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 فرقه گرائی 

 !هم چنان خط و نشان می کشد
 تقی روزبه

متأسفانه تب نوبه فرقه گرائی ازاندام نحيف فعالين کارگری رخت برنمی 
دوباره  که پس ازهرحمله بوجود می آيد، بندد ودرپی يک آرامش موقت،

ديگری از بدن مريض را مورد می کند واين باربخش  باشدت بيشتری عود
گوئی که تا تبديل همه فعالين به اتم آزاد ومنفرد  .تعرض قرارمی دهد

وسرگردان درفضای اليتناهی وتا راندن همه آنها تا مرزبی اثری مطلق 
  .درمبارزه طبقاتی دست ازسرشان برنخواهد داشت

" بیانقال"بارديگرتقسيم بندی خودخوانده به قلمروهای سياه و سفيد و
، مبنای صدورحکم تازه برای جدائی وانشعاب وبالمأل تکميل "رفرميسم"و

بجای فرايند گردآمدن وتقويت صفوف همبستگی  –فرايند اتميزه شدن 
 قرارمی گيرد وباين ترتيب دست آوردهای اندک و ناپايدار ساليان -طبقاتی

اخيرفعالين کارگری يک به يک درمعرض تاراج اين بيماری مزمن وجان 
هيچ چيزمضحک ترازتهاجم فرقه گرائی تحت پوشش .سخت قرارمی گيرد

هرکس وهرچندنفری خود را ضدفرقه ديگری ! مقابله با فرقه گرائی نيست
اعالم می کند واساسا هويت يابی درضديت بافرقه های رقيب تعريف می 

اما غافل ازاين واقعيت که نحوه اعالم موجوديت و چگونگی مبارزه  .شود
چرا که نه  .رائی خود عين فرقه گرائی و تجلی عريان آن استبافرقه گ

باهدف  وجهت تبديل صفوف پرولتاريای پراکنده به يک طبقه ازطريق 
مبارزه مشترک برای مطالبات فراگير وهم اکنون موجود و تقويت روند 
همگرائی وپيشروی براين بستر، بلکه درجهت تکه پاره کردن هرچه 

گوئی که . به تجمع حول يافته های خود استبيشترآن ودعوت ديگران 
تازه "حريم پرولتاريا منطقه قرق شده توسط اين يا آن فرقه است که هيچ 

هويت يابی برمنبای دست يابی به  .حق ورودبه آن را ندارد" واردی
دن متوالی سراب خلوص ويکدستی وبربسترحذف وتصفيه و تقسيم ش

خش های پراکنده وهمسوئی ای متصل کردن ببنصورت می گيرد ونه برم
-حول اشتراکات پايه ای، ضمن درنظرگرفتن اختالفات ومبارزه نظری

نه فقط رنگی . هدف فصل کردن است ونه وصل کردن. سياسی حول آنها
بلکه خود  ازدرد پراکندگی پرولتاريا برچهره اشان ديده نمی شود،

 بی انتها گوئی که حامل ژن منفی تجزيه. ازعوامل مولدآن بشمارمی آيند
يکدست  بهمين دليل است که فرقه های جداشده وظاهرا. ومخمرآن هستند

بهمين دليل . گشته نيزهنوزدمی نياسوده دچارسرنوشت مشابهی ميشوند
فرقه گرائی رابايد ازآفت های مهم ودرونی مبارزه طبقاتی پرولتاريا برای 

ه متقابل تبديل شدن به يک طبقه فرارونده دانست که بخصوص ايجاد رابط
آری .وسازنده بين فعالين کاری  وبدنه کارگری را هدف قرارداده است 

فرقه گرائی ازآن نوع ويروس های مسری است که به هزاررنگ و 
متأسفانه اين بيماری از بيماری های ويژه چپ وفعالين . رخسار درمی آيد

وراهی  .کارگری است و هيچ جريانی هم ازابتالء به آن مصون نمی باشد
هم جز شناخت درون مايه اصلی آن ومبارزه هوشيارانه ودايمی عليه آن 

بنابراين چاره ای جزشناخت . ودرهمه اشکالش وتوسط همه فعالين نيست
 و افشاء آن درپايه ترين واساسی ترين وجوه هستی شناسانه اش نيست،
تا نتواند اين چنين آسان سمومات خويش را درجلوه های گوناگون 

ازهمين روتأکيد برفراگيربودن اين . رد اندام پرولتاريا کندوفريبنده وا
بيماری بويژه در رفتاروعملکرد نيروهای چپ وفعالين نزديک به آن 
وتالش برای شفاف کردن مختصات اصلی وريشه ای آن صرفنظر 

بهمين دليل مخاطبين اين . ازمصاديقش، مورد توجه اين نوشته است
اع از اين يا آن جريان خاص دربرابراين ياآن دف يا نوشته را نيزنه انتقاد و

جريان خاص ديگر، بلکه جلب توجه کل فعالين ونيروهای چپ و درميان 
هدف . کارگران نسبت به خطراين ويروس جان سخت  تشکيل می دهد

شفاف ترکردن شاخص ها ومعيارهائی است که ما را درکشف وشناسائی 
يم که تفرقه وپراکندگی بزرگ اگربپذير:اين ويروس هزارچهره ياری رساند

ترين مشکل پرولتاريا و نقظه ضعف اصلی آن دربرابرتبديل شدن به يک 
طبقه ودست يابی به کنش های سراسری و برآمده ازمنافع مشترک 

واگرباورداريم که ايجاد تفرقه وتشتت در صفوف آن قوی  وواقعی است،
آنگاه  است،ترين ضامن تداوم سلطه بورژوازی بر مزدوحقوق بگيران 

بايد تصديق کنيم که فرقه گرائی به مثابه بيماری وآفت درونی همبستگی 
کارگران وبه مثابه يکی ازمظاهربارزتفرقه وتفرقه افکنی؛ 
باعتبارعملکردش خواسته وناخواسته متحد بورژوازی دردرون طبقه وبه 
 .مثابه بخش درونی شده ای از مناسبات آن درميان استثمارشدگان است

ين صورت به اهميت مبارزه برای ريشه کردن ويروس اين بيماری که درا

دروجودهمه امان پرسه می زند وبه بازآفرينی خود مشغول است بيشترپی 
واين کارنيزجزبا شناخت ماهيت و درون مايه اصلی آن .خواهيم برد

نکردن خودمان  ومبارزه دايمی با آن درهرشکل وشمايلش ونيزمستثنا
خوبست دراينجا  نگاهی به آخرين  ازادامه آن،قبل . ممکن نيست

 :فرازازتهاجم اين ويروس بيافکنيم
شورای همکاری " بحران اين باردامنگير1*برمبنای گزارشات انتشاريافته

کميته پيگيری اتحاد تشکل های آزاد ."شده است" تشکلهاوفعالين کارگری
ی برای کميته هم آهنگ"،ظاهرا دراعتراض به همکاری"کارگری درايران

"  کانون مدافعان حقوق کارگر"با " کمک به ايجاد تشکل های کارگری
اتمام حجت کرده است که اگربه چنين سياستی ادامه دهد ازشورای 

چرا که بزعم وی کانون نماينده رفرميسم و . جداخواهد شد... همکاری 
کميته هم  سوسيال ليبراليسم تلقی می شود ودارای منشورارتجاعی است و

گی هم با چرخش به راست و تمايل به همکاری با آنها بايد تکليف آهن
والبته درکناراين .خود را درانتخاب بين کميته پيگيری وکانون روشن سازد

به بی توجهی کميته هم آهنگی نسبت به ديگر پيشنهادات اين  مساله ،
البته اين . کميته نظير آکسيون هفت تپه وموارد ديگرنيزاشاره کرده است

همه .شته بهيچ وجه درمقام قضاوت حول صحت وسقم اين ادعاها نيستنو
ن داريم که می توان وبايد به طرح اميدانيم که ازاين نوع اشکاالت فراو
اما مساله برسرفراافکنی وظيفه . وتالش برای حل آنها همت گذاشت

به بهانه  تفرقه افکنی درصفوف طبقه کارگر، اساسی مقابله با تفرفه و
  . دشواری های عموما موجوداستاين نوع 

همانطورکه مشاهده می کنيد اين باربيماری دامن شورای هماهنگی تشکل 
ها يعنی همان نهادی را می گيرد که قراربوده به عنوان نوشدارومرهمی 
برای بيماری تفرقه وپراکندگی وتقويت  هماهنگی بين جريانات گوناگون 

ست نقش درخوری درانجام اين والبته درطی دوسال حيات خود نتوان(باشد
   ..)وظيفه داشته باشد

درتب نوبه قبلی ديديم که دروراء آنتاگونيستی کردن مناقشات حول دوقطب 
مبارزات جاری و مبارزه برای لغو کارمزدی وايدئولوژيک کردن کل اين 
مناقشه، طرفين منازعه جدائی  را بر مبارزه مشترک برای تقويت 

دعوا بنام پرولتاريا وبنام وی  .جيح دادندهمگرائی درصفوف طبقه تر
وحاصلی . بدون آنکه کوچکترين دخالتی درآن داشته باشد صورت گرفت،

هم جزتفرقه وپراکندگی بيشتروايجاد فضای سوء اعتماد وبدبينی درميان 
همه اين ها به بهای ناديده گرفته شدن منافع عمومی طبقه  .فعالين نداشت

 مشترک بربسترمطالبات جاری و فراروی منطق همکاری ومبارزه .بود
ازآن و درکنارش انجام مبارزه نظری وسياسی زنده عليه آنچه که انحراف 

غافل .و نادرست می دانيم ، جای خود را به فرايند تقسيم وبازتقسيم داد
ازآنکه مدينه فاضله ای بنام خلوص ويکدستی وجود ندارد و اين 

  2. *ا نيز زانوخواهد زدشترديريا زود درمقابل درب خانه آنه
  ريشه اين بيماری هزارچهره  وموذی را بايد درچه چيزجستجوکرد؟

نفری درعالم تخيالت خود را نماينده پرولتاريا  يا چند و اينکه هرفرد
 .ومعادل آن بشمارمی آورند و سپس اين پندارخود را واقعی می انگارند

ن و ليست کردن برهمين اساس هرفرقه وهرجريانی  شروع به رديف کرد
بديهی  .بيماری وانحرافات موجود درسيمای ليست حريف خود می کند

است که مطابق معمول محورعالم ازمرکزگرايشی که خودوی آن را 
همانطورکه مشهوداست  مبنای اين گونه پراتيک .نمايندگی می کند ميگذرد

و داوری ازهمان نخستين گام برپايه تفرقه وپيش فرض داشتن خود به 
نوان مظهرحقيقت مطلق ونماينده راستين ودرعين حال قطعی پرولتاريا، ع

وتلقی حريف به مثابه تجسم شر ونفوذی دشمن طبقه کارگر بناگذاشته 
اين همان دورباطلی است که با ادعای حمل انحصاری حقيقت . شده است

ونمايندگی خدادادی طبقه؛ نتيجه ای جزدامن زدن به تفرقه وتوليد بی 
ارضه های متقابل ندارد که رفته رفته تبديل به مضمون اصلی پايان مع

شعاريا بزيرپرچم من و يا جنگ  .مبارزه وهويت وجودی فرقه ها می گردد
آری بيماری هم . شعاراين نوع نگرش است، تاآخرين نفس وآخرين نفر

آنهم ازنوع (ذات پنداری با پرولتاريا وادعای نمايندگی تام االختيار آن
وبااستناد به همين ادعای غيرپرولتری خواندن ديگران ، !)تسخيری

درون مايه اصلی اين رويکرد بيمارگونه وتفرقه افکن را تشکيل می ...
دراينجامنظورمن برخالف تصوررايج، بيگانه وناتنی وغيراصيل .1*دهد

هرکس که توسط نظام سرمايه  .وغيرپرولتری انگاشتن  اين نيروها نيست
ه کشی قرارمی گيرد وازطريق نيروی کارفکری داری مورداستثماروبهر

و برای  يا خود را مدافع پرولتاريا می داند و ويدی خويش گذران می کند،
بخشی  مطالبات آن با بورژوازی ودولت حامی آن درگيرمی شود،

دراينجا واژه بخشی کليدی . ازصفوف گسترده پرولتاريا محسوب می شود
ن با طبقه پرولتاريا وداشتن ادعای است وجايگزين توهم خودمعادل دانست

سرمايه  اگربا -آری .نمايندگی تاريخی وازنوع روح مطلق هگلی است
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 می توانيم خودرابخشی ازاين -واستثمارمخالفيم وبا آن مبارزه می کنيم
صفوف بزرگ ولی پراکنده بشمارآوريم والبته ازهمين منظربه انجام 

ی وتفرقه وبرآمد پرولتاريا به يعنی زدودن پراکندگ وظايف کمونيستی خود،
يعنی يک نگاه ازدرون ونه  .به پردازيم" طبقه برای خود"مثابه يک 

تنها دراين صورت است که بجای تعريف هويت  .ازبيرون به پرولتاريا
به تعريف خود  وسازماندهی خود به مثابه فرقه ای دربرابرديگرفرقه ها،
بگيران خواهيم به مثابه بخشی ازصفوف جنبش بزرگ مزدوحقوق 

تنها درچنين صورتی است که تک تک تالش هايمان به مثابه  .پرداخت
يک فعال وفاداربه آرمان پرولتاريا وازجمله به خودمان وبه منافع عمومی 
امان، روانه شط بزرگ فرايند تبديل شدن پرولتاريا به يک طبقه برای 

ااين پراتيک آری نبض فرقه وفرقه گرائی دقيقا درتقابل ب .خود می شود
 اين که هرکس درعالم مکاشفات و يافته های خويش، خويشتن را .می زند

مظهرانديشه های انقالبی وتنها نماينده پرولتاريا تصورکند ورقبای 
ديگرش را براحتی آب خوردن ازتباررفرميسم وسوسيال ليبراليسم 

سپس اين داوری خودرامبنای برخوردبا ديگران  و وياهرايسم ديگری،
توهمی که . منشأ اصلی تفرقه وپراکندگی صفوف فعالين است ار دهد،قر

می پندارد ده فرمان نجات بخش موسی را دراختيار خود دارد وعصای 
 .گشوده می شود" امت"راه رهائی وعبور سحرآميز خود را بهرجا بزند،

می  اگر حامل چنين پنداری يک لحظه می توانست پايش را برزمين بگذارد
بلکه ديگران بسياری هم . ين هم ذات پنداری او تنها نيستديد که درا

هستند که  هم چون وی داعيه نمايندگی انحصاری و داشتن اکسيرحيات را 
 .بهمان اندازه بايد به ديگران هم حق بدهد دارند واگراوحق داشته باشد،

همانطورکه .آنگاه معلوم خواهد شد که با چه سيکل معيوبی سروکاردارد
دراين ميان  آنچه مغفول می ماند همانا صورت مساله   شود،مالحظه می

اصلی يعنی برون رفت ازوضعيت پراکندگی وتفرقه های درونی پرولتار 
يعنی مهمترين عامل تداوم اقتداروفرادستی بورژوازی وبدترازآن ريختن 
آب به آسياب اين تفرقه وپراکندگی، وبطريق اولی مغفول ماندن مهمترين 

بی ترديد دراينجا به مهمترين  .تی درتفرقه زدائی استوظيفه کمونيس
   :شاخصه فرقه گرائی می رسيم

يعنی نحوه برخورد با صفوف پراکنده پرولتاريا ومدافعين وفعاالن متعلق 
اين شاخص عينی وبيرون ازکائنات ذهنی وکشف  .به اين صفوف

 پذيرش اين امربظاهرسهل ودرباطن ممتنع،. ومکاشفه فرقه هاست
زم پذيرش وجودگرايشات گوناگون درصفوف پرولتاريا و مستل

والبته . درنظرگرفتن پرولتاريا به مثابه يک طبقه گسترده ومتکثر است
سياسی عليه نظرات نادرست به مثابه بخشی  -مبارزه نظری پيش برد

وگرنه اصراربرپراتيک فرقه  .ازمسائل طبقه و برشالوده آن ممکن است
تالش برای تصاحب انحصاری قدرت به نام ای، دربهترين صورت جزبه 

پرولتاريا وبدون آن می انجامد، ودربدترين ومحتمل ترين حالت هم، چيزی 
جز آشفته کردن بيشترصفوف پرولتاريا و خدمت به تداوم مستقيم سلطه 

  .بورژوازی نخواهد بود
ازضديت بافرقه گرائی زيادصحبت می شود اما دقيقا درپوشش اين ضديت 

بنابراين اگردرون مايه  .يشترين خدمت به آن صورت می گيرداست که  ب
واقعی آن روشن نشود، واگرجنبشی برای روبيدن اين بيماری درصفوف 
. فعالين کارگری و چپ صورت نگيرد، قادرنخواهيم شد قدم ازقدم برداريم

خنثی کردن خودمان توسط خودمان نيازچندانی به دخالت  دراين حالت با
بنابراين حتما بايد اين ويروس هزارچهره و !  نيستدشمن مستقيم هم

پنهان شده درغشاء  حفاظتی گوناگون را درمعرض آفتاب سوزان منافع 
وبرای اينکاربايد بيش . حقيقی وعمومی پرولتاريا قراردهيم و بخشکانيم

ازپيش بر خصلت  ودرون مايه اصلی فرقه گرائی متمرکزبشويم تا بتوانيم 
  :نگش رهاکنيمگريبان  خود را ازچ

مارکس وانگلس درمانيفست برچند ويژگی اساسی تأکيد دارندکه 
  :بانقل به معنا به برداشت خود ازآنها اشاره می کنم 

خط راهنمای کمونيست ها دفاع ازمنافع عمومی طبقه کارگر واولويت آن 
وازجمله اجتناب از قراردادن منفعت اخص اين يا (برهرمنفعت ديگری است

 دربرابرمنافع اين يا آن بخش ديگر ويا فی الواقع آن بخش طبقه
برهمين اساس آنها خود را به مثابه حزب ودسته  ).دربرابرمنافع عمومی

ای دربرابرسايردسته ها وديگراحزاب پرولتری ومدعيان آن سازمان نمی 
انگيزه وهدف آنها والجرم مبنای سازماندهی آنها اساسا بر بنياد  (دهند

آنها درهردسته وحزبی هم که باشند فارغ ازمنافع ) ديگری استوار است
يعنی نفس ( .اخص آن حزب ودسته همين وظيفه را پيگيری می کنند

قرارداشتن درهرحزب وسازمان ودسته وگرايشی نمی تواند و نبايد اين 
واين مستلزم آنچنان بلوغی  وظيفه بنيادی را تحت الشعاع خود قراردهد

اگرکه  -آن را يش اخص حزبی وسازمانی،است که عليرغم داشتن يک گرا
 دربرابرمنافع عمومی -تناقضی بين آن ومنافع عمومی بوجود بيايد

اين يعنی دوری گزيدن ازبيماری هم ذات پنداری خود وفرقه .قرارنمی دهند
خود با پرولتاريا ومنافع آن وقراردادن گرايش اخص خود برمداربزرگ 

که براساس مانيفست چيزی منافعی  .منافع ومطالبات مشترک طبقه
جزکمک به سازمان يابی پرولتاريا به مثابه يک طبقه وغلبه برتفرقه 

  ). درصفوف آن نيست
يعنی همان مبارزه عينی (کمونيست ها بخشی ازجنبش های کارگری

بنابراين بايد خود را به مثابه . هستند ونه تافته ای جدا ازآنها) وجاری
  .تنگاتنگ با آنها سازمان دهندبخشی ازجنبش پرولتری ودرپيوند 

 نظرات آن ها بيان نظری وتئوريک مبارزات وجنبش های طبقاتی بوده  و 
بعنوان وجهی ازوجوه  مبارزه طبقاتی  است و نه کشف و مکاشفه بيرون 

ميدانيم که درنزد . ازاين مبارزه طبقاتی وبدون حضورومداخله کارگران
تغييرواقعيت دوفرايند جدا ازهم آنها تفسيرجهان وتغييرآن ويا واقعيت و

  .نبودند
وظيفه اصلی کمونيستها به مثابه بخشی ازجنبش پرولتری همانا کمک به 

برای تأمين حاکميت برسرنوشت )ويا سازمان يابی پرولتاريا (سازمان دهی
طبقه فراررونده با هدف حذف طبقه وجامعه (خود به مثابه يک طبقه است

رايند رهائی ودرلحظه به لحظه آن همانا اصل راهبردی درکل ف ).طبقاتی
ازاين  .آزادی پرولتاريا بدست خود ومبارره برای خودحکومتی است

باصطالح نجات بخشی نمی تواند  روهيچ عنصروحلقه ميانجيگرانه و
  .دستاويزی برای عدول وگسست ازاين فرايند رهائی باشد

مبارزات يک مبارزه دائمی است که ازمتن " برای خود"فرايند طبقه 
جاری وهم اکنون موجود به مثابه نقطه عزيمت شروع می شود ودر 

هيچ وردی و شعار ورهنمود  .به فراسوی سرمايه روان است عبورازآن،
نمی تواند جايگزين اين فرايند عينی  نجات بخشی توسط اين يا آن فرقه،

 .قراربگيرد" طبقه برای خود"مبارزه وتکوين آن برای تبديل شدن به 
همين رو درتقابل قراردادن اشکال موجود وبالفعل مبارزه از(

دربرابراشکال بالقوه وآتی را بايدازديگرتجليات فرقه گرائی 
همانطورکه قراردادن مبارزات جاری دربرابرمبارزه عليه نظام .بشمارآورد

مبارزه به مثابه  يک . کارمزدی رانيزبايد جلوه ديگری ازآن بشمارآورد
نده،هم رفرم و هم فراروی ازآن ودرراستای خود حکومتی فرايند ارتقاء ياب

  .)و لغونظام مزدوری را دربرمی گيرد 
بگمان من همين چند فقره برای تمايزفرقه گرائی ازرويکرد غيرفرقه ای 

 بنابراين علم کردن دارودسته خود دربرابردارودسته ديگری،. کافی است
 بجای تقويت آن دامن زدن به رقابت وتجزيه وتفرقه درصفوف طبقه

ازطريق پيوند حلقات مشترک بخش های گوناگون بايکديگرو تقويت هم 
گرائی ومقاومت دربرابرتعرض وتجاوزهای بی وقفه بورژوازی ودولت 

ازمهمترين شاخصه ها برای تمايزعملکرد فرقه ای ازغيرفرقه  حامی اش،
  . ای بشمارمی روند

