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 کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران  اطالعيه 
  )راه کارگر(

  ! بازداشت فعاالن دانشجویی همچنان ادامه دارد
ادامه بازداشت ها و دستگيری فعاالن دانشجوئی و اعدام ها را محکوم می 

  !کنيم
ی ، وبالگ ها و گزارشاتی که از طریق محافل دانشجویبر پایه اخبار دریافتی 

 در ادامه دستگيری و سرکوب فعاالن و فعالين دانشجویی منتشر شده
 و ٢٤دانشجوئی، نيروهای اطالعاتی و امنيتی حکومت اسالمی طی روزهای 

 دیماه تعداد دیگری از فعاالن دانشجوئی چپ سوسياليست و آزادیخواه را ٢٥
 سروش - ١:که اسامی برخی از آنان به شرح زیر استدستگير کردند 

 مرتضی - ۵ آناهيتا حسينی -  ۴  بيژن صباغ- ٣ امين قضائی -  ٢دشتستانی 
 -  ٩ بهزاد باقری- ٨ بيتا صميمی زاد-  ٧محمد پور عبداهللا   - ۶خدمایلو 

و همچنين خبر دستگيری ساناز    مرتضی اصالحچی- ١٠ سروش ثابت
وج اول روز پس از م ۴۵بازداشت های جدید . اللهياری نيز داده شده است

" محافل دانشجویی گزارش کرده اند؛ . دستگيری ها صورت گرفته است
دستگيری گروه جدید زمانی صورت گرفته است که فعالين نامبرده در ادامه 

 آذر دانشگاه ١٣تالش برای پيگيری آزادی گروه اول دستگيرشدگان تجمع
  ."تهران دور هم جمع شده بودند

شتها و سرکوب خشن فعاالن جنبش های در ایران تشدید اعدام ها و بازدا
ترس و ... اجتماعی درحوزه  دانشجوئی، کارگری ، زنان و اقليت های ملی 

وحشت سردمداران رژیم از روند رادیکاليزه شدن جنبش ها و ادامه روبه 
در یک کلمه ؛ رشد و تعالی . رشد نارضایتی های اجتماعی همراه است
 عدالت خواهانه و برابری طلبانه جنبش و پيشروی اعتراضات و مبارزات

درون جامعه در سطوح گوناگون ، رژیم را به سرکوب گری و تهاجم بيشتر 
 .به مبارزان و نيروهای متحول درون کشور می کشاند

نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران با اعمال خشن این سرکوب ها، 
 ودرهرشرایطی می خواهد نشان دهد، برهمه ی ابعاد جامعه کنترل داشته
اما سرکوبگران . توان رودررویی با اعتراضات و پيشروی مردم را دارد

خودغافلند که نيروی عظيم جوانان دانشجو، زنان و کارگران و بيکاران، 
فعاالن ملی طی سه دهه حاکميت سياه نظام ازدرون همين سرکوب ها بيرون 

 آن ها تنگ آمده وعرصه را اینگونه برحکومت گران و عوامل سرکوبگر
  . کرده اند

نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژیم برآنند با دستگيریهای وسيع فعالين جنبش 
اما رشد . های اجتماعی، می توانند مانع از ادامه تحرکات آنان گردند

 –اعتراضات دانشجویان در تمامی این سالها وجسارت خانواده های آنان 
 ، نشان می دهد که پيشروی های - آذر به اینسو شاهدیم ١٣آنچه را که از

هر روزه آنان و استمرارمبارزات فرزندان آنان در سطوح دانشگاههای 
ایران ، خود نشانگر عمق جنبش مطالباتی وحضور معنی دار گرایشات 
مختلف دانشجویان چپ و سوسياليست ، نيروهای مبارز و مترقی ، 

 وچپ کارگری  در آزادیخواه و برابری طلب ،چپ نو وتحول طلب، رادیکال
سطح  دانشگاه ها ی سراسر کشور و کل جامعه عظيم تر از آن است که 
بتوان  با دستگيری چند تن ، این جنبش را به خاموشی کشاند و به عمر آن 

  . پایان داد
امروز تعميق مبارزه طبقاتی  در روند رودررویی با کليت نظام ، درآستانه 

تصابات دیگرمجلس اسالمی، باهر اندازه سالروز انقالب بهمن و بالماسکه ان
دستگيری و تهاجم افرایش دهد ، به عميق تر شدن رودرویی ها خواهد 

نظام نيز قادر نيست با دست و پا بریدن ها و صدور احکام پرتاب . انجاميد 
محکومين از باالی ساختمان ها بر زمين ، جلو پيشروی مردم را گرفته و 

رژیم اسالمی برای ادامه و بقاء  نکبت . اردآنان را به عقب نشينی وا د
وجودی خویش ، یا باید به پيشروی توده ها تن دهد یا ناگزیر است که دهها 
، صدها و هزاران هزار تن را که خواستار یک زندگی بهتر ، نان ، نفت و 

 ، جوانان ودانشجویان ایراننباید گذاشت . بنزین اند ،روانه زندان ها سازد 
 عدالت و آزادی، سعادت و نيکبختی  برای خود و رفاه و شادی،که خواهان 

همه مردمان کشورند و برای تحقق  آن ها تالش می ورزند ، راهی شکنجه 
  . گاه های رژیم شوند

سازمان ما ادامه بازداشت و دستگيری فعاالن دانشجوئی، فشار به خانواده 
ام فعاالن ملی در های آنان، دستگيری زنان و کارگران و صدور احکام اعد

خوزستان ، آذربایجان و سيستان و بلوچستان و ترکمن صحرا  را قویا 
ما بر آن هستيم که باید موجودیت همه گرایشات درون . محکوم می کند

جنبش را رسميت بخشيد وبا اقدامات سنجيده و تاثير گذاراز شقه شقه کردن 
  !وهرعمل سکتاریستی بشدت پرهيز ورزید

 توان با اقدام متحد و سراسری و با سازمانيابی اعتراضات  می باید و می
وسيع و گسترده در تمامی سطوح،  رژیم  سرمایه داری اسالمی ایران را به 

می باید صدای دادخواهی مادران و خانواده های . عقب نشينی وا داشت 
دانشجویان و همسر محمود صالحی و منصور اسانلو فعاالن کارگری را به 

تالش برای رساندن . عه ميزبان برد و به فریادی عظيم بدل ساخت درون جام
فریاد بی گناهی زندانيان و آزادی  فوری وبی قيد و شرط تمامی زندانيان 

این کار ميسراست، اگر در .سياسی ایران باید بدل به خواستی عمومی گردد 
  ٢٠٠٨ ژانویه ١٧برابر با ١٣٨۶دی  ٢٧   !صفی عظيم به حرکت در آیيم 

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

  !تالش برای آزادی دانشجویان دربند را گسترش دهيم
  

با آغاز فصل سرما و کمبود و یا قطع گاز و با گران شدن نان و 
های مرکزی، دیگر مایحتاج روزمره مردم، به ویژه مردم استان

بر اساس . دشمال، آذربایجان و کردستان، در معرض خطر قرار دارن
تر از سه هفته بيش از دویست نفر در گزارشات رسمی، در طول کم

این بحران، . انداثر سرما و یا گاز گرفتگی جان خود را از دست داده
بار دیگر نشان داد که جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه به 

  .زیست و زندگی مردم بی توجه است
يتی جمهوری اسالمی، در چنين شرایطی، مامورین نظامی و امن

اعتراضات بر حق دانشجویان، کارگران، زنان و مردم آزادی خواه 
بنا به گزارش خبرگزاری . را به شدیدترین وجهی سرکوب می کنند

، مقامات قضایی جمهوری اسالمی، دست کم 2008ها فقط در سال 
 .اند نفر را  به دار آویخته23

حسن حكمت «ز کردن ای از صحنه حلق آوی تصویر تکان دهنده-
در ) پژاک(، یک تبعه ترکيه و عضو یک سازمان کردی»دمير
در این صحنه هولناک، جنایت . های اینترنتی منتشر شده استسایت

کاران جمهوری اسالمی، این فرد مجروح را آه به اسارت سپاه 
پاسداران در آمده و روی برانكار مخصوص حمل مجروحان قرار 

این فرد تبعه ترکيه را در حالی اعدام کردند . ندآندارد، حلق آویز می
که وی قبل از بازداشت، مدتی را در برف و سرمای شدید بسر برده 
و هر دو پایش را در اثرسرمازدگی از دست داده بود و در طی 
دوران بازداشت هم در حالی که به درمان و استراحت نياز داشت، 

حسن «.  گرفته بودتحت بازجویی و آزارهای روحی و جسمی قرار
، در روزهای گذشته و در زندان شهر خوی اعدام »حکمت دمير
تر سازمان عفو بين الملل خواستار مداوا و لغو حکم پيش. شده است

 .اعدام وی شده بود
 روز از بازداشت ده ها فعال دانشجویی 45 در حالی که بيش از -

ست که عده گذرد، خبرهای تازه حاکی از آن اآزادی خواه و چپ می
دیگری از فعالين جنبش دانشجویی و یا خانواده آن ها دستگير و 

 .اندزندانی کرده
ها و رسانه های دانشجویی، ماموران  بر اساس گزارش وبالگ-

 14 (1386 دی 24اطالعاتی جمهوری اسالمی روز دوشنبه 
 تن دیگر از دانشجویان آزادی خواه و برابری 12) 2008ژانویه 

هاي بازداشت خانواده. اندا در تهران دستگير کردهطلب و چپ ر
ها شدگان، هنوز اطالعی از علت بازداشت و مکان نگهداری آن

مرتضی اصالحچی، : دانشجویان بازداشت شده عبارتند از. ندارند 
دانشجوی فلسفه دانشگاه عالمه، آناهيتا حسينی، دانشجوی دانشگاه 

پيوتر دانشگاه شریف، سروش ثابت، دانشجوی علوم کام تهران، 
محمد پورعبداهللا، مهندسی شيمی دانشگاه تهران، ساناز اللهياری 

خواهر مهدی اللهياری، امين قضایی، سروش دشتستانی، بيتا  
خدمایلو و  صميمی زاده، بيژن پورصباغ، کاوه عباسيان، مرتضی 

  . بهزاد باقری
اند، اما احتماال شمار دیگری از فعاالن دانشجویی نيز دستگير شده

 با .از سرنوشت هيچ یک از بازداشت شدگان خبری در دست نيست
این بازداشت های جدید تعداد دانشجویان زندانی در سراسر ایران، 

 . نفر شده است60بالغ بر 
ها، ليال حيدری، همسر بهروز صفری، از فعالين  عالوه بر این-

ی دانشگاه سياسی آذربایجان، مندرس عمرزاده، پدر دانشجوی زندان
مهاباد، فرزاد عمرزاده، چهار تن از اعضای خانواده فعال سياسی 
کردستان، احمد جواهری و فاطمه ُگفتاری، مادر یاسر ُگلی، 
دانشجوی دربند سنندجی از جمله کسانی هستند که در روزهای اخير 
به دليل اعتراض به زندان و شکنجه نزدیکان خود، دستگير و 

 .اندزندانی شده
 روز اعتراض 45های دانشجویان بازداشت شده، پس از نواده خا-

 در زندان اوین، موفق به 2008 ژانویه 15و تالش، سرانجام روز 
به گفته خانواده دانشجویان، تعدادی . مالقات با فرزندان خود شدند

 نفره منتقل 3-2از بازداشت شدگان از دو روز پيش به سلول های 
 .شونددر سلول انفرادی نگهداری میشده اند و سایرین هم چنان 

، )دانشجوی دانشگاه تهران( همچنين، خانواده مهدی گرایلو -
سهراب کریمی از دانشجویان کرد بازداشت شده و نادر احسنی، با 
وجود حضور در زندان اوین، امکان مالقات با فرزندان خود را 

 مسئولين وزارت اطالعات به خانواده این سه. بدست نياوردند
از وضعيت » .ها ممنوع المالقات هستندآن«دانشجو اعالم کردند که 
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سعيد حبيبی از فعاالن دانشجویی بازداشت شده، هم چنان اطالعی در 
 . دست نيست

 ساله که در جریان برگزاری 17، دانش آموز »امير مهرزاد «-
 209 آذر بازداشت شده بود، در بند 13مراسم روز دانشجو در 

 روز در 45را بيش از » امير مهرزاد«. برده سر میزندان اوین ب
سلول انفرادی زندان اوین قرار داده بودند و اکنون دادگاه جمهوری 

 ميليون تومانی تعيين کرده است و تنها 80اسالمی، برای وی وثيقه 
 .در صورت تامين وثيقه این نوجوان آزاد خواهد شد

 این چهره ،»محمود صالحی«بنا به توصيه پزشک معالج  -
سرشناس جنبش کارگری می بایست جهت انجام آزمایشات مربوط 
به قلب، مجددا به بيمارستان توحيد سنندج انتقال داده شود، اما 

آزمایشات الزم در . انتقال وی به بيمارستان توحيد صورت نگرفت
منصور اسانلو، ریيس سندیکای . بهداری زندان صورت گرفت

 . چنان زندانی استکت واحد نيز همکارگران شر
 دانشگاه 37های دانشجویان در اعتراض به همين وضعيت، تشکل

موج جدید سرکوب فعالين دانشجویی  ای به ایران با صدور بيانيه
پس از دیدار وزیر علوم دولت «: انداعتراض کرده و از جمله نوشته

هفته های اخير با برخی تاثيرگذاران پشت پرده سياست، که  نهم طی 
قدرت، افزایش  تی بر مذهب دارند و ردایی در حوزه و چشمی بر دس

حجم فشار در دانشگاه ها و احضار و تعليق و بازداشت فعالين 
اراده ای در ایجاد محدودیت  دانشجو گسترش یافته و شائبه تولد 

  » .های مضاعف و موج جدید سرکوب در دانشگاه را دامن زده است
ه به بازداشت گسترده دانشجویان در در ادامه این بيانيه با اشار

کشور می  آنچه این روزها در دانشگاه های « آذر، و 16سالروز 
به سرکوبگران عقل ستيز باید گفت که اقدام به «: ، آمده است»گذرد

هرگونه عمل مشابه در  برگزاری سمينار، سخنرانی و مناظره و 
انشجویان نزد د» وجود خرد نقاد خودبنياد«دانشگاه با پيش فرض 

و » آزادی بيان«فرض وجود  در نهاد مدرن دانشگاه است که 
سایه افکندن هرگونه تقيد و . در آن بدیهی است» انتقاد آزاد«

نهاد دانشگاه عنصر بالندگی و خالقيت  شرطی بر این ارکان مسلم 
و جنگيدن با این . خردمدار دانشجو را خدشه دار خواهد ساخت

ان آرمان های دانشجوی آزادی خواه را گرچه آسم عناصر و ارکان 
اندک زمانی غبارآلود می کند، اما ایمان و روح آرمانگرای او از 

مطالباتش سر نمی تابد و تقدیر محتوم نام و عاقبتی ننگين و  فریاد 
 ».ميراثی ویران را نثار خردستيزان خواهد نمود

ر حال ها و فضای اختناق در جامعه ما روز به روز د سرکوب آزادی 
همه شواهد نشان می دهند که سرکوب، سانسور، بی . گسترش است

عدالتی از یک سو و تورم و گرانی و فقر و فالکت تمام جامعه ایران 
عامل اصلی این . را فراگرفته و به مرز غيرقابل تحملی رسيده است

  . وضعيت جمهوری اسالمی ایران است
ت اسالمی، همه فشار و خفقان سياسی و فقر و بی عدالتی حکوم

سياهی و ظلمات جامعه را به نابودی و پوچی . گير شده است
در چنين . رعب و وحشت تاکان دهنده و هولناک است. کشانده است

وضعيتی حتی بسياری از نویسندگان، غالوه بر سانسور شدید 
به طور کلی زندگی . حکومتی، به خودسانسوری نيز دچار شده اند

. ی، لرزه بر اندام هر انسانی می اندازددر حاکميت جمهوری اسالم
بی شک باید برای تغيير اوضاع . این وضعيت غيرقابل تحمل است

در عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی به نفع رفاه 
و شادی و آزادی های فردی و اجتماعی جامعه ایران تالش و 

  .مبارزه را گسترده تر کرد
، ضمن حمایت و پشتيبانی از )بعيددر ت(کانون نویسندگان ایران 

مبارزاتی که در داخل و خارج کشور برای آزادی فعالين دانشجویی، 
کارگری، زنان و روزنامه نگاران از زندان های مخوف جمهوری 
اسالمی در جریان است؛ از تمامی انسان های آزادی خواه، تشکل 

لمللی های نویسندگان و روزنامه نگاران جهان، سازمان های بين ا
مدافع حقوق بشر، تشکل ها و نهادهای دمکراتيک سياسی و 

) در تبعيد(اجتماعی، و همچنين اعضای کانون نویسندگان ایران 
دعوت می کنيم که تشدید فضای اختناق و سانسور و سرکوب در 
ایران را محکوم کنند و از هر طریق ممکن برای آزادی دانشجویان، 

ن دربند و همه زندانيان سياسی زنان، کارگران، روزنامه نگارا
  )در تبعيد(کانون نویسندگان ایران        .تالش کنند
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   اگر هدف دریاستیدبه رود بپيوند
 در حالی به پایان می رسد که کارگران و مزد بگيران در سراسر 86سال 

 آنها در اعتراض به .مل کردندایران سالی سخت و طاقت فرسا را سپری و تح
. اجحافات و در طلب حقوق ضایع شده خود در اکسيونهای زیادی شرکت کردند

حاکمان و مجریان قانون صدها بار به صفوف کارگران حق طلب حمله کرده و 
آنها در همين رابطه صدها کارگر را . آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند 

ردند و یا موجب بيکاریشان توسط مسئوالن دستگير، بازداشت و  زندانی ک
که در برخی (هزاران کارگر که برای گرفتن دستمزدهای معوقه خود . شدند 

در برابر اداره های دولتی اقدام به تجمع کرده )  ماه می رسد 30جاها به 
بودند، از سوی نيروهای دولتی که حافظ سرمایه سرمایه داران هستند 

 تنها به علت طلب دستمزدهای معوقه از کارفرما صدها کارگر. سرکوب شدند
در پيچ و خم سيستم بوروکراسی اداری در انتظار صدور رای از سوی هيئت 

جمع زیادی از کارگران با در . های تشخيص و حل اختالف سرگردان هستند 
دست داشتن آرای قطعی اداره کار در پشت درهای بسته دادگاه ها منتظر آرای 

 اداره کار هستند که معموًال از هر صد نفر یک نفر به نتيجه قطعی هيئت های
  . خواهد رسيد 

در سالی که سپری شد ، ده ها کارگر بطروق گوناگون دست به خودکشی 
حسن حسنی کارگر کارخانه کف کار که به دليل عدم توان پرداخت (زدند، 

ارز از این  ب هزینه زندگی خود را در کارخانه حلق آویز کرد ، فقط یک نمونه
  ) . تراژدیهاست

  !کارگران و مزد بگيران شریف
  شورای عالی کار افزایش دوگانه 85 توجه داشته باشيد که چگونه در سال 

دستمزد را تصویب و آن را طی بخشنامه ای به کليه ادارات کار جهت اجرا 
ابالغ کرد، اما کارفرمایان بر آن شوریدند و به اعتراض به تصویب آن در 

بل وزرات کار تجمع کردند و در همانحال صدها هزار کارگر شاغل را بيکار مقا
متعاقب آن اقدامات وزرات کار دولت مماشت کرد و با افزودن یک . کردند

 بين کارگر فقتبصره بر آن بخشنامه، پرداخت دوگانه دستمزد را منوط به توا
گری کارفرمایان در نتيجه  اعتراض و اقدامات ضد کار! بله . و کارفرما نمود

بخشنامه شورای عالی کار لغو شد و آب از آب هم تکان نخورد و کسی هم به 
  !  اتهام تجمع غير قانونی دستگير یا بازداشت نشد ؟

 هزار تومان تعيين کردند ، اما حتی این 183 دستمزد هر کارگر را86سال 
د و این در  درصد از کارگاهها به کارگران پرداخت نش90دستمزد اندک نيز در 

حالی است که اکثریت قریب به اتفاق این کارگران در خانه های استجاری 
زندگی کرده و با این تورم سرسام آور هميشه شرمنده اعضای خانواده و حتی 
موجر نيز بوده و هستند؛ و ليکن در مقابل، هنگامی که کارگران در اعتراض 

ر تجمع کردند ، بالفاصله به کمی دستمزد تعيين شده از سوی شورای عالی کا
و " ضد انقالب"نيروهای حافظ سرمایه در محل حضور یافتند و کارگران را 

مخل امنيت ملی  خواندند و آنان را به اتهام  اقدام عليه امنيت نظام دستگير و 
روانه زندان کردند و همچنين به دليل اعتراض به بخشنامه شواری عالی کار 

  .به محاکمه کشاندند 
  !گران و مزد بگيران کار

 مانده بود که مسئوالن دولت طی مذاکره های پی 86هنوز چند ماه به پایان سال 
 درصد 6 ، 87 در صد افزایش دادند، یعنی در سال 6در پی دستمزد کارمندان را 

به دستمزد کارمندان دولتی اضافه شد و این در حالی است که رقم تورم و گرانی 
 در 24ارش پژوهشهای مجلس شواری اسالمی به حدود افسار گسيخته بنا به گز

  .صد رسيده است 
معضل تورم و گرانی که رفته رفته می رود تا مشکالت و مصائب جامعه را به 
فاجعه تبدیل کند، برای اکثریت نيروهای جامعه به ویژه طبقه کارگر و مردم 

شوری با آری در ک. زحمتکش کمرشکن است و تاب تحمل را از آنان گرفته است
این همه منابع ملی، در کشوری  که مردمانش بر روی گنج خوابيده اند، در 

 ميليارد دالر 60کشوری که فقط درآمد حاصله از نفتش در همين یکسال بيش  از 
 درصد از جمعيت باید جهت تامين هزینه ها و 80بود، آری در چنين کشوری  

  . ند صرفا برای زنده ماندن خود را به آب و آتش بزن
  ! کارگران، تشکلهای کارگری

اگر امروز در برابر تورم لجام گسيخته و سرسام آور، سکوت کنيم و برای افزایش 
دستمزد خود عمًال به ميدان نيایم، اگر اجازه دهيم نمایندگان انتصابی کارگران به 
همراه کارفرما  و دولت در شورای عالی کار سرنوشت ما را به دست بگيرند و 

 تعيين کنند  87 دستمزدی که دولت و کارفرماها پيشنهاد می کنند برای سال ميزان
حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان "و اگر فریادهای در گلو خفته خود در جهت 

را سرندهيم ، یقينًا سرنوشتی بس ناگوارتر از " واقعی کارگران تعيين شود
تنها اتحاد طبقه کارگر متشکل اتحاد و . کارمندان دولت در انتظارمان خواهد بود 

ئی است که به این همه  بيداد و اجحاف استثمارگران روی  در سازمانهای توده
  .زمين پایان می دهد 

با پيوستن به صفوف کارگران به پيکار با بانيان و حاميان دردمندی و سيه روزی 
زو، خود برخيزیم تا استثمار انسان از انسان را خاتمه بخشيم و بازو در با

         .تشکلهائی بسازیم تا ریشه ستم و نابرایری را در محاق تاریخ فرو نشانيم 
  !تر باد تر و فشرده صفوف مبارزاتيمان هرچه سازمانيافته       

  2محمود صالحی  بند پاک  -  15/10/86 صبح 4زندان مرکزی سنندج ساعت 
................................................................................................  
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  تلویزیون برابری با آقای عليرضا ثقفی-گفتگوی رادیو

 تلویزیون برابری -آنچه در زیر می خوانيد، گفتگوئی است که در رادیو 
با آقای عليرضا ثقفی پيرامون موج اعدام های اخير در ایران، پيشبرد 

داشته . …ائب مردم در فصل سرما وسياست های نئوليبرالی رژیم ، مص
 .است

 - آقای عليرضا ثقفی با سالم و تشکر از شما که دعوت رادیو: برابری  
آقای ثقفی . تلویزیون برابری را پذیرفتيد و در این گفتگو شرکت می کنيد

اخبار نگران کننده ای در روزهای اخير از ایران به گوش می رسد که 
– فعالين سياسی در سال های اخير عالوه بر دستگيری های گسترده
 ما شاهد سرکوب گسترده هستيم و -فعالين کارگری و فعالين دانشجوئی

رژیم دست به اقداماتی زده که به شدت نگرانی های زیادی را در محافل 
از جمله قطع دست و پای مخالفين اش و . بين المللی نيز به وجود آورده

طور علنی در سطح شهرها صورت هم چنين اعدام های گسترده ای که به 
ما می خواهيم که شما گزارشی از وضعيت موجود در جامعه را . می گيرد

بگوئيد و هم چنين ارزیابی تان را از این وضعيت و اینکه رژیم در این 
  رابطه چه هدف هائی را دنبال می کند ؟

مساله ای که مطرح است این است ! با سالم به همه ی دوستان:  ثقفی 
موضوعی را که شما ظاهرش را باین ترتيب می بينيد و شاهد هستيد و که 

بازتاب بيرونی اش به این صورت است که اعدام های دسته جمعی یا باال 
متاسفانه . رفتن آمار اعدام هاست، خوب ریشه های عميقی در جامعه دارد

ا طبق آمارهائی که اعالم شده، م. آمار اعدام در ایران، آمار باالئی است
اگر همين آمار را .  اعدام داشته ایم179در سه ماهه ی ا ول امسال حدود 

اگر . ادامه بدهيم سه ماهه های بعدی هم آمارها بيشتر بوده که کمتر نبوده
همين آمار را تعميم بدهيم، ما ساالنه نزدیک به هشتصد نفر اعدام رسمی 

 از کشورها خوب، این در شرایطی است که شما می دانيد بسياری. داریم
اعدام را لغو کرده اند و بسياری از کشورها هم اگر قانوناََ لغو نکرده اند، 

قطعنامه ی اخير مجمع عمومی سازمان ملل هم از . عمَال اجرا نمی کنند
  .ایران می خواست که این مجازات را لغو کند

اگر بخواهيم در این زمينه آمارهای مقایسه ای اعدام بکنيم، ایران  
تقریبا آمار اعدام ایران با آمارچين که یک . رین ميزان اعدام را داردباالت

و نيم ميليارد نفر جمعيت دارد برابر است و اگر نسبت بسنجيم چيزی 
 .حدود ده برابر چين می شود

ما خشونت های زیادتری .  مساله تنها به موضوع اعدام مربوط نمی شود
قتل های ناموسی، قتل های . مثُال ساالنه شش هزار قتل داریم. داریم

مربوط به نزاع و یا قتل های دیگری که مربوط به اختالفات مالی و 
عالوه بر اینها ما باز آمار دیگری داریم از اینکه ساالنه . امثالهم می شود

در حدود سی هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند و نزدیک به 
این آمارها واقعا برای . ه هستحدود پنجاه هزار نفر معلول در این زمين

از این نطر شاید ما دارای باالترین . جامعه ای مثل ایران وحشتناک است
  .آمار باشيم

من درابتدا می خواهم عرض کنم که اعدام مجازاتی است که امروزه  
تقریبُا اکثریت قریب به اتفاق مردم آگاه جهان این مجازات را برای 

حاال اعدام از هر . جتماعی مؤثر نمی دانندجلوگيری از نابسامانی های ا
پرت کردن از کوه باشد یا قطع دست و پا باشد، یا با طناب دار : نوع اش

خنده آور است که گاهی . باشد یا سنگسار باشد؛  همه اینها اعدام است
دیده می شود که بعضی افراد فقط با سنگسار مخالفت می کنند و گویا اگر 

یا با پرت کردن از . ند، حاال چندان اشکالی هم نداردبا طناب دار اعدام کن
درست است که اینها شکل های عقب مانده تری . کوه مخالفت می کنند

است ولی به هر حال کشتن انسان ها به دست دولت است و این خالف 
 .اصول انسانی است و هيچ مشکلی را هم حل نمی کند

 ها، آمار دستگيری ها، آمار اما چرا اینقدر آمار اعدام ها، آمار زندان 
قطع دست و پاها و آمار کشته شدن باالست، این یک ریشه ی عميق تری 

وضعيت کلی ای که در جامعه ی ما حاکم است، دستگيری . در جامعه دارد
های سياسی است که خودتان اشاره کردید، فشار به فعالين کارگری هست 

 فعالين دانشجوئی یورش می یا اصُال قابل توجيه نيست که به یک باره به
االن حدود چهل نفر از آنان در . آورند و تعداد زیادی را دستگير می کنند

زندان هستند و تعداد بيشتری دستگير شده  بودند که بخش کوچکی آزاد 

بدون اینکه اتهام مشخصی داده . شدند ولی اکثریت هنوز در زندان هستند
ی بعضی از آنها را منکر می شده باشد و حتی تا هفته گذشته دستگير

شدند که وکالی آنها خواسته اند اعالم آدم ربائی کنند که گفته اند اینها هم 
در مورد سعيد حبيبی چنين بوده که تا مدت ها . دستگير شده اند

بعد تعزیرات و شالق زدن هاست و . دستگيری اش را مخفی می کردند
و مراکز " آگاهی ها "آمار وحشتناک دستگيری های توی مراکزی مانند

 .نيروی انتظامی است که بسيار خشن برخورد می کنند
 تمام اینها برمی گردد باین قضيه که گویا مسئولين حکومتی، مدیریت 
کشور به طور مشخص با این مسائل دارد ناتوانائی اش را در حل 

ناتوانی در حل مشکالت را می توانيم به چند . مشکالت نشان می دهد
اولين ناتوانی که مدیریت . يم کنيم که در چه زمينه هائی هستدسته تقس

در زمينه ی مسائل ! خوب. کشور دارد در زمينه ی مسائل اقتصادی است 
اقتصادی باتوجه به اینکه درآمد ایران از محل فروش نفت افزایش پيدا 
کرده و نفت در ماه های اخير تا بشکه ای صد دالر رسيد که یک رقم 

  در تاریخ فروش نفت سابقه نداشته، اما این درآمد عجيب است که
این درآمد در دست . متاسفانه هيچ گونه گشایشی در زندگی مردم نکرده

حاال آمارهای اقتصادی که در این زمينه هست و .عده ای خاص می چرخد 
بااصطالح ميزان چرخش این سرمایه در داخل کشور، باز هم بسيار 

  . نگران کننده است
هد هستيم که این درآمد نفتی صرفا در دست عده ای خاص می ما شا 

چرخد و با یک گردش عمدتًا محل های جذب سرمایه در دبی ، چين، 
ترکيه و دیگر کشورها، آنها را جذب می کنند و در داخل اگر دست کسی 
می افتد، بيشتر دست رباخواران یا نهادهای رباخواری مثل بانک های 

که ما شاهدیم بهره پول در ایران به شدت خصوصی و امثالهم هست 
بهره های رسمی شانزده هفده درصد است و بهره های . باالست

اگر کسی نيازی داشته باشد . غيررسمی تا چهل پنجاه درصد هم می رسد
 .و بخواهد از بازار غيررسمی پول تهيه کند این حدود است

، ما شاهد این هستيم در کنار این قضيه با توجه به باال رفتن درآمد! خوب 
تورمی که در جامعه حاکم . که تورم لجام گسيخته ای در جامعه حاکم است

است طبق آمارهای رسمی تا بيست و چهاردرصد گفته اند ولی آمارهائی 
که منابع مستقل درآورده اند از تفاوت قيمت پارسال و امسال، تورم باالی 

 و مایحتاج ضروری را اگر کرایه خانه، قيمت مسکن. پنجاه درصد است
. در نظر بگيرید، تورم باالی پنجاه درصد است.... مثل برنج و گوشت و 

