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  نگاهی به اوضاع سياسی ايران
راديو همبستگی  با رفيق ما محمد رضا شالگونی گفتگوئی پيرامون 
وضعيت رژيم ايران، موقعيت جريانهای اپوزيسيون و جايگاه جنبش های 

  :ر زير می خوانيداجتماعی داشته که بر آمد نوشتاری آنرا د
باز هم نگاهی می اندازيم به اوضاع و احوال سياسی ايران : همبستگی 

در گفتگو با محمد رضا شالگونی، وضعيت رژيم اسالمی، موقعيت 
در شرايط ! اپوزيسيون و جايگاه جنبش های اجتماعی؛ و چه نبايد کردها 

  ! آقای شالگونی سالم و روز شما به خير. کنونی بين المللی 
سالم عرض می کنم و اميدوارم که سرحال باشيد و سالم  : شالگونی 

بستگی و همه ی همکاران عرض می کنم خدمت شنوندگان عزيز راديو هم
  . اين راديو

قبل از اينکه گفتگو با شما را آغاز کنيم، در باره افشا گری : همبستگی 
ت حتی مقاما. عباس پاليزدار و دستگيری سريع وی صحبت می کرديم
  . دولت احمدی نژاد هم هر گونه ارتباط بااو را تکذيب کردند 

اجازه می خواهم که از همين موضوع شروع کنيم که چرا افشا گری در 
مورد چنين موضوعی ، چنان واکنش سريعی را بدنبال دارد و اساسًا چرا 

  . افشا گری در اين شرايط صورت گرفته 
جمهوری اسالمی اين طبيعی من فکر می کنم که در سيستم : شالگونی 

مساله اين نيست که چند نفری . است و فساد يک چيز نهادی شده است 
توجه داشته باشيد که اين حرکت سيستم خاص ايدئولوژيک . اينکاره باشند

 مذهبی است که يک عده ای را يا يک گروه اجتماعی را در يک جايگاه –
  مثًال ببينيد اختياراتی که .ويژه نشانده است، حتی از نظر حقوقی و قانونی

  از رهبری بگيرند تاامام جمعه های -آخوندها در اين سيستم دارند
  چيز کمی نيست و خوب ما مابه ازاء اجتماعی دارد و -شهرهای مختلف 

نماينده " در همه جا دايره های ايدئولوژيک وجود دارد و در همه جا
ات دو پا هستند و خوب اينها موجود. ولی فقيه حضور دارند " های

  . باالخره منافعی دارند 
آيا آنها از اين فرصت ها استفاده می کنند يا نه؟ از قبل آنها کسانی هم که 

استفاده می ! قطعا! زير حمايتشان هستند استفاده می کنند يا نه ؟ بله 
  . کنند

اصوًال در هر سيستم ديکتاتوری طبيعی است که فساد ذاتی اين سيستم 
جائی که فرمانروا بر فراز قانون باشد و در جائی که آزادی در . است 

اطالعات وجود نداشته باشد، اساسًا فساد طبيعی است و اساسًا گريز 
و حاال وای بحال آن کشوری که گرفتار يک رژيمی شده . ناپذير است 

باشد که عالوه بر اين، رسمًا و قانونًا آماده باشد و يک گروه اجتماعی را 
مثًال ما در گذشته طوالنی کشورمان شکل . ت ويژه نشانده باشدبيک منزل

پادشاهی داشتيم و خوب اطرافيان سلطان از همه مجازات ها و تفتيش ها 
اّما حاال همان سلطنت . و حتی بعد از انقالب مشروطه معاف بودند 

گسترش پيدا کرده ، اشاعه پيدا کرده و عده بسيار زيادی از سالطين 
 مثًال تصادفی نيست که مردم به واعظ طبسی رسمًا می گويند .وجود دارند 

کسيکه آستان قدس رضوی را درکنترل . شاه خراسان و واقعًا هم هست 
 خوب واقعًا هم می - خوب البته نه به تنهائی که با اجازه ولی فقيه-دارد

يا آنهائی که در جاهای حساس هستند و مثًال . تواند شاه خراسان باشد
هبانی که نگهبان قاانون اساسی است، می تواند حق و ناحق شورای نگ

کند و يکدفعه قانون اساسی را اصًال زير و رو کند و بديهی ترين اصول 
 آنهم در جائی که خودش بعنوان نگهبان قانون اساسی و شريعت -آنرا

 را که می گويد کليدی ترين 44 بهم بزند و مثًال اصل -مشروعيت دارد
 در کنترل بخش عمومی هستند، با يک نشست و بخش های اقتصاد

آنها حتی قانون اساسی . برخاست و تفسير خود در آوردی تغيير می دهند 
  . خودشان را رعايت نمی کنند و درست عکس آنرا معرفی می کنند

 قانون اساسی می شود اصل خصوصی سازی ، 44خوب حاال وقتی اصل 
مثًال همين که آقای . افعی دارندخوب طبيعی است که آنها در اين تغيير من

پاليزدار گفته که آقای يزدی چه کرده ياامامی کاشانی چکار کرده است ، 
از قبل هم می دانستيم که چنين . خوب اينها چيزهای خيلی عجيبی نيستند

چيزهائی وجود دارد، منتهی اين بار از طرف يکی از افرادی که دست 
ضائيه بوده، اين مسائل افشاء شده و اندر کار بوده و مسئول تحقيق قوه ق

  . جالب بودنش در اينجاست 
پرسيديد که چرا حاال؟ من فکر می کنم که حاال در آمد نفت باال رفته و 

اين خصوصی . توجه داشته باشيد خصوصی سازيهائی در جريان است 
من يادم است . سازيها بايستی بهر حال و بطرق مختلف به جيب زده شود 

و غيره بعدًا به " پروستاريکا"  مساله شوروی پيش آمد و آنموقعی که
بلند شدند و خواستند " دموکرات" تناقض کشيده شد و عده ای زير نام 

اموال عمومی راخصوصی کنند ، يکی از جامعه شناس های شوروی 
سابق در آنجا مطرح کرد که اختالفی که بين آنها هست اينست که دايره 

ا در بر بگيرد؟ آيا فقط آنهائی را که خصوصی سازی چه کسانی ر
بورکراتهای حزبی سطح باال هستند؟ يا کسانی هم که از جريانهای مقابل 
. باشند را در بر بگيرد؟ بحث  بر سر اين نبود که آينده اش چطور باشد 

هم بود که اين " پروستاريکا" جالب است که خود او از تئوريسين های 
در اينجا هم مساله اينست که يک جريانی . مساله را رسمًا مطرح می کرد

  می گويد که خصوصی سازی نکنيد و بنام
و غيره کارهائی می کند و جريان ديگری علنًا از خصوصی " عدالت " 

سازی دفاع می کند و می گويد که بايد هر چه سريعتر اينکار بشود چون 
س خوب معلوم است که در اين لحظات حسا. دولت حرکت راکند می کند

يکعده ای در آن باالها که می دانند اوضاع حساس است ، به دست و پا 
اين خيلی روشن است و . افتاده اند که هر چه بيشتر زير عبايشان بکشند 

  . فکر می کنم که در اين لحظه وضعيت در اين رابطه هاست 
بت به شما فکر می کنيد که جمهوری اسالمی اکنون نس: همبستگی 

  ی تر شده ؟سالهای گذشته قو
حکومتی قوی . قوی تر شدن را بايد در رابطه با مردم ديد: شالگونی 

جمهوری . است که وقتی به مردم مراجعه می کند، از آن حمايت شود 
توجه . اسالمی آن شرايط را ندارد و به لحاظی حتی شکننده تر شده 

رم داشته باشيد حاال و بنا به اعتراف خود بانک مرکزی سيستم ، نرخ تو
  . است % 25اش 

مثًال می گويند که مسکن را از . اين تازه با دست کاريهائيست که کرده اند 
و . سبد کاالئی که روی آن تورم را محاسبه می کنند، بيرون آورده اند 

حال آنکه در خيلی از شهرها ی کشور که بخش بزرگ جمعيت زندگی می 
ه خانوار را کنار هزين% 50کنند ، اگر مسکن را بر داريد در واقع 

  . گذاشته ايد 
با توجه به بحران غذائی . بنابراين است که شکننده بودن چيز کمی نيست 

و شکننده بودن رژيم در رابطه با مساله کشاورزی، کليدی بودن آن مّهم 
همين االن می بينيد که اينها بعد از مدتها متوجه شدند که . می شود

. بنزين را متوقف يا محدود کنند باالخره بايستی مساله سوبسيد به 
واقعيت اينست که سوبسيدی که به بنزين می دهند بيشتر از مجموعه 

چطور . سوبسيدی است که به مواد کليدی مورد مصرف مردم می دادند 
شده که اينها در تمام دوره بعد از جنگ بفکر اين نيفتادند که پااليشگاها 

دهند؟ علت اش خيلی روشن را که در نتيجه جنگ ضربه ديدند گسترش 
يک عده ای از طريق واردات بنزين بيک کشوری که يکی از . است 

بزرگترين صادر کنندگان نفت هست ، به دنيای مبهم وليزی رفته اند که 
تمام آخوندها و آخوند زاده ها راحت در . خيلی چيزها را می شود خورد
جنگ گذشته و اينها هفده هژده سال از . آنجا می توانند کارهائی بکنند 

بنابر اعتراف خودشان . همچنان ايستاده اند که به بنزين سوبسيد بدهند 
 ميليارد دالر سوبسيد بنزين داده اند که خوب هزينه کمی 9سال گذشته 

  .نيست 
خوب باتوجه به چندين برابر شدن در آمد نفت ، قدرت : همبستگی 

  اقتصادی رژيم افزايش يافته 
ولی توجه داشته باشيد که يک اقتصاد داريم و يک ! بله : شالگونی 

مخصوصًا در اقتصادهای نفتی تمايز بين ايندو خيلی مهم . ماليه داريم 
ماليه در آمريکا چيز بسيار عظيمی . يک مثال عمومی می زنم . است 

است ولی حاال همين ماليه مشکل اقتصادی آمريکا شده و خوب همين را 
ماليه برای . رق و در دنيای سوم در نظر بگيريدبياوريد به ويرانه های ش

" يعنی مساله ماليه، . آن اقتصاد غول آسای آمريکا مساله ساز شده 
و حقه بازيهای مالی باعث شده که در واقع سيلی آمده و تمام " هچواندها

سطح اقتصاد راگرفته و مردم مجبورند خانه و زندگی شان را از ميان اين 
  . فکرش را بکنيد که اين در اقتصاد چه می کند. سيل بيرون بکشند 

ما  يک  تجربه ای در دهه پنجاه داشته ايم که بعد از چهار برابر شدن 
درآمد نفت ، اساسًا يکی از داليل در هم شکستن رژيم شاهنشاهی اين بود 
که رژيم يکدفعه به در آمدهای عظيمی دست يافت و شروع کرد به سگ 

 اين – هر آنچه که در اصطالح مردم است –ن خور کردن يا مالخور کرد
خيلی از اين . در آمدها تحت عنوان اينکه پروژ هائی را راه می اندازد 

پروژ ه ها اصًال حقه بازی بودند و حتی بعدًا خود بازرسی شاهنشاهی 
در همان دوره وقتی ديدند که نمی . نشان داد که اينها حقه بازی هستند

ه بدهند، خواستند ترمز کنند و کمی جلوی آنرا توانند با اين وضع ادام
  . بگيرند، يکدفعه بحران ها شروع شد و رژيم تعادلش رااز دست داد

در سيستمی که بخش بزرگی . بنابراين يک اقتصاد داريم و يک ماليه داريم
از بودجه کشور و بخش بزرگی از توليد ناخالص ملی کشور را درآمد نفت 
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از .  بايستی با يک ديد کامًال متمايزی نگاه کرد تشکيل می دهد، به ماليه
لحاظ مالی وضع رژيم بسيار محکم است ولی از لحاظ اقتصادی وضع 

جز گندم که  تا حدی کشور خودکفا شده در مورد . رژيم شکننده است 
در حاليکه ايران با جمعيتی . بقيه مواد غذائی کشور بشدت شکننده است 

و زمين های زير کشت اش ، کشوری که دارد نسبت به مساحت اش 
منتهی از نظر .  نيست که از نبود امکانات کشاورزی اش رنج ببرد

برای اين مساله فکری ! خوب. کشاورزی يک کشور عقب مانده است 
 –نشده و در بحرانی که پيش آمده و خود اين بحران غذائی که با ماليه 

اگر .  تر خواهد شد ارتباط دارد، طبيعی است که رژيم شکننده-فاينانس
مجموعه اينها را در نظر بگيريد، از يک نظر رژيم شکننده شده، منتهی 
از جهات ديگری در نتيجه بازيهائی که آمريکا در منطقه راه انداخته 

از نظر بين المللی . واقعيت اينست که جمهوری اسالمی تقويت شده
  . ته هيچوقت هيچ دولتی در ايران اينقدر در منقطه نفوذ نداش

شما می گوئيد آمريکا جمهوری اسالمی  راتقويت کرده ولی : همبستگی 
  چگونه ؟ . بهر حال اينها در مقابل هم قرار دارند 

آمريکا طرح هائی را خواسته ! ببينيد. دقيقًا همينطوری است : شالگونی 
. است اجراء کند، که کنار گوش ما در عراق و لبنان و فلسطين است 

واقعيت اينست . ز يازده سپتامبر اين مساله شدت پيدا کردمخصوصًا بعد ا
که قبل از يازده سپتامبر مساله بنياد گرائی اسالمی وحتی موقعيت 
. جمهوری اسالمی خيلی ضعيف تر شده بود و در بين حتی مسلمان ها

ولی وقتی آمريکا تعرض اش را شروع کرد و اينرا فرصتی دانست برای 
 و درازی را که از قبل داشت اجرا کند، افکار اينکه همان طرح های دور

عمومی عرب در خاور ميانه و ساير کشورهای عربی و دنيای اسالم بر 
و در اين فرصت جمهوری اسالمی که خودش يکی از طرف . انگيخته شد

 نه –های تهاجم آمريکا بود، بخاطر اينکه راهی جز ايستادن نداشت 
ا که فرصت شد وخدمتش را قبول اينکه می خواست بايستد که در هر ج

 و اساسًا –در افغانستان، عراق و تاجيکستان . کردند، همکاری کرد
محبور بود بايستد چون موجوديتش در خطر بود و آمريکا موجوديتش  را 
مطالبه می کرد و جمهوری اسالمی يکی از حکومت هائی بود که در آن 

  . تغيير رژيم را می خواستند
تهاجم گسترده ای را شروع کرد و . يکا شکست خورد بنابراين طرح آمر

" اينها باعث شد که . شکست خورد و با فاجعه ی بزرگی روبرو شد 
شکست . محبوبيت و نفوذی پيدا بکند" دشمن دشمن من دوست من است 

صدام در عراق باعث شد که شيعه ها پا بگيرند و بخش بزرگی از آنها 
 حاال -مايت جمهوری اسالمی بودندکسانی بودند که در ايران مورد ح

کسانيکه در عراق متحدان اصلی آمريکا هستند، ضمنًا متحدان اصلی 
" آنچه که تبليغات آمريکائی می خواهد . جمهوری اسالمی هم هستند

مقتدی صدر  را بزرگترين مانع بداند و ايران را حامی " جيش المهدی 
حزب "و " حکيم " مين اصل متحدين آنها ه. اش ، حقيقت غير اين است 

يا حتی مثًال جالل . هستند که متحدان اصلی ايران هم هستند" الدعوه
متحد آمريکا بوده در اين دوره و در تمام دوره : طالبانی را در نظر بگيريد

  . جنگ ايران و عراق متحد ايران هم بوده است 
 آقای شالگونی ، نکته ای را که شما می گوئيد در افکار: همبستگی 

در افکار عمومی مردم ايران اين روند عکس است . عمومی منطقه است 
!  

خيلی از حکومت ها . طبيعی است وکامًال درست می گوئيد : شالگونی 
داريم که در داخل کشورشان بشدت منفور هستند و طبيعی است ولی در 

و يا . بين عرب ها و مسلمان ها بشدت مورد حمايت قرار می گيرند 
 داريم که در داخل خيلی محبوب هستند و در بيرون حکومت هائی

موردهای زياد از اين دو نوع . حکومتی زير فشار يامنزوی هستند
همين ماجرا . جمهوری اسالمی را آمريکا نجات داده. حکومت ها داريم 

ی  حمله به ايران، ما اجازه نمی دهيم و همه ی گزينه ها روی ميز است 
هائی که رو می شود ، مدام گفتن اينکه بخش ، تهديد  به حمله و نقشه 

هائی از ايران را بگيرند و بخش هائی را تجزيه کنند و غيرو وغيرو، 
همه اينها باعث می شود که جمهوری اسالمی يک حالت حکومت نظامی 

می بينيد که در واقع تمام طرح های نظامی رژيم برای کنترل . اعالم بکند 
که از طرف آمريکا يا اسرائيل صورت مردم در صورت يک حادثه است 

رژيم اينرا می داند که آنها کاری نمی توانند بکنند و اساس . خواهد گرفت 
مثًال فرمانده سپاه . کارش اينست که جلوی شورش های داخلی را بگيرد

پاسداران را عوض می کنند و کسی را بجايش می آورند که خودشان می 
 يعنی جنگ های پراکنده برای –ست گويند متخصص جنگ های نامتقارن ا

تمام مانورهای سپاه را در نظر بگيريد که متوجه . مقابله با شورش ها
  . شهر های بزرگ است 

ياهمين احمدی نژاد و روی کار آمدنش و قدرت گرفتنش و حتی زرنگی 
های اين جناح را برای منزوی کردن مخالفان داخلی اش ، چگونه می 

همين ماجرائی که آمريکا راه انداخته؟ البته در شود توضيح داد؟ جز با 
که " اصالح طلبانی" داخل کشور هم در مسابقه ای که در گرفته، آن 

بودند و می گفتند حکومت کمتر واليتی باشد و برای خودشان دردهائی 
داشتند که مردم بر آن سوار می شدند، حاال به يک نومحافظه کارانی 

.  از آن يکی ها بدتر و سريعتر می روند تبديل شده اند که در اقتصاد
بنابراين از يک نظر در باال و در سيستم حکومتی و در سياست مشروع 

 کشورجائی وجود ندارد که مردم از آن استفاده کنند - يا باصطالح قانونی–
پس چنين بنظر می رسد که ظاهرًا مردم، . و نارضايتی شان را بيان کنند 

قدرشان ، از حجم شان ، از قدرتشان کاسته اپوزيسيون وجنبش ها از 
اين می تواندحادثه . شده و حال آنکه اينطور نيست و عمق پيدا می کند 

  . ای باشد که چيزهای ديگری ببار بياورد
آقای شالگونی از وضعيت رژيم گفتيم ، حاال به وضعيت : همبستگی 

ی وموقعيت اپوزيسيون و بعد هم به جايگاه جنبش های اجتماعی م
من پرسيدم که آيا موقعيت رژيم اسالمی محکم تر شده، تقويت . پردازيم

حاال در مورد . شده يا شکننده تر شده؟ شما گفتيد شکننده تر شده
  اپوزيسيون چه فکرمی کنيد؟

  فکر نمی کنيد که اپوزيسيون بيش از هر زمان پراکنده و فرسوده است ؟ 
فرسوده است ، منتهی بايد همينطور که می گوئيد پراکنده و : شالگونی 

يکی اينکه آن اصالح طلبانی . توجه  داشته باشيد که دو اتفاق افتاده است 
که سپر حرکت در داخل حکومت شده بودند و مردم از امکانات و 
ارتباطات تبليغاتی و تشکيالتی آنها استفاده می کردند که نارضايتی 

د که با آنها نيستند و در  در واقع مردم می دانستن-هايشان را بيان بکنند
دّوم خرداد که مردم دنبال خاتمی افتادند ، معلوم بود که چه می خواهند و 

 و اين يک واقعيت است که از آن –بعد هم روشن شدکه چه می خواستند 
پس اولين اتفاق . امکانات استفاده کرد ند، حاال آنها در هم شکسته اند 

شان دادند که توانائی بهره اينست که خود اصالح طلبان حکومتی ن
برداری ندارند تابهتر بگويم خود آنها از پايه ای که می توانست تقويت 
شان کند وحشت داشتند و بنابراين است که آن پايه را فروختند و جز اين 

اتفاق ديگری که افتاده اين است که در ايران سياست سه . راهی نداشتند 
م اند، يک طرف اش رژيم يک طرفش مرد. جانبه ای بوجود آمده

. جمهوری اسالميست و طرف ديگرش خطر مداخله خارجيست 
اپوزيسيونی که هست در واقع تقسيم شده بين اينکه آيا هدف عمده مقابله 
با خارج است ؟ هدف عمده مقابله با داخل است ؟ يا با هر دو بايستی 

ه شان را مقابله شود؟ می بينيم که بعضی از مبارزان که نمی شود مبارز
با اين رژيم انکار کرد، بعضی وقت ها حرف هائی می زنند که خوب باعث 

يا به طرف داری از آمريکا يا بيک نحوی جانبداری از . تاسف می شود 
رژيم و عمده کردن خطر خارجی که فعًال مّهم است و در مقابل آنها به 

  . اينان چيزی نگفت و فعًال فتيله را پائين کشيد
ل يعنی در هم شکستن اصالح طلبان حکومتی و دّوم وارد اين دو عام

شدن خطر مداخله آمريکا، صفوف اپوزيسيون را از آنطور که بود بهم 
  . ريخته و يک آرايش جديدی دارد پا می گيرد

