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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
  ٢ ٠ ٠ ٨به مناسبت هشتم مارس 

رزه با مين اگر سهامداران صنايع اسلحه سازی، روز جهانی مبا
های ضد نفر را به روز شادباش و تهنيت به قربانيان مين ها تبديل 

روز . کنند و شاخه های گل هم به آنان هديه دهند، نبايد تعجب کرد
  مارس، بيش از آن که روز شادباش به زنان بخاطر زن بودن ٨

شان باشد، روز مبارزه با ستم هائی است که بخاطر زن بودن بر 
  . می شودآنان تحميل 

مبارزه عليه ستم جنسی، مثل مبارزه عليه هر ستم ديگری، به روز 
 ٨برگزاری . معينی محدود نمی شود و منتظر رسيدن آن نمی ماند

مارس، تنها جهانی بودن ستم جنسی و لزوم همپشتی زنان جهان در 
اگر . مبارزات هر روزه شان عليه اين ستم را ياد آوری می کند

  .  تبريک به اين مبارزه و به اين مبارزين استتبريکی بايد گفت،
شناختن، افشا  و بازگو کردن ستم های جنسی کار مهمی است، اما 
اين هم که جنبش زنان در واکنش به اين ستم در چه موقعيت و 

زنان ايران که عالوه بر همه تبعيضات . مرحله ای است اهميت دارد
، در  چنبره  قوانين نظام و فرهنگ مردساالرانه و پدر ساالرانه

شريعت و آپارتايد جنسی سازمان يافتهء يک دولت سرکوبگر هم 
گرفتار آمده اند، در شرائط بسيار سختی به سر می برند و به همان 
نسبت نيز مبارزه شان با ستم جنسی در اين ابعاد و در مقابل دولتی 
ی دينی که از اين تبعيضات بمثابه يکی از پايه های ارزشی و هويت

خود دفاع می کند، مثل کندن صخره با ناخن، دشوار و دردناک 
مقاومت منفی و نافرمانی در زمينه هائی نظير حجاب اجباری . است

و مبارزات غالبا انفرادی و با چنگ و دندان اما در ابعاد گسترده در 
زمينه های ديگری مثل حق طالق يا سرپرستی فرزندان يا نجات از 

قرون وسطائی، از روز تأسيس جمهوری مجازات های سبعانه 
پيشی گرفتن دختران بر . اسالمی تا به حال يک دم تعطيل نشده است

پسران در کنکور دانشگاه ها و تحصيالت عالی هم يکی ديگر از 
جلوه های بارز اين نبرد جانانه عليه تبعيضات و ستم جنسی در 

ز تولد منحوس رژيم اسالمی آغا. جمهوری اسالمی بوده است
بيداری فرخنده زنان ايران، و سياست های اين رژيم، محرک مبارزه 
و زمينه ساز تکوين جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان 

  . ايران شده است
زنان ايران برای نبرد با ستم جنسی تنها با رژيم دينی و قوانين 

ساختار و فرهنگ پدرساالر و مرد ساالر . شريعت رو به رو نيستند
ا جمهوری اسالمی حمايت و تقويت کرده ولی به وجود نياوده ر

طرفدران مرد ساالری و پدرساالری بمراتب بيش تر از . است
نه فقط مردها بلکه همچنين بخش ! طرفداران جمهوری اسالمی اند

بزرگی از خود زن ها حامل فرهنگ و سنن پدرساالرانه و مرد 
نظام سرمايه . آموخته شوندساالرانه اند که بايد آگاهی داده شوند و

 چه سنتی و چه - چه بومی و چه امپرياليستی؛ و بورژوازی -داری 
 نيز از نابرابری  و تبعيضات جنسی برای بهره کشی کم -مدرن 

  . خرج تر و پر سودتر دفاع کرده اند و خواهند کرد
لغو قوانين ضد زن تا جمهوری اسالمی هست، ممکن نيست؛ اما لغو 

ن بعد از سرنگونی اين رژيم هم فقط  حد اقلی از قوانين ضد ز
  . مطالبات جنبش فمينيستی می تواند باشد

برای برابری حقوقی زنان  با مردان و رهائی شان از پدر ساالری و 
مرد ساالری و سؤ استفاده سرمايه داری از درجه بندی جنسی 

تار حکومت، قوانين، ساخ: شهروندان، بسيار چيز ها بايد تغيير کنند
  . و مناسبات اجتماعی، خانواده، سنت ها و فرهنگ و اخالق

ستم جنسی  عمدتًا مختص زنان است اما مستقل از ستم های 
تبعيض جنسی  نقطه تالقی و تراکم . سياسی و طبقاتی و ملی نيست

ستم جنسی در عين . همه تبعيضات و نابرابری ها در جامعه است
به . ابرابری های ديگر استحال وسيله ای برای حفظ تبعيضات و ن

اين دليل اگر چه تنها زنان هستند که می توانند پيگيرانه عليه مرد 
ساالری و پدرساالری مبارزه کنند، اما به تنهائی نمی توانند به 

جنبش دمکراتيک برای آزادی های . آزادی و برابری دست پيدا کنند
سياسی و مدنی و حقوق شهروندی، جنبش کارگری، جنبش 

نشجوئی  و جنبش های مترقی ملی همانقدر برای پيروزی خود دا
محتاج يک جنبش نيرومند فمينيستی برای آزادی و برابری هستند 
که جنبش زنان برای پيشروی و موفقيت خود به پيوند با اين جنبش 

اما جنبش فمينيستی برای نيرومند شدن نه تنها به . ها نيازمند است

بش های آزادی خواه و برابری طلب حمايت شدن از جانب ديگر جن
نيازمند است، بلکه بايد خود به جنبشی توده ای تبديل شود و در 
. محدوده زنان روشنفکر و طبقات ميانی و تحصيل کرده نماند
. اکثريت عظيم توده زنان را زنان طبقات زحمتکش تشکيل می دهند
بات اگر جنبش فمينيستی خود را صرفا محدود به اعتراضات و مطال

حقوقی و محدود به مطالبات اقشار مدرن و تحصيل کرده طبقات 
نکند و مبارزه با ) که اهميت و جای خود را دارند ( متوسط 

تبعيضات  و آپارتايد جنسی را فراتر از محيط های دانشگاهی و 
اداری، در سطح وسيع جامعه هم در نظر داشته باشد، رفتن ميان 

جنبش مترقی . ری اساسی استزنان طبقات پائين و زحمتکش ام
فمينيستی تنها در صورت نمايندگی کردن مطالبات مساوات طلبانه 
اين اکثريت زحمتکش زنان است که می تواند آنان را به سوی خود 
جلب کند و تا زمانی که آنان اين جنبش را مال خود ندانند و در آن 
 با مطالبات جاری و ملموس خودشان شرکت نداشته باشند، اين

  .جنبش نمی تواند تود ه ای  شود
مبارزه با آپارتايد جنسی کليدی ترين و فراگيرترين عرصه مقابله با 
تحقير و توهين زن بعنوان انسان درجه دوم و مستحق بی حقی يا 

آپارتايد جنسی در جمهوری اسالمی تنها در . حقوق کم تر است
ای عرصه جدائی زن و مرد در حيات عمومی جامعه، در کالس ه

درس و اتوبوس ها  نيست که اعمال می شود، بلکه در جدائی 
مشاغل زنانه و مردانه يعنی در تقسيم بندی بازار جنسيتی کار هم با 

( تبعيض جنسيتی افقی در بازار کار . شدت تمام پياده می شود
موانع ارتقا ( و تبعيض عمودی در اشتغال ) موانع انتخاب شغل 

يش از همه اقشار جامعه، زنان طبقات ب) تخصص ها و مسئوليت ها 
کارگر و زحمتکش را  محکوم به محروميت و فقر، و در نتيجه، 
. مجبور به زندگی زير سايه مردان و در کنترل پدر ساالری می کند

 مشاغل مديرتی در ٩ ۶ , ۵% مسئله به اين محدود نيست که 
می کنند، اختيار مردان است يا محل کار زنان و مردان را از هم جدا 

بلکه امروز در رژيم سرمايه داری اسالمی کار به جائی رسيده است 
زنان را به . که کارخانه ها از استخدام زنان خود داری می کنند

سمت  کارهای موقت حتا يک روزه  و غالبا بی قرارداد در  کارگاه 
های کوچکی که از شموليت قانون کار معاف شده اند، و يا به کار 

اين فقط استثمار وحشيانه . خانه های خود کيش می دهندگرفتن در 
نيست، آپارتايد جنسی هم هست؛ و ليبراليسم از آن استقبال و در 

  .بازار کار حد اکثر استفاده را از آن می کند
جنبش فمينيستی ايران در آغاز کار است و راه درازی در پيش 

ند به دارد، اما اساس اين است که به راه افتاده است و هرچ
دشواری، به کندی و با پرداخت هزينه، اما  دارد به جلو می رود و 
به نظر نمی رسد هيچ نيروئی توان متوقف کردن اش را داشته 

آنچه از اين پس اهميت دارد، تالش در راستای گسترش . باشد
پايگان توده ای، نمايندگی اکثريت زنان کشور و ايجاد پيوند متقابل 

  .تْم ستيز، آزادی خواه و برابری طلب استبا ديگر جنبش های س
آزادی خواهی و برابری طلبی جنبش مترقی زنان، سرشت مشترک 

جنبش سوسياليستی بدون . آن با جنبش سوسياليستی کارگری است
رهائی زنان و جنبش آزادی خواه و برابری طلب زنان بدون جنبش 

شته اگر آگاهی و همراهی وجود دا. کارگری به مقصد نمی رسند
باشد، جنبش مترقی فمينيستی می تواند نزديک ترين متحد جنبش 
کارگری و جنبش سوسياليستی کارگری، حقيقی ترين مدافع جنبش 

  .رهائی زنان باشد
به اين خاطر است که سازمان ما مبارزه زنان برای آزادی و برابری 
را مبارزه خود می داند و از جنبش مستقل و مترقی زنان قاطعانه 

  . می کنددفاع
!                   هشتم مارس برای اين مبارزات و به اين مبارزين مبارک باد

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

............................................. 
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  کميته مرکزی سازماناطالعيه 
  دانيان سياسیبرای آزادی منصور اسانلو، محمود صالحی و همه زن

  عليه اقدامات سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسالمی
  هائی که تنها کارکردش افزايش سرکوب و فقر است و تحريم

  !در کارزار ششم مارس شرکت کنيم
رژيم جمهوری اسالمی ايران عليرغم اعتراضات وسيع در داخل و خارج از کشور 

مزاجی بسيار بدی به همچنان منصور اسانلو و محمود صالحی را که در وضعيت 
های سرکوب رژيم فقها عليرغم آن  نيروی. سر می برند، در زندان نگهداشته است

که هيچ مدرک و سندی عليه اين دو رهبر کارگری در دست ندارند و در حالی که 
سازی نقش بر آب شده، از آزادی منصور اسانلو  تمامی ترفندهای آنها برای پاپوش

  . ورزند یو محمود صالحی استنکاف م
اشته و تنها محدود به زندانی ساختن اين همچنان ادامه د اما سرکوب جنبش کارگری
های سرکوب رژيم اسالمی تالش کرده اند تا  از  دستگاه.دو رهبر کارگری نيست

طريق بيکارسازی فعالين سنديکای شرکت واحد و اعمال گرسنگی و فقر اقتصادی 
ی، تهديد به محاکمه و زندان اين تشکل نوپای ساز های آنها، پرونده   به خانواده

سرکوب فعالين کارگری به همين جا . کارگری را  به مرز نابودی و انحالل بکشانند
آور زندان و شالق برای   درروزهای اخير شاهد صدور حکم شرم. شود ختم نمی

ا خواهان ر يازده تن از فعالين کارگری در سنندج هستيم که خشم ونفرت همه آزادی
فشار بر معلمان زحمتکش که از طريق . عليه رژيم قرون وسطائی برانگيخه است

 حهای اين بخش از طبقه کارگر ايران را با وضو  اعتراضات خود درخواست
اقدامات . غيرقابل انکاری در سطح جامعه مطرح کردند، متوقف نشده است

 ملی در همه های سرکوبگرانه عليه جنبش دانشجوئی، جنبش زنان، جنبش اقليت
  .با شدت ادامه دارد) کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربايجان( مناطق ملی ايران

های انتظامی و امنيتی و فشار بحران  عالوه بر اقدامات سرکوبگرانه دستگاه
اقتصادی و گسترش فقر و فالکتی که ناشی از حاکميت ارتجاعی و ضدمردمی رژيم 

يش از پيش هست و نيست اکثريت مردم ايران و امروزه  ب( جمهوری اسالمی است
های اقتصادی که توسط قدرتهای امپرياليستی و در راس  تحريم) را نشانه گرفته  

گردد، وضعيت اکثريت مردم  ای اعمال می  آنها دولت آمريکا به بهانه مسئله هسته
ه از سوئی، سران رژيم جمهوری اسالمی با بهر.سازد تر می ايران را هر چه وخيم

برداری از منازعه خود با دولت آمريکا،  به بهانه خطر دخالت خارجی سرکوب را 
دهند،  های اجتماعی را افزايش می  کارگری و جنبش تشديد کرده و فشار بر جنبش

ها که خود را در تشديد بحران  از سوی ديگر، فشار اقتصادی ناشی از تحريم
ايش هر چه بيشتر فقر و فالکت سازد با افز اقتصادی و افزايش تورم منعکس می
های کارگری و زحمتکش تنگ ساخته و آنها را  عرصه را بر زندگی اکثريت خانواده

 .راند به قعر تباهی جسمی، معنوی،اجتماعی و اقتصادی می
( سی.تی . يو. و ای) فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل( اف.تی . ای

روز ششم مارس را روز جهانی ) یهای کارگر  کنفدراسيون بين المللی اتحاديه
های وابسته به خود  همبستگی با کارگران ايران اعالم کرده و از همه اتحاديه

اند که در اين روز کارزارهائی برای همبستگی با کارگران ايران و آزادی  خواسته
ما نيز از کليه فعالين کارگری و .منصور اسانلو و محمود صالحی برپا دارند

خواهيم که در اين کارزارها فعاالنه شرکت کرده و  خواه و مترقی می نيروهای آزادی
آزادی فوری . کارزارهائ مشابهی رادر همين راستا سازمان دهند" يا خود راسا

منصور اسانلو و محمود صالحی، قطع احکام جنايتکارانه عليه فعالين سنندج، قطع 
 همه اخراج شدگان به فشار و پيگرد بر سنديکای شرکت واحد و برگرداندن فوری

شان از اولين روز اخراج، آزادی کليه معلمانی   سر کار همراه با پرداخت کامل حقوق
که به زندان محکوم شده اند و قطع پيگرد ساير فعالين معلمان، قطع فوری اعمال 

