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عليرغم اينکه قيام بهمن و روی کارآمدن "راه کارگر " :  صادق افروز 
جمهوری اسالمی را شکست انقالب ارزيابی کرده بود ولی شيوه کار 

ريبا فرقی با گروه های ديگر نداشت به همين دليل مثل تشکيالتی اش تق
می ديد که فاشيسم دارد " راه کارگر "در واقع اگر . آنها ضربه خورد 

. می آيد بايد خود را برای کار مخفی و روز مبادا بهتر آماده می کرد 
در . يعنی می خواهم بگويم سبک کار با تحليل سياسی هماهنگ نبود 

 نفر را در يک تاکسی بازداشت کرد که همگی 5م  رژي1360همان سال 
شهاب  جان يک مقدار راجع به اين سبک کار برايم توضيح . اعدام شدند

بده و اگر دوست داری يادی بکن از رفقايی که می شناختی و در همين 
 .مقطع  توسط رژيم اعدام شدند 

  
ن نسل از هما  گفتم که ما راه کارگری ها تافته جدا بافته ای –شهاب 

پيش از انقالب نبوديم و از بسياری کمبودها و عقب ماندگی های آن در 
با توجه به  کمبود تجربه، در زمينه مسائل  تشکيالتی و .  رنج بوديم

اما ناپختگی و بی تجربگی چيز . سازماندهی با پختگی عمل نکرديم
 .زيادی را از دالئل آنچه اتفاق افتاد توضيح نمی دهد

« ی موضوع مجرد و قائم به ذاتی نيست و خودش ازسياست تشکيالت
يعنی تحليل های سياسی، خط مشی و تاکتيک ها » سياست سياسی 
سئوال تو هم همين است که چرا سياست تشکيالتی . سرچشمه می گيرد

ما با ارزيابی سياسی مان از رژيم اسالمی و چشم انداز اوضاع انطباق 
امل مرکب و متغيری در کار بود نداشت؟ دالئل متعددی وجود داشت و عو

که سعی می کنم به برخی از آن ها اشاره بکنم شايد برای رفقائی که 
امروز در ايران به امر تشکل سوسياليست ها می انديشند نکات قابل 

البته آنچه بر می شمرم الزامًا به ترتيب اهميت . تأملی داشته باشد 
 .عوامل نيست

ر ابتدای کار که به دنبال يک ساختار  د– الگوبرداری تشکيالتی   -١
بوديم ، بعد از يک دور  نظر پرسی از » راه کارگر« تشکيالتی برای 

کادرها که چه طرحی را پيشنهاد می کنند، از آنجا که غالب ما جز تجربه 
خانه های تيمی و کار مطلقا زير زمينی در دوره مبارزات چريکی و 

 نداشتيم و با همين قدر توشه سازماندهی کامًال مخفی در زندان ها
تشکيالتی وارد انقالب شده بوديم، به سراغ الگوهای تشکيالتی احزاب 
کمونيست رفتيم تا از تجارب آن ها الهام بگيريم و در اين ميان تا جائی 
که به ياد دارم، الگوی ساختاری حزب کمونيست آمريکا بيش از ديگر 

يالتی که در آغاز کار ساختيم، تشک.  نمونه ها نظرمان را جلب کرده بود
الگو برداری از يک ساختار متمرکزبود، يک ساختار متمرکز با ارتباطات 

کميته های بزرگ مناطق، در زير مجموعه آن ها کميته : افقی و عمودی 
های پر جمعيت ناحيه ای، در زير مجموعه اين ها کميته ها و واحدهای 

کميته های رهبری منطقه ای و ... محلی با اعضا و هواداران پر شمار 
بعضًا ناحيه ای به لحاظ ساختاری  و برخی کميته های محلی به بهانه 

 اغلب -های کارکردی، به ارگان های مرکزی و حتا به کميته مرکزی 
اين ساختار متمرکز يکی از اصلی ترين موانع .   وصل بودند-مستقيمًا 

يت ضربات بعد از سال عايق بندی اطالعاتی در طول سال ها و سبب سرا
  . بود٦ ٠
 اگر چه ساختارارگان های - روابط محفلی و ضعف فرهنگ  حزبی - ٢

مرکزی  و نيز سازماندهی کادرها از همان ابتدا مخفی و کم و بيش به 
سياق دوران سرکوب بود، اما روابط  محفلی که از آشنائی های ديرين و 

دهء دوران زندان باقی رفاقت های مبتنی بر اعتمادهای امتحان پس دا
مانده بود، و در مواری هم روابط  خانوادگی و همشهريگری و نظاير اين 

ها، از ديوارهای رسمی و ساختارتشکيالتی عبور می کرد و عايق بندی 
بی انضباطی ها و بی خيالی های . های امنيتی را سوراخ سوراخ می کرد

راد ضربات سهم کمی فردی هم  در امکان دادن به تعقيب رد پا ها و اي
  . نداشتند

چند سال بعد رفقای ما  يک جمع بند عمومی از تاکتيک های رژيم در 
تعقيب و مراقبت، با نمونه هائی  از تجربيات مشخص سازمان ما را به 
همراه رهنمودهائی برای مبارزه با پليس سياسی تهيه کردند که بصورت 

 و مراقبت و رهنمودهائی تاکتيک های دشمن در تعقيب« کتابی با عنوان 
« چاپ و در خارج از کشور منتشر شد و از طريق » برای مقابله با آن 

اين جمع . ،  راديوی سازمان، برای روابط داخل پخش شد»صدای کارگر
بند ها و رهنمود ها اگرچه متعلق به حدودًا بيست سال پيش اند و جا دارد 

يده تر رژيم تکميل شوند، که با بررسی تاکتيک های جديدتر و بازهم پيچ
با اين حال برای آشنا کردن فعاالن سياسی در ايران با اصول عمومی و 
کلی تعقيب و مراقبت و تور گستری پليسی که هنوز و هميشه کاربرد 
دارند، مفيد اند و من دنبال خواهم کرد که کتاب ياد شده برای درج در 

  .ب بازنويسی شودسايت راه کارگر و پخش اينترنتی با فرمات مناس
  بعد از قيام، دوسال و نيم طول کشيد - در جا زدن در شرائط متغير – ٣

با اين که انقالب بخاطر به قدرت رسيدن . تا ضد انقالب کامًال مسلط شود
يک نيروی ضدانقالبی شکست خورده بود، ولی در يکی دو سال اول، 

تقرار دولت بخاطر تداوم بحران انقالبی و بحران حکومتی و عدم اس
همه احزاب و سازمان ها . جديد، نوعی فضای باز سياسی وجود داشت

ستادها و دفاتر علنی ايجاد کرده بودند و فعاليت ها در زير آفتاب جريان 
به تدريج که دولت خمينی خود را سازمان می داد و تعرضات اش . داشت

و اين را به نيروهای مخالف گسترش می داد، ابرهای سياه متراکم تر 
همانطور که ستاد ها و دفاتر و اماکن علنی . اماکن علنی برچيده می شدند

همه  جريانات سياسی  با هجوم و ضربات حکومت برچيده شدند و اين 
کار تقريبًا در هيچ موردی ناشی از  تعويض بموقع تاکتيک خود جريانات 

بًا به سياسی نبود، تغيير ساختار تشکيالتی احزاب و سازمان ها هم غال
و وارد آمدن ضربات جبران ناپذير »  بعد از خرابی بصره« همين ترتيب 

ما از ابتدا می بايست ساختاری غير . به آن ها در دستور قرار گرفت
با اين . متمرکز و مستعد برای تغيير شکل های سريع انتخاب می کرديم

 حال ساختار متمرکز تشکيالت ما شايد برای دوره فضای باز و امکان
فعاليت علنی قابل توجيه و تحمل بود ولی با گسترش سرکوب ها می 

متأسفانه .  کنار گذاشته می شد٦ ٠  خرداد ٣ ٠بايست حتا خيلی پيش از 
 يعنی زمانی دست به ايجاد يک تشکيالت غير ٦ ٢ما  در تابستان سال  

متمرکز زديم که گرد باد سياه در رسيده و سقف خانه مان را برده بود و 
  .اوم آن ساختار را بدون متالشی شدن کل سازمان ناممکن ساخته بودتد
  ما بحران سياسی را که سراسر - ارزيابی نادرست از توازن قوا - ٤

 با صف آرائی آشکار ۵ ٩ اسفند ١ ٤کشور را گرفته و بخصوص از 
طرفداران بنی صدر و مجاهدين در برابر اردوی خمينی بسيار حاد شده 

ک اعتالی انقالبی ارزيابی کرديم و اين برای اتخاذ بود، به غلط  ي
حتا اگر اين ارزيابی ما درست می .  تاکتيک های مناسب، گمراه کننده بود

بود که وزن توده های مخالف رژيم خمينی سنگين تر است، بايد اين 
موضوع  را  از نظر نمی انداختيم که موازنه قوا فقط با کميت و قدر 

می شود بلکه سازمان يافتگی هم عامل مهم و گاه مطلق جمعيت تعيين ن
شدن و بخصوص برای نيروی برتر شدن » نيرو« تعيين کننده ای برای 

در توازن نيرو، نيروی ناشی از تشکل و سازمان يافتگی و . است
در آن مقطع، طرفداران و مدافعان رژيم . تجهيزات هم بايد به حساب بيايد

کميته ها و سپاه و بسيج و انجمن های خمينی، در پيکرهای متنوعی از 
اسالمی و گروه های بی شمار ضربت که مثل قارچ در همه جا می 
روئيدند، متشکل و سازمان يافته و مجهز بودند، حال آن که آن بخش از 

 بکلی - چه طرفداران چپ و چه بقيه –توده مردم که مخالف رژيم بود 
 که حول بنی صدر کانونی در بحرانی هم. پراکنده و بی سازمان بودند

شده بود و مجاهدين هم  در ائتالف با  او قرار گرفته بودند، بنی صدر 
هيچ نوع سازماندهی توده ای نداشت و مجاهدين با اين که خودشان 

بسيار سازمان يافته بودند، اما  سازماندهی توده مردم با استراتژی شان  
 ميليشيای تشکيالتی که گرفتن قدرت از باالی سر مردم و به نيروی

آن ها روی توده مردم فقط بعنوان . خودشان بود، سازگاری نداشت
سياهی لشکر حامی حکومت مجاهدين حساب می کردند و نه بهيچوجه 
همچون بازيگر اصلی نبرد قدرت که بايد برای به کف آوردن قدرت 

 هر در نتيجه، کميت جمعيت مخالف رژيم . سازمان بيابد و به ميدان بيايد 
چه که بود، يک نيروی سازمان نيافته و آماده نشده برای اقدام تعرضی 

ما هم در آن مقطع  در دست کم گرفتن قدرت روحانيت و با . بود
خوشباوری به اين که توهم توده ها در اين بحران عمومی به سرعت در 
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حال ريختن است، با همه سازمان های چپ و مجاهدين شريک بوديم و 
د قاطع از ماجراجوئی فاجعه بار سازمان مجاهدين، و بجای بجای انتقا

سازماندهی يک عقب نشينی بموقع از برابر ساطور آخته، خط تشديد 
فعاليت برای تشجيع توده ها به تعرض عليه حکومت خمينی را در پيش 
گرفتيم و نتوانستيم زمينه های الزم را برای انطباق با اوضاع سياسی 

   .جديد فراهم بياوريم
 به دنبال سرکوب جنون آسا و – تأخير در اجرای طرح عقب نشينی  – ۵ 

کشتار جمعی وحشيانه ای که رژيم خمينی در واکنش به عمليات 
عالوه بر ( مجاهدين  برای سرنگونی ضربتی حکومت نشان داد 

کشتارهای خيابانی، هرروز هشتاد تا صد نفر از چپ های انقالبی و 
 در زندان ها اعدام می کردند و اسامی شان را مجاهدين دستگير شده را 

شب ها از تلويزيون اعالم می کردند که بعد از چندی به مالحظات بين 
 ضرورت عقب ٦ ٠در مهرماه سال ) المللی صالح ديدند اعالم نکنند

نشينی به ميان توده ها  در کميته مرکزی سازمان مطرح شده بود اما 
 ترديد و تزلزل صورت گرفت و يکی از اجرای آن  با تأخير بسيار و با

دالئل آن غلبهء برداشتی در رهبری سازمان ما بود که عقب نشينی را 
مترادف خالی کردن ميدان در لحظه های دشوار سرکوب و گناهی 
نابخشودنی می پنداشت، حال آن که عقب نشينی به ميان توده ها نه 

برای نمونه . ن بودتعطيل مبارزه بلکه طرحی برای بقای رزمنده سازما
در آن دوره ما هنوز بر تداوم چاپ و توزيع نشريه راه کارگر که در 
شرائط  بسيار دشوار و خطرناکی صورت می گرفت پافشاری می کرديم 
تا از هيچ تالشی برای آگاهگری در آن اوضاع بحرانی فروگذار نکرده 

  . باشيم
 بخاطر – ازمانمماشات با متمايلين به خط حزب توده در درون س – ٦

همان آلودگی به پوپوليسم که به آن اشاره کردم، تبليغات حزب توده در 
باره رژيم خمينی از طريق مباحث مربوط به مبارزه ضد امپرياليستی، 

، در بخشی از نيروهای ما هم تزلزل »دوران « جنگ ايران و عراق و 
با جمهوری مماشات طوالنی با عناصر مردد در مقابله . ايجاد کرده بود

اسالمی در درون سازمان و دشواری قطع سرنخ هائی که داشتند، به آن 
  .ها امکان داد که ضرباتی کاری بر سازمان وارد کنند

باری، بعد از اشاره به عوامل ياد شده بايد اين را هم اضافه کنم که از 
يک طرف  با اجرای طرح ساختار غير متمرکز و از طرف ديگر با پياده 

است عقب نشينی به ميان توده ها و جابجائی باقی مانده شدن سي
کادرهای رهبری ، جلو تداوم ضربات سنگين و نابود کننده گرفته شد و 
آسيب پذيری سازمان کاهش چشمگيری يافت و از آن پس تحولی در 

  .مضمون و سبک کار سازمان صورت گرفت
راق نخواهد اغ. »شمشير کوتاه در دست دالوران دراز گردد« می گويند 

