصری که معجونی بنام جمهوری اسالمی را بوجود ترکي.اند

درهرحال دهن کجی رژيم به سرنوشت مردم وپايمال . آورده اند
کردن حق بديهی واوليه آنها در اطالع يافتن ازواقعيت ها و 
تصميمات مهم وسرنوشت سازی که درپشت پرده جريان دارد،يک 

اخير به نمايش بارديگرخود رابه عريان ترين وجهی درطی روزهای 
  : ازجمله.گذاشت

طبق اطالعيه بيت رهبری واظهارات شخص الريجانی معلوم شده - 
است که پوتين ضمن دادن هشدار،حامل پيشنهادی پيرامون بحران 

اطالعيه دفتر خامنه ای با اشاره صريح به آن . هسته ای بوده است
 دولت قاعدتا. اعالم می کند که  حول اين پيشنهاد تأمل خواهيم کرد

که نمايندگانشان قبل -2*های غربی ازخطوط اصلی پيشنهاد پوتين
 مطلع -ازديدارپوتين ازايران مالقات های فشرده ای با وی داشتند

حال بايد پرسيد چرامردم ايران نبايد بدانند که محتوای اين .هستند
هشداروپيشنهاد که تااين حد مورد بحث و گمان زنی ها است،چيست؟ 

ن قراراست چه تصميمی گرفته شود؟درهرحال مساله ودرپاسخ به آ
بی خبر نگهداشتن مردم درمساله بحران هسته ای يکی ازوجوه مهم 

بعنوان مثال بهنگام . نقض آشکارحقوق دموکراتيک مردم است
تغييرپست فرماندهی سپاه،صفوی فرمانده سابق سپاه ومشاور کنونی 

له نظامی آمريکا خامنه ای،درگفتگوی خود ضمن اظهارنگرانی ازحم
ودادن هشداربه رژيم،درهمان حال تأکيد داشت که برای اجتناب 

واين .ازتنش نبايداين گونه اخباروارزيابی ها به بدنه جامعه منتقل شود
يعنی اين که رژيم آشکارا وآگاهانه دارد مردم را بسوی باتالق 
هوکناک تحريم وجنگ می کشد،بدون آن که به آنها بگويد به کجامی 

درمورد ماجرای ديدارپوتين ويا استعفاء الريجانی شاهديم که . ويمر
اخيرا شورای عالی امنيت ملی طی اطالعيه ای به همه مطبوعات و 
دولمتردان رژيم اخطارکرده که وارد اين صحبت ها درمأل عام 

بی شک برکناری مسئول پيشبردپرونده هسته ای که نمايندگی . نشوند
امينت ملی را يک جا بردوش می کشيد،آنهم ولی فقيه و شورای عالی 

درحساسترين  لحظات ودرگرماگرم تشديد بحران  ودرآستانه تشکيل 
يک نشست مهم وازقبل سازمان داده شده با اروپا ونزديک بودن 
زمان گزارش آژانس و خطرصدورقطعنامه چهارم درشورای امنيت، 

ه نمايش قبل ازهرچيزبه معنای ب...ودندان قروچه های آمريکا و
گذاشتن ضعف رژيم وتقويت عدم اعتماد و کاستن ازقدرت چانه زنی 

تاجائی که عناصربسيارمحافظه کاری هم  چون . محسوب می شود
واليتی هم  به زبان آمده و آن را نادرست ومغايرمنافع ملی ارزيابی  
می کند و ابطحی که بازتاب دهنده محافل روحانی نزديک به خاتمی 

بی شک بايد جنگ قدرت ودامنه . می خطرناک می نامداست آنرا اقدا
اختالفات بدرجه ای شدت يافته باشد که يک دولت ناگزير شود بدست 

بااين .خود چنين تاوانی را درچنين لحظاتی خطير  برخود تحميل کند
همه شاهديم که سخن گوی دولت دريک دروغ وقيحانه تالش می کند 

ند که با واکنش خود الريجانی که دليل آن را مسائل شخصی عنوان ک
مواجه می شود وسپس دراقدامی ديگر شخص احمدی نژاد تالش می 
کند با رفع و رجوع کردن توضيح قبلی دولت، آن را با استعفاء های 

همه جوردروغ .متعدد قبلی توجيه کند،که خود عذری بدترازگناه است
مورد خود وآسمان وريسمان بهم بافته می شود،تا يک کلمه ناقابل در

آيا بهترازاين می توان عمق . موضوع واقعی اختالف گفته نشود
انحطاط يک رژيم  وميزان نامحرم بودن مردم را درمورد پرونده ای 

  تابدين حد حساس  ودخيل درسرنوشتش ، به نمايش گذاشت؟
  
عليرغم همه تالش های - دومين  پيامد اين کناره گيری را - 2

 بايد هم برمالء کننده دروغ - گهداشتن آنمذبوحانه رژيم برای پنهان ن
رژيم درمورد ادعای هم زبانی و يکدستی  همه دست اندرکاران نظام 
درمورد سياست هسته ای  دانست، و هم برمالء کننده  شدت 
اختالفات و ميزان شکنندگی اين همزبانی، که تاحد استعفاء 

م می باين ترتيب معلو..درحساسترين شرايط زمانی پيش رفته است
شود که بکارگيری ترفندهائی چون نشان دادن همزبانی به بهانه تأمين 
اقتدارنظام دربرابردشمنان، ديگرکارکردخود را ازدست داده است 

درحقيقت يک بارديگربه وضوع روشن گرديدکه رژيم آن گونه که .
چون بشقابی چينی  وانمود می کند، نه يک صخره يک پارچه بلکه هم

که می تواند .   تکه بست شده به يکديگر استوبهم آمده ازچهل
اظهارنگرانی وزبان به انتقاد .درگذرطوفان حوادث، بندبندش ازهم بگسلد

گشودن عناصررام وگوش بفرمانی هم چون توکلی و واليتی،محمد 
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 اءعفدرکناراست ... -اميرمحبی-هاشمی و يا  مفسر اردوی محافظه کاران
بقه حاکمه کنونی نسبت به سياست حاکی ازانباشت نارضايتی دردرون ط

بويژه اگردرنظربگيريم که الريجانی فردی ازجرگه . های هسته ای است
اصول گرايان و خودی ها محسوب  شده ومی شود و نمايندگی خامنه ای 
و دبيری شورای امنيت ملی را يک جا برعهده داشته و درانتخابات 

 بيت رهبری بوده ، رياست جمهوری هم يکی ازکانديداهای  مورد حمايت
ودرزمان منصوب شدن به مسئوليت تيم هسته ای نيزسخت منتقد سياست 
های هسته ای اصالح طلبان بوده و باگفتارمعروف درغلطان داديم وآب 
نبات گرفتيم مسئوليت تيم هسته ی را بعهده گرفت، آن گاه معلومی شود 

