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 !اطالعيه کميته مرکزی سازمان

   ،جشن اول ماه مه
 خاری در چشم رژيم

 دستگير شدگان اول ماه مه
  !و بی قيد و شرط آزاد شوند"  بايد فورا

در مراسم مختلفی که به مناسبت اول ماه مه در ايران برگزار شد ؛ 
ا حمله وحشيانه به اين نيروهای امنيتی رژيم جمهوری اسالمی ب

در تهران اين مراسم قرار . مراسم از برگزاری آن جلوگيری کردند 
چندين اتحاديه و . بود در ميدان آبنمای پارک الله تهران برگزار شود

سنديکای کارگری از جمله سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
د کارگران و حومه ، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ، اتحاديه آزا

ايران، هيئت موسس بازگشايی کارگران نقاش و کانون مدافعان 
حقوق کارگران ايران از مردم برای شرکت در اين مراسم دعوت 

نوشته ها -کارگران خواست های خود را روی پارچه. کرده بودند 
  :مطرح کرده بودند اين خواست ها عبارت بودند از 

 تامين امنيت شغلی برای کارگران.1
  برپايی تشکل های مستقل کارگری.2
  توقف اخراج کارگران.3
 لغو کار کودکان.4
 آزادی کارگران زندانی.5

زنده باد جنبش "به محض شروع مراسم که با شعار های کوبنده 
همراه بود ؛ نيروهای " کارگر ، کارگر ، اتحاد ، اتحاد" و " کارگری 

نفر تخمين زده امنيتی و لباس شخصی های رژيم که حدود پنج هزار 
شده اند به کارگران و خانواده هايشان که کنار هم نشسته بودند حمله 

گشتاپو های رژيم پس از ضرب و شتم شرکت کنندگان در .ور شدند 
عده ای از رهبران و .  نفر را دستگير کردند 100مراسم ، حدود 

 .هستندفعالين بنام جنبش کارگری در بين دستگير شدگان 
شابهی قداره بندان رژيم به شرکت کنندگان مراسم اول  در عمليات م

ماه مه در سنندج يورش بردند و پس از ضرب وشتم ، عده ای را با 
  .خود بردند 

سردمداران رژيم جمهوری اسالمی پس از به قدرت رسيدن اينطور 
تبليغ می کردند که مردم ايران بخشی از امت واحده اسالمی هستند و 

 ساله به کارگران  و ديگر 30تجربه . وجود ندارد در اسالم استثمار 
زحمتکشان ايران به خوبی نشان داده  است  که اين تبليغات سياسی 
تنها برای فريب توده ها و کنار زدن احزاب سوسياليست و چپ بوده 

 سال گذشته استثمار و بی عدالتی و اختالف طبقاتی 30در اين .است 
  .اد بی سابقه ای به خود گرفته است نه تنها از بين نرفته بلکه ابع

خودی ها ، آقازاده ها ، سردارها ،مقامات امنيتی ( عده قليلی 
به ثروت های افسانه ای دست يافته اند و ) وروحانيون بلند پايه 

توده های کار وزحمت يعنی اکثريت مردم نگران تامين مخارج حداقل 
به کارگران و ديگر  ساله 30تجربه . يک زندگی بخور و نمير هستند 

زحمتکشان ثابت کرده است که بايد خودشان آستين ها را باال بزنند و 
زدن دست رد بر سينه .به انتظار امامزاده بی معجزه رژيم نباشند 

شوراهای اسالمی کار و تاسيس تشکل های مستقل کارگری يکی پس 
 و  - روز جهانی کارگر–از ديگری و شرکت در مراسم اول ماه مه 

ی اعتنايی به روز کارگر ساخته جمهوری اسالمی گواهی بر اين ب
  .مدعاست 

 به گردهمايی  سازمان ما حمله وحشيانه مامورين جمهوری اسالمی
های مسالمت آميز کارگران در اول ماه مه را شديدا محکوم کرده ؛ از 
تمامی سازمان های مترقی در جهان می خواهد ضمن محکوم کردن 

، خواستار آزاد کردن هرچه سريع تر دستگير جمهوری اسالمی 
 .شدگان اين مراسم بشوند 

 سرنگون باد جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی

 زنده باد سوسياليسم
 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

 2009مه  2
 1388ارديبهشت  12

…………………………………… 

  اعدام يک زن هنرمند

  
  امان جمهوری جهل وسرمايهلکه ننگ ديگری بر د

سحرگاه پنج شنبه رژيم جهل وجنون سرمايه جنايت تازه ای آفريد و 
 ساله ای را که از شش سال پيش در 23دالرا دارابی دختر جوان 

اين دومين اعدام يک زن در کمتر از . زندان بسر می برد اعدام کرد 
ه دار قبل از اين فاطمه حقيقت پژوه در اسفند ماه ب. ماه است 5

دالرا دختر هنرمند و  حساس جوانی بود که مدتی .آويخته شده بود 
طوالنی به اتهام قتل در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام زجر 

دالرا مدعی بود هيچگاه مرتکب قتلی نشده و تنها برای . کشيده بود
وکالی . نجات دوستش در ابتدا به ارتکاب قتل اعتراف کرده است 

صين هم بر اين اعتقاد بودند که به دليل چپ دست مدافع و متخص
بودن دالرا نسبت دادن قتلی با ضربات پی در پی کارد به او با توجه 

ولی  سيستم قضايی جمهوری اسالمی . به نحوه قتل ناوارد است 
اين جمهوری درآستانه اول  ماه مه و .کاری به مدرک ودليل ندارد 

 از تورم ، بيکاری وسياست جشن و تظاهرات پرشکوه کارگرانی که
بايد .های ضد کارگری اين رژيم به ستوه آمده اند بايد خون بريزد 

وحشت و ترور ايجاد کند تا کسی خيال شورش و نافرمانی به سرش 
اعدام دالرا هشدار به همه زنانی است که از ستم و خفقان . نزند 

ندارند رژيم اسالمی سرمايه به جان آمده اند و خيال ساکت ماندن 
هشدار به همه کارگران و دانشجويانی است  که سيستم غير انسانی .

سرمايه داری و ماهيت غير دمکراتيک حکومت مذهبی را برنمی 
رژيم جمهوری اسالمی همچون ديگر رژيم های مستبد برای .تابند 

ابقای حکومت خود به زندان و شکنجه واعدام و تيرباران و 
زندان های اين رژيم مملو از .  است سانسور و بگير و ببند متکی

انسان های مبارزی است که در راه خوشبختی ديگر انسان ها دست 
رهبران و فعالين . بکار مبارزه و رودر رويی با آن شده اند 

سنديکايی ، رهبران دانشجويی ، فعالين جنبش زنان و جنبش های 
ای بر. ملی در زندان های اين رژيم زير شکنجه بسر می برند 

محکوم کردن اعدام وحشيانه دالرا توسط رژيم جمهوری اسالمی با 
استفاده از کليه امکانات در سراسر جهان بکوشيم وخبر اين جنايت 
هولناک را به کليه سازمانهای حقوق بشری و سازمان های مترقی 

زندانيان بسيار ديگری در زندان های .در سراسر جهان اطالع دهيم 
بکوشيم تا با هرچه بيشتر منعکس کردن خبر .رژيم بسر می برند 

اعدام وحشيانه دالرا ، و شرايط بسيار بد سيستم قضايی و زندان ها 
  .درايران ، اين فاجعه در مورد ديگر زندانيان تکرار نشود 

  سرنگون باد جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی

  زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

  2009اول مه 

.............................................  
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 دعوت به مراسم 
 روز جهاني آارگر

 
براي دفاع از حقوق انساني خود و برخورداري از يك ! آارگران 

زندگي بهتر ، دوشادوش هم در مراسم روز جهاني آارگر شرآت 
 .آنيم 

 17:  ساعت – 88 ارديبهشت ماه 11روز جمعه : تاريخ 
  ميدان آب نما–تهران خيابان آارگر ،داخل پارك الله : مكان 

 ! روز جهانی کارگرگرامي باد– ارديبهشت ١١ -اول ماه مه
ما کارگران ايران، امروز يک پارچه و متحد، مطالبات زير را به 
عنوان حداقل خواسته های خود فرياد می زنيم و خواهان تحقق 

 :تيمفوری اين مطالبات هس
 
 تأ مين امنيت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت -١

 .و سفيد امضا و برچيده شدن فرم های جديد قرارداد کار
 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی -٢

حداقل دستمزد کارگران بايد  توسط نمايندگان واقعی و تشکل ! است
 .های مستقل کارگری تعيين گردد

 برپايی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق -٣
 !مسلم ماست

 ! دستمزدهای معوقه بايد بدون عذرو بهانه پرداخت گردد- ۴
 ! اخراج و بيکارسازی کارگران بايد متوقف گردد-۵
 اجتماعی بايد – حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی - ۶

 .برابرباشد
زيک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی  بازنشستگان بايد ا-٧

 .برخوردارشوند
 
، پرستاران ) کارگران فکری( کارگران با معلمان - ٨

وسايراقشارزحمت کش جامعه متحدند و ازمبارزات آنان پشتيبانی 
 .می کنند

 ازاعتراضات و خواسته های کارگران فصلی و ساختمانی - ٩
 .قاطعانه پشتيبانی می کنيم

ما با فعالين لغو . غيرانسانی و استثمارگرانه استکارکودکان -١٠
 .کارکودک هم سنگرهستيم

 منصوراسانلو، ابراهيم مددی و ديگرکارگران زندانی بايد بدون -١١
قيد و شرط آزاد گردند و تعقيب های قضايی عليه ديگرکارگران بايد 

 .فورًا پايان پذيرد
ند دانشجويان  ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی ديگرمان-١٢

 .و زنان می دانيم
 ما ازکارگران مهاجرمانند کارگران افغانی ، به عنوان بخشی -١٣

 .ازهم طبقه ای های خود ، قاطعانه پشتيبانی می کنيم
 ضمن تشکرازحمايت های جهانی ازکارگران ايران، ما کارگران -١۴

 .ايران، خود را متحد با ديگرکارگران جهان می دانيم
 مه، بايد تعطيل رسمی گردد و هرگونه ممنوعيت و  اول ماه-١۵

 .محدوديت برگزاری مراسم اين روزملغی گردد
 !زنده باد همبستگی بين المللی طبقه کارگر 

 ١٣٨٨ ارديبهشت ١١ - ٢٠٠٩ مه ١             
 

 :کميته برگزاری مراسم اول ماه مه
 

/ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
/ اتحاديه آزاد کارگران ايران/ يکای کارگران نيشکر هفت تپهسند

کانون / هيأت مؤسس بازگشايی کارگران نقاش و تزيئنات ساختمان
 مدافعان حقوق کارگر

 :شورای همکاری فعالين و تشکل های کارگری 
کميته هماهنگی / کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری

جمعی از / شورای زنان/ ای کارگریبرای کمک به ايجاد تشکل ه
 فعالين کارگری

…………………………………… 

  دستگيری ها و تجمع خانواده هااخبار 
  بازداشت کارگران فلرکار مکانيک

دستگيری ها گسترده کارگری در روز جهانی اول ماه مه فقط به اجتماعات 
 ارديبهشت ١١روز جمعه . اعالم شده در تهران و سنندج محدود نبوده است

در محل فروشگاه تعاونی فلزکارمکانيک واقع در پاسگاه نعمت آباد، جمعی از 
  . اعضای تعاونی مسکن فلزکارمکانيک نيز بازداشت شده اند

بنا بر گزارش ها حدود شصت نفر در جلسه ای که به رسيدگی به مسايل 
ماموران پليس بدون هيچ اخطاری . تعاونی مسکن و کسب حضور داشته اند

جلسه را مورد حمله قرار داده و کارت شناسايی و موبايل های افراد محله اين 
با اين . حاضر در جلسه را می گيرند و اجازه خروج به هيچ کس را نمی دهند

وجود اعضای تعاونی جو را آرام کرده و سعی می کنند به کار خود ادامه 
م می در اين حين ماموران نيروی انتظامی از وزارت اطالعات استعال. دهند

نفر را به طور مشروط آزاد کرده و از آنها خواستنه اند  ١۵کنند و در نهايت 
 نفر باقی مانده توسط مامورين ۴۵. که با اولين تلفن به دادگاه مراجعه کنند

ناصر ابراهيمی، اسداهللا . بازداشت شده و به بازداشتگاه وصال منتقل شده اند
ه، عزيز محمدی، حميد شرقی، ستار اقبالی، محمد گيالنی، عبدااهللا وطن خوا

امينی، نبی اهللا موذنی، سعيد کديوی، پورعزيزی، شفا، حسين اکبری، احد 
يزدانی از جمله ی بازداشت شدگان هستند و خانواده هايشان تاکنون هيچ گونه 

اين دستگيری الزم به ياد آوری است که . اطالعی ازآنها دريافت نکرده اند
  .الله اتفاق افتاده استهمزمان با وقايع پارک 

  دادگاه انقالب در مورد وضعيت بازداشت شدگان
  :وکال و خانواده ها را بى جواب گذاشت

امروز :  آمده است ٨٨ اردبيهشت ١۴به گزارش مدرسه فمينيستی در تاريخ 
نسرين ستوده به وآالت از طرف جلوه جواهرى ، آاوه مظفرى و امير 

 اين سه عضو آمپين يك ميليون امضا آه در .يعقوبعلى به دادگاه انقالب رفت
حاشيه مراسم روزجهانى آارگر دستگير شده اند ديروز از بازداشتگاه وزرا به 

  . وهمچنان در زندان اوين به سر مى برند.زندان اوين منتقل شدند
نسرين ستوده وآيل اين سه نفر آه امروز براى پى گيرى وضعيت موآالن 

من امروز دردادگاه : اجعه آرده بود چينين مى گويدخويش به دادگاه انقالب مر
انقالب هيچ جوابى نگرفتم و فقط اعالم ميكنم آه طبق اظهارات مادر جلوه 
جواهرى و آاوه مظفرى خانه اين زوج جوان توسط ماموران اطالعات قفل 

امروز صبح آه اين دومادر به . شده و آليد خانه نيز در اختيار ايشان است
نشان رفته اند متوجه حضور ماموران اطالعات در خانه شده و خانه فرزندا

وقتى از صاحبخانه سوال آرده اند ايشان گفته اند آه ماموران از من خواسته 
  . اند تا آسى وارد خانه نشود 

آليه اقدامات ماموران اطالعات از اعمال زود عليه : نسرين ستوده افزود 
قضايى و تفتيش منزل و قفل آردن جلوه حواهرى تا بردن ايشان بدون حكم 

  . درب منزل و بردن آليد منزل غير قانونى است
امروز جلوه جواهری طی تماس تلفنی از زندان به مادرش خبر داده است که 

جلوه جواهری اعالم کرده است .  ميليون وثيقه صادر کرده اند١٠٠برای وی 
 ....که چنين وثيقه ای را ندارد

    اوين٢۴٠ بازداشتی های بند آخرين خبرها از وضعيت
 ارديبهشت ١۴روز : سايت تغيير برای برابری در گزارشی نوشته است

خانواده های بازداشتی های روز کارگر همچون روز گذشته در برابر دادگاه 
روز گذشته زنان بازداشتی در تماس با خانواده هايشان . انقالب اجتماع کردند

برای عده ای .  اوين هستند٢۴٠دو دربند اعالم کردند که مردان و زنان هر
  .قرار کفالت وبرای عده زيادی قرار وثيقه صادر کرده اند

در عين حال خانواده های بازداشت شدگان با نوشتن نامه به رياست قوه 
قضائيه به عنوان مقام مسئول در اين زمينه ضمن اعتراض به نحوه 

ده هايشان، آزادی بی قيد و پاسخگويی مراجع قانونی نسبت به بازداشت خانوا
  . شرط کليه بازداشتی ها را خواستار شدند

شهرزاد جهانيان مادر نيکزاد زنگنه فعال دانشجويی و کمپين که روز گذشته 
اول : " از بندرعباس راهی تهران شد درگفتگو با تغيير برای برابری می گويد

. ش خوب استدوستان نيکزاد و بعد خودش تماس گرفت و اطالع داد که حال
گويا روز . گفت هنوز بازجويی نشده و تاکنون هم قراری صادر نکرده اند

  ." جهانی کارگر بوده و بچه ها توجه شان جلب شده و رفتند ببيند چه خبره
امروز : "او که به همراه خانواده های ديگر جلوی دادگاه انقالب رفته می گويد

گان چندين گروه هستند و فعال که به دادسرا رفتم به من گفتند بازداشت شد
  ."درحال تحقيق هستيم و خودمان به شما خبر می دهيم
به ما هم هيچ پاسخ : " پدر طاها ولی زاده فعال دانشجويی و کمپين می گويد

فقط به من گفتند فعال بايد در بازداشت باشد و قرار بازداشت . درستی ندادند
 کجاست و اجازه مالقات هم حتی نمی گويند فرزندم. برايش صادر شده است

  ." نمی دهند
جلوه ديروز : " مادر جلوه جواهری فعال دانشجويی و کمپين نيز اطالع داد

 ميليون تومانی صادر کرده اند و او ١٠٠تماس گرفت و گفت برای او وثيقه 
  ." هم گفته که ندارد
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 اش مريم محسنی فعال کارگری نيز به گفته دخترش پگاه، در تماس با خانواده
 ميليون تومانی صادر ۵٠گفته است که برای او و برخی ديگر از زنان وثيقه 

  ."کرده اند و آنها نپذيرفته اند چون جرمی مرتکب نشده اند
: همسر علی رضا ثقفی فعال کارگری و مادر محسن ثقفی نيز می گويد

 .هيچکدام از مردان بازداشتی تاکنون تماسی با خانواده هايشان نگرفته اند"
ديشب دونفر را با قيد کفالت آزاد کردند و امروز هم برای دو نفر ديگر قرار 

به يکسری از خانواده ها گفته اند قرار وثيقه صادر کرده . کفالت صادرکرده اند
 ١٠٠ديروز به من گفتند برای علی رضا . اند و به برخی هم پاسخی نداده اند

روزکه برای پی گيری رفتم می ام. ميليون وثيقه صادر شده، بيا و سند بياور
  ."گويند هنوز پرونده شان درحال بررسی و برويد فردا بياييد

 ١٠٠. ما که چنين وثيقه ای نداريم«: وی در باره امکان تهيه وثيقه می گويد
مگر جرم آنها چه بوده که بخواهند وثيقه . ميليون يعنی سه برابر ديه قتل

نند، روز دادگاهی شان حاضر هم می بازداشتی ها که فرار نمی ک. بپردازند
ما االن با خبر شديم که به جلسه . به نظرمن آنها اهداف ديگری دارند. شوند

تعاونی فلزکار مکانيک هم ريخته اند و آنها را بازداشت کرده اند مگر آنها هم 
  »  ارديبهشت بودند؟١١در مراسم 

وه دادگاه بود می يکی از همسران اعضای سنديکای فلزکار مکانيک نيز که جل
  : گويد

ديروز به ما زنگ زدند و گفتند برايشان قرار . آنها اصال در مراسم نبودند
کفالت صادر شده و امروز که آمده ايم می گويند سرمان شلوغ است فردا 

 .»بياييد
 ارديبهشت خانواده ١٣اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داد روز يکشنبه 

شدگان به همراه تعدادی ديگر از انسانهای آزادی  نفر از بازداشت ٧٠های 
 صبح ٩ نفر را تشکيل می دهند از ساعت ١٠٠خواه که جمعيتی بيش از 

مقابل دادگاه انقالب تهران تجمع کرده و خواهان آزادی فوری بازدداشت 
شدگان روز جهانی کارگر شده و نسبت به تعيين وثيقه های سنگين برای آن 

جتماع کنندگان تاکيد داشتند کسانی که در تظاهرات روز ا. ها اعتراض نمودند
جهانی کارگر دستگير شده اند، جرمی مرتکب نشده و حق داشته اند روز 

  . خودشان را گرامی بدارند و جشن بگيرند
دادگاه انقالب در جواب به اعتراض خانواده ها گفته است که اين افراد مشکل 

 هم تهيه کنيد حداقل تا يک هفته ديگر در امنيتی دارند و حتی اگر وثيقه ها را
الزم به ذکر است که خانواده يکی از بازداشت شدگان . بازداشت خواهند بود

فرزندشان آزاد شود به ) يکشنبه(وثيقه تعيين شده را به اميد اينکه امروز 
دادگاه تسليم نموده اند اما دادگاه اعالم کرده که فرزندشان تا يک هفته ديگر 

  . واهند شدآزاد نخ
خانواده ها متحدانه تصميم گرفته اند در مقابل اين : اين گزارش می افزايد

اعمال فشار مقاومت کنند و تا آزادی کليه بازداشت شدگان به مبارزه جسورانه 
  . خود ادامه دهند

  آزادی تعدادی از بازداشت شدگان
 بعد از ۵ نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران، تا ساعت ٢۵

به گفته آزادشدگان، افراد . ظهر روز شنبه بدون قرار وثيقه آزاد شدند
بازداشت شده مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفته اند و تا زمان آزادی، 

  .تمامی بازداشت شدگان را بدون غذا در بازداشت نگه داشته اند
 شدگان از گزارشها از صدور قرار وثيقه های سنگين برای برخی از بازداشت

جمله جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران خبر می 
آمار بازداشت شدگان .  ميليونی تعيين شده است۵٠دهد که برای نام برده قرار 

 ٢٣( تن ٢۵ نفر مرد اعالم شده که در حدود ٧٠ نفر زن و ٨١در مجموع 
  . اد شدند روز شنبه آز١٧تا ساعت )  نفر زن٢نفر مرد و 

 نفر ۶اتحاديه ی آزاد کارگران از سنندج نيز گزارش داد روز شنبه هر 
بازداشت شده در اين شهر به اسامی فايق کيخسروی، شيوا سبحانی، منصور 

 ٣کريميان، فرزام ابدی، شب بو خليلی، بابک باجرانی با قرار وثيقه هر نفر 
  . ميليون تومان آزاد شدند

************************************************  
اسامی بازداشت شدگانی که تاکنون هويت آنان محرز گرديده است به شرح ذيل 

  :می باشد
 )رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران(جعفر عظيم زاده 
از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد (غيبی  ، منصور حيات

نماينده اخراجی کارگران (اپور احسانی راد ، ش)حومه اتوبوسرانی تهران و
  )ساوه کارخانجات نورد و پروفيل

قاسميان،  ، بهزاد خباز، غالمرضا خانی، خانم ثقفی، مريم حاج محسن، پروانه
فاطمه شاه نظری، شريفه، محمد فرجی، فرج اهللا سعدی، محمد اشرفی،علی 

ز، مريم رضا تقفی ، محسن تقفی ، سعيد مقدم،سعيد يوزی،بهروز خبا
 زانيار احمدی، نجما رنجبران، علی معدب، سعيد ،محسنی،فايق کيخسروی 

سيد علی، سيروس رهياد، خميد قربانی، سيد جواد موسوی  سجودی، جمال
، کاوه مظفریيکزاد زنگنه،اميريعقوبعلی، ،)از فعاالن دانشجويی(

ای از اعضای کمپين تغيير بر(پورياپوشتاره، طاها ولی زاده،جلوه جواهری
 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران.               )برابری

………………………………………….. …………………  

  به مناسبت روزجهانی کارگر
  نگاهی به چندمسأله پيشاروی کارگران

 تقی روزبه
اول ماه مه امسال درشرايطی  برگزارميشود که سرمايه داری جهانی با 

وبازهم . ودمواجه است سال اخير خ80يکی از شديدترين بحران های 
مانند هميشه راه برون رفت ازبحران را درسرشکن کردن اين بحران 
بردوش کارگران و زحمتکشان و ازطريق بيکارسازی بيکارسازی های 
دهها ميليونی وتزريق مبالغ تريليونی کمک های گشاده دستانه دولتی 

ی بی ازخزانه عمومی متعلق به مردم،ازطريق کاهش سطح زندگی توده ها
کران زحمت وکار، ودريک کالم ويرانگری وخانه خرابی ميليونها انسان 

سرمايه (صورت می دهد تا مجددا به نقطه تعادل ومطلوب سودهی برسد
داری هيچگاه راهی بجزاين گونه فراافکنی نشناخته است، مگرآنکه 
زيرفشارکارگران وزحمتکشان مجبوربه درپيش گرفتن رفتاری خالف طبع 

بی شک نظام سرمايه داری با گرفتارشدن دريک چنين ). باشدخود شده 
بحرانی درموقعيت ضعيفی قرارگرفته وشرايط بالقوه مستعدی برای پايان 

که به مدت طوالتی تحت فشارسرمايه -دادن به عقب نشينی نيروی کار
. وشروع پيشروی آن فراهم شده است-داری نئوليبرال به آن وادارشده بود

ت يافتن اين زمينه بالقوه مستعد را دوعامل اساسی تهديد اما امکان فعلي
نخست آفت رقابت های موجود درميان صفوف پرولتاريا هم :می کند

که درمقايسه با همبستگی وهم (درمقياس ملی وهم بويژه درمقياس جهانی
گرائی بورژوازی جهانی همبستگی متقابل نيروی کاروزحمت ازشکاف 

ی خطررفرميسم وشعارهای اصالح طلبانه وديگر) های جدی رنج می برد
و معطوف به ترميم  سيستم موجود توسط  دولتهای سرمايه داری ازجمله 
دولت جديد آمريکا و دول بزرگ اروپائی و احزاب وسازمانهای دنباله 
روی آنان است که وعده های فريبنده ای را برای آرام کردن ومتشتت 

بنابراين .وناراضی بکارمی گيرندنمودن صفوف کارگران وتوده های بيقرار
ضرورت تحکيم همبستگی واتحاد جهانی پرولتاريا ومقابله با رفرميسم 

درکنار نبردهای موضعی وکشوری که نبايد دست ) ونه الزاما هر رفرمی(
بی . دوشرط اساسی تغييرتوازن نيروبسود کارگران است-کم گرفته شود

بيات منفی ومثبت قرن ترديد بدون نقد وجمع بندی دست آوردهای تجر
بيستم وآنچه که برما گذشت وطی گرديد وبا درنظرگرفتن تغييرات عظيمی 
که درساختارنيروی کار وسرمايه وازجمله ورود به مرحله جديدجهانی 
شدن ونحوه جهانی سازی آن صورت گرفته ومی گيرد،مزدوحقوق بگيران 

انی يعنی همه ،کليه طردشدگان وبه حاشيه رانده شدگان توسط سرمايه جه
استثمارشدن ازطريق دريافت دستمزد ثابت " نعمت"آنهائی که حتا از 