قيدوشرط همه آنها، قطع فشار و  شکنجه  فعالين دانشجو و آزادی فوری و بی
و فعالين مناطق ملی و آزادی همه فعالين دستگير شده اين پيگرد فعالين زنان 

ها، بويژه لغواحکام اعدام عليه فعالين کرد، بلوچ، عرب و باالخره آزادی  جنبش
هائی باشد که در اين روز  کليه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد از درخواست

  .گردد همبستگی جهانی مطرح می
ها  طلبانه امپرياليستی و نيز تحريم های جنگ ت در کنار اين درخواستها، بايد سياس

ها و وضعيت اکثريت مردم ايران دارد نيز محکوم  که تاثيرات ويرانگری بر جنبش
بر فعالين ايرانی است که از دو تشکل فراخوان دهنده  بخواهند که مواضع . شود

و ها  عليه خصلت ضدکارگری، ضدمردمی و تخريبی تحريم" و علنا" خود را صريحا
  . طلبانه امپرياليستی اعالم کنند های جنگ سياست

کارزار مبارزه برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی خصلت جهانی يافته و 
ميليونها انسان عاشق آزادی و برابری در سراسر جهان از وضعيت آنها مطلع شده 

انه  در گر ششم مارس فرصتی است که کار آگاه. و خواهان آزادی فوری آنها هستند
المللی  برای آزادی اين دو رهبر کارگری، آزدای حق تشکل و تجمع و  سطح بين

  ! آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی را هر چه بيشتر گسترش دهيم 
  برای آزادی منصور اسانلو، محمودصالحی

  قطع پيگرد از فعالين سنديکای شرکت واحد و همه فعالين کارگری
  راج شدگان شرکت واحد و پرداخت کامل حقوق آنهابرگردان به کار همه اخ

  لغو احکام ضدانسانی عليه کارگران سنندج
  و آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی

های اقتصادی که فقر و مسکنت در ميان اکثريت مردم  و محکوم کردن تحريم
  گسترش می دهد

  !از آکسيون ششم مارس حمايت کرده و در آن فعاالنه شرکت کنيم
 2008چهارم مارس  )ر اه کارگر(يته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايرانکم

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

  گفت وگوی سايت شهرگان با
  رضا شالگونی محمد

 ) کانادا –ونکوور ( مندرج در هفته نامه شهروند 
حتی اگر نظارت استصوابی برداشته 

گيرد قدرت   شکل میشود، مجلسی که
  !ايجاد تغييرات اساسی را ندارد 

 
  

                       
  
  
  
 
 

طلبان با بيان  اصالح. ست پانزده روز ديگر تا انتخابات مجلس هشتم باقی
موافقت خود را با شرکت در آن " جمهوری اسالمی از خود ماست"که  اين

ما چوب تنور "يل  به اين ترتيب تکليف شعارهايی از قب .اعالم کردند
 اين در حالی است که احکام   .روشن شد" شويم انتخابات غير آزاد نمی

افزون نه فقط برای مجرمان جنايی بلکه برای فعاالن  اعدام به طور روز
نگاران و گاه برای کودکان صادر  سياسی و حقوق بشری و حتی روزنامه

 يعقوب مهرنهاد  و احکام اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم کرد  .شود می
  .دهند نگار بلوچ اکنون تيتر خبرهای حقوق بشری را تشکيل می روزنامه

ق نگار، فعال حقوق مدنی و حقو همزمان تعداد نامعلومی دانشجو، روزنامه
  . برند بشری در زندان به سر می

های  ی خارج از کشور و سازمان عالوه بر اپوزيسيون از هم گسيخته
بان حقوق بشر که از بيان اعتراض  الملل و ديده نجهانی همچون عفو بي

 فعاالن مستقل در داخل نيز به اين  شوند، خود به اين فشارها خسته نمی
  . پردازند ها اعتراض کرده و تاوان می حق کشی

طلبان در انتخابات، برگ ديگری از  همزمان با قطعی شدن مشارکت اصالح
رود تا به قول  لسی که می مج .خورد کتاب تدارک مجلس هشتم ورق می

  ترين انتخابات بعد از انقالب، با مشارکت دبير کل موتلفه، طی رقابتی
  . طرفداران محمد خاتمی، مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی، شکل بگيرد

 در پيوند با انتخابات با آقای محمدرضا  شهرگان در ادامه اطالع رسانی
 راه کارگر –انقالبی ايران شالگونی، يکی از رهبران سازمان کارگران 

 . گفت وگو کرد
آقای محمدرشا شالگونی در بيانيه سازمان راه کارگر :  خسرو شميرانی

که چند روز پيش منتشر شد، اينطور آمده که اين انتخابات ميدان جنگ 
 را با   اجازه بدهيد گفت وگو .است" تماميت خواهان با سهم خواهان"

  .توضيح همين مطلب شروع کنيم
ببينيد، در اين انتخابات نيز همچون گذشته، مردم نقشی : شالگونی 

توانيد بدون اينکه بخشی از سيستم   به اين مفهوم که شما نمی .ندارند
کنم   يادآوری می .های انتخاباتی را پيدا کنيد باشيد اجازه حضور در رقابت

 که اين يک روند کامال قانونی است يعنی مانع عدم حضور ديگران در
انتخابات تنها مسائل عملی نيستند بلکه اين عدم حضور کامال جنبه رسمی 

ها يک   بنابراين کشاکش موجود تحت عنوان تاييد و رد صالحيت .دارد
 در يک سوی، گروهی قرار دارد که  .درگيری ميان دو گروه عمده است

کند حول محور واليت  بخش بزرگ قدرت را در دست دارد و تالش می
يه، تمام آن را به چنگ آورده و در عين حال هر نيرويی را که مطلقه فق

 در سوی  .برای واليت فقيه قدری شرط و شروط بگذارد قلع و قمع کند
ها هستند که در چارچوب ساختارهای موجود، خواهان برخی  ديگر همان

  . متی بهترين نام برای آنها باشدطلبان حکو  شايد اصالح .ها هستند تعديل
ها تعلق دارد اما چون به  شته باشيد نهضت آزادی به خود اينتوجه دا

 شما مطمئن باشيد که اگر  .دهند واليت فقيه اعتقاد ندارد آن را راه نمی
با توجه . يک نفر از نهضت آزادی را راه بدهند حادثه بزرگی خواهد بود

خواهانی است که در حال حذف شدن  گوييم جنگ ميان سهم ها ما می به اين
خواهم   در عين حال می .خواهانی که دست باال را دارند تند با تماميتهس

 برخی از کسانی که رد  .اشاره کنم که اين دعوی نبايد توهم برانگيز باشد
ها که از واليت فقيه نکرده و چه  اند خودشان چه حمايت صالحيت شده

  . اند ها که در راه آن نکرده جنايت
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شوم که انتخابات و کشاکش  جه میآيا درست متو:  خسرو شميرانی
  کنيد؟ موجود را شما در چارچوب يک جنگ قدرت تحليل می

 واقعيت اين است که جمهوری  .نه خير فقط جنگ قدرت نيست:  شالگونی
اسالمی برای ادامه حيات خود به راه انداختن انتخابات و حضور مردم در 

اند که با  ش کرده سال اينها همواره تال29-28 در اين   .آن نياز دارد
 بهمن برای 22نشان دادن حضور مردم در انتخابات و يا در راهپيمايی 

 به اين ترتيب مضمون اول انتخابات نمايش  .خود مشروعيت بتراشند
ها هزار کار   اينها برای آوردن مردم پای صندوق .مشرعيت است

ها صحبت  عدالتی  مثال در انتخابات رياست جمهوری نهم، از بی .کنند می
 آقای الريجانی  .ای گفتند های زنجيره  حتی از مخالفت با قتل .کردند

 پس اينها از يک  .ی شاملو را روی پوستر خود نوشته بود "هوای تازه"
ترين شکل انتخاب کنندگان را به ميدان بکشند  خواهند به وسيع طرف می

سرانجام اما از سوی ديگر، اينکه انتخاب شوندگان چه کسانی هستند و 
کنند همان دعواهای  های مورد رقابت دست پيدا می کدام يک به کرسی

  . داخلی و جنگ قدرت است
 فشارهای خارجی  .شما به مشروعيت اشاره کرديد  : خسرو شميرانی

مثال فشارهای آمريکا تا چه حدی جمهوری اسالمی را به کسب مشروعيت 
  کند؟ نيازمندتر می

 از يک طرف در  .يک شمشير دو لبه استفشارهای خارجی :   شالگونی
ها بايد نشان بدهند که از حمايت مردم برخوردار هستند  مقابل فشارها اين

شود  و از طرف ديگر فشارها خود به ابزاری در دست حکومت تبديل می
رود و بايد برای مقابله با  تا بگويند که بدون آنها همه چيز از دست می

درنتيجه  ...   در انتخابات شرکت کرد وفشارهای خارجی يکپارچه شد،
 فراتر از اين،  .کنند فشارها موقعيت جمهوری اسالمی را تقويت می

گری تقويت  ها و سياست نظامی موقعيت دستگاه واليت فقيه و سهم نظامی
يابند فردی مثل   تحت چنين شرايطی است که اينها امکان می .شود می

ده و به خاطر جمهوری اسالمی و موسوی تبريزی را که دادستان کل بو
 موسوی  .ها را به پا کرده است رد صالحيت کنند واليت فقيه آن خون

های بسياری در آذربايجان ريخته که همه در راه جمهوری  تبريزی خون
حاال وی .  او عضو مجلس خبرگان بوده .اسالمی و واليت فقيه بوده است

  .کنند يت فقيه رد صالحيت میرا به عنوان نداشتن التزام به اسالم و وال
تر شدن حکومت را در رابطه با  دست اين يکپارچه و يک: خسرو شميرانی

 آيا با وجود  بينيد؟ های مدنی در ايران چگونه می روند پيشرفت خواست
 توان گفت که در ميان کار نيروهای افزايش فشار در کوتاه مدت، نمی

  شود؟ تر می مستقل آسان
در " ها خودی"تر شدن حلقه  ن اين است که آيا تنگمنظور م: شاگونی 

ی مستقل است يا به ضرر يا همان نيروها" غيرخودی"ميان مدت به نفع 
  آنها است؟

مسلم اين است که هر چه بيشتر حکومت يکپارچه شود حال چه از طريق 
يابی به توافق باشد و يا از طريق حذف جناح مقابل، به ضرر مردم  دست
هايی برای تنفس وجود داشته به خاطر وجود  ال اگر روزنه تا به ح .است

 شکاف در باال برای مردم مهم  .های درون دستگاه قدرت بوده شکاف
 نه تنها کاهش  . پس ما بايد اختالفات در باال را به فال نيک بگيريم .است

طلبان، حتی کاهش وزن رفسنجانی پراگماتيست هم اثر  وزن اصالح
 درعين حال اميد بستن   . من نديدن اين امر اشتباه است به نظر .گذارد می

   .به اينکه از طريق اين اختالفات چيزی اتفاق خواهد افتاد نيز اشتباه است
يعنی از نظر من اين درست نيست اگر به جای اينکه نيرو را برای 

ای چه گفت و خاتمی چه  سازماندهی مردم به کار بگيريم، به اينکه خامنه
ها به نفع مردم است و دست کم نبود   پس وجود اين درگيری .مکرد بچسبي

  .آنها به زيان مردم و نيروهای مستقل است
بندی مشخص وجود داشت که  در مجلس ششم و هفتم يک صف:  خ.ش

 اما  .کاران و يا اصولگرايان طلبان در مقابل محافظه عبارت بود از اصالح
 بسياری از  .کرده استبندی تغيير  آيد اين صف امروز به نظر می

 آيا شاهد يک  .طلبان تعلق ندارند شدگان به اردوی اصالح صالحيت رد
  آرايی جديد هستيم؟ صف

ببينيد در شرايط کنونی نيروهای نظامی و امنيتی در همراهی با :  شاگونی
 افزايش قدرت دستگاه  .افزايند دستگاه واليت هر روز به قدرت خود می

را به زيان برخی از روحانيونِ  مطرح سنتی بر هم ای توازن نيرو  خامنه
 اختالفاتی که بعد از مرگ مشگينی، در  .زده و آنها را نگران کرده است

ی اين  مجلس خبرگان برای تعيين رييس مجلس وجود داشت نشان دهنده
  . نگرانی بود

 4اگر موافق باشيم که تا : با پوزش سوال من اين است: خسرو شميرانی
مرزبندی در باالی حکومت به صراحت مرز ميان اصالحات و سال پيش 

گشايش نسبی درهای قدرت از يک طرف و از طرف ديگر تمرکز قدرت در 

 االن  .دست ولی فقيه قرار داشت، امروز ديگر شاهد اين مرزبندی نيستم
  که در مقابل که قرار گرفته است؟

متوجه نشده باشند طلبان شايد هنوز  واقعيت اين است که اصالح:  شاگونی
طلبان رای  که در دوم خرداد مردم با اميد به گشايش حداقل به اصالح

 اما اينها هيچ وقت رای مردم را جدی نگرفتند و خيلی زود مردم را  .دادند
 پس آن نيرويی که آن وقت شکل گرفته بود ديگر  .از خود راندند

اشيد که طرفداران  لطفا توجه داشته ب .ای در ميان مردم ندارد پشتوانه
   .دهند کاران رای می جمهوری اسالمی به طور طبيعی به محافظه

ها  گستردگی آرای اين گروه کامال روشن است و هميشه هم پای صندوق
 پس وقتی مردم تحت شرايط خاصی به ميدان آمدند طبيعتا آرای  .روند می

 خود را طلبان ريختند و اينها هم به سرعت آرای خود را به نام اصالح
ها يکی از طرفين اصلی دعوا   االن اين .سوزاندند و به نوعی از بين رفتند

کار کشيده   به عقيده من االن مرزبندی در درون نيروهای محافظه .نيستند
 برخورد به موضوع اقتصاد در داخل  .است و دعوا در همانجا جريان دارد

رزبندی را تشکيل المللی در خارج محور اين م و برخورد به روابط بين
نژاد با شعار مستضعف پناهی جمع شده   گروهی که حول احمدی .دهد می

آفرين در عرصه جهانی و اقتصادی صددرصد متکی  خواهان برخورد تنش
ها   البته در اينجا مستضعف همان بسيجی .به نفت و واردات در داخل است

اند و از   کرده را وارونه44ها اصل   اين .های ايشان هستند و دورو بری
سازی از   اما گروه مقابل به خصوصی .کنند المال بذل و بخشش می بيت

 در نتيجه اين گروه  .طلبد نوع ديگری اعتقاد دارد و درهای گشوده را می
ای از آقای   مثال اخيرا مصاحبه .به سياست خارجی ديگری نياز دارد

دم توجه مرا جلب دوست که پيش از انقالب با او در زندان بو محسن رفيق
نژاد در رابطه با   او در اين مصاحبه به صراحت با بيان نظر احمدی .کرد