د؟ اوالنبايد فراموش چه می شو" انحرافات"خواهيد پرسيد پس تکليف 
کرد که درفضای پراکندگی ورقابت آنچه را يک فرقه عليه فرقه يا فرقه 

بهمان اندازه وبلکه بيشترازآن ازسوی سايرفرقه  های ديگررديف می کند،
درنتيجه مبارزه  ازاينرو روشن کردن حقيقت و .ها عليه او رديف می شود

بديهی  ثانيا،.مکن استمؤثرعليه انحرافات برمداراين سيکل معيوب نام
است که هرکس مجازاست و می تواند همواره ليستی از انحرافات گرايش 

 اما بايد بدانيم که اعتبارآن دربيرون ازقلمرو خودش، .های ديگرليست کند
بهمان اندازه اعتبارليست های ديگری است که ديگران درمورد او تهيه 

و سقم آن درسيکل ازهمين رو تکليف نهائی وميزان صحت  .می کنند
بزرگ تريعنی بربسترمبارزه طبقاتی با مقياس کالن وبا محک خوردن 

-دراينجا مسأله هرگزبرسرنفی مبارزه نظری .درآن روشن خواهد شد
بلکه برسرآنست  می دانيم نيست،" منحرف"سياسی با گرايشاتی که آن را 

هه که مبنای اصلی صف بندی وتنظيم مناسبات طيف بندی های درونی جب
فرقه ای  -کار را نمی توان برپايه اين گونه ليست ها وقضاوت های فردی

قراردادو نحوه وشدت برخورد با چنين انحرافات نيز تابعی است ازمنافع 
 امری که تنها  ".طبقه برای خود"متغيرعينی تبديل شدن پرولتاريا به يک 

راگيربه برشالوده همکاری حول مبارزات هم اکنون جاری وحول مطالبات ف
مثابه بستری برای فرارفت ازآن ممکن است وازقضا برهمين بسترحقانيت 

  .وميزان درستی ونادرستی اين يا آن گرايش نيز محک خواهد خورد
  : سه حلقه کليدی برای برون شدن ازوضعيت عبارتندبنابراين

پذيرش واقعيت پلوراليستی طبقه وگرايشات موجود درآن وازجمله  -الف
  .ين کارگریدرميان فعال

همکاری حول مطالبات عينی  وفراگير دربرابر سرمايه داری ودولت  -ب
حامی آن توسط گرايشات گوناگون درميان فعالين کارگری  وبخش های 

  . گوناگون طبقه کارگر
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سياسی بر پايه پراتيک مبارزه طبقاتی با گرايشاتی که  -مبارزه نظری -ج
 آنکه  بخواهيم اين مبارزه بدون .نادرست وانحرافی تشخيص می دهيم 

نظری وسياسی را آن چنان عمده کنيم که موجب نفی اشتراکات موجود 
وهمکاری دراين حوزه ها والجرم جايگزين مبارزه طبقاتی زنده وجاری 

مگرآنکه اين گرايشات انحرافی .ومرزبندی واقعيت های برآمده ازآن بشود
که  ان عمده شوندآن چن)  ونه ازطريق کشف ومکاشفه(درعينيت خويش
  .دستگاه های متعلق به رژيم قراردهد کارفرما و کنار آنها را عمال در

سؤالی که درپايان اين نوشته مطرح ميشود آنست که مخاطب فراخوان 
آنها  جزعملکرد  عليه فرقه گرائی آيا ميتواند خود فرقه ها باشند؟ آيا از

  اشت؟ فرقه ای وپيشبردمنافع فرقه ای انتظاری می توان د
جزپيشبردمنافع اخص اشان  بحال خود بگذاريم، بی شک فرقه گرايان را اگر
تجربه های تاکنونی نيزميزان جان سختی فرقه  .به چيزديگری نمی انديشند
شکست  .اما عوامل متضاد ديگری نيزعمل می کنند .گرائی را نشان داده است

تقادی وهشيارکننده ها وتجربيات منفی همواره درحال نواختن تازيانه های ان
نسل  .هستند وهمواره منتقدينی ازخيل فرقه گرايان را وارد اين ميدان می کنند

های جديدی ظاهرمی شوند که درمقايسه بانسل پيشين کمتربه آن آغشته 
ومهمترازآن خود روند  .هستند وبه عنوان نيروی فشار عليه آن عمل می کنند

  آن است که ضرورت همکاری وانکشاف مبارزه طبقاتی وضرورت های عينی
درغيراينصورت خطر منزوی شدن را گوشزد می  دست بدست هم دادن را و

معهذا اين واقعيت دارد که آنها عموما درنقش چرخ پنجم عمل می کنند و . کند
تنها می توان به . برای حرکت روبه جلو به نيروی آنها نمی توان تکيه کرد

که  طبقاتی، –سايرجنبش های اجتماعی  فشارروزافزون جنبش طبقه کارگر و
 عرض اندام فرقه ها اساسا درغياب ويا ضعف حضورآنان صورت می گيرد،

هم چنين به عناصر وگرايشهائی که دارای آن درجه ازصداقت  اميد بست؛
هستند که به نقد عملکرد فرقه ای خودبه پردازند، وباألخره به دامن زدن 

عليه فرقه گرائی ازسوی آنانی که به سياسی هرچه وسع تر - مبارزه نظری
تجربه، تأثيرات مخرب فرقه گرائی به شکوفائی مبارزه طبقاتی را باگوشت 

به آنهائی که به رودخانه می انديشند ونه به  وپوست خود لمس کرده اند،
  .جويبارهای حقيروکوچک

2008-10-26 --05-08-78  
/com.blogspot.roozbeh-taghi.www://http  
می توانيد اين گزارشات را درسايت سالم دموکرات درمقاله محمد احسان -1*

وبه "  شورای همکاری گامی به سوی جنبش کارگری يا ليبراليسم"با عنوان
 کميته پيگيری ونيز درستون يادداشت اين سايت  به 7نقل ازبولتن شماره 

درلينک های " شورای همکاری"و" کميته پيگيری" عمومی عنوان  مجمع
  .زير مشاهده کنيد

17828article?php.spip/com.democrat-salam.www و   
www.salam-democrat.com/spip.php?article17857  

درواقع . يکی ازمظاهرمهم فرقه گرائی استپرنسيپ سازی ازهراختالفی  -2*
اين پرنسيپ سازی ها چيزی جز توجيه تراشی ويافتن مبنای  نظری 

اما هرپرنسيپ  .وايدئولوژيکی  برای موجوديت فرقه و منافع فرقه ای نيست
 .گذاشتن يک پرنسيپ واقعی است سازی مصنوعی معموال به معنای زيرپا
نيستی مبارزه برای همبستگی صفوف ودراين مورد مشخص اين پرنسيپ کمو

مبارزه طبقاتی به مثابه . پرولتاريا و مقابله با تفرقه است که قربانی ميشود
جاری و درحال شدن مستلزم اجتناب ازتقابل قراردادن  يک فرايند عينی ،

خواستهای بالفعل وموجود باخواستهای بالقوه  بنيادی و معطوف  به کليت 
مهم آنست که بدانيم  بدون آگاهی و مشارکت   .دنظام سرمايه داری می شو

نبايد فراموش کنيم . مبارزه را به جلوتازاند وتجربه خود کارگران نمی شود
منجربه ، همانطورکه تأکيد يک جانبه برمطالبات جاری وافق مبارزه را نديدن 

بهمان اندازه ناديده گرفتن فرايند عينی  سقوط درورطه رفرميسم می شود،
بارزه طبقاتی می تواند فعالين را  حتا دربرابرخود کارگران قراردهد تکوين م

نمونه آن درمورد برخورد با تشکل يابی کارگران . که خود نقض غرض است
الزاما نمی تواند  اين تشکل يابی همانطورکه تجربه هم نشان ميدهد،. است

 که مثال  کسی. برمبنای فرامين ويا تمايالت اين يا آن نظر صورت گيرد
اگراصل  بهردليل مدافع تشکل های شورائی ومخالف سنديکائی است،

پلوراليستی بودن تشکل ها را ناديده بگيرد وبه ورطه سفيد وسياه کردن 
مرزانقالبی ورفرميسم حول شورا وغيرشورا بيفتد، درشرايطی که  طبقه 
کارگر بدنبال تشکل های مستقل ازنوع سنديکائی باشد، دربرابرکارگران و 

وحال آنکه می دانيم مبارزه  حتا اگربرای . اصل تشکل يابی آنان  قرارمی گيرد
رفرم صورت گيرد تامادامی که کارگران  را دربرابربورژوازی ودولت حامی 

می تواند موجب رشد وارتقاء آگاهی وسطح مبارزه طبقاتی  اش قرارمی دهد،
. بی وعليه سيستمبشود والجرم بستری برای فراتررفتن به سوی مطالبات انقال

ودرست باين دليل است  که بايد ازايدئولوژيک کردن مطالبات يعنی بيرون 
کشيدن آنها ازمتن فرايند مبارزه وجنبه مطلق دادن به آنها اجتناب کرد وگرنه  

   .خود موجب علم کردن فرقه دربرابرکارگران می شود

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

 !کاب جرم؟ خانهمحل ارت
  الله حسين پور: برگردان

 برنامه عملياتی، به خشونت عليه زنان در آلمان، 133طرح جديدی با 
  .اعالم جنگ می کند

خشونت بر زنان امری حاشيه ای نيست، بلکه اکنون در مرکز جامعه 
به اين دليل بايد اين جنگ را از همان مرکز جامعه . خودنمايی می کند

  .شروع کرد
ل حاضر زنان مسئول در رژيم حاکم بر کشور آلمان، شعاری را می در حا

  . سال پيش مداوما بر آن اصرار ورزيده اند25دهند که فمينيست ها از 
خشونت بر زنان امری : در اولين برنامه عملياتی آنان آمده است

خصوصی نيست، خشونت در خانه يک مشکل خانوادگی نيست و هم چنين 
ه بر همسر، خواهر و يا دخترش خشونت اعمال حق هيچ مردی نيست ک

  . کند
 زن 3بزرگ ترين مؤسسه تحقيقاتی آلمان طبق آمار اعالم می کند، از هر 

اين تحقيقات در .  سالگی، يکی گرفتار خشونت می باشد16بعد از سن 
در اين تحقيقات به .  هزار زن انجام گرفته است10 در ميان 2004سال 

 زِن خشونت ديده، يکی از جانب همسرش تحت 4اثبات رسيده که از هر 
 سال پايين تر 16حال اگر اين تحقيقات از سن . خشونت قرار گرفته است

می رفت، مسلما خشونت، گستردگی خود را با ابعاد بسيار دهشتناک تری 
  .نشان می داد

 زن بالغ، يک نفر مورد تجاوز قرار می 7آمار نشان می دهد، از هر 
رد نيز تحقيقات به دختران در سنين کودکی و کم تر از در اين مو. گيرد
 سال توجهی نکرده  و آنان را مورد سئوال قرار نداده است، در حالی 16

که دختران خردسال بسيار بيشتر از  بزرگ ساالن مورد تجاوز قرار گرفته 
  .و می گيرند

ه،  مطرح شد1999دومين برنامه عملياتی، ابتدا از رفرم هايی که از سال 
سه رفرم بزرگ در اين رابطه، عبارتند . يک جمع بندی به دست می دهد

  : از
 قانون حفاظت از خشونت ديده يا به عبارتی، قانون دور کردن مجرم -الف

سابقا قاعده . کسی که می زند، می رود: قانون می گويد. و ضارب از خانه
،  از خانه بر اين قرار بود که زن خشونت ديده را به دليل حفاظت از او

اکنون اما، کسی که خشونت روا می دارد، بايد فورا از . دور می کردند
 به مرحله اجراء گذاشته شده 2002اين قانون از سال . خانه اخراج شود

در اين ميان نه تنها ضرورت چنين قانونی به وضوح به اثبات . است
  . رسيده است، بلکه می بايست از آن نيز بسيار فراتر رفت

نه ده ها هزار ضارب به موجب اين قانون مجبور به اخراج از خانه ساال
 نفربه 8383، 2006تنها در يکی از ايالت های آلمان در سال . می شوند

در تحقيقاتی که به عمل . علت اعمال خشونت، از خانه اخراج شده اند
آمده، يکی از نقاط ضعف اين قانون، مواردی است که زن به طور مداوم 

اين قانون . قرار می گيرد) stalking(يب، مزاحمت و آزار مردتحت تعق
به ويژه در مورد زنانی که جدا از همسرشان زندگی می کنند و هم چنان 
. مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، کارآيی خود را از دست می دهد

روشن است که از طريق اين قانون نمی توان ضارب را تحت پی گرد 
 به تصويب رسيده 2007 اين رابطه قانونی در سال در. قانونی قرار داد

  . سال حبس برای ضارب درنظر گرفت3که می توان توسط آن تا 
 اين رفرم در رابطه با زنان خارجی که مورد خشونت قرار می گيرند، - ب

 به عنوان 2005بر اساس اين قانون که در سال . درنظر گرفته شده است
 تصويب رسيد، زنان خارجی حق دارند يکی از بندهای قانون مهاجرت به

 سال از زمان ورودشان به آلمان، حق مسکن شخصی داشته 2بعد از 
زيرا اين زنان به ويژه، از امنيت قانونی برخوردار نبوده و مواقعی . باشند

که با دادگاه و قضات سروکار دارند، اغلب حقوقشان ناديده گرفته می 
  .شود

به مثابه تابو برخورد شده و مسائل و تاکنون به موضوع زنان خارجی 
مشکالت آنان به بهانه تحمل فرهنگ ها و عادات و رسوم خارجيان، با 

واقعيت اين است که زنان و دخترانی که از . سکوت مواجه بوده است
خانواده های ترک يا اروپای شرقی برخاسته اند، به مراتب بيش تر و 

 2ات نشان داده است که از هر تحقيق. سخت تر با خشونت مواجه بوده اند
. دختر ترک، لهستانی يا روس، يکی با خشونت خانگی روبرو بوده است

به ويژه اين که زنان خارجی به دليل تنهايی و هم چنين عدم تسلط به 
. زبان، به امکانات و کمک هايی که وجود دارند، توجه الزم را نمی کنند

خشونت خانگی در ميان حال اين رفرم قصد دارد، قاطعانه به جنگ 
برای مثال يکی از مظاهر خشونت خانگی در ميان . خارجی ها برود
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خارجی ها، ازدواج اجباری است که هنوز آمار دقيقی از آن داده نشده 
  .است
اين زنان احتماال خشونت سکسی و تجاوز را بيشتر از :  زنان معلول-ج

ی در اين رابطه زنان غيرمعلول متحمل می شوند و چون هيچ گونه آمار
اغلب اين زنان . وجود ندارد، نمی توان ميزان دقيق آن را تخمين زد

درباره خشونتی که بر سرشان آمده است، يا سکوت می کنند و يا قدرت 
بازگويی آن را ندارند و از همه مهم تر زنان معلول، بخش فراموش شده 

  . نمی شوندجامعه هستند و در بسياری از تحقيق ها اصال در نظر گرفته
بنا بر رفرم هايی که در قانون صورت گرفته، تالش بر اين است در اين 
رابطه به اين بخش از زنان که اساسا در خواب گاه ها و خانه های 

هرچند قانون در حالتی . معلولين به سر می برند، توجه ويژه انجام شود
و که مرد در خانه، سرپرستی همسر معلول خود را به عهده داشته 

مرتکب خشونت می شود و بايد از محل ارتکاب خشونت دور شود، نقطه 
ضعف مهمی دارد و در چنين مواردی، فکری به حال سرپرستی زن نمی 

 درصد خانه های معلولين، بدون مشکل 10بايد توجه داشت که تنها . شود
  .و مانع، زنان معلول را می پذيرند

 خود، يا در کلينيک ها، پزشکان در مطب:  سيستم بهداشت و درمان-د
غالبا اولين اشخاصی هستند که با زنان کتک خورده روبرو می شوند و از 

اما برای اين . اين طريق نقش مهمی در برخورد با خشونت ايفا می کنند
که پزشکان بتوانند نشانه های خشونت را بشناسند و عکس العمل الزم را 

البته بعد از (رد با خشونت انجام دهند و بتوانند سهم خود را در برخو
ادا کنند، می بايست در وهله اول در حرکت اتحاد ) پليس و دستگاه قضايی

در اين رابطه . برای مبارزه با خشونت، شرکت و مداخله فعال داشته باشند
می بايست  ابتدا پزشکانی که در کلينيک کار می کنند و بعد آن هايی که 

  .قرار گيرندمطب دارند، تحت دوره های آموزشی 
در مجموع می بايست برای مبارزه با خشونت و حمايت فعال از خشونت 
ديدگان، هرچه بيشتر در جهت تأسيس  شبکه های کارآ  از مسئولين 
دولتی و نهادهای مددکاری برای زنان و هم چنين خانه های زنان، پيش 

 اما چنين درخواستی فاصله زيادی با نقشه های بزرگی که اکنون. رفت
برای مثال، برای کودکانی که به طور . فقط حرف آن زده می شود، دارد

اين . روزمره شاهد اعمال خشونت بر مادر خود هستند، چه می توان کرد
بخش از خشونت تاکنون از صحنه حذف شده است و صحبتی در باره آن 

مادر : اين داستان رنج آوری است که همواره تکرار شده است. نمی شود
يده همراه فرزند خود به خانه زنان پناه می برد و فردای آن خشونت د

قانون در چنين مواردی . روز، پدر تقاضای ديدن فرزند خود را می کند
از يک سو ممنوعيت تماس به علت خشونت، از سوی . دچار تناقض است

  !ديگر حق تماس با فرزند، تا تصميم دادگاه
شونت ديده وفراری از خانه،  مشکل بزرگ تر اين است که تا کنون زنان خ

در کشور آلمان می توانستند به راحتی در سيستم تأمين اجتماعی وارد 
اما اکنون با . شده و بدون دغدغه مالی به زندگی خود ادامه دهند

که در سيستم تأمين اجتماعی به عمل آمده، هر فردی ) 4هارتس(رفرمی
 حق بيکاری کند که برای ورود در اين سيستم، می بايست ابتدا تقاضای

چنين رفرمی به وضعيت . خود راه درازی تا رسيدن به مقصد در بر دارد
اضطراری اين زنان توجهی نمی کند و به جای اجرای کمک های فوری و 
الزامی به آنان، با ايجاد يک بوروکراسی بسيار سنگين قصد دارد تا 

 کافی است :برای مثال. متقاضی حق بيکاری را به بازار کار جذب کند
يکی از مدارکی که زن برای تقاضای حق بيکاری به آن نياز دارد، در 

  !خانه ای باشد که از آن جا فرار کرده است
کمبود بودجه و ضعف مالی خانه های امن زنان و مراکز مشاوره زنان 

در واقع با توجه به افزايش خشونت . نيز مشکل ديگری ايجاد کرده است
رابطه به تصويب رسيده، بار خدمات چنين مراکزی و قوانينی که در اين 

زيرا اوال . نيز باال رفته و در نتيجه فشار مالی نيز افزايش يافته است
اکنون پليس در بسياری از ايالت های آلمان به محض برخورد با مورد 
خشونت، آن را مستقيما به خانه های امن و مراکز مشاوره وصل می کند، 

شتر از گذشته، جرئت مراجعه به پليس و اعالم ثانيا زنان بسيار بي
اما با تمام اين ها، به علت کمبود . خشونت در خانه را پيدا کرده اند

 خانه به 40 خانه امن، تاکنون تقريبا 400بودجه و فشار مالی، از 
  .تعطيلی کشانده شده اند

  اطريش
ی پيش در کشور اطريش اما، نه تنها قانون اخراج ضارب از خانه، به خوب

رفته، بلکه افزايش بودجه برای مراکز مبارزه با خشونت نيز درنظر 
بودجه مخصوصی نيز جهت تأمين وکيل وروان شناس و . گرفته شده است

. يک شماره تلفن سراسری برای موارد ضروری در نظر گرفته شده است

 نيز قانونی جهت مبارزه با مزاحمت های مداوم 2006از سال 
)stalking (  تصويب رسيده استبه. 

