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معنای 
اينکه ھمه آزادی ھای مندرج در جوامع خودشان، در 

آنھا سعی می کنند ھر کجا که .  آنجا ھم برقرار شود
بشود  داستان را تمام کنند و با برقراری ثبات که 

به .  عاشق آن ھستند، پيشروی انق�ب را متوقف کنند
ھمين دليل است که من در بحث ھای قبلی خودم، و 
در کتاب راه کارھای تاريخ ھم يک فصل را به اين 
مسئله اختصاص داده ام که کسانی که خواب  
دمکراسی ھای غربی را در کشورھای پيرامونی مثل 
ايران و مصر و تونس می بينند، اين يک خواب 

برای اينکه ھيچ وقت در اينجا .  خرگوشی است
دمکراسی بورژوازی به اين شکلی که در خود اين 

زيرا ھمين .  کشورھا وجود دارد، برقرار نخواھد شد
که کمی آزادی داده شود، به دليل سرکوب شدگی ھا 
و محروميت ھای وسيع و بی سابقه طبقه کارگر، 
زنان و ديگران، سيل حرکت مردم در خيابان ھا  در 
کارخانه ھا، و در ادارات برای تحقق مطالبات فرو 
کوفته شان شروع می شود و جامعه را از لحاظ منافع 
سرمايه داری به لبه پرتگاه اقتصادی و سياسی 
خطرناکی می برد که دوباره ناچار می شوند 
ديکتاتوری مطلقه را برای کنترل اوضاع برقرار 

اين .  کنند و آن دمکراسی فضای باز را متوقف نمايند
خرداد اتفاق افتاد و  15در .  بارھا اتفاق افتاده است

در زمان مصدق ھم رخ داد و بارھا و بارھا، ھر بار 
که در ايران سعی شد که يک دمکراسی بورژوايی 
حتی به شکل غربی و م�يم آن ھم برقرار شود، بعد 
از يکی دو سال کش مکش،  دوباره يک ديکتاتور 
سر از آستين دولت بيرون آورده، ديکتاتوری خودش 

بنابر اين، .  را حتی بدتر از گذشته مستقر کرد
کشورھای امپرياليستی، در سير تحو_ت اين جوامع 
به طرف دمکراسی اگر ھم از آزادی و دمکراسی 
بورژوايی دفاع می کنند، او_ اين از ترس انق�ب 
است و دوما ھيچ وقت به مدعيات خودشان وفادار 

زيرا که خطر بی ثباتی و خارج شدن .  نمی مانند
کنترل از دست آنھا،  وادارشان می کند که به حرف 

ھای اوليه خودشان پشت پا بزنند و مثل ھميشه    
حامی ديکتاتوری ھا و اين نوع نظام ھا در اين 

 . جوامع باقی بمانند
نکته دومی که می خواھم در بحث امروز اضافه کنم 

و آن اين است که مراحل .  ، نکته خيلی جالبی است
سه گانه ای که من برای شما گفتم که در جنبش ھای 
جاری و ھمچنين در انق�ب آتی ايران می بايست طی 
بشود تا اين انق�بات به ھدف اوليه خودشان که 
برقراری يک جامعه دمکراتيک واقعی است برسند، 
اين مراحل که از ديکتاتوری مطلقه عبور می کند، به 
دمکراسی بورژوازی می رسد و بعد به دمکراسی 
. انق�بی، قب� ھمگی در تاريخ بشری طی شده اند

يعنی آن چيزی که در تاريخ بشری طی چند صد سال 
و حتی چندين ھزار سال طی شده است در قرن 
بيست و يک در جريان اين جنبش ھا، ممکن است در 

و اين نکته خيلی .  طی شش يا چھار ماه طی گردد
جالبی است چون در قانون تکامل، ما وقتی مراحل 
تکامل را از تکامل موجودات تک سلولی به ماھيان 
و بعد حيوانات گوناگون و ميمون و از ميمون به 
انسان بررسی می کنيم، می بينيم که چندين ميليون 

حا_ .  سال طول کشيده است که اين تکامل رخ دھد

بنابر اين، اگر در اينجا و آنجا ھم سردمداران 
دمکراسی غربی، ديکتاتوری ھای مطلقه را در 
کشورھای پيرامونی زير فشار می گذارند که دست 
به انتخابات بزنند، نه از ع�قه آنھا به  انتخابات، 

با اين حال تاريخ نشان .  بلکه از ترس انق�ب است
داده است که ھرجايی که اين ديکتاتوری ھا زير 
فشار آمريکا حتی مجبور شدند دست به انتخابات 
بزنند، به خاطر خارج شدن کنترل از دستشان و با 
توافق خوِد آمريکا، ب�فاصله مجبور شده اند دوباره 
ديکتاتوری خود را برقرار کنند و  روند باصط�ح 

اين چيزيست .  دمکراسی را در نيمه راه متوقف کنند
ھمين که آمريکايی ھا حسنی .  که در مصر اتفاق افتاد

مبارک را واداشتند که دست به انتخابات بزند، از 
آنجايی که اخوان المسلمين در انتخابات پيروزی 
بزرگی به دست آورد، ھمان وسط کار انتخابات را 
متوقف کردند و دوباره ديکتاتوری حسنی مبارک را 
. به شکل قبل بر قرار نمودند، و البته با توافق آمريکا

يعنی آمريکا ھر زمانی که از ترس انق�ب، 
ديکتاتوری ھای مطلقه را در اين کشورھا زير فشار 
گذاشته است که انتخابات بکنند، ھمين که اين 
انتخابات و اساساٌ شل شدن بند ديکتاتوری مطلقه، 
ثبات را در اين کشورھا دچار مخاطره کرده، بين 
ثبات و آزادی ناچار شده اند از ثبات يعنی ديکتاتوری 

 . اين کار بارھا اتفاق افتاده. مطلقه حمايت کنند
. در ايران نيز در سال ھای شصت ھمين اتفاق افتاد

شاه در برابر فشار آمريکا برای شل کردن بندھای 
ديکتاتوری از ترس اين که مبادا جامعه ايران به 
حالت انفجاری برسد و مورد بھره برداری ھمسايه 
شمالی قرار بگيرد تن به يک مقدار آزادی ھای 

خرداد  15ولی اين امر ب�فاصله به قيام .  سياسی داد
منتھی شد و بعد از سرکوب خونين اين قيام دوباره 
ديکتاتوری شاه حتی سياه تر از قبل برقرار شد و 

بھمين دليل است که .  آمريکا ھم ناچار به قبول آن شد
من ھمواره گفته ام دمکراسی غربی در ايران امکان 

بنابر اين، او_ ھرجا که کشورھای .  وجود ندارد
غربی دم از آزادی و انتخابات بزنند منظورشان اين 
است که حاکميت سرمايه را برای خود سرمايه داران 

. مسئله آنھا آزادی مردم نيست.  دمکراتيزه کنند
ھرچند اين دمکراتيزه کردن حاکميت سرمايه خواه 
ناخواه منجر به بعضی از آزاديھا برای مردم ھم می 

ھمان .  شود و ھمين جنبه خطرناک اين قضيه است
چيزی که کار را به بن بست می کشد و باز عم� 

 . آمريکا را در کنار ديکتاتورھا قرار می دھد
اگر در جريانات مصر و تونس ھم دقت کنيد ھمين 
که حسنی مبارک کنار رفت و دولت نظامی قدرت را 
به دست گرفت، آمريکا در رابطه با حسنی مبارک، 
ھرچند در ابتدا دائما يکی به نعل و يکی به ميخ می 
زد، ولی ھمواره  خواھان تمام شدن حرکت و انق�ب 
بود و مکررا از مردم می خواست که به خانه ھای 

يعنی دولت ھای غربی و آمريکا ھيچ . خودشان بروند
وقت خواستار پيشروی جنبش دمکراتيک در اين 
کشورھا از حتی ھمان مراحل اوليه آن ھم نبوده و 

بنابر اين به اين دليل است که ما می بينيم اگر .  نيستند
کشورھايی مثل آمريکا و کشورھای غربی دم از 
دمکراسی در اين کشورھا می زنند، اول اينکه اين 
از ترس انق�ب است،  ثانيا منظورشان دمکراسی 
بورژوازی است و ثالثأ  دمکراسی بورژوازی نه به 

بنابر اين، نيرويی وجود ندارد که خارج از اراده 
مردم بخواھد آنھا را سرکوب کند و آزادی ھای 

اين ھا مسائلی است که من .  مزبور را از آنھا بگيرد
اين مسائل پايه ای بيشتر .  برای شما توضيح دادم

جنبه آموزشی دارد نه تفسير وقايع در حال گذر 
چرا جنبه آموزش دارند؟ برای اينکه به ما .  روزمره

محک می دھند، به ما ابزار می دھند، چھار چوب 
ھايی در اختيار ما می گذارند که به ما کمک می کنند 
بتوانيم از حرکات و وقايع سياسی ارزيابی درستی 

زبان آنھا .  گول  احزاب فريب کار  را نخوريم.  بکنيم
مث� وقتی .  را تشخيص بدھيم و دست آنھا را بخوانيم

که کشورھای اروپايی و بخصوص دولت آمريکا دم 
از دمکراسی می زنند و در جريان جنبش ھا و 
انق�بات کشورھای عربی خود را مدعی و مدافع 
دمکراسی و انتخابات قلمداد می کند، در واقع 
منظورشان نه دمکراسی واقعی، بلکه دمکراسی 
بورژوايی است، و وقتی مکررا با خشونت مخالفت 
می کنند، خشونت اسم رمز آنھا برای انق�ب و در ھم 

وقتی می گويند .  شکستن نيروھای سرکوبگر است
مردم خشونت نکنيد، منظورشان اين است که اگر 
خواستيد که ارتش را ھم دمکراتيزه بکنيد و ارتش در 
برابر شما مقاومت کرد و شما را سرکوب کرد، 

يعنی دست .  دست به خشونت و مبارزه  متقابل نزنيد
چرا که .  به انق�ب نزنيد، يعنی سرنگونی طلب نباشيد

ھمين که شما خواستيد ارتش را دمکراتيزه کنيد، 
داريد از چھار چوب دمکراسی بورژوايی فراتر می 
رويد و وارد يک جامعه دمکراتيک  انق�بی می 

داريد سپر دفاعی سرمايه داری را از او می .  شويد
چرا که   .  گيريد و برايش ايجاد خطر جدی می کنيد

وقتی که آن سپر وجود نداشته باشد، قدم بعدی می 
بنابراين، در .  تواند خلع يد از سرمايه داران باشد

اينجاست که جلوی شما می ايستند و  به شما ھشدار 
می دھند که از اين خط قرمز عبور نکنيد و در ھمان 

 . چھارچوب دمکراسی بورژوازی بمانيد
چيزديگری که من می خواھم امروز اضافه بکنم اين 
است که دمکراسی خواھی کشورھای غربی و 
امپرياليستی، و اصو_ احزاب بورژوايی و طبقات 
سرمايه دار، باين معنا نيست که آنھا خواستار تحقق 
آزادی ھای مندرج در جوامع  خودشان در کشورھای 

ممکن است شما بياييد و بگوييد که نخير .  ديگرند
اينطور نيست برای اينکه ھمين آقای حسنی مبارک 
قبل از اينکه سرنگون بشود زير فشار آمريکا مجبور 
به انجام انتخابات شد، و اين آمريکا بود که حسنی 
مبارک را برای دمکراتيزه کردن جامعه، برای 
برگزاری انتخابات و باز کردن فضای سياسی و شل 

بله .  کردن زنجيرھای ديکتاتوری زير فشار گذاشت
ولی بايد ديد چرا اين کار را کرد؟ .  اين کار را کرد

ترس از آنچه که اکنون .  به خاطر ترس از انق�ب
چون ديکتاتوری مطلقه جامعه را .  اتفاق افتاده است

به طرف حالت انفجار آميزی  می برد  که وقتی اين 
انفجار رخ بدھد و مردم قيام کنند، ديگر کنترل آنھا 
ممکن نيست و ممکن است از مرز دمکراسی 
بورژوايی ھم فراتر بروند و برای خوِد سرمايه داری 

بنابراين، بله، آمريکا بخصوص . ھم ايجاد خطر بکنند
زمان بوش يادمان ھست که با پرچم دمکراسی،  اين 

ولی اين کار امريکا .  کشورھا را زير فشار گذاشت
. از ترس انق�ب و نه از روی آزادی خواھی بود

در جلسه قبل از مراحلی که انق�بات و جنبش  
ھای کنونی در کشورھای عربی می توانند و می 
بايست طی بکنند تا به اھداف خود برسند صحبت 

از نظام ديکتاتوری مطلقه صحبت کردم، .  کردم
از دمکراسی بورژوايی صحبت کردم، و 
دمکراسی انق�بی و تفاوت ھای آنھا را برای شما 

گفتم که ھر چه که اين جنبش ھا بتوانند اين .  گفتم
مراحل سه گانه را بيشترطی بکنند و بيشتر به 
پيش بروند، بيشتر تعميق پيدا می کنند و بيشتر به 

از جمله .  دمکراسی واقعی دست پيدا می کنند
برای شما گفتم که اين جنبش ھا در کشورھايی 
مثل مصر و ليبی، به دنبال برکنار کردن 
ديکتاتورھای مطلقه، ھنوز در کشاکش ُرفت و 
روب بقايای اين نظامات ديکتاتوری ھستند و 
ھمين که در اين کشورھا انتخابات برگزار بشود 
و يک دولت انتخابی بوجود بيايد وارد مرحله 

برای شما  گفتم .  دمکراسی بورژوايی می شوند
که دمکراسی بورژوايی مرحله ای است که در 
آن حاکميت   طبقه سرمايه دار، زير نگين قدرت 
يک ديکتاتور مطلقه، مثل حسنی مبارک و بن 
علی، جای خودش را به حاکميت دمکراتيک اين 

برای شما صحبت کردم که در .  طبقه می دھد
حاکميت دمکراتيک، کل طبقه سرمايه دار می 
تواند در يک انتخابات آزاد، نمايندگان خودش را 
انتخاب بکند و دولت مطلوب خود را تشکيل 

گفتم که حتی اگر اين ديکتاتوری ھا زير .  بدھد
فشار مردم عقب نشينی کنند و آزادی ھای 
گوناگونی را به مردم بدھند، در نھايت ما  به 
دمکراسی ھای غربی می رسيم، به  دمکراسی 
ھايی که در آمريکا و اروپا  بر قرار است، و در 
آنھا آزادی بيان، آزادی انتخابات، آزادی مذھب، 

 چرا؟ . ھرچند نه به طور کامل، برقرار است
ھمان طور که گفتم در دمکراسی ھای بورژوايی  
در ابتدا قرار نبوده است که مردم صاحب آزادی 
بشوند و يا حتی حق رأی در انتخابات داشته 

تمام حقوقی که در چھار چوب دمکراسی .  باشند
بورژوايی در کشورھای غربی به دست آمده 
است، تحت مبارزه مردم و  بخصوص طبقه 
کارگر حاصل شده و به زور به سرمايه داری 

چرا که اين آزادی ھا با اساس .  تحميل شده است
نظام سرمايه داری تناقضی نداشته و برای 
سرمايه داری ھر چند از روی بی ميلی، ولی 

ولی ھمين .  زير فشار مردم قابل تحمل بوده است
که جنبش مردم در پی دمکراسی واقعی بخواھد 
نيروھای سرکوب و مسلح را، ارتش را، ھم 
دمکراتيزه بکند، از جانب بورژوازی تحمل نمی 

و از ھمين جاست که گذار از دمکراسی .  شود
. بورژوايی به دمکراسی انق�بی آغاز می شود

يعنی ھمين که اين امر محقق شد و کنترل ارتش 
از دست فرماندھان که حکم ديکتاتورھای مطلقه 
را در ارتش دارند، خارج شد و در دست 
شوراھای سربازان يعنی توده مردم  قرار گرفت، 
آن جامعه وارد مرحله دمکراسی انق�بی شده 

من گفتم که اين دمکراسی انق�بی يک .  است
دمکراسی واقعی است چرا که ھيچ نيروی 
سرکوب کننده ای در جامعه وجود ندارد، ھمه 
. نيروھای مسلح تحت کنترل خود مردم ھستند
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شما وقتی شکل گيری جنين را در رحم مادر بررسی 
می کنيد، می بينيد اين مراحل در بطن مادر، در طی 
نه ماھی که از شکل گيری جنين تا تولد کودک می 

اين يکی از اصول تکامل .  گذرد، تماما طی می شود
است که تکامل در ھر مرحله، تمام مراحل قبلی را 

 . منتھا با سرعت بيشتر طی می کند 
نکته جالب اين است که ما ھمين را در چھار چوب 

برای .  بحث کنونی در تحو_ت اجتماعی ھم می بينيم
اينکه در تحو_تی که در کشورھای عربی شروع 
شده است مردم که حا_ ديکتاتورھا را کنار زده اند، 
ت�ش می کنند تا وارد مرحله دمکراسی بورژوايی 
بشوند و احتما_ در آينده ممکن است از اين مرحله 
ھم رد شده، به يک شرايط دمکراتيکی دست پيدا کنند 
که با فراھم آمدن پيش شرط ھای ذھنی و عينی برای 
حرکت بسوی يک نظام جديد سوسياليستی از اين ھم 

 . جلوتر بروند
وقتی که ما بررسی می کنيم می بينيم اين تحو_تی که 
ممکن است طی چندين ماه رخ بدھند، قب� در تاريخ 

چگونه رخ داده اند؟ .  طی چندين سده رخ داده اند
شش ھزار سال قبل با آغاز نظام تمدن و مالکيت 
خصوصی، طبقات دارا و نادار و ديکتاتوری ھای 

مثل .  مطلقه برای دفاع از طبقات دارا به وجود آمدند
شاھنشاھی ھای ماد و ھخامنشی در ايران، خان ھا 

اين ھا ھمه نظامات .  در چين، و امپراتوران رم
عصر باستان ھستند که به شکل ديکتاتوری مطلقه 

چندين ھزار سال بعد، ما وقتی به .  عمل می کردند
قرن ھفده و ھجده می رسيم انق�بات کبير فرانسه و 

انق�باتی که جامعه  بشری را .  رخ می دھند 1848
وارد مرحله دوم، يعنی دمکراسی بورژوايی می 

شما وقتی جنبش روشنگری را مطالعه می .   کنند
کنيد می بينيد که ف�سفه روشنگری که زمينه ھای 
فکری اين انق�بات را فراھم می کنند، در ت�ش ارائه 
ايده ھايی ھستند برای آنکه نظام جديدی را برقرار 
کنند، نظامی که بتواند حاکميت دمکراتيک سرمايه را 

از .  جايگزين قدرت مطلقه ی شاه و کليسا کند
تا آن زمان فرض بر اين .  منتسکيو گرفته تا  روسو

بود که سلطنت يعنی قدرت ديکتاتوری مطلقه  وديعه 
شاه قدرت خودش را از خدا .  ای بوده از جانب خدا

می گرفته نه از مردم، و اص� مردم اجازه نداشته اند 
قدرت سلطنت نتيجه .  در اين امور دخالت کنند

مثل آن چيزی که در .   قراردادی بوده بين خدا و شاه
در جمھوری اس�می .  جمھوری اس�می وجود دارد

. و_يت فقيه مشروعيت خودش را از خدا می گيرد
بنابر اين حقی برای مردم در امر انتخاب ولی فقيه 

اين قرارداد و رابطه ای است بين ولی .  قائل نيست
فقيه يا نماينده خدا و خود خدا، اين چيزی است که در 
. اروپا تا قرن ھجدھم و در ھمه جا وجود داشته است

کورش ھم مشروعيت خود را در حمله به بابل از 
جان _ک که از جمله ف�سفه .   اھورامزدا می گيرد

روشنگری بوده اما استد_ل می کند که حاکم يا 
حکومت بايد قدرتش را از مردم بگيرد، يعنی قدرت 

بر .  حاکم بايد نتيجه قراردادی بين وی و مردم باشد
اين اساس که اگر مردم امنيت می خواھند می بايست 
از بخشی از آزادی ھای خود به نفع حاکم بگذرند و  
اين قدرت را به او بدھند  تا در ازاء آن آزادی ھا  

 . اين امنيت را برای آنھا  فراھم کند
منتھا وقتی که از مردم صحبت می کند صريحا می 

گويد که منظورش از مردم مالکين و سرمايه داران 
است و منظورش از امنيت نيز امنيت مالکيت 

برای ھمين است که اگر انتخاباتی .  خصوصی است
ھم از جانب اين ف�سفه پيشنھاد می شود، انتخاباتی 
است که در آن ھم کانديداھا و ھم انتخاب کنندگان از 

بر اين اساس .  ميان سرمايه داران و زمين داران اند
% 2.5بوده که در فرانسه پس از انق�ب  تنھا 

يعنی تنھا آنھايی که .  جمعيت حق رای پيدا می کنند
يعنی .  حد نصاب معينی از مالکيت را دارا بوده اند

آنچه که اتفاق می افتد اين است که طبقه سرمايه دار 
قدرت را به دست می گيرد و دولت را از طريق يک 

چيزی که . انتخابات آزاد برای خودش انتخاب می کند
يعنی .  ھنوز ھم عم� در آمريکا وجود دارد

کانديداھای دو  حزب  دمکرات و جمھوری خواه که 
از ميان آنھا نمايندگان و رئيس جمھور و غيره 
انتخاب می شوند، ھمگی نمايندگان سرمايه داری و 

يعنی ھمان دمکراسی .  شرکت ھای بزرگ ھستند
دمکراسی .  بورژوايی که من برای شما گفتم

بورژوايی قرار نيست و قرار نبوده که به مردم حق 
رأی بدھد، به زنان حق رأی بدھد، به کارگران حق 
تشکل بدھد، تمام اين حقوق در اثر مبارزه مردم، 
کارگران و زنان بر عليه دمکراسی بورژوايی و 

يعنی اينھا .  طبقه سرمايه داری محقق شده است
حق رأی .  حقوقی است که به آن تحميل شده است

عمومی برای مردان را برای اولين بار جنبش 
کارگری عظيم چارتيستی در انگليس درقرن نوزده 

حق رأی زنان .  به سرمايه داری انگليس تحميل کرد
در فرانسه بدنبال قيام  1871برای اولين بار در 

وقتی که در  .  کارگران کمون پاريس به دست آمد
حق رأی زنان توسط بلشويک ھا تأييد  1917انق�ب 

يعنی يکسال بعد بود که در  1918شد، تازه در 
سال حق رأی دادند و بعد  30انگليس به زنان با_ی 

بود که سن مجاز برای حق  1928سال بعد در  10
و سطح مردان   20به  32رأی زنان در انگليس از

در فرانسه و آمريکا ھم ھمه اين حقوق در اثر .  رسيد
فکر نکنيد که .  مبارزه زنان و کارگران بدست آمد

وقتی صحبت از دمکراسی بورژوايی می شود، اين 
آزادی ھا ھم در قباله آن نوشته شده و خود به خود  با 

اين چيزيست که نويسندگان ليبرال و     .  آن می آيد
اص�ح طلب از روی فريب و نيرنگ و برای بزک 
کردن دمکراسی بورژوائی دائم در بوغ و کرنا می 

در .  در حاليکه اص� چنين چيزی نيست.  کنند
دمکراسی بورژوايی، سرمايه داری خواستار حفظ 

تنھا چيزی که عوض می شود .  حاکميت خودش است
اين است که حاکميت دمکراتيک خود سرمايه 
جايگزين ديکتاتوری مطلقه فردی می شود، يعنی 
طبقه سرمايه دار به جای اين که قوانين و دستورات 
را ازشاه بگيرد، خودش در مورد سرنوشت خودش 
. از طريق ارگان پارلمان و غيره تصميم می گيرد

برای ھمين است که در جريانات مصر و تونس، 
دمکراسی بورژوايی غرب از ته قلب خواستار اين 
نيست که برکناری امثال حسنی مبارک ھا، به 

ھر جا ھم که تن .  برگزاری انتخابات آزاد منتھی شود
به اين کار می دھد از ترس اين است که جنبش فراتر 

امروز ما می بينيم که ھمه اين .  از اين نرود
دستاوردھايی که توسط طبقه کارگر از طريق مبارزه 
با دولت ھای به اصط�ح دمکراتيک به دست آمده 

اند، دائم در معرض تعرض سرمايه داری و 
امروزه ما شاھديم که سرمايه .  بازپس گيری اند

داری آمريکا ، ھمين دولتی که خود را مھد 
دمکراسی عالم می داند، چگونه با چنگ و دندان 
دارد از کارگران حق قرارداد دسته جمعی، يعنی 
حق اعتصاب و مبارزه و تشکل را باز پس می 

اين برای اينست که اين آزادی ھا به زور از . گيرد
بنابر اين، ھر موقع .  سرمايه داری گرفته شده اند

که فرصت و قدرت پيدا کنند آنھا را پس می 
ولی از اين جھت تن به اين آزادی ھا می .  گيرند

دھند که اين ھا مغايرتی با خود نظام سرمايه داری 
چرخ آن را کند می کنند، ولی آن را زير .  ندارند

تنھا جايی که در برابر فشار .  سئوال نمی برند
کارگران می ايستند و به آن تن نمی دھند، 

برای ھمين من .  دمکراتيزه کردن ارتش است
ھمواره گفته ام که آنچه که ما ايرانی ھا بايد عميقا 
نسبت به آن تربيت و روشن بشويم اين است که 
وقتی که  خامنه ای را سرنگون کرديم يا به عقب 
نشانديم، اين جريان دمکراتيزه شدن جامعه را تا 
پايان آن ادامه دھيم و يکی از خواست ھای اساسی 
مان بايد انح�ل سپاه پاسداران، دمکراتيزه کردن 

اين تنھا قدمی است .  ارتش وھمه قوای مسلح باشد
که ما را از يک دمکراسی ق�بی که ھر لحظه 
ممکن است دست آوردھای آن توسط نيروھای 
مسلح سرکوب و بازپس گرفته بشود، به يک 
جامعه واقعا دمکراتيک که نيروی سرکوبگر در 
آن وجود ندارد، منتقل می کند، و اين امکان را 
برای ما بوجود می آورد تا در يک محيط 
دمکراتيک و آزاد، احزاب برنامه ھای خودشان را 
مطرح و مردم به شکل دمکراتيکی نظام بعدی 

 . خود را انتخاب کنند
بنابر اين می بينيد که آنچه که در تاريخ طی چند 
صد سال رخ داده است، در اينجا، در زلزله ھای 
سياسی کنونی در کشورھای عربی می تواند طی 

در اروپا وقتی که در انق�ب .  چند ماه رخ دھد
کبير فرانسه برای اولين بار دمکراسی بورژوايی 
بر قرار شد، در فاصله کوتاھی جامعه وارد 
. دمکراسی کم و بيش  انق�بی ژاکوبن ھا شد

ژاکوبن ھا تا دو سال توانستند دمکراسی انق�بی 
خود را برقرار کنند و جامعه فرانسه را از تمام 
آت و آشغال ھای فئودالی پاک و رفت و روب 

ولی بعد قدرت را از دست دادند و آنوقت ما . نمايند
شاھد اين ھستيم که  1771با قيام کارگران   در 

جامعه بشری برای اولين بار وارد فاز دمکراسی 
کارگری نی شود، تا جايی که  سلطه سرمايه و 
سرمايه داری ھم نفی شده، ديکتاتوری طبقه 

 1789طی اين مراحل، اگر .  کارگر بر قرار شود
را مبدأ انق�بات بورژوازی در نظر بگيريم، تا 

ولی طبق .  تقريبا يک قرن طول می کشد  1871
قانون تکامل ھمه اين مراحل ، در جريان جنبش 
. ھای کنونی، می توانند در طی چند ماه طی شوند

حتی اين امکان وجود دارد اين جنبش ھا بدون 
اينکه وارد مرحله دمکراسی بورژوايی بشوند 
مستقيما  به دمکراسی انق�بی يا حتی کارگری 

گاھی اوقات ھمانطور که مارکس می .  تحول يابند
گويد ش�ق ضد انق�ب اين امکان را فراھم می 

کما اينکه .  آورد که انق�ب را سريعا به جلو براند

 

در ليبی مقاومت قذافی کار را به قيام و جنگ 
مسلحانه می کشد، ھر چند که شورای ملی به نظر 
می آيد شورايی ارتجاعی است و ھنوز عناصر 
رژيم قبل در آن شرکت دارند، و با وجود اينکه ما 
اط�عات کافی در دست نداريم، ولی مسلم است  

ھر چند می .  که يک شورای انق�بی نمی باشد
يعنی بعد از سرنگونی قذافی و . توانست چنين باشد

در ھم شکستن قوای مسلح بدست مردم، تحول 
اوضاع می توانست کنترل نيروھای مسلح را 
برای ھميشه از دست گروھی از جامعه خارج کند 
و به دست مردم بدھد و جامعه مستقيما وارد 

 . مرحله دمکراتيک انق�بی بشود
بنابر اين ما می بينيم ھر چند گذار از اين مراحل 
می تواند در مسير خودش جامعه را بيش از پيش 
دمکراتيک کند، ولی اين به معنی آن نيست که اين 
جنبش ھا ضرورتا بايد از ھمه اين مراحل بگذرند 
. و نمی توانند از روی بعضی مراحل جھش کنند

بنابر اين آنچه که من امروز صحبتش را کردم اين 
بود که چگونه آنچه که در تاريخ بشری طی صد 
سال يا حتی بيشتر از آن رخ داده است، در حال 

 . حاضر می تواند ظرف چند ماه طی شود
اگر بخواھيم علت يک چنين مسئله ای را جستجو 
کنيم، يعنی درواقع ببينيم که چه چيزی باعث شده 
است که تحو_تی که در مسير تاريخ، چند صد 
سال طول کشيده اند، اکنون بتوانند ظرف چند ماه 
تحقق پيدا کنند، پاسخ اين است که انسان از 
تجربيات گذشته درس می گيرد و برای جبران 
عقب افتادگی و بروز کردن خودش، _زم نيست به 
ھمان اندازه گذشته برای حل  مسائل اش، خودش 

شما اگر يک جوانی ھستيد که فاقد .  را معطل کند
وسايل نقليه شخصی ھستيد برای اينکه يک ماشين 
. بگيريد مستقيما می رويد يک اتومبيل می خريد

_زم نيست که اول سوار ا_غ بشويد آن را تمرين 
بعد سوار دوچرخه و بعد سوار موتور بشويد .  کنيد

می توانيد از تمام اين مراحل .  و بعد ماشين بخريد
بشر اگر اين .  جھش کنيد و يک باره ماشين بگيريد

مراحل را طی قرن ھا طی کرده برای اين بوده که 
نمی دانسته، و بايد اين ھا را يکی يکی اختراع می 

 .  کرده
اگر جامعه بشری به تاريخ و به اين نظريات 
سياسی آگاه بود، ب�فاصله بعد از سرنگون کردن 
ديکتاتورھا، سرمايه داری را ھم لغو می کرد و 
يک نظام انسانی که مبتنی بر مالکيت جمعی و 

اگر .  اداره و مديريت جمعی بود بوجود می آورد
ما می گوييم ضرورتأ می بايست شرايط 
دمکراتيکی را بوجود بياوريم تا بتوانيم به مرحله 
بعدی يعنی سوسياليزم عبور کنيم، اين بخاطر اين 
است که وجود شرايط دمکراتيک برای دادن اين 

شرايطی که در آن .  آگاھی ھا به مردم _زم است
طبقه کارگر و توده ھای مردم که ھمواره محروم 
از تربيت سياسی و کسب آگاھی بوده اند، فرصت 
کسب اين آگاھی ھا برای بسيج نيروھای خودشان 
برای گرفتن قدرت را پيدا بکنند تا از نظر ذھنی و 
عينی برای تعرض به سرمايه آماده شوند، 
درسھای تاريخی را ياد بگيرند، و خود را معطل 

سيامک .    برای طی ھمه مراحل مزبور ننمايند
 ستوده
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 زبانم _ل، خدا به ما ايرانی ھا رحم کند
 .اخيرا متن زير در اينترنت به جريان افتاده است

 .ھموطنان خوب ايرانی من

 

اين دستور صريح هللا است و چندين بار آن . تعجب نکنيد. ما بايد زرتشتی بشويده شاگر قرآن را قبول داريد و باور داريد که قرآن را هللا فرستاده است و محمد ابن عبدهللا رسول هللا است، بدانيد که هللا دستور داده ک
. من در اينجا آيه ھای قرآن را برايتان تکرار ميکنم. ت پيروی کننداس را در قرآن تکرار کرده است تا جای ھيچ شک وشبھه ای نباشد که ايرانی ھا نبايد از محمد پيروی کنند و بايد از پيغمبر خودشان که زرتشت

 4سوره ابراھيم، آيه 

 

هُ َمن يََشاُء َويَْھِدي َمن يَ  ُسوٍل إِ_َّ بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَھُْم ۖ فَيُِضلُّ اللـَّ  ُء ۚ َوھَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ َشاَوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

 

 .ما برای ھيچ قومی پيغمبری نفرستاديم بغير از پيغمبری که به زبان آنان سخن بگويد

 

 :نظر می کنيم و تنھا نتيجه گيری وی را می آوريم که می گويدرفالبته، نويسنده ده ھا آيه ديگر ھم از قران در تاييد مطلب خود آورده که ما برای جلوگيری از اطاله ی ک�م از آوردن آن ھا در اينجا ص

 

ھنوز ھم زبان ما پارسی است و فرھنگمان را ھم از دست نداده ايم و عرب نشده . شرايط ھنوز ھم عوض نشده است ....پيامبر پارسی زبان زرتشت است . بنا براين محمد برای ما پارسی زبانان فرستاده نشده است
 .بنابراين پيامبر ما طبق دستور هللا زرتشت است و دين ما بايد زرتشتی باشد. ايم

 

سال است ھر چه می کنند نمی توانند از شر دو حزب دمکرات و جمھوری خواه  200آدم ياد آمريکائی ھای بدبخت می افتد که . گويا قرار نيست اين خدايان يکتا و پيغمبرانشان دست از سر ما ايرانيان بردارند
سال پيش، يکبار پدرمان بدست اھورامزدا  2500ما ايرانيان ھم، . يکی در پی بی آبروگی می رود، آن يکی می آيد، و باز اين يکی افتضاح ببار می آورد و دوباره جای خودش را به آن يکی می دھد. راحت شوند

حاN که اين خدا ھم در اوج بی . اھورامزدا مغلوب آL و پيغمبرش محمد شد، ما تا امروز گرفتار خدای جديد و عمله و اکره اش بوده ايم سال قبل،1400و پيغمبرش زرتشت درآمد و وقتی در انتخابات بعدی، در 
البته، سر زبانم آمد که . مزدا و کانديدايش زرتشت پيدا شدهوراآبروگی و افتضاح در معرض سقوط قرار گرفته و شانس انتخاباتی اش در نمونه پرسی ھای ماقبل انتخابات به صفر رسيده، دوباره سر و کله اھ

اين بود که فورا زبانم را گاز گرفتم و به ھمين که ھست راضی . ودبگويم خدا بما رحم کند که يکدفعه ترسم برداشت که با اين گفته، سر و کله خدای سومی ھم پيداش شود و کار ما خراب تر از اين که ھست بش
 .      شدم

 شکستی برای ائت�ف زنان: نتيجه اولين ھمه پرسی مصر

 

  ترجمه شھرزاد امين. به نقل از نشريه ی سوئدی پرسپکتيو فمينيستی نوشته ی شعله ايرانی
اصل در قانون اساسی کشور که  9تغيير . مارس کشاند، به تغييرات قانون اساسی رای مثبت دادند 19ھفتاد و ھفت درصد از مرم مصر در انتخاباتی که اکثريت آنان را به ھمه پرسی در روز : تغيير برای برابری 

ائت�ف زنان برای بررسی قدمھای بعدی پس از اين شکست . يا کميته ی ريش سفيدانی که متشکل از دولتمردان و ارتشی ھاست پيشنھاد شده بود، پذيرفته شد" مردان عاقل"شنبه ی ھفته ی پيش، از طرف کميته 
آنان به ھمراه ائت�ف جوانان، ليبرالھا . اص�ح قانون اساسی به جای طرح يک قانون اساسی جديد برای ائت�ف زنان که از تشلکلھای مختلفی تشکيل شده است، نا کافی تلقی شد. روز يکشنبه دور ھم جمع خواھند شد

شورای عالی ارتش نتيجه . حزب دمکراتيک ملی متعلق به رييس جمھور برکنار شده مبارک وحزب اخوان المسلمين جبھه آری به اص�حات را تشکيل می دادند. و چپھا به اص�حات ناقص و ناکامل، نه گفتند
. تصميمی که اخوان المسلمين و ھواداران مبارک از آن استقبال کرده اند. انتخابات رياست جمھوری پس از آن برگزار خواھد شد. انتخابات را پذيرفته و برگزاری انتخابات مجلس را در ماه سپتامبر اع�م کرده است

دينا سامک، مقاله نويس ا_ھرام . و به فعاليت سياسی اش ادامه دھدند بنا به گزارش ا_ھرام آن _ين قرار است حزب دمکراتيک ملی مبارک کنگره ويژه ای را در ماه آوريل تشکيل دھد تا رھبران جديدی را برگزي
تصميم برگزاری انتخابات مجلس در سپتامبر آينده، با نارضايتی نيروھای سياسی جديد . آن _ين مينويسد که اعضای اين حزب نقش عمده ای در بسيج جبھه ی آری به اص�ح مفاد محدود در قانون اساسی داشته اند