بيش از اجرای اين سياست های » راه کارگر« بود اگر بگويم  که بقای 
درست، مديون  مقاومت های کم نظير و رازداری رفقای دستگير شده 

در آن خونريزی بزرگ، ما هشت تن از اعضای کميته مرکزی مان . بود
رفقا يوسف آلياری، غالم ابراهيم زاده، چنگيز : را هم از دست داديم

نخستين دبير ( احمدی، نسرين بقائی، نورالدين رياحی، عليرضا شکوهی 
  (*) ، مهران شهاب الدين ، حسين قاضی و عبداهللا افسری )اول سازمان 

ميخواهی از رفقائی که می شناختم و در آن مقطع اعدام شدند يادی بکنم 
است درست » راه کارگر« ولی من در اينجا که صحبت از بقای رزمنده 

 دانم  مالک ياد آوری، تنها شناخت من باشد و ترجيح می دهم ياد نمی
همه دختران و پسران و زنان و مردانی را گرامی بدارم که چه با فدا 

 که غالبًا آسان تر از -کردن زندگی خود و چه با زندگی فداکارانه شان 
را » راه کارگر«   تداوم حيات و رزم انقالبی –پذيرش مرگ نبوده است 

ثمره جانفشانی ها و » راه کارگر« نبايد فراموش کرد که . ن کرده اندممک
« فداکاری های زندگانی هم هست که به دالئل گوناگون، ديگر در صفوف 

نيستند ولی آجرهائی که از زندگی و جانمايه خود خشت زده » راه کارگر
  .برجا مانده است» راه کارگر« اند، در بنای 

«  به نقل از جلد دوم  ١٠٠ مجله آرش شماره اخيرًا  در :صادق افروز 
نوشته دکتر يونس پارسا بناب گفته شده » ...تاريخ صد ساله احزاب و

بنا بر اطالعات موجود سازمان راه کارگر تنها سازمانی در « : است
 مارکسيستی ايران در دوران اوج خفقان و –درون جنبش چپ 

ره نشريه اش تشکيالت ديکتاتوری واليت فقيه بود که در آخرين شما
خود را منحل کرد تا فشار پليس سياسی و نيروهای انتظامی را تا حد 

در اين باره چه می . »امکان برروی اعضا و فعالين خود  کاهش دهد
  گوئی؟

  
همين موضوع را رفيق پارسا بناب در سلسله برنامه های   –شهاب 

تاريخ جنبش « شفاهی خود در فوروم ايرانيان سوسياليست با عنوان 

به نظر اينطور می رسد که او اين را . هم گفته است»کمونيستی ايران 
بعنوان يک نقطه قوت و اقدام جسورانه مطرح می کند که سازمانی برای 

اما آنچه که وی . حفاظت از اعضا و فعالين، خودش را منحل کرده باشد
 های اوست از آخرين شماره نشريه راه کارگر نقل می کند حتمًا از شنيده

« موضوع  مطرح شده در آن نشريه، اعالم تاکتيک . چون موثق نيست
  ! بود و نه اعالم انحالل»  عقب نشينی به ميان توده ها

« مجله . البته موارد ديگری هم از اين مخدوش کردن حقيقت وجود دارد
  مقاله ای  را ٧ در شماره ١٣٧٦در خارج از کشورهم در سال »  نقطه 

که در همان » پيکار « راب حق شناس از اعضای سازمان از رفيق ت
احزاب و سازمان های جنبش « اوائل دهه شصت متالشی شد، با عنوان 

 ١٩٩٢چاپ کرد که قبًال در دانشنامه ايرانيکا در سال  » کمونيستی ايران
  :تراب حق شناس در آنجا نوشته است. انتشار يافته بود

 از صحنه ٦٠م به مخالفين در سال پس از تهاجم رژي" راه کارگر" « 
ولی در سال . فعاليت سياسی کناره گرفت  و به تعبيری عقب نشينی کرد

  .» درخارج از کشور مجددا فعاليت خود را از سر گرفت٦٢ و ٦١
 نمی دانم رفيق تراب حق شناس بر چه اساسی چنين اطالعات نادرستی 

 يک دانشنامه داده می مطلبی که به. را به دانشنامه ايرانيکا داده است
آيا اين امکان . شود بايد با يک مقاله و نظر شخصی فرق داشته باشد

وجود نداشت که نوشته اش را برای اطمينان از صحت و دقت آن با 
سازمان ما در ميان بگذارد؟ البته ايراد اصلی به شيوه کار مسئوالن 

در يک دانشنامه ايرانيکاست  که معرفی يک سازمان سياسی را که 
دانشنامه بايد با نهايت بی طرفی باشد، به نظر شخصی ی تنها يک نفر 
حواله می دهند بی آن که حتا ال اقل سازمان مربوطه را هم در جريان 

  ! بگذارند
اما از اين ها که بگذريم، شايعه انحالل را اولين بار سازمان مجاهدين 

«  در تحريف تاکتيک و» راه کارگر « خلق برای انتقام گيری از انتقادات 
موضوع از اين قرار است که . پخش کرد» عقب نشينی به ميان توده ها 

مسعود رجوی بعد از عزل بنی صدر از رياست جمهوری و در ائتالف با 
را ظاهرًا بعنوان يک جبهه آلترناتيو بر » شورای ملی مقاومت « وی 

ت موقت بعد از تشکيل داد و اين شورا  قرار بود دول» ميثاق « پايه يک 
جمهوری « سرنگونی خمينی باشد که اسم اش را هم گذاشته بودند 

شورای ملی مقاومت که بعد ها اکثر قريب به !  »دمکراتيک اسالمی
اتفاق جريانات و شخصيت هائی که به آن پيوسته بودند ترک اش کردند، 

 ملی مذهبی هائی نظير نهضت. در ابتدا با استقبال زيادی رو به رو شد
آزادی که گروه خونی شان به خمينی نزديک تر بود تا به رجوی، و 
سلطنت طلبان که شورای ملی مقاومت را رقيبی برای خود می ديدند، 
موضع امتناع قاطعی داشتند، اما خيلی از جريانات ديگر طرفدار سرمايه 

 ضد کمونيست ها و نيزبرخی - اعم از مذهبی و سکوالر و ليبرال -داری 
 چپ و کسانی که شخصيتی بودند يا فکر می کردند هستند و يا جريانات

در ميان جريانات چپ . می خواستند بشوند، به اين شورا سرازير شدند
انقالبی بيرون از شورا ترديد و اما و اگر وجود داشت که علت اصلی اش 

اغلب چپ های انقالبی با مجاهدين . حضور بنی صدر در اين شورا بود
 ای نداشتند و آن را دموکرات انقالبی می دانستند و خلق مشکل عمده

اکثر جريانات چپی که معتقد ! متحد طبيعی پرولتاريا در انقالب دمکراتيک
به يک جبهه دمکراتيک در برابر حکومت خمينی بودند اين را فرض 
مسلم می دانستند که اگر قرار بر تشکيل چنين جبهه ای باشد،  دو نيروی 

و . جاهدين خلق و حزب دمکرات کردستان بايد باشنداصلی آن سازمان م
اما همانطور که گفتم مسئله اصلی شان . اين هر دو در شورا بودند

حضور بنی صدر بود بعنوان اولين رئيس جمهور اسالمی بود و نيز البته 
 رجوی و به برخی مواد »! دموکراتيک« به اسالمی بودن جمهوری 

  . ی مقاومت  نيز انتقاداتی داشتندشورای مل» دولت موقت « برنامه 
که خود در آن دوره هنوز به خطا به ايجاد يک جبهه » راه کارگر« 

دموکراتيک اعتقاد داشت، در شماره اول نشريه تئوريک راه کارگر در 
شورای ملی مقاومت و «   در تحليلی مفصل تحت عنوان ٦ ٢سال 

فقرات و اساس ،  شورای ملی مقاومت  و ستون »سياست ائتالفی چپ 
آن، سازمان مجاهدين خلق را نه صرفا بخاطر وجود بنی صدر يا صرفًا 

و برنامه دولت موقت، بلکه عالوه بر اين » ميثاق « بخاطر اين و آن بند 
ها اساسًا از زاويه هويت و استراتژی و مشی خود سازمان مجاهدين 

 مجاهدين خلق در اين تحليل نشان داده شد که. خلق مورد انتقاد قرار داد
 خرداد مطلقًا خواهان سرنگونی خمينی نبودند ٣ ٠و بنی صدر تا فردای 

 از جانب - که آن ها با تمام نيرو به دنبال اش بودند -و راه سازش 
تا آن زمان سازمان مجاهدين برای . خمينی بسته شد و به بن بست رسيد

ن تاييد رژيم واليت فقيه خمينی مشروعيت قائل بود و وقتی از گرفت
خمينی و شراکت در حکومت اسالمی اش بطور قطع مأيوس شد عدم 
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در آن تحليل از جمله در زير عنوان فرعی ! مشروعيت رژيم را اعالم کرد
به من بگو چگونه به قدرت می رسی تا بگويم چگونه حکومت « : 

، استراتژی و  تاکتيک مجاهدين برای سرنگونی رژيم »خواهی کرد 
ش آلترناتيو سازی شان را که هر دو بر هراس و گريز خمينی و نيز رو

از سازماندهی توده ای مبتنی بوده و کسب قدرت از باالی سر مردم را 
دنبال می کردند، به شکل ريشه ای مورد انتقاد قرار داد و ماهيت نه فقط  
ضد انقالبی بلکه حتا ضد دمکراتيک استراتژی و خط مشی آن سازمان 

ی سازمان مجاهدين با جايگزين کردن ارزش های رهبر. را افشا کرد
انقالبی و دموکراتيک با فرهنگ خون و شهادت، می کوشيد دهان 

ما . منتقدين چپ را با رکورد داری سازمان مجاهدين در دادن شهيد ببندد
شهادت ممکن است مانع از سرشکستگی شود، اما مانع از « : نوشتيم 

ک بعدی اين سازمان در و سقوط شتابنا» !ورشکستگی نمی شود
سراشيب انحطاط  و به مناقصه گذاشتن خود برای دولت های امپرياليست 
و صدام حسين و امروزه دولت جورج بوش، نشان داد که اين سازمان 

  .حتا از سرشکستگی هم نتوانست نجات پيدا کند
بخاطر اين انتقادات بی سابقه بود که سازمان مجاهدين خلق کينه ای 

» راه کارگر«  از آنچه نسبت به چپ های  انقالبی داشت از بسيار بيش
اگر همه چپ ها را بخاطر آن که باالخره به مجاهدين . به دل گرفت

« را بکلی » راه کارگر« نپيوستند، به طرفداری از خمينی متهم ساخت، 
را عقب نشينی  به » عقب نشينی به ميان توده ها « اعالم کرد و » منحل 

  .  اضداد مجاهدين ناميددامن خمينی و
باری، عقب نشينی به ميان توده ها، نه فقط انحالل سازمان نبود، بلکه 
برعکس، نقطه چرخشی کيفی در مضمون فعاليت و تحولی در اشکال 

تازه در اين مقطع . مبارزه بود که بقای رزمنده سازمان را تضمين کند
کارگران انقالبی سازمان « بود که ريشه راه کارگر به آب رسيد و نام 

  . را برای خود برگزيد) راه کارگر( » ايران
   

حاال می خواهم برگردم به آخرين پاراگراف در پاسخ تو : صادق افروز 
يعنی در رابطه با . در سوا لی که به مرزبندی با پوپوليسم مربوط می شد

 منتشر 1362در انتقاد از پوپوليسم در " راه کارگر " مواضعی که 
مالک " تو در توضيح . سوال آخر در قسمت اول مصاحبه بود اين .کرد

هويت و مضمون فعاليت کمونيست ها به  درستی خاطر نشان کردی که 
به طور مشخص مضمون فعاليت آن ها . کمونيست ها فدايی خلق نيستند

شرکت در مبارزات اقتصادی ، سياسی و تئوريک طبقه کارگر و دادن 
 و بعد ادامه دادی که اين ها منشا تحوالت .آگاهی طبقاتی به آنان است 

خوب حاال اين را يک . شدند " راه کارگر"  بعدی نظری و عملی در 
  اين تحوالت چگونه خود را نشان دادند ؟ .مقدار اين را باز کن 

   
  تحوالت البته تدريجی و مستمر بودند که در طی سال ها با افت –شهاب 

ی ها، شتاب ها و کندی ها و خطاها و و خيزها، پيشروی ها و عقب نشين
  را می ٦ ٢درس گرفتن ها ئی تکامل پيدا کرده اند، ولی مقطع سال  

. شود نقطه چرخشی کيفی بعنوان سرآغاز تحوالت بعدی به حساب آورد
 :شاخص های عمده اين نقطه عطف را در چند محور می توانم بيان کنم

  حمتکشان استقرار در محيط کار و زندگی کارگران و ز
که به دنبال سرکوب های سال  » عقب نشينی به ميان توده ها « سياست 

  و تحمل ضربات سهمگين بر سازمان در دستور قرار گرفت، فقط ٦ ٠
يک تدبير حفاطتی و ايمنی برای فعاالن سازمان و همينطور فقط  تدبيری 
ر برای تداوم مبارزه فعال در شرائط سرکوب خشن نبود بلکه  عالوه ب

اين ها، بستری برای گسست از يک هويت پوپوليستی و تغيير ريلی در 
مضمون و شيوه مبارزه بود زيرا  با سياست جديِد استقرارفعالين در 
محيط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان و شرکت در مبارزات جاری 

گفته می » سياست سمت گيری « آنان همراه بود که به آن بطور خالصه 
  . شد

آن که تازگی و اهميت اين سياست در آن دوره روشن شود، الزم برای 
و حرف، » آرمان « است ياد آوری کنم که  چپ پوپوليست چون جز در 

 و کارگران هم بعنوان بخشی از خلق -»  خلق « جنبشی کارگری نبود و 
 را موضوع فعاليت سياسی خود قرار داده بود، اوًال در محيط کار و -

و زحمتکشان استقرار و ريشه نداشت و از بيرون با زندگی کارگران 
 چه پوپوليست –البته اين که چپ ( طبقه کارگر تماس و ارتباط می گرفت 

و چه کمونيست از بيرون از طبقه  با کارگران و تشکل های کارگری 
تماس می گرفت و رابطه برقرار می کرد، ضعف آن نبود، نقطه قوت اش 