وکاررسمی محروم هستند،ودريک کالم واقعيت يافتن طبقه جهانی 
کاروزحمت واشکال نوين سازمان يابی آنها،هرگزنخواهند توانست با 
اتکاء صرف به مبارزات موضعی ومحلی وياسنتی خود به هدف های 

درهرحال با تشديد بحران وجهانی . ی بخش خويش نائل شونداصلی ورهائ
شدن هرچه بيشترمبارزه طبقاتی، محتوا وپيام اصلی ماه مه که همانا 
برجسته ترشدن منافع مشترک کارگران جهان و خصلت انترناسيوناليسی 
مبارزه  آنان است، که اساسا خود را درمطالبات مشترک جهانی  نشان 

ميت خود را  به مثابه  ضرورت بی چون وچرا ميدهد، بيش ازپيش اه
درحال حاضريکی ازمهمترين .برای برون رفت ازبحران نمايان می سازد 

خواست های مشترکی که کارگران جهان را به هم گره می زند،همانا 
مقابله با انواع سياست های ناظربه سرشکن کردن بحران بدوش کارگران 

اکتيکی درمقياس  جهانی به مثابه خواست بيواسطه وفراگيروت
ازاخراج وبيکارسازی تااختصاص بودجه های کالن کشوری وجهانی .است

درهرحال کارگران که با سياست های هم ". حضرت بيمار"برای نجات اين 
آهنگ شده بورژوازی جهانی مواجه است،نميتواند بدون واردکردن گردان 

 ساز،وبابسنده های هم آهنگ خود درمقياس جهانی به اين نبرد سرنوشت
کردن به نبردهای پراکنده و محلی، ازعهده دفع سرشکن کردن بحران، 
تعرض وتشديد استثماروبه طريق اولی تضمين پيشروی به سوی اهداف 

اين يک شعارعام است که درکشورهای مختلف .رهائی بخش خود برآيد
  .رنگ وبوی خود را دارد

ايران به مثابه يکی ازاين اما درکنارشعارعام وجهانی فوق اما کارگران  
گردانهای جهانی، با دشواری های مضاعف و خودويژه،وازجمله سه 
چالش ومعضل زيرمواجهند  که بارفشاربرگرده آنها را چندين برابرمی 

  :کند
 بحران اقتصادی موجود در يک دولت رانتی نفتی ومتکی به آن با -الف

مزمن اقتصادی،ابعاد توجه به کاهش شديد قيمتهای جهانی ودارای بحران 
سياست  شوک تراپی موسوم به آزادسازی . شديد ترودردناک تری دارد
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قيمت ها ازطريق حذف يارانه های دولتی، دارای پی آمدهای  شديد و 
سياست فوق  ازرئوس اصلی .دردناک اقتصادی و اجتماعی مضاعف است

ين برنامه رژيم درسال جاری است که با شعاربهبودالگوی مصرف هم آذ
 درصدی 30-25مساله تورم عنان گسيخته و رسما .بندی شده است

 به سرعت سطح زندگی -يکی ازباالترين نرخ ها  درمنطقه وجهان-موجود
سياست بيکارسازی های . اقشارزحمتکش را تحت تأثير قرارداده است

وحشيانه ،همراه با سرکوب وبی حقوقی موجوددريک نظام استبدادی 
های موقت  وقراردادی موسوم به کاغذی وافزايش ،گسترش بی سابقه کار

ساعات وشيفت کاروفرسودگی ناشی ازآن،نه فقط سطح زندگی را شتابان 
تنزل ميدهد بلکه با دامن زدن به رقابت های درونی وتقويت روحيه کنش 
های انفرادی برای نجات آنچه درمعرض خطرازدست دادن قرارگرفته،کل 

ت چانه زنی آنها را مورد تهديد صفوف و موقعيت زحمتکشان وقدر
  . قرارمی دهد

چنين وضعيتی باوجود تشديد ستم وفشارمشترک برهمه،اما درکناربی 
افقی، بازتوليد کننده روحيه مبارزات انفرادی وتکيه يک جانبه برنبردهای 
موضعی و خود بسنده،پرهيزازگره زدن مبارزات خود با مبارزات بخش 

وحال آنکه . با مطالبات کالن می شودهای ديگرطبقه ومبارزات خرد 
ميدانيم بدون پيوند مطالبات ومبارزات خرد بامطالبات و مبارزات کالن 
برون رفتی بربحران همه جانبه و عميق کنونی  بسود کارگران 

  .متصورنيست
رژيم همراه با تشديد فالکت وبحران اقتصادی،امرسرکوب بيشتر کارگران -ب

ون کاروالغاء آن را به مثابه بازوی مکمل پيش وتشکل های کارگری،تغييرقان
وهمين مساله اتحاد . بردسياست های اقتصادی دردستورکارخود قرارداده است

هرچه بيشتر صفوف کمابيش متفرق نيروی کار ونبردهای پراکنده کنونی را 
  .طلب می کند

 مساله مهم ديگرمساله نمايش انتخاباتی است که درسال جديد -ج
 انتخاباتی که ازيکسو نمايشی ترين انتخابات کل حيات جمهوری .برگزارميشود

اسالمی محسوب می شود وازسوی ديگررژيم برآن است تا آن را به نمايشی 
دربرابرانظارجهانی وابزاری برای مشروعيت بخشيدن به سياست های 

ودرهمين رابطه تالش های گوناگونی صورت می .سرکوبگرانه خويش درآورد
ستن فضای  تحريم، يعنی مهمترين و بزرگترين صف آرائی گيرد تا با شک

سياسی شهروندان دربرابررژيم حتا به اتکاءآمارهای خودش،کارگران ومردم 
ناراضی را دربحبوحه تدارک بزرگترين تهاجم به زندگی آنها، به پای 

امری که متأسفانه تحت عنوان گزين بين بدو بدترموجب (بکشاند" انتخابات"
گرديده ... درميان بخشی از فعالين کارگری وزنان ودانشجويان وآشفتگی هائی

درهرحال مقابله با توهم اصالح رژيم و داغ کردن تنورنمايشی ترين ).است
انتخابات کل حيات حاکميت وشکستن جو تحريم برای مشارکت در معرکه ای 
که شرکت درآن جزبه تقويت موقعيت متزلزل رژيم وتيزکردن تيغ سرکوب 

سرهمه شهروندان و آشفتگی درصفوف درحال تکوين کارگران برفراز
  .منجرنخواهد شد،يکی ديگرازمسائل مهم پيشاروی کارگران است

  بحران وتقويت زمينه های همبستگی
همانطورکه مطرح شد .بحران معموال به مثابه يک شمشيردودم عمل می کند

اه و گرچه تعميق بحران،بيکارسازی وآويختن شمشيرآن برسردرهرکارگ
برفرازسرهرشاغلی ازيکسو موجب تقويت روحيه محافظه کاری،تشديد رقابت 
های درون طبقاتی و تقويت رويکرد واکنش های انفرادی ميشود ولی ازسوی 
ديگر بدليل ابعاد وشتاب بحران که باهرموجی جمعيت کثيری را به زيرخط 

د می کند،درعين فقرمی راندو يا آنها را به رانده شدن لبه پرتگاه خط فقرتهدي
. حال زمينه گسترش آگاهی متضاد با رويکرد فوق را دربطن خويش می آفريند

اين آگاهی معطوف به آن است  که باچنگ زدن به حفظ وضع موجود نمی 
سونامی درحال (با مشاهده آن موج بلند فالکت. توان چيزی را حفظ کرد

يزی را حفظ ووقوف به اين که بادفاع ازوضع موجودنمی توان چ) حرکت
آری مشهود شدن برآمد آن مد . کرد،گرايشی متضاد با آن نيزبازتوليدمی شود

بلند دريای فقر وفالکتی که اکثريت بزرگی ازمزدوحقوق بگيران را تهديد به 
ازدست دادن  هرآنچه دارند می کند، نزديک شدن به نقطه غيرقابل 

شوه دهی تحمل،درشرايط فقدان ظرفيت رفرم دررژيم ونبودامکان ر
همانطورکه درمورد ناکامی احمدی نژاد درپرداخت يارانه های نقدی (آن

، بخصوص با توجه به  تنگناها وبحران مالی وارزی يک ) مشاهده کرديم
دولت رانتی نفتی، وافزايش نقش اهرم سرکوب به عنوان عامل بقاء رژيم ، 

مشترک زمينه های درک ضرورت همبستگی  ومبارزه مشترک برای مطالبات 
نگاهی به منحنی حرکت های کارگران وهمه مزدوحقوق . نيزفراهم شود

بگيران چندسال اخير،نشان دهنده آن است که  عليرغم جو سرکوب و 
دستگيری و افت و خيزها و حنا برخی گسست ها ووقفه ها برای نفس تازه 
 کردن ونيز ريتم کند ونامناسب با آهنگ پرشتاب بحران ،اما درمجموع منحنی
مبارزاتی آن ازنقطه نظر شاخص های مهمی چون تشکل يابی، شفاف شدن 
وتعميق مطالبات، تقويت همگرائی وهمبستگی،پيوند با ساير جنبش های 
اجتماعی  ومبارزات بين المللی، حفظ روحيه ادامه کاری عليرغم ضرب وشتم 

ه نمون.های رژيم، جملگی حاکی از پيشروی آن ولوکندوهمراه باافت وخيزاست
تداوم مبارزات هفت تپه،شرکت واحد،برخاستن مجدد معلمان پس ازآن سرکوب 
وسيع  دوره قبل، ويا تداوم فعاليت جنبش زنان ودانشجويان باهمه ضربا و 

  .دليلی بروجودچنين روندی است..... دستگيری های به عمل آمده 
 مه اتئالف وهمکاری تشکل های کارگری گوناگون درآستانه برگزاری اول ماه

گرچه هنوز نتوانسته همه اين نوع تشکل ها با گرايشات گوناگون  را (امسال
دربرگيرد اماگام مهمی روبه جلواست که بايد تالش کرد تا هم تثبيت شود وهم 

محتوای بيانيه و سمت گيری آن عليه نظام ) .دامنه آن هرچه فراگيرترگردد
 ازسايربخش های سرمايه داری،تأکيد براهميت تشکل های مستقل، حمايت

طبقه بزرگ مزدوحقوق بگير وبطورمشخص از اعتراضات وخواستهای 
معلمان،حمايت ازسايرجنبش های اجتماعی ونيزضرورت تقويت صفوف 

  . ازجمله نکات مثبت اين بيانيه است..... همبستگی با کارگران جهان و
زمينه البته ناگفته نماند آنچه که موجب ميشود  روند دوم و درحال تکويِن 

های اقدام مشترک حول مطالبات مشترک نتواند آنگونه که بايد تقويت 
سکتاريستی ويا بعضا رفرميستی –شود،همانا برخوردهای بعضا فرقه ای 

اين . است که بجای تقويت صفوف همبستگی موجب تضعيف آن ميشود
تصورکه گرايشی با محورقراردادن حقانيت خود بخواهد همه را بزيرپرچم خود 

شد،چيزی جزبازتوليد تفرقه وتشتت درصفوف هم اکنون پراکنده اردوی بک
والبته تجربه های گذشته نيزبربطالن اين نوع انديشه . کاروزحمت نيست
  .مهرتأييد زده است

اگربراستی خود را متعهد و پای بند به هدف بزرِگ تقويت صفوف همبستگی 
هبردهای سه گانه زير کارگران وکليه مزدوحقوق بگيران می دانيم، آنگاه را

  :الهام بخش پيمودن اين هدف بزرگمان خواهد شد
پذيرش واقعيت متکثرو پلوراليستی طبقه بزرگ مزدو حقوق بگيران رسمی -1

و غيررسمی وهمه استثمارشوندگان بايا بدون مزد،گرايشات موجود درميان 
ابی وازجمله درمورد نوع ونحوه تشکل يآنها وازجمله درميان فعالين کارگر

  )درکنارحق تبليغ برای مواضع  خود(درنزد آنها
درهرحدی که (همکاری حول مطالبات عينی  وفراگير وهم اکنون بسيج کننده-2

دربرابر سرمايه داری ودولت حامی آن توسط  بخش ها ) توافق هست
نبايد فراموش کرد .وگرايشات گوناگون باهدف تغييروضعيت وفراتررفتن ازآن

ل ديگری دربسترتغييروضعيت است که می توانند خود را که کارگران وهرفعا
 .تغييردهند وبه آگاهی هاو افق های  باالتردست يابد

سياسی بر پايه پراتيک مبارزه طبقاتی  وبا گرايشاتی که - مبارزه نظری-3
–گرايشات رفرميستی ويا فرقه ای(نادرست وانحرافی تشخيص می دهيم 

 تاريخی مثبت ومنفی مبارزات سکتاريستی و جذب ونقد دست آوردهای
بدون آنکه  بخواهيم اين مبارزه نظری وسياسی را آن چنان .،)کارگران جهان

  .عمده کنيم که موجب نفی اشتراکات موجود وهمکاری دراين حوزه ها بشود
2009-04-30 -10-02-1388  

…………………………………. 
رژيم جمهوری اسالمی گورهای دسته 

 !دجمعی خاوران را از بين می بر
های موثق دريافتی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، صبح  بنابر گزارش

 ارديبهشت اول ماه مه  در تاريکی هوا، نيروهای لباس شخصی با 11روز  
برداری از قسمت  استفاده از چندين دستگاه کاميون و لودر اقدام به خاک
د کرده و جمعی دار جنوب شرقی گورستان خاوران که تعلق به گورهای دسته

  . ريزی جديد در آن مکان کردند سپس خاک
هايی که در تاريخ مورد اشاره به گورستان مذکور مراجعه کرده بودند،  خانواده

ريزی در اين  چنين خاک های سنگين و هم ی آثار حرکت ماشين ضمن مشاهده
برداری منتقل نشده بودند و  هايی از اسکلت اجساد را که در خاک نقطه، قسمت

  . سطح زمين آمده بودند را مشاهده کردندبه 
چنين عده ای از شاهدين به فعالين اين مجموعه گفتند مقداری از بقايای  هم

اين در حالی است که اين . اند عنوان مدرک برداشته اجساد مورد اشاره را به
ها هيچ اطالعی از  اند و خانواده اجساد به مکان نامشخصی انتقال پيدا کرده

  . ندارندمحل جديد 
 ۶٧گورستان خاوران محل دفن هزاران زندانی سياسی قتل عام شده در سال 

ی  سال قبل پروژه از يک. شود ترين سند محسوب می است و در اين رابطه مهم
های  تغيير کاربری اين مکان در دستور کار قرار گرفت که با مخالفت خانواده

  . گان همراه شد بازمانده
ها حسب  چون ممانعت از حضور خانواده هايی هم قدامنيروهای امنيتی ضمن ا

ی آنان در گورستان، اقدام به جوش دادن در فلزی اصلی  ی هر جمعه برنامه
چنين اين نيروها در دفعات متعدد به ضرب و شتم  هم. اند اين مکان کرده

ا ه اين نيروها به خانواده. اند های آنان پرداخته ها و کندن پالک اتومبيل خانواده
ی حضور در مزار  کنيم، اجازه اعالم کردند از اين پس تنها زمانی که اعالم می

 .را خواهيد داشت

…………………………………… 
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  *ديدگاه * 
  مالحضاتی درباره تشديد جهانی شدن سرمايه و علل
 پيدايش گرايشات چپ مارکسيستی

  دانشگاه های ايران در ميان دانشجويان
 يونس پارسا بناب

  درآمد
 که منجر به اعالم 1386رتالطم نيمه اول آذرماه سال جريانات پ

 مارکسيستی در بين دانشجويان –موجوديت و حضور طيف جديد چپ 
دانشگاه های ايران شد ، باعث بهت و حيرت هم بين چالشگران و 
فعالين ضد نظام جمهوری اسالمی و هم بين مردم کوچه و بازار گشت 

 و تحليل گران کوشيدند چند از آن زمان به بعد ، فعالين سياسی. 
وچون عواملی را که باعث جذب جوانان ايران در نيمه اول دهه 

 خورشيدی به سوی آرمان ها و انديشه های مارکسيستی شده 1380
  . اند ، مورد بررسی قرار دهند 

بر اساس ابعاد مختلف زيست سياسی و زندگی اجتماعی دانشجويان 
يتوان عوامل جذب دانشجويان م1385 – 1375ايران بويژه در دهه 

به مارکسيسم را در پرتو مالحظاتی به دو بخش داخلی و خارجی 
( در اين نوشتار بعد از بررسی عوامل خارجی . تقسيم بندی کرد 

عمدتا جهانی تر شدن سرمايه بويژه در سی سال گذشته و ورود 
به چند و چون عوامل ) امواج پی آمدهای فالکت بار آن به ايران 

عمدتا پروسه توهم زدائی در اذهان عمومی جامعه بويژه در ( خلی دا
بين کارگران و دانشجويان و گسترش عدم مقبوليت و رضايت عمومی 

در آخر ، در بخش جمع . می پردازيم ) از حاکمين و صاحبان قدرت 
که ( بنديها و نتيجه گيری وظيفه چالشگران و فعالين سياسی ايرانی را

 از مرزهای ايران استبداد زده به مبارزه ادامه سال هاست در خارج
  .در مقابل اين تحوالت به بحث و تفحص می گذاريم ) داده اند

  مالحظاتی درباره جهانی تر شدن سرمايه
  و پی آمدهای فالکت بار آن

 پروسه جهانی تر شدن بر خالف تبليغات ايدئولوگ های نظام ، – 1
اين پروسه که در .  پيوندد فقط در گستره حرکت سرمايه به وقوع می

سی سال گذشته تشديد يافته است ، سرمايه داری را پيوسته قادر می 
بازار فرآورده (سازد که به مثابه نظام جهانی واقعا موجود در دو بعد 

يعنی در اين نظام . گسترش يابد ) های کار اجتماعی و بازار سرمايه 
ی شدن اقتصاد وجود ، تشکيل بازار جهانی واقعی کار عليرغم جهان

پس آنچه که جهانی گشته و . عينی ندارد و به اصطالح دم بريده است 
تشديد يافته است ، سرمايه و پی آمدهای فالکت بار آن بويژه نابرابری 

  .های شديد ، در سراسر جهان است 
 جهانی شدن سرمايه در توسعه خود همواره مبتنی بر نابرابری – 2

اين نابرابری ها که در سی سال .  است های طبقاتی و ملی بوده
در سراسر جهان عميق تر )  به اين سو 1970از اوايل دهه ( گذشته 

گشته ، محصول شرايط خاص اين يا آن کشور ، اين يا آن فرهنگ 
نابرابری محصول و معلول منطق انباشت سرمايه است . نيست ...  و
ح و مقياس جهانی برمبنای اين منطق ، سرمايه داری ناگزير در سط. 

توسعه نابرابری بين کارو . شکاف براندازانه و قطب بندی کننده است 
) مرکزها و پيرامونی ها ( سرمايه از يک سو و بين ملل و کشورها 

از سوی ديگر به رشد و اشتعال تضادهائی در سطح محلی و ملی و 
منطقه ای و جهانی دامن می زند که حل آنها در چهارچوب منطق 

  .  نظام بر بازار جهانی امکان ناپذير می گردد حاکم
  گفتمان حاکم در مرحله کنونی جهانی شدن بازار نئوليبرالی - 3

 دولت ها در جهان در –مدعی است که صفحات مرحله نابرابر ملت 
تالقی تمدن " پيروان انديشه های . حال ورق خوردن و تغيير هستند 

 از روشنفکران متعلق به و بخش عظيمی" پايان تاريخ " و " ها 
مکاتيب فرامدرنيست ها می گويند جهانی شدن در مرحله کنونی برای 
کشورهائی که کارکرد بازار آزاد نئوليبرالی را بپذيرند و هوشمندانه به 
محور و مدار آن بپيوندند ، فرصت الزم را برای انها مهيا می کند که 

سی اوضاع نشان می برر" . برسند" با ادغام خود به مرکزهای قديم
بر عکس ، شکل . دهد که کشورهای پيرامونی چنين توانی را ندارند 

های جديد سلطه پنج انحصارهای بزرگ متعلق به نظام ، حامل و تنها 
عامل اصلی قطب بندی فزاينده و تعميق بيشتر نابرابری بين مرکزها و 

 بی حاکميت( پذيرش منطق اين نوع جهانی شدن . پيرامونی ها است 
چيزی جز پذيرش منطق سازمان دهی ) قيد و شرط حرکت سرمايه 

  .آپارتايد جهانی در مقياس کره خاکی نيست 

 در تاريخ پانصد ساله سرمايه داری ، پروسه جهانی شدن که از – 4
اول درون بود توسعه سرمايه بوده ، پيوسته استعمارگر و ويرانگر 

ز دو دوره مشخص اين پروسه که در گذشته ا. عمل کرده است 
ويرانگری عبور کرده ، امروز در فاز تشديد مرحله سوم آن قرار دارد 

بررسی مناطق مختلف کشورهای جنوب در اين فاز نشان می دهد که . 
يا توسعه : جهان ما در سر دو راهی تاريخی قرار گرفته است 

بالمنازع جهانی شدن سرمايه که بی رحمانه به آپارتايد در مقياس 
ی ختم خواهد گشت و يا گسترش چالش هائی که جهان را به جهان

سوی گشايش مرکزهای جديد قدرت در جنوب رهنمون گشته و شرايط 
را برای دگرديسی های کيفی با چشم اندازهای سوسياليستی ميسر 

  . خواهد ساخت 
 نگاهی اجمالی به اوضاع سياسی و اقتصادی کشورهای جنوب به – 5

در حال حاضر با حاکميت نظام تک قطبی خوبی نشان می دهد که 
جهانی سرمايه ، کشورهای پيرامونی نه تنها توان رسيدن به 
کشورهای شمال را ندارند بلکه به خاطر ويرانگری های فاز فعلی 
جهانی شدن سرمايه و سلطه فزاينده شکاف براندازانه و قطب بندی 

ری در آينده کننده پنج انحصار بزرگ ، با نابرابريهای فالکت بار ت
  . روبرو خواهند گشت 

 کشورهای آفريقا ، جهان عرب و اسالمی در مجموع در تقسيم – 6
اين کشورها چه آنهائيکه . کار بين المللی بنيادی بسته مانده اند 

صنعتی شده اند و چه آنهائيکه نيمه صنعتی هستند ، جملگی اوضاع 
ت صادر کنندگان اقتصادی شان شکننده و آسيب پذير بوده و در موقعي

منابع طبيعی و محصوالت ابتدائی قرار گرفته و عمدتا غير رقابتی 
در اين کشورها تعادل های اجتماعی منجمله نهادهای . باقی مانده اند 

مدنی در شکل اصلی خود به صورت ازدياد روزافزون حجم توده های 
در اين . تهيدست ، فقير ، بی خانمان و طرد شده تجلی می کنند 

را در بر می گيرند ، ) جنوب ( ناطق که نصف کشورهای پيرامونی م
نه تنها کمترين نشانه پيشرفت در زمينه اتحاد منطقه ای وجود ندارد 

 –بلکه بر عکس ما شاهد بروز و عروج پوالريزاسيون های افقی 
اولتراناسيوناليسم ، خاک پرستی ، الحاق طلبی ، جدائی خواهی ، امت 

 هستيم که همگی از تبعات و عوارض – مذهبی گرائی های دينی و
جهانی شدن سرمايه در جهان بويژه در کشورهای پيرامونی، می 

صادر " ( ثروتمند " با اينکه اين کشورها ، کشورهای . باشند 
و کشورهای فقير و بسيار فقير را در بر می گيرند ، ) کنندگان نفت 

از شکست و افول (تهاما کشوری در ميان آنها در سی و پنج سال گذش
پيدا نشده است که در ) و پديد ه ناصريسم تاکنون" عهد باندونگ " 

. ساختن يک نظام منطقه ای و قاره ای همچون عامل فعال شرکت کند 
 در 1955 – 1975در اين مفهوم اين کشورها بر خالف دهه های 

حاشيه قرار دارند و امر توسعه برای آنها چيزی جز تالش در جهت 
" دادن خود در گسترش جهانی سرمايه داری و توهم ويرانسازجا 

  .نيست ) کشورهای مرکز " ( رسيدن به آنها
چين ، (  مقايسه و اختالف نمايانی که پيرامونی های فعال –7

اکثر ( را از کشورهای پيرامونی حاشيه ای ... ) هندوستان ، برزيل و
سازد فقط معيار جدا می ..) کشورهای آفريقائی ، عربی ، اسالمی و

رقابتی بودن محصوالت صنعتی شان نيست بلکه همچنين يک معيار و 
بعضی از قدرت های سياسی در پيرامونی های . سنجش سياسی است 

و پشت ... ) مثل چين ، برخی از کشورهای آمريکای التين و( فعال 
آنها جامعه در مجموع طرح های ملی و استراتژی ها برای کاربرد 

بدون اينکه تضادهای اجتماعی را در (اين طرح های ملی . د آنها دارن
مسلما در روياروئی با پروژه های ) درون آن جوامع نفی کنند 

امپرياليستی نظام تک قطبی جهان سرمايه قرار خواهند گرفت و فعل و 
انفعاالت اين روياروئی ها سيمای جهان فردا را ترسيم خواهند ساخت 

طرح و ) حاشيه ای ( ی غير فعال بر عکس ، پيرامونی ها. 
حتی هنگامی که بيان هائی چون بيان امت . استراتژی خاص ندارند 

گرايان اسالمی مدعی آن هستند ، ما متوجه می شويم که آن بيان ها 
به کلی تهی از طرح هايی هستند که از خاستگاه ملی برای روياروئی 

ی اوضاع سياسی و بررس. با محمل های نظام جهانی تعبيه شده باشند 
اقتصادی اين گروه از کشورهای پيرامونی که ما در اين نوشتار آنها 
را حاشيه ای ، غير فعال و غير رقابتی توصيف کرديم ، نشان می دهد 

بجای آنها می " که محفل ها و جناح های گوناگون امپرياليستی 
 و ابتکار انحصاری طرح های متعلق به اين مناطق را در" انديشند 

در يک کالم ، اليه بندی فزاينده و شکاف بندی های . دست دارند 
را " جهان سومی " عميق بين اين گروه از کشورها مفهوم همبستگی 
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( در هم نورديده و به استراتژی های جبهه مشترک عهد باندونگ 
  . پايان داده است  ) 1955- 1975

مبستگی ها  عليرغم درهم نورديده شدن عهد باندونگ و پايان ه– 8
 ، 1970 و 1960و يک پارچگی های جهان سومی دهه های 