گويد  نژاد می کند و ضمن تعريف و تمجيد از احمدی هولوکاست مخالفت می
  . کرد ت موضوع را اينطور مطرح میبايس که نمی

پس مرزبندی به اين شکل تغيير کرده است که طرفداران رفسنجانی، با 
نامند در يک سوی  گرايان مستقل می طلبان و آنها که خود را اصول حاصال

   .گرايان متحد و نامتحد قرار دارند قرار گرفته و در سوی ديگر هم اصول
نژاد و رفسنجانی افراد محوری دو سوی مرز  شايد بتوان گفت که احمدی

  . هستند
 آيا  يد؟بين بندی در ميان نيروهای اپوزيسيون را چگونه می صف: خ .ش

  اصال چيزی به نام اپوزيسيون که تاثير گذار باشد وجود دارد؟
به نظر من قدرت مانور اپوزيسيون به شدت به موضوع جنگ :  شاگونی

ی نظامی آمريکا اپوزيسيون را   احتمال حمله .و حمله نظامی بستگی دارد
 يک دسته از ترس جنگ به سوی جمهوری اسالمی  .به سه گروه کرده

ه تقويت گويند که مخالفت با جمهوری اسالمی ب  يعنی می .اند غلتيده
  . انجامد موضع آمريکا می

کند  گروه ديگر دشمنی با جمهوری اسالمی را بهانه نزديکی با آمريکا می
حمله نظامی روی های اقتصادی و حتی  رود که به تحريم و تا آنجا پيش می
  .دهد خوش نشان می

رد که هم با جنگ امپرياليستی و هم اما يک گروه سوم هم وجود دا
کند در آن ميان  ديکتاتوری جمهوری اسالمی مخالف است و سعی می

بدون نزديکی به جمهوری اسالمی با هر گونه تجاوز نظامی به ايران 
 گرچه نگاه داشتن اين توازن آسان نيست اما من اين  .مخالفت کند

  . دانم سياست را مهم می
  بينيد؟ در داخل را چگونه مینقش اپوزيسيون  :  خ.ش

ببينيد، در کشوری که هر حرکت مستقلی به شدت سرکوب :  شاگونی
توانم ادعا کنم که   من می .توان نيروهای موجود را سنجيد شود، نمی می

توانيد مخالف آن را ادعا کنيد  کند و شما هم می نيرو وجود دارد و عمل می
 اما واقيت اين است که  . نداردو هيچ يک از ما امکان اثبات نظر خود را

های اجتماعی در حال  زنان، دانشجويان، کارگران، معلمان و ديگر گروه
 نقش آنها  .دست آوردن حقوق خود و حقوق جامعه هستند مبارزه برای به
  .آيد تر از آن است که در نگاه اول به نظر می بسيار گسترده

 به  .ان کمونيست استسازمان کارگران انقالبی ايران يک سازم : خ.ش
عنوان يک نيروی کمونيست چرا اصال بايد برای شما موضوع انتخابات 

  مهم باشد؟
آل   ما وقتی از يک سيستم ايده .برای ما انتخابات مهم است:   شاگونی

 دمکراسی ليبرال به دست  پوشی از ابزاری که کنيم با چشم صحبت می
 روشن  .کنيم آل محدود نمی دهد، خود را در مسير رسيدن نظام ايده می

 به قول کارل مارکس  .است که دمکراسی ليبرال مطلوب نهايی نيست
کنندگان خود را  بار سرکوب مردم در يک نظام ليبرال هر چهار سال يک

 واقعيت اين است که از پيش معلوم است چه کسانی بر  .کنند انتخاب می
بار از   يک .مانند دار میهای خود وفا آيند و تا چه حد به وعده سر کار می
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 گفت  در پاسخ .ژاک شيراک سوال شد که فالن چيز که قول داديد چه شد
  . که آن وعده انتخاباتی بود

گويند دمکراسی ليبرال اخ است و بد است و  ها می ای از کمونيست عده
 اما ايراد ما به دمکراسی ليبرال اين است که به اندازه کافی  .الزم نيست

خواهيم و بيشتر از آن هم  را می های آن نيست يعنی ما آزادیدمکراتيک 
کنيم تا روزی برسد که در  خواهيم و برای بيشتر از آن هم مبارزه می می

  .يک دمکراسی شورايی مردم به طور واقعی به سرنوشت خود مقدر شوند
از توضيحات شما روشن است که سازمان : به عنوان سوال آخر:  خ.ش

 اما آيا شرکت نکردن به  .کند ی در انتخابات شرکت نمیکارگران انقالب
عنوان يک راهکار منفی قابليت جذب نيروی ناراضی از شرايط موجود را 

  دارد؟ و يا شما راهکار مثبتی هم داريد؟
 ای کاش امکانات  .به نظر ما بايد اين انتخابات را افشا کرد :  شاگونی

 از نظر ما  .ی انجام دهيمتر وجود داشت تا تحريم را به صورت فعال
 عالوه بر اين  .تحريم اين نيست و فقط بگوييم در انتخابات شرکت نکنيد

 بايد نشان داد که حتی اگر نظارت استصوابی  .گری کرد بايد روشن
گيرد اصال قدرت ايجاد تغييرات اساسی  برداشته شود، مجلسی که شکل می

در ساختار موجود با آزادی  بايد گفت که مجلسی هم که  .را نخواهد داشت
 که البته اين  .بيشتری شکل بگيرد فقط کانون ابراز نارضايتی خواهد بود

گويم که اساسا نبايد   من نمی . اما طبيعتا کافی نيست .خود غنيمت است
های موجود دامن   هنگامی که بتوان به کشاکش .در انتخابات شرکت کرد

 اما  .وم خرداد يک نمونه آن بود د .زد، اتفاقا شرکت را مثبت می دانم
  .االن چنين فضايی وجود ندارد

  آقای محمد رضا شالگونی از شما سپاسگزاريم:  خ.ش

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

  ! کارگر همکاران ودوستان
 ؟جرمی  به چه شالق زدن کارگران

 ؟کرد ورچگونه می شود با!!کارگر شرکت در مراسم روز جهانی
 دهندگان بهشت  ووعده   فظان سرمايه  حا

 .بردند  به کارگران يورش برای سرمايه گزاران خارجی يکبار
و آنهم فقط به جرم  شالق زدند به اين سادگی  را آری دوستان کارگران

 !کارگر شرکت در مراسم روز
  !دوستان وهمکاران 

 11دج ، برای ، دادگاه تجديد نظر شهر سنن 86بهمن ماه 27در تاريخ 
 روز جهانی کارگر 86ماه مه  نفر از کارگران اين شهر که در مراسم اول

حکم تا  اين. شرکت کرده بودند ، حکم شالق و جريمه نقدی صادر کرد
احکام محکوميت . نفر ازکارگران اجراء شده است3کنون در مورد 
است بر گزاری مراسم اول ماه مه در ادامه فشار هايی  کارگران به جرم

و فعاالن کارگری و ديگر جنبش های  که در چند ماه گذشته بر کارگران
 .است اجتماعی بطور مرتب اعمال شده

پذيرفتنی نيست که کارگران شالق بخورند ما کارگران  کارگران برای ما
اعمال غير انسانی و ضد  اين   محکوم کردن شرکت ايران خودرو ضمن

عامالن  و خواهان محاکمه فوق بوده خواستار لغو فوری احکام   کارگری
جمعی را  اين پرونده سازيها هستيم ما سکوت وزارت کار و رسانه های

 و همچنين ازتمام   محکوم می کنيم در قبال اين اين عمل ضد بشری
مستقل کارگری بين المللی می خواهيم نسبت به احکام فوق  تشکل ها ی 

 .ان جهانی کار شوندايران از سازم اعتراض کرده و خواهان خروج
روز اعتراض عليه  ضمن اعالم همبستگی با ما کارگران ايران خودرو

سياسی به خصوص کارگران  زندانيان در بند خواهان آزادی تمام زندانيان
زندانی  زندانی منصور اسانلو و محمود صالحی با همراه تمام دانشجويان

 .می باشيم
مبارزات بر حق کارگران برای يکبار ديگر از  ما کارگران ايران خودرو

مقاومت در مقابل اخراج سازيها  و دريافت دستمزدهای عقب افتاده خود
به کارگران در  پشتيبانی کرده و حمله و پيگرد کارگران بخصوص حمله

 .کنيم خشان يزد را محکوم و همبستگی خودمان را با آنان اعالم می
                  .زنده بادمبارزات کارگران

 خودرو جمعی از کارگران ايران  
 1386 هفتم بهمن

ikcokar@yahoo.com. 

…………………………………… 

 !جرقه ای ازاعماق
  تقی روزبه

با وجود آنکه رژيم شمشير سرکوب را با سرعت بيشتری دور سرش به 
ش درآورده تا شايد هيبتش نفس ها را درسينه ها حبس کند،اما نه چرخ

گسترش دامنه اعدام ها  ونه بارگشت به اجرای احکام قصاص متعلق به 
عهد حجر،ونه زدن شالق به کارگران و بگيروبندهای خيابانی وافکندن 
آفتابه بگردن باصطالح اراذل واوباش، ونه گرفتن اعترافات و شوهای 

زدانشجويان درزيرفشارو شکنجه، ونه دستگيری فعاالن تلويزيونی ا
آنچه که .نتوانسته است جرقه های مقاومت را خاموش کند... جنبش زنان

بيش ازهرچيزموجب نگرانی رژيم شده ،ترس ازبهم پيوستن مبارزه 
فعالين با بدنه اجتماعی وبوجود آمدن يک مقاومت توده ای گسترده 

ب فعالين وپاشيدن بذررعب وترس تاکتيک اصلی رژيم نيزسرکو.است
  .درميان توده های ناراضی است

نخست :تعمقی کوتاه به همين سياست،دونکته را به خوبی نشان می دهد
آنکه رژيم ديگر قادرنيست بدون کاربردبيشترزوروسرکوب موقعيت 
تاکنونی خود را حفظ کندوديگرآنکه افروزش جرقه های مقاومت دراين يا 

آن شکل نشان دهنده آنست که باوجود همه زهرچشم آن نقطه وباين يا 
گرفتن ها و بگيروبندها نتوانسته است رعب وسکون را برجامعه حاکم 
کند وآن را ازجوشش درونی و سرريزشدن نفرت وعصيان انباشته شده 

سرکوب ومقاومت دوروی سکه اند، اما رژيم سرمايه و تاريکی، . بازدارد
کوبگر، بابکارگيری تمامی شگردها و مثل همه نظام های ارتجاعی وسر

امکانات تبليغی خود تالش می ورزد که خود را به عنوان تنها 
بازيگرصحنه نشان بدهد وروی ديگرسکه يعنی نقش آفرينی قطب مقاومت 

برطبق اين روايت،توان مطلق ازآن رژيم است و . را  پنهان نگهدارد
برد است واين گوئی که بااشباح خيالی درن. ضعف مطلق ازآن جنبش

برای خاموش کردن شعله ....زندانها وشکنجه ها وتازيانه ها و دارها و
اينکه درهرنظامی ،وجود انواع نهادهای . مقاومت برافراشته نشده است
نشاندهنده اهميت اعمال قهربرای حفظ ... سرکوب اعم ازارتش وزندان و

ين گونه نظام بااين وجودوقتی کارا.نظام است، واقعيتی است انکارناپذير
ها به آنجا برسد که برای بقاء خود ناگزيرگردند که توسل به نيروی قهر 
را درهرلحظه وموقعيتی برسرهرکوچه وبرزنی برای ايجاد رعب 

بی . وبگيروبه بند به  نمايش درآورند،داستان ديگری است
ترديد،درجوامع استبدادی وفاقد ساختارهای دموکراتيک،بدليل تمرکز قدرت 

ارامکانات دردست حاکميت ارتجاع، بخش بزرگی ازاين مقاومت ها وانحص
دراشکال ناپيداوزيرزمينی وباصطالح زيرپوست جاری می شود وآنچه هم 
که درسطح مرئی قابل مشاهده است ،عموما يا درقالب مطالبات صنفی 
بيان می شود و يا گاه گداردراثرتصادمات وشکاف ها ،تکه وياتکه هائی 

به ) رشکل شورش ها وعصيان وبا شعارهای راديکال ترد(ازموادمذاب 
  .  بيرون پرتاب می شود

مهم است بدانيم که مقاومتی درزيرپوست جامعه جريان دارد، که گاه گدار 
باپرتاب تکه هائی ازخودبه بيرون  گوشه ای ازماهيت غليانی خود را به 

ی را نمايش می گذاردوثانيا قدرت ترميم وادامه کاری نبردهای موضع
ازهمين روشاهديم .عليرغم برتری رژيم درنبردهای موضعی تأمين می کند

وقتی که يک بخش ازجنبش بطورمستقيم زيرفشارسرکوب قرارمی گيرد 
ودچارافت می شود، مقاومت ازجائی ديگروازنقطه غافلگيرکننده ديگری 

درنتيجه،هم شاهد تداوم حرکت هستيم و هم بخش سرکوب ..سربرمی کشد
مثال وقتی . ترميم خود و نفس تازه کردن را پيدا می کندشده مجال

اعتراض شرکت واحد را موقتاسرکوب وخاموش می سازند،کارگران هفت 
وقتی کارگران راسرکوب می کنند،معلمان آغازمی . تپه شروع می کنند

وقتی معلمان رابرای مدتی ساکت نگه ميدارند،دانشجويان به ميدان .کنند
 يا آن دانشگاه را خاموش می کنند،اين يا آن دانشگاه وقتی که اين.می آيند

چنين است که مشعل مبارزه خاموشی نمی گيرد .. . ديگرشروع می کند و
ودشمن هنوزخود را ازعواقب يک نبرد  رهانساخته درنبرد ديگری 
ازنبردهای  بی پايان اين جنگ گريالئی گرفتارمی شود وحسرت برگزاری 

  . جشن پيروزی بردلش می ماند
نگاهی به يکی ازفرازهای اخير اين مقاومت ودرس های آن، همين 

  :واقعيت را نشان می دهد
که درآن " امنيت اجتماعی"طرح ):آريا شهر(خيزش ميدان صادقيه

به ) بعنوان اراذل و اوباش ومبارزه با فساد(جوانان،زنان و حاشيه توليد 
 های مهم عنوان آماج اصلی موردتعرض قرارمی گيرند،يکی ازپروژه

-سرکوب با ابعادی ميليونی است که باهدف سرکوب نافرمانی مدنی
اجتماعی فرارونده و بيرون کشيدن چاشنی انفجاری شورش ها 

آبادها واعتراضات جوانان وزنان وزحمتکشان حاشيه توليد وحلبی 
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رژيم که خود بخوبی با خطر سربازکردن خشم ونفرت .صورت می گيرد
يداند که چگونه آنها می توانند به مثابه نيروی متراکم مردم آشناست وم