جنبش کارگری آگاه، خودش چيز مثبتی بود چون همين در غياب يک 
» خلقی « ؛ ثانيًا ساختار سازمان های مورد بحث هم با مضمون کار )بود

انطباق داشت به اين ترتيب که مجموعه ای بود از بخش هائی برای هر 

خلق های ( کميته های دانشجوئی، دانش آموزی، مليت ها : قشر از خلق
کميته کارگری همچون کميته ای در و غيره و از جمله ... ) کرد، آذری، 
تشکيالت خصلت يک حزب کمونيست را نداشت که پايگاه . بين کميته ها

اش طبقه کارگر باشد و در مبارزات دانشجوئی و دانش آموزی و ملی و 
زنان و ديگر اقشار جامعه هم از موضع طبقه کارگر شرکت و مداخله کند 

ئی هم در ميان کشوهای بلکه خصلت حزبی همه خلقی را داشت که کشو
» خلقی « ديگر برای کارگران داشت و در مبارزات آنان هم از موضعی 

  .شرکت می کرد
از ابتدای موجوديت اش بر طبقه کارگر تأکيد داشت و »  راه کارگر « 

هم از روی تصادف نبود، اما با وجود حضور » راه کارگر « انتخاب نام 
ران و بخصوص در شوراهای و شرکت بسيار فعال در مبارزات کارگ

مستقل کارگری و مجامع عمومی کارخانه ها، يک سازمان ارگانيک طبقه 
بر اين اساس کميته مرکزی وقت، همزمان با طرح عقب نشينی به . نبود

ميان توده ها، سياست سمت گيری بسوی محيط کار و زيست کارگران و 
ی، مضمون در حقيقت، اين سمت گير. زحمتکشان را در دستور گذاشت

اين سياست اگر چه با تندروی های نا بجا و با . آن عقب نشينی بود
اشتباهات تأسف بار بخاطر تصفيه رفقای ارزشمندی که قادر به چنين 

و اين روش مورد انتقاد نخستين کنگره ( کاری نبودند به پيش برده شد 
 نه اما با همت و زحمت اعضا و فعالين، و البته) سازمان هم قرار گرفت

بدون ضربات و تلفات، به استقرار نيروها در کارخانه ها و محالت 
  . زحمتکش نشين منجر گشت

  گذار از يک تشکيالت مبّلغ به يک تشکيالت سازمانگر 
همچون اکثر سازمان های چپ آن دوره،  مضمون کار ما هم عمدتًا  

ابر اما تبليغات مشاع در فضا و مع. تبليغات و افشاگری و آگاهگری بود
عمومی که نتواند در تشکل مخاطبين حول ايده ها و سياست هائی که 
تبليغ می شوند ماديت پيدا کند چه حاصلی دارد؟ تجربه، نادرستی اين 

ثابت کرد و با سياست سمت » ايده، خود سازمانگر است « باور را که 
گيری برای استقرار در محيط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، 

 دوره گذار از يک تشکيالت مبّلغ متمرکز، به يک تشکيالت سازمان ما
 استقرار ٦ ٣ و ٦ ٢در دو ساله . سازمانگر غير متمرکز را آغاز کرد

نيروها در محيط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان نتايج مثبت 
چشمگيری به بار آورد و پيوند و حضور فيزيکی شان در اين محيط ها و 

و تشکل های توده ای ، به شناخت فعاالن شرکت در مبارزات جاری 
سازمان ما از ويژگی تشکل ها، محيط فعاليت، تالش برای روشن کردن 
سياست و برنامه عمل در هر محيط خاص و در نتيجه آمادگی پيدا کردن 
برای ايفای نقش در حرکت ها و مبارزات روزمره بسيار نتيجه بخش  و 

  .  مفيد بود
ر بسياری محيط های کار و زيست کارگران و در اين دوره رفقای ما د

زحمتکشان هسته های مخفی کارگران پيشرو ايجاد کرده يا در مجامع 
عمومی کارگری، تعاونی ها، صندوق های گوناگون صنفی و ديگر 
تشکالت فعال بودند و در برخی از حرکات  اعتراضی و اعتصابی مهم آن 

غات کتبی کميته ها  و تبلي. دوره نقش اصلی سازمانگری را داشتند
کميته های کارگری و . انجام می گرفت» پست سرخ « واحدها به شيوه 

با تقبل خطرات عظيم، در استان های » راه کارگر« کميته های محالت 
مختلف ايران نشريات و خبرنامه هائی کارگری تهيه و پخش می کردند 

و منبع که در خارج از کشور هم آن ها را تکثر و پخش می کرديم 
مستقيم اخبار و گزارشات  کارگری و زحمتکشی نشريه مرکزی راه 

پيک « ،  »پيام کارگر« : از جمله  آن ها . کارگر را تشکيل می دادند
خبرنامه کارگران انقالبی « ، » منطقه جنوب غرب تهران –کارگران 

پيام « ، » خبرنامه کارگران و زحمتکشان فارس-کارگر« ،  »غرب تهران
 -پيام زحمتکشان « ،  » اخبار کارگران و زحمتکشان مازندران–سرخ 

 خبرنامه کارگران و -شورا « ، »خبرنامه کارگران و زحمتکشان گيالن 
اين اخبار و گزارشات کارگری دست اول و ... » زحمتکشان خوزستان 

انبوه ، در آن سال ها بکلی بی مانند بود و همين سبب شده بود که در 
» راه کارگر «  برخی به زبان و برخی با گاز گرفتن زبان، خارج از ايران

را بزرگترين و جدی ترين سازمان چپ کارگری در ايران به حساب 
  . آورند

  تمرکز روی تشکالت توده ای و منطق سازماندهی توده ای  
ارگان مرکزی سازمان که چاپ آن در ايران از سال » راه کارگر « نشريه 

  انتشار دوره دوم خود را ٦ ٣ده بود از سال   ناممکن و متوقف ش٦ ٢
در خارج آغاز کرد و تا مدتی هم چاپ ويژه ای از آن روی کاغذ سيگار 
در قطع کارت ويزيت به روابط داخل ايران ارسال می شد ولی بخاطر 
خطرات زيادی که ارسال آن ها متوجه حامالن و دريافت کنندگان اش می 
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» راديوی صدای کارگر« و با تأسيس ساخت، ارسال آن ها متوقف شد 
  .  شيوه ارتباطی بی خطری جای آن را گرفت

ضمن منعکس کردن اخبار و گزارشات کارگری » راه کارگر « نشريه 
دريافتی از رفقای داخل، بر کار نظری روی تشکالت توده ای و منطق 
سازماندهی توده ای  متمرکز شده و به نيازهای فکری و سياسی آنان در 

آن مقاالت هر چند ممکن است حاال ازجهاتی . ن زمينه ها پاسخ می داداي
به روز نباشند، اما  با اين حال امروز که کارگران ايران بار ديگر برای 
ايجاد تشکل های مستقل و سراسری به حرکت در آمده اند، می توانند 
برای فعاالن و پيشروان کارگری مفيد باشند و برای همين سايت راه 

گر اخيرًا يکی از آن مقاالت را درج کرده است و قرار است که مقاالت کار
  .ديگری هم به تدريج درج شوند

راه « ، نشريه تئوريک »راه کارگر « همزمان با انتشار دور دوم نشريه 
  .هم در خارج از کشور آغاز به انتشار کرد» کارگر 

  عليه فرقه گرائی
بخصوص از سال » ه کارگررا« از موضوعات بسيار مهمی که سازمان 

 بطور پی گيری به نقد آن پرداخت، مسأله فرقه گرائی چپ ٦ ٣
  . پوپوليست بود

پوپوليست ها هم غالبًا دادشان از سکتاريسم ديگران به آسمان می رود  
آنها . منتها درک و منظور آن ها از فرقه گرائی هم، پوپوليستی است

سياست های ائتالفی می فهمند و سکتاريم يا فرقه گرائی را در رابطه با 
از ديد آن ها سکتاريست کسی است که با آن ها اتحاد و ائتالف نکند يا 
در سياست ائتالفی با بورژوازی  و خرده بورژوازی، سختگير و به 
اصوليت هائی پايبند باشد و  مصالح مبارزه طبقاتی کارگران را اولويت 

نه به رابطه سوسياليست ها اما سکتاريسم از ديد مارکسيست ها . بدهد
.  با ديگر طبقات، بلکه به رابطه آن ها با طبقه کارگر مربوط می شود

سکتاريسم، جدائی سوسياليست ها از جنبش طبقه کارگر، و يا  اصول 
پرستی را به ديوار گسست از توده تبديل کردن و منافع و مصالح عمومی 

  . استجنبش طبقه کارگر را  فدای منافع فرقه ای کردن
با اين حال فرقه گرائی چپ پوپوليست در دوره بعد از انقالب برخالف 
دوره چريکی در دوری کردن از کارگران نبود، همه چپ ها سعی می 
کردند با کارگران ارتباط بگيرند، منتها فرقه گرائی به اين شکل وارونه 

چپ ها . متجلی شد که  می رفتند کارگران را جذب فرقه های خود کنند
بجای آن که کارگران را همچون يک طبقه در برابر طبقه سرمايه دار و 
دولت ضد کارگری و بر مدار منافع عمومی کل طبقه متحد کنند، آنان را 

« و » خط يک « بر حسب باورهای ايدئولوژيک ، برحسب معيارهای 
اين يکی  يک ( » خط پنج « و » خط چهار « و » خط سه « و » خط دو 

در برابر هم و در رقابت با ) بی اکونوميستی خالص بودگرايش ضد حز
کارگران هوادار راه کارگر، کارگران هوادار پيکار، : هم قرار می داد

آن هم در شرائطی که !  کارگران هوادار چريکهای فدائی خلق  و غيره
رژيم فاشيستی داشت شوراهای انقالبی کارگران را سرکوب می کرد و به 

تحاله می داد، خانه کارگر را به ارگان دولتی کنترل شوراهای اسالمی اس
و تحميق کارگران تبديل می کرد  و انجمن های سياه اسالمی و  بسيج 
فاشيستی  را برای در هم شکستن جنبش انقالبی کارگری به جانشان می 

اين شقه شقه کردن طبقه کارگر با تبرهای » راه کارگر « . انداخت
جبهه واحد «  د انتقاد قرار د اده  و شعار ايدئولوژيک را قويًا مور

را در برابر آن پيشنهاد کرد؛ جبهه نه همچون تشکيالت » کارگری 
رسمی بين سازمان های چپ و از باال، بلکه همچون اتحاد عملی  در 
پائين و در بين گرايشات مختلف کارگران در مبارزات جاری شان و 

  .ازمان های سياسی چپتشويق و پشتيبانی و تقويت  آن از طرف س
مسئله وحدت طبقاتی کارگران برای ما به چند دليل مهم ترين و حياتی 

يکی اين که کسی نمی . ترين مسئله بود و هميشه هست و خواهد بود
تواند صادقانه و از روی فهم، خود را طرفدار طبقه کارگر بداند و از 

تبديل شدن مبارزه طبقاتی کارگران حرف بزند ولی در عمل، در راه 
کارگران پراکنده و متفرق به صورت يک طبقه کارشکنی کند و رقابت ها 
و صف بندی ها و تقابل های تصنعی ايدئولوژيک يا مذهبی يا ملی يا 

کارگران تنها در صورت . جنسيتی و نژادی در ميان آنان را دامن بزند
آگاهی بر منافع عمومی شان و مصالح کل جنبش شان و در صورت 

ل شدن حول آن منافع و مصالح عمومی است که به طبقه تبديل می متشک
دوم اين که نه فقط رهائی طبقه کارگر مشروط به متشکل شدن . شوند

کارگران بمثابه طبقه حاکم است، بلکه همانطور که سال هاست می بينيم 
و امروز بيش از هر زمانی آشکار است، موفقيت کارگران در دستيابی به 

ی در چهارچوب جامعه و نظام موجود و حتا امروزه در رژيم هر مطالبه ا
ضد کارگری اسالمی، مقاومت مؤثر در برابر سقوط کامل به ورطه فالکت 

 به تالش جمعی و اتحاد و ١ ٠و ذلت، بطور مستقيم و با ضريب 

امروز . همبستگی کارگران در مقياس ملی وابسته و مشروط شده است
ان برای حق تشکل مستقل، برای مقابله با که می بينيم مبارزات کارگر

حذف عملی قانون کار و محروم کردن کارگران از هرگونه حمايت 
قانونی، برای مبارزه با عدم امنيت شغلی و قراردادهای موقت و سفيد، 

 دست کم به سطح خط  رسمی فقر که -برای افزايش حد اقل دستمزدها 
و مطالباتی پايه ای و عمومی   -دو برابر حد اقل دستمزد کارگران است 

از اين قبيل، از يک طرف بخاطر پراکندگی و ناهمزمانی اين مبارزات و 
از طرف ديگر بخاطر سرکوب اين تالش ها و باال رفتن مداوم هزينه آن 
ها در چه شرائط  دشوار و توانفرسائی صورت می گيرند، تالش فعاالن 

 برای ايجاد همپشتی و سوسياليست و پيشروان و رهبران جنبش کارگری
همبستگی ميان کارگران در پيکار حول مطالبات عمومی کارگری و سوق 
دادن آن ها به اين سو که در يکپارچگی همچون يک طبقه عمل کنند، 
اصلی ترين مالک باور به طبقه کارگر و مشارکت از موضع منافع 

فات نظری کسانی که به دالئل اختال. کارگران در مبارزه طبقاتی آنان است
و سياسی يا از روی رقابت های دکاندارانه و به قصد تحميل تابلوی خود 
بر جنبش متنوع و رنگارنگ کارگری به ايجاد يا تقويت شکاف ها و 
رقابت های مهلک در درون کارگران مبادرت کنند ، هر اندازه هم که به 
ت خيال خود از موضع دلسوزی صميمانه برای کارگران و با استدالال

انقالبی و راديکال چنين کنند، در عمل کاری جز شقه شقه کردن طبقه 
اين . کارگر و چاله کنی در راه  تبديل شدن کارگران به يک طبقه نمی کنند

قماش آدم ها و جريانات ممکن است در اين باور محق باشند که در 
مبارزه طبقاتی کارگران فعاالنه شرک دارند، اما نقش آن ها در اين 