در حاليکه احزاب شناخته شده ايی مثل . آنان معتقدند که شش ماه مدت زمان کوتاھی برای سازماندھی مبارزات انتخاباتی و معرفی کانديداھای تشکلھا و احزاب جديد در جامعه است. در جامعه روبرو شده است
ر ، داخوان المسلمين که چھره معتدل تری از خود در بازی و رعايت قواعد دمکراسی نشان داده و تعاريف معتدلی از قوانين اس�می ارايه می دھد. اخوان المسلمين از ھم اکنون در پی معرفی کانديداھای خود ھستند

طبق اين قانون، . قانون اساسی تنظيم شده در زمان سادات است 2نکته ای که اين گروھھا را عليرغم اخت�فاتشان متحد می کند ماده . عمل با گروھھای مرتجعی مانند سلفيھا و جماعت ا_س�ميه معتلف شده است
معنای اين ماده در قانون اساسی اين است که زنان . و اين به اين مفھوم است که تمامی قوانين کشوری از جمله حقوق زنان و غير مسلمانان بايستی با قوانين شريعت تطبيق داده شوند. اس�م مذھب رسمی کشور است

 .حق ارث نابرابر و چند ھمسری برای مردان نيز از عواقب اين ماده است. و مسيحيان حق رييس جمھور شدن را ندارند

 

يکی از د_يل رای مثبت . يعنی برقراری دولتی دين سا_رانه، ھستند ودسلفيھا که رژيم ھای پارلمنتاريستی را غير اس�می ميدانند در صدد بحث و گقتگو و استفاده از امکانات دمکراتيک برای رسيدن به اھداف خ
غده تنتاوی، آکتويست زن چپگرا به نشريه ی . و يا ھر قانونی که شامل حقوق برابر شھروندان جامعه است، بوجود نمی آورد 2اين احزاب به اص�ح قوانين اين بود که اين اص�حات ھيچگونه تغييری در ماده 

غده معتقد ". زنان ھستند، قوی ھستند ابراگر چه پيشنھادات تغيير قوانين ھيچگونه ارتباط مستقيمی با حقوق زنان نداشت، نتيجه انتخابات نشان داد که نيروھايی که مخالف حقوق بر"پرسپکتيو فمينيستی می گويد 
سلفيھا در بين مح�ت فقير نشين تبليغ کردند که رای نه به انتخابات به " او می گويد که . است که تاثير فمينيستھا بر روی انبوه مردم در خيابانھا بسيارکم است در حاليکه مسلمانان واپسگرا در بين مردم فعال ھستند

 ".اين مفھوم است که دختران جوان آزاد خواھند بود تا ھر کاری دلشان بخواھد بکنند منظور البته آزادی جنسی خارج از کنترل بود

 

ھمزمان بايستی ياد آور شويم که ھزاران زن مصری شبانه روزدر بحبوحه ی انق�ب در ميدان تحرير خوابيدند، . "روشنفکران و فعالين مصری معتقدند که مصر جامعه پيچيده ای است و تفاوتھا در آن بسيارند
 .، غده که خود نيز در بين انق�بيون بود بر روی اين نکته تاکيد می کند"اين زنان به عنوان قھرمانان از جانب مردم مورد ستايش قرار گرفتند. چيزی که در جامعه مصر بسيار غير معمول است

 

 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 45 April 2011  05 

  دست و مغز
کاری را که دست و مغز با ھمکاری يکديگر 
بايد به سرانجام رسانند ، مغز در ذھن اقدام به 

 به اين ترتيب دست از ذھن و . انجام آن نمود
 زيرا . عقب ماند "ذھن مغز" از "دست مغز"
ذھن " با محدوديت کار می کرد و "دست مغز"

 . بدون محدوديت "مغز
با زير و رو کردن ماده به نتايج  "دست مغز"

با زير و رو  "ذھن مغز" مطلوب می رسيد و
 . کردن ايده ھا

�6� 
در پروسه عمل و پيوند ايده به  "دست مغز"

ذھن " ماده به جبران کمبودھا می پرداخت و
با  "دست مغز" . با جا به جا کردن ايده ھا "مغز

 ذھن" نفی و اثبات ايده ھا به ھدف می رسيد و
می  "نزديک" با تقديس ايده ھا به ھدف "مغز

 . گرديد
قادر گشت به  "ذھن مغز" به اين ترتيب

نه حاضر  "دست مغز" دھد که "پاسخ" سؤا_تی
به تاييد آن بود و نه قادر به ارائه پاسخی مستقل 

با رشد دو شيوه برخورد فوق ، انسان  . به آنھا
ھا به دو گروه بزرگ با طيف گسترده ای که در 

اغلب  . يکديگر نفوذ کرده بودند تقسيم شدند
آنھا در  . انسان ھا در ھر دو طيف جای داشتند

برخورد به مسائل ھستی شخصيتی دوگانه يافتند 
 ، آنھا در ھر لحظه در برخورد به يک سری از

بودند و در يک  "دست مغزی" مسائل کام�ً 
 تعلق "ذھن مغز" سری مسائل ديگر به گروه

ميدان فعاليت ، شيوه تفکر و حتی  . داشتند
 توضيح و بيان اين دو طيف به خصوص ھسته

مرکزی آنھا در مورد مسائل و مشک�ت زندگی 
 . بشر با ھم متفاوت و گه گاه متضاد گرديد

گروھی از انسان ھا با تکيه بر علم و تجربه در 
 پی پاسخ به مسائل برآمدند و گروه ديگر با

توکل به پردازش ايده ھا در پی تسکين درد 
 . ناشی از نادانی بودند

طيف اول انسان ھايی ھستند که غالباً ابزار 
و محمول کار آنھا ماده  "دست مغز" کارشان
آنھا با استفاده از تجربيات گذشتگان  . می باشد

اقدام به رفع معض�ت پيش روی بشر نموده و 
پله پله بشر را جھت طی مراحل تکامل ياری 

 . می رساندند
زمينه فعاليت اين گروه محدود به آن دسته از 

 مسائل انسان می باشد که در عمل قابل
آنھا ايده ھای نوين را از  . بررسی می باشند

 فيلتر عمل گذرانده و سپس آنھا را در مجموعه
اين گروه ايده ھا را در  . علوم قرار خواھند داد

 عالی ترين شکلشان تا زمانی که در پروسه
عمل به نتايجی ملموس نرسيده باشند ، مورد 
 اعتماد ندانسته و آنھا را فرضيه ای بيش نمی

آنھا ھر پديده ای را معلول علت و يا  . دانند
 . عللی می دانند که موجد آن پديده گرديده است

آنھا معتقد ھستند تغيير در علت موجب تغيير در 
 . معلول و در اينجا پديده مورد نظر می گردد

پس در ھر زمان که بخواھند پديده ای را به نفع 
 خود تغيير دھند ، ابتدا می بايست علت را

کشف و سپس با ايجاد تغيير مخصوصی در 
 علت پديده مورد نظر را مطابق ميل خود شکل

آنھا معتقدند بدون شناخت علت نه می  . دھند
 توان تعبير درستی از پديده ارائه کرد و نه تغيير

 به اين ترتيب . مطلوب در آنھا ايجاد نمود
قادر نبود و نخواھد بود به خيلی  "دست مغز"

از سؤا_تی که در ذھن بشر شکل می گرفت 
 پس پاسخگوی حس . پاسخ قاطعی ارائه نمايد

 کنجکاوی و نيازھای بشر در مورد مسائلی که
 قادر نبود به آنھا پاسخ قاطعی "دست مغز"

دھد چه کسی بايد باشد؟ بشر پی جو ، دائم از 
 خود سؤال می کرد علت مرگ انسان

چيست؟ چه کسی جنگل را به آتش می کشد؟ 
 چه نيرويی باعث طلوع و غروب خورشيد می

شود؟ چه قدرتی گنبد نيلگون را با آن ھمه 
ستاره در جای خود ثابت نگه می دارد؟ علت 

 زنده
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شدن مردگان در خواب چيست؟ و ھزاران 
سؤال ديگر که پيوسته ذھن انسان ھا را به 

قادر به  "دست مغز" خود مشغول نموده بود و
 . شناخت علمی از علل بروز آنھا نبوده است

وقتی مغز از کمک دست مايوس گرديد ، خود 
 مسق�ً دست به کار شد و ايده را به جای ماده

 به عنوان محمول کار قرار داد و برخ�ف
علت را ناديده گرفت و آن را  "دست مغز"

 . دور زد
با ناديده گرفتن علت وقايع ، به  "ذھن مغز"

در  "ذھن مغز" . علت العلل متوسل گرديد
خود علتی را خلق کرد که علت کليه علت ھا 

بود و سپس تمام قدرت ھای دوران خود را به 
به اين ترتيب خود را در  . او واگذار کرد

ليکن با تمام  . مقابل آن عاجز و ناتوان يافت
خواری و ذلتی که در مقابل او حس می کرد ، 

دست از ت�ش برنداشت و خالصانه و بدون 
ھيچ نيرنگی و با التماس ، تضرع و اھدای 

قربانی به پيشگاه علت العلل خواھان دريافت 
 "دست مغز" پاسخ به مجھو_تی گرديد که

 . توانايی پاسخ به آنھا را نداشت
اين گروه در مجموع عقايد و ايده ھايی را ھم 

در ارتباط با مسائل مورد نظر ارائه می 
نمودندليکن به علت آنکه دسترسی به موضوع 
امکان نداشت ، ايده ھای فوق ھم نمی توانست 

به محک تجربه درآيد و ھمواره به صورت 
يک سری عقايد و ايده ھای اغلب متفاوت و 

متضاد باقی می ماندند و حاصل آن رشد گروه 
ھا و فرق مختلف بر سر يک مسئله واحد می 

 . گرديد
به اين ترتيب طيف دوم انسان ھا و به 

خصوص ھسته مرکزی آنھا که ابزار عمده 
و محمول کارشان ايده بود ،  "ذھن مغز" شان

توانستند در رفع عطش سيری ناپذير خيل 
عظيمی از مردم که خواھان درک نادانسته ھا 

آنھا با  . بودند ، ملحم و مسکن موقتی گذاردند
اين عمل خيل بی شماری از مردم را که در 
اثر کار و فعاليت زياد فرصت فکر کردن و 

تعمق در مورد حوادث پيرامون خود را 
به  . نداشتند ، به دور خود جمع نمودند

 خصوص اينکه برخی از پاسخ ھايی که
علت العلل در زبان پيشروان طيف دوم می 

گذاشت ، به طور اتفاقی درست از آب در می 
 . آمد

اين گروه با گذشت زمان برای ھر نيرو و 
پديده ناشناخته طبيعت علت العمل و يا رب 

النوعی ساختند و بعدھا به منظور نزديک شدن 
به اين خدايان مقتدر و به بھانه بدست آوردن 
دل انھا ، مبادرت به جمع آوری پيشکش ھا ، 

ھدايا و نذورات نمودند و با آنھا کاخ ھای 
مجلل و اماکن تو در تو ، معابد ، کنيسه ، بت 

ساختند و با اين عمل فاصله بين اين  ... خانه و
مردم و خدايان را ھر چه بيشتر و بيشتر 

افزايش دادند و خود را به عنوان واسطه مطلق 
آنھا شناساندند و از اين طريق خود آنھا نيز ھر 

چه بيشتر از مردم دور گرديدند و به دور از 
چشمان آنھا به زندگی پر زرق و برقی دست 

 .يافتند
ارائه داوطلبانه ھدايا از يک طرف و ترس از 

 دست دادن اين نعم از جانب ديگر ، زمينه مناسبی
گشت تا ھسته مرکزی اين گروه کم کم نسبت به 

راه حل ھای غير واقعی خود در مورد مسائل 
پافشاری نموده و متعصبانه از آنھا دفاع نمايند تا 

جايی که کوچکترين مخافت را تحمل ننموده و 
مخالفان را به ھزاران اتھام از جمله زنديق و کفر 

 . متھم نمايند
�8� 

به اين ترتيب کار برای کشف مجھو_ت طبيعت 
ليکن با تمام مسائل و مشک�تی که  . دشوار گرديد

در راه کشف و به کار گيری قوانين جاری بر 
طبيعت موجود بود و با تمام ممانعت ھا و سنگ 

در اين راه  "ذھن مغز" اندازی ھايی که گروه
ھرگز در طول تاريخ  "دست مغز" انجام می داد ،

و در ھيچ شرايطی دست از فعاليت به منظور کنار 
زدن پرده از روی ناشناخته ھای طبيعت بر نداشته 
است و در اين راه سنگرھا را يکی يکی از گروه 

فوق ، پس گرفته و آنھا را در اعماق تاريک 
ھر  . مجھو_ت جديد طبيعت عقب نشانده است

کشف جديدی که می شد ، ابتدا با مقاومت شديد اين 
گروه مواجه می گرديد و سپس آنھا به آرامی به 

 زمين شناس انگليسی : « موضع تاريک و ھر گاه
(Leyell)  ناشناخته ديگری می خزيدند و به قول

له يل کشف علمی حائز اھميتی به وقوع پيوندد ، 
 مردم ابتدا آن را خ�ف دين قلمداد می کنند و

سپس می گويند که ھمه کس اين را می دانست  .»
 و چيز تازه ای کشف نشده است

اين دو طيف در طول تاريخ بشر آنقدر به مبارزه 
 خود ادامه دادند تا جايی که در دوران اخير گروه

تقريباً از کليه مواضع مادی جھان  "ذھن مغز"
 دست" عقب نشست و مواضع خود را به طيف

به طوری که امروز ديگر  . تحويل نمود "مغز
 حتی برای بچه ھای دبستانی ھم روشن است که
آسمان نه بر روی کوه بزرگی که بر روی کره 

 ، بلکه (باور کريستف کلمب) زمين استوار است
کره زمين خود نيز در دل آسمان ھا و درست مثل 
 ذرات گرد و غباری که ما در نور خورشيد و در

 . ھوا مشاھده می کنيم ، معلق می باشد
امروز ديگر ھمه می دانند که آسمان از چه تشکيل 
شده است ، علل بروز شب و روز چيست و دعای 
ما ھيچ گونه تاثيری بر طلوع خورشيد نمی تواند 

آن طور که مصريان باستان ھر ) . داشته باشد
روز صبح به معبد می رفتند دعا کنند تا خورشيد 

، علل بروز مرگ در  (گردش خود را آغاز کند
افراد چيست ، جنگل ھا به چه علت آتش می گيرند 

، موجودات از عناصر سه گانه يا چھارگانه 
تشکيل نشده بلکه از ذزات ريزی به نام اتم و اتم 
خود نيز از موجودات ريز و شناخته شده ديگری 

امروزه ديگر کسی به شکل  . شکل گرفته اند
گذشته و در غالب قصص به آفرينش فکر نمی 

علل بروز حوادث و ب�يای طبيعی شناخته  .کنند
شده اند و کسی حاضر نيست با دعا و نذر و نياز 

 . مانع از بروز آنھا گردد
به اين ترتيب بشر وارد دوره ای از تکامل خود 

 قادر نيستند "ذھن مغزان" گرديده که ديگر
تفسير و شرح مفيد و جذابی را از طبيعت ارائه 

 نمايند تا بدان وسيله بتوانند انسان ھا را بر
آنھا پرونده  . محور آن و به گرد خود جمع نمايند

 "دست مغزان" طبيعت را تقريباً بسته و تحويل
نيز با سرعت ھر چه  "دست مغزان" نموده اند و

 تمام تر در دل طبيعت حرکت می کنند و با
استفاده از قوانين جاری در آن نيروھای طبيعت را 

 . مھار و در اختيار بشريت قرار می دھند

اگر در گذشته بودند نيروھای ناشناخته ای در 
 طبيعت که آرامش انسان را تھديد می نمودند ،

اگر انسان ھا به علت عدم آشنايی با علل بروز 
 حوادث و به منظور رفع کردن نگرانی ھای خود

پناه می بردند ، امروزه  "ذھن مغزان" به گروه
 نيروھای طبيعت مورد شناسايی قرار گرفته و
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اغلب به کنترل انسان درآمده اند و تقريباً نگرانی 

 ھای انسان از جانب طبيعت برطرف گرديده
ليکن نيروی مرموز ديگری زندگی و  . است

 آسايش انسان ھا را مورد تھديد قرار داده است
انسان ھا بدون وقفه کار می کنند و بر امکانات .

 . موجود در اجتماع می افزايند
ليکن خود از اين شرايط ايجاد شده حداقل بھره را 

 می برند ، آنھا لحظه به لحظه بر ثروت
در حالی که در حسرت يک  . جامعه می افزايند

 زندگی بی دغدغه و آرام به عمر خود خاتمه
 . می دھند

بی ترديد نيرويی از درون جامعه و با استفاده از 
 روابط موجود در آن قادر گشته زندگی را بر

 . توليدکنندگان اصلی ثروت تنگ و تنگ تر نمايد
امروز جھان مملو از امکانات و ثروت را می 
توان به خوبی مشاھده نمود ، ليکن اميد بھره 

برداری از اين نعم برای توليد کنندگان آن ، تقريباً 
 . از کف رفته است

توليد کنندگان در چمبره ای از روابط اجتماعی 
 آنھا حتی . قرار گرفته اند و به خود می پيچند

فرصت فکر کردن به علل اين نابسامانی ھا را ھم 
 آنھا خود را عاجز از کشف و . از کف داده اند

 . درک علل شرايط اجتماعی کنونی می بينند
 عصر کنونی ت�ش بسيار نموده "دست مغزان"

اند تا بتوانند پرده از روی اسرار اين معضل 
 آنھا بی وقفه در راه کشف و . اجتماعی بردارند

افشای علل نابسامانی ھای جامعه کنونی ت�ش 
 نموده اند و در اين راه به موفقيت ھای

آنھا ت�ش  . بزرگ و مؤثری نيز دست يافته اند
 به "ذھن مغزان" نموده اند تا مسئله فوق که

شيوه خود تفسير و تعبير می نمايند را به روشی 
 علمی مورد بررسی و مسائل اجتماعی را

 ريشه يابی و علت ھا را مورد نقد و نفی قرار دھند
 آنھا مکانيزم محروميت توليد کنندگان را از .

ثروت اجتماعی و امکانات موجود ، کشف و روند 
 ليکن به . رھايی از آن را ترسيم نموده اند

علت پيچيدگی و بغرنج بودن عوامل نابسامانی و 
 فاکتورھای متعددی که در پديده فوق تاثير

گذارند ، ھنوز قادر نگشته اند آنھا را به شکل 
 گسترده و با بيانی ساده و عامه فھم در اختيار

 . توده ھای وسيع مردم قرار دھند
بشر در کليت آن با تمام موفقيت ھايی که در راه 

 کشف و شناخت قوانين جاری بر طبيعت به
دست آورده است ، ھنوز نتوانسته به عمق قوانين 

 حاکم بر روابط بين انسان ھا پی برد و با
تمام اھميتی که اين امر برای سرنوشت او دارد ، 

 . ھنوز اول راه می باشد
از ضعف ھای فوق که عمدتاً ناشی  "ذھن مغزان"

 از جوانی و ناپختگی تاريخی مسئله می
باشد، سود جسته و به منظور جلوگيری از اشاعه 

 با تمام قوا به آنھا حمله "درد مغزان" نظرات
آنھا از تمام حربه ھای موجود از  . ور می شوند

 جمله تکفير ، تحقير ، زدن برچسب ھای
اخ�قی، خيانت و سانسور و وارونه جلوه دادن 

 نظرات آنھا استفاده می نمايند تا شايد از
رساندن آگاھی و ترويج عقايد در بين توده ھا 

 . ممانعت به عمل آورند
 آنھا ھمچون گذشته ابتدا با تمام نظرات و راه حل 
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از سوی سل�ط�ن�ت ط�ل�ب�ان، از س�وی م�وس�اد اس�رائ�ي�ل، از س�وی   -بر عليه ادريس شاه، توطئه ھای بسياری را بر عليه حکومت او به دنبال آورد1969کودتای بدون خونريزی معمر قذافی در ليبی در اول سپتامبر 
ت�ر، از س�وی  س، توسط حم�ت ايا_ت متح�ده و از ھ�م�ه ج�دیگليسرخوردگان فلسطينی، دستگاه امنيت سعودی، از سوی جبھه نجات ملی ليبی، از سوی کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی، از سوی دستگاه جاسوسی ان

 . »الجماعت ا_س�ميت المقاتله به ليبيا«گروه اس�می القاعده مانند به نام 

گزارش می دھد که ايا_ت متحده و اسرائيل مجم�وع�ه پ�اي�گ�اه  1989ژانويه  5نشريه پاريسی افريکن کنفيدنسيال در . داده اند ايا_ت متحده و اسرائيل شورشيان ليبيائی را در برخی از کشورھای افريقائی آموزش می
. ، ب�وده اس�ت» جھه ملی برای نجات ل�ي�ب�ی« کشور چاد پايگاه اصلی اين گروه، .  اند ھا را دستگير کرده بود تأسيس کرده شورشی ليبيائی ای که ارتش چاد آن 2000ھائی را در چاد و کشورھای مجاور برای آموزش 

س�ع�ودی، در ي�ک م�ورد، ب�ه ي�ک گ�روه .  ک�رده ان�د تأمين م�ی]  اشغاال شده[ دھد که بودجه جنگ مخفی شورشيان مستقر در چاد را عربستان سعودی، مراکش، اسرائيل و عراق  اسناد رسمی ايا_لت متحده نشان می
اما يک نقشه برای قتل قذافی و بدست گرفتن حکومت . ميليون د_ر پرداخت کرده است 7، )که ھمچنين ار سوی سازمان جاسوسی فرانسه و سازمان سيا پشتيبانی می شود(مخالف، يعنی جبھه ملی برای نجات ليبی، 

واشينگتن پست، اين ب�رن�ام�ه را در .  سال بعد پرزيدنت ريگان از مصر درخواست کرد که به ليبی حمله و حکومت آن را سرنگون کند، اما مبارک از اين کار خوداری کرد.  خنثی و در ھم کوبيده شد 1980در سال 
 ") جنگ سری برعليه ليبی، مديا لنز.«ريچارد کيب، . (پس از مخالفت کنگره با آن، افشا کرد 1985اواخر 

اين جبھه . انگيس، نيز، به جبھه ملی برای نجات ليبی ومخالفان ليبيائی کمک مالی می کند. در لندن تشکيل شد 2005جبھه ملی برای نجات ليبی جزو شرکت کنندگان در کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی بود که در سال 
جبھه، ھمچنين مقاومت وع�م�ل�ي�ات .  و مرگ غير نظاميان از طريق گروھی درواشنگتن برای مطبوعات غربی ارسال می شود»  شقاوت ھا« گزارش . در ايا_ت متحده تشکيل داد 2007کنگره ملی خودرا در جو_ی 

 ). 2011مارس  2کيث ھارمون اسنو، . نفت و امپراتوری در شمال افريقا. (نظامی را ھم از داخل و ھم از خارج ليبی سازماندھی می کند

جبھه ملی برای نجات ليبی ی که رھبری اصلی خشوتن ھا را در دست دارد، مليشيای مسلح حمايت .  کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی ، که در برگيرنده جبھه ملی برای نجات ملی نيز ھست رھبری قيام را برعھده دارد
 17غالی حسن، عشق امريکا به دي�ک�ت�ات�ور ھ�ای آدم�ک�ش و ن�ف�رت�ش از دم�ک�راس�ی، اکس�ي�س آو _ج�ي�ک . (شده از سوی ايا_ت متحده است که عمدتأ متشکل از خارج نشينان ليبيائی و قبايل مخالف با قذافی است

 )2011مارس،

 

 )گروه اس�می رزمنده ليبی(الجماعة اNس�مية المقاتله به ليبيا 

اين مجاھدين پس از بازگشت از افغانستان از آنچه که به نظرشان فس�اد و ن�اپ�رھ�ي�زک�اری .  توسط گروھی ازمجاھدانی که بر عليه آشغال افغانستان جنگيده بودند تشکيل شد 1995گروه اس�می رزمنده ليبی در سال 
مھمترين عمل�ي�ات ن�ظ�ام�ی گ�روه .  ھا خصلت واقعی مردم ليبی است ده آنآمد خشمگين شدند و گروه رزمنده اس�می را تشکيل دادند تا دولتی را تشکيل دھند که نشاندھنده چيزی باشد که به عقي رژيم حاکم بر ليبی می
گروه ھمچنين از پايگاھش در کوھستان دست به عمليات چريک گونه بر عليه نيروھای امنيت�ی رژي�م .  بمبی را زير اتومبيل حامل قذافی انداختند 1996اعضاء گروه رزمنده اس�می در سال :  اقدام به قتل قذافی است

 بخشی از گروه برای مبارزه با رژيم حاکم برليبی و برعليه منافع غرب در سراسرجھان با القاعده ھم پيمان شدند. زده است

از سوی گروه ھای بين المللی ک�وچ�ک�ت�ر اف�راط�ی س�ن�ی اس�ت ک�ه از ]  برای امنيت ايا_ت متحده[ جورج تنت رئيس سازمان سيا در برابر سنای آمريکا گزارش داد که يکی از ب�فصل ترين خطرھا  2004در سال 
در روزھای اخي�ر ).  2011مارس،  17، وال استريت جورنال، “شود که مصر شورشيان ليبی را مسلح کرده است گفته می«. (ھاست گروه رزمنده اس�می ليبيائی در زمره اين گروه. پيوندشان با القاعده سود برده اند

شود در ايجاد  ت و ھمچنين در مورد رزمنده ديگری بدست ميدھد که گفته میشود راننده اوساما بن _دن بوده اس اند که تفصي�تی را در مورد سوفيان الکومی که گغته می مقامات ليبيائی اسناد امنيتی ای را پخش کرده
 . درنا به عنوان زادگاه بخش بزرگی از بمب گزاران خودکشی کننده شھرت دارد، ھمچنين شديدأ مخالف قذافی است. در درنا، در شرق ليبی شرکت داشته است» امارت اس�می«يک 

که سي�ف ا_س��م »  اص�ح و توبه« حکومت بسياری از اعضاء اين گروه را برمبنای برنامه .  اين گروه از اقدام خود برای به قتل رساندن قذافی عذر خواھی کرد و پذيرفت که اسلحه را زمين بگذارد 2009در سال 
. در بن غازی برعليه حکومت قذافی سازمان داد رسمآ اع�م کرد 1995شايان ذکر است که گروه رزمنده اس�می موجوديت خود را در جريان شورش مسلحانه ايکه در سال . قذافی مبتکر آن بود از زندان آزاد کرد

در ل�ن�دن ھا پناھ�ن�دگ�ی س�ي�اس�ی داده ب�ود  اع�ميه موجوديت اين گروه و اع�ميه ھای بعدی آن توسط ليبيائی ھای بازگشته از افغانستان که انگليس به آن.  در جريان اين شورش تعداد زيادی از طرفين به قتل رسيدند
به ھر حال، پشتيبانی مالی بن _دن از اي�ن .  ستھای فراوانی بوده ا مشارکت حکومت انگيس در فعاليت ھای گروه رزمنده اس�می برعليه قذافی و پشتيبانی مالی انگليس از اين گروه موضوع بحث. صادر شده است

 ]2005تروريزم مانيتور مه، . [شود که او برای ھر رزمنده ای که در ميدان جنگ به قتل رسيده پنجاه ھزار د_ر به گروه رزمنده اس�می پرداخت کرده است گفته می. گروه اھميت بسيار بيشتری داشته است

ھي�ری کلينتن در کنگره آمريکا خطرات اين اتحاد . اند ر آمدهب ددرھر صورت حکومت ھای امريکا، انگليس، و فرانسه اکنون ھمرزمان گروه رزمنده اس�می، که راديکال ترين عنصر در شبکه القاعده است، از آ
شود که مصر و عربست�ان س�ع�ودی از  به ع�وه، گفته می].  2011مارس،  20چرا عمليات سپيده اديسه محکوم به شکست است؛ نيو امريکن مديا، : يوچی شيماتسو، حمله به ليبی[“ .نامقدس را مورد اذعان قرار داد

 ]2011مارس  17و وال استريت جورنال 2011مارس،  7رابرت فيسک، ايندپندنت، .[ھمان آغاز شورش با اجازه آمريکا به شدت مشغول مسلح کردن و کمک به شورشيان ليبيائی بوده اند

 

 آرامی ھای اخير در جھان عرب سپتامبر و نا 9قطر در پشت توطئه : نيوايچی شيماتسو

کار عربی ش�ده اس�ت ک�ه زي�رج�ل�ک�ی از ب�رآم�د اس��م�گ�راي�ان  فظهاعتراض کنندگان جوان دربنغازی، قاھره و تونس شايد متحير و احتما� سرخورده شوند که اميدھای دمکراتيکشان بازيچه دست نخبگان فرا محا
 ه وگزارشھای معتبر سازمانھای اط�عاتی آمريکا در بردارنده شواھدی است حاکی از پشتيبانی دراز مدت قطر از برآمد اخوان المسلمين، القاعد. راديکال رزمنده ای در سراسر افريقای شمالی پشتيبانی می کرده اند

ای ش�م�ال�ی ري�ق�روابط اين جريانھا با قطر که پس از رويداد نھم سپتامبر توسط پژوھشھای ضد تروريست برم� شده، اکنون که زرادخانه ھائی در ي�ک کش�ور آف�.  جھادگران رزمنده ای که از افغانستان برمی گردند
گروه . زرادخانه بسيارمجھز ليبی شامل مواد منفجره قدرتمند، دستگاه ھای پرتاب موشک وس�ح ھای شيميائی است. بدست گروه رزمنده اس�می ليبيائی، وابسته گھگاھی به القاعده، افتاده نيازمند بررسی مجدد است

 .رزمنده اس�می در ليست تروريستی وزارت خارجه امريکاست

الجزيره پس از اينکه در ابتدا از زبانش در رفت که اولين اعتراض ھ�ا در ل�ي�ب�ی .  به نظر مقامات اط�عاتی ايا_ت متحده، که توسط سی ان ان بازگو شده، نگران کننده تر از ھمه، گم شدن س�ح ھای شيميائی است
اي�ن ش�ب�ک�ه .  تص�وي�ر م�ی ک�رد»  اعتراضات�ی مس�ال�م�ت آم�ي�ز«   ای بدست داد که اين رويدادھا را به صورت توسط گروه رزمنده اس�می سازماندھی شده به سرعت مشی خود را تغيير داد و شرح به شدت فيلتر شده

. توسط افسرانشان اعدام شده اند»  خودداری از جنگيدن« سرباز در جريان قيام اين سناريوی عجيب وغريب را پخش کرد که اين سربازھا به خاطر  150مالی کردن کشته شدن  تلويزيونی مستقر در قطر برای ماست
ھ�ا  يک تحليل گر اط�عاتی امريکائی اين گزارش رس�ان�ه.  کردند ليهاين افسران مرموزسپس در حالی که توسط اعتراض کنندگان خشمگين محاصره شده بودند باد ھوا شدند و به طرز معجزه آسائی پايگاه خود را تخ

 . اين سربازھا در حمله مسلحانه رزمندگان جنگديده ای که از افغانستان و عراق برگشته اند به قتل رسيده اند: خواند و در عوض اين توضيح واضحات را مطرح کرد» چرند«را 

__________________________________________ 

 

 .. ھای کانادا است پيتر ديل اسکات ديپلمات سابق و استاد زبان انگليسی در دانشگاه

 رزمندگان آزادی در ليبی کيستند؟
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 درخواست بی بی سی از آذر ماجدی برای مقاله، 

 !و عدم انتشار آن بخاطر نقد تند نويسنده

مارس وب سايت فارسی بی بی سی طی تماسی تلفنی با آذر ماجدی از او درخواست کرد  8بمناسبت 
آذر ماجدی گفت بشرط آنکه نوشته اش . مارس بنويسد 8که مقاله ای برای وب سايت بمناسبت 
در ھمين رابطه به سياست راست حاکم بر بی بی سی، دفاع آن . سانسور نشود، مقاله ای خواھد نوشت

از رژيم اس�می، اص�ح طلبان حکومتی و سياست ضد کمونيستی بنگاه اشاراتی کرد و درخواست 
پس از آنکه قول داده شد که . کرد که اين نکات به مسئولين بی بی سی فارسی انتقال داده شود

مقاله ای . سانسوری انجام نخواھد گرفت، آذر ماجدی قول داد که در تاريخ معين مقاله را ارسال کند
 *.  برای بی بی سی ارسال شد" انق�ب زنانه، مصافی مھم عليه اس�م: ايران"تحت عنوان 

اين تماس تلفنی بيش از . مارس سردبير وب سايت فارسی با آذر ماجدی تماس گرفت 7روز دوشنبه 
است و بی " خشن"سردبير وب سايت به آذر ماجدی گفت که نثر مقاله اش . نيم ساعت بطول انجاميد

سه نمونه در خشونت نثر از . (بی سی نميتواند چنين نثری را منتشر کند و خواھان تعديل مقاله بود
برای توصيف زندان ھای رژيم؛ " مخوف"استفاده از صفت : طرف سردبير بعنوان مثال نام برده شد

ناميدن " مذبوحانه"عقب مانده و مرتجع خواندن محمد رضا پھلوی، رئيس اسبق حکومت ايران؛ 
 .)اس�می و اص�ح طلب حکومتی در دفاع از حقوق زن –ت�شھای جريانات ملی 

 –بلکه تندی نقد به رژيم اس�می، جريانات ملی " خشونت نثر"آذر ماجدی به او گفت که مساله آنھا نه 
آذر ماجدی اع�م کرد . اس�می و اص�ح طلبان حکومتی و سياست ضد کمونيستی بی بی سی است

اگر قرار بود که بخاطر چاپ مقاله : "او گفت. که پرنسيپ ھايش به او اجازه خودسانسوری نمی دھد
ا_ن يک انجمن ان جی . ام در يک وب سايت پرنسيپ ھايم را زير پا گذارم، ا_ن جای ديگری بودم

 ."او طرفدار حقوق بشر زده بودم، از موکراسی حرف ميزدم و با د_رھای آمريکا زندگی ميکردم

آذر ماجدی بمنظور اثبات نقطه نظرش در مورد سانسور جريانات چپ راديکال و کمونيست، به 
ايشان گفت که بطور نمونه عليرغم اينکه راديوھای مختلف بی بی سی انگليسی با وی ھر چند ماه 
يکبار مصاحبه می کنند، راديو بی بی سی فارسی فقط يکبار با او پس از مرگ ھمسرش، منصور 
حکمت مصاحبه کرده است و تلويزيون فارسی بی بی سی سال گذشته در برنامه ای در رابطه با 

که اتفاقا با استقبال بسيار از جانب . (موقعيت حقوق بشر در زمان حکومت سلطنتی گفتگو کرد
 .)بينندگان، بويژه در ايران روبرو شد

سال گذشته با او تماس گرفته است و از او پرسيده است که آيا " پرگار"وی ھمچنان افزود که برنامه 
تمايل دارد بعنوان کارشناس در ليست کارشناسان اين برنامه باشد، اکنون پس از يک سال ھنوز با او 

و زمانی که به يکی از اپيزود ھای اين برنامه در مورد جنبش کمونيستی در . تماسی گرفته نشده است
اسم آذر ماجدی، يکی از . ايران نقدی برای توليد کنندگان می نويسد، حتی به نقدش پاسخ ھم نمی دھند

چھره ھای سرشناس کمونيست در اپوزيسيون ايران، از رھبران حزب اتحاد کمونيسم کارگری، 
بی بی سی در ليست قرار " بيطرفی"رئيس سازمان آزادی زن، صرفا قرار است بعنوان تزئين چھره 

اين . نمايی استفاده شود" دموکرات"نام آذر ماجدی در ليست کارشناسان قرار است برای . داشته باشد
 .                       تمام بضاعت بی بی سی در بيطرفی و تعھد به دموکراسی است

اين حرکت بی بی سی و مکالمه تلفنی آذر ماجدی با سردبير سايت فارسی بی بی سی يکبار ديگر 
سياست راست حاکم بر اين بنگاه خبری، دفاع آن از وضع موجود در ايران، از نظام اس�می و 

صحبت از بيطرف بودن، دفاع از حق ابراز . درباری رژيم را نشان می دھد" اپوزيسيون"حداکثر از 
ما بارھا اين واقعيت را نقد و افشاء . نظر تمام نظرات و گرايشات يک _ف و گزاف پوچ بيشتر نيست

 .کرده ايم و يکبار ديگر در عمل آنرا شاھد شده ايم
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اخيرا سلطنت طلب ھا پتی شنی را تحت عنوان جنبش رھائی از اس�م در اينترنت منتشر کرده اند و 
خواستار پيوشتن ديگران به آنھا برای رھائی از اس�م شده اند، بی توجه به اين که ھمانطور که ما 

 :بارھا اع�م کرده ايم

سلطنت و مذھب دو حيوانی ھستند که ھر چند گاھا يکديگر را گاز می گيرند، ولی ھر دو مشترکا، 
 : گاری واحدی که ھمان نظام ديکتاتوری مطلقه ی فرديست را، يدک می کشند

 .پيامبران شاھان معمم و شاھان پيامبران تاجدار بوده اند    ••••

ادای شاھان و شاھان با ادعای اينکه سايه خدا بر " اطيعوهللا اطيعوالرسول هللا"پيامبران با حکم 
.روی زمين اند، ادای پيامبران را در می آورده اند  

دعوت به عوض کردن عمامه با تاج . مردم ما يکبار از روی حماقت تاج را با عمامه عوض کردند
 . چيزی جز ت�ش برای جاودانه کردن اين حماقت نمی باشد

بنابراين، نه يک حزب اللھی می تواند ضد سلطنت باشد و نه يک سلطنت طلب می تواند ضد مذھب 
 .باشد

مخالفت سلطنت طلب ھا با اس�م، نه بخاطر ضديت آنھا با اساس مذھب، بلکه در انتقام جوئی از  
 .است 57سال قبل و واژگونی پادشاھی پھلوی در سال  1400واژگونی پادشاھی ساسانی در 

خانم مينا احدی از رھبران و کادرھای حزب . در پايان يک نکته ديگر را نيز بايد اضافه کرد
کمونيست کارگری زير اين پتی شن را امضا و تلويزيون کانال جديد نيز به مصاحبه و تبليغ جنبش 

در پتی شن مزبور در کنار ساير ايده ھای ناسيوناليسم عظمت طلب . رھائی از اس�م پرداخته است
ما عقيده داريم که اس�م ريشه ی مشک�ت ماست و از اينرو بايد آنرا : "ايرانی منجمله آمده است

آيا شما بعنوان يک سوسياليست که قاعدتا اعتقاد به . سؤال ما از خانم احدی اينست" . ترک کنيم
نفی مالکيت خصوصی بعنوان ريشه ی اصلی مشک�ت بشری بايد جزو اعتقادات پايه ای آنھا باشد، 

آگاھانه زير اين پتی شن را امضا کرده ايد؟ در غير اين صورت فکر نمی کنيد بھتر است ھر چه 
زودتر اع�م انصراف کنيد و کانال جديد ھم بجای مصاحبه ھای سطحی و حمايت گرانه ی خود با 

 سران اين جنبش به طرح سؤاNت انتقادی و اساسی تری از آنھا بپردازد؟

 

                   

 

                                To:  The Iranian People                               

Proclamation to Abandon Islam 

 

We, the people of Iran and the world, regardless of our origins and beliefs, have 

come to the realization that it is not possible for a person to be a Muslim and live 

by the standards of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. We 

hold Islam in violation of the Universal Declaration of Human Rights, by invading 

other lands, enslaving people, destroying their heritage and their way of life. We 

find Islam guilty of pursuing a multi-front attack, even to this day, on much of 

what is sacred to all civilized people. We consider Islam responsible for 1400 years 

of atrocities committed against the Iranian people and much of the Islamic world. 
We believe that Islam is the root of our problem therefore it must be aban-
doned.  