ضربتی انقالب درخيزش های عمومی نقش آفرينی کرده و هرنظام 
ضدمردمی باهردرجه ازصالبت را به  پائين کشند ،تالش می کند که  
نافرمانی بالقوه وبالفعل موجود دراين بخش عظيم ازجمعيت فالکت زده 

-ی ازاين ژرفای نافرمانی مدنیگوشه ا.وتحت استثمار را خاموش سازد
  :اجتماعی رامی توان دراعتراف  فرمانده نيروهای انتظامی مشاهده کرد

او درمورد علت چهارفصل کردن  مقابله با بدحجابی و توجيه داليل اعمال 
خشونت،می گويد اگراين فشارها نبود در تابستان سپری شده شاهد بی 

ی اذعان به وجود  يک نافرمانی واين يعن! حجابی کامل درخيابانها بوديم
پرشکوه، که معنای عملی اش چيزی جزشعار مرگ  برجمهوری اسالمی 

  .نيست
شورش درمقابل پاساژگلديس صادقيه نيز بازتاب دهنده گوشه ای ازهمين 

نقطه شروع حرکت با دستگيری دختر جوانی باتهام . پتانسيل موجود است
های اعتراض آميزاين دختر ،فرياد.بدحجابی توسط گشت ارشاد آغازگشت

وضرب وشتمش توسط  گشت ارشادونيروهای انتظامی بطورخودجوش 
موجب  مداخله عابرين وجوانان شاهدو نزديک صحنه عمل  برای 

صدها جوان معترض، .جلوگيری ازبازداشت وی واعمال خشونت گرديد 
ماشين پليس را محاصره ومانع  ازحرکت آن شدندو به زدوخورد با 

ورش که برای خاموش کردن اعتراض به محل درگيری گاردضدش
  .فراخوانده شده بودند پرداختند

نيروهای انتظامی که يکی ازجوانان معترض را به داخل سطل اشغال 
مردم که خواهان آزادشدن . انداخته بود با خشم بيشتر مردم مواجه گرديد

دختر دستگيرشده ازچنگ پليس وماشين گشت ارشاد بوند، به دليل 
مخالفت افسربازداشت کننده اورا بيرون کشيده و مورد ضرب وشتم 

رژيم پاساژ وشورش کنندگان را . آنها زباله ها را آتش زدند.قراردادند
محاصره کرده وناچارگرديد تاازطريق خشونت و تيراندازی هوائی به 

پتانسيل نهفته دراين جنبش وقدرت اشتعال آن  . خاموش کردن آن بپردازد
ان دردادن دوشعارمرگ برنيروی انتظامی ومهمترازآن مرگ را می تو

خوانده شدن سرود ياردبستانی هم .برحکومت اسالمی بخوبی مشاهده کرد
دراين اعتراض خودجوش نشانه ديگری ازداشتن خصلت تيپيکی اين 

جالب است که دستگاه های اطالعاتی وانتظامی رژيم،با .اعتراض دارد
عظيم وخود جوش اعتراض مردم وشعارهای غافلگيرشدن دربرابرپتانسيل 

داده شده و فيلم های مخابره شده وبرای توجيه ضعف خود، شورش فوق 
و حضوروعملکرد اين زن را سازمان يافته و ازقبل طراحی شده دانسته 

غافل ازآنکه وقتی مردم به حرکت می آيند،درميدان مبارزه خالق !است
 تمامی محاسبات رژيم را بهم انواع تاکتيک های ابتکاری می شوند  که

  . ميزند
   خودجوش بودن حرکت،دادن شعارهای راديکال ومنشأگرفتن اعتراض 
ازيک موضوع همواره تصادم آميزو کمابيش فراگيريعنی برخورد با 
بدحجابی، به اعتراض فوق خصلت کماپيش تيپيک وبالقوه قابل تعميم می 

ازه ازاعماق به بيرون وقابل دهد که بايد آن را به مثابه پرتاب مواد گد
جنگ .مطالعه و بررسی  والهام بخش تاکتيک های خيابانی بشمارآورد
نبايد .وگريزفوق يک تمرين خوبی بود برای نبردهای بزرگ و آتی

فراموش کنيم که باشکست رفرم سياسی واقتصادی برای قابل تحمل کردن 
شونت زندگی برای زحمتکشان،وهمراه شدن اين هردو با اعمال خ

وآکنده )هم چون فروبردن يک جوان درسطل آشغال(وبرخوردتحقيرآميز
مذهبی،احتمال وقوع چنين -ازحماقت تاريخی يک دولت ايدئولوژيک 

  .خيزش های  خيابانی دورازانتظارنيست
درحقيقت مبارزه درمحل کاراعم ازکارخانه وغيرکارخانه و واداره 

نظيرازدست دادن بدليل داشتن هزينه های سنگينی ...ومدرسه و
شغل وهست ونيست زندگی،درتوازن قوای کنونی،نمی تواند 

درچنين شرايطی مطالبات سياسی عموما ..ازحدمعينی فراتربرود
ولی  مطالبات دربيرون . درپشت مطالبات صنفی سنگرمی گيرند

ازکارخانه وبيرون ازمحل کار بسرعت سياسی شده و خود را 
بهمين دليل خطاست اگر . دهددرطرح شعارهای راديکال نشان می 

که سطح مبارزه درمحل کاررا به تنهائی شاخص سطح موجود  
. مبارزه درجامعه و کارگران دربيرون ازمحل کار، بحساب بياوريم

چنين تصوری می تواند ،فعالين سياسی وعناصرپيشرووآگاه را 
درارزيابی ازظرفيت های مبارزاتی موجود دچارخطاکرده واز 

ه موقع ومؤثر دربرابر رويدادهائی بازداشته واو ابرازواکنش ب
ازهمين رو ترکيب مبارزات درمحل کار، با مبارزات .راغافلگيرکند

خيابانی والبته با درنطرگرفتن تفاوت وقواعدهرکدام ازآنها،انطباق 
بهمين دليل . بيشتری با ظرفيت های واقعی وموجود مبارزاتی دارد

البات صنفی ،ضمن داشتن پيشبردمبارزه درمحل کار و حول مط
آمادگی برای مداخله وارتقاء نبردهای بيرون ازمحل کارودانشگاه 

راه خروجی برای بيرون آمدن مبارزه از ...  ومدرسه واداره و
اساسا . ازتنگناهای موجود   درکارخانه ها ودرمحل کار بازمی کند

اين دومبارزه مکمل همديگرمحسوب شده وترکيبشان فضای مناسبی 
ی تغييرتوازن قوا و پيشروی و پيوستن دوشط خروشان مبارزه برا

  .به يکديگربرای گذربه نبردهای بزرگ را فراهم می سازد
2008  -03-03-13-12-86  

 خبرزير،نيزتأييدکننده خصلت بالقوه تيپيک شورش صادقيه -*
همانطورکه اين خبرمی گويد ماجرای صادقيه، سردمداران .است

زشعله ورشدن اين گونه اعتراضات به رژيم را به دليل ترس ا
بی شک . خصوص درآستانه انتخابات تاحدی محتاط ساخته است

نيش عقرب نه ازره کين است،اقتضای "رفتاررژيم بنابرمصداق 
ولی همين رفتارهم نشان ميدهد که  .موقتی است"طبعش اين است

تاچه حد تداوم وگسترش اين نوع مقاومت ها می تواندبتدريج، 
 روحيه رژيم وافزايش اعتماد به نفس جنبش باتضعيف

مقاومت،معادالت صحنه مبارزه را عوض کرده و او را وادار به 
واگربپذيريم که تاکتيک های توده ای را کسی .عقب نشينی کند

ازبيرون جنبش نمی آفريند،بلکه  اين خود جنبش هاهستند که 
پس درميدان عمل جلوترازهرکس اين تاکتيک ها را می آفرينند،

خيره شدن به جوانه های رويش اين نوع تاکتيک ها و بيرون 
کشيدن وجوه تعميم پذيرآن توسط فعالين وعناصر آگاه ترجنبش 

  :خبرمزبورچنين است. ها،دارای اهميت است
 عابران پياده در خيابان ها و خيراا:به نقل ازسالم دموکرات" 

 مردم می ميادين تهران شاهد تغيير در رفتار گشت های ارشاد با
  .باشند

در ماه های اخير شاهد حضور نيرو های سرکوب گر خصوصا زنان 
پليس برای برخورد با نوع پوشش افراد و به ويژه زنان در ميادين 
شهر های بزرگ از جمله تهران بوديم که تا کنون به علت رفتارهای 
خشن و اهانت آميز ايشان با مردم باعث ايجاد درگيری های بسياری 

) آرياشهر(که آخرين نمونه ی ان را در ميدان صادقيه .  اندگشته
 .شاهد بوديم

در چند روز اخير البته شيوه برخورد های گشت ارشاد تغيير کرده 
است البته عواملی چون نزديکی به ايام انتخابات و ترس حاکميت 
اسالمی از اوج گيری نارضايتی مردم و اعتراضات و مقاومت هايی 

همه و همه باعث ...  رو به گسترش نهاده است وکه از طرف زنان
شده که اين پليس ها در ميادين بزرگ شهر مثل ونک، هفت تير، 

تنها به تذکر دادن اکتفا ... انقالب، تجريش، صادقيه ، ميرداماد و
البته اغلب . کنند و از تعداد بازداشت های خود به شدت بکاهند 

فاوتی يا بعضا پرخاشگری تذکرات اين نيرو های سرکوب گر با بی ت
 .".مردم خصوصا زنان جوان مواجه می شود

……………………………………… 
 

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: يه سردبير نشر

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 ميشوند" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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 *ديدگاه * 
سناريوئی از نو : »ديکتاتوری وحدت ملی « 

  ی عراق و خاورميان ان برای آيندهکار محافظه
  دکتر يونس پارسا بناب

  درآمد
گران متعهد به کارزار ضد  ی بعضی از تحليل جنگ عراق به عقيده

موسوم شده » فاجعه قرن بيست و يکم«  از هم اکنون به جنگ
ساخت «های سابق  است، از جهاتی بسيار مهم تاريخی با جنگ

از جنگ فيليپين در دهه اول قرن بيستم گرفته تا جنگ (» آمريکا
های اساسی دارد، که  تفاوت) يوگوسالوی در آخرين دهه همان قرن

  :شود  جا به اهم آنها اشاره می در اين
گذرد و   در جنگ عراق که نزديک به پنج سال از آغاز آن می- ١

های سابق  ها ادامه خواهد يافت، در مقام مقايسه با جنگ احتماال سال
درصد قابل توجهی از تلفات بين مردم غيرمسلح و غيرنظامی، 

  . درصد بوده است٨٥نزديک به 
) مزدور(» پيمانی« در اين جنگ برای اولين بار تعداد سربازان - ٢

برابر با تعداد سربازان ارتش آمريکا بوده و احتماال در آينده تعداد 
. در جنگ بيشتر از سربازان انجام وظيفه خواهد شد) مزدوران(آنها 

در جنگ ويتنام تعداد سربازان پيمانی کمتر از ده در صد کل 
  .داد نيروهای مسلح آمريکائی را تشکيل می

های ساخت  جنگ«نگی در بين  باز در مقام مقايسه، هيچ ج- ٣
ی جنگ عراق با مخالفت مردم سراسر جهان  به اندازه» آمريکا
در هيچ جنگی در گذشته، هئيت حاکمه آمريکا . رو نگشته بود روبه

ی جنگ عراق مورد نفرت مردم  منجمله رئيس جمهور، به اندازه
جهان قرار نگرفته و پرستيژ و موقعيت سياسی و فرهنگی آن به 

  .رو نگشته بود ی حاال با سقوط و نزول روزافزون روبه اندازه
گران،  اند که تحليل الذکر همراه با عوامل ديگر باعث شده علل فوق

ی علل جنگ  شناسی سياسی درباره مورخين علوم تاريخ و جامعه
های  های بيشتر و بحث عراق و پيشينه و چند و چون آن به پژوهش

 سرنوشت مردم و کشور عراق دارتری دست زده و در مورد دامنه
های جامعی از  گران تحليل مضافا، اين تحليل.  نگری نمايند آينده

کاران درباره آينده عراق و  سناريوهای متعددی که خود نومحافظه
اند که ما در اين نوشته به چند و  اند، عرضه کرده خاورميانه نوشته

  .پردازيم کاران می چون دو سناريو متعلق به نومحافظه
تحليل اين دو سناريو حاصل بررسی سناريوهای متعددی است که در 

گران  توسط کارشناسان و تحليل) ٢٠٠٧-٢٠٠۶(يک سال گذشته 
های مختلف سياسی و ايدئولوژيکی تعلق دارند، عرضه  که به نحله

تعداد نسبتا زيادی از اين سناريوها بعد از توضيح اوضاع . اند گشته
و به طور مشخص موقعيت عراق، تمرکز سياسی منطقه خاورميانه 

اصلی خود را بر جزئيات تبعات کوتاه مدت و مسائل اضطراری و 
مباحثی نظير اعالم خودمختاری کامل و يا استقالل کردستان عراق، 
جدائی بصره و اعالم جمهوری اسالمی در جنوب، بازگشت حزب 
بعث به صحنه سياسی، تقسيم عراق به سه بخش مشخص، تقسيم 

بعد از بررسی اين .  اند درآمد نفت و غيره گذاشته» ادالنهع«
سناريوهای متعدد، نگارنده تصميم گرفت که دو سناريو را که در 

نگری در چهارچوب عملکرد نظام جهانی سرمايه و در  آنها آينده
س آن آمريکا در خاورميانه و کشورهای همجوار ايران و عراق را

. اند، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد مورد بحث و مداقه قرار گرفته
نگری بدون توجه به نقش و موقعيت نظام جهانی سرمايه  زيرا آينده

از يک سو و مقاومت و » جديد«و » بزرگ«در کليه خاورميانه 
رميانه در مقابل اين نظام از سوی ديگر های مردم خاو مبارزات توده

مبتال ساخته و عوض ) Reductionism(ما را به جزئی گرائی 
ما را گرفتار ) »حاشيه«با » مرکز«و رابطه (» کل واحد«ديدن 

توانند نقش تعيين کننده در سرنوشت و آينده  شرح جزئيات که نمی
ه مورد خيلی از اين سناريوها ک.  مردم عراق ايفاء کنند، سازد

که تعريف جامع و  دليل اين اند، به گران قرار گرفته بررسی اين تحليل
رابطه مرکز و حاشيه در نظام (مشخصی از کل تعيين کننده اجتماعی 

در عراق و منطقه ندارند، دچار تجردگرائی، ) جهانی سرمايه
انديشی در بسياری موارد گشته و جامعه عراق  گری و سطحی جزئی