 قانون حمايت از خشونت ديدگان در اطريش 1997از تاريخ اول ماه مه 
اين قانون اساسا بر اين نکته تمرکز داشت که . به تصويب رسيده است

. کسی که خشونت روا می دارد، بايد از محل ارتکاب خشونت برود
ر کردن مقايسه آماری نشان می دهد که تعداد موارد خشونت در خانه و دو

 مورد 7235 مورد به 2673مردان مجرم از خانه سه برابر شده و از 
 مورد اخراج در دستگاه 4000در سال گذشته در وين حدود . رسيده است

 سال از تصويب اين 10اکنون بعد از گذشت . پليس به ثبت رسيده است
 قانون، اثبات شده است که اين قانون در مقايسه با موارد خشونت و ابعاد

  .آن به هيچ وجه کفايت نمی کند
اخراج از خانه اگر همراه با حمايت پليس و دستگاه قضايی و هم 
چنين حمايت مالی از زن و فرزندانش نباشد، به تنهايی ثمری نمی 

به همين دليل در هر يک از ايالت های کشور اطريش، مرکزی . دهد
 همين که پليس. برای پذيرش موارد خشونت، مستقر شده است

مجرم را از خانه اخراج می کند، به يکی از مراکز نام برده اطالع 
به اين . می دهد تا با فرد خشونت ديده ارتباط الزم را برقرار نمايد

ترتيب زنانی که شخصا توانايی الزم را در حفاظت از خود و 
. فرزندانشان ندارند، تحت حمايت فوری اين مراکز قرار می گيرند

 ضروری است، زيرا همواره مشاهده می شود چنين حمايتی بسيار
که حتی بعد از اخراج مرد از خانه، اعمال خشونت بر زن هم چنان 

در حال حاضر بودجه حمايت از زنان خشونت . تکرار شده است
و اين به معنای دو .  درصد افزايش يافته است60ديده به ميزان 

ن خشونت برابرکردن مراکز مستقر در شهرها، جهت حمايت از زنا
  . ديده است

تحقيقات نشان می دهد، قانوٍن دور کردن مردان مجرم از خانه در 
موارد حاد جواب گو نيست و اغلب اين مردان توجه جدی به قانون 
. نکرده و مجددا وارد خانه شده و به آزار و اذيت زن می پردازند

در . در مقابله با چنين مواردی قوانين آلمان بهتر عمل می کنند
لمان قانون صراحت می دهد که در صورت تخطی از اين قانون، آ

در حالی که در اطريش، . فرد مجرم به مجازات محکوم می شود
زنان می بايست از طريق دادگاه، مرد مجرم را وادار به تسليم در 
مقابل قانون کنند و تا چنين امری تحقق يابد و دادگاه تصميم نهايی 

مجرم به بازی موش و گربه با پليس را اعالم کند، اغلب مردان 
  .ادامه می دهند

نقص ديگری که اجرای اين قانون در اطريش دارد، اين است که 
قضات و وکال آموزش ويژه در رابطه با مسئله خشونت خانگی 

کشورهايی که شعبه ويژه مسائل زنان در سيستم پليس و . نديده اند
در . ست می دهنددستگاه قضايی دارند، اغلب نتيجه بهتری به د

چنين حالتی تعداد شکايات عليه خشونت خانگی و موارد اخراج 
  . مجرم از خانه بسيار بيشتر به ثبت رسيده است

 قانون جديدی عليه خشونت، در کشور اسپانيا به تصويب رسيده 
که طی آن، يک مرکز قضايی ويژه به بررسی کليه مواردی که به 

 خانه، طالق و رابطه با خشونت عليه زنان، اخراج مجرم از
در نتيجه اين مرکز قضايی . فرزندان  مربوط  می شوند، می پردازد

تمرکز الزم بر تمام اين موارد را که به يک ديگر مرتبط هستند، 
برای مثال به مردی که . پيدا کرده و بر آن مسلط می شود

همسرخود را کتک می زند، به راحتی حق ارتباط با فرزندانش را 
اما کشورهايی که چنين سيستم متمرکزی ندارند، با . هدنمی د

  .مشکل جدی روبرو هستند
با وجودی که قانونِ  مبارزه با خشونت خانگی و دور کردن مجرم 
از خانه، در نيمی از کشورهای اروپايی به تصويب رسيده است، 
اما همواره تناقض ميان اخراج مرد از خانه و حق شهروندی او 

تنها کشور اطريش . اجرای اين قانون بوده استمانع بزرگی در 
است که پليس حق دارد، فورا و بدون معطلی مرد مجرم را از خانه 

اما بسياری از کشورهای اروپايی مثال ايتاليا و . اخراج کند
دانمارک با وجود تصويب اين قانون، قدرت اجرای آن را به سبب 

  .ساير قوانين متضاد و متناقض با آن ندارند
 6اين مطلب از مجموعه گزارشات مندرج در نشريات اما شماره *)(

 برگردانده 2008 فوريه - ژانويه1 و شماره 2007 دسامبر-نوامبر
  ..شده است

............................................ 
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 اوباما و ايران
نظر سنجی ها نشان ميدهد سه چهارم مردم جهان ترجيح . روشنگری

بی ترديد يک دليل مهم آن اين است که . به کاخ سفيد برودميدهند اوباما 
ی "تغيير"گ های بوش بيزارند و فکر ميکنند اکثريت مردم جهان از جن

که اوباما وعده ميدهد در سياست کشورگشايی کاخ سفيد بويژه در 
اما همه با اين نظر موافق نيستند، و . خاورميانه تحول بوجود خواهد آورد

ه درست باشد فرق نمی کند کدام نامزد به کاخ سفيد اگر نظر اين دست
برود، رژيم اسالمی ايران که يک بار با تاخير در آزادی گروگان ها به 
پيروزی ريگان کمک کرد، ميتواند با پافشاری بر غنی سازی در خدمت 
اهداف تهديدآميز و خطرناک هردو نامزد کنونی رياست جمهوری آمريکا 

ز تفسير الکساندر کابرن از اظهارات اوباما و چکيده ای ا. قرار گيرد
  :جوزف بايدن معاون پيشنهادی اش را ميخوانيد

  صبر کنيد پرده ها باال برود
چنی به ايران در آستانه انتخابات؟ اين هم مثل /پس چه شد حمله ی بوش

آن را روی . اول فکر ميکنيد ماه ها وقت داريد. چيزهای ديگر است
بعد ناگهان فقط چند هفته . ميگذاريد, ردا انجام شودکارهايی که بايد ف,

  ... بعد زمان از دست رفته است. زوقت داريد، بعد چند رو
به نظرم بوش و چنی بيش از آن گرفتار خطاهای شان هستند که وقت 

آنطور که . ولی نگران نباشيد. برای کاری مثل حمله به ايران داشته باشند
هد او و اوباما دارند روی اين مساله حرف های جوزف بايدن نشان ميد

يا . هرچند ممکن است آنها نخست به روسيه اعالم جنگ دهند. کار ميکنند
 . روز اول100ی کارنامه برا. ونزوئال

اين وضعيت ادامه . در ژانويه هم آمريکا مثل اکتبر يک امپراتوری است
  .خواهد يافت

مالی در سياتل با  يک شنبه گذشته جوزف بايدن هنگام جمع آوری کمک
شش ماه نخواهد گذشت که . به حرف من توجه کنيد" لحنی جدی گفت 

جهان اوباما را به آزمون خواهد گذاشت، درست همانطور که در مورد 
ما داريم يک سناتور . جهان نظارت ميکند. جان کندی شاهد بوديم

 ساله را به عنوان رئيس جمهور اياالت متحده انتخاب 47درخشان 
اگر هيچيک از حرف های مرا به ياد نداريد، چيزی را که اکنون . يمميکن

تماشا کنيد، ما يک بحران بين المللی . دارم اينجا ميگويم به خاطر بسپريد
  ". ی اين مردخواهيم داشت، بحرانی درست شده برای امتحان جربزه

ر  من ميتوانم حداقل چهار يا پنج سناريو در اختيا ":بايدن در ادامه گفت
او از خاورميانه و , .شما بگذاريم که ميتواند منشاء اين بحران باشد

 نه اينکه از نظر –و او به کمک نياز خواهد داشت , :روسيه نام برد و گفت
مالی به او کمک شود، ما به آن نياز داريم که شما از نفوذتان استفاده کنيد، 

ز آغاز روشن نخواهد زيرا همه چيز ا. نفوذتان در جامعه، و پشت او بايستيد
  ".بود، اين طور نيست که بوضوح معلوم باشد حق با ماست

منظور بايدن از اين جمله آخر دقيقا چيست؟ با توجه به مضمون کل پاراگرف، 
برای من به اندازه کافی روشن است که او ميخواهد بگويد عليرغم اميد 

 مبنی بر اينکه فزاينده کسانی مثل جمع آوری کنندگان کمک مالی در سياتل
چنی ممکن است از برخوردهای شتابان نظامی عقب /آمريکای بعد از بوش

نشينی کند، پرزيدنت اوباما محکم خواهد ايستاد و وقتش را به چشم غره بازی 
 . با کسانی که ميخواهند او را امتحان کنند، تلف نخواهد کرد

الش کشيده وقتی جان اف کندی نگران بود که ممکن است جربزه او به چ
شود، و بخاطر نگرانی او از اينکه ضعيف به نظر بيايد، بحران برلين در 

ما درست در آستانه جنگ جهانی سوم قرار .  نصيب ماشد1961جوالی 
 . گرفتيم

در مورد ايران، اوباما تندرو . بنابراين هنوز حمله به ايران را کامال رد نکنيد
 .  پاکستان هم چنين استتر از مک کين است، در مورد افغانستان و

سال به نقل از يک منبع اسرائيلی  جوالی ام28بنا بر گزارشی در هاآرتص در 
اوباما در مالقات با اولمرت به او گفت عالقه او به ديدار ايرانی ها برای " 

اگر بعد از آن آنها همچنان تمايلی به تغيير . صدور يک اولتيماتوم صريح است
اقدامی عليه آنها جايزخواهد ن ندهند، آنوقت هرسياست هسته ای شان نشا

  ".بود
، از نظر من ":  را برای من فرستاه، نوشته استمارک شولر، که اين نقل قول

طور  خواهد آورد، درست همان"جفت و جور"اوبامادارد ميگويد مذاکرات را 
اين به نظر من خيلی .  کردند"جفت وجور"که اطالعات را در مورد عراق 

يک اولتيماتوم ميدهيد، بعد اگر طرف تسليم . وش مذاکره ی بوش استشبيه ر
 آبان 7             ".رد، حمله نظامی را شروع ميکنيدنشد و اطاعت نک
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 زنان مک کين،
  نخستين قربانيان خشونت طلبی او

 وقتی مک کين از ويتنام برگشت و ديد کارول می لنگد و آن زن زيبای
يبا بلکه سابق نيست، او را ول کرد و دنبال زنی رفت که نه فقط جوان و ز

 ...هم بود، اما خيلی ثروتمند
ت رسانه ای در طول مبارزه انتخاباتی آمريکا، انحصارا. روشنگری

 مک کين در جنگ ويتنام نوشتند، "درخشان"مکررا در مورد سوابق 
همانطور که سازمان دهندگان کارزار , قهرمان جنگی,بطوريکه عنوان 

برجسته ی او در مقابل انتخاباتی مک کين ميخواستند، به يک امتياز 
اما در اين رسانه ها به ندرت به سوابق رابطه او . رقيب تبديل شد

باهمسرانش و شايعاتی که حتی به اعمال خشونت فيزيکی و کتک زدن 
، ,سياست رسمی,زيرا در . همسر می شود،اشاره شد يا اصال اشاره نشد

ی يعنی تلقی ميشود، اما دوم, سياسی,، ,جدی,، ,عمومی,اولي، امر 
وافشای آن امری غيرمسووالنه و , مساله خصوصی,برخورد او با زنانش 

در سياست که فقط مجله های تابلوئيد و , امرخصوصی,دخالت دادن 
به اين ترتيب است که حق زن . وبالگ های غير معتبر به آن دست ميزنند

قابل توجه اينکه بسياری از زنان نخبگان . قربانی سياست قدرت ميشود
اسی خود نيز برای برخورداری از مواهب قدرت و ثروت، روی ستمی سي

: و اين هشداری است برای جنبش زنان. که برآنها ميرود پرده می کشند
اگر قرار است از حقوق زنان دفاع شود، خيلی نميتوان به زنانی اتکاء 
کرد که چيزهای زيادی دارند که ميترسند با دفاع قاطع و همه جانبه از 

 . ن آنها را از دست بدهندحقوق ز
خصوصي، سياسی است , به هرحال چون بنا بر شعار آشنای فمينيستي، 

، ما برای شناخت مردی که روزهای نهايی انتخابات رياست جمهوری را ,
از نظر آنها , غير معتبر,طی ميکند به همان وبالگ های غير انحصاری و 
کابرن و جفری سنت کلر مراجعه ميکنيم و چکيده ای از مقاله الکساندر 

مقاله آن ها يک نکته ديگر . دو روزنامه نگار برجسته را مطالعه ميکنيم
برخالف تبليغات ضد غربی مالها در : را به خوبی به نمايش می گذارد

مورد بی بندو باری ناشی از آزادی زن در دموکراسی های غربي، ارزش 
 حتی شخصيت هايی های اخالقی در اين جوامع آنقدر ريشه دار است که

مثل ريگان ها که در سياست نماد بی اعتنايی به حقوق برابر انسان های 
روی زمين بودند، هرگز نتوانستند مک کين را به خاطر برخورد ضد 

 ***      .انسانی با همسرش ببخشند
. فرهنگ سياسی آکادمی نيروی دريايی آناپليس شخصيت مک کين را شکل داد

غير قهرمانی آن دوره روی مست بازی و افتادن دنبال خاطرات خود او بخش 
همسرش اولش کارول در آناپليس وقتی مالقات کرد که . دختران متمرکز است

کارول همسر اولش را به خاطر او . با دارو دسته ای از اين قبيل پرسه ميزد
ترک کرد و دوفرزندی را که از او داشت با خود آورد، به زودی از مک کين 

در همين دوره مک کين . شد و فرزند سوم سيدنی را به دنيا آوردحامله 
سرکشی را آغاز ميکند و روابطی با زنان ديگر برقرار کرده و به پای ثابت 

 . پارتی ها و ترتيب دهنده آن تبديل شد
ده ماه .  داوطلبانه به عنوان خلبان بمب انداز به ويتنام رفت1966در اواخر 

تند و خودش پنج سال و نيم به عنوان زندانی جنگی بعد هواپيمايش را انداخ
 . در ويتنام بود

در . کارول که قبال يک مانکن بود با سه بچه اش در آمريکا زندگی ميکرد
 وقتی به مالقات پدرو مادرش ميرفت تا هدايای عيد را به 1969کريسمس 

 آنها بدهد ماشين اش روی جاده يخی لغزيده به يک درخت خورد و خودش از
پنجره به بيرون پرتاب شد و تا او را پيدا کنند چند ساعت روی برف ها افتاده 

 . بود
لگن اش شکسته و پاهايش . تصادف عواقب بسيار بدی برای کارول داشت

طوری خرد شده بود که جراحان مجبور شدند بخش های بزرگی از استخوان 
کم و بيش برای هميشه پای او را بردارند، پنج اينچ از قد او کاسته و لنگان و 

کارول حاضر نشد حتی يک کلمه در اين مورد به مک کين . گرفتار درد شد
ميلياردر [راس پروت . بنويسد، می گفت او به اندازه کافی گرفتاری دارد

 . مخارج پزشکی او را می پرداخت] آمريکايی و زمانی کانديدرياست جمهوری
 گفته دوستان از ديدن تغيير  به آمريکا برگشت، به1973وقتی مک کين در 

شد و طولی نکشيد که با دنبال زنان ديگر افتادن , وحشت زده,ظاهر همسرش 
راس پروت مک کين را با ريگان که آنزمان . برای خودش راحتی فراهم کرد

شدند فرماندار کاليفرنيا بود آشنا کرد و ريگان و همسرش نانسی شيفته کارول 
 . و هزينه او را تقبل کردند

 خود بود با سيندی هنسلی وارث 40 مک کين که در سال های 1979در 
آنها در يک .  سال داشت آشنا شد25امپراتوری آبجوی هنسلی که آنموقع 
او يک ,سيندی به خاطر می آورد که . کوکتل پارتی همديگر را مالقات کردند

ی اين مرد تيپ ناجور"با خودم فکر ميکردم . جوری دنبال من افتاده بود
مک کين , .، يک طوری سعی ميکردم خودم را از دستش خالص کنم"است



 7

او را به واشينگتن دعوت و با او رابطه برقرار کردو به . دنبال هنسلی افتاد
 . طور ناگهانی به کارول که شوکه شده بود خبر داد که ميخواهد از او جدا شود

در آوريل همان .  آغاز کرد1980مک کين زندگی اش با کارول را درژانويه 
  . سال از کارول جدا شد و يک ماه بعد با سيندی ازدواج کرد

دوستان کارول از برخورد مک کين با همسرش که در سال های زندانی بودن 
ريگان ها . او خانه اش را روشن نگاه ميداشت، به شدت نفرت زده شده بودند

ان امسال به نانسی ريگ. هرگز او را نبخشيدند و محکم پشت کارول ماندند
طالق من از کارول که ,مک کين يادآوری کرد . زحمت نامزدی او را تاييد کرد

نانسی به خصوص از . مورد عالقه ريگان ها بود رابطه ما را عوض کرد
دست من ناراحت بود و بعد از اينکه به کنگره آمدم چند باری که او را ديدم 

 , .نارضايتی اش را آشکارا نشان داد
راس پروت که هزينه های , :  امسال در ديلی ميل نوشت8ر در شارون چرچ

پزشکی او را طی تمام آن سال ها پرداخت معتقد است هم کارول مک کين و 
هم مردم آمريکا طعمه مردی شده اند که حتی با معيارهای سياست مدرن بطور 

مک کين يک فرصت طلب , او ميگويد . غيرعادی متقلب و بيرحم است
بعد از اين . او هميشه دنبال جلب توجه و خود نمايی بوده است. کالسيک است

از اين رو مک کين او را دور انداخت . که به آمريکا برگشت، کارول می لنگيد
  , .و با يک دختر روی پوستر که پول هنگفتی داشت عوض کرد و بقيه ماجرا

چرچر همچنين حرف های تد سمپلی که عضو نيروهای ويژه بود را نقل 
 سال از نزديک کار مک کين برای کسب موقعيت 20من نزديک , : يکندم

من به شما ميگويم . اين مرد يک چيز ناجوری دارد. حرفه ای را دنبال کرده ام
او وقتی به ميهن برگشت و ديد کارل ديگر آن زن . فريبکاری: آن چيز چيست

ه روابط زيبايی نيست که پشت سرخود به جای گذاشته بود، تقريبا بالفاصل
عاقبت . همه اطرافيانش اين را ميدانستند. کناری با ديگران را آغاز کرد

در آن لحظه مک . او جوان و زيبا و بسيار ثروتمند بود. سيندی را مالقات کرد
. کين بی درنگ کارل را ول کرد و دنبال کسی رفت که فکر ميکرد بهتر است

. آب و تاب حرف ميزنداين آدمی است که درمورد شخصيت خودش اينهمه با 
اگر شخصيتی در آن ازدواج اول وجود . يک حقه باز است. او شخصيت ندارد

 , .داشت، تماما از آن کارول بود
اصرار سيندی برای اينکه به فونيکس برگردد بخشا به خاطر اين بود که 
بسياری از افراد محفل دور وبر جان در واشينگتن با سردی با او برخورد 

يندی نه فقط ترتيب پرداخت هزينه های پزشکی کارل را فراهم س. ميکردند
 از مک کين حمايت مالی 1982کرد، بلکه در انتخابات کنگره در آريزونا در 

کرد زيرا ريگان ها با نفوذ در کميته ملی جمهوريخواهان بودجه کمک به او 
 . را قطع کردند

جان بيشتر در . نداز اين ببعد جان وسيندی با فاصله با هم زندگی کرده ا
دراين زمان است . واشينگتن بود و سيندی در فونيکس نزديک پدر و مادرش

که سرانجام آن به رسوايی [که رابطه آنها با چارلز کيتينگ شروع ميشود
، از نخستين رسوايی های مالی پيش درآمد 1989در ,  کيتينگ5, مشهور 

تور مرتبط با پرونده  سنا5بحران اخير مالی منجر شد که مک کين يکی از 
سيندی در [مک کين گناه اين رسوايی رابه گردن سيندی می اندازد]. ر.بود

دو پزشک ] ر.چارچوب مسايل خيريه مذهبی با کيتينگ ارتباط برقرار کرده بود
اورژانس در فونيکس در مصاحبه با کانترپانج ميگويند در اين زمان است که 

يم کبودی روی بدن، به بخش نخستين مراجعه سيندی مک کين با عال
 .اورژانس بيمارستان فينيکس صورت ميگيرد

که با اعمال , دور چشم کبود و خراش , :در گزارش پزشکی نوشته شده بود
، 1993 و 1988طی پنج سال بعد يعنی بين . خشونت فيزيکی تطابق دارد

سيندی حداقل دوبار ديگر با همين عاليم و آسيب ها به بخش اورژانس 
 . عه ميکندمراج

احتماال از سرتصادف نبود که درست در همين دوره سيندی به قرص های 
 و Percocet قرص 20او روازانه . مسکن حاوی مواد مخدر معتاد شد

Vicodin ميخورد که نسخه آن بطور غيرقانونی توسط پزشکی در AVMT 
] ر. بنياد خيريه پزشکی که خود سيندی به تاسيس آن کمک کرده است[

وقتی يکی از کارکنان اين موسسه از نوشتن نسخه های . ته ميشدنوش
. غيرقانونی با خبر شده و آن را به مدير عامل گزارش داد، او را اخراج کردند

او مساله را به اداره کنترل تجويز داروها گزارش دارد و تحقيقات در اين باره 
 . شروع شد

اد به دارو مراجعه و ادعا سيندی برای معالجه خود به يک مرکز در مان اعتي
کرد اعتيادش به اين داورها به خاطر درد پشت و استرس ناشی از محاکمه و 

اعتياد سيندی برای . ,کيتينگ در زندان مرد,. محکوميت کيتينگ بوده است
خانواده سيندی که رابطه نزديک تر با او . مک کين يک خبر تکان دهنده بود
 . ای کمک به او تالش هايی کرده بودندداشتند از ماجرا مطلع بوده و بر

نمونه ای که روانشناسی ترسناک مک کين را به خوبی نشان ميدهد، تعريفی 
تعريف رايج در ميان .  به دست داد80است که او از يک جوک شايع در دهه 

در سقوط يک هواپيما در جنگلی در آفريقا تنها يک ميهماندار : مردم اين بود
ک ميمون را می بيند و ميمون او را به مترس خود تبديل او ي. زنده می ماند

وقتی سرانجام ميهماندار به خانه بر ميگردد اين ماجرا را برای . ميکند
, .اين خيلی وحشتناک است,:دوستش به او ميگويد. دوستش تعريف ميکند

او نه زنگ ميزند، نه . آره خيلی وحشتناک است, :ميهماندار تصديق ميکند
 , .دنامه مينويس

 برای روزنامه توسکان 1986 اکتبر 27مک کين اين جوک را در 
اين را : مک کين, : سيتيزن به اين صورت خشونت آميز تعريف ميکند

شنيده ايد؟ يک گوريل در خيابان به زنی حمله ميکند، او را آنقدر ميزند 
که بيهوش ميشود، به او چندين بار تجاوز ميکند و رهايش ميکند تا 

قتی سرانجام زن به هوش می آيد وسعی ميکند حرف بزند، و. بميرد
دکتر که روی او خم شده بود ميشنود که او رضايت و حسرت آه 

 , آن ميمون جذاب کو؟, :ميکشدو با صدای ضعيف سوال ميکند
برخورد تند مک کين با سيندی سرانجام در مقابل عموم هم آشکار 

انتخابات شرکت کند،  که مک کين ميخواست در 1992در سال . ميشود
سيندی همراه مشاوران انتخاباتی مک کين، داگ کول و وس گولت او را 

در ميانه کارزار سيندی با . در يک کارزار انتخاباتی همراهی ميکند
اينجا داره کم , : شوخی دست به موهای مک کين ميکشد و ميگويد

: مينويسد, مک کين واقعی , کليف شکتر در کتابش , .پشت ميشه
حداقل من با آرايش مثل , : صورت مک کين قرمز شد و در واکنش گفت