یک چنين درآمدی در دست عده ای خاص قرار می گيرد و مردم با یک 
تورم لجام گسيخته  مواجه هستند که اساسًا برون رفت از این مسئله 

در هيچ کشوری چنين اختالف طبقاتی ای . برایشان به رویا تبدیل شده 
قطعًا وجود چنين اختالف طبقاتی ای باعث باال . باین شدت وجود ندارد

شما انتظار دارید آن . رفتن جرایم، درگيری ها و خشونت ها می شود
 25 تا 28 سنين –جوانانی که فرضًا در مرحله ی برومندی خودشان 

 هستند وقتی می بينند که جلوی چشمشان عده ای ماشين های -سال
رین مدل سوار می شوند و ویالهای وسيع دارند و تعطيالت خارج ار آخ

چه عکس العملی باید داشته باشند؟ در همين .... کشورشان دایر است و
حال یک جوان بيست تا بيست و پنج ساله که در اوج توانائی خودش 
است باید کنار خيابان بایستد یا مثًال کوپن فروشی کند یا سيگار فروش 

طبيعی است که چنين چيزی برای این جوانان قابل تحمل نيست . ...شود و
این عصيان به انواع مختلف خودش را نشان می . و عصيان خواهند کرد

این عصيان یا این اختالف طبقاتی که وجود دارد، در دانشجویان و . دهد
در فعالين کارگری این مساله را ایجاد می کند که این وضع باید تغيير کند، 

 عادی که آگاهی ندارند به انواع مختلف اعتراض می کنند؛ حاال یا مردم
دزدی می کنند، یا تجاوز می کنند، یا از دیوار مردم باال می روند یا قاچاق 

اینها . فروشی می کنند یا راهزنی می کنند و یا با پاسدارها درگيرمی شوند
عظيمی که در همه ناشی از آن اختالفی است که در بين درآمدها است، ثروت 

دست یک عده ای قليل هست و نود درصد مردم از این ثروت محروم هستند و 
 .اگر این وضع ادامه پيدا کند، هم چنان شاهد گسترش اعتراضات هستيم

در مقابل چنين وضعيت نابسامانی، مدیریت یا مسئولين کشور به جای  
و قدری از اینکه به فکر اصالح قضایا باشند و اختالف طبقاتی کم شود 
چون هيچ . این ثروت به دست مردم برسد، فقط خشونت را باال می برند

اینقدر فساد ادارات را فراگرفته که دولت نمی تواند . برنامه ای ندارند
در اولين گام که بخواهد . برنامه ی رفاهی یا عام المنفعه ای پياده کند

ت بهتر پياده کند، برنامه ای را برای رفاه عمومی یا یک مقدار تقسيم ثرو
با همان مافيای قدرت و ثروت برخورد می کند که خيلی از خود دولتی ها 

اینان از هر گونه برنامه ای اصالحی جلوگيری می . هم جزوشان هستند
کنند، از برنامه ی تامين اجتماعی یا از برنامه ایجاد اشتغال جلوگيری می 

که ده ميليون تومان "  ردندتصویب ک"وام هائی برای اشتغال مثًال  . کنند
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هيچ کدام از این وام ها بر اساس گزارش هائی که . به افراد بيکار بدهند
همان مدیران کذائی بالفاصله . ما داریم، به دست آدم های بيکار نرسيده

شرکت های بزرگی تاسيس کردند و این وام ها را در مقياس هزار تا و ده 
 .نند ولی همه سر از بازار سياه درآوردهزار تا گرفتند که اشتغال ایجاد ک

این باصطالح نابسامانی روز به روز افزایش پيدا می کند و روز به روز  
. آن تضادی را در بين بخش های مختلف جامعه هست ، افزایش می دهد

 مجموع کل –فقط و فقط راهی برای دولت و مسئولين و قوه ی قضائيه 
و با . است که خشونت را باال ببرند ميماند، این -دستگاه مدیریت کشور

با ایجاد ترس و وحشت بتوانند این " النصر به رعب"همان شعار قدیمی 
افراد عاصی، مردم عاصی و مردمی را که به هر حال جان به لبشان 

خوب تاریخ هم نشان داده که اینها وسائلی نيست که . رسيده خاموش کنند
ند و فقط در کوتاه مدت ممکن بتوانند برای بلند مدت مردم را ساکت ک

به هر حال در دراز مدت اصًال جواب نخواهد داد و . است عده ای بترسند
 ." به تو ملکی ویران دهد صدهزار-گر این شهر است و این شهریار"
آقای ثقفی ، اشاره داشتيد که فاصله طبقاتی و اختالف طبقاتی : برابری 

 قانون اساسی که با 44 با پيشبرد اصل. در جامعه ایران حاکم است
خصوصی سازی های بخش اعظم اقتصاد ایران همراه شده، آیا واقعًا 
هدفی در تشدید این قضيه بوده یا نه  و دولت فکر می کند که با این طرح 
می تواند اشتغال ایجاد کند و مشکل بيکاری را حل کند؟ شما در این رابطه 

  چه فکر می کنيد؟
 44عرض شود که مساله اصل ! حبت می کنيد ص44شما از اصل : ثقفی  

مساله ای هست که خوب رویش خيلی تبليغات شده و خواسته اند بگویند 
. که با پياده کردن این اصل، کمی موضوع اشتغال می تواند قابل حل باشد

قبل از . االن که با شما صحبت می کنم، قانون اساسی را پيش رو دارم
اگر واقعًا قرار است اصول . را داریم قانون اساسی 43 ، اصل 44اصل 

در این اصل . قانون اساسی پياده شود، خوب اصل چهل و سوم مقدم است
برای تامين استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و : "می گوید 

محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جریان رشد یا حفظ آزادگی او، 
: ساس ضوابط زیر استوار می شوداقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر ا

 تامين نيازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و -1
 تامين شرایط -2پرورش و امکانات الزم برای تشکيل خانواده برای همه 

و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن 
 ".ه کارند ولی وسائل کار ندارندوسائل کار در اختيار همـه کسانی که قادر ب

من می خواهم بگویم که این خيلی واضح و روشن است ، اگر کسی  
 43دغدغه قانون اساسی را دارد، خوب در ابتدا وظيفه اش است که اصل 

هم از نظر شماره مقدم هست و هم  از نظر عقلی مقدم . را عملی کند
ار مناسب ایجاد کنيد، مثًال تا موقعی که نتوانستيد برای مردم ک. است

نتوانستيد مسکن مناسب ایجاد کنيد، با این همه درآمدی که دارید 
نتوانستيد برای مردم غذای مناسب تامين کنيد، با این نفت صد دالری که 
می فروشيد و با اینکه در بسياری از زمينه ها از نظر درآمد سرانه 

ن متخصص و فروش نفت و معادن و تحصيل و آموزش و پرورش و ميزا
دیگر زمينه ها از منطقه جلوتر هستيم، و شما با همه ی قدرت توتاليتری 
که داشتيد و قدرت یک جانبه ای که داشتيد و هيچ معارضی نداشتيد، 

 می خواهيد چه کار 44نتوانستيد این نيازها را تامين کنيد و حاال با اصل 
، ثروت زیادی را کنيد؟ چهار تا کارخانه را یا صد و دویست کارخانه را 

که مال مردم است و ثروت عمومی است، اینها می خواهند به یک عده 
با این وسيله اشتغال ایجاد . خواص و نورچشمی های خودشان بدهند

 .نخواهد شد
خصوصی . من در مورد خصوصی سازی ها بارها چيزهائی نوشته ام

دن کردن در حقيقت بصورتی که در این جا صورت می گيرد، حراج کر
کارخانه ای که در اطرافش صدها نفر مشغول به کار . اموال عمومی است

این سياستی است که به . هستند، با قيمتی بسيار ارزان واگذار می کنند
ما این را دنبال کردیم . طور مشخص در جای جای صنایع ها دیده می شود

ن زمينه و تحقيقاتی ا در همين زمينه کرده ایم و مقاالتی هم بارها در همي
ابتدا می آیند صنایعی را با . که داریم ، نوشته ایم" راه آینده"توی مجله 

 در زمينه صنایع نساجی این کار را کردند، –واردات ورشکست می کنند 
در زمينه صنایع قند االن دارند همين کار را می کنند، در زمينه صنایع 

خواهند کارخانجات  و در واقع موقعی که می -فوالد همين کار را می کنند
را بفروشند، ابتدا آن عده ای که مافيای قدرت و ثروت هستند با پول 
عظيمی که دارند، کاالی توليدی آن کارخانجات را وارد می کنند تا آنها 

وقتی که ورشکست شدند عده ای وارد می شوند و آنها . ورشکست شوند
ده ای خاص را به ثمن بخس می خرند و با پائين ترین قيمت به یک ع

واگذار می کنند و آن عده ی خاص هم با فروختن مواد اوليه کارخانه، با 
فروختن ماشين آالت کارخانه و با فروختن زمين کارخانه، چندین و چند 

نمونه های بسيار زیادی هست و ما این نمونه ها . ده برابر سود می برند
ما نمونه و " رشتکاالی الکتریکی " مثًال در مورد . را بارها گفته ایم

در زمينه همين صنایع شکر باز آمار دقيقی . آمار مشخص و دقيقی داریم
همين . شکر زیادی و باندازه مصرف چند سال وارد کردند. ارائه دادیم

اعتراضاتی که کارگران کارخانه ی هفت تپه دارند، دقيقًا مربوط باین 
د کارخانجات می خواهند این صنعت را ورشکست کنند و بع. مساله است

اش را به ثمن بخس به یک عده نورچشمی که همگی از وابستگان قدرت 
  .و ثروت هستند، بفروشند

 می خواهند اجرا 44اساسًا آنچه که به عنوان خصوصی سازی و اصل  
. کنند، به هيچ عنوان موفقيت ندارد و از همين االن شکست خورده است

اجراء می کنند اصًال مخالف خود عالوه بر اینکه چيزهائی که اینها دارند 
بخش دولتی : "  می گوید 44یکی از پاراگراف های اصل .  است44اصل 

شامل کليه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، 
بانک داری، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبکه ها ی بزرگ آب 

 کشتيرانی، راه و تلویزیون ، پست و تلگراف، هواپيمائی،-رسانی،رادیو
راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکيت عمومی در اختيار دولت 

اساسًا آنچه که اینها می گویند به عنوان خصوصی سازی اصل ." است
پست و تلگراف و تلفن .  است44 می کنند، خالف نص صریح اصل 44

را االن خصوصی کرده اند و دارند به شرکت های خصوصی واگذار می 
ما آمار نيروگاه ها را . شبکه های آب رسانی را دارند می فروشند. کنند

بانک داری را خصوصی . داریم که چندین نيروگاه بزرگ را فروخته اند
بسياری از صنایع مادر . بازرگانی خارجی را خصوصی کرده اند. کرده اند

نز االن کارخانه ی ب. مثل اتوموبيل سازی و امثالهم را خصوصی کرده اند
، به ...را که دویست کارگر داشت و قطعات بنز را وارد می کردو قرار بود 

  .قيمت ارزانی و به ثمن بخس به چند نفر از وابستگان حکومتی فروخته اند
 می کنند، در حقيقت 44 اساسًا تمام کارهائی که اینها دارند تحت اصل 

. ده است کامًال فراموش ش43 است، عالوه بر اینکه اصل 44ضد اصل 
ما در مورد مسکن هم آمار . االن در این مملکت کسی امنيت شغلی ندارد

من نمی ! داریم و حتی آماری که اخيرًا خود وزیر مسکن داد، عجيب است
یا همين طوری از ! دانم این آمارها را بعضی از این مسئولين نمی خوانند؟

انند؟ رویش رد می شوند؟ یا فقط از روی کاغذ یک چيزی را می خو
پریروز در روزنامه ها خواندیم که ایشان فرموده است که ما هفده و نيم 

حاال بگذریم از اینکه . ميليون خانوار داریم و شانزده ميليون مسکن داریم
اینها مسکن را چی می دانند و مثًال یک اتاق کوچکی را دریک گوشه ای 

 حلبی آباد ساخته شده، مسکن می دانند که اصًال مسکن نيست و در ته
. یک و نيم ميليون خانوار بی خانه داریم" آمار"ولی طبق همين . است

هر خانواده ای راچهار نفر در نظر بگيریم، " آمار"یعنی اگر برابر همين  
  . طبق گفته ی وزیر مسکن ما شش ميليون بی خانه داریم

 شما نتوانسته اید بعد از سی سال برای شش 43خوب برابر اصل  
 را دفرمه می کنيد برای 44خانه تهيه کنيد و حاال رفته اید اصل ميليون 

فکر ! اصال! اینکه صنایع بزرگ را به افراد مورد نظرتان واگذار می کنيد
می کنم که گاهی که آدم عميق می شود توی این مساله یک نوع طنز 

  چه کار می خواهند بکنند؟! هست
 هائی که امروز در ایران آقای ثقفی، به نظر می رسد که طرح: برابری  

اجرا می شود، بيشتر سياست های نئوليبرالی در ایران و انطباق با 
جنبش های . سياست بانک  جهانی و صندوق بين المللی پول هست

اجتماعی که در ایران فعال هستند مثل جنبش دانشجوئی، جنبش کارگری، 
 این جنبش زنان، جنبش روشنفکری و حتی فعالين ضد جنگ، چقدر با

طرح ها و سياست های نئوليبرالی مخالفت می کنند و مبنای خودشان را 
  بر تاکيد روی محو فاصله و اختالف طبقاتی در ایران قرار می دهند؟

که این " به نظر می رسد" خدمتتان عرض کنم که شما فرمودید :  ثقفی 
ها مطابق سياست نئوليبراليستی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول 

بلکه دقيقًا از دوره ی ! است، بنده عرض می کنم که به نظر نمی رسد
دولت ایران یا مدیران و مسئولين کشور " دولت سازندگی"باصطالح 

سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را پذیرفت و اجرا 
این بهم ریختگی اقتصادی که شما االن می بينيد، فساد اداری ای که . کرد

ه و مسائل خصوصی سازی باین شکل درآمده که دارند صنایع حاکم شد
صنایع عمومی .  صنایع عمومی دولتی نيست–عمومی را می فروشند 

 و به چه کسی می فروشند و بعد پولش را چه کار می -یعنی مال مردم
کنند؟ دولتی چيز دیگری است و اینها صنایع عمومی را به عنوان دولتی 

  .ارها مغلطه کاری استمی فروشند که همه این ک
سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در حدود ! ببينيد 

یعنی هژده سال است که این . بيست سال است که در حال پياده شدن است
هشت سال در دوره " سازندگی"هشت سال در دوره –سياست ها 
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شدن  در حال پياده –و االن هم حدود سه سال در این دوره " اصالحات"
این سياست های باصطالح جهانی سازی یا نئوليبراليستی آمده است . است

یک توتاليتاریسم همراه با سياست . و با یک حکومت توتاليتردرهم آميخته
حاال . های نئوليبراليستی ملغمه ای هست که امروز ایجاد کرده است

بعضی سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را بعضی 
ها آمده اند برای اینکه صنایع آلوده کننده را کمتر کنند یا آلودگی کشور

محيط زیست را کمتر کنند، از این سياست ها استفاده کرده اند و پيشرفت 
البته شکی نيست که کل این سياست ها برای آزادی . هائی داشته اند

. تجارت و برای آزادی سرمایه در همه ی کشورها دارد پياده می شود
نظم نوین "ص که این سياست ها پس از فروپاشی بلوک شرق و با بخصو
به گونه ای پياده شده که فقط سرمایه شرکت های بزرگ بتوانند " جهانی

به نيروی کارو صنایع انسانی ارزان و منابع حياتی و معدنی ارزان 
 .دسترسی پيدا کنند

ه در این سياست ها را همه می شناسند و می دانند ولی آنچه ک!  خوب
ایران دارد اتفاق می افتد توام شدن این سياست ها با یک نظم توتاليتر 
هست که این دو فساد موجود را به وجود آورده و یکی از نقاط گرهی 
همين سياست ها حکومت هائی هستند که هيچ گونه زمينه های آزادی و 