وهمين . ه استکه دامنه منازعات تا کجا وتاکدام حلقه قدرت پيشرفت کرد
مسأله ما را به سومين نکته پيرامون وضعيت  رژيم جمهوری اسالمی 

  :درشرايط کنونی سوق می دهد
  
تالش رژيم برای يکدستی و تأمين اقتدار جهت مقابله با بحران های  -3

داخلی وبين المللی، ازطريق حذف و شقه شقه کردن خود وباريک 
 البته ازديد قدرت های امری که. ترکردن نوک هرم قدرت می گذرد

بزرگ پنهان نمانده وبه نوبه خود موجب افزايش فشارها وتهديدهای آنها 
همانطورکه درطی همين چندروز اخيرمی توان آن رابه وضوح . می شود

 رژيم ودرتصميمات دولت 3*دربرخورد تحقيرآميزاروپا با نماينده جديد
دن سريع سپاه آمريکا دربرقراری دورجديد فشارها وازجمله قراردا

درليست هسته ای ودرتهديدات بوش ورايس درمورد خطرجنگ جهانی و 
عنوان کردن جمهوری اسالمی به عنوان بزرگترين تهديد برای امنيت 

دولت آمريکا هم چنين مانورهائی را جهت چانه . آمريکا مشاهده کرد
زنی بادولت روسيه حول تأخيرويا مشارکت در استقرارسپرموشکی 

 شرقی باهدف معامله حول تشديد فشاربه  ايران مطرح ساخته دراروپای
همانطورکه  ازسوی ديگر شاهد سخنان تند وتحريک آميزجديد . است

احمدی نژاد هستيم که تالشی است برای پوشاندن ضعف قدرت چانه زنی 
  .دولت  دولت درپی تعويض مسؤل تيم هسته ای

قل سليم می توان نوک پرسيدنی است که براستی تاکی وباتکيه برکدام ع
هرم قدرت را هردم تراشيد وباريکتر و باريکترکرد و انتظارداشت آن را 
پايدارانه برروی نوک باريکش نگهداشت؟ پس دراين صورت تکليف 
اصل بديهی حفظ تعادل نسبی وکمابيش پايدارتوسط دولت های حاکم چه 

 با خود می شود؟ وآيا اين رفتاری نيست که هم اکنون جمهوری اسالمی
وبا طبقه سياسی حاکم به عمل می آورد؟ بی شک چنين است و آن چه که 
باو جرئت وامکان طی کردن اين مسيرجنون آميزرا می دهد، قبل 

امری . ازهرچيزتکيه بردواهرم سرکوب و درآمدهای هنگفت نفتی است
که البته نمی تواند جايگزين عناصراصلی وحياتی مؤلفه های مربوط به 

وهمين واقعيت ما را به اين نتيجه می رساند که .رژيم بشودبقاء يک 
مدعی شويم،دامنه بحران های درونی رژيم درکناردامنه شکاف آن با 
مردم ونيزتنش های بين المللی آنچنان است که رژيم را به وضعيتی رانده 
که با دست شستن ازانديشيدن به هرگونه مولفه های پايدار بقاء به مولفه 

که يکی ازمظاهرآن تأمين يک .ای وروزمره بقاء بيانديشدهای لحظه 
دستی دربرابردشمنان خودازطريق خود زنی وحذف نيروهای درونی 

توسل به اين شيوه برای تأمين فرجه بقاء، درکنارگسترش . خوداست
درجه ناپايداری و شکنندگی رژيم البته درعين حال دارای عوارض وپی 

کوب وميليتاريزه شدن اوضاع وتشديد آمدهای مهمی است که ،تشديد سر
که الزم است همه آنها  .مداخله قدرت های بزرگ ازجمله آنهاست

  . دراستراتژی سرنگونی ازسوی اپوزيسيون درنظرگرفته شوند
  
ازآنچه که جسته وگريخته دراين زمينه انتشاريافته می توان دليل -1*

  :عمده را بقرارزيردانست
يکرداو واحمدی نژاد دربرخوردبا بحران ازديرباز تفاوت هائی بين رو

اين تفاوت ها درگذشته حول سخنان . هسته ای گاه بيگاه ديده می شد
تحريک آميزومساله سازاحمدی نژاد درمورد هلوکاست، ماجرای 

خود رانشان .. دستگيری ملوانان انگليسی، وخبرهای خوش هسته ای و
گوهای خود ازدامنه ميداد و الريجانی سعی می کرد که درمذاکرات وگفت

درمواردديگری شاهد تکذيب ويا اتخاذموضع .تأثيرات منفی آنها بکاهد
علنی مغايربا مواضع اعالم شده الريجانی پس ازمذاکرات وی با اوروپا 

نظيرهمين  پيشنهاد پوتين که ابتداتوسط الريجانی اعالم .و آژانس بوديم 
مواضع مغايربا شد و سپس توسط احمدی نژاد تکذيب گرديد ويا طرح 

آنچه الريجانی درگفتگوها طوالنی واحيانا برخی توافقات خود با سوالنا 
بعنوان نمونه دريک مورد درحالی که الريجانی به  .مطرح می کرد

نحوی مساله تعليق درحين مذاکرات را،نه بعنوان پيش شرط،بلکه به 
دی عنوان موضوع قابل بحث درحين مذاکرات اعالم کرد، بالفاصله احم

. نژاد اعالم کرد که حتا يک دقيقه هم غنی سازی رامتوقف نخواهيم کرد
قرائنی دردست است که درشرايطی که توافق های اوليه و يا باصطالح 
رشته های بافته شده الريجانی باين صورت پنبه می شد،حول رفع اين 
دوگانگی ها بارها درپشت درهای بسته درميان سردمداران رژيم برای 

البد طبق توصيه ( معضل گفتگو به عمل آمد و حتا احمدی نژادحل اين
برای مدتی تالش کرد که تاحدی درمجامع علنی ) ای که بوی شده بود

ازسخنان تحريک آميزوياطرح مخالفت های علنی باالريجانی برای حفظ 
اما ازآنجا که مساله .موقعيت او درميان مذاکره کنندگان پرهيزکند

ويژه درمورد آينده برمی گشت،دولت احمدی نژاد برسردونوع رويکرد، ب
واين درادامه . .تالش وافری داشت که تيم هسته ای را يکدست کند

سياستی است که درهمه سطوح صورت گرفته و يا درحال صورت 
گرفتن است،به مثابه بخشی ازسياست آمادگی برای مقابله با شرايط و 

 الريجانی باصطالح سياست. وضعيت فوق العاده جنگی يا شبه جنگی
بردبردبود که متضمن دادن و گرفتن امتيازات وبا تأکيد برمذاکره 

اوتالش داشت که اروپارا ازآمريکا دورکند و پرونده هسته ای را .بود
وبراين اساس برآن بود که می توان . مجددا به کانال آژانس برگرداند

اشل کنونی که توقف غنی سازی را در-البرادعی پيشنهاد-روی تايم اوت
دربرابرتعليق قطعنامه شورای امنيت را مطرح می کرد،بحث 