جهانيان امروز شاهد شکل گيری و رشد پروسه ای در سراسر جهان 
هستند که در مسير آن چالشگران ضد نظام تالش می کنند که بطور 
جدی محمل ها و نهادهای پنج انحصار بزرگ امپراطوری را به چالش 

ابل جهانی شدن که بی رحمانه می خواهد طلبيده و بطور موثر در مق
کره خاکی را بسوی يک آپارتايد جهانی سوق دهد ، به مقاومت و 

  . مبارزه برخيزند 
 در حال حاضر هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای پيرامونی – 9

با گسترش همه جانبه بحران های اقتصادی ، غذائی ، بيکاری سازی 
ت ، احتمال بروز اعتراضات و قيام های فراگير و بسته شدن کارخانجا

آينده شغلی در اين کشورها  . شهری به سان يونان ، افزايش يافته است 
کارگران و بويژه جوانان و کسانی که وارد بازار کار می شوند را با 

در واقع اوضاع به نوعی است . مخاطرات جدی روبروساخته شده است 
رهائی مثل يونان ، ترکيه ، ايران ، که گوئی همه بويژه جوانان ، در کشو

و ديگر توان " لبه تيغ راه می روند " در ... فرانسه ، اسپانيا ، ايتاليا و 
تحمل نابرابری های هولناک و ستم عريان را ندارند و نسبت به آينده خود 

عالوه بر اينها . بيمناک بوده و همواره در هول و هراس زندگی می کنند 
ورها از ترکيه ، يونان و ايران گرفته تا جمهوری ، دولت های اين کش

با افزايش پروسه های خصوصی سازی ... ( چک ، فرانسه و دانمارک و
، کاهش مقررات و لغو تنظيمات دولتی بويژه در حيطه های آموزش و 

ماهيت کمپرادوری خود ... ) پرورش ، بهداشت عمومی ، مسکن سازی و
ار بزرگ به شکل عريان به نمايش را به کاخ امپراطوری و پنج انحص

  . گذاشته اند 
 عليرغم اين اوضاع ، دولتمردان اين کشورها احتمال وقوع قيام ها – 10

و تظاهرات قهرآميز را در کشورهای خود نمی بينند و يا در صورت وقوع 
ولی بررسی اوضاع . دل خود را به سرکوب و سانسور خوش کرده اند 

( ه نه تنها ايران ، ترکيه ، مصر ، نيجريه اين کشورها نشان می دهد ک
( بلکه فرانسه ، اسپانيا ، ايتاليا ) نمونه هائی از کشورهای پيرامونی 

: نيز نمايه های متنوع يونان هستند ) نمونه هائی از کشورهای مرکز 
کشورهائی تحت فشار که توده های وسيعی از مردم در آنها از خوش 

 سياست های تبليغاتی دولت ها و به اصطالح .خيالی و توهم رها شده اند 
اپوزيسيون در اين کشورها با شکست روبرو شده و بررسی اوضاع نشان 
می دهد اکثريت قريب به اتفاق مردم اعتراضات و تظاهرات کارگران ، 

را بخشی از قيام مردمی وعمومی برعليه ...  زنان ، دانشجويان و
آنچه مسلم است اين است . ند حاکميت در آن کشورها به حساب می آور

که مردم در سراسر جهان ديگر بيش از اين توان تحمل قطب بندی سازی 
اگر . های نظام جهانی و فساد و ستم رژيم های کشورهای خود را ندارند 

بهترين نمونه هائی از کشورهای .. يونان ، فرانسه ، اسپانيا ، ايتاليا و
ش از اين توان نابرابری های مرکز هستند که در آنها مردم ديگر بي

فزاينده و ستم عريان را ندارند ، ايران احتماال بهترين نمونه از کشورهای 
پيرامونی است که در آنجا توده های مردم بويژه کارگران و دانشجويان ، 

 آزاد ساخته و به جد 1368 – 1387خود را از توهمات دهه های 
  خواهان تغيير اوضاع هستند 

   مارکسيستی-باره پديده نوظهور طيف چپ جديدمالحضاتی در
  در دانشگاههای ايران

 افزايش فعاليت های اجتماعی و صنفی جنبش های دانشجويی ، – 11
کارگری و زنان به وضوح نشان می دهد اقشار و طبقات جامعه ايران از 
انقالب مشروطه به اين سو آرمان های استقالل ، آزادی و عدالت 

تحقق نيافته می بينند ، در همگامی با رويدادهای بين اجتماعی خويش را 
در " انقالب بوليواری " از فعل و انفعاالت متنوع و متعدد ( المللی 

آمريکای التين گرفته تا قيام های جوانان در فرانسه ، دانمارک ، يونان 
برای تحقق جهانی بهتر مبتنی بر صلح ، برابری ، آزادی ) در اروپا ... و

در (  شور و شوقی مضاعف ، راهی مردمی و دموکراتيک با... و 
راستای گذار جامعه ايران به استقالل و کسب حاکميت ملی ، آزادی و 

  . را جستجو می کنند ) دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی
 آنچه که کشور ايران را در حال حاضر با کشورهای ديگر پيرامونی -12

صابات گوناگون کارگری از يک سو و متمايز می سازد اوج گيری اعت
 مارکسيستی بويژه -شکل گيری غير مترقبه و رشد سريع موج جديد چپ  

در بين جوانان دانشجو است که بررسی چندو چون آنها حائز اهميت است 
در ادامه اين نوشتار ، بعد از بررسی اجمالی چگونگی ظهور و رشد . 

 ، به توضيح 1380هه  مارکسيستی در ايران در د–موج جديد چپ 

 که عمدتا 70 و 60وظيفه و مسئوليت مارکسيست های ايرانی دهه های 
  . در خارج از ايران فعاليت می کنند ، می پردازيم 

 و تبعات و عوارض آن تاکنون از طرف صاحب 1357 انقالب – 13
بدون ترديد ، . نظران و محققين مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته اند 

عيتی که بويژه در سال های جنگ هشت ساله ايران و عراق در انفجار جم
 جامعه ايران 1370شهرها و روستاهای ايران به وقوع پيوست ، در دهه 

حضور ميليونها جوان که در صد قابل توجهی . را دستخوش تحول ساخت
از کل جمعيت ايران را در بر گرفت ، تحرک اجتماعی را برای ناظرين و 

البته پرداختن به مسئله جوانان ، مثل مسئله زنان و  . محققين نويد داد
مسئله ملی در ايران نياز به تحقيق فراگير و سازمان يافته دارد که 

آنچه در اينجا مورد . نگارنده نمی تواند از عهده آن در اين مقاله برآيد 
بحث است اين است که چه عواملی باعث گشتند که بخشی از اين جوانان 

 در ايران به سوی آرمان ها و انديشه های 1380ل دهه در نيمه او
مارکسيستی جلب گشتند و از همه مهمتر اينکه اين جوانان از  چه 

  منشائی بيرون آمده و متعلق به کدامين کمپ مارکسيستی هستند ؟ 
 سال 15 خورشيدی ، جامعه ايران نزديک به 1380 در آغاز دهه – 14

و پی آمدهای  ) 1359 – 1367 ( بود که از حالت و جو بسيج جنگی
سياسی ، اقتصادی و اجتماعی آن بيرون آمده و به مرحله مصرف و 
رواج بيشتر روابط سرمايه داری منجمله تشديد روند خصوصی سازی 

در اين بزنگاه يک جريان بسيار چشمگيری در . فراگير وارد شده بود
آغاز شد که ... ) وبويژه در تهران ، شيراز ، تبريز ( دانشگاههای ايران 

دور از انتظار خيلی از مردم منجمله صاحب نظران جامعه شناسی سياسی 
ايران بود و آن بازگشت و يا احيای انديشه ها و فعاليت های چپ 

بروز و گسترش موج چپ . مارکسيستی در صحنه سياسی ايران بود 
 مارکسيستی در بين دانشجويان نه تنها مردم و صاحب نظران را دچار
تعجب ساخت بلکه بخشی از دولتمردان جمهوری اسالمی را نيز به حيرت 

اين شگفت انگيزی ها بويژه زمانی که دانشجويان . و شگفتی انداخت 
پوسترهای رنگين و بزرگ لنين را در بخش های مختلف دانشکده ها 

" و " سوسياليسم آری " نصب کرده و شعارهای برابری ، آزادی ، 
حمل کردند ، به حد نهايت " روز دانشجو " ا خود در را ب" بربريت نه 

)  به اين سو 1383از سال ( شايان توجه است که در همين زمان . رسيد 
پيروز ی حزب کمونيست نپال در براندازی رژيم سلطنتی در آن کشور ، 
احيا و گسترش حزب کمونيست لبنان و شرکت فعال آن در جنبش مقاومت 

مله نظامی اسرائيل به لبنان در اواخر تابستان سال مردم لبنان در مقابل ح
 خورشيدی ، و احيا و رشد بی سابقه جنبش کمونيستی 1385 ( 2006

در آمريکای التين اين ... در کشورهای بوليوی ، ونزوئال ، اکوادور و
اين صاحب نظران . صاحب نظران را همچنان در بهت و حيران فرو برد 

، پست " تالقی تمدن ها " ، "  پايان تاريخ "از پيروان ( و دولتمردان 
در کشورهای مرکز گرفته تا نخبگان جناح های درون ... مدرنيست ها 

به داليلی که تعدادی از آنها را بطور اجمالی ) حاکميت جمهوری اسالمی 
" تينا " شرح خواهيم داد ، جملگی به خاطر اعتقاد و وابستگی به تئوری 

 بر آن بودند که بازگشت و احيای چپ مارکسيستی ! )بديلی وجود ندارد ( 
بررسی نوشته های اين . در کشوری مثل ايران ، امکان پذير نيست 

چه از کشورهای پيرامونی و چه از ( صاحب نظران و نخبگان دولتی 
نشان می دهد که آنان داليل متعددی در رد اجتناب ) کشورهای مرکز 

 مارکسيستی را مطرح – چشمگير چپ ناپذيری احيا و يا بازگشت نمايان و
می کردند ، که در اينجا به طور مختصر به بررسی اهم آن داليل می 

  پردازيم
 اين صاحب نظران و دولتمردان بر آن بودند که گفتمان چپ – 15

همراه ... مارکسيستی در بين فعالين جنبش های کارگری ، دانشجوئی و 
دونگ چه در کشورهای مرکز با گفتمان جنبش های رهائی بخش عهد بان

و چه در کشورهای پيرامونی قدرت جذابيت و حقانيت تاريخی خود را 
باخته و به جای آن در عصر بعد از پايان جنگ سرد ، گفتمان 

به کرسی تفوق و قدرت نشسته است " بازار آزاد " نئوليبراليسم حاکم در 
 .  

رائی افول و ريزش قدرت گفتمان های چپ مارکسيستی و ملی گ
 ميالدی آغاز گشت ، در دهه های 1970رهائيبخش که در نيمه دوم دهه 

بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی ، فروکشی جذابيت جنبش های 
رهائبخش ملی و باالخره جنبش کارگری در اروپا و پايان دوره جنگ ، 

افول و شکست اين سه چالش ضد نظام جهانی . تشديد و تعميق يافت 
و " پايان تاريخ " ولوگ های نظام فرصت داد که با اعالم سرمايه به ايدئ

از کارآمدی و مشروعيت نظام جهانی سرمايه به " مرگ مارکسيسم " 
اين . دفاع کنند " رستگاری بشريت " مديريت آمريکا به عنوان تنها راه 

جابجائی در گفتمان ها چنان بخش بزرگی از روشنفکران را خلع سالح و 
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ه حتی مردم کوچه و بازار در کشورهای مرکز ساخت ک" اخته " 
وپيرامونی در روياروئی با طرفداران و پيروان کمونيسم به طعنه و طنز 
سرنوشت شوروی ، تبديل چين به سرمايه داری ، يا شکست ناصريسم 

  . را تا اين اواخر مثال می زدند .. و
ير خود را  اين فروپاشی ها و جابجائی گفتمان ها شايد شديدترين تاث– 16

در اروپا گرفته تا احزاب ... بر احزاب مارکسيستی از اسپانيا ، ايتاليا و
کمونيستی کشورهای جهان سوم و بويژه خاورميانه گذاشت تا جائی که 
... بسياری از مارکسيست ها در روسيه ، اوکرائين ، ايتاليا ، انگلستان و

ذف کرده و اکثرا  لنينيست را از مرامنامه های خود ح–اصول مارکسيست 
چپ " واژه کمونيست را از اسم رسمی خود برداشته و کلمات ديگری مثل 

رهبران تعدادی . را برای نامگذاری جديد حزب خود انتخاب کردند " نوين 
به ( از احزاب مارکسيست خاورميانه مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطين 

نه تنها به حذف ) اکثريت ( و سازمان فدائيان خلق ) رهبری جورج حبش 
کلماتی چون پرولتاريا و خلق ها در مرامنامه های خود اقدام کردند بلکه 

صحبت " تاريخ " علنا در سخنرانی ها و مصاحبه های خود از پايان عمر 
" کرده و اعالم کردند که محرومين جهان و قربانيان نظام جهانی سرمايه 

ارزات طبقاتی و ملی ديگر خود را از دست داده اند و مب" توان انقالبی 
آنها به مردم نويد دادند که نظام جهانی و در راس . وجود خارجی ندارند 

بوجود آورده و با گسترش و " تعديل " آن آمريکا در سياست جهانی خود 
جهانی تر شدن سرمايه بويژه بعد از پايان دوره جنگ سرد ، از استعمار 

داشته و انقالب تکنولوژيکی و سرکوب کارگران و ملل تحت ستم دست بر
بويژه در زمينه های اطالعات و مخابرات از طريق کاميپوتر و اينترنت ، 

تعداد اين نوع . نقش عمده را در سرنوشت بشر به عهده گرفته است 
معجزات " افراد که مسخ قدر قدرتی نظام جهانی سرمايه شده و در مقابل 

به نيايش و تحسين پرداختند ، بازار آزاد نئوليبراليسم " مقدسات " و " 
اين . فقط به يک کمپ مشخص در جنبش کمونيستی اختصاص نداشت 

افراد طلسم شده از درون اکثر سازمان ها و احزاب چپ مارکسيستی چه 
در کشورهای پيرامونی و چه در کشورهای مرکز بيرون آمده و به طيف 

وجه مشترک . های گوناگون جنبش کمونيستی آن کشورها تعلق داشتند 
اين افراد عبارت بود از اينکه نه تنها از مارکسيست روی برتافته و بعد 

روی آورده بودند بلکه يک " تينا " آن به پذيرش تز ) و نه نقد ( از نفی 
آنها تحت تاثير . قدم نيز جلوتر رفته و زبان نصيحت گشوده بودند 

 نظام جهانی به آموزش های هانتيگتون ، فوکوياما و ديگر ايدئولوگ های
می دادند که اگر " هشدار " ، 1990چپ های مارکسيست بويژه در دهه 

می خواهند مطرود جامعه خود و تاريخ بشری نشوند ، بهتر است که در 
مواضع خود تجديد نظر اساسی کرده ، از استفاده واژه هائی چون 

و استثمار و مبارزات طبقاتی و مقاومت ملل تحت ستم و مبارزات ملی 
پديده امپرياليسم پرهيز کرده و باالخره مارکسيسم را کنار بگذارند و برای 
اينکه از قافله عقب نمانند بر ارابه های گوناگون سوسيال دموکراسی ، 
پان ايسم و خاک پرستی ، عرفان و تصوف و انواع و اقسام انديشه های 

  .پسامدرنيسم و امت گرائی های دينی و مذهبی سوار شوند 
 در ابعاد تشکيالتی و سازماندهی ، اين فروکاهشی و شکست در – 17

افت و " بلوک شرق " فروپاشی و تجزيه شوروی و ( سطح جهانی 
اضمحالل جنبش های رهائيبخش ملی در کشورهای جهان سوم ، شکست 
و اخته شدن جنبش های کارگری در اورپا و باالخره تبديل چين توده ای 

 اگر چه بدون ترديد در جنبش کمونيستی )به يک کشور سرمايه داری 
تمامی کشورها تاثير گذار و فراگير بود اما آن چه در ايران بر مسائل 
تشکيالتی و سازمانی چپ ايران بيشترين تاثير را داشت نه فروپاشی 

بلکه سرکوب ) و تبديل چين به يک کشور سرمايه داری ( شوروی 
ای ساخت سياسی را در حاکميت تماميت خواه بود که تمامی فرصت ه

 نظامی ضد کمونيست و ضد ملی منحصر –دست يک اوليگارشی روحانی 
 مارکسيستی و نيروهای ملی گرا را با نفرتی –کرده و سازمان های چپ 

امت گرانه ای دينی و مذهبی و ايدئولوژی ضد کمونيستی و ضد ملی درهم 
يزتر اين وقايع ولی عارضه فاجعه انگ. کوبيده و بکلی تارومار کرده بود

تا اين اواخر اين بود که بعد از گذشت سی سال از وقوع و شکست انقالب 
اردوگاه "  و گذشت نزديک به بيست سال از فروپاشی 1357

و تبديل چين توده ای به يک کشور سرمايه داری تاثير " سوسياليستی 
 مارکسيستی –اين فروپاشی ها و شکست ها هنوز در درون جنبش چپ 

به ) يعنی انشقاق و چند پارچه گی و عدم ادغام و نبود وحدت  ( ايران
  . قوت خود باقی مانده بود 

 مارکسيستی – با اين همه ضربه ها و آوار ناکامی که بر بدنه چپ – 18
ايران در سی سال گذشته وارد آمد ، تعجب ندارد که بروز و گسترش 

يدی بين جوانان انديشه ها و گرايشات مارکسيستی در دهه هشتاد خورش
به شدت با شگفتی و حيرت زدگی ) بويژه در دانشگاههای ايران ( ايران 

در اينجا داليل . عام و خاص در ايران و محافل بين المللی روبرو گشت 
سياسی ، اقتصادی و اجتماعی که در بازگشت و يا احيای تعجب انگيز 

 بطور  مارکسيستی در ايران نقش اساسی داشته اند را–جنبش چپ 
  .مختصر شرح می دهيم 

 1374 – 1382ناکامی اصالح طلبان جنبش دوم خرداد در دهه پرتالطم 
( ساختن حاکميت اوليگارشی ايران " دموکراتيزه " در اصالح سازی و 

صرف نظر از اين که نيت و تمايل واقعی آنان چنين چيزی نبوده اما 
يژه دانشجويان ، انتظار بخش های گوناگونی از اقشار مختلف مردم بو

) زنان و بخشی از روشنفکران حتی برون مرزی ايران از آنان چنين بود 
يکی از مهمترين علل رشد و عروج بديل های ديگر مثل ملی گرائی 
سکوالر ، جنبش فدراليسم در بين مليت های متنوع ساکن ايران و باالخره 

دون ترديد ب.  مارکسيستی در دانشگاههای ايران بود –جنبش جديد چپ 
شکست جنبش دوم خرداديها و ديگر اصالح طلبان از يک سو و اعتالی 

 جوانانی را که 1384 روحانی در سال –قدرقدرتی جناح مافيای نظامی 
 در دانشگاههای ايران مشغول تحصيل بودند ، 1380در نيمه اول دهه 

متوجه تضادها و تناقضات موجود در درون جريان ها و طيف های 
 درون جنبش اصالح طلبی و سطح توان و قدرت اثر گذاری هر گوناگون

بيرون آمدن از توهم که عمدتا . يک از اين طيف ها و جريان ها ساخت 
در بين دانشجويان رواج داشت با اينکه به تفرق و پراکندگی در بين آنان 
منجر شد ولی به امکان بروز گرايش های برابری طلبی و سوسياليستی 

البته خود دوره اصالحات با اينکه قويا . ويان دامن زد در بين دانشج
صوری و سطحی بود ولی به خاطر رواج آزاديهای نسبی در حيطه های 

در آن دوره کوتاه موجب رهائی نيروها و ... بويژه مطبوعات ، سينما و
به کالمی ديگر ، در دوره رواج و رونق . عناصر خفته دانشجوئی شد 

 قابل توجهی از دانشجويان به شناخت بهتری از جنبش دوم خرداد ، بخش
خود و آرمان ها و خواسته های خود در جريان فعاليت در عرصه سياسی 

عبور از خاتمی و (به نظر نگارنده بغير از عامل داخلی . دست يافتند 
برون رفت از توهم اصالحات و تالش در جهت يافتن يک بديل جدی و 

فعاالت در عرصه بين المللی در دهه بعد فعل و ان( عامل خارجی ) اصيل 
 –نيز در رشد و احيای انديشه های چپ ) از پايان دوره جنگ سرد 

مارکسيستی در بين دانشجويان و ديگر اقشار جامعه بخصوص زنان ، 
  . نقش موثری ايفا کرد که بررسی آن حائز اهميت است 

يست و يکم  در سال های آخر قرن بيستم و سال های آغازين قرن ب– 19
حدود يک دهه بود که اتحاد جماهير شوروی و چين توده ای به عنوان 
چالشگران نظام جهانی سرمايه بکلی از صحنه سياسی رخت بربسته 

همراه با اخته شدن جنبش های کارگری در ( نبود شوروی و چين . بودند 
اروپای آتالنتيک از يک سو و افول و شکست جنبش های آزاديبخش ملی 

در اين زمان به نظام جهانی فرصتی فراهم آورد که به ) سوی ديگر از 
تاخت و تازهای براندازانه و مداخالت نظامی و سياسی خود در سراسر 

در اين دوره و تحت چنين . جهان اين دفعه با شيوه های جديد شدت بخشد 
شرايطی سرمايه داری جهانی در نبود مبارزه و مقاومت جدی در برابر 

نست ضربه های متعدد و فراگيری را به دستاوردهای جنبش خود توا
ايدئولوژی نئوليبراليسم حاکم بر حرکت . کارگری و کمونيستی وارد سازد 

نه تنها يک تئوری و گفتمان بلکه يک ) جهانی تر شدن سرمايه ( سرمايه 
برنامه و جريان واقعی به ضرر نيروهای کارو زحمت هم در کشورهای 

در کشورهای مرکز بود که در عملکرد بعضی از پيرامونی و هم 
نمايندگانش چون تاچر ، ريگان و بعدا نومحافظه کاران و فرامدرنيست 

به عبارت ديگر ، اين بار نظام . های گوناگون نمودهای خود را يافت 
جهانی با چالشگری روبرو نبود که از ترس آن به کارگران در کشورهای 

داده و يا در " امتياز " لل تحت ستم صنعتی مرکز و به زحمتکشان م
  . مقابل مبارزات آنان احيانا دست به يک عقب نشينی تاکتيکی بزند 

 ولی پس گرفتن تدريجی دستاوردهای جنبش کارگری در کشورهای – 20
از ) ، کسب گشته بودند 1970 ، 1960 ، 1950که در دهه های ( مرکز 

عهد " ای ملی گرای يک سو و متالشی ساختن رها وردها ی دولت ه
و رواج کمپرادورسازی در کشورهای پيرامونی از سوی ديگر " باندونگ 

باعث مقاومت ها و نارضائی ها ، حرکت های اعتراضی و مبارزاتی نوين 
در طبقه کارگر و ديگر قربانيان نظام سرمايه در کشورهای مختلف جهان 

 انديشه های اعتالی جنبش کارگری در ايران به موازات گسترش. گشت 
چپ مارکسيستی بين جوانان دانشگاههای سراسر ايران بطور قابل 
مالحظه ای تحت تاثير اين تحرکا ت در صحنه سياسی بين المللی مشخصا 
در ارتباط با پی آمدهای فالکت بار و ويرانگر تشديد جهانی شدن سرمايه 

شه های اين واقعه يعنی رشد و گسترش اندي. ، در اين دوره تاريخی بود 
مارکسيستی نبايد مانع آگاهی به اين امر شود که اين اعتراضا ت و عکس 
العمل ها فقط محدود به جنبش کارگری و جنبش مارکسيستی بين 



 9

بايد خاطر نشان ساخت که در اين . دانشجويان دانشگاههای ايران بود 
ما )  ميالدی 1980دهه =  خورشيدی 1380در نيمه اول دهه ( دوره 

وز و عروج جنبش های زنان ، محيط زيست سبزها ، طرفداران شاهد بر
در صحنه سياسی .. حق تعيين سرنوشت و استقرار حکومت فدراليستی و

ايران هستيم که به طور طبيعی رشد و درجه چالشگری آنها خود باعث 
نيروبخشی به اعتالی گرايشا ت بسوی انديشه های مارکسيستی بين 

  . جوانان گشته است 
های ضد جهانی شدن سرمايه ، ضد نهادهای بين المللی متعلق به جنبش 

صندوق بين المللی پول ، بانک جهانی ، سازمان تجارت ( نظام جهانی 
ابتدا در کشورهای اروپائی و آمريکائی مرکز نمود پيدا ... ) جهانی و

کردند ولی در مدت زمان کمی امواج آن به کشورهای آسيا و آمريکای 
جنبش نوپای سوسياليسم در بين جوانان دانشگاههای . يدند التين نيز رس

ايران بدون ترديد از فعل و انفعاالت جنبش های سوسياليستی و ملی گرای 
  . آمريکای التين نيز شديدا تاثير پذير بوده است 

 با به پايان رسيدن عصر رژيم های شبه فاشيستی و نظامی در – 21
ی اجتماعی و سياسی چپ گرايان بخشی از آمريکای التين ، جنبش ها

طرفدار استقرار حق حاکميت ملی رشد يافته و دولت های ضد جهانی شدن 
بر سر ... سرمايه و ضد امپرياليست را در ونزوئال ، بوليوی ، اکوادور و

شايان توجه است  که کشورهای برزيل و ارژانتين که . کار آوردند 
ع خودبويژه در زمينه های مالی از نو-باشديدترين بحرانهای اقتصادی

در کشورهای پيرامونی در نيمه دوم دهه ... بيکاری سازی،تورم زائی و 
گروه مکتب  " روبروشده  بودند نه بوسيله سياست های طرفداران 1990

دولتمردان طرفدار تامس فريدمن يکی از پدران معنوی بازار " ( شيکاگو 
نومحافظه کاران حاکم در  ( ونه بوسيله اخالف فريدمن) آزاد نئوليبرالی 

بلکه توسط چپ گرايان در همکاری با ملی گرايان ) کاخ سفيد 
به ساحل ثبات " نفتا " سوسياليست ضد بانک جهانی و ضد سازمان 

بررسی تحوالت سياسی و چند و چون . نسبی و اهميت مالی رسيدند 
مانها پيروزی دولت های ملی گرا و مستقل با تمايالتی بسوی بخشی از آر

و چشم اندازهای سوسياليستی در کشورهائی مثل ونزوئال ، بوليوی ، 
اکوادور ، اورگوئه به روشنی نشان می دهد که اين دولت ها بدون حمايت 
همه جانبه کمونيست ها و اتحاديه های کارگری متعلق به طيف های 
مختلف مارکسيست ها در آن کشورها نمی توانستند به پيروزی رسيده و 

که هنوز هم کل آمريکای التين را ( مقابل قدر قدرتی امپرياليسم يانکی در 
به سان خليج گوانتانامو و زندان معروفش ، ملک متعلقه و حياط خلوت 

امروز به برکت اين همکاری ها و . قد علم کنند ) خود محسوب می دارد 
اتخاذ وحدت های استراتژيک با دولت های چپ گرا و ضد جهانی شدن 

که از نظر تشکيالتی و سازمانی به کمپ های ( يه ، کمونيست ها سرما
در اين کشورها به موفقيت های ) مختلف چپ مارکسيستی تعلق دارند 

چشم گيری دست يافته و با کسب پايگاههای جديد در بين توده های مردم 
. فرصت تاريخی پيدا کرده ا ند که به بلند پروازی های خود شدت بخشند 

ه مارکسيست ها در عصر پس از فروپاشی شوروی و تبديل اين امر ک
چين توده ای به يک کشور سرمايه داری می توانند به موفقيت های 
چشمگير دست يافته و رهاوردهائی را به جامعه ارائه دهند ، خود در 
شکست سياست های هژمونی طلبانه نئوليبرال ها و نومحافظه کاران که 

 بخش های عمومی و خدماتی پيوسته از می خواهند نقش دولت را در
طريق اعمال سياست های ويرانساز خصوصی سازی و لغو تنظيمات و 

کسانی که . مقررات بر بازار را کاهش دهند ، نقش به سزائی داشتند 
روند اوضاع را در آمريکای التين مورد پژوهش ، تفحص و بحث قرار 

ونزوئال ، بوليوی ، می دهند ، بخوبی می دانند که امروز دولت های 
اکوادور بطور چشمگير و فراگير و دولت های شيلی و اروگوئه بطور 

 خدماتی در –نسبی موفق شده اند که با برنامه ريزی های اجتماعی 
بهبود وضعيت معيشتی طبقات فرودست کار و زحمت نقش فعال ايفا کرده 

 اند قطع سازند را تا آنجا که قادر بوده" آزاد " بازار " نامرعی " و دست 
دسترسی دانشجويان برابری طلب و سوسياليست ايران به اين اطالعات . 