 شان مشارکت مردم را اصًال نتوانسته اند فراهم کنند و شاید بنابر ماهيت
مساله ای که ما امروز به عنوان درهم . هيچ گاه هم نتوانند فراهم کنند

ریختگی سياسی و اقتصادی می بينيم، این فساد و جنایت ها و اعدام ها و 
دستگيری ها و سرکوب ها که می بينيم ؛ مجموعًا پيوندی هست که بين 

  .  استسياست نئوليبراليستی و یک حکومت تک گرا، در اینجا حاکم شده 
 اجتماعی ، فعالين کارگری و دانشجویان اساس -قطعًا فعالين سياسی 

به همين ترکيبی است که . اعتراضات شان به همين وضعيت موجود است
از نئوليبراليسم و این فساد اداری حاکم به وجود آمده که مانع هر گونه 

 .حرکت صحيح و سازنده ای شده
ه جنگ فرمودید، خوب فعالين  در مورد بخش دوم سوالتان که دربار

داخلی در مورد جنگ نظرشان را گفته اند و هر جا که توانسته اند به 
شرایط جنگی که االن به نظر می آید به . شرایط جنگی اعتراض کرده اند

خاطر این گزارش اخير که شانزده نهاد امنيتی امریکا ارائه کرده اند، یک 
آید که با این گزارش که ایران چند به نظر می . مقداری تخفيف پيدا کرده 

سال است ساختن سالح اتمی را کنار گذاشته، یک مقدار حدت جنگی 
اما تا قبل از این فروکش کردن حدت جنگ، طبيعی بود که . فروکش کرده 

و همه ی فعالين با جنگ مخالفت می . ما با جنگ مخالفت می کردیم
.  عملی غيرانسانی استیکی اینکه جنگ: مخالفت از دو وجه بود. کردند

در درجه اول صدمات جنگ . باعث نابودی کشور و نابودی مردم می شود
به مردم بی دفاع است و در درجه اول به کارگران و زحمت کشان و مردم 

قدرتمندان از . کسانی که به هر حال فاقد قدرت هستند. آلونک نشين است 
اهای امن دارند و ثروت آنها به راحتی ج. جنگ چندان لطمه ای نمی بينند

دارند و به سرعت می توانند پول های شان را در کوله بارشان بگذارند و 
ما کمتر دیده ایم که توی . به کشور امن و راحتی بروند و زندگی کنند

جنگ طبقات حاکم خودشان ضرر ببينند و بيشتر مردم هستند و همواره 
ال ممکن است اتفاقی حا. نود و پنج درصد لطمات جنگ متوجه مردم است

یک بمبی هم توی خانه ی یکی از افراد حاکم بخورد و گر نه عمدتًا مردم 
در نتيجه همواره همه ی فعالين . هستند که بی خانه و آواره می شوند
  . اجتماعی با این وجه جنگ مخالف بودند

 وجه دوم این جنگ را شرایط جنگی داشت که آن وجه دیگر شرایط 
و .  ما همچنان به اندازه یک جنگ خطرناک استجنگی برای مردم

این " مدیریت"آن اینکه از این شرایط جنگی حاکم و باصطالح 
کشور برای محدود کردن هر چه بيشتر منافذ تنفس مردم استفاده 

یعنی شما شرایط جنگی دارید و کسی هيچ گونه اعتراضی . می کنند
اضی سرکوب می نمی تواند بکند و به عنوان شرایط جنگی هر اعتر

ما وضعيت بلبشوئی بخصوص توی شرایط بحرانی یکی دو . شود
سرمائی که در هفته اخير به مردم . هفته ی اخير در کشور داشتيم

بی  پناه هجوم آورد، باعث شده که در بسياری از شهرهای شمالی 
 وحتی در -آمارش را داریم–و غرب و بخشی شهرهای شرق کشور 

. نی بسيار با وضعيت بدی مواجه شدههمين تهران، سوخت رسا
مردم شهرهای شمالی غدا ندارند و حتی بعضی با قطار به تهران 

مواد غذائی ندارند، . می آیند و نان می خرند و به آن جا می برند
سوخت ندارند، عده ی زیادی از سرما مرده اند، در بسياری از جاده 

و بلبشوی عجيبی از توفان نجات بدهند  ها نتوانسته اند مردم را
حاال در این بلبشوئی فروشگاه ها مواد ضروری مردم را به . شده

قيمت مواد ضرور مردم به شدت افزایش پيدا . شدت گران کرده اند
به طوریکه امروز فروشگاه ها  برچسب های قيمتی که پشت . کرده

شرایط مثل دوران جنگ . کاالهای خودشان هست رعایت نمی کنند
این بلبشوئی نشان . زی در کشور قيمت نداشتشده که هيچ چي

دهنده ی این است که اصًال سررشته امور از دست بسياری از 
یکی از مسائل . مدیران دررفته و نمی توانند کار را ادامه بدهند

شرایط جنگی همين است که بيشترین فشار به مردم می آید و می 
است، گویند چون شرایط جنگی است و حکومت خاص توتاليتر 

اجازه نمی دهد کسی در این زمينه اعتراضی بکند از این نظر مردم 
به نوعی در شرایط  جنگی ای قرار می گيرند که حتی جنگی هم 

از این دو وجه طبيعی است که فعالين اجتماعی با جنگ . نشده
  .موافقتی نخواهند داشت و همواره در صف اول مخالفت قرار داشته اند

ی از شما بی نهایت ممنونيم که در این گفتگو آقای ثقف: برابری  
شرکت کردید و اگر در پایان صحبت ناگفته ای مانده است، می 

از توضيحات آخر شما . توانيد با شنوندگان و بينندگان ما مطرح کنيد
در مورد وضعيت معيشتی مردم و بخصوص در این فصل سرما و 

. تاسف شدیمعدم امکانات اوليه ای که تشریح کردید، بسيار م
اميدوارم که هر چه زودتر این مشکالت رفع شود و مردم ایران 

  .واقعًا از آزادی، برابری و امکانات اوليه انسانی برخوردار باشند
هر چند ما از وجود . من اميدوارم که شرایط بهتر بشود: ثقفی  

ولی مردم باید اینرا بدانند که ! گوش شنوا یک قدری نااميد شده ایم
 وجود نهادهای مردمی ، بدون وجود تشکل های کارگری بدون

مستقل، تشکل های دانشجوئی، تشکل های صنفی و تشکل های 
ما شاهد این هستيم که . روشن فکری ، کاری از پيش نخواهد رفت

یک تشکل روشنفکری که سالها است در ایران نهادینه شده  و 
تی اجازه نمی کانون نویسندگان می باشد، االن پنج سال است که ح

دهند که این نویسند گان در یک جا دور هم جمع شوند و مجمع 
حتی اگر در خانه های خصوصی هم . عمومی شان را تشکيل بدهند

جلسه ای تشکيل بدهند، خيلی وقت ها مزاحم آنها می شوند و با 
خوب طبيعتًا در . نيروی انتظامی می آیند و جلوی آنها را می گيرند

. ر کردن بسيار مشکل است ولی امکان پذیر استچنين شرایطی کا
امکان پذیر به همان ترتيبی که می بينيم که می توانند کارگران، می 
توانند مردم نهادهای مستقل خودشان را تشکيل بدهند ولو اینکه با 

به هر حال چاره ای جز متشکل شدن . سختی زیادی مواجه هستند
 .موفق باشيد. مردم نيست

……………………………………….  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 *پيوندها * 

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

  يل روابط عمومی سازمانایم
net.rahekargar@public  

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

43455804-1-33 
  سایت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  یسایت رادیو برابر

net.radiobarabari.www  
  سایت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سایت رادیو صدای کارگران ایران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار
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 قطعنامه پایانی هفته کارزار مشترک فعالين 
  در خارج از کشور جنبش کارگری ایران

  در مورد کشتارکارگران خاتون آباد
2008 ژانویه 26ــ 18 )1382چهارم بهمن (  

-تاریخ مبارزات طبقه کارگرهميشه وهمه جا، هراندازه که سيستم سرمایه
ان داشته، مملو از توطئه، تهدید و فشار، سرکوب سيستماتيک، داری در تو

 .                                          اخراج، زندان و شکنجه، کشتار، ترور واعدام بوده وخواهد بود
ای از توحش رژیم سرمایه داری خاتون آباد و به گلوله بستن کارگران نمونه

خواست کارگران،  یعنی حق برخورداری حاکم برایران است که در پاسخ به 
  .                                                                      از نان و کار انجام گرفت

 4یورش وحشيانه رژیم اما، به کارگران خاتون آباد که منجر به جان باختن 
ویدی و یک های ریاحی،    مهدوی،  مومنی، جاتن از کار گران مبارز به نام

دانش آموز بنام  پور امينی و زخمی شدن دهها نفر، زندانی و اخراج صدها 
نفرشد، نتوانست مانع اعتراضات، اعتصابات و پيشروی جنبش کارگری 

  .                                                   ایران گردد
وازهمبستگی تجربه نشان داده هراندازه که کارگران مسلط برآگاهی طبقاتی 

- و تشکل پایدار کارگری شان برخورداربوده اند به همان اندازه موفق گشته
  .                         اند که نظام سرمایه داری و دست نشاندگان شان را به عقب نشينی وادارند
. تاریخ طوالنی مبارزات طبقه کارگر درجهان مملو ازاین افت وخيزهاست

حامی استثمار و سرمایه بدون استثناء با همه تالش متقابآل همه رژیم های 
و ترفندهایشان دراین تکاپو بوده و خواهند بود که اسلحه طبقه کارگریعنی 
تشکل مستقل طبقاتی شان را ازآنها بگيرند و برای اینکار ازهروسيله ممکن 

                           .                                                       استفاده می نمایند
اتخاذ روش سرکوب جنبش های اعتراضی اعم از کارگران، زنان ، 

های تحت ستم برای ایجاد سد و مانع در جهت اتحاد آنان دانشجویان ومليت
      .                                                         و رادیکاليزه شدن این جنبشها بویژه جنبش کارگری است

دستگيری و زندانی نمودن فعالين و مدافعين چپ وسوسياليست وآزادیخواه 
    .                                                                                                                                    جنبش دانشجوئی درسراسر دانشگاههای ایران درهمين راستاست

اما سرکوب و تروربوسيله مرتجعين حاکم ، نه تنها نتوانست هيچ خللی 
های استوار مدافعين و فعالين جنبش های اجتماعی ــ سياسی بوجود درگام

ها بطورنسبی در جهت رادیکاليزه شدن  به پيش آورد، بلکه روند حرکت
 .                                     رودمی

آباد، همگام با جنبش ، روز کشتار کارگران خاتون بهمن4ما در روز 
شان، یاد آن عزیزان و تمامی کارگری ایران وهمراه با خانواده های گرامی

کارگران جانباخته درایران را گرامی داشته و با همبستگی و همياری درراه 
های طبقاتی کارگران متحدا عليه نظام گندیده سرمایه داری تحقق خواسته

 .                                                                   پيش خواهيم بردا بهمبارزه ر
ما تالش خواهيم کرد چهره جنایت کارانه رژیم سرمایه داری جمهوری 

های المللی و افکارعمومی، در بين انساناسالمی را در همه نهادهای بين
 .                                                                          کنيم آزاده و مدافعين طبقه کارگر در جهان افشاء

  !                                                                                                                               کارگران مبارز
 نيرو و توازن قوا برعليه سرمایه مان برای کسبتداوم مبارزه طبقاتی

های مستقل وسيستم سرمایه داری درگرو سازماندهی کارگران در تشکل
 .                                                                                       طبقاتی کارگری است-ای توده

 خواسته های خود را با توجه به موقعيت کنونی کارگران در ایران بخشی از
 . بشرح زیر اعالم می کنيم

ما خواها ن  محاکمه مسببين کشتار کارگران خاتون آباد در یک دادگاه  - 1
  ! باشيمصالحه می

  ! جان باختگان هستيم ما خواهان پرداخت غرامت به خانواده-  2
ما خواهان لغو تمامی قراردادهای موقت و ایجاد امنيت شغلی برای  - 3

  !باشيمان میکارگر
 آزادی تمامی کارگران زندانی از جمله محمود صالحی و  ما خواهان- 4

منصور اصانلو، شناسایی و مجازات عاملين ترور مجيد حميدی، و منع 
  !هستيمهرگونه پيگرد قضایی در مورد آنان 

 حق تشکل مستقل ، برپائی اجتماعات و اعتصابات کارگری، حق کار، -  5
- ، حق بهداشت و درمان رایگان به مثابه حقوق پایهحق مسکن، حق تحصيل

  !  ای و مسلم کارگران و زحمتکشان ایران ميباشد
 ما ضمن دفاع ازجنبش دانشجویان خواهان آزادی بی قيد وشرط تمامی - 6

( های ایران در حوادث اخيرزندانيان سياسی بویژه دانشجویان دانشگاه
  ! ی عليه نظام ستم شاهی هستيمروز تاریخی و به یادماندن) شانزدهم آذر

 ما فشار و اخراج مهاجرین افغانستانی و سایر کارگران را قویآ محکوم - 7
  !  کنيم می
های به حق جنبش زنان، خواهان برابری  ـ ما ضمن دفاع از خواسته8

- دستمزد کارگران زن و مرد و رفع هرگونه ستم جنسيتی در سطح جامعه می

  !باشيم
  ! ها هستيمنوعيت فوری کار کودکان در همه عرصه ما خواهان مم- 10

عدم دخالت نيروهای نظامی، اطالعاتی، امنيتی و انتظامی  ما خواهان - 11
  !در امور کارگری هستيم

های مستقل اجتماعی  ما خواهان رفع هر گونه فشار و تهدید بر تشکل- 12
 ! سياسی هستيم–

  !ی کارگران زنده و پایدارباد اتحاد و همبستگی جنبش جهان
  !یاد تمامی جانباختگان جنبش کارگری گرامی باد

  !زندانی سياسی آزاد باید گردد 
  داری جمهوری اسالمی ایراننابود باد رژیم سرمایه

 1386  بهمن – 2008ژانویه 
      استراليا–کميته همبستگی با کارگران ایران .1
   تورنتو کانادا–کميته حمایت از کارگران ایران .2
   نروژ–نون حمایت از کارگران ایران کا.3
    سوئيس –جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی .4
   فرانسه–کميته همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران .5
    کلن–کانون همبستگی با کارگران ایران .6
   فرانکفورت و حومه –کانون همبستگی با کارگران ایران .7
   هانوفر–کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران .8
    هامبورگ–کميته همبستگی با کارگران در ایران .9

    استکهلم–کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد .10
    برلين– جنبش کارگری گروه همبستگی با.11
  اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران.12
  ویسی انجمن کارگری جمال چراغ.13
   )سوئد (  گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ایران .14

………….……………………….. 
 کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

ابراهيم لطف اللهی ، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج ، روز  
اشت، و به مدت  دی ماه در جلسه امتحان، توسط نيروهای اطالعات بازد16

 دی، به 18وی سپس روز .  روز در بازداشتگاه اطالعات نگهداری شد2
  . زندان سنندج انتقال یافت و توانست با خانواده اش مالقات کند

در روز مالقات، او روحيه بسيار :" اسماعيل، برادر این دانشجو می گوید
حتمالی به خوبی داشت و هيچ صحبتی از شرایط بازداشتگاه و شکنجه های ا

 دی، مجددا برای 20روز پنج شنبه :" وی ادامه می دهد." ميان نياورد
مالقات به زندان مراجعه کردیم، اما به ما اعالم کردند که او به دادگاه اعزام 

چنين " سروان محمدی"با این حال مسئول اعزام به دادگاه ،.  شده است
ه دادگاه نفرستاده، بعد چيزی را تکذیب کرد و گفت که کسی را به این نام ب

 دادیاری، مراجعه کردیم، آنجا هم گفتند که وی به دادگاه 4از آن به شعبه 
  ."فرستاده نشده است