های کاذب شيعه و سنی و يا کشورهای  بندی  صفو منطقه را به
تجزيه و تحليل از دو .  کنند تقسيم می» تندرو«و » معتدل«

 روايت از ١٠ی بيشتر از  سناريوئی را که نگارنده از مجموعه
کارگاه سناريو نويسی عراق انتخاب کرد، واحد تحليل برای درک 

م جهانی های اصلی بحران عراق را ساختار و عملکرد نظا ريشه
در فاز ) رابطه جنوب و شمال= رابطه حاشيه با مرکز(سرمايه 

 -١: اند از اين دو سناريو عبارت.  دانند تشديد گلوباليزاسيون می
   سناريوی امپراتوری آشوب- ٢» ديکتاتوری وحدت ملی«سناريوی 

  سناريوی ديکتاتوری وحدت ملی
کتاتوری دي«حاصل سناريوی » خاورميانه شناس«کاران  نومحافظه
برای حرکت » ثبات و امن«را ايجاد عراق و منطقه با » وحدت ملی
جا نفت و گاز طبيعی بدون  ای امن که از آن منطقه.  دانند سرمايه می

ی مرکز  سوی سواحل کشورهای توسعه يافته ای به تالطم و دغدغه
  .های فراملی آمريکايی سرازير گردد توسط کمپانی) جهان اول(

کاران   اين سناريو زمانی شروع شد که نومحافظهتنظيم و نگارش
های آنان درباره  حاکم بر کاخ سفيد متوجه شدند که رجزخوانی

طور کلی ُبّرايی و تاثير خود را در  به عراق به» صدور دموکراسی«
ميزان قابل توجهی از دست  بين مردم و افکار عمومی جهانی به

آميز مردم در عراق عليه  های خشونت در پی تداوم مقاومت.  اند داده
اشغال از يک سو و مخالفت مردم جهان با رژيم بوش از سوی 

کاران توجه خود را به باز توليد يک مدل قابل  ديگر، نومحافظه
های اخير  در سال. پذيرش از حکومت صدام حسين معطوف ساختند

کاران بر تاسيس و يا تسهيل ظهور يک رهبری  ذهن نومحافظه
های صدام  ولی منهای نافرمانی» بخش وحدت«وی مرکزی ق» ملی«

» دموکراسی سازی«ی  با افول ستاره.  حسين، متمرکز شده است
ی ايجاد و تقويت ديکتاتوری که بتواند در عين عبوديت از  پروژه

 –دولت «منويات نامشروع آمريکا، وحدت عراق را به عنوان يک 
 اول وابسته به کاخ سفيد تامين سازد، به گزينه» ملت

  .کاران تبديل گشت نومحافظه
نخستين رهبری خواهد بود که در » ديکتاتور وحدت ملی«اين 

عراق پس از صدام موفق خواهد شد که با توانايی نظامی و قابليت 
های موثر شورشيان مقاومت را  تدريج گروه سازمانی متمرکز خود به
 و »مرکز«را به نفع » ملی و مذهبی«های  سرکوب ساخته و شکاف

.  ويژه در عرصه نفت، تعديل بخشد های خارجی به گذاری سرمايه
تنها در حدی برای زمامداران » ديکتاتور وحدت ملی«البته چنين 

کاخ سفيد ارزشمند است که بتواند اين ديکتاتوری را در خدمت 
ايستگاه «منافع استراتژيکی آمريکا قرار داده و عراق را به يک 

  . امان تبديل سازدپر از امن و» بنزين گيری
ترين مولفه در اوضاع کنونی عراق که برای  روشن است که اصلی

ضروری و » ديکتاتور وحدت ملی«ظهور و عروج يک 
باشد، حضور جدی و پررنگ باقيمانده ناسيوناليسم  ناپذير می اجتناب

.  بر آن تکيه کند» ديکتاتور ملی«عراقی است که اين )گرايی ملی(
 بقايای ناسيوناليسم عراقی را طرفداران در ذهن مردم عراق،

که روزگاری در (ها و برادران عارف  عبدالکريم قاسم، ناصريست
 در داخل حاکميت و خارج آن حضور ١٩٧٠ تا ١٩٥٠های  دهه

به باور مردم عراق، اين نيروها .  کنند نمايندگی می) پررنگی داشتند
ولی همگی دارای يک  داشتند،  که با هم اختالف عديده و افراد با اين

وجه مشترک سياسی بودند که آنها را در بين اقشار مختلف مردم 
 جدی و روشن آنها با  داد و آن مخالفت عراق با اعتبار جلوه می

ويژه آمريکا، در عراق  جويانه به های امپرياليستی و سيطره سياست
به » ديکتاتور وحدت ملی«اگر حتی سناريوی . و خاورميانه بود

مورد » پارچه و متحد نجات عراق يک«ترين راه برای   محتملعنوان
قبول قرار گيرد، آيا در حال حاضر چنين فردی در عراق وجود دارد؟ 

ی تمايالت سياسی مردم  گران مستقل و غير دولتی که درباره تحليل
های مردم عراق  عراق پژوهش کرده و نسبتا در مورد خواسته

 حال حاضر چنين فردی در صحنه نظر هستند، برآنند که در صاحب
  .سياسی عراق وجود ندارد

تواند يک  کاران، ژنرال دريابان عبود قنبر می اما به نظر نومحافظه
در نظر .  احتمالی برای آينده عراق باشد» ديکتاتور وحدت ملی«

گرفتن ظهور اين فرد نظامی در صحنه پرتالطم و بحرانی عراق و 
.  صلی اين سناريو، دارای اهميت استبه عنوان بازيگر احتمالی و ا

نظامی » اضطراری«، بعد از اعالم وضعيت ٢٠٠٧در ژانويه 
درعراق از سوی آمريکا، عبود قنبر از طرف نخست وزير نوری 

قنبر .  المالکی به عنوان فرمانده نيروهای نظامی عراق معرفی شد
اهل مناطق تحت تسلط ميليشيای شيعيان در جنوب عراق است، اما 

ها به عنوان عضو حزب بعث و يک فرمانده شاخص در  او سال
او در جريان شکست جنگ .  نيروی دريايی صدام خدمت کرده است

 از سوی نيروهای آمريکايی دستگير ١٩٩١های  فارس در سال خليج
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وی تا پيش از انتصابش به فرماندهی نيروهای .  و زندانی شد
  .همکاری نداشته استنظامی عراق، ظاهرا با مقامات آمريکايی 

ديکتاتوری «ی  کاران در الشه کردن و عروج قنبر به قله نومحافظه
مثل اسالف خود، به نقش بازيگران ديگر در پيشبرد » وحدت ملی

ها حائز  اين سناريو اهميت قائل هستند که بررسی کم و کيف آن
  .اهميت است

  نقش بازيگران ديگر
ن درباره ترويج کارا مروری به ادبيات سياسی نومحافظه

دهد که بازيگران  در عراق به روشنی نشان می» ديکتاتوری ملی«
ديکتاتوری وحدت «متنوعی در پروسه رشد و گسترش سناريوی 

  :ترين آنها عبارتند از نقش دارند که مهم» ملی
 دولت بشار اسد در -٣ جمهوری اسالمی ايران،-٢ القاعده، -١

  . ترکيه-٥عربستان سعودی،-٤سوريه، 
گيری و تحول  جا به چند وچون اين بازيگران در شکل در اين

  :پردازيم می» ديکتاتوری وحدت ملی«
کاران، القاعده نقش مهمی در ظهور و   از منظر نومحافظه-١

ظاهرا . ايفاء خواهد کرد» ملی ديکتاتوری وحدت«گيری  شکل
و در راس آن »  غيرعراقی تروريست«کن کردن عناصر  ريشه

ای  های فرقه تنش« هدفشان ريختن نفت بر آتش القاعده، که
.  است» ديکتاتور وحدت ملی«است، ماموريت محوری » مذهبی

کاران که در پنج سال گذشته خود در دامن زدن به  نومحافظه
ها نقش اساسی داشتند،  ها و سنی ها و اختالفات بين شيعه تفاوت

را منبع اصلی کسب » مسئله«آن » حل«خواهند  اکنون می
  .ها سازند در بين عراقی» ديکتاتور وحدت ملی«مشروعيت برای 

 جمهوری اسالمی ايران از ظهور و حضور جدی يک - ٢
در عراق استقبال و » ثبات«برای ايجاد » ديکتاتور وحدت ملی«

بررسی .  حمايت خواهد کرد که اين رهبر مثل عبود قنبر شيعه باشد
دهد که ممکن است   میفعل و انفعاالت سياسی در صحنه عراق نشان

کاران و سردمداران جمهوری اسالمی مشترکا از ظهور  نومحافظه
يک ديکتاتوری حمايت کنند که مثل نوری المالکی در خدمت هم 

اهللا علی  آمريکا و هم جمهوری اسالمی باشد و از عنايت آيت
های  چرخش در سياست آمريکا در ماه.  سيستانی هم برخوردارباشد

 حمله نظامی به ايران، وقوع اين همکاری را بيشتر اخير در مورد
  .سازد ممکن می

 سوريه در چهار سال گذشته پناهگاه جمعيت پراکنده رو به - ٣
ها منجمله شورشيان گشته است که بخشی از آنها  افزايشی از عراقی

از آن کشور به عنوان يک محور نفوذ و بازگشت به داخل عراق 
وريه، تهديدی که اين شورشيان مقاومت رژيم س.  کنند استفاده می

عراق برای بقای خودش ايجاد می کنند را در نظر گرفته و روی اين 
اصل به آنها اجازه داده می شود که از سوريه به عراق گسيل 

ها و  بخش قابل توجهی از اين شورشيان به بقايای محفل.  شوند
رادران های متعدد و متنوع طرفداران عبدالکريم قاسم، ب تشکل

های اخير در  های عراق تعلق دارند که در سال عارف و ناصريست
گان عراقی در کشورهای سوريه و اردن که تعدادشان  بين پناهند

وادار .  اند رسد، نفوذ قابل توجهی کرده نزديک به دو ميليون نفر می
ساختن رژيم اسد به کنترل نفوذ و گسيل شورشيان مقاومت به داخل 

ديکتاتور « مرزهای سوريه، يکی از وظايف اصلی عراق از طريق
ها  رسد که سوری در حال حاضر بعيد به نظر می.  است» وحدت ملی

تن در دهند ولی احتمال دارد که » ديکتاتور وحدت ملی«به خواست 
ای بين حاکمين در کاخ سفيد و دمشق رقم خورد که طی آن  معامله

کاران  وريه، نومحافظهدر قبال کنترل شديدتر مرزها توسط رژيم س
که حل آن خواست » ارتفاعات جوالن«رضايت بدهند که مسئله 

مردم و دولتمردان سوريه در چهل سال گذشته بوده است، بين 
اگر .  اسرائيل و سوريه به مذاکره و بحث گذاشته شود

کاران تمايل داشته باشند که به خاطر ارتقاء محبوبيت  نومحافظه
ای تن در  در عراق به پرداخت چنين هزينه» ديکتاتور وحدت ملی«

دهند، بعضی از مفسرين سياسی برآنند که آن وقت سوريه نه تنها 
را پذيرا خواهد شد، بلکه » ديکتاتور وحدت ملی«حضور جدی يک 

ای را با  ی بهتر و حسنه برای اولين بار در چهل سال گذشته رابطه
  .واشنگتن برقرار خواهد ساخت

ران منطقه، هيئت حاکمه عربستان سعودی بيش  در بين بازيگ- ٤
در هراس » ديکتاتور وحدت ملی«از همه از ظهور و حضور يک 

های حاکم در عربستان از به قدرت رسيدن يک  سعودی. است
گيری  طور چشم ديکتاتور که توازن قوا را به نفع ايران شيعه به

ن گان و معمارا نويسند.  هم خواهد زد، نگران خواهند شد به
ويژه دفتر ديک چنی، اطمينان  به» ديکتاتور وحدت ملی«سناريوی 

گان سعودی به دو علت در دراز مدت مثل هميشه  دارند که شاهزاد
روی خط استراتژيکی آمريکا قرار گرفته و از عروج ديکتاتور به 

  :اين دو علت عبارتند از. ی پيروزی حمايت خواهند کرد قله
که ديکتاتور » آرامشی«و » ثبات«ز ها بيش از همه ا سعودی: الف

ی  وجود خواهد آورد، استقبال خواهند کرد زيرا ادامه  در عراق به
گی پر از رفاه و نعمت و  گی در عراق، زند ثباتی و آشفت جنگ، بی

گان نفت عربستان را بيش از هر زمانی در گذشته به  امنيت شاهزاد
  .خطر جدی خواهد انداخت

ديکتاتور وحدت «يکا عبوديت و وفاداری اگر هيئت حاکمه آمر: ب
های آمريکا در خاورميانه در  را در عراق نسبت به سياست» ملی

ی عروج به قله ديکتاتوری تضمين و تامين  عمل و در پروسه
سازد، در آن صورت جای نگرانی برای هيئت حاکمه عربستان 

ترين و موثرترين  سعودی که در شصت سال گذشته از مهم
نظام جهانی در خاورميانه و جهان » متحدين بومی«و » دستان هم«

  .عرب بودند، باقی نخواهد گذاشت
های  های مذهبی و چه جناح چه جناح( هيئت حاکمه ترکيه -٥

بيش از هر بازيگری از ظهور و به قدرت ) کماليست طرفدار آمريکا
در .  در عراق استقبال خواهند کرد» ديکتاتور وحدت ملی«رسيدن 
و » محبوبيت«ی  به قله» ديکتاتور وحدت ملی«وج واقع عر

های خود  ، زمانی حاصل خواهد شد که او با لشگرکشی»پيروزی«
تاريخ .  به سرکوب وحشيانه خلق کرد در کردستان عراق دست بزند

ی امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل در خاورميانه  و کارنامه
در مقاطع مختلف بعد از دهد که آنها  در شصت سال گذشته نشان می

های سياسی  ها تشويق و آموزش و حمايت احزاب و سازمان سال
کرد در راه کسب استقالل و خودمختاری ناگهان آنها را بر سر 

برد منويات امپرياليستی خود در منطقه به حال  بزنگاه به خاطر پيش
اعاده «خود رها ساخته و مردم ستمديده و محروم کرد را قربانی 

های خونخوار بورژوازی ايران، عراق و ترکيه  ارتش» تحيثي
بعد از مونتاژ » ديکتاتوری وحدت ملی«اگر سناريوی . اند کرده

توسط کارگردانان به روی صحنه آورده شود، اين سرنوشت خلقی 
خواهد بود که رهبران شووينيست آنها آنرا دوباره به سرنوشت 

به گمان اين .  اند زدهتجاوز و استراتژی نظام جهانی سرمايه گره 
نگارنده، سرکوب و قتل عام خلق کرد در شمال عراق و جنوب 