  ! قبًال هم اپوزيسيون متحد نبود: همبستگی 
متحد نبود ولی سياست خيلی روشن اين بود که مقابله با : شالگونی 

حاال ازآنهائی که در داخل هستند، عده ای در مقابله با . يم برجسته بود رژ
رژيم يکمقدار احتياط می کند و عده ديگری بطرف آمريکاکشيده می شوند 

خود اين ماجرا پديده . که خوب هر دو اينها موجب مصيبت هائی می شود 
ت ايست که در سالهای اخير اتفاق افتاده ، يعنی از زمانی که مداخال

اين . آمريکا خيلی برجسته تر شد و خطرش باالی سر ايران چرخ می زند 
برجسته شدن خطر، شکاف و تقسيم و پراکندگی ای در صوف اپوزيسيون 

 بوجود – جريان های مختلف سياسی از راست گرفته تا چپ –سياسی 
بنظر من اينرابايستی مورد توجه قرار داد، منتهی يک جريانی يا . آورد

آرايشی اتفاق می افتد که اين تغيير آرايش با يک سوت زدن اتفاق تغيير 
طبيعی است که بتدريج بايستی صفوف روشن شود ، مردم . نمی افتد 

. خواهند دانست که چه می گويند، حرکت ها بنظر من عمقی تر می شوند
مثًال کافيست که يک حادثه ای مثل شورش های فقر در شهر های بزرگ 

و سيصد و هفتاد يعنی اواخر دور دّوم رفسنجانی اتفاق در اوايل هزار 
بنظر من بسرعت ! بيافتد تا اينکه معلوم شود اينبار به کجا خواهد رفت 

  . می تواند حوادث را بهم بريزد
حاال در حاليکه گرانی بيداد می کند، تورم افسار ! خوب : همبستگی 

تقريبًا همه روزه گسيخته، مردم ناراضی اند و حرکت های اعتراضی مردم 
صورت می گيرد و اين روزها خبرهای اعتراضات مردم عليه افزايش 
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قيمت ها و گرانی حتی در مطبوعات رژيم چاپ می شود، چرا اين 
اعتراضات بيک دستاورد تثبيت شده ای نمی انجامند؟ برای مثال تشکل 
های صنفی يا هم زمانی و سراسری بودن اين حرکت ها با خواست ها و 

  البات مشترک ؟ مط
واقعيت اينست که رژيم از يک طرف از فرصت ها استفاده : شالگونی 

خود حکومت . کرده و ديگر که ما در حالت حکومت نظامی بسر می بريم 
در حاليکه همه ی دنيا متوجه . احمدی نژاد بيان اين حکومت نظامی است 

بشنود، اند و هر کس که از جائی جز کانال های جمهوری اسالمی خبر 
می داند که مساله محاصره اقتصادی ايران چقدر بر مردم و کشور فشار 

فقط اين اواخر . می آورد ، خود جمهوری بطور رسمی اينرا حاشا می کند 
 گويا سفر –بود که آقای احمدی نژاد در يکی از سفرهای استانی اش 

 می قبًال.  ار فشار محاصره اقتصادی صحبت کرد-چهار محال بختياری بود
اگر اينها را در نظر بگيريد، ما در يک . گفتند که اصًال اين نعمتی است 

حکومت نظامی بسر می بريم و سعی می کنند که کانال های رسمی را 
مثًال آژانس بين المللی يک ارزيابی می دهد . ببندند و مردم بی خبر باشند 

 مردم و درست صد و هشتاد درجه مخالف آن را تفسير های رژيم بگوش
  نه اينکه مردم از واقعيت اطالع ندارند که. می رسانند 

  . کانال ها آنقدر زياد است که مطلع می شوندحاال
خوب سرکوب که هميشه بوده، سئوال من اين بود که چرا : همبستگی 

حرکت ها به يک دستاورد تثبيت شده ای نمی انجامند؟ سرکوب که از اول 
  جمهوری اسالمی بوده است؟

فکر ميکنم که شرايط يکپارچه شدن حکومتی ها و ضعيف تر : نی شالگو
حقيقت اينست . شدن اصالح طلبان حکومتی، سرکوب را بيشتر کرده است

ولی عامل . که سرکوب حاال، از گذشته ومثَال دورۀ خاتمی محکمتر است
ديگری که هست، اينست که حرکت ها و عمقی تر شدن خواست ها، 

هی دستاوردها با توجه به شرايط دشواری که در منت. دستاوردهائی دارد
مثال آيا دستاورد از اين  بزرگتر . آن هستيم به ُکندی به پيش ميرود

ميشود ديد، که اگر همين االن از زنان ايران، برای برابری زن و مرد 
 -  نه اينکه فقط فعالين کارگری يا چپ ها -تظاهرات ميکنند، اتحاديه هائی 

 حمايت از آنها اعالميه ميدهند؟ مثَال سنديکای شرکت يا سنديکاهائی در
يا مثَال .واحد اتوبوسرانی تهران اعالميه ميدهد و در کنار زنان می ايستد

ميشود، از جاهای مختلف به حمايت از آن " هفت تپه " اگر اعتصابی در 
نميخواهم بگويم اعتصابات حمايتی ، ولی . حرکت هائی صورت ميگيرد

يا بخشی از جنبش دانشجوئی خودش . ائی صورت ميگيردالاقل همدلی ه
يا مسئله . را در آنجا خالصه ميکند که با جنبش کارگری پيوند بخورد

مليت های ايران که زير ستم هستند، فعالين دمکراتيک کشور در عين 
حاليکه مرز خيلی روشتی پيدا ميکنند با آن جريانهائی که ميخواهند 

جزيه راه بياندازند، دارند از حقوق مليت ها دفاع بازيچه خارجی باشند يا ت
اينها دستاوردهای بزرگی هستند که . درهم آميزهائی اتفاق می افتد.ميکنند

  .بنظر من تحوالت تاريخی دارد
اما چرا سازمان يابی، تشکل يابی جنبش های اجتماعی ايران : همبستگی 

  ؟گره کار کجاست. متناسب با کميت و سطح اعتراضات نيست
ميدانيد که در هر . بنظرم گره کار در پايه اکثريت مردم است: شالگونی 

چنبشی، فعاالن سياسی و فعاالن اجتماعی را، اگر يک طرف بگيريد، اينها 
ولی واقعيت اينست . هستندنمک جهان هميشه عده شان کم است و آنها 

شتاز، ، با جنبش فعالين و با يک افراد آگاه و پيبا حزبیکه در هيچ جا، 
نارضائی توده ای گسترده و عميق هست . نميشود حرکت بزرگ انجام داد

من بنظرم ميرسد که آن . که ميتواند تحوالت بزرگ را بوجود بياورد
باصطالح نيروی جنبشی و نيروی . تحوالت ميرود که نيرو جمع کند

شتابش را دارد جمع ميکند و ارزيابی ام اينست که، خوب است، منتهی 
! حال سر از کجا بلند خواهد کرد، قابل پيش بينی نيست. ش ميرودُکند پي

حرکت بزرگ مردم . ولی ترديدی نيست که در اينجا متوقف شدنی نيست
  .مساله هست
تداوم وضعيت کنونی چه تًاثير مثبت و منفی ای روی اين : همبستگی 

  ؟.جنبش ميگذارد
همان که . خب از يک نظر، واقعيت اينست که ُکند ميکند: شالگونی 

ميگوئيد سازمانيابی شان ُکند است و چرا تشکل ها ارتباطات سراسری 
ندارند، خب اينها ساختار و زير ساخت ارتباطی ميخواهد، که معلوم است 

رژيم همه جا، فعالين را .  در سطح سراسری چنين چيزهائی ندارند
روی در واقع استراتژی سرکوب رژيم هنوز . ميگيرد و تکه و پاره ميکند

اين نيست که حرکت توده ای گسترده را مستقيمَا سرکوب کند، بلکه شبکه 
اين بدان علت است که ما هنوز به .های ارتباطی آنها را بهم ميريزد

وقتی خيزش های بزرگ برسد، . مرحله خيزش های بزرگ نرسيده ايم

رژيم خواه و ناخواه با ُکل حرکت مردم روبرو خواهد شد و اين حادثۀ 
  .مهمی استخيلی 

بنظر من اگر چنين چيزی اتفاق بيافتد، رژيم نمی تواند خيلی راحت 
مخصوصَا توجه . ! تعادلش را حفظ کند و خيلی چيزها عوض بايد بشود

داشته باشيد، برنامه هائی که رژيم در دست دارد، برنامه هائی هستند که 
  . همگی بحران سازند

 پيش ميرود و آنهم در به شيوه ای " 44اصل " همين وارونه سازی 
 است و در نتيجه انقالب هم چيزهائ -"نفتی" -کشوری که نفت خيز 

 و حتی بيشتر -بزرگی از دارائيهای کشور، در دسِت دولت قرار گرفته اند 
 و اموال متوليان رژيم قبلی مصادره شده و بدست -از آنچه قبَال بوده اند 

اين ! فکرش را بکنيد. داينها افتاده، ميخواهند همه را خصوصی بکنن
ميبينيم که . حادثه چيز کمی نيست و از همين جا اتفاقاتی خواهد افتاد

هم معنای " قانون کار"خصوصی سازيها هم به چه معناست و چطور 
که بخاطر آن يک دوره " قانون کار"همان ! خودش را از دست داده است 

ابانند، خمنی مجبور شدند برای اينکه اعتراض کارگران ايران را بخو
فتوی بدهد که اگر الزم باشد، ميشود برای مصلحت نظام، نماز و روزه را 

را که با آن وضع گذرانده " قانون کار"حال همان . بطور موقت تعطيل کرد
يعنی عمَال معنائی ندارد و نه در . بودند، خودشان بی معنا کرده اند

 بلکه )ايران کشور کارگاههای کوچک است( کارگاههای کوچک 
  . درکارگاههای بزرگ نيز اينطور است

مثَال شرکت نيشکر هفت تپه را نگاه کنيد، يا شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران را نگاه کنيد و يا ايران خودرو را، که اينها شرکت ها و کارگاه 

ولی واقعيت اينست که بطور . هائی هستند که مشمول قانون کار هستند
  .تو از قانون کار صحبت نکنميکنند که  سيستماتيک کارگر را وادار 

ميگويند در آنجا قانون .  چيزی من در يک گزارش در مورد مصر خواندم
منتهی هر کارگری را که  . کار وجود دارد وحق اعتصاب و غيره هم ميدهد

 از اوميخواهند که سه ورقه را - در بخش خصوصی -استخدام ميکنند 
  امضاء کند؛

  .بی تاريخ استعفاء يک ورقه برای امضاء 
  . دوم شرايط استخدام است 

  .سوم اينکه در چه شرايطی چه خواهی کرد
 در ايران ممکن است که چنين امضاءهائی نباشد ولی به کارگر ميگويند 

همان چيزی که . که صحبت از قانون کار نکند، قانون جنگل حاکم است
بطه کارگر و  و اجاره، را آورد که بر مبنای جهاله" توکلی"يک وقتی 

و حاال . کارفرما را تعريف کنند، همان جريان را عمَال پيش برده اند
بنابر اين است . خصوصی سازيها بصورت انفجاری آنرا پيش خواهد برد

که، ما بالقوه در دورۀ انفجارهای بزرگ قرارگرفته ايم و در آستانه چنين 
  .دوره ای هستيم

نِی بين المللی و در داخل آقای شالگونی، در شرايط کنو: همبستگی 
ايران، شايد خيلی از مسائل تحت تًاثير کشاکش آژانس با جمهوری 

فکر ميکنيد آيا جمهوری اسالمی بايد بپذيرد يا . اسالمی قرار گرفته باشد
حتی به او تحميل بشود، که غنی سازی اورانيوم پايان بدهد؟ و اگر چنين 

ايد به آنها پرداخته شود، بشود، فکر ميکنيد آن موضوع اصلی ای که ب
 -  چه در سطح بين المللی و چه داخلی-يااساَسا تغيير جهت داده شود

عملی ميشود؟ بدين معنی که مردم نه ديگر از اين مدار، بلکه از مدار 
طبيعی اش با جمهوری اسالمی درگير شوند، آيا اين به پايان غنی سازی 

ه يک،االن همه چيز را کمک ميکند؟ چون امريکا و کشورهای پنج بعالو
روی اين مساله متمرکز کرده اند و خود مسائل بين المللی هم در مجموع 

  .روی حوادث ايران تًاثير بسيار زيادی دارد
من فکر ميکنم بايد اول مساله را اينطور نگاه کنيم که ! ببينيد: شالگونی 

رَا  سالح هسته ای را که خود رژيم هم ظاه-آيا اصَال انرژی هسته ای 
 برای - ولی از قرائن برميآيد که نقشه هائی دارد -ميگويد نميخواهد 

حتی انرژی . کشور ما اينقدر مهم است؟ واقعيت اينست که اينطور نيست
هسته ای، هنوز که هنوز است، در افکار مترقی دنيا از لحاظ عملی و از 

 اوَال! ما. لحاظ اجتماعی بحث های زيادی در باره اش صورت ميگيرد
. مخالف اين هستيم که به مساله انرژی هسته ای اينقدر وزن داده شود

اينکه از انرژی هسته ای در يک سطح محدودی استفاده شود، يک چيز 
است و اينکه اگر انرژی هسته ای نباشد کشور به عقب می افتد، چيز 

ثانيَا همه چيز را روی . ديگريست و اصَال اينطورنيست که عقب می افتد
 قمار کردن شرط عقل، شرط سياست گذاری و شرط يک يک چيز

بنظر آن چيزی را که رژيم دنبال ميکند . استراتژی ملی داشتن نيست
  .بسيار بسيار وحشتناک است

. از نظر حقوقی روی اين موضوع ايستاده اند که امريکا زور ميگويد
يکا اتفاقَا اين را درست ميگويند و امريکا زور ميگويد و اساسَا کار امر
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 يعنی جامعه -آنچه بنام جامعه جهانی گفته ميشود . زور گفتن است
در مورد مساله فلسطين هم زور . هم زور ميگويند-راهزنان جهان 

مساله عبارت ازاين است که آيا در ايران بن بست هست و اگر .ميگويند
  مردم از اين طريق نروند، راه ديگری نيست؟

انات و صدماتی که در اين مورد  خورده مثَال اگر بجای اينهمه پول و امک
شده، می آمدند در جهت توسعه پااليشگاههای ايران کار ميکردند و بنزين 
را در ايران توليد ميکردند و سوبسيد آنرا برميداشتند، چقدر درآمد کشور 
بصورت سوبسيد به هيچ و پوچ نميرفت؟ يعنی به جيب يک مشت آخوندها 

  و آخوندزاده ها؟
م اين مساله را به نحوی باد زده، که ناسيوناليسمی در بين مردم منتها رژي

بوجود آورده که بخش قابل توجهی از مردم ايران، حاالاگر رژيم در اين 
اينطور نيست که . مورد عقب نشينی کند، ضربه بزرگی برايش خواهد بود
چيزی را  يعنی حاال! باين سادگی ها بگويد عقب نشينی کرديم و جنين شد

 زده اند و باد زده اند که، الاقل در بين بخشی از مردم، در صورت باد
  .عقب نشينی، جنين تلقی ميشود که شما ما را فروختيد و غيره و غيره

مخصوصَا از زمانی که احمدی نژاد آمد و با آن زبان خاصی که اتخاذ 
کرد، انرژی هسته ای تبديل به موجوديت ايران شد و حتی گفتند که از 

  .دن نفت هم در دورۀ مصدق، مهم تر استملی کر
آقای شالگونی خودتان چه فکر ميکنيد؟ فکر ميکنيد که : همبستگی 

  را بايد بپذيرد؟ بطور مشخص 5+1جمهوری اسالمی بايد پيشنهاد 
  .سئوال ميکنم، که به اين موضوع پايان بدهيم

د و من فکر ميکنم بايستی به غنی سازی اورانيوم پايان بدهن : شالگونی
   5+1البته نه به دليل اينکه 

  
اينرا ميگويد يا نميگويد، بلکه باين دليل که ما باين انرژی احتياجی 

فعَال سر اين موضوع کشور . نداريم، يا الاقل باين سرعت احتياجی نداريم
حالت محاصره .  را به آستانه پرتگاه برده اند، به آستانه جنگ برده اند

 ميشود ، ثروت باد آورده ای به جيب هًيات اقتصادی که بر مردم تحميل
  .غلط است و بايد از اين حالت بيرون آمد! حاکمه ميريزد

بعالوه موضع من و سازمانی که به آن تعلق دارم اينست که ما به غنی 
 حتی اگر -اصوَل انرژی هسته ای برای ما . سازی ارانيوم احتياجی نداريم

ايران .  انرژِی در اولويت نيست- قبول بکنيم، که ما هنوز قبول نداريم
دومين ذخائر گاز جهان را دارد و ضمنَا کشوری است که ميتواند بطور 

بعالوه هنوز که هنوز است، . وسيع از انرژی خورشيدی استفاده کند 
درچنين کشوری، اينقدر داغ کردن روی . صادر کننده بزرگ نفت است

  . انرژی هسته ای، داليل ديگری دارد
  .منظور من بيشتر بخاطر رفع خطر جنگ و تحريم ها بود:  همبستگی
حتی اگر موضع اصولی مان را کنار بگذاريم و حتی من اگر : شالگونی 

اين موضع را نداشتم که اصَال انرژی اتمی را نمی خواهيم، اساسَا مخالف 
نه اينکه من بگويم، بلکه در آلمان و ايتاليا و خيلی کشورهای . آن بودم
حاال باالئی ها و .وگاههای اتمی وجود داشت و جمع کرده اندديگر نير

راست ها دارند افکار عمومی را جمع ميکنند و قانع ميکنند که خوب است 
همه جا افکار مترقی دنيا مخالف . و آنطور هم نبوده که بايستی جمع شود

در کشور . استفاده از راکتورهای اتمی است و خوب است که اينطور است
 ای مثل کشور ما، که گرفتار يک حکومت آخوندی وحشتناک فلک زده

هستيم که آمار سيل و زلزله را هم نميگويند، معلوم است که خدای 
 چه بر - مثل جرنوبيل -نکرده، اگر اتفاقی در يک نيروگاه هسته ای بيافتد 

  سر ما خواهد آمد؟
پيدا شود و مثَال آقای شيمون پرز . حاال اگر جنگ اتفاق بيافتد واويال است

با آن عقل عليل اش فکر کند که بايد حتمَا ايران را بمباران  کرد يا يک 
پيدا شودکه بگويد ايران را بايد " هيالری کلنتون"آدم ديوانه تری مثل 

خوب مگر شوخی است و با اين چيزها . کامَال از روی زمين پاک کرد
کار را خواهند کرد، ميشود بازی کرد؟ نميخواهم  بگويم که آنها، حتمَا اين 

ولی معلوم است که ما را برده اند لبه پرتگاه و يک عده . و ميتوانند بکنند
حتی اگرما موضع اصولی مان را کنار بگذاريم؛ . ای از آن استفاده ميکنند

شرط عقل، شرط درايت سياسی ايجاب ميکند که از داغ کردن مساله 
د؟ تا مرز جنگ و مرزتباهی يعنی چه ؟ تا اينجا کشانده اي. جلوگيری کنيم

  و بانک مرکزی -کشانده ايد؟ بخش بزرگی از تورمی که در ايران هست
  ناشی از همين مساله است و واويالاست که مردم -است% 25ميگويد 

 روشن است معلوم که وقتی بانک مرکزی رژيمی با -. چه برسرشان ميآيد
  - ابش را کردحس% 50 است، بايد روی %25اين کيفيت ميگويد تورم 

ارزان ] هسته ای [ مرتب ميگويند که انرژِی  خب، چرا اينکار را ميکنيد؟
همين االن که ما هزينه های وحشتناکی و همه ! است، با صرفه است

ميدانيد که حتی اگر آمار رسمی بانک مرکزی را . روزه برای آن ميدهيم
  تورم يعنی چه؟% 25بگيريم، 

رگرانی که دستمزدشان را ماه ها عقب می توجه اشته باشيد که انبوه کا
اندازند، از  ِقَبِل همين عقب انداختن، سرمايه دارها و کارفرماها چقدر از 
حقوق کارگران ميخورند؟ در کشوری که تورم باال است، برای کسی که 

همين منبع يک ذخيره .حقوق کارگر را نميدهد، هر روزش درآمد است
نکه ما جلوی استکبار جهانی ايستاده ايم، بعنوان اي. بزرگی برايشان است
  و اين اصَال يعنی چه؟. اين کارها را ميکنند

اگر نکته ای داريد و سخنی ناگفته باقی مانده است که بايد : همبستگی 
  .اشاره کنيد، بفرمائيد

من فقط ميتوانم . از شما خيلی سپاسگزارم. خواهش ميکنم: شالگونی 
ولی مسلم است که . نتقالی را ميگذارانيمبگويم که ما هنوز دوره های ا

مردم ايران از پا نيفتاده اند و مبارزه ادامه دارد و جريان عميق تر شدن 
فقط ميبايستی منطق مبارزه گسترده مردمی را بپذيريم و . مبارزه هست

ميفهمم که جريان های .اين دسته بندی های بی مورد را کنار بگذاريم
کشوری که در آن جريانها و احزاب . هم باشندمختلف فکری هستند و بايد 

مختلف سياسی، حتی متضاد با هم وجود نداشته باشند، اصَال هيچوقت 
" اتحاد کلمه راز پيروزی است. " نميتوانند مبنای دمکراسی را بفهمند