 دی ماه ، به 20به این ترتيب، خانواده این دانشجوی بازداشت شده از روز 
. تمام ارگان های مربوطه مراجعه کردند، اما با پاسخ روشنی مواجه نشدند

از روز پنج شنبه به هر جا مراجعه کردیم؛ کسی پاسخ :"  گویداسماعيل می
  ."نداد و ما کامال از وضعيت برادرم بی خبر بودیم

 دی ماه، وزارت اطالعات طی تماسی با خانواده 25باالخره غروب روز 
ابراهيم، از آنها خواست که پدراو به همراه فرد دیگری، به ستاد وزارت 

(  آنجا با دادن نشانی مزار وی در بهشت محمدیهو در. اطالعات مراجعه کنند
به پدر این دانشجو اعالم کردند ، که پسرش در زندان ) گورستان سنندج

آنها می گویند . خودکشی کرده است، خانواده ابراهيم اما نظر دیگری دارند
اگر فرضيه خودکشی صحيح است، چرا وزارت اطالعات بدون اطالع "

ن نموده، آیا این عمل به دليل هراس آنها از آشکار خانواده، جنازه وی را دف
  "شدن اثر شکنجه های جسمی بر بدن ابراهيم، نبوده است؟

در قبرستان، مزاری را نشانمان دادند و :" اسماعيل لطف اللهی می گوید
گفتند پيکر ابراهيم آنجا دفن شده، در حالی که روی مزار را با بتن پوشانده 

نمی دانيم که آیا زیر آن خاک، پيکر ابراهيم است یا نه ، اما ما اصال ! بودند
  "؟

وزارت اطالعات، همچنين خانواده لطف اللهی را تهدید نمود، که اخبار 
اسماعيل،اضافه می . مربوط به مرگ مشکوک فرزندشان را منعکس نکنند

پس از نصب اعالميه های برادرم، بر دیوارهای شهر، عده ای :" کند 
  ." ، آنها را پاره می کردندناشناس بالفاصله

مرگ مشکوک ین دانشجوی کرد در زندان سنندج در حالی صورت می گيرد 
 ساله، در بازداشتگاه 27که چندی پيش نيز، زهرا بنی یعقوب، پزشک 
  .منکرات شهر همدان، به شکل مشکوکی جان باخت

ی مسئوالن نيروی انتظامی، دليل مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب را نيز، خودکش
  .عنوان کردند

با این وجود، مشخص نيست، حتی به فرض قبول فرضيه خودکشی در 
بازداشتگاه ها، چه دالیل و شرایطی باعث این اقدام از سوی این دو زندانی 

اسماعيل لطف اللهی ، در حالی که هنوز از مرگ برادر، بهت  . شده است
قوق بشری می از تمام سازمان های بين المللی و ح: " زده است می گوید

        ."او بی گناه کشته شدسئله مرگ برادرم را پيگيری کنند،خواهيم که م
  10/13 /27تاریخ                                                                     

.............................................  
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   الحاجی محمد سوهارتو
يادگار زمانی که اسالم ابزار مفيدی برای 

 طرف ديگر بود
آن، آب رودخانه , لشکر بی خدایان,بر سر کشوری که روزی برای کشتن 

هارا به رنگ خون در آوردند، چه آمد که امروز گروه بحران بين المللی 
  دن جهادی های آن باید دل برکند؟ کرتوصيه ميکند از ریشه کن 

نو ليبرالی , طرح جامع,نه شيلي، بلکه این اندونزی بود که نخستين *
  . برای حمله برق آسا به موانع آزادی بازار را به نمایش گذاشت

الحاجی محمد سوهارتو که اکنون در بيمارستانی در جاکارتا، . روشنگری
گرچه . ای نسل های کنونی نيستدر بستر مرگ افتاده است، نامی آشنا بر

این .  سال پيش بود که از قدرت به زیر آمد9 ساله است، ولی فقط 86او 
به هرحال . ناآشنایی ناشی از ضعف اطالعات عمومی نسل جوان نيست

این نسل هيتلر را می شناسد، از گوالک استالين زیاد شنيده است، از 
چ و صدام را در دادگاه جنایات خمرهای سرخ هم خبرهایی دارد، ميلسوی

  . دیده است
اما نه این نسل، نه نسل های قبل سوهارتو را هرگز در یک دادگاه جنایی 

هرچند قتل عامی را که او در اندونزی به راه انداخت، . بين المللی ندیدند
. بعد از هولوکاست هيتلر خوانده اند] genocide[بدترین کشتارعمومی 

 توصيف 20ز بدترین قتل عام های قرن  آنرا یکی اCIAحتی سازمان 
فریاد دادخواهی مردم نيز در داخل خفه شد و از طریق رسانه های . کرد

  . لمللی به گوش مردم جهان نرسيدا بزرگ بين
این . کشتار تاریخ جهان هم خوانده اند, فشرده ترین,کشتار سوهارتو را 

تا عليه دولت ملی بدان علت است که او تنها در فاصله چند ماه بعد از کود
رقم قربانيان کودتارا تا . سوکارنو، حدود یک ميليون نفر را به قتل رساند

در ,:برتراند راسل دراین مورد گفت. سه ميليون نفر هم تخمين زده اند
 12 برابر بيش از آن آدم کشته شد که طی 5 ماه در اندونزي، 4عرض 

کودتا به راه انداخت کارزارجنایی که سوهارتو بعد از  .سال در ویتنام
بطور سيستماتيک و هدف گيری شده فعالين اتحادیه ها، روشنفکران، 
هنرمندان، و همه زنان و مردانی را که گرایشات چپ و دمکراتيک داشتند 
  . هدف گرفته بود

ANDRE VLTCHEK نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در 
هنرمندان را .  به قتل رسيدندهزارها معلم,: مورد این قتل عام نوشته است

مراکز تجمع . استودیوهای فيلمبرداری را بستند. خاموش کردند
کتاب . روشنفکران را ویران کرده و به بازارچه یا پارکينگ تبدیل کردند

، مثل کامبوج بعد از خمرهای 1965اندونزی بعد از ... ها را سوزاندند
ل کشور را بستند و همه چند سا. خود را تجربه ميکرد, سال صفر, سرخ، 

رودخانه برانتاس در . کسانی را که هدف بودند، گرفتند و قصابی کردند
جاوه شرقی و بسياری دیگر از آبهای مجمع الجزیره، از انبوه اجساد 

  ,...انباشته شد ، آب آنها به گفته شاهدان سرخ فام شده بود
 از ابزار ، سوهارتو هم از ابزار خارجی و هم,اهداف,برای شناسایی 

 یک CIA نوشته است سازمان VLTCHEK. داخلي، فراوان بهره برد
 نفری از اعضای حزب کمونيست در اختيار کودتاچيان 10000ليست 

در داخل عالوه بر نيروهای نظامی و امنيتی که در . قرار داده بود
نظم نوین،  هدف های تعيين شده را ميزدند، ، چارچوب برنامه فاشيستی 

اینجا بود که پای . استفاده شد, مبارزه عليه آته ئيسم,ری به نام از کارزا
نيروهای این احزاب که بطور سنتی و از . احزاب اسالمی به ميان می آید

زمان مبارزه برای استقالل، و با استفاده از دوستی و دشمنی قدرت های 
ف حاکم، جای پای وسيعی در جامعه باز کرده بودند، برای پيدا کردن و حذ

  . بی خداها  و کفار،  بسيج شدند
اتفاقا . سوهارتو بطور اخص یک دولت اسالمی تشکيل نداده بود

دیکتاتوری اومتمایل به غرب بود، بادولت های غربی بویژه 
آمریکا،انگليس و استراليا روابط بسيار حسنه ای داشت، مورد تشویق 

ش رو به افول بانک جهانی قرار گرفته بود، و حتی زمانی هم که ستاره ا
بود، وقتی کنگره آمریکا طرحی برای محدود کردن کمک مالی به دولت 
 اندونزی را مطرح کرد، رئيس جمهور وقت آمریکا، جرج هربرت بوش به

اما آن زمان رابطه عشق و نفرت . شدت با این طرح مخالفت برخاست
رهبران ، جامعه جهانی،  و رهبران اسالمي، احوال دیگری را سير 

 نو ليبرالی تبليغات گسترده ای به –امروز شبکه نومحافظه کاری . ردميک
راه انداخته اند تا بين جنبش های بنيادگرای اسالمی و جنبش های 

شاگردان مکتب آنها . سوسياليستی و چپ قرابت و خویشاوندی ایجاد کنند
در کشورهای جهان سوم، بویژه در کشورهای اسالمی این عوامفریبی ها 

اما حقيقت این است که طی نيم . اشاعه ميدهند, علم و  تحليل,ام را به ن

قرن یک ائتالف فشرده به معنای اخص بين جریان های اسالمی و قدرت 
این ها دست در . ها امپریاليستی و نيروهای مدافع سرمایه جریان داشت

دست هم به کشتارها دست زده اند، کودتاها کرده اند، دولت های ملی را 
ائتالف دیکتاتورها، حاميان غربی . دیکتاتوری ها را برکشيده اندزیر و 

آنها و نيروهای اسالمي، نقش مهمی در به عقب راندن نيروهای مدرنيته 
  . بازی کرده است

اما این فقط . بهانه ی ائتالف دردوره آغازین سرکوب، جنگ سرد بود
يست یک دهه بعد با اینکه دیگر از حزب کمون. بخشی از حقيقت است

. خبری نبود سوهارتو قتل عام در تيمور شرقی را به راه انداخت
ANDRE VLTCHEK در مورد تعداد قربانيان این قتل عام رقم 

 نفر ذکر ميکند که برابر بود با یک سوم جمعيت این ملت 200000
به نوشته او عليرغم اینکه رهبران تيمور شرقی پالتفرمی مالیم، . کوچک

تی داشتند، سوهارتو در این مورد نيز از کارت ملی و غير سوسياليس
تشکيل یک کوبای دیگردر سواحل خود : " جنگ سرد استفاده کرد و گفت

  .".را تحمل نخواهيم کرد
اشتراک منافع نيروهای اسالمی و قدرت های حاکم و حاميان غربی آنها 
. در سرکوب نيروها ی مترقی از الزامات جنگ سرد فراتر ميرفت

ه بالفعل یا بالقوه ميتوانستند مسير دمکراسی را باز کنند، یک نيروهایی ک
ائتالف . تهدید استراتژیک برای هردو طرف این ائتالف محسوب ميشدند

موضعی آنها در سرکوب نيروهای ترقيخواه، بيش و پيش از مسایل 
  . ژئوپلتيک، از ضدیت آنها با دمکراسی مایه ميگرفت

ا فعاليت حزبی نيروهای اسالمی موافق به همين جهت سوهارتو با اینکه ب
نبود و به آنها اجازه فعاليت رسمی هم نداد، اما بعد از کودتا،  سران حزب  
معصوميه را که در دوره سوکارنو به زندان افتاده بودند آزاد کرد و دست 
جناح تندروی اسالمی و طرفدار برقراری قوانين شریعه، یعنی 

سازمان سيا نيز . باز گذاشت, رده بی خدایانرا برای قتل گست, داراالسالم,
از سال ها قبل با معصوميه همکاری کرده و به کمک آنها عليه حکومت 

کمک های سيا به این گروه، در . سوکارنو شورش به راه انداخته بود
زیرا گروه مزبور با اینکه معتدل تر . همان زمان سوال برانگيز شده بود

اما در سياست . ی سوابق ضد آمریکایی داشتاز گروه داراالسالم بود، ول
و در کشوری که بزرگ ترین , ، قدرت  وسيله هدف را توجيه ميکند

اکثریت مسلمان جهان را در خود جای داده بود و احزاب اسالمی پر 
نفوذی داشت و عليرغم همه اینها اکثریت نيروهای سازمان یافته و 

بزاری برای سرکوب این چه ا. روشنفکران به گرایش چپ تعلق داشتند
  . نيروها بهتر از اسالم و گروه های اسالم گرا

قدرت های بزرگ . گروه های اسالم گرا، به فکر قوانين شریعه بودند
غربی به فکر کشورگشایی برای سرمایه،  و سوهارتو به فکر قدرت و 

نایل شدند ، که هنوز هم , آنها در ائتالف با یکدیگر به فتوحاتی. غارت
 می کنند رازهای آن را مخفی نگه دارند و تااندازه زیادی هم موفق تالش

نه شيلي، بلکه این اندونزی بود که نخستين طرح جامع، نو . شده اند
. ليبرالی برای حمله برق آسا به موانع آزادی بازار را به نمایش گذاشت

و فعال در رابطه پرفراز و نشيب د.کمی پائين تر به این مساله می پردازیم
  . است، ميمانيم, برکت خيز,سوی ،جنگ با ترور،  که برای هردو طرف 
  .بنيادگرایان هم از توبره خوردند هم از آخور

سوهارتو در سال های بعد با نيروهای اسالمی درگيری هایی داشت و در 
 سران دارالسالم را به زندان انداخت و تشکيالت آنها را تار و 70دهه 

سط یک دیکتاتوری فاسد و خونریز این گروه را اما سرکوب تو. مار کرد
مثل افغانستان، ریشه های بمب بالی را باید . نه تضعيف بلکه تقویت کرد

  . در رابطه عشق و نفرت دیرین دو طرف ، جنگ با ترور، دنبال کرد
 نوشت تاریخ 2005 در گزارشی در سال ICCگروه بحران بين المللی 

 شبکه جهادی های وابسته به این جریان  ساله داراالسالم نشان ميدهد55
حتی اگر تک تک . چنان ریشه دوانده اند که نمی توان آنها را از بين برد

رهبران این حزب دستگير شده و از صحنه خارج شوند، باز نسل جدیدی 
این گروه درگزارش مزبور با . حول ایدئولوژی ارتجاعی آن گرد می آیند

نيادگرایان، پيشنهادهایی فنی برای محدود قطع اميد از مبارزه قطعی با ب
کردن آنها ميدهد تاحداقل اندونزی هم مثل افغانستان به مرکز بين المللی 

  . صدور جهادی ها تبدیل نشود
: سوالی که گروه بين المللی بحران باید به بررسی آن بپردازد این است

 اش،  ساله و حتی قدیمی تر احزاب اسالمی55کشوری که عليرغم سابقه 
 آنقدر  آته ئيست  و طرفدار حقوق مدنی و البته مخالف 60در نيمه دهه 

بوجود آورده بود که برای سرکوب شان آنها را از هوا , با  قوانين شریعه
زیر آتش گرفتند، چه استحاله ای را از سر گذراند که حاال باید حتی اميد 

وان را در خيابان نجات از شریعتمدارانی که سر بریده دختران بی گناه نوج
  و بيابان می اندازند از برنامه خارج کرد؟ 
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 60بخشی از پاسخ البته به ریشه کن کردن نيروهای مدنی در همان دهه 
محسوب ,  وسيله- آمریکا و سوهارتو-اسالم گراها برای  اهداف. مربوط است

آمریکا و سوهارتو نيز برای اسالم . ولی عکس آنهم درست است. ميشدند
  .  ، وسيله به شمار می آمدندگراها

مشکل اصلی در خود  هدف و استراتژی است، نه . اما این پاسخ کافی نيست
 که تحليل های مفيد برای قدرت ICCاگر گروه معتبر . در  وسيله  و  تاکتيک

های سياسی حاکم تهيه ميکند، به ليست فاسد ترین حاکمان دهه های اخير که 
 تهيه شده نگاهی بيندازد، به Transparency Internationalتوسط 

  : ليست این است. یک نکته کليدی ميرسد
  1967-98اندنزوي، . ميليارد دالر 15 - 35سوهارتو *
  1972-76فيليپين، . ميليارد دالر 5 -10: فردیناند مارکوس*
  1965-97زئير، .  ميليارد دالر5 :موبوتو سسه سکو*
  1993-98یه، نيجر.  ميليارد دالر2-5: سانی آباچا*
  1989-2000يليارددالر،یوگسالوي،  م1: اسلوبودان ميلوسویچ*
  1971-86هائيتي، .  ميليون دالر300-800: کلود دواليه-ژان *
  1990-2000پرو، .  ميليون دالر600: آلبرتو فوجی موری*
  1996-7اوکرائين، .  ميليون دالر114-200: پاولو الزارنکو*
  1997-2002نيکاراگوا،. ليون دالر مي100: آرنولدو آلمان*
  1998- 2001فيليپين، . 1998-2001:جوزف استرادا*