بويژه از طريق اينترنت ، در اعتالی آگاهی آنان و انديشه های چپ 
مارکسيستی و گسترش جنبش سوسياليستی در دانشگاههای ايران در 

  . نقش به سزائی داشت )  ميالدی 2000دهه  ( 1380نيمه دوم 
 – 1383(  مارکسيست ايران در اين دوره –دانشجويان چپ  – 22

به پژوهش های عميق درباره کشورهای چپ گرای آمريکای  ) 1386
آنها . التين دست زده و به جمعبندی های جامع و فراگيری دست يافته اند 

با استفاده ازاين جمعبندی ها و نتيجه گيری ها ، و با دامن زدن به بحث 
( درون جنبش دانشجوئی " ليبرال های " بين خود و ها و تبادل نظر 

عمدتا دانشجويان طرفدار جناح اصالح طلبان و جناح راست ميانه معروف 
که در داخل جنبش با تاسی و آموزش های نئوليبرالی ) به کارگزاران 

و رهنمودهای بانک جهانی و سازمان ) گروه مکتب شيکاگو ( فريدمن 
اقتصاد و خصوصی سازی را تنها چاره حل تجارت جهانی ، آزاد سازی 

مشکالت و رهائی ايران از توسعه نيافتگی می دانستند ، موفق گشتند که 
موقعيت متفوق دانشجويان طرفدار جناح های درون حاکميت را به نفع 

مضافا در جريان اين .  مارکسيستی به چالش جدی بطلبند –گرايشات چپ 
شجويان سوسياليست در آستانه بحث ها و تبادل نظرها بود که دان

موفق گشتند که رهبری خط ) روز دانشجو ( برگزاری مراسم شانزده آذر 
که از طريق شباهت سازی رهبری دولت های چپ ضد ( را" ليبرال ها " 

بناپارتی " امپرياليست و ملی گرای ونزوئال ، اکوادور و بوليوی با دولت 
، سعی داشتند اهميت و اعتبار  روحانی احمدی نژاد –و مافيای نظامی " 

) اوج گيری گرايشات چپ از اذهان و افکار دانشجويان ايران را بزدايند 
  .کامال با شکست روبرو سازند 

 ديگر از طيف هائی که در اين دوره موقعيت ممتاز و اهميت خود – 23
" را در بين دانشجويان از دست دادند ، طيف های طرفدار خط 

پست " ز يک سو و طيف مبلغين و مروجين گفتمان ا" روشنفکری دينی 
به نظر نگارنده ، ناکامی طرفداران اين دو . از سوی ديگر بودند " مدرن 

طيف در جلب دانشجويان به سوی انديشه های خود به طور غير مستقيم 
در پيروزی ها و موقعيت های جناح چپ مارکسيستی نقش به سزائی در 

 1370از اوائل دهه . دی داشت  خورشي1382 – 1387سال های 
که در واقع (  مدرنيستی –خورشيدی ، امواج گوناگون انديشه های پست 

گفتمان های متنوع عصر سرمايه داری در فاز جهانی تر شدن سرمايه در 
به ايران بويژه ) دوره بعد از پايان جنگ سرد را در بر می گيرند 

 آن دوره مروجين بايد توجه داشت که در. دانشگاهها نيز رسيد 
آئين " و " کيان " روشنفکری دينی که عمدتا از سوی حلقه های نشريات 

انديشه های خود را در ميان دانشجويان رواج می دادند ، با استفاده از " 
گفتمان پست مدرنيست ها در توضيح و توجيه انديشه های خود از 

-  1384ای ولی در جريان سال ه. توانائی چشمگيری برخوردار بودند 
 ، طيف روشنفکری دينی با افول دولت اصالح طلبان به مثابه 1387

شکل واقعا موجود مردم ساالری دينی از يک سو و زير سئوال قرار 
بويژه ارتجاعی ترين وجه (  مدرنيستی –گرفتن جدی انديشه های پست 

آن مبنی بر نفی عقالنيت تجدد طلبی و دست آوردهای رهائيبخش مبارزات 
توسط مارکسيست های پی گير در جهان ، از سوی ديگر ) تی و ملی طبقا

توخالی بودن و بی ربطی مواضع و گفتمان های اين دو طيف را نيز در 
افشای جنبه های ارتجاعی اين طيف . بين دانشجويان به نمايش گذاشت 

 ايران در 1350- 1360 مارکسيستی دهه های –ها توسط بقايای چپ 
 به سزائی در جذب دانشجويان جوان به سوی اتخاذ  نيز نقش1380دهه 

  .مواضع و بينش های سوسياليستی ايفا کرد 
 امروزه بيش از هر زمانی در تاريخ سی ساله جمهوری اسالمی – 24

سرمايه روشن گشته است که صرفا سرکوب و حذف فيزيکی نيروهای 
  خورشيدی نتوانست حذف کامل1360 مارکسيستی در دهه خونين –چپ 

 مارکسيستی را در عرصه های –فعاالن ، تشکل ها و حلقه های چپ 
عمومی و در گستره های نشر و ترجمه آثار مارکسيستی ، به دنبال داشته 

 مارکسيستی ايران که به خاطر جو حاکم خفقان –روشنفکران چپ . باشد 
و هيستری ضد کمونيستی و ضد ملی گرائی  امت گرايان حاکم امکان 

مانی نداشتند به فعاليت انتشاراتی و ترجمه روی آورده و فعاليت ساز
تالش کردند که در زمينه های ادبيات بويژه در حيطه داستان های کودکان 

اين شهروندان متعهد به آرمان ها و . ، ره گشای درهای بسته گردند 
آرزوهای سوسياليستی در جريان سال های سانسور و خفقان ضد 

 خورشيدی ، چون نمی 1370پس دهه  و س1360کمونيستی دهه 
توانستند تشکل ها و ارگان های سازمانی و گروهی خود را داشته باشند 

جامعه " ، " آدينه " در نتيجه به انتشار نوشتارهای خود در نشريات 
صنعت حمل و نقل " ، " نقد نو " و ديگر مجالت تخصصی مانند " سالم 

 قديمی با ترجمه و تلخيص اين چپ های مارکسيست. پرداختند ... و" 
که اتفاقا بعد از ( تاريخ صد ساله جنبش مارکسيستی در جهان و ايران 

فروپاشی شوروی و تبديل چين به يک کشور سرمايه داری ، سردمداران 
جمهوری اسالمی بدون واهمه و ترس از حضور بديل اجازه چاپ فراينده 

به عامل موثر ديگری توانستند ) اين ترجمه ها و تلخيص ها را می داد 
 مارکسيستی در –در شکلگيری و احيای موج جديد گرايشات چپ 

به کالمی ديگر ، دانشجويان مارکسيست . دانشگاههای ايران تبديل گردند 
پس از حدود صد سال از آغاز جنبش کارگری و کمونيستی در ايران قادر 

ارکس ، گشتند دوباره طيف گسترده ای از فعاليت ها و آثار معتبر م
را از يک سو و ... انگلس ، گرامشی ، هوشی مينه ، چه گوارا و

روشنفکران تاريخ جنبش کمونيستی ايران از غفارزاده ، حيدرعمواوغلی 
  .را بخوانند ... گرفته تا تقی ارانی ، پيشه وری و... ، سلطان زاده و 
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 زندگی اجتماعی چپ های مارکسيست در سال های حکومت اصالح – 25
به چندين علت ديگر رونق يافته و غنی تر  ) 1376 – 1384( ن طلبا

  :گشت که در اينجا به اهم آنها اشاره می کنيم 
 به غير از وجود رو به رونق رسانه های چاپی که در آنها مارکسيست -

های نسل ماقبل از انقالب فرصت يافتند که مقوالت مربوط به جنبش 
ختيار مارکسيست های جوان مارکسيستی را به بحث گذاشته و در ا

دانشگاهها بگذارند ، احيای کانون نويسندگان ايران و برگزاری مجمع 
عمومی آن نيز در اين دوره در رشد گرايشات مارکسيستی در دانشگاهها 

چندين بار در اين زمان بيانيه هائی از . بين جوانان نقش خوبی ايفا کرد 
 سوی کانون نويسندگان موضع عمومی برابری طلبی و آزاديخواهی از

منتشر شد که به رشد فکری و گسترش ديدگاههای مارکسيستی بين 
نبايد تصور کرد که کانون نويسندگان يک نهاد . دانشجويان کمک کرد 

ولی افراد فعالی از جنبش چپ . مارکسيستی و يا حتی سوسياليستی بود 
پيدا کردند  مارکسيستی که در کانون فعال بودند ، در اين دوره فرصت –

که با مصاحبه ها و نوشته های خود هر از چند گاهی نظرگاه ها و چشم 
اندازهای سوسياليستی را در متن رسانه های صوتی ، چاپی ، و بصری 

  قرار داده و با دانشجويان ارتباط برقرار سازند 
 بدون ترديد ، عمومی تر شدن اينترنت و ورود اين رسانه همراه با -

ری ماهواره در فضای سياسی ايران د راين مدت باعث رواج رسانه بص
گشت که جوانان ايران که دارای گرايشات مارکسيستی بودند ، با ارگان ها 
و سايت های تشکل ها ، سازمان ها و احزاب مارکسيست ايران که در 
خارج از مرزهای ايران استبداد زده فعاليت داشتند ، آشنا گشته و به 

به جرات می توان اذعان کرد که در اين . يل گردند مخاطب خاص آنها تبد
دوره ، دانشجويان جوان که صرفا با پژوهش های مستقل خود به کسب 
انديشه ها و افق های مارکسيستی و سوسياليستی نايل آمده بودند ، 

 مارکسيستی ايرانی –ناگهان از طريق اينترنت با سازمان های متنوع چپ 
، غير " اسطوره های دور از دسترس  " برون مرزی که تا آن زمان

  . واقعی و غير قابل شناسائی در ايران بودند، ارتباط برقرار سازند 
 رواج وبالگ نويسی در بين دانشجويان دانشگاههای ايران در اين دوره -

 مارکسيستی آنها –که در زيست سياسی و فعاليت های اجتماعی چپ 
ثرات برجسته حضور اجتماعی نقش قابل توجهی ايفا کرد ، يکی از ا

شايان ذکر است که وبالگ نويسی با اينکه . اينترنت در جامعه ايران بود 
در کشورهای مرکز شکل گرفته و رشد يافت ، ولی هيچوقت در زندگی 
سياسی و فرهنگی جوانان کشورهای مرکز آن تاثير عميقی را که در 

 جوانان گذاشت ، کشورهای پيرامونی در زيست سياسی و زندگی اجتماعی
وبالگ نويسی امروز در کشورهای پيرامونی از . نتوانست به جا بگذارد 

مکزيک و کلمبيا در آمريکای التين گرفته تا کشورهای ايران ، لبنان ، 
نقش بزرگی در اشاعه انديشه های رهائيبخش ... هندوستان ، نپال و

  . فا می کند  مارکسيستی ، در ميان جوانان اي–منجمله ديدگاههای چپ 
 يکی ديگر از پديده هائی که در زيست سياسی و زندگی اجتماعی جوانان -

متمايل به گرايشات چپ مارکسيستی در سال های اخير تاثير گذاشته و در 
رشد روبه جلوی آنها نقش ايفا کرده است ، برگزاری مراسم بزرگداشت 

از يک ... ) ومثل روز شانزده آذر ، شانزده دی ( روزهای مهم تاريخی 
سو و بزرگداشت مقام و موقعيت افراد شاخص و بسيار محبوب در تاريخ 

.. مثل مصدق ، تختی ، فروغ فرخزاد ، صفرخان و( مبارزاتی مردم ايران 
از سوی ديگر ، در فعال نگاه داشتن جريانی که مانع فراموشی سرکوب ) 

ت ، بسيار ها هم دوران رژيم پهلوی ها و هم رژيم جمهوری اسالمی اس
موثر بوده و بصورت غير مستقيم در گسترش انديشه های چپ عام در 

گورستانی در حاشيه تهران (مراسم خاوران . بين دانشجويان نقش داشتند 
 بويژه جانباختگان کشتار 1360که بسياری از اعدام شدگان سال های 

ن که توسط مادران ، همسران و خويشاوندا)  ، در آنجا خفته اند 1367
جانباختگان تا اين اواخر هر سال دوبار در اين مکان برگزار می گشت ، 
آگاهی جوانان را از درجه ستم گری و ماهيت ضد سوسياليستی جناح های 
مختلف درون حاکميت اعتالء داده و آنها را به مبارزه در راه استقرار 

  . عدالت اجتماعی با چشم انداز سوسياليستی راغب تر ساخت 
 و 1370ميق شکاف بين ثروت و فقر مخصوصا در دهه های  تع– 26

 يکی ديگر از علل گرايش به انديشه های برابری طلبانه چپ 1380
اساسا شکاف اندازی و خصلت . مارکسيستی در محافل دانشگاهی گشت 

قطب بندی کننده سرمايه که سال ها برای جوانان يک مقوله ذهنی بود ، 
عينی به آنها تضادهای طبقاتی را نمايان و  به شکلی کامال 1380در دهه 

در صد بسيار بزرگی از جوانان که در فردای پايان . آشکار ساخت 
تحصيالت دانشگاهی دورنمای شغلی مناسب و امنی را برای خود متصور 
نگشته و امر بيکاری مزمن و فراگير را لمس کردند ، بيش از پيش 

  .  ها گشتند متوجه تعميق تضادهای طبقاتی و نابرابری

 ، 1384بعد از انتخاب احمدی نژاد به رياست جمهوری در سال 
دانشجويان که خود را از توهم وعده و وعيد های دولت خاتمی رها 
ساخته بودند ، متوجه شدند که اين دفعه احمدی نژاد موفق شد بخش 
بزرگی از خرده بورژوازی سنتی و تهيدستان شهر و روستا را با طرح 

دولت " ، " عدالت اجتماعی " ای توهم انگيز پوپوليستی برنامه ه
به سوی حمايت از خود و نظام جمهوری اسالمی .... و" مهرورزی 

  . سرمايه جذب کند 
ولی ديری نگذشت که دانشجويان سوسياليست با خوشحالی متوجه شدند 
که بخش بزرگی از تهيدستان ، کارگران و خرده بورژوازی بويژه در 

 ماهيت وعده و وعيدهای دولت مهرورز پی برده و از توهم شهرها ، به
اين توهم زدائی در بين فرودستان و کارگران ، . بيرون آمده اند 

دانشجويان چپ گرا را در گسترش انديشه های سوسياليستی خود در 
زيرا اين دانشجويان شاهد اين . بيرون از صحن دانشگاه راغب تر ساخت 

روشنفکران ، زنان و خود دانشجويان طرفداران امر گشتند که اگر برای 
" خاتمی حداقل پنج تا شش سال طول کشيد تا از توهم بيرون آمده و علنا 

را مطرح کنند ، برای کارگران و تهيدستان فقط دو سال " عبور از خاتمی 
 2008طول کشيد که گسترش وحشتناک فقر ، گرانی و بيکاری سال های 

ی سرمايه دارانه ، روند فالکت بار  را حاصل سياست ها2006-
آگاهی دانشجويان از توهم زدائی بين کارگران به . خصوصی سازی بدانند 

قدری فراگير گشت که شعارهای برخی از تجمعات آنان به سمت بيان 
البته ارتباطات . خواسته های طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان پيش رفت 

 با دانشجويان مارکسيست در متعدد برخی از فعالين تشکل های کارگری
امروزه با اينکه دولت . انتخاب و بيان اين خواسته ها بسيار موثر افتاد 

ضد کارگری جمهوری اسالمی تالش می کند که از حرکت کارگران در 
راستای تشکل يابی و پی گيری خواسته های صنفی خود با اعمال سرکوب 

مل آورد ، ولی بررسی ، ارعاب ، دستگيری و آدم ربائی جلوگيری به ع
گزارشات وبالگ نويسان دانشجوئی متعلق به گرايشات چپ مارکسيستی 
نشان می دهد که دانشجويان در گستره مقاومت و مبارزات سازماندهی 

  .شده تشکل های کارگری شرکت فعال دارند 
 جمبند يها و نتيجه گيريها

های طبقاتی اوضاع سياسی و اجتماعی کنونی ايران ، تضادها و تنش -27
موجود و رشد آنها در نقاط مختلف و در بين اقشار گوناگون مردم ، در 
بين کارگران ، زنان و دانشجويان همراه با تظاهرات و اعتراضات وسيع 
و متنوع آنان با توجه به اين امر که امروزه در هيچ کشوری در 
ش خاورميانه و حوزه اقيانوس هند جنبش کارگری مستقل کارگری و جنب

 مارکسيستی در بين دانشجويان به اندازه ايران وسيع ، فراگير و –چپ 
مستقل از دولت نيست ، شرايطی در درون ايران بوجود آورده که 
همنوائی ، همکاری و اتحاد عمل بين کليه جريانات مارکسيستی ايرانی 

  .برون مرزی را به يک ضرورت مهم سياسی تبديل کرده است 
صاحبان قدرت با استمرار روش های ضد کارگری و هم اکنون حاکمان و 

ضد ملی و اعمال قوانين برآمده از امت گرائی واليت فقيه نه تنها 
بصورتی گسترده و خطرناک مدافعان برابری ، آزادی ، حق تعيين 
سرنوشت و استقرار حاکميت ملی را سرکوب می نمايند بلکه درخواست 

 ، بويژه کارگران و دانشجويان و های مسالمت آميز و معيشتی آحاد جامعه
آنها مشخصا در . زنان را ناديده گرفته و يا آنها را سانسور می کنند 

از سازمان يابی تشکل )  ميالدی 2004 – 2008( چهار سال گذشته 
های کارگری ، دانشجوئی و زنان با خشونت آشکار و پنهان ممانعت کرده 

اقشار مختلف مردم بر اعمال ، بدون توجه به باورهای مذهبی و فرهنگی 
که چيزی غير از يک ديدگاه خاص ( آموزش های جمهوری اسالمی 

اصرار می ورزند و شکل خاصی از نهادها و ) سرمايه داری نيست 
سازمان های اقتصادی و اجتماعی را که همگی به ضرر بخش های وسيع 

ژه در اين حاکمان در سی سال گذشته بوي. جامعه هستند تشکيل می دهند 
بيست سال اخير ، نابرابری های طبقاتی ، ملی و جنسی را در ابعاد 

بانک ( گوناگون به نفع نظام جهانی سرمايه و نهادهای فالکت بارش 
بسط داده و با تحريف تاريخ .... ) جهانی ، صندوق بين المللی پول و 

مبارزاتی مردم ايران در جهت رواج اغتشاش فکری بين جوانان گوی 
حاکمان . را از حاميان و ايدئولوگ های رژيم پهلوی ها ربوده اند سبقت 

مستبد درآمدهای کالن از فروش منابع ملی را در راستای افزايش رفاه و 
هيئت حاکمه و به " آقايان و آقازاده های " زندگی پر از عزت و جالل 

 در صد جمعيت ايران را تشکيل 85زيان نيروهای کارو زحمت که تحقيقا 
  . دهند ، هزينه می کنند می 

 اين وضعيت همراه با توهم زدائی در اذهان و افکار عمومی و – 28
افزايش عدم رضايت عمومی از حاکمان و صاحبان قدرت ، موجبات 

 در يک کالم ، –تعميق شکاف بين دولت با مردم را فراهم ساخته است 



 11

 توده های مردم بويژه کارگران و دانشجويان خواست  تغيير و
دگرديسی را در محاورات روزانه خود مطرح می کنند و با گذشت زمان 
و افزايش سرکوب ، بيکاری و تورم دامنه و گستره اين خواسته 

در حال حاضر ، مردم ايران همراه با . وسعت بيشتری می گيرد 
روندهای متحول جهانی بيش از پيش آزادی ، حاکميت ملی و استقرار 

 مطالبه می کنند و به حکم تجربه و آزمون از محور نظام سرمايه را
های تاريخی ، تحقق اين اهداف را منوط به سازماندهی يک بديل 

آنها از چالشگران و فعالين چپ مارکسيست و . مناسب عملی می دانند 
طرفداران حق تعيين سرنوشت و استقرار حاکميت انتظار دارند که هر 

 قابل اتکا برای تشکل و چه زود تردر جهت تعبيه  يک بديل روشن و
سازماندهی اين نيروی بزرگ متعلق به کار و زحمت را در ايران آغاز 

  . کنند 
 بدون ترديد ضرورت همنوائی ، همکاری و اتحاد عمل و حتی – 29

وحدت های سازمانی و تشکيالتی بين فعالين و چالشگران ايرانی ضد 
ايه خط کشی نظام جهانی سرمايه که با کليت جمهوری اسالمی سرم

نمايان دارند ، همواره مد نظر بوده و در سی سال گذشته مخصوصا در 
ده سال گذشته ، تالش هائی نيز صورت پذيرفته است که قابل تحسين 

اما اين تالش ها به خاطر موانع و عواملی که بحث درباره . می باشند 
 نظر به. آنها می تواند رهگشا باشد ، عمال حاصلی در بر نداشته اند 

نگارنده اين موانع و عوامل همراه با محدوديت های متعدد که عليرغم 
همه ضرورت ها امر همنوائی ، همکاری و اتحاد در درون خود 
نيروهای چپ مارکسيستی را از يک سو و بين کليه طيف چپ 
مارکسيستی و طيف های مختلف طرفدار حق تعيين سرنوشت و 

ذاشته اند ، بايد مورد بررسی و حاکميت ملی را از سوی ديگر معوق گ
در شماره های آينده اين نشريه ، چند و چون اين . بحث قرار گيرند 

عوامل و محدوديت ها به طور مبسوط و جامع مورد بررسی قرار 
زيرا بدون برطرف ساختن اين محدوديت ها و موانع و . خواهد گرفت

 ، پيشرو و ايجاد يک بديل مردمی تحت رهبری متشکل ، از خود گذشته
مورد اعتماد توده های وسيع مردم ، امکان آزادی بشريت زحمتکش 
ايران هم از زير يوغ جمهوری اسالمی سرمايه در ايران و هم از 

  . محور فالکت بار نظام جهانی سرمايه نمی تواند ميسر گردد 
 ولی همنوائی ، همکاری و اتحاد جريانات چپ مارکسيستی و – 30

که  به روشنی (يروهای طرفدار استقرار حاکميت ملی همکاری آنها با ن
با نظام جهانی سرمايه ازيک سو و جمهوری اسالمی سرمايه از سوی 

می تواند امکان ) ديگر ، هم در عمل و هم در حرف مرزبندی کرده اند 
  . ايجاد و رشد چنين رهبری متشکل را تضمين سازد 

المی سرمايه در رکود  اکنون پس از سی سال استبداد ، رژيم اس– 31
تورم ، بيکاری ، ( اقتصادی فالکت بار و نزديک به بحران کامل 

فرورفته و خود را در مقابل امواج خروشان ... ) گرسنگی و
اعتراضات عظيم و فراگير کارگری ، جنبش های برابری طلبانه 
دانشجوئی و کمپين های زنان ايران عاجز يافته و دوباره به آخرين 

يعنی سرکوب مردم توسل جسته و برای بقای خود اين دفعه حربه خود 
رِژِيم که مهره اصلی نظام "  اقتصادی –مافيای نظامی " به دامن 

جهانی سرمايه و پروسه فالکت بار گلوبوليزاسيون و خصوصی سازی 
  . در ايران است ، پناه برده است 

  بدين خاطر کانون های مربوط به چپ های مارکسيست چه در– 32
داخل ايران و چه در خارج از ايران همراه با حلقه های مترقی ، 
برابری طلب و طرفداران استقرار حاکميت ملی بايد به اين امر مثبت و 
اميدوار کننده توجه کنند که به همت استقامت و پايداريشان در برابر 
تعرضات و تبليغات مسموم کننده حاميان و ايدئولوگ های سرمايه 

 و سرکوب رژيم جمهوری اسالمی امروز امواج فراگير داری جهانی
... تنش ها و اعتراضات جنبش های کارگری ، سوسياليستی ، زنان و

شرايط ابراز وجود و ايجاد تشکل های پيشرو و مورد اعتماد را فراهم 
  . ساخته است 

 نتيجه ، به نظر نگارنده ، نيروها و جريانات مارکسيستی ايران و در
ديگر نيروهای پيشرو بيش از هر زمانی در بيست سال گذشته می 
توانند راحت تر و با آسودگی خاطر منافع سياسی و خواسته های 
اقتصادی و اجتماعی کارگران و ديگر زحمتکشان ايران را به منافع 