درحالی که احمدی نژاد باهرنوع وهرسطحی ازتعليق . وگفتگوکرد
يعنی . مخالف بود ه واساسا پرونده هسته ای را خاتمه يافته تلقی می کرد

درهرحال باتوجه به چالش های سنگينی . همان حرکت با قطاربدون ترمز
 های بحران هسته ای درپيش است، يا بايد تماما تن به که درعرصه

سياست های دولت می داد و يا ناچاربودکه بسود يک دست کردن تيم 
مذاکرات کناره گيری کند ورانندگی قطاربی ترمزرا براننده مناسب 

والبته دراين ميان اگررهبری که اونمايندگی اش را . ديگری می داد
ی کردبی شک ناچارنمی شد که چنين آسان نيزبعهده داشت،ازاو حمايت م

ونيزاگراحمدی نژاد .ودرسکوت صحنه را بسود احمدی نژاد ترک کند
حمايت رهبری را درپشت خود نداشت،نمی توانست چنين جسورانه ويک 

سوارشدن دنده درمورد مساله ای اين چنين حساس وپرپيچ و خم به هوس 
  .ود خود بيافتدبه قطاربی ترمزو يکدست کردن تيم هسته ای بس

  
درمورد پيشنهاد پوتين حدس وگمان های متعددی بصورت گسترده  - 2

که ازآن ميان فرضيه زيربيش ازهمه نزديک به واقعيت .مطرح می شود
  :می رسد

همان (سياست تعليق دربرابرتعليق تا مذاکرات به نتيجه روشن برسد
وری ضمن آنکه برای رفع نگرانی جمه).سياست تايم اوت البرادعی

اسالمی و البته درانطباق با منافع استراتژيک روسيه اعالم می شود که 
روسيه حاضراست به جمهوری اسالمی تضمين امنيتی داده ونيازهای 

  .دفاعی اش را بطورکامل برآورده سازد
بی ترديد اين سياست برخالف آنچه که برخا درمطبوعات شايع می 

کا هرگزحاضرنيست که شود،موردپذيرش دولت آمريکا نيست و آمري
کشوری مهم واستراتژيک چون ايران را رسما تحت کنترل وتحت 

درواقع تهديد به جنگ سوم درمورد ايران .الحمايه دولت روسيه به بيند
تااندازه زيادی دولت روسيه را نيزمخاطب خود داشت که مبادا ازخط 

 که گوشه ای(اين سياست. قرمزهای مورد نظرژاندارم جهان عبورکند
هم چنين مخالفت های ) ازآن دربيانيه وتوافقات دريای خزرهم مشهوداست

وسيعی را درخود جمهوری اسالمی برانگيخته است که آن را درحکم 
  .ترکمن چای جديدی وخطری درحد آن عنوان کرده اند

درموردهشدارپوتين اوبه شخص خامنه ای اعالم داشته است که دول 
ابی دولت جمهوری اسالمی به سالح غربی وجامعه جهانی مخالف دست ي

هسته ای و ادامه غنی سازی بوده ودرصورت تداوم آن خطر تحريم های 
  .گتسرده ترو تهديدات نظامی منتفی نيست

  
براستی نوع استعفاء وبعد شرکت الريجانی درنشست مذاکره با  -3*

اروپا که درايتاليابرگزارشد،  منظره مضحکی را درانظارجهانيان بوجود 
واکنش منفی اروپا به استقبال از رئيس جديد و تعويض الريجانی  :ردآو

آن چنان بود که رژيم مجبورشد مسول مستعفی را همراه او روانه مذاکره 
کرده وفراترازآن رياست جلسه را نيز باو محول کند با بلکه  آب ها 

گزارش ها حاکی است که مسول جديد سخنی دراين  .ازآسياب بيفتد
درهرحال ارزيابی همه طرف ها ازيکدست . زبان نرانده استديدارها بر

شدن تيم هسته ای منفی بوده وبرهمين مبنا بالفاصله براقدامات 
 04.08.86-26-10-2007. سختگيرانه خود افزودند

………………………  
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 *ديدگاه * 
  دمکراسی و مبارزه طبقاتی، :بقيه مقاله از شماره پيشين 

 مبارزه طبقاتی در انگلستان، فصل سوم: کتاب دوم 
 

 !ليبراليسم
 

  
 بينا داراب زند

  
  جان الک، بنيانگذار ليبراليسم. 4

از خاندان بانی ليبراليسم، جان الک است که در دوران انتقالی سلطنت 
استوارت به ويليام و ماری به عنوان ايدئولوگ مشروطه سلطنتی وارد 

اصولی را مطرح نمود که پايه " حکومت مدنی"او در رساله . ميدان گشت
بر " هابز"روش او نيز چون . تمامی نظريات ليبراليستی اخالف او شد

ده می چرخيد، گويی اينکه تعريف و مشخصات نسبت دا" فرد مجرد"محور 
  .تفاوت داشت" هابز"شده به آن کامال با نظرات 

مستقل و برابر -از آنجا که همه افراد آدمی طبيعتًا آزاد : .... او می گويد 
هستند، هيچ کس را نميتوان از حقوق طبيعی اش محروم ساخت و بدون 

تنها راهی که . رضايت خودش به زير قدرت سياسی مشخص ديگر آورد
ب آن خود را از آزادی طبيعی محروم سازد و ممکن است شخص به موج

زير يوغ اجتماع مدنی آيد اين است که با افراد ديگر برای تشکيل يک 
جامعه توافق کند، تا بوسيله آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح آميزی 
برايشان ميسر گردد و با امنيت خاطر بيشتری از دارايی خود بهره ور 

 عضو آن جامعه نيستند، ايمنی بيشتری داشته شوند و در برابر کسانی که
باشند و افراد آدمی، شمارشان هر چه باشد، می توانند اجتماع سياسی را 

زيرا مجموع آنها خدشه ای به آزادی ديگر افراد وارد نمی . بوجود آورند
آورد و آنان می توانند همچنان از آزادی خود در وضع طبيعی برخوردار 

ی از آدميان بنا به رضايت خود جامعه يا حکومتی همين که شمار. باشند
بنياد کنند، اجتماع بوجود می آيد و واحد زيادی تشکيل می گردد که در آن 

همانجا ص ) 5.(اکثريت افراد حق اداره کلی جامعه را بدست می آورند
، کشور به نظر عبارت از جامعه ای متشکل از مردمان است که فقط 223

منافع .  و ارتقا منافع مدنی آنان بر پا گرديده استبرای تحصيل، نگهبانی
مدنی را من حيات، آزادی، سالمتی، دارايی و راحتی بدن و هم چنين تمّلک 
اشيای خارجی مانند پول، سرزمين، خانه و وسايل زندگی و مانند اينها می 

 سيد علی محمودی، -نظريه آزادی در فلسفه سياسی هابز والک ) 6.(دانم
، ص 1377علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، پاييزپژوهشگاه 