بعدا مک کين به سه * ,cunt...يک فاحشه ماله کشی نمی کنم،
و در مورد واکنش , خبرنگار آريزونا که شاهد اين صحنه بودند 

روز : در توضيح اين واقعه گفت, انفجاری مک کين هيچ گزارشی ندادند
 . درازی بود

: ن مينويسد يک خبرنگار آسوشيتد پرس به او گفته استشکتر هم چني
 Redجا ن مک کين راميديد در خيابان های مخصوص روسپی ها, 

Light District روابط خودش با ويتنامی ها را ,  پرسه ميزند تا
مک کين ها در : و تعدادی خبرنگار ديگر به شکتر گفتند, .نرمال کند

بارزه انتخاباتی اخير سيندی بيشتر واقع با هم زندگی نمی کنند و تا م
 2007در سال , .وقتش را با دخترش بريجيب در سان ديگو ميگذراند

حاال چند روز در ماه , : يک خبرنگار در سن ديه گو از سيندی پرسيد
 , .دو يا سه بار. نه خيلی زياد, : سيند ی گفت, .شوهرتان را می بينيد

ی آنها را موقتا با هم جور کرد در اوايل پاييز امسال وقتی حوادث سياس
کارکنان انتخاباتی مک کين . مچ و بازوی سيندی باندپيچی شده بود

شايد اين طور . توضيح دادند که علت آسيب ناشی از دست دادن ها ست
کتک , :از طرف ديگر مک کين در تابستان امسال به تمسخر گفت. باشد

 , . زدن زنم را از چند هفته پيش کنار گذاشتم
در ماه فوريه نيويورک تايمز . ال گذشته برای سيندی سال سختی بودس

در مقاله ای طوالنی از روابط مک کين با يک البيست بلوند جوان به نام 
ايندو .  پرده برداشت2000ويکی ايسمان در جريان مبارزه انتخاباتی 

در يک جت خصوصی متعلق به کارفرمای آيسمان مستمرا پرواز 
جوان مک کين را متقاعد کند از منافع شرکت در کميته ميکردند تا زن 
ماجرا آنقدر مشاوران انتخاباتی مک کين را وحشت . مجلس دفاع کند

زده کرده بود که دستور دادند ورود البيست جوان به دفتر مک کين را 
در يک کنفرانس مطبوعاتی بعد از اين گزارش، قيافه . ممنوع کنند

 در اعماق فکر خود به دستورات معلم شايد. سيندی سخت گرفته بود
چون برخی ازافرادی که در محافل يوگای سان ديگو . يوگا فکر ميکرد

 . کار ميکنند ميگويند يوگا منبع تسلی برای وارث آبجوی هنسلی است
*cunt کلمه عاميانه برای واژن زن است که به عنوان فحش عاميانه 

 138 آبان 11      .و مردساالرانه به کار گرفته ميشود

 …………………………………… 
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 چگونه اين  ياوه های بی مغز
 بر واشينگتن سلطه يافتند؟

 ).George Monbiot( جورج مون بيوت
 .2008 اکتبر 28.روزنامه گاردين

انحطاط ذکاوت و يادگيری در سياست در آمريکا ، محصول يک سلسله 
  .تراژدی های بهم مرتبطی است

چگونه پروژه آنها به .ريکا ، متفکرين بزرگی بودندپدران بنيانگذار آم
  امثال جورج بوش و سارا پولين انحطاط يافت؟

چگونه گذاشتند که چنين چيزی رخ دهد؟ چگونه سياست در آمريکا تحت 
سلطه کسانی در آمد که از جهالت فضيلتی ساخته اند؟ آيا اين جزو امور 

شر  ، بمدت دودور بر پست خير بود که بگذارند نزديک ترين فاميل زنده ب
رياست جمهوری تکيه زند؟ چگونه کسانی چون سارا پولين و دان کويل 
و ديگر کله پوک های ياوه ای نظير آنها در جايگاهی باشند که اکنون در 

 به 2008آن قرار گرفته اند؟ چگونه تجمعات جمهوری خواهان در سال 
اک اوباما مسلمان و محل جيغ وداد يک مشت جاهلی تبديل گرديد که بار

  تروريست است؟
من مانند بسياری از افراد ديگر در اينسوی اقيانوس ، در مورد سياست 

آمريکا عاليترين دانشگاه های جهان را دارد .در آمريکا دچار ابهام هستم
آمريکا بر اکتشافات .و هوشمند ترين مغز های جهان را بخود جلب می کند

و ثروت و قدرت آن بر کاربرد دانش در علم و پزشکی حکومت می کند 
با اينهمه ، در بين ملت های پيشرفته جهان ، باحتمال بجز .استوار است

استراليا ، تنها کشوری است که آموزش و ياد گيری در آن ، مشکل 
  .سياسی بزرگی بشمار ميرود

فرانکلين .در قرن گذشته در اين مورد استثنائاتی وجود داشته است
کندی و بيل کلينتون ، روشنفکر گرائی خود را با مردم .اف.روزولت ، جان

عادی پيوند زدند و از بال در گذشتند ، ليکن االدی ستيونسن ، آل گور و 
بعنوان نخبگان مغزی توسط رقبای خود بعقب رانده شدند ،  جان کری ،

شايد ! گوئی نخبه مغزی بودن ، شرط بازدارنده رئيس جمهورشدن بود
 برای سقوط هوشمندی سياسی ، پاسخ رونالد ريگان به لحظه تعيين کننده

بود که در آن کارتر با تپق 1980جيمی کارتر در مناظره انتخاباتی در 
ريگان .زدن و با اطناب کالم ، فوايد بيمه بهداشت ملی را توضيح ميداد

بر نامه بهداشت ريگان "! باز هم تکرارکن" تنها با يک تبسم جواب داد 
يوه کارتر به تفصيل آنرا بيان کند ، بسياری از اگر ميخواست بش

اما او فورمولی برای در رفتن از .آمريکائيان را بوحشت می انداخت
  .موضوعات سخت و کرم کتاب جلوه دادن مخالفين خود پيدا کرد

پدران بنيانگذار جمهوری ، بنجامين .ولی هميشه چنين نبوده است
ن ، جان آدامز و آلکساندر فرانکلين ، توماس جفرسون ، جيمز ماديسو

ونيازی برای . هاميلتون ، در زمره بزرگترين متفکرين عصر خود بودند
چه شد که پروژه ای که آنها را . پنهان کردن اين واقعيت نيز نداشتند

  انداخته بودند ، به جورج بوش و سارا پولين منتهی گرديد؟   
نی جاهل توسط سياستمدارا: از يک نظر ، جواب آن بسيار ساده است 

ورشکستگی  آموزش در آمريکا همانند .مردمی نادان انتخاب می گردند
در قدرتمندترين . سيستم بهداشت در آن کشورشهره عام و خاص است

ملت روی زمين ، از هر پنج نفر آدم بالغ معتقد است که خورشيد بدور 
ه  در صد از مردم باور دارند که تکامل بواسط26تنها ! زمين می چرخد

دو سوم از جوانان بالغ نمی توانند محل . انتخاب طبيعی انجام می گيرد
دو سوم از رآی دهندگان آمريکا نمی . عراق را در نقشه جغرافيا پيداکنند
،  ساله در آمريکا15رياضيات افراد . توانند سه قوه حکومتی را نام ببرند

 24ديف  کشور سازمان توسعه و همکاريهای اقتصادی ، در ر29در بين 
 :ولی خود اين مساله بر ابهام بيشتر می افزايد. قرار دارد

چگونه اينهمه شهروندان آمريکا اين چنين خرفت  و اينهمه 
  دچار سوء ظن نسبت هوشمندی و خرد شده اند؟

تا آنجائی که من "  عصر خرد گريزی آمريکا" کتاب سوزان جکوبی بنام 
جکوبی نشان می . ه را می دهدخوانده ام ، کاملترين توضيح در اين زمين

دهد که انحطاط سياست در آمريکا ، محصول يک سلسله تراژدی های بهم 
  . مرتبطی بوده است

 !مذهب: يکی از اين موضوعات ، برای ما هم آشنا و هم روشن است
! بويژه مذهب بنيادگرا، از انسان يک موجود خرفت و ابلهی می سازد

 جهان ، تنها کشوری است که در آن آمريکا در بين کشور های ثروتمند
  .بنياد گرائی مسيحی هم و سيعا اشاعه دارد و هم در حال نضج است

جکوبی نشان می دهد که اين ضد عقالنی بودن ، زمانی دليل خاص خود 
، " بنياد انواع"مثال در طول نخستين سال های بعد از انتشار . را داشت

 که تئوری انتخاب طبيعی را رد آمريکائی ها برای خود دليل خوبی داشتند
از همان . کرده و با سوء ظن  نسبت به روشنفکران غير مذهبی نگاه کنند

ابتدا ، تئوری داروين در آمريکا با يک فلسفه بيرحمی درهم آميخته بود 
نويسنده انگليسی هربرت اسپنسر ، "  داروينيسم اجتماعی " که اکنون به 
 از طريق کمک های مالی آندريو نظريه هربرت اسپنسر ،.معروف است
راکفلر و توماس اديسون در روزنامه های پر خواننده .دی.کارنگی ، جان

بشدت  پر و بال داده می شد و اين ايده راتبليغ می کرد که ميليونر ها از 
حکومت با ! طريق انتخاب طبيعی در هرم باالی جامعه قرار گرفته اند

ن مردم نا مناسب در اين انتخاب مداخله خود ، مانع از ريشه کن کرد
نابرابری های عظيم اقتصادی ، ! طبيعی ،و با عث تضعيف ملت می گردد

  !هم قابل توجيه وهم ضروری است
بعبارتی ديگر ، داروينيسم از حيوانی ترين شکل اقتصاد ليبرال غير قابل 

چه . بسياری از مسيحيان بحال تهوعی واکنش نشان دادند.تشخيص گرديد
 آميز است که نظريه ای که يک قرن پيش توسط بنيادگرايان سر نيشخند

شناسی مثل ويليام جنينگ برايان رد شده بود ، اکنون به هسته مرکزی 
بنياد گرايان . انديشه  اقتصادی مسيحيان دست راستی تبديل شده است

عصر جديد ، تئوری علمی داروين درمورد تکامل را رد کرده و در مقابل 
ليکن داليل بس مهمتر . ب داروينيسم اجتماعی طرفداری می کننداز دانش کاذ

آمريکا در انتقال . ديگری برای انزوای روشنفکری بنيادگرايان وجود دارد
. کنترل آموزش بر عهده شهرداری های محلی ، شاخصتر از ديگران است

آموزش  در ايالت های جنوبی ، زير سلطه نظريات يک اشرافيت جاهل مزرعه 
:" جکوبی می نويسد .  قرار گرفت و حفره بزرگ آموزشی گشوده شدداران

در جنوب می توان گفت که فقط  يک کوری فکری تحميل گرديد تا مانع از ايده 
  ".  هائی شود که نظم اجتماعی را مکن است مورد تهديد قرار دهد

که اکنون بزرگترين فرقه مذهبی در آمريکا " کنوانسيون بابتيست جنوب" 
ژاد ها ، با همپاله های خود در  ميرود، نسبت به بردگی و جدائی نبشمار

. در آپارتايد آفريقای جنوبی قابل مقايسه است" کليسای اصالح شده هلندی"
کنوانسيون بابتيست جنوب ، بيش از هر نيروی ديگری در احمق نگهداشتن 

 ، اين کليسا تالش کرد که با 1960در سال های . جنوب نقش داشته است
بوجود آوردن مدارس و دانشگاه های خصوصی مسيحی ، مانع از فرآيند لغو 

اکنون يک محصل می تواند از مهد کودک تا دانشگاه را . جدائی نژاد ها شود
اعتقادات بابتيست .بدون قرار گرفتن در معرض يک آموزش سکوالر طی کند

بررسی .جنوب ، در مدارس عمومی نيز همچنان بقوت خود باقی است
 در دانشگاه تکزاس نشان می دهد که از چهار نفر از 1998وهشگران در پژ

معلمين زيست شناسی در مدارس، يک نفر معتقد بوده است که انسان ها و 
اين تراژدی با . دايناسور ها هم زمان باهم در روی زمين زندگی ميکردند

نکن آبراهام لي. آموزی تقويت شده است -شيفتگی مفرط آمريکائی ها به خود
هميشه از اينکه نتوانسته بود از يک دوره آموزش رسمی برخوردار شود 
متاسف بود ، با اينهمه ، بار ها و بارها عدم تحصيل رسمی او بعنوان شاهدی 

برای : بر عدم ضرورت آموزش رسمی  فراهم شده از طرف دولت نقل ميشود
 داشته موفق شدن ، آدم فقط بايد عزمی قاطع و فردگرائی خشن و مفرطی

شايد اين امر در زمانی که جنبش های واقعی خود آموزی ، نظير آنچه . باشد
شکل گرفت ، و بصورت " کتاب کوچک آبی" که در اوايل قرن بيستم بر حول

در عصر اطالعات ، چنين . مد رايجی در آمد،  می توانست مثمر ثمری باشد
  .نسخه ای چيزی جز آشفته فکری نيست

ئی مذهبی ، شايد دليل مهم ديگر در مبارزه روشنفکران در اضافه بر بنياد گرا
الس . هنگام انتخابات اين باشد که روشنفکری معادل بر اندازی شمرده ميشود

زدن کوتاه مدت متفکرين با کمونيسم در مدت ها قبل ، بعنوان حربه ای برای 
با تقري. کمونيست جلوه دادن روشنفکران در اذهان عمومی بکار گرفته ميشود

حمله " نخبگان ليبرال" هر روز ، کسانی چون راش ليمباف و بيل اوری، به 
لولو خر خره های کله تيز از کره . ميکنند که انها آمريکا را نابود می کنند

مريخ آمده ای که ميخواهند آمريکا را بر اندازند، برای انتخاب ريگان و 
ری ، نظير نئوکون نخبگان واقعا روشنفک. جورج بوش اهميت حياتی داشتند

ها که پاره ای از آنها کمونيست های پيشين بودند و بر دور جورج بوش حلقه 
زده اند ، توانستند ستيز سياسی را به ستيز بين آمريکائی های عادی و 

هر گونه تالش برای . روشنفکران زياد تحصيل کرده جين پوش تبديل سازند
  . ان نخبه گرائی تکفير ميشودچالش با نخبگان دست راستی ، با مهارت بعنو

ولی آنها در صورت . اوبا ما ميتواند خيلی از چيزها به آمريکا عرضه کند
تا زمانی که سيستم آموزشی آمريکا زير .پيروزی وی ، بيکار نخواهند نشست

و رو نشده است و يا بنياد گرائی مذهبی رخت بر نبسته است ، برای آدم هائی 
ن در سياست ، فرصت و ميدان خواهد بود که بر مثل جورج بوش و سارا پولي

 ترجمه هدايت سلطان زاده                    !   جهالت خود فخر می کنند

……………………………………  
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  جنبش کفايه و
 به عرصه مبارزات اجتماعی درمصر بازگشت چپ

   حيدر جهانگيریبرگردان                            
ماهنامه » نشرچپ«بيورک لوند، يرای مطلب زير ضميمه توسط آقای َپر

 . تهيه شده است2008اعضای حزب چپ سوئد شماره  دوم ، آپريل سال 
  :در آدرس اينترتی زير قابل دسترسی می باشد ،مطلب اين

http://www.vansterpartiet.se/component/option,co
m_docman/task,cat_view/gid,409/dir,DESC/order,

date/Itemid,327/limit,5/limitstart,5/ 
 ژانويه يک هيئت پارلمانی از کمسيون فرهنگی 15-18در طی روزهای 

  .پارلمان سوئد  از کشور مصر ديدن کرد
 تور بيورن بيورن لوند، از حزب چپ سوئد يکی از اعضای هيئت پارلما 
نی  در اين سفر بود، وی از اين موقعيت استفاده کرده و با تامار وجويه، 

طالعات سوسياليستی مالقات کرد تا بتواند از وضعيت جنبش از مرکز م
  . چپ در مصر آگاهی الزم را بدست آورد

ای  تامار وجويه از مرکز مطالعات  ه نوشته زير ترجمه  ديدگاه
سوسياليستی مصراست که در ديدار با  تور بيورن بيورن لوند در رابطه 

  . با جنبش چپ در مصر مطرح نموده
برداشت من از اوضاع سياسی مصر اين است که : دتوربيورن ميگوي

دولت تالش دارد با ايجاد محدوديت و کنترل برای مخالفين تآثير مبارزات 
آنان را به حداقل برساند و اگر چنانچه  اپوزسيون از اين محدوده تجاوز 

  . کند  با دستگيری انبوهی از آنان اوضاع را به حالت آرام بازگرداند
ورن بيورن لوند، چپ سوئد به دو دليل بايد توجه بيشتری به عقيده توربي

را معطوف مصر نمايد، اول بمنظور تاثير بر رعايت حقوق بشر و 
دمکراسی در آن کشور و دومآ بدليل ارتباط و تاثير گذاری مصر بر 

  .کشورهای منطقه و بويژه مجادله فلسطين و اسرائيل
ب چپ و جنبش های توربيورن در مورد زمينه های همکاری بين حز

هم جنبش کفايه که خود از احزاب و جريانات : اجتماعی در مصر می گويد
مختلف تشکيل شده و هم جنبش چپ مصر که از نيروهای محرکۀ جنبش 
کفايه هستند زمينه مطلوبی برای همکاری هستند، او اضافه می کند ، ما 

با بخشی از امروز با جبهۀ آزاديبخش فلسطين ارتباط داريم، اين جبهه 
در کنار آنان ما ميتوانيم شناخت بهتری . جنبش چپ مصر همکاری دارد

از اوضاع خاورميانه بدست آوريم و در ضمن برای حزب چپ هم نيز مهم 
  .است که شبکه ارتباط خود را گسترش دهد

تامار وجويه، از مرکز مطالعات سوسياليستی مصر، نيزبه ارتباط مستحکم 
  .ار استچپ مصرو اروپا اميدو

تامار می گويد بدليل شرايط ويژه کشور مصر اين پيوندها برای ما بسيار 
اظی در مقابل مهم است،زيرا همبستگی بين المللی در مواقعی بمثابه حف

  اصل مطلب                   . سرکوب عمل می کند
  .چپ مصر به ميدان مبارزه باز ميگردد                             

رگری مصر در مبارزات جاری برعليه دولت آنکشور قدرت می  جنبش کا
  . يابد

برطبق گزارش اتحاديه کارگران مصر، فقط در بخش صنايع در هفته های 
 جنبش کارگری مصر  بيست و هفت حرکت اعتراضی را 2008اول سال 

  .سازمان داده است
 سال جنبش های اجتماعی در کشور مصر بود، بزرگترين 2007سال 

  در اين کشور 40اعتصابات و اعتراضات کارگری بعد از دهه موج  
ازعالئم بارز بازگشت جنبش کارگری به ميدان مبارزه است، اين حضور 

  .  اميد به آينده را در نزد فعالين چپ  مصر تقويت کرده است
 از مرکز مطالعات سوسياليستی معتقد است که امروز تمامی ،تامار وجويه

مطرح است در ارتباط با جنبش های اجتماعی و آنچه در سطح جامعه 
  .جنبش کارگری است

ما بر سر يک دو راهی تعيين کننده قرار گرفتيم ، سئوال :  او می گويد
اساسی اين است که آيا اين اعتراضات اجتماعی و اعتصابات کارگری می 

  تواند خود را به يک جنبش سياسی منظم و پيوسته مبدل سازد؟
مدتها تحت پوشش برخوردهای سرکوبگرانه عرصۀ سياسی مصر 

حاکميت با جنبش اخوان المسلمين بود، جنبش اخوان المسلمين و توده 
  .های هواخواه اين جنبش  ميدان داران حرکت های اعتراضی بودند

با آغاز سال دوهزار برای اولين بار پس از مدت ها جنبش پراکنده چپ 
  .شروع به رشد و نمو می نمايد

نتفاضه فلسطينان اغلب به مثابه عامل راديکالسم نسل جوانان دور دوم ا
در خاورميانه تلقی می شود و نيز از ميان اعتراضات ضد جنگ عراق در 

 .،متولد شد)ديگر بس است( جنبش کفايه 2004طول سال 

کفايه از اتحاد گروهای اپوزسيون وفعالين مستقل حول مخالفت با 
 انتخابات رياست جمهوری مصر شکل کانديداتوری مکّررحسنی مبارک در

گرفت، حسنی مبارک پس از چهار دوره در پست رياست جمهوری اکنون 
با ) ديگر بس است(جنبش کفايه . برای پنجمين بارکانديد شده بود

تظاهرات گسترده خود رژيم پليسی  وسرکوبگر مصر را به چالش کشيده 
  .و تابوی اعتراضات علنی به حسنی مبارک را شکست

هم .  به اوج خود رسيد2005ين تظاهرات و اعتراضا ت در طول سال ا
زمان با اعالم سيا ست جديد آمريکا در خاورميانه   ونيز فشار آمريکائی 
ها در جهت رفورم های دمکراتيک در دولت های تحت سلطه اش دراين 
منطقه، برای اولين باربه افراد ديگری نيز اجازه داده شد که کانديدای 

اما در ماه نوامبر همان سال و درپی احراز . ياست جمهوری شوندپست ر
 کانديدای وابسته به جنبش اخوان المسلمين برای نمايندگی در 88موفقيت 

با دستگيری آقای ايمان . پارلمان مصر، تحّمل رژيم مبارک  به پايان رسيد
نور کانديدای ليبرال که با احراز هفت در صد آرا ی به صندوق ريخته 

ده نزديک ترين ارقام به تعداد آراء حسنی مبارک را در يک انتخاباتی با ش
تعداد معدود شرکت کننده و تقلبات گسترده، کسب کرده بود، نشان آشکار  

سرکوب پليسی . درمصر بود) سفارشی(ازپايان عمرکوتاه بهار دمکراسی 
القه شدت يافت ،به مرور از تعدد تظاهرات جنبش کفايه کاسته شد و نيز ع

  .مطبوعات در درج اخبار جنبش نيز فروکش کرد
: تامار وجويه که خود عضو کميته هماهنگی  جنبش کفايه  است می گويد

جنبش کفايه هنوز فعال است اما اين جنبش نقش اساسی خود را در طی 
 و زما نی که سياست جديد خاورميانه ای  اعالم 2004/2005سال های 