  .بايستی حتمَا نظرات مختلف وجود داشته باشد. چيز مزخرفی است 
خيلی کوچک و دور خود  ولی بعضی وقت ها دسته بندی های 

چرخيدنهائی هست ،که اينها بنظر ميرسد، در اين دوره ای که ميرويم 
  .بسوی دوره  حرکت های بزرگ، غيرقابل بخشش باشد

من يادم هست که در دهۀ پنجاه، بخشی از چپ ايران ، که خودمنهم يکی 
ن از آنها بودم، بحث ميکرديم در کوه بايد جنگيد يا در دشت؟ در همان زما

خمينی نفوذش را در بين آنهائی که بايد انقالب ميکردند و کردند، گسترش 
ديديم که تصادفی نبود و رهبری خمينی درانقالب . ميداد و سازمان ميداد

در حاليکه ما دنبال دور .  ، يکروزه اتفاق نيفتاد و سازمان داده شد1357
حاال . ر کنيمنبايد اين چيزها را تکرا. خود چرخيدن های بی خودی بوديم

  .غير قابل بخشش است
  هستند ؟" نخود سياه "حاال چه چيزهائی هست که آنها دنبال : همبستگی 
خيلی ها در داخل و خارج منافع کوچک گروهی را بخاطر : شاگونی 

رقابت های کوچک که با هم دارند و اختالفاتی که دارند، آنها را عمده 
ينيم کسانی با هم اختالفاتی دارند، مثَال از داخل بگويم، که می ب. ميکنند

بهمديگر فحش هائی مينويسند که قدمی بيش نمانده که به فحش خواهر و 
خب ميتوانيد چنين چيزی را پيدا کنيد که مردم حرف چنين آدم ! مادر برسد

  هائی را باور کنند؟ 
حتی خمينی را که ميدانيد آنهمه جنايت کرد، قبل از آن و وقتی داشت 

داد، اگر راجع به بهائی ها ميپرسيدند، ميگفت مساله ما بهائی سازمان مي
اگر در مورد کمونيست ها ميپرسيدند ميگفت مساله ما . ها نيست

اينها که حاال به اصطالح . کمونيست ها نيستند ومنطقی برای خود داشت
جريانات مترقی هستند، بعضی وقت ها طوری بجان هم می افتند که اصَال 

د که آيا اينها بفکر حرکتهای بزرگ، بفکر مردم و بفکر آدم وحشت ميکن
  آنچه که ميگويند هستند يا نه؟  

دو نفر آدم . منتها يک واقعيت هم آقای شالگونی وجود دارد: همبستگی 
مخالف جمهوری اسالمی از دو جريان سياسی مختلف، يکی شرايط تحريم و 

 است، احساس جنگ را می بيند و ضمن اينکه با رژيم اسالمی مخالف
ديگری قند توی . مسئوليت ميکند وعليه اين شرايط جنگی هم مبارزه ميکند 

  خب، اين دو چه کار کنند؟. دلش آب ميشود که امريکا ميخواهد حمله کند
من فکر ميکنم که در اينجا ديگر اختالف عقيده نيست و چيزهای : شاگونی 

، بنظر من همانقدر به کسی که ميخواهد با امريکا همکاری بکند.متضاد است
  .مردم ضربه ميزند که با جمهوری اسالمی همکاری کند

  .ميخواهم بگويم درگير ميشوند و حتی دشنام ميدهند: همبستگی 
بنظر من سياست . اينها را در نظر نگيريد و دشنام هم طبيعی است: شاگونی 

در ! دفکرش را بکني. جائی نيست که مردم ُگل و ُگالب بهمديگر تعارف کنند
داخل آنهائی که خودشان را چپ ميدانند و ظاهرَا هم بر سر اين موضوع 
اختالفی ندارند ، يکدفعه دعوايشان ميشود و يکی مينويسد که ديگری ترياکی 
و هروئينی است و آن ديگری هم به او در حد فحش خواهر و مادر جواب 

خب، آيا اين . خب، انها را ديده ايد و اطالعات شما بيش از من است. ميدهد
قابل قبول است؟ اينها را نميشود به شکاف های بزرگ در بين جريانهای 

  .سياسی، نسبت داد
اميدوارم شرايطی باشد که از جمله در بين مخالفان جمهوری : همبستگی 

من از شما . اسالمی، بتوانند بشيوه ای متمدنانه با هم رقابت بکنند
  سپاسگزارم آقای شالگونی

 ……………………………………… 
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 رزمايش اسرائيل ظاهرا عليه ايران بود: آمريکا
  ماجراجويی های نظامی در اطراف ايران

 ؛روزنامه 87 خرداد 31به گزارش بخش فارسی بی بی بی سی در       
نيويورک تايمز پنجشنبه شب در وبسايت خود گزارش داده است که اسرائيل 

 به گفته مقام های در ماه جاری دست به يک مانور نظامی عمده زده که
آمريکايی ظاهرا جهت تمرين برای بمباران بالقوه تاسيسات اتمی ايران بوده 

به دنبال اين مانور، روسيه عليه هرگونه اقدام نظامی عليه ايران اخطار . است
سرگئی الوروف وزير خارجه اين کشور روز جمعه عليه استفاده از زور . داد

چ شاهدی داير بر اثبات اينکه ايران در پی مقابل ايران هشدار داد و گفت هي
يک مانور نظامی اسرائيل که به گزارش . ساخت سالح اتمی است وجود ندارد

روزنامه ی نيويورک تايمز تمرينی جهت حمله به تاسيسات اتمی ايران بوده 
  .است، واکنش های مختلفی را موجب شده است

ه تهديد ايران به اقدام نظامی سفير روسيه در سازمان ملل نيز هشدار داد ک    
می تواند شتابی را که در تالش شش قدرت جهانی برای باز کردن بن بست با 

   .تهران ايجاد شده است تضعيف کند
محمد البرادعی دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز از احتمال حمله ی 

طقه ی اتمی به ايران ابراز نگرانی کرده است و گفت حمله به ايران من
   .خاورميانه را به يک گلوله ی آتش تبديل می کند

برادعی در مصاحبه ای که روز جمعه پخش شد به تلويزيون العربيه در دوبی 
اين کار . به عقيده من يک ضربه نظامی از هر چيز ديگری بدتر است: "گفت

   ".منطقه را به يک گلوله آتش بدل خواهد کرد
هوری اسالمی را در رويارويی اش با غرب وی گفت هرگونه حمله ای تنها جم

   .بر سر برنامه اتمی مصمم تر خواهد کرد
وی همچنين از اينکه نتواند به کار خود در بازرسی از تاسيسات اتمی ايران 

   :ادامه دهد ابراز نگرانی کرد
برادعی در مصاحبه با العربيه گفت که تحريم به تنهايی نمی تواند تهران را 

غنی سازی اورانيوم قانع کند و اظهار نظر کرد گفتگوی بين نسبت به توقف 
   .المللی بيشتری برای حل مساله الزم است

   مانور اسرائيل
 در يک ١۵ و اف ١۶ جنگنده اف ١٠٠به گفته مقام های آمريکايی بيش از 

مانور نظامی اسرائيل که در هفته اول ژوئن در شرق مديترانه و يونان انجام 
   .شد شرکت داشتند

هلی کوپترها و : "نيويورک تايمز به نقل از مقام های آمريکايی نوشت
هواپيماهای سوخترسان که در اين مانور شرکت کردند در مسافتی تقريبا 

 کيلومتری پرواز کردند که حدودا فاصله ميان اسرائيل و تاسيسات اتمی ١۵٠٠
   ".نطنز است

عاون نخست وزير است شائول موفاز وزير دفاع سابق اسرائيل که اکنون م
اخيرا هشدار داده بود که اسرائيل ممکن است چاره ای به جز حمله به 

   .تاسيسات اتمی ايران نداشته باشد
موفاز که زمانی رئيس ستاد مشترک ارتش بود در گفتگو با روزنامه اسرائيلی 
يديوت آهرونوت نتيجه گيری کرد که تحريم های بين المللی در مهار 

   .های اتمی ايران ناموفق بوده استبلندپروازی 
 ما به آن حمله خواهيم - اگر ايران برنامه اتمی خود را ادامه دهد : "وی گفت

چاره ای به جز حمله به ايران برای متوقف کردن . تحريم ها موثر نيست. کرد
   ".برنامه اتمی اش وجود ندارد

ير دفاعی در نيويورک تايمز در عين حال گزارش داد که ايران اخيرا تداب
   .اطراف تاسيسات نطنز را افزايش داده است

   مانور نظامی اسرائيل
در شماره روز جمعه " نيويورک تايمز"خبرگزاری رويتر به نقل از روزنامه 

 خود براساس اظهارات مقامات امريکايی، اسراييل در اوايل ماه ٢٠٠٨-۶-٢٠
ا می تواند تمرين جاری دست به تمرين نظامی گسترده ای زده است که ظاهر

   .حمله هوايی احتمالی به تأسيسات هسته ای ايران باشد
به گزارش العربيه اين مقامات امريکايی که نخواستند نام خود را فاش کنند، 

 ١۶- جنگنده اف١٠٠در مانور مزبور پيش از به اين روزنامه گفته اند که 
قی ويونان  در هفته اول ماه ژوئن برفراز آسمان مديترانه شر١۵-واف

   .انجام شد، شرکت کردند
سخن گفتن که مقامات اسراييلی از اين روزنامه در گزارش خود افزود 

درباره جزييات اين تمرين نظامی اجتناب ورزيدند ولی يک سخنگوی ارتش 
 نيروی هوايی اسراييل همواره اسراييل در اين باره گفته است که

تواند با چالش هايی که ماموريتهای مختلفی را تمرين می کند تا ب
   . اسراييل را در معرض خطر قرار می دهند مقابله کند

که ) پنتاگون(به نقل از يک مقام آمريکايی عضو وزارت دفاع اين کشور 
روزنامه از وی بعنوان شخصی که در جريان اين مانور نظامی قرار دارد نام 

 هوايی و يکی از هدفهای اسراييل تمرين تاکتيکها و سوختگيری، برد
بررسی توان خود برای حمله احتمالی به تأسيسات هسته ای ايران 

وی افزود که هدف ديگر اسراييل  .وردگيری موشکهای دور برد است

ارسال پيامی آشکار مبنی بر اينکه در صورت شکست تالش برای جلوگيری 
از غنی سازی اورانيوم توسط ايران که می تواند در ساخت سالح اتمی بکار 

   .رفته شود، اين کشور آماده انجام حمله نظامی خواهد بودگ
شايان ذکر است که شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون سه فقره مجازات 
را در رابطه با پرونده هسته ای عليه ايران به تصويب رسانده واز اين کشور 
خواسته است تا غنی سازی اورانيوم را که برای توليد سوخت راکتورها 

   .اخت بمب هستهای مورد استفاده قرار می گيرد متوقف سازدوس
 همواره از پذيرش اين قطعنامه ها سرباز زده واعالم داشته است که ايران

برنامه اتمی اين کشور کامالصلح جويانه می باشد، کما اينکه ايران پيش از 
اين مشوقهای پيشنهادی کشورهای بزرگ که بمثابه بديل غنی سازی می باشد 

روز پنجشنبه گذشته اعالم داشت که آماده گفتگو را رد کرده بود وليکن 
پيرامون مشوقهايی است که اخيرا خاوير سوالنا طی سفر خود به 

   .تهران به مقامات اين کشور پيشنهاد کرده است
   گزارش خبرگزاری روسی نووستی

مود که در نيمه اول ماه ژوئن اسراييل يک مانور گسترده نظامی را برگزار ن
   .به نوعی تمرين بمباران مراکز هسته ای ايران تعبير شد

برخی از مقامات رسمی آمريکا تاکيد کردند که مانور اسراييلی ها به نظر می 
رسد که در راستای تمرين پرواز در فواصل دور بوده و همچنين در جهت 

رنامه نشان دادن اين مسئله است که تصميم اسراييل تا چه اندازه نسبت به ب
   .هسته ای ايران جدی است

در اين مانور که در حريم هوايی دريايی مديترانه و يونان انجام شده بيش از 
   .اسراييلی شرکت کردند ١۵-F و ١۶-F  فروند هواپيمای١٠٠

همچنين در اين مانوراز هلی کوپترهايی شرکت داشتند که می توانند برای 
هلی کوپتر ها . ه اند، نيز استفاده شودنجات خلبانان هواپيماهايی که سقوط کرد

 مايل پرواز نمودند که عمال فاصله هوايی ٩٠٠و هواپيمای تانکر بيش از 
مکانی که ايرانيان به غنی سازی اورانيوم در آنجا . اسراييل تا نطنز است

   .مشغول هستند
سخنگوی . مقامات اسراييلی از شرح جزيئات اين مانور خودداری نمودند

اع اسراييل فقط اشاره کرد که نيروی هوايی کشور به طور منظم به وزارت دف
   .تمرين وظايف نظامی پرداخته که تهديدات خارجی را رفع کند

به گفته يکی از مقامات عاليرتبه پنتاگون يکی از اهداف اسراييلی ها تمرين 
تاکتيک پروازی تانکرهای سوختگيری در هوا و ديگری جزئيات حمله به 

   .ته ای ايران و موشک های دور برد آنهاستمراکز هس
هدف بعدی به گفته اين شخص آگاه آن بود که عالمت مشخصی به اياالت متحد 
و ديگر کشورهايی داده شود که اگر تالش ديپلمات ها جهت مجبور کردن 
ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم بار ديگر بی نتيجه باقی بماند، اسراييل 

   .ز نيروی نظامی آمادگی داردبرای استفاده ا
برخی از مقامات دولت آمريکا به اين مسئله ترديد دارند که دولت اسراييل 

از نظر آنها در . واقعا به اين نتيجه رسيده است که بايد ايران را بمباران کند
   .آينده نزديک حمله ای رخ نخواهد داد

: جدی برداشت کرده استاما بنا به برخی از شواهد ايران اين عمل اسراييل را 
در هفته آخر اين کشور سيستم دفاع ضد هوايی خود را تقويت نموده و گشت 

همچنين در يک مورد ايرانی . زنی هواپيماهای ايرانی نيز افزايش يافته است
خود را برای بررسی يکی هواپيمای مسافربری ايرانی که  F-۴ ها هواپيمای

   .به هوا بلند کردنداز بغداد به سوی تهران در حرکت بود 
هر گونه حمله اسراييل به مراکز هسته ای ايران با يک سری مشکالت مواجه 

بسياری از کارشناسان آمريکايی معتقدند که چنين حمله ای می . خواهد شد
تواند فقط اجرای برنامه هسته ای ايران را به تعويق اندازد اما نمی تواند به 

های مراکز هسته ای ايران زير زمين قرار برخی از زيرساخت . آن خاتمه دهد
ضمنا تجهيزات در . گرفته اند و توسط تونل های بتونی محافظت می شوند

تونل های بسيار طوالنی و يا کريدورهايی قرار دارند که دقت هدفگيری را 
. ضمنا اين نگرانی وجود دارد که همه مراکز کشف نشده باشند. پايين می آورد

ر خسارت ممکن است از حمالت مکرر استفاده گردد و برای رساندن حداکث
بسياری از تحليلگران ترديد دارند که اسراييل در حال حاضر از چنين امکاناتی 

   .برخوردار باشد
ايران همچنين تدابيری را برای مدرنيزاسيون سيستم های دفاعی مراکز هسته 

وليد روسيه به اخيرا دو مجموعه فوق مدرن راداری ت. ای خود اتخاذ می کند
اين رادارها امکان کشف هواپيماهايی که در . ايران تحويل داده شده است

   .ارتفاعات پايين پرواز می کنند را گسترش می دهد
مايک مک کونل مدير اداره جاسوسی آمريکا در ماه فوريه اعالم کرد که ايران 

وسيه توليد ر" ١اس-پانسير"مدل " هوا-زمين"به زمان دريافت موشک های 
نظاميان آمريکايی اعالم کردند که استقرار چنين سيستم . نزديک تر شده است

هايی می تواند برای برنامه حمله اسراييلی ها دشواری هايی درست کند و 
اسراييل مجبور است تا زمان استقرار اين موشک ها از نيروی نظامی خود 

  16               بقيه در صفحۀ                                        .استفاده کند

............................................. 
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 )سخنگوي آميته پيگيري(مصاحبه با خانم دارابي 
در خصوص آمپين حمايت از 

 آارگران شرآت طرح نيشكر هفته تپه
 :هفته تپه در خصوص آارگران شرآت طرح نيشكرگزارش اجمالي

اعتراضي  تند اولين تحصن و تجمعخوب همان طور آه همه آگاه هس
دريافت   مي به دليل عدم5آارگران شرآت طرح نيشكر هفته تپه در تاريخ 

 چرا آه اين آارخانه در طي دو سال. دستمزد و تعطيلي آارخانه بود
آارگران خود را به نصف را رسانده و اين ظن تقويت مي شد آه به زودي 

متاسفانه .  عرضه نخواهد شدآارخانه محلي براي آار به آارگران اين
درخواست آارگران براي پرداخت دستمزد معوقه و عيدي  مسووالن به

جدي تلقي نكردند و اين اعتصابات هم چنان ادامه  توجه نكرده و مسئله را
نيشگر هفت تپه تجمع و تحصن اعتراضي خود   مي آارگران12در . يافت

و هم چنان . دندبرگزار آر را در برابر ساختمان فرمانداري شوش
 :خواستار

 .آارخانه  پرداخت دستمزد معوقه و تغيير مديريت-1
 .دادگاه  پايان دادن به پرونده سازي ها و احضار فعاالن آارگري به-2 
 . برآناري رييس حراست-3
  ... برآناري مديرعامل و اعضاء هئيت مديره و– 4

است هاي آنان آه به دنبال آن آارگران هشدار داده بودند، اگر به خو
و تا به حال مي . نشود، برشدت اعترضات خود خواهند افزود رسيدگي

 .اعتصابات آارگران هفت تپه ادامه دارد بينيد آه دور سوم
 ايده آمپين در خصوص آارگران هفت تپه به چه شكل بوجود آمد ؟

زنان بوده،  ايده آمپين بعد از آمپين يك ميليون امضاء حرآت اعتراضي
را  ولي اصوال خود آميته پيگيري اولين ايده اش. ويي نيستاقدامي ن

. به مخاطبانشان داد ILO هنگام جمع آوري امضاء هاي اعتراضي براي
حرآت باعث بنيان گذاري آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد  آه همين

همين راستا آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري  در. آارگري شد
را از بدو تاسيس تاآنون بر مبناي اطالع رساني   خودشعمده ترين هدف

با . و پيش رو آارگري گذاشته است و همسو آردن جريانات اعتراضي
هاي قبلي از آارگران  توجه به همين پيشينه همان طور آه در حرآت

هاي آارگري  شاهو در آردستان و سنديكاي اتوبوس راني و ديگر بخش
اين   شوراي نمايندگان آميته پيگيري برحمايت آرده، اين مرتبه تصميم

قرار گرفت تا براي گسترش اعتراضي همگاني نسبت به شرايطي آه 
امنيتي و جو سرآوب و اختناقي آه در شهرستان شوش بوجود  نيروهاي

باز آند، تا ديگر بخش هاي آارگري و عموم مردم  آمده، جبهه جديدي رو
ضر در جريان است داشته آه در حال حا اطالعات بيشتري از اتفاقات

تپه مي توانيم بگوييم، يكي از  چون حرآت اعتراضي آارگران هفت. باشند
جنگ يا مي توانيم  گسترده ترين اعتراضات آارگري است آه بعد از

پيگيري بسيار  بگوييم در جمهوري اسالمي آم سابقه بوده و وظيفه آميته
حادي آه  توجه به شرايطاما با . خطيرتر از اين بود آه اعالم آمپين آند

 در اين جا حاآم است و تصميم براي همگاني آردن حرآت اعتراضي يك
 .اقدام مناسب در شرايط آنوني بوده است

تا به حال آمپين حمايت از آارگران شرآت طرح نيشكر هفت تپه 
 چه اقداماتي در اين خصوص انجام داده است؟

ايجاد تشكل  يته پيگيري خرداد اولين اطالعيه از طرف آم6خوب ما در 
. آرد هاي آزاد آارگري خطاب به مردم و آارگران و ديگر بخش ها صادر

 خرداد در حمايت از آارگران شرآت طرح نيشكر 9در دومين اطالعه آه 
آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري از : تپه صادر شد  هفت

ي و هم چنين تشكل هاي آارگري و جنبش هاي اجتماع تمامي آارگران،
خواهد، ضمن ارايه روش گوناگون به طريق  تمامي مردم آزادي خواه مي

 : از جمله. آنند ممكن از آارگران هفت تپه حمايت
تپه توسط  تهيه طومارهاي مختلف حمايتي از مبارزات آارگران هفت 1- 

به  بخش هاي مختلف و ارايه آنها به نهادهاي اداري و دولتي و هم چنين
 رگري و بين الملليمجامع آا

 ترتيب دادن گل گشت ها در حمايت از آارگران هفت تپه 2 - 
برقراري صندوق هاي جمع آوري آمك هاي مالي در آارخانه،  3 - 

 4 - در خصوص حمايت از آارگران هفت تپه... دانشگاه ها، محله ها و
رودررو در  تشكيل گروه هاي چند نفره به طور منظم براي اطالع رساني