ای گذشته گروهی و عادات نکوهيده تنگ تشکيالتی ، دغدغه ه
موثر و " خانه تکانی " سکتاريستی ترجيح داده و خود را بعد از يک 

   .جدی برای برپائی يک ستاد رهبری دسته جمعی آماده سازند 
  ....            پايان                                                

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

 ديدگاه
  بخش دوم  مصااحبه

  پرسش و پاسخ به مناسبت
   سی امين سالگرد انقالب بهمن

، "انقالبی"فاتحه خوان های 
  فاتحه خوان های انقالب

  شهاب برهان
 ٠ ٩ نوشته شده و در ژانويه ٢ ٠ ٠ ٨ نوامبر  -اين مطلب در اکتبر

 ] مجله آرش منتشر شده است١ ٠ ٢ در شماره ٢ ٠
 ممکن بود؟» غير اسالمی « آيا انقالب 

  تاريخ البته با دخالت اراده ها ولی نه فقط با ارده  -شهاب برهان 
خوِد بازی، همه . انقالب ايران هم سناريو نداشت. ساخته می شود

را بازيگر کرد، بازيگران را نقش داد، از درون بازيگران، 
کارگردانان را ساخت، گفتمان ها و رفتارها را متحول کرد، 
بازيگران و کارگردانان را به نوبت و به تدريج به صحنه آورد و از 
صحنه بيرون راند،  و پردٔه آخر کابوسی شد که کسی به خواب اش 

اما  نکته اينجاست که همه با پيشداده ها و امکانات و ! نديده بود
  .مهارت های برابری وارد صحنه نشدند

... ب پذير می بود اگر افتادن رهبری انقالب به دست روحانيت اجتنا
  ...!و باز هم اگر ... و اگر 

وقتی می ! ها ساخت، اما گذشته را نه» اگر « آينده را می شود با 
ی است که » اگر« اگر چنين کنيم، چنان خواهد شد، اين : گوئيم

ارادٔه متکی بر آگاهی را برای دخالتگری در تغيير شرائط موجود يا 
ی »اگر « . آينده به کار می اندازدمعماری شرائط  و وضعيت های 

، امکان بالقوه »اگر « اين . که رو به آينده دارد، گواه امکان است
  –را در اختيار انسان قرار می دهد تا به امکان بالفعل اش تبديل کند 

  . يا ال اقل در اين جهت تالش کند
وقتی در نظاره . حسرت است» اگِر« ناظر بر پشت سر، » اگِر« اما 
ی »اگر« اگر چنان شده بود چنين می شد، :  گذشته می گوئيمبه

ی را که اگر هم امکان »اگر« ناممکن را مطرح می کنيم؛ يعنی 
بالقوه اش وجود داشته، ولی ملزوماِت به فعل در آمدن اش فراهم 

آنچه واقع شده است، از تقدير . نشده و به ناممکن تبديل شده است
 چنان - ضرورت ها و تصادف ها  از-نبوده ولی مجموعه شرائط 

فراهم آمده اند که همين واقع شده و نه چيز ديگری؛ يک و فقط يک 
امکان بالقوه به فعل در آمده و نه بی نهايت امکان های بالقؤه 

  . ديگر
به اين فکر می » بعد از خرابی بصره « هميشه اينطور است که 

اما آيا تجربه . شدافتيم که می بايست اين کار می شد و آن کار نمی 
بر آگاهی مقدم است يا آگاهی بر تجربه؟ اين يک سئوال مهم است 
که آيا آگاهی ی امروز، آن زمان هم وجود داشت ولی امکانات عينی 

وجود نداشت، يا حتا ) و از جمله گوش شنوائی ( عملی کردن اش 
اين آگاهی هم وجود نداشت و محصول تجربه است؟ در هر دو حال 

می رسيم که آنچه واقع شده، تا زمانی اجتناب پذير بوده که به اين 
شرائط و ملزومات عينی و ذهنی برای تحقق امکان ها و بديل های 

: وقتی می گوئيم. ديگری وجود داشته يا از ميان نرفته بوده است
اگر چنان می کرديم، چنين می شد، چيزی بيش از اين نگفته ايم که 

يا می دانستيم ولی ( آن روز نمی دانستيم آنچه را امروز می دانيم، 
  ).دانستن توانستن نبود

  ناممکن بود؟» غير اسالمی « با اين توصيفات، آيا انقالب 
مسأله اسالمی شدن انقالب ، مسأله . انقالب ايران، اسالمی نبود

برای روشن کردن اين موضوع، سه نکته را  بايد . رهبری آن است
  :توضيح بدهم

تادن انقالب و بطور کلی جنبش های نارضائی و اول اين که اف
اعتراضی توده ای به دست جريانات سياسی مذهبی در کشورهائی 

جريانات . که مردم شان باورهای دينی دارند ناگزير و حتمی نيست
سياسی مذهبی، خالئی را پر می کنند و اگر اين خإل توسط جريانات 

 يا سوسياليست پر الئيک ديگری اعم از ناسيوناليست، دموکرات،
شده باشد، ديندار بودن توده ها مانعی برای هدايت شان توسط اين 

 -در کشورهائی که در آن ها جريانات مذهبی . نيروها ايجاد نمی کند
 پرچم اعتراض و نارضائی توده ها را به -اعم از بنيادگرا و معتدل 
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ئل به دال. دست می گيرند، يک بحران نمايندگی سياسی جريان دارد
گوناگون، نمايندگان حقيقی يا بالقوه طبقات پائين نمی توانند ابراز 

توده های ناراضی و . وجود کنند و خود را به آن ها بشناسانند
معترض طبعًا به جريانات و شخصيت هائی رو می آورند که آزادی 

مذهب . و امکان حضور دارند و قادر به رابطه گيری توده ای هستند
ن بحران نمايندگی سياسی، توهمات توده ها را اعتراضی، در مت

نمايندگی می کند و دارو دسته های مذهبيون سياسی، سخنگوئی ی 
از اين فرض که انقالب در ايران بدون . آن ها را بر عهده می گيرند

شرکت اسالم سياسی غير ممکن بود، ابدا نمی شود به طبيعی يا 
ان و به قدرت رسيدن ناگزير بودن رهبری انقالب توسط اسالمگراي

  .اسالم سياسی رسيد
 نکته دوم تأکيد بر حقيقتی است که در پاسخ به سئوال اول مطرح کردم 
مبنی بر اين که مردم ايران برای اسالم انقالب نکردند، چون برای 
برآوردن خواست های انقالبی شان آلترناتيو ديگری در برابرشان نبود، 

به دالئل متعدد و از جمله در . دندفريفته وعده های  اسالم سياسی ش
 مرداد، هيچ ٢ ٨نتيجه اختناق و سرکوب سياسی طوالنی بعد از کودتای 

حزب، هيچ جريان سياسی و هيچ چهره ای نتوانسته بود موجوديتی 
آشکار و مؤثر پيدا کند، پايگاه مردمی و ظرفيت بسيج توده ای به دست 

تيو در شرائط بحران انقالبی، در آن خالء سياسی و فقدان آلترنا. بياورد
تنها روحانيت بود که با در اختيار داشتن وسيع ترين شبکه علنی در 
سراسر کشور، با استفاده از شعائری چون فلسفه عاشورا و مکتب 

حکومت عدل " شهادت، با شعارهای مبهم ولی جذاب و فريبنده ای مثل 
و سنت های و با احيأ و تحريک باورها  " قسط اسالمی" و  " علی

مذهبی مردم، و البته به ميدان آمدن خمينی همچون يک شخصيت سياسی 
  مذهبی  کاريزماتيک، امکان يافت خود را به نقطه اميدی برای پايان -

  . دادن به بی حقی ها و ستم ها تبديل کند
نکته سوم اين است که اسالمی شدن رهبری انقالب مقدر نبود؛ از همان 

زمينه ها و انگيزه های سياسی و اقتصادی جنبش آغاز نا آرامی ها، 
بسيار قوی تر و فراگيرتر از محرک مذهبی بود و اگر يک رهبری الئيک 
و صاحب نفوذ توده ای در ميدان می بود، ای بسا خمينی شانسی برای 

ِ  انقالب »اگر « اين مهم ترين . رهبری و حتا مطرح شدن نمی يافت
. ی فراهم نبود»اگر « ئط برای چنين ولی در واقعيت، شرا. بهمن است

چه کسی می تواند وجود آن حزب سياسی، يا شخصيت يا فکر و برنامه 
ای را در آغاز جنبش توده ای به ما نشان بدهد که شرائط ممانعت از 

  رهبری خمينی يا حتا شرائط رقابت با آن با تکيه بر توده ها را داشت ؟ 
دهه ها مبارزات همه اقشار و تاريخ نويسان جمهوری اسالمی تاريخ 

طبقات، دانشجويان، چريک های فدائی و مجاهد، کارگران، روشنفکران و 
غيره را يا يکسره قلم می گيرند و يا انکار و تخطئه کرده  و بانی اوليه 

احمد « انقالب را اعتراض مشتی  طلبه طرفدار خمينی در قم عليه مقاله 
اما اگر همين ادعا . عرفی می کننددر روزنامه اطالعات م» رشيدی مطلق 

را مبنا قرار بدهيم، باز هم مطالعه بی غرضانه روزشمار انقالب ايران 
نشان می دهد که اگر هم  تکانه اوليه جنبش در قم و با مضمون مذهبی و 
در اعتراض به توهين به خمينی يا طرفداری از او بوده باشد، اما با همين 

هرهای ديگر گسترش پيدا کرد و مضمون و محرک نبود  که به ش
حتا در خود قم هم اين طلبه ها يک اقليت ناچيز بودند و در . سراسری شد

به در به بيت ديگر مراجع می رفتند تا شايد آنان مقلدين شان را به 
تداوم و گسترش جنبش هر چند در . خيابان بريزند، و موفق هم نشدند

 اعتراض به کشتار بود و نه قالب سنتی ی چله های کشته شدگان، اما در
از قم به بعد، جنبش  آشکارا مضمون . در ارتباط  با خمينی يا مذهب
محرک طلبه های مقلد خمينی در قم،  . سياسی و ضد سرکوب پيدا کرد

نمی توانست محرک فراگيری باشد و بال فاصله جای خود را به محرک 
 اعتراض به سياسی ميليون ها شهروندی در سراسر ايران داد که در

کشتار تظاهر کنندگان به خيابان ها آمدند و نه ديگر در اعتراض به توهين 
اگر مقاله کذائی در روزنامه اطالعات را جرقه ای برای . به خمينی

تحريک طلبه های قم بدانيم، کشتار تظاهرات کنندگان، بنزينی بود که رژيم 
  . به شعله کشيدشاه برای خاموش کردن اين جرقه پاشيد و همه کشور را

امواج ميليونی مردمی که در ايران  به پا خاستند طرفدار خمينی نبودند و 
اگر خيلی از آن ها بعدًا چنين شدند عوامل و رويدادهای بعدی در آن دخيل 

اکثريت عظيم آنان در آن اوائل فقط اسمی از خمينی  بعنوان مرجع . بودند
تبعيد بود شنيده بودند و اکثريت تقليدی که با شاه درافتاده و سال ها در 

عظيم تر مذهبی ها هم مقلد خمينی نبودند تا به خاطر او سينه هايشان را 
سرکوب و کشتار پياپی تظاهر کنندگان شهرهای . در برابر گلوله  سپر کنند

مختلف، بمراتب بيش تر از توهين به خمينی خصلت کاتاليزوری يعنی 
 ستم های سياسی و اجتماعی، و ظرفيت قابليت نيشتر زدن به ُدمل انواع 

اگر . برانگيزانندگی ی اقشار بمراتب وسيع تری از جمعيت کشور را داشت
 تبريز کسی کشته نمی شد و اگر ۵ ٦ بهمن٢ ٩در تظاهرات قم و درسپس 

حتا در همه شهرهای ايران همه طرفداران و مقلدين خمينی يکجا در 
ی زدند و باز کسی کشته نمی اعتراض به آن مقاله دست به تظاهرات م

شد، جرقه مذهبی سر اين موضوع معين خاموشی می گرفت؛ نه توهين به 
خمينی و نه شورش طالب قم در واکنش به آن، فتيلهٔ خيزشی سراسری 

 و نه الزامًا –را روشن نميکرد، تا احتماًال در زمانی ديگر جرقه ديگری 
  . رد ديگ آماده غليان مردم را به جوش آو–مذهبی 

بستن درهای سينما رآس آبادان از بيرون و آتش زدن آن و جزغاله کردن 
 توسط طرفداران خمينی، به ۵ ٧  نفر در مرداد سيصد و هفتاد و هفت

حساب رژيم شاه گذاشته شد و خشم و نفرت عليه شاه بخاطر چنين جنايت 
 طرفداران خمينی حتا از اين. بهيمی  و هولناکی به اوج تازه ای رسيد

واقعه به نفع خود بهره برداری سياسی کردند و هيجان سياسی عمومی را 
  .  دستمايه در دست گرفتن فضای عمومی جامعه قرار دادند

زمانی که اعتراض به کشتار قم، به تبريز و شهرهای ديگر سرايت کرد، 
اگر يک نيروی سياسی ريشه دار در ميان توده ها وجود می داشت و بر 

 اقشار مختلف عليه کشتارها را به نقطه اتکائی برای انگيختگی سياسی
برجسته کردن و به پيش صحنه آوردن مسائل سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی متراکمی که بخصوص طبقات زحمتکش و تهيدست و ميانی 
جامعه داشتند تبديل  و اين ناخشنودی ها و اعتراضات را نمايندگی و 

ر جنبش شود، مسير آن را از سازماندهی می کرد، می توانست پرچمدا
جاده قم خارج کرده و بدون واسطٔه استعاره ها و شعارها ی مذهبی، 

» اگر « اما اين . خواسته های مردم و شعارهايشان را سرراست بيان کند
در واقعيت، حزب يا جريانی سياسی با مجموعه اين . متحقق نشد

ی که خمينی خأل مشخصات و کيفيات نه  وجود داشت و نه در زمان کوتاه
خمينی با به کار گرفتن همه . را پر کرد، امکان به وجود آمدن داشت

امکاناتی که روحانيت در اختيار داشت، از اين خإل نمايندگی سياسی بهره 
  . برداری کرد

با اينحال، نه رهبری خمينی و نه تسلط جريانات مذهبی بر جنبش توده ای 
همه شعارها  از ابتدا . ت شکل گرفتاز ابتدا مسجل نبود و در جريان حرک

مذهبی و حرکات، همگی در قالب مذهبی نبودند و چون ستادهای مذهبيون 
ابتکار عمل و تهيه و ديکته کردن شعارها و سازماندهی حرکات را به 
دست گرفتند، به تدريج در سايه شعارها و قالب های مذهبی قرار گرفته يا 

 اين است که چرا در جريان حرکت، سئوال. بکلی به حاشيه رانده شدند
ديگران نتوانستند ابتکار عمل را به دست بگيرند؟ چرا نتوانستند امکان 

« های بالقوه برای خود را به فعل در بياورند؟ چرا نتوانستند تحقق آن 
بايد روشن (را ممکن می کرد؟  » غير اسالمی « ی شوند که انقالب »اگر

ت های سياسی الئيک اند که از ابتدا باشد که منظورم جريانات و شخصي
مخالف اسالمی شدن جنبش و حکومت بوده اند ونه جرياناتی که اگر چه 
با روحانيت در رقابت بودند و سر انجام هم منکوب اش شدند، اما با آن 

  :فقط روی وضعيت چپ ها مکثی می کنم). از يک گروه خونی بودند
  مرداد در اين بود ٢ ٨ از بزرگترين نقطه ضعف جريانات چپ ايران بعد

که حوزه نفوذ شان عمدتا محدود به اقشار مدرن طبقات ميانی و بر اليه 
طبقات زيرين جامعه وقتی به تالطم در . های تحصيل کرده  متمرکز بود

آمدند، از حوزه نفوذ و دخالتگری اين ها  بيرون بودند، حال آن که  
 از آن، تاريخًا در اعماق روحانيت بخاطر تکيه بر جهالت و نان خوردن

ماکياولی .  جامعه، در ميان تهيدستان و مردم کوچه و بازار ريشه داشت
. بعنوان شرط بزرگ پيروزی سياسی تاکيد می کند» حضور« نابغه هم بر 

اين کمبود، در جريان انقالب خود را در دشواری بسيج نيرو توسط  
اج عظيم مردم عادی نيروهای مترقی و سهولت منزوی شدن آنان از امو

توسط گروه های فاشيستی متعصبين، و بعد از قيام بهمن، در دو دستگی 
  . و تنازع مهيب در ميان مردمی که انقالب کرده بودند نشان داد

ضعف ديگر چپ نوين ايران اين بود که طی دو دهه و نيم، حضورش نه 
در پی ايجاد چپ انقالبی .  فرهنگی بود-طبقاتی بلکه اساسًا  ايدئولوژيک 

تشکل های طبقاتی توده ای و دخالتگری در مبارزه طبقاتی جاری نبود؛ 
ضعف اساسی ديگرش اين بود که . در نتيجه، اهرم اجتماعی نداشت

زمانی که تشکيالت درست کرد، تشکيالت . خودش هم متشکل نبود
چريکی درست کرد که آن هم تا آستانه بحران انقالبی، سرکوب و متالشی 

از چپ انقالبی هر چه بود، يا افراد و محافل روشنفکری و ادبی . ودشده ب
بکلی غير متشکل و منفرد و پراکنده بودند، يا فعالين سياسی ی محبوس 

  . »خانه های تيمی «در زندان ها يا مخفی در 
در دوره های انقالبی اين امکان به وجود می آيد که جرياناتی سياسی که 

يگان اجتماعی در خور توجهی نداشته اند، به در دوران رکود جثه و پا
سرعت دايره نفوذ خود را گسترش داده و به وزنه ای تبديل شوند و حتا 
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اين دقيقا وضعيتی بود که برای . رهبری جنبش توده ای را به دست آورند
چرا مثال چپ های انقالبی . خمينيسم بمثابه يک جريان سياسی پيش آمد

انقالبی قبل از قيام بهمن، به وزنه تعيين کننده و نتوانستند در متن بحران 
هدايت کننده تبديل شوند؟ اگر بنا بر مقايسه باشد، هم سابقه مبارزاتی و 
هم ميزان رشادت و جانفشانی چپ های ايران، بخصوص کمونيست ها از 

  مرداد تا آستانه انقالب، بطور غير قابل مقايسه ای بيش تر ٢ ٨کودتای 
چهار عرصه مهم، جنبش دانشجوئی، . رزان اسالمی  بوداز مجموعه مبا

هنر و ادبيات متعهد و معترض، کنفدراسيون دانشجويان و محصلين 
. ايرانی در خارج از کشور، و زندان های سياسی  در ُقُرق چپ ها بودند

بسياری از . مذهبی های سياسی اقليتی کم شمار و بکلی در حاشيه بودند
جمهوری اسالمی اين واقعيت را اقرار می کنند  و ليبرال ها و طرفداران 

می افزايند که شاه برای مقابله با گسترش نفوذ  مارکسيسم و چپ بود که 
  . به روحانيت و مذهب بال و پر می داد

شعارهای . چپ ها در جريان انقالب وسيعًا و با تمام وجود شرکت کردند
 کارخانه ها انقالبی و مردمی مطرح کردند، کميته های محالت و

سازماندهی کردند، در اعتصابات کارگری شرکت و آن ها را سازماندهی 
آن ها همه جا بودند و نقش چشمگيری در گيراندن انقالب و نقش . کردند

راديو و تلويزيون . اصلی و تعيين کننده را در قيام مسلحانه بهمن داشتند
اطالعات را به را گرفتنند و روزنامه های سراسری کيهان و آيندگان و 

چپ های انقالبی، سازمان ها و . مطبوعات چپ و انقالبی تبديل کردند
احزاب سياسی ايجاد کردند و به سرعت برای ايجاد تشکل های انقالبی در 
ميان اقشار مختلف، از جمله دانشجويان، دانش آموزان، کارگران، مليت 

حالی که برای در . های تحت ستم و حتا پرسنل نظامی، دست به کار شدند
 احتياج نبود و - و اصًال به فهم -بسيج از طريق مذهب، به فهم زيادی 

تحريک احساسات و تعصبات کفايت می کرد، چپ ها برای گسترش ايده 
و چقدر از آن . های خود نيازمند انبوهی کار اقناعی در ميان مردم بودند

پنجه بکس و ها بر سر همين آگاهگری مردم، از باندهای طرفدار خمينی 
  !چاقو خورده و له و لورده و حتا سر به نيست شدند

روحانيون سياسی و بخصوص طرفداران خمينی قبل از انقالب عمدتًا در 
ميان طالب و در بخش هائی از بازار نفوذ و طرفدار داشتند و مردم عادی 

شبکه ارتباطی و حوزه نفوذ سياسی و حتا . توجه خاصی به آن ها نداشتند
اما روحانيت در مجموع، .  خمينی قبل از انقالب بسيار محدود بودمذهبی

( بزرگترين شبکه ارتباط توده ای و سراسری و علنی را بعد از دولت 
  .در اختيار داشت) راديو، تلويزيون و روزنامه ها 

خمينی از نفوذ و شبکه مذهبی کل روحانيت برای گستراندن حوزه اقتدار 
مذهب و مساجد و تکايا و  تاسوعا و عاشورا و . سياسی خود استفاده کرد

خمينی و طرفداران اش اين . بودند) شيعه (غيره در اختيار کل روحانيت 
شبکه و نهادها و ابزارهای مذهبی پيش ساختهٔ متعلق به همه روحانيت 

را مثل سيم کشی آماده ای که در همه شهرها و محالت و در همه خانه ها  
انه سياسی خود وصل کردند و در زمانی اندک وجود داشت، به موتورخ

پس از قيام بهمن هم، راديو و تلويزيون و روزنامه های بزرگی چون 
 يعنی ابزارهای ارتباط جمعی مدرن  را به زور از -کيهان و اطالعات 

  .دست انقالبيون در آورده و در اختيار خود گرفتند
ده از سرکوب و اما چپ های از چرخ گوشْت گذشته و جاْن به در بر

زندان، همه تالش های جانانه و جانفشانانه شان را بايد بدون يک چنين 
آن ها از يک طرف هنوز . ميراث تاريخی و از صفر شروع می کردند

ارتباطات توده ای و ابزارهای پيوند فکری و سياسی با توده ها را 
ر خودشان نداشتند و تازه می خواستند آن ها را ايجاد کنند و از طرف ديگ

پااليش های بزرگ . نه انسجام فکری، نه سياسی و نه تشکيالتی داشتند
و البته از همه اين . فکری، آموزش های سياسی و تشکيالتی الزم داشتند

در چنين شرائطی چپ ها تا . جهات هم دچار تشتت و چند دستگی بودند
ها و خودشان را پيدا کنند و جهات جغرافيائی را تشخيص دهند و کمبود

عقب ماندگی ها را جبران کنند، در همان ماه های اول جنبش، آب های 
  !زيادی از آسياب ريخته، خمينی آردش را بيخته و الک را آويخته بود

 افتادن  رهبری انقالب به دست خمينی به اين دليل اجتناب ناپذير شد که 
  مرداد و ٢ ٨در آن شرائط عينی تاريخی ی ميراث رژيم منحوس 

وص در آن زمان کوتاه، هيچ نيروی سياسی ديگری با هر ميزان از بخص
تالش و اراده نمی توانست به نيروی اول و وزنه تعيين کننده جنبش تبديل 

  . شود، مگر اين که به معجزه معتقد باشيم
  نقش خمينی تا چه حد تعيين کننده بود؟ 

 نقشی  خمينی ويژگی هائی داشت که او را مستعد ايفای-شهاب برهان 
  .ويژه در آن موقعيت خاص کردند

نبود اما از سر سخت ترين دشمنان » سياسی کار« او تنها روحانی 
الئيسيته و از جنجال آفرين ترين طرفداران مداخله روحانيت در سياست، 

و خودش در تمام طول زندگی اش از نمونه های برجسته اين مداخله گری 
 بود، خود را با مأموران خرده پای او در تعارض سياسی، بلند پرواز. بود

دولت طرف نمی ديد، مستقيما با شاه و نخست وزير و ساواک درگير می 
اما در همين حال، نصايح و اخطارها و تهديدهايش را نه مثل مراجعی . شد

چون گلپايگانی و شريعمداری و ديگران، دِر گوشی و با واسطه رابطين 
مثل .  در مسجد بيان می کرددربار و نخست وزيری و ساواک، بلکه

بسياری از آيات عظام، خريدنی يا ساکت کردنی نبود، جسور بود و کوتاه 
ناگفته نماند که مراجع تقليد مصونيت قضائی داشتند وگرنه ( نمی آمد 

خيلی از مخالفان بسيار جسورتر از خمينی بودند که زبان سرخ ، سر 
 در تداوم مخالفت اش با ٤ ٣ فروردين ٢ ١در ). سبزشان بر باد داده بود

خمينی را اگر دار ... « : در مسجدی در قم فرياد زد "  انقالب سفيد" 
بنشينم  من از آن آخوندها نيستم که در اين جا... بزنند تفاهم نخواهد کرد

من پاپ نيستم که فقط روزهای يکشنبه مراسمی . بگيرم و تسبيح به دست 
سلطانی باشم و به امور ديگر کاری بقيه اوقات برای خود  انجام دهم و
بايد اين مملکت را از اين  اسالمی اين جاست  پايگاه استقالل. نداشته باشم

  .برای خود نقش ناجی دين و مملکت قائل بود. »ها نجات داد گرفتاری
خمينی، يک فقيه بود و الجرم همه ايراد گيری های او به شاه، از موضع 

او طبعًا هرگز شاه .  تر از خود شاه بودتاريک انديشی و ضد دموکراتيک
را بخاطر سياست ها و رفتارهای ضد دموکراتيک اش مورد انتقاد قرار 
نداد بلکه از اين که بقدر کافی ارتجاعی عمل و هميشه طبق منويات و 

او هرگز کالمی از مطالبات .  عمل نمی کرد، شاکی بود"علما "سالئق 
ی مردم به زبان نمی آورد و فقط برای آزادی خواهانه، دموکراتيک و رفاه

 بر کشور مبارزه می کرد و برخالف آنچه "علما "سلطه اسالم و قيمومت 
او از اصالحات . در انقالب مطرح کردند، هرگز مدافع حقوق مردم نبود