نه از نظر ارقام که فقط ناظر بر اتهام های رسمی از .  ليست تکان دهنده است
اختالس هاست و ابعاد واقعی فساد را نشان نميدهد، بلکه به خاطر اینکه 

ه جز یک نفر، ميلسویچ که با نزدیک به اتفاق این حاکمان فاسد، یعنی همه ب
صندوق بين المللی پول کشمکش هایی داشت، همان عواملی بودند که ، هدف 
. و  استراتژی،  قدرت های بزرگ سياسی و اقتصادی را به اجرا گذاشتند

دمکراسی غربی و جهان ,بيشتر آنها به عنوان سمبول، نماینده یا کارگزار 
از آنها رسما ماموریت داشتند جنبش های بسياری . به مردم معرفی شدند, آزاد

دموکراتيک، سکوالر،  ملی گراو ترقيخواه را قلع و قمع کنند و بسياری از 
آنها سر این نيروها را به سيخ کشيدند و به حاميان خود تقدیم کردند تا مثال 
فيليپين پایگاه نظامی آمریکا و کلنی جدیدی بماند که بزرگ ترین صادرات 

تاساندینيست .. لفت و نيروی کارارزان بعالوه ی جهادی هاست اقتصادی اش ک
ها به زیر کشيده شده و مالکان و دالالن سابق شرکت های بين المللی به قدرت 

فوجی موری که اکنون به خاطر نقض حقوق بشر در دادگاه محکوم . بازگردند
شده است، فقط به خاطر کشتار چریک های توپومارو مورد تمجيد قرار 

شوک فوجی، را به دستور صندوق بين المللی پول به ,رفت، وقتی هم که نگ
او در دادگاه پر . اجرا گذاشت به عنوان یک قهرمان برای او هورا کشيدند

بر سر , بيراه نمی گفت وقتی به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم و تورم
يو پاولو الزارنکو شریک دزدی های خانم یول. دادگاه فریاد می کشيد

 از برنامه ریزان  انقالب نارنجی  Yulia Tymoshenkoتيموشنکو 
آن دو نيمی از منافع خصوصی کردن . اوکرائين و نخست وزیر کنونی آن است

صنعت و تجارت را در جيب خود ریختند و آمریکا نام یکی و روسيه نام 
  . دنددیگری را به عنوان سارق و قاچاقچی پول به اف بی آی و پليس اینترپل دا

وقتی این افراد فاسد با یک برنامه سياسی و اقتصادی مبتنی بر غارتگري، به 
عنوان نماینده دمکراسی معرفی ميشوند، چه جای حيرت اگر بنيادگرایان 

و وقتی که راه پيشروی به سوی . مرتجع نيز خود را نماینده عدالت بخوانند
ا به سنگالخ تبدیل دمکراسی و آینده ای روشن نيز با کشتارها و سرکوب ه

شده ، جای حيرت نيست که دعوت بنيادگرایان به پسروی و بازگشت به 
  . اعماق تاریخ ، مقبوليت پيدا کند

بنيادگرایان هم از توبره خوردند، هم از آخور و قدرت های بزرگ بين المللی و 
سرمایه داران هم توبره آنها را در مسير راه با سر نيروهای ترقيخواه و 

ر پر کردند، هم آخور آنها را با حمایت از دیکتاتورها و پوپوليست های سکوال
  . فاسد و انباشتن جامعه ازفالکت و ریاکاری و بی حقی عمومی پر نگه داشتند

   .مافيای برکلی و سناریوی شيلی
ست همان زمان که سوهارتو طرح فاشيستی نظم نوین  خود را پيش می برد 

ا فرمانداری ها و شهرداری ها را تحت کنترل و دستگاه های دولت از راس ت
نظاميان آدمکش قرارداده و احزاب و پارلمان و اتحادیه ها و روزنامه های 
مستقل را تعطيل کرده و کشتارهای خونين را به راه انداخته بود، یک گروه از 

به , Berkeley Mafia,اقتصاد دانان آمریکایی معروف به مافيای برکلی 
همراه داشتند که دو دهه بعد "  بسته اقتصادی"آنها یک . شدنداندونزی وارد

از کفر ابليس هم مشهور تر شد و به کمک شبکه های جهانی قدرت و ثروت 
که از دانشگاه ها تا رسانه ها را تحت کنترل خود در آوردند به عنوان  عقل 

   .نئوليبراليسم      :به خورد مردم داده شد, سليم
ندونزی به اجرا در آمد نه فقط به لحاظ مضمون اقتصادی و سناریویی که در ا

طرح های تعدیل ساختاری و خصوصی کردن ها و غيره، بلکه حتی در شکل 
کودتا توسط فردی نزدیک به سوکارنو و : هم دقيقا به شيلی شباهت داشت

از مدت ها قبل و از . حمایت مخفی از نظاميان باالرتبه در ارتش طراحی شد
 کمک سازمان سيا تدارک وسيعی برای برآمد این نيرو صورت  با50دهه 

فتح سياسی از طریق سرکوب برق آسا ولی همه جانبه پيش رفت . گرفته بود
و در وحله نخست در هم شکستن اتحادیه ها و هر نوع ساختار قادر به حمایت 

فتح . از منافع ملی و قادر به مقاومت در برابر سرمایه را هدف گرفت
پيش رفت که به صورت " مافيای اقتصاددانان" تحت مدیریت متمرکز اقتصادی

برخی از تحليل گران حتی نوشته . مستشاران دوران استعماری عمل ميکردند
اند حزب کمونيست اندونزی که به لحاظ بزرگی سومين حزب کمونيست جهان 
بود و در داخل کشور به لحاظ نيرو حداقل همردیف حزب حاکم و احزاب 

ی بود، هرچند متمایل به چين محسوب ميشد اما مثل حزب سوسياليت اسالم
شيلی گرایش به اروکمونيسم داشت و تالش ميکرد از طریق پارلمانی به قدرت 

  . برسد
را به عنوان شعار خود انتخاب کرده است، "  آزادی"نئوليبراليسم در حاليکه  

نزی و شيلی با عموما با محدود کردن دمکراسی و در موارد اخص مثل اندو
نتایج برنامه اقتصادی که به کمک این . اسی راه خود را گشودفاشيسم سي

جنایت تاریخی در اندونزی پياده شد چه بود ؟ فساد حيرت انگيز خاندان 
سوهارتو که تا هم روز کش و قوس های قانونی مربوط به آن ادامه دارد، 

ورد تمجيد قرار شاخص های رشد ی که به خاطر آن سوهارتو م,بهتر از 
به چند رقم توجه کنيد که . گرفت، واقعيت این برنامه را به نمایش ميگذارد

VLTCHEKبه دست داده است، توجه کنيد  :  
 ميليارد دالر تخمين ميزنند که 45ثروت سوهارتو و خانواده اش را بيش از 

خانواده سوهارتو . بيش از مجموع بودجه بانک جهانی و سازمان ملل است
 متر مربع 100000 کيلومتر مربع امالک دارند که 36000اندونزی در 

.  درصد زمين های تيمور شرقی جزو آن است40بهترین زمين های جاکارتا و 
 ميليارد دالر از 73 سال دیکتاتوری سوهارتو بيش از 32گفته ميشود طی 

اختالس شخصی سوهارتو از اموال عمومی . طریق خانواده اش باال کشيده شد
.  ميليارد دالراست15 -35ه در گزارش سازمان بين المللی شفافيت ذکر شده ک

همه اینها در حالی است که حقوق رسمی سوهارتو در آخرین سال حکومتش 
برخی از کسانيکه که با مافيای برکلی !  دالر آمریکا بود1764فقط ماهی 

چگونه همکاری ميکردند اسناد و شواهدی منتشر کرده اند که نشان ميدهد 
این اختالس ها در بطن برنامه تعدیل و خصوصی کردن و همراه آن آغاز شد 

اما مافيای حاميان سوهارتو در خارج و داخل کشور این پرونده . و پيش رفت
ها را هم ماستمالی کرده و ميکنند، زیرا بعد از خيزش یک جنبش گسترده 

 نخبگانی که این عليه سوهارتو به سرعت او را از قدرت بيرون کشيدند،اما
حکومت سياه را اداره ميکردند پشت دولت جدید که با اصالحاتی روی کار آمد 

.  مثال جالبی به دست ميدهدVLTCHEK. موقعيت خود را حفظ کردند
 ميليون دالر خسارت به 106اندونزی مجله تایم را به پرداخت " دادگاه عالی"

 نوشته بود 1999ای در سال دیکتاتور محکوم کرد زیرا این نشریه در مقاله 
سوهارتو و خانواده اش در طول دوران دیکتاتوری ميليون ها دالر ثروت 

دولت اندونزی پيشنهاد های سازمان های بين المللی برای کمک . اندوخته اند
به این دولت در شناسایی اموال سوهارتو و بستن حساب های او در خارج و 

زی را رد کرد و این پيشنهادها هرگز در اعاده پول ها به خزانه دولت اندون
دولت کنونی حتی پرونده اختالس از خزانه . رسانه های عمومی انعکاس نيافت

همه اینها در حالی است که . وضع جسمانی نامناسب، بست, دولت را به بهانه 
مقامات برجسته داخل و خارج برای ادای احترام به دیکتاتور به بستر مرگ او 

  . می شتابند
در حاليکه دیکتاتور آخرین نفس های خود را می کشد، زخم های ملت 

هنگام وقوع جنایت درهای داخل کشور را به . اندونزی هم چنان باز است
. بيرون و چشم خارج از کشور را بر شبه جزیره ی غرق در خون را بستند
" بعد از سقوط دیکتاتور مردم درون کشور را به بهانه جلوگيری از اشاعه 

تباه کننده گذشته به فراموشی ميخوانند و در خارج به حافظه کوتاه " یروس و
اما تاریخ . برای فراموش کردن تاریخ متوسل ميشوند" ,معتبر"رسانه های 

آن پيکر فاسدی نيست که بر روی تختی در جارکارتا آخرین نفس های خود را 
. یادش خالص شدميکشد تا بتوان آن را به گور سپرد و با لعنی از شر او و 

تاریخ زخم دیده بدون نشاندن متهمانش به روی صندلی عدالت و روشن شدن 
  . حقيقت درمان نمی شود

تاریخ خونين اندونزی در عفونتی که از اعماق زخم های بازش ميجوشد خود 
در فسادی که سراسر ساختار این کشور را فراگرفته، در : را نشان ميدهد

اسالم "  جهانی که سياستمداران فاسد یک بازو و مداخله فساد آور قدرت های
معتدل بازوی دیگر آن را تشکيل ميدهد، در گسترش جنبش های واپسگرایی 
که زمانی به بهانه بی خدا کشی،  راه را برای دیکتاتور داخلی و مافيای برکلی 
گشودند و حاال به بهانه مبارزه با همانها به صحنه سياست، و جنایت، 

  . دبازگشته ان
گویا همراه با نفس های آخر دیکتاتور، ميليون ها انسانی که در آرزوی دست 
یابی به مدنيت و دمکراسی و عدالت در اعماق این تاریخ به خون غلطيدند، 

راه ریشه .یک لحظه از گور برميخزند و با نگرانی به این صحنه مينگرند
ی تکنيکی گروه کردن بنيادگرایی و دیکتاتوری و فساد دولتي، پيشنهادها

بحران بين المللی نيست، بازگشت وجدان های آگاه و آزادی است که در آن 
  . سال های خونين به دست ائتالف دو طرف جنگ با ترور به گور سپرده شد

                                                           برگرفته از سایت روشنگری

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



 10

 ، سمبل باورهای طبقه بالند»مانيفست حزب کمونيست«

 
  »مانيفست حزب کمونيست« مين سال تصویب -١٦٠به مناسبت 

 گاتوفسکـئی، کاوشگر افتخاری معدن اتحاد شوروی،. آ
 شيزلی. م. ا: برگردان .شهرپریوزیورسک

 کارل ، از زمانی که٢٠٠٨ و آغاز سال ٢٠٠٧با پایان یافتن سال 
-مارکس و فریدریک انگلس، اولين برنامه علمی کمونيستها

سال ١٦٠ را نوشته و منتشر کردند،-»مانيفست حزب کمونيست«
. مانيفست در کنگره اتحادیه کمونيستها تصویب شد. می گذرد

همانطور که مارکس و انگلس می نویسند، آن زمانها، شبح  
همه « در آمده بود و کمونيسم، بر باالی سر تمام اروپا به پرواز

با این شبح، متحد شده " مبارزه مقدس"نيروهای کهنه اروپا برای 
کارگران جهان «، شعار"مبارزه مقدس"در نقطه مقابل این . »بودند

، همان »مانيفست حزب کمونيست«. ، مطرح شد»!متحد شوید
وقت، پرولتاریا را به علم شکست ناگـزیر مبارزه طبقاتی با سرمایه 

 وقوع انقالبات پرولتری مسلح ساخت، اهداف و وظایف داری و
والدیمير ایليچ «. جنبش انقالبی پرولتری را تعيين و مشخص کرد

جهان بينی نوین، شامل تمامی جوانب : لنين در این باره می نویسد
توالی ماتریاليستی، همه عرصه های زندگی اجتماعی، دیالکتيک به 

وری مبارزه طبقاتی و نقش عنوان آموزش همه جانبه و عميق تئ
 جامعه - تاریخی پرولتاریای انقالبی، سازنده جامعه نوین–جهانی 

 .» با روشنی و وضوح کامل تدوین شده است-کمونيستی
---------------------------  

، یعنی، همان »اصول کمونيسم«، »...مانيفست«انگلس، بر پایه 
رت علمی و اهداف برنامه استراتژیک حزب کمونيست را بصو

تئوریک بررسی و تدوین کرد، برای اولين بار، برخی اصول و 
اقدامات تاکتيکی و استراتژیکی حزب برای تدارک گذار از سرمایه 

انگلس، در مقدمه . داری به سوسياليسم را فرمول بندی نمود
فکر «: ، می نویسد١٨٨٣چاپ سال » مانيفست حزب کمونيست«

رت از این است که، توليد اصلی مانيفست حزب کمونيست عبا
اقتصادی و جامعه مبتنی بر آن، در تمامی مراحل تکاملی خود بر 
اساس سياست و عقالنيت تاریخی آن ساخته می شود که، بر این 

سراسر تاریخ، تاریخ ) بعد از پایان جوامع اشتراکی اوليه(اساس، 
مبارزه طبقاتی است، مبارزه ای است بين استثمارگر و استثمار 

نده، مبارزه بين طبقه تحت فرمان و طبقه فرمانروا در مراحل شو
مختلف تکامل اجتماعی و اینک این مبارزه به مرحله ای رسيده 

، دیگر نمی )پرولتاریا(است که، طبقه استثمارشونده و ستمدیده
تواند بدون آزادی ابدی همه جامعه از استثمار، ستم و مبارزه 

. رهائی یابد) بورژوازی(و ستمگراز قيد طبقه استثمارگر -طبقاتی،
  .»این است چکيده اندیشه مارکس

... «: یادآور می شود» نقد اقتصاد سياسی«کارل مارکس، در 
پروسه زندگی اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه بر اساس شيوه 

تمامی روابط اجتماعی و دولتی، ...توليد زندگی مادی شکل می گيرد
دیدگاههای تئوریکی مطرح شده همه سيستم دینی و حقوقی، همه 

در تاریخ، بطور کلی همه مسائل روبنائی جامعه در تمام دورانها، بر 
  .»روی شالوده توليد مادی، یعنی زیر بنا، برپا می گردد