رزه، خرابکارانه و از موضع منافع بورژوازی و دولت ضد کارگری مبا
فرقه گرائی که در سال های اوليه بعد از انقالب نقش مخربی در . است

قبال جنبش انقالبی کارگری آن دوره داشت، مسئله حل شده ای نيست و 
به اشکال ديگری بازتوليد می شود و امروز يکی باليای نگران کننده 

  . ش کارگری کنونی را تهديد می کندايست که جنب
  رويکرد برنامه ای و آلترناتيوی 

همانطور که قبًال گفتم، چپ ايران دورانی را که می بايست با کار در ميان 
توده های کارگر و زحمتکش به تدارک سياسی انقالب بپردازد، با مشی 

الب در نتيجه، هم با وقوع انق. چريکی و جدا از توده ها هدر داده بود
غافلگير شد و هم با حکومتی ضد انقالبی که از شکم آن انقالب زاده شد 

در اين فضای غافلگيری که آواری از مسائل .  و مادر اش را سر زا برد
تازه به تازه هم هر روز بر سرش می ريخت، چپ مجال تأمل و تعمق 
 نمی يافت و در آن شرائط  طوفانی و بحران انقالبی، در گيری با مسائل

اصوًال دوره . روزمره تمام توان و نيروی او را به خود اختصاص می داد
در يک فاز .  های انقالبی دوره های مناسبی برای کارهای عمقی نيستند

کوتاه مسائل عظيمی چون تشخيص ماهيت حکومت جديد، مسئله تسخير 
، سرکوب مردم ترکمن، لشکر » ضد امپرياليسم « سفارت آمريکا و موج 

سرکوب خونين کردستان، مسأله جنگ ايران و عراق و اتخاد کشی و 
موضع در قبال آن، تهاجم به آزادی های ناشی از پيروزی قيام، به 
شوراهای انقالبی، به مطبوعات مستقل و پس گرفتن مداوم دستاوردهای 
انقالب و باالخره سرکوب های بی امان، پشت سر هم و پی در پی از راه 

ا می توانست با رفتاری واکنشی در گيرچنين می رسيدند و چپ تنه
. تقريبا در هيچ يک از حوادث بزرگ ابتکار در دست چپ نبود. اتفاقاتی

در چنان شرائطی، سياست چپ ها در قبال حکومت و در قبال وضع 
موجود عمدتًا از يک طرف واکنشی، و از طرف ديگر مبتنی بر نفی بود، 

 و سياست ها را محکوم می کرد و به اين معنی که مخالفت اش را اعالم
چپ . با  برنامه ای اثباتی  به جنگ حکومت و وضع موجود نمی رفت

انقالبی پرچمدار نفی حکومت و وضع موجود بود بی آن که معرف يک 
چنين برنامه ای نداشت و . آلترناتيو و برنامه ای اثباتی در جامعه باشد
ين باره و غالبًا حتا فرصت اوضاعی که به آن اشاره کردم مجال تأمل در ا

از نيروهای به غلط . پی بردن به اين کمبود حياتی را به او نمی داد
منتسب به چپ، ابتدا حزب توده و بعد در دنباله روی از آن، سازمان 

بودند که برنامه اثباتی روشن و اعالم شده ای  ) اکثريت ( فدائيان خلق 
بود که با خوشرقصی » ی شکوفائی جمهوری اسالم« داشتند که همانا 

،  در راه اين »خط امام « تمام و در رقابت با  ديگران برای پرچمداری 
شکوفائی کار می کردند و از نيروهای چپ انقالبی برای تحقق اش مايه 

  . می گذاشتند
  بود که نقد برخورد صرفًا مبتنی بر مخالفت و نفی و ٦ ١از اوائل سال 

 اجتماعی –اتيوی به رژيم و اوضاع سياسی بدون رويکرد اثباتی و آلترن
به ميان آمد و به تدريج به طرح ايده هائی راه » راه کارگر« موجود،  در 

باز کرد که می توان آن ها را ايده های برنامه ای و شالوده های فکری 
  . يک آلترناتيو دانست
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از چپ ايران که " راه کارگر " به نظر من انتقاد : صادق افروز 
ولی اين که تالش . يست و گروه پرست بود انتقاد به جايی بود سکتار

برای قانع کردن کارگران ، زحمتکشان و جوانان را به خطوط فکری 
خود معادل فرقه گرايی بگذاريم و به نوعی، تئوری گريزی را تبليغ کنيم 

در واقع بهترين راه برای اينکه سازمانی به . خود اشتباه ديگری است 
. ديل نشود گسترش و رواج فعاليت ذهنی و تئوريک است يک فرقه تب

وگرنه سازمان به قهوه خانه ای تبديل می شود که اعضا بر حسب عادت 
اگر . دور هم جمع می شوند ودر اتاق های پالتاکی خوش وبش می کنند 

بپذيريم مبارزه طبقه کارگر در سه وجه اقتصادی ، سياسی و تئوريک 
دادن به جنبه تئوريک اين مبارزه، راه را برای بايد دنبال شود کم بها 

با "  راه کارگر . "نفوذ انديشه های بورژوايی وانحرافی باز می کند 
ولی .  وارد صحنه سياسی شد 58حضور تئوريک بسيار قوی در سال 
يعنی می خواهم بگويم اين تفکر . اين حضور کم کم تحليل رفته است 
ر اساس کار تئوريک بلکه با شرکت رايج است که هويت سياسی را نه ب
يک مقدار در اين مورد برايم توضيح . در فعاليت توده ها بايد کسب کرد

  .بده 
  

   کسی که مسئله اش فقط هويت سياسی باشد، از جدا کردن کار –شهاب 
دغدغه ما . تئوريک و فعاليت توده ای با مشکل بزرگی مواجه نمی شود

ويت طبقاتی است و هويت سياسی را فقط داشتن  هويت سياسی نيست، ه
ما بمثابه کمونيست، هم به کار تئوريک، . هم از اين هويت در می آوريم

هم به کار سياسی و هم به شرکت در فعاليت توده ها  بايد از ديد مبارزه 
بدون تئوری « گفته معروف لنين است که . طبقاتی پرولتاريا نگاه کنيم

، و اين روی قضيه » د وجود داشته باشدانقالبی جنبش انقالبی نمی توان
هم درست است که بدون پيوند با جنبش کارگری نيز تئوری انقالبی نمی 

اين همان چيزی است که مارکس آن را در . تواند وجود داشته باشد
در . می نامد» پراکسيس « توضيح فلسفی رابطه عمومی عين و ذهن، 
ل پشت و روی يک سکه، متن مبارزه طبقاتی است که اين دو وجه، مث

جنبش کارگری به . يگانه می شوند، الزم و ملزوم يکديگر می شوند
تئوری انقالبی، به روشْن بينی احتياج دارد و تئوری انقالبی هم  بدون 

مبارزه طبقاتی . جنبش توده ای موضوعيت خود را از دست می دهد
ذهِن است که وحدت ديالکتيکی عين و » پراکسيسی« پرولتاريا، آن 

کارگران، اراده  و آگاهی طبقاتی ، وحدت ديالکتيکی ميان جنبش توده ای 
اين پيوند . و درک شرائط رهائی را برای بردگان سرمايه ممکن می سازد

و نياز دوجانبه در متن مبارزه طبقاتی و اين چرخه بی پايان داد و ستد و 
ئوری امکان تأثير گرفتن و اثر گذاشتن متقابل است که به جنبش و به ت

می دهد که متقابًال يکديگر رانقد کنند، اصالح کنند، غنی سازند، تغيير و 
اين ها دو بازوی يک قيچی اند و ّبرائی شان در وحدت شان . تکامل دهند

برجسته ترين مثال در . است و در هر حرکتی يکديگر را تيز تر می کنند
 انقالب اين مورد، خود مارکسيسم است که بعنوان تئوری علمی

پرولتری، از تجزيه و تحليل و استنتاجات عام مبتنی بر داده های علمی و 
عينی مبارزات طبقاتی و متکی بر جنبش های کارگری جاری پديدار آمد؛ 
در پيوند با اين جنبش ها  بالغ شد، در مقياس تاريخی و جهانی بر جنبش 

ربيات آن ها های کارگری اثر گداشت و به آن ها افق و جهت داد؛ از تج
  - پروسه -تأثير گرفت، اصالح شد و تکامل پيدا کرد؛ و اين فراگرد يا 

 .    همچنان ادامه دارد
نمی دانم اشاره تو به چه جريانی است که  تالش برای قانع کردن 
کارگران، زحمتکشان و جوانان به خطوط فکری خود را معادل فرقه 

 تالش اصًال در مبارزه گرايی دانسته باشد؛ مگر می شود بدون اين
مبارزه با سکتاريسم ربطی به تئوری ! طبقاتی کارگران شرکت کرد؟

فرقه گرائی تبليغ  نظرات و . گريزی و کم بها دادن به کار تئوريک ندارد
برنامه های گوناگون در بين کارگران نيست بلکه اين است که بجای 

ن، به متحد تالش برای وحدت کارگران حول منافع عمومی طبقاتی شا
کردن طبقه با  يک مرام، با يک برنامه و در يک تشکيالت واحد تالش 
شود؛ و معنای آن هم غير از اين نيست که بخواهد کل طبقه را به مرام 

وقتی هر گروهی اينطور عمل کند، . خود در بياورد و به خود ملحق سازد
 را از چون در واقعيت نمی تواند تنوع گرايشات در درون طبقه کارگر

ميان ببرد، نتيجه اين می شود که کارگران از هر طرف  برای الحاق به 
اين گروه و آن گروه کشيده شده و بجای متحد شدن، شقه شقه گشته و 

  . عمًال به جان هم انداخته می شوند
فرقه گرا کسی نيست که نظرات خودش را به ميان کارگران می برد و 

بلکه کسی است که  تنوع و تعدد گرايشات تالش می کند آنان را قانع کند، 
خود را صاحب تمامی حقيقت . در طبقه کارگر را  به رسميت نمی شناسد

فرقه . و می داند و فکر می کند هر گرايشی بجز خود او بايد از بين برود

گرا برای بورژوازی خيلی دموکرات تر و دست و دل باز تر است تا برای 
 شعار آزادی عقيده و بيان و تشکل و تعدد طبقه کارگر، چون برای جامعه

حزب واحد، حقيقت : احزاب دهد، ولی وقتی به طبقه کارگر می رسد
فرقه گرا وحدت طبقه را در وحدت نظر و تشکل می ! واحد، برنامه واحد

وحدت طبقه تنها از . فهمد و نه در وحدت حول منافع عمومی کل طبقه
ت و تعدد تشکل ها و اولويت طريق به رسميت شناختن حق تنوع گرايشا

مطلق و بی چون و چرا دادن به منافع عمومی طبقاتی ضمن مبارزه سالم 
  . نظری و برنامه ای ميان گرايشات گوناگون ميسر است

با »  راه کارگر« اما بعد از اين حرف ها دوباره برگردم به اين که گفتی 
شد، ولی   وارد صحنه سياسی ۵ ٨حضور تئوريک بسيار قوی در سال 
  .اين حضور کم کم تحليل رفته است

در اين ترديدی نيست که در حال حاضر نياز به کار تئوريک بسيار زياد 
اما من فکر نمی کنم که علت . است و ما در اين زمينه کم کاری کرده ايم

اش رواج اين تفکر در سازمان ما باشد که هويت سياسی را نه بر اساس 
من شخصًا . در فعاليت توده ها بايد کسب کردکار تئوريک بلکه با شرکت 

کسی را در سازمان سراغ ندارم که فعاليت توده ای و کار تئوريک  را در 
اين حقيقت دارد که ما امروزه به مشارکت فعال و . برابر هم ببيند

دخالتگری سوسياليستی در جنبش های اجتماعی مترقی در ايران و 
قاتی خودمان است، بسيار تأکيد و بخصوص در جنبش کارگری که پايه طب

توجه داريم اما آن را فقط در حضور داشتن فيزيکی نمی دانيم و هدف، 
حضور نظری و حضور سياسی در اين جنبش هاست وگرنه حضور 
داشتن به خودی خود مشکلی را حل نمی کند، کما اين که بهترين تئوری 

مهء بو داده ها هم بدون حضور و شرکت در جنبش های موجود، مثل تخ
در جيب روشنفکر است که فقط به درد سرگرمی می خورد و گلی از آن 

  .نمی رويد
اگر کار تئوريک به معنای . کار تئوريک معانی و سطوح گوناگون دارد

خلق يک نظريه بديع و بی سابقه يا کشف يک قانونمندی عام  مثل 
اير اين تئوری تکامل انواع، تئوری ارزش اضافی، تئوری نسبيت، و نظ

کار تئوريکی » راه کارگر«  هم ۵ ٨ها باشد، در آن صورت در سال 
اما اگر  توضيح و ترويج تئوری ها و نظريات ديگران يا ! انجام نداده بود

تجزيه و تحليل و نقد آن ها و يا تحليل و جمع بندی تجربيات و استخراج 
راه « خطوط  راهنمای عمل از آن ها نيز کار تئوريک حساب بشود، 

در دهه های بعد هم کارهای بسياری کرده است و کارنامه اش از » کارگر
حضور تئوريک در طبقه اشکال متنوعی می ! اين جهت خيلی بد نيست
تئوری بايد در جريان مبارزات جاری اقتصادی  . تواند و بايد داشته باشد

و سياسی کارگران از يکطرف به از دست ندادن افق ها کمک کند و از 
ف ديگر به گام های زير پای شان روشنی بياندازد يعنی منطق طر

از اين طريق . عمومی  تاکتيک ها و سياست ها را برايشان روشن کند
است که نظريه انتزائی به حيطه عمل راه پيدا می کند و به اقدام تبديل می 

به اين معنا کار تئوريک در رابطه با نيازمندی های » راه کارگر« . شود
 و در همين صحبت به بخشی از –جنبش کارگری کم نکرده است فکری 

 و اتفاقًا در اين زمينه از همه سازمانهای چپ -اين کارها اشاره کردم
در موضوعات ديگر بخصوص .  ايران يک سر و گردن باالتر است

" بحث ( مسائل استراتژيک و برنامه ای نظير خصلت انقالب ايران 
ی تاکتيک ها، نقد برخی جوانب سوسياليسم ، دوره بند")مرحله انقالب 