ارضی، از اين که برخی از اراضی موقوفات هم مشمول اين اصالحات می 
ن غربی، تعصبات دينی و سنت های شدند، از اين که نفوذ فرهنگ و تمد

مذهبی را سست می کرد، از اين که پزشک مخصوص شاه بهائی بود و از 
برای نمونه در سخنرانی اش در مخالفت با . اين قبيل چيزها انتقاد می کرد

، به حق رأی برای زنان و اعزام دختران به سپاه دانش و " انقالب سفيد"
ا آقايان در تقويم دو سال پيش از اين شم. ..« بهداشت حمله کرده و گفت 

تساوی : يا سه سال پيش از ايِن بهايی ها مراجعه کنيد؛ در آنجا می نويسد
آقای . حقوق زن و مرد، رای عبدالبهاء است؛ آقايان از او تبعيت می کنند

. تساوی حقوق زن و مرد: شاه هم نفهميده می رود باالی آنجا، می گويد
يق کردند که بگويند بهايی هستی، که من بگويم کافر اين را به تو تزر! آقا

تعليم اجباری . نکن اينطور! نکن اينطور، بدبخت. است، بيرونت کنند
آقا تقويمش موجود است، . عمومی نظامی کردن زن، رأی عبدالبهاء است

شاه نديده اين را ؟ اگر نديده مؤاخذه کند از آنهايی که ديده اند و به ! ببينيد
  .»ه تزريق کرده اند اينها را بگواين بيچار

عليه قانون ١ ٣ ٤ ٣  آبان ٤سخنرانی و اعالميه شديد اللحن او در 
آمريکايی مامور در ايران و  اتباع) قضائی  مصونيت ( کاپيتوالسيون 
که با ظاهر دفاع از استقالل کشور ادا شد، از غرب و شرق وابستگانشان، 

« : ان سخنرانی بود که گفت در هم. ستيزی ارتجاعی او آب می خورد
شوروی از هر دو بدتر،  امريکا از انگليس بدتر، انگليس از آمريکا بدتر،

همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر، لکن امروز سر و کار ما با 
نگرانی او از آلوده شدن اسالم به فرهنگ و تمدن غير . »آمريکاست

اين . گان نشان می داداسالمی، خود را در ظاهر استقالل طلبی از بيگان
 روز بعد، مصونيت ٩قضائی آمريکائيان که  مصونيت ابراز مخالفت با 

قضائی خود او را باطل کرد و تبعيد اش به ترکيه را به دنبال آورد، به 
البته نْفس تبعيد شدن هم سرمايه سياسی . سرمايه ای برايش تبديل شد

  . کالنی برايش فراهم کرد
اگر چه .   بود٤ ٢ خرداد ١ ۵سياسی خمينی، قيام اما بزرگترين سرمايه 

آن قيام در واکنش به دستگيری او صورت گرفت و خود وی نقش و تا 
 خرداد  به نام ١ ۵چندی حتا اطالعی از وقوع آن نداشت، اما قيام خونين 

تشابه .  ثبت شد- و نه فقط طرفداران اش -خمينی در حافظه تاريخی مردم 
 قم  و هر دو در ٤ ٢ بهمن ١ ۵ با تظاهرات  قم ۵ ٦ دی ١ ٩تظاهرات 

ارتباط با خمينی، و هر دو در پی دارندهٔ سلسله قيام های خونين در 
شهرهای ديگر، پلی شد از حال به گذشته و به طرفداران خمينی  امکان 
داد که او را از نفتالين در آورده و بعنوان مبارزی با سابقه وصالح برای 

  . حلوا کنندرهبری انقالب، حلوا
خمينی قبل از تبعيد اش هرگز خواهان سرنگونی شاه نشده بوده و در 
راديکال ترين برخورد، او را به فاصله گرفتن از بهائی ها و اسرائيل و 

بعنوان شاهد، آخرين سخنرانی . ضعيف نکردن روحانيت  نصيحت می کرد
  :پيش از تبعيد اش
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دست !  ای جناب شاه!  شاهمن به شما نصيحت می کنم، ای آقای! آقا « 
من ميل ندارم که يک . اغفال دارند می کنند تو را! آقا. بردار از اين کارها

خدا می داند که مردم شاد ... روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند
من . من نمی خواهم تو اينطور باشی؛ نکن. بودند برای اينکه پهلوی رفت

عبرت از ! يک قدری عبرت ببر.. . !ميل ندارم تواينطور بشوی، نکن
  .»پدرت ببر

 اما خمينی بخاطر تبعيد خود کينه ای شخصی و شفا ناپذير از شاه به دل 
، داشت انتقام اش  »شاه بايد برود« وقتی از فرانسه نهيب زد که . گرفت

اما اين گفتهٔ او به هر . را از کسی می گرفت که گفته بود خمينی بايد برود
شد که از ماه ها پيش » ! مرگ بر شاه« ژواک شعار دليل که بود، پ

  . دانشگاه ها و خيابان های ايران را به لرزه در آورده بود
خمينی عالوه بر فقيه، يک آخوند بود والجرم، عوامفريبی و شيادی جزو 

او برای به دست گرفتن رهبری جنبش و به مسلخ بردن . تخصص هايش
  .ستفاده کردانقالب، از اين هنر خود ماهرانه ا

شکی نيست که همه اين شرائط و خصوصيات که برشمردم، در ترکيب 
. باهم و بعنوان يک مجموعه، استعداد و ظرفيتی خاص به خمينی داده بود

اما نقشی را که خمينی ايفا کرد فقط با استعداد و ظرفيت شخصی او نمی 
شود توضيح داد و بايد وضعيتی را در نظر گرفت که صاحب چنين 

مجموعه ای از شرائط اجتماعی بويژه نارس بودن . ستعدادی را طلبيدا
مبارزه طبقاتی به هنگام وقوع بحران اجتماعی، قطبی نبودن جنبش حول 
منافع طبقات، وضعيت طبقاتی و فرهنگی نيروهای محرکه انقالب، خإل 

" سياسی، وجود بحران نمايندگی، و بسياری عوامل ديگر و نهايتا چراغ  
امپرياليست ها بود که مجلس را برای رقص خمينی آماده کرده  "سبز 
  . بود

پديده خمينی و خمينيسم را نه تنها فقط با شخصيت او بلکه حتا با شرائط 
نگاهی به شرائط . آنروزی ايران به تنهائی هم نمی توان توضيح داد

امروز منطقه و همه گير شدن اسالم سياسی شرائطی عمومی را نشان می 
ه هسته مشترک آن خال سياسی ناشی از کمونيست کشی و سرکوب دهد ک

منظم نيروهای سياسی چپ و دموکرات، ديکتاتوری های حاکم و بی افقی 
و بی پناهی توده های عاصی از بی عدالتی ها و محروميت و تحقير است 
که به دنبال ناجی می گردند و مرتجعين تاريک انديش، به نمايندگان 

 -  چه از موافقين و چه از مخالفين -برخی . ديل می شوندتوهمات آن ها تب
اما اسالم . خمينی را باعث و منشأ اسالمگرائی در جهان قلمدادمی کنند

سياسی معاصر، قبل از انقالب ايران هم در منطقه وجود داشت و فعال 
خمينی را با اين فضای عمومی می شود توضيح داد و نه اين فضا را . بود

دها  با فروپاشی شوروی و سرخوردگی و نوميدی عظيمی که بع. با خمينی
در پی داشت، البته ميدانداری اسالم سياسی بمراتب قّوت و شدت گرفت و 
بيش از پيش از موضع اپوزيسيونل به جايگاه يک آلترناتيو در ديد توده 

  . های ستمزدهٔ بی پناه و بی افق تغيير مکان داد
، اجتماعی و سياسی داخلی، منطقه ای و در کنار زمينه های عمده تاريخی

بين الملی، چند عامل ديگر را هم نمی خواهم نا گفته بگذارم که هر چند 
حاشيه ای به نظر برسند اما به گمان من اگر نمی بودند، واقعيت يافتن 

  .رهبری خمينی بعيد بود
اول اين که خمينی اگر چه حزب به مفهوم عمومی و شناخته شده نداشت، 

 که يک - و يا در جريان انقالب ساخت -اساس آن چيزهائی را داشت اما 
رهبری، يک ايده متحد : حزب هدايتگر جنبش توده ای بايد داشته باشد 

او از همان تبعيد، شبکه ای از . کننده، و شبکه ها و ارتباطات توده ای
طرفداران فعال خود در ايران و حتا در ديگر کشورها را در اختيار داشت 

ه بطور منظم کار می کردند، با او در ارتباط بودند و اعالميه ها و ک
نوارهای قاچاق شده اش از عراق را مخفيانه پخش می کردند؛ تبليغ و 
ضد تبليغ می کردند؛ با زندان در تماس بودند؛ هسته های مذهبی و ضد 

اين شبکه، بازوی عملياتی . بهائی می ساختند، پول تهيه می کردند
همين شبکه . ينی بود که بدون آن هيچ کاری نمی توانست بکندسياسی خم

بود که در درون جنبش توده ای دست به سازماندهی زد، بر شبکه حاضر 
 در سراسر - از شيعه و سنی -و آماده مذهب و کل روحانيت مسلمان 

کشور هژمونی سياسی پيدا کرد وابتکار عمل را در جريان حرکت به 
  . سرعت به دست آورد

  . وم، اخراج خمينی از عراق، که او را از انزوا در آوردد
و عرضه » نوفل لو شاتو « سوم، هجوم همه رسانه های جهان به 

 و صد البته -وسيعترين و نيرومندترين تريبون های بين المللی به او
  .انعکاس هر روزه آن ها در ايران

 مطرح شدن رو آمدن و.  چهارم اين که برای رهبر کردن خمينی، کار شد
خمينی در انقالب و رهبر شدن اش بهيچوچه خود به خودی و از پيش 

حقيقت اين است که در آن زمان، شعاع طرفداران سياسی  . تامين شده نبود

خمينی به مقلدين مذهبی اش محدود بود، حال آن که تامين رهبری ملی او 
 ضمن برای جنبش توده ای، مستلزم آن بود که مقلدين ديگر مراجع هم

اقتدإ دينی به مراجع خود، رهبريت سياسی خمينی را بپذيرند و با او بيعت 
از اين گذشته، اکثريت عظيم جمعيت ايران کلمه ای از گفته های . کنند

پيش و پس از تبعيد خمينی نشنيده و نخوانده بودند و شناخت مشخصی از 
اين دليل، به .  خرداد شنيده بودند١ ۵او نداشتند و فقط چيزی کلی از 

ال اقل ! رهبريت خمينی ابدًا طبيعی و محرز نبود و اين خمير، آب می ُبرد
از زمان ورود او به فرانسه، يک تالش متمرکز، برنامه ريزی شده و 

خمينی و ) بقول فرانسوی ها، النسه کردن ( نقشه مند برای مطرح کردن 
ان خمينی در اين کار را عده ای از طرفدار. رهبر ساختن از او شروع شد

خارج از کشور با نيروی انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا و 
آمريکا و عده ای در داخل ايران بطور هماهنگ و احتماال با نقشه و 

سازماندهی تبليغات جهانی از نوفل .  هدايت متمرکز، به پيش بردند
 لوشاتو و از طريق عمال مستقيم وغير مستقيم شان در مطبوعات داخلی

برای رهبر سازی از خمينی حتا به ترفندهای . ايران در اين جهت بود
از جمله، ساختن و به زبان ها انداختن : مذهبی و خرافاتی متوسل شدند

برای " امام " ؛ انتخاب زيرکانه لقب »! اهللا اکبر، خمينی رهبر« شعار 
خمينی که رهبريت سياسی او را به تداوم امامت وصل کرده و به آن 

  ! ست هم می بخشيد؛ و پخش شايعه ظاهر شدن چهره او در ماهقدا
کار کردند و در راه » ستادی « و باالخره پنجم اين که طرفداران خمينی، 
ستادی تبليعات کردند، ستادی . خدا، هيچ چيز را به خدا واگذار نکردند

شعار ساختند، ستادی راهپيمائی سازمان دادند؛ ستادی دسته های چماقدار 
 تعرض به چپ ها و دمکرات ها و پراکنده کردن شان تشکيل دادند؛ برای

و با کار متمرکز و نقشه مند و هدايت شونده بود که صحنه را برای ورود 
خمينی آب و جارو، و زير پای هر رقيب و آلترناتيو احتمالی ديگری را 

  . جارو کردند
کسب بدون خمينی و سازماندهی طرفداران او، خيزش روحانيت برای 

خمينی الاقل برای . قدرت سياسی، دور از تصور، و پيروزی آن محال بود
  .  ايجاد حاکميت اسالمی در ايران، تعيين کننده بود

روشنفکران و نيروهای سياسی ی مختلف  با انقالب اسالمی : آرش 
و چرا جمهوری /  خطاهای آن ها چه بود /  چگونه برخورد کردند 

 پس از انقالب، موفق به سرکوب نيروهای آن اسالمی، به فاصله کوتاهی
  /ها شد

 آن ها، هم تعدادشان بی شمار و هم برخوردشان با بقول -شهاب برهان 
 بقدری متنوع بود که پاسخ به اين سئوال وسيع، "انقالب اسالمی " شما  

می تواند کار يک کتاب تحقيقی و مستند باشد و نه يک پاراگراف چند 
ه دو سه موضوع کلی ولی مرتبط با اين سئوال می پس به ناچار ب. خطی
  .پردازم

درست است که آخوندها حکومت را به دست گرفتند، اما اسالمی شدن 
  -  اين شمع امامزاده ها -روشنفکران دينی . جنبش تنها کار آخوندها نبود

چه از سال ها پيش و چه در جريان انقالب، به رونق حجره ها و حوزه 
از جمله مهندس .  انديش خود خدمات شايانی کردندهای رقبای تاريک
و تفسير  » اثبات وجود خدا از طريق ترموديناميک« مهدی بازرگان با 

علی ! می کرد" آکادميک"قرآن با اتم، داشت اسالم حوزه های علميه را 
شريعتی که کراواتی و تحصيلکرده فرانسه و به ظاهر مدرن و گويا ناساز 

 با کتاب ها و سخنرانی های زنجيره ای خود در با عمامه داران بود،
حسينيه ارشاد تهران به زنگار زدائی و جال دادن انديشه های آخوندها و 
ترويج آن در محيط های روشنفکری و دانشگاهی  پرداخته و کاری کرد 

او ادامه دهنده خط . که آرزوی آخوندها ولی خارج از حوزه نفوذ شان بود
خدمت و « و »  غربزدگی«   با نوشته های  خود جالل آل احمد  بود که
،  مدرنيسم در ايران را از نوع ليبرال تا چپ و  »خيانت روشنفکران

مارکسيست مورد نفی و نفرين قرار داد و خود، سر انجام با رفتن به حج 
گرايشی .  ، به شيخ فضل اهللا نوری رسيد »خسی در ميقات« و نوشتن 

 شريعتی از تإثير گذارترين هايشان در دهه از روشنفکران که آل احمد و
" و  " بازگشت به خويشتن" با  ترويج نظريه چهل و پنجاه بودند، 

، اسالم شيعه را همچون اصالت و هويت مردم ايران "بازيافت هويت
معرفی می کردند که رهائی و مدنيت ايرانيان از طريق باز گشت به آن و 

ه های ليبرالی و بخصوص گسست از مدنيت غربی و نفوذ  انديش
آنچه « احسان نراقی ال ئيک و نويسندهٔ. مارکسيستی احيا شدنی است

نيز که در همين راستا تبليغ می کرد،  » خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد
مثل آب در سرازيری، گودال جمهوری اسالمی را پيدا کرد و به يکی از 

  . توجيه گران حکومت خمينی تبديل شد
حزاب و سازمان های  سياسی هم که در مدار خمينی نچرخيده برخی از ا

بودند، خواهان اسالمی شدن جنبش شدند و هنگامی که ايده حکومت 
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مهدی . اسالمی به ميان آمد، هر يک به شکلی برای تحقق آن تالش کردند
بازرگان از نهضت آزادی ، کريم سنجابی از جبهه ملی، داريوش فروهر 

ز جملٔه رهبران چنين احزابی بودند که برای ابراز از حزب ملت ايران، ا
اين ها در دولت موقت و شورای انقالب، .بيعت، راهی نوفل لوشاتو شدند

به استقرار رژيم اسالمی خدمت کردند و بعد هم رژيم اسالمی متقابًال به 
  !خدمت آن ها رسيد

سازمان مجاهدين خلق نيز که بنيان گذاران اش در دهه چهل شمسی از 
لحاظ ايدئولوژيک در پی ترکيب قرآن و اصول دين و مذهب شيعه با 
اعتبار سياسی بی رقيب مارکسيسم بودند، جزئی از نهضت اسالم سياسی 

در . بود و در جريان انقالب، برای اسالمی کردن فضا عرق بسيار ريخت
 که مورد استقبال پر شور مردم در -مقطع آزادی زندانيان سياسی 

 برخی فعاالن اين سازمان در تالش برای -ار می گرفتند شهرهای خود قر
منزوی کردن زندانيان چپ و فدائی خلق از مردم، دوش به دوش 
چماقدارن طرفدار خمينی عمل کرده و حتا در مواردی دست به حمله و 

هدف سازمان مجاهدين ايجاد يک حکومت . تعرض فيزيکی هم می زدند
اما . دی بلکه حکومت مجاهدين خلقاسالمی بود، البته نه حکومت آخون

فضا در دست خمينی و آخوندها بود و سازمان مجاهدين خلق توان کسب 
شريک شدن در قدرت با روحانيت، . قدرت بدون واسطه خمينی را نداشت

رهبران اين سازمان تاکتيک . هدف تاکتيکی و مرحله اول اين سازمان بود
پيش گرفتند تا ابتدا در قدرت تحبيب خمينی و تأييد گرفتن از او را در 

. سهيم شوند و بعد ببينند چطور می توانند زير پای آخوندها را خالی کنند
عکس های مسعود رجوی و موسی خيابانی به هنگام رأی دادن به 

ولی رأی دادن به جمهوری . جمهوری اسالمی را به  روزنامه ها دادند
نامه های مجيز . داسالمی برای شريک شدن در قدرت خمينی کافی نبو

پدر « و » رهبر عظيم الشان انقالب « گوئی به خمينی نوشتند، 
خطاب اش کردند، آيت اهللا طالقانی را واسطه کردند، مسعود » بزرگوار

رجوی و موسی خيابانی به حضور اش رفتند و با گردن های کج و دست 
.  ها بودخمينی زيرک تر از آن. بر زانو نشستند؛ ولی فايده نکرد که نکرد

مجاهدين برای گرفتن تائيد خمينی هر کاری از دست شان بر می آمد 
  .کردند و اين خمينی بود که دست رد بر سينه شان زد

  ! »   در مقبرٔه يزيد، حلوائی نيست-زان ساکن کربال ُشَدستی کامروز « 
اما در رابطه با چپ ها همينقدر بگويم که جريانات راست که از خمينی 

ه اند، مدام ادعا می کنند که گويا چپ ها خمينی را حمايت و زخم خورد
اين ادعاهای . اين يک دروغ بزرگ و تحريف تاريخ است. تقويت کردند

بی سند و مدرک فقط از ضد کمونيسم اين جريانات آب می خورد و 
هم به غلط  ) اکثريت ( متاسفانه از آنجا که حزب توده و فدائيان خلق 

کمونيست قلمداد شده اند، چپ ها و کمونيست ها جزو جريانات چپ و 
خيلی قاطع در برابر چنين دروغی نايستاده و به اين تحريف تاريخی نقطه 

  . پايان نگذاشته اند
جريانات و گروه های چپ و مارکسيست، سازمان چريک های فدائی خلق، 
راه کارگر، پيکار، رزمندگان، کومه له، سهند و غيره با وجود تفاوت در 
تحليل ها و تاکتيک هايشان، همگی از همان ابتدا در برابر تسلط تاريک 
انديشی مذهبی بر انقالب و عليه ضد انقالبی که در راس انقالب قرار 

همه  آن ها رفراندم . گرفته بود شجاعانه ايستادند و جانانه نبرد کردند
جمهوری اسالمی را تحريم کرده و قانون اساسی آن را رد کردند و 

. ثرشان بهای بسيار سنگينی هم برای اين شنای خالف جريان پرداختنداک
تنها حزب توده از همان اوائل که اسم خمينی بر زبان ها افتاد، سر 

را اعالم کرد و با افتخار به قانون  » امام خمينی« سپردگی اش به 
اساسی واليت فقيه رأی مثبت داد و سپس با پشت کردن سازمان 

به چپ و منافع مردم و ملحق شدن اش ) اکثريت ( لق چريکهای فدائی خ
به استراتژی حزب توده، اين دو در سنگر رژيم خمينی تا به آخرين نفس 

 » شکوفائی جمهوری اسالمی«  برای - و نه انصافًا تا آخرين نفر -
  .خوشرقصی و با سرکوبگران رژيم همدستی کردند
وشنفکران و نيروهای پاسخ دادن به پرسش شما در رابطه با خطاهای ر

سياسی ی مختلف هم  کار يکی دو پاراگراف نيست و من برای تجاوز 
نکردن از اندازه تعيين شده برای پاسخ ها، فقط به ذکر چند مالحظه کلی 

  .در ارتباط با خطا ها بسنده می کنم
اول از همه در برابر دموکرات های نادم و چپ های سابق بايد تاکيد کرد 

رژيم .  رژيم شاه و برای سرنگونی سلطنت، خطا نبوده استکه مبارزه با
خمينی اگر چه از دل انقالب بيرون آمد ولی محصول آن نبود، محصول 
. حکومت شاه و مجموعه اوضاع و شرايطی بود که به انقالب منجر شد
. از روسياهی رژيم اسالمی، روسفيدی رژيم شاه را نمی شود نتيجه گرفت

نها به اين نتيجه می شود رسيد که باالتر از سياهی از مقايسه دو رژيم ت
بخاطر آن که اوضاع سياه تر از دوره شاه ! هم رنگی وجود داشته است

شده است، مردم را نه به حسرت خوردن به دوران سياه گذشته، بلکه بايد 
  .به هشياری و چشمان باز در جستجوی روشنائی دعوت کرد

بيونی را که در جريان مقاومت در دوم، در بررسی خطاها، حساب انقال
برابر رهبريت خمينی و مبارزه با جمهوری اسالمی دچار خطاهائی شده 
اند، بايد از آن هائی که خوِد اين مقاومت و مبارزه را خطا دانسته اند جدا 

  . نام خاطی و مجرم را نبايد در يک ستون نوشت. کرد
د، اما در خطا دانستن هر سوم، خطاها را نبايد پرده پوشی يا ماستمالی کر

هر نسلی . آنچه با ديد و تجربه امروز ما نمی خواند هم بايد احتياط کرد
مالمت کردن گذشتگان با . فرزند زمانه خودش است و نه نوه و نتيجهٔ آن

تکيه بر دانش و تجربه امروز، نقد ماترياليستی و حتا منصفانه ای نيست 
ن ها در شرائط و موقعيِت امروز ما و معنائی غير از اين ندارد که چرا آ

اسم اين کار، انتقاد نيست، يا نخوت خودنمايانه کسانی است که ! نبوده اند
می خواهند وانمود کنند که گويا در غورگی هم انگور بوده اند، يا اعتماد 
به نفس بيجای کسانی است که فکر نمی کنند فردائيان هم حساب و کتاب 

اکنون به تصور درست ترين کار مرتکب می خطاهائی را که آن ها هم 
  !شوند، خواهند رسيد

رژيم جمهوری اسالمی را به درستی يک نا بهنگامی ی تاريخی ناميده 
اما عهد دقيانوسی بودِن اين رژيم به اين معنا نيست که مخالفين اش . اند

. همه به روز بوده و ساعت هايشان با ساعت اتمی ميزان بوده است
 می بايست که ما چپ ها، در اولين تظاهرات زنان در شايسته بود و

تهران عليه حجاب اجباری شرکت و در برابر چاقو کشان حزب اللهی که 
شايسته بود . زن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند سينه سپر می کرديم

و می بايست که ما چپ ها به فقدان وکيل مدافع و هيئت منصفهٔ در 
ق در دادگاه های انقالب و اعدام آن ها اعتراض محاکمات سران رژيم ساب

اما اگر چنين نکرديم، از خطا و اشتباه نبود، از اين بود که در . می کرديم
 فرهنگی، فکر می کرديم شايسته ترين  -آن زمان و مکان معين تاريخی 

در مورد . و بايسته ترين کار را می کنيم و اگر غير از اين کنيم خطاست
ی مسأله مبارزه با تبعيض جنسی را صرفًا تابعی از مبارزه زنان، بطور کل

طبقاتی می پنداشتيم؛  مسأله زنان را در محدوده زنان زحمتکش به 
. رسميت می شناختيم و حل آن را به جامعه سوسياليستی حواله می داديم

در مورد تظاهرات زنان در تهران هم فهم مان در اين حد بود که از 
ن ها پيداست که باالی شهری يا شاه پرست اند؛ و بر آرايش و لباس آن ز

حسب همان درک مغشوش از رابطه تبعيض فرا طبقاتی جنسی با تبعيض 
طبقاتی، گمان می کرديم از آزادی پوشش زن های شاه پرست و باالی 

نه تنها مجازات اعدام را درست می دانستيم، بلکه ! شهری نبايد دفاع کرد
انقالبيون و وابستگان به رژيم سابق و آدم درک مان اين بود که ضد 

هائی مثل امير عباس هويدا، ارتشبد نصيری و سرلشکر ناجی نبايد از 
تنها . حق دفاع برخوردار باشند و بايد در دادگاه صحرائی تيرباران شوند

تأسف مان از اين بود که اين کار به دست حکومت ضد انقالبی و 
يرد و نه به دست نيروهای واقعًا آخوندهائی مثل خلخالی صورت می گ

  .انقالبی
). و هسنتد ( تازه چپ ها مترقی ترين و پيشروترين نيرو در جامعه بودند 

هنگام حسابرسی خطاها بی آن که به خطاکاران باج داده شود، بايد از 
ناديده گرفتن عقب ماندگی عمومی سياسی و فرهنگی جامعه و سرشکن 

به نظر من خطا .  هر دوره پرهيز کردکردن مسئوليت آن بين کنشگران
بايد به چيزی اطالق شود که امکانات عينی و همينطور ذهنی ی پرهيز از 
آن در فضای زمانی و مکانی ی معين وجود داشته است، وگرنه تمامی 
  .  تاريخ را با  اشتباهات و خطاها  توضيح خواهيم داد و اين خود، خطاست