 فضای سياسی مصر بوجود آورده بود، شده آمريکا گشايشی جزئی در
ايفا نمود، اما برخالف ادعای دولت رياکار مصر اين جنبش ابزار دست 
آمريکا يی ها نبود، با قدرت يابی جنبش حماس در انتخابات 
فلسطين،جنبش کفايه با بحران مواجه شد زيرا آمريکا در پی پيروزی 

رفرم های دمکراتيک خود برای خاورميانه دست حماس کامال از سياست 
کشيد و در پی آن رژيم مصر آزادی کامل برای سرکوب مخالفين خود را 
بدست آورد، تمار وجويه همچنين  دليل ديگر بحران در جنبش کفايه را در 
اين می داند که اين جنبش هرگز نتوانست به يک جنبش اعتراضی توده 

ش کفايه ، به جای اينکه خواسته های خود ای  تبديل شود، زيرا که جنب
را به حوزه اجتماعی  و اقتصادی گسترش دهد حوزه های که توده ها در 
زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند خواسته خود را حول مسائل 
سياسی مربوط به انتخابات رياست جمهوری و تغيراتی در قانون اساسی 

عدم موفقيت اين جنبش در تبديل شدن معطوف داشت و اينرا تامار، دليل 
  .اين حرکت به جنبش توده ها می داند

 تحليل گران بسياری از جمله نشريات 2006در طول پاييز :تامار ميگويد
دولتی در فکر اعالم مرگ و پايان کار جنبش کفايه بودند اما درست در 
، همين زمان جنبش نوين و بسيار عظيمی  در مقابل دولت قد بر افراشت

 سی هزار کارگر در يک کارخانه نساجی 2006در روز هشتم دسامبر 
دولتی درمنطقه  محل الکبری دست از کار کشيدند، اين بزرگترين اعتصاب 

 بود اين اعتصاب پس از سه روز  موفق شد به اغلب 1994بعد از 
بدنبال اين حرکت موفقيت آميز، اعتصابات .خواسته های خود دست يابد

عت ابتدا در صنايع نساجی و بمدت کوتاهی بعد از آن در کارگری به سر
  .تمامی بخش ها و اصناف گسترش يافت

در طی سال گذشته اعتراضات کارگری اتحاديه ای بطور روزانه جريان 
مطبوعات وحتا دستگاه ارتباط جمعی در کنترل و مالکيت . داشته است

بزرگترين موج دولت نيز براين واقعيت که  اعتراضات کارگری کنونی ، 
  . ميالدی است، معترفند40اعتراضات بعداز دهۀ 

 ما با چهارصد حرکت اعتراضی کارگری مواجه بوده 2007 در طول سال 
  .ايم، يعنی دوبرابرسال قبل از آن

اعتراضات کارگری فوق هم به لحاظ کميت گسترش يافته وهم مدت زمانی 
الوه بر آن در اغلب که اعتراض در جريان بوده طوالنی تر شده است و ع

موارد اين حرکات اعتراضی و اعتصابات نتايج ثمر بخشی داشته و به 
  . بخشی از خواسته های خود دست يافته

تامار وجويه معتقد است که در مقايسه با دهۀ هفتاد و هشتاد ميالدی که 
هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگری با سرکوب خشن روبرو می شد و 

ری برای کارگران معترض را در پی داشت،اکنون گاهآ عواقب مرگ با
. برخوردها ماليم تر شده و همين مسئله تعجب بسياری را برانگيخته

تامار می گويد رژيم از خشونت سابق بر عليه جنبش کارگری استفاده 
بنظر تامار، نکرده زيرا که اخوان المسلمين را خطر اصلی ميداند، 

نان بتوانند جنبش های اجتماعی حول دولتمردان معتقدند تا زمانی که آ
خواسته های صنفی را از جنبش مخالفين سياسی مجزاء نگه دارند، 

 دولت مردان .هردوی اين جنبش ها با گذشت زمان ،مضمحل خواهند شد



 10

معتقدند که رفرم های ليبراليسم نوين و نيز رشد اقتصادی و صنعتی در 
اعتراضا ت کارگران مصر باعث نزول و فروکش کردن جنبش کارگری و 

خواهد شد، اما تامار معتقد است که به دو دليل نئوليبراليسم در اينجا 
هرگز موفق نخواهد شد، اوال افزايش فاصله طبقاتی که ازبارزترين 
پيامدهای سياست های نئوليبراليستی است باعث تشديد بحران های 

ن عامل شرايط اجتماعی شده که ما هم اکنون شاهد آن نيز بوده ايم و دومي
  .نا امن و متزلزل در خاورميانه می باشد

خصوصی سازی و سياست اقتصادی ليبراليستی از دهۀ : تامار ميگويد
هفتاد ميالدی  و از زمان رياست جمهوری انور سادات آغاز شده و در 
دهۀ نود ميالدی به توصيه  بانک جهانی و صندوق بين المللی پول 

از صنايع دولتی به بخش خصوصی سرعت بيشتری گرفت، بسياری 
واگذار شد و در روستاها نيز زمين ها يی که در طی اصالحات اراضی 

  .دهه پنجاه و شصت ميالدی واگذار شده بود را باز پس گرفته اند
امروزه سينه چاک ترين مدافعين سياست های نئوليبراليستی در مصر را 

جار جوان و گروهی با جمال مبارک  فرزند ُحسنی مبارک  و حلقه ای از ت
تحصيالت در رشته اقتصاد در غرب، را تشکيل می دهد اينان 
افتخاروامتياز سود حاصل ازرشد اقتصادی سال های اخير را نصيب خود 
کرده اند اما در مورد رشد فاصله طبقاتی و نا امنی و عواقب مخرب ناشی 

  .از اين سياست اقتصادی در سطح جامعه سکوت می کنند
ر  سازمان توسعۀ اقتصادی وابسته به سازمان ملل، تعداد طبق آما

 7/16شهروندانی که روزانه با کمتر از يک دالر زندگی می کنند از 
اين .  رسيده است2005 درصد در سال 6/19 به 2000درصد در سال 

 درصد رشد 21در حالی است که اقتصاد ناخالص ملی برحسب سرمايه، 
ر حزب حاکم در سال های اخير برجسته نقش جمال مبارک د. داشته است

تر شده است و انتظار می رود که پس از مرگ پدرش قدرت را بدست 
  .گيرد

اعتراضات اجتماعی به عناصری در درون ارتش ودستگاه : تامار ميگويد
امنيتی، که نگران از نا آرامی ها در جامعه هستند موقعيت برتری را 

  .اکميت داده استنسبت به مدافعين نئوليبراليسم در ح
 اکنون بايد ديد که آيا اين جنبش های اجتماعی خواهد توانست سياستهای 
اقتصادی نئولبراليستی را که به چالش کشانده، به شکست کامل نيز 
بکشاند، در هر حال اما اين جنبش های اجتماعی  برای نيروهای سياسی 

  چپ بدون ترديد افق های روشنی را نويد ميدهد
جنبش چپ مصر را :  ه در مورد جنبش چپ در مصر ميگويدتاماروجوي

 حول  حزب موسوم گروه نخست. می توان به سه گروه اصلی تقسيم کرد
به تجمع است اين حزب قانونی و دو کرسی نمايندگی در پارلمان دارند، 
رهبری حزب تجمع و بويژه ليدرآن رفعت السعيد مورد بيزاری بسياری در 

ون معتقدند وی با دولت همکاری می کند، با اين ميان اپوزسيون است چ
حال فعالين برجسته ای در اين حزب بصورت فردی مورد احترام بوده و 

  .جزء اپوزسيون محسوب می شوند
حزب کمونيست می باشد، گروهی در ميان فعالين اين حزب را گروه دوم 

اين . شاخه راديکال از حزب سوسياليستی تجمع به حساب می آورند
 ميالدی به جريانی بی رمق و پاسيو تنزل يافته بود که 90يان در دهۀ جر

 6/5اغلب اعضای آن نيز از افراد سالخورده تشکيل می شد، اما در طی 
سال اخير اين حزب موفق شده که اين روند را تغيير داده و از ميان نسل 

  .جوان نيرو جذب نمايد
موسوم به در ميان نيروهای چپ مصر، جريان سومين جريان 

جريان سوسياليستهای انقالبی، در دهۀ . سوسياليست های انقالبی است
 ميالدی در ابتدا به شکل يک جريان زير زمينی شکل گرفت که بتدريج 90

.  فعاليت هايش بيشتر شکل علنی بخود گرفت است2000و پس از سال 
اين جريان بويژه درجنبش کفايه حضور فعال دارد ، جريان موسوم به 

وسياليست های انقالبی در طی سال های اخير رشد سريعی در ميان س
  . دانشجويان دانشگاهای کشور داشته است

همزمان با رشد جنبش چپ، جريان موسوم به اخوان المسلمين به موضع 
پس از پيشرفت ها و پيروزی های نسبی اخوان . دفاعی رانده شده است

نفر از فعالين در بدنه و  هزاران 2005المسلمين در جريان انتخابات 
عالرغم آنکه دولت و .تعداد زيادی از رهبران بلندپايه  آن بازداشت شدند

دستگاه تبليغاتی آن تالش کرده است تا موج عظيم حرکت های اجتماعی 
معترض سال های اخير در سطح جامعه مصر را به جريان اخوان 

ن و مطلعين، المسلمين  نسبت دهد، اما طبق برآورد اغلب صاحب نظرا
اخوان المسلمين نقش تعيين کننده ای در جريان اعتراضات اجتماعی فوق 

   به اعتقاد تامار اگر اخوان المسلمين با صد هزار نيروی .نداشته است
  11 بقيه در صفحه                                                               

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

  *ديدگاه * 
  طبقه کارگر ايران

 و چشم انداز سيه روزی بازهم بيشتر
موج کوبنده بحران، تمامی دولت ها، نمايندگان فکری و سياسی و کل 
برنامه ريزان نظم توليدی سرمايه را در سراسر جهان به وحشت انداخته 

ا گفتگوی مقابله با بحران است و همه جا مضمون اين همه ج. است
گفتگوها را از باال تا پايين می توان در اين نکته خالصه کرد که چگونه 
می توان کل بار اين بحران را با تمامی قدرت کوبنده اش يکراست و 
سيالب وار بر کومه های نمور، محقر، ويران و فقرزده توده های کارگر 

 بساط اين ترفندها در سراسر دنيا بر روی ميز کار .دنيا سرشکن نمود
سرمايه در همه مناطق . تمامی دولتمردان و نمايندگان سرمايه پهن است

دنيا خطر فروپاشی شيرازه حياتش را به طور لحظه به لحظه چون پتک 
بر مغز اين جماعت می کوبد و آنان را وا می دارد تا در کار يافتن راه 

خزان رقت انگيز بازمانده های آنچه روزی .  نکنندچاره دقيقه ای درنگ
روزگاری جنبش کارگری اروپا از دستان قاهر سرمايه خارج ساخته بود 

دولت ها همه جا به برنامه ريزی . بازهم با شتاب هولناک در راه است
برای سالخی وحشيانه کارگران جهان مشغولند و صاحبان تراست های 

 سرمايه داران کشورها دست در دست صنعتی، مالکان مراکز مالی و
اتحاديه های کارگری بسيارزودتر از اين بگومگوها و بدون هيچ نياز به 
چرخيدن درطول وعرض بوروکراسی سرمايه، صدتا صدتا و هزارتا 
هزارتا و شايد هم فوج های بسيار بزرگ تر توده های کارگر را به دار 

يم خودروسازی از اروپا تا کارتل های عظ. بيکارسازی حلق آويز می کنند
آمريکا زودتر از سايرين دست به کارشده اند و تا همين امروز چندين 

بازنشستگان کارگر در صف مقدم قربانيان . هزار کارگر را اخراج کرده اند
قراردارند و در اين ميان قربانيان آمريکايی زخم های کاری تری از 

ين که در روزهای بعد دقيقا ا. همزنجيران اروپايی خويش تحمل کرده اند
اما در طول يکی دو هفته . چه بر سر آنان خواهد آمد چندان روشن نيست

سال های آتی خويش را به طورکامل از   درصد حقوق 30اخير حداقل 
سازمان جهانی کار به عنوان نهاد هموارسازی راه تعرض . دست داده اند

ا صدور اطالعيه ای به سرمايه عليه توده های کارگر از چند روز قبل ب
 20همه کارگران دنيا بشارت داده است که در روزهای آينده حداقل 

 با احتساب جمعيت -ميليون نفر ديگر از آنان بيکار خواهند شد و طبعًا 
 صد ميليون نفر ديگر از نفوس طبقه کارگر با شمشير -خانواده های آنان 

وپا سال های زيادی است کارگران ار. ُبرنده گرسنگی قتل عام خواهند شد
که تيغ سالخی سرمايه را بر گردن آن چه روزگاری داشتند لمس کرده اند 
. و اينک اين تيغ می رود تا بازهم سخت تر به استخوان های آنان بنشيند

اين که آيا با امواج کوبنده و انسان کش بحران سرمايه داری مقابله 
برگردانده خواهد شد يا نه خواهد شد و اين امواج به سوی خوِد سرمايه 

مختلف جهان می  پرسشی است که پاسخ آن را فقط کارگران کشورهای 
  . توانند بدهند

در مورد آينده طبقه کارگر ايران تا آنجا که به اين موج تهاجم سرمايه 
مربوط می شود بی هيچ ترديدی می توان گفت که اوضاع از جهنم کنونی 

 جا سی سال تمام است که تندباد توحش در اين. هم هولناک تر خواهد شد
سرمايه حتی دقيقه ای از کار قلع و قمع زندگی توده های کارگر باز 

دستمزدهای واقعی کارگران حتی در بهترين حالت در قياس . نايستاده است
اينجا برای آن که . با سی سال پيش به صورت فاحش تنزل يافته است

ز دم تيغ سود جويی بی امان همان نان به خور ونمير کارگران هم ا
سرمايه بگذرد نياز چندانی به شتاب بيشتر و کوبنده تر موج بحران 

سرمايه درهمان تاخت و تاز تا کنونی خويش به اندازه کافی اين . نيست
با . کار را با زندگی چند ده ميليون نفوس کارگری ايران انجام داده است

 و تازهای سرمايه در ابعادی  شرايط کنونی، آستان شروع تاخت اين همه،
دولتمردان نظام سرمايه داری . بسيار فاجعه بارتر و هولناک تر است

ايران بسی دروغ می گويند وقتی خطر تشديد بيشتر بحران اقتصادی 
سرمايه داری ايران نه فقط . سرمايه در ايران را کمرنگ نشان می دهند

حران های جبری و همچون هر جامعه سرمايه داری ديگر تمامی فشار ب
ذاتی سرمايه را در روند بازتوليد خود تحمل خواهد کرد بلکه مثل هميشه 

موج بحران از . حوزه سرريز بار بحران سرمايه جهانی نيز خواهد بود
 و در  همين حاال با تمام قدرت در شريان حيات سرمايه ايران پيچيده است

نفت در اثر بحران با کاهش قيمت . آينده بسيار سخت تر خواهد پيچيد
جهانی سرمايه، ميزان اضافه ارزش های نفتی حاصل از استثمار طبقه 
کارگر بين المللی که به حوزه بازتوليد سرمايه داری ايران سرريز می 

آنچه در ازای فروش نفت عايد دولت . شود از نصف نيز کمتر شده است
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 به سرمايه داری ايران می شود اضافه ارزشی است که خود عمدتا
با نصف شدن اضافه ارزش های نفتی، ميزان . سرمايه تبديل می شود

سرمايه ای که هر سال توسط سرمايه داران ايرانی در حوزه های انباشت 
دولتمردان . داخلی سرمايه گذاری می شود نيز به نصف خواهد رسيد

سرمايه اين را خوب می دانند، اما مثل هميشه در ژرفنای بحران از رونق 
در طول چند سال گذشته بر اساس آمارهای دولتی صدور . می گويندسخن 

. رشد داشته است% 30و واردات کاال حدود % 70سرمايه های خارجی 
کاهش اضافه ارزش های نفتی و ذخيره ارزی نه فقط به اين روند آسيب 
خواهد زد بلکه شمار زيادی از سرمايه داران را در مبادالت عظيم تجاری 

تنگنا قرار خواهد داد، که البته آنان نيز اين تنگناها را با خود سخت در 
از اين ها که . شدت هرچه بيشتری روی سر کارگران آوار خواهند کرد

بگذريم، سرريز موج بحران به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران، 
بهای تشکيل بخش ثابت سرمايه را به صورت چشمگير باال خواهد برد و 

ه در جريان سامان پذيری سرمايه هايشان مجبور خواهند صاحبان سرماي
شد که هر دو جزء استوار و گردشی سرمايه های ثابت را به قيمتی گزاف 

اين امر به معنای باالرفتن هزينه . تر از سابق از بازار جهانی تهيه کنند
طبعًا و چنان که سرشت . توليد کاالها و کاهش سود سرمايه ها خواهد بود

است، بحران همه بخش های سرمايه را يکسان و همتراز در کام سرمايه 
بخش هايی بيشتر غرق خواهند شد و بخش هايی . خود فرو نخواهد برد

نه فقط غرق نخواهند شد بلکه الشخورتر و سرمست تر از پيش از 
اين امر به نوبه خود مجادالت درونی . منجالب بحران بيرون خواهند آمد

حادتر خواهد کرد و در همين راستا اپوزيسيون نمايی طبقه سرمايه دار را 
  .پاره ای جريانات درون اين طبقه را به دنبال خواهد آورد

اين ها همه حقايقی است که چشم انداز وقوع آن ها اينک در پيش روی ما 
يک نکته  باشد درجزئيات وقوع اين چشم انداز به هرصورت . ظاهر شده است

و آن اين است که سرمايه داران و دولت آن ها در هيچ ترديد نمی توان کرد 
همه مناطق جهان ازجمله در ايران تمام بار بحران را بر زندگی توده های 

يکه تازی بی مهار سرمايه داران ايران و دولت . کارگر سرشکن خواهند کرد
آن ها در انجام اين کار چيزی است که طبقه ما در لحظه لحظه تاريخ حيات 

تجربه کرده است و ابعاد عظيم آن را با گوشت و پوست لمس کرده خود آن را 
سيل ويرانگر بحران بر بستر برنامه ريزی دولتمردان و صاحبان . است

ما را در خود غرق  سرمايه بسيار بی امان تر از آنچه تاکنون تجربه کرده ايم 
 خواهد کرد و اين در حالی است که جنبش ما زير فشار يک قرن سرکوب هار
پليسی از يک سو و تاثيرات مخرب رويکردهای راست و چپ رفرميستی از 

 مصمم    سرمايه داران سخت .سوی ديگر بسيار ضعيف و فرسوده شده است
هستند تا بازهم ته مانده های سفره خالی فرزندان ما را با سنگدلی و شقاوت 
 هر چه سهمگين تر دستمايه جبران کاهش سود سرمايه های خود سازند و
وضعيت ضعيف و اسفبار جنبش ما زمينه بسيار مساعدی است که آنان را 

اين که توده های همزنجير و فعاالن جنبش . برای اين جنايت توانمندتر می کند
اما ابعاد . اين خطر را تا چه حد جدی خواهند گرفت بايد منتظر ماند و ديد ما 

فعال جنبش کارگری فاجعه بسيار عظيم تر از آن است که هيچ کارگر و هيچ 
براين اساس، ما وظيفه خود می دانيم که تمام . بتواند از آن چشم بپوشد

بايد دست . همزنجيران خود را به تدارک برای مقابله با اين خطر فرابخوانيم
همه ما ديری است که .  شد و بايد کاری کرد که عالج واقعی درد باشدبه کار

شرايط کنونی . ر متحد حرف می زنيماز ضرورت اتحاد و سازمانيابی و پيکا
مسئله . پرداختن به اين کار را از نفس کشيدن هم برای ما واجب تر کرده است

بسيار اساسی در اين راستا مرور دوباره، فعاالنه و انديشيده کاری است که 
ما نياز به اعمال قدرت عليه سرمايه و سرمايه داران و دولت . بايد انجام دهيم
هر نوع تالشی که به اين نياز پاسخ ندهد تالشی عبث و . داريمسرمايه داری 

: الزم است همه ما به اين پرسش ها فکر کنيم که . محکوم به شکست است
قدرت ما چگونه بايد ظاهر شود؟ ظرف واقعی ظهور اين قدرت چيست؟ 
راهکار اعمال قدرت ما کدام است؟ و باالخره چه چيزی بايد نقش ريسمان و 

  ؟ حاد و اعمال قدرت ما را بازی کندزنجيره ات
  ! همزنجيران

طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران تمامی بار بحران را بهمن وار 
بر سر و روی زندگی ما فرو خواهد ريخت و ما برای دفاع از ادامه حيات 
. خود، برای زنده ماندن خود و زن و فرزندان مان راهی جز مقابله نداريم

پرسش های باال  انيابی يک مقابله موفق احتياج داريم که به پاسخبرای سازم
نخستين پرسش اين است که قدرت . بينديشيم و آن ها را با هم در ميان گذاريم

ظهور . ما چگونه بايد ظاهر شود؟ پاسخ ما به اين پرسش بسيار روشن است
توانيم هنگامی می  ما فقط. قدرت ما فقط و فقط در فشردن گلوی سرمايه است

قدرت خود را به طور واقعی و طبقاتی اعمال کنيم که سرمايه و سرمايه داران 
معنای اين . و دولت آن ها با لمس فشار سهمگين آن احساس خفگی کنند

اعمال  کارگران لزومًا  سخن آن است که هر مبارزه و اعتراض و خيزش
 چينی کارگران. کافی است فقط به اين مثال زنده توجه کنيم. قدرت آنان نيست

اشکان ماه ها بود که برای گرفتن دستمزدهای معوقه خود اعتراض می 

 راه  دست به تحصن می زدند، شکايت می کردند و حتی اعتصاب. کردند
همين کارگران . اما هيچ کس هيچ پاسخی به آنان نمی داد. می انداختند

ارخانه را آنان همه ماشين آالت ک. ديروز ريل پيکار خود را عوض کردند
اين کار غوغا به . تصرف کردند و دست به مصادره اموال کارخانه زدند

راه انداخت و سرمايه دار فورا خواستار آشتی شد و اعالم کرد که 
سرمايه . چرا؟ جواب کامال روشن است. دستمزدها را پرداخت خواهد کرد

 ماشين آالت کارخانه. دار حريم مالکيت خود را در معرض شکستن ديد
سرمايه ای که حاصل استثمار کارگران است و او با . سرمايه او است