مدل شوروی، خود رهانی و خود حکومتی توده ای، مفهوم ديکتاتوری 
پرولتاريا، رابطه سوسياليسم و دموکراسی، آزادی های بی قيد و شرط 
سياسی، خطوط عمومی سوسياليسمی که ما برايش مبارزه می کنيم، 

ئله زنان و جنبش مستقل مفهوم مبارزه از امروز برای سوسياليسم، مس
زنان، مسئله ملی در ايران، و مسائل ديگر که منتجهء چکيده و عصارهء 

راه کارگر ( آن ها را می توان در برنامه سازمان کارگران انقالبی ايران 
منضم به ( » ما چه می گويم و چه می خواهيم؟« و سند دو صفحه ای ) 

 سازمان در سايت راه کارگر و نيز در معرفی نامه) چاپ سوم اين برنامه 
  .  ديد

همينطور در نقد تئوريک مواضع ارتجاعی آلترناتيوهای رقيب جمهوری 
اسالمی و نيز در نقد انحرافات پوپوليستی يا رفرميستی و سوسيال 
دموکراتيک سازمان های چپ و نقد مواضع غير کمونيستی و غير 

ن مدعی کمونيسم کارگری، کارهای خوبی صورت گرفته کارگری جريا
» راه کارگر« است که همه اين ها درشماره های مختلف دوه دوم نشريه 

و در کتاب ها و جزوات » راه کارگر تئوريک « ، در سلسله شماره های 
و مقاالت پرشماری که توسط سازمان در سال های گذشته منتشر شده اند 

همه اين ها تعداد زيادی ترجمه ها از منابع عالوه بر . وجود دارند
خارجی صورت گرفته است که توسط اعضای سازمان ترجمه و در 

از انتشارات سازمان » بولتن های اطالعاتی« ، در »راه کارگر« نشريه 



 7

متاسفانه اغلب اين ها دارند خاک می . ويا بصورت  کتاب منتشر شده اند
يست های ايران از وجود اين ها خورند و نسل جوان کارگران و سوسيال
  .بی خبر اند و به آن ها دسترسی ندارند

» راه کارگر « بدون اينهمه کار فکری و تئوريک در طول اين ربع قرن، 
با اين حال، کارهای انجام . در هيچ زمينه ای نمی توانست تحول پيدا کند

ری از بسيا. شده نه کافی بوده اند، نه بی نقص و خطا و نه برای هميشه
بسيار . آن ها هنوز احتياج به اصالح، صيقل يافتن و به روز شدن دارند

موضوعات جديد به ميان آمده است که بايد آن ها را در دستور گذاشت و 
ما واقف هستيم که نياز به کار تئوريک امروزه و در . رويشان کار کرد

انبوهی از مسائل . دوران پساشوروی بيش از هر وقت ديگری است
ليدی در رابطه با مدل سوسياليسم، دولت کارگری، گذار از سرمايه ک

داری به سوسياليسم، معضالت انقالب سوسياليستی در اين دوره جهانی 
شدن نئوليبرالی، انترناسيوناليسم و غيره وجود دارند که فراتر از 
چهارچوب های کشوری به کنکاش ها و پاسخ های بين المللی نياز دارند 

ر اين عرصه ها کار بی وقفه ای در دنيا صورت می گيرد و ما و البته د
هم بايد از آن ها استفاده کنيم و در اين تالش ها به سهم خود شرکت 

بسياری مسائل جدی وجود دارند که پاسخ می طلبند و . داشته باشيم
بسياری پاسخ های پيشين هستند که الزم است آن ها را ابدی تلقی نکنيم 

ما اگر هم در اين کار . تازه مورد بررسی قرارشان دهيمو با رويکردی 
کوتاهی می کنيم، ال اقل به وجود مسائل آگاهی داريم و خوشبختانه جزو 
آن دسته هائی نيستيم که  يا فکر می کنند اتفاقی در دنيا نيافتاده و هيچ 
مسئله ای وجود ندارد، و يا چنين وانمود  می کنند که پاسخ همه مسائل 

ما به لزوم بازسازی فکری سوسياليست ها بر بنياد ! جيب دارندرا در 
« . کمونيسم مارکس آگاهيم، که شرط اوليه اش خانه تکانی فکری است

 .نشان داده است که جرأت اين کار را دارد» راه کارگر
 توسط 1360که در دهه " راه کارگر "  اعضای کميته مرکزی -* 

 !يادشان گرامی باد. جالدان جمهوری اسالمی اعدام شدند 
  -  چنگيز احمدی- عبداهللا افسری - يوسف آلياری-عليرضا شکوهی

  -حسين قاضی -غالمحسين ابراهيم زاده-نسرين بقائی
  نورالدين رياحی -مهران شهاب الدين

............................................. 
   زلزله زده بم   از مردم  گزارشي

   غم انگيز زلزله بم در سالگرد فاجعه سنگين و

  
 سال از فاجعه بم ميگذارد اما هنوز در بم خانه ها 5-4با اينكه حدود 

ا  درصد ساختمانه10.و ساختمانهايي هستند آه نيمه آاره مانده اند 
هنوز بعضي از مردم در آانكس , توسط خود مردم ساخته شده است 

زندگي مي آنند و بعضي در ساختمانهايي آه خودشون ساختن يا 
نيمه آاره است مقدار آمي هم هستن آه در اردوگاهها و آانكس ها 

  زندگي ميكنند

  

با توجه به اينكه فاجعه آه در بم رخ داد فاجعه بزرگي بود اينجا 
 نرسيده و اين   زلزله زده بم آسي به مردم, مديريت خود نيست 

فاجعه براي مردم بزرگ بود و خانه و زندگي و عزيزانشون رو از 
 ونداشتن آه به  ندارندست دادن يكسري ديگه موقعيت زندگي آردن 

توي اين آانكس ها و اردوگاه ها هم  ,  بوسر شهرهاي ديگه رفتن
يكسري بومي هستند ويكسري غير بومي و بعضي آشاورزي ميكنند 

 درصد خانه هاي مردم نيمه 80-70االن , مشكالت خيلي زياد است , 
  .آاره مانده است 

مشكالت , اد ميكند  ما اين است آه گراني خيلي زياد است بيد مشكالت
   و تلنبار ميشود آشغال هاي آه درآوچه ها هست, بهداشتي داريم 

  

  
لوله آشي , جاده ها و خيابانها درست نشده , و گردو خاآي آه هست 

 همان لوله هاي قبلي است و لوله آشي جديد شده است  ميدنيآب آشا
اما هنوز اب در آن وارد نكرده اند و افتتاح نكردن آه مردم ازش 

  , استفاده آنن و آب اصلي و تصفيه شده را داخل ان نيانداخته اند 

  
اينجا بيمارستان هست قبال بعد از زلزله بيماريهاي عفوني خيلي زياد 

بيماري سالك زياد شده بود اما ,شده بود و بهداشت خيلي پايين بود 
االن خيلي از آساني آه بي سرپرست شده بودند , االن آمي بهتر شده

انواده ها آمك هايي خصوصا بچه ها دربهزيستي هستند و يا به خ
آسي آه خانواده اش و همه زندگيش را از , شده اما خيلي آم است 
 فقط به خاطر يك بالي طبيعي بايد حمايت  دست داده است اون هم
  .بشود اما حمايتي نيست 

بعضي ها , با توجه به عمق فاجعه مشكالت خيلي زياد بوده و هست 
ند و از بين رفته ولي اين همه زندگي و داراي شان را از دست داده ا

دردي دوا نميكند بايد حد اقل آمك هاي خارجي و داخلي ....وام ها و 
  .ما از دولتمردان خارجي و مردم ايران آمك ميخواهيم , به ما بشود 

 
 تا 2اينجا آساني هستند آه اآثر خانواده شان را ازدست داده اند و  

 تا از يك فاميل باقي مانده اند و اين مقدار آمكي آه مثال آميته امداد 4
  . بايد رسيدگي بشه , حداقل زندگي رو هم نميده  ميكنه آفاف
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در مورد آارخانه ها هم به آارخانه ها وام هاي چند درصدي داده 

در اصل مشكل اصلي مردم , شده است و شروع به آار آردن 
خصوصا در اين فصل سرما وبعد از گذشت اين همه سال ساخت و 

متر مربع  85با آساني خانه داشتند , ساز خانه هاي آنها است 
االن سال ها گذشته و اون وامي هم ,  هزار تومن 110باقيمت و وام 

آه داده شده حتي براي پي ساختمان هم آم بود االن با اين گراني و 
باال رفتن مصالح اآثر خانه ها مانده مشكل مردم ساختن خانه هاشون 

  .و سرپناهشون است سقفي باالي سرشون ميخواهند

.   
 موضوعات رسيدگي بشه و به درد دل اين مردم رسيدگي  بايد به اين

در تمام دنيا حوادث طبيعي است اين مردم گناهي نداشتن آه , بشه 
 دست دادند يك شهر نابود دچار اين بال شدند و همه چيزشان را از

 اما دولت است آه   مشكالت هست شد اما بايد آه دوباره ساخته بشه
  . بايد دوباره اين شهر را بسازد و رسيدگي آند 

 آو آساني آه روزهاي اول آمك هاي انساني به آوارگان و  راستي
بر ... زلزله زدگان بم را رد ميكردند آه خودمان از پس ساختن و 

  مياييم ؟
چه شد آن همه وعده و وعيد و ديدار ها ؟ آو آسي آه دلش براي 
آوارگان اردوگاه ها و آانكس هاي بم بسوزد ؟ آو چشمي آه به مردم 
ساآن در خانه هاي نيمه آاره را ببيندو دل بسوزاند و دردي از آنها 

  درمان آند و مرحمي بر زخم دل آنان باشد ؟ 
  پويا آميته آارگري  پگاه اسكويي خبرنگار

1386 دی 1 ، 19نشريه کارگری پويا، شماره : برگرفته از  
............................................. 

 اطالعيه ی کانون نویسندگان ایران
 درگذشِت اکبر رادی

اکبر رادی، نويسنده، منتقد، استاِد هنرهای نمايشی و نمايش نامه 
نويساِن ماندگاری که در در مياِن نمايش نامه . نويِس نامدار درگذشت

سنِت آزادی خواهی مردم ايران باليدند، اکبر رادی چهره يی ممتاز 
رادی پديدآورنده ی نمايش نامه هايی چون روزنه ی آبی، . دارد

صيادان، لبخند باشکوه آقای گيل، منجی در صبح نمناک، در مه 
بخوان، شب روی سنگ فرش خيس و بسيار آثار و مقاله های خوش 

اکبر رادی نويسنده يی مستقل و ناوابسته و از . ديگر استنثر 
بود و در ") ما نويسنده ايم(" نويسنده ١٣۴امضاکنندگاِن متِن 

سراسِر عمر پربار خود هرگز به يوِغ بندگی هيچ قدرتی گردن 
گرچه رادی رفت ولی شک نداريم که حضور او در زنگنه . نگذاشت

ناها، عنايت ها، گل آقاها و ها، کتايون ها، َمشتی منوچ ها، رکسا
  . بسياری شخصيت های ديگر زنده و ماندنی است

کانون نويسندگان ايران ضمِن گرامی داشِت ياد و کاِر درخشاِن اکبر 
رادی، اين ضايعه ی دردناک را به خانواده و دوستان او و جامعه ی 
فرهنگی مستقِل کشور تسليت می گويد و در مراسِم بزرگ داشِت او 

 .نار خانواده اش خواهد بوددر ک
 ١٠/١٣٨۶/ ۵- کانون نويسندگان ايران

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

  در پاکستان چه ميگذرد؟
 ! مانان احمد و مصاحبه با طارق عزيز

 شهامتی که شايد ميتوانست جان او را نجات دهد
 نظير فاطمه بوتو، در مقاله ای در لس آنجلس نایمز، شوهر بی

  .بوتو را متهم کرد، پدرش را به قتل رسانده است

 
  

این تصور که جهادی ها در آستانه دستيابی به قدرت هستند مهمل 
ر نيرو دارد و یکی از سرسخت ارتش پاکستان نيم ميليون نف... است

ترین ارتش های جهان است که اجازه نخواهد داد کسي، جهادی ها یا 
  . ایاالت متحده، به تاسيسات هسته ای نزدیک شود

 ميليونی در 160نه فقط بی نظير بوتو بلکه تمام یک ملت . روشنگری
 کسی چه ميداند شاید نفر بعدی. راه اشغال افغانستان قربانی شده اند

تعدادی از . پاکستان، سرزمين رازهای هولناکی است. خود مشرف باشد
آن ها را در مصاحبه زیر با طارق علي، نویسنده و تحليل گر سياسی 
برجسته مقيم لندن و مانان احمد تاریخ دان مقيم شيکاگو، هردو 

امی گودمن و خوان گونزالس از شبکه مستقل . پاکستانی تبار می یابيد
 با ایندو در باره قتل بوتو و اوضاع Democracy Nowآمریکایی 

  . مطلب کوتاه و آزاد ترجمه شده است. پاکستان گفتگو کرده اند
  دارای شهامت فيزیکي، اما محروم از شجاعت سياسی

 طارق واکنش شما به خبر روز پنجشنبه، و اینکه چرا بی: امی گودمن
  . نظير بوتو به پاکستان بازگشت

این مرا آتش ميزد که . واکنش من خشم بودنخستين : طارق علی
واشينگتن و دستيارانش در انگلستان این معامله را جور کردند و او را 
هل دادند که در پاکستان نقشی را برعهده بگيرد که قادر به انجامش 

اوبه نحو فوق العاده . باید تصدیق کرد خودش آنرا پذیرفت. نبود
که ميخواهد برگردد، که تنها ... نامعقولی در این زمينه صحبت ميکرد

واقعيت . شخصی است که ميتواند با تروریسم مقابله کند و از این قبيل
  .  موضوع این نبوداین است که

و ميدانيد من همان موقع نوشتم ترتيب دادن ازدواج سياسی بين دو 
و خوب، . حزبی که از هم نفرت دارند، بسيار بسيار مساله ساز است

ازگشت او خيلی سریع با برقراری حکومت نظامي، برای مشرف بعد از ب
او درد سر بوجود آورد و او نميدانست آیا باید از حکومت نظامی دفاع 

. بنابراین اوضاع به شدت آشفته بود. کند، سرانجام به آن حمله کرد
دیگر همه در پاکستان ميدانستند انتخاباتی که به این شکل سازمان داده 