از  و تهيه گزارشات روزمره... رخانه ها، محله ها، دانشگاه ها، وآا
 مبارزات و مطالعات آارگران هفت تپه

 واليبال -فوتبال (راه اندازي و برگزاري مسابقات ورزشي 5 - 
 در جهت حمايت مالي و معنوي از آارگران هفت تپه)  وآوهنوردي

بار مربوط به تهيه و توزيع دست اطالعيه ها و گزارشات و اخ 6 - 
 .مبارزات آارگران هفت تپه و آمپين حمايت از آنها

اطالع رساني هر چه گسترده تر در خارج از آشور توسط ايراني ها  7 - 
 .و همرزمان

بين  گروه ها و سازمان هاي آارگري و ايراني خارج از آشور و8 - 
 يشگاهالمللي اقدام به جلب حمايت هر چه بيشتر مجامع آارگري، ايجاد نما

عكس و اطالع رساني گسترده، جلب و جمع آوري آمك هاي مالي و تجمع 
 .اعتراضي نمايند هاي

 رويكرد آمپين حمايت از آارگران طرح نيشكر هفت تپه به چه شكل است؟
اقدامات  رويكرد آمپين يك اقدام علني جهت اعتراض به دستگيري ها و

 د را به مخاطبين وما رئوس فراخوان خو. سرآوبگرانه شديد پليس است
به . فعاالن آارگري و دانشجويي و جامع معلمين معترض اعالم آرده ايم

آن اقداماتي جهت برگزاري نمايشگاه هاي عكس و اگر امكان اخذ  دنبال
باشيم در اماآن جمعي سلسه سخنراني هايي ترتيب داده  مجوز داشته

ون سخت در تالش ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري هم اآن آميته پيگيري. شود
اعتراضي را با فعاالن اجتماعي رايزني آند تا هر آسي هر  است آه اين اقدام
البته . جهت علني آردن اين اعتراض همگاني به آار گيرد چقدر در توان دارد
داريد ما قبل از برگزاري اول ماه مي با ممانعت برگزاري  همان طور آه اطالع
 حتي بسياري از دوستان شب هاي قبل از مواجه بوديم و راهپيمايي آارگران

خانه هايشان خودداري آردند تا مبادا از طرف مقامات  اول ماه مي از رفتن به
اين تمهيدات شب قبل از اول ماه مي، ارگان هاي  با. امنيتي دستگير شوند

اطالع دارم در تهران و شهرهاي اطراف آماده  انتظامي و نظامي تا آن جا آه
با اين حال . آه همه جا به صدا در آمده بود ين زنگ خطري بودباش بودند و ا

روز اول ماه مي در عسلويه و آرمانشاه  آميته پيگيري بسياري از اعضايش
جوانمير مرادي، شيث اماني و ديگر  مثل آقاي. و جاهاي ديگر دستگير شدند

 آه هر گونه فعاليت آارگري چه مي خواهم به اين جمع بندي برسم .دوستان 
آارگري و چه ديگر آميته هايي  از طرف آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد
فعاالني آه ما حتي آنها را نمي  مثل شوراي همكاري و آميته هماهنگي ، ديگر
فعاليت اعتراضي دارند با سرآوب  شناسيم و به طور ابتكاري در شهرستان ها

 آارگري مي تواند با تشكل و فعال با اجراي آمپين هر. شديد روبرو مي شوند
سازمان بدهد و در صورت نياز با  توجه به استعدادهايي آه دارد خودش را

اما با توجه به . ارتباط برقرار آند آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري
طبيعي است آه آمتر زير ضرب  شدت اختناق هر چه خودجوش تر عمل آنند،

. اعضايشان به طبع آمتر خواهد بود ريزشدستگاه امنيتي قرار مي گيرند و يا 
زاد آارگري از بدو تاسيس  آ رويكرد ديگر آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي

تنها به همين اتهام يعني  همكاري با دانشجويان بوده آه بسياري از آنها را
با اين . زنداني شده اند نزديك شدن وهمكاري با جريانات آارگري دستگير و

هستند و هنوز مقاومت   فعال آه آمابيش قادر به همكاريتفصيل دانشجويان
داشته باشند و طبيعي  مي آنند در اين آمپين اعتراضي مي توانند نقش آليدي

اتحاد و دوستي به  است آه آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري دست
اعتراضي  سوي آنها دراز مي آند و از آنها جهت سراسري آردن آمپين

خرداد  24 .جهت دفاع از وضعيت آارگران هفت تپه استقبال مي آندآارگري 
   سالم دمکرات برگرفته از                    -  تلويزيون کانال جديد - 1387

…………………………………... 
  کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکراطالعيه   

 هفت تپه
  به نام آزادي

 نام خدا، به نام آزادي، به نام فرزندان رنج کشيده و ستمديده ايرانزمين
ظلم و ستم بر يک ملت از سوي حاکمان يک کشور تمام خواهد شد ودر 

سرافرازي براي آنان که در . مي ماند سر افرازي است و ننگ پايان آنچه
و جان مردانه ايستادند، مقاومت کردند ، هزينه دادند  برابر نامردمي ها
آنان که نا جوانمردانه براي اميال پست و غير انساني  باختند و ننگ براي

 .کرده وخونها به ناحق ريختند خود ظلم کرده ، سرکوب
منصور اسانلو، جوانمير مرادي ، طه آزادي ،هانا عبدي ، فرزاد کمانگر 

روناک صفارزاده، بهروز جاويد تهراني وهمه آنان که براي آزادي  ،
کردند و آنان که همچون اکبر محمدي وفيض مهدوي جان  بارزهايران م

 .باختند را مي گوييم
خبر اعتصاب غذاي ارژنگ داودي را شنيديم و اشک در چشمان و غم در 

اندوه وغصه مان نشست و بدين وسيله اعالم مي کنيم ما  دل پر از
 روز است در 40صنعت هفت تپه که خود نيز  کارگران شرکت کشت و

ارژنگ داودي حمايت مي کنيم و  ب به سر مي بريم از اعتصاباعتصا
آورده کردن همه  خواستار رسيدگي فوري به وضعيت جسماني وي و بر

                                                .خواسته هاي به حق وي هستيم
 87 خردادماه 25شنبه   -کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه 
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   او نيستيم. جی.ما ان : رايس

  
  

قبول تعهد در مورد اين کودک، گزينه های آمريکا در : کاخ سفيد
 ساله، يکی از 3خوان مين، . را محدود ميکند, بعدی موارد,

تخت بيمارستانی در شهر  قربانيان نسل سوم ماده نارنجی در
  آسوشيتدپرس عکس از. هوشی مين
ير امورخارجه کنونی آمريکا در کندوليزارايس وز. روشنگری

 به عنوان مشاور جرج بوش، نامزد وقت رياست 2000ژانويه سال 
جمهوری آمريکا، رئوس سياست خارجی پيشنهادی خود برای آينده 

محور مقاله خانم رايس . را در مقاله ای در فارين افيز منتشر کرد
در سياست خارجی آمريکا در شرايط حذف , منافع ملی,توضيح 

بود و فارين افيرز چکيده نظر او را اينطور خالصه , خطر شوروی,
دولت جمهوريخواه بايد اولويت کليدی خود را تغيير دهد و , :کرد

روی ايجاد يک قدرت نظامی متمرکز شود که قدرت آمريکا را 
تضمين نموده ، بتواند با رژيم های سرکش مقابله کرده و پکن و 

همه، رئيس جمهور آينده بايد نقش مهم تر از . مسکو را مهار کند
 ,.ويژه آمريکا به عنوان رهبر جهان را به راحتی به اجرا در آورد

در اين مقاله خانم رايس دولت بيل کلينتون را مورد انتقاد قرار داده 
استفاده , ثمرات بازسازی نظامی ريگان, بود که از يک طرف از 

و پياده ميکرد، بطور با گام های ديوانه وار در خارج نير, کرده و 
به نوشته رايس دولت آمريکا در . ,..متوسط هر نه هفته يک بار

 سال اخير در خارج 50بيش از هر زمان ديگر در , زمان کلينتون 
، اما از طرف ديگر سهم هزينه های نظامی نسبت به ,نيرو پياده کرد

تقاد توليد کل ملی را افزايش نداد و اين بود که به نظر رايس قابل ان
به نظر خانم . بود نه نظامی کردن سياست خارجی در دوره کلينتون

رايس عدم افزايش هزينه های نظامی متناسب به ميليتاريزه شدن 
سياست خارجي، ارتش آمريکا را تضعيف کرد، از اين رو رايس 

, رئيس جمهور بعدی بايد اين کوتاهی را جبران کند, : توصيه ميکرد
بايد , .. ,ايد نقش مرکزی را در صحنه بگيردآمادگی نظامی ب, ... 

سالح های جديد ساخته شود تا نيروهای نظامی بتوانند ماموريت 
به جای ادامه تکيه بر بنياد ساختار , ..., های شان را انجام دهند

نظامی دوره جنگ سرد، بايد بر اولويت های پنتاگون برای ايجاد 
ی تکنولوژی نظامی برتر,... ,  متمرکز شد21قدرت نظامی قرن 

ايالت متحده بايد به نحوی باشد که نيروهای نظامی سبک بال تر، 
و قادر باشد از راه دور , ..شده , مهلک تر، متحرک تر و چابک تر
بايد در تخصيص , برای اينکار ... , دقيق هدف را زير آتش بگيرد

 از تکنولوژی نظامی ساخته منابع تجديد نظر کرده و نسل جديدی
 , .شود

ماموريت , رايس در عين حال عدم توجه کافی دولت کلينتون بر 
را مورد انتقاد قرار داده و تاکيد کرده بود رئيس , نيروهای مسلح 

نظاميان , جمهور بعدی بايد برنامه نظامی را به نحوی پيش ببرد که 
آمريکا بتوانند بنحوی تعيين کننده عليه هر قدرت نظامی خصمانه در 

 اقيانوس آرام، خاورميانه، خليج فارس و اروپا دست -منطقه آسيا
 , .به اقدام بزنند

  های جهنمی, کوتاه مدت,ابديتی پايان ناپذير از 
 همان نشريه مقاله 2008 اوت –خانم رايس در شماره ژوئيه 

بازنگری ,ديگری در رابطه با سياست خارجی آمريکا تحت عنوان 

تهاجمی و تهديد کننده آن زبان . منتشر کرد, در سياست خارجی
, او بارديگر بر نقش . اندکی تلطيف شده، ولی مضمون همان است

تاکيد کرده و , " ملت سازی"آمريکا، بويژه دستگاه نظامی آن در 
 اين مطلقا روشن است که ما طی 2008در سال , : مينويسد

واشينگتن نسل , ..., خواهيم بود" ملت سازی"سالهای آينده درگير 
 رهبران نظامی را برای ماموريت های ضد شورشی و جديدی از

, تثبيت آماده کرده است و ما با موارد بيشتری روبرو خواهيم بود
بايد نوع جديدی از همکاری بين دستگاه نظامی و نهادهای مدنی ... 

يکا را بهتر در هم ادغام ايجادکنيم که قدرت سخت و قدرت نرم آمر
 , .کند

ن مقاله برخورد رايس به تناقضات بی يک نکته قابل توجه در اي
شمار بين ادعاهای مربوط به دفاع از ارزش های دمکراسی و 

واکنش رايس در . حقوق بشر با واقعيت های فاجعه بار جاری است
 : به اين تناقضات مينويسد

به ..] ادعاهای مربوط به دموکراسی و حقوق بشرو[هدف مزبور, 
که آينده خاورميانه با بسياری از خاطر اين واقعيت پيچيده شده است 
امنيت تامين انرژي، عدم گسترش : منافع حياتی ما گره خورده است

سالح های اتمي، دفاع از دوستان و متحدان، انکشاف درگيری ها 
کهنه و مهم تر از همه نياز به موتلفان فوری در مبارزه عليه اسالم 

يا بين منافع امنيتی اما اين نادرست است که بگوييم ما بايد . افراطی
بايد پذيرفت در . خود يا ايده آل های دموکراتيک يکی را انتخاب کنيم

مواقعی در کوتاه مدت بين منافع و ايده ال های ما تنش بوجود می 
ما بايد بين انبوهی از . نيست] NGO[آمريکا يک ان جی او . آيد

دت امنيت ولی در دراز م. روابط خودمان با کشورها تعادل ايجاد کنيم
ما از طريق موفقيت در ايده ال های ما يعنی آزادي، حقوق بشر، 

 , . و حاکميت قانون تامين ميشودبازار آزاد، دموکراسی
پاسخ خانم رايس در انتقاد به تناقض آشتی ناپذير ادعاهای آمريکا 
در مورد دمکراسی با واقعيت های مخوف ناشی از سياست خارجی 

لگد مال کردن ارزش ها حق : ين استآمريکا، به زبان ساده ا
زيرا ما يک ان جی او نيستيم . ماست، اگر در خدمت منافع ما باشد

که ما را با پای بندی به ارزش ها مورد ارزيابی قرار دهيد، يک 
قدرت دولتی هستيم و قدرت های دولتی حق دارند برای حفظ منافع 

  . ده گرفتن ارزش ها مصالحه کنندخود با نادي
س هم در مقاله قبل هم در اين مقاله تاکيد ميکند اولويت اصلی و راي

سياست خارجی همه دولت های قبلی و آتی آمريکا حفظ موقعيت 
آمريکا برای خود : نتيجه روشن است. برتر آمريکا در جهان است

اين حق را قايل است بيش از همه دولت های ديگر در خدمت منافع 
ه کرده و آن ها را وق بشر معاملخود با ارزش ها، دموکراسی و حق

 . لگدمال کند
کوتاه ,عبارت کليدی در سياست توصيه شده توسط خانم رايس 

های به , کوتاه مدت, در اين سياست زمان برای ابد به . است, مدت
هم پيوسته و پايان ناپذيری تقسيم ميشود که در آن دولت های حال 

آمريکا يعنی حفظ , منافع ملی, و آتی آمريکا موظفند برای حفظ 
رهبری آن از حمايت از يک سری ديکتاتوری ها و مصالحه با 
برخی از جنايات و برخی از جنايتکاران به حمايت از يک سری 

تغيير ,ديگر از ديکتاتور ها و برخی ديگر از جنايات و جنايتکاران، 
از حمايت از رژيم های قرون وسطايی در خاورميانه : دهند, مسير

ا آلترناتيو اسالمی در انقالب ايران، از خلق القاعده و تا سازش ب
با صدام حسين و به گاز بستن مردم کرد و , مصالحه ,طالبان و 

تروريست های ,سربازان ايرانی در جنگ هشت ساله تا حمايت از 
صدام حسين و تبديل آن به ميليشيای دولتی و باز حمايت , بدفرجام

اسالم , ور مبارزه با از رژيم های قرون وسطايی به منظ
وابسته , تروريست های شيعه ,و شايد فردا مصالحه با ... ,فاشيستی

های جديدی که مارک آنها , تهديد, به رژيم ايران برای مبارزه با 
ي، کمونيست يا يک مارک روسي، چيني، هند: بعدا اعالم خواهد شد

 برای ملت هادر, کوتاه مدت, و حاصل اين سياست های جديد تر 
دراز مدتی که اکنون طول آن به سده رسيده است، عبارت است از 
تقويت شرايط برای حکومت شيخ ها، ملک ها، سلطان ها، مالها، 
طالبان ها، صدام ها،مشرف ها، مبارک ها، دزدها، غارتگران و آدم 

و به خاک ... فروشانی که به هيچ ارزشی به جز منفعت خود باور 
 انبوه کودتاها، توطئه ها، جنگ ها که افتادن های مکرر زير فشار

قربانيان و طول زمان مجموعه آنها چندين برابر دوجنگ جهانی 
ش زای کوهی از شده است، و زيستن با شکم گرسنه دم دهانه آت

 . سالح های آتشين
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, جنايت توده ای,به , جنايت توده ای,هايی که از يک , کوتاه مدت,
مب هسته ای در هيروشيما و از استفاده از ب: ديگر گذر ميکند

ناکازاکی تا استفاده از بمب ناپالم در ويتنام،از استفاده از گازهای 
شيميايی و اورانيوم ضعيف شده در جنگ اول خليج فارس و تا 

ان، صربستان، کوزوو، استفاده از بمب های فسفرسفيد در افغانست
 ... فلوجه 

ی همه اين جنايات رو, دراز مدت, ومنافع آمريکا ايجاب ميکند در 
با نقابی پوشيده شود که روی آن با خط زرين ارزش ها نام برده 

 , قوق بشر، دمکراسي، حکومت قانونآزادي، ح: ميشوند
بنابراين اگرچه چندش انگيز است، اما عجيب نيست که آخرين قتل 
عام ها توسط سالح های کشتار جمعی در يوگسالوي، افغانستان و 

 . ه شدخواند,  بشردوستانهمداخله, عراق علنا 
 "! موارد بعدی"در تدارک 

. ,ری روبرو خواهيم شدما با موارد بيشت, خانم رايس نوشته است 
 .... مسلما

و بعدي، اقدام به قتل عام آن قدر ضروری , موارد بيشتر, و در اين 
است که دولت آمريکا قاطعانه از امضای هرنوع قرارداد و مصوبه 

ه از سالح های کشتار جمعی توسط ارتش آمريکا ای که مانع استفاد
 . دو اقدام به قتل عام شود، خودداری ميکن

 فوريه امسال در 10تام فاتروپ روزنامه نگار مستقل انگليسی در
وبالگ نشريه گاردين از نمونه تازه ای از اين نوع توصيه های کاخ 

پرده در پرونده استفاده از گازنارنجی , مواردبيشتر, سفيد برای 
. به چکيده ای از يادداشت او که در زير می آيد توجه کنيد. برميدارد

تام فاتروپ يک ربع قرن در مناطق بحرانی و در گير جنگ و 
مناقشه در آسيای شرقی و ساير کشورهای در حال توسعه کار کرده 
و گزارشات او در گاردين، اکونوميست، ساندی تايمز و تلويزيون ها 

 سی بی اس استراليا، سوئد، هلند و برنامه های  انگليس،4کانال 
ارش عينی و مستقل وزين و مستقل ديگر کشورها به عنوان گز

  . منتشر ميشود
  ماده ای برای توليد رنج

  فوريه 10گاردين 
سه دهه بعد از آنکه سربازان و ديپلومات های آمريکايی دستپاچه 

 از 1975يل خود را به آخرين هواپيماهايی رساندند که در آور
سايگون بيرون می رفتند، سم هايی که از خود برجای گذاشتند هنوز 

 عادی 90رابطه با آمريکا از دهه . ويتنامی ها را مسموم ميکند
ر اصلی محو, ماده نارنجی,شده، ولی انکار پذيرش حقوق قربانيان 

 . مشاجره باقی مانده است
های منفجر نشده ويتنامی ها نه تنها هنوز هم از برخورد با بمب 

معلول ميشوند، بلکه صدمات جبران ناپذير ناشی از آلودگی آب و 
مواد غذايی با اين سم مهلک و نامريی همچنان از مردم قربانی 
ميگيرد و آنها را به بيماری هايی مثل سرطان و از شکل افتادگی ها 

 . ص عضوهای فلج کننده دچار ميکندو نق
 جنگل های ويتنام ريخته شد که  ميليون ليتر سم نارنجی روی80

حوزه وسيعی از جنگل های بارانی غيرقابل بازسازی را نابود کرده 
و به جای آن زمينی که دهه ها به سم ديوکسين آلوده شده اند 

آثار اين سالح شيميايی حتی روی کودکانی که آن . برجای گذاشت
سال ها بوجود نيامده بودند بصورت نقض عضوهای موسوم به 

ن مبتال به آن به ين سم برجای ميماند و اکنون نسل سوم کودکاهم
 . دنيا می آيند

 روستا در جنوب ويتنام زير بمباران اين سم قرار گرفت و 3160
 نفر با عوارض شديد اين سم دست به گريبانند 800000هم اکنون 

ماه گذشته يک گروه ويتنامی . که به مراقبت های سخت نياز دارند
 ميليون دالر الزم است تا سم 14ی گزارش دادند حداقل های آمريکاي

ديوکسينی که آمريکايی ها روی يکی از سايت ها در دنانک نزديک 
هزينه پاکسازی . يک پايگاه سابق آمريکا پاشاندند، پاکسازی شود

کامل سه منطقه در نزديکی پايگاه های سابق آمريکا که شديدا زير 
سال گذشته کنگره . ون دالر استميلي60بمباران سم قرار گرفتند 

 ميلون دالر 3آمريکا مبلغی که به نحو رقت باری اندک است يعنی 
را درخواست کرد، در حاليکه همزمان ميلياردها دالر بودجه برای 
پيشبرد جنگ و تداوم کاربرد سالح های کشتار جمعی را تصويب 

  . نمود
قه اصلی اخيرا يک پژوهش نشان داد غلظت ماده نارنجی در منط

 400 تا 300زير ضرب، يعنی حول پايگاه سابق هوايی در دنانگ 
پژوهش مزبور اين مساله را . بيشتر از ميزان مجاز بين المللی است

 مورد تاييد قرار داد که سم ديوکسين همراه با باران وارد زهکشی
 نفر را آلوده 100000از های شهر شده و منطقه مسکونی بيش 

 . ميکند
، يک متخصص Dr Arnold Schecterدکتر آرنولد شکتر

برجسته آمريکايی در حوزه آلودگی با سم ديوکسين، نمونه خاک 
 مورد بررسی 2003اطراف پايگاه سابق هوايی در بين هوا را در 