Islam is not hijacked by the terrorists. The terrorists are the true Muslims. Muham-

mad bragged “I have been made victorious with terror” [Bukhari: 4.52.220]. He 

raided massacred, looted and raped innocent people. Islam promotes hate, violence, 

misogyny, discrimination, intolerance, child abuse and murder. 

For the love of humanity, for the peace of the world and for the future of our chil-

dren, we denounce Islam. We urge Muslims to leave this faith of hate and join the 

rest of mankind in amity. We are one people; let not prophets of hate like Hitler, 

Marx and Muhammad divide us  

ماھنامه روشنگر –سيامک ستوده   
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 مطالبات زنان -۴

 ١٣٢٠ – ٣٢جنبش کسب حقوق زنان و خواست حق رأی در برھه ی 
دوره ( دومين دوره ی رشد و گسترش سازمانھا و نشريات زنان بود 

اول از انق�ب مشروطه تا آغاز سلطنت رضا خان را در بر می 
با باز شدن فضای سياسی، زنان وسيعا ً به مبارزه ی سياسی و ) گيرد 

اجتماعی روی آوردند و در مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت و 
کسب حق رأی و شرکت در امور . مسائل سياسی ديگر درگير شدند

سياسی و اجتماعی وتأمين برخی ازحقوق زنان کارگر درمرکز 
عالم « ، »بيداری ما « نشريات . فعاليتھای جنبش زنان قرارگرفت

ارگان » بيداری ما « . در اين دوره منتشر ميشدند» بانو « و » زنان 
سازمان . تشکي�ت دموکراتيک زنان ايران وابسته به حزب توده بود

بزرگی که  بسياری از زنان روشنفکر وتحصيل کرده ودانش آموزان 
و نبض فعاليتھای سياسی و اجتماعی . و معلمين به آن پيوسته بودند

با  ١٣٢٢اين سازمان در تيرماه . زنان در اين دوره را دردست داشتند
مبارزه « ، »مبارزه با استعمار « ، »مبارزه عليه فاشيسم « شعارھای 

دستمزد مساوی برای « و » حقوق مساوی با مردان « ، »برای صلح 
به عضويت  ١٣٢۵اين تشکل در سال . آغاز کرد» کار مساوی 

اين  ١٣٢٧با شروع موج سرکوب سال . فدراسيون جھانی زنان در آمد
ھيئت اجرايی اين تشکي�ت  ١٣٢٩اما درسال . تشکل غير قانونی شد

 ٣٠در . يک روزنامه ی علنی به نام  جھان تابان  منتشر ميکرد
ارديبھشت ھمان سال، ھيئت تحريريه ی اين مجله، با ارسال دعوت 
نامه برای عده ای از زنان مترقی در کنفرانس بزرگی درمحل تئاتر 

اين . را اع�م کرد» سازمان زنان ايران « سعدی تھران تأسيس 
سازمان شعبات خود را در شھرستانھا ھم تأسيس کرد و نشريه جھان 

زنان ايران، برای بدست آوردن حقوق خود متحد « زنان را با شعار 
» شورای مادران « تشکي�ت دموکراتيک زنان . منتشر نمود» شويد 

اين . برای مبارزات محلی و موضعی زنان در محله ھا پی ريخت

شورا برای رسيدگی به خواست خانواده ھا در محل و از جمله 
ع�وه براين، درسال  .تأمين امکانات شھری فعاليت می کرد

جعفر پيشه « جمھوری دموکراتيک آذربايجان به رھبری  ١٣٢۴
بر پا شد که خواھان خود مختاری آذربايجان در چارچوب » وری 

ايران بود و برای اولين بار در ايران، به زنان حق شرکت در 
 .انتخابات داد و سازمانی به نام سازمان زنان آذربايجان ايجاد کرد

» اعم از زن و مرد«در زمان مصدق به جز گنجاندن عبارت 
ھا و شوراھای کارگران و کارفرمايان  درقانون انتخابات شھرداری

ھيچ قانونی به نفع زنان وبھبودموقعيت آنان تصويب نشد وھيچ 
اقدامی ازسوی دولت او برای بھره گيری از اين پتانسيل اجتماعی 

بخش محافظه کار و مذھبی جبھه ی ملی ھم به . صورت نگرفت
شدت با تصويب قوانينی در جھت بھبود موقعيت زنان مخالف 

البته اين امر ابدا ً محدود به اشخاصی نظير کاشانی . بودند
که حقوقدان و از سران جبھه » حسن نزيه « . وفداييان اس�م نبود

ھمانطور که ميدانيم زنان « : ی ملی بود نظريات مشابھی داشت
زن بيش ... ھيچگونه ظرفيتی برای تصدی مقامات سياسی ندارند

احساسات . از مرد برده ی خيال پردازی ھا و آرزوھای خام است
. جاه طلبانه، حسادت و غرور در زنان بيشتراز مردان وجوددارد
حال اگر او اجازه داشته باشد در انتخابات شرکت کند، ھرج و 

او سعی ميکند . مرج غيرقابل تصوری در دنيای زنان بوجود ميآيد
شما حتی . مردان را به خود جلب کند و برتری خودرا اثبات نمايد

دختران مدرسه ای را ھم خواھيد ديد که رويای نماينده ی مجلس 
وظايف اصلی و طبيعی زنان مانند . شدن را در سر می پرورانند

مادر بودن و يا ساير وظايف خانوادگی يا کام� ً مورد اغماض 
قرارگرفته، کنار گذاشته ميشوند، يا بسيار بی اھميت تلقی خواھند 

 )٢٠(» ... شد

  ١٣٢٠-٣٢جنبش کارگری ايران در سالھای  -۵

روايت دلخواه مليون در رابطه با منازعات سياسی و اجتماعی در 
بيشتر به انيميشنی شبيه است که  ١٣٢٠-٣٢ايران در سالھای 

در يک طرف :  کاراکترھايش را اين عناصر تشکيل ميدھند 
" در راه "  صادقانه "  صحنه مليون و مصدق در حال مبارزه  

ايران ھستند، درسوی ديگر توده ھای "  سربلندی "  و "  منافع ملی 
بی خط و ربط مردم قراردارند که ھمگی بايد ھميشه درحمايت از 
مصدق حاضر باشند و حماسه آفرينی کنند و در مقابل فقط بايد 

درآن ".  شاه سلطنت کند و نه حکومت "  توقع داشته باشند که 
يعنی آمريکا و انگليس مشغول "  اجانب و انيران "سوی آبھا 
وحمايت از دربار ھستند و شوروی ای "  دولت ملی " توطئه عليه 

نه از ايران نفت "  و "  نه ط�ھا را پس ميدھد "  وجوددارد که 
و "  خائن"وھمواره"  ضد وطن "و "  وابسته "موجود ".  ميخرد

ھم به نام حزب توده در اين ميان حضور دارد که چپ و " متھمی"
است وحاضر ھم نيست به طور يکجانبه "  توطئه "راست مشغول 

حمايت کند و تنھا خاصيتی که دارد اين است که "  دولت ملی "  از 
 .پس از گند زدن، ميشود ھمه کاسه کوزه ھا را بر سرش شکست

اين تصوير البته مانند ساير دغدغه ھای جدی زندگی سياسی 
به  ١٣٢٠-٣٢اتفاقا مقطع .  سازندگانش کاريکاتوری بيش نيست
" برای "  فرصت نادری "  قول محققی نظير يرواند آبراھاميان 

است که "  آزمون و مشاھده تضادھای اجتماعی در ايران معاصر
جامعه شناسان را قادرميسازد به بررسی و ارزيابی نيروھای 

نيرويی که در اين ميان به ويژه از .  عمده اجتماعی ايران بپردازند
جانب چپ راديکال بايد مورد توجه قرار گيرد، نيرويی جز طبقه 
کارگر و جنبش کارگری نيست که البته در تاريخ نويسی سنتی 
تاريخ، نقش و اھميت آنھا ھمواره ناديده گرفته و انکار شده است 
. ويا از آن بعنوان عقبه آريستوکراتھای جبھه ملی نام برده می شود

کسانی که ديناميسم تاريخ را در _بی ھای پارلمانی و چانه زنی 
درکريدورھای قدرت ميان نمايندگان آريستو کراسی حاکم 

جستجوميکنند، طبعا درمقابل عملکرد فوق العاده و تاريخ تحسين 
برانگيز جنبش طبقه کارگر و فرودستان جامعه درآن دوره ره 

متاسفانه خيلی از .  آوردی جز سکوت وسانسور نخواھند داشت
عمدتا بازمانده ھای جبھه   -بودن ھم دارند "  چپ "  کسانی که داعيه 

جايگاه مھمی را "  شتی طبقاتی آ"و توھمات روان شناختی   -ملی دوم 
تمايل "  در سوسياليزمشان اشغال می کند نيز کوچکترين نشانه ھای 

را در بخشنامه ھای وزارتخانه ھا و ادارات دولت "  به زحمتکشان 
" مصدق با حرص و ولع رصد می کنند و حاضرند ساعتھا بر سر 

بودن مصدق موشکافانه "  ليبرال دموکرات " يا " سوسيال دموکرات 
به بحث بپردازند اما ھيچکدام حاضر نيستند لحظه ای از اين مداحی 
دسته جمعی دست بر داشته برای لحظه ای تاييد و تحسين خود را 

 .نثار جنبش پرافتخار کارگری در آن سالھا نمايند

شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ايران که در سال 
تشکيل شده بود، دور جديد فعاليت خود را در ارديبھشت  ١٣٠٠
اين سازمان تمام کارگران را بدون .  آغاز کرد)    ١٩۴۴مه (  ١٣٢٣

در .  توجه به ديدگاھھای سياسی شان به پيوستن به شورا دعوت کرد
ساعت کار در روز، بيمه  ٨برنامه شورا خواسته ھايی نظير 

بيکاری، حقوق برابر مردان و زنان دارای کار مشابه، ممنوعيت 
... کار کودکان، تامين ايمنی کار، حق اعتصاب، تشکيل اتحاديه ھا و

اتحاديه وابسته بود  ١٨۶شورا دارای  ١٩۴۶در نيمه سال .  آمده بود
شورا در تمام .  ھزار نفر می رسيد ٣٣۵که مجموعه اعضای آن به 

کارخانه ھای بزرگ جديد و در بسياری از کارگاھھای کوچک و 
 .کارخانه ھا ھسته ھايی داشت

سال اوج گيری جنبش کارگری بود وشورا )  ١٩۴۶(١٣٢۵سال 
اعتصابھای موفقی را نه تنھا درحوزه ھای نفتی که در بيشتر مراکز 

درھمين سال ھم فدراسيون جھانی اتحاديه .  عمده شھری رھبری کرد
ھای کارگری بعنوان سازمانی سوسياليست و ھم دفتر بين المللی کار 
بعنوان سازمانی ضد کمونيست شورای متحده کارگران را بعنوان 

سفير بريتانيا .  تنھا سازمان واقعی کارگران ايران به رسميت شناختند
 : جنبش کارگری ايران را بدين نحو توصيف کرد ١٩۴۴در سال 

ما در ايران به وضوح در آغاز دوره جديدی ھستيم و طلوع  ..."
امتياز ھايی که کارگران به .  جنبش اجتماعی نوينی را شاھد ھستيم

دست آورده اند قابل توجه اند و آنھا محققا در آينده نيز قدرت تازه 
 " ...کشف شده شان را به کارفرماھايشان نشان خواھند داد

يک تظاھرات بزرگ )    ١٣٢۵ارديبھشت (    ١٩۴۶در اول ماه مه 
در اين مراسم سخنرانان .  ھزار نفری در آبادان سازماندھی شد ٨٠

خواھان افزايش دستمزد، بھتر شدن وضع مسکن، پرداخت دستمزد 
ساعت کار در روز و يک قانون کار جامع و  ٨در روزھای تعطيل، 

توصيف کرد و "  جواھر "  يک سخنران زن نفت را .  فراگير شدند
انگليس را متھم کرد که برای غذای سگھايش از دستمزد کارگران 

دقت کنيد . (  خرج می کند و خواھان ملی شدن صنعت نفت ايران شد
" در مقابل دولت )  اتفاق افتاده است  ١٣٢۵که اين واقعه در سال 

انگليس برای مقابله با تشکلھا و تحرکات جنبش کارگری "  متمدن 
 .عشاير خوزستان را تسليح و تحريک می نمود

دولت ناگھان شديدا به راست چرخيد، رھبران  ١٣٢۵درنيمه دوم 
شورای متحده را در شھرھای مختلف دستگير کرد و اتحاديه ھای 

شورای متحده در آبان ماه در .  دولتی ضد کمونيستی تشکيل داد
واکنش به اين اقدامات، اعتصاب يکروزه ای را در تھران سازمان 

ھزار نفر از اعضای شورا در تھران کام�  ۵٠داد که با ھمراھی 
نفر از رھبران شورا را  ١۵٠دولت در مقابل .  موفقيت آميز بود

روزنامه .  دستگير کرد و اداره مرکزی شورای متحده را اشغال نمود
شان را تعطيل کرد و از کاميونھای ارتشی برای در ھم شکستن 

ت�ش برای سرکوب جنبش کارگری .  صفوف اعتصابيون بھره برد
پس از سوءقصد به جان محمد رضا شاه تشديد شد و  ١٣٢٧در سال 
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 حمايت آمريکا

دربار ايران  ١٣٢٠-٣٢امروز کمتر کسی شک دارد که در برھه 
يکی از عمده ترين مراکز ارتجاعی و يکی از بزرگترين موانع 
برسر راه ھرگونه اقدام و ازجمله کانون فتنه و دسيسه برعليه دولت 

راھبرد مصدق و جبھه ملی درزمينه  .خود مصدق بوده است
و تصويب قانون ملی  ١٣٢٩برخورد با دربار بر اساس تجربه سال 

شدن صنعت نفت در آن دوره در مجلسين شورای ملی و سنا استوار 
بود يعنی راھبردی مبتنی بر محدود کردن در بار، کوتاه کردن 
دست انگلستان، استفاده از تضاد آمريکا و انگليس و جلب پشتيبانی 

را در ھمين راستا و ناشی  ١٣٢٩آنھا تسليم در بار در سال .  آمريکا
آنھا تصور می .  از تسليم انگليس در برابر آمريکا ارزيابی ميکردند

کردند در دوران حکومتشان نيز با ھمين شيوه يعنی تکيه بر 
خطر " محبوبيت مردمی و ترساندن در بار و حاميان خارجی آن از 

زمام امور را در دست )  حزب توده(و آلترناتيو چپ "  کمونيسم 
ميزان آزاديھای غير رسمی ای ھم که برای حزب توده . داشته باشند

و سازمانھای وابسته به آن در دوران مصدق به رسميت شناخته شده 
" غول کمونيسم "بود تا آنجا پيش ميرفت که با ايجاد وحشت از 

اين راھبرد .  دربار و حاميان خارجی اش را وادار به مصالحه کند
سياستی مبتنی بر يک بند بازی پارلمانی و ديپلماتيک بود که 
ميخواست بدون توده ای کردن سياست و بسيج مردمی و انجام 
اص�حات بنيادی درعين حال در دو جبھه با امپرياليسم و دربارھم 

 ! نبرد کند

ابراھيم يزدی در سخنرانی ای به مناسبت سالگرد ملی شدن صنعت 
نفت رويکرد مصدق و مليون را در اين زمينه به اين نحو تبيين کرد 

اگر در آن زمان از ھر ملی گرايی می پرسيديد که بين دربار "  که 
و کمونيسم کدام گزينه را انتخاب می کنيد ھمگی بدون شک دربار 

"(را انتخاب می کردند او با ذکر اين جمله کلمه به کلمه )  ٢۴... 
وساير ...  استد_ل حاميان سابق مصدق نظير بقايی ومکی و
درتوجيه   -وابستگان سيا را که درنھايت از کودتا پشتيبانی کردند 

عملکردشان درحمايت ازکودتا گران تکرار ميکند اما چه باک وقتی 
که خود مصدق ھم درنھايت عم� براين انتخاب مھر تاييد نھاد چرا 
که در حساس ترين لحظات پيروزی کودتای زاھدی را به دعوت 

به احتمال قوی بر اساس اين توھم که مبادا (مردم به قيام ترجيح داد 
) حزب توده ازفرصت استفاده کرده زمام امور را در دست بگيرد 

و به جای آن چندی در مخفيگاھی باقی ماند و پيشنھاد برای مقاومت 
را رد کرد و سپس با معرفی خويش به عوامل کودتا تثبيت حکومت 

بلی انتخاب يزدی و مليّونی که او )  ٢۵.(کودتا گران را تسھيل نمود
به آنھا اشاره ميکند ھمان انتخاب بقايی و مکی و شرکاء است يعنی 

که در نھايت در جوخه ھای اعدامی که "  ترجيح شاه بر کمونيسم "  
از طرف شاه برای افسران کمونيست تدارک ديده شد و برقراری 

 .اختناق بيست و پنج ساله در کشور تجسم عينی می يابد

به عنوان شاھدی بر اين مساله و در تاييد صحبتھای يزدی که واقعا 
خط پررنگی در بين مليّون در آن زمان بود، شواھد زيادی وجود 

 : دارند که در اينجا به تعدادی از آنان اشاره می شود

" راديکال"يعنی نشريه ای که توسط حسين فاطمی،»  باختر امروز«
ترين و محبوبترين چھره جبھه ملی اداره ميشد در ماھھای دشوار 

زمانيکه ديکتاتوری خشن دربار ھمه   ١٣٢٧بھمن ١۵پس از 
آزاديھا و حقوق انسانی را لگدمال می کرد و درحال مذاکره با 

 : شرکت نفت انگليس بود، نوشت

امروز نھمين سالگرد سلطنت اعليحضرت محمد رضا شاه  ..."
شاه جوان در .  پادشاه جوان ورئوف و دموکرات ايران آغازمی شود

يک موقع حساس ومشکل زمام امور کشور را به دست گرفت و 
اگر ثبات قدم ومقاومت و بيداری شبانه روزی اونبود، طوفان 

عشق ...  حوادث تاريخ ومليت و استق�ل وطن ما را درھم می پيچيد

 .منجر به غير قانونی اع�م کردن حزب توده و شورای متحده شد

شورای متحده با نام ائت�ف سنديکاھای کارگران به  ١٣٢٩در سال 
و با سازماندھی يک سلسله اعتصابات گسترده در .  صحنه بازگشت

دولت در .  تاسيسات نفتی به يکباره وارد عرصه سياست شد
خوزستان اع�م حکومت نظامی نمود و انگليس مانند ھميشه ناوگان 

اتحاديه ھا اع�م کردند که نه .  خود را در خليج فارس تقويت نمود
تنھا خواستار پرداخت حقوق دوران اعتصاب خود می باشند بلکه 

 ۶۵.  بع�وه خواھان ملی کردن فوری و کامل صنعت نفت نيز شدند
که ع�وه .  ھزار نفر به فراخوان اعتصاب عمومی پاسخ مثبت دادند

ھزار نفر از کارکنان شرکت نفت، شامل رانندگان کاميون،  ۴۵بر 
کارکنان راه آھن، دانش آموزان، رفتگران و حتی مستخدمين 

اين حرکت بزرگترين اعتصاب صنعتی در .  نيز ميشد...  خانگی
. ايران و يکی از بزرگترين اعتصابات خاورميانه را بوجود آورد

تن از کارگران فنی ھندی شاغل در آبادان  ٢٠٠جالب اينجاست که 
دفتر شورا به محاصره .  نيز در اين اعتصاب شرکت کردند

نيروھای نظامی درآمد وبرخوردھای خشونت آميزی صورت 
گرفت و در جوی متشنج و رعب آور دراثر تيراندازی سربازان 

اعتصاب به مدت دو ھفته ادامه يافت و تنھا .  چھار نفر کشته شدند
زمانی پايان يافت که شرکت نفت موافقت خود را با با پرداخت 
حقوق معوقه کارگران اع�م کرد و مجلس نيز ملی شدن صنعت 

 .نفت را تصويب نمود

ابعاد اين حرکت عظيم محدود به خوزستان نبود بلکه کارگران 
اصفھان نيز در حمايت از اعتراضات خوزستان دست به اعتصاب 

ھزار نفر به فراخوان اعتصاب پاسخ مثبت دادند  ٣٠حدود .  زدند
وطی درگيری کارگران با نيروی نظامی يک کارگر و يک پليس 

جنبش کارگری از اوج خود در سال  ٣٢در تابستان .  کشته شدند
 .نيز فراتر رفت ١٣٢۵

اما واکنش بخشھای مختلف اليت سياسی ايران نسبت به اين 
تحرکات گسترده کارگری در اين دوره چگونه بود ؟ خليل ملکی 
اع�م کرد که در شرايط کنونی اعتصابات به اندازه خرابکاريھای 

کاشانی برای دور کردن کارگران از .  سياسی خطرناک ھستند
اتحاديه ھای نزديک به حزب توده به مسائل مذھبی پرداخت و 
مظفربقايی از نزديکان مصدق و از رھبران اصلی جبھه ملی تا 

ع�وه بر آ نکه سعی در تاسيس اتحاديه ھايی به  ١٣٣١نيمه سال 
موازات شورای متحده داشت، چاقو کشانی برای ترور فعالين 

را "  امنيت اجتماعی "  کارگری اجير کرد ودر نھايت مصدق قانون 
که متضمن محدوديت افزايش دستمزدھا، بررسی تشکي�ت اتحاديه 

به زندان بود وضع کرد که "  محرکين اعتصابات "  ھا و تھديد 
اين قانون افرادی که کارگران وکارکنان  ٣و  ١براساس مواد 

به »  تحريک «  کارخانه ھا و واحدھای توليدی و صنعتی را 
اعتصاب يا برگزاری اجتماعات می نمودند به حبس و تبعيد محکوم 

اتحاديه ھای کارگری ھم ھمانطورکه پيشتر اشاره شد در .  می شدند
دوران مصدق ھمچنان غير قانونی تلقی ميشدند و فاقد حقوق و 

 .آزاديھای سنديکايی تلقی بودند

 : جمع بندی

خوانده می شود "  مطالبات دموکراتيک "  به طور کلی در ذيل آنچه 
نه برنامه و متن مکتوبی از مصدق می بينيم، نه سخنرانی ای و نه 

علی شريعتی .  حتی وعده و وعيد بی پايه ويا اشاره سربسته ای
مصدق رھبرم، کسی : " درمورد مصدق جمله ای دارد که می گويد 

".  سال برای آزادی ناليد ٧٠که  سال  ٧٠واقعا مصدق !  بلی ... 
آزادی «  که البته مشخص نيست که او چه تبيينی از (  برای آزادی 

" سال  ٧٠ولی ای کاش او به جای " !  ناليد " فقط  ) داشته است » 
درراه آزادی يک گام جدی و اساسی عملی در راستای "  ناليدن 

متحقق ساختن مطالبات دموکراتيک مردم ايران در آن زمان 

متناسب با تحو_ت جھانی آن دوره و يا حتی در سطح مطالبات 
نھضتھای اجتماعی ايران در مقطع بين اوج نھضت مشروطه و 

 .برمی داشت) و چند سال پس از آن ( آغاز سلطنت رضا خان 

البته نکاتی که ھواداران مصدق در پاسخ به اين انتقادات به آنھا 
جالب است کسانی .  اشاره خواھند کرد نيز قابل پيش بينی است

دکتر مصدق خود اع�م می : "  ھستند که از يک طرف می گويند 
کند که برای اين امور نيامده است و فقط ملی شدن صنعت نفت و 

و از طرف "  اص�ح قانون انتخابات را در دستور کار گذاشته بود 
ديگر در مقابل عدم حمايت اقشار مختلف جامعه از مصدق در 

بايد گفت که .  مقطع کودتا اظھار تعجب و احساس حسرت می کنند
جلب و بسيج حمايت اجتماعی در سطح وسيع در گرو پاسخ دادن به 

اقشار گوناگون مردم در .  مسائل و معض�ت عينی جامعه است
سطوح ک�ن به واسطه ميزان کفايتی که يک حرکت سياسی در 
پاسخ به مطالبات آنان نشان می دھد آن را انتخاب ميکنند و 
حاضرميشوند به خاطرحمايت از آن جانفشانی ھم بکنند و نه به 

" مرام و معرفت و ساده زيستی "  و ميزان "  اخ�قيات "  خاطر 
به فکر سرباز جلوی در خانه اش "  يک رھبر سياسی و اينکه مث� 

(ھم بود وخربزه به او تعارف می کرد  و از سوی ديگر )  ٢١" 
ھمانطور که پيشتر اشاره شد، تحقق واقعی ھمان دو شعار و 

» انتخابات واقعاً  آزاد «  و »  ملی شدن صنعت نفت « مطالبه، يعنی 
خود در گرو پاسخگويی به مطالبات عمده ی اجتماعی و انجام يک 

احزاب و شخصيتھای .  رشته اص�حات راديکال در جامعه بود
سياسی نه فی نفسه که در رابطه شان با شرايط و نحوه بر خورد با 
آن است که مضحک و نا توان و يا دلير قابل تحسين به نظر می 

 .رسند

انجام اين "  و اينکه "  نگذاشتند "  در مقابل استد__ت قديمی از قبيل 
ً  مطرح ...  و"  برنامه ھا بھانه به دست مخالفان می داد  که کرارا

ميشوند، بد نيست به جمله ی ديگری ازھمايون کاتوزيان اشاره 
معھذا اين واقعيت را که نيروھای دموکراتيک سرانجام ...  «:  کنيم

شکست خوردند نميتوان يکسره به پای تاکتيکھا و تدابير دشمنان 
يک ارتش در حال پيشروی ازمقابله و ت�فی دشمن احتما_ً  .  نوشت

حيرت نخواھدکرد و پيروزی يا شکست آن ھمانقدر به تصميمات 
ھيچگاه نمی .  دشمن بستگی خواھد داشت که به تصميمات خودش

اين .  توان شکست آنرا ناشی از جنگ و مقاومت دشمن دانست
درسی ساده، بديھی و بسيار مھم است که اھل سياست در ايران و به 

 )٢٢. (»... خصوص تحليلگران علمی بايد آنرا به دقت فرا گيرند

پيش بينی خرابکاريھای مخالفان و داشتن طرحی برای خنثی سازی 
آن قاعدتا می بايستی جزئی از عناصر يک استراتژی سنجيده برای 

ترديدی نيست .  انجام يک برنامه سياسی و پيشبرد اص�حات باشد
که مصدق با دشمنان نيرومندی روبرو بود که برای خرابکاری 

آنھا خيلی بيشتر از مصدق به منافعشان .  نداشتند"  بھانه "  احتياج به 
اما ھيچ ترديدی نميتوان داشت که .  آگاه و سازمان يافته ومتحد بودند

مصدق نيز از امکان جلب حمايت تود ه ای گسترده ای برخوردار 
بود که جذب آن با انجام برنامه ھای سياسی پيشرو و سازماندھی آن 

ھا "  نگذاشتند "  می توانست يکی از ابزارھای مقابله با خيلی از 
 ).در بخش بعد به اين مساله خواھيم پرداخت. ( باشد

به .  اين مطلب نقطه نظری نيست که فقط مختص به نگارنده باشد
عنوان مثال پژوھشگری از ع�قمندان خليل ملکی و درعين حال 
ھوادار مصدق، يکی از عمده ترين د_يل شکست مصدق و جبھه 

بی توجھی به توصيه استراتژيک خليل ملکی به مصدق و "  ملی را 
می داند که در برگيرنده حل و فصل منازعه نفتی، انجام "  دولت او 

يک رشته اص�حات اجتماعی عمده بويژه اص�حات ارضی، 
 )٢٣. (بود...ايستادگی درمقابل فعاليتھای مخرب عوامل بيگانه و

جنگ قدرت پارلمانتاريستی با دربار، جلب   -۶

 )بخش سوم(جعل شکوه در تاريخ بی شکوه   :  کارنامه ی مصدق 
 روزبه ک�نتری
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ملی بر سر اين مسائل ممکن نيست، نقش به ظاھر بيطرفانه و 
ميانجيگرانه اش را دراخت�ف بين ايران وانگليس رھا نمود وچونان 

در توطئه ھای انگليس .  يک مدعی قدم به ميدان سياست ايران نھاد
شريک شد و سرانجام نقش اصلی را در انجام کودتا عليه مصدق 

سفير آمريکا و کاردار سفارت  ١٣٣١شھريور  ۵در روز  .ايفا کرد
انگليس در تھران پيش مصدق رفتند و پيام مشترک نخست وزير 
بريتانيا و رييس جمھوری آمريکا را که در حکم نوعی التيماتوم 

 )٣٣. (تلقی می شد به او تحويل دادند

اما مصدق حاضر نبود از راھبرد قديمی خود مبتنی بر جلب حمايت 
مصدق و مليون حاضر نبودند بپذيرند که .  آمريکا دست بکشد

آنھا .  آمريکا رفته رفته به دشمن درجه يک آنھا مبدل می شود
مصدق به "  درست بر عکس برخی تصورات موجود که معتقدند 

ملل تحت ستم ھشدار داده بود که که پس از استعمار کھن، استعمار 
درک نادرست وعقب مانده ای از " نوينی بر جای آن خواھد نشست 

داستان خوش بينی .  روندھای بين المللی درآن مقطع تاريخی داشتند
مفرط و توھم مليون نسبت به آمريکا يعنی دولتی که سرانجام 

آنانکه خود .  حکومت آنان را سرنگون نمود سابقه طو_نی ای دارد
وچشم اميد دوختن به "  بيگانگان "  زمين و زمان رابه وابستگی به 

پرستی متھم ميکردند و می کنند، زمانی خود در "  اجنبی "  آنھا و 
 .ابراز شيفتگی نسبت به آمريکا از ھمديگر سبقت می گرفتند

حسين مکی که در زمان ملی شدن صنعت نفت دبير جبھه ملی 
از سوی مصدق ملقب "  سرباز فداکار وطن "  ايران بود و بعنوان 

گشته بود، گسترش خونبار امپرياليسم آمريکا در جھان را با اين 
 : جم�ت توصيف می کند

از }  !!  {  ای که در مدخل نيويورک ايستاده است مشعل فرشته ..."
لشکرھای آمريکايی ... روزی که ويلسون طلسم مونرو را شکست و

را به اروپا فرستاد، عمل او روزنه اميدی به روی ملل ضعيف 
شرق گشود که ممکن است عھد عزلت و انزوای آمريکای بزرگ 
منتفی شده وعواطف بشردوستی و نوع پروری آمريکا، ملل ضعيف 

پرتو ضعيف اميد که از .  شرق را در زير چتر حمايت خود بپذيرد
افق تازه می درخشيد مليون ايران را آنقدر جرات و جسارت داد که 
به انتظار مساعدت آمريکا با بحران و احتضار مبارزه کنند و به 

اين فکر که آمريکای صلح جوی .  نيروی اميد مجھز شوند
زمينه مساعدی در دماغ ...  بشردوست را به ايران ع�قمند ساخت

 )٣۴... " (مليون يافت

حسين فاطمی چھره مشھور و راديکال مليون که البته بعدھا نظرات 
 : خود را تاحدودی تغييرداد زمانی اعتقاد داشت که

اگر اتازونی با قدرت بزرگ صنعتی و نظامی که دارد، بتواند  ..."
مقام شايسته ای به دست آورد و تمام نيروی خويش را صرف 
مبارزه با ديکتاتوری سرخ و سياه کند مسلم است افکار عمومی 

 )٣۵... " (جھان تشنه عدالت و آزادی را به خود جذب خواھد کرد

فاطمی درجريان مبارزه عليه شرکت انگليسی نفت، چشم اميد به 
يعنی يک سال قبل از ملی شدن ١٣٢٨آمريکا داشت و درسال 

 :صنعت نفت مينوشت

اين "  جرج واشنگتن"ازآن سوی اقيانوس اطلس واز وطن  ..."
اتازونی آمريکا که با ...روزھا پيام محبت به گوش ما ميرسد

کمکھای مادی و معنوی گران قيمت خودش بسياری از ملتھای 
جھان را از مرگ و فنا نجات داده و اروپای ويران و گرسنه را از 
آغوش کمونيسم بيرون کشيده است، امروزه می رود که مسئوليتھای 

آمريکا بايد در دھانه آتشفشان، ...  به مراتب سنگين تری را قبول کند
ما را ياری کند ما اين کمک آمريکا را جز با احساسات بشر 

... دوستانه و عواطف عاليه انسانی به چيز ديگری تعبير نمی کنيم
) "٣۶( 

زائد الوصف او بود که ايران را از قائله آذربايجان، سختترين 
 )٢۶... " (مھلکه ھای ايران نجات داد

ش ناصر که ريشه رژيم "  شاگرد "  در مقايسه با جمھوری خواھی 
آن ھم )  مصدق ( ما " قھرمان " سلطنتی را در مصر از بيخ بر کند 

پشت قرآن را امضاء می کند و برای  ١٣٣١تير  ٣٠پس از واقعه 
 :شاه می نويسد که

دشمن قرآن باشم اگر بخواھم برخ�ف قانون اساسی عمل نمايم و "
ھمچنين اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير 

 :و يا  "   ...دھند من رياست جمھوری را قبول نمايم

تيرماه که استعفای خود را به پيشگاه شاھانه دادم قبل  ٢۶روز "
به من قول بدھيد اگر :  ازاينکه ازحضورشان مرخص شوم فرمودند 

اتفاقی روی داد با من ھمراھی کنيد که ب� تامل عرض کردم 
درمجلس پنجم من برای اعليحضرت شاه فقيد قسم ياد نکرده ام ولی 

تير  ٣٠پس از ...  در مجلس چھاردھم برای شاھنشاه قسم ياد کردم
"    ...ھم برای اطمينان خاطر در پشت قرآنی نوشته اھداء نموده ام

 :و باز  

من نه فقط با جمھوری دموکراتيک بلکه با ھر رقم ديگر آن ھم "  ...
... موافق نبودم چون که تغيير رژيم موجب ترقی مملکت نمی شود

)"٢٧( 

روز پس  ۴يعتی  ١٣٣١اسفند  ١٣باخترامروز فاطمی درتاريخ 
اسفند که ازسوی عوامل دربار برضد مصدق تدارک  ٩ازتوطئه 

 :ديده شده بود نوشت

. مبارزات ضد درباری عناصرافراطی موردحمايت مردم نيست .."
زيرا ھدف آن مخالفت بانھضتی ست که بھيچوجه با مبانی مشروطه 

انتظار اينکه مردم اين عناصر را در مبارزه ضد ..  مغايرت ندارد
سلطنتی تقويت کنند مادام که ھدف مبارزه ساقط کردن رژيم 

 )٢٨... " (مشروطه باشد بی مورد است

اسفند شکست خورد  ٩مصدق درھمان روزھايی که توطئه 
نمايندگان مجلس پا .  اخت�فات خود را با شاه به محضر پارلمان برد