مارکسيسم در خالء زاده نشد، آن بعنوان تئوری علمی، با جمع 
 آوری همه تازه ها و پيشروها، با نتيجه گيری انتقادی از تجارب
رشد اجتماعی، تاریخی علمی، فلسفی و مبارزه استثمار شوندگان 
  .برای دستيابی به ایده های درخشان کمونيسم در خود، شکل گرفت

می » سه منبع و سه جزء مارکسيسم«والدیمير ایليچ لنين، در 
همه اجزاء تشکيل دهنده مارکسيسم یعنی فلسفه، اقتصاد : نویسد

کامل سوسياليسم تخيلی فرانسه، سياسی و کمونيسم علمی، ، از ت
  .اقتصاد سياسی انگليس و فلسفه کالسيک آلمان زاده شد

، طبعا، باعث »مانيفست حزب کمونيست«تکامل اجتماعی پس از 
تدقيق تئوری مارکسيسم گردید، اما، بنيان نظری آن، اصول و نتيجه 

، امروز هم همچنان تزلزل »سنگ بنا«گيریهایش بعنوان
  . دارای اهميت مبرم می باشدناپذیر،حياتی و

جهان بينی علمی مارکسيستی آزمون زمان را تحمل کرده، از زیر 
و مداحان بورژوازی، اشکال مختلف تهاجمات » ضربات مقدس«

سربلند » پليس آلمان«و » رادیکاليسم فرانسه«ریوزیونيستی، 
  .بيرون آمد

وغ خالقيت علمی و کارعملی والدیمير ایليچ لنين، نمودعينی بل
وی، از موضع . منطقی و طبيعی، غنا و تکامل مارکسيسم، بود

خالق مارکسيسم، قانونمندی و چشم انداز تکامل اجتماعی، غنای 
تئوری انقالبی، آموزشها در باره حزب و دولت شوروی را توضيح 

نظریات وی در رابطه با مبارزه دوسيستم متخالف اجتماعی، در . داد
 به سوسياليسم، در باره اصول همزیستی باره گذار از سرمایه داری

دولتها با ساختارهای اجتماعی متفاوت و بسياری مسائل دیگر، تنها 
در سایه آموزه های علمی در باره سازندگی سوسياليسم و کمونيسم 

، »صفحات تاریخ «بدین جهت، همانطور که در . زمينه رشد یافت
يترین مرحله لنينيسم عال: نوشتند، می نویسند و خواهند نوشت
امروز این شبح کمونيسم . مارکسيسم و مارکسيسم دوران ماست

نيست که در جهان به جوالن درآمده است، بلکه، واقعيتی است که، 
 لنينيسم -بيش از یک سوم بشریت جهان، با ایده های مارکيسيسم

دور نيست آن روزی که، بجای . زندگی می کند و تکامل می یابد
 بورژوازی و تضادهای طبقاتی آن، جامعه جامعه طبقاتی فرتوت

تشکيل شود که در آن جامعه، تکامل آزاد هر کس، شرط تکامل همه 
  .، دیر یا زود آن روز فراخواهد رسيد»...خواهد بود

بگذار طبقات «: »مانيفست حزب کمونيست«و این است هشدار ... 
نه ، تا کنون »... حاکم از ایده و عمل سوسياليسم بر خود بلرزند

تنها ارکان بورژوازی جهانی، حتی مدافعان سرسخت و انواع 
  . نوکران همنوای آن، تاب تحمل آنرا نداشته اند ليبرالها و

برای درک این اثر گرانبهای مارکس و انگلس، نيازی به تخصص 
مانيفست « واضح  فوق العاده نيست، فقط با خواندن توضيح ساده و

ه، مفاهيم بسيار ساده و روشن ، می توان دریافت ک»حزب کمونيست
آن، برای هر کسی که از پيش به خود فریبی ایئولوژیک گرفتار 

، نه تنها »مانيفست حزب کمونيست«. نشده باشد، قابل درک است
حاوی تئوری انقالبی، حتی رهنمود عمل می باشد جائی که، در آن، 

نيروهای مولد اجتماعی در مرحله معينی از رشد «: گفته می شود
خود به تقابل با روابط توليدی موجود می رسند و یا، اینکه روبنای 
. اجتماعی متناسب با نوع مالکيت را، در درون خود رشد می دهد

اشکال تکامل نيروهای مولده، این روابط را به زنجيرهای خود 
، در رابطه با هستی و شعور ١٨٤٧انگلس در سال . »تبدیل می کند

ست که شيوه زندگی مادی آنها را تعيين این شعور مردم ني«: نوشت
فکری می کند، برعکس، شيوه توليد مادی است که شعور سياسی و 

، شماره »سووتسکایا راسيا .»آنها را معيين می سازد
  ٢٠٠٨ ژانویه سال ١٠                                  ،)١٣٠٧٣(١

.............................................  
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  *اه ديدگ* 
 درباره انديشه خسرو گلسرخی

 هژير پالسچی
نگار و فعال سياسی  خوانيد پاسخ هژیر پالسچی، نویسنده ، روزنامه متنی که می

  ..است به سواالتی که درباره خسر گلسرخی از او شده است
 شاهرخ عزیز

اثرگذار و پویا و بالنده آغاز شود و بماند و » اثر«اميدوارم . سالم و پاینده باشی
من اما ترجيح می دهم ابتدا یک مورد را . »قدم نو رسيده مبارک«این یعنی مثال 

 .تذکر بدهم و بعد پاسخ سواالت را بنویسم
به باور من شناختی که از علی و حسين در ایران می توان سراغ گرفت، شناختی 

و اصال طبيعی است در سرزمينی که پاسخ هر . است از وجه اسطوره گی اینان
رای رهایی و عدالت از مزدک و بابک تا همين امروز کند و زنجير و زندان تالشی ب

و مرگ بوده است، در سرزمينی که عدالت خواهی اش در قامت مزدک قتل عام 
شده، استقالل خواهی اش در قامت بابک مثله شده، عرفان رهایی خواهانه اش 

ودالی اش در حتا، در قامت حروفيه و منصور حالج بر دار شده، جنبش ضد فئ
قامت باب و طاهره ی قره العين به دست مير غضب سپرده شده، مشروطه اش 
استبداد خور شده، جنبش ملی شدن صنعت نفت اش سقط جنين شده، انقالب پنجاه 
و هفت اش مالخور شده و اصالحات حکومتی اش از حسنک وزیر و دوران قجر تا 

ظه کاری و مالحظه خواهی در امروز اساسا مرده به دنيا آمده؛ آنچنان محاف
آسته برو، آسته بيا که «: ناخودآگاه ملی جاگير شده باشد که ضرب المثلش بشود

و سویه ی دیگر همان » زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد«یا » گربه شاخت نزنه
آسایش دو گيتی تفسير این دو حرف «: عرفان در قامت تسليم طلبانه اش بشود

 .«با دشمنان مدارابا دوستان مروت / است
در چنين جامعه ای با این مختصات که سرتاسر صفحات تاریخ اش سرشار است از 
سرکوبی مداوم و دنباله دار، باید هم مردمان اش اینچنين اسطوره ساز و اسطوره 

از آن رو که اسطوره، وجهی از باور است که نماد تجسد آن چيزی . پرور باشند
مردمان رویاهای خود را در قالب اسطوره . د باشنداست که مردمان دوست می دارن

. در سياوش مظلومانه قربانی می شوند و بر حق می مانند. ها فرا چنگ می آورند
در کاوه بر ظلم . در رستم پهلوانی می کنند و دیو سپيد را به زانو در می آورند

عادل می در علی تنها می مانند و . زمانه می شورند و از تخت به زیر می کشندش
و در حسين با سياهی و بدی و نکبت بيعت نمی . شوند و صبوری پيشه می کنند

من همه ی اینها را نشان این می دانم که . کنند و بر عقيده می مانند تا دم مرگ
مردم این سرزمين در ناخودآگاه جمعی خود آزمندانه آرزو دارند بر حق و دالور و 

ند و هر بار که برخاسته اند تا چنين باشند، شورشی و عادل و صبور و استوار باش
استبداد و ارتجاع و استثمار و استعمار دست در دست هم، چونان یک تن واحد بی 

 .رحمانه و دد منشانه آنان را از دم تيغ گذرانيده اند
چنين است که از دیرباز تا همين امروز هر کسی که قدمی در مسير دشوار رهایی 

رداشته و ضربه ی جالدان مسلط نوش کرده است، خيلی خواهی و عدالت طلبی ب
زود در باور جمعی مردم و حتا رهایی خواهان و عدالت طلبان دیگر که از مردم 
جدا نيستند، از وجوه انسانی خود برکنده شده و تبدیل به یک اسطوره ی تمام عيار 

ین ا. اصال خود همين خسرو گلسرخی نمادی از چنين پيش آمدی است. می شود
مانند حسين تا آخرین دم می ایستد و چون آن » جان بر کف«گلسرخی است که 

انگار آن کسانی که در پی شکنجه گاه ها توان . دیگران با ظلم زمانه بيعت نمی کند
ایستادگی را از کف می دهند، همان کسانی اند که در نی نوا از سپاه کوچک حسين 

 که در دادگاه اینان را به محاکمه می کشند روی برگرداندند و بازگشتند، انگار آنان
 .همان یزیدیان و شمریان زمانه ی خودند

این نوع برخورد اسطوره ساز و اسطوره پرور با تاریخ، گرچه دل فریب و زیبا و 
از آن پيشتر قابل درک است اما به باور من ریشه ی بسياری از تيره روزی ها و 

گلسرخی قهرمانی همه چيز تمام می شود وقتی که . سياه بختی های امروز ماست
باید به دروغ گفت که اختالفات خانوادگی اش برای این بوده که در خدمت مبارزه 
ی انقالبی باشد، باید حتا بدترین شعرهای او را به تمامی حفظ کرد، باید باور داشت 

همين باور به کسانی . که گلسرخی در طول زندگی خود هيچ اشتباهی نکرده است
بر » قهرمان«و » همه چيز تمام«ه انقالب مردم را مصادره کردند ميدان داد که ک

شانه های مردم سوار شوند و تا آنجایی باال بروند که دست هيچ کس به قوزک پای 
 .مبارکشان هم نرسد

وقتی آن دیگران چنين باید سرافکنده ی تاریخ باشند که تا همين امروز مورد لعن 
، فراموش می شود که انسان یعنی موجودی که پوست و و نفرین قرار بگيرند

گوشت و عصب و استخوان دارد، یعنی وجودی چند ساحتی و کنگره ای با روحيه 
و همين شناخت تک ساحتی از . ها و توان ها و انرژی ها و استعدادهای متفاوت
می . می شود یا سياه، یا سفيد. انسان می شود غيبت رنگ خاکستری در نگاه ما

می شود نگاهی که باز همان مصادره کنندگان از آن . ود خير مطلق و شر مطلقش
 .باال کشيدند

وقتی اشقيای آن بيدادگاه فرمایشی می شوند نشانه ی آنکه همه چيز آن حاکميت 
است، نتيجه ی انقالب نه روندی رو به رشد با حفظ دستاوردهای » شر مطلق«

یران کردن همه چيز و بازتوليد همان نيک گذشته و دور انداختن نکبت ها که و
اساس «را » ویرانگری«همانگونه که خود گلسرخی در شعری . نکبت ها می شود

گلگونه های «بدون » هر آنچه ساختند«می داند و ویرانی » نوید آبادی«و » نبرد
درست در چنين فضایی کانون پرورش فکری کودکان و . را می خواهد» فسرده

محل جوالن هنر و ادبيات معترض و بالنده بوده است و همين نوجوانان که زمانی 
عباس سماکار و طيفور بطحایی و رضا عالمه زاده از آن سربر کشيده اند، به 

روزنامه ی کيهانی که همين خسرو گلسرخی از . سازمانی ابتر و اخته بدل می شود
 و جوخه های آن برمی روید، می شود ارگان اعتراف گيران و یاوران تاریکخانه ها

رادیو و تلویزیونی که آنقدر امکان دارد تا در آن هنر و ادبيات معترض ببالد . ترور
. به صدا و سيمای قطب زاده و هاشمی و الریجانی و ضرغامی فروکاسته می شود

، »سياه نمایی«، سينمای موج نو می شود »غربزدگی«نقاشی مدرن می شود 
و » غنا« موسيقی پاپ می شود ،»بت سازی جدید«مجسمه سازی می شود 

» هر آنچه ساختند«انقالب به جای ساختن و آفریدن، . باال می گيرد» ویرانگری«
 .را ویران می کند

کينه و نفرت آنچنان چشم ها را کور می کند که فراموش می کنيم همان بيدادگاه 
های فرمایشی، بدون هيات منصفه و وکيل مدافع و پشت درهای بسته با 

رانی همه خودی، این بار در قامت دادگاه های انقالب که باید نمادی از تماشاگ
و فراموش می کنيم که در کنار ناجی و خسروداد . دادگری باشند، بازتوليد می شود

و نادری پور و آرش که سفاکند و خونریز، وزیر آموزش و پرورش و وزیر 
 روانه ی ميدان تير کشاورزی و شهردار تهران و ریيس رادیو و تلویزیون را هم

البته هنوز آن زمان به این بلوغ نرسيده ایم که از اساس با حکم اعدام . (می کنيم
چه سرنوشت غم انگيزی است که ). مخالف باشيم و در جهان هم چنين نيست هنوز

را بر تخت نشانده ایم و به او اجازه می دهيم با » خيری مطلق«نمی دانيم وقتی 
شر « خواست رفتار کند و حتا برایش َکل می کشيم، این هرگونه که» شر مطلق«

هر روز گسترده تر می شود و یاران خودمان را به زودی زود بر همان » مطلق
صندلی ها خواهيم دید که رج به رج روانه ی کشتارگاه ها و گورهای بی نشان می 

ه باشم و این مقدمه کمی مطول شد اما گمان می کنم که الزم بود آن را نوشت. شوند
 :حاال می پردازم به پاسخ سواالت

ابتدا بگویم که ممکن است به دليل زیستن در داخل ميهن نتوانم به اندازه ی  _ 2
کافی در پاسخ گفتن به این سوال صریح و شفاف باشم با وجود این تالش می کنم 

گذرا منظورم را به صورت کامل بيان کنم و البته این را هم همين اول کار کوتاه و 
بنویسم که من سوسياليسم را ایدئولوژی نمی دانم بلکه آن را یک روش و متد می 

 .شناسم
به باور من گلسرخی و تمام کسانی که نه تنها از علی و حسين بلکه از 
اسپارتاکوس و مزدک و مانی هم به عنوان سوسياليست یاد کرده اند، به خطا رفته 

م روشی است مربوط به جهان مدرن، پس من هم بر این باورم که سوسياليس. اند
تالش برای آشتی . نمی تواند ربطی به جهان پيشامدرن و انقالبيون آن داشته باشد
سوسياليسم دین و . ميان اسالم و سوسياليسم بر همين اساس تالشی عبث است

ایدئولوژی نيست که ناقض اسالم، یهودیت، مسيحيت یا هر باور مذهبی دیگری 
ه که سوسياليسم در مورد خوردن شراب و آداب زناشویی سکوت همانگون. باشد

به همين دليل است . کرده، اسالم هم در مورد دانش مدرن حرفی برای گفتن ندارد
که جمهوری اسالمی با تمام تالشی که در دوران حاکميت اش برای اسالمی کردن 

رباش را سرکوب دانشگاه ها انجام داده، تنها موفق شده دانشجویان دگراندیش و دگ
 .کند و در برخی موارد جداسازی جنسيتی و پوشش اجباری را رسميت دهد
انسان . درست اینجاست که باید روشن کنم تعریف من از انسان غيرمذهبی چيست

غيرمذهبی به باور من انسانی نيست که لزوما به خدا اعتقاد نداشته باشد یا 
که اگر خودش بر اساس باورهای انسان غيرمذهبی انسانی است . مسلمان نباشد

دینی اش مشروب نمی خورد، نخواهد که همه ی انسان ها هم مشروب نخورند و 
انسان غيرمذهبی انسانی است . نداند» حد«هرکس که مشروب خورد را مستحق 