کارگران به سرمايه حمله . مالکيت آن به استثمار کارگران ادامه می دهد
. کردند و با اين کار قدرت واقعی طبقاتی خود را به معرض نمايش نهادند
 کافی است فقط به اين بينديشيم که ماه های طوالنی مبارزات کارگران
نيشکر هفت تپه يا الستيک البرز يا لوله سازی خوزستان يا مبارزات 
صدها هزار کارگر در جاهای ديگر اين چنين سرمايه داران و دولت آن ها 

پس اعمال قدرت ما بايد خود را در تعرض به . را به وحشت نينداخت
دومين . سرمايه و روند ارزش افزايی و سودسازی سرمايه نشان دهد

است که ظرف واقعی ظهور اين قدرت چيست؟ پاسخ ما بازهم پرسش اين 
ظرفی که بتواند قدرت ماعليه سرمايه را در درون خود حمل : شفاف است 

اما فراموش . پيداست که که اين ظرف بايد نوعی تشکل کارگری باشد. کند
نکنيم که گاه عظيم ترين و و سيع ترين تشکل های کارگری نه ظرف 

امًال برعکس باتالق هرزدهی کل دار و ندار قدرت اعمال قدرت بلکه ک
انجمن های صنفی و شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر . طبقاتی ماست

 و مانند آن ها همه  و سنديکاها و اتحاديه های کارگری در ايران يا دنيا
ما نياز به برپايی تشکل هايی . در شمار اين گونه تشکل ها قرار دارند

حد توده های طبقه مان را عمال عليه سرمايه به صف داريم که قدرت مت
کند، و اين نيز براساس تجربه تاکنونی کارگران جهان چيزی جز شورا 

در باره پرسش سوم يعنی راهکار اعمال قدرت نيز شايد با . نيست
برای کارگران شرکت نفت و گاز . توضيحات باال بحث بيشتری الزم نباشد

معلمان مدارس و پرستاران بيمارستان ها يا و حمل و نقل و آب و برق و 
خودروسازی ها و همه مراکز حساس و مهم کار و توليد بی گمان راهکار 

اما برای کارگران کارخانه های درمعرض . اعمال قدرت، اعتصاب است
در اينجا تصرف کارخانه . تعطيل، اعتصاب راهکار اعمال قدرت نيست
و  . س خفگی خواهد کرداست که سرمايه را دچار وحشت و احسا

سرانجام پاسخ پرسش چهارم يعنی ريسمان اتحاد و زنجيره اعمال قدرت 
 نمی  »منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران« ما نيز چيزی جز 

  ! همزنجيران                                   .باشد
خطرغرق شدن کل زندگی و هست و نيست ما در امواج بحران سرمايه 

نظر ما . بايد برای تدارک مقابله با اين خطر به پا خيزيم. سيارجدی استب
را درمورد اين تدارک در باال و نيز در ديگر انتشارات ما خوانديد و 

و به طورکلی  به اين پاسخ ها  ما شما را فرامی خوانيم که . خوانده ايد
 به  رعتراه های مقابله با امواج بی امان و خانمان سوزی که دارد به س

سوی ما می آيد تا همين زندگی بخور ونمير ما را نيز نيست و نابود 
سازد، بينديشيد و آن ها را به موضوع بحث محيط های کار و زيست 

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم        .خود تبديل کنيد 
  87 آبان  2    کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

…………………………………...  
  ....جنبش کفايه و  هبقي

فعال خود قصد داشت که رهبری جنبش اجتماعی توده ها را بدست گيرد و در آن 
فعاالنه شرکت کند شرايط به سرعت  حاد وبحرانی می شد اما رهبری اخوان 
المسلمين از سرنوشت حماس در فلسطين به وحشت افتاده و به اين نتيجه رسيده 

بتواندقدرت را در کشور مصر بدست گيرد ابتدا می اند  که اين جريان قبل از آنکه  
بايستی چهره خود را در افکار بين المللی و نيزدر نزد جريانات اپوزسيون مصر 

  .مورد پذيرش و موجه جلوه دهد
شواهد نشان و داللت بر گسترش اعتراضات طبقه کارگر بر عليه دولت درا ول سال 

ر بر ا تحاديه های کارگری مصر،  را دارد،بر اساس گزارشات سازمان ناظ2008
 حرکت اعتراضی کارگری در اين کشور بوقوع 27فقط در هفته اول سال جديد 

پيوسته است، همزمان نيز تالش هايی در جريان است تا اعتراضا تی را خارج از 
هدف محوری تمامی . چارچوب اتحاديه کارگری تحت نفوذ دولت سازمان داده شود

ت تا بتوانند شبکه ای از کارگران راديکال را برای پيش جريانات چپ بر اين اس
  . برد مبارزات جنبش کارگری سازماندهی کرده و از مبارزات آنان حمايت کنند

احزاب سياسی هرگز قادرنخواهند بود که به تنهائی و با اتکا به : تامار معتقد است
ی بايد به درون نيروی خود در جامعه تغييراتی ايجاد کنند،برای رسيدن به پيروز

جنبش های اجتماعی رفته و با هدف ايجاد يک جنبش گسترده اجتماعی حول طبقه 
    .کارگر تالش کنند

……………………………………….  
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 !برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد
  )نامه سرگشاده به خلقهای قهرمان ايران در مورد کتاب اخير دشمن(

  !خلقهای قهرمان ايران
 کهولت، در شرايطی که قلبم همچنان و مثل هميشه در اين دوران پيری و

برای آزادی و سعادت مردم ستمديده ايران و برای همه کارگران و 
زحمتکشان که خود جزئی از آنها بوده ام می تپد، کتابی به دستم رسيد که 
اطالعاتی های جمهوری اسالمی در ادامه و تکميل سرکوبگری ها و 

اين کتاب تحت . ايران منتشر کرده اندجنايات ساواک، بر عليه مردم 
از " 1357چريکهای فدائی خلق، از نخستين کنش ها تا بهمن " عنوان 

که در " موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی"طرف به اصطالح 
حقيقت شعبه ای از ساواک ضد خلقی جمهوری اسالمی است تحت نام 

 .چاپ و منتشر شده است" نادری"مستعار مزدوری به نام 
با خواندن اين کتاب و ديدن تهمت ها و افتراهائی که درسطر سطر آن بر 
عليه چريکهای فدائی خلق و تک تک رفقای فدائی که من آنها را هميشه 

اگرساواک . فرزندان انقالبی خود خوانده ام، ساز شده، قلبم به درد آمد
ليست برای جلوگيری از رشد مبارزات توده ها بر عليه رژيم شاه و امپريا

ها و حفظ نظم ضد خلقی موجود در جامعه به ِاعمال انواع شکنجه های 
قرون وسطائی و تحميل رنج و عذاب های غير قابل توصيف به مبارزين 
توسل جست، دستگاه امنيتی رژيم جمهوری اسالمی در اين کتاب با طرح 
مطالب سراپا دروغ و قلب حقايق در مورد يک دوره از تاريخ درخشان 

ايران که تمامًا در خدمت تبرئه ساواک و قدرقدرت نشان دادن مردم 
دستگاه های امنيتی ودر مقابل پوچ و بيهوده جلوه دادن مبارزه نوشته 
شده، سعی کرده است بر دل های ما خنجر زده و شکنجه ديگری را 

واقعيت اين است که در اين کتاب روح و روان همه نيروهای . تحميل کند
يم پست و جنايتکار جمهوری اسالمی متنفرند، به زير مبارزی که از رژ

از نظر من تحميل چنين . شالق سرکوب های قلمی گرفته شده است
 .شکنجه و عذابی، خود يکی از هدف های کتاب اخير را تشکيل می دهد

، اين افتخار نصيب من شد که بتوانم به همراه فرزندان 50در دهه 
ائی خلق قرار گرفته و در درون اين خردسالم در ارتباط با چريکهای فد

. سازمان برعليه رژيم ديکتاتور و وابسته به امپرياليسم شاه مبارزه نمايم
با توجه به اين که يکی از موضوعات دروغ پردازی و افترا زنی های 
کتاب اخير، خود من، فرزندان خردسالم و رفقائی هستند که در اين ارتباط 

ی بينم عليرغم همه رنجی که يادآوری قرار داشتند، بر خود واجب م
جنايات ساواک به خصوص در اين سن کهولت بر من تحميل می کند، 

 .حقايقی را با شما خلقهای مبارز و قهرمان ايران در ميان بگذارم
اول از همه اين را بگويم که ادعا شده است که گويا کتاب مورد بحث، 

اما، آنچه بر . رده استتاريخ چريکهای فدائی خلق را به تحرير در آو
مدعای اين تاريخ نگاری آمده، عمدتًا مجموعه ای از بازجوئی های 
ساواک می باشد که در زير بدترين و کثيف ترين شکنجه های قرون 

درست چنين بازجوئی هائی که هرگز نمی توانند . وسطائی اخذ شده اند
ير واقعی کتاب بازگو کننده حقايق باشند، برای اثبات ايده های به غايت غ

در مورد نظرات و اعمال سازمان چريکهای فدائی خلق مورد استفاده قرار 
در اينجا می خواهم توجه شما را به اين موضوع جلب کنم که . گرفته اند

نفس کاری که تهيه کنندگان اين کتاب انجام داده اند، نه تنها غير انسانی 
ز تبليغ و تشويق و غير اخالقی است بلکه بطور برجسته مصداق بار

اين کار، جرم و جنايتی است که . شکنجه و جنايت عليه بشريت می باشد
بايد در دادگاه های مردمی مورد بررسی قرار گرفته و مرتکبين و اشاعه 

 .دهندگان آن تحت همين عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار گيرند
، هر 50کتاب برای به اصطالح باز سازی رويدادهای سياسی در دهه 

آنچه که در بازجوئی های زير شکنجه ساواک عنوان شده را عين حقيقت 
بايد دانست که در . اما، حقيقت ابدًا چنين نيست. به حساب آورده است

بسياری از موارد ساواک نمی توانست و نتوانست حتی به گوشه ای از 
 واقعيت و رويدادی که اتفاق افتاده بود، از طريق شکنجه مبارزين دست

جهت اثبات اين . يابد، چه رسد به اين که به کشف کل حقيقت نايل آيد
سخن ناچارًا شما را به نمونه ای که در اين کتاب در مورد خود من ادعا 

فاطمه سعيدی نحوه : "  نوشته اند478در صفحه  . شده، رجوع می دهم
دستگير شدن خود را بارها در بازجوئی های مختلف بی کم و کاست 

بلی، شکنجه گران ساواک ناچار بودند همه آنچه که من  ."ی کندتکرار م
به آنها می گويم را بپذيرند و تصور " نحوه دستگير شدن خود"در مورد 

اما آيا واقعيت به همانگونه بود که . کنند که من حقيقت را به آنها گفته ام
می کردم؟ آيا آنچه من با به جان خريدن شکنجه " تکرار"من برای آنها 

های وحشيانه ساواک، به قول همين مأمور مزد بگير جمهوری اسالمی 
بی " يعنی نويسنده کتاب دشمن، بارها و بارها در بازجوئی های مختلف 

برای شکنجه گرانم گفته و تکرار کرده ام، عين حقيقت بوده " کم و کاست
است؟ و آيا ساواک با همه شکنجه های جسمی و توسل به تهديد و 

جاد فضای شديدًا  خوفناک و شکنجه های روانی قادر شد به ارعاب و اي
تهيه . نتوانست! من پی ببرد؟ نه" ماجرای دستگيری"قول اينها به 

کنندگان کتاب که سنگ دفاع از ساواک جنايتکار را به سينه زده و سعی 
کرده اند آن دستگاه امنيتی را قادر به اخذ هر اطالعاتی از مبارزين جلوه 

ی هر آنچه مبارزين در زير شکنجه و بازجوئی به ساواک گفته دهند و گوئ
: " اند، عين حقيقت بوده، در ادامه مطلب خود بيشرمانه ادعا کرده اند

 برای خالف گوئی و وارونه نمودن ماجرای هيچ انگيزه ایفاطمه سعيدی 
ننگ بر ). ، تأکيد از من است479صفحه "(دستگيری خود نداشته است

در مقابل دژخيمان ساواک، آن دشمنان جانی " انگيزه ایهيچ ! "شما باد
" برای خالف گوئی و وارونه نمودن ماجرای دستگيری خود" مردم 

؟ شما مزدوران که زندگی حقيرتان صرفًا در کسب پول و مقام !نداشته ام
به قيمت ارتکاب به هر جنايتی عليه مردم خالصه می شود، اساسًا قادر 

در مقابل شکنجه گرانشان " خالف گوئی"يون برای نيستيد انگيزه انقالب
اما توده های رنجديده  و آگاه ايران می دانند که محروم . را درک کنيد

کردن دستگاه های امنيتی از دست يابی به اطالعات واقعی و جلوگيری از 
ضربه زدن آنها به نيروهای مبارز جامعه، يک وظيفه و تعهد انقالبی 

آيا هرگز .  تا پای جان به آن وفادار می ماندند50ه است که انقالبيون ده
می توانيد درک کنيد که چه انگيزه ای مرا بر آن داشت که هنگام 
دستگيری، شيشه سيانورم را زير دندان خرد کرده و آن را بجوم؟ چه 
انگيزه ای باعث شد که شکنجه های وحشيانه جنايتکاران ساواک را 

ا سر تسليم فرود نياورم؟ شکنجه هائی که تحمل کنم و هرگز در مقابل آنه
نه فقط در روزهای اول دستگيريم بلکه در طول همه دوران زندانم د 

 !رمقاطع مختلف به انحاء و اشکال گوناگون بر من اعمال شد
در اين کتاب حتی به انقالبيون کبير فدائی که درست به خاطر ندادن 

 و يا مقاومتشان چنان اطالعات به دشمن، در زير شکنجه جان سپردند؛
تحسين برانگيز بود که خود جالدان ساواک نيز نمی توانستند از تحسين 

به " تمامی اطالعات خود" آنان خودداری کنند، اتهام عدم مقاومت و دادن
با . اتفاقًا، من نيز مورد چنين اتهامی قرار گرفته ام. ساواک زده شده

ای الجوردی ها و حاج داود وقاحت و رذالتی که تنها شايسته همپالگی ه
فاطمه سعيدی در همان نخستين جلسه بازجوئی، : " هاست، ادعا شده

بايد بگويم که اين مأموران ." تمامی اطالعات خود را بر مال ساخت
مزدور جمهوری اسالمی که تنها به خاطر طوالنی تر کردن عمر ننگين 

ی ارزش تر و رژيم جنايت پيشه شان دست به قلم برده اند، حقيرتر، ب
رسواتر از آنند که من در اينجا در صدد افشای دروغ هايشان در مورد 

تمامی " اما، من يک شاهد زنده ام که هم خود به خاطر ندادن . خود برآيم
ام به دشمن، شکنجه های دستگاه جهنمی ساواک را تجربه " اطالعات 

 به دليل ايستادن کرده ام و هم در زندان، مبارزينی را ديده ام که آنها نيز
در مقابل جالدان، شکنجه های طاقت فرسائی را متحمل شده بودند،  پس 
می بينم که بر دوش من وظيفه دفاع از حقيقت، رفع اتهام از فرزندان 

بنابراين با . فدائيم و در ميان گذاشتن آن با خلقهای مبارز ايران قرار دارد
 چرا که درست به - ما نيستندتوجه به اين که آن انقالبيون امروز در ميان

به " تمامی اطالعات خود"خاطر سرخم نکردن در مقابل دشمن و ندادن 
ساواکی ها يا در زير شکنجه شهيد شدند و يا خونشان توسط مزدوران 
رژيم شاه در ميدان های تير بر زمين ريخته شد، الزم می بينم به عنوان 

مختصر به گوشه ای از مادر آن چريکهای فدائیِ  جان باخته به طور 
شکنجه هائی که از طرف جنايتکاران ساواک بر من اعمال شد، بپردازم تا 
نمونه ای زنده در رد اتهامات رذيالنه مزدوران وزارت اطالعات و امنيت 

 به دست داده شود؛ تا همين 50جمهوری اسالمی بر عليه انقالبيون دهه 
 اطالعاتی های جمهوری نمونه زنده در حد خود خط بطالن بر تالش های

اسالمی در اين کتاب بکشد که می کوشند دستگاه های امنيتی را قدرقدرت 
در همان نخستين جلسه " و انقالبيون را انسان های ناتوانی که گويا 

 .بر مال می سازند، جا بزنند" بازجوئی، تمامی اطالعات خود را
وقتی برای گريز پيشاپيش بگويم که نحوه دستگيری من بگونه ای بود که 

از دست صاحب خانه ای که با ساواک همکاری کرده بود، داشتم در 
مسيری می دويدم، ماشينی که متعلق به مأموران رژيم بود، از روبرو آمد 

در اين هنگام مرا گرفته و به زور توی آن ماشين . و جلويم را گرفت
مان، من تنها در آن زمان با توجه به فقدان اسلحه الزم در ساز. انداختند

به يک نارنجک فتيله ای مسلح بودم که با سوار شدن به ماشين خواستم 
آن را منفجر کنم تا هم خودم کشته شوم و هم آن مزدور را به درک واصل 

اما، ناگهان چشمم به زن و بچه راننده مزدور ماشين افتاد که در . کنم
عًا خود را کنترل با ديدن بچه در بغل مادرش سري. رديف جلو نشسته بودند

وجود آن بچه در آن ماشين دليل روشن و قاطعی بود که از منفجر . کردم
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تصميم گرفتم اين کار را پس از پياده شدن . کردن نارنجکم خودداری کنم
راننده در . از ماشين به هنگام مواجه شدن با مأموران رژيم انجام دهم

من از ماشين پياده اولين کالنتری که بر سر راهش بود، توقف نمود و 
اما با ريختن مأموران بر سرم ديگر امکان استفاده از نارنجک از . شدم

من سلب شد و تنها توانستم شيشه سيانورم را در دهانم شکسته و آن را 
من تنها پس از . با خوردن سيانور مسلمًا به زمين افتاده بودم. بجوم

مارستانی در شهر گذشت زمانی که مدت آن برايم نامعلوم است، در بي
در حالی که در محاصره ساواکی ها قرار داشتم به ) محل دستگيريم(مشهد

 .هوش آمدم
شکنجه و بازجوئی در همان بيمارستان و از همان دقايق اول به هوش 

مشت و سيلی، چاشنی سئواالتی بود که در آن شرايط . آمدنم شروع شد
 مسموميت ناشی از با توجه به. جسمی وحشتناکم، بر من فرود می آمد

که بعدًا معلوم شد ترکيب ناقصی داشته و نتوانسته بود ( خوردن سيانور
، وضع جسمی ام وخيمتر از آن )درست عمل کرده و موجب مرگ من شود

بود که بتوانند شکنجه های معمول قرون وسطائی شان را در همانجا 
ليل بردن به  چرا که آنها محتاج اطالعات من بودند و د-برمن اعمال کنند

شب را در . بيمارستان و کوشش در زنده نگاه داشتن من نيز همين بود
همان بيمارستان گذراندم و فردا صبح مرا به ساواک مرکزی مشهد منتقل 

اولين شکنجه وحشتناکی که در آنجا با آن مواجه شدم، بستن . کردند
اين کار . دستهايم به ميله های يک پنجره و آويزان کردنم از آنجا بود

همراه با فحش های رکيک و تمسخر من صورت گرفت که البته در تمام 
همه وزن وسنگينی بدنم روی دستهايم قرار . مدت شکنجه نيز ادامه يافت

مدتی به همان وضع ماندم ولی .  گرفته و شديدًا روی آنها فشار می آمد
رار شکنجه گران چون از اين شکنجه طرفی نبستند، در همان حالتی که ق

داشتم، با شالق به جانم افتادند و پيکر آويزان مرا با غيض و کينه تمام 
شکنجه گران خواهان آن بودند که من به گونه ای که . شالق زدند

تمامی " نويسندگان مزد بگير جمهوری اسالمی در اين کتاب نوشته اند 
 خانه آدرس. را از رفقا و سازمانم در اختيار آنها قرار دهم" اطالعات خود

هم مطرح بود ولی از آنجا که موقع دستگيری، رفقا از آن آگاه شدند و 
فرصت کافی هم داشتند که طبق قرار سازمانی پايگاه را تخليه کنند، اين 

در هرحال مقاومت من در مقابل شکنجه، . امر فاقد باراطالعاتی بود
 مزدوران ساواک را بر آن داشت که شکنجه ديگری را روی من امتحان

جالدان ساواک در . در آنجا دستگاه شوک الکتريکی وجود داشت. کنند
حالی که همچنان فحش های رکيک می دادند و هر يک به طعنه و مسخره 
چيزی می گفتند تا روحيه ام را حسابی خرد کنند، ابتدا با مشت و لگد به 

پائين جانم افتادند، لباس هايم را دريده و از تنم در آوردند، حتی شورتم را 
به دستگاه الکتريکی سيم های زيادی وصل بود و گيره هائی در . کشيدند

دست و پايم را گرفتند که نتوانم تکان . سر هر يک از آنها تعبيه شده بود
بخورم و آنگاه سر سيم با گيره های رويشان را به نقاط حساس بدنم از 

ان ها الله گوش گرفته تا روی پلک چشمانم تا زير گلويم، نوک پست
در اين حال به دستانم دستبند زده و اززمين  . وشکمم وصل کردند....و

سپس، مرا با دستبند از ميله های ضخيم پنجره اتاق آويزان .  بلندم کردند
، آتشی )در واقع با روشن کردن دستگاه شوک الکتريکی( ناگهان. نمودند

سريع می ديدم در ميان آتشی سوزان تند و .  در جان خود احساس کردم
دوباره . بعد دستگاه شوک را قطع کردند و خواهان اطالعاتم شدند. چرخم

با قطع و وصل دستگاه شوک، سرم به اين . دستگاه را روشن کردند
صداهائی در گوشم و در مغزم می . طرف و آن طرف تکان می خورد

واقعًا نمی خواهم در اينجا از همه عذاب ها و ....چه بگويم.... پيچيد و
فقط اين را بگويم که شکنجه . نجه هايی که ديدم با تفصيل صحبت کنمشک

آويزان کردن، شالق زدن با يک طناب کلفِت چند اليه و همچنين با شالق 
سيمی، شوک الکتريکی و غيره  چندين بار در طی روزهای متوالی در 