عراق با حمايت » ديکتاتور وحدت ملی«شرقی ترکيه توسط لشگر 
ی  ترکيه در گستره» ی انتقام زخمی و تشنه«و همکاری ارتش 

ی تاريخی  خونخواهی و عمق قتل عام، در مقام مقايسه با گذشته
  .و فاجعه بارتر خواهد بود» بی نظير«، »قهساب بی«خلق کرد 

» ديکتاتور وحدت ملی«ترين هدف امريکا از توليد  هر رو اصلی به
های  يعنی محيطی که در آن فراملی» ثبات«در عراق فراهم کردن 

آسای نفت آمريکا آزادی کامل داشته و نيروهای نظامی آمريکا   غول
حضور و پايگاه » ثبات «در خاک عراق با» پنجاه سال آينده«نيز تا 

، »رهبر ملی«در تحت ديکتاتوری اين .  نظامی وسيع داشته باشند
را تبديل به » آرام«و » ثبات«آمريکا قرار است که عراق با

هژمونی «وسيله با ايجاد  خود ساخته و بدين» گيری ايستگاه بنزين«
و » شرکاء«، »متحدين«های جهانی خود را به  ، سياست»نفتی

ديکته » جنگ سرد«ی  تر از دوره  و موتلفين خود آسان»دوستان«
در اين راستا نومحافظه کاران به خاطر ازدياد و تالطمات و . کند

در عراق، قدرت و امکانات زيادی در وزارت » اضطراری«وضعيت 
دفاع عراق به قنبر که تنها در مقابل نوری المالکی مسئول است، 

ی قنبر، شايان توجه است  پيشينهولی با در نظر گرفتن .  اعطا کردند
کاران حاضر گشتند که قنبر را به عنوان  که چرا نومحافظه

  احتمالی خود به روی صحنه بياورند؟» ديکتاتور وحدت ملی«
که به اين سئوال يک پاسخ قابل تامل و مناسب داده شود،  برای اين
های سياسی  جا بهتر است که به بررسی يکی از جنبه در اين
  . بپردازيم- استفاده از الگوهای تاريخی -کاران  ظهنومحاف

  »ديکتاتوری وحدت ملی«الگوهای تاريخی 
لئو اشتراوس، (کاران در تبعيت از پدران معنوی و استادان خود  نومحافظه

های  به تاريخ ظهور و تکامل امپراتوری) …آلن بلوم، آلبرت وولستر و
آنها .  ر، اهميت خاصی قائلندويژه امپراتوری رم و بريتانيای کبي بزرگ به

در جهت برقراری امپراتوری جهانی سرمايه به رهبری آمريکا، از تجارب 
ها در کشورهای جهان سوم، پيوسته  و الگوهای سياسی اين امپراتوری

» ديکتاتور وحدت ملی«در انتخاب قنبر به مثابه يک .  کنند استفاده می
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ليس در کشورهای آفريقا و آسيا کاران از تجربه امپرياليسم انگ نومحافظه
  .اند های فراوانی آموخته و در عمل آنها را پياده کرده درس
نويسان از  سناريو» ديکتاتور وحدت ملی«ترديد، در تعبيه و توليد  بی

يک زمينه عراقی ويژه و از خصوصيات ملی، مذهبی و فرهنگی مردم 
دهد که  نشان میولی تاريخ نظام جهانی سرمايه .  استفاده خواهند کرد

ها با تعبيه و ساختن چندين نمونه  در مقاطع مختلف تاريخی، امپرياليست
جهان ( پيرامونی -ای  در کشورهای حاشيه» ديکتاتور وحدت ملی«از 
ها  طلبانه خود را سال های سلطه موفق شدند که منويات و سياست) سوم

چگونه شايان توجه است که .  بر مردمان آن کشورها اعمال سازند
ها در ايران در دوره   نظامی انگليسی-کاران از الگوی سياسی  نومحافظه
 استفاده کرده و امروز عبود قنبر را در عراق برای ١٩٢١-١٩١٨

  .اند النسه کرده» ديکتاتور وحدت ملی«احراز مقام 
ای مشخص از رهبر  نمونه) پدر آخرين پادشاه ايران(رضا شاه پهلوی 

در (است که هشتاد و هفت سال پيش » ت ملیديکتاتور نظامی وحد«
ها در صحنه پرتالطم و  با حمايت انگليسی)  ميالدی١٩٢١سال 
او انرژی خود را .  زده ايران بعد از جنگ جهانی اول ظهور کرد آشوب

ظهور .  بر مقابله و يا سرکوب نيروهای سياسی و فرهنگی متمرکز کرد
ا کسب جايگاه ميرپنجی ترين مراتب نظامی قزاق ت پهلوی از پايين

شروع گشته و در نهايت به يک کودتای نظامی و سپس ) فرمانده تيپ(
چون پيشينه سياسی و .  به استقرار ديکتاتوری شاهنشاهی انجاميد

گيری به پيشينه رضاه  های قابل توجه و چشم نظامی عبود قنبر شباهت
به اين جا به تفصيل  شاه به عنوان يک الگوی تاريخی دارد، در اين

  .پردازيم ها می شباهت
 در ايران، ١٩٢٠-١٩١٧های پرتالطم و بحرانی  در جريان سال

، تصميم گرفتند »ديکتاتور وحدت ملی«وجوی يک  ها در جست انگليسی
های مردم و  خان ميرپنج را که مثل عبود قنبر در بين توده که رضا
 تحت ها در خدمت نيروی قزاق فکران ناشناخته مانده و سال روشن

رهبری لياخوف آموزش نظامی ديده و خدمت کرده بود، به عنوان يک 
متمرکز و «النسه کنند تا او با ايجاد ايران » ديکتاتور وحدت ملی«

با ارتش منظم و متحدالشکل چهار نعل به سوی تامين هدف » يکپارچه
  .استراتژيکی انگلستان در ايران بتازد

بخش در صفحات  های رهائی اوجگيری جنبش(در اين دوره پرتالطم 
) شمال ايران از يک سو و توسعه انقالب اکتبر شوروی از سوی ديگر

هدف استراتژيکی انگلستان که هنوز در آن زمان در راس نظام جهانی 
بخش ملی  های رهائی قرار داشت، سرکوب جنبش) امپرياليسم(سرمايه 

ی به های بلشويک در ايران و جلوگيری از شيوع و گسترش انديشه
برای اخذ اين هدف دو . مستعمرات خود در آسيا از طريق ايران بود

دستی سيدضياءالدين طباطبائی و هميار نظامی او  ها با هم سره، انگليسی
 فوريه ٢١ (١٢٩٩دست به کودتای سوم اسفند ) خان ميرپنج رضا(

  .در ايران زدند) ١٩٢١
خست وزير دولت ن(بالفاصله بعد از کودتا، سيد ضياءالدين طباطبائی 

های راديکال کاذب منجمله نزديکی با  به سرعت با اخذ سياست) کودتا
ای از اعيان و اشراف وابسته به  روسيه شوروی و دستگيری عده

فکران، خود را نماينده  انگلستان کوشيد که با فريب مردم و روشن
معرفی کرده و با موافقت ايجاد روابط دوستانه با دولت » ملت محروم«
گان  نهايت مورد احترام و ستايش شاعران ملی و نويسند که بی(نين ل

جا » وحدت ملی«خود را به عنوان يک ناجی ) فکر ايران بود روشن
تر از آن بود که بتواند  خان شناخته ولی سيد ضياء بر خالف رضا.  بزند

در پياده کردن چنين هدفی به عنوان اولين نخست وزير کودتا مثمرثمر 
در زمان جنگ » رعد«ی  ها با انتشار روزنامه او سال.  واقع شود

ولی بر .  زد خاص و عام بود جهانی اول به عنوان يک انگلوفيل زبان
خان همه گونه امکان را داشت که با عزل و  خالف سيد ضياء، رضا

فکران جلب اعتماد  تبعيد سيد ضياء نسبت به خود در بين مردم و روشن
نقاب دموکراسی به صورت، و فريب مردم و بيشتری نمايد و با زدن 

سياست جديد » اجرای نامرئی«فکران عامل مطمئن و وفادار  روشن
خان بعد از عزل سيد ضياء از  رضا.  انگلستان در ايران گردد

، از خرداد )مستعمره انگلستان(وزيری و تبعيد او به فلسطين  نخست
و عنايت مقامات ، با حمايت ١٣٠٤گذاری در آبان ماه   تا تاج١٣٠٠

ها، توانست نه تنها  سازی ها و صحنه انگليسی و با توسل به عوام فريبی
سوی حمايت از خود جلب کند، بلکه موفق شد که اکثريت  مردم را به

» ديکتاتوری وحدت ملی«فکران را به حاميان  قابل توجهی از روشن
 ملی و های ها خيلی از نيروها و شخصيت در آن سال.  خود تبديل سازد

خان را  سوسياليست منجمله اکثريت رهبری حزب کمونست ايران، رضا
ضد «و » ميهن پرست«، »وحدت دهنده«، »ملی«يک سرباز 

های او در جهت ايجاد ايران  کردند و کوشش ارزيابی می» امپرياليست
ضد «را به حساب مواضع » يکسان«و » متحد«و » يکپارچه«

  .گذاشتند او می» بورژوازی ملی«و » امپرياليستی
ديکتاتور وحدت «مداران امپراتوری انگليس در تعبيه و ترويج  سياست
بررسی چگونگی .  خود را فقط به کشور ايران مقيد نساختند» ملی

، جوزف )اروپای شمالی(عروج ژنرال کارل مانرهايم در فنالند 
، ريدر سميگلی در رومانی )اروپای شرقی(پيلسودسکی در لهستان 

، نادر شاه در )آسيای صغير(، کمال آتاتورک در ترکيه )الکانمنطقه ب(
شک در چين و امپراتور هيروهيتو  ، چيان کای)آسيای جنوبی(افغانستان 
تواند  می» ديکتاتوری وحدت ملی«های  به قله) آسيای شرقی(در ژاپن 
ويژه در مناطق  گر سياست جهانی انگليس در اکناف جهان، به روشن

برنامه .   باشد١٩٢١-١٩١٨وروی در سالهای جوار روسيه ش هم
امپراتوری انگليس در اين دوره اين بود که با شيوع و گسترش آشوب 
و ناامنی در اين کشورها افکار عمومی را در جهت تبليغ و ترويج 

آماده ساخته و با تسلط کامل بر » ديکتاتور وحدت ملی«انديشه ظهور 
 خود و در داخل مدار نظام طبقات حاکمه، اين کشورها را تحت نفوذ

دارد و در صورت امکان و لزوم از  جهانی به سود حرکت سرمايه نگه
جهت حمله نظامی عليه » سکوی پرش«اين کشورها به عنوان 

  .شوروی جوان نيز استفاده کند
دهد که معماران و  مروری به تاريخ نظام جهانی سرمايه نشان می

گيری از تجربيات  پيوسته با درسهای آمريکا نيز  اندرکاران دولت دست
ويژه انگلستان، چندين بار موفق شدند که با  های گذشته، به امپراتوری

سازی در »ديکتاتور وحدت ملی«ی  تعبيه و پياده ساختن پروژه
به اهداف استراتژيکی خود در دوره »  پيرامونی-حاشيه«کشورهای 

  .دست يابند» جنگ سرد«
 زاهدی در ايران، موبوتو در کنگو بررسی پيشينه سياسی ابوالفضل

دهد  نشان می… ، سوهارتو در اندونزی، پينوشه در شيلی و)کين شاسا(
» ديکتاتوری وحدت ملی«که مقام کانديداتوری  که اين افراد پيش از اين

خان و عبود قنبر نه تنها سابقه  را از طرف آمريکا کسب کنند، مثل رضا
ها   و آمريکا را نداشتند، بلکه سالهای انگلستان همکاری با امپراتوری

پيش از پذيرش عبوديت آمريکا، با نيروهايی که ضد آمريکايی بودند، 
خان ميرپنج که  طورکه قبال اشاره شد، رضا همان.  کردند همکاری می

که به عنوان  بعدها پادشاه ايران شد، نزديک به هيجده سال پيش از اين
اليسم انگليس قرار گيرد، تا سال در خدمت امپري» ديکتاتور وحدت ملی«

 و آغاز انقالب بلشويکی، در خدمت روسيه تزاری بوده و در ١٩١٧
فکران به عنوان يک فرمانده قزاق ضد  بين مردم و اکثريت روشن

  . انگلوفيل و ضد متفقين در جنگ جهانی اول مشهور بود
م داری دکتر مصدق و قيا سرلشگر زاهدی نيز تا پايان دوره اول زمام

نگاران  فکران و روزنامه ، در ايران بين روشن١٣٣١تاريخی سی تير 
.  شد به عنوان يک فرد نظامی انگلوفيل و طرفدار آمريکا محسوب نمی

اهللا ابوالقاسم  های آغازين جنگ جهانی دوم، زاهدی همراه با آيت در سال
و » حزب کبود«رتبه با تاسيس  کاشانی و چند تن از ارتشيان عالی

حزب « با تشکيل ١٩٤١عد از اشغال نظامی ايران در سال سپس ب
به حمايت و طرفداری از آلمان هيتلری پرداخته و در جنوب » ملّيون

امروز .  های ضد متفقين خود را گسترش دادند ايران، فعاليت
در عراق از » ديکتاتوری وحدت ملی«کانديداتوری عبود قنبر به مقام 

اننده آگاه و دانشجوی تاريخ سياسی را کاران طبيعتا خو سوی نومحافظه
ی  اگر پروسه.  اندازد می… ها، موبوتوها و ها، زاهدی خان بياد رضا

در عراق » ديکتاتور وحدت ملی«النسه کردن عبود قنبر به عنوان يک 
کاران حاکم  های نومحافظه ناامن و پرآشوب کنونی که محصول سياست

دد، خيلی احتمال دارد که اين رو گر در آن کشور است، با موفقيت روبه
تعبيه کرده و در » پيرامونی«سناريو را آنها در کشورهای ديگر جهان 

  .مورد اجرا بگذارند آينده به
از (» ديکتاتوری وحدت ملی«چه بين تمام اين رهبران کانديد برای  آن

)  گرفته تا عبود قنبر در عراق کنونی١٩٢٠پيلسودسکی در لهستان 
جا  سياسی و بينشی هستند که اشاره به آنها در اينمشترک است وجوه 

های گوناگون و  که از فرهنگ اين رهبران با اين.  باشد حائز اهميت می
آيند، اما همگی اصل وابستگی به  کشورهای مختلف جهان پيرامونی می

همراه با اين بينش وابستگی، تمامی اين .  را پذيرا هستند» مرکز«
جا به اهّم  صيات مشترکی هستند که در ايندارای خصو» ملی«رهبران 

  :کنيم  آنها اشاره می
سانی،  ، هم»وحدت«رحم و مستبد در ايجاد   توانايی در ايفای نقش بی- ١
های  ها تجربه سياسی و صالحيت گی از سال اين ويژ.  ، و نظم»اتحاد«