در ميانی کرده و پيشنھاد کردند که کميسيونی به اخت�فات شاه و 
نفر تشکيل ميشد که افرادی  ٨اين کميسيون از . مصدق رسيدگی کند

سرانجام مبارزه ضد درباری . چون بقايی و مکی ھم عضو آن بودند
اسفند به کوچه و خيابان کشيده شده  ٩ای که در روزھای پس از 

بود پس از تدوين اين طرح و وعده اطرافيان مصدق به تصويب 
. آن، به مجلس کشانيده شد که درنھايت نتيجه ای ھم در بر نداشت

بر اساس مذاکرات پشت پرده و در برابر وعده حل مسائل مصدق، 
عده زيادی از سران توطئه ازجمله راس کودتاچيان آتی يعنی 
سرلشگرزاھدی را اززندان آزاد کرد واين امکان را فراھم کرد که 
محافل توطئه گر فرصت را غنيمت شمرده و با کشاندن مجاد_ت 
پيرامون اين موضوع به جلسات مجلس و با دست زدن به انواع 

 .بازيھای پارلمانی وقت کشی کنند

اما نکته جالب و تاسف برانگيز در اينجاست که مصدق بعد از 
مرداد و فراری شدن شاه از وی در خواست  ٢۵کودتای نا موفق 

ھرچه زودتر تشريف فرما شوند و از مقام سلطنت "...  می نمايد که 
 )٢٩(} !!{... " محافظت نمايند

اوضاع وقتی خراب تر ميشود که بدانيم اقدام فردی نظير حسين 
مرداد که از سوی  ٢۶فاطمی در طرح مساله جمھوری در ميتينگ 

در "  جناح راديکال و جمھوريخواه و چپ "  بعضی به وجود يک 
جبھه ملی تفسير می شد يک اقدام صرفا فردی و ناشی از 
ناراحتيھای شخصی نسبت به شاه  بوده است و گرنه ھيات دولت 
مصدق قرار بود تشکيل جلسه دھد و طرح تشکيل شورای سلطنتی 

 )٣٠... " (شاه به تصويب برساند" تشريف فرمايی " را تا 

خب، وقتی ھم از کودتا چيان دعوت به عمل می آيد وھم درمقابل 
دربخش بعدی به اين مسئله (آنھا مقاومتی سازماندھی نمی شود 

 ، ديگر از چه کسی می توان شکايت داشت ؟) خواھيم پرداخت 

نخست وزيری که ارتش و پليس و دولت و ابزارھای قدرت و 
ثروت جامعه را دراختياردارد و برخ�ف نظر افرادی نظير 
ھمايون کاتوزيان که می کوشند او را دست بسته و دارای اختيارات 

نشان دھند، در "  تنھا يکی از ارگانھای دولت "  محدود و صاحب 
"  يرواند آبراھاميان "  موقعيتی قرارداشت که به تعبير  از " 

به اين سو چنين قدرت فراوانی دردست نخست وزير  ١٣٠۴سال
از کودتا خبر ) ٣١" (وچنان قدرت اندکی دردست شاه سابقه نداشت 

نداشت و وقتی ھم خبر شد نه تنھا ھيچ عملی انجام نداد بلکه قصد 
داشت از کودتا چی دعوت کند که به کشور باز گردد، آن وقت از 
حزبی که فعاليتش توسط ھمان دولت ممنوع وغير قانونی شناخته 
شده يعنی حزب توده انتظار می رود که با آن دولت ھمکاری کند و 
برای آن خبرچينی کند و با اتکا به سازمان نظامی مخفی اش از 

 به راستی خنده دار نيست ؟!! سقوط آن ھم جلوگيری نمايد 

" از سوی ديگر مصدق سياست جلب حمايت آمريکا را با تھديد به 
با شدت ادامه ميداد ولی لندن و واشنگتن دست "  خطر کمونيسم 

در آن دوران نوشته "  منچستر گاردين . "  مصدق را خوانده بودند
مبنای سياست فعلی دکتر مصدق اين است که مرتب خطر : "  بود 

کمونيسم را بزرگ کند تا ھرموقع که با سفير آمريکا مواجه ميشود 
ولی تا بحال نه ! " يا پول بدھيد يا ما کمونيست خواھيم شد: " بگويد 

 " ..{!!} آمريکايی ھا پول داده اند و نه ايران کمونيست شده است

محيط بين المللی کمتر ازھميشه به سود ١٣٣١اما در پاييز سال 
راھبرد مصدق بود که ميخواست با کمک آمريکا با ترساندن او 

آن .  نبرد خود را با استعمارانگلستان پيش ببرد"  خطر سرخ "از
برعرصه سياست "  دکترين ترومن "  سالھا، سالھای حاکميت 

 ١٢ترومن رييس جمھور وقت آمريکا در .  خارجی آمريکا بود
پيامی به کنگره آن کشور فرستاد  ١٩۴٧)  ١٣٢۵اسفند (مارس 

و )  ٣٢(به يونان"  کمک"  واع�م کرد که انگلستان ديگر قادربه 
ھمين پيام که .  ترکيه نيست و آمريکا بايد عھده دار اين کمک شود

اع�م يورش وسيع آمريکا به منطقه خاور ميانه بود، نقطه آغاز 
بر سياست خارجی آمريکا محسوب می " دکترين ترومن " حاکميت 

طبق اين دکترين به نظرآمريکا، انگلستان و فرانسه منابع .  گردد
وقدرت _زم برای مقابله با کمونيسم را درخيلی از جاھا ندارند و لذا 

آمريکايی که اعتقاد داشت به .  جايگزينی آمريکا با آنھا _زم می آيد
ھرقيمتی که شده بايد درمقابله بانفوذ کمونيسم مقاومت محکمی 
صورت بگيرد وحتی در اين مسير اگر _زم باشد بايد ازس�ح ھسته 

درمورد مساله ايران و کشورھايی مانند آن، .  ای نيز استفاده کرد
آمريکا و انگلستان ھم ازھمان تاکتيک مصدق استفاده ميکردند و با 
بزرگ جلوه دادن خطر شوروی از سويی کشورھای جھان سوم را 
دستخوش بيم از تجاوز شوروی می نمود و ازسويی ديگر نفوذ خود 

تثبيت "  خطر کمونيسم "را در آنھا با نام دفاع از آزادی و مقابله  با 
 .می نمودند

آمريکا تا زمانی از مصدق و نيروھای ملی در مقابل دربار و 
حاميان سنتی دربار يعنی انگليس حمايت کرد که جنبه ضد انگليسی 
آن صرفا در چارچوب شکستن انحصار تاراج منابع نفتی ايران 

بدين ترتيب محافل آمريکايی از زبان  .توسط انگليس بود و نه بيشتر
افرادی چون بقايی راھبردی را اع�م می کردند که عبارت بود از 
طرد و سرکوب حزب توده ايران، توافق ھمه نيروھا از جمله دربار 
زير پرچم آمريکا و از اين طريق تامين يک قرارداد متداول در دنيا 

که ھمان موقع عربستان سعودی با آمريکا منعقد  ۵٠-۵٠از نوع 
 .کرده بود

از زمانی که آمريکا احساس کرد به توافق رسيدن با مصدق و جبھه 

 )بخش سوم(جعل شکوه در تاريخ بی شکوه   :  کارنامه ی مصدق 
 روزبه ک�نتری
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بسيار جاى ش�گ�ف�ت�ى اس�ت ك�ه در غ�رِب م�ا، ح�ك�وم�ت�ھ�ا و رس�ان�ه ھ�ا، .  خلق، تنھا خلق آفرينندة تاريخ جھانى است
چطور ممكن است؟ خلق، تنھا خلق معقول و قانونى براى آنھا، م�گ�ر .  شورشيان ميدان قاھره را خلق مصر تلقّى كنند

معمو_ً به اكثريت در يك نظرخواھى يا در يك انتخابات خ�صه نمى شود؟ پس چطور ممكن است كه ناگھان ص�دھ�ا 
 .ميليون نفرى شوند؟ اين درسى است كه فراموشش نبايد كرد و ما فراموشش نمى كنيم٨٠شورشى معّرف يك خلق 

وقتى عزم، پافشارى و شھامت از آستانه يى فراتر رفت، خلق درواقع مى تواند وجود خود را در يك م�ي�دان، در ي�ك 
چون تمامى جھان شاھد اين شھامت و ب�ه وي�ژه خ�ّ�ق�ي�ت .  متمركز كند...  خيابان، در چند كارخانه، در يك دانشگاه و

 .اين خّ�قيت ھا خود دليلى است بر اين كه خلق اين جاست. ھاى حيرت انگيز ھمراه آن خواھد بود

در جريان يك حادثه، خلق از كسانى تشكيل مى شود كه مى توانند مسائلى را كه آن حادثه برايشان پيش آورده اس�ت، 
مث�ً درمورد اشغال يك ميدان، غذا، خواب، نگھبانى، شعارھا، نمازخواندن ھ�ا، درگ�ي�ري�ھ�اى ت�داف�ع�ى، ب�ه .  حل كنند

طورى كه مكانى كه ھمه چيز در آن جريان مى يابد، مكانى كه به صورت نماد درآمده اس�ت، در دس�ت خ�ل�ق ب�اق�ى 
اين مسائل در مقياس صدھا ھزار نفرى كه از ھمه جا آمده اند، حل نشدنى به نظر مى رس�ن�د، ب�ه . بماند، به ھر قيمت

سرنوشت يك ح�ادث�ه ھ�م�ي�ن .  حل مسائل _ينحل بدون كمك دولت.  خصوص كه دولت ھم از اين محل ناپديد شده است
است و ھمين است كه باعث مى شود خلق ناگھانى و براى مدتى نامعين در محلى به وجود آيد ك�ه تص�م�ي�م ب�ه ج�م�ع 

 .شدن در آن گرفته است

قيام مردمى كه از آن ح�رف م�ى زن�ي�م، آش�ك�ارا ن�ه ح�زب دارد، ن�ه .  بدون حركت كمونيستى، كمونيسم وجود ندارد
ھميشه اين فرصت وجود خواھد داشت كه مع�ل�وم ش�ود چ�ن�ي�ن .  سازماندھى داراى ھژمونى و نه رھبران شناخته شده

به ھرحال چنين است كه اين قيام، به شكلى كام�ً ناب، بى ش�ك ن�اب .  مشخصاتى يك نقطة ضعف اند يا يك نقطة قّوت
. ترين شكل از كمون پاريس به بعد، داراى تمامى مشخصات چيزى است كه بايد آن را كم�ون�ي�س�ِم در ح�رك�ت ن�ام�ي�د

 .كمونيسم در اين جا آفريدًن مشترك سرنوشت جمعى معنى مى دھد

. ھزاران امكان تازه در مورد اين تضادھا، در ھر لحظه ظاھر مى شوند كه دولت ـ ھر دولت�ى ـ� آن�ھ�ا را ن�م�ى ب�ي�ن�د
ھ�م .  مشاھده مى شود كه رديفى از مسيحيان درحال ايستاده، از مسلمانانى مراقبت مى ك�ن�ن�د ك�ه ب�ه رك�وع رف�ت�ه ان�د

شاھد آنيم كه ھركس ب�ا اف�راد ن�اش�ن�اس�ى ك�ه در .  چنين فروشندگانى را مى بينيم كه به بيكاران و فقيران غذا مى دھند
ھزاران شعار نوشته يى مى بينيم كه از طريق آنھا زندگى ھركس، بى ھ�ي�چ گس�س�ت .  اطرافش ھستند، گفتگو مى كند

افتخار به خلقھ�اى .  مجموعة اين موقعيتھا كمونيسم در حركت را تشكيل مى دھند.  به تاريخ بزرگ ھمگانى مى پيوندد
در ب�راب�ر دول�ت، وف�ادارى س�ازم�ان�ي�اف�ت�ه ب�ه :  تونس و مصر كه يگانه وظيفه سياسى حقيقى ما را به يادمان آوردن�د

 .كمونيسم در حركت

در ھمه جا صحبت از آرامش مسالمت جويانة تظاھرات غ�ول .  ما خواھان جنگ نيستيم ، ولى از آن ترسى ھم نداريم
با اين ھمه بايد تصدي�ق .  و اين آرامش را با آرمان دموكراسى انتخابى مورد نظر جنبش در ارتباط دانسته اند.  آساست

در بسيارى از موارد اين كش�ت�ه ھ�ا، .  كرد كه در اين ميان صدھا نفر ھم كشته شده اند و باز ھر روز كشته مى شوند
و در اين ميان چه كسى جز جوانان متعلق به محروم .  مبارزان و شھيدان ابتكار و بعد حفاظت از خود جنبش بوده اند

وزي�ر خ�ارج�ه وق�ت [ ترين _يه ھاى مردم از ھستى خود مايه گذاشته است؟ بايد طبقات متوسطى كه خانم آليوم�ارى 
گفته است نتيجة دموكراتيك مرحلة كنونى به آنھا و فقط به آنھا بستگى دارد، ب�ه ي�اد ب�ي�اورن�د ك�ه در ل�ح�ظ�ه ]  فرانسه

ق�ھ�ر ت�داف�ع�ى اج�ت�ن�اب ن�اپ�ذي�ر .  تعيين كننده، ادامة قيام تنھا به بركت تعھّد بى حّد و مرز صفوف محرومان ميّسر ش�د
 .است

آيا مى توان به طور جدى تصور كرد كه ھدف اساسى اين ابتكارات و اين فداكاريھاى ب�ى ش�م�ار ف�ق�ط اي�ن ب�وده ك�ه 
مردم مخيُّر به انتخاب بين سليمان و البرادعى شوند، ھم چنان كه در كشور ما حقيرانه به انتخ�اب ب�ي�ن س�ارك�وزى و 

 اشتروس كان تن مى دھند؟ آيا تنھا درس اين مرحله از جنبش فقط ھمين است؟

البته فقط دولت ھاى كشورھاى عرب نيستند كه ضدمردمى و، در ع�م�ق چ�ه ب�ا ان�ت�خ�اب�ات چ�ه ب�ى !  نه، ھزار بار نه
آن�ھ�ا ح�ام�ل :  قيامھاى تونس و مصر، ھر سرنوشتى پيداكنند، يك معناى عام و ج�ھ�ان�ى دارن�د.  انتخابات، نامشروع اند

 برگرفته از سايت پيکار و انديشه.       امكانات نوينى با ارزش بين المللى ھستند

*** 

 

 وقتى باد شرق گستاخى غرب را جارو مى كند: تونس، مصر

 قيامھاى مردم عرب يك الگو براى رھايى اند

 

 ٢٠١١فوريه ١٩آلن باديو، لوموند : نويسنده

 منوچھر ھزارخانى: ترجمه

تا كى در اين غرب بيكاره و رو به افول، جامعة بين المللِى، كسانى كه . باد شرق بر باد غرب غلبه كرده است
ھنوز خيال مى كنند ارباب جھانند، مى خواھند به تمام دنيا درس رفتار درست و مديريت صحيح بدھند؟ آ يا 

مضحك نيست كه چند روشنفكر گوش به فرمان، سربازان ورشكستة پارلمانتاريسم سرمايه سا_رى، كه نقش بھشت 
آفت زده را براى ما بازى مى كند، بخواھند از وجود خودشان براى خلقھاى ارجمند تونس و مصر مايه بگذارند تا 

! را بياموزند؟ راستى كه سخت جانى گستاخى استعمارى چه دردناك است» دموكراسى«به اين مردم وحشى الفباى 
 آيا روشن نيست كه اين ما ھستيم كه بايد از قيامھاى مردمى كنونى درس بگيريم؟

چون آنھا، با نبوغ ويژه يى كه در . آرى، ما بايد شاگردان اين جنبشھا باشيم، نه استادانى ابله براى آنھا
نوآوريھايشان نھفته است، فصولى چند از سياست را احيا كرده اند كه مدتھاست به گوش ما خوانده مى شود كه 

در زمينة آزادى، برابرى، رھايى، ما : مدام گوشزد مى كرد» مارا«به ويژه اين اصل را كه . ديگر اعتبارى ندارند
 .ھمه چيز را مديون قيام مردمى ھستيم

ھم چنان كه دولتھاى ما و آنھايى كه سنگشان را به سينه مى زنند، مديريت را بيشتر از . شورش بر حق است
آن . سياست مى پسندند، به ھمان نحو مطالبه را ھم به شورش، و گذار منظّم را به ھر نوع گسست ترجيح مى دھند
چه مردم مصر و تونس به ما يادآورى مى كنند آن است كه تنھا اقدامى كه مى تواند درحد غصب فضاحت بار 

و در چنين حالتى، تنھا شعارى كه مى تواند . قدرت دولتى ـ كه احساسى ھمگانى است ـ باشد، قيام عمومى است
اّما اين كه قيامى عليه قدرت . »تو كه آن جا نشسته اى، برو گم شو«: اجزاى گوناگون توده را متّحد كند، اين است

اين پيروزى ھمواره نشانة افقى . دولت بتواند به پيروزى كامل برسد، حاوى درسى است كه اعتبار جھانى دارد
نام » زوال دولت«است كه ھر اقدام جمعى خارج از حيطة قانون، در آن جاى مى گيرد؛ افقى كه ماركس آن را 

 .داده است

يعنى كه خلقھا در اتّحادى داوطلبانه براى اِعمال قدرت خّ�قه يى كه در خود دارند، مى توانند روزى از شّر قھر 
درست به ھمين خاطر و براى اين ايدة نھايى است كه در تمام جھان، وقتى شورشى يك . شوم دولتى خ�ص شوند

 .قدرت مستقر را سرنگون مى كند، شور و شوقى بى پايان برمى انگيزد

ھمه چيز با مرگ مرد بيكارى كه از روى استيصال خود را به آتش . يك جرقّه مى تواند آتشى در دشت ايجاد كند
اين گسترش افسانه يى از . اين حركت طى چند روز، چند ھفته، به ميليونھا انسان گسترش يافت. كشيد شروع شد

كجا مى آيد؟ آيا شيوع اپيدمى آزاديخواھى است؟ نه، اين حادثه، به وجودآمدن ناگھانى نه يك واقعيت تازه بلكه 
 .ھزاران امكان و فرصت است

اين جنبش «به ھمين دليل منتھاى كورذھنى است كه گفته شود . ھيچ يك از آن ھا تكرار آن چه قب�ً روى داده نيست
اين جنبش خواھان «يا ) به طور ضمنى يعنى ھمان كه ما در غرب از آن برخورداريم(» در طلب دموكراسى است

قيام مردمى كه از حادثه يى ). به طور ضمنى يعنى رفاه نسبى خرده بورژواى جامعة ما(» بھبود اجتماعى است
در مصر . ناچيز شروع مى شود و در ھمه جا طنين مى افكند، براى ھمة جھان امكاناتى ناشناخته خلق مى كند

از خلق واقعى مصر، از مجلس . در آن جا صحبت از مصر نوين است. عم�ً بيان نشد» دموكراسى«واژة 
صحبت از دشت جديدى است كه به جاى . مؤّسسان، از تغيير مطلق زندگى، از امكانات شگفت انگيز و بى سابقه

اين دشت آينده، در فاصلة بين اع�م دگرگون شدن . دشتى خواھد آمد كه جرقّة به وجودآورندة آتش از آن برخاست
 .توازن قوا و اع�م به عھده گرفتن وظايف نوين قراردارد

برنامه ھای تلويزيونی سيامک 
 ستوده

در کانال تلويزيونی پارس ھر 
شب  11.5تا  10/5شنبھساعت   

  3تا  2به وقت ايران و ساعت 

 به وقت  آمريکا

 تلفن تماس در کانادا

/905/237/6661  
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  1390، اول فروردين 2011مارس  21
شورای امنيت سازمان ملل، دولت  1973به دنبال تصويب قطعنامۀ 

ھای فرانسه، آمريکا، انگلستان، ايتاليا، کانادا، استراليا، اسپانيا، 
بلژيک، دانمارک، نروژ، يونان، لھستان، قطر و امارات متحد 

عربی در ائت�فی با يکديگر و در ھمکاری با اتحاديۀ عرب و ترکيه 
قطعنامه را که خواستار استقرار منطقۀ تحريم ھوائی   اجرای اين

نيک�   .در سراسر ليبی است بر عھده گرفتند) منطقۀ منع پرواز(
ضيافت   )1389اسفند  28( 2011مارس  19سارکوزی روز شنبه 

ناھار تبليغاتی ای در کاخ اليزه با سران دولت ھا و برخی نھادھای 
موافق قطعنامه تشکيل داد تا تصويب اين قطعنامه را موفقيت 

دو سه ساعت پس از پايان اين . ديپلوماتيک حکومت خود جلوه دھد
مراسم ھواپيماھای جنگی فرانسه که از مدتی پيش برای عمليات 

شنبه شب، کشتی ھای . جنگی آماده شده بودند به ليبی حمله کردند
جنگی و زيردريائی ھای آمريکائی و انگليسی مستقر در منطقه، 

موشک تام ھاک به ليبی پرتاب کردند تا سيستم ھای ضد  120
بمباران ليبی روز بعد . ھوائی و تأسيسات نظامی ليبی را منھدم کنند

ھم ادامه داشت و موشک ھا و ھواپيماھای آمريکائی و انگليسی از 
به گفتۀ فرماندھان . زرادخانۀ مرگبار شان به حمله ادامه دادند
عمليات » فازھای بعدی«نيروھای ائت�ف تجاوزگر امپرياليستی، 

ناو ھواپيمابر فرانسوی شارل دوگل، با دوھزار . ادامه خواھد داشت
در راه پيوستن به ناوگان ھای آمريکا و انگليس در منطقه   ناوی،
. است  

عمرو موسی دبير کل اتحاديۀ عرب که خواستار استقرار منطقۀ منع 
» معصومانه«و » حق به جانب«با حالت   شده بود  پرواز در ليبی

می گويد ما خواستاراستقرار منطقۀ منع پرواز برای جلوگيری از 
کشتار غير نظاميان بوديم و نه بمبارانی که به کشتار غير نظاميان 

بايد پرسيد آيا اين سياست پيشۀ کھنه کار معنی ! ديگر منجر شود
استقرار منطقۀ منع پرواز را نمی دانسته و شاھد اجرای عملی آن 

تنھا در آن دوره (در عراق در زمان زمامداری کلينتون نبوده است؟ 
؟ آيا او در ھمان )ميزان بمباران عراق بيش از تمام جنگ ويتنام بود

ضيافت روز شنبۀ سارکوزی در بحث بمباران ليبی شرکت نداشته 
مسخره و رياکارانه بودن اين   است؟ به ويژه ھنگامی  «اعتراض»

آشکار می شود که رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا ھفته ھا پيش از 
حمله، صريحا گفته بود که ايجاد منطلقۀ منع پرواز به معنی حملۀ 

نظامی و مستلزم انھدام دستگاه دفاع ضد ھوائی ليبی، انھدام يا 
زيرساخت »زمينگير کردن ھواپيماھای آن کشور، درھم شکستن 
اعم از ارتباطات و مخابرات تا تأسيسات و بناھا و انبارھای  «ھا

با توجه به اختيارات وسيع . اسلحه و سوخت و لوژيستيک است
، استقرار 1973مندرج در قطعنامۀ  شامل  «منطقۀ منع پرواز»

درھم کوبيدن ادوات زرھی و توپخانه و خودروھای نظامی و غيره 
نيز می شود و براساس اين قطعنامه ھر ابزار جنگی نيروھای 

حفاظت از مردم غير »دولت ليبی و ھر ھدف نظامی را با تکيه بر 
افزون بر آن، اين عمليات، اھداف . می توان نابود کرد «نظامی

.اقتصادی را نيز شامل می شود  

بر آن نھاده اند بی شک » طلوع اوديسه«اين تجاوز نظامی که نام 
تاکنون شمار زيادی تلفات غير نظامی به بار آورده است ھر چند 

که ظاھراً تنھا اھداف » عمليات جراحی گونه«فرماندھان نظامی از 
ندارد حرف می زنند، » تلفات جنبی«نظامی را شامل می شود و 

حم�ت دقيق و جراحی «اما مردم افغانستان و عراق معنی اين 
را در عمل ديده اند و بسياری مردم جھان نيز معنی آن را » گونه

ھنوز از نتايج سحری «کشته ھای اين دو روز . خوب می دانند
که امپرياليست ھا وعده اش را می دھند و معلوم نيست » است

با بلوغ و کمال خودش برسد چقدر » اوديسۀ آنھا«ھنگامی که 
.به بار خواھد آورد  کشته   

که به گفتۀ برنارد » (حفاظت از مردم غير نظامی«بدين سان ادعای 
حق دخالت «کوشنر وزير خارجۀ اسبق فرانسه نام ديگری برای 

droit d’ingérence » صرفا پوششی برای پنھان کردن ) است
بھانۀ حمايت از . است «استقرار منطقۀ منع پرواز»اھداف واقعی 

مردم غير نظامی و جلوگيری از کشتار آنھا دروغ بزرگ و شوخی 
سال گذشتۀ خاورميانه،  50تلخ و وقيحانه ای است که دست کم تاريخ 

آسيا، آفريقا و آمريکای _تين نادرستی آن را در فلسطين، عراق، 
اندونزی، کنگو، آفريقای جنوبی، الجزاير، ويتنام، کامبوج و _ئوس، 
برمه، سری _نکا، رواندا، سودان، پاکستان و افغانستان، آرژانتين، 

در ھمۀ اين . شيلی، ھائيتی، ايران، ترکيه و غيره نشان داده است
کشورھا شاھد سرکوب ھای خونين و گاه قتل عام ھای وسيعی بوده 

ايم که يا خود امپرياليست ھا و کارگزاران مستقيم شان عامل آن بوده 
. اند و يا به خاطر منافعشان چشم و گوش خود را بر آنھا بسته اند

بدين سان کسی که چشمی برای ديدن و حداقلی از تشخيص داشته 
.را نخواھد خورد «حفاظت از مردم غير نظامی»باشد فريب ادعای   

آری، ھدف واقعی حملۀ نيروھای مؤتلف امپرياليستی به ليبی حفاظت 
اين حملۀ گستردۀ نظامی اھداف زير را . از مردم غير نظامی نيست

:تعقيب می کند  

کنترل جنبش اعتراضی مردم ليبی و شکل دادن بدان در جھت     )1
 منافع سياسی و اقتصادی و نظامی امپرياليست ھای غربی

حملۀ نظامی امپرياليستی به ليبی را بدون در نظر گرفتن جنبش 
عمومی مردم زحمتکش برای آزادی و نان در کشورھای عربی، به 

ويژه تونس، مصر، الجزاير، مراکش، عمان، بحرين و غيره نمی 
به ويژه توجه به موارد تونس، مصر و ليبی آموزنده . توان درک کرد

از سال ھای دور تا دو سه ماه گذشته دولت ھای امپرياليستی، . است
شرکت ھای چند مليتی و نھادھای سرمايه داری جھانی با بن علی، 

و طی تقريباً ده سال گذشته با معمرقذافی بھترين   حسنی مبارک
چه چيز باعث شد که دولت آمريکا به فرماندھی . روابط را داشتند

ارتش تونس توصيه کند تا از دستور بن علی سرپيچی نمايد و وزير 
خارجۀ آمريکا به انتقاد صريح از بن علی بپردازد و تلويحا خواستار 

کنار رفتن او شود؟ چه چيز باعث شد که اوباما که نزديک ترين 
روابط را با مبارک داشت به صراحت خواستار کنار رفتن فوری او 

و انتقال حکومت گردد و پس از او آنگ� مرکل، طيب اردوغان، 
سارکوزی و ديگران نيز خواستار کنار رفتن مبارک شوند؟ چه چيز 
باعث شد سارکوزی که تا آخرين لحظه با حکومت بن علی بھترين 
روابط را داشت و وزير خارجه اش پيشنھاد کمک به بن علی برای 

کاردانی «سرکوب تظاھرات و اعتراضات مردم تونس و استفاده از 
می نمود، و ھمين سارکوزی که فرش قرمز » فرانسه در اين زمينه

به (به افتخار قذافی پھن کرد و برای او خيمه و خرگاه برافراشت 
به » پيشاھنگ«، )اميد اينکه نيروگاه ھسته ای و س�ح به او بفروشد

مستقر در بنغازی و دخالت » شورای ملی انتقال«رسميت شناختن 
: مستقيم نظامی در ليبی شود؟ پاسخ به ھمۀ اين پرسش ھا يکی است
سيل عظيم اعتراضات و جنبش وسيع توده ای در اين کشورھا و 

انفجار انق�بی در آنھا، به عبارت ديگر تغيير در تناسب قوا، باعث 
شده است که امپرياليست ھا نه در محتوا، بلکه در شکل ِ سياست 
خود، در تاکتيک ھای خود و تا حدودی در استراتژی خود تجديد 

. نظر کنند  

تا زمانی که قدرت ھای حاکم در تونس، مصر و ليبی قادر به مھار 
کردن جنبش کارگری و توده ای بودند و تا زمانی که ھمقطاران آنھا 
در کشورھای ديگر قادر به سرکوب باشند و به ويژه ھنگامی که اين 

، )مانند مورد بحرين(سرکوب با منافع امپرياليستی ھماھنگ باشد 
شان گل » انسان دوستی«قدرت ھای امپرياليستی نه تنھا احساسات 

.نمی کند، بلکه مشوق و ياری دھندۀ اين سرکوب ھا ھم ھستند    

اما به ھنگام برآمد وسيع و پيگير  •
جنبش اعتراضی توده ای با خواست صريح براندازی 

چنين وضعيتی ناقوس خطری . وضعيت دگرگون می شود
است که نه تنھا طبقات حاکم بر کشورھای تحت سلطه و 
عقب مانده، بلکه سرمايه داران و دولت ھای کشورھای 

پيشرفته و سلطه گر سرمايه داری را نيز دچار وحشت می 
اين وحشت تنھا به خاطر از دست دادن بازار و غيره . کند

به کشورھای » سرايت انق�ب«نيست، بلکه ترس از 
دولت ھای کشورھای سرمايه داری . نيز ھست» متروپل«

پيشرفته و سياست مداران و ايدئولوژی پردازانشان به خوبی 
می دانند که بخش ھای فزاينده ای از کارگران و جوانان اين 

کشورھا با جنبش ھای انق�بی و آزادی خواھانه در 
کشورھای زير سلطه ھمدلی و تا حدی مراوده و ھمکاری 

ھر چند (دارند و انتقال تجربه و انديشه بين آنھا وجود دارد 
).اين کنش و واکنش ھنوز به ھيج رو کافی نيست  

بدين سان دولت ھای امپرياليستی می کوشند در صورت 
موفق نشدن سرکوب جنبش ھای آزادی خواھانه و انق�بی در 

کشورھای زير سلطه، اين جنبش ھا را به زير نفوذ خود 
درآورند تا از يک سو از راديکال شدن و پيشروی اين جنبش 

ھا در جھت دموکراسی انق�بی و سوسياليسم جلوگيری کنند 
و از سوی ديگر متحدان استراتژيک جديدی از ميان جريان 

ھای مختلف اپوزيسيون اين کشورھا برای آينده به دست 
امپرياليست ھا به ويژه با احزاب و يا عناصر طبقات . آورند

دارای اين کشورھا در حفظ روبنای نظامی و اداری يعنی 
اساس ماشين دولتی و يا ايجاد چنين دستگاه سرکوب طبقاتی، 

درست به ھمين جھت است که می . اشتراک منافع دارند
کوشند تا آنجا که امکان دارد ماشين نظامی و اداری گذشته 

ت�ش مشترک بورژوازی و ديگر طبقات دارا (را حفظ کنند 
در تونس و مصر و نيز امپرياليست ھا برای حفظ ماشين 

). دولتی، به ويژه ارتش، در اين مورد کام� گويا است  
در ليبی از يک سو جنبش اعتراضی به خاطر سرکوب 

از سوی . خونين رژيم قذافی شکل مسلحانه به خود گرفته بود
ديگر آن نفوذ مستقيمی که امپرياليست ھا در تونس و مصر 
بر ارتش و ديگر دستگاه ھای دولتی داشتند، در ليبی وجود 

عوامل بسيار مھم ديگر مانند اھميت ليبی به عنوان . نداشت
توليد کنندۀ مھم نفت آفريقا و موقعيت ژئوپوليتيک ليبی و 

غيره که پائين تر به آنھا اشاره می کنيم باعث شد که 
. امپرياليست ھا در اينجا به طور مستقيم دخالت نظامی کنند

به آنھا امکان خواھد داد  –در صورت موفقيت  –اين دخالت 
جنبش اعتراضی و جنگ داخلی ليبی را براساس منافع خود 
شکل دھند، ماشين دولتی جديدی که حافظ مستقيم منافعشان 

به ويژه در آينده و در منطقه باشد با تکيه بر برخی از 
بوروکرات ھا و افسران و مقامات امنيتی رژيم قذافی که 

، عناصر جاه طلب، برخی »پيوسته اند«اينک به شورشيان 
از سران قبايل مخالف قذافی و احتما_ برخی از گروه ھای 

ماشينی که . مشابه اخوان المسلمين در ليبی به وجود آورند
دست يابی به اھداف اقتصادی و سياسی شان را که در زير 

به آنھا اشاره می کنيم تسھيل نمايد و جنبش جوانان و 
.زحمتکشان ليبی برای آزادی و نان را کنترل و خنثی سازد  

مردم ليبی در محاصرۀ آتش استبداد خونخوار داخلی 
 وضربات تجاوزگران امپرياليست
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ھمچنان که آمريکا، فرانسه و انگليس که ھرکدام . می گردند
.با او دارند» خرده حساب ھائی«  

توسعۀ بازار برای فروش اسلحه    )5  

، به ويژه آمريکا، »ائت�ف«دولت ھای مھاجم شرکت کننده در 
فرانسه، انگلستان و ايتاليا توليد کننده و فروشندۀ انواع س�ح اند و 

تجاوز به ليبی فرصتی برای فروش س�ح به دولت آيندۀ ليبی و 
از سوی ديگر اين جنگ، فرصتی برای . دولت ھای ديگر است

سازندگان س�ح برای فروش آن به خود اين دولت ھای مھاجم 
مدل «برای جانشين کردن س�ح ھا و مھمات فرسوده و کاربست 

.است» ھای جديد  
تمرين تجاوزھای ديگر) 6  

اين جنگ ھمچنين فرصتی برای تمرين تجاوزھای ديگر به ويژه 
در خاورميانه و تحکيم موقعيت امپرياليست ھا برای مقابله با 

.جنبش ھا و انق�بات ديگر در منطقه است  
 سخن آخر

تجاوز امپرياليستی به ليبی با اھداف پليد آن که بر شمرديم و نتايج 
وخيمی که می تواند برای جنبش ھای اعتراضی و انق�بی داشته 

باشد، يک بار ديگر اھميت و ضرورت سازمان يابی طبقۀ 
کارگر، به ويژه سازمان يابی سياسی اين طبقه در سوسياليسم 

علمی مجھز باشد، حزبی که در تمام عرصه ھای مبارزۀ طبقاتی 
و ھمۀ اشکال مبارزۀ انق�بی پرولتاريا و توده ھای تحت ستم 

شرکت داشته باشد، حزبی که در کنار طبقه کارگر و توده ھا، آنھا 
را نسبت به ھمۀ توطئه ھای دشمنان طبقاتی آگاه سازد تا با نيروی 
عظيم توده سدی در مقابل آن دشمنان به وجود آيد و در ھمان حال 
با تکيه بر ھمان نيرو راه روشن و پر شکوه انق�ب پيروزمند آينده 

.گشوده شود    

جنبش چپ بر سر دو راھی 
 امريکا -ليبی 

 ح  ارانی

کشور ليبی واقع در شمال افريقا،با داشتن منابع سر شار نفت و 
سيصد کيلومتر ساحل ابی در شمال کشور، دارای موقعيت سوق 

از نظر مساحت بزرگتر از ايران و .الجيشی ويژه ای می باشد
عمدتا به سه منطقه با فرھنگ ھای کام� متفاوت و قبيله ای در 

در صد جمعيت  80مناطقتريپولی، فزان،و سيرناسيا تقسيم شده و 
تحت  1943تا  1911در شمال اين کشور ساکن ھستند از سال 

تحت اشغال  1951تا سال  1943از سال .اشغال ايتاليا بود
توسط سلزمان ملل  1951در سال . نيروھای متفقين قرار گرفت 

اولين دولت پادشاھی  1949متحد  بر اساس _يه مصوب نوامبر 
 ليبی تا سيس شد                     

کنترل کامل تر و وسيع تر منابع و صنايع نفتی ليبی    )2  

ليبی سومين توليد کنندۀ نفت در آفريقا پس از نيجريه و آنگو_ است 
ھزينۀ توليد نفت . و از نظر ذخاير نفتی مقام اول را در آفريقا دارد

ليبی نسبتاً پائين است و به خاطر کم بودن سولفورش، پا_يش آن نيز 
منابع غنی نفت ليبی، مزيت ھای نسبی آن . ارزان تر تمام می شود

در زمينۀ استخراج و پا_يش و نزديکی آن به بازارھای مصرف 
اشتھای شرکت ھای ) که بخش مھمی از آن در اروپا واقع است(

.بزرگ نفتی را تحريک می کند  
پيش از جنبش ھای (شرکت ھای نفتی خارجی فعال در ليبی 

عبارت بودند از شرکت ھای اروپائی رپسول ) اعتراضی اخير
YPF ،انی، توتال ،OMV وينترشال و نيز شرکت ھای آمريکائی ،
مانند کونوکو فيليپس، ماراتن اويل کورپ، ھس کورپ، اکسيدنتال 