84.   
را " الک"در نقل و قولهای باال می توان عصاره نظرات فلسفه سياسی 

در ادامه بحث کمی دقيقتر به . يافت و با ابعاد گسترده فکری او آشنا شد
اما، قبل از آن، از خود سوال می کنيم که نظريه . اصول آن می پردازيم

مورد بحث چيست؟ آيا فردی " فرد مجرد" در مورد مشخصات "الک"
افسانه ای و اسطوره ايست، يا اينکه بيان کننده فردی واقعی می باشد؟ در 
نظر اول متوجه می شويم که اين فرد يک سرف يا برده نمی تواند باشد، 

ثانيا دارای امالک و دارايی و پول است، پس مسلما . است" آزاد"چرا که 
که از زمينهای اشتراکی بيرون رانده شده و . ام انگليسی هم نيستتوده عو

دارای هيچ چيز نباشد و يا برای گذران زندگی خود دست به گدايی و راه 
از اين " الک"بنابراين آنچه باقی می ماند و با مشخصا تی که . زنی بزند

افراد می دهد، سازگاری دارد ،ايشان يا جزئی از طبقه اشراف جديد آن 
دوران بوده که قهرًا دهقانان را از زمينهای اشتراکی بيرون رانده و با 
محصور ساختن زمينها، آن را به مالکيت خصوصی خود در آورده بودند و 
يا از طبقه بورژواها که با تجاوز به آزادی سياه پوستان افريقايی و فروش 

رزمين های ايشان در بازارهای برده فروشی امريکا و اسپانيا و حمله به س
سرخ پوستان آمريکايی و قبايل هندی و چپاول ثروت های ايشان به نان و 

تملک "آبی رسيده و با انباشت سرمايه در شکل پول، کاال و امالک دارای 
  .بر آنان شده بودند" خصوصی

کامال واقعی است و در دوران ظهور ليبراليسم " فرد"پس می بينيم که اين 
ر خالف ادعای ليبراليسم و توهم ايجاد شده از اما، ب. وجود داشته است

طرف هواداران اين مکتب، اين مشخصات به تمامی افراد جامعه اطالق 
نگشته، بلکه تنها بيان کننده خصوصيات دو طبقه حاکمه قرون هفده و 

مورد نظر " فرد"تنها در چنين حالتی ست که . هيجدهم انگلستان می باشد
اما، تعميم اين . قعيت عينی يافته و جان می گيردو ليبراليسم، وا" جان الک"

مشخصات به کليه افراد جامعه انگلستان و يا کليه افراد بشری در طول 
 .تاريخ توهمی بيش نيست

  
  مالکيت خصوصی. 5

و ديگر اصحاب ليبراليسم بوجود آوردند، و به " جان الک"توهم ديگری که 
" طبقات زدايی"مکتب خود، آن دامن زدند و باز هم بنا به ويژگی عمومی 

در . است" مالکيت خصوصی"را جايگزين روند واقعی تاريخ نمودند، پديده 
به اين پديده پرداختيم و " انحالل فئوداليسم"، در قسمت "بورژوازی"فصل 

چگونگی تکوين آن را از دل مالکيت اشتراکی زمين و چگونگی انباشت 
اما، ديدگاه . توضيح داديماوليه سرمايه را توسط بورژوازی به تفصيل 

ليبراليستی به پديدار شدن مالکيت خصوصی به مثابه يک روند تکامل 
نتيجه " تاريخی نمی نگرد ، بلکه با مغلطه معنای آن و مترادف کردنش با 

، آن را به مقوله ای منطقی و طبيعی و غير قابل تفکيک از تاريخ " کار
گو اينکه : "اينگونه توجيه می کنداين مقوله را " الک. "بشری تبديل می کند

زمين و همه موجودات فروتر آن مشترکًا به آدميان تعلق دارد، ولی هر کس 
نسبت به شخص خود دارای حق دارايی است و بر شخص او، هيچ کس را 

پس می توان گفت که ثمره کار دست و تن او، از . جز خود او، حقی نيست
يعی جدا می سازد و با کار خود هر آنچه وی از حالت طب. آن خود اوست

می آميزد، هر آنچه متعلق به خود اوست به آن ملحق می سازد، در زمره 
  .اموال او در می آيد

زيرا آن چيز به وسيله او از وضع مشترک طبيعی خارج شده و با کار وی 
چيزی بدان پيوسته است، و لزوما حق مشترک آدميان ديگر از آن سلب می 

ر شخص، ملک مسلم و بی چون و چرای شخص است، و زيرا کار ه. شود
همين که کار او به چيزی الحاق شد، کسی را جز خودش نسبت به آن چيز، 
حقی نيست و اين را الاقل در مورد نعمتی که بطور فراوان يافت می شود 
و به حد کافی برای استفاده ديگران باقی می ماند، می توان اصلی مسلم 

 حدی که انسان بتواند با کار خود حق دارايی برای خود يعنی تا: .... دانست
بوجود آورده و قبل از تلف شدن هر نعمتی، بتواند با استفاده از آن به حيات 

هرچه بيشتر از اين باشد، سهم او نيست و متعلق به . خود بهره برساند
به عقيده من مالکيت زمين هم مانند مالکيت ..... ديگران به ديگران است 

  .ن نعمت هايی است که ذکر شدهما
انسان هر مساحتی از زمين را که شخم بزند و بذر بکارد و احياء کند و به 
زير کشت ببرد و بتواند از محصوالت ش استفاده کند، در مالکيت ش قرار 
می گيرد زيرا با کار خود آن حصر از زمين را از مالکيت مشترک همه 

  235و233يشه سياسی ص خداوندان اند-) 7... (جدا می سازد 
" جان الک"زمين به صورتی بود که " مالکيت خصوصی"آيا روند پيدايش 

توضيح می دهد؟ آيا واقعًا زمين های زراعتی انگلستان به مالکيت کسانی 
  در آمد که بر روی آن کار می کردند؟

يادآوری می کنيم که بر طبق سنن فئودالی نورمن، کليه زمينهای تصرفی به 
او نيز زمينها را به تيول به بارون های خود . اه تعلق داشتشخص پادش

واگذار می نمود و تا زمانيکه اين بارون ها در خدمت پادشاه بودند و هزينه 
ها و نيروهای جنگی مورد نياز پادشاه را تامين می ساختند، حق استفاده از 

اه از اما هر گ. درآمدهای زمينی که در تيول خويش داشتند را دارا بودند
تعهدات خود شانه خالی می کردند و يا دم از استقالل می زدند، پادشاه اين 

پس می بينيم که مالکيت زمين به . زمين ها را به ديگری واگذار می نمود
بارون ها تعلق نمی گرفت، بلکه به ايشان حق بهره برداری از زمين داده 

بع . رکًا دارا بودندحقی که ايشان با خرده مالکين و زارعين ، مشت. می شد
اين ترتيب که بارون ها نيز به نوبه خود زمين های مرغوب را برای خود 