  .گيرد نظامی آنها در نيروهای نظامی وابسته نشات می
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روج به قله ديکتاتوری از طريق کودتای نظامی به  تسخير قدرت و ع- ٢
  .»ديکتاتور وحدت ملی«ترين روش توسط يک  عنوان محتمل

دست و عموما  های محقر، پائين  ظهور و خيزش آنها از زمينه- ٣
  .ناشناخته

ديکتاتور وحدت «اندوزی و انباشت زمين و سرمايه توسط   ثروت– ٤
  .ير قدرت و استقرار ديکتاتوریی بعد از تسخ و اوالدش در دوره» ملی
  گيری ها و نتيجه بندی جمع

در عراق از » ديکتاتور وحدت ملی«خط مشی حمايت از سناريوی ظهور 
داری  های سياسی متعلق به کالن سرمايه تبعات تشديد تضادها بين جناح
دموکراسی «ی  پس از شکست پروژه.  حاکم در رژيم آمريکا است

کاران و يا اقال بخشی  اتالق عراق، نومحافظهو فرو غلتيدن در ب» سازی
های  رئاليست«از آنان در صدد آمدند که با قبول پيشنهادهای جناح 

گی افراد سرشناسی چون هنری  به نمايند(درون حاکميت » کار محافظه
را » امنيت«و » ثبات«ی  مسئله) کسينجر، جيمس بيکر و لی هميلتون

به نفع آمريکا » يکتاتور وحدت ملید«با حمايت از يک » واقع گرايانه«
  .حل کنند

در بين دو سناريوی ارائه شده تنها » ديکتاتوری وحدت ملی«سناريوی 
را که » ثبات«خواهند توسط آن  کاران می بديلی است که نومحافظه

بار و پرآشوب  اند، به عراق فالکت کرده» کشف«را مجددا  آن» ارزش«
به هيچ وجه تضمين » وری وحدت ملیديکتات«و » ثبات«اين .  برگردانند

ديکتاتور وحدت «نه تنها مردم عراق اين .  طوالنی مدتی نخواهد داشت
ديکتاتور «را نخواهند پذيرفت، بلکه رابطه حاکمين کاخ سفيد با » ملی

نيز خيلی احتمال دارد که در آينده نه چندان طوالنی تيره و » وحدت ملی
  .م حسين اتفاق افتادچنان که در مورد صدا تار گردد، هم

هرگز ثباتی را » ديکتاتور وحدت ملی«ی سناريوی  رو نه تنها تعبيه هر به
خواهند، به وجود نخواهد آورد، بلکه مشکل  که حاکمين در آمريکا می

آرايی افکار  تشديد صف(رو است  بزرگی را که امروز آمريکا با آن روبه
جهان و در خود عمومی جهانی عليه هيئت حاکمه آمريکا در سطح 

به گمان من، .  تر و فراگيرتر خواهد ساخت تر، عميق پيچيده) آمريکا
به اين امر واقف » کار گرايان محافظه واقع«چنين  کاران و هم نومحافظه

هستند و روی اين اصل تالش خود را به تعبيه و تنظيم فقط يک سناريو 
ند و چون سناريوی های آينده به تفصيل به چ در شماره. اند محدود نساخته

  .دوم خواهيم پرداخت

…………………………………... 
  اعتصاب کارگران در کامياران

روز شنبه سيصد نفر از کارگران سد گاوشان در مقابل فرمانداری 
  کامياران تحصن کردند

امروز شنبه سيصد نفر از کارگران سد گاوشان در مقابل فرمانداری شهر 
معی کارگران صد گاوشان وسد اعتصاب دسته ج. کامياران تحصن کردند

زيويه برای دريافت چهار ماه حقوق معوقه از هفته گذشته آغاز و تا هم 
در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه چهارصد نفر . اکنون ادامه دارد
 . محل سد گاوشان اعتصاب کرده انداز کارگران در

ت و نيم تحصن کارگران در مقابل فرمانداری شهر کامياران از ساعت هف
  .  اسفند ادامه داشت۴صبح تا ساعت دوازده و نيم ظهر امروز شنبه 

کارگران در اين تجمع خواستار پرداخت فوری حقوق و مزايای پرداخت 
نماينده فرمانداری و مسولين اجرايی . نشده خود در چهار ماه گذشته شدند

عيد دادن مسولين به وعده و. سد گاوشان با نماينده کارگران مذاکره کردند
به کارگران متوسل شده اند اما کارگران می گويند نا دريافت مطالباتشان 

  .دست از اعتصاب برنمی دارند
نيروهای امنيتی و انتظامی در محل تجمع حضور پيدا کردند و سعی 
نمودند با تهديد و ترساندن کارگران در ساعات اوليه تجمع کارگران را 

ری به تجمع ادامه دادند و مرعوب کارگران با هوشيا. برهم بزنند
  .برخوردهای تهديدآميز نيروهای امنيتی نشدند

کارگران بعد از پايان تجمع اعالم کردند تا تامين خواستهايشان به 
کارگران معترض برای . اعتصاب و اعتراضات دسته جمعی ادامه می دهند

 . ند برگشتپيوستن به ديگر کارگران اعتصابی به محل شهرک سد گاوشان
 .  در سد گاوشان هنوز تداوم دارداعتصاب کارگران

  .کميته اعتصاب سد گاوشان تشکيل شده است
سايت خبری کميته اعتصاب به آدرس ذيل جهت خبر رسانی ازطرف کميته اعتصاب 

 http://www.atesab-k.blogfa.com :اعالم شده است
وق سخنگوی انجمن دفاع از زندانيان سياسی وحق – آزاد زمانی
  ١٣٨۶اسفند ماه  .                                             بشر ايران

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

  آخرين اخبار از وضعيت دانشجويان چپ دربند 
 ماه از بازداشت های 3 با گذشت بيش از  -  :وبالگ دانشجويان چپ 

گسترده دانشجويی فعاالن طيف چپ، تعدادی از بازداشت شدگان همچنان 
  . به سر می برند209در بند 

بهروز کريمی زاده دانشجوی اخراجی دانشگاه تهران و پيمان پيران فعال 
مرتبط با مسائل دانشجويی که در آذرماه از سوی نيروهای وزارت 

 بازداشت شده بودند، همچنان در زندان نگهداری می شوند و با اطالعات
وجود صدور قرار وثيقه برای پيمان پيران، وی به دليل عدم توانايی در 

  .پرداخت آن امکان آزادی را نيافته است
 آذرماه در منزلش 11دادگاه انقالب برای بهروز کريمی زاده که شب 

. ميليون تومانی صادر کرده است 300بازداشت شده بود نيز، قرار وثيقه 
وی که بنا بر گزارشات رسيده در دوران بازداشت تحت فشارهای شديد 
روحی و جسمی قرار گرفته است، هم اکنون در سلول های چند نفره بند 

  . نگهداری می شود209
اين در حالی است که به گفته ی خانواده ی وی، افرادی ناشناس طی هفته 

به گفته . آزار و اذيت اعضای خانواده ی او نموده اندهای گذشته اقدام به 
برادر اين فعال دانشجويی، اين افراد يک بار با پاشيدن اسپری به صورت 
وی، او را داخل صندوق عقب ماشين انداخته و سپس با به انتقالش به 

  . خيابان انقالب، او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند148کالنتری 
پس از اين اتفاق به کالنتری مراجعه :" می زاده می گويدبرادر بهروز کري

و اعالم کرديم که امنيت جانی نداريم، اما آنها توجهی به گفته های ما 
  . "نکردند

 نفرکماکان در بازداشت به سر 5همچنين از بازداشت شدگان دی ماه نيز ،
سروش دشتستانی، مرتضی خدمتلو، بهزاد باقری، مرتضی . می برند 

 روز از زمان 50و و علی کانتوری افرادی هستند که پس از گذشت خدمتل
  .بازداشت، در شرايط بالتکليفی نگهداری می شوند

بنا بر گزارش های رسيده، خانواده علی کانتوری نيز به مانند خانواده 
به . کريمی زاده در طی اين مدت مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند

ی نهادهای امنيتی احضار و تحت طوريکه برادر وی بارها از سو
اين در حالی است که طبق بخشنامه حقوق . بازجويی قرار گرفته است

تنها شخص متهم در مقابل مقامات قضايی، " شهروندی قوه قضائيه 
پاسخگوست، احضار يا جلب بستگان متهم اعم از بستگان دور يا نزديک 

  ."ممنوع است
از انتشار فراخوان اين موج برخورد با دانشجويان طيف چپ، پس 

دانشجويان برای برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران آغاز 
 فعال دانشجويی بازداشت و روانه سلول های 50شد، که طی آن حدود 

  . شدند209انفرادی بازداشتگاه 
دانشجويان پس از آزادی از فشارهای شديد و شکنجه های جسمی اعمال 

به گفته ی . ن به اعترافات تلويزيونی خبر دادندشده بر خود، جهت تن داد
آزاد شدگان، برخورد های فيزيکی حتی دانشجويان دختر بازداشت شده را 

  .نيز شامل شده است
اخبار مربوط به شکنجه دانشجويان طيف چپ در شرايطی مطرح می 
شود، که پيشتر نيز دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير از وجود 

با اين حال دستگاه .  خبر داده بودند209ی شديد جسمی در بند شکنجه ها
قضايی با رد ادعاهای دانشجويان اعالم کرد که مدرکی مبنی بر صحت 

  .گفته های آنان نيافته است

.............................................  
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هنگامی که توده های کارگر آذرخش انديشه انقالب «
طوفان انقالب جامعه را از استثمار و  د،اجتماعی را جذب کنن

 ». ستم پاک خواهدکرد
  !مان مبارزه می کنيم  برای تحقق خواست های

را نشينده »  عسلويه و پارس جنوبی « شايد کمتر کسی باشد که نام  
و ( هرکس براساس منافع طبقاتی خويش از نام و جايگاه اقتصادی . باشد 

برای سرمايه داران و حاکميت  . پارس جنوبی سخن می راند) سياسی 
نعمت های « آنها عسلويه سفره گسترده ای است که هرگوشه ی آن 

تجلی يافته و با چپاول و به »  وعده داده شده از سوی بارگاه سرمايه 
يغما بردن اين خوان گسترده است که ، سودهای سرشار بر سرمايه های 

هرچه بر . ده می گردد کالن سرمايه داران حکومتی و غيرحکومتی  افزو
برای شرکت های سرمايه داری داخلی و » زرخيز« آوازه اين منطقه 

 – توتال – POGCپترو پارس ، ( خارجی و شرکای بين المللی شان 
افزوده می گردد ، چهره کريه ....)  دايلم  و – هاليبرتن – هيوندای –شل 

ری جهل و جنايت ، ظلم و ستم طبقاتی که از سوی نظام سرمايه داری و جمهو
  . اشته ميشود نيز عريان تر می گرددبرما کارگران و زحمتکشان روا د

  !   کارگران و زحمتکشان 
  !اينجا عسلويه است ، اردوگاهی که قانون سرمايه بر آن حاکم است 

 اينجا سرزمين قراردادهای موقت و سفيد امضاء و قراردادهای يک هفته 
  !ای و حتی يک روزه کار است 

 اينجا سرزمين پيمان های زورسرمايه داری برای عدم پرداخت چندين 
  !ماهه مزد کارگران است 
 هزار نفر کارگر است که از ملتها و اقوام 50 اينجا جايگاه بيش از 

....)   لر و– فارس – عرب – بلوچ – شمالی – کرد –ترک ( مختلف  
 هند –کستان  پا– افغانستان – ژاپن –کره ( و حتی کشورهای مختلف 

گسيل گشته اند تا  وحدت بين المللی طبقه کارگررا که در مراکز ....) و 
کارگری و چندين فاز از پروژه ها و پااليشگاه ها و پتروشيمی و 
صنايع باالدستی و پايين دستی پارس جنوبی ، تجلی يافته ، به نمايش 

  .بگذارند 
گه داشتن از سوی ديگر سرمايه داران حاکم به منظور مصون ن

سرمايه و سودهای نجومی خويش از هرگونه گزند ، همواره با انگيزه 
 زبانی ، – دينی – قومی -تفرقه افکنانه و دامن زدن به اختالفات ملی 

بومی و غير بومی و ايرانی و خارجی ، سعی دراخالل و تضعيف 
روحيه برادری و وحدت بين کارگران داشته اند تا به جای آن  ستيزه 

 و کينه توزی را حاکم گردانند و مهمترين سالح  در مبارزه يعنی جويی
اتحاد طبقاتی را از دست کارگران خارج کنند و آنها را با تسليم 

جمهوری اسالمی . وپذيرش شرايط غير انسانی حاکم ، به عقب برانند 
  . بايد بداند که تنها مرگ قادر است ميان ما کارگران فاصله ايجاد نمايد 

سرزمين هولناک ترين و ظالمانه ترين قراردادهای اسارت بار اينجا 
يه داران جهانی و امپرياليسم جمهوری اسالمی با شرکت ها و سرما

  !است
ما در اينجا خود شاهد عريان ترين نوع استثمار ، بی حقوقی ، 

همه ی اين مظالم طبقاتی و سياسی در . نابرابری و ستم طبقاتی هستيم 
پيوندند که حاکمان رژيم ، آب و خاکش را نيز به جايی به وقوع می 

توبره کشيده و به حراج گذاشته و برای خود بهشتی بر بستر مخازن 
عظيم گاز و نفت و جهنمی بنا نهاده بربهره کشی ظالمانه ، آلودگی ، 

  . بيماری ، و مرگ تدريجی برای ما ، رقم زده اند 
  !رفقای کارگر    

 حقه خويش بی بهره ايم و در بدترين ما اکنون از کم ترين حقوق
شرايط زيست و سخت ترين شرايط جسمی و روحی و بدون هيچ 
گونه امکانات رفاهی  بدور از خانه و ديار و زن و فرزندان خود به 
.  سر می بريم و ماه هاست که از دستيابی به مزد خويش محروميم 
ی گويی پرداخت نکردن چندين ماهه مزد کارگران در  جمهور

  !  اسالمی به  رسم و قانون اين رژيم مبدل گشته است 
کسانی که بهره وری از دسترنج ما را وثيقه راحتی و اندوختن 
سرمايه های ميلياردی خود قرار داده اند  بايد مورد اعتراض قرار 

ما کارگران بايد با مبارزه متحد همه ی کارگران شاغل و . بگيرند 
ما  برای . يم خواست های خود گردانيم فصلی و بيکار ، آنان را تسل

دستيابی به حقوق و خواست های خويش قادريم آرامش سرمايه 
داران و زمينداران را برهم زنيم و بهشت شان را بر سرشان خراب 

همانگونه که بارها با اتحاد وهمبستگی  خود ، در گذشته و . کنيم 
ه ها و تاکنون ، در همه ی فازهای پارس جنوبی ،  پااليشگا