 بار باالتر از 180قرار دارد و مشاهده کرد سطح ديوکسين آن 
يکا مجاز دانسته ميزانی است که انستيتوی حفاظت محيط زيست آمر

دولت آمريکا . دولت آمريکا آن موقع به اين مساله واقف بود. است
 نوع معلوليت مربوط به ماده نارنجی را به رسميت 13رسما 

شناخته و در مورد سربازان آمريکايی که بتوانند ثابت کنند در 
 .  مداوای رايگان را تقبل ميکندتماس با اين سم بوده اند، هزينه

 ميليون 4نگتن با سرسختی هر نوع مسووليتی در رابطه ولی واشي
شهروند و سرباز ويتنامی را که به ميزان چند برابر سربازان 
آمريکايی در معرض اين سم قرار گرفته و آسيب ديده اند، نپذيرفته 

 . دی در برابر آنها سرباز ميزندو از تقبل هرنوع تعه
اده نارنجی  انجمن ويتنامی های قربانی م2004در فوريه 

]VAVA[ شکايتی قانونی عليه شرکت های مونسانتو، داو ،
 شرکت ديگر تنظيم کرد که برای کاربرد در جنگ 35شميکال و 

ويتنام سم ديوکسين تهيه ميکردند و آن را به دادگاهی در نيويورک 
دادخواهان و وکالی آنها مخصوصا همان دادگاهی را . ارائه داد

 مبتالی آمريکايی هم برای شکايت به آن انتخاب کردند که سربازان
در مورد شکايت آن سربازان که در سال . مراجعه کرده بودند

 به آن رسيدگی شده بود، هفت شرکت آمريکا حاضر شدند 1984
 سال 12 سرباز آمريکايی طی 291000 ميليون دالر به 180

در توافقات خارج دادگاه کمپانی ها حاضر به پذيرش . بپردازند
ليت نشده و ادعا ميکردند ازنظر علمی ثابت نشده که ماده مسوو

يماری های اتو نارنجی در ايجاد سرطان، نقض عضو هنگام تولد و ب
 . ايمون نقش دارد

 دادگاه آمريکا همانطور که انتظار ميرفت درخواست 2005در سال 
خسارت ويتنامی ها در رابطه با جنايت جنگی و جنايت عليه حقوق 

دگاه های آمريکا در جريان اين شکايت هنوز در دا. ردبشر را رد ک
 . است

چرا واشينگتن سرسختانه و مصممانه از پرداخت هرنوع خسارت به 
قربانيان جنگ ويتنام سرباز می زند، و حتی حاضر نيست کمک 
های انسانی به آنها را بپذيرد؟ کليد پاسخ به اين مساله را ميتوان 

ه شکايت ويتنامی ها عليه کمپانی های در مداخله کاخ سفيد در پروند
دولت آمريکا در اين مداخله استدالل . توليد سموم شيميايی پيداکرد

کرده بود اگر دادگاه اجازه بدهد اين قضيه موفق شود، امنيت ملی 
ن در زمان جنگ زير ضرب قرار گرفته و انتخاب گزينه های ممک

 . محدود خواهد شد
 وکيل مدافع Seth Waxmanن در دادگاه نيويورک، ست واکسم

کمپانی های توليد سموم شيميايي، استدالل کرد مجازات کسانی که 
او گفت اينکار . در دوره جنگ از سم استفاده کرده اند سابقه ندارد

ميتواند تصميمات دولت آمريکا در ميدان های جنگ را زير ضرب 
روهای او با اشاره به استفاده از اورانيوم ضعيف شده که ني.ببرد

اين بر ديپلوماسی کنونی ما ,:آمريکا در عراق به کار برده اند گفت
 , .يگذاردتاثير م

قبول مسووليت در مورد ماده نارنجی ميتواند واشينگتن را با 
عام دعاوی مربوط به استفاده از ناپالم، بمب فسفری و انواع قتل 

  . های نوع مای الی روبرو کند
 قربانی ويتنامی از دريافت خسارت اين تراژيک است که صدها هزار

محروم ميشوند زيرا دولت آمريکا و ارتش آن ميخواهند هيچ 
محدوديتی در مورد سالح های مورد استفاده آنها ايجاد نشود و 
برای متدهای بازجويی و شکنجه ای که مورد استفاده قرار ميدهند، 

 المللی آنها شديدا مراقب اند که عدالت بين. محدوديتی ايجاد نشود
محدود باشد به کشورهای در حال توسعه و چند کشوری که به 

  . يرالئونه و صربستانمحکمه رفته اند مثل رواندا، س
دولت آمريکا با سرباز زدن از امضای مصوبه مربوط به ايجاد يک 
دادگاه بين المللي، برای خود تضمين فراهم ميکند که دست قوانين 

  از سايت روشنگری.                 سدبين المللی به دامن آمريکا نر

.............................................  
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 پرده بکارت،
  !غنيمتی در چنگ مردان 

  الله حسين پور
دادگاهی در فرانسه، رأی مثبت خود را به نفع مردی می دهد که نسبت به 
عدم داشتن پرده بکارت همسر خود در شب اول ازدواج، شکايت کرده 

  .دبو
تکراری به اندازه طول يک تاريخ، به . داستان به شدت تکراری ست

بسيار دور و بسيار . وسعت اسارت زن، به وسعت اسارت طبقه مظلوم
  . آشنا

دختر که زمانی با قلبی زالل، آسمانی و معصوم به پسر دل می بندد و به 
اميد جاودانه شدن، به او عشق می ورزد، اکنون با سپردن آن عشق به 
گوشه ای از خانه قلب خود، بعد از ساليان دراز با مردی ديگر ازدواج می 

او بر اين باور است که مرد يا از پرده بکارت سر در نمی آورد يا . کند
  !چه خيال خامی. متوجه کنار رفتن اين پرده نخواهد شد

کااليی را که . مرد بسيار خوب می داند که صاحب چه چيزی شده است
ب می شناسد و اگر نقصی داشته باشد، بايد آن را پس خريده است، خو

کاری که مهندس تحصيل کرده در فرانسه با دختری که در شب اول . دهد
  . ازدواج متوجه باکره نبودن او شد، کرد

اين داستان هر شب تکرار می شود و در هر گوشه ای از جهان، خود را 
ر کشوری ديگر شايد د. اما مضمون يکی است. به شکلی نشان می دهد

اين دختر جان خود را از دست می داد، چرا اين که پرده بکارت غنيمتی 
است که اگر ناقص باشد، ديگر ارزش کاال به طور کامل از بين رفته 

کاال خراب شده، يا بايد به دور افکنده . ديگر نيازی به آن کاال نيست. است
 نه تنها به زنان تن "خراب"فکر می کنيد چرا واژه . شود و يا نابود گردد

فروش، بلکه به دخترانی که احتماال با دوست پسرهای خود رابطه جنسی 
  داشته اند، اطالق می شود؟

از زمانی که گرايش به مالکيت به وجود آمد، جنس قوی هر آن چه را که 
در اختيار داشت و می توانست به زور بازو صاحب شود، به مالکيت خود 

. به جنس ضعيف در زمره امالک مرد شمرده شدزن نيز به مثا. درآورد
زن، جنسی برای توليد، مانند مالکيت بر زمين برای توليد، مانند مالکيت 

بنابراين مرد می بايست کاالی خود را اختصاصی . بر حيوانات برای توليد
کند و هم چنان که دور زمين حصار می کشيد تا بيگانه به آن تجاوز نکند، 

وانات خود در طويله ها ی دربسته نگاه داری می کرد و هم چنان که از حي
در بيرون از طويله بر آنان نگهبانی می داد، حفاظت از زن و زنانی را 

  .نيز که به مالکيت و انحصار خود در می آورد، به عهده گرفت
از آن جا که مرد، زن راکاالی خود به حساب می آورد و صاحب آن به 

تفاده از او را، از بدن او، قدرت و توانايی شمار می رود، در نتيجه اس
به اين دليل است که مرد می . های او و تمام وجود او را انحصاری کرد

تواند قبل از ازدواج با هر کس رابطه جنسی داشته باشد و اين امر در 
مرد بايد تجربه کند و مشکلی به حساب نمی . هيچ جامعه ای منفی نيست

بنابراين رابطه جنسی قبل از ازدواج . ه مرد استاما جسم زن متعلق ب. آيد
مرد می بايست از اين کاالی خود به خوبی نگاه داری . تابو به حساب آمد

ابتدا پدر و مادر، دختر را در حفاظ خود نگاه می دارند و . به عمل آورد
هر . سپس به مرد می سپارند و يا به شکل دقيق تر، او را می فروشند

و گران بها است و مرد او را به خود منحصر کرده و دختر قيمتی دارد 
از بدن و رحم او برای حفظ . توسط بدن او به توليد مثل مشغول می شود

و بقای نسل خود بهره می جويد، استفاده از بدن او را انحصاری می کند 
  .تا مطمئن باشد که فرزندی که به دنيا می آيد، توليد خود او است

ور است، بلکه خود به نگاه داری و مواظبت از زن اما، نه تنها بار
. توليدات خود مبادرت می ورزد و در اين راه توليد کننده ای ست ماهر

بدون اين که بخواهم اين نقش را منفی جلوه دهم، تالش می (نقش مادری 
زن . نقشی ست همه جانبه) کنم ريشه و تار و پود اين نقش را بشکافم

زن . دهد و نياز دائم به مواظبت داشته باشدمثل زمين نيست که فقط بار
مثل حيوانات نيز نيست که تنها به باروری و تا حد چند ماه به مواظبت از 
توليد خود مشغول شود، زن نه تنها بارور است و نه تنها به پرورش 
فرزند خود تا به آخر می پردازد، بلکه به نيازهای مرد نيز پاسخ می دهد، 

، به او غذا می دهد، از او مواظبت می کند و در اين او را تيمار می کند
حتی می تواند اضافه بر . راه مکررا از جان و هستی خود مايه می گذارد

کشف چنين . اين ها در کار مرد نيز شرکت جويد و از بار کار او کم کند
  .توليد کننده خالقی، زن را امروزی کرده است

 می شود و بهشت برين به  به همين خاطر است که نقش مادری مقدس
البته اين نقش تا آن جايی باقی می ماند . زير پای مادران تعلق می گيرد

اما همين که او را طالق می دهد ديگر حق مادری . که مرد، زن را بخواهد
زيرا اين حق به مرد و پدر تعلق دارد و اين . مبهم شده و از بين می رود

امه دهد و تنها از بدن و نيروی مرد است که می خواهد نسل خود را اد
به همين خاطر است که سقط جنين جنايت شمرده . زن استفاده کرده است

می شود، زيرا زن نمی تواند بر بدن خود و نيروی خود و آينده خود 
  .زيرا صاحب اين جسم، مرد است. حاکميت داشته باشد

ود، اما بنابراين زن به دليل رابطه جنسی با مردان، فاسد شمرده می ش
" پاک"زن باکره . مرد درست به همين دليل با تجربه به حساب می آيد

ناميده شده و فرهنگی ساخته می شود که زن در آن، گرايش جنسی اش 
ضعيف است و از رابطه !) فرض بر اين است که زن ختنه نشده باشد(

جنسی نفرت زده و گريزان و آن را عملی کثيف و حقير به شمار می 
دختری عاصی و طغيان .  اين داستان روندی عکس طی می کنديا. آورد

زده به علت مقابله با سنت ها و فشارهای اجتماع، بدون هيچ گونه آگاهی 
به کنه قضيه، با هر مردی که از راه می رسد، هم خوابه می شود و به 
اين وسيله به تمام ارزش ها و اخالقيات حاکم در جامعه مردساالر پشت 

چنين حالتی نيز، اگر پسری به تابوهای جامعه پشت کند و در . می کند
  .ارزش ها را ناديده بگيرد، بسيار کمتر، جامعه را دچار نگرانی می کند

وقتی از اين زاويه به روند رشد اجتماع و پديد آمدن عرف، ارزش ها ، 
اخالق، مذاهب، مفاهيم و معانی می نگريم، تسلط بهره کشی مردساالرانه 

  .می وجوه زندگی کنونی انسان ها درمی يابيمرا بر تما
هرچند . داستانی که در فرانسه اتفاق افتاد، بسياری را به تعجب واداشت

قتل های ناموسی يکی . که در فرانسه، بسيار بيش  از اين اتفاق می افتد
. از پديده های رايج در فرانسه، به ويژه در ميان مهاجرين مسلمان است

 ختنه دختران، گسيل دختران نوجوان به کشورهای ازدواج های اجباری،
محل تولد پدر و مادر و يا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ، نگاه داری 
دختران بعد از مرحله بلوغ در پستوی خانه ها و به تبع آن خودکشی و 
خودسوزی چنين دخترانی که به شدت تحت فشار پدر و برداران متحجر 

ت هايی هستند که برخی فمينيست ها سال ها و اين ها فاک. خود قرار دارند
به بهانه تحمل فرهنگ ها با آن ها به هم زيستی پرداختند و دم بر 

برای تعجب، داليل زيادی در فرانسه و يا همين طور در بسياری . نياوردند
  !از کشورهای صنعتی وجود دارد

  
رانی، اما جالب اين جاست که اولين واکنش ها، به ويژه در ميان زنان اي

اين بود که چرا اين دختر قبل از ازدواج پرده بکارت خود را ترميم 
  !!!!!  نکرد

از طرفی دختران بسيار . هم اکنون وضعيتی دوگانه در ايران وجود دارد
راحت تر از گذشته با پسران دوست شده و رابطه مشترک را تجربه می 

 حکومت می کنند، از طرف ديگر تابوی پرده بکارت هم چنان بر جامعه
کند و در نتيجه بسياری به دليل عدم داشتن توان کافی برای شکستن اين 
تابو، مجبور می شوند قبل از ازدواج به يک جراح مورد اعتماد مراجعه 

  .کنند و تمام زندگی آينده خود را بر مبنای يک دروغ بنا کنند
ی به يکی از بحث هايی که هم اکنون بعد از ماجرای رأی دادگاه فرانسو

نفع آقای مهندس تحصيل کرده، به علت باکره نبودن دختر در گرفته است، 
اين است که چرا چنين موضوعی به بيرون درز کرده و بر سر آن هياهو 

اين وضعيت بر روح و روان اين دختر تأثير سوء . سرگرفته شده است
  . گذاشته و نبايد مطرح شود

 اين دختر بر سر او آمده اما از اثرات روانی سوء که در طول زندگی
گويا اين دختر تا مرحله رأی دادگاه در کمال آرامش . است، صحبتی نيست

و آسودگی روحی زندگی می کرده و هيچ گونه اثرات سوء روانی بر او 
گويا تابوی بکارت تا زمان بيرونی شدن رأی دادگاه، . گذاشته نشده است

 گويا اين دختر کابوس .مغز او را مثل خوره سوراخ سوراخ نکرده است
شب اول ازدواج خود را بارها و بارها مجسم نکرده و با تمام وجود بر 

گويا از اين پس با مخفی کردن اين داستان می تواند با . خود نلرزيده است
البته اگر به دست برادران خود، سرش را برباد ندهد و . آرامش زندگی کند

  ................افکنديا در داالن خانه ای خود را در آتش ني
داستان تکراری . داستان رأی دادگاه فرانسه، داستان يک دختر نيست

. دخترهاست که هر روز و هر شب، اين جا و آن جا اتفاق می افتد
داستانی ست که بايد زبان به زبان گفته شود، بايد گوش به گوش شنيده 

وی بکارت اين تاب. شود و بايد بر روی آن تفکر و تعمق صورت گيرد
  .است که بايد شکسته شود

……………………………………  
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 گفت و گوی محمود صالحی با شهرگان
آيد متن گفتگوی کوتاهی با اين کارگر کرد سقزی  آن چه در پی می

است که پس از تحمل يک سال حبس، از زندان و آينده سخن 
 .گويد می

با وجود وخامت  آقای صالحی شما در دوران حبس خود،:  شهرگان
بسياری  با توجه به اينکه. ضاع جسمانی، دست به اعتصاب غذا زديداو

 از حقوق شما در زندان مانند مرخصی استعالجی و استحقاقی، درمان و
بيمارستان محروم بوديد، آيا راه ديگری جز اعتصاب غذا پيدا نکرديد و 

 اين اعتصاب را می توان اهرمی برای فشار سياسی ارزيابی کرد؟ آيا
بخواهم پاسخ اين سوال را بدهم بايد حداقل يک  اگر : لحیمحمود صا

آنچه . خود در زندان سنندج صحبت کنم ساعت درباره ضايع شدن حقوق
وهله اول، اين قوه قضاييه است که  االن می توانم بگويم اين است که در

زندان طبق قوانينی که قوه  حقوق زندانيان را پايمال می کند وماموران
کنيم، می  چه انتقاد می  از هر-کند  بخشنامه می کند، عمل میقضاييه آن را

باالی مواد خوراکی  االن اگر حتی از قيمت... گويند کار شما سياسی است
بودن وحشت  چرا بايد از سياسی. انتقاد کنيم هم سياسی تلقی می شود

 .!کنيم؟
از قبيل  مسايلی. از طرف ديگر مسايلی وجود دارد که مختص زندان است

 غذا، بهداشت و مکان نگهداری زندانيان، مربوط به زندان است و بايد
البته پرسنل . بگوييم زندان سنندج از نظرغذا، بهداشت و مکان صفر بود

های خوبی بودند و در بين آنان شايد يک يا دو نفر شيوه  انسان زندان
حد زندان سنندج از لحاظ امکانات در . دانستند زندانی را نمی برخورد با

 .قرون وسطی بود
ندارد و  بايد گفت يک زندانی هيچ سالحی غير از اعتصاب غذا در دست

شود  هايی متوسل می همين دليل و برای رهايی از درد و رنج، به راه به
من در زندان سنندج ترجيح دادم . که ممکن است به مرگ وی منتهی شود

بودم،  اری که کردهجا را تحمل نکنم اما چون به ک بميرم تا شرايط آن که
ام خوب بود ولی وضعيت جسمانی من روز به روز  داشتم، روحيه اعتقاد

 .شد بدتر می
ای را درباره شما منتشر  های نگران کننده ها گزارش رسانه:  شهرگان

 آيا واقعا جان شما در خطر بود؟. کردند می
 چون در آن دوران من مسموميت دارويی پيدا کرده بله : محمود صالحی

در آن . شکستم صد در صد جانم در خطر بود نمی بودم و اگر اعتصابم را
 24گفتند اگر تنها  و دکترها می  نوع دارو مصرف می کردم13زمان 

بگذاريد يک مثال . ميرم می ساعت مصرف داروهايم را قطع کنم، حتما
رغم آنکه پينوشه  علی مثال در دادگاه پينوشه جالب است که بدانيد. بزنم
نشد اما من که   نوع دارو، محاکمه10جنايتکار بود، به دليل مصرف يک 

زندگی  ام نمی توانند يک کارگر هستم و اگر يک روز کار نکنم خانواده
 مرگ برای من مهم نيست زيرا. کنند، محاکمه شدم و جانم در خطر بود

ها که  کردم برای آيندگان است و من در مقابل بسياری از بچه کاری که می
 .مدت زندان به من کمک کردند، کار خيلی با ارزشی نکردم در

 آيا اعتصاب غذا برای شما يک اهرم فشار سياسی بود؟ :شهرگان
من از اعتصاب غذا به عنوان يک اهرم . است درست : محمود صالحی

می خواهد توصيه کنم که دوستان  فشار سياسی استفاده کردم اما دلم
را آغاز کردند، پايدار   يا اگر اعتصابزندانی يا اعتصاب غذا نکنند و

زيرا برای مسئولين  تاثير است های ايران اعتصاب غذا بی در زندان. باشند
اعتصاب غذای خود را  آنان حتی قبل از اين که فردی. زندان اهميتی ندارد

روحيه آدم را  و اين! »اعتصاب کن و بمير«آغاز کند، می گويند که 
 .تضعيف می کند

 های زيادی را اين که شما در طول حبس خود، رنج با توجه به :  شهرگان
 تان هم در اين مدت دور از شما زندگی سختی را متحمل شديد و خانواده

 دهيد؟ گذراندند، آيا هنوز به فعاليت خود ادامه می
مگر ما چه می خواهيم؟ . ما کامال انسانی است فعاليت  : محمود صالحی

. کشيم کارگران و برابری حقوق زنان فرياد می ما برای حق آسايش و رفاه
کنيم، می گويند کار  از هر چه انتقاد می اکنون. کار ما غيرانسانی نيست

تبرئه کنيم که کارما سياسی نيست و تنها  شما سياسی است و نبايد خود را
قيمت باالی مواد خوراکی انتقاد کنيم هم  االن اگر حتی از. کار صنفی است
سياسی بودن وحشت کنيم؟ من هيچ  چرا بايد از. ی شودسياسی تلقی م

دليل به کارم اعتقاد دارم  همين وقت برخالف اصول انسانی کار نکردم و به
گام گذاشتم، منصرف  و هيچ چيز هم نمی تواند من را از راهی که در آن

 .کند
وضعيت تشکل کارگران خبازان سقز در حال حاضر چگونه  :  شهرگان
  است؟

سنديکای ما خوب است و به فعاليت خود ادامه  وضعيت  : الحیمحمود ص
آموزشی داشتيم اما االن شرايط فرق کرده و  های ما قبال کالس. می دهد

بايد مجوز داشته باشيد، ولی با اين  های آموزشی گويند برای کالس می
 .دهيم را آموزش می زنيم و قوانين حال با کارگران حرف می