و در مقابل . نگاه داشته و مابقی را بين شواليه های خود تقسيم می کردند
تفويض اين حق، از نيروی جنگی شواليه ها و رعايای ايشان، هنگام جنگ 

ای را در زمان برداشت بهره می بردند و در عين حال سهم مالکانه 
شواليه ها نيز به همين ترتيب، زمين ها را بين . محصول دريافت می داشتند

زارعين تقسيم نموده و سهم مالکانه دريافت می داشتند و در هنگام جنگ 
زارعين را مسلح کرده و همراه خود ، در کنار بارون و پادشاه به جنگ 

 زمين اوًال مالک محصول زارعين نيز در عوض کار بر روی. می بردند
خود بودند و ثانيًا ، حق استفاده اشتراکی از محصوالت جنگلی و مرتع را 
می يافتند و می توانستند از آن طريق چوب و هيزم مورد نياز خود و غذای 

حقوقی که پس از محصور شدن زمين ها . دام و طيور خود را تأمين سازند
  .بدست مالکين از دست دادند

در وحله اول محصول " مالکيت خصوصی"کيت اشتراکی به تبديل مال
مبارزه طبقاتی بارون ها و شواليه ها، يعنی مالکين و خرده مالکين عليه 
سلطنت، از يک طرف و عليه حق استفاده اشتراکی زارعين از طرف ديگر 
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در فصول گذشته ديديم که با تضعيف قدرت مرکزی در دوران . بود
شراف به سرکشی پرداختند و در مقابل حکومت ، ا"خاندان آنژو"حکومت 

مرکزی صف آرايی کرده و برای مبارزه با حکومت مرکزی و تهاجم 
. يکديگر در زمين هايی که حق مسلم خود می پنداشتند، برج و بارو ساختند

اصوًال در تاريخ انگلستان شاهد بوديم که هر گاه حکومت مرکزی اقتدار 
 فئودال اعالم استقالل نموده و مدعی خود را از دست می داد، اشراف

مالکيت زمين هايی می گشتند که از طرف پادشاه به تيول در اختيارشان 
اين مبارزه برای احراز استقالل مالکيت ، قرن ها ادامه . گذاشته شده بود 

داشت تا اينکه در شرايط ويژه ای با محصور شدن زمين ها مبارزه به نفع 
  .ه پايان رسيدمالکان و خرده مالکان ب

استقالل مالکان و خرده مالکان از سلسله مراتب فئودالی کافی نبود، بلکه 
همانطور که گفتيم شرايط ويژه ای الزم بود تا انتقال از مالکيت اشترکی 

اين . سرمايه داری بصورت کامل طی شود" مالکيت خصوصی"فئودالی به 
در آنزمان . وجود آمدشرايط ويژه در آن دوران با باال رفتن قيمت پشم ب

اشراف از کشاورزی و زراعت روی گردانده و به دامداری و دامپروری 
به همين منظور و برای گسترش مساحت مراتع خود، برای تغذيه . پرداختند

دام بيشتر، زمين های کشاورزی را با زور شمشير و نيزه از چنگ 
.  و بيابان ساختندزارعين خود در آورده و ايشان را بدون پناه ، آواره دشت

زارعين نيز به مقاومت و مقابله پرداختند، چرا که بنابه حق فئودالی، ايشان 
می بايست از محصوالت زمين، جنگل و مراتع سهمی داشته باشند تا 

ديديم که چگونه شورشهای دهقانی توسط . بتوانند روزگار بگذرانند
ايت بوسيله نيروهای مسلح اشراف به خاک و خون کشيده شد و در نه

سرکوب گشت " ديگرز" کرامول نماينده بورژوازی، جنبش مساوات طلبانه 
.  

بر خالف ادعای ليبراليسم نه با يک استدالل " مالکيت خصوصی"بهر حال 
زمين "اين که . منطقی که با جنگی طبقاتی جايگزين مالکيت اشتراکی گشت

اما در . است، حکمی منطقی "به کسی تعلق دارد که در روی آن کار کند
در بهترين حالت می توان گفت که . تاريخ انگلستان هرگز واقعيت نيافت

بانی ليبراليسم دچار توهم بوده ، اما واقعيت آن است که او توهمی را اشاعه 
داد که گويا هرکه دارای اموال و دارايی و پول و زمين است محصول کار 

 را از آن محروم خود را تصاحب کرده و هيچ کس حق ندارد که ايشان
و به همين علت حکومت و قانون بايد از مالکيت ايشان حمايت کند و . سازد

اگر فردی ". چپ نگاه کند"نگذارد کسی به دارايی و اموال ايشان حتی 
به نظر من قدرت سياسی، حق : ".... جرأت چنين کاری را به خود داد 

 برای ايجاد وضع قوانين است با مجازات مرگ و مجازات های سبک تر
نظم و پاسداری از مالکيت ، و به کار گرفتن جامعه در اجرای آن قوانين 

  219همانجا ص) 8." (و اين همه جز خير عموم نيست....
در ليبراليسم دارای چه مشخصاتی است و " فرد مجرد" حال که فهميديم 

و يا اينکه ايدئولوژی ليبراليسم . اموال خود را چگونه بدست آورده است
بشری، " افراد"چگونه سعی دارد با ايجاد توهم، اين مشخصات را به تمامی 

را موجه سازد، ببينيم " مالکيت خصوصی اش"در طول تاريخ نسبت دهد و 
چه نوع جامعه ای را برای او ترسيم کرده تا بتواند از دارايی خود حداکثر 

 جا که از کلماتی البته بايد دقت کنيم که متفکران ليبرال هر. استفاده را ببرد
استفاده می کنند، مسلما منظور شان " منافع مدنی"و يا " خيرعموم"چون 

خير و منفعت عوام فاقد اموال و امالک و دارايی نيست، بلکه منظور خير 
و طبقه بورژوازی و اشراف جديد تازه بورژوا شده " فرد"و منفعت همان 

" جان الک" هنگامی که پس. يا به عبارت بهتر طبقه حاکمه آن دوران است
آدميان، چنانچه اثبات شده است با حق آزادی و بهره وری : " می گويد

هر فرد با . بالمنازع از همه حقوق و امتيازات قانون طبيعی زاده شده اند
همه افراد بشر در دنيا برابر است و طبيعت به وی حق آن داده است که نه 

ت و تجاوز ها حراست کند، بلکه در برابر صدما..... تنها از دارايی خود
در برابر ديگران به هنگام قانون شکنی و تعدی به حقوق وی قضاوت کند 

منظور آن است که طبقه , 221همانجا ص) 9." (و آنها را به کيفر برساند
بورژوازی و اشراف جديد آزاد بدنيا آمده و با يکديگر برابرند و هر کس 