. مچ دستم چنان زخم شده بود که از آن خون می چکيد. مورد من اجرا شد
به خاطر عرقی که از تحمل شکنجه روی بدنم نشسته بود، وصل گاهی 

کردن گيره های شوک الکتريکی امکان پذير نمی شد و شکنجه ديگری را  
چون (يکبار شکنجه گر جوانی که نامش را نمی دانم . اعمال می کردند

وقتی از گرفتن اعتراف از من نا اميد شد، به ) ديگر هيچوقت او را نديدم
های رکيکی که به من می داد و از آن محل شکنجه بيرون همراه فحش 
به نظر می رسيد که اگر می ". ما از اين شانس ها نداريم" می رفت، گفت

در يکی از مراحل . توانست مرا به حرف در آورد، پاداش دريافت می کرد
من هم شروع کردم . شکنجه نيز مرا نشانده و گفتند همه حرفهايت را بزن

ر انقالبيم نادر که می دانستم مدتها پيش دستگير شده اند را نام رفقای پس
: " شکنجه گر ذوق زده همپالگی هايش را صدا زد و گفت. به آنها گفتن

عضدی، شکنجه گری که به جالدی و سفاکی ". دارد حرفهايش را می زند
: " معروف بود و آنموقع در مشهد بود، آمد و وقتی آنها را شنيد، گفت

در آن زمان، ساواک ". ن شده دارد اطالعات سوخته می دهداين فالن فال
به همين خاطر برای . تازه متوجه حضور چريکها در مشهد شده بود

دستگيری رفقا نيروی زيادی را در اين شهر پياده کرده بود و عضدی نيز 
 . در اين رابطه  در رأس اکيپی به تازگی از تهران به مشهد آمده بود

ه آنها اشاره شد، فقط چند نمونه از سفاکی های آنچه که در فوق ب
از " اعتراف"مزدوران رژيم شاه در ساواک مرکزی مشهد برای گرفتن 

" تمامی اطالعات خود"من  و طبعًا از مبارزينی بود که حاضر نمی شدند 
. را تقديم حافظين نظم ضد خلقی حاکم در دوره شاه بر جامعه ايران بکنند

اما با ترک ساواک مرکزی .  تهران منتقل کردندبعدًا مرا از مشهد به
هنگامی که به زندان کميته در تهران . مشهد، شکنجه های من پايان نيافت

در اثر . منتقل شدم، بدنم به خاطر شکنجه های وارد شده، آش و الش بود
شوک الکتريکی و شکنجه های ديگر، احساس سنگينی در سرم می کردم 

گوشم شنوائی سابق را از دست داده بود و . دو صدائی در مغزم می پيچي
 .به خاطر آويزان شدن، دستهايم زخمی و به حالت فلج در آمده بودند

در زندان کميته، اولين سئوال يکی از جالدان از من اين بود که چه کاره 
او بر آشفته ". چريک فدائی خلقم: " ای؟ با سری افراشته پاسخش دادم

اين را می : " نش موج می زد، با طعنه گفتشد و با غضبی که در چشما
اين گفتگو باعث شد که بعدًا در جريان "!... منظورم شغلت است. دانم

از همان نوع شکنجه ها ( شکنجه هائی که در آنجا بر من اعمال کردند 
هم به آنها اضافه " آپولو"ئی که در مشهد صورت گرفت که  در اينجا 

 مرا به زيرزمين برده و شالق می ، در يک مورد موقعی که)شده بود
در آن ! زدند، گفتند، فالن فالن شده اگر جيغ بزنی چريک فدائی نيستی

موقع، چنان وضع آش و الشی داشتم و وضع جسمی ام چنان وخيم بود 
ولی اين حرف را که شنيدم زير شالق . که اصًال نفسی نداشتم که جيغ بزنم

با . غ و دادی از من بلند نشودسعی می کردم خودم را کنترل کنم که جي
 .اينحال با هر شالق، ناله ای می کردم

به مدت يازده ماه، مرا در کميته شهربانی نگاه داشتند و در تمام اين مدت  
اين را هم بگويم که منظور . من مرتب با بازجوئی و شکنجه مواجه بودم

ها برای آن. از شکنجه و آزار و اذيت من صرفًا کسب اطالعات نبود
شکستن و خرد کردن روحيه من و به تسليم کشاندنم از اهميت زيادی 

آخر من مادری بودم از ميان زحمتکشان و توده های . برخوردار بود
ستمديده ميهنم که به همراه فرزندانم به مبارزه انقالبی جاری در جامعه 

 تبليغات چی های. بر عليه رژيم شاه و اربابان امپرياليستش پيوسته بودم
رژيم شاه همواره مبارزين مسلح را خرابکار و تروريست که جدا از  
مردم بوده و بر خالف منافع آنان عمل می کنند، به مردم معرفی می 

در حالی که حضور يک خانواده زحمتکش در ميان آن مبارزين . کردند
حتی اگر به عنوان يک نمونه هم در نظر گرفته می شد، خط بطالن بر آن 

ی کشيد؛ همچنين، آنطور که من بعدًا متوجه شدم پيوستن من با تبليغات م
خانواده ام به مبارزه، خود سرمشقی برای ديگر خانواده های ستمديده 
ايران بود تا به پشتيبانی از مبارزين انقالبی در جامعه پرداخته و نيروی 
معنوی ومادی خود را برای نابودی امپرياليستها و نوکرانشان و رسيدن 

آزادی و رفاه و يک زندگی واقعًا انسانی  برای همه مردم ايران، قرار به 
به همين خاطر دشمنان توده ها در حالی که از من انتقام می . دهند

. کشيدند، شديدًا هم تالش می کردند که مرا به تمکين و تسليم وادار کنند
برای درک اهميت اين موضوع برای دشمن، بايد بگويم که جنبش 

 در ايجاد جو سياسی و مبارزاتی در جامعه و کشاندن توده ها به مسلحانه
ولی در سالی که . صحنه مبارزه ، نقش بسيار برجسته ای ايفاء می نمود

من دستگير شدم هنوز توهم مردم نسبت به قدر  قدرت بودن رژيم شاه 
کامًال فرو نريخته بود و آنها در مقياسی وسيع وارد صحنه مبارزه نشده 

 بنابراين رژيم شاه هنوز اميدوار بود که عالوه بر استفاده از روش .بودند
های هميشگی سرکوب و فريب توده ها، بتواند با به سازش کشاندن 
زندانيان سياسی و آوردن آنها به پشت تلويزيون و از طريق آنها کوبيدن 
انقالبيون مسلح و جان بر کف توده های ستمديده، خود را همچنان 

شکست ناپذير جلوه داده و جو يأس و نا اميدی را در جامعه قدرقدرت و 
بهمين خاطر بود که بازجوها همواره از من می خواستند که با . دامن زند

حيله گرانه می گفتند که اگر به ما کمک کنی می توانيم . آنها کنار بيايم
بچه هايت را پيدا کنيم و آنگاه زندگی بسيارخوب و راحتی را برای تو 

م خواهيم کرد؛ و وعده می دادند که در اين صورت بچه های مرا به فراه
در تمام طول دوران زندانم اين يکی از . بهترين مدارس خواهند فرستاد

خواست های مقامات امنيتی از من بود؛ اين، در واقع يکی از آرزوهای 
 .د که البته هيچوقت به آن دست نيافته و در نيل به آن ناکام ماندن-آنها بود

. از پيوستن خود و فرزندانم به صفوف چريکهای فدائی خلق صحبت کردم
من پس از اين که پسر و رفيق مبارزم، نادر شايگان طی يک درگيری 

، )1352 خرداد 5(قهرمانانه با  نيروهای امنيتی دشمن به شهادت رسيد
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به همراه رفيق مصطفی شعاعيان، به سازمان چريکهای فدائی خلق 
روز با گذشت چهار دهه از آن زمان ممکن است نظرات ام.  پيوستم

کسانی ممکن است بگويند . گوناگونی در اين زمينه وجود داشته باشد
اما . وقتی زنی صاحب فرزندانی است ديگر نبايد در مبارزه شرکت کند

صاحبان اين فکر حتی اگر خود ندانند، اين نظر و فکر عقب مانده  را 
بارزه فقط کار مردان است و حداکثر دختران جوان تبليغ می کنند که گويا م

بنابراين طبق اين نظر يک زن جا افتاده تنها . می توانند در آن شرکت کنند
فکر می کنم نادرستی و . بايد به کار آشپزی و بزرگ کردن بچه بپردازد

عقب مانده و ارتجاعی بودن اين نظر آشکار تر از آن است که من بخواهم 
اين فکر و نظر هم ممکن است مطرح . ورد آن توضيح دهمدر اينجا در م

باشد که يک مادر بايد بچه های خود را در جای امنی گذاشته و بعد به 
شايد در شرايط ويژه ای واقعًا بتوان . انجام کار مبارزاتی مشغول شود

اما واقعيت اين است که وارد شدن به کار . چنين کرد و بايد هم کرد
" پارتی"رفتن به يک مهمانی و يا به قول امروزی ها مبارزاتی همانند 

نيست که بتوان با آسودگی خيال بچه را مثًال  به دست پرستارنگهدارنده 
طرح چنين موضوعاتی بی ارتباط با . کودک سپرد و بعد وارد پارتی شد

تبليغات مسموم کتاب اخير دشمن و نويسنده آن نيست که اشک تمساح هم 
در ارتباط با اين واقعيت الزم می بينم . يخته استبرای بچه های من ر

برای آگاهی نيروهای مبارز يادآور شوم که بين شرايط و وضعيتی که 
روشنفکران يک جامعه در آن به مبارزه می پيوندند با شرايطی که توده 
های کارگر و زحمتکش و ستمديده به مبارزه روی می آورند، تفاوت 

خاطر آورد که اگر دانشجويان و روشنفکران با بايد به . بزرگی وجود دارد
خواندن کتاب و در عين حال با آشنائی و باال بردن شناخت خود از شرايط 
زندگی دهشتناک توده ها در زير سيستم های طبقاتی، به ضرورت مبارزه 
پی برده و قدم در آن می گذارند، گرويدن توده های زحمتکش به مبارزه 

زحمتکشان با رنج و بدبختی و . ی گيرددر پروسه ديگری صورت م
آنها ظلم و ستم شديد و هم . مصيبت های گوناگون در زندگی خود مواجهند

جانبه ای که بر آنها اعمال می شود را با پوست و گوشت خود لمس و 
به همين خاطر تنها کافی است که نور آگاهی انقالبی . درک می کنند

ت که آنها خود را از زير تبليغات بدرون زندگی آنان راه يابد؛ کافی اس
رياکارانه  دشمن که مثًال ظلم و ستم و بدبختی های موجود را مصلحت 
خدا و يا با هرتوجيه ديگری جاودانه و تغيير ناپذير جلوه می دهند، 
برهانند و در عين حال مبارزه برای تغيير وضع حاکم را ممکن و عمًال 

ن، بدون هيچگونه محافظه کاری و در اين صورت آنا. امکان پذير ببينند
عافيت جوئی به ميدان مبارزه آمده و نيروی خود را در اختيار جنبش 

در طول تاريخ، ما همواره شاهد شرکت خانواده های . قرار خواهند داد
کارگر و زحمتکش در مبارزه بوده ايم و اساسًا هيچ مبارزه ای بدون 

شايد مطالعه شرايط زندگی . شرکت توده ها نمی تواند به پيروزی برسد
من و خانواده ام و مسيری که تا پيوستن به مبارزه طی کردم، به عنوان 

شرح و توصيف . يک نمونه، مصداقی بر آنچه در باال مطرح کردم، باشد
کامل زندگی و مبارزه من در زندان و بيرون از آن در دست تحرير است 

. يار خوانندگان قرار گيردکه اميدوارم هر چه زودتر تکميل شده و در اخت
که در سی " ياد ياران ياد باد"البته من در طی يک سخنرانی در مراسم 

از طرف ) ارژنگ و ناصر( امين سالگرد جان باختن دو فرزند کوچک من
 درشهر هانور آلمان 2006ماه می 20چريکهای فدائی خلق در در تاريخ 

در اينجا نيز می . دمبر پا شده بود، تا حدودی در اين مورد صحبت  کر
 .خواهم خيلی مختصر به آن بپردازم

 بود که که زندگی سخت و دشوار من باالخره به جدائی و 1347سال 
در اين شرايط من بدون برخورداری از کمترين . طالق از شوهر، انجاميد

 -امکان تأمين معاش و بدون داشتن حتی سرپناهی که من و فرزندانم را
 در خود جای دهد، به تنها کسی که می توانست موقتی هم شده باشد،

نادر . پشت و پناهم باشد، يعنی پسرعزيزم، نادر شايگان روی آوردم
مادرش را در پنج سالگی از دست داده بود و از همان آغاز که من با پدر 

به همين خاطر بين . او ازدواج کردم، او را به چشم فرزند خود نگريستم
زندگی با نادر به تدريج  مرا . رزندی بر قرار بودما رابطه عميق مادر و ف

شرايط مبارزاتی جامعه در آستانه . با بسياری از مسايل سياسی آشنا نمود
آغاز جنبش مسلحانه در سياهکل از يک طرف و جو سياسی و مبارزاتی 
خانه با توجه به وجود نادر و دوستان انقالبيش که به خانه ما رفت و آمد 

ف ديگر، اين امکان را برای من بوجود آورد که بتوانم می کردند از طر
در . آگاهی های انقالبيم را ارتقا داده و کم کم وارد عرصه مبارزه گردم
در . اين پروسه بود که فعاليت های انقالبی نادر برای پليس شناخته شد

شرايط اختناق شديد و ديکتاتوری جنايت بار حاکم در جامعه و در شرايط 
ه های قرون وسطائی در زندان های رژيم شاه و لزوم مبارزه وجود شکنج

هر چه جدی تر بر عليه رژيم حاکم، با تحت تعقيب  قرار گرفتن نادر از 

طرف ساواک، مجبور شديم به عنوان يک خانواده به زندگی نيمه مخفی 
دراين مسير، با جدی تر شدن هر چه بيشتر مبارزه در . روی بياوريم

گی ما نيز هر چه بيشتر با کار مبارزاتی جدی در عرصه جامعه، زند
بود که برای مصون ماندن از 1352تقريبًا درعيد سال . آميخته شد

دستگيری توسط پليس مجبور شدم بچه ها را از مدرسه بيرون آورم که 
در اين زمان رفيق صبا بيژن زاده که با ما زندگی می کرد، مسئوليت 

ه اين ترتيب، من و بچه ها کامًال در ب. آموزش آنها را به عهده گرفت
خانه ما  حاال ديگر يک خانه . مسير يک زندگی مبارزاتی قرار گرفتيم

تيمی شده بود که من در آن به همراه رفيق صبا به کار تايپ، تکثير جزوه 
همانطور که آشکارا ديده می شود . با پلی کپی و استنسيل مشغول بوديم

آيا . مبارزه الجرم درهم تنيده شده بودبرای ما امر زندگی روزمره و 
زندگی هميشه يک روال دارد؟ من فکر می کنم که زندگی هيچوقت يک 
چهره نداشته است و می خواهم تأکيد کنم که زندگی مبارزاتی، خود نوعی 
از زندگی و در اين جهان مملو از ظلم و ستم و وحشت برای زحمتکشان، 

ز همان آغاز زندگيشان با اين نوع بچه های من ا. عالی ترين نوع آنست
زندگی آشنا شده و با آن زيسته و بزرگ می شدند و استعدادهايشان نيز 

. بگذاريد برايتان واقعه ای را تعريف کنم. در اين رابطه رشد می يافت
هنگامی که ما با يک شناسنامه جعلی، خانه ای اجاره کرده بوديم، يک بار 

 شک خود که مبادا خانه توسط به قول رئيس کالنتری برای برطرف کردن
ناصر که در آن . اجاره شده باشد، به در خانه آمد" خرابکاران"آنان 

رئيس کالنتری . زمان هشت سال بيشتر نداشت قبل از من به دم در رفت
از او نام پدرش را پرسيد و ناصر بدون درنگ و خيلی آرام و خونسرد، 

ام مستعاری که در شناسنامه جعلی نادر را پدر خود معرفی کرد و همان ن
من تصور می کردم . بود را به جای نام واقعی نادر به رئيس کالنتری گفت

ناصر با مرد همسايه صحبت می کند و هنگامی که خود را به دم در 
رساندم، او با هوشمندی رئيس کالنتری را دست به سر کرده و دنبال کار 

خورد جز هشياری سياسی که از براستی، نام اين بر. خود فرستاده بود
شرايط زندگی ای که ما در آن بسر می برديم ناشی شده بود، چه اسم 
ديگری داشت؟ خالصه بگويم، من و فرزندان خردسالم قبل از اين که به 
سازمان چريکهای فدائی خلق بپيونديم در ارتباط با پسر ارشدم، زنده ياد 

ه می شود، هم، زندگی مخفی و نادر شايگان و گروهی که با نام او شناخت
 .هم ، زندگی در يک خانه تيمی را تجربه کرده و از سر گذرانده بوديم

به شرايط زندان برگردم و اين حقيقت را با شما در ميان بگذارم که اگر 
انواع شکنجه های جسمی و روحی آنهم در يک مدت طوالنی هرگز قادر 

ه آزادی و سعادت توده های نشدند در ايمان و عزم من به مبارزه در را
زحمتکش، خللی وارد کنند و از پايداری من در مقابل دشمنان توده ها 
. بکاهند، اما يک چيز هميشه موجب دل نگرانی شديد من در زندان بود

اعتراف می کنم که ترس و واهمه ای شديد و بسيار آزار دهنده ای در 
 مبادا ساواکی های ترس و واهمه از اين که. وجود من رخنه کرده بود

جنايتکار که من به درجه پستی و بی شرفی آنها با همه وجودم واقف 
بودم به جگر گوشه های من دست يابند، آنها را دستگير و به زندان 

حتی تصور اين موضوع که آن کودکان . آورده و مورد شکنجه قرار دهند
ا ديوانه معصوم به چنگال ساواکی های کثيف و حيوان صفت بيافتند، مر

ساواکی ها آنقدر جالد و بی . طاقت تحمل چنين چيزی را نداشتم. می کرد
شرف و بی همه چيز بودند که بعيد نبود برای به سازش کشيدن و همراه 

اين فکر به . کردن من با خود، آن کودکان را جلوی چشم من شکنجه کنند
 آزار می داد خصوص در تمام مدت يازده ماه که در کميته بودم، شديدًا مرا

به همين خاطر بود که چندين بار در همان سلول کميته . و منقلبم می نمود
با خوردن قرص های مختلف، با . با تهيه وسايلی دست به خودکشی زدم

کارم به بيمارستان هم کشيد . خوردن شيشه خورده، با بريدن رگ دستهايم
ا برايم قابل تصور شهيد شدن بچه ه. ولی باالخره از مرگ نجات يافتم

تحمل تر از تصور گرفتار شدن و شکنجه آنها بدست دژخيمان ساواک 
خواننده ممکن است بپرسد که آيا شکنجه کودک توسط ساواکی ها . بود

، )که حتی تصورش برای من چنان سنگين و طاقت فرسا می نمود(
ساواکی ها از تبار همان .  غيرواقعی و ناشی از ذهنی گرائی من نبود؟ نه

زب اللهی ها، همان پاسدارها و برادران هم خون همين تهيه کنندگان ح
کتاب مورد بحث بودند که همانطور که در رژيم جمهور اسالمی آشکارا 
نشان داده شد و می شود برای حفظ پايه های حکومت ظالم و نکبت 

 نيز ما ديديم 60در دهه . بارشان به هيچ کودک و پيری رحم نمی کردند
 پاسداران وظيفه داده شد که به دختران کم سن و سال باکره که چطور به

. تجاوز کنند تا به اصطالح پس از کشته شدن توسط آنان به بهشت نروند
ديديم که حتی کودکان شيرخواره را در بغل مادران شکنجه شده شان به 

ديديم که الجوردی جالد با نمايش چه قساوتی، کودک . بند کشيدند
در بغل گرفته و بر روی جنازه مادر او به رقص شوم شيرخواره ای را 
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در . مرگ پرداخت؛ و خيلی جنايات ديگر که زبان از بيان آنها قاصر است
 در 1353مورد شکنجه کودکان توسط ساواک، من خود در اواخر سال 

جريان شکنجه يک کودک که اتفاقًا هم سن و سال ارژنگ من بود، توسط 
 گفته می شد که او در يک شب مذهبی در يک .جالدان ساواک قرار گرفتم

مسجد دستگير شده است و ادعای ساواکی ها اين بود که آن کودک، يک 
جعبه شيرينی پخش می کرده که در زير آن اعالميه وجود داشته و می 

ساواکی های بی . گفتند که آن جعبه را يک مجاهد به آن بچه داده است
اين کودک، نه " تمامی اطالعات  "رحم و حيوان صفت برا ی دستيابی به

فقط او را زير مشت و لگد های خود گرفته و فضای رعب و وحشت زياد 
برای وی بوجود آورده بودند بلکه آن کودک  معصوم را از ميله های 

در آن سال که برای شکستن روحيه من و . پنجره هم آويزان کرده بودند
زده و برنامه هائی روی من به تسليم واداشتنم، دست به تقالهای جديدی 

پياده می کردند، مرا به اتاق هوشنگ فهيمی، يکی از بازجوهای ساواک 
بردند و اين کودک " کميته مشترک ضد خرابکاری" در به اصطالح 

می خواستند من حساب کار خود را . شکنجه شده را به من نشان دادند
نند با آنها همان بکنم و بدانم که اگر ارژنگ و ناصر من را هم دستگير ک

بلی، . کاری را خواهند کرد که با آن کودک گرفتار در چنگالشان کرده اند
از من می خواستند که با آنها راه بيايم تا چنين وضع هولناکی در انتظار 
بچه های من نباشد؛ و با ريا و نيرنگ وعده  هميشگی خود را تکرار می 

به بهترين مدرسه " من را کردند که در صورت همکاری با آنها، بچه های
نمی خواهم حال و هوای خود پس از ديدن آن . خواهند فرستاد"!! ها

کودک شکنجه شده را در اينجا توصيف کنم، فقط اين را بگويم که در آن 
وضعيت، اين ندا از اعماق وجود من بر خاست که ای کاش بچه های من 

 . چيز نيافتندشهيد شوند ولی به دست اين بی شرفان وحشی و بی همه
مزدوران دشمن يکی از پايگاه های 1355 ارديبهشت سال 26باالخره در 