به » رجم«و » قصاص«و » حد«و » تعزیر«که نخواهد همه ی جهان را به زور 
بر همين پایه است که من استالين و . ارد، ببردبهشت موعودی که به آن اعتقاد د

ژدانف و پل پوت را مذهبی می دانم و در مقابل کليسای انقالبی آمریکای التين را 
چرا که انسان غيرمذهبی حتا نمی خواهد همه ی انسان ها را به زور . غيرمذهبی

ت در اینجاس. به سعادت برساند» ب.گ.کا«و » گوالک«و » حزب طبقه ی کارگر«
که به نظر من باید مارکس فيلسوف را از مارکس جامعه شناس و اقتصاددان جدا 

آیا برای باورمندی به شيوه ی عمل سوسياليستی حتما باید ثابت کرد که خدا . کرد
وجود دارد یا نه؟ آیا اعتقاد داشتن یا نداشتن به خدا یک امر شخصی نيست؟ همه 

 می دهم در مورد شخصيت های تاریخی ی اینها را نوشتم که نتيجه بگيرم ترجيح
 .چون امامان شيعه با نگاهی غيرمذهبی قضاوت کنم

اگر بخواهم در پاسخ به این سوال تنها به صورت مجرد خسرو گلسرخی  _ 3و  1
را بررسی کنم می توانم به این اشاره کنم که گلسرخی در خانواده ای مذهبی و در 

از انقالبيون مسلمان بازمانده از جنبش کنار پدربزرگی رشد کرده که روحانی و 
در اشعار گلسرخی هم ارادت بی حد و حصر او را به انقالبيون . جنگل بوده است

جنگلی به وضوح می توان دید و احتماال روایتی که گلسرخی از پدربزرگش در 
اما می خواهم به بهانه ی این . مورد امامان شيعه شنيده، روایتی انقالبی بوده است

 .ش به مسئله ی مهم تری بپردازمپرس
زمانه، زمانه . باید دید گلسرخی در چه زمان و مکانی چنين سخنی گفته است: اول

ای است که مذهب نه تنها از تریبون های رسمی تبليغ نمی شود بلکه با تبليغ شدید 
از سوی دیگر مسلمانان شانه به شانه ی . پان آریانيسم حتا کم رنگ هم شده است

بنيادگرایانی چون نواب . ن چپ مارکسيست در ميدان مبارزه حضور دارندمبارزا
صفوی و آیت اهللا سعيدی هستند که اولی تيرباران شده و دومی زیر شکنجه جانش 

مسلمانان مدرن و رفرميست و ليبرالی هستند مانند مهدی . را از دست داده است
سلمانان مدرن و انقالبی و م. بازرگان و یداهللا سحابی که روانه ی زندان شده اند

چپگرایی هستند مانند محمد حنيف نژاد و سعيد محسن و علی اصغر بدیع زادگان 
آنچه از تریبون های رسمی تبليغ می . که در برابر جوخه های اعدام ایستاده اند

درست در این هنگامه . شود، ایران کهن و کوروش کبير و شکوه هخامنشی است
در سنگر خاموشی هم «ه به قول سياوش کسرایی ک» شب«ی نبرد، در این 

است که نه تنها گلسرخی » بيدار، به ناچار، به همياری هم می مانيم«که » رزمانيم
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بلکه بخش بزرگی از انقالبيون مارکسيست با احترام از باورهای اسالمی یاد می 
 .کردند

جود سازمان چریک های فدایی خلق ایران به عنوان رادیکال ترین تشکل مو
مارکسيست، روابط صميمانه ای با سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان رادیکال 
ترین و البته چپگراترین تشکل موجود مسلمانان داشت و حتا این دو سازمان در 

در زندان هنگامی که بنيادگرایان فتوای . چند عمليات مشترک با هم همکاری کردند
 این فتوا را نپذیرفتند و زمانی که سرهنگ پاکی را دادند، مجاهدین مسلمان_ نجس 

زمانی در زندان قصر نماز صبح را که پيش از ساعت بيداری باید خوانده می شد، 
غالمحسين . ممنوع کرد، انقالبيون مارکسيست در کنار مجاهدین نماز خواندند

ساعدی مارکسيست بر طليعه ی بسياری از نمایشنامه هایش آیاتی از قرآن را می 
 و درست در آستانه ی انقالب شعری از سياوش کسرایی با موسيقی نوشت

اسفندیار منفردزاده و صدای فرهاد مهراد که هر سه به مارکسيست بودن شهره 
بودند، منتشر شد که در آن از پيامبر اسالم به عنوان پيامداری واال نام برده می شد 

از این . »برپا و استوار/ یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند«: که گفته است
هنوز مانده بود تا مذهب رسمی و حکومتی . نمونه ها می توان بسيار شمرد
 .گورستان های بی مرز شيار کند

نه تنها ادبيات . حکومتی شدن اسالم اما تمام این هم پيوندی ها را ویران کرد
ران ضدمذهبی و نه غيرمذهبی، رواج یافت که این سال ها یک گرایش غریب به ای

نمونه ی آن را می توان در همين . کهن و زرتشت و کوروش کبير دیده می شود
این رفتار یک .  دید300واکنش وسيع مردم به موضوع بی اهميتی مانند فيلم 

پس گلسرخی به غير از زیاده روی در . رفتار واکنشی است در برابر حاکمان
کار » سلمان پارسی ها«و » اباذر غفاری ها«و » موال علی«سوسياليست خواندن 
 .عجيبی نکرده است

همه ی اینها اما نشان از مسئله ای مهم تر دارد که تا همين امروز گریبان : دوم
مسئله ای به این صورت که نيروهای چپ . نيروهای چپ مارکسيست را گرفته است

مارکسيست در جامعه ای مذهبی، آن هم مذهبی با مشخصه ها و ویژگی های 
  ه باید با توده ها ارتباط برقرار کنند؟اسالم، چگون

با اینکه الاقل در برخی . این مسئله تنها گریبانگير چپ ایرانی هم نبوده است
کشورهای اسالمی مانند مصر و الجزایر و لبنان و فلستين و ترکيه و عراق و 
سودان و ایران، چپ مارکسيستی احزاب ریشه دار و قدرتمند داشته است، اما 

البته از دو . وانسته بر اساس باورهای لنينيستی خود قدرت را قبضه کندهيچگاه نت
نمونه ی افغانستان و یمن جنوبی که مارکسيست ها با کودتای سرخ که ربطی به 

در این سال های اخير هم که چپ دچار . مردم نداشته است به قدرت رسيدند بگذریم
ی هنوز لنينيست ها روبه دگردیسی شده است هم هنوز نه با قبضه ی قدرت از سو

نه لزوما آنهایی که بر (رو شده ایم، نه با یک جنبش وسيع از سوی چپ رادیکال 
حتا آن . که به جنبشی فراپارلمانی اعتقاد دارد) خود نام چپ رادیکال گذاشته اند

بخش از چپ که می خواهد در انتخابات پارلمانی و با اتکا به جنبش های توده ای 
آمریکای التين تجربه می شود، اهرم های قدرت را الاقل برای مدتی شبيه آنچه در 

در دست بگيرد هم نتوانسته در کشورهایی که امکان شرکت در رقابت های 
 .انتخاباتی را دارد، پيروزی به دست آورد

بخشی از این ناکامی مداوم را می توان نتيجه ی حکومت های سرکوبگر و خونریز 
شی را می توان نتيجه ی تسلط رهبران رفرميست و و آدمی ستيز دانست، بخ

مالحظه کار بر احزاب چپ دانست، بخشی را می توان نتيجه ی دخالت های اتحاد 
شوروی و البته گوش به فرمانی احزاب سنتی چپ از برادر بزرگتر برای حفظ 

 اما باید امروز که بسياری آب ها از بسياری آسياب ها افتاده. منافع شوروی دانست
است، اعتراف کرد که بخشی از این ناکامی، بی برو برگرد به دليل این بوده است 
که چپ مارکسيست در کشورهای اسالمی آنگاه که باورداشتی انقالبی و رادیکال 
داشته، آنگاه که رهبرانش آنگونه رفرميست نبوده اند که جنبش را به مسلخ 

ته فرودستان و غارت شدگان مصلحت سنجی و هراس خوردگی ببرند باز هم نتوانس
را بسيج کند چرا که نتوانسته با توده های مسلمان رابطه ای درست و منطقی 

 .برقرار کند
و این مسئله، مسئله ی چگونگی ارتباط چپ مارکسيستی با توده های مذهبی تا 
همين امروز هم باقی است و به گمان من نيروهای چپ این کشورها اگر نمی 

صادر کنند، باید در این مورد » حجاب برگيران«ای تخيلی مانند خواهند راه حل ه
 .بحث و گفتگو کنند تا خرد جمعی راه برون رفتی بيابد

اما اگر منظور غيبت فرهنگ .   من به راستی معنای این سوال را نفهميدم-   4
دموکراتيک در عمل و اندیشه ی چپ ایرانی آن سال هاست باید بنویسم این معضل 

در همان سال ها وقتی رهبران حزب توده را در . تص مارکسيست ها نيستفقط مخ
گذر از داالن های وحشت و کابل و تازیانه مقابل دوربين تلویزیون آوردند، نهضت 
آزادی ایران که یک تشکل اسالم گرای ليبرال اخراج شده از حکومت بود در بيانيه 

و این چنين . ست افشانی کردای بلند باال برای شکنجه گران و اعتراف گيران د
رفتارهایی هنوز هم از سوی ليبرال ها ادامه دارد پس چپ ایرانی در چنين رفتاری 

از این گذشته گفتمان دموکراتيک را در آن سال ها تنها . یگانه نبوده است و نيست
در ميان تعداد انگشت شماری از روشنفکران مستقل می بينيم که خود آنها هم در 

ل اجتماعی و سياسی گاهی رفتارهایی به شدت غيردموکراتيک داشته عرصه ی عم
 .اند

در اساس به باور من جامعه ی ایرانی در آن سال ها توجهی به فرهنگ 
حتا خواست های دموکراتيک مانند حقوق زنان، حقوق کودکان . دموکراتيک ندارد

با وجود این . و حفظ محيط زیست چنين که امروز مهم و اثرگذار است، نبوده اند
باید در مقام دفاع از چپ ایرانی آن سال ها این را هم نوشت که درست در زمانه 
ای که نه تنها تازه به حکومت رسيدگان دست به کار حذف زنان از عرصه های 
اجتماعی بودند بلکه هيچ زنی در تشکل های وابسته به حاکميت جدید حضوری 

ن نه تنها نقشی فعال داشتند، نه تنها جدی نداشت؛ در تشکل های چپ بود که زنا
بخش مهمی از بدنه ی تشکيالتی را تشکيل می دادند، بلکه به راحتی می توانستند 

این نيروهای چپ بودند که وقتی تازه به . تا سطح مرکزیت و رهبری رشد کنند
حکومت رسيدگان تصميم گرفتند پوشش مذهبی را در ادارات دولتی اجباری کنند، 

وقتی تازه به حکومت رسيدگان کرسی قضاوت را برای . اعتراض گشودندزبان به 
گيرم که این اعتراض ها و تحصن ها . زنان عالمت ممنوع زدند، متحصن شدند

پيگيرانه نبود و در نهایت به نفع مبارزه با سرمایه داری و امپریاليسم ابتر و نيمه 
نجام می شد که مهندس کاره رها شد اما همين اعتراض نيم بند در زمانه ای ا

مهدی بازرگان یکی از شاخص ترین چهره های مسلمانان ليبرال به حق رای زنان 
باید این را گفت که چپ ها بودند که در صفوف جبهه ی . رای منفی می داد

دموکراتيک ملی ایران و کانون نویسندگان ایران و یکی دو تشکل دیگر به آغاز 
ید این را گفت در زمانه ای که تشکل های با. سانسور و حذف اعتراض کردند

حکومتی حتا با نام کنگره ی تشکيالتی بيگانه بودند، چپ ایرانی در سخت ترین 
شرایط سرکوب و تهدید کنگره هایی برگزار کرد که با وجود همه ی انتقادها به هر 

 .حال کنگره ی تشکيالتی بودند
ما . ی دشوار و سخت استفاده کنيماینجاست که امروز الاقل می توانيم از آن تجربه 

باید . این روزها باید تمرین کنيم که بتوانيم اندیشه ی مخالف خود را تحمل کنيم
باید . بتوانيم نقد رادیکال را هم مفهوم با فحاشی و سرکوب شفاهی و کتبی ندانيم

بتوانيم حضور دیگران را درک کنيم و هم نوا با محمد مختاری به این باور برسيم 
درک حضور دیگری به معنای درک بخش خاص یا ممتازی از حضور آدمی «ه ک

و دریغا که نشانه هایی می بينم از این که آن تجربه ی صعب و دردآور . »نيست
  .هنوز به یاری امروز ما نيامده است و ای کاش این مباد و آن شود

  comments 2حق انتشار محفوظ و متعلق با سایت اثر است 
2 Comments: 

  ...said کاوه مظفری
 سالم

مطلب واقعًا خوبی بود، طرح سوال درباره مذهب و موضع گيری نظری و عملی 
اميدوارم که این بحث بيشتر باز . نيروهای چپ، مسئله ای بسيار با اهميت است

 شود

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

  سی ا سرگشاده حسن اميری الي نامه
  مردم شريف وآگا ه ايرانبه 

 روزا زبازداشت عده ای ازدانشجويان دانشگاه های تهران 40حدود 
روزنماد مقاومت درمقابل ) روزدانشجو( آذر16به مناسبت برگزاری 

استبداد ارتجاع وامپرياليسم گذشت با توجه به بازدداشت طوالنی 
قات به وغير قانونی انها وقرارگرفتن درسلولهای انفرادی وندادن مال

خانواده ها، به حق اين خانواده ها بايد نگران سالمتی عزيزان خود 
بازداشت اين دانشجويان طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی . باشند

هرکسی حق ازادی  ( 19ايران واعالميه جهانی حقوق بشر ماده 
هرکسی حق تجمع مسالمت  (20وماده ) عقيده وبيان دارد

ما خانواده . ير قانونی وقابل توجيه نيستغ) آميزوتشکيل انجمن دارد
های اين دانشجويان دراين مدت با مراجعه مکرر به دادگاه انقالب 
زندان اوين ومجلس شورای اسالمی هنوز جواب قانع کننده ای از 

اينجانب حسن .با بازداشت آنها دريافت نکرده ايم  مسئولين دررابطه 
انشجويان بازدداشتی اميری الياسی پدر کيوان اميری يکی از د

ازتمامی ايرانيان شريف می خواهم با حمايت خود به هرشکلی 
 به اميد روزی  .آنها را فراهم سازند موجبات آزادی بدون قيد وشرط 

به جرم فکر کردن وانديشه وبيان روانه زندان  که دراين کشور کسی 
       . نشود

   ٢٣/١٠/١٣٨۶ری الياسیحسن امي   با احترام                            
همچنين در ذيل اين نامه خانم اکرم شهالئی مادر محترم کيوان اميری 
الياسی خطاب به مجلس شورای اسالمی و رياست آن، حداد عادل می 

                    :افزايد
آقای حداد عادل ونمایندگان مجلس شورای اسالمی ازشما می 

 40ون فرزندان ما بيش از خواهيم به ما پاسخ دهيد طبق کدام قان
روز دربازدداشت موقت زیر شکنجه های روحی وروانی قرار می 
گيرند؟ اگر قانونی دراین مورد هست به مانشان دهيد اگرنيست پس 

 آیا نباید قوه مقننه وقضائيه کاری  کار مجلس وقوه مقننه چيست؟
انيد کنند که قوه مجریه پایش را از قانون فراتر نگذارد؟ اگر نمی تو

پس این همه نماینده درمجلس به چه کاری مشغولند که مردم ازآن 
  ازطرف اکرم شهالئی مادر کيوان اميری الياسی      بی خبرند؟

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

  