 دارايی آنها تجاوز کند بايد به کيفر بخواهد به ايشان صدمه زده و يا به
 .برسد

  
  )قرارداد اجتماعی و نقش حاکميت(الگوی اجتماعی ليبراليسم . 6

از يکديگر صحبت " افراد مجرد"و در نهايت " فرد مجرد"تا اينجا ما از 
" افراد مجرد"کرده ايم و هنوز به اين مهم که چه چيز باعث می گردد اين 

بهتر است برای درک . آيند، سخنی نگفته ايمدر جامعه ای مدنی گردهم 
را در اين " ژان ژاک روسو"مطلب کمی در تاريخ جلوتر رفته و افکار 

از آنجا که هيچيک از افراد بطور طبيعی حق حاکميت بر : "باب بشنويم
ديگران ندارد و چون زور هم به هيچ وجه موجه حقی نيست، بنابراين 

چگونه می , حکومتهای مشروع استرضايت و توافق افراد، اساس همه 
توان مجمعی تشکيل داد که بتواند با کل نيروی مشترکی که بدست می آورد 
از جان و مال هر يک از افراد دفاع و حمايت کند و هر يک از شرکت 
کنند گان در اين مجمع در عين حال که با ديگر افراد متحد می شود، فقط به 

شته آزاد بماند؟ اين همان مسئله اصلی فرمان خويش رفتار کند و همچون گذ
خداوندان ) 10.(است که قرارداد اجتماعی راه حل آن را بدست می دهد

 جلد -1370- چاپ سوم- انتشارات اميرکبير- وی تی جونز-انديشه سياسی
: باز می گرديم، می گويد" جان الک" هنگاميکه به ) 349- 348دوم ص

شد، آزادی کامل دارد و حاکم اگر انسان در وضع طبيعی، چنانچه گفته 
مطلق شخص خويش و اموال خود است و با برترين افراد برابر است و 
تابع و زبردست هيچ کس نيست، پس چرا آزادی را از خودش سلب می 
کند؟ جواب آن روشن است و آن است که هر چند انسان در وضع طبيعی 

 و همواره در حق آزادی دارد، ولی برخورداری از آن حتمی و مسلم نيست
بنابراين غرض مهم و اصلی . ..... معرض تجاوز ديگران قرار دارد 

آدميان برای پيوستن به اجتماعات سياسی و قبول تابعيت از حکومت، همانا 
حفظ دارايی شان است، چرا که در وضع طبيعی، از اين لحاظ، نواقص 

و معلومی نخست آنکه در وضع طبيعی، قانون پايدار . فراوانی وجود دارد
وجود ندارد که به تصويب عموم رسيده باشد تا برای شناسايی حق از ناحق 

دوم آنکه در وضع . و حل فصل دعاوی افراد، معيار و ميزانی دست دهد
طبيعی داور مشخص و بی طرفی که قدرت تصميم گيری در مورد همه 

که ، سوم آن. اختالفات را به موجب قانون معينی داشته باشد، وجود ندارد
بنابراين . در وضع طبيعی قدرتی وجود ندارد که حکم داور را اجرا کند

وضع طبيعی با همه امتيازاتش، وضع مطلوبی برای بشر نيست و از اين 
رو بسی نمی گذرد که افراد از آن کناره می گيرند و به داخل اجتماع قدم 

- ميرکبير انتشارات ا- وتی جونز-خداوندان انديشه سياسی) 11."(می نهند 
  240تا238 جلد دوم، قسمت اول ص1380چاپ پنجم

مطالب فوق حاوی نکاتی است که مختصرا در پايين توضيح می دهيم، اما 
وا می ) فصل بعدی(نقد مفصل آن را به بررسی تاريخی قرن نوزدهم 

  :گذاريم
نکته اول در گفته های فوق اينست که، افراد برای حفظ دارايی خود تن به 

تماعی و تأسيس قدرت يا حکومت سياسی می دهند و در مقابل قرارداد اج
قوانين آن تمکين می کنند و قوانينی که حافظ امنيت، آزادی و اموال آنان در 

در فصول گذشته ، در چند . مقابل تجاوز ديگران است را احترام می گذارند
ل اما ، در عين حا. مقطع تاريخی ، ما شاهد چنين قراردادهائی بوده ايم 

ديديم که در هيچ يک از آنها، چه به علت نداشتن قدرت سياسی و تشکل 
طبقاتی و چه به علت محدوديت های قوانين انتخاباتی، توده عوام و بی چيز 

 1215به سال " منشور آزادی"قراردادهائی چون . مردم نقشی نداشته اند
رف ميالدی ميان بارون ها و شواليه ها از يکطرف و مقام سلطنت از ط

هر چند که بعنوان . ديگر بسته شد و زارعين دخالتی در تدوين آن نداشتند
سالحی در دست مالکين و خرده مالکين برای تحميل خواسته هايشان به 

به " داد خواست حقوق"و يا قرارداد . دربار مورد سوء استفاده قرار گرفتند
" ارلز اولچ"ميالدی بين پارلمان خرده مالکين و بورژوازی با 1628سال 

 ميالدی 1688به سال" اعالميه حقوق"انعقاد گرديد ، و دست آخر قرارداد 
ويليام و "نيز به همين ترتيب مابين نمايندگان بورژوازی و اشراف جديد با 

منعقد گرديد و در کليه اين قراردادها، توده عوام دخالت " ماری اورنژ
  .ماند" سرشان بی کاله"نداشته و 

رای اهميت بيشتری است، تداوم توهم ليبراليسم در مورد نکته بعدی که دا
تمامی " ليبراليسم"تا قبل از ظهور . نقش حکومت و قوانين آن است

حتی بورژواهای . متفکران سياسی به ماهيت طبقاتی حکومت اذعان داشتند
قرون وسطايی بر روی اين مسئله تاکيد " اومانيزم"انقالبی و ايدئولوژی 
 نکرده بود که حکومت را داوری بی طرف ميان داشت و هرگز سعی
" فرد"ما نيز در مباحث همين فصل نشان داديم که . طبقات معرفی کند

مورد نظر ليبراليسم، در حقيقت معرف طبقات خاصی از جامعه است که 
اين توهم ليبراليسم . دارای تمّلک خصوصی بوده و در حاکميت قرار دارند

فشاء ساخته ايم، و از لحاظ تاريخی نيز به آن را از لحاظ فلسفه اجتماعی ا
اشاره کرديم و در ادامه بررسی تاريخ انگلستان در فصل بعدی نيز گواه 

بر خالف ادعای ليبرال ها ، حکومت و قوانين . بيشتری را ارئه خواهيم داد
حاکمه همواره در دست طبقه مشخصی و برای حراست و تأمين منافع آنها 

و حواريونش هم گفته شده است که وظيفه " الک" های در گفته. بوده است
  .است" ايجاد نظم و پاسداری از مالکيت"حکومت 

، ما را با " حاکميت"و " قرارداد اجتماعی"به هرحال چنين تعريفی از 
به " قرارداد اجتماعی" پديده . الگوی اجتماعی ليبراليسم آشنا می سازد