پتروشيمی های منطقه ، برای مقابله با ظلم و تعدی پاسداران 

و در نمايش قدرت » حراست مستقر در منطقه ويژه « سرمايه و 
خويش به هنگام يورش بر نيروهای انتظامی و امنيتی و اعتصاب 
های متعدد کارگری برای دستيابی به خواسته ها و دستمزدهای 

 . يم معوقه خود ، حماسه  آفريده ا
ما کارگران پروژه های پارس جنوبی ، با درس آموزی از تجارب 

وس رانی گذشته خود و ديگر رفقای کارگرمان در شرکت واحد اتوب
 هفت تپه ، پااليشگاه آبادان ، صنايع فوالد اهواز ، تهران، نيشکر

گروه ملی و لوله سازی اهواز ، يخچال سازی لرستان ، کارخانجات 
خاتون آباد و ايران خودرو ،  پرريس و کارگران ، کارخانه نساجی

با اتکا به نيروی همبستگی و برادری طبقاتی خود بايد به مقابله با 
سياست های ضد کارگری حاکمان و عوامل مزدور آنها برخاسته و 
با مبارزه ای آگاهانه  فرمان توقف چرخ های عظيم صنايع را تا 

  : نيم دستيابی به درخواست های زير صادر گردا
  .  پرداخت کامل حقوق معوقه و پرداخت به موقع مزد کارگران – 1
 برخورداری از بيمه تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری و خوابگاه  -2

و حمام مناسب و امکانات رفاهی و تفريحی متناسب با شأن انسانی  
  .و تأمين ايمنی کار

ران  به رسميت شناختن حق مرخصی و منظم نمودن ديدار کارگ-3
  .اقماری با خانواده های خود 

 –مستقل از کارفرمايان (  آزادی تشکل های مستقل کارگری -4
  ) احزاب و نهادهای دينی –دولت 

 بستن پيمان های جمعی کار با تشکل های مستقل کارگری و -5
نمايندگان واقعی کارگران در باره ی حداقل مزد ، چگونگی افزايش 

  .ئط کار و غيره مزد ، مزايا ، آموزش ، شرا
 کوتاه کردن دست شرکت های تأمين نيروی انسانی و هرگونه -6

هرگونه قرارداد کار بايد بين شرکتی که واقعًا : واسطه از استخدام 
کاربرای آن انجام می شود و کارگر بر اساس پيمان دسته جمعی کار 

  . و قانون کار صورت گيرد 
  .موقت و سفيد امضاء  لغو قوانين ضد کارگری و قراردادهای -7
 امنيتی کارگران و فعاالن  حق اعتصاب و عدم پيگرد قضايی و-8

  .کارگری
 افزايش دستمزد کارگران متناسب با شرايط تورم اقتصادی و -9

  . رشد بارآوری کار
  .حق اضافه کاری  % 35 احتساب -10

با اتحاد کارگران شاغل و فصلی و مهاجر خارجی ساکن در ايران و 
  . ن  ، صفوف خود را فشرده تر سازيم بيکارا

  86بهمن » کارگران انقالبی پروژه های پارس جنوبی           « 

……………………………………   
 

  "اوالف پالمه " برگزارآنندگان مراسم اهداء جايزه 
 شدند" پروين اردالن " خواستار لغو ممنوعيت خروج

اوالف  " برگزارآنندگان مراسم اهداء جايزه :آانون زنان ايرانى
" پروين اردالن " روز دوشنبه خواستار لغو ممنوعيت خروج"پالمه 

 2007نگار ايراني، براى دريافت جايزه سال  فمينيست و روزنامه
ير شورى  پي" به گزارش خبرگزاری فرانسه، . استكهلم شدند

انتظار داريم دولت : " اى گفت رئيس بنياد اوالف پالمه در بيانيه"
خود بازنگرى آند و به پروين اردالن اجازه خروج ايران در تصميم 

پروين اردالن ." از آشور و حضور در مراسم اعطاى جايزه را بدهد
 ساله و از چهره هاى اصلى جنبش زنان در ايران، گفته است 41
هاى ايرانى روز يكشنبه از خروج وى از تهران جلوگيرى  مقام
م آرد، پروين اردالن  فوريه اعال13بنياد اوالف پالمه روز . آردند

بدليل حمايت از حقوق زنان در ايران به عنوان برنده جايزه سال 
اين گزارش می افزايد، اردالن .  اين بنياد انتخاب شده است2007

 اقدام به تاسيس يك مرآز فرهنگى برای زنان آرد و 1990در سال 
  نيز اولين روزنامه اينترنتى ويژه زنان به نام2005در سال 

 2007وی در آوريل . تحت نظارت او به چاپ رسيد"ستان زن"
بدليل انتقاد از وضعيت حقوق زنان در ايران، به اتهام تهديد عليه 

وى به اين حكم اعتراض .  سال حبس محكوم شد3امنيت ملي، به 
 هزار دالری اوالف پالمه، يادبود پالمه نخست 75جايزه . آرده است

 با شليک گلوله به 1986ريه وزير محبوب سوئدی است که در فو
   روشنگری                  اسفند14                       .قتل رسيد

.................................................  
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  ايدز خود "درمان" اينجا مردان برای در 
 !به دختران نابالغ تجاوز ميکنند

 زن 15000، وقتی که 1908 مارس 8صد سال بعد از . روشنگری
کارگر پارچه بافی در مانهاتان به خيابان آمدند تا ليست درخواست 
های خود برای بهبود شرايط کار زنان را زير باتوم های پليس در 
مقابل جامعه مردساالر بگذارند، موقعيت زنان در بخش هايی از 

اما نه همه جا، و نه برای اکثريت . جهان بسيار بهبود يافته است
 موقعيت اسفناک زنان در کشورهای اسالمی و ضربه .زنان جهان

ای که از نيروهای بينادگرا دريافت ميکنند برای زنان ايران و 
اما در بسياری از نقاط جهان . بسياری ديگر از مردم جهان آشناست
, طرف غلط,کافی است زن در. به چماق بنيادگرايان نيازی نيست

ا از آسمان بر سرش سنگ جهان به دنيا آمده و از نخبگان نباشد ت
داستان زندگی ماتاکانه متسينگ، شرح حال گويايی از . ببارد

جميمه خان سفير . وضعيت فاجعه بار انبوهی از زنان عصرماست
يونيسف ديداری با او داشت که گزارشی از آن را در نشريه 

]. 2008 مارس 2ينديپندنت .[انگليسی اينديپندنت منتشر کرده است
  .  آزاد اين گزارش را ميخوانيدهدر زير ترجم

 آبستن و مبتال به ايدز بعد از يک تجاوز،
  اما شادمان از تالش برای ياری رسانی

چه چيزی ميتواند بدترازمورد تجاوز قرار گرفتن باشد؟ به شما 
تجاوز شده باشد و بعد ببينيد از کسی که به شما تجاوز کرده آبستن 

، آبستن شده باشيد و بعد دريابيد يا مورد تجاوز قرار گرفته. شده ايد
ويروس ايدز را گرفته ايد، و کودکی که هنوز متولد نشده در معرض 

  .خطر آلودگی به اين ويروس قرار دارد
 سال دارد سه ماه بعد از اينکه مورد 21ماتاکانه متسينگ که فقط 

تجاوز کارفرمای خود قرارگرفت، در حالی که بيکار شده و بيمار 
 دو در آنجا از او. درمانگاه محلی در لسوتو رفتبود به يک 

 . آزمايش به عمل آوردند
و اينجا دو خط قرمز، ,. ,دو خط آبي، تو آبستنی,: پرستار به او گفت

در ده .  دو تا قرمز، دو تا آبی-چهار خط ., مثبت هستیHIVتو 
او در يافت . بدتر هم در پيش بود. ماتاکانه دو روز گريست. دقيقه

س را به مرد محبوبش که ميخواست با او ازدواج کند که ويرو
و بعد، خانواده خودش نيز آلوده شدند، هر دو . انتقال داده است
 . ش که در عرض يک سال جان دادندخواهر و مادر

دو سال بعد من با ماتاکانه نشسته ام، در رابطه با کارزار روز مادر 
 به کودک تا سال يونيسف با هدف قطع انتقال ويروس ايدز از مادر

لباس محلی . او الغر است مثل يک دختر بچه نوجوان. 2010
. را پوشيده و عکسی از دختر دو ساله اش را همراه دارد* لسوتو

. او يکی از شادترين افرادی است که درتمام زندگی ام ديده ام
و . انگليسی را روان صحبت ميکند بااينکه هرگز آموزش نديده است

در لسوتو ] ما[ارزار جلوگيری از ايدز و مشاورحاال يک فعال ک
   .است

ماتاکانه عليرغم آنچه برای خودش روی داده بود، . در نبردی دايمی
مادر , . نتوانست مادرش را متقاعد کند که به درمان تن دردهد

آنها .  دارم، اول به من خنديدندHIVوخواهرانم وقتی فهميدند من 
بعد مادرم فهميد . ودم دوست نداشتندمرا به خاطر اينکه مبتال شده ب

. مادرش مرد.  دارد و از اين مساله شرم داشتHIVخودش 
دوستان ماتاکانه هنوز از استفاده . زن برادرش مرد. برادرش مرد

ناداني، احساس ننگ و خرافات غالب . از کاندوم امتناع می کنند
. داو به من می گويد تجاوز در مقياس گسترده صورت می گير. است

دختران باکره، اغلب در سنين قبل از بلوغ، توسط مردانی مورد 
تجاوز قرار ميگيرند که تصور ميکنند اينگار ابتالی خود آنها به 

بعضی از مردان فکر می کنند کاندوم . بيماری را درمان می کند
  .حامل ويروس ايدز است

ار در لسوتو بيشتر مردان در معادن آفريقای جنوبي،کشورهمسايه، ک
آنها به روسپی خانه هايی می روند که پر است از تن . می کنند

ويروس را ميگيرند و به همسران . فروشان مبتال به ويروس ايدز
ويروس به بچه . همسران آنها آبستن می شوند. خود منتقل ميکنند

  .های آن ها منتقل می شود
 دولت انگليس همراه به بقيه دولت 2007در گردهمايی سران در 

 قول کمک های اساسی جهت تامين داروهايی الزم برای G8های 
جلوگيری از انتقال ويروس از مادران حامله به کودکان شان را 

. امروز از هر پنج زن تنها يکی امکان دسترسی به دارو دارد. دادند
 ولی مشکل هم –يک و نيم ميليارد دالر . هزينه الزم خيلی زياد است

 به دنيا می آيد و يک HIVيقه يک بچه با هر دق. بسيار بزرگ است
  .بچه ديگر به علت ابتال به آن می ميرد

موفقيت ماتاکانه اين است که به شکرانه داروی يک پوندی 
Nevirapine دخترش HIVمنفی است  .  

لسوتو در همسايگی آفريقای جنوبی قرار دارد و از کشورهای * 
يشود و يکی از مراکز از اينجا الماس صادر م. مشترک المنافع است

کشور کوچک دو ميليونی .  استLevi'sتوليد شلوارهای معروف جين 
مرگ و مير ناشی از ايدز . يکی از باالترين درجات ابتال به ايدز را دارد
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  و  مسئله زن
 !ن مبارزه می کنيمآلتر ناتيوی که ما برای آ

  )راه کارگر(بخش هايی از برنامه سازمان کارگران انقالبی ايران 
 !مصوب دومين کنگره سازمان

سوسياليسمی که ما برای آن مبارزه می کنيم تنها می تواند در "
چهارچوب جامعه ای مستقر شود که در آن اراده و کنترل مشترک، 

ليت های ايران بر برابر و دمکراتيک زنان و مردان از همه م
سياست و اقتصاد کشور مسلط بوده و در عين تالش برای شکوفائی 

  .....اقتصاد، حفظ محيط زيست را مد نظر قرار دهد
سرمايه داری عليرغم آنکه مناسبات ماقبل خود و قيد و بندهای 
اجتماعی وابسته به آن را از هم گسست تا بتواند همه انسان ها را 

ژاد و مليت، به صورت کاال به بازار آورد صرف نظر از جنس و ن
اما ولع سيری ناپذير سرمايه برای کسب سود و افزايش خود، 
سرمايه داری را بر آن داشته که تبعيض جنسی و کهتری زن را به 
مثابه عوامل کاهش ارزش نيروی کار و  افزايش سود بازسازی 

ع سرمايه مناسبات خانوادگی را بر اساس مناسبات پولی به نف. کند
سازماندهی نمايد، جنسيت را در خدمت کسب سود  قرار دهد و 
برای کاهش مخارج دولت سرمايه دار در مقابل برنامه های رفع 

عالوه بر آن سرمايه داری جهانی . تبعيض جنسی مقاومت کند
درجهت منافع خود با عقب مانده ترين حکومت های ماقبل سرمايه 

در مجموع با تغييرات .  کرده استداری و قوانين ضد زن آن سازش
ساختاری در ترکيب نيروی کار در دهه های اخير بهره برداری 
سرمايه داری از تداوم تبعيض جنسی و کهتری زن در ساختارهای 

به طوری که برای مبارزه . درونی سرمايه داری تعبيه شده است
ری همه جانبه و زوداثر با مردساالری ديگر نمی توان تنها بر براب

صوری در قانون اکتفا کرد، بلکه بايد با سرمايه داری درگير 
  .....شد

به علت رانده شده بخش عظيمی از زنان به صفوف محروم ترين 
مزدبگيران و محروميت اکثريت عظيمی از زنان به ويژه در 
کشورهای توسعه نيافته از کار و تحميل کار خانگی بدون مزد، حل 

ن ديگر مستلزم کوتاه کردن دست مسائل زنان بيش از هر زما
سودجويان سرمايه دار شده و جنبش آزادی و برابری زنان به 
نزديک ترين متحد طبيعی جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه داری 

از اين رو سازمان دهی توده زنان کارگر و زحمت . تبديل شده است
کش برای کسب حقوق خود، ستون اصلی جنبش رهائی زن را 

  ....هدتشکيل می د
مبارزه برای سوسياليسم در ايران جدا از مبارزه برای رهايی زن 

چرا که انقالب سوسياليستی به خودی خود رهايی زن را . نيست
تحقق نمی بخشد و دمکراسی سوسياليستی هنگامی می تواند تحقق 
يابد که زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل می دهند نه تنها از 

رخوردار باشند بلکه به طور مساوی با حقوق برابر در قانون ب
  ....مردان در قدرت سياسی شرکت داشته باشند

حمايت از جنبش های فمينيست مترقی و حمايت از تشکل مستقل 
زنان جهت کسب آزادی و برابری و پی گيری مطالبات خود چه در 

 ."جامعه سرمايه داری و چه در شرايط گذار به سوسياليسم

…………………………………… 