.کانادا -پتروليوم کورپ و شرکت کانادائی پترو  
ھرچند . درصد مصرف نفت جھان است 2صدرات نفت ليبی حدود 

قطع اين صادرات در کوتاه مدت با افزايش توليد مث� در عربستان 
گرچه کيفيت نفت عربستان سعودی پائين (سعودی قابل جبران است 

اما در ميان مدت و دراز مدت، به ويژه با ) تر از نفت ليبی است
افزايش تقاضای نفت چين و ھند و فروکش کردن بحران اقتصادی 

از اين رو . جھانی، تحمل اين کمبود نفت، مشکل ساز خواھد بود
دست يابی به ذخاير غنی نفت ليبی اھميت زياد و حتی حياتی برای 

قدرت ھای بزرگ سرمايه داری و به طور مشخص شرکت ھای 
دست يابی به نفت ليبی از نظر سياسی و . نفتی فعال در ليبی دارد

ژئوپليتيکی ھم مھم است چون با توسعۀ توليد نفت در ليبی امکان 
.فشار اقتصادی به کشورھائی مانند ايران افزايش می يابد  

ھمچنين کنترل اين منابع از سوی قدرت ھای غربی می تواند مانعی 
در راه دست يابی احتمالی چين که در ھمه جا به دنبال نفت و گاز 

.است به وجود آورد  
با توجه به آنچه گفته شد بی حزب سياسی خود، حزب کمونيست، را 

حزبی متشکل از پيشروان طبقۀ کارگر که . به روشنی نشان می دھد
به منابع نفت ليبی يکی از اھداف  «آزاد»به تئوری ترديد دست يابی 

حملۀ نظامی به ليبی به بھانۀ حفاظت از مردم غير نظامی اين 
.کشور است  

کنترل دريای مديترانه    )3  

ھرچند قدرت ھائی که در حمله به ليبی شرکت کرده اند در حوزۀ 
که يکی (مديترانه دارای نفوذند اما تضعيف قذافی يا برانداختن او 

زمينه و امکانات ) از اھداف اع�م نشدۀ يورش به ليبی است
بيشتری برای کنترل مديترانه و احتما_ً ايجاد پايگاه نظامی دائمی 

اين امر به ويژه با توجه به تغييرات سياسی ای که . فراھم می کند
در تونس و مصر رخ داده و با احتمال اوج گيری مبارزات توده ای 

افزون بر آن تا . در الجزاير، مراکش و سوريه و غيره اھميت دارد
آنجا که به کشورھای اروپائی عضو ائت�ف مربوط می شود کنترل 

می دانيم که يکی از برگ . مھاجرت از آفريقا به اروپا نيز مھم است
ھای برندۀ قذافی در روابط و معام�تش با کشورھای اروپائی 

. کنترل عبور مھاجران از طريق ليبی به اروپا بود  

اطمينان بخشيدن به اسرائيل    )4  

جنبش ھای اعتراضی اخير مردم در کشورھای عربی و به ويژه 
سقوط حسنی مبارک ھمچون طرف معاملۀ قابل اعتماد، و عدم 

تغيير . اطمينان از آيندۀ مصر باعث تضعيف موضع اسرائيل گرديد
رژيم در ليبی به کارگردانی دولت ھای مھاجم امپرياليستی باعث 

از سوی ديگر، ھرچند قذافی . اطمينان دادن به اسرائيل می شود
مدت ھا است که از حمايت از جنبش فلسطين کنار کشيده است اما 

 سران اسرائيل به ھر حال از برافتادن و يا تضعيف او خوشحال 
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پادشاه اين کشور  ادريس  اولين و اخرين پادشاه اين کشور در 
توسط يک گروه کوچک ارتش به رھبری افسر  1969سپتامبر سال 

ساله ای بنام قدافی سر نگون شد و به زعم خود انق�ب استق�ل  27
جمعيت ليبی کمی با_ تر از شش ميليون .طلبانه ليبی را اغاز کرد
درصد اين جمعيت در خدمت  20تا  10نفرکه در بدو کودتا بين 

قذافی خود را برادره رھبر .اھداف پليسی مورد استفاده قرار گرفت
به مناسبت تولد محمد  1973در سال .و راھنمای انق�ب نام نھاد

نکته را به مردم ليبی  5پيغمبر مسلمين در سخنرانی معروف خود 
که در ان انق�ب فرھنگی و اداری ،ايجاد مليشيای .اع�م نمود

مردمی،جايگزينی قانون شريعه بجای قانون اساسی موجودتحو_تی 
با تکيه بر درامد نفت،و کمی جمعيت .را در کشور بوجود اورد

عم� وضع مالی مردم در مقايسه با ھمسايگان کمی بھتر شد 
،تحصي�ت رايگان و خدمات درمانی رايگان مرز خواندن و نوشتن 

با اين احوال عليرغم پيشرفتھای .درصد افزايش داد 80را تا 
نسبی،ديکتاتوری لجام گسيخته قذافی و حکومت پليسی ھمچون 

سوريه، کره شمالی،کوبا ،ونوزي�،فساد خود و خاناده و 
اطرافيان؛عياشی ھای پر ھزينه،فقدان ازادی،عقب نگه داشتن 

کشور از نظر اقتصادی و صنعتی،ھمگی دست به دست ھم داده 
تحت تاثير مبارزات حق طلبانه مردم منطقه،مبارزت دموکراسی 

ابتدا از شھر .شروع شد 2011خواھی مردم ليبی در ماه مارس 
بنقاضی،و پيوستن بخشی از ارتش و سرايت ان به ديگر شھر ھا و 
حتی تا نزديکی ھای تريپولی پايتخت ليبی،با سر کوب قذافی موجه 

شد و عم� با سخنرانی ھای تحريک اميز،اين ديکتاتور ديوانھکه به 
سال بر اريکه قدرت تکيه زده ،قصد تعقيب خانه به خانه  42مدت 

کشور ھای غارتگر .و اطاق اطاق در جھت سرکوب مخالفين
امپرياليست را در مقابل ديکتاتوری ايشان مبدل به ازادی خواه 

غافل .مردم دنيا ھاج و واج و مبھوت نظاره گر ازادی خواھی .نمود
از اين که چند قدم ان طرف تر دولت امريکا با داشتن پايگاه نظامی 
در کشور بحرين ،توسط دست نشانده  سعودی خود به کشتار مردم 

کسی نه چشم بينا دارد و نه گوش شنوا،مردم .بحرين ادامه ميدھند
بحرين در مقابل ديکتاتوری قذافی و ازادی خواھی امپرياليست ھا 

در بحرين خواھان حفظ ديکتاتور و در ليبی بر .فراموش شده اند
يکی از عواملی که امريکا و متحدان .عکس خواھان حذف ديکتاتور

ان را وادار به عمليات نظامی در ليبی کرده،خ�س شدن از دست 
ديوانه ای است که ھر از چندی در سازمان ملل ادای انق�بی بودن 

دوم ت�ش در جھت حفظ ابروی از دست رفته در .در می اورد
جنگ ويتنام،کره،عراق و قلمداد کردن خود به عنوان دموکراسی 

سوم بررسی . خواه حتی به قيمت نابودی ملت و سرزمين ليبی
عکس العمل مردم منطقه و جھان جھت ادامه تھاجمات نظامی در 

چھارم فروش اسلحه و جايگزينی س�ح ھای .ديگر کشورھا
حال با توجه به مسايل گفته شده عليرغم .مصرفی در جنگ ليبی

حزب سوسياليست در  50محکوم کردن اين جنگ توسط بيش از 
حد محکوميت حمله و نه بيشتر،عم� اين احزاب و کليه به اصت�ح 

چپھای ضد امپرياليست ايرانی در مقابل کشتار مردم ليبی سکوت 
اختيار کرده اند اولی حمله را محکوم و در مقابل کشتار قذافی 

عده ای نجات مردم بن قاضی را در حمله و حمايت .سکوت می کنند
تجاوز گران می بينند و ارزو می کنند که اين حمله در مورد ايران 

ھم تکرار شود به شرطی که خونی از دماغ وابستگان اين افراد 
اين عده در منطقه خوزستان زندگی نکرده اند تا مزه .ريخته نشود

حم�ت موشکی و شکستن ديوار صوتی ، بمباران ھوايی و به 
رگبار بستن مردم در مناطق توسط ھواپيما،اوارگی و به دنبال ان 

از دور در تھران و شمال ايران به زندگی .بيکای و فقر را نديده اند
اگر از يک خوزستانی يا ھم وطن کرد بپرسيد او .خود مشغول بودند

بنا بر اين .ھرگز خواھان جنگ نيست،خصوصا توست اجنبی ھا
وظيفه تمام انسانھای ازادی خواه است که بيدرنگ حم�ت 

تعيين و تکليف سرنوشت .متجاوزين و ديکتاتور ليبی را محکوم کنند
مردم ليبی فقط و فقط به عھده مردم مبارز و ازادی خواه ليی است 

مردم ليبی و احزاب پيشرو ان حق تعيين .و نه کس ديگری
سرنوشت خود را دارند و مداخله تجاوز کاران و حيله ھای انھا را 

سکوت نيرو ھا در مقابل اين تجاوز عواقب بسيار .محکوم می کنيم
فراموش نکنيد ممکن .گزافی برای مردم منطقه در بر خواھد داشت

 .است کشور بعدی ما با شيم
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مليشيای مسلح حمايت شده از سوی ايا_ت متحده است که عمدتأ 
. متشکل از خارج نشينان ليبيائی و قبايل مخالف با قذافی است

غالی حسن، عشق امريکا به ديکتاتور ھای آدمکش و نفرتش از (
 )2011مارس، 17دمکراسی، اکسيس آو _جيک 

 

 )گروه اس�می رزمنده ليبی(الجماعة اNس�مية المقاتله به ليبيا 

توسط گروھی  1995گروه اس�می رزمنده ليبی در سال 
. ازمجاھدانی که بر عليه آشغال افغانستان جنگيده بودند تشکيل شد

اين مجاھدين پس از بازگشت از افغانستان از آنچه که به نظرشان 
آمد خشمگين شدند و  فساد و ناپرھيزکاری رژيم حاکم بر ليبی می

گروه رزمنده اس�می را تشکيل دادند تا دولتی را تشکيل دھند که 
ھا خصلت واقعی مردم ليبی  نشاندھنده چيزی باشد که به عقيده آن

: مھمترين عمليات نظامی گروه اقدام به قتل قذافی است. است
بمبی را زير اتومبيل  1996اعضاء گروه رزمنده اس�می در سال 

گروه ھمچنين از پايگاھش در کوھستان دست . حامل قذافی انداختند
. به عمليات چريک گونه بر عليه نيروھای امنيتی رژيم زده است

بخشی از گروه برای مبارزه با رژيم حاکم برليبی و برعليه منافع 
 غرب در سراسرجھان با القاعده ھم پيمان شدند

جورج تنت رئيس سازمان سيا در برابر سنای  2004در سال 
برای امنيت [آمريکا گزارش داد که يکی از ب�فصل ترين خطرھا 

از سوی گروه ھای بين المللی کوچکتر افراطی سنی ] ايا_ت متحده
گروه رزمنده اس�می . است که از پيوندشان با القاعده سود برده اند

شود که مصر  گفته می«. (ھاست ليبيائی در زمره اين گروه
 17، وال استريت جورنال، “شورشيان ليبی را مسلح کرده است

در روزھای اخير مقامات ليبيائی اسناد امنيتی ای ). 2011مارس، 
اند که تفصي�تی را در مورد سوفيان الکومی که گغته  را پخش کرده

شود راننده اوساما بن _دن بوده است و ھمچنين در مورد  می
امارت «شود در ايجاد يک  رزمنده ديگری بدست ميدھد که گفته می

درنا به عنوان . در درنا، در شرق ليبی شرکت داشته است» اس�می
زادگاه بخش بزرگی از بمب گزاران خودکشی کننده شھرت دارد، 

 . ھمچنين شديدأ مخالف قذافی است

اين گروه از اقدام خود برای به قتل رساندن قذافی  2009در سال 
حکومت . عذر خواھی کرد و پذيرفت که اسلحه را زمين بگذارد

» اص�ح و توبه«بسياری از اعضاء اين گروه را برمبنای برنامه 
شايان ذکر . که سيف ا_س�م قذافی مبتکر آن بود از زندان آزاد کرد

است که گروه رزمنده اس�می موجوديت خود را در جريان شورش 
در بن غازی برعليه حکومت قذافی  1995مسلحانه ايکه در سال 

در جريان اين شورش تعداد زيادی از . سازمان داد رسمآ اع�م کرد
اع�ميه موجوديت اين گروه و اع�ميه ھای . طرفين به قتل رسيدند

بعدی آن توسط ليبيائی ھای بازگشته از افغانستان که انگليس به 
مشارکت . ھا پناھندگی سياسی داده بود در لندن صادر شده است آن

حکومت انگيس در فعاليت ھای گروه رزمنده اس�می برعليه قذافی 
ھای فراوانی  و پشتيبانی مالی انگليس از اين گروه موضوع بحث

به ھر حال، پشتيبانی مالی بن _دن از اين گروه اھميت . بوده است
شود که او برای ھر رزمنده ای  گفته می. بسيار بيشتری داشته است
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کودتای بدون خونريزی معمر قذافی در ليبی در اول سپتامبر 
بر عليه ادريس شاه، توطئه ھای بسياری را بر عليه حکومت 1969

از سوی سلطنت طلبان، از سوی موساد اسرائيل،  -او به دنبال آورد
از سوی سرخوردگان فلسطينی، دستگاه امنيت سعودی، از سوی 
جبھه نجات ملی ليبی، از سوی کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی، از 
سوی دستگاه جاسوسی انگليس، توسط حم�ت ايا_ت متحده و از 

الجماعت «تر، از سوی گروه اس�می القاعده مانند به نام  ھمه جدی
 . »ا_س�ميت المقاتله به ليبيا

ايا_ت متحده و اسرائيل شورشيان ليبيائی را در برخی از 
نشريه پاريسی افريکن . داده اند کشورھای افريقائی آموزش می

گزارش می دھد که ايا_ت متحده و  1989ژانويه  5کنفيدنسيال در 
اسرائيل مجموعه پايگاه ھائی را در چاد و کشورھای مجاور برای 

ھا را دستگير  شورشی ليبيائی ای که ارتش چاد آن 2000آموزش 
جھه «کشور چاد پايگاه اصلی اين گروه، . اند کرده بود تأسيس کرده
اسناد رسمی ايا_لت متحده نشان . ، بوده است»ملی برای نجات ليبی

دھد که بودجه جنگ مخفی شورشيان مستقر در چاد را عربستان  می
کرده  تأمين می] اشغاال شده[سعودی، مراکش، اسرائيل و عراق 

سعودی، در يک مورد، به يک گروه مخالف، يعنی جبھه ملی . اند
که ھمچنين ار سوی سازمان جاسوسی فرانسه و (برای نجات ليبی، 

. ميليون د_ر پرداخت کرده است 7، )سازمان سيا پشتيبانی می شود
اما يک نقشه برای قتل قذافی و بدست گرفتن حکومت در سال 

سال بعد پرزيدنت ريگان از مصر . خنثی و در ھم کوبيده شد 1980
درخواست کرد که به ليبی حمله و حکومت آن را سرنگون کند، اما 

واشينگتن پست، اين برنامه را در . مبارک از اين کار خوداری کرد
ريچارد کيب، . (پس از مخالفت کنگره با آن، افشا کرد 1985اواخر 

 ") جنگ سری برعليه ليبی، مديا لنز.«

جبھه ملی برای نجات ليبی جزو شرکت کنندگان در کنفرانس ملی 
انگيس، . در لندن تشکيل شد 2005مخالفان ليبيائی بود که در سال 

نيز، به جبھه ملی برای نجات ليبی ومخالفان ليبيائی کمک مالی می 
در ايا_ت متحده  2007اين جبھه کنگره ملی خودرا در جو_ی . کند

و مرگ غير نظاميان از طريق » شقاوت ھا«گزارش .تشکيل داد
جبھه، . گروھی درواشنگتن برای مطبوعات غربی ارسال می شود

ھمچنين مقاومت وعمليات نظامی را ھم از داخل و ھم از خارج 
کيث . نفت و امپراتوری در شمال افريقا. (ليبی سازماندھی می کند

 ). 2011مارس  2ھارمون اسنو، 

کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی ، که در برگيرنده جبھه ملی برای 
جبھه ملی برای . نجات ملی نيز ھست رھبری قيام را برعھده دارد

نجات ليبی ی که رھبری اصلی خشوتن ھا را در دست دارد، 

که در ميدان جنگ به قتل رسيده پنجاه ھزار د_ر به گروه رزمنده 
 ]2005تروريزم مانيتور مه، . [اس�می پرداخت کرده است

درھر صورت حکومت ھای امريکا، انگليس، و فرانسه اکنون 
ھمرزمان گروه رزمنده اس�می، که راديکال ترين عنصر در شبکه 

ھي�ری کلينتن در کنگره آمريکا . اند القاعده است، از آب در آمده
يوچی [“ .خطرات اين اتحاد نامقدس را مورد اذعان قرار داد

چرا عمليات سپيده اديسه محکوم به شکست : شيماتسو، حمله به ليبی
شود  به ع�وه، گفته می]. 2011مارس،  20است؛ نيو امريکن مديا، 

که مصر و عربستان سعودی از ھمان آغاز شورش با اجازه آمريکا 
.به شدت مشغول مسلح کردن و کمک به شورشيان ليبيائی بوده اند

و وال استريت  2011مارس،  7رابرت فيسک، ايندپندنت، [
 ]2011مارس  17جورنال

 

آرامی ھای  سپتامبر و نا 9قطر در پشت توطئه : نيوايچی شيماتسو
 اخير در جھان عرب

اعتراض کنندگان جوان دربنغازی، قاھره و تونس شايد متحير و 
احتما� سرخورده شوند که اميدھای دمکراتيکشان بازيچه دست 
نخبگان فرا محافظه کار عربی شده است که زيرجلکی از برآمد 

اس�مگرايان راديکال رزمنده ای در سراسر افريقای شمالی 
گزارشھای معتبر سازمانھای اط�عاتی . پشتيبانی می کرده اند

آمريکا در بردارنده شواھدی است حاکی از پشتيبانی دراز مدت 
قطر از برآمد اخوان المسلمين، القاعده و جھادگران رزمنده ای که 

روابط اين جريانھا با قطر که پس از . از افغانستان برمی گردند
رويداد نھم سپتامبر توسط پژوھشھای ضد تروريست برم� شده، 

اکنون که زرادخانه ھائی در يک کشور آفريقای شمالی بدست گروه 
رزمنده اس�می ليبيائی، وابسته گھگاھی به القاعده، افتاده نيازمند 

زرادخانه بسيارمجھز ليبی شامل مواد منفجره . بررسی مجدد است
. قدرتمند، دستگاه ھای پرتاب موشک وس�ح ھای شيميائی است

گروه رزمنده اس�می در ليست تروريستی وزارت خارجه 
 .امريکاست

به نظر مقامات اط�عاتی ايا_ت متحده، که توسط سی ان ان بازگو 
. شده، نگران کننده تر از ھمه، گم شدن س�ح ھای شيميائی است

الجزيره پس از اينکه در ابتدا از زبانش در رفت که اولين اعتراض 
ھا در ليبی توسط گروه رزمنده اس�می سازماندھی شده به سرعت 

ای بدست داد که  مشی خود را تغيير داد و شرح به شدت فيلتر شده
تصوير » اعتراضاتی مسالمت آميز«اين رويدادھا را به صورت 

مالی  اين شبکه تلويزيونی مستقر در قطر برای ماست. می کرد
سرباز در جريان قيام اين سناريوی عجيب  150کردن کشته شدن 

خودداری از «وغريب را پخش کرد که اين سربازھا به خاطر 
اين افسران مرموزسپس . توسط افسرانشان اعدام شده اند» جنگيدن

در حالی که توسط اعتراض کنندگان خشمگين محاصره شده بودند 
. باد ھوا شدند و به طرز معجزه آسائی پايگاه خود را تخليه کردند

» چرند«ھا را  يک تحليل گر اط�عاتی امريکائی اين گزارش رسانه
اين : خواند و در عوض اين توضيح واضحات را مطرح کرد

سربازھا در حمله مسلحانه رزمندگان جنگديده ای که از افغانستان و 
 . عراق برگشته اند به قتل رسيده اند

__________________________________________ 
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  ھای آدمی را دلتنگی

 خواند، ی میا باد ترانه
 روياھايش را 

 گيرد،  آسمان پرستاره ناديده می
 و ھر دانه برفی

 .ماند به اشكی نريخته می
 

   سكوت،
 سرشار از سخنان ناگفته است؛

 از حركات ناكرده،
 ھای نھان اعتراف به عشق

 .ھای بر زبان نيامده و شگفتی
 

 در اين سكوت،
 .حقيقت ما نھفته است

 حقيقت تو
 .و من

 

* * * 
  

 برای تو و خويش 
  كنم چشمانی آرزو می

 ھا را ھا و نشانه كه چراغ
  مان در ظلمات

 .ببيند
 

 گوشی 
 ھا را كه صداھا و شناسه

 مان در بيھوشی
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کيوان ستاره بود   
 

:ما از نژاد آتش بوديم  
 ھمزاد آفتاب بلند، اما

!با سرنوشت تيرۀ خاکستر  
 

:داد سوختيم عمری ميان کورۀ بی  
 او چون شراره رفت

.من با شکيب خاکستر ماندم  
 

ستاره شد کيوان  
 تا بر فراز اين شب غمناک

 اميد روشنی را
.با ما نگاه دارد  

 
 کيوان ستاره شد

گرفتگان تا شب  
.راه سپيد را بشناسد  

 
ستاره شد کيوان  

 که بگويد
 آتش

 آنگاه آتش است
 کز اندرون خويش بسوزد،

.وين شام تيره را بفروزد  
 

 من در تمام اين شب يلدا
 دست اميد خستۀ خود را

.گذاشتم ھای روشن او می در دست  
 

 من در تمام اين شب يلدا
 ايمان آفتابی خود را

.از پرتو ستارۀ او گرم داشتم  
 

:ستاره بود کيوان  
کرد با نور زندگی می  
.با نور درگذشت  

 
 او در ميان مردمک چشم ما نشست

 تا اين وديعه را
.روزی به صبحدم بسپاريم  

 
  1358خرداد  27تھران، 

)سايه. الف. ھـ (ھوشنگ ابتھاج    

 

*** 
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تُپل بودم، ولی صورتم دراز بود و بم . از آبادان که اومدم، تازه سر و صورتم تو آيينه پيدا شده بود

تو تھران خونۀ برادرم زندگی . _ی يه چيزی داشتم» مينو سال«کتابی و ھميشه يه عکس  گفتند کله می
خوابيدن، من خجالت  ھا اونا با ھم می ما يه اتاق داشتيم و برادرم زن داشت و چون شب. کردم می
 . . .آخه دوازده سالم بود. کشيدم می

جا يه رفيقی  خورده تو عکاسی کار کرده بودم، ولی اين آبادان يه. افتادم تو شھر دنبال کار روزا راه می
کردم  جارو پارو می. کرد مشغول شدم ای که اونم کار می پيدا کردم به اسم ايزدی و رفتم تو عکاسخانه

ھايی که  ھمۀ دلم به عکس زن. گرفتم آوردم و روزی پنج تومن ھم مزد می بردم و چای می و فرمان می
 .شون خانم روشن بود و مث روفيا خال داشت اسم يکی. کردن خوش بود تو عکاسخانه رنگ می

 
يه . دادن که کاغذ بخرم چند باری خرد خرد بم پول می. بعد از مدتی تو عکاسخانه ازم راضی شدن

ھا  خوزستانی. بچۀ خوبيه«: گفتند روزی ھم صد تومن تو کشو بود و من ندزديدم و شنيدم که می
 . . .» .جا بخواب ھا بيا ھمين شب«: بعد بم گفتن» ھمشون خوبن

 !را در اجرايی راديويی بشنويد» تجربه«داستان 
 

 
 

بود و ھمزمان مصادف با بيست » امير نادری«روزھا سالگشت شصتمين سال تولد  امسال و اين
او را از اھل سينما و دوستداران فيلم در ايران، از بزرگ تا . سالگی مھاجرت او از ايران

، جوانھای چند دھۀ »ساز دھنی«و » اميرو«ھای دور، با  ھای سال نوجوان. شناسند ھمه می کوچک، 
صادق «ی که »تنگسير«، و اھل کتاب و ادبيات ھم، شايد با »تنگنا«و » خداحافظ رفيق«پيش با 
 . قصۀ آن را نوشته بود» چوبک

 
ھای مھم فيلم در جھان، از ايران  يادمان باشد تا ھمين چند سال پيش، اگر فيلمی بود که در فستيوال

و » آب، باد، خاک«بود و از آنھا مث� يکی » امير نادری«ھای  گرفت، ھمانا فيلم آمده بود و جايزه می
 .شناسند ھای اھل فن ھم او را می پس غير ايرانی. »دونده«يا 
 
نه مثل آنچنان که . شناسيم، چون يکی مثل خودمان است شناسند و می را ھمه می» امير نادری«

اندر کار سينماست، دور از دسترس و ناپيدا، و نه خوشبختانه دچار و مبت� به ادا و   مرسوم قوم دست
 .اطوارھای ھنرمندانی از آندست که افتد و دانيد

 
پدر قبل از تولد او . رود شش ساله بوده که مادر از دست می. زده آبادان است زادۀ شھر نفت و تفت

ھايی که در  از آن بچه. کشد ای که مانده است قد می ھمراه با برادر بزرگتر، زير سايۀ خاله. رفته بود
فروشی جلوی در سينما و گرداندن بازار  تخمه. خوابند فقط می» خانه«شوند و در  بزرگ می» کوچه«

سياه و خريد و فروش بليط فيلم و کمی بعدتر کنترلچی سالن و با_خره آپاراتچی سينماھای آبادان، تا 
عليرضا «و آشنايی با    ھا آيد و کار و پادويی در عکاسخانه اينکه به ھمراه برادر به تھران می

 .که برادرش دستی در سينما دارد» دست زرين
 

غير از خود فيلم که اولين نمونه از نوع ديگر . ھا ھم بود»اولين«نوعی فيلم  ، به»قيصر«فيلم 
ھای امروز بسيار آشنا  سينمای ايران است، در ھمان چند دقيقۀ اول، روی تصاوير تيتراژش کلی نام

بھمن «و » جمشيد مشايخی«بازيگرانی چون . شد روزھا برای اولين بار ديده و شنيده می دارد که آن
که اولين » اسفنديار منفردزاده«شان بود، تا  که از تئاتر آمده بودند و اولين کار سينمايی» مفيد

ھمان چند . را ھم اولين بار در اين فيلم ديديم» عباس کيارستمی«نام . موسيقی متن فيلم را ساخته بود
 .ھای فيلم را گرفته بود را ھم، که عکس» امير نادری«و اسم . دقيقه تيتراژ اول فيلم کار او بود

 
ھو يکی پريد  ھا، يک تو گير و دار آماه کردن يکی از صحنه: که» مسعود کيميايی«نقل است از 

: گفتم» تونو من بگيرم؟ ھای فيلم خواييد عکس می. آقای کيميايی من امير نادری ھستم«: وسط که
 »خب، پس ششصد تومن بديد برم يه دوربين بخرم«: گفت. بگير

 
ست که بماند  سازد، خود حکايت مفصلی را می» خداحافظ رفيق«اينکه چطور بعدا اولين فيلمش، 

سينمای ايران   »ساخت ارزان«اولين فيلم » خداحافظ رفيق«فقط اين را دانسته باشيم که . برای بعد
را اولين فيلم  »قيصر«و ديگر اينکه اگر . فيلمی که با بودجۀ کم و حداقل امکانات تھيه شد . است

 .در سينمای ايران است» ضد قصه«، اولين فيلم »خداحافظ رفيق«بدانيم، » ضد قھرمان«
 
ھای  گرچه، در کارنامۀ فعاليت. و نيست ھم. نبود» نويس قصه«، ھر چه که بود، »امير نادری«

 .خورد چشم می ھنری او عنوان سه قصه نيز به
شماره [به چاپ رسيد » رودکی«و در ماھنامه  1355 ، که اول بار اسفند ماه سال »تجربه«يکی 

، و 1357، در سوم خرداد ماه » آيندگان ادبی«که در دومين شماره از » ساز دھنی«، بعد ]64ـ  65
 .ماه ھمان سال و باز در روزنامه آيندگان منتشر شد که در دی» طوری مرد شدم اين«با_خره قصۀ 

  
ساخت با » عباس کيارستمی«را بعدا اما » تجربه«. را قب� خودش ساخته بود» ساز دھنی«فيلم 

 .سناريويی مشترک با خود نادری و برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 
ای بر اين سه طرح ـ قصه، در  ، نويسنده و ھمشھری امير نادری، در نقدگونه»محمد بھارلو«

 :نويسد می» ھای خام تجربه«يادداشتی با عنوان 
 
ھا قائل باشيم، از زاويۀ ديد اول شخص  ھای امير نادری، اگر عنوان داستان برای آن داستان. . . «

نادری با توسل به محتويات . . . نويسی اند، به شيوۀ خاطره مفرد، شخصيت اصلی داستان، نوشته شده
تجربه اما حساس و پر شر و شور، ماجراھای  سواد و بی ذھن راوی ھر سه داستان، يک نوجوان بی

 . ھا حاکم باشد عنوان نويسنده بر داستان که ذھنيت خود او به آن کند، بی ساده و محدودی را روايت می
 

ھای بيرونی که از طريق  موضوع در ھر سه داستان، تجربيات درونی است، البته بر اساس واقعيت
جريان و . ای عينی د_نه طرز ساده گزارش و تصوير کردن عرضه شده است، با کيفيتی غريزی و به

نظر  سياق روايت از حيث سادگی و لحظات نازک و حساس و مشاھدۀ ناگھانی جزييات، کودکانه به
اگرچه ممکن است ما را . رسد؛ کمابيش مثل يک نقاشی کودکانه که کودک برای خود کشيده باشد می

 . . .ھای خود در شگفت کند در لحظاتی با سادگی شيرين و غرابت دريافت
 

گمان من  عنوان نويسنده، آدم مستعدی نبوده است به دھند که نادری، به ھا نشان می در واقع اين داستان
ای برای فيلم ھستند،  سرعت نوشته شده ھای به ھا و يادداشت ھای او در بھترين حالت طرح داستان

 . . .نقطۀ شروعی برای اين که تصورات و عواطف او ثبت شوند تا بعد به تصوير در آيند
 

رئاليسم نادری مبتنی بر اعتقاد به واقعيت عينی زندگی است؛ رئاليسمی که از راه مطالعه عينی 
آن چيزی است که ديده است، تاثيراتی است که آگاه و بيدار، . . . دست آمده است طبيعت مشھود به

 ». . .جذب کرده است، نه آن چيزی که ديگران دوست دارند ببينند
]171تا  169. ھای امير نادری، غ�م حيدری، ص معرفی و نقد فيلم: از کتاب[   
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 نظر سنجی در مورد جنبش کارگری
 شش نظرسنجی و گزارشی به جنبش 

 بخش اول

 

 ع و ھمکاران.مھران

در دو قسمت و ھ�ر (  در شش نظر سنجی که در پی :  مقدمه 
ھ�ای  آيد با کارگران در محي�ط می)  قسمت حاوی سه مصاحبه 

کارگری گوناگون با شرايط نسبت�ن م�خ�ت�ل�ف ام�ا در ب�ي�ش�ت�ر 
مواقع با پاسخ ھای نسبتن ي�ک�س�ان�ی در م�ورد ف�اک�ت�ورھ�اي�ی 

ت�م�ام�ی .  بنيادين در جنبش کارگری، به گفت و گو نشست�ه اي�م
. ھا در ش�ھ�ر رش�ت و ي�ا در اط�راف آن ھس�ت�ن�د اين کارگاه

ھنگامی که نتايج اين نظر سنجی را پيش از ان�ت�ش�ار ب�ه چ�ن�د 
فعال کارگری در شھرھای ديگر به ويژه تھران نش�ان دادي�م، 

ھای مطرح شده در اين نظر  اظھار داشتند بسياری از واقعيت
ھ�ا ب�ا ک�م�ی اخ�ت��ف ش�ب�ي�ه ب�ه اوض�اع ک�ارگ�ران و  سنجی
اي�ن .  ھای محل کار آنھا در جاھای ديگ�ر کش�ور اس�ت کارگاه

تواند پايه و نقطه عزيمتی ب�اش�د ب�رای  گزارش از واقعيت می
اق�ت�ص�ادی ک�ارگ�ران، -ھرگونه تحليل از وضع�ي�ت م�ع�ي�ش�ت�ی

در اين�ج�ا م�ا ب�ه .  سطح آگاھی و سطح مبارزات طبقاتی آنان 
ب�ه ب�اور م�ا .  پ�ردازي�م ی تحليل خود از اين م�وارد ن�م�ی ارائه

پاسخ ھای داده شده به پرسش ھا خود به زبانی صريح س�خ�ن 
توانن�د س�ط�ح آگ�اھ�ی و م�ب�ارزه را در م�ي�ان  گويند و می می

ھ�ا ب�اي�د ب�رای م�ا  اين پ�اس�خ.  بخشی از کارگران بازتاب دھند
ی ت�ح�ل�ي�ل�ی واق�ع�ی از  کمکی باشد تا بر اين اس�اس ب�ه ارائ�ه

ی کارگر دست يابيم و بتوانيم م�ب�ت�ن�ی  شرايط موجود در طبقه
بر آن راھکارھای خود، سبِک کار و بايدھا و نبايدھايم�ان را 

 ...ريزی کنيم تر تعريف و برنامه تر و دقيق ھر چه عينی

ھ�ا و ي�ا  بايد ال�ب�ت�ه تص�ري�ح ک�رد در بس�ي�اری از ک�ارخ�ان�ه
ھای کارِی مورد بررسی در اين نظر سنجی، کارگ�ران  محيط

به نسبت، از وضعيت خ�ود )  مطابق گفته ھای پاسخ دھندگان( 
 .تر بوده اند در مقايسه با ديگر کارگران راضی

اين نکته را ھم بايد افزود که مصاحبه شون�دگ�ان، اگ�ر خ�ود، 
ان�د ام�ا دس�ت ک�م دوس�ت�ی و آش�ن�اي�ی و  فعال کارگری نب�وده

ارتباطی نسبتن مداوم با فعا_ن کارگری و يا حداقل ي�ک�ی از 
 .اند ھای فعالين کارگری داشته تشکل

 89اسفند  -ع و ھمکاران .مھران

 

 کارخانه سبحان -1

 

ی وضعيت کن�ون�ی آن - تان چيست؟ لطفن درباره اسم کارخانه
 .توضيح دھيد

 350-370اسم کارخانه داروسازی سبحان است که ح�دود  -
يک تعداد کمی ھم در دف�ت�ر .  کارگر و مھندس و کارمند دارد

 15کارخانه قبل�ن ت�ح�ِت پ�وش�ش ب�ن�ي�اد .  تھران مستقر ھستند
خرداد بوده اما اخيرن قبل از عي�د چ�ون ت�ع�دادی ب�ه ع�ن�وان 

اند احتمال�ن ا§ن ب�اي�د ت�ح�ت پ�وش�ش - نمايندگی رھبريت آمده
ھ�ا را ق�دری اض�اف�ه  اوايل فروردين ھم حق�وق.  رھبری باشد
در اي�ن ک�ارخ�ان�ه اغ�ل�ب .  ھ�زار ت�وم�ان 50-60کردند حدود

سال س�اب�ق�ه  25ھای قديمی بودند که بعدن بيشترشان با  کارگر
 5بازنشست شدند و رفتند بيرون و فرزندانش�ان ب�ا پ�رداخ�ت 

ميليون تومان از سنوات در کارخان�ه ب�ه ص�ورت ق�راردادی 
يعنی ھمان ش�راي�ط�ی ک�ه پ�درش�ان داش�ت�ه را .  استخدام شدند

. دارند اما از نظر حقوق حداقل دستمزد را دريافت م�ی ک�ن�ن�د
بيشتر پ�رس�ن�ِل ک�ارخ�ان�ه را ا§ن ن�ي�روھ�ای ج�وان تش�ک�ي�ل 

اغلب حقوق کارگ�رھ�ا دو روز ق�ب�ل از پ�اي�اِن م�اه .  دھند می

 .نه دنبال چنين چيزھايی نيستند -

ھايی مثل کميته ھماھنگی، کمي�ت�ه  آيا ھمکاران شما از تشکل -
پيگيری، اتحاديه آزاد، کانون مداف�ع�ان و ش�ورای ھ�م�ک�اری 

 اند؟ چيزی شنيده

ھای کارگری خ�ودم�ان  چيزی که ا§ن در بخش.  نه متاسفانه -
ش�ود ف�وت�ب�ال - اش سوال می کنيم يا صحبت می- اغلب درباره

از ھر چيز ديگری به عنوان شورا و اتحاديه و نماي�ن�ده .  است
ول�ی خ�وب .  اط�عی ندارند چون مواردی ھم ديده نشد...   و 

س�ال پ�ي�ش ک�ه وض�ع ج�ام�ع�ه  7-8با توجه به اين، نسبت به 
تغيير کرده و کارخانه ھم کام� سکوت بود و کس�ی ح�ت�ا از 
دوست وھمکار حرفی نمی زد، ا§ن بعد از ان�ت�خ�اب�ات م�ث��ً 
سر ميِز ناھار کارگرھا ھم بحث خ�ودش�ان را در ارت�ب�اط ب�ا 