. ار مهمی را بازی می کند، نقش بسي" ژان ژاک روسو"خصوص از ديد 
به " افراد مجرد"حلقه اتصال " قرارداد اجتماعی"در سيستم ليبراليسم 

" روسو"به اين نقل و قول از . است" حاکميت داور پيشه"و " جامعه مدنی"
اگر مردم هنگاميکه تصميمات خود را بگيرند که همه افراد : "دقت کنيد

اشد، در آن صورت هميشه بقدر کافی درباره موضوع مورد نظر آگاه ب
اراده همگانی از حاصل اختالفات کوچک ناشی می شود و تصميمات آنان 

ولی هنگاميکه دسته ها و حزب ها . همواره خوب و درست خواهد بود
بتوانند به بهای منافع کل اجتماع تشکيل شوند اراده همگانی به اراده های 

ز آن اراده ها از نظر گروه های مختلف افراد مبدل می شوند، و هر يک ا
اعضای حزب متبوع ، اراده همگانی و از نظر کشور بطور کلی، اراده 
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که فقط به تعداد حزب ها : ديگر نمی توان گفت. خصوصی بشمار می رود
هر اندازه که از مقدار اختالفات کاسته . و دسته ها، رای دهنده موجود است

سرانجام . متری استشود، نتيجه ای که حاصل می شود دارای عموميت ک
وقتی که يکی از حزب يا دسته ها به قدر کافی قدرت استيالء بر ديگران را 
پيدا کند ، ديگر نتيجه ای که بدست ميايد حاصل جمع اختالفات کوچک 

هنگاميکه چنين وضعی پيش آيد، ديگر . نيست، بلکه فقط يک اختالف است
ر اين حال پيروز می اراده همگانی وجود نخواهد داشت و عقيده ای که د

- خداوندان انديشه سياسی ) 12...."(شود فقط يک عقيده خصوصی است
  360 وص359 ص- قسمت دوم -جلد دوم 

تنها زمانی به " اراده همگانی", "روسو"و بقول " قرارداد"پس طبق اين 
. عنوان اراده عمومی محسوب می شود که اراده تک تک افراد جامعه باشد

 مقابل حکومت در احزاب و انجمن ها متشکل باشند و اگرافراد جامعه در
بصورت اجتماع خواسته های خود را در مقابل حکومت مطرح سازند، 

ی روسو اعتبار خود را از دست می دهد و " قرارداد اجتماعی" آنگاه 
بدينصورت، جامعه بدلخواه بورژوازی . جامعه به حالت اوليه باز می گردد

يعنی جامعه ای که تنها تشکل سياسی و . ستو حاکميت او تقسيم شده ا
اجتماعی آن حکومت بورژوازی است که از طريق آن قهر طبقاتی به کليه 
جامعه اعمال می شود و در مقابل آن هيچ قدرت متشکل ديگری وجود 

حکومت متشکل از . ندارد تا با فساد و تبه کاريهای آن به مقابله برخيزد
افراد جامعه تنها هر !  در طرف ديگريک طرف و افراد منفرد و منزوی

چند سال يکبار به نمايندگان بورژوازی و اشراف جديد رای داده و به خانه 
بورژوازی و نجبا می مانند و سه قوه حافظ منافع . های شان می روند

ايشان، يعنی پارلمان يا قوه مقننه، دولت يا قوه مجريه و قوه قضائيه که 
جالب اينجاست . های وابسته به آن می باشندشامل مجلس لرد ها و کشيش 

 حتی راديکال ترين جناح آن در عمل و در تاريخ و –که ليبرال ها 
و " ويگ"بخصوص در قرن نوزدهم ، تشکالتی مانند دو حزب بورژوازی 

قرارداد "را قابل تحمل دانسته و وجود آنها را منافی " توری"اشراف جديد 
هيچ گونه انجمن و يا اتحاديه ای که بخواهد اما . تصور نمی کنند" اجتماعی

مردم عامی و طبقه کارگر را متشکل ساخته و به نيروی سياسی تبديل 
سازد ، تحمل نکرده و آنرا مستحق شديدترين و وحشيانه ترين سرکوب ها 

  "!حکومت داور پيشه"آن هم توسط . می دانند
ظ و تحميل منافع نتيجه آنکه ، جامعه ليبرالی ، به دلخواه و در جهت حف

، قدرتمند و "داراهای متشکل: "بورژوازی ، به دو بخش تقسيم می گردد
  !و منزوی و ضعيف و محکوم" بی چيزان منفرد"حاکم و 
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نواقص وضع طبيعی بشر را برشمرد به سه نکته " جان الک"هنگاميکه 

اول .  از حکومت را شامل می شد"ليبرال"اشاره کرد که مبنای الگوی 
اينکه در وضع طبيعی ، قانون جهانشمولی وجود ندارد که بتوان حق را از 

دوم اينکه، در وضع طبيعی داوری بی طرف وجود ندارد . ناحق تميز داد
و با الخره . که بر مبنای قوانين قضاوت کرده و حق را به حق دار برساند

اين انتقاداتی . ند حکم قانون را اجرا کندنيرويی مشروع وجود ندارد که بتوا
بود که بانی ليبراليسم به وضع طبيعی بشر داشت و برای رفع نواقص آن 

نبود که الگوی " جان الک"اما ، اين . فلسفه اجتماعی ليبراليسم را بنا نهاد
شارل لوئی "را ارائه داد، بلکه اين وظيفه بر دوش " حکومت ليبرال"کامل 

  .قرار گرفت" منتسکيو"وف به معر" دوسکنوندا
اينگونه " روح القوانين"الگوی حکومت ليبرال را در مجموعه " منتسکيو"

قوه مقننه، مجريه و : در هر حکومت، سه قوه وجود دارد: "توضيح می دهد
هر گاه قوای مقننه و مجريه در هم ادغام شود و در اختيار يک . قضائيه

دی نمی تواند وجود داشته باشد و شخص و يا گروهی قرار گيرد، ديگر آزا
نيز اگر قوه قضائيه از قوای مقننه و مجريه منفک نباشد، باز هم وجود 

چنانچه قوه قضائيه به قوه مقننه بپيوند، زندگی و . آزادی نا ممکن است
آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زيرا در اين 

 و اگر قوه قضائيه به قوه مجريه .وضع، قاضی خود قانون گذار هم است
ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حق افراد 

و اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختيار يک فرد و . تجاوز کند
قرارگيرد، آن وقت فاتحه ) خواه عوام, خواه مرکب از نجبا(يا يک هيئت 

ولی . ايد در اختيار کل افراد جامعه باشدقوه مقننه ب. همه چيز را بايد خواند
چون اجرای اين امر در کشورهای بزرگ ممتنع است و در کشورهای 
کوچک هم موانع بسياری بر سر راه است، مردم آنچه را که خود نمی 
توانند درباره اش تصميم بگيرند و اجرا کنند، به نمايندگان منتخب خويش 