بری آدمی که استاد انتخابات های تقلبی شده است، شده باشد، تحت ره
مشاوران نزدیک بی نظير از جمله اعتزاز . دستاوردی نخواهد داشت

احسان که هنوز در زندان است به او گفته بودند ما نباید در انتخاباتی 
. کردباید انتخابات را تحریم . شرکت کنيم که تماما تقلبی و ساختگی است

  . سرگردان بود] متضادش[اری های و بين وفاداو حاضرنشد بپذیرد 
و سرانجام باید بگویم او زنی بود دارای شجاعت فيزیکی باال، وفاقد 
. شجاعت سياسی در رودرویی با آمریکا و این به قيمت جانش تمام شد

م کند، این اتفاق روی نمی اگر او تصميم ميگرفت که انتخابات را تحری
  . داد

 او را به پاکستان فرستاد و به او اطمينان داد و در مورد واشينگتن که
حداقل این بود که اگر . که در امان خواهد بود، این تکان دهنده است

آنها اصرار داشتند او اینکار را انجام دهد، باید برای او یک گارد نيروی 
ولی . دریایي، مشابه چيزی که برای کارزای در کابل هست، می گماردند

معلوم است که آنها از پس چنين . ی او اکتفا کردندآنها به گارد محل
. این یک تراژدی شخصی برای او و خانواده اوست. کاری بر نمی آمدند

  . دامن می زند که تشدید خواهد شدو این به بحرانی در پاکستان 
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من فکر . منظور من این است که روزهای مشرف دارد به سر می آید
ند آنطور که واشينگتن ميخواهد انتخابات نمی کنم او بماند، حتی اگر بتوا

من اصال نميتوانم بفهمم . تقلبی را این هفته یا ده روز بعد برگزار کند
رئيس جمهور آمریکا چطور ميتواند اینقدر از واقعيت دور و جدا افتاده 
باشد که اصرار کند انتخاباتی برگزار شود که رهبر سياسی اصلی آن که 

منظورم این است که آخر . ده ترور شده باشدحامی اش هم واشينگتن بو
این انتخابات . آنها انتظار دارند این انتخابات به آنها چه بدهد؟ هيچ چيز

به کسی مشروعيت نخواهد داد، بلکه برعکس احتمال دارد به سرعت 
به یک بحران جدید منجر شود و آنوقت ماشاهد ورود یک رهبر نظامی 

  . دیگر به صحنه خواهيم بود
  تاریخ, درست, طرف در

نکته ای که توجه مرا جلب کرد صحبت شما در باره : خوان گونزالس
این چيزی . فقدان شهامت سياسی در تقابل با شهامت فيزیکی اوست

است که شما در بسياری از مقاالت خود و از جمله در مصاحبه ها با 
ا او یادم می آید در مقاله ای که به مصاحبه ب. خود او مطرح کرده اید

فکر ميکنم در آن وقت او نخست وزیر بود .  می پردازد1988در سال 
و او زیر فشار نيروهای سياسی در پاکستان بود، ولی نميخواست 

آیا ميتوانيد در این . واقعيت را بطور علنی با هوادارانش مطرح کند
  ی طی دوره رهبری اش صحبت کنيد؟ مورد یعنی فقدان شهامت سياس

کامال درست است و این تراژدی او و تراژدی پاکستان این : طارق علی
وقتی او برای نخستين بار انتخاب شد و به قدرت رسيد، به شدت . است

زیر فشار قرار گرفت، از یک طرف ارتش و از طرف دیگر یک 
, :او به من صریحا گفت. بوروکرات نادرست که رئيس جمهور شده بود

ع در مقر نخست وزیر در اسالم من همانموق. ,هيچکاری نميتوانم بکنم
من این را می فهمم، ولی دو کار است که تو ميتوانی , :آباد به اوگفتم

یک، ميتوانی آشکارا به مردم بگویی این است دليل آنکه من . بکنی
نميتوانم به قول هایم در مورد اصالحات ارضي، بهداشت و آموزش 

  . به من اجازه نميدهند کاری بکنمآنها . عمل کنم
و اینکه به همين دليل نميتوانم در سياست خارجی اصالحات بوجود 

آنها وزیر خارجه خودشان، یعقوب را بر فراز سر من منصوب . بياورم
او این . ,دامه دهدکرده اند و او مصرانه ميخواهد سياست گذشته را ا

  . کار را نکرد
د و من فکرميکنم دز این زمان او از نظر سياسی دیگر آن شخصی نبو

که قبال بود و تصميم گرفته بود که در طرف غلط تاریخ قرار نگيرد، کم 
او فهميده بود یا تصور ميکرد تنها راه بقا . و بيش این را به من گفت

در جهان، سرخم کردن در مقابل ارتش در داخل و در مقابل واشينگتن 
یعنی دو نهادی که کار را به قتل پدر اورا در سال . در خارج است

  . دند و برای خوداو خيری نداشتند کشان1979
  نخستين قربانی بمب هسته ای پاکستان  

   کسانی در اعدام او نقش داشتند؟ پدر او چطور مرد و چه: امی گودمن
پدر او که شاید محبوب ترین سياستمدار پاکستان باشد، : طارق علی

خابات ذوالفقار علی بوتو که در انت. وعده اصالحات وسيعی را داده بود
 برگزیده شده بود، در جایی که به نام پاکستان می شناسيم 70سال های 

اکثریت وسيعی به دست آورده بود و بر اساس یک پالتفرم خيلی 
او بعضی از این اصالحات، نه همه آنها، را . رادیکال انتخاب شده بود

انجام داد، ولی خيلی اتوکرات شده بود و بر سر چند مساله با ایاالت 
حده برخورد پيدا کرد، از جمله حق پاکستان برای به دست آوردن مت

هنری کيسينجر به او اخطار کرد اگراز مساله هسته ای . سالح اتمی
این چيزی بود که . دست برنداری سرمشق هولناکی از تو خواهيم ساخت

ژنرال . ایاالت متحده یک کودتا سازمان داد. بوتو از سلول مرگ نوشت
 قدرت را گرفت و با اتهام ساختگی قتل برای 1977ال ضياء الحق در س

قضات تحت فشار قرار داده شده واو را محکوم . او دادگاهی ترتيب داد
این بدون کمک ایاالت .  اعدام شد1979کردند و بوتو در آوریل سال 

. متحده و تایيد آن نمی توانست اتفاق بيفتد، زیرا ضياء کسی نبود
 . جنایت چراغ سبز داده بودواشينگتن آشکارا به این 

  
مرا به قتل ,و بوتو، از سلول مرگ سند تکان دهنده ای تحت عنوان 

نوشت که در آن ميگوید دو هژمونی بر پاکستان حکم می , رسانده اند
راند، یکی هژمونی داخلی و دیگری هژمونی خارجی و بدون اینکه با 

هژمونی داخلی هژمونی خارجی تعيين تکليف کنيم هرگز نميتوانيم با 
منظور او این بود که واشينگتن هزمونی خارجی و , .تسویه حساب کنيم

ارتش هژمونی داخلی است و این مشکلی است که هنوز پاکستان دچار 
  .  این بحران جدید را آفریده استآن است و بایدبگویم به نظر من حاال

 

 
 همدستی با قاتالن پدر 

این را . هردو هژمونی همدستی کندو متاسفانه دختر او تصميم گرفت با 
دوره دوم حکومت او یک فاجعه کامل بود، زیرا او نه تنها . باید گفت

برای مردم فقير که پایگاه طبيعی او به شمار می رفتند هيچکار نکرد، 
او و همسرش از . بلکه اساسا به یک دولت فوق العاده فاسد تبدیل شد

  .  این را همه ميدانند. اندوختند ميليارد دالر1.5طریق فساد 
وقتی ایاالت متحده تصميم گرفت او را به قدرت برگرداند، به او گفتند ما 

و این . طوری دست تو را می شویيم که هيچکس نتواند حدس بزند
. کاری بود که رسانه هاو شبکه های گلوبال مشغول انجام آن بودند

. آشفته شدممن از مرگ او به شدت . ببينيد من او را خوب می شناسم
ولی قداستی که رسانه ها و شبکه های گلوبال به نمایش می گذارند، 

مثل اینکه اصال در این کشور، گذشته، تاریخ یا . باورنکردنی است
  .استمدارانش وجود خارجی نداشتندسي
   کمک به طالبان هاو اسالمی کردن پاکستان  

. سوال کنمميخواهم از مانان احمد در همين مورد : خوان گوانزالس
رسانه ها، بویژه اینجا در آمریکا از او یک شهيد کبير ساخته اند، 
چنانکه گویی در ميان رهبران پاکستان او کسی بود که ميتوانست با 

ولی خود او وقتی که دومين بار . تروریسم یا افراط گرایی مقابله کند
  فغانستان کمک کرد، اینطور نيست؟ نخست وزیر شد، به طالبانهای ا

یعنی او با طالبان ها وارد معامله شد، نه فقط . درست است: مانان احمد
در افغانستان بلکه در ناحيه ساوات، یعنی همان منطقه ای که حاال رژیم 

و . نظامی نيروی عظيمی متمرکز کرده تا با جنبش جدایی طلب بجنگد
. در این دوره دوم او یک برنامه اسالمی هرچند محدود را پياده کرد

نابرااین افسانه پردازی مبنی بر اینکه او نيروی محوری دمکراسي، ب
  . ت،مطلقا نادرست استمدرنيسم و سکوالریسم در پاکستان بوده اس

مساله کليدی همانطور که طارق علی اشاره کرد این است تبدیل او به 
کسی که گویا تنها صدای نيروی دموکراتيک در پاکستان است مربوط به 

 است، یعنی ازماه مارس که وکال ونيروهای مدنی در 2007وقایع سال 
یک جنبش توده ای مدنی در دفاع از حقوق قضایي، حقوق قضات و 

این جنبشی بود که نه شکل گيری و نه . اعمال دموکراسی شرکت کردند
یک جنبش اصيل برای . رهبری اش ربطی به بی نظير بوتو نداشت

. اید از آغاز از آن دفاع ميکرداصالحات دموکراتيک بود که واشينگتن ب
یا حداقل از ماه اوت وقتی که دیگر معلوم شد این خواست توده مردم 

منصوب کردن بی نظير بوتو از خارج و یا وساطت برای معامله، . است
این به معنای انکار این واقعيت . او رااز بين برد, قانونی,مشروعيت 

مشروعيت در اینجا کلمه ولی . نيست که او یک رهبر خيلی محبوب بود
  . ه مشرف هم به شدت فاقد آن استکليدی است، چيزی ک

  دليل بزرگ کردن خطر تصرف قدرت توسط اسالم گراها 
 ساعت اخير نوشتيد 24طارق علی شما مقاله مفصلی در : امی گودمن

که در آن به کسانی اشاره شده است مثل جان نکروپونته که در بازگشت 
  .  بازی کردندبوتو نقش واسطه را

بلکه جان نکروپونته آن غولی بود که با وساطت او : طارق علی
عروسی بی نظير و مشرف جور شد و مورد حمایت قرار گرفت، البته 
شاگران هميشه وفادار واشينگتن در وزارت خارجه انگلستان که به 
نظرمن بدون این که ذره ای بفهمند در پاکستان چه ميگذردو به چه نياز 

و امي، اساسا سوال . برای جورکردن این معامله فشار می آوردنداست 
این است علت این دستپاچگی چه بود؟ این تصور که جهادی ها در 

به عقيده من خطر اینکه . آستانه دستيابی به قدرت هستند مزخرف است
ارتش . جهادی ها به تاسيسات هسته ای نزدیک بشونداصال وجود ندارد

و دارد و یکی از سرسخت ترین ارتش های جهان نيم ميليون نفر نير
است که اجازه نخواهد داد کسي، جهادی ها یا ایاالت متحده به تاسيسات 

بحران واقعي، همان . هسته ای نزدیک شوند بنابراین چنين چيزی نيست
. بحران افغانستان است که آنها دوست ندارند در باره آن صحبت کنند

ایاالت متحده . ه و شاهد احيای طالبان استاشغالی که سرانجام بدی یافت
. این را به خوبی ميداند و در پشت صحنه مشغول مذاکره با طالبان است

  . حتی این را انکار هم نمی کننددیگر
و آنها به سياستمداری در . این است آن چيزی که دارد روی ميدهد

 که کرزای پاکستان نياز دارند که بتواند به نفع آنها عمل کند، مثل کاری
و آنها بی نظير را انتخاب کردند، زیرا نميتوانستند به . در کابل ميکند

فکر ميکنند آنها خيلی به سعودی ها . برادران شریف اعتماد کنند
بنابراین بی نظير را . نزدیک هستند، که ضمنا این حقيقت هم دارد

ف اگر انتخاب کردند تا این معامله را انجام دهد زیرا فکر ميکردند مشر
به خودش واگذار شود شدیدا به عناصر فوق العاده واپسگرا وابسته 
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ولی . است و بی نظير ميتواند در این وضع تغييری بوجود بياورد
بنابراین . در پاکستان هيچ چيز را بدون ارتش نميتوان تغيير داد. ميدانيد

. ندبازیگران کليدی آنها هستند، و آنها تا به حال ازمشرف حمایت کرده ا
و آنها از تصميم مشرف به اعالم حکومت نظامی حمایت کردند که فرش 

و در این نقطه است که ایاالت . رابطور کامل از زیر پای بوتو کشيد
. متحده باید فهميده باشد انتخابات در چنين شرایطی کامال ابلهانه است

ر این دیگ.این انتخابات سالم نبود. این انتخابات به کسی چيزی نميداد
به نظرم این , : بی نظير خودش این را گفته بود. یک راز مخفی نبود

د، چرا ميخواست خوب اگر این طور بو. ,یک انتخابات تقلبی خواهد بود
 در آن شرکت کند؟ 

   کمک مالی درخدمت جنگ با طالبان یا هند؟  
دیروز قبل از اینکه خبر ترور بی نظير بوتو را بشنویم، : امی گودمن
ی ما پاکستان بود و در اخبار آمده بود که حاال سواالتی در مطلب اصل

 سپتامبر به پاکستان 11 ميليارد دالری که ایاالت متحده از 5مورد 
به نوشته نيویورک تایمز پولی که قرار . کمک کرده مطرح شدهاست