کای شما از سازمان جهانی کار هم مشورت يا کمک آيا سندي :  شهرگان
 کند؟ گيرد و آيا اين سازمان کمکی به سنديکای شما می می

زيرا در . هيچ ارتباطی با سازمان جهانی کار نداريم ما   : محمود صالحی
کند، يعنی  قوانين اين سازمان را رعايت نمی کشوری زندگی می کنيم که

در . المللی کار هم رعايت نمی شود بين نمتاسفانه حتی يک بند از قواني
کارگران را به بهانه تجمع در اين  ايران حتی روز کارگر هم جرم است و
بر اساس قوانين ايران و قانون  .روز زندانی می کنند و يا شالق می زنند

های کارگری نداريم  تشکل اساسی، ما حتی نياز به اخذ مجوز برای تاسيس
 .کنند نمی همين قوانين را هم رعايتاما متاسفانه مسئولين 

های مستقل هستيم و  تشکل اکنون شاهد رشد و توسعه برخی :  شهرگان
های اسالمی  انجمن هايی نظير خانه کارگر و با وجود اين که تشکل

اند که به  گرفته کارگران در کشور فعاليت دارند، سنديکاهای ديگری شکل
مستقل  های  به نظر شما تشکلموازات آن فشارهای زيادی متحمل شدند،

 کارگری برای اين که آسيب کمتری ببينند، چگونه بايد عمل کنند؟
های کارگری مهم محسوب می شود،  چه در تشکل آن    : محمود صالحی

 ميليون کارگر در کشور 22اکنون  .انتخاب آنان از سوی کارگران است
 20س تکليف دارد، پ  ميليون عضو2وجود دارد و خانه کارگر تنها 

خانه کارگر را  ميليون کارگر ديگر چه می شود؟ طبقه کارگران جامعه ما،
يک  داند که حتی توانايی سازماندهی می شناسد و خانه کارگر هم می
 مسئولين خانه کارگر معتقدند که با. راهپيمايی را در روز کارگر ندارد

ان حضور در مجلس می توان بسياری از حقوق کارگران را به آن
اگر کارگران . اين حرف خواب و خيال و کاله برداری است بازگرداند اما

داشته باشند، نمی توانند به حقوق خود برسند   کرسی هم در مجلس200
ما در جامعه ای زندگی می .  سرمايه داری است زيرا نظام ايران يک نظام

 سياسی در آن بسيار محدود شده است، های اجتماعی و کنيم که آزادی
خود را داشته باشيم، بايد  های کارگری بنابراين اگر قرار است تشکل

خواهيم  ما نمی مند به زندان نيست و هيچ کس عالقه. هزينه بدهيم
زندان وحشتی  مان کنند اما اگر زندان کنند هم نمی ترسيم و از بازداشت
 .ها هستيم، بايد هزينه داد اگر خواستار تشکيل تشکل. نداريم

توصيه شما به کارگرانی که در ابتدای راه هستند و تازه  :  شهرگان
 های مستقل هستند، چيست؟ اند و خواستار تشکل شروع کرده

من اين است که کارگران زندگی خصوصی  توصيه    : محمود صالحی
درصد اوقات خود را صرف  80 خود را کم رنگ تر کنند و به جای اين که

 درصد 50زندگی و  ود را برای درصد وقت خ50زندگی خصوصی کنند، 
بتوانيم موفق  های کارگری صرف کنند تا زمان خود را برای تشکيل تشکل

 .شويم زيرا حق با ما است، حق هم دادنی نيست، بلکه گرفتنی است
های مستقل حق ما است و بايد برای به دست  داشتن سنديکا و تشکل

گ تر کنيم، قطعا اگر زندگی خصوصی را کم رن. هزينه داد آوردن آن هم
 .پيروز خواهيم شد

چه راهی بود؟ آيا  به نظر شما، برای پيروزی بايد دنبال :  شهرگان
دنبال  مسيرهای قانونی يا آموزش فراگير مناسب است و يا بايد به

 رسانی رفت؟ سازی و اطالع فرهنگ
اطالع رسانی . های مختلف را در نظر گرفت جنبه بايد     : محمود صالحی

کار . ها فعاليت داشت بايد در تمام جنبه زش مهم هستند و البتهو آمو
های خود را می خواهيم و  تشکل ما. ها درپارلمان نيست سنديکاليست

توانند به کارگران  اندازه می کند که تا چه گيری هر تشکل مشخص می جهت
 1387 خرداد .کمک کند

.............................................  
مرگ بر «در مشهد هزاران نفر با شعار ساس گزارشات منتشره بر ا

عليه موج فزاينده ی گرانی ها و اختتاق در ايران تظاهرات » ديکتاتور
اين تظاهرات روز . کرده و خواهان برکناری دولت احمدی نژاد شدند

برخی منابع اعالم کرده اند که حدود .  برگزار شد خرداد،٢٤، جمعه
کندگان دستگير شده اند که در ميان آنها چند دانشجوی نفر از تظاهر ٢٠٠

از جمله شعارهای اين تظاهرات . دانشگاه فردوسی مشهد نيز وجود دارند
، دولت بی کفايت ، استعفا، استعفا، مافيای اقتصادی افشاء بايد گردد بوده 

  ...ويدئوهای اين تظاهرات که يوتيوپ گذاشته است          . است
http://ca.youtube.com/watch?v=6xLW9ZUrxW0&feature=related 

............................................. 
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  بيانيه دانشجويان سوسياليست
 پيرامون وضعيت کنونی جنبش دانشجويی 

 یو مباحثات اخير در چپ دانشجوي
 نتايج    نيروهای امنيتی اتفاقات آذرماه سال گذشته و ضربه گسترده1) 

از يکسو اين ضربات به  :متناقضی را برای چپ دانشجويی به بار آورده است 
 ) به طور مشخص در تهران( ضربه خوردن و عقب نشينی ملموس چپ 

منجر شده است و از سويی ديگر با آشکار نمودن بخشی از پتانسيلهای 
نشان داد که بستر و زمينه ) به ويژه در شهرستانها ( ترده اما نهفته چپ گس

عينی برای تفکر و جنبش سوسياليستی در ايران فراهم شده است که جلوه 
 از آن را می توان در اعالم موجوديت محافل و کانونهای چپ در مراکز  هايی

اين نتيج  .  و بين فعالين اجتماعی در شهرستانها مشاهده نمود دانشجويی
متناقض به ايجاد نوعی ناموزونی ، پراکندگی و آشفتگی در کليت حرکت نسل 

دستاوردهای دموکراتيکی که چپ ظرف . جديد چپ در ايران منجر شده است 
مدت نسبتا کوتاهی به حکومت تحميل نموده بود از دست رفته است و اين 

شته و محتوای اصلی مهمترين بعد عقب نشينی ناشی از ضربه آذر ماه سال گذ
که خواه ( گيجی و سر در گمی موجود بين فعالين چپ در تهران . آن است 

ناخواه بمثابه راس و سر هر جريانی شناخته می شوند و سابقه بيشتری دارند 
به همراه کم تجربگی ای (  و پرانرژی ولی نوپا بودن چپ در شهرستانها   )

 مکانيزم جاافتاده و شناخته شده و فقدان) که همزاد هر حرکت نوپايی است 
 .  بخش بر هم از بروزات چنين ناموزونی است ای برای تاثير گذاری اين دو

به هر حال دستيابی به تحليل جامع ، منسجم و روشنی ازکارنامه و تجربه چند 
و علل عقب نشينی تحميل شده ) به طور مشخص در تهران ( سال گذشته چپ 

 از   استراتژيک آينده را نيز روشن خواهد ساختکه خطوط اصلی چشم انداز 
ملزومات آغاز دور جديدی از فعاليت چپ ، کسب اعتماد توده دانشجو و به 

در يک ماه اخير  . دست آوردن مجدد درجه ای از آزاديهای دموکراتيک است
بحثهای مفيد و مثبتی در اين زمينه آغاز شد که با ايجاد جنجالهای کاذب از 

جماعتی که نفع خود و .  هوچی گران سکتاريست مواجه شد سوی جمعی از
فرقه متبوعه خويش را در شفاف نشدن جريانات و مباحثات می دانند و بعضا 
با اعمال سکتاريستی خود از زمينه سازان وارد آمدن ضربه سال گذشته بوده 
اند آگاهانه از پيشبرد چنين بحثهايی در يک فضای سالم و مثبت جلوگيری می 

بايد اهميت و ضرورت اين ) از گرايشهای گوناگون ( چپ دانشجويی . نند ک
مساله را بپذيرد که گذار از اين مرحله و برداشتن گامهای بعدی جز با تحليل 

آنهايی که طرح هر . شفاف و بی تخفيف کارنامه گذشته چپ ممکن نيست 
ای انتقادی به يک گرايش خاص در چپ دانشجويی و عملکرد آن در ساله

بودن تعبير می کنند ، آنهايی که در " در خط وزارت اطالعات  "گذشته را به 
دوره گذشته به فعاليتهای ضد جنبشی به نفع يک فرقه سياسی خاص اشتغال 
داشته اند و از زمينه سازان اصلی وارد آمدن ضربه سال گذشته بوده اند نفع 

اين .  می بينند شخصی و فرقه ای خويش را در درجا زدن چپ در يک نقطه
 می بايست افشا و   افراد و گرايشها بنا بر مصالح سياسی نسل جديد چپ

   . منزوی گردند
جنبش دانشجويی در سال جديد شاهد وقوع يک سلسله تحرکات اعتراضی  2)

و توده ای موفق بود که نقاط اوج آن با اعتراضات دانشگاههای شيراز ، 
مورد اخير در دانشگاه زنجان مشخص می سهند تبريز ، تربيت معلم تهران و 

به نظر می رسد که با وقوع اين اعتراضات فراگير جنبش دانشجويی در . شود 
حال از سر گذراندن تجارب پرارزشی است که نتيجه آن دستيابی به الگوی 
جديدی برای فعاليت ، اعتراض و مبارزه است که سيکل بسته الگوهای 

شکند و شکل جديدی از مبارزه را پيش روی ناموفق و ناکام گذشته را می 
جنبش دانشجويی می گشايد که بر درکی واقع بينانه از خصايل ، تواناييها و 
جايگاه جنبش دانشجويی و اوضاع جامعه متکی است و به همين خاطر 
پيروزی و موفقيت را به نسبت الگوهای قبلی به درجات زيادتری قابل حصول 

  .تصاب توده ای در مجتمعهای دانشگاهی اع : و در دسترس می سازد
تبديل برگزاری تجمع ( در يک سوی سيکل بسته فوق الذکر نوعی آکسيونيسم 

قرار دارد که در جهت ) به مناسبتهای مختلف بمثابه هدف اصلی فعاليت 
راديکاليزه نمودن تجمع در محل و کشاندن آن به بيرون از دانشگاه يا 

ر عمل حرکت را در ريلی از اعتراضات بی هدف خوابگاه تالش می نمايد که د
قرار می دهد و با ناکام ماندن و سرکوب ) و يا با اهداف عمال غير قابل تحقق (

که معموال با موج گسترده ای ( توسط دستگاههای سرکوبگر در غالب موارد 
از بازداشت و احضار فعالين به نهادهای انضباطی ، امنيتی و قضايی همراه 

 ايجاد جو ياس و دلزدگی در بدنه دانشجو و بخش وسيعی از فعالين به) است 
در سمت ديگراين سيکل ، سياست داخل شدن و . سياسی منجر می گردد 

که در سنت چپ به اين سياست ( ورود به نهادهای زرد و وابسته به حاکميت 
نظير انجمنهای اسالمی در جهت تسهيل تماس با ) ، انتريسم اطالق می شود 

نه دانشجو و استفاده از ابزار و امکانات اين نهادها قرار دارد که عالوه بر بد
به ويژه فعالی که خود را چپ (  مستقل و غيرحکومتی را  اينکه فعال سياسی
در معرض تناقضات هويتی و سياسی و ايدئولوژيک قرار ) و انقالبی می داند 

 شدن انجمنها ی اسالمی می دهد ، با توجه به تضعيف شديد و از موضوعيت خارج
   . ، در شرايط کنونی اساسا توجيهی ندارد

اعتصاب توده ای در مجتمعهای " با توجه به تجارب اخير به نظر می رسد 
حلقه گمشده تاکتيکی و سبک کاری ای است که می تواند جنبش  " دانشگاهی

. دهد دانشجويی را از بن بست فوق خارج کند و در مسير مناسب مبارزاتی قرار 
خصلت برجسته اين شيوه از مبارزه در آن است که تحرکات دانشجويی را از حالت 

را در بين   خود که در ساليان اخيرعمال فعاليت و مبارزه) نخبه گرايانه (اليتيستی 
اليه نازکی از دانشجويان متشکل از دانشجويان فعال در امور سياسی محدود 

 فوق الذکر است خارج می سازد و با ساخته است و وجه مشترک هر دو الگوی
جذب بدنه دانشجو به روند مبارزات و سازمان دادن اعتراض توده ای ، جنبش 

برای . دانشجويی را بيش از پيش به هيات يک جنبش اجتماعی واقعی در می آورد 
مطالبات و نهادهای صنفی بمثابه  چنين ويژگی ای عطف توجه به  تامين و تداوم

به راه . ضروری است لی فعاليت در دوره و شرايط کنونی بستر و ظرف اص
انداختن اعتصاب توده ای برای تحقق مطالبات گوناگون دانشجويی که خود در 
طبيعی ترين و خود انگيخته ترين شکل نيزبه درجاتی از سازماندهی و برنامه 

 طرح مساله اساسی و  ريزی و هماهنگی متکی است ، بستر و فضا را برای
و اقدام عملی برای آن در جنبش "  تشکل " جنبش دانشجويی يعنی  دينبنيا

دانشجويی مهيا می سازد و ضرورت عينی آن را برای بدنه دانشجو روشن می کند 
به عالوه اعتصاب توده ای شکلی از مبارزه است که بر درک درستی از خصايل ، . 

دانشجويی در يک جنبش . تواناييها و جايگاه جنبش دانشجويی بنا شده است 
و ) به نسبت بخشهای ديگر جامعه ( سيستم مختنق از يکسو بمثابه حيطه پر تکاپو 

پيشتاز عمل می کند و از سوی ديگر به دليل جايگاه عينی خود توانايی تبديل 
شرايط غير انقالبی به انقالبی در جامعه و ايجاد تحوالت بنيادين را با هر درجه ای 

با توجه به بافت اجتماعی تشکيل دهنده اين . اده ندارد از اعتراض و عزم و ار
 همانطور که - جنبش ، اين وضعيت تا حدودی پارادوکسيکال ممکن است جنبش را 

 و راديکال   در برخی مقاطع در مسيری از اعتراضات گسترده- پيشتر اشاراتی شد 
ا بی نتيجه اما فاقد مطالبه و برنامه ، چرخه ای از تعرضات مداوم و پی درپی ام

 و خرداد 1382 ، خرداد 1378 تير 18مواردی مانند اعتراضات ( قرار دهد 
اعتصاب توده ای اما شکلی از نبرد است که دو طرف بر سر ) .  در تهران 1385

و طرفی پيروز   هر دو طرف نقاط قوت و ضعفی دارند. می جنگند   مساله معينی
 نقشه و برنامه و به  بايرامونی را می شود که تمام قدرت خود و شرايط مساعد پ

 حول گرهگاههای مشخصی بسيج نمايد و از اين طريق بر روی نقاط شکلی سنجيده
 .  که او ناگزير از سازش و تسليم گردد  ضعف حريف چنان فشار مستمری بياورد

تشخيص اينکه يک اعتصاب معين در تمرکز بر روی کدام نقطه حساس حريف و 
 می تواند او را به سازش يا تسليم بکشاند مساله  طیتحت چه مجموعه شراي
 عملی يا منتخب اعتصاب کنندگان  که رهبران و نمايندگانکليدی هر اعتصاب است 

در هر مجتمع دانشگاهی بايد با درايت الزم و در فضايی دور از هيجان به آنها 
تا سالح عالوه بر اين صاحبان قدرت به هر اقدامی دست می زنند  .پاسخ گويند 

 ايجاد ترديد و تفرقه در بين  .اعتصاب توده ای را کند سازند و از کار بياندازند 
اعتصاب کنندگان ، توسل به پليس و سرکوب ، بازداشت يا اخراج رهبران ، ارعاب 

از شيوه های رايج در اين زمينه ... ، وقت کشی به منظور ايجاد استيصال و 
ان و نمايندگان آنها بايد جهت خنثی کردن آنها هستند که اعتصاب کنندگان و رهبر

کارايی  . نيز تدابيری بيانديشند و در نبرد تاکتيکها ابتکار عمل را به دست بگيرند
ما از فعالين چپ و سوسياليست در هر مجتمع  . يک اعتصاب در استحکام آن است

دانشگاهی در سراسر کشور در خواست داريم تا ضمن بر توجه به مسايل و 
نهادهای صنفی که امکان ارتباط با توده دانشجو را به شکلی مناسب فراهم می 
سازند ، به سيستماتيزه کردن درسهای تجمعات و اعتصابات توده ای موفق اخير 
به منظور استخراج الگويی مناسب جهت سازماندهی و هدايت مبارزات دانشجويی 

    . بپردازند  و خروج از بن بست مبارزاتی
نقراض سياسی و تشکيالتی انجمنهای اسالمی و قرار گرفتن ليبرالها بر با ا3) 

 اقتصادی کارگزاران و - دوراهی تبديل شدن به دنبالچه روشنفکری مافيای سياسی 
رفسنجانی و يا يک فرقه ايدئولوژيک ، چپ به تعيين کننده ترين عنصر ذهنی در 

ومند چپ در جنبش بدون عروج مجدد و نير. جنبش دانشجويی بدل گشته است 
از سوی ديگر . دانشجويی تحرک توده دانشجويان از توش و توان خواهد افتاد 

 اين بار اساسا در دل  تحصيل مجدد دستاوردهای دموکراتيک در جنبش دانشجويی
بديت ترتيب فعالين دانشجويی چپ و . تحرک توده ای دانشجويان امکان پذير است

 متقابل و ناگسستنی نسبت به يکديگر به سر می جنبش توده ای دانشجويان در نياز
 از يکسو و تبديل دانشجويان چپ به  "تشکل " در اين ميان طرح مقوله . برند 

سازمان دهندگان و رهبران اعتصابات عمومی دانشجويان می تواند بمثابه دو حلقه 
دوی مات هر ااز الز. اتصال فعالين چپ و سوسياليست به بدنه دانشجويی عمل کند 

اين مسيرها ، جلب اقشار گوناگون دانشجويی و ايجاد ، حفظ و تحکيم رابطه با آنان 
می باشد که جز از طريق طرح وسيع و مبارزه برای خواسته های بنيادين اقتصادی 

بر اين مبنا فعالين چپ و سوسياليست همواره . ميسر نيست " صنفی " ، رفاهی و 
ا و جايگاه جنبش دانشجويی و توجه به روش با به ياد داشتن خصايل ، تواناييه

اعتصاب توده ای برای پيشبرد مبارزه و الزمات موفقيت آن ، به جنبش دانشجويی 
نه بمثابه يک قوه قهريه برای انقالبی نمودن اوضاع و سرنگون ساختن حکومت 

نيز نه از طريق   کسب هژمونی . که به عرصه ای برای کسب هژمونی می نگرند
 سر هدايت و کنترل دالهای شناور در عرصه گفتمانی که از طرقی نظير رقابت بر

تعريف و تثبيت مطالبات اصلی توده دانشجويان به روايت سوسياليستها ، تثبيت 
اصول کار متشکل و در عين حال غير بوروکراتيک و متکی به آگاهی و مشارکت 

 متکی به استراتژی ، تربيت رهبران مسلح و " )تشکل" مساله ( توده دانشجويان 
    . ممکن است... سوسياليستی و 
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مجادالت اخير در بين فعالين دانشجويی چپ به حمالتی از سوی برخی فعالين 4) 
دارای گرايش مشخص در داخل و خارج از کشور به دانشجويان سوسياليست و 

" برخی از آنها می گويند که . انگ و برچسب زنی و افترا به اين گرايش گرديد 
مصنوعا خلق شده اند و تنها در فضای مجازی حضور " دانشجويان سوسياليست 

. ما به آنها می گوييم که دليلی برای اثبات وجود خودمان به آنها نمی بينيم . دارند 
بعد از گذشت چهار ماه از اعالم موجوديت ما مراکز ثقل ما در مناطق مختلف در 

 خود را عمدتا با سالح نقد مان به ما تا کنون موجوديت. حال شکل گيری اند 
اگر مفتريان عجله نکنند ، نوبت اثبات آن از طريق نقد . ديگران نشان داده ايم 

ما تالش می کنيم گامهايمان را آرامتر اما سنجيده . سالح نيز فرا خواهد رسيد 
. ومحکم برداريم و عجله ای نيز برای دستتيابی به يک قدرت پوشالی نداريم 

دانشجويان آزادی خواه و " ان سوسياليست در بدترين دوران هزيمت دانشجوي
که کل گرايشهای چپ دانشجويی در ( در اثر سرکوب حکومت " برابری طلب 

از يکسو و حماقت و بی مسئوليتی برخی از رهبران آن ، ) تهران را به محاق برد 
سل جديد چپ بی اعالم موجوديت نمود و اجازه نداد که در تيره ترين روزها راه ن

 و  -با حسن نيت تمام ) در بيانيه دوم ( اعالم موجوديت ما درابتدا . رهرو بماند 
 به عنوان گرايش  -در حالی که از چند و چون مسائل چپ در تهران خبر نداشتيم 

" دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب " مشخص و منسجمی در دل جريان 
و دامنه سياستهای نادرست و سکتاريستی صورت گرفت اما با وقوف به عمق 

بخش محدود اما بسيار موثری از رهبران اين گرايش و بی مسئوليتی فاجعه بار 
 و تداوم يافتن آن سياستها ، تصميم گرفتيم تا برای هميشه حساب خود را از  آنها

بر اين اساس . اين جريان جدا ساخته و به شکلی کامال مستقل به فعاليت بپردازيم 
نقطه عزيمت ما به هيچ وجه خصومت با گرايش ديگری در چپ دانشجويی نبوده 
است اما در مسير پيشروی خود با هدف تثبيت استراتژی سوسياليستی در جنبش 
دانشجويی و برقرای هژمونی سوسياليستی در آن ، بدون هراس از جوسازی و 

 . اهيم پرداختانگ زنی هوچی گران قاطعانه به از سر راه برداشتن موانع خو
برخی می کوشند با قياس کردن ما با وضعيت گرايشی ديگر در چپ دانشجويی ما 

ما همانطور که . را به احزابی در اپوزيسيون چپ در خارج از کشور منتسب نمايند 
 ضمن اعتقاد به اصل تحزب و لزوم آن برای جنبش  بارها اعالم کرده ايم

 انداز مشترکی از استراتژی سوسياليستی سوسياليستی ، فعاليت خود را حول چشم
و نه گرايشها و تعلق خاطرهای حزبی و گروهی و افراد سازمان داده و خواهيم داد 

در اين راستا نسبت به تفتيش عقايد افراد برای کشف تمايالت حزبی و گروهی . 
آنها نيز دست نخواهيم زد اما به شکلی بدون تخفيف در راه طرد و منزوی ساختن 

ب و گروهی که به فعاليت ضد جنبشی و فرقه ای دست بزند و به بهای ضربه حز
چنانکه تا (  خواهيم پرداخت  زدن به جنبش ، منافع خاصی برای خود تسهيل نمايد

) . کنون در يک مورد و در مورد يک حزب خاص اين مساله به اثبات رسيده است 
ين افق استراتژيک با ما سهيم ما به تمام رفقای چپ و سوسياليستی که خود را در ا

می دانند درود می فرستيم و از آنان می خواهيم که برای شکل دادن به صفی 
منسجم و پرشمار در راستای خطوط مبارزه طبقاتی در جنبش دانشجويی به ما 

  زنده باد سوسياليسم                     .بپيوندند
  اههای سراسر کشوردانشجويان سوسياليست دانشگ                   

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

  به نام آزادی
کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه اعضای هيات موسس 

  .اولين سنديکای کارگری خود را تاييد کردند
 روز از اين دور اعتصابات کارگری در هفت تپه می گذرد و 42درحالی که

رايطی که کارگران بارها برای تشکيل سنديکا کارگری به مراجع در ش
دولتی مراجعه ، رايزنی وتالش کردند ولی از سوی مديران برای برگزای 
کنگره جهت مشخص شدن اعضای هيات مديره  همواره با پاسخ های 
منفی روبرو می شدند و در اين ميان کارگران نيز هميشه در تجمعات 

 از خواسته های اصلی اعتصابات کارگری هفت تپه دوسال اخير خود يکی
را تشکيل سنديکا بيان کرده که  بارها از سوی نهادهای امنيتی به جهت 
عنوان اين خواسته احضار ويا تهديد شدند ودر آخرين مراجعه نمايندگان 
(( کارگری به اداره کل کار استان خوزستان مسئولين به آنها ياد آور شدند

هفت تپه يک خواسته قانونی است ولی چون اين تاسيس سنديکای 
موضوع در جلسات شورای تامين شوش مطرح شد هم اکنون يک مبحث 

، صبح ))امنيتی محسوب می گردد و اداره کار نمی تواند اعمال نظر کند
امروزکارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه اعضای هيات 

  . دند موسس اولين سنديکای کارگری خود را تاييد کر
کارگران  در برگه هايی ضمن معرفی اعضای هيات موسس با امضا و اثر 

آقايان فريدون نيکوفرد، جليل .انگشت خود شايستگی  آنان را تاييدکردند
) رمضان(احمدی ، علی نجاتی ، رحيم بسحاق،محمد حيدری مهر ، قربان

 عليپور ،نجات دهلی و علی شريفی افرادی هستند که از سوی کارگران
  . شرکت به عنوان هيات موسس سنديکا ی کارگری بار ديگر معرفی شدنداين

 9 کارگر به همراه خانواده هايشان ساعت 1500امروز همچنين بيش از 
صبح از درب ورودی شرکت به سمت خيابانها و بازارچه هفت تپه شروع 

 دقيقه با رسيدن 10.30اين راهپيمايی ساعت .به راهپيمای کردند 
و خانواده ها به روبروی پاسگاه انتظامی هفت تپه به پايان کارگران 

برادر ((آنان با توقف و تجمع چند دقيقه ای در آنجا شعارهايی چون .رسيد
اين ((،))کارگر هفت تپه ايم  گرسنه ايم گرسنه((،))نظامی حمايت حمايت 

سر می )) معيشت زندگی حق مسلم ماست((،))گرسنه وعده سرش نمی شه بچه 
  .ددادن

 نيز کارگران نامه ای به مدير کل 86شايان ذکر است آبان ماه سال 
کارخوزستان  نوشته و خواستار تشکيل اين سنديکا شدندو سپس بيش از 

 کارگر نامه درخواست اعضای هيات موسس را امضا کردند ولی 2500
بالفاصله چند روز پس از اين درخواست افرادی  که نامشان در درخواست  

ه کار به عنوان هيات موسس ذکر شده بود به همراه ابوالفضل به ادار
  .توسط وزارت اطالعت بازداشت شدند) خبرنگار (عابدينی نصر 

 واحد کارگری  فعاالن حقوق بشر در ايران

…………………………………...  
 »تا فردا 

  شادي مثل پرچم هاي گل
  عشق شبيه دانه هاي گياه
  مهر مثل ابر آبستن باران

  و دوستي
  رياي خاطرات مامثل د

  از لبه ساحل شني
  .آه موج بر سينه ساحل بوسه مي زند 

  اين دوستي را
  در برابر آئينه هايمان 

  تا بي نهايت ادامه مي دهيم 
  قطره هاي مهرت مثل پژواك بوسه ها

  از سر شاخه هاي  لبخند و تبسم
  .سر ريز مي آند 

  به پرتگاه بازگشتي نيست
  چشم ها به دور دست 

  به فردا
  ه نور و خورشيدب

  و قلبها گره خورده در هم
 !تا فردا 

  شعر از منصور اسالو
  رئيس هيئت مديره سنديكاي آارگران شرآت واحد

 15/3/1387  اتوبوسراني تهران و حومه

 
 *پيوندها * 

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

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.public@rahekargar  

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

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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 * ديدگاه *

 لغوکارخانگی يا پرداخت دستمزد به آن؟
 سعيد سهرابی

 اجتماعی شدِن کامل کارخانگی وبا حرکت به سوی چنين هدفی، ما تا اما
حداقل دستمزد و مزايا برای زنان خانه دار مطابق حداقل  بايد خواهان

. کارگران شاغل و کارگران بيکار آماده کار باشيم حقوق و مزايای همه
حداقل دستمزد و بيمه و تامين اجتماعی حق   هزار تومان600بنابراين، 
ماهانه آنان از ثروت اجتماعی توليد  ان خانه دار و حداقل سهمهمه زن

منيژه . به آنان بپردازد شده توسط طبقه کارگر است که دولت بايد
  گازرانی

اينکه مقوله کار خانگی ، موضوع جنبش کارگری و زنان قرار  در
توان عالئم تعميق اين جنبشها و مکانيسم های  بگيرد تنها می

اين پارامتريست برای سطح . آنها را ديد چه بيشترهمبستگی ارتباط هر
ای به اندازه اين موضوع نمی  هيج مکانيسم زنده. و رشد اين جنبشها

رابه جنبش کارگری  تواند جنبش زنان وبطور کلی جنبش آزاديخواهانه
منيژه گازرانی و  نوشته. مربوط سازد يا رابطه اين جنبشها را عيان کند

 .جنبش کارگری به اين خاطر اهميت داردگسترش اين بحث در سطح 
 دليل اهميت موضوع آنست که طرح خواسته های روشن و ملموس و

 حضور نداشت 57مرتبط با زندگی کارگری مشخصه ايست که درقيام 
شده بود که مشکل زندگی کارگری فقط شاه است ورفتن  چنين وانمود.

 قدرت را بدست کسانيکه. بمعنای عام است  او بيان خوشبختی و آزادی
آزادی آنها ربطی به زندگی کارگری  گرفتند نشان دادند که خوشبختی و

آزادی در خانه کارگر را هم  ندارد وخيلی چيزها بايد با شاه می رفت تا
خواسته های  . بکوبد، از جمله خود اين نوکيسه های بقدرت خزيده
 شتاين فضا به. زندگی کارگری پرچم مبارزات آن روزگار نبودند

شيادان، پوپوليست ها و کسانيست که فريب کارگران و مردم تهيدست ، 
شعارهای عام که مابه ازای عملی شان مشخص . وکارشان است  کسب

از اينرو تالش برای .دشمنان انقالب و رهايی است  نباشد ، محل رخنه
حرکت و جنبش اجتماعی از مقوالت  روشن نمودن خواسته های يک

خارج از اينکه پاسخ  طرح کارخانگی. يروزی است اساسی تدارک يک پ
. اين تدارک منيژه را به مسئله درست يا غلط بدانيم گامی است در جهت

 اينها را. بقول معروف طرح درست سوال نيمی از پاسخ مسئله است 
 .می گويم تا اهميت پی گيری اين بحث را گفته باشم

راه   بزرگ بر سرکار خانگی بعنوان يک معضل واقعی ، مانعی است
برداشتن اين مانع ولغو کارخانگی بطور کلی آدرسی . رهايی زنان
اگر اين . رنجی بزرگ و پاسخی کلی به مانعی اساسی است درست برای

مبارزات روزمره وارد شود بايد بتواند ضمن  هدف بخواهد به عرصه
امری عملی، خود را به وضعيت  حفظ راستای استراتژيک به مثابه

مزد به کارخانگی را بر   پرچم،منيژه برای اين تطابق.تحميل نمايدکنونی 
اجتماعی کردن کار  ميدارد، در حاليکه آلترناتيو اصلی او بدرستی

 .خانگی است
نخست  اگر بخواهيم جوانب مختلف اين شعار را بررسی کنيم بايد

 کارخانگی وعواقب مصيبت بار آنرا برای عمدتا زنان خانه دار يا زنانی
 عالوه بر کار بيرون ملزم به انجام تمام و کمال کارخانگی هستند که

توجه کنيد که داريم در باره سرگذشت و رنج نيمی از بشريت  )بشناسيم
 .).زنان صحبت می کنيم معاصر يعنی اکثريت

مبتنی بر  برای جامعه ای. نخست آنکه کار خانگی کاری است بدون مزد
 است که اگر کاری صورت می کارمزدی درک اين مسئله خيلی آسان

پس تنها الزم است که آنرا .پس مزدی بايد به آن تعلق بگيرد گيرد
عده ای از فمنيست ها .کنند ودنبال کارفرما بگردند  بعنوان کار حساب

کارفرما شناخته و مدعی حقوق از آنان  مردان را صاحب کار يا
ن قرار می دهد دولت سرمايه دارا اما منيژه بدرستی کارفرما را.ميشدند

دستمزد بر اساس حداقل  در جوامعی که حداقل. و طالب مزد از آنهاست
معاش خانواده  معيشت خانوار تعيين ميشود، کارفرما مدعيست که امرار

که اين  فرض کنيم. را در مزد مرد يا نان آور خانه در نظر گرفته است
 مرد(رخانهادعا درعمل هم واقعيت داشته باشد در آنصورت سلطه نان آو

آلترناتيو موقت منيژه اما پرداخت مستقيم به . تثبيت ميشود ) ساالری
 .دار از سوی دولت است زن خانه

تکراری  دوما اينکه کارخانگی فقط کاری بدون مزد نيست بلکه کاريست
 و با دامنه ای محدود ودر انزوا که عواقب وخيمی برای تکامل ورشد

که اکثر زنان از روی عالقه به آن کاری نيست . اجتماعی انسان دارد

تازه تا همانجايی که کار خانگی صنعتی شده ، هنوز . باشند پرداخته
به شغل پرستاری و تا حدودی آموزگاری . مانده است  کاری زنانه باقی

بنگاه های خدمات خانگی در کشور های  ، کار در مهد کودک ها و
 .نان زن هستنداتفاق آ در صد قريب به.نگاه کنيم » پيشرفته«

قرار  خواست دستمزد اما در راستای رهايی زنان از وظيفه کارخانگی
زيرا . ندارد ورابطه اش با اهداف استراتژيک جنبش زنان همسو نيست 

ميزانی از استقالل . را دستکم از چهارچوب خانه خارج نمی کند زنان
وجه اجتماعی حتما در پی دستمزد حاصل ميشود اما بهيچ مالی واهميت

از آزادی انتخاب شغل وکار در اجتماع قابل  با موقعيت اجتماعی حاصل
اساسی برای حضور در اجتماع و  کارخانگی مانعی. مقايسه نيست

است ولذا نخستين قدم  تحوالت آن و ورطه ای برای پرتاب زنان بيکار
 .موثر معافيت زنان از کار خانگی است

. است ، محتاج بحثی عمومیاينکه چگونه اين امر مهم تحقق می يابد
اما تا اين بحث عمومی مرا تصحيح نکرده است گمان می کنم بهترين 

باشد که در مسير اجتماعی کردن کار خانگی حرکت کنيم و  راه آن
مسلما برای .نداريم که با اين استراتژی بيگانه است  آلترناتيو هايی بر

ی داند تمام تنها ما بازائ سرمايه داری م کسی که سوسياليسم را
جنبه اصالحی بر اين سيستم دارد،  اقدامات در چهارچوب اين سيستم

پشتيباتی می کنيم که  ماضمن مبارزه برای سوسياليسم از اصالحاتی
داده و  جنبش فی الحال برای الغائ وضعيت کنونی امور را گسترش

 .تقويت می کند
مسئول   رامن تا آنجا که منيژه کارخانگی را کار حساب ميکند ودولت

 پرداخت هزينه های آن می داند ، کامال با او موافق هستم اما در مورد
پرداخت بصورت دستمزد با او موافق نيستم زيرا همانطور که گفتم زنان 

برای روشن تر کردن اين مسئله . چهارچوب خانه خارج نمی کند را از
 نشان می روند تاريخی. مرکب از وظايف متعدد ببينيم بايد کارخانگی را

که از عهده خانواده خارج شده ازطريق تقسيم  دهد که اين امرتا آنجا
مثال آموزش که روزگاری  . شدن به وظايف متعددعمل کرده است

تا حدودی به  وظيفه خانواده بود امروزه به مدارس و تيمارداری
اساسی که  با قيد اين مالحظه. منتقل شده است... و .......بيمارستانها و

 تی کردن موجب افزايش سلطه کامل دولت براين عرصه ها شده استدول
باالخص در مقوله آموزش دست دولت سرمايه دار در فکر سازی  .

درغياب قدرت . طبقه حاکم، بی رقيب بازمانده است  منطبق با منفعت
برعرصه هايی که دولتی می شوند يک  اجتماعی ،نظارت توده ای

هزينه ها را تامين کند  ظف کرد کهدولت را بايد مو. ضرورت است 
 . قرار گيرد مابقی کار بايد حتی االمکان بعهده توده های ذيربط

نظارت  ايجاد اشتغال، مراکز نگهداری از کودکان با هزينه دولت و
امکانات .وعده های غذای مجانی در مدارس ومحل های کار . والدين
موم از قبيل رايگان در محل های مسکونی برای استفاده ع عمومی

با امکان ... مجموعه های ورزشی ، کتابخانه و رختشويخانه ها و
ها بيمه بيکاری وبازنشستگی عموم  مهمتر از اين. نگهداری کودکان

اين . حداقل برخوردار باشند مردم ، همه آحاد مردم بايد از امکان زندگی
دی کارخانگی بدرجات زيا ها اصالحاتی است که اگرچه زنان را از قيد

سرمايه قرار می  در اختيار» آزاد«رها می کند اما آنها را چون کارگر 
 .دهد

برای  . بطور خالصه لغو کار خانگی با اجتماعی شدن پاسخ می گيرد
تبديل آن به پرچم مبارزه روزمره بايد آنرا خواستی مرکب يا مجموعه 

 که عمده ترين هايش می تواند از اين. از خواستها در نظر گرفت ای
اوال قبوالندن آن بعنوان کاری الزم در پروسه توليد با همه  : قرار باشد

دوما تقبل هزينه های آن از سوی دولت سرمايه .کار مشخصات اين نوع
و ) سرمايه داری سرنگون نشده است تا مادام که سيستم( داری 

امکانات رفاهی که کار خانگی  پرداخت اين هزينه در شکل آن نوعی از
بيمه بيکاری و  سوما ايجاد شغل،. ش خانواده بر ميداردرا از دو

 امکان نگهداری کودکان. بازنشستگی وحداقل زندگی برای همگان 
وغذا درمدارس ومحلهای کار وبا نظارت وبرنامه ريزی توده های 

 .ذيربط
پرداخت  برای تحقق اين خواسته ها در مبارزات روزمره بايد خواهان

پيش شرط چنين تحميلی تشکل . لت باشيم هزينه کار خانگی توسط دو
آن جنبش کارگری که . مستقل زنان دراتحاد با جنبش کارگريست های

هدف بديهی و تاريخی واز ثمرات مبارزه خود می  آزادی زنان را
. جوانب اين مقوله را توضيح داده ام من درمقاله ديگری برخی. شناسد

  :آن مقاله را در آدرس زير می توان ديد
pdf.khanegi0/pdf/IMG/com.kargaremrooz.www://http 
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............................................. 
  *يدگاهد* 

  نگهبان عبوس رنج خويشيم
 )ی حوادث دانشگاه زنجان در حاشيه( 

 هژير پالسچی
برابری،  وقتی در گفتگوی يکی از دانشجويان دانشگاه زنجان با راديو

ن ی برپايی جش روايت جمعيتی چند صد نفری را شنيدم که در هنگامه
در سالن ورزش، سرخورده و مغموم پشت درهای سالن ايستادند  سازش

يی تلخ و جانکاه در پيش  به گريه نشستند، خاطره و برخی از ايشان
 .چشمانم جان گرفت

های  تحصن  و در چهارمين روز1378 تير ماه 22عصر روز دوشنبه، 
 حدتاعتراضی در پی حمله به کوی دانشگاه تهران، اعضای دفتر تحکيم و

کردند هدايت اعتراضات مردمی ـ  ی روزهای گذشته سعی می که در همه
را در دست داشته باشند، اختيارات خود را به شورای منتخب  دانشجويی

اين تغيير البته به حکم رعايت اقتضائات . کردند متحصنين واگذار
به اين دليل انجام شد که دفتر تحکيم وحدت  دموکراتيک انجام نگرفت بلکه

آنان تحت . به کلی از دست داده بود يگر توانايی هدايت اعتراضات راد
اعتراضات را تمام کنند و چنين  خواستند طلبان حکومتی می فشار اصالح
 .نيز کردند

تحصنی در  کرد از فردا هيچ در حالی که تريبون به طور مرتب اعالم می
  و گريزکار نيست و در شرايطی که معترضين حاضر در دانشگاه در جنگ

برای حفظ کنترل درهای دانشگاه تهران بودند، از دانشجويان خواسته شد 
عجيب بود که چرا يگان . درهايی که هنوز قابل تردد است خارج شوند از

ی موسوم  شورش، نيروهای امنيتی و چماقداران هدايت شده ی ضد ويژه
درست در همان روزی در صحنه حاضر شدند که » های فشا گروه«به 
يی  های زنجيره خواستار پايان تحصن ريبون رسمی دفتر تحکيم وحدتت

بوده است البته هنوز معلوم  زمانی آنچه که دليل اين هم. اعتراضی بود
باالترين مراجع قدرت در حال  بايد اسناد و مدارک مذاکراتی که در. نيست

م اما مسل. رخ داده بود انجام بود به دست آيد تا معلوم شود چه اتفاقی
داشت تعرض  است که حاکميِت در موضع ضعف قرار گرفته اينک تصميم

معنوی  طلبان حکومتی و پدران کند و اين البته به اين دليل بود که اصالح
 زنی فشار از پايين و چانه« دفتر تحکيم وحدت در ميان ايشان که تئوری 

ی تحصن را صالح  راهنمای عملشان بود هم، ديگر ادامه» از باال
 .دانستند نمی

اعضای  توان حدس زد که حاکميت برای حفظ خود يکپارچه شده بود و می
تحصن را جمع » بساط«اند تا  دفتر تحکيم وحدت تحت چه فشاری بوده

ی کسی   يی نيست و يا الاقل اگر بايد يقه تا اينجای ماجرا اما مسئله .کنند
طلبان  حی آهاری اصال  و از او خواست که پاسخ بدهد، يقه را گرفت