تی روشنفکران و نيروهای سياسی خطاهای بينشی، سياسی، و تشکيال
مترقی و چپ در برخورد با شکل گيری رژيم اسالمی و استقرار آن کم 

در باره آن ها چه بصورت . به آن خطاها بايد معترف بود. نبوده است
. انتقاد از خود و چه انتقاد از ديگران مطالب بسياری نوشته شده است

 فراتر رفته و متاسفانه برخی از اين خطاها از حد اشتباهات تاکتيکی
با اين . سرنوشت تلخ و گاه مرگباری برای مرتکبين آن به بار آورده اند

حال، من ترديد بسيار دارم که اگر هم به فرض محال از همه خطاهائی که 
در آن مقطع صورت گرفت حذر شده بود، ورق برمی گشت، تغييری کيفی 

ديگر با رژيم اسالمی رو و اساسی در سرنوشت انقالب ايجاد می شد و ما 
اگر از خطاها و اشتباهاتی که در مقطع انقالب و . به رو نمی شديم

نخستين سال های بعد از آن صورت گرفتند حذر شده بود، قطعًا راه به 
قدرت رسيدن خمينی اندکی ناهموار و استقرار حکومت اسالمی با دست 

وری اسالمی اما  جمه. اندازها و اختالالت بيش تری مواجه می شد
محصول اشتباهات مخالفان اش نبود؛ پيش زمينه هائی سياسی و اجتماعی 
در طول دهه های پيش از انقالب داشت که در باره شان حرف زدم و 

  . تکرارشان نمی کنم
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در باره سرکوب اين نيروها هم بر اين باور هستم که اشتباهات نيروهای 
وب مؤثر بود ولی بدون آن سياسی در اشکال و شيوه ها و زمانبندی سرک

اشتباهات هم سرکوب، قطعی بود چون رژيم اسالمی بنا بر ماهيت طبقاتی 
اش می بايست سرمايه داری را از گزند انقالب توده ای نجات می داد و 
برحسب طبيعت دينی اش هم نمی توانست با دموکراسی و آزادی های 

بازداشتن انقالب از به اين دالئل، . سياسی و مدنی و فردی کنار بيايد
پيشروی و درهم کوبيدن انقالبيون و نيروهای آزادی خواه و دموکرات  با 

البته بدون آن خطاها و اشتباهات، ممکن . بقای اين رژيم گره خورده بود
با اين همه، با توجه . بود سرکوب با شتاب و تلفات کمتری صورت بگيرد
ودند و رژيم مدام حمايت به اين واقعيت که نارضائی ها رو به گسترش ب

توده ای اش را از دست می داد و در اواخر جنگ،  حوصله و طاقت مردم 
چنان از دست رفته بود که خمينی از ترس شورش عمومی، جام زهر را 
سر کشيد، می توان اين احتمال را قوی دانست که اگر مخالفين هنر حفظ 

 بزرگی در خود و نيروهايشان را می داشتند، ای بسا شانس های
  .انتظارشان می بود

سرکوب که از روز اول وجود داشت، اما چرا رژيم در فاصله کوتاهی 
موفق به قلع و قمع اين نيروها شد؟ از طرفی به خاطر آن بود که خطرها 
را جدی گرفت و به اين نتيجه رسيد که اگر کار مخالفان را سريعًا تمام 

 اين خاطر که مخالفان يا حمله نکند، کارش تمام است؛ و از طرف ديگر به
راه « مثل سازمان ( ای به اين شدت را پيشبينی نکرده بودند و يا 

با وجود اين که از روز اول زنگ خطر فاشيسم را به صدا در » کارگر
خود را بموقع متناسب با چنين چشم اندازی سازمان نداده ) آورده بود 

کارگری و کميته های رژيم هنوز مستقر نشده بود؛ شوراهای . بودند
" انقالبی کارخانه ها به جنبش ضد سرمايه داری دامن می زدند؛ توقعات 

باال می  " دولت انقالبی" از به اصطالح " کوخ نشينان و مستضعفان 
گرفت؛ نارضائی و اعتراض به سياست های ضد دموکراتيک وسعت می 

 کننده ای يافت؛ سازمان های چپگرا و مجاهدين خلق رشد زياد و نگران
کرده و به وزنه های مزاحمی تبديل شده بودند؛ دانشگاه ها و مدارس بار 
ديگر به کانون های تبليغات سياسی و ترويج آزادی خواهی تبديل شده 

خونين تصفيه و تعطيل می " انقالب فرهنگی" بودند و می بايست با 
ی شدند؛ ادارات و مدارس و کميته های انقالبی و شوراها و غيره م

مناطق ملی، آذربايجان، . بايست از عناصر انقالبی تصفيه می شدند
خوزستان و بخصوص کردستان و ترکمن صحرا برای کسب حقوق 

حتا در کردستان حکومت دوگانه . دموکراتيک خود به پا خاسته بودند
عوارض بحران زای جنگ، بحران گروگا ن های سفارت . وجود داشت

ياسی و قطبی شدن جامعه بر مدار کشاکش آمريکا و سر انجام، بحران س
های حزب جمهوری اسالمی و بنی صدر رئيس جمهور، از بحران همه 
جانبه ای حکايت داشت و در چنين شرائطی بود که خمينی شمشير را از 

بنی صدر را عزل کرد و به شکار چپ های انقالبی و مجاهدين . رو بست
ا و نيز خود مجاهدين در اين مقطع که آخرين شانس چپ ه. شدت داد

برای جمع و جور کردن نيروها بدون سراسيمگی بود، رژه مسلحانه بی 
 خرداد در تهران، رژيم را دچار هاری ٣ ٠موقع ميليشيای مجاهدين در 

کرد و با همه توان و با خشونتی مافوق تصور دست به حمله سراسری 
نشينی فرصت تجديد سازماندهی و عقب . عليه مجاهدين و چپ ها زد

بموقع وبدون سراسيمگی و حتا فرصت درک ضرورت آن از همه گرفته 
 ٧هر چند مجاهدين انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی در . شد
که در آن بهشتی و تقريبا همه رهبران آن بجز رفسنجانی و (  را  ۶ ٠تير

رسمًا بر عهده نگرفت، ) علی خامنه ای که در جلسه نبودند کشته شدند
را با دست کم گرفتن پايگاه » زدن سر رژيم «  تاکتيک موسوم به اما

ترور . توده ای و قدرت فاشيستی اش، همزمان با آن  انفجار شروع کرد
رجائی رئيس جمهور، باهنر نخست وزير و آيت اهللا ها اشرفی اصفهانی، 
صدوقی، دستغيب، مدنی، قاضی و ده ها تن ديگر از امام جمعه ها و 

 که زنده -ی حکومتی و نظامی و از جمله علی خامنه ای مسئولين باال
 توسط مجاهدين کاری از پيش نبرد و اين تاکتيک تسخير ضربتی -ماند 

  :گفته اند. قدرت از باالی سر مردم، سريعًا به شکست انجاميد
عصا شکست . »چنان بزن که مار بميرد و عصا نشکند  « 

  . ان غرق کردخمينی مخالفان را در خون ش! و مار نمرد
همين اشتباه محاسبه را سازمان مجاهدين يکبار ديگر در 
حمله به ايران از خاک عراق مرتکب شد  و خمينی ی جنون 

، اينبار زندانيان سياسی را در تابستان "جام زهر" گرفته از 
  .   قتل عام کرد١ ٣ ۶ ٧

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

  دموکراسی وکارگران فرانسه،
 ! نافرمانی مدنی

  
( دليلی وجود دارد که فرانسه بهترين سيستم بهداشت جهان را دارد

ترين هفته و يکی از کوتاه )...بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی
   .ها کار و مولد ترين ساعت کار در جهان پيشرفته را

روز اول ماه مه هشت اتحاديه کارگری فرانسه پس از . روشنگری
 تظاهرات را در فرانسه 300دهه ها با هم ائتالف کردند و بيش از 

 CGTبنا بر گزارش بزرگ ترين اتحاديه کارگری . سازمان دادند
پليس . تظاهرات اول ماه شرکت کردند ميليون نفر در 1.2بيش از 

، و رسانه 465000: ذکر کرد, بدون کم و زياد, و, دقيق,رقمی 
های بزرگ هم البته گزارش پليس را بدون چون و چرا می پذيرند، 
هرچند مجموعه ماجراهای مربوط به قتل يک روزنامه فروش 

 در لندن نشان داد چقدراعتماد به G20توسط پليس در روز اجالس 
در هرحال نيم . پليس به عنوان يک منبع بيطرف بی پايه است

 ميليون برای رسانه های انحصاری گويا تفاوتی 1.2ميليون يا 
ندارد، زيرا آنها بلندگوهای عمده خود را به روی ميليون ها کارگر 
معترض در سراسر جهان بستند و خبرهای معدودی منتشر کردند 

 استانبول، آلمان و اسپانيا که آنهم عمدتا روی درگيری ها در
 Francois Cherequeدر حاليکه در فرانسه،. متمرکز بود

 برابر 6 تا 5 گفت امسال کارگران بيش از CFDTرهبر اتحاديه 
سال گذشته تعداد تظاهر . سال گذشته در تظاهرات شرکت کردند

بعالوه .  هزار نفر ذکر کرده بودند200 تا 100کنندگان را 
ران و اتحاديه ها را به تظاهرات کشانده است موضوعی که کارگ

مهم ترين موضوع روز در سياست جهانی است، يعنی بحران مالی 
موضوعی که در رابطه با آن رسانه های . و هزينه آن برای مردم

بزرگ انحصاری تمام بلندگوهای خود را زير دهان رهبران 
و کشورهای سرمايه داری گذاشته اند تا پرداخت ميلياردها 

 Francis. تريلياردها دالر پول مردم به بانکداران را توجيه کنند
Viguie سخنگوی حزب جديد ضد سرمايه داری در تظاهرات مون 
چرا مردم بايد هزينه بحرانی را بپردازند که خود در , : پليه گفت

برای اين گفته که درد و , بوجود آوردن آن هيچ نقشی نداشتند؟
 تظاهرات اول ماه مه در سراسر جهان يک ميليون ها نفر است و در

صدا فرياد زده شد، به زحمت در انحصارات رسانه ای بلند گو و 
  . دوربين پيدا شد

اين نوع تنگ کردن فضا برای مردم به نفع نخبگان زور و زر 
توسط رکن چهارم دموکراسی نشانه آشکار ترس قدرتمندان از 

رمق کردن دموکراسی دموکراسی و تالش روزافزون آنها برای بی 
اما تمهيدهای اين چنينی نخبگان برای بی صدا کردن کارگران . است

و بی رمق کردن دموکراسي، مزدبگيران را به واکنش متقابل در 
جهت تقويت دموکراسی واميدارد، واکنشی که خطر آن برای نخبگان 

فرا رفتن : و قدرتمندان و سرمايه داران کمتر از دموکراسی نيست
سال گذشته در يونان، . نون، نافرمانی مدنی و سرانجام شورشاز قا

کره جنوبي، ليتوانی و آيسلند طبقات حاکم ناگهان خود را مواجه با 
مردمی ديدند که خشم خود را روی اين يا آن فرد، اين يا آن جناح از 
حاکمان متمرکز نمی کردند، بلکه کل دستگاه حاکم را يک جا نشانه 

نون ماه هاست که شاهد گروگان گرفتن روسا فرانسه اک. رفتند
کريستوفر کچام نويسنده و تحليل گر . توسط کارگران است

آمريکايي، اين گروگان گيری ها را که با انگيزه برقراری عدالت 
و وسيله ای برای مقابله با تمهيد , نافرمانی مدنی,برپا ميشود، 
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کراسی سرمايه داران و قدرتمندان در جهت بی رمق کردن دمو
از طمعکاری روسا :ميخوانيداز مقاله او را در زير چکيده ای . ميداند

 در پاسخ به بحران خشمگين هستيد؟ رئيس تان را گروگان بگيريد
 – توقيف –اقتصادی و بيعدالتي، فرانسوی ها به گروگان گرفتن 

: قضيه به اين ترتيب پيش می رود. روسای شان روی آورده اند
ني، شايد هم مديرعامل آن، در مقابل گروهی از يکی از روسای کمپا

مستخدمين خود ايستاده است، دست هايش را روی هم می گذارد، 
آهی می کشد، و بعد با ابراز تاسف، صاف و ساده توضيح ميدهد به 

حفظ سود در شرايط : بخوانيد( خاطر الزامات بحران اقتصادی 
  . بايد تعداد مستخدمين را کاهش داد) کسادی

. و بطرف رئيس حمله می برند.. خدمين تحمل شان را از دست ميدهندمست
او را توی اتاقش نگه ميدارند، جلوی در باريکاد می گذارند، به او قهوه 

يک . و نان ميدهد، و درخواست يک قرار داد عادالنه را پيش می گذارند
  . نوع ماليم حمله به باستيل

ند هفته پيش اين رويداد در چ. و جالب اينکه، اين کار نتيجه بخش است
.  فرانسه صورت گرفتWoippy واقع در FM Logisticsکمپانی 

 مدير کارخانه مالقات کنند، اين مخلوقات 5 کارگر که قرار بود با 125
 کارگر اين کارخانه که 475حداقل . بيچاره را يک روز به گروگان گرفتند

نکه کمپانی در  است به علت آHewlett-Packardشعبه ای از کمپانی 
نظر دارد بخش بسته بندی چاپگرهای خود را به کار ارزان در مالزی 

  . واگذار کند، به عنوان کارگر اضافی در آستانه اخراج قرار دارند
بنا بر گزارش رويترز حدود نيمه شب ، کارخانه دم چرخاند و قول داد در 

رويترز . ,طرح های جديد را مورد بحث قرار دهد,مورد کارگران اضافی 
ديگر کافی است، ما يک سال است که ,:از قول يکی از کارگران نقل کرد

داريم مذاکره می کنيم، اگر بتوان آن را مذاکره خواند، و مجبور بوديم 
  , .کاری کنيم که به حرف هايمان گوش بدهند

 مايلی 50 به فاصله Pithiviers واقع در3Mدرکارخانه دارويی 
 نفرشان قرار است بيکار 110دن اين خبر که پاريس، کارگران با شني

آنها مدير را محاصره کرده و او را به دفترش برند و . شوند، منفجر شدند
  .*  قبول کرد مذاکرات را از سربگيرد3M ساعت گروگان گرفتند تا 24

رئيس سونی فرانسه در ماه مارس توسط کارگرانی که در مقابل درها و 
  . ريکاد ايجاد کرده بودند، محبوس شدپنجره ها با تنه درختان با

کارگران خشمگين کارخانه کاترپيالر واقع در گرنوبل چهار مدير را در 
  . روز اول آوريل گروگان گرفتند

در ماه گذشته در سراسر فرانسه حداقل ده ها مورداقدام مشابه، که 
, توقيف, کارگران با درايت و اعتماد به نفس مخصوص خود آن را

در ميان آنها پنج مورد مدير عامل های .  صورت گرفتميخوانند،
در همه موارد . کورپوراسيون های بزرگ بودند که به گروگان گرفته شدند

به رئيس توقيف شده غذا داده شده و رفتار خوبی صورت گرفته است، 
  . هرچند آنها گاهی مجبور شدند،آه، روی زمين بخوابند

م تا در مورد اين شورش ها خبر من به خانواده ام در فرانسه زنگ زد
  . همسر سابق و دخترمن در پاريس زندگی می کنند. دست اول بگيرم

 lesبيشتر مردم با آن موافق هستند، علتش , : همسر سابق من گفت
inegalites]منظور از نابرابری اين است که . , است] نابرابری

  . ی می شوندثروتمندان وضع شان خوب است در حالی که بقيه مردم قربان
, :  ميل من نوشت-همسر برادر او که معلم مدرسه است در پاسخ ای 

برای من . گروگان گرفتن روسا بيشتر مواقع مسالمت آميز بوده است
کارگران کامال مستاصل شده اند و به نظر من تالش آنها . تکان دهنده نبود

 نبيند، برای اينکه به حرف شان گوش داده شود، تا زمانی که کسی صدمه
او همچنين گفت شخصا يک رئيس کمپانی در (, .قابل سرزنش نيست

جنوب فرانسه را می شناسد که برای روز مبادا رختخواب و غذای کافی 
  .) در دفترش نگه می دارد

 درصد فرانسوی ها با ربودن 45يک نظرسنجی در ماه جاری نشان داد 
يک نظرسنجی . ند درصد آنرا محکوم می کن7روسا موافق هستند و فقط 

تحت , اعتراضات راديکال, درصد فرانسوی ها معتقدند 55ديگر نشان داد 
 درصد گفتند گرفتن روسا نبايد 64شرايط کنونی کامال حقانيت دارد، و 

و شايد جالب ترين مساله اين باشد که مقامات گوش . قابل مجازات باشد
کسانی که روسا را در بيشتر موارد آنها از تعقيب : شان بدهکار شده است

  . می گيرند صرفنظر کرده اند
اين خبرها مطبوع است، و مطبوع تر برای من اين است که دخترم مايه 

سنتی که . رشدش را از سنت بزرگ فرانسه در برپا کردن آتش ميگيرد
 --  و فراخوان آزادي، برابري، برادری --سابقه اش به انقالب برميگيردد
  . به کمون پاريس، به مقاومت

اين کشوری است که در آن دو هفته پيش ماهيگيران بنادر کاله، بولونی و 
 قايق تشکيل دادند تا راه کشتی ها 500دوکرک ناوگان کوچکی متشکل از 

خشم آنها متوجه سهميه بندی (در بنادر بزرگ شمالی را بلوکه کنند
 داران ماهيگيری توسط اتحاديه اروپابود که از باال و به نفع منافع سرمايه
پاسخ .)بزرگی که اتحاديه اروپا از آن حمايت ميکند، تصويب شده است

 ميليون دالر وام به صنايع ماهيگيری برای 66حکومت به بلوکاد اهدای 
  . رهايی از قروض در شرايط نامساعد بود

در ماه ژانويه بيش از يک ميليون شهروند اعتصابی به خيابان آمدند تا به 
 به بازرگانان بزرگ و صاحبان منافع ويژه سياست دولت در خدمت

پروازها : اقعی کلمه متوقف شدکشور به معنای و. اعتراض کنند
گرديد، متروی پاريس فلج شد، نقل و انتقال با قطار متوقف شد، لغو

  . مدارس، دانشگاه ها و ادارات پست بسته شدند
  ديدنChatelleraultوقتی اخيرا پرزيدنت سارکوزی از شهر کوچک 

کرد نه مثل نمونه های آمريکايی با جمعيتی گله وار و سربه زير، بلکه با 
هزاران معترض روبرو شد که به صف پليس محافظ مجهز به گاز اشک 

  . آور او تخم مرغ پرتاب می کردند
بنا بر (دليلی وجود دارد که فرانسه بهترين سيستم بهداشت جهان را دارد

اغلين آن از برخی از بهترين ، و ش)گزارش سازمان بهداشت جهانی
مزايای شغلی برخوردارند، و سيستم آموزش رايگان دارد و يکی از کوتاه 

  . ترين هفته ها کار و مولد ترين ساعت کار در جهان پيشرفته را
می کنند، , رئيس ربايی,آن ها سروصدا می کنند، به خيابان ها می ريزند، 

ه ها باريکاد درست می کنند، گاهی چيزهايی را به آتش می کشند، در جاد
  .) مثل مورد اخير در راه آهن فرانسه( به تخريب دست ميزنند

 يک استاد سابق علوم سياسی دانشگاه Sheldon Wolinشلدون ولين 
, پرينستون اين نوع رفتار شهروندان را می ستايد زيرا به نظر او 

 او از و وقتی, نافرمانی هميشه معيار شاخص يک دموکراسی زنده است
 - که حاال به يک کلمه کهنه و بی رمق تبديل شده است –دموکراسی 

حکومت و : صحبت ميکند منظورش معنای قديمی آن در سياست است
مقاومت آن چيز غير شسته و رفته خطرناکی که يونانی ها آن را 

demos – ميخواندند– يعنی خود مردم  .  
 دوم جهانی بود، در ولين که خود يک خلبان مسوول بمباران طی جنگ

, Democracy Incorporated,کتاب درد سر سازش تحت عنوان 
که سال گذشته منتشر شد تاسف ميخورد که در آمريکا نافرمانی از سال 

 رو به افول بوده است و اين کار به کمک يک دستگاه دولت 60های 
, وابسته به سرمايه های بزرگ و ضد دمکراتيک صورت گرفت، 

 شدت مديريت شده، انتخابات های متکی بر پول، يک کنگره دستگاهی به
ی زير نفوذ البی ها، يک رئيس جمهوری امپريال، سيستم قضايی و 

که رام , رسانه ها] و نه کمتر اهميت تر از همه[جزايی متکی بر طبقه،
  . بودن، تهی شدن از سياست و خالصی از مشارکت را تشويق می کنند

 60يکی از داليل اينکه چرا سال های , : او در کتاب خود مينويسد
اين است که , همچنان کيسه بوکس مطلوب نئوکان ها و نئوليبرال هاست 

اين دهه ای از آموزش سياسی توده ای بود که در تاريخ اخير آمريکا بی 
موضوعاتی مثل راسيسم، سياست خارجي، قدرت . نظير است

يط زيست که هريک به کورپوراسيون ها، آموزش عالي، تهديد برای مح
  , .اين يا آن شکل قلمرو نخبه ساالری است، مکرر عنوان ميشد

وقتی آمريکايی ها : آنچه ولين می گويد تاکيد بر واقعيتی آشکار است
 و آنها حاال خيلی اعتراض نمی کنند، سيستم طوری –اعتراض ميکنند 

ظيم شده تنظيم شده که به آن گوش ندهد، يا بهتر است گفته شود طوری تن
  . که آن را ناديده بگيرد

به حاشيه راندن مقاوت دموکراتيک، , :هدف البته به گفته ولين اين است
ايجاد عايق برای اين که جامعه صدای ناساز را نشنود و شتاب دادن به 

  . ,روند غيرسياسی کردن
  

, به نظر ميرسد آمريکايی ها در غيرسياسی کردن استادند اما نه در 
  . ,رئيس ربايی

 در 3Mلوک روسل رئيس شرکت , توقيف,گزارش اينديپندنت در مورد *
  فرانسه 

-french/europe/world/news/uk.co.independent.www://http
html.1653907-hostage-boss-hold-strikers   

  منبع مقاله 
_corporate_about_enraged/139052/story/org.alternet.www://http

boss_your_kidnap_greed /  
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 :فلسطين-کشمکش اسرائيل
  کارآئی حقوق بين المللی چيست ؟

  ضرورت بازخواست از مسئولين تجاوز به غزه
ريچارد فالک، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در سرزمين 

  های اشغالی فلسطين
  بهروز عارفی: برگردان

 در انتخابات عمومی اخير اسرائيل پيروزی جناح راست و راست افراطی
حزب کار به رهبری ايهود باراک، . برای هيچکس دور از انتظار نبود

وزير دفاع اسرائيل بهای گزافی برای سياست سازش ناپذيرش با فلسطينی 
دليل ديگر اين امر، پيوستن آنان به سياست جناح های ملی . ها پرداخت
مقام نحست وزيری به شکست رسيدن بنيامين نتانياهو به . گرا بود

اخالقی اسرائيل شتاب داده و بر فشار جهت ايجاد دادگاهی بين المللی 
  .برای رسيدگی به جنايات ارتش اسرائيل در غزه خواهد افزود

، 1948برای نخستين بار در تاريخ اسرائيل، از زمان ايجاد آن در سال 
 شخصيت های اين کشور با اتهام جنايات جنگی روبرو است که از سوی

بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل . مورد احترام جهانی مطرح شده است
متحد که همواره نسبت به تحرکات دولت های مستقل محتاطانه  عمل می 
کند و بويژه هنگامی که اين کشورها با سياست های با نفوذترين عضو 
 اين سازمان يعنی اياالت متحده همسوئی دارند، از خواست بررسی و

حقيقت اين است که حمله اسرائيل . تعقيب احتمالی اسرائيل پشتيبانی کرد
، با همه قدرت نمائی های اين 2008 دسامبر 27به باريکه غزه در روز 

اين تفاوت در زمينه تسليحات بکار رفته و نيز . کشور تفاوت داشت
  .استفاده از تاکتيک های مرگبار نسبت به جماعتی بی دفاع کامال بارز بود

، )کشته شدند» تير خودی«که چند تن با (در مقابل سيزده اسرائيلی 
عدم .   فلسطينی به قتل رسيدند، يعنی صد نفر در مقابل يک نفر1330

توازن ميان تلفات بحدی است که سخنان حکومت اسرائيل و متحدانش در 
جوی آفريد که » حق دفاع اسرائيل از خود«و » عمل تالفی جويانه«مورد 
صداهای انتقادی  .   تحليل گران با اکراه از واژه جنگ استفاده کردندبيشتر

جنايت عليه «، و »جنايات جنگی«، »کشتار«و پر طنين و رسا از 
  ).به ضميمه مراجعه کنيد. (نکوهش کردند» بشريت

در گذشته ، هنگامی که عمليات نظامی اسرائيل به نقض منشور ملل متحد  
وی حکومت های عرب  بود اما شماری از متهم می شدند،  بيشتر از س

کشورها معتقد بودند که دولت اسرائيل در يک وضعيت جنگی از 
تنها حکومت ها و جنبش های راديکال از . نيروهايش استفاده کرده است

در واقع، نخستين منافشات با . اتهام جنايات جنگی استفاده می کردند
کشوررا به رسميت نمی   همسايگان اسرائيل بود که حق موجوديت  آن

 در ميان کشورهائی 1967اين کشمکش ها و از جمله جنگ . شناختند
جريان داشت که در آن ها اسرائيل برتری نظامی خود را به نمايش 
گذاشته بود، برتری ای که هنوز در چارچوب سياست بين المللی تلقی می 

ارانه درست است که اين جنگ غيرقانونی بود ولی يقينا جنايت ک. شد
  .نبود

  دولت عليه جنبش مقاومت مسلحانه
در آن . ، سرآغاز يک سلسله تغييرات بود1982جنگ لبنان در سال 

در لبنان را بهانه ای )  ساف(هنگام حضور سازمان آزادی بخش فلسطين 
پايان اين مناقشه که با کشتار صدها . کردند برای به راه انداختن جنگ
ای صبرا و شتيال همراه بود، در خاطره فلسطينی بی سالح در اردوگاه ه

هرچند اين فجايع کار ميليشيای مسيحی لبنان بود، اما . ها باقی است
اما، اين جنايت با . همدستی نيروهای اسرائيل کامال به اثبات رسيده است