بود صرف جنگ با القاعده و طالبان بشود، به تصدیق مقامات ایاالت 
یگر آمریکا شده ح برای مقابله با هند، متحد دمتحده صرف تامين سال

  طارق علي؟ . است
و چرا باید حيرت بکنيم؟ سا ل . این کامال حقيقت دارد. خوب:طارق علی

یادم مياید طی جنگ افغانستان وقتی . هاست که وضع از این قراراست
ایاالت متحده ميلياردها دالر .  آنجا بودند80که روس های در سال های 

 پول واسلحه از جمله سالح های پيشرفته به ارتش پاکستان به صورت
و همين . و جهادی ها کمک می کرد تا با شوروی در افغانستان بجنگند

سالح ها در بازار آزاد فروخته ميشد، پول سالح ها به جای . اتفاق افتاد
و وقتی پنتاگون بازرسان خود را برای کنترل فرستاد که . دیگر ميرفت
ا چه ميشود، یکی از بزرگ ترین انبارهای سالح، جایيکه ببيند پول ه

سالح های آمریکایی ذخيره ميشد، ناگهان یک روز قبل از اینکه تيم 
من اتفاقا آن . نمایندگی از ایاالت متحده به اوجری برسد، منفجر شد

این . و صدای انفجار در تمام شهر شنيده شد. موقع در کشور بودم
بنابراین کسی نباید از این مساله .  مشغولندکاری است که آنها به آن

منظورم این است که اساسا ارتش پاکستان، بخش هایی در . تعجب کند
درون ارتش پاکستان، هرگز با این ایده کنار نيامده اند که دیگر آنها 
نيروی قوی در افغانستان نيستند، که دیگر آنها نيستند که کابل را کنترل 

 باورند که بعد از اینکه ناتو کشور را ترک کند، ميکنند، و آنها بر این
و برای ایاالت متحده انتخابی که باقی ميماند . آنرا باز پس خواهند گرفت

ارتش پاکستان به عنوان پليسی برای کنترل افغانستان یا دست :این است
یافتن به توافقی برای تامين ثبات افغانستان که توسط روسيه، ایران، 

این است وضعيت واقعي، با ارتش پاکستان . تضمين شودهند و پاکستان 
ولی هيچکس در واشينگتن گوشش . یک جانبه نباید برخورد کرد

زیرا آنها در لحظه کنونی کامال چشم انداز خود را گم . بدهکار نيست
بنابراین نباید تعجب کرد ميلياردها ها دالری که به منظور . کرده اند

یک دشمن ویژه شده است حاال پاکستان تامين امنيت صرف جنگيدن با 
را در مقابل کشور دیگری قرار ميدهد که دشمن محسوب ميشود، 

 . آن کشور متحد آمریکا باشدهرچند 
آن روز که پرزیدنت . ميخواهم از مانان احمد سوال کنم: گونزالس

کودتای نظامی اعالم کرد در نيویورک تایمز مقاله ای دراز بود که در 
ر انتهای مقاله نتایج یک نظر سنجی آمده بود که در آن البالی آن د

محبوبيت مشرف اندکی بيشتر از جرج بوش است، ولی نه خيلی زیاد، 
 درصد مردم پاکستان نظر مثبتی نسبت اسامه بن 40در حاليکه بيش از 

با توجه با ادامه . رقمی که به نظر من حبرت انگيز آمد. الدن داشتند
د بنيادگرایی در پاکستان ظر شما نسبت به رشناآرامی در پاکستان ن

  چيست؟ 
, تهدید,من فکر ميکنم بخشی از این ماجرای به اصطالح : مانان احمد

تاریخ جدید، . بزرگ نمایی شده است, پاکستان اسالم گرا,مربوط به یک 
هم انتخابات ها و هم روندهای سياسي، در پاکستان آشکارا نشان داده 

ستند به اندازه کافی حمایت جلب کنند، به جز در اسالم گراها قادر ني
  .  باره اسامه بن الدن و جرج بوشمورد این قبيل رای گيری ها در

ولی این به آن معنی نيست که حداقل در دو ساله اخير بی ثباتي، چيزی 
که در رسانه های پاکستان دخالت خارجی در نواحی بلوچستان خوانده 

ن یک بحران جدایی طلبی است، بحران ای. ميشود، وجود نداشته است
این یک بحران بسيار جدی در . مربوط به فدراليسم یا دولت مستقل

. نواحی شمال غربي، سوات و پشاور است که تاریخی دراز دارد
غانستان عمل بنابراین وجود ميليتانت ها که در درون پاکستان یا از اف

  . ميکنند وجود دارد

و آنها در . کافی دارد که با آن برخورد کندارتش البته وسيله و نيروی 
ولی مساله . دو سال گذشته این کار را با دادن تلفات زیاد کرده اند

اساسی این است که مشرف فاقد مشروعيت از طرف مردم پاکستان است 
و . تا چنين عملياتی را در بلوچستان و مناطق شمال غربی انجام دهد

باعث ميشود آنها نتوانند با آن این فقدان مشروعيت سياسی است که 
و این مشروعيت از طریق . قدرتی که ميخواهند عمليات را انجام دهند

این نوع کارها که مشرف نقش رئيس جمهور غير نظامی را به خود 
مشروعيت فقط به کمک انتخاب . منتسب کند به دست نمی آید
خيلی و بازهم بایدگفت تاریخ پاکستان . دموکراتيک به دست می آید

روشن نشان داده مردم برخالف چيزی که رسانه های جریان غالب در 
ایاالت متحده می خواهند به شما القاء کنند کسانی را انتخاب ميکنند که 

 . دئولوژی افراطی وابسته نباشندبه نوعی ای
   اشغال روس ها، سرمشق اشغال آمریکایی ها  

ها قبل از ترور، مثال یکی دیگر از عناوین اصلی روزنامه : امی گودمن
عنوان اصلی واشينگتن پست گزارش افزایش نيروهای موجود در 

وبنا برگزارشات نيروهای آمریکایی تالش .  بود2008پاکستان در سال 
ميکنند نيروهای ضد شورش و واحدهای مخفی ضد تروریستی در 

اره طارق علی در ب. پاکستان را تعليم داده و مورد حمایت قرار دهند
 . يت این مساله صحبت کنيداهم

خوب من فکر ميکنم اهميت آن این است که ایاالت متحده : طارق علی
حاضر نيست بپذیرد یک مساله بزرگ سياسی وجود دارد که نميتواند به 

و مساله سياسی را بطور خالصه ميتوان چنين . شيوه نظامی حل شود
یا نه، جمع بندی کرد که مردم افغانستان ، دوست داشته باشيد 

آنها دوست نداشتند . نميخواهند نيروهای خارجی کشور را اشغال کنند
تحت اشغال روس ها باشند، و دوست ندارند کشورشان تحت اشغال 

و تازمانی که این اشغال خارجی . ارتش های ایاالت متحده و ناتو باشند
  . قاومت عليه آن وجود خواهد داشتادامه داشته باشد، نوعی از م

ن بحران بی ثباتی افغانستان به مرزهای شمال غربی پاکستان حاال ای
پاکستان برای مقابله با نيروهایی که از مرزها می آیند تا با . نفوذ ميکند

نيروهای ناتو بجنگند و برخی از آنها پاکستانی هستند، نيرو ارسال 
آنها به سربازان دستور کشتار ميدهند و سربازان . ميکند

 چيزی که در  این است.گشودن آتش نيستندپاکستانی حاضر به 
  . اساس در جریان است

 25و علت اینکه آنها حاضر به گشودن آتش نيستند این است که در 
سال گذشته این ایدئولوژی در مغز آنها نشانده شده و آنها را تعليم داده 

دشمن : اند که سرباز ارتش پاکستان باشند و دشمن آنها هندو ها هستند
 دشمن، دشمن سنتی پاکستان و مسلمان هاست، و اینهاهستند .هند است

 . ی که شما باید با آنها بجنگيدکسان
حاال به آنها می گویند دشمن شما . این باوری بود که به آنها تلقين ميشد

مسلمان های دیگر از کشور مسلمان همسایه هستند و این یک بحران 
ياری از سربازان که عظيم بوجود آورده، یک بحران رواني، برای بس

اغلب در گزارشات رسانه های در واقع . حاضر به جنگيدن نيستند
 سرباز تسليم 50 سرباز تسليم شده اند، 20پاکستان می شنوید 

و آنها به گروه های چهار پنج نفره مسلح طالبان یا . شده اند
این بدون . جنگجوهای غير طالبانی افغانستان تسليم می شوند

 . ابل فهم نيستاسی مساله، قدرک زمينه سي
بنابراین اگر مساله این باشد، که هست، ازتعليم تعداد بيشتری سرباز 
متخصص کاری ساخته نيست، وقتی که شما این نوع آرا که خوان به 
آن اشاره کرد دارید، دليل اینکه وقتی به مردم ميگویيد اگر قرار بر 

دن حمایت ميکنند، این انتخاب بين بوش و بن الدن باشد، آنها از بن ال
نيست که آنها ازنظر فکری افراطی هستند، بلکه این است که دوست 
ندارند پاکستان به عنوان یک دولت در مقابل واشينگتن و ایاالت متحده 

در هيچ سطحی . در این مورد نميتوانيد با آنها چانه بزنيد. زانو بزند
دن سربازان بيشتر کاررا بنابراین فرستا. نميتوانيد آنها را متقاعد کنيد
  . و باید خودتان را برای آن آماده کنيد. خيلی خيلی بيشتر خراب ميکند

   قتل برادر و رازی که به گور رفت                     
طارق ميخواستم د مورد مقاله ای که در نوامبر نوشتيد : خوان گونزالس

برادر بی در این مقاله مفصل به کاوش عميق در مورد مرگ . بپرسم
سوابق این خانواده مشحون است از . نظير بوتو، مرتضی بوتو پرداختيد

ولی شما بطور تفصيلی به . مرگ پدر و هردو برادرش. خشونت 
. اختالفاتی که طی سال ها بين بی نظير و برادرش بوجود آمد پرداختيد

 ورد صحبت کنيد؟ ميتوانيد در این م
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واقعه از این . این خانواده بودخوب این یک تراژدی برای : طارق علی
قرار بود که وقتی مرتضی بوتو به کشور برگشت، مادر آنها نصرت 

بی نظير، نخست وزیر . بوتو ریاست حزب مردم پاکستان را داشت
پاکستان بود و مادر ميخواست مرتضی که هم عضو خانواده و هم عضو 

ر، آصف در این موقع شوهر بی نظي. حزب بود وزیر استان سند بشود
زرداری گفت این را تحمل نمی کند زیرا او و مرتضی با هم نزدیک 

آنوقت بی نظير مادرش را از ریاست حزب عزل کرد و خودش . نبودند
برادرش را بوروکرات های . را به رئيس مادام العمر حزب منصوب کرد

و سرانجام یک روز وقتی به خانه بر . حزبی در سند تحریک ميکردند
ان خانه پدری که  کماندوهای ضياء الحق پدر را از آنجا می گشت، هم

پليس اميدوار بود او آتش . برده بودند، مورد حمله پليس قرار گرفت
او از ماشين بيرون آمد و نگهبانانش . بگشاید، ولی او اینکار را نکرد

و آنها در خيابان به روی او آتش گشوده و او . او را محاصره کردند
   . زمان که خواهرش نخست وزیر بودراکشتند،در همان

بعد تحقيقات قضایی صورت گرفت که طی آن وکالی خانواده مرتضی 
بازرسی قضایی که . بوتو سازماندهی قتل را به شوهر بوتو نسبت دادند

توسط بی نظير منصوب شده بود گفت در حاليکه نميتواند انگشت را 
که قتل روی شخص بخصوصی بگذارد، اما مطلقا تردیدی نيست 
.  استمرتضی بوتو از باال ترین سطوح دستور گرفته و سازماندهی شده

  . آنها چيز بيشتری نگفتند
دختر مرتضي، فاطمه، چهار یا پنج هفته پيش در مقاله ای در لس 
آنجلس تایمز شوهر بی نظير بوتو را متهم کرد که یازده سال پيش 

رسانه های مستقل درست قبل از آن که . پدرش را به قتل رسانده است
، که GEOتوسط مشرف بسته شود، یکی از بزرگ ترین شبکه ها، 

چطور است که وقتی , :داشت با بی نظير مصاحبه ميکرد از او پرسيد
شما نخست وزیر بودید ، برادر شما در خارج خانه اش در خونش در 

بی نظير استودیو را , ؟خيابان در غلطيد؟ شما در این باره چه ميدانيد
  . ک کردتر

خوب، این سوال وحشتناکی بود، ولی من حاال تمام اسناد را مطالعه 
کوچکترین تردیدی نيست که دستور جنایت از باالترین سطوح . کرده ام
اینکه آیا بی نظير ميدانست چه اتفاقی دارد می افتد یا نه . داده شد

 او تنها کسی است که جواب آن را ميدانست و او حاال. سوالی باز است
ولی مطلقا هيچ تردیدی وجود ندارد بدون دستور کسی از . مرده است

. دفتر نخست وزیري، پليس کراچی، برادر نخست وزیر را نمی کشت
  . کارها به آن صورت پيش نمی رود

  ترور خانم بوتو و کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا 
وول طارق علی ميخواستم از شما در مورد اظهار نظر مس: امی گودمن 

او با برجسته کردن . انتخاباتی باراک اوباما، دیوید اکسلرود، سئوال کنم
رای هيالری کلينتون در حمایت از تهاجم آمریکا به عراق، به ترور 

باراک اوباما این قوه تشخيص را داشت که , :او گفت. واکنش نشان داد
ه با جنگ عراق مخالفت کند و او درهمان زمان هشدار داد که جنگ توج
. ما را از افغانستان و القاعده منحرف ميکند و حاال ما نتيجه را می بينيم

این موضوع مورد اجازه بدهيد . سناتور کلينتون قضاوت دیگری داشت
 ,.بحث قرار گيرد

من فکر . خوب من صادقانه فکر ميکنم هردو اشتباه کردند: طارق علی
 حماقت، که از ميکنم هيالری کلينتون مسلما دچار بالهت شد، اگرنه

و . او نميتوانست جلوتر از بينی اش را ببيند. جنگ عراق حمایت کرد
ولی در مورد اوباما، و . این خوب بود که اوباما با جنگ مخالفت کرد