ی قوه مقننه از ميان کل افراد ملت الزم نيست که اعضا. واگذار می کنند
انتخاب شوند، همين قدر که ساکنان نواحی مهم هر کدام يک نماينده از 

مهمترين امتياز نمايندگان اين است که می . جانب خود انتخاب کنند، کافيست
و اين کار از . توانند درباره مسائل اجتماعی با هم بحث و تبادل نظر کنند

اخته نيست و همين موضوع يکی از عيوب بزرگ عهده تجمع همه افراد س
در اينجا سخنان مونتسکيو را بريده و متذکر . " حکومت دمکراسی است

 بر خالف ادعاهای اخالف امروزی –می شويم که برای پيامبران ليبراليسم 
، " حکومت نمايندگان مردم بر مردم"شان، کامًال مشخص بوده که 

برای آنها نيز . ی ليبرالی می باشدبلکه الگوی حکومت! دمکراسی نيست
دمکراسی برابر با حکومت مستقيم مردم بر مردم بوده ، که آن را ايده آل ، 

اينک به ادامه مباحث او باز می . اما در جوامع بزرگ نا ممکن می دانستند
  :گرديم 

اشرافيت بايد بصورت ارثی باشد، بدان دليل که اوًال طبيعت آن چنين " 
 و ثانيًا اين امر موجب می شود که اشراف و نجبا به حفظ اقتضاء می کند

امتيازات تباری خود عالقه بيشتری پيدا کنند؛ امتيازاتی که ذاتًا مورد نفرت 
و غبطه مردم است و از اين رو در دولت های آزاد هميشه در معرض 

اما دارنده هر قدرت موروثی احتماال فقط به دنبال منافع . خطر قرار دارد
از اين رو در .  خواهد بود و منافع مردم را فراموش خواهد کردخويش

موضوعاتی مانند وضع قوانين ماليات که حفظ منافع يک شخص فقط از 
راه فساد جامعه اشرافيت ممکن است در امر قانون گذاری جزء امر وتو، 

قوه مجريه بايد در اختيار پادشاه باشد، . نبايد به ايشان اختياری داده شود
ا از آنجا که اين عنصر حکومت به تعليمات و اقدامات فوری نيازمند زير

قوه . است، اداره آن بوسيله يک تن بهتر از چند تن صورت می گيرد
در غير اينصورت از امتياز . مجريه بايد سهمی از قوه مقننه داشته باشد

  .باشد" وتو"اين سهم بايد شامل حق . ويژه خود محروم می شود
الت اساسی حکومت مورد بحث ما، هيئت قانون گذاری از اينهاست تشکي

بر ديگری " وتو"دو قسمت تشکيل يافته است که هر قسمت به وسيله حق 
قوه مجريه هر دو قسمت را محدود می کند و به نوبه خود . نظارت می کند

اين سه قوه می توانند از تندروی يکديگر . بوسيله آنها محدود می گردد
چون حرکت الزمه . به حالت موازنه و سکون در آيندجلوگيری کنند و 

حيات بشری است، ناچار ساکن نخواهد ماند و در حرکت خواهند بود، ولی 
بر خالف حکومت انگلستان که شرح قانون . همچنان هماهنگ با يکديگر

اساسی آن در باال گذشت در حکومتهای سلطنتی ديگری که می شناسيم، 
و تنها هدف آنها . ايت شان چنين ايجاب می کندآزادی وجود ندارد، زيرا غ

اين گونه کشورها اگر چه قوای . افتخارات خود و دولت و حکمران است
سه گانه را مطابق با نمونه ای که شرحش گذشت تقسيم نکرده اند، ولی 

از موهبت آزادی سياسی هم . توانسته اند در کار تقسيم قوا موفق شوند
کشوری که اصل تفکيک قوا صورت نگرفته در هر . برخوردار شده اند

است، حکومت سلطنتی آن به فساد گراييده و به حکومت استبدادی مبدل 
  328تا ص 326همانجا ص) 13." (شده است

نکته اول از ُبعد . باز هم در مورد نقل و قول باال چند نکته قابل تذکر است
" تسکيومن"تفکيک و تقسيم قوای مربوطه، همانطور که . تاريخی است

مطرح می سازد از سيستم حکومتی انگلستان الگو برداری شده و از 
ما در طول . اختراعات و ابداعات متفکر خاصی نشأت نگرفته است

بررسی تاريخ مبارزه طبقاتی در انگلستان که چگونه پارلمان، يا مجلس 
اعيان و عوام در بستر مبارزه طبقاتی ، يعنی مبارزَه متحد خرده مالکين و 
بورژواها با امتيازات مقام سلطنت و بارون ها ، برای تأمين منافع شان ، 

سپس با قدرت يافتن اين طبقات در مقابل . شکل گرفت و بوجود آمد
اين . حکومت مرکزی، از مجلس مشورتی به مجلس قانون گذاری تبديل شد

ب واقعه از قرن سيزدهم تا قرن هفدهم به طول انجاميد که نهايتًا در انقال
پس مشخص است که .  به نفع بورژوازی و خرده مالکين پايان يافت1640

قراردادی " الگوی ليبرالی حکومت، نه از روی منطق و از درون 
، بلکه از درون مبارزه طبقاتی شکل گرفت و در روندی تاريخی " اجتماعی
  .به دنيا آمد

نت با کليسا هم چنين قوه قضائيه نيز در قرون متمادی و در اثر مبارزه سلط
از يک طرف و بارون ها و عوام با سلطنت از طرف ديگر رفته رفته 

و " استرافورد" با اعدام 1640تغيير يافت و آن نيز باالخره در انقالب 
روند تاريخی استقالل قوه مجريه را . به استقالل دست يافت" اسقف الد"

اما باز . دادنيز، از مقام سلطنت در بخشها و فصول آينده توضيح خواهيم 
، هنگاميکه راديکالهای پارلمان 1640هم متذکر می شويم که در انقالب 

حق دخالت در سياستهای خارجی، تعيين وزرا و فرماندهان نظامی را به 
دست آوردند و بودجه مملکتی را، به صورت ساليانه در اختيار دربار قرار 

پس دوباره تأکيد .  بودنددادند، تقريبا استقالل قوه مجريه را نيز بدست آورده
تنها توجيه کنند گان واقعيتی بودند که " ليبرال" می کنيم که متفکران 

مبارزه طبقاتی در انگلستان و در روندی تاريخی بوجود آورده بود و بر 
تمرين "خالف باور و تبليغ هواداران شان، حاصل تراوش ذهن نوابغ و 

  .نبوده است"(!) دمکراسی
وژی ليبراليسم بنا بر مقتضيات طبقه بورژوا و مصالحه به هر حال ايدئول

تأ ثيرات اين . کشاندن طبقات فرودست با حاکميت جديد ، زاده شد
ايدئولوژی ، همراه با ديگر اشکال مبارزه طبقاتی را در فصول بعدی 
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