تر و  طلب مناسب ی اصالح مجلس و احزاب پدرفرموده حکومتی در دولت و
 .تر است  واجب
اعتراضی البد  های طلبان حکومتی که در روزهای اول آغاز تحصن اصالح
 کردند و در های آتشين می سخنرانی» زنی در باال چانه«برای 
ادند به ناگه د ها را گزارش می ی تحصن  هايشان لحظه به لحظه روزنامه
آنها البته تالش . نشستند و دانشگاه را رها کردند تا دريده شود عقب

شان در دانشگاه را که هنوز تا فصل دوری از قدرت  اجرايی کردند بازوی
 .داشت، از گزند بال برهانند و چنين کردند چند سالی فاصله

 دليل حمله به به کس  هيچ. دانيم ی ما می  ی چنين رفتاری را امروز همه نتيجه
آسمان فرود  کنندگان به يکباره از کوی دانشگاه محکوم نشد و انگار حمله

اطراف  امنيتی در نيروهای. غيب شده بودند» وظيفه«آمده و بعد از انجام 
هر کسی  ترتيب دادند تا داری  های دنباله کوی دانشگاه و دانشگاه تهران کمين

 بسياری از دانشجويان و. کنندآمد بازداشت  می» مشکوک«را که به نظر 
 ی بند شدند و آنانی که دورترين های اعتراضی روانه کنندگان در تحصن شرکت
طلبان حکومتی  ی حاکميت به خصوص اصالح  ها را با کل مجموعه نسبت

 جلوی» هدايت اغتشاشات« با اعتراف به فشار قرار گرفتند تا داشتند، تحت
ن حکومتی و نيز دفتر تحکيم وحدت به طلبا  ی اصالح مجموعه ضربه خوردن

ی رسمن   قاتل تنها کشته. اجرايی ايشان در دانشگاه گرفته شود ی بازوی مثابه
نژاد هنوز ناشناخته  حوادث کوی دانشگاه تهران، عزت ابراهيم ی اعالم شده
شورای منتخب متحصنين بعد از چندی تحت فشار همان مراجع  .مانده است

ی   ی تحقيق و تفحصی که تنها عطيه رد و کميتهک قدرت اعالم انحالل
دانشجويی بود با انتشار گزارشی ابتر،  طلبان حکومتی به جنبش اصالح
 .ی حاکميت فيصله داد به نفع مجموعه پردازانه قضيه را  کاره و دروغ نيمه

در آن . ثبت شد ی کذايی در ذهن من و اما آن تصوير دردآور در همان دوشنبه
لحظات اوليه  ه اعالم شد همه دانشگاه را ترک کنند، در همانيی ک  هنگامه

خبر داشتند  برخی از سران دفتر تحکيم وحدت که البد از پشت پرده بيش از ما
آمده بود،  هايی که برای انتقال مجروحين به درون دانشگاه درون آمبوالنس

روی ني مخفی شدند و هنوز هم دانسته نشده است که چگونه از ميان آن همه
 ی خود داشتند، امنيتی و ضد شورش که دانشگاه تهران را در محاصره

 ی کوچکی در درون دانشگاه گرفتار آمده بوديم و ما، جمع پراکنده. گذشتند
 ديگر چيزی. تنها در شمالی دانشگاه تهران در کنترل دانشجويان مانده بود

های متسامح  شیاندي دانشگاه در مقتل مصلحت. برای مقاومت باقی نمانده بود
آن جمع کوچک از در شمالی . طلبان حکومتی ذبح شده بود متساهل اصالح و

بسياری از ما همان شب . های اطراف دانشگاه پراکنده شد در خيابان خارج و
های اطراف دانشگاه  دِر کوچه پس کوچه  گنگ و سرخورده دربه در حالی که

کردند   آن منطقه گذر میشديم و برخی توسط مردمی که از بوديم، بازداشت
بعد از سه بار بازداشت و رهايی که به واقع شبيه  خود من. نجات يافتيم

دانم چه کسانی بودند اما از بوی  که هنوز هم نمی معجزه بود، توسط جوانانی
 شد حدس زد از باشگاهی ورزشی روانه شان می ورزشی های تند عرق و ساک

بار به  رج شدم تا دو هفته بعد و اينمحاصره خا ی اند، از مخمصه ی خانه 
های  تصوير آن گريه. بازداشت شوم» اغتشاشات«عنوان يکی از رهبران

دانشگاه زنجان من را به ياد تصوير آن دربه  آور پشت در سالن ورزش يأس
 .های اطراف دانشگاه تهران انداخت کوچه های جانکاه در کوچه پس دری 

 در دانشگاه زنجان چه گذشت؟
دختر  تجاوز حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان به يکقصد 

 آور است، ی خود تجاوز کثيف و نکبتی و نفرت دانشجو، که درست به اندازه
هايی شد که طی آن دانشگاه زنجان به ميدان اعتراض  سرآغاز سلسله تجمع

 .آمد
و اخراج  کرد با سرکوب و تعقيب و تعليق در فصلی که حاکميت گمان می

 فعاالن دانشجويی، دانشگاه را برای هميشه وادار به سکوت کرده است،
 های معترض ديگر مانند سهند تبريز و يی دانشگاه دانشگاه زنجان در کنار پاره

 ی خونی در دانشگاه شيراز و تربيت معلم کرج و بوعلی سينای همدان به مثابه
 .های دانشجويی به ميدان آمد ی فعاليت های خشکيده رگ
رفتار مديريت  ترين ستيزانه انشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به آدمید

تحصن  و برای دفاع از حرمت دانشگاه دست به» اصولگرا«تحت امر دولت 
 .زدند و دانشگاه را به تسخير خود درآوردند

: اول .توان دو دسته دانست های دانشجويان معترض را می خواسته
 ی امتحانات دانشگاه و تعليق موقت روزهتعليق دو « هايی چون  خواسته

برکناری بی قيد و شرط حسن « و يا » ی تحصن روزهای آتی در صورت ادامه
طبيعی بود که در . شد که در طول تحصن و خودبه خودی متحقق می »مددی

که هزاران دانشجوی دانشگاه زنجان، دانشگاه را در اختيار خود  يی آن هنگامه
ق ورود به محيط دانشگاه را ندارد، امتحانی در کار کس ح هيچ اند و گرفته

های  آورش در تمامی شبکه معاون دانشگاه که فيلم رسوايی ننگ نباشد و نيز
 .يی پخش شده است ديگر نتواند به دانشگاه بازگردد ماهواره اينترنتی و
ی  حادثه مخفی ماندن هويت دختر قربانی«هايی چون  خواسته: و دوم 

در   و عدم پيگرد قانونی چه در دانشگاه و چه25/3/87ه، غيراخالقی شنب
 پايان گرفتن برخوردهای حراست با دانشجويان در محيط«، » مراجع قضايی

ی  بررسی مجدد همه«، » ها و تعويض رييس حراست دانشگاه و خوابگاه
پايان گرفتن «، » ی دبيری حسن مددی ی انضباطی در دوره کميته های پرونده

و تاکيد بر » ها و نشريات دانشگاهی و قوميتی ها و کانون تشکل ابرخوردها ب
هيچ عنوان برخوردی با متحصنين چه در طول دوران تحصن و چه  به«که  اين

هايی که حتا تحقق برخی از آنها پيروزی  خواسته. »نگيرد پس از آن صورت
دانشجويان دانشگاه زنجان اين . شد دانشجويان محسوب می بزرگی برای

ی  های توقيف شده ها و نشريه عالوه بر بازگشايی تشکل صت را داشتند کهفر
بازگشت دانشجويانی که به داليل سياسی و نيز به  خود يک فرصت ديگر برای

توانستند با  آنها می. اند، فراهم آورند تعليق شده اخراج و» اخالقی«های  بهانه
ی دانشجويانی را  روندههايشان به وزارت علوم پ خواسته گيری از تحميل بهره

ی انضباطی موجبات اخراج و  دانشگاه در مقام دبير کميته که معاون متخلف
های  ی رسانه آورده است، زير نظر نگاه حساس شده تعليق آنان را فراهم

بازخوانی کنند و نشان دهند که مديريتی از آن   پايه جمعی و نهادهای مردم
های شخصی و سياسی  با اعمال سليقهچگونه  دست که حاال چنين رسوا شده،

 .است به سرکوب فعاالن دانشجويی پرداخته
که شجاعانه و بی  توانستند با دفاع از امنيت دختری تر آنان می از همه مهم 

اخاذی جنسی  تلقی شود،» بدنامی«و » رسوايی«توانست  هراس از آنچه می
انسانی و » رفتار« عیمعاون دانشگاه زنجان را افشا کرده بود، در واقع از نو

جمعيتی چند هزار  و نيز با حفظ امنيت دانشجويانی که در. اعتراضی دفاع کنند
دانشگاه طعم  ی های اعتراضی شرکت کردند، موجب شوند بدنه نفری در تحصن

ی  شوند بدنه توانستند موجب آنان می. پيروزی بدون پايانی تراژيک را بچشد
بتواند به واقع » جنبش دانشجويی«ی کند تا دانشگاه با فعاالن دانشجويی آشت

 .شود» جنبش«تبديل به 
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بازداشت شد چرا که  اين همه اما نشد و از همه بدتر دختر افشاگر آن حادثه
انجمن اسالمی  اعضای شورای تحصن متشکل از نمايندگان بسيج دانشجويی،

کومتی طلبان ح اصالح يی از و شورای صنفی دانشگاه زنجان، تحت هدايت پاره
اعتماد ملی  ی وابسته به حزب و به طور مشخص سعداهللا نصيری، نماينده
در  اهللا بيگدلی، مسئول اين حزب زنجان در مجلس هشتم و نيز شيخ رحمت

 ی کردند کليه آنها در شرايطی اعالم می. استان زنجان تن به سازش دادند
ضيافت سازش های دانشجويان پذيرفته شده است و دانشجويان را در  خواسته

های آنان تنها برکناری مددی تحقق  خواندند که از ميان خواسته شادی می به
 .بود يافته

 تان هست؟ خود آيا به دو حرف تاب
شورای  تکنيک، مهدی عربشاهی، عضو  در پلی1386 مهر 30پس از تجمع 

 مرکزی دفتر تحکيم وحدت و از قضا دانشجوی سابق دانشگاه زنجان در
به رفتار بخشی » ی ضرورت رعايت اخالق سياسی درباره«ان مطلبی با عنو

 .دانست، اعتراض کرد می» غير اخالقی«فعاالن چپ دانشجويی که آن را  از
تالش کردم ابتدا » رويم  ما از پی رد پای باد نمی«من نيز در پاسخی با عنوان 

 تعبير غيراخالقی و به يی از آن رفتارها به تعبير عربشاهی نشان دهم که پاره
ديگری از انتقادها اول  ی من غيردموکراتيک نيست و بعد هم با پذيرفتن پاره
توانند ادعای دفاع از  نمی توضيح بدهم که چرا دوستان دفتر تحکيم وحدت

توضيح دهم که چنان اعمالی  را داشته باشند و بعد هم» اخالقی«رفتارهای 
م شده وکسی حق انجا تنها از سوی يک طيف از نيروهای چپ دانشجويی
چپ را مورد  ی نيروهای ندارد به سبب رفتار فعاالن يک طيف مشخص، همه

هايی از اين  جدال بعد از اين بود که تالش کردم توضيح دهم. نقد قرار دهد
ی  بدنه دست، جدال بر سر جنبشی ناموجود است که هيچ اثری از حضور

 .شود دانشگاه در آن ديده نمی
زنجان  ی اعضای انجمن اسالمی دانشگاه کارانهاينک اما عملکرد سازش

 يی به جنبش دانشجويی ضربه زده است که يک دانشگاه و درست در زمانه
 .هزاران دانشجو در مقابل قدرت حاکم ايستاده بود

نهاد حامی  در اين ميان البته حساب اعضای بسيج دانشجويی به عنوان
 اعضای سازشکارها روشن است و تکليف  وضعيت موجود در دانشگاه

اما . شورای صنفی را نيز خود دانشجويان اگر بخواهند روشن خواهند کرد
کنم اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در مقابل عملکرد  می گمان

شان بايد پاسخگو باشند و در مورد آنچه که  نيروهای زيرمجموعه بخشی از
ن با شعار دادن و توا نمی. زنجان رخ داده است، توضيح دهند در دانشگاه

 .اخبار دروغين آنچه را که در واقع رخ داده است، پنهان کرد پنهان شدن پشت
توضيح دهند که  زدند بايد را به سينه می» اخالقی«آنانی که سنگ رفتارهای 

دانشگاه زنجان از  در مقابل تکه پاره شدن پالکاردهای فعاالن دانشجويی چپ
 دی خواهند داشت؟سوی اعضای انجمن اسالمی چه برخور
اسالمی بر عليه  پراکنی اعضای انجمن آنها بايد پاسخ دهند آيا تبليغ و لجن

عملکرد  بار ی فضاحت فعاالن چپ دانشگاه زنجان برای پوشاندن نتيجه
 دانند؟ می» اخالقی«خودشان را 

سرنوشت تحصن  آنها بايد پاسخ دهند چگونه رفتار اعضای انجمن در سپردن
کارترين  محافظه طلبان حکومتی و تازه يکی از به دست اصالحهزاران دانشجو 

 کنند؟ های آن را توجيه می جناح
چندين روز زير تيغ  ی سرخوردگی دانشجويانی که آنها بايد پاسخ دهند نتيجه

تحصن ايستادند  آفتاب و در تاريکی و سرمای دانشگاه بيابانی زنجان پای
 چگونه داده خواهد شد؟

اعضای انجمن  دهند ابتر کردن اعتراضات دانشجويی توسطآنها بايد پاسخ 
اسالمی در  اسالمی دقيقن به نفع چه کسانی تمام شده؟ و نقش اعضای انجمن
 انجام اين خدمت به نهادهای سلطه تا چه اندازه آگاهانه بوده است؟

اسالمی جشن سازش  يی که اعضای انجمن آنها بايد پاسخ دهند چرا در جلسه
کردند عملکرد  می ودند و با امضا گرفتن از دانشجويان تالشبرپا کرده ب
دانشجويانی که مخالف پايان  اند ی خود را توجيه کنند، اجازه نداده سازشکارانه

دانشگاه زنجان سخن  اند، و از جمله دانشجويان چپ دادن به تحصن بوده
 است؟» اخالقی«بگويند؟ و اين شکل از رفتار تا چه اندازه 

انجمن اسالمی  ی اعضای  پاسخ دهند اينک که در پی سازش شيادانهآنها بايد
بود ديگر  و در نتيجه، بازداشت دختری که اخاذی جنسی مددی را افشا کرده
احساس  هيچ دختری جرات نخواهد کرد اعمالی اين چنين را افشا کند، چقدر

 های ی خواسته شوند که همه کنند؟ و آيا هنوز مدعی می می» پيروزی«
 نشجويان پذيرفته شده است؟دا

در مقابل دختری  و بيش از همه بسيار دوست دارم بدانم اگر يکی از آنها را
قرار دهند چه  که چند روز را در سلولی البد نمور در بازداشتگاه گذراند،

 پاسخی برای گفتن دارد؟
ها،   ما چپ» :نوشته بودم» رويم ما از پی رد پای باد نمی«در همان مطلب 

دوستان  ها بر اساس باورهايمان و نه برای خوشامد ل بخشی از ما چپالاق
اما آيا  توانيم پيکان انتقاد را به سمت اردوگاه چپ بچرخانيم تحکيم وحدت، می

را به سوی  ی تيز نقدشان عربشاهی و دوستان ليبرال توان اين را دارند که لبه
پاسخ نگرفته  ست که قیو اين البته هنوز پرسشی با» اردوگاه راست بگردانند؟

  درک حضور ديگری : برگرفته از سايت          - 1387تير   3  .است

....……………………………….. 
 گلگشت بزرگداشت و حمايت

  بويژه از مبارزات  کارگران هفت تپه
پزخا  تحت عنوان بزرگداشت اعتصابات کوره 24/3/1387گلگشتی روز 

 وحمايت از اعتصاب کارگران هفت تپه توسط 1338نه ها در سال 
  .شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری برگزار شد

در اين گلگشت طی مراسمی سخنرانی های توسط نمايندگان برخی از گروها 
وافراد شرکت کننده از جمله خانم صفرزاده و آقايان محمودصالحی ،آيت 

اينده شورای زنان سنندج و تعدادی از شرکت کنندگان در نيافر،وفاقادری و نم
رابطه با مشکالت کارگران بخصوص کارگران اعتصابی هفت تپه و اعتصاب 

در اين . کارگران کوره پزخانه ها به سمع و نظر شرکت کنندگان رسيد
سخنرانيها به ضرورت همبستگی کارگران و فعالين در جهت بر طرف کردن 

 همه جانبه  از کارگران اعتصابی تاکيد شد و به ضرورت موانع و حمايت های
ايجاد صندوق اعتصاب، و کمپين حمايتی از اعتصاب کارگران هفت تپه اشاره 

در پايان سخنرانی ها با توجه به بيان مشکالت و موانع موجود در .گرديد
مقابل جنبش کارگری ضمن تاکيد مجدد بر همبستگی هرچه گسترده ترو 

لی توافق شد که بيانيه مشترکی در حمايت از کارگران هفت تپه حمايت های عم
  .توسط گروههای شرکت کننده امضاء و صادر گردد
و پس ازصرف ناهار طبق .در ادامه مراسم سرود و آواز های زيبای اجرا شد

برنامه گلگشت جلسه ای با عنوان بحث آزاد که حدود يک ساعت ادامه داشت 
اب ، صندوقهای حمايتی و کمپين حمايتی از به پيشنهادهای صندوق اعتص

اعثصاب کارگران هفت تپه اختصاص يافت و در پايان بحث پيشنهاد های ارايه 
شده  تاکيد بر ادامه بحث ها در فرصت های بعدی شد، بنابراين با توجه به 
اينکه اصل پيشنهاد ها مورد قبول گرديد اما جمع بندی مشخصی ارايه نشد 

  .ماندبلکه بحث ها باز
 بعد از ظهر پايان گلگشت اعالم گرديد و شرکت کنندگان محل 4ساعت 

با توجه به نظر خواهی از شرکت .برگزاری را به قصد بر گشت ترک کردند
 .کنندگان تمامی آنها رضايت خود را از برگزاری و روند آن اعالم کردند

  24/3/1387 شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری 

.................................................  
 رزمايش اسرائيل ظاهرا عليه ايران بود: آمريکا:   بقيه

  ماجراجويی های نظامی در اطراف ايران
طی سه دهه گذشته اسراييل مجبور شد که به طور يکجانبه به مراکز هسته 

 در  آنها به راکتور اتمی١٩٨١در سال . ای احتمالی در خاور نزديک حمله کند
عراق حمله ور شدند چرا که اسراييلی ها بر اين باور بودند که صدام حسين 

در ماه سپتامبر سال گذشته نيز نيروی . در حال انجام برنامه اتمی نظامی است
هوايی اسراييل به ساختمانی در سوريه حمله کرد که به گفته مقامات دولت 

احداث شده بود، وجود آمريکا در آن راکتور اتمی که با کمک کرده شمالی 
   .داشت

کارمندان پنتاگون می گويند که نيروی هوايی اسراييل معموال مانورهای 
گسترده ای را در اوائل تابستان انجام می دهد که اغلب بر فراز دريای 

اما در اين بار در اين مانور . مديترانه و يا بر فراز ميدان تيری در ترکيه است
ت کرده و در برنامه تمرينی آنها عمليات امداد تعداد بيشتری هواپيما شرک

   . رسانی طوالنی و در شرايط جنگی در نظر گرفته شده بود
آنها اين تمرينات را بارها تکرار می کنند که در : يک مقام پنتاگون تاکيد کرد

  .صورت لزوم آمادگی آن را داشته باشند، آنها هيچ گزينه ای را حذف نمی کنند
  : اين مورد می نويسدسايت روشنگری در

دستگاه تبليغاتی رژيم اسالمی درست مانند رژيم اسراييل مدعی است که تحريم 
در حالی که آثار تحريم ها به شکل گرانی و تورم طاقت . ها بر ايران اثر ندارد

مردم را سخت تحت , افزايش احتکار و کمبود برخی از مايحتاج عمومی, فرسا
صلی درآمدهای ايران حاصل فروش نفت و گاز بخش ا. منگنه قرار داده است

تاکنون با اتکا به همين درآمدهای نفتی بوده است که دولت با واردات . است
تحريم نفت و . شديد در مقابل قحطی و کميابی شديد کاالها مقابله کرده است

گاز شريان های اصلی اقتصاد کشور را خواهد بست و اين در کشوری که 
نی ندارد و مافياهای غارتگر حاکم بر اقتصاد و سياست توليد داخلی بساما

, زمينه های توليد داخلی را هم به خاطر قاچاق و داللی به نابودی کشيده اند
  . ضربه فجيعی به مردمی وارد می کند که بدون آن هم تحت فشار شديد هستند

ا معلمانی که مطالبات معوقه خود ر, کارگرانی که ماههاست حقوق نگرفته اند
و , بازنشستگانی که حقوق شان پرداخت نمی شود, هنوز دريافت نکرده اند

بطور کلی همه اقشار تهيدست و زحمتکش کشور قربانيان رده اول تحريم 
مردم ايران هيچ نفعی در ادامه کشاکش بر سر . بخش انرژی ايران خواهند بود

 سالم حقوق آموزش و زندگی, بهداشت و درمان, کار. پرونده هسته ای ندارند
 تههسمسلم اين مردم است که از جمله فدای ماجراجويی های رژيم در زمينه 

            ای و فدای حفظ بقا و موجوديت نامشروع و ارتجاعی آن شده است
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