ای در عمليات نظامی بشمار »خدشه«تمام اضطراب آفرينی اش، عمدتا 
 توانائی حکومت لبنان در جلوگيری از می آيد که اسرائيل آن را با عدم

در ادامه جنگ . فلسطينی ها از سوء استفاده از خاک آن کشور توجيه کرد
در . ، اسرائيل جنوب اين کشور را به اشغال در آورد1982لبنان در سال 

واکنشی نسبت به اشغال، حزب اهللا ايجاد شد که به مقاومت مسلحانه 
 2000شرم آگين اسرائيل در سال پرداخت و سرانجام به عقب نشينی 

  .منتهی شد
 و اشغال جنوب لبنان، پيش درآمدی شد 1982تهاجم اسرائيل در سال 

حزب اهللا جای ساف را به عنوان دشمن . 2006برای منازعه سال 
عمليات نظامی که هدفش نابودی سازمان شيعی حزب اهللا . مطلوب گرفت

 زيرا اسرائيل از فنون و بود، اهالی غيرنظامی را نيز برحذر نگذاشت،
تجهيزات نظامی پيشرفته برخوردار بود و از آن نه برای مقابله با ارتش 
يک دولت دشمن بلکه  جمعيتی استفاده کرد که فاقد تجهيزات مشابه برای 

  .دفاع از خود بود و در نتيجه اين عمل انتقادات متعددی را برانگيخت

به هدف های سياسی مورد البته گزينش راه حل نظالمی برای رسيدن 
چرا که در چنين شرايطی حزب اهللا نيرومند تر از پيش از . پرسش بود

جنگ بيرون می آمد و نتيجه ملموس آن خدشه دار شدن وجهه ارتش 
  .اسرائيل و ويرانی جنوب لبنان بود

اين تهاجم گذار از . پس از تهاجم به غزه، اين سوال ها اولويت يافتند
را با رودرروئی ميان يک دولت و يک جنبش جنگ ميان دولت ها 

را جايگزين » جنايت«مقاومت مسلح مورد تاييد قرار داد و واژه 
اسرائيل برای وارونه ساختن اين برداشت به هر ترفندی . کرد» جنگ«

با اين ترفندها، رسانه ها متقاعد شدند که فقط در يک مورد . متوسل شد 
بودن يا نبودن نيروها متمرکز » بغير متناس«از حقوق بين الملل يعنی 

طرح سوال از اين زاويه، مسئله اساسی را ناديده می گيرد و آن . شوند
»  دفاعی«اگاهی به اين امر است که آيا اين تهاجمات از نظر حقوقی جنبه 

  داشت يا خير؟
بررسی  وضعيتی که اين تهاجمات در آن بوقوع پيوسته اند، به اين 

برقراری يک آتش بس موقتی ميان .  دهدپرسش ها پاسخی منفی می
را » مرزی«، حوادث خشونت بار 2008 ژوئن 19اسرائيل و حماس از 
جنبش اسالم گرا چند بار پيشنهاد تمديد آتش بس . به صفر رسانده بود

دليل نقض آتس بس نه پرتاب راکت بلکه . حتی برای مدت ده سال کرد
 بود که موجب مرگ 2008 عمدتا حمله هوائی اسرائيل در چهارم نوامبر

  . رزمنده فلسطينی شد6
به کالم ديگر، از آنجائی که حمله ای عليه اسرائيل صورت نگرفته بود، 
راه های ديپلماتيک  وجود داشت و شايسته بود که مورد بررسی قرار 

همان طوری که در منشور سازمان ملل متحد پيش بينی شده، هيچ . گيرند
لذا بحث قانونی . طرح دفاع مشروط وجود نداشتدليل قانع کننده ای برای 

. تهاجم عليه غزه متمرکز شود» غير متناسب بودن«نبايد بر محور 
روشن است که اين حمله واکنشی غير متناسب بود ولی بحث بايد به اين 
موضوع اختصاص می يافت که آيا منشور سازمان ملل متحد آن را به 

د يا نه؟ اين موضوع  می بايست مثابه عملی غير قانونی ممنوع می کن
تلقی می شد که ساير جنايت » باالترين جنايت «همچون دادگاه نورمبرگ، 

  .ها را دربر می گرفت
زيرا . موقعيت ويژه غزه تمايز ميان جنگ و جنايت را دشوار می سازد

اين ناحيه بسيار پرجمعيت است  و مقاومت جويان اجبارا با جمعيت غير 
اما اگر تحرکات اسرائيل در مورد غزه و عمليات . وندنظامی مخلوط می ش
از چارچوب جنگ های منظم )  از جمله پرتاب راکت(تالفی جويانه حماس 

. خارج می شود، نميتوان دو طرف را به يک اندازه مسئول شناخت
اسرائيل بدون هيچ  پايه قانونی جدی عمليات تهاجم به غزه را به راه 

عمليات . محنت بر غير نظاميان تحميل کردانداخت و اين همه رنج و 
  :غزه بود، فی نفسه جنائی است» تنبيه«نظامی که هدفش 

 چرا که اين عمليات قوانين جنگ را نقض کرد و به جنايت عليه بشريت 
  .منجر شد

محاصره اقتصادی که اهالی . عامل ديگری اتهام تجاوز را تقويت می کند
ه اسرائيل متحمل می شدند، بر پايه غزه از هيجده ماه پيش از آغاز حمل

.  کنوانسيون چهارم ژنو تنبيه دسته جمعی بشمار می آيد55 و 33مواد 
اين دو ماده چارچوب قانونی ای برای رفتار نيروهای اشغالگر تعيين می 

چنين سياستی مصداق روشن جنايت عليه بشريت و تجاوز به ) 1. (کند
اين سياست . محکوم شده استحقوق بين المللی انسانی بوده و بشدت 

کاستی های جدی در زمينه تغذيه و اختالالت روانی در ميان مردم پديد 
آسيب پذير » سرب گداخته«آورد و آنان را به روشنی در مقابل عمليات 

  .کرد
آن گاه که اين باريکه زمين غزه در گزند خشن ترين حمالت بود، ارتش 

الی شد و در نتيجه آسيب پذيری اسرائيل تنگ نظرانه مانع از گريحتن اه
اسرائيل فقط به دويست زن از همسران خارجی تبار . آنان دو چندان شد

اين رويه بيانگر جنايت بار بودن . فلسطينی ها اجازه خروج از غزه را داد
حبس کودکان، زنان، بيماران، سالمندان و معلوالن نواحی بمباران شده 

 مستقيم را هم  به آن افزود، زيرا البته ميتوان تبعيض قومی غير. است
اين نخستين باری بود . فقط به زنان غير فلسطينی اجازه خروج داده شد

  .که هنگام جنگ حتی حق پناهنده شدن را نيز به اهالی ندادند
بنظر می رسد که  جنايت های جنگی ديگری، بصورت موضعی و گذرا در 

گواهی افرادی را به مدافعان حقوق بشر، . صحنه عمليات رخ داده است
ثبت رسانده اند که از تيراندازی به هدف های غير نظامی ، جلوگيری از 
عبور محموله های امداد پزشکی برای کمک به فلسطينی های مجروح و 

شکايت های کامال مستند، به بيست . توقف آمبوالنس ها حکايت دارد
ودکانی آتش مورد اشاره دارند که سربازان اسرائيلی به روی زنان و ک

اتهامات ديگری از کاربرد . گشوده اند که پرچم های سفيد در دست داشتند
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بمب های فسفری در نواحی مسکونی و نيز استفاده از يک سالح جديد 
ياد می کنند که با چنان نيروئی  ) ماده منفجره فلزی متراکم (» ديم«بنام 

  .منفجر می شود که بدن را متالشی می کند
ظنونی به جنايات جنگی به بررسی عميق نياز است تا بتواند برای اثبات م

امکان محاکمه عاملين و بانيان آن جنايت ها و نيز رهبران سياسی 
از چنين زاويه ايست که بايد شکايت دولت . اسرائيل را بررسی کند

اسرائيل در مورد پرتاب راکت به هدف های غير نظامی و عليه سازمان 
  .متهم شده، بررسی گردد» سپر انسانی«از حماس  که به استفاده 

اما حتی بدون تحقيقات فنی، اتهام جنايت جنگی بر دو پايه محکم متکی 
فجيع ترين مدعا به تحريم غزه، به وضعيت جنايت بار يا غير . است

از قبيل گردآوردن اهالی (دفاعی بودن تهاجم و سياست  های رسمی 
 اتهاماتی که عليه حماس ابراز . مربوط است) غيرنظامی در منطقه جنگی

می شود به بازپرسی های بيشتر و کارشناسی قضائی نياز دارد تا سپس 
بتوان در مورد روش هائی بحث کرد که می توانند آن سازمان را به 

  . پاسخگوئی وادارد
آيا بحث در مورد جنايت . فورا پرسش های چندی به ذهن خطور می کند

تی است؟ آيا ميتوان اميدوار بود که در پی جنگی اسرائيل منحصرا تشريفا
اعالم اين اتهامات، اقدامات قضائی برای تعيين مسئوليت ها صورت گيرد؟ 
از ميان راه های حقوقی، کداميک عملی تر است؟ دولت اسرائيل به شدت 
هراسناک است و از اين رو، برای محافظت از مسئوالن کشور در مقابل 

  .ش می کنداتهام جنگی تا حد امکان تال
  بازداری در شورای امنيت

قاعدتا، منطق حکم می کند که به صالحيت دادگاه جنائی بين المللی که در 
تشکيل شد، ) 1998در سال ( بدنبال امضای معاهده رم 2002سال 

گرچه از دادستان خواسته شده که به احتمال وقوع ) 2. (استناد شود
نتيجه بخشی اين کار اطمينان جنايت جنگی رسيدگی شود، ولی نميتوان به 

زيرا اسرائيل قراداد را امضا نکرده و فلسطين نيز  همينطور و يا . داشت
البته تشکيالت خودگردان . ميتوان گفت که هنوز آن را امضا نکرده است

فلسطين با تاخير و با روشی که تا حدی شگفت آور بود، کوشيد پس از 
  . ژانويه  معاهده را امضا کند19آتش بس 

به هر حال، حتی اگر عضويت فلسطين نيز پذيرفته شود، امری که 
احتمالش کم است، به خاطر زمان پيوستن به معاهده، قادر به شکايت در 

از سوی ديگر، ميتوان اطمينان . مورد رخدادهای گذشته نخواهد بود
داشت که اسرائيل با دادگاه جنائی بين المللی همکاری نخواهد کرد، چه در 

.   عرضه داليل و آثار جرم و چه در معرفی شهود يا افراد مظنونزمينه
حتی اگر موانع ديگر از سر راه برداشته شوند، همين امر برای اخالل در 

  .روند کار دادگاه کافی است
امکان دوم استفاده از روشی است که شورای امنيت سازمان ملل در سال 

نظير دادگاه » ويژه«های منظور ايجاد دادگاه .  بکار برد1990های دهه 
بررسی جنايت جنگی مربوط به جنگ يوگوسالوی سابق يا نسل کشی در 

چنين بر می آيد که اياالت متحده و . است  ) 3 ( 1994رواندا در سال 
نيز احتماال اعضای دائمی اروپائی دارای حق وتو، از تحقق چنين چشم 

  .اندازی جلوگيری می کنند
ومی سازمان ملل متحد دارای صالحيت مشابهی از جنبه قانونی، مجمع عم

است چرا که اين مجمع حق دارد در مورد حقوق انسانی دخالت کند و در 
 منشور ملل 22پيرو ماده (گذشته نيز نهادهای جايگزين ايجاد کرده است 

اما، در اين مورد نيز، تناسب قوا در درون سازمان ملل چنين ). متحد
و می سازد، هر چند که امکان آن را بررسی راهکاری را با دشواری روبر

اعمال فشار از سوی انجمن ها وجمعيت ها ممکن است کمک . می کنند
موثری بکند، بويژه اگر اسرائيل در ادامه تحريم غزه پافشاری کرده و از 
دادن پاسخ مثبت به خواست های متعدد  و از جمله از جانب باراک اوباما 

  .ازگشائی گذرگاه های غزه خودداری کندرئيس جمهور آمريکا  برای ب
وانگهی بايد افزود که چنين دادگاهی بدون همکاری بی شائبه حکومت 
های کشورهائی که رهبران و سربازان شان متهمند، کارائی نداشته و 

بديهی است که دولت . ناتوان است، نظير يوگوسالوی سابق و روآندا
بين المللی مامور رسيدگی به اسرائيل در مقابل فعاليت های چنين نهاد 

  .جنايت های جنگی اش، مانع ايجاد خواهد کرد
با وجود احساساتی که حوادث غزه در جهان بر انگيخت، اراده سياسی 
برای تعقيب قضائی اسرائيل، نه در سطح بين المللی و نه در چارچوب 

بر واقعيت های » يک بام و دو هوا«سياست . سازمان ملل وجود ندارد
تعقيب صدام حسين و اسلوبودان ميلوسوويچ با . وليتيکی  حاکم استژئوپ

پس از دادگاه . متهم کردن جورج بوش يا ايهود اولمرت تفاوت زيادی دارد
نورمبرگ، فرار از مجازات افرادی که در خدمت دولت های قدرتمند و 

نشانه های تغيير اين روند در آينده ای نزديک ديده . فاتحند، مسلم است

 شود و اين رويه از کارائی حقوق بين المللی بمثابه ابزار عدالت نمی
  .جهانی می کاهد

در چنين شرايطی، موثرترين اقدام، تکيه کردن بر اصولی است که 
و در پيوند با دادگاه ) به ضميمه مراجعه کنيد(دارند » مقبوليت جهانی«

. های کشوری برای تعقيب قضائی شماری از جنايت های جنگی است
چنين قوانينی در بيش از ده کشور به اشکال  مختلف وجود دارند ولی 

، فرانسه، )4(تاثير گذاری آن ها يکسان نيست، نظير اسپانيا، بلژيک 
به استناد همين قوانين بود که اسپانيا . آلمان، بريتانيا و اياالت متحده

توانست به رغم  فشارهای سياسی بر دولت آن کشور برای تغيير قانون 
حقوق جنائی آن کشور و ممنوع ساختن محاکمه غيابی متهمان، شکايت 

  )5. (عليه چند افسر ارتش اسرائيل را در دستور کار قرار دهد
، دادگاهی در اسپانيا توانست با استناد به اين راهکار 1988در سال 

پينوشه در . قضائی ارنستو پينوشه ديکتاتور پيشين شيلی را متهم کند
ير شد و سرانجام اکثريت مجلس اعيان و قضات عالی ترين بريتانيا دستگ

با . دادگاه آن کشور لزوم استرداد وی به اسپانيا را مورد تاييد  قرار دادند
وجود اين، پينوشه هرگز به  اسپانيا تحويل داده نشد و توانست به بهانه 

در دسامبر . ناتوانی جسمانی برای تحمل محاکمه به شيلی باز گردد
در حالی که روند تعقيب جنائی او در شيلی به فراموشی سپرده ، 2006

  )6. (شده بود، درگذشت
در نتيجه ميتوان نسبت به قدرت عمل دادگاه های بين المللی در مورد 

دادگاه های کشوری . بررسی اتهامات جنايت جنگی در غزه ترديد داشت
ری که در نيز ممکن است در اثر فشارهای خارجی کوتاه بيايند، همان طو

با وجود داليل روشن و . سال گذشته در دادگاه های آلمان شاهدش بوديم
اطمينان به عدم تعقيب در اياالت متحده، دادگاهی در آلمان از بررسی 
شکايت عليه دونالد رامسفلد وزير دفاع سابق آمريکا به جرم شکنجه، 

  .طفره رفت
را ست چرا که يا به عبارت ديگر، کارآئی صالحيت جهانشمول کامال  گذ

در صورت لزوم تحويل (به همکاری حکومت های ديگر نياز دارد 
و يا به امکان دستگيری يک مظنون در خاک کشوری که او را ) متهمان

اما، باوجود اين موانع مهم، صالحيت جهانی . تحت تعقيب قرار داده است
حتی در غياب صدور . همچنان راه حل قابل اتکائی به شمار می رود

اتهام، تهديد ساده ای کافی است تا انتقال افراد مظنون به جنايت های بين 
المللی را دشوار ساخته و لذا بطور گسترده ای به وجهه سياسی کشور 

  .مورد نظر صدمه بزند
مسلم است که ازديدگاه نظری دادگاه های جنائی اسرائيل ميتوانند دست 

 نظير تيراندازی به سوی کم، در مورد عملکرد افراد در صحنه های نبرد
بدين منظور، سازمان های دفاع . غيرنظاميان در حال تسليم رسيدگی کنند

) سازمان دفاع ازحقوق بشر در اسرائيل(از حقوق انسانی نظير بت سلم 
به جمع آوری داليل جرم مشغول بوده و استدالل می کنند که اقدام اسرائيل 

برای اقدامات قضائی را بهتر در اين زمينه، فراخوان های بين المللی 
چنين ابتکار عملی، حتی اگر با نتيجه عملی روبرو نشود، . تکميل می کند

اين رويه را تقويت می کند که تعقيب چنين جناياتی از سوی نهادهای 
  .قضائی ديگر ضروری است

از سوی ديگر، ابتکارات جامعه مدنی می تواند به ايجاد يک يا چند دادگاه 
. ال صوری منجر شود ولی همين امر را نيز نبايد ناديده گرفتبا نقشی کام

» دادگاه راسل«نظير . چنين دادگاه هائی در دوران جنگ ويتنام تشکيل شد
از آن . که مبتکر آن برتراند راسل فيلسوف و رياضی دان انگليسی بود

زمان، دادگاه دائمی خلق ها که مرکز آن شهر رم است بيش از بيست 
در چهارم مارس .  در مورد امور گوناگون تشکيل داده استجلسه دادگاه

. جاری، دادگاهی در مورد فلسطين در بروکسل شروع به کار خواهد کرد
)7(  

  پيروزی نظامی، شکست سياسی 
که مقرش در استانبول » دادگاه جهانی در مورد عراق«، 2005در سال 

  قابل مالحظه  شاهد، پرونده اتهامی54قرار داشت، پس از شنيدن گواهی 
هيئت داوران که رياستش با خانم آرونداتی روی رمان . ای فراهم نمود

صادر کرد که در آن اياالت متحده و » اعالميه وجدانی«نويس هندی بود، 
بريتانيا را بخاطر تجاوز به عراق محکوم کرده و رهبران اين دو کشور را 

 صدای بسياری براه فعاليت اين دادگاه سر و. از نظر جنائی مجرم شناخت
  .انداخت  و بويژه در خاور ميانه

رسانه های غربی يا چنين اقداماتی را مورد حمله قرار می دهند يا آن ها 
را ناديده می گيرند، چرا که اين نهاد ها را بی طرف ارزيابی نمی کنند و 

اما در نبود اقدامات قضائی رسمی، . آن ها را فاقد وزنه قضائی می دانند
بتکار عمل خالء را پر می کند و شکل جالبی از عمليات غير خشن اين ا

  .ضد جنگ ارائه می دهد
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سرانجام، مسئله آزاردهنده اينست که آيا نگرانی هائی که جنايات جنگی 
اسرائيل در غزه برانگيخت، اهميتی دارند و اگر آری چرا؟  مسئله ای را 

اميد، يعنی جنگ ن» جنگ دوم«که در مرکز کشاکش قرار دارد، ميتوان 
حقانيت، جنگی فراتر از نتايج جبهه های نبرد،  که يکی از طرفين 

باوجودی که در جنگ ويتنام، اياالت متحده . مخاصمه را شامل می شود
فرانسه در . در نبرد های زيادی پيروز شد ولی سرانجام جنگ را باخت

ز در هندوچين و نيز الجزاير به سرنوشت مشابهی دچار شد و شوروی ني
به همان داليل، شاه ايران و رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی . افغانستان

  .سقوط کردند
با وجود . به يقين، ابتکارات قضائی صريح گزندی به اسرائيل نمی رساند

اين، اين کشور بايد پاسخگوی پيامدهای اتهاماتی باشد که بخش بزرگی از 
از هم اکنون روشن است . افکار عمومی جهان  عليه او مطرح کرده اند

که نتيجه اين پيامدها تعيين کننده وضعيت آينده مناقشه اعراب و اسرائيل 
بخش بزرگی از شهروندان جهان،  بر خصوصيت جنايتکارانه . است

آنان با به راه انداختن . عمليات اسرائيل در غزه صحه می گذارند
ا عدم سرمايه کارزارهای گوناگون خواهان طرد و مجازات اسرائيل و ي

اين بسيج همگانی بر کشورها و شرکت ها فشار . گذاری در اين کشورند
اين بسيج همچنين . وارد ميآورد تا از همکاری با آن کشور دست بردارند

نشانه حقانيت آرمان فلسطين و ياد آور کارزار بين المللی برای الغای 
ر فلسطينی ها در البته روشن است که اگ. آپارتايد در آفريقای جنوبی است

جنگ حقانيت نيزبرنده شوند، اين امر ضامن رسيدن آنان به استقالل در 
  .سال های آتی نيست، اما مسلما معادالت سياسی را برهم خواهد زد

------      
  :پاورقی ها

 مسئوليت فردی، مجازات های همگانی، چپاول و اتنقام 33 ماده – 1
سئله  تامين آذوقه اهالی سرزمين  به م55ماده . جوئی را بررسی می کند

   ) www.icrc.org. (اشغالی می پردازد
 با حمايت سازمان ملل متحد ايجاد 1998  اين دادگاه در هفدهم ژوئيه - 2
  . قانونی است2002اين ديوان از يازدهم آوريل . شد
 با  TPIY ديوان جنائی بين المللی برای امور يوگوسالوی سابق – 3

 1993 مه 25ورای امنيت سازمان ملل متحد بتاريخ ، ش827قطع نامه 
 شورای 955قطع نامه . قرار دارد) هلند(مرکز آن در الهه . برپا شد

 رای بر تشکيل ديوان جنائی بين المللی 1994 نوامبر 8امنيت بتاريخ 
  .فرار دارد) تانزانيا(مقرآن در شهر آروشا .  دادTPIRبرای روآندا 

 به تصويب 1993مول که با تفاق آراء در   قانون صالحيت جهانش- 4
اين . رسيد، بلژيک را نمونه ای برای دادگستری بين المللی ساخته است

  .قانون عمال تحت فشار اياالت متحده الغا شده است
 مطرح کرد، متوجه PCHR شکايتی که مرکز فلسطينی حقوق بشر – 5

والن باالی بنيامين اليزر وزير دفاع وقت اسرائيل و شش نفر از مسئ
اين شکايت به پرتاب بمب های يک تنی بر روی .  نظامی آن کشوربود

اين .   ارتباط داشت2002 ژوئيه 22محله الدراج واقع در غزه در تاريخ 
و ) به ادعای اسرائيل(بمباران موجب مرگ يکی از رهبران حماس 

  .چهارده غيرنظامی و مجروح شدن بيش از صد و پنجاه تن گرديد
گاه  پژوهش سانتياگو برآورد کرده بود که وضعيت جسمانی  داد– 6

او فقط . پينوشه اجازه رودرروئی در يک دادگاه جنائی را با او نمی دهد
  .به اتهام تخلف مالياتی مورد تعقيب قرار گرفت

7 -   com.yahoo@int_trpنشانی اينترنتی اين دادگاه   
 کمه جنايتکارانمحا

  فرانسوآز فوگا
  بهروز عارفی: برگردان 

  :جنايت جنگی
 مقررات دادگاه های نظامی 1946 و 1945برای نخستين بار در سال 

بين المللی نورمبرگ و توکيو مقوله جنايت جنگی را با عنوان زير وضع 
در اين مقررات شمار اين جنايات . »نقض قوانين و رسوم جنگ«: کردند

اين نقض شامل قتل، بدرفتاری، تبعيد اهالی «:  ر آمده استبصورت زي
غير نظامی در سرزمين های اشغالی بمنظور کار اجباری يا هر هدف 

قتل يا بدرفتاری با زندانيان جنگی يا افراد در دريا، اعدام گروگان .ديگر
ها، غارت اموال عمومی يا خصوصی، نابودی بی دليل شهر ها و 

ون اين که ضرورت های نظامی توجيه کند و البته روستاها يا تخريب بد
  ».تنها به اين اعمال محدود نمی شود

  :کنوانسيون ژنو
اين .  حقوق بين المللی را تدوين کرده است1949اين کنوانسيون از سال 

مقررات شامل الزام دولت ها به تعقيب متهمان  به خطاهای بزرگ يا 
پروتکل تکميلی . کمه  آن هاستتحويل آنان به دولت هائی که خواهان محا

I )    کنوانسيون ژنو را به مناقشه های بين المللی تعميم ) 1977سال
تبديل غيرنظاميان و اماکنی که از آنها دفاع نمی شود به «داده و از جمله 

هدف حمله و يا تبديل آنها به قربانيان قابل پيش بينی يک حمله  ، انتقال 
 اشغالگر در سرزمينی که تحت اشغال بخشی از جمعيت از طرف نيروی

اوست، آپارتايد يا همچنين خودداری از تشکيل محاکمات عادالنه در مورد 
مقررات دادگاه . افزود» خطاهای عمده«افراد تحت محافظت را به فهرست 

 به تصويب رسيد، فهرست 1998های جنائی بين المللی که در ژوئيه 
  .نظم بين المللی را ارائه می دهدکامل تری از جنايات قابل مجازات در 

  :جنايت عليه بشريت
اين جنايت شامل هر عملی می شود که در مقياس گسترده و با علم به 

اين امر چه در . عواقب آن ها نسبت به اهالی غير نظامی مرتکب شوند
  .زمان جنگ و چه در زمان صلح صادق است

  :صالحيت جهانشمول
ا مجاز کرده که بدون توجه به محل اصول حقوق بين المللی دولت ها ر

ارتکاب و نوع جرم مرتکبين برخی جنايت ها را بدون در نظر گرفتن 
در کنوانسيون های ژنو . مليت مرتکبين و قربانيان مورد تعقيب قرار دهند

آمده که جنايت ها ئی که بر کل انسانيت آسيب می ) 1941مصوبه (
 دولت ها حق دارند و حتی رسانند، بسيار وخيم بوده و از اين رو همه

جستجوی افرادی که مرتکب اين جنايات شده يا دستور «موظفند برای 
اجرای يکی از خطاهای بزرگ را صادر کرده اند، اقدام کرده و آنان را در 

مواد (» دادگاه های خود و بدون توجه به مليت اين افراد محاکمه کنند
 I پروتکل 85ماده  کنوانسيون های ژنو که با 146، 129، 50، 49

  .)تکميل شده است
Juger les criminels  

Françoise Feugas,  Le Monde-Diplomatique, Mars 
2009 
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