 .اوضاِع جامعه دارند

 ی شما با کارگراِن ديگر ارتباط دارند؟ آيا کارگران کارخانه -

 .فقط به صورت فاميلی و دوستی -

خ�ب�ر  88و  89آيا کارگران از دو تا قط�ع�ن�ام�ه ک�ارگ�ری  -
 دارند؟

پ�رس�م م�ث�ل�ن  ھ�ايش�ان م�ی گاھی از سرپرس�ت.  خبری ندارند -
گويند از ھمه  اند؟ در جواب می کارگرھای شما در در چه حد 

 .خبرند-چيز  بی

 آيا از اول ماه مه روز جھانی کارگر آگاھی دارند؟ -

کنند و کارفرما يک پولی ھم ب�ه آن�ھ�ا  کارخانه را تعطيل می -
ول�ی دي�گ�ر کس�ی خ�ب�ری از .   دھد به عنوان اول ماه م�ه می

 .چيزی ندارد

اف�ت�د  آيا از اتفاقات کارگری که در س�ط�ح ج�ھ�ان ات�ف�اق م�ی -
 کارگرھای شما باخبر می شوند؟

ی  به جز فوتبال دغ�دغ�ه. تا جايی که من خبر دارم نه اصلن -
 .کنند يعنی اصلن اخبار جھانی را پيگيری نمی. ديگری ندارند

گيرند حداقل حقوِق وزارِت کار است يا  آيا دستمزدی که می -
 بيشتر؟

. گ�ي�رن�د کارگرھای قديمی که بيشتر از حداقل دس�ت�م�زد م�ی -
کارگرھای جديد ھم حداقل دستم�زد ب�ه اض�اف�ه م�زاي�اي�ی ک�ه 

مثلن امروز فيش اين دف�ع�ه را ک�ه .  شامل سود کارخانه است
 160-150دادند به ھر کارگر برای سه م�اه ت�ابس�ت�ان ح�دود 

 .رسد ھزار تومان می

 شود؟ خوب متوسِط حقوق ماھيانه چقدر می -

 .ھزار تومان 400حدود  -

اي�د ک�ه ح�رک�ت�ی اي�ج�اد  شخص شما تا حا_ راھنماي�ی ک�رده -
ک��ن��ي��د، ب��ح��ث��ی را راه ب��ي��ن��دازي��د، اح��ت��م��ال��ن اع��ت��راض��ی را 

 سازماندھی کنيد، يا ھر کار ديگری انجام دھيد؟

  .نه تا حا_ نه -

 کسی ديگری اين کار را کرده؟ -

 .نه -

ک�ن�د  سا_نه حداقل دستمزد را شورای عالی کار ت�ع�ي�ي�ن م�ی -
 دانند؟ کارگرھا اصلن اين را می

دانند که بعد از عيد، حا_ شايد به عنوان ش�ورای ع�ال�ی  می -
 .کند دانند که دولت حقوق را زياد می کار ندانند، ولی می

 

 80مورد ھم مزايای م�خ�ت�ل�ف�ی ح�دود  8الی  7رسد و سالی  شان می بدست
سالی چند ب�ار ھ�م اض�اف�ِه ت�ول�ي�د ک�ارخ�ان�ه را ب�ي�ن . دھند ھزار تومان می

ک�ار ان�د ک�ه در  نفر کارگ�رھ�ای پ�ي�م�ان 20حدود .  کارگرھا پخش می کنند
  .کنند کنند کار می بندی می بندی يعنی جايی که داروھا را بسته بخِش بسته

 وضعيت بيمه چطور است؟ -

 .ھمه بيمه ھستند -

 نوع استخدام چيست، آيا ھمه استخدامی اند؟ -

گ�ي�رد ب�ه ص�ورت ق�رارداِد  ھمه نه ولی ا§ن شرکت ني�روھ�اي�ی ک�ه م�ی -
. ب�ن�دن�د شان ق�رارداد م�ی قديمی ھا که رفتند بيرون با فرزندان.  ساليانه است

ولی وقتی نيروھای متخصص می گيرند اغلب به صورت قرارداد ساليان�ه 
 .است

 آيا ا§ن مطالبه مشخصی که کارگرھا دنبالش باشند وجود دارد؟  -

 .نه مطالبه مشخصی ندارند -

 ......ای ، مسئله ای حقوق عقب مانده -

از ل�ح�اظ ک�اری .  شرکت ھم�ه چ�ي�ز را م�ی دھ�د.  نه ھمه چيز عالی است
  .کارخانه دارد کار می کند و توليد ھم دارد

 آيا تشکل کارگری در کارخانه وجود دارد؟ -

ب�ع�د ب�ا .  ی کارگرھا وجود داشت يعنی شورا ب�وده قب� به صورت نماينده -
شان بود و از  حتی به يکی که بيخ دماغ.  مديريت جديد، آن شورا استعفا داد

ھای قديمی بود پول ھنگفتی داده شد ک�ه آن ش�خ�ص ھ�م رف�ت - الھی حزب
کرد اما ھر وقت  خواست کارگران را جمع می او ھر وقت دلش می. بيرون

 .چرخيد کاری به چيزی نداشت ھم که منافع به نفِع خودش می

 کارگرھا لزوم و ضرورت تشکيل تشکل را قبول دارند؟ -

ی کار ھم آمد ب�رای تش�ک�ي�ِل ش�ورای اس��م�ی ول�ی  ی اداره حتی نماينده -
نصِف کارگران ھم حاضر نشدند که رای بدھند ک�ه آي�ا ش�وراِی ک�ارگ�ری 

 خواھند يا نه؟ می

 خواستند يا نه؟ آيا تشکل بھتری می -

ی کارگ�ران از ق�ول م�دي�ري�ِت ش�رک�ت گ�ف�ت�ه ب�ود ک�ه ش�م�ا ھ�ر  نماينده -
خواھي�د م�ن ب�ه ش�م�ا  دھم، آن پولی که شما می ای داريد به شما می خواسته

چ�ي�ن  دھم و خودش شروع کرد و چند نفر را به ع�ن�وان ن�م�اي�ن�ده دس�ت می
ھايش را  ھا و کارگرھايی که با_خره می دانست حرف بين سرپرست.  کرد

ی کارگران که از نظر اداره ک�ار ھ�م  آنھا را به عنوان نماينده.  کنند رد نمی
  .گذارد ولی ا§ن به آنھا ھم وقعی نمی. قانونی بوده، انتخاب کرد

 اند؟ شايد اگر  به شورای اس�می رای ندادند دنبال شورای ديگری بوده -
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 .نه، وضعيت خوب است -

 طور است؟ ساعت کاری چه -

 .ھا ھم تعطيل است ساعت در ھفته پنج شنبه 44و  4:30تا  7 -

 دھند؟  آيا ع�وه بر حقوق مزايا ھم می -

 .اين اعدادی که گفته شد با مزاياست -

 طور است؟ مرخصی چه -

 خيلی کم -

 ی معوقه يا درخواستی در حال حاضر وجود دارد؟ آيا مطالبه -

. اخيرن بعد از عيد که ح�ق�وق اي�ن ق�در زي�اد ش�د.  اعتراضی که نه -
شد چ�ون ت�ورم  ھا می ولی کارگرھا اعتقاد داشتند که بايد بيشتر از اين

 . تومن خيلی کم است 303. خيلی زياد است

 به چه نحوی اعتراض کردند؟ -

آمدند با_ در قسمت اداری با مدير مالی صحبت کردند، او ھم گف�ت  -
 .کنند دست من نيست باز ھم به ما اع�م می

 بعد داستان اين جا تمام شد؟ -

ی  ش�ود در ک�ارخ�ان�ه نه بعد از ھر حقوقی که دوم ھر ماه واريز می -
. ق�در ک�م اس�ت ھ�ا اي�ن آيد که چرا ح�ق�وق ما يک سری مسائل پيش می

ال�ب�ت�ه در ح�د ص�ح�ب�ت .  مخصوصا آنھايی که در قسمت توليد ھستن�د
 .اين مسائل ھست- ی-درباره

 تشکل يا انجمن صنفی در کارخانه داريد؟ -

 ی کارگرھا فقط نماينده -

 اند؟ يعنی کارگرھا از اين وضعيت راضی -

خ�ي�ل�ی آدم .  فردی که نماينده ھست کارگرھ�ا خ�ي�ل�ی ق�ب�ول�ش دارن�د -
ھر قضيه کوچ�ک�ی .  زند ھايش را ھم می آرامی است اما بجايش حرف

آيد از ماسک يکبار مصرف گرفته تا تعطيل�ی ي�ا  که در توليد پيش می
 .کند کاری با مدير کارخانه صحبت می اضافه

 گيرد؟ حق کارگر را می -

 .بله در بيشتر موارد -

ان�د ي�ا  يعنی کارگرھا به يک چيزی مثل تش�ک�ل اص�ل�ن ف�ک�ر ک�رده -
 اند؟ چيزی درباره اش شنيده

 .ام من در جريان نيستم و چيزی نشنيده -

 شرکت پيمانکاری در کارخانه نداريد؟ -

 .نه -

 ارتباطی با کارگرھای کارخانه ھای ديگر داريد؟  -

 بله ، مث� با سبحان، بھورزان و داروسازی ھای ديگر -

 برای چه ارتباط دارند؟ فاميلی؟ -

 

 

 

شود ؟ و  دانند که جلسه با چه ماھيت يا جريانی تشکيل می آيا می -
 گيرند؟ شان تصميم می نشينند و برای چه کسانی می

اند، چيزی  ی ھم که تازه شروع به کار کرده- مخصوصا نسل جديد.  نه 
 .در اين باره نمی دانند

توانند در برابِر چ�ن�ي�ن چ�ي�زی ي�ع�ن�ی اف�زاي�ش  دانند که می اصلن می  -
دستمزد خودشان ھم تاثيرگذار باشند؟ چه نقشی ايفا کنند؟ يا فقط منتظ�ر 

 شود؟ نشينند که ببينند چه می می

ت�وان�ن�د  کنم ک�ه اع�ت�ق�ادی داش�ت�ه ب�اش�ن�د ب�ه اي�ن ک�ه م�ی من فکر نمی -
  .تاثيرگذار باشند

 اند؟ ی طرِح ھدفمند کردن يارانه ھا بحث کرده تا حا_ درباره -

و آن ف�رد  3گويند من شدم گ�روه  مث� می.  اند-اغلب فرم را پر کرده -
در کل ديگر اعتقادی به . ھست 3ی مجلس است ھم گروه  ھم که نماينده

 .اين قضيه ندارند

ھا، يعنی ھمان ح�ذف ک�ردِن  دانند که طرح ھدفمند کردِن يارانه آيا می -
 بخشی از سوبسيد؟

ای را  شان ملموس نيست که اين قضيه چه ف�اج�ع�ه اما ھنوز برای.  بله -
 .شود موجب می

 کنند که اين به اصط�ح طرح، ک�ھبرداری است؟ يعنی درک می -

خوب در جامعه ھس�ت�ن�د و اي�ن احس�اس را دارن�د ک�ه وض�ع ب�دت�ر  -
 .شود می

ی اعتراضاتی که ب�ع�د از ان�ت�خ�اب�ات ري�اس�ت - ھمکاران شما درباره -
جمھوری اتفاق افتاد، سوای رنگ و بوی حاکم بر آن ، ب�ه ط�وِر ک�ل�ی 

 کردند ؟ طور فکر می چه

نژاد بودند و او را به نحوی تاي�ي�د  ھايی که با سيستم بودند با احمدی آن -
. م�وض�ع ب�ودن�د ي�ع�ن�ی ب�ی.  ولی اکثرن با ھيچ جريانی نبودند. کردند می

ت�ح�ل�ي�ل�ی ھ�م .  ور و سِرشان به کاِر خ�ودش�ان ب�ود ور نه آن يعنی نه اين
موضعی نداشتند .  نداشتند که مثلن بفھمند اين دعواھا دعواھای ما نيست

ی  ولی جريان کارگری در ک�ارخ�ان�ه.  بحث نبوده.  شد اصلن عنوان نمی
. ما طوری است که کارگرھا حتا نسبت به خودشان ھم اع�ت�م�اد ن�دارن�د

نفری اگر حقوق يک کارگری زياد شود آن ج�م�ع  5مث�ً در يک بخش 
ش�ان ب�ا ھ�م  ھ�ايش�ان و ارت�ب�اط ي�ع�ن�ی ح�رف.  افتند به جان يک�دي�گ�ر می

شاي�د در ح�د خ�ي�ل�ی . ھايشان را به ھم بگويند صميمانه نيست که حرف
مگر در ھمان چن�د روزی ک�ه ج�و ي�ک .  خصوصی وجود داشته باشد

ھ�ای  ب�ع�د از آن ح�ت�ی ب�ي�ن روش�ن�ف�ک�رھ�ا ک�ه ب�چ�ه.  مقداری ب�از ب�ود
تحصيلکرده، ليسانس و فوق ليسانس و  دکتر و اينھا ھستند ھم ، دي�گ�ر 

 .ھا فراموش شده است آن بحث

 يعنی بين کارگرھا  در اين دوره اتفاق خاص نيفتاد؟ -

 .نه -

 :کارند کدام رسانه بيشتر طرف�دار دارد بين کارگرھايی که با شما ھم -
VOA, BBC  می، فارسی وان، کوم�ل�ه، ک�ارگ�ر ت�ی�جمھوری اس ،

 کنيد؟ شما چه برداشت می........ . وی

ھ�ا ک�ه  در س�ط�ِح ت�ح�ص�ي�ل�ک�رده.  دانم نمی.  کنند آنھا چيزی عنوان نمی -
م�ث�ل�ن اول .  کنن�د چ�ي�زھ�اي�ی ھس�ت حقوق و مزايای زيادی دريافت می

را ھمين  VOA رسانه ھم.  ا_ن ديگر کنار کشيدند.  جنبش سبزی بودند
 .کنند ھای کارگری عنوان نمی بخش. بينند گروه می

توانيد تحليل بکنيد که از بين م�وس�وی، خ�ات�م�ی و  به طور واضح می -
رفسنجانی و کروبی کارگرھا  برای کدام يک ارجحي�ت خ�اص�ی ق�ائ�ل 

ھ�ا ھ�م  پذيرند؟ البته ممکن است بعضی شوند؟  يا احمدی نژاد را می می
به طور عمومی نسبت به اين چھ�ار پ�ن�ج .  اصلن موضعی نداشته باشند

 توانيد نظری بدھيد؟ نفری که نام بُردم می

 

 .کنند نسبت به آن چھار پنج نفر نه ، اما احمدی نژاد را مسخره می -

ھ�ای دي�گ�ر را  که يکی از آن کنند يعنی اين احمدی نژاد را مسخره می -
 قبول دارند؟

 .نه -

ھ�ای دي�گ�ر ب�ا ک�ارگ�رھ�ای  آيا اعضای کم�ي�ت�ه ھ�م�اھ�ن�گ�ی ي�ا تش�ک�ل -
ی شما ارت�ب�اط�ی دارن�د ک�ه آن�ھ�ا را نس�ب�ت ب�ه  م�ط�ال�ب�ات و  کارخانه

 شان آگاه کنند ؟ حقوق

اش را  من ھستم که بايد اين مسائل را بِبَرم در کارخان�ه ام�ا م�وق�ع�ي�ت -
 .نديدم

 طور؟ اند، از لحاظ جنسيتی چه ترکيبی که گقتيد بيشتر جوان -

ھ�ای  در قس�م�ت.  ھای توليدی م�رد ھس�ت�ن�د در بخش. بيشتر مرد ھستند -
 .اند بندی و اداری خانم بسته

 طور؟ ساعاِت کار چه -

 .ھا ھم تعطيل است پنجشنبه 3:45صبح تا  7از  -

 طور؟ اضافه کار چه -

 ھا مگر در بعضی بخش. اضافه کار قطع شده -

وقتی اضافه کار قطع شد کارگ�رھ�ا ن�اراض�ی ن�ب�ودن�د؟ ي�ع�ن�ی ھ�م�ي�ن  -
 دستمزد برايشان کافی بود؟

ھ�ا ھ�م  در بعض�ی قس�م�ت.  ھا ناراضی بودند اما اعتراضی نشد بعضی -
 .بيمه ھم کامل پرداخت می شود. ھا راضی بودند مثلن خانم

 

 کارخانه داروسازی گي�رانکو-2 

 

 اسم کارخانه؟ -

 .داروسازی گي�رانکو که مالکيت آن خصوصی است -

 طور است؟ ی کارگران چه وضعيت بيمه -

 .اند ھمه بيمه -

 طور است؟ وضعيت استخدامی چه -

اش ک�م  چون ت�ع�داد پ�رس�ن�ل.  اند به جز چند نفر که قديمی.  اند قراردادی -
 .اند جز چند نفر بقيه قراردادی. است

 چه تعداد کارگر دارد؟ -

 .تا 47

 متوسط حقوق ماھيانه چقدر است؟

 .به با_ 350000از  -

 طور است؟ ترکيب جنسيتی چه -

در قسمت بسته بندی و اداری چند خانم ھس�ت .  ھم آقا ھست، ھم خانم  -
 اما بيشترشان آقا ھستند

ط�ور اس�ت؟ درح�ال ت�ول�ي�د؟ي�ا  وضعيت کارخانه از ن�ظ�ر م�ال�ی چ�ه -
 ورشکستگی؟

19ادامه در صفحه   

نظر سنجی در مورد جنبش 
 کارگری
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  روشنگر

 !متعلق به شماست

 با پشتيباني مالي خود

به ادامه انتشار روشنگر ياري  

 !رسانيد

19 

 

 

 

ی داروس�ازِی  چ�ون ک�ارخ�ان�ه.  ارتباط کاری  - 
کوچکی است خيلی از پرسنل باتج�رب�ه س�ب�ح�ان 

اند در کارخانه و ا§ن خيل�ی از ک�ارھ�ا را - آمده
دھند ولی در مورد بخش کارگ�ری م�ن  انجام می

 .اط�ع ندارم

 درباره کميته ھماھنگی چيزی می دانند؟   -

يکبار سرھمين قضيه اول ماه م�ه ک�ه ب�ع�د ب�ا  -
دخالت پليس خيلی شلوغ شد بود شايد اسم�ش را 
شنيده باشند و نسبت به آن ان�گ�ي�زه ي�ا احس�اس�ی 

 .داشته باشند

اول ماه مه اصلن برگزار م�ی ش�ود؟  ھس�ت؟  -
 نيست؟

ی  اول ماه مه تعط�ي�ل اس�ت و م�ث�ل ک�ارخ�ان�ه -
  .دھند سبحان پولی ھم می

ج�ن�ب�ش  88-89آيا کارگرھای شما از قطعنامه  -
 ھای کارگری خبر دارند؟

 .کنم خبر ندارند فکر می -

از اخبار جھانی مربوط به ک�ارگ�رھ�ا ب�ا خ�ب�ر  -
 ھستند؟

ک�ن�ن�د  ن�گ�اه م�ی VOA,BBC تعداد کسانی که -
 .زياد است

شما خودت ھيچوقت س�ع�ی ک�ردی چ�ي�زی را  -
پيش ب�ب�ری ؟ ح�رک�ت�ی راه ب�ي�ن�دازی ح�رف�ی ، 

 اعتراضی؟

ف�ق�ط در .  ام نه  چون تازه به اين کارخانه رفته -
اين حد که صحبت کنيم بيشتر متوجه ش�وم آن�ھ�ا 

يا در . تا ھمين حد است. کنند طوری فکر می  چه
مورد مسائِل روز صحبت می کنيم که کل�ن ب�اي�د 

ماه است که  8اش  اعتماد ايجاد کنم چون من ھمه
 .آنجا ھستم

دانند اسفند ماه توسط شورای عال�ی ک�ار  آيا می -
 افزايش دستمزد اتفاق می افتد؟

ت�وم�ان اع��م ش�د  303گفتم که آن موق�ع ک�ه  -
شان در چه حد بود، فکر می کردند ک�ه  اعتراض

ت�وان�د ک�اری ب�رايش�ان  قسمت مالی کارخانه م�ی
 .دانستند که قضيه دست کيست بکند نمی

ی ھدفمند کردن يارانه ھا اصلن ب�ح�ث�ی  درباره -
 شان ھست؟ بين

دانند مثلن م�وق�ِع ن�اھ�ار ي�ا  چرا  بيشترشان می -
کنند، م�ی دان�ن�د  صبحانه درمورد آن صحبت می

که جري�ان�ش چ�ي�س�ت و چ�ه اج�ح�اف�ی دارد در 
 .شود حقشان می

ھ��ای  ی اع��ت��راض��اِت ان��ت��خ��اب��ات و آدم درب��اره -
 دروِن حکومت احمدی نژاد چه نظراتی دارند؟

خ��ي��ل��ی ھ��ايش��ان از اح��م��دی ن��ژاد در ب��خ��ش  -
کارگری متنفرند و مسائل مرب�وط ب�ه او را ھ�م 

 چه در تلويزيوِن ايران و چ�ه در.  کنند دنبال می
BBC,VOA . ھا ھم فکر می کنند اگ�ر  و خيلی

ي�ع�ن�ی ب�ه اي�ن .  شان بھتر ب�ود آمد برای موسوی می
اند که احمدی نژاد به عنوان ي�ک ف�رد،  باور رسيده

 و   bbc ھايی مثل ی ايران را در بين رسانه چھره
voa کند خراب می. 

ھايی مثل کميته ھماھنگی ، کميته پي�گ�ي�ری  تشکل -
ی شما برای تشکل ياب�ی ت�اث�ي�ری  در کارخانه...  و 

 داشته؟

 .نه -

 طور است؟ وضعيت قراردادھا چه -

قراردادھا بستگی به خ�وِد ف�ردی دارد ک�ه ق�رار  -
 3ممک�ن اس�ت .  بستگی به ُمعرف دارد.  است بيايد

 .ماھه و يک ساله باشد 11ماھه ،  6ماھه ، 

 طور؟ داريد؟ قرارداِد سفيد امضا يا يک ماھه چه -

 .نه نداريم -

 اند؟ ھزار تومان ھم معترض 400آيا به حقوق  -

گويد کدام کارخان�ه  مدير مالی کارخانه ھميشه می -
دھ�د؟ اي�ن�ج�ا را ب�ا  طوری سِر وقت ح�ق�وق م�ی اين

 .بايد راضی باشيد. جاھای ديگر مقايسه کنيد

 

 
 

 

 

 

 

 

18ادامه صفحه   

 

، پس از سفر  اوزدن از زنان اس�مگرای ترکيه  ربيعه
  ايران مشاھدات خود را در چ�ارچ�وب ک�ت�اب�ی ب�ه  به

او در کتاب خود نوشت�ه .  است  تحرير در آورده  رشته
اصول   است که در ايران از اس�م خبری نيست، بلکه

به ن�ام اس��م   و قواعدی حکومتی در جريان است که
 .   اعمال می شود

رمض�ان   ، حاصل سفر م�اه» ھای تھران  ملکه« کتاب 
  ربيع�ه.  ايران است  اوزدن کازان به  ربيعه ٢٠٠۶سال

  اوزدن کازان نامزد سابق محمد علی آغ�ج�ا اس�ت ک�ه
در جريان سوء قص�د ت�روريس�ت�ی ١٩٨١ی مه ١٣در 

جان پاپ ژان پل دوم، در رم دستگي�ر ش�د   نافرجام به
 .   شھرتی جھانی دست يافت  و به

    »الگوی سراب«

خ�ود از اس��م�گ�راي�ان ت�رک   خانم اوزدن کازان ک�ه
  اي�ران را در م�ق�دم�ه  محسوب می شود، دليل سفر به

: ب�ي�ان م�ی ک�ن�د اي�ن گ�ون�ه»  ھ�ای ت�ھ�ران ملکه« کتاب 
ب�رای اس��م�گ�راي�ان  ١٩٧٩ايران در پ�ی ان�ق��ب « 

و اکنون بسياری از زن�ان   الگويی تبديل شده  جھان به
مسلمان خارج از ايران، در حسرت زندگی در اي�ران 

 »   .ايران بروم  به ھمين دليل تصميم گرفتم به. ھستند

وافر اين زن مسلمان برای زن�دگ�ی در   شوق و ع�قه
م�ی »  ال�گ�وی س�راب« اي�ن�ک آن را   ک�ه  کشوری که
 .   روز دوام آورد  شبانه ٢٠خواند، تنھا 

زبان ھای انگليس�ی و   به  که» ھای تھران ملکه«کتاب 
،  ژوئ�ي�ه  ، م�اه مي�دی آي�ن�ده  ، در ماه شده  ترکی نوشته

منتش�ر م�ی   ابتدا در ايتاليا و سپس در آمريکا و ترکيه
 . شود

ب�ا گ�ف�ت و   اوزدن کازان مشاھدات خود را که  ربيعه
اوضاع زنان اي�ران ب�ا   ای و مقايسه گو با زنان صيغه

چراغی می دان�د   است،  زنان مسلمان در ترکيه ھمراه
می تواند افرادی مثل او را روشن سازد تا نس�ب�ت   که
تصوير ذھنی خ�ود از اي�ران ب�ي�ش از اي�ن دچ�ار   به

 . نشوند  اشتباه

خانم اوزدن کازان در بخ�ش�ی از ک�ت�اب خ�ود م�ی    
جوانان ايرانی در پارتی ھا و مناس�ب�ت ھ�ای « : نويسد

مختلف، مشروبات ال�ک�ی را م�ث�ل آب مص�رف م�ی 
  اس�ت ک�ه  او می نويسد شخصا مش�اھ�ده ک�رده.  » کنند

زنان و مردان اي�ران�ی در اي�ن پ�ارت�ی ھ�ا ب�ه ش�ي�وه 

 .   اند ھاليوودی، عشق بازی کرده

 

 !!    پيشنھاد صيغه به نويسنده ترک 

 

است ک�ه   اوزدن کازان يک شب پس از افطار ديده
د_ر خ�واس�ت�ار  ۵٠٠درب�راب�ر   مردی سال�خ�ورده

، يا آن طور که او م�ی ن�ويس�د  کردن او شده  صيغه
يک شب ھمب�س�ت�ری در ب�راب�ر پ�ول و خ�وان�دن « 

ل�ح�اظ   را به  اين عمل خرد کننده  جم�تی عربی که
او   ، ت�وس�ط پ�ي�رم�ردی ب�ه» می ک�ن�د  قانونی توجيه
 .   است  پيشنھاد شده

 

اوزدن کازان در ب�خ�ش دي�گ�ری از ک�ت�اب   ربيعه
م�ی خ�واھ�م ظ�ل�م و « :  ھای تھران می نويسد  ملکه

. زورگويی ھای رژيم اس�می ايران را افش�اء ک�ن�م
  آن�چ�ه.  اما دقت کنيد زورگويی اس�م را نمی گ�وي�م

ام، اس�م مو_نا است، اس�می  من از اس�م آموخته
م�ردم ج�ھ�ان و   عشق، صداقت، دوستی با ھمه  که

 » .اس�م رژيم ايران  می دھد، نه  آزادی را ارائه

 

زن�ان   در اس�م ھمبستری يک شبه« :  او می نويسد
 »   .، وجود ندارد برای پول با مردان بيگانه

پ�ر از )  اي�ران( اي�ن�ج�ا « :  اوزدن م�ی اف�زاي�د  ربيعه
 »   .تضاد و درام است

زندگی خ�ود تص�م�ي�م   چرا زنان ايرانی برای نحوه
: نمی گيرند و ھيچ اختياری ندارند؟ او م�ی ن�ويس�د

ھر جايی بخواھم زن�دگ�ی م�ی   من اينجا در ترکيه« 
زن�ان م�ی گ�وي�ن�د چ�را   کنم، اما در ايران حتی ب�ه

 »   .ای اينجا نشسته

اس�مگرای ترک در پايان کتاب  خ�ود   اين نويسنده
اس�می وجود ن�دارد، )  ايران(در آنجا «: می نويسد

 »   .من ديدم اصول و قواعد سياسی بود  آنچه  بلکه

ھ�ای  م�ل�ک�ه« ک�ت�اب   ھ�ای ت�رک�ي�ه گزارش رسانه  به
  زبان ھای انگليسی و ترک�ی ن�وش�ت�ه  به  که»  تھران

، اب�ت�دا در  ژوئ�ي�ه  ، م�اه مي��دی آي�ن�ده  ، در ماه شده
 .منتشر می شود  ايتاليا و سپس در آمريکا و ترکيه

-----------------------------------------------
-- 

بنظر می آيد خانم اوذدن کازان که سی س�ال ط�ول 
کشيده است که پی به ماھيت اس�م نوع ج�م�ھ�وری 
اس�می ببرد، حداقل سی سال ديگر ھ�م ن�ي�از دارد 
که ھواداران مو_نا ھم به ق�درت ب�رس�ن�د ت�ا ش�اي�د 
ايشان با تجريه آنان، بتواند سرانج�ام پ�ی ب�ه اص�ل 
. قض�ي�ه اس���م ف�ارغ از ان�واع گ��ون�اگ�ون��ش ب�ب��رد

اميدواريم که ايشان عمر کافی برای چني�ن ت�ج�رب�ه  
 روشنگر .   _ک پشتی را پيدا کند

 

*** 

 

 

 نظر سنجی در مورد جنبش کارگری !در ايران از اس3م خبری نيست

 کا نال تلويزيون افغان
 برنامه ھای سيامک ستوده

 :ساعات پخش برنامه ھا
ھر ھفته  شنبه ھا از ساعت   

به وقت  3تا ساعت  2
 واشنگتن

     7و يکشنبه ھا از ساعت   
 8تا   

 شب به وقت ايران
 



 

 

     2011شمارۀ  چھل وپنج اپريل  .  سال چھا رم  .  ماھنامۀ روشنگر   

اين مدت زمان، ب�ي�ش�ت�ر از اي�ن .  ای دست بدھی، تمام زندگی را باخته
. دھ�ی نيست، ھمين قدر است، درست مثل زمانی که ت�و از دس�ت م�ی

ت�و .  ای ادامه بده، با ت�م�ام�ی مش�ک��ت�ش يک راھی را که انتخاب کرده
شايد دست .  کندرھا  خطری تو را تھديد نمی.  توانی برنده شوی فقط می

ھ�ا  ھا پائين بيائی، از پ�ل�ه ھا از پله آخر سقوط کنی، که بعد از اولين قدم
 . شايد ،نه، بلکه يقيناً   به پائين پرت شوی،

کنی ، درا باز ک�ن، پش�ت اي�ن درھ�ا  نمی اگر اينجا درون راھروھا پيدا
آن با_ ھم چيزی پيدا .  کنی، يک طبقه ديگر وجود دارد چيزی پيدا نمی

 . ھای جديد خيز بردار وبپر، بسوی پله. نکردی، اين ھم آخر دنيا نيست

ھا ھم ح�رک�ت�ش�ان  ای، پله گرفتن را فراموش نکرده تا زمانی که تو اوج
ھا ھ�م ب�ط�رف  ی تو، پله گيرنده ھای اوج در مقابل گام.  قطع نخواھد شد

 .کنند با_ رشد می
  

آن ب�ا_ ھ�م .  کنی، يک ط�ب�ق�ه دي�گ�ر وج�ود دارد درھا چيزی پيدا نمی
خيز ب�ردار وب�پ�ر، بس�وی .  چيزی پيدا نکردی، اين ھم آخر دنيا نيست

 . ھای جديد پله
ھا ھم ح�رک�ت�ش�ان  ای، پله گرفتن را فراموش نکرده تا زمانی که تو اوج

ھا ھ�م ب�ط�رف  ی تو، پله گيرنده ھای اوج در مقابل گام.  قطع نخواھد شد
 .کنند با_ رشد می

  

 

 

 زنترانه ای از جان لنون              

 

 زن فرودست ترين دنياست
 آری چنين است

..بينديش و کاری کن  
 مجبورش می کنيم که صورتش را رنگ کند

 و برای مان برقصد
 اگر نخواھد برده باشد می گوييم دوست مان ندارد

 اگر واقعی باشد می گوييم ادای مردان را در می آورد 
 او را مدام تحقير می کنيم 

 اما چنين می نماييم که روی سرمان جا دارد
.. 