سازمان که ارژنگ و ناصر شايگان به همراه رفقای ديگر در آن بودند را 
شناسائی و سپس آن را زير آتش گلوله مسلسل های امريکائی شان قرار 

ی مستقر در آنجا رفقا. باران گلوله بر سر آن پايگاه  باريدن گرفت. دادند
به دفاع از خود برخاستند ولی با توجه به کثرت نيروهای مسلح پليس و 
محاصره آن پايگاه در شعاعی وسيع، همه رفقا که ارژنگ و ناصر هم در 
ميان آنها بودند به جز رفيق حميد اشرف که توانست از آن مهلکه فرار 

هوش حاتمی، احمد الدن آل آقا، فرهاد صديقی پاشاکی، م(کند، شهيد شدند
ای کاش چنين نمی شد؛ و ای کاش نه فقط خون اين رفقا ). رضا قنبر پور

ولی اين را هم می دانم . بلکه خون هيچ مبارزی بر زمين ريخته نمی شد
که اين خون پاک بهترين فرزندان انقالبی ايران، خون حميد اشرف ها، آل 

ه بود که درخت انقالب آقا ها، شايگان ها و ديگر انقالبيون جنبش مسلحان
ايران را آبياری کرد و  باعث شد که دو سال بعد توده های قهرمان ايران 

بلی، . به طور وسيع و يکپارچه به ميدان مبارزه آمده و به جنبش بپيوندند
درد و اندوه بی کران . در آن سال، فرزندان کوچک من به شهادت رسيدند

ن آنان دژخيمان ساواک هم ولی با شهيد شد. اين امر در دل من است
نتوانستند آنها را  زنده  دستگير نموده و  تحت شکنجه های وحشيانه 

 .خود قرار دهند
چريکهای فدائی خلق، از (امروز، به اصطالح نويسنده کتاب دشمن 

با نام نادری، در حالی که ساواک را از ) 1357نخستين کنش ها تا بهمن 
شتن آنان مرتکب شد، تبرئه می کند، جان جناياتی که با حمله به  رفقا و ک

باختن ارژنگ و ناصر را به گردن رفيق کبير حميد اشرف انداخته و با 
بيشرمی و وقاحتی که تنها از خود مزدوران وابسته به وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی، اين هم کيشان خمينی ها، خلخالی ها و الجوردی ها 

آنگاه از .  به او می زند" يتجنا" ساخته است، اتهام ارتکاب به 
می خواهد که به " به نقد گذشته خود پرداخته اند" که " ديگرانی"

حميد اشرف، اين قهرمان . اصطالح قساوت های حميد اشرف را نقد کنند
خلقهای ايران را که همه عمر مبارزاتی طوالنی اش را صرف جنگيدن با 

نويسنده تأکيد می کند . دجنايتکاران و دشمنان قسم خورده ستمديدگان نمو
واقعًا ". کسب و کار کسی نگردد"که اين کار بايد صورت گيرد تا مرگ 

؟ اين را مأمور رژيم دار و !درجه بی شرمی و وقاحت را می بينيد(!!) که
مأمور رژيمی که از بدو روی کار . شکنجه جمهوری اسالمی می گويد

ميز و ارتکاب به آمدنش خونريزی و کشتارهای بی رحمانه و قساوت آ
دائمی اش بوده است و تنها يک قلم از " کسب و کار"جناياتی هولناک، 

قساوت هايش، کشتار هزاران تن از زندانيان سياسی بی دفاع در زندان 
 می 1367های سراسر کشور در طی مدت کوتاه تقريبًا دو ماه در سال 

به نقد " که " انیديگر"بنابراين آيا استمداد نويسنده کتاب دشمن از . باشد
تا " کسب و کار" ، جز برای رونق دادن به "گذشته خود پرداخته اند

کنونی جمهوری اسالمی و تداوم جنايات هولناکترش نمی باشد ؟ و آيا 

کسی که از حداقل شرافت انسانی برخوردار باشد، حاضر به دادن پاسخ 
 مثبت به اين خواست می شود؟
تا من زنده ام و می توانم ! وزارت اطالعاتنه خير، آقای نادری مزد بگير 

شهادت دهم هرگز نمی گذارم و اجازه نمی دهم خون فرزندان چريک 
فدائيم و از جمله خون رفقا ارژنگ و ناصر در دست شما دشمنان مردم به 
. وسيله ای برای فريب ستمديدگان و سياه کردن روزگار آنان تبديل شود

شماها همان کسانی هستيد که ! زيدبرای فرزندان من اشک تمساح نري
کودکان معصوم و جگر گوشه های خانواده  ها را با دادن کليد بهشت به 
دستشان فريفته و جان عزيزشان را با فرستادن آنها به ميادين مين می 

" کسب و کار" سال، 18گرفتيد؛ و همين امروز، اعدام نوجوانان زير 
حاال که با ناشی گری !! ما، خبا. رسمی و قانونی تان را تشکيل می دهد

به جلد روباهی مکار رفته و خود را طرفدار سينه چاک کودکان من جلوه 
ی هم به همپالگی های ساواکی تان "انتقاد"می دهيد، حداقل دراين کتاب 

را از قبل شناسائی کرده " منزل"می کرديد و به آنها می گفتيد شما که آن 
زندگی می کنند، چرا به طريقی عمل و می دانستيد که دو کودک در آن 

نکرديد که جان آن دو حفظ شود؟ چرا با وجود آگاهی به حضور کودکان 
، به گلوله باران کردن آنجا پرداخته و بی محابا "منزل"بی دفاع در آن 

آتش مسلسل هايتان را به روی ساکنان آنجا گشوديد و پيکر هر يک از 
 کرديد و به اين ترتيب با کشتن آن آنان را با ده ها گلوله سوراخ سوراخ

ساده ای را به " انتقاد"آفريديد؟ چرا چنين " جنايت هولناکی"کودکان، 
 همپالگی هايتان نکرديد؟ طرفداری از ساواک تا به کجا؟

اما، از سخنان باال که آنها را بيشتر برای تمسخر آقای نادری بيان کردم، 
 بايد بگويم که داستان کشته بگذريم،  برای اطالع خلقهای مبارز ايران

، بهيچوجه جديد نبوده "خود چريکها" شدن فرزندان کوچک من به دست 
اين داستان را درهمان زمان . وداستان ساواک ساخته کهنه ای است

بالفاصله پس از شهادت آن رفقای کوچک، در زندان اوين به من گفتند و 
چنان چيزی را بر عليه در يک موقعيت ديگر مرا تحت فشار قرار دادند که 
اين موضوع را به طور . چريکهای فدائی خلق، با زبان خودم اعالم کنم

 .مختصر توضيح می دهم
شرح اين که من چگونه از شهادت دو فرزند دلبندم در زندان اوين با خبر 
شدم، اين که بر من چه گذشت و چه عکس العملی نشان دادم، در اينجا 

يم که در اولين فرصت به دفتر زندان رفتم و با اما اين را بگو. نمی گنجد
شما چه : "گفتم) رئيس زندان اوين" (سروان روحی"داد و بيداد رو به 

وحشتی می خواهيد توی دل مردم بياندازيد؟ چرا اين بچه ها را کشتيد؟ 
چه توجيهی برای کشتن اين دو کودک خردسال داريد؟ جواب دنيا را چه 

ل همانطور که هميشه در روزنامه هايتان می می دهيد؟ حتمًا طبق معمو
و با خشم ." کشته شدند" در درگيری متقابل"نويسيد خواهيد گفت که آنها 

بين مأموران ساواک و دو " درگيری متقابل"بلی، : "وتمسخر اضافه کردم
"  چه کسی چنين چيزی را از شما قبول می کند؟!!  ساله12-13 بچه

د و چيزی نداشت بگويد ناگهان از حرفهای سروان که تا اين مدت آچمز بو
يکی از مأمورهای . بلی خانم، درگيری متقابل بود: "من ُبل گرفت و گفت

گفتم . اين حرف خيلی به من گران آمد." ما را يکی از بچه های تو کشت
ساله داری؟ اصًال بچه ای در چنان سنی می 12-13آيا د رخانه برادر

ه اش را بکشد، تازه آنهم در شرايط تواند دستش اسلحه بگيرد و ماش
شما ها اسلحه . نه خير، اين يک دروغ است! وحشتناک گلوله باران خانه

اين مأموران جانی ساواک بودند که بچه های مرا به مسلسل . داشتيد
خالصه، در آخر من خواستم که مرا سر جسد بچه هايم ببرند که  ." بستند

 .ندگفت نمی شود و مرا به بند برگرداند
فردا و يا پس فردای آن روز بود که سروان روحی مأمور فرستاد که مرا 

من . از حرفهائی که آن روز زدم ناراحتم: " او گفت. رفتم. به دفترش ببرد
شما نمی دونيد جريان . با مأمورانی که در آن درگيری بودند، صحبت کردم

حاال .". تندآن مأموران به من گفتند که بچه های تو را چريکها کش. چيه
درگيری "سروان روحی به اين شکل حرف قبلی اش که گويا آن بچه ها 

کرده اند را پس می گرفت و اين اتهام جديد را به جای اتهام قبلی " متقابل
در آن محاصره نظامی و درگيری : " من در جواب گفتم. می نشاند

ها که خود آن. سنگين، شما چطوری فهميديد که چريکها بچه ها را کشتند
." نه، رفقايت بچه های تو را کشتند و فرار کردند:" او گفت!" شهيد شدند

در آن زمان آنها می دانستند که فراری صورت گرفته ولی فکر می کردند (
حرف سروان ساواکی برای من به هيچوجه ). که چند نفر فرار کرده اند

رفقای من به خب، اگر :" اين را با اين جمله به او گفتم. قابل قبول نبود
سوی بچه ها تير اندازی کردند و فرار نمودند، شما از کجا اين را 

سروان که آشکارا معلوم بود که دروغ می گويد توجيهاتی " ؟.فهميديد
در اين چهارچوب جدل من با او ادامه يافت . سرهم بندی کرد وتحويل داد
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سروان . دهندو در آخر من باز اصرار کردم که جسد بچه ها را به من نشان ب
 ."آنها را ديگر دفن کرده اند. نمی شود: " گفت

به شما مردم عزيز ايران بگويم که آتشی که از خيلی قبل در دل من افتاده 
هنگامی که درکميته بودم و بازجوها به من فشار . بود، اکنون زبانه می کشيد

ن زمان که می آوردند که با آنها همکاری کنم تا بچه ها را پيدا کنند؛ در هما
را به من می دادند ولی با جواب " به بهترين مدارس"وعده فرستادن آنها 

قاطع نه من مواجه می شدند، منوچهری، يکی از شکنجه گران جانی ساواک 
جسدهاشونو . بچه هاتو خودم می کشم: " به من فحش می داد و می گفت

طور در دل زخم اين سخن همين."  برات می آرم و به صورتت تف می اندازم
حال می خواستم بروم جسد بچه هايم را ببينم و خودم به صورت . من بود

 .همان منوچهری و هر ساواکی مزدور دم دستم، تف بياندازم
اتهام ساواک مبنی بر اين که  چريکها، ارژنگ و ناصر را کشتند، در آن زمان 

ه تنفر ساواکی ها که به درج. در همان محدوده ای که مطرح شد باقی ماند
مردم از خودشان آگاه بودند، جرأت نکردند چنين اتهامی را در روزنامه 

بيايم تا بتوانند   اما، آرزويشان آن بود که من با آنها کنار. هايشان اعالم کنند
اين آرزو را در دل خود . چنين چيزی را از زبان من در جامعه پخش کنند

 و سازشکاری به ميان  يأس در شرايطی که جو56داشتند تا اين که در سال 
آن که در چنان فضائی زندانيان نفوذ نموده و گسترش می يافت، به اميد 

تيرشان در مورد من هم به هدف خواهد خورد، صراحتًا خواست خود را با من 
 بود که در مورد مالقات 56تا جائی که به خاطر دارم عيد سال . مطرح نمودند

سختگيری معمولشان کاسته بودند و  کی اززندانيان با خانواده هايشان اند
سروان روحی، رئيس زندان . زندانيان سياسی راحت تر به مالقات می رفتند

سعيدی مالقات نمی : " اوين از چند تن از هم بندی های من پرسيده بود
چرا .  مالقات حق همه زندانيان سياسی است: "آنها هم گفته بودند" خواهد؟

پس به او بگوئيد بياد دفتر و : " گفته بودی سروان روح!" نمی خواهد
همبنديانم  حرفها و سفارش رئيس زندان را به من گفتند و ." مالقات بگيرد

حاال که در مورد مالقات سختگيری سابق را نمی ! مادر: " اصرار کردند که
من در تمام طول ". کنند، تو هم برو و بگو که می خواهی مالقات داشته باشی

 1356 که دستگير شده بودم تا آن زمان که سال 1352بهمن سال زندانم از 
در آن سال بازرسانی از طرف صليب سرخ برای بررسی . بود، مالقات نداشتم

وضع زندانيان سياسی، از زندان ها ديدار می کردند و ساواکی ها می خواستند 
با . کنيمکه اگر احيانًا آنها ما را ديدند، پيش آنها از نبود مالقات شکايت ن

پيش خود می . راستش دلم قرص نبود. اصرار هم بنديانم به دفتر زندان رفتم
حدسم . گفتم نکند به خاطر اين تقاضا آنها بخواهند امتيازی از من بگيرند

: در دفتر زندان وقتی سروان روحی چشمش به من افتاد پرسيد. درست بود
او سعی کرد نرم . ه هيچمالقات می خواهی؟ گفتم اگر می خواهيد بدهيد و گرن
به تو مالقات می دهيم : " صحبت کند و باالخره حرف اصلی اش را مطرح کرد

اعالم . ولی به شرط آنکه بيائی و بگوئی که بچه هايت را رفقايت کشته اند
من در جواب در حالی که خشمگين و ." کنی که چريکها بچه های منو کشتند

." مرا به بند برگردانيد. قات نمی خواهممال: " عصبانی بودم به آن افسر گفتم
برو فکرهايت را بکن و هر وقت راضی شدی : " سروان از رو نرفت و گفت

 ."مرا خبر کن
نگذشته ) 56عيد سال (همانطور که می دانيم، هنوز مدت کوتاهی از آن زمان 

بود که با خيزش يک پارچه مردم ايران، بساط حکومت شاه از جامعه ما 
ولی متاسفانه انقالب توده های ايران مالخور شد و امپرياليستها . برچيده شد

از آن زمان تا به امروز . توانستند خمينی را به جای شاه به مردم ما قالب کنند
سه دهه می گذرد و اکنون در شرايط جديدی شاهد آن هستيم که قصِه قديمی 

 وقيحانه تر ساواک که در آن زمان ساز شد، امروز توسط همپالگی های آنان،
و رذيالنه تر از قبل با اضافه کردن شاخ و برگ مصنوعی جديدی، تکرار می 

چريکها "اين بار، عبارت ساواکی ها مبنی بر اين که ارژنگ و ناصر را . شود
، از طرف نويسنده مزد بگير جمهوری "رفقايت کشتند"آنها را ". کشتند

اين مزدور، .  استاسالمی به  حميد اشرف بچه ها را کشت، تبديل شده
اول جان باختن رفقا ارژنگ و ناصر را به گردن رفيق کبير حميد اشرف 
می اندازد و بعد با به رخ کشيدن چند صفحه بازجوئی از رفقائی که 

 بدون اين که حتی به گوشه ای از شکنجه های -اسامی آنها را ذکر کرده
ًال برای گرفتن وحشتناکی که بر آنها اعمال شده بپردازد و بگويد که مث

اطالعات از رفيق گرامی بهمن روحی آهنگران چگونه بارها او را به دم 
مرگ رسانده و دوباره زنده اش کردند و باالخره او را در زير شکنجه 

 ساله چه اطالعاتی 12-13بچه های   می پرسد که مگر-شهيد ساختند
اريد در بيشتر از آن رفقا  داشتند که حميد اشرف آنها را کشت؟  بگذ

که همپالگی های  پاسخ، من از اين مزدور بپرسم که آن پسر کوچکی
 به من نشانش دادند، چقدر اطالعات داشت 1353ساواکی شما در سال 

که آنها او را به زير شکنجه کشيده و آنهمه عذابش دادند؟ آيا اگر ارژنگ 
 و ناصر هم زنده به دست آنها گرفتار می آمدند، همان شکنجه ها نه،
مسلمًا شکنجه هائی ده بار بدتر از آنچه به آن کودک معصوم دادند را بر 
آنها اعمال نمی کردند؟ چرا اين واقعيت را به خواننده کتابتان نمی گوئيد و 

اين موضوع را از چشم آنها پنهان می کنيد؟ برويد قبل از اين که رفتار 
ای اعمال را به رفيق حميد اشرف نسبت دهيد، توجيهی بر" هولناکی"

با اين ترفند ها شما نمی . جنايتکارانه همپالگی هايتان دست و پا کنيد
من، به خصوص اين روزها . توانيد چهره انقالبيون را خدشه دار سازيد

با . خيلی دلم برای بچه هايم تنگ می شود و دلم هوای آنها را می کند
ه گران اينحال، هنوز هم تصور دهشتناک افتادن بچه هايم بدست شکنج

اين را هم می دانم که برای اطالعاتی های . ساواک مرا آزار می دهد
تبديل شده که نه فقط " طبيعی"جمهوری اسالمی شکنجه به چنان امری 

وجود آن را در سياه چالهای خود از مردم پنهان نمی کنند بلکه آن را در 
خونين  که حمله به زنان و -کوچه ها وخيابانها هم به نمايش می گذارند

کردن سرو صورت آنان در روز روشن، ضرب و شتم جوانان و آفتابه 
 .انداختن به گردن آنها، نمونه ای از شکنجه های خيابانی شان می باشد

  !خلقهای مبارز ايران
ما امروز در دنيائی به سر می بريم که مملو از فقر و گرسنگی و فساد و 

ست که هر روز زندگی اين جهان سرمايه داری ا. جنگ و خونريزی است
خانواده های کارگر و زحمتکش در مقياس ميليونی را در زير چرخ های 
استثمار و ظلم و ستم  خود له و لورده می کند و آنها را به خاک و خون 

چنين دنيای وحشتناک و پر رنج و عذاب برای ستمديدگان بايد و . می کشد
اين کار، متأسفانه و با اما برای . می تواند تغيير يافته و دگرگون شود

هزار درد و افسوس، راهی خونين و پر سنگالخ و صعب و دشوار در 
پيش است که مطمئنًا توده های استثمارشده، مصيبت کشيده و رنجديده  
که صدای خرد شدن استخوان هايشان در زير چرح دنده های ماشين 

د، با استثمار و سرکوب اين جهان سرمايه داری هر روز شنيده می شو
من قدم در چنين راهی گذاشتم و امروز . عزمی قاطع آن را خواهند پيمود

با همه رنج و عذاب هائی که در اين مسير کشيده و عزيزان و عزيزترين 
هايم را از دست داده ام، باز با سری افراشته می گويم راه زندگی و 
مبارزه ای که من پيمودم، راهی درست و در خدمت رشد و اعتالی 

اين را هم با . بارزات مردم ايران در راه رسيدن به آزادی و سعادت بودم
افتخار هميشه گفته و می گويم که فرزندان کوچک من خدمت بزرگی به 

اما اين را هم با شما در . رشد جنبش نوين کمونيستی در ايران نمودند
 ميان بگذارم و پنهان نکنم که از همان زمان که در زندان بودم در مورد
کودکانم غمی بزرگ و فکر آزار دهنده ای با من بود و آن اين که آنها به 
خاطر کم سن و سالی شان، راهشان را در زندگی، خودشان انتخاب 

اين . نکردند بلکه در سير رويدادها، خود به خود در آن مسير قرار گرفتند
ای فکر مرا بسيار آزار داده ولی امروز وقتی به فجايعی که در ايران بر

کودکان رها شده در خيابانها اتفاق افتاده و می افتد، فکر می کنم، وقتی 
از قربانی شدن دختران معصوم کم سن و سال در بازارهای عيش و 
عشرت و در تجارت سکس مطلع می شوم، وقتی جسدهای خفه شده 
کودکان يک خانواده کارگری را به نظر می آورم که پدرشان ناتوان از 

ه نان برای آنان، از فرط استيصال اول آن کودکان را کشته تأمين يک لقم
و بعد خودش را دار ميزند، و خيلی خيلی فجايع ديگر که هر روز در 
جلوی چشم همه مان اتفاق می افتد، آنگاه می پرسم که آيا اين کودکان هم 
راه زندگيشان را خودشان انتخاب کرده بودند و می کنند؟ آيا اساسًا برای 

ه های کارگر و زحمتکش با کودکان رنجديده شان هيچوقت امکان خانواد
انتخابی برای زيستن در يک شرايط حداقل انسانی وجود دارد؟ با بياد 
آوردن همه اينها، می بينم که اتفاقًا بچه های من حداقل اين شانس را 
داشتند که در طول زندگی کوتاهشان، در محيطی سالم که سرشار از عشق 

آنها  در آغوش گرم صديق . بت به آنان بود، زندگی کردندو محبت نس
ترين و آگاه ترين کمونيستهای انقالبی ايران که هريک برای آنها نقش 

در آغوش . پدر، مادر، خواهر، برادر و معلم را داشتند، بزرگ می شدند
علی اکبر جعفری ها، خشايار سنجری ها، صبا بيژن زاده ها ،اعظم روحی 

آنها در دامان  پر مهر و محبت مادری !  باالخره چه سعادتیآهنگران ها و
 .چون مادر غروی پناه داشتند

همه آنچه تا اينجا گفتم واقعياتی بوده و هستند که هيچ کس و هيچ کتابی، 
از جمله کتاب اخير دشمن نمی تواند آنها را وارونه کرده و به نام تاريخ 

 ايران در بستر مبارزات خود اميدوارم مردم. نگاری به خورد مردم بدهد
با سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و از بين بردن همه دشمنانشان، 
جامعه ای آزاد و سعادتمندی را بر پا کنند که چريکهای فدائی خلق و همه 
انقالبيون و مبارزين صديق توده ها برای برپائی آن مبارزه کرده، به 

 .د نيز دريغ نکردندخاطر آن رنج کشيده و حتی از ريختن خون خو
  2008 نوامبر 1  -   1387 آبان 11     )مادر شايگان(فاطمه سعيدی 
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