ميتوانم بگویم بسياری از آنها یی که ميگویند تنها دليل اینکه آنها 
ق عراق گرفتار نميتوانند در افغانستان کاری بکنند این است که در باطال

منظورم این است که آنها افغانستان را . آمده اند، این مهمل بافی است
و دليل . در سال های اول اصال مقاومتی نبود. بدون اینکه بجنگند گرفتند

حاال , ارتش پاکستان به آنها گفت . آن این بود که طالبان نجنگيد
ذارید کشور را بگ. وندما نميخواهيم آدم های بيشتری کشته ش. نجنگيد
  , .بگيرند

ولی نکته مهم اظهار نظر آکسلرود، برنامه ریز اصلی :امی گودمن
اوباما، در واکنش به ترور بوتو این بود که گفت شما جنگ عراق را 
دارید و این ما را از افغانستان و القاعده منحرف ميکند و حاال ما نتيجه 

این باعث شد . ير بوتوو این در واکنش به قتل بی نظ. این را می بينيم
که در اینجا تاحدی غوغا برپا شود، بدین معنی که منظور او این بود 
است هيالری کلينتون با حمایت از جنگ و بعد رشد القاعده در سایر 

  . ووليت این قتل را به گردن داردنقاط تا حدودی مس
  

خوب امي، من ميتوانم در واکنش به این بگویم : طارق علی

ولی . ن در مراحل انتخاباتی هرچه دلشان بخواهد ميگویندسياستمدارا
اجازه بدهيد تصور کنيم حمله به عراق صورت نگرفته بود، خوب است؟ 
و اجازه بدهيد تصور کنيم آنها دو برابر سرباز به افغانستان می 

. منظورم این است که روس ها، آخراالمر همين کار را کردند. فرستادند
ی ميتوانست اوضاع افغانستان را تغيير دهد یک این نظر که چنين کار

ما حتی تا امروز نميدانيم آیا القاعده پشت قتل بوتو بوده . جوک است
برای من عناوین بسياری از روزنامه های غربی حيرت آور . است یا نه

او جایی . هيچگونه شواهدی که دال بر این باشد وجود ندارد. است
ه ای نداشت و پایتخت ارتش پاکستان کشته شده که از مقر ارتش فاصل
شخصا برای من بسيار مشکل است که . در قلب کشور به شمار می آید

باور کنم یک گروه از افراطيون تندرو، هرگروه بتواند چنين کاری را 
من نميتوانم . بدون نوعی حمایت از نهادهایی در درون دولت انجام دهند

رند که القاعده این کار را کرده آنوقت آنها فرض ميگي. این را باور کنم
  . است

ولی برگردیم به اوباما، اگرایاالت متحده سه برابر نيرو به افغانستان می 
. تعداد بيشتری با آنها می جنگيدند. فرستاد، تلفات آن بيشتر ميشد

مساله واقعی در افغانستان این است که آنها کشور را اشغال کردند بدون 
آنها کرزای راسرکار گذاشتند، و . يکننداینکه اصال بفهمند چه م

شما یک . نميتوانستند وضع زندگی مردم عادی کشور را بهبود ببخشند
اشغال در مقياس بزرگ دارید که در آن کرزای و نوچه هایش ثروتمند 

. برادر کرزای سلطان واقعی قاچاق هروئين و سالح است. ميشوند
 گذاشته اند مشغول ساختن مساله این است و آدم هایی که آنها روی کار

. بنابراین فکر ميکنم اوباما در این مورد پرت است. آشيانه خود هستند
هيچ تضمينی وجود ندارد که اگر او دو یا سه برابر سرباز به افغانستان 

  . ميشد، بلکه احتماال بدتر ميشدمی فرستاد وضعيت بهتر 
   کار مشرف تمام است؟ 

ان احمد در مورد مساله ترور و تاثير ميخواستم از مان:خوان گونزالس
حداقل در . آن بر سياست های دولت بوش در رابطه پاکستان بپرسم

ولی . آمریکا رسانه ها آشکارا انگشت اتهام را بطرف القاعده گرفته اند
همانطور که طارق علی اشاره کرد نمی توان امکان دخالت دولت را رد 

انه امنيتی برای بی نظير بوتو و نظر شما در مورد اقدامات پيشگير. کرد
 اثير آن بر سياست های واشينگتن؟ نيز ت

در رابطه با مساله امنيتی در سه چهار روز . درست است: مانان احمد
گذشته گزارشات زیادی در مورد گردهمایی انتخاباتی و تهدیدهای ویژه 
عليه بی نظير بوتو در این گردهمایی ویژه درروزنامه های محلی درج 

و در واقع گزارشی توسط دولت منتشر شد که می گفت . ده استش
امنيت در باغ لياقت به حد کمال خواهد بود، یعنی که ما همه اقدامات را 

ا بنابراین واقعيت ب. انجام داده ایم تا مطمئن باشيم او کامال در امان است
 . ادعاهای حکومت انطباق نداشت

 و در باره این مساله صحبت ولی من ميخواهم اندکی به عقب بازگردم
 وقتی که لياقت علی خان یک 1951کنم که چطور ایاالت متحده از 

نخست وزیر دیگر پاکستان ترور شد و یک رژیم نظامی به جای آن بر 
سر کار گذاشته شد، از آن موقع سياست خارجی ایاالت متحده در 
ین پاکستان و در دیگر کشورهای کليدی جنوب شرقی آسيا و جهان ا

بوده که افراد یعنی آن نوع آدم ها را که ميتواند به آنها اعتماد کرده و 
و این است که ما شاهد فضای سياسی مبتنی . با آنها کار کند بر بکشد

ذوالفقار علی بوتو، پدر . کيش شخصيت یا رهبران کاریسماتيک هستيم
 بوتو، یک نمونه کليدی دیگر بود و بعد وقتی خود بی نظير ميخواست

و بعد مسایل زیادی مثل آنها که طارق علی شرح داد و . برگردد
مهندسی رساندن او به قدرت و غوغاهای خانوادگی او، همه اینها حاکی 
از این واقعيت است که پاکستان اجازه نيافت یا نتوانست یک ساختار 

از این رو شخصيت ها . اجتماعي، یک ساختار سياسی کارآ داشته باشد
لحظاتی وارد صحنه شده و از آن بيرون ميروند، یا به قتل هستند که در 

ميرسند، یا مثل ضياء الحق در آسمان منفجر ميشوند و به این روز 
تمام سياست خارجی کاخ . ميرسيد که بی نظير بوتو به قتل رسيده است

 یک خالء سياسی حاال بدون او در حزبش. سفيد به او گره خورده بود
 . کامل وجود دارد

براین حتی اگر انتخابات ها که همه اش هجو است همانطور که بنا
آمریکا ميخواهد پيش برودچه کسانی هستند که در رهبری قرار 

در حزب مردم هيچکس نيست زیرا بی نظير تمام قدرت را در . ميگيرند
و همين مساله در . دست شخص خودش متمرکز کرده بود حتی در تبعيد

بنابراین راه پيشروی . ن صدق ميکندمورد همه احزاب اصلی پاکستا
برای دولت بوش این است که اصالحات دموکراتيک در پاکستان را 

. این دشوارتر از اشغال عراق یا افغانستان است. مورد حمایت قرار دهد
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این خيلی دشوار است و هيچ تضمينی وجود ندارد که اوضاع همانطور 
 تنها تضمين برای مردم ولی این راه. که واشينگتن ميخواهد پيش برود

پاکستان است تا به پيشرفت واقعی اميد داشته باشند و دموکراسی و 
 حق هر انسانی است تجربه آزادی را که بوش خودش به ما ميگوید

  . کنند
آینده پاکستان  ثانيه باقی مانده، همين حاال 15طارق علي، : امی گودمن

  راچطور می بينيد؟ 
او . م روزهای مشرف کوتاه خواهد بودخوب من فکر ميکن: طارق علی
او . واشينگتن به او سپرد که سازشی را با بوتو جور کند. خراب کرد

بنابراین فکر . بوتو زیر نگاه او کشته شد. نتوانست این کار را بکند
ميکنم دیر یا زود آنها در جستجوی آدم دیگری بر می آیند که جای او 

ما با دور جدیدی از .  خواهد یافتو شب سياه پاکستان ادامه. را بگيرد
  . حکام نظامی و سياستمداران فاسد روبرو خواهيم شد

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

  *ديدگاه* 
 پاسداران جهل و سرمايه،

  !نسخه ميپيچند" پزشک قانونی"گرانی که تحت نام  اين شکنجه

 
ت نه ماه عليرغم رژيم جهل و سرمايه، محمود صالحی را به مد
ترين شرايط در زندان  وضعيت وخيم جسمانی در بدترين و غير انسانی

 است، در طول اين مدت به وی اجازه مراجعه به پزشک  نگه داشته
پزشک " آذر ماه او را به 28در تاريخ . متخصص داده نشده است

اش و تصميم اين نهاد بر ماندن  جهت تشخيص وضعيت جسمی" قانونی
دن محمود صالحی در زندان منتقل کرده که در ابتدا با اين بهانه يا نمان

اند، محمود صالحی را دوباره  که مدارک پزشکی وی را فراموش کرده
رای خود ) پزشک قانونی(چند روز بعد اين نهاد . به زندان برگرداندد

بر ماندن محمود صالحی در زندان، برخالف توصيه پزشکان  را 
و همچنين توصيه دکتر موسوی پزشک  ر سنندج بيمارستان توحيد شه

معالج محمود صالحی مبنی بر مداوای سريع و انجام عمل دياليز و 
 .صادر کرده است نهايتا پيوند کليه، 

 رژيم اسالمی" پزشک قانونی"
بر تن دارند " پزشک قانونی"ماموران اطالعات و پاسدارانی که لباس 

تنها حرمت بشر رسميت ندارد  عمل ميکنند که در آن نه یطبق قانون
قانونی .  اعدام، زندان، شکنجه و سنگسار معرف آن قانون است بلکه

که استثمار به نوعی وحشيانه همراه با رعب و وحشت و اعدامهای 
زمانی که ماموران اطالعات و . خيابانی مظهر وجودی آن است

 که گران اسالمی نقش پزشک را بازی ميکنند کامال طبيعی است شکنجه
چالهای مخوف رژيم اسالمی ميدهد  بيمارستان نيز جای خود را به سياه

 . و زندانبانان نيز پرستار چنين بيمارستانی ميشوند
هيچ پزشکی پيشنهاد ماندن در زندان آنهم سياه چالهای رژيم اسالمی  

پزشک در معنی واقعی خود شامل . را به بيمار خود توصيه نميکند
ان انسان احترام قائلند و تمام تالش خود را در کسانی است که برای ج

جهت نجات جان انسان از مرگ و بازگرداندن سالمتی به بشر معطوف 
به اين اعتبار و طبق تعريف قوانين پزشکی، ماموران . ميکنند

ای که به مدت سه دهه از هيچ  اطالعاتی و پاسداران جهل و سرمايه
  .  پزشک را بازی کننداند نميتوانند نقش جنايتی پرهيز نکرده

ارجاع " پزشک قانونی"اما چرا حاميان سرمايه محمود صالحی را به 
المللی در حمايت از محمود   واقعيت اين است که، کمپين بين !!ميدهند؟

اگر تا ديروز قاضی، . صالحی، رژيم را وادار به عقب نشينی کرد
صالحی در دادستان و مسئولين زندان مستقيما رای بر ماندن محمود  

زندان را ميدادند اینبار به یومن تالش و فعاليت فعالين جنبش 
  المللی، کارگری در داخل و خارج از کشور و همچنين فشارهای بين

" پزشک قانونی"شکنجه گران اسالمی را وادار کرده است که لباس 
را بر تن کرده و رای خود را نه مستقيما بلکه از این طریق صادر 

  . کنند

پزشک "م اسالمی با طرح ترفندهای جدید و ظاهر شدن در لباس رژی
ميخواهد خود را از مخمصه برهاند، انتقال محمود صالحی " قانونی

رژیم اسالمی، نتيجه اعتراضات داخلی و خارجی " پزشک قانونی"به 
 وارده بر رژیم است که به هر ميزان بر این فشارها  و فشارهای

  . ب نشينی ميکندافزوده شود رژیم ناچارا عق
رژیم اسالمی ميخواهد از این طریق سياست سرکوب خود را در پيش 
گيرد، نگه داشتن محمود صالحی در زندان و محروم کردن وی از 
مداوای موثر، زهر چشمی است که از طبقه کارگر ایران گرفته 
ميشود، حاميان سرمایه ميخواهند با این شيوه مانع از رشد و 

پزشک "صدور حکم در قالب . رگری ایران شوندپيشروی جنبش کا
جزو راههای است که رژیم آن را آزمایش ميکند و به " قانونی

تجربيات سه دهه خود در جهت سرکوب جنبش کارگری ایران 
 و حمله به 57رژیم اسالمی، بعد از سرکوب خونين انقالب . افزاید می

 در تالش های مختلف، دائما آوردهای جنبش کارگری به شيوه دست
از آنجا که کنترل . بوده تا بر این جنبش غلبه و نفوذ سياسی پيدا کند

جنبش کارگری برای رژیم اسالمی هيچگاه موفق آميز نبوده است، 
ناجارا سياست سرکوب را در پيش گرفته و با ترور، زندان، صدور 
حکم شالق و شکنجه روحی فعالين کارگری و این بار در لباس 

 در تالش است که این جنبش را از روند رو به "پزشک قانونی"
  . رشد باز دارد
رژیم اسالمی را باید برمال کرد و نباید " پزشک قانونی"ماهيت شوم 

به رژیم اجازه داد که تحت این نام مانع از آزادی و مداوای سریع 
اگر چه خواست آزادی محمود صالحی، خواست . محمود صالحی شود

ان است اما کامال ضروری است که خواست طبقه کارگر ایران و جه
و  مداوای سریع و فوری محمود صالحی را در اول ليست قرار داده 

فشارهای وارده بر رژیم در جهت معالجه فوری محمود  با افزایش 
صالحی در خارج از زندان بدون دستبند و پابند در یک کلينيک 

    صدیق اسماعيلی. خصوصی وی را از مرگ نجات داد
2007-12-28 

...................................................  
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 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

   .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