20 

***** 

19 

 

کفشھای زن با پينه ھای نارنجی و سرخش، پشت سنگ ھای که 
جاده را سنگ�خی ميساختند به زحمت کشيده ميشدند، ب�ق�چ�ه ای 
سرخ گل سيبی که از گوشه ای کبود چادری پر چ�ي�ن�ش ب�ي�رون 
زده بود دست بدست با او راه ميرفت ، در چش�م ان�دازش ھ�م�ه 
سنگ بود و بازھم سنگ بود، و ميگفتی جِزِ◌ء ب�رگ�ھ�ای پ�اي�ي�ز 
زده ای درخت چناريکه دست باد اينجا و آن�ج�ا پ�راک�ن�ده ب�ود و 
زنيکه در چينھای چادری اش گم شده بود، ھيچ چ�ي�زی ب�ه اي�ن 

و ھمين منظر که اين ھ�م�ه .  حوالی سنگی و سرد روح نميبخشيد
سنگ را در امتداد نگاھش انداخته بود، با س�ردی اش ب�اي�گ�ان�ی 
حواسش را مه آلود ميساخت و حس ماليخولي�اي�ی ای را ک�ه از 
ديرگاھی در او خوابيده بود بيدار ميکرد، حس اين را ک�ه زن�ده 
ھست يا نه؟ و حال اين غريزه ای م�رگ�ب�و در ض�رب�ان چ�ھ�ار 
بندش که از نو به شمارش افتاده بودند پيچيدن ميگرفت و بعد ب�ا 
دلھره ای گنگی در ھم ميآميخت، در حرکاتش جاری ميگشت و 

ای را در ص�ح�ن�ه »  پانتو مي�م « درست مثل تياترستی که نقش 
ای به نمايش بگزارد پاھايش را محکم به سن�گ�ھ�ای زي�ر پ�اي�ش 
کوبيد، انگار ميخواست با اي�ن پ�ای ک�وب�ي�دن ب�ه ن�وع�ی اع��ن 

اما، ميگفتی با اين ھم باورش را نشناخت چندقدم . موجوديت کند
بعقب برگشت و درست مثل اينکه کسی مخاطبش ب�وده ب�اش�د،ب�ا 
صدای که سرشار از ترديد و شک بود ف�ري�اد کش�ي�د ، ک�ل�م�ات 
فريادش با زوزه ای باد ھای دوره گرد گ�ره خ�ورن�د و ب�ع�د ب�ه 

 :گوش خودش رسيدند

 ــ اگر زنده ام پس زنده گی کو؟

از آنچه که از زبان خودش شنيد دست و دل�ش ل�رزي�دن�د ،گ�ون�ه 
ھايش تب کردند، و پاھايش از حرکت  ايستادند، ل�ح�ظ�ه ای در 
چين ھای چادری اش فرو رفت و به نجوای نفس ھ�اي�ش گ�وش 
داد، انگار حل معمای بودن و نبودنش را از ن�ف�س�ھ�اي�ش س�وال 
. ميکرد، امابه فکرش رسيد که نفس ھايش را ھم قفس ک�رده ان�د

از اين خبر دلش سخت گرفت، چيزی در درونش ب�ال ب�ال زد، 
در طعم چشمھايش تلخ شد در شانه ھايش لرزيد، درگلويش گي�ر 
کرد تا قفل بی کليد سکوتش را شکست، ھق ـ ھق اش ب�ا ش�ي�ون 
باد ھای سرد دست دادند و خود را به س�ن�گ�ھ�ا ک�وب�ي�دن�د ،ش�ان�ه 
ھايش زار و حزن آلود لرزيدند و درختی که آنسوتر ب�ا چ�ن�دي�ن 
پنجه و دست بروی آسمان ابری آغوش باز کرده ب�ود ب�رگ�ھ�ای 
زردش را بر شانه ھای لرزانش ري�خ�ت م�ي�گ�ف�ت�ی ب�ا اي�ن ک�ار 
سکوت شکنی زن را تحسين ميکرد و او بيش�ت�ر از ب�ي�ش دل�ش 
ميگرفت و زار ميزد ،اما ناگھان تمام گريه اش را خ�ورد چ�ون 

مردی در حاليکه لبخند تحقير آل�ودی .  به انتھای جاده رسيده بود
برلبانش داشت سر راھش نشسته بود، زن در حاليکه کوشيد ھق 
ـ ھق اش را زير چادری اش مدفون سازد و آرام گي�رد، ل�ح�ظ�ه 
ای دست و پای خود را گم کرد بعد بقچه ای سرخ گل س�ي�ب را 
با دستان لرزانش به مرد تعارف کرد، و بعد خ�واس�ت از آن�چ�ه 
که در دلش انبار شده بود چيزی بگويد؛ اما انگار صدايش معتاد 
. بود، معتاد به لرزيدن، به قطع شدن و معتاد ب�ه ن�اگ�ف�ت�ه م�ان�دن

مرد با ھمان لبخندش بقچه را از دست زن ميگ�ي�رد و دس�ت ب�ه 
گره آن ميبرد، گره را از ھم باز ميکند بقچه پر از س�ي�ب س�رخ 
است ، سيبھا با يکھزار و يک معنی سرخشان به مردمي�خ�ن�دن�د، 
مرد بی توجه به ھمه چيز با ھمان ل�ب�خ�ن�د اول�ی اش س�ي�ب�ی ب�ر 
ميدارد اول آنرا بو ميکند و بعد به دندان م�ي�ک�ش�د زن از پش�ت 
سوراخھای چادری اش به جای دندانھای که پشت سيب ميم�ان�ن�د 
با حسرت ميبيند و از اصطکاک دن�دان�ھ�ا و س�ي�ب ک�ه در ھ�وا 
طنين می اندازد، و از اين صدا ھا چيزی در درونش ميشکند و 
بی صدا در چشمانش آب ميشود، مرد با دست ديگرش از گوشه 

 . . ای چادر گل سيب که بر زمين ھموار است ميگيرد 

 

 

 

 فرانتس کافکا
 وکيل

 فرخ شھرياری: ترجمه
  

توانستم در اصل اط�ع دقيق�ی  مطمئن نبودم که من يک وکيل دارم، نمی
تحمل بودند، بيشتر آدمھائی که در مق�اب�ل  ھا غيرقابل ی چھره بگيرم، ھمه

ت�و راھ�روھ�ا از م�ق�اب�ل م�ن رد    ھ�م سر کردند و پشت آمد می و من رفت
ب�ن�دھ�ای ب�زرگ  شدند، ھمگی شکل زنھای چاق و پير بودند، با پ�ي�ش می

دس�ت�ی روی .  راه راه آبی تيره و سفيد که تمام اندامشان را پوشان�ده ب�ود
ن�ي�ز .  رف�ت�ن�د ھای سنگين به اين سو و آن سو م�ی کشيدند و با قدم شکم می

 نتوانستم دريابم که آيا ما درون ساختمان يک دادگاه بوديم؟ 

ج�دا از ت�م�ام�ی .  بعضی شواھد بر له، ولی بيشتر عليه اين ن�ظ�ر ب�ودن�د
. ش�د انقطاع شني�ده م�ی مسائل در دادگاه، صدای مھيبی از فاصله دور ب�

. معلوم نبود از کدامين سو، چرا که در تمامی راھرو طنين انداخت�ه ب�ود
امد که از ھمه جا، يا شايد ھم�ان�ج�ائ�ی ک�ه ات�ف�اق�اً آدم  اينطور به نظر می

اي�ن .  توی آن قرار دارد، انگار محل اصلی طنين اين صدای غريب ب�ود
اين . رسيد يک خيال بود، چرا که صدا از فاصله بسيار دور به گوش می

ش�دن�د، ب�ا  مانند که به آرامی بھم م�ت�ص�ل م�ی  راھروھای باريک و دا_ن
اينکه به يک خ�واب ع�م�ي�ق دائ�م�ی  ھای ساده،؛ مثل درھای بلند و تزئين

ام�ا اگ�ر .  باشند، راھروھای يک موزه يا يک کتابخ�ان�ه ب�ودن�د  رفته فرو
اينجا اداگاه نيست، پس چرا من نگران داشتن وکيل ھستم؟ ب�رای اي�ن�ک�ه 

کردم؛ ھمه ج�ا ح�ي�ات�ی و _زم اس�ت،  من ھميشه يک وکيل جستجو می
. چرا که وکيل در ھر جائی مورد احتياج است، حتی ب�ي�ش�ت�ر از دادگ�اه

کند، مجبور ھم  برای اينکه دادگاه حکم خود را از روی قانون صادر می
ناگزيريم که آن را بپذيريم، چرا ک�ه اگ�ر ب�ا آن .  ھستيم که آن را بپذيريم

ناعاد_نه و سطحی برخورد شود، زندگی کردن ناممکن است، آدم ب�اي�د 
. به دادگاه اعتماد داشته باشد و به عاليجناب ق�ان�ون، آزادی ک�ام�ل ب�دھ�د

اما برای قانون ھ�م�ه چ�ي�ز خ���ص�ه .  برای اينکه اين تنھا وظيفه اوست
خود را قاطی کردن برای انسانھای آگاه .  شود در اتھام، وکيل و حکم می

به غير از اين اما، رابطه پذيرش جرم يک . ھم، گناھی نابخشودنی است
حکم است ، که با تأئيد و تحسين ھمراه است؛ اينجا و آنجا نزد آشنايان و 

ھا، دوستان، در خانواده و اجتماع، درشھر و ده، خ���ص�ه ھ�م�ه  غريبه
 .جا

چ�ن�دي�ن و چ�ن�د وک�ي�ل، .  اينجاست که داشتن يک وکيل ض�روری اس�ت
ھا، يکی در کنار ديگری، يک ديوار از انسانھای زنده، چ�را ک�ه  بھترين

اما دادست�ان�ھ�ا؛ اي�ن روب�اھ�ان م�ک�ار، .  ھا سخت تغييردادنی ھستند وکيل
شوند، حش�رات  موشھای نامرئی که توی ھر سوراخی براحتی وارد می

 .زنند ای که زيرآب ھر وکيلی را می موذی

کنم، ام�ا  اوری می وکيل مدافع جمع!  پس واسه ھمين من اينجا ھستم(آھان
آي�ن�د و  فقط اين پير زنھا ھمين�ط�ور م�ی.  ام تا حا_ که کسی را پيدا نکرده

م�ن در .  روند، اگر در حال جستجو نبودم، تا حا_ خ�واب�م ب�رده ب�ود می
اين حقيقت را ب�ب�ي�ن�م، ک�ه ج�ای    توانم مکان درستی نيستم، بدبختانه نمی

بايد در جائی باشم که انسان�ھ�ای زي�ادی در ک�ن�ار ھ�م .  ای ھستم عوضی
م�ن ب�اي�د .  ھا، از ھر س�ن�ی شوند، از تمامی اکناف، اقشار، شغل جمع می

ک�ه  ترين کسان�ی داشتنی ترين و دوست اين امکان را داشته باشم که مناسب
نگاھی به من دارند را با دقت و آرامش از ميان ج�م�ع ب�زرگ ان�ت�خ�اب 

ب�ه ج�ای .  ترين حالت شايد يک بازار مکاره ب�اش�د بھترين و مناسب.  کنم
خورم، جائی که چ�ن�د  ھا وول می توی اين راھرو.  کنم اين، من چکار می

ت�وج�ه ب�ه م�ن، راه خ�ودش�ان را  حال�ی و ب�ی تا پيرزن که با کندی و بی
ھای م�ج�ھ�ول  شوند، با سرگرمی روند، مثل ابرھای بارانی جابجا می می

برای چی با ع�ج�ل�ه .  کنند ھم مشغول ھستند، بدون اينکه بفھمند چکار می
اين�ک�ه ت�اب�ل�وی ب�ا_ی در را  ای می شوم، بدون و کورکورانه وارد خانه

ھ�ائ�ی ق�اط�ی  ھا می شوم، خ�ودم را ب�ا ت�ف�ال�ه نگاه کنم، بعد وارد راھرو
ان�د ک�ه دارن�د ک�ار م�ھ�م�ی ان�ج�ام  کنم، که به خودشان ھم ال�ق�ا ک�رده می
ای  توانم به خاطر بياورم که جلوی چنين خ�ان�ه بعد ھم حتی نمی.  دھند می

. ولی اج�ازه ن�دارم ب�رگ�ردم.  ھا با_ رفته باشم ام، يک بار ھم از پله بوده
دادن ، اعتراف به پذيرش راه خ�ط�ا، ب�راي�م غ�ي�ر ق�اب�ل  ھدر اين وقت به
چطوری؟ در اين زمان ک�وت�اه و زودگ�ذر، ھ�م�راه چ�ن�ي�ن .  تحمل است

ھا پائين رفتن؟ نه اين غيرممکن است، با اين زم�ان  صدای مھيبی از پله
کوتاھی که در اختيار تو قرار داده شده، که تو اگر حتی يک ثانيه را از 

 امان پويامک. نويسنده

 چينھای قفس

*****
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در کان�ال پ�ارس و ( درچند روزگذشته .  س�م  و احترام خدمت شمابا 
ب��رن��ام��ه ھ��اي��ي درب��اب ت��ف��اوت��ھ��اي ق��ي��ام م��ردم اي��ران )  پ��ي��ام اف��غ��ان

ومصرداشتيد و به طرح اين سوال پرداختيد كه چراھمانند رژي�م�ھ�اي 
عربي قيام در ايران ھمكاني نشده است؟ بعنوان ي�ك ھ�م�وط�ن س�اك�ن 

ع�دم : گرچه د_يلي ن�ظ�ي�ر.  درايران ميخواھم جواب سوال شمارا بدھم
كه گفته شد ..  نبودحمايت مالي و  -نداشتن رھبري كارامد  -سازماندھي

راصحيح ميدانم اما با عرض تاسف بايد بگويم شما وساي�ررس�ان�ه ھ�ا 
سعي دارم آن ي�ك . بدليل نبودن در ايران از يك نكته كليدي غافل بوديد

چرا كه ھنگام�ي م�ي�ت�وان ب�راي .  نكته و آن رمز را براي شما بگشايم
يك حركت طراحي و برنامه ريزي مناسب داشت كه ھمه م�ول�ف�ه ھ�ا 
واجزاي تاثيرگذار برآن جنبش كام� شناخته شده باشند وگرنه جن�ب�ش 

 .ازھمان مولفه مغفول مانده ضربه خواھد خورد 
ازشما تمنا دارم اين نامه را براي مطالعه كارشناسانتان فوروارد كنيد 

 .تا حتما آن را بخوانند
رسان�ه ھ�اي�ي م�ان�ن�دش�م�ا وم�خ�اط�ب�ي�ن ش�م�ا وس�اي�ر :  لطفا توجه كنيد

اپوزيسيون خارج وداخل وحتي آنھا كه ا_ن توخيابان كتك م�ي�خ�ورن�د 
نوعا ازقشرتحصيلكرده ھستند وع�وام در ب�ي�ن�ش�ان ك�م دي�ده م�ي�ش�ود 

اي�ن گ�روه .  اي�ران 57برخ�ف قيامھاي عربي وبرخ�ف ق�ي�ام س�ال 
ت�ح�ص�ي�ل�ي ك�ه دارن�د ب�ا   -فرھ�ن�گ�ي-روشنفكر بدليل جايگاه اجتماعي

درع�ي�ن ح�ال ( قشرمستضعف وكم سواد ايران ي�ك ف�اص�ل�ه ن�ام�ري�ي 
اين دوقشربا اينكه ھردو ن�اراض�ي ھس�ت�ن�د ھ�ن�وزب�اھ�م .  دارد)  حقيقي 

ھمان زم�ان دانش�ج�وي�ان .  ايران55تا 50مانند سالھاي .قاطي نشده اند
وچپيھا كه تحصيلكرده تربودند اعتراضاتي ميك�ردن�د ام�ا ت�وده ع�وام 

 57بد_يلي كه ميگ�وي�م درس�ال .  با انھا قاطي نميشد)  قشرمستضعف(
:  ل�ط�ف�ا ت�وج�ه ك�ن�ي�د  . اين اتفاق افتادواثر حيرت اور ان ظ�اھ�رگش�ت

 : گروه ھستند3بطوركلي مردم ايران 
ھ�م�ي�ن�ھ�ا ك�ه دراي�ن ( درصدي جدي مخالف رژي�م  15يك گروه 

سال به خيابان آمدندوبا وجود رديابي با رسانه ھا ي ش�م�ا 2
 )تماس ميگيرند

كه با خان�واده ( درصدي مصمم وخشن مدافع رژيم  10يك گروه 
وش�ام�ل دس�ت�ج�ات زي�ر )  ميليون م�ي�ش�ون�د 8ھايشان حدود 

 :ھستند
افراد خ�ي�ل�ي م�ت�دي�ن وم�ذھ�ب�ي ك�ه ب�اورك�رده ان�د دش�م�ن�ان   -الف    

 جمھوري اس�مي دشمن خدا واس�مند
رفتن جمھوري اس��م�ي )  به اشتباه (  خانواده ھاي شھيدان كه   -ب    

 را پايمال شدن خون عزيزانشان    ميشمارند
نيروھاي بسيج وسپاه ونيروھاي انتظامي وخ�ان�واده ھ�ايش�ان و   -ج   

 جامعه چندصدھزارنفري طلبه ھا و روحانيت وخانواده ھايشان
افرادي كه بواسطه پست ومقام و يا شاغلين متوسط با_ي دولتي   -د   

 .كه بخاطرمنافع شخصي ومادي مدافع رژيم ھستند
س��ال ب��خ��وب��ي تش��ك��ي���ت��ي  30م��ي��ل��ي��ون��ي در اي��ن  8-7اي��ن گ��روه   

وسازماندھي ومنسجم شده ان�دودرھ�ن�گ�ام ض�رورت ب�ط�ورج�دي ب�ه 
ھس�ت�ن�د وب�ا .. انتخ�اب�ات و  –ھميشه درتظاھرات رژيم   -ميدان مي آيند

 .تغييرات مخالفت ميكنند
درص�دي ي�ا ح�دود 75يك ت�وده )  ازحيث عدد( مھمترين گروه جامعه 

ميليوني عوام ومستضعف و ك�م ت�ح�ص�ي��ت ھس�ت�ن�د ك�ه ش�ام�ل  60
پرسنل ب�خ�ش –كارمندان جزء دولتي   –كسبه   –كارگران   -روستاييان

اي�ن گ�روه ب�ع�ل�ت ف�ق�ر .  ھاي خصوص�ي وخ�ان�واده ھ�ايش�ان ھس�ت�ن�د
اقتصادي بشدت درگير معيشت ھستند واگر بين آنھا در اي�ران ب�اش�ي�د 
ميبينيد كه نه رمق پرداختن به مسايل سياسي را دارند نه بين�ش ك�اف�ي 
را براي تشخيص جھت درست را دارند ونه وقت ب�راي اي�ن ك�ارھ�ا 

ضريب نفوذ اينترنت دراين گروه بسيار ناچي�ز و اگ�رب�ع�ض�ي .  دارند
ازآنھا ماھواره نگاه م�ي�ك�ن�ن�د ف�ق�ط ب�راي رف�ع خس�ت�گ�ي روزم�ره و 
كانالھاي سازو آواز است وع�قه اي به كانالھاي ت�ن�ش زاي س�ي�اس�ي 

اتفاقا سياست كارآمد رژيم ھم ھمين است كه اين طب�ق�ه ب�زرگ .ندارند
اندازه اي�ن گ�روه ب�زرك ك�م      .را خسته و مشغول و فقيرنگاه بدارد

را به توده مي�ل�ي�ون�ي  50اگرخميني توانست جمعيت اندك مخالف دھه 
تبديل كندورھبري خودرا ديكته كند ب�راي اي�ن ب�ود ك�ه  57سال 

با زبان قابل فھم اين ت�وده .( توانست اين گروه را بخود جذب كند
يعني پيش كشيدن دزديھاي شاه ودربارو وعده مجاني كردن آب

 )وعده رفاه وارزاني...  و-برق-
اگر مجاھدين خلق يا بني صدر ش�ك�س�ت خ�وردن�د ب�راي اي�ن ب�ودك�ه 

 .موفق به جذب اين طبقه نشدند
م�وف�ق ش�د ف�ق�ط ب�راي اي�ن ب�ودك�ه ت�وانس�ت  76اگر خاتمي درسال 

 .شعارھايي بدھدكه براي اين گروه تازه و جذاب بود
ح�دود )  منظورآن تعداد راي بدون ت�ق�ل�ب�ش (اگر احمدي نژاد توانست 

ميليون راي جمع كند فقط براي اين بود كه درمناظ�رات  15-20
تلويزيوني توانست قاپ اين قشر سطحي وكم دان�ش را ب�خ�وب�ي 
بدزدد وگرنه درغير اين شرايط جمع آراي او حداكثر به م�ي�زان 

.يعني واجدين شرايط انتخابات درط�ب�ق�ه دوم . ميليون مي شد 5
 )طبقه طرفداران رژيم ( 

 
ناراضي ھستن�د   -درصدي جمعيت ايران 75  –اين گروه بزرگ 

اما ضرورت دموكراسي را درك ن�م�ي�ك�ن�ن�د وآن را ي�ك ك�ا_ي 
آن�ھ�ا واق�ع�ا .  روشنفكري مي دانند كه داشتن آن ضروري ني�س�ت

 –پ�ي�ش�رف�ت   –ھنوز نفھميده اند كه تا دموكراسي نباشد ع�دال�ت 
درص�دي اي�ن  75عقيده غالب اي�ن ط�ب�ق�ه .  رفاه بوجود نمي آيد

است كه ھرمخالفي به قدرت برسد مانند اين رژيم ع�م�ل م�ي�ك�ن�د 
پس چرا خود را خسته كنند؟ آنھا متاسفان�ه ب�ه ض�رورت اي�ج�اد 
ساختار دموكراتيك كه تضمين كن�ن�ده ب�ا_ آم�دن اف�راد ش�ايس�ت�ه 

ل�ذا اي�ن ط�ب�ق�ه ب�زرگ  .  وسالم باقي ماندن آنھاس�ت ن�رس�ي�ده ان�د
اگرچه مخالف و ناراضي ھستند اما اينكه اين مبارزات چه فايده 

بعنوان فرد تحصيل�ك�رده اي ك�ه ازاي�ن . اي دارد را درك نميكنند
س�ال ب�ه  30نديدم كارشناسي كه در اين :  طبقه بوده ام مي گويم

درس�ت ب�رع�ك�س رژي�م (  نقش و اھ�م�ي�ت اي�ن ط�ب�ق�ه پ�ي ب�ب�رد
حتي آقاي نوري زاده ھم ازاين م�وض�وع م�ھ�م غ�اف�ل )  آخوندي

درادامه به اين ميپردازم كه چطور ميشود اين گروه ب�زرگ . بود
 را حركت داد؟

اما عجالتا عرض ميكنم يك شاه كل�ي�د ب�راي ح�رك�ت اي�ن گ�روه 
بزرگ وجود دارد وآن افشاي مفاسد اقتصادي و ثروت ان�دوزي 

اين طبقه اگرچه نسبت به ض�رورت دم�وك�راس�ي .  مسولين است
غافل است اما چون فقيرو رنج دي�ده ھس�ت�ن�د ب�ه ھ�م�ان ان�د ازه 

 نسبت به دزدي واخت�س مسولين حساس است واگر ميخواھيد
آنھا را تكان دھيد بايد ليست كاملي از ثروت اندوزي و م�اي�م�ل�ك 

ام�ام�ان   -ع�ل�م�ا  –رھبروخانواده اش :  نفر اول مملكت نظير200
چ�ون ي�ا ( مسولين نظامي وكشوري را ن�ه ازم�اھ�واره   –جمعه 

ي�ا چ�ون م�ت�ع�ل�ق ب�ه   -ندارند يا كانالھاي تفريحي را فقط ميبين�ن�د
بل�ك�ه ب�ا ي�ك روش )  كشورھاي غربي است به آن اعتماد نميكنند

درب�ي�ن آن�ھ�ا )  مث� چاپ كتاب و انتقال به داخ�ل ( فكرشده ديگر 
شايد بگوييد ھمه اي�ن�ھ�ا را م�ي�دان�ن�د ام�ا ب�ا ع�رض .  منتشر كنيد

معذرت بايد بگويم برخ�ف نظر شما باتوجه به اينك�ه اي�ن قش�ر
ب�ا اي�ن�ت�رن�ت )  كارمندان پايين –كسبه   –كارگران   –روستاييان ( 

 وماھواره سياسي كاري ندارند 
ميليون بيسواد در اين طبقه داريم كه روزن�ام�ه 10حتي درحدود 

 ھم نميتوانند بخوانند وكام� به اخبار
تلويزيون و گفته ھاي پيشنمازمسجدشان وابسته  -راديو

اين گروه  -ھستندونظر به اينكه رسانه ھا سانسورشديد ھستند
خيلي به عمق خيانت رژيم پي نبرده وريشه مشك�ت را در بي 
عرضگي وندانم كاري مسولين و نيز مخالفتھاي كشورھاي بد 

 50به شما بگويم ھنوزحداقل . غربي وامپرياليسم آمريكا ميدانند
ميليون ايراني اعتقادي به دزد بودن خود  80ميليون نفر از 

 شخص خامنه اي ومراجع تقليد ندارند واين حرفھا را شايعه 

وفس��اد را م��ال وزرا وب��ان��د ھ��اش��م��ي وك��روب��ي !  م��ي��دان��ن��د
 –ميدانندباورنميكنيد اما واقعيت دارد كه ھ�م�ي�ن ع�دد ازم�ردم 

ھنوز نميدانند ك�ه پ�ارس�ال در   -خصوصا مناطق دور ازمركز
تھران مخالفين با چه شدتي سركوب شدندو ھمه اين حرف�ھ�ا را 

واق�ع�ا ھ�م�ي�ن اس�ت ك�ه ب�ه ش�م�ا !!  شايعه وبزرگنمايي ميدان�ن�د
ميگويم شما فقط با مردمي كه ب�ا ش�م�ا ت�م�اس دارن�د ب�رخ�ورد 

 .داريد وفكرميكنيد ھمه اينجوري فكر ميكنند
اين خطاي استراتژيك نه فقط شما بلكه ھمه گروھھاي م�خ�ال�ف 

! شم�ا ب�ا ع�ل�م آم�ار ب�ي�گ�ان�ه اي�د.  سال است 33حذف شده اين 
چنددرصد از مردم داخل اي�ران ازع�م�ق چ�ي�زھ�اي�ي ك�ه ش�م�ا 

درص�د م�ردم  30ميدانيد  آگاھي دارند؟ من مي�گ�وي�م ك�م�ت�راز 
 .داخل ايران

آن�ج�ا . اين ھمان تفاوت كليدي بين قيامھاي مص�رواي�ران اس�ت 
آن�ج�ا !  ھمه به دزد بودن مبارك اع�ت�ق�اد داش�ت�ن�د ام�ا اي�ن�ج�ا ن�ه

چ�ون دش�م�ن ( نابسامانيھا را از چشم دشمن خ�ارج�ي ن�م�ي�دي�دن�د
اما اينجا لولوي�ي ب�ن�ام غ�رب و آم�ري�ك�ا )  خارجي وجودنداشت

وجود دارد كه دست كم نيمي از مردم ايران طبق تلقينات رژيم 
 .مشك�ت را گردن آن مي اندازند

مطلب مھم ديگركه از چش�م ش�م�ا غ�اف�ل م�ان�ده اي�ن اس�ت ك�ه 
مردم با يك دي�ك�ت�ات�ورو   -درمصروليبي و ايران پيش ازانق�ب 

خانواده اش طرف بودند ل�ذا ب�ا رف�ت�ن ي�ك ف�رد وخ�ان�واده اش 
تقريبا كارتمام ميشد اما در ايران م�ردم ب�ا ي�ك ب�اش�گ�اه ط�رف 

فقط جامعه ط�ب (درصد ايران عضو دارد 10ھستند كه حدود 
و آخوندھا ونظاميان وبسيجيان وخانواده ش�ان ب�ال�غ ب�رچ�ن�دي�ن 

حتي با مردن يا استعفاي خامنه اي اعض�اي )  ميليون نفرميشوند
اين باشگاه اجازه تغييرات را به بقيه مردم ايران نميدھند وا_ن 
ھم ھمراھي اين باشگاه چند ميليوني با رھبري ك�ار را س�خ�ت 

ھ�م�ي�ن�ھ�ا م�وت�ورس�واران   -ھمينھا جاسوسي ميكنند . كرده است
سركوبگرھستند وبراي سركوب با لباس شخصي م�ي آي�ن�د ن�ه 

 ! نيروي انتظامي 
مديريت به سبك استبدادي ب�دت�ري�ن ن�وع   –در علم مديريت قديم

مديريت گفته شده بود اما جديدا ميگويند مديريت باشگاھي بدتر 
ازاستبدادي است وخساراتش بيشتر و ازكار انداخ�ت�ن�ش س�خ�ت 

: اين فرق دوم ق�ي�ام مص�ر ب�ا اي�ران اس�ت ف�رق س�وم.  تراست
اضافه كنيد به موارد با_ آبديده بودن مسولين رژي�م وھش�ي�اري 
آنان را درحفظ حكومت خود ھرگز نبايد حاكميت ف�ع�ل�ي اي�ران 

سركوب و حذف رقبا در  –را كه تجربه ساقط كردن رژيم شاه 
سال 33سال جنگ يكطرفه و 8پشت سرگذاشتن    –اول انق�ب 

حكومت با وجود مخالفت غرب را با شخصي مثل مح�م�درض�ا 
كه سلطنت را از پدر به ارث برد يا مبارك كه تقريبا از سادات 

م�ق�ايس�ه   -به ارث برد يا بقيه ك�ه ب�ا ك�ودت�ا ب�ه ق�درت رس�ي�دن�د
در ضمن مسولين اين رژيم برخ�ف رژيمھاي ديگ�رج�اي . كرد

 .زيادي براي فراركردن ندارند وناچارند مقاومت بكنند
اگر پيرشدن رژيم را كنار بگذاري�م ب�ه ن�ظ�رم دل�ي�ل ك�ارآم�دي 

 براي شكست اين رژيم فع� وجود ندارد
 

آيا اميدي براي تغيير رژيم   –اما بعد از اين حرفھاي ناخوشايند 
 وجود دارد؟نتايج جنبش فعلي چيست؟

 
بعنوان يك ايراني ساكن در وطن ميگويم بضاعت فعلي ج�ن�ب�ش 
درآن حد نيست كه بتواند رژيم را عوض كند يا خ�ام�ن�ه اي را 

سال واقعا جنبش اثر خود راگ�ذاش�ت�ه 2سرنگون كند اما در اين 
وآن را از درون پوك كرده و يقين دارم خامنه اي آخري�ن ول�ي 
فقيه ايران است وھمه اين تغييرات كه انتظارش را ميكشيم بع�د 

چي�زي   -ھمين خودش خيلي است(  ازمرگ او اتفاق خواھد افتاد
 )كه قب� محال مينمود
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 حماسه جنبش سبز  

 چو کشتار و خونريزی از حد گذشت    و آب فسون نيز از سد گذشت

 بسی مردمان خسته از اين وقيح 

 و از اينھمه ظلم و بيداد و کين   

 به چالش گرفتند ديو دو سر    

 برای رژيم سيه کار دين       

 سياستگران دروغ و دغل       

 ھمانھا که در راس قدرت بُدند   

 شکنجه چيان و تجاوزگران     

 ھمانھا که گفتند دموکراسی     

 بشستند دستان خونين خويش     

 دموکرات گشتند و ملی شدند    

 تو گويی که مادر چو آنھا بزاد   

 و آن يک بشد ميردمکراتحسين

 خود او به يکروزه تغيير کرد    

 ولی چون تحول به يکباره بود   

 فراموش کردند اعمال خود   

 نه حرفی ز اعدام و کشتارشان  

 نه از _جوردی ج�د و مار     

 نه از قتل عام درون اوين       

 نه از دختران تجاوز شده       

 علفھای ھرزه ی سبز اينچنين    

 که اينباره با اين دروغ و ريا     

 ولی رنگ سبز از علف ھم نبود 

 تو گويی که خشکی خونابه ھا   

  که زردی به چھره آنھا بداد

ولی چون سياھی دين چيره شد 
  

 حماسه بدينگونه آغاز گشت   

ولی دست اين جانيان رو شده 
 است

 جوان مبارز و پرچم بدست  

 يه روز صبح سحر ھنگام نوروز    

 چشامو وا کردم   ديدم عمو سام     

 رئيس جومبولشون با تنبک و ساز   

 دل پاک جوونا  رو نشون کرد    

 ميگفت عيدی آوردم واَسه ت امروز  

 دموکراسی دارم واسه تو امسال    

 عراق  و افغانستان ھم دموکرات شد  

 ميدونی کشور من از قديما            

 برا دموکراسی چه خونا خورديم   

 رھا کرديم جھان رو از تروريست    

 درو کرديم تروريستای سرخپوست   

 درسته که اونا تفنگ نداشتن  

 اگر کشتيم دو ميليون در ويتنام    

 اگرھمه اونا رو نميکشتيم        

 دويست تا کودتا کرديم تو دنيا  

 پنجاه سال بمبامون ريخت رو فلسطين  

 فلسطينيا که پاک تروريستن     

 غير امريکائی ارزش نداره    

 چپاول کرده ايم ثروت دنيا    

 ھر کی جيک بزنه ميشه تروريست   

 اگه اين کارا رو ما نميکرديم   

 حا_ تو ھم بيا با شادی و شور    

 که گفتند او را ولی فقيه    

 که آمد بآنھا بفرمان دين

 يکی ديو دين و رژيم آندگر

 تو گويی که لرزد تمام زمين

 پی چاره کردند زانو بغل

 و اسباب کشتار و نکبت بدند

 وزيران و دزدان و غارتگران

 و ملی فريب است و ھم رقاصی

 بُريدند دو وجب از پشم و ريش

 سکو_رھای بس رام و اھلی شدند

 سکو_ر علی نام آنھا نھاد

و " ت"و افزود بر نام خود 
"عين"  

 پس از آن دمکراسی تعمير کرد

 ھمه ذھن و افکار آنھا زدود

 و کردار ياران غمخوار خود

 نه از آن امام تبھکارشان

 نه تواب سازيھای آن نابکار

 نه از گور جمعی بزير زمين

 نه از نوجوانان پر پر شده

 شدند در پی حفظ و ابقای دين

 سواری بگيرند از توده ھا  

 به معجون بس ديگری مينمود

 و ترس از دگر خيزش توده ھا

 بنای چنين سبز ملی نھاد

 ھمه رنگ سبز اينچنين تيره شد

 چو سقط جنين پر از راز گشت

 و افسونشان جمله جارو شده است

 رژيم و خدا را نشان کرده است

مسعود                              
 الوند

 بيدار شدم با ساز حاجی فيروز

 به جوونای وطنی ميده پيغام

 مثل حاج خاتمی با خنده و ناز

 نه با موشک بلکه اينبار با زبون کرد

 ميخوام بھت بدم برای نوروز 

 کيلو کيلو ميخوای يا خروار خروار؟

 آش تو ھم داغترھم پر م�ت شد

 بوده مھد دموکراسی تو دنيا

 چقد آدم به زير خاک سپرديم

 بچه پنج روزه تا پيرصد وبيست 

 و ھر کس که شده بود با اونا دوست

 موھای ترسناک و عش عشی داشتن

 کمونيست بوده اند بجون بابام 

 ديگه ميز و رياست  روميداشتيم

 دنيا  از ايران گرفته برو به با_

"بگين"خودمون نزديم، داديم به   

 تروريست  ھم نباشن امريکايی نيستن

 مث بچه سوسک بی پر و باله

 تمامشمو داديم به عمه ريکا

" ويکی ليکس"و اون " آسانژ"ميره پيش   

 دموکراسی تو دنيا نميآورديم

 دموکراسی بخور پوستشو بريز دور

 پيام نوروزی اوباما به جوانان ايرانی

 مسعود الوند

                     يک مشت گدای عرب از راه رسيدند«

 درميھن پر رونق ما خانه گزيدند 
               با روضه و با روزه در اين باغ پراز گل

 چون گاو دويدند و چريدند و خزيدند 
                  با چوب و چماق وقمه و دشنه و چاقو

 سر ھا بشکستند و شکمھا بدريدند 
......« 
 ھادی خرسندی    

 اين ھادی خرسندی ما پاک خراب کرد
 

 اين ھادی ما اين دفعه ئی پاک خراب کرد           
 کارھای قبليش ھمه رو تو جوی آب کرد           

 چشمش رو روی  ھموطن آدمخورش بست          

 بيچاره عرب  رو سبب رنج و  عذاب کرد

 شاه وساواک و دزدای قبلی رو فراموش             

 م� و چماقدار ھمه رو عرب خطاب کرد 

 بر آتيش افکار راسيستی و  فاشيستی                  

 فوت کرد  و خاکستر به سر صلح و صواب کرد

 زحمتکش خوب عرب رو قاتل و جانی               

 ايرونی دزد رو پاکتر از جام شراب کرد 

 غارتگر و دزد اينور و اونور ھمه جاھست        

 او ايرونی رو شست ومث عکس، توی قاب کرد 

 گر بانی اس�م يکی دزد عرب بود                

 ايرونی، اراجيِف اونو ھزار کتاب کرد 

 بيچاره عرب ھم مث اجداد من وتو            

 با نيزه و شمشير قبول اس�م ناب کرد 

 اين ھادی ما واسه خودش کبکبه ای داشت     

 موی سفيدش با مخش تسويه حساب کرد 

 ايکاش کمی فکر ميکرد وقت نوشتن      

 با اين قلمش بشريت رو پاک جواب کرد 

    4 2011آپريل   

 مسعود الوند
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ک���ن����گ����ره ب�ه دن�ب�ال ف�راخ�وان 2011م�ارس   26روز ش�ن�ب�ه 
،  ل�ن�دن ص�ح�ن�ه ب�زرگ ت�ري�ن )   TUC( اتحادي�ه ھ�ای ک�ارگ�ری 

ک�ه ح�دود  2003از س�ال .  تظاھرات در ھش�ت س�ال گ�ذش�ت�ه ب�ود
دوميليون نفردرمخالفت با تصميم دولت ح�زب ک�ارگ�ر ب�ه رھ�ب�ری 
تونی بلر، برای  حمله نظامی به عراق  دست ب�ه ت�ظ�اھ�رات زدن�د، 

پ�ل�ي�س ل�ن�دن ک�ه .  لندن چنين تظاھرات بزرگی  را به خود نديده ب�ود
معمو_ تعداد تظاھرات کنندگان را بسي�ار ک�م�ت�ر از م�ي�زان واق�ع�ی  

 250شرکت کنندگان اع�م می کند، تعداد ت�ظ�اھ�رات ک�ن�ن�دگ�ان را 
ھ�زار ن�ف�ر  400روزنامه ايندپندنت تعداد را .  ھزار نفر براورد کرد

و کنگره اتحاديه ھای کارگری، تعداد شرکت کنندگان در ت�ظ�اھ�رات 
 .ھزار نفر اع�م کرد 500را حدود 

اعضای اتحاديه ھای کارگری، دانشجويان، بيکاران، بازنشستگان،   
دانش آموزان،  فعالين سياسی و اعض�ای ن�ھ�اد ھ�ا، س�ازم�ان ھ�ا و 
احزاب مترقی، با پرچم ھا، بنرھا و پ�کاردھای رنگارنگ و متنوع  
به خيابان آمدند تا به سياست ص�رف�ه ج�وي�ی دول�ت ائ�ت��ف�ی ح�زب 

 .محافظه کار و حزب ليبرال دمکرات اعتراض کنند

شعار ھای نه به قطع و کاھش خدمات رفاھی، نه به بي�ک�ار س�ازی، 
دولت ديويد کامرون بايد برود، نه به رياضت کش�ی اق�ت�ص�ادی، ب�ر 
ثروتمندان ماليات ببنديد، کارگران بريتاني�ا، ت�ون�س و مص�ر ب�ا ھ�م  

 .متحد ھستند، از شعار ھای اصلی تظاھرات روز شنبه بود

بسياری از  تظاھرات کنندگان از شھرھای مختلف انگلستان به لن�دن 
آمده بودند و عده ای  ازآنھا که  خود را از شھرھای شمالی به ل�ن�دن 

ت�ع�دادی از از .  رسانده بودند تمام شب را در راه گ�ذارن�ده  ب�ودن�د
پدران و مادران با فرزندان خرد سال خ�ود در ت�ظ�اھ�رات ش�رک�ت 
کرده بودند و عده ای با ويلچير در تظاھرات حضور يافته ب�ودن�د ت�ا 

 .اعتراض  خود را نسبت به قطع خدمات رفاھی فرياد زنند

حضور چشم گير پليس، نگرانی مقامات ام�ن�ي�ت�ی از ت�ظ�اھ�رات را 
نفر پل�ي�س ب�رای ک�ن�ت�رل ت�ظ�اھ�رات ب�ه  4500حدود .  نشان می داد

اماکن و س�اخ�ت�م�ان ھ�ای م�ھ�م دول�ت�ی و .  خيابان فرستاده شده بودند
تجاری مانند محل سکونت نخست وزير، پارلمان و ف�روش�گ�اه ھ�ای 

تظ�اھ�رات ت�ا س�اع�ات .  بزرگ در محافظت کامل  پليس قرار داشت
پايانی بصورت مسالمت آمي�ز ب�ر گ�زار ش�د و ب�ا س�خ�ن�ران�ی چ�ن�د 

اما ساعتی پيش از پاي�ان .  سخنران در ھايد پارک لندن به پايان رسيد
تظاھرات، چند صد نفر از تظاھرات کنندگان که چ�ھ�ره خ�ود را ب�ا 
ماسک و پارچه پوشانده بودند به ساختمان دو بانک و يک فروشگاه 

اقدام اين گروه از ت�ظ�اھ�رات .  حمله بردند و خسارتی را وارد کردند
. کنند گان باعث شد ک�ه  ک�ل ت�ظ�اھ�رات ت�ح�ت ش�ع�اع ق�رار گ�ي�رد

تلويزي�ون ب�ی ب�ی س�ی و ت�ع�دادی  دي�گ�ر از ک�ان�ال ھ�ای خ�ب�ری 
تلويزيونی، ساعت ھا بطور زنده ص�ح�ن�ه ھ�ای  ح�م�ل�ه ت�ظ�اھ�رات 
کنندگان  به بانک ھا، در گيری پليس با آنھا  و سران�ج�ام م�ح�اص�ره 

در روز ب�ع�د از .  آنان توسط پليس را بطور زن�ده پ�خ�ش   ک�ردن�د
تظاھرات نيز بسياری از رسانه ھای گروھی به  موضوع خش�ون�ت 
در تظاھرات پرداختند و سعی کردند که خواست ھای  تظاھرات را 

ن�ف�ر از  200پ�ل�ي�س اع��م ک�رده ک�ه ح�دود .  در حاشيه قرار دھن�د
ن�ف�ر از  170تظاھرات کنندگان را دستگير کرده است و قصد دارد 

 .آنھا را برای  محاکمه به دادگاه معروفی کند

تظاھرات روز شنبه در اساس در اعتراض به حمله مس�ت�ق�ي�م دول�ت 
بريتانيا به شغل، سطح معيشت و رفاه کارگ�ران و م�ردم ع�ادی ب�ر 

دچ�ار ي�ک�ی از  2008سرمايه داری بريتانيا از سال .  گزار شده بود
ش�ده و  1929ژرف ترين بحرانھای اقصادی بعد از رک�ود ب�زرگ 

دولت بريتانيا با اتخاذ سياست ري�اض�ت کش�ی اق�ت�ص�ادی و ص�رف�ه 
جويی در بودجه رفاه عمومی، قصد دارد که بار ھ�زي�ن�ه ب�ح�ران را 

دولت که با کسری بودج�ه .  بر دوش کارگران و مردم عادی بياندازد
عظيم روبرو است، مدعی اس�ت ک�ه ب�رای ک�اھ�ش کس�ری ب�ودج�ه 
راھی جز کاھش و قطع  خدمات عمومی و رفاھی و بيک�ار س�ازی، 

واقعيت اما اين اس�ت .  به ويژه در بخش خدمات عمومی وجود ندارد
که بخش بزرگی از اين کسری بودجه  در نتيجه ترزيق پول ت�وس�ط 
دولت به  بانک ھای خصوصی به منظور جلوگيری از ورشک�س�ت�ی 

بنا به  پاره ای از آم�ارھ�ا از .  کامل سيستم مالی به وجود آمده است
م�ي�ل�ي�ارد  700آغاز بحران اقتصادی تا کنون، دولت بريتاني�ا ح�دود 

موضوع�ی ک�ه در اي�ن راب�ط�ه ب�ي�ش .  پوند به بانکھا پرداخته است 
ازھمه باعث خشم مردم شده، اين است  که درست در ھ�ن�گ�ام�ی ک�ه 
شغل و سطح معيشت آنھا  از سوی دولت مورد حمله قرار گ�رف�ت�ه، 
مديران ب�ان�ک ھ�اي�ی ک�ه از  ط�ري�ق م�ال�ي�ات م�ردم از س�ق�وط و 
ورشکستگی  نجات داده شده اند، ع�وه بر حقوق ھای ميليونی، ھ�ر 

 .ساله پاداش چند ميليونی نيز دريافت می کنند

دولت ائت�فی احزاب محافظه کار و ليبرال دموکرات  ک�ه  در م�اه 
مه سال گذشته به قدرت رسيد، چند ماه ب�ع�د از رس�ي�دن ب�ه ق�درت، 
بودجه اضطراری صرفه جويی اقتصادی را به تصويب رس�ان�ي�د و 

در ھمان زم�ان  دول�ت  پ�ذي�رف�ت ک�ه در ن�ت�ي�ج�ه  .  به اجرا گذاشت
اجرايی شدن اين بودجه، طی چھار سال آينده يک و نيم ميليون ن�ف�ر 
در بخش دولتی و به ھمين تعداد در بخش خصوصی ش�غ�ل ش�ان را 

از آن زمان . از دست خواھند داد و به صف بيکاران خواھند پيوست
در ح�ال ح�اض�ر  آم�ار .  تا کنون پانصد ھزار نفر ب�ي�ک�ار ش�ده ان�د

 5/2درصد و تعداد بيکاران به   5/8رسمی  بيکاری در بريتانيا به 
ميليون رسيده است، و ھمه پيش بينی ھا ح�اک�ی از اي�ن اس�ت ن�رخ 

 .بيکاری ھمچنان سير صعودی خواھد داشت

افزون براين، در دوسال گذشته درآمد اسمی وميانگين  خ�ان�واده ھ�ا  
درھ�م�ي�ن م�دت، دس�ت�م�زد اک�ث�ر .  در صد  ک�اھ�ش ي�اف�ت�ه اس�ت 10

در ص�د  5کارگران ثابت مان�ده در ح�ال�ی ک�ه ن�رخ ت�ورم س�ا_ن�ه 
عدم امنيت شغلی و وجود صف ميليونی بيکاران .  افزايش يافته است

باعث شده است که کارگران به اميد حفظ شغل خود به ثابت ماندن و 
 1920از دھ�ه .  در بسياری موارد به کاھش دستمزدھا تن در دھ�ن�د

به اين سو، اي�ن ن�خ�س�ت�ي�ن ب�ار اس�ت ک�ه در آم�د واق�ع�ی اک�ث�ري�ت  
 .کارگران و شاغلين تا اين ميزان کاھش می يابد

حزب محافظه کار به رھبری ديويد کامرون ب�ا ش�ع�ار م�ب�ھ�م اي�ج�اد 
اکنون بيش از پيش آشکار شده است که . جامعه ک�ن به قدرت رسيد

.  معنا و مفھوم جامعه ک�ن،  پايان دادن به بقاي�ای دول�ت رف�اه اس�ت
سيستم بھداشت و درم�ان راي�گ�ان، آم�وزش راي�گ�ان،  ب�ي�م�ه ھ�ای 
بيکاری، زمان بازنشستگی و حقوق باز نشستگان، مس�ک�ن دول�ت�ی، 
کمک ھای مسکن، کتاب خانه ھای دولتی و ديگر خدمات عمومی و 

دولت محافظ�ه ک�ار .  رفاھی ھمگی مورد حمله دولت واقع شده است
کامرون از بسياری جھات از دولت  مارگارت تاچر، دست راس�ت�ی 

 .تر است

دولت تاچر با اعمال سياست  اقتصادی خص�وص�ی س�ازی، ب�ازار  
آزاد و مقرات زدايی در راه حرکت سرمايه، ضربه کاری به دول�ت 

اما ھسته اصلی سياست دولت تاچر در ھم ش�ک�س�ت�ن .  رفاه وارد کرد
دول�ت ت�اچ�ر ب�ا ش�ک�س�ت دادن .  قدرت اتحاديه ھ�ای ک�ارگ�ری ب�ود

، و س�پ�س ب�ا 1984اعتصاب يک ساله  کارگران م�ع�ادن در س�ال 
تحميل  شکست ھای ديگر به جنبش کارگری و تصويب قوانين ض�د 
اتحاديه ای، آنچنان شکستی به اتحاديه ھای کارگری و بطور کلی به 
جنبش کارگری بريتانيا تحميل کرد که اين جنبش از آن پس ھيچ�گ�اه 

با . نتوانست کمر راست کند ودر قامت گذشته خود عرض اندام نمايد
اين حال حزب محافظه کار در دوران  تاچر نتوانست ب�ط�ور ک�ام�ل  
به ھمه اھداف خود و از جمله به  ھدف ايجاد دولت کوچک و ق�ط�ع 

دولت کامرون بر آن اس�ت در .  تمام خدمات رفاھی دولت دست يابد
دل بحران  کنونی سرمايه داری، کاری را  که تاجر  موفق به انجام 

 .آن نشد، به پايان برساند

مارس در اين است که در چ�ن�ي�ن  26اھميت تظاھرات روز شنبه    
اين تظاھرات، .  متنی از اوضاع سياسی و توازن قوا صورت گرفت

نه ی بزرگ کارگران و مردم ب�ه  س�ي�اس�ت ض�د ک�ارگ�ری و ض�د 
ام�ا در م�ب�ارزه ج�اری، ت�وازن ن�ي�رو، .  انسانی دولت کامرون ب�ود

کارگران بريتاني�ا دراس�اس .  ھمچنان به نفع دولت و طبقه حاکم است
فاقد آن  تشکل ھای رزمنده، اگاه  و س�راس�ری ھس�ت�ن�د ک�ه ب�ت�وان�ن�د    

دولت محافظه را ازقدرت به زير بکشند و سرمايه داری بحران زده 
ک�ن�گ�ره  ات�ح�ادي�ه ھ�ای .  بريتانيا را در نبرد قدرت به چالش بگيرن�د

کارگری که تظاھرات روز شنبه را فرا خوانده بود، ھيچ شباھتی ب�ه  
نزديک به سه س�ال از ب�ح�ران س�رم�اي�ه .   يک تشکل رزمنده ندارد

در .  داری و يک سال از به روی کار آمدن دولت کامرون می گذرد
حالی که در تمام اين مدت، سطح زن�دگ�ی و رف�اه ک�ارگ�ران ب�ط�ور  

مرتب مورد ھجوم دولت و کارفرمايان قرار گرفته و در يگر کشور 
از جمله فرانسه، يونان و اي�رل�ن�د ک�ارگ�ران دس�ت ب�ه اع�ت�ص�اب و 

 .مبارزه زدند، اما اين کنگره خاموش بوده است

کنگره اتحاديه ھای ک�ارگ�ری ب�ري�ت�ان�ي�ا در ف�راخ�وان خ�ود ب�رای    
تظاھرات آلترناتيو، اشتغال و رشد "تظاھرات شنبه اين تظاھرات را 

اما در ھر سه اي�ن م�وارد، ک�ن�گ�ره ھ�ي�ج راه .  ناميده بود"  اقتصادی
آلترناتيوی که کنگ�ره از آن س�خ�ن م�ی .  حلی به نفع کارگران ندارد

ام�ا  ب�ح�ران .  گويد به روی ک�ار آم�دن م�ج�دد ح�زب ک�ارگ�ر اس�ت
سرمايه داری زمانی آغاز شد ک�ه ح�زب ک�ارگ�ر در ق�درت ب�ود و 
سياست نجات بانک ھا و کسر بودجه و در نتي�ج�ه س�ي�اس�ت ص�رف�ه 
جويی و رياضت کشی  اقتصادی در ابتدا توسط ھمين ح�زب ات�خ�اذ 

دولت کامرون در واقع دارد ھمان سياست حزب ک�ارگ�ر را .  گرديد
اعتراض حزب کارگر  .  منتھا با شدت و سرعت بيشتر ادامه می دھد

به دولت کنونی اين نيست که چرا ھزينه ھای دولتی را ک�اھ�ش م�ی 
دھد، بلکه اعتراض اش اين است که چرا اين ک�ار را ب�ه ي�ک ب�اره 

اد ميليبند رھبر ح�زب ک�ارگ�ر .  انجام می دھد و نه صورت تدريجی
که  يکی از سخنرانان تظاھرات روز شنبه بود در سخن�ران�ی خ�ود، 
با اصل سياست رياضت کشی اقتصادی دولت مخلف�ت ن�ک�رد ب�ل�ک�ه 
گفت که دولت بايد صدای تظاھرات کنندگان را بشنود و در سياس�ت 

منظور او از تجديد ن�ظ�ر، ھ�م�ان ک�اھ�ش .  ھای خود تجديد نظر کند
 .تدريجی  به جای کاھش سريع ھزينه ھای دولتی است

در دو مورد ديگر يعنی در ارتباط با رشد اقتصادی و اش�ت�غ�ال ن�ي�ز 
در ھ�ر .  کنگره  ھيچ راه حلی واقعی  برای کارگران و م�ردم ن�دارد

ب�ان�ک " دوی اين موارد تنھا طرح ارائه شده از سوی کنگ�ره اي�ج�اد 
با ھدف سرمايه گذاری در صنايع پ�اک م�ان�ن�د ت�ورب�ي�ن ھ�ای "  سبز

 .بادی توليد برق و نظاير اين ھاست

زيرا ھر گاه . اما کمتر کسی اين طرح کنگره را  جدی خواھد گرفت
سرمايه داران، سرمايه گذاری در اي�ن گ�ون�ه ص�ن�اي�ع را س�ود آور 
تشخيص دھند، بی نياز به پند و اندرزھای کنگره  دست به س�رم�اي�ه 
گذاری خواھند زد، شغل ايجاد خواھند کرد و با استثم�ار ک�ارگ�ران، 
ھم سود به جيب خواھند زد و ھم به رشد اقتصاد ملی کمک خواھ�ن�د 

ارائه چني�ن ط�رح�ی آن ھ�م از س�وی ک�ن�گ�ره ات�ح�ادي�ه ھ�ای .  کرد
اما اين دقيقا ھمان چي�زی اس�ت .  کارگری خنده آور به نظر می رسد

که کنگره به عنوان راه برون رفت از بحران اق�ت�ص�ادی ارائ�ه داده 
 .است

يکی از شعارھای مشھود در تظ�اھ�رات،  در خ�واس�ت از ک�ن�گ�ره 
ک�ن�گ�ره .  اتحاديه ھای کارگری برای اع�م اعت�ص�اب ع�م�وم�ی ب�ود

.  توان، اتوريته و امکان آن را دارد که اعتصاب عمومی فرا بخ�وان�د
با توجه به  وجود روحيه اعتراضی  در ميان ک�ارگ�ران و ن�گ�ران�ی 
گسترده از نا امنی شغلی، چنين فرا خوان�ی ب�ا اس�ت�ق�ب�ال گس�ت�رده و 

تا اکنون نيز تع�دادی از ات�ح�ادي�ه ھ�ای . سراسری روبرو خواھد شد
کارگری در اعتراض با سياست قطع و کاھش ھزينه ھای عمومی و 

برای نمون�ه در ع�رض .  اخراج سازی ھا دست به اعتصاب زده اند
يک سال گذشته  کارگران عضو اتحاديه ک�ارگ�ران ق�ط�ار و م�ت�رو 

در روز پنج شنبه گذشته آم�وزگ�اران .  چندين بار اعتصاب  کرده اند
کالج ھا و استادان دانشگاه بطور يک پارچه اع�ت�ص�اب ک�ردن�د ودر 
. نتيجه کل�ي�ه ک�ال�ج ھ�ا و دانش�گ�اه ھ�ا ب�ه ح�ال�ت ت�ع�ط�ي�ل درآم�دن�د

آموزگاران مدارس  نيز اع�م کرده اند که در اين ھفته به اعت�ص�اب 
در کنار اي�ن ھ�ا ب�اي�د ب�ه اع�ت�راض و .  يک روزه دست خواھند زد

تظاھرات ھای گسترده، سراسری و رادي�ک�ال دانش�ج�وي�ان در م�اه 
ھ�م�ه اي�ن ھ�ا .   ھای گذشته عليه افزايش شھريه ھا ن�ي�ز اش�اره ک�رد

 .نشان می دھد  که شرايط برای اعتصاب عمومی آماده است

کنگره اتحاديه ھای کارگری اما تا کنون از اع�م  اعتصاب عمومی 
خود داری کرده است و بعيد است که در آينده نيز به چنين کاری تن 

رھبران سازشکار ک�ن�گ�ره ات�ح�ادي�ه ھ�ای ک�ارگ�ری ح�ف�ظ  .  در دھد
موقيعت  کنونی خود با حقوق ھای ک�ن  را  ص�د ب�ار ب�ر درگ�ي�ر 

ب�ع��وه اع��م اع�ت�ص�اب .  شدن در مبارزه جدی ترج�ي�ح م�ی دھ�ن�د
عمومی در صورت عقب ننشستن دولت  به معنای شکست اعتصاب 

از .  و تضعيف جايگاه  کنگره ات�ح�ادي�ه ھ�ای ک�ارگ�ری خ�واھ�د ب�ود
سوی ديگر پيروزی اعتصاب عمومی می تواند به سرنگونی دول�ت 
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اما ح�زب  ک�ارگ�ر  ي�ع�ن�ی .   محافظه کار و انتخابات جديد بيانچامد
الترناتيو  حکومتی  کنگره اتحاديه ھای ک�ارگ�ری در ح�ال ح�اض�ر 

حزب ک�ارگ�ر  ت�رج�ي�ح .   چندان تمايلی به کسب قدرت دولتی  ندارد
می دھد که در  شرايط کنونی ھمچنان در اپوزيسيون باقی  بمان�د ت�ا 
حزب محافظه کار سياست ھای ضد کارگری و تنفربرانگيز صرف�ه 

که حزب کارگر ھيچ مخالفت     -جويی اقتصادی و اخراج سازی ھا
را پ�ي�ش ب�ب�رد ت�ا  ح�زب ک�ارگ�ر ب�ع�د ھ�ا در   -اصولی با آن ندارد

 .موقعيت ديگر و بھتری به قدرت برسد

به دنبال تظاھرات شنبه يکی از وزيران دولت کامرون اع�م داش�ت 
که دولت صدای تظاھرات کنند گان را شنيده است اما قص�د ت�غ�ي�ي�ر 

گنگره اتحاديه ھای کارگری  در ب�راب�ر .  سياست ھای خود را ندارد
ب�رن�دان ب�ارب�ر .  اين تصميم دولت،  فاقد استراتژی م�ب�ارزات�ی اس�ت

رھبر  کنگره اتحاديه ھای کارگری در مصاحبه  با تلويزيون بی بی 
سی در پاسخ اين پرسش که برنامه بعدی کنگره چ�ي�س�ت، گ�ف�ت ک�ه 
کنگره  فع� برنامه ديگری ندارد و اظھار اميد واری کرد که دول�ت 

 .در سياست ھای خود تجديد نظر کند 

مارگارت  تاچر در توجيه سياست ھ�ای اق�ت�ص�ادی ن�ي�ول�ي�رال خ�ود 
آلترناتي�و دي�گ�ری : "  او گفت.  جمله ای گفت که بسيار مشھور است

اما  تاچر سوسيال�ي�س�م .  آلترناتيو ديگر سوسياليسم بود."  وجود ندارد
را آلترناتيو نمی دانست و روی سخن اش  با احزاب و کس�ان�ی ب�ود 
که می خواستند سرمايه داری را با سياست ھای اقت�ص�ادی دي�گ�ری 

تا آنجا که  موضوع به  حفظ سرمايه داری  و س�ي�اس�ت .  اداره کنند
ھای اقتصادی احزاب بورژوازی  بر گردد  به نظر می آيد ک�ه اي�ن 
گفته تاچر اکنون بيش از زمانی  ک�ه او آن را ب�ي�ان ک�رد، ص�ح�ت 
دارد؛ سرمايه داری بعد از سی سال تجربه نيوليبرالي�س�م  ک�ه ق�رار 
بود راه حل  معض�ت آن باش�د، اک�ن�ون  در ب�ح�ران س�اخ�ت�اری و 

احزاب بورژوايی از محافظه کار گرف�ت�ه ت�ا .   ژرفی فرو رفته است
که اينک با حفظ نام در عمل  نيولي�ب�رال ش�ده    -سوسيال  دموکرات 

ھيچ کدام آلترناتيوی ديگری غير ح�ف�ظ س�رم�اي�ه داری از راه    -اند
و اين سياست اکنون ب�ي�ش .  تداوم ھمان سياست ھای نيوليبرال ندارند

از گذشته مستلزم حمله  گسترده و ھمه جانبه  به س�ط�ح م�ع�ي�ش�ت و 
اما تظاھرات روز شنبه در ل�ن�دن  ي�ک ب�ار .  دسمزد کارگران است

ديگر نشان داد که کارگران حاضر نيس�ت�ن�د  ب�دون م�ب�ارزه ھ�زي�ن�ه 
 .بحران سرمايه داری را بپردازند
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بحث و گفتگو در مورد خواسته ھای انق�بی برای تحو_ت پ�اي�ه ای 
و پيشرفتھای خزنده ضد ان�ق��ب�ي�ون در خ�ي�اب�ا ن�ھ�ا و ش�ب�ک�ه ھ�ای 

جامعه مدنی مبارزه خود را ب�رای رس�ي�دن ب�ه .  اجتماعی ادامه دارد
روزنامه نگاران در رس�ان�ه ھ�ای .  آزادی و دمکراسی ادامه می دھد

. مختلف معترضند و خواھان کن�اره گ�ي�ری رھ�ب�ران س�اب�ق ھس�ت�ن�د
ات�ح�ادي�ه ھ�ای .  دانشجويان نيز بر اين خواست�ه پ�افش�اری م�ی ک�ن�ن�د

کارگری جديد تشکيل می شوند و اعت�ص�اب�ات ب�رای کس�ب ش�راي�ط 
مسيحيان و اقليتھ�ای م�ذھ�ب�ی ک�ه ن�ق�ش .  کاری بھتر در جريان است

ف��ع��ال��ی در ان��ق���ب مص��ر داش��ت��ن��د ب��رای اح��ق��ا ق ح��ق��وق ب��راب��ر 
 .شھرونديشان و عليه خشونت مسلمانان مرتجع مبارزه می کنند

 

مارس دولت ج�دي�د مص�ر ق�ان�ون�ی را تص�وي�ب ک�رد ک�ه  23روز 
ھرگونه اعتصابی که از طرف افراد و وزارتخانه ھای دولتی م�خ�ل 
نظم و کسب و کار تلقی شود جرم و مست�وج�ب م�ج�ازات م�ح�س�وب 

دانشجويان دانشگاه قاھره که چند ھفته است برای ب�رک�ن�اری .  ميشود
رييس دانشگاه دست به تحصن زده اند اولين کسانی ب�ودن�د ک�ه روز 

 .بعد از تصويب اين قانون بازداشت شدند

 

 

23ادامه صفحه   

بعنوان يك فرد ساكن ايران ميگويم اگر ميخواھيدسرع�ت وق�درت ج�ن�ب�ش 
با_ رود راھكارھاي پيشنھادي زير را كه برگرفته از ش�ن�اخ�ت ك�ام�ل�م از 

درصدي مردم است و ميتواند آتش اين نھض�ت را ش�ع�ل�ه ورت�ر  75طبقه 
 :كند با دقت زياد مطالعه كنيد

 
موثرتر از طرح مباحث كانالھاي شما وس�اي�ر (  بسيار كارآمد وموثرميباشد

ن�ف�راول  200كه ليست ثروت ومايملك خ�ارج وداخ�ل كش�ور )  رسانه ھا
اي�ن . مملكت را تھيه واز راھي به غير از ماھواره و اينترنت منت�ش�ر ك�ن�ي�د

ط�ب�ق�ه م�ي�ان�ي . سال گذشت�ه م�وث�ر اس�ت 2كار به تنھايي به اندازه مساعي 
جامعه چندان به تقلب در انتخابات و ضرورت دموكراسي حساس نيس�ت�ن�د 
ولي بدليل فقرنسبت به مال اندوزي مسولين حس�اس ھس�ت�ن�د ب�راي ھ�م�ي�ن 
است كه ھيچ مقام كشوري يا روحاني در ايران اجازه افشاي داراي�ي�ھ�اي�ش 
را نميدھد چراكه به تقدس آنھا لطمه جدي ميزند واين افش�اگ�ري ب�ه ش�رط 

 .اينكه بدست طبقه مياني برسد ميتواند پاشنه آشيل رژيم باشد
انتشار ليست كمكھاي مالي به كشورھا وگروھھاي خارجي برحسب تومان 

ب�ا روش�ي ب�ه غ�ي�ر اي�ن�ت�رن�ت (  كه براي طبقه كم س�واد ق�اب�ل ف�ھ�م ب�اش�د
 )وماھواره

بجاي اعمال تحريمھا كه سبب مشك�ت ونفرت طبقه مياني ايران ازغ�رب 
شده ورژيم آن را كام� به نفع خودش تبليغ م�ي�ك�ن�د ب�اي�د ت�م�ام دي�پ�ل�م�ات�ھ�ا 

 چين –ومقامات كشورھاي دوست ايران را مثل روسيه 
را وادارنمود كه داي�م�ا درب�اب اش�اع�ه دم�وك�راس�ي ...  پاكستان و  –تركيه 

وآزاديھاي مدني به دولت ايران تذكر مداوم بدھند ورژيم اي�ران را خس�ت�ه 
در حيرتم كه آمريكا در مذاكراتش با روسيه چرا روي انرژي ھست�ه .  كنند

اي زوم كرده درحاليكه اگر روي دموكراس�ي زوم م�ي�ك�رد ھ�م ھ�م�راھ�ي 
 .بيشتر روسيه را ميداشت وھم اصل قضيه حل ميشد

 –انديشمندان كشورھاي مرتبط ب�ا اي�ران   –دانشمندان   -واداشتن ھنرمندان
 براي توصيه وتذكر به اشاعه دموكراسي به مسولين ايراني

آموزش و اشاعه روشھاي مبارزه منفي از سوي رسانه ھاي خارجي به 
ب�ه ش�م�ا ق�ول .  نظير آنچه گاندي كرد يا روشھاي جيمزش�ات.    مردم ايران

ميدھم اگر مردم تصميم بگيرند با ھيچ شيخ يا پاسداري معامله يا ص�ح�ب�ت 
نكنند بسياركم ھ�زي�ن�ه ت�رو س�ري�ع�ت�ر ازت�ظ�اھ�رات خ�ي�اب�ان�ي ب�ه ن�ت�ي�ج�ه 

 .!!!ميرسيم
عدم اجازه دسترسي رژيم ايران به ماھواره ھايmي كmه ازآنmجmا تmبmلmيmغmات 

 .ميكند
جلوگيري دول غربي از سفر ھمه مسيولين دولتي ايران به كشورھ�ايش�ان  

دعوت نكردن از آنھا در ھيچيك از كنفرانسھا وھ�م�ايش�ھ�اي  -و ندادن ويزا
اين ك�ار ب�ه .  خصوصا ھمايشھاي تبليغاتي براي رژيم ايران   –بين المللي 

.                                   تنھايي بيشترازتحريم�ي ھ�اي ف�ع�ل�ي ك�اررا ب�راي رژي�م س�خ�ت م�ي�ك�ن�د
 به اميد آزادي

----------------------------------------------- 
 :ياد داشت سردبير

م�ن .  دوست عزيز از مقاله مستدل و آگاھی دھنده شما بی نھايت م�ت�ش�ک�رم
منھم در برنامه ھای گذشته ام، منجمله ب�رن�ام�ه ھ�ف�ت�ه .  کام� با شما موافقم

گذشته، علت شکست جنبش را عدم شرکت طبقه کارگر و اقشار ميانی ک�ه 
با اينحال نوشته شما برای م�ن .  درگير مشک�ت اقتصادی ھستند ذکر کردم

ما آنرا در نشريه روشنگر ک�ه ي�ک�ی از ن�ظ�ري�ات .  بسيار روشن کننده بود
چ�اپ ب�ي�رون و  پرتيراژ و راديکال خارج از کشور است و ھفته آي�ن�ده از

برای شما ھم ای ميل خواھد شد چاپ می کنيم و به ره نمودھ�ای ش�م�ا ھ�م 
فقط در يک م�ورد ب�اي�د ب�گ�وي�م ش�م�ا ک�م�ی نس�ب�ت ب�ه .  عمل خواھيم کرد

مسل�م�ا آن�ھ�ا خ�واھ�ان دم�ک�راس�ی و ب�ه .  قدرتھای غربی خوش بين ھستيد
آنھا دعوايش�ان ب�ا دول�ت اي�ران ب�ا .  حرکت در آمدن توده زحمتکش نيستند

برای ھمين مسئله اتمی در م�رک�ز مش�اج�راتش�ان .  دعوای مردم فرق دارد
. با_ ب�دون مش�ارک�ت م�ردم ان�د از  آنھا فقط خواستار تغييرات آرام.  است

ب�ا   .گرداندن آنھا ک�اری مش�ک�ل اس�ت چون وقتی مردم به ميدان بيايند باز
 .تشکر مجدد
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 اط�عيه کمک مالی برای چاپ مستقل روشنگر در اروپا

 

رفقا و دوستان عزيز                                                                

ما تا کنون از طريق کپی کردن نش�ري�ه روش�ن�گ�ر ان�ھ�م ب�ط�ور 
محدود و سياه سفيد آنرا در فرانکفورت و بخشا ھم در  ش�ھ�رھ�ا 
و کشورھای ديگر با ھزينه شخ�ص�ی خ�ودم و ي�ک�ی دو رف�ي�ق 
ديگر بدست شما و ديگران از کانال مغازه ھای ايران�ی رس�ان�ده 
ايم ولی از آنجائی که نشريه روشنگر نشريه ای راديکال و چپ 
و غير تشکي�تيو مستقل می باشد و تا کنون مقا_ت و ديدگاھ�ای 
مختلف و بخشا مخالف نظرات غالب در در نشزيه را ھ�م چ�اپ 
کرده در آمريکا و کانادا به نشريه ای ت�وده ای  ت�ب�دي�ل ش�ده و 
انتشار محدود ولی است�ق�ب�ال خ�وب آن در اروپ�ا ھ�م نش�ان�ه از 

اين در حاليست که .  قابليت رشد و انتشار وسيعتری رابيان مکند
ما با تبليغات عظيم و گسترده نيروھای ارت�ج�اع�ی از س�ل�ط�ن�ت 
طلب تا مجاھد و بق�ول م�ع�روف س�ب�زگ�را از ط�ري�ق رادي�و و 

 مواجه ھستيم...تلويزيون و ماھواره و

 

 رفقا و دوستان عزيز  

ما ثصميم به چاپ نشريه به صورت ارجينال آن ھ�م در ت�ي�راژ 
 500گسترده تری در اروپا داريم و برای ثحقق اين امر نياز به 

ايورو در ماه داريم و من بعنوان مسئول اروپای نش�ري�ه  800تا 
 10اگر شم�ا ح�ت�ی م�اھ�ی . دست کمک بسوی شما دراز می کنم

ايورو يا ھر مبلغی که در حد توان ماليتان باشد برای م�ا ارس�ال 
کنيد ما نه تنھا انرا در ليست مالی نشريه درج می کنيم بلکه شما 
با اينکار مثبت و با ارزشتان گامی در جھت م�ب�ارزه ف�رھ�ن�گ�ی 
مابر عليه رژيم ھای ارتجائی و مذھب و آلترناتيوھ�ای رن�گ�ا و 

 رنگ آن برداشنه ايد

من در اينجا شماره حساب بانکی خودم را ب�راي�ت�ان م�ی ن�ويس�م 
ولی شما می توانيد کمکھای ماليتان را مسثقيم به خساب نش�ري�ه 

 .روشنگر در کانادا نيز که در روشنگر می باشد واريز کنيد

 Goodarz Hassanvand 

Kontonummer: 305072536 

BLZ             :50050201 

Sparkasse Frankfurt am Main 

 UST-ID DE :11 41 040 95 
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 نوشته علی ضرابی. 

مقاله نويسنده ارجمند روزبه ک�نتری را خواندم و بخش ھايی از مقال�ه 

ايشان مورد تأييد من نيز ھست و قبول دارم که نوشته ايشان از انسجام 

کامل ھم برخوردارميباشد مطلب نشان ميدھد که ايشان کوله بار؟ طيف 

من ھم يک سوياليست ھستم و سوسياليست خي�ل�ی .  چپ را بدوش دارند

قديمی و کام�ً معتقد به اصول آن با اينکه اھل تظاھرن�ي�س�ت�م، ن�م�ي�دان�م 

چرا اينجا دلم می خواھد عرض کنم من ھم جزء ھشتاد نفری ھستم ک�ه 

بيانيه صلح استکھلم  را درآن زمان يعنی تقريباً شصت سال پيش امضا 

کرده ام و آنرا با بصيرت کامل در سنين جوانی امضا ک�ردم وھ�م�ي�ش�ه 

معتقد به آن بوده ام به اين جھت که معتقدم سيست�م�ی از س�وس�ي�ال�ي�س�ت 

خ�ودن�م�اي�ی م�ن ازاي�ن ن�ظ�ر .  بھتر نمی تواند پيدا شود يا _اقل تاکن�ون

است که جناب ک�نتری بدانند که يک طرفدار ي�ق�ه پ�اره ک�ن زن�ده ي�اد 

دکترمصدق نيستم وآنچه می نويسم روی عشق به دکتر مصدق ن�ي�س�ت 

من ھ�م م�ث�ل آق�ای ک��ن�ت�ری .  ولی ديوار را يک طرفه رنگ نمی کنم

معتقدم طبقه کارگر و زحمت کش جامعه در جھان تا ک�ن�ون ن�ت�وانس�ت�ه 

حقوق خود را بگيرد ومتأسفانه نمی ت�وان�د ھ�م وم�ا ب�ه ام�ي�د آن�روزی 

ھستيم که قدرت سوسياليزم به حدی برسد که بتواند بس�اط س�رم�اي�ه را 

بر ھم چيند و سرمايه را ملی کند که اين اتفاق خ�واھ�د اف�ت�اد وب�ه ق�ول 

 : فرزانه از دست رفته اخوان ثالث 

زبرزير يقين زير    عاقبت کار جھان طور دگر خواھد شد

 و زبر خواھد شد

آخ����را_م����ر ب����ه    اين شب تيره اگر روز قيامت باشد

 ھرحال سحر خواھد شد

 .در اين زمان ھم ھميشه حرف آخر را طبقه کارگر زده است نمونه آن

انق�ب فرانسه، انق�ب کبير اکتبر، انق�ب از دست رفته ايران ح�رک�ت 

ھای موفقيت آميز در آفريقا و خاورميانه ھمه دال بر آنست که گ�ذش�ت�ه 

برانيکه قدرت طبقه کارگربه نمايش گذاشته شده تأثير ب�خ�ش ھ�م ب�وده 

کارگر ھميش�ه .  واين تأثير بخشی است که ھمه ما چشم به آن دوخته ايم

پيروز بوده اگر در مواردی ھم اين پيروزی به تأخير اف�ت�اده ب�ه ج�ھ�ت 

فشار سرمايه و وسيله دست نشاندگان سرمايه يعنی پادشاھان ويا رئيس 

جمھوری ھائيکه که رمق ملت ھا را کشيده اند وملت ھ�ا را رع�ي�ت و 

 .نوکر و مزدوربه حساب آورده اند

در ايران ھم متأسفانه ھميشه چنين کسانی سرکاربوده اند از صدر تا 
که رضاشاه از ايران اخراج شد مردم  1320ساقه ولی بعدازشھريور 

تا حدودی بپا خواستند اما از آنجا که ما درچھره تاريخمان طعم آزادی 
را ندچشيده بوديم واز سويی دو کشوری که ھمواره در ايران 
گماشتگانی به نام شاه داشتند فوراً دست به کار شدند وھريک به نوع 

انگليس ھا وسيله . ديگر زنجير استعمار جديدی برای مردم ما ساختند
قوام السلطنه حزب دموکرات را برپا کردند و روسھای استالينی حزب 
توده را حزبی که نام توده و سوسياليزم را به سياھی ثوق داد و 
متأسفانه آنچه لنين دوست داشت انجام شود وبرنامه ای برداشته شده از 
مانيفست کارل ماکس که واقعاً اگر صحيح انجام ميشد موجب نجات 
بشر فراھم ساخته بود به اصط�ح فاتحه خواند و بھشتی که لنين 
درصدد ساختن آن بود اين مرد خودخواه و خونجوار به جھنم تبديل 
کرد و در ايران ھم عده ای از حول حليم در ديگ افتادند وبا شعارھای 

موجب گمراھی عده ای را فراھم کرد و امريکا که در مسخره و عوام پسند 
 اين جريانات تسليم انگليس شده بود 

دم دستگاه غ�م يحيی و پيشه وری را جمع جور ک�رد و ع�ده ای از 

آنھا به زير زمين و عده ای ھم به دربار ارب�اب اس�ت�ال�ي�ن گ�ري�خ�ت�ن�د 

ومردم آزاده ايران بخصوص کارگران ھم مبارزه را ادامه ميدادن�د و 

دکتر مصدق که به جرم آزادی خواھی در قف�س پ�ھ�ل�وی ب�ود آزاد و 

وارد مبارزه شد وبا شناختی که ملت از او داشتند  با فشار ب�ه ش�اه و 

حرکت ھای ضد استعماری ھمان مجلس ساخته شده وس�ي�ل�ه ش�اه، او 

را مجبور کردند مصدق را به نخست وزيری ان�ت�خ�اب ک�ن�ن�د وب�رای 

نجات ايران مصدق اين پست را قبول کرد و ھمانطور که شما مرقوم 

داشته ايد اولين کاری که کرد اع�م داشت م�ردم و م�ط�ب�وع�ات آزاد 

ھستند و مطبوعات مجازند حتی در مورد خود من ھ�رچ�ه ب�خ�واھ�ن�د 

بنويسند و اطمينان داشته باشند که من شکايتی از آنھا نخواھم ک�رد و 

در حکومت کوتاه او مجلس ھفدھم با وک��ی خ�ي�ل�ی ب�ھ�ت�ر از دس�ت 

مت�أس�ف�ان�ه چ�ون م�ا ط�ع�م آزادی را .  نشاندگان شاه شروع بکار کرد

روزنامه چلنگر ک�اري�ک�ارت�وری .  نچشيده بوديم ھرچه خواستيم کرديم

از مصدق را بدون شلوار در حاليکه به سردر مجلس نشست�ه و ب�ول 

 از او خارج ميشود نشان ميداد و زير آن نوشته بود 

ک��ه گ��ه مص��ح��ح   چنان به سردر شورای مملکت ريدند

 مظفری عدل گرديد

کسی نريده است   ولی به قدرمصدق به اين مکان شريف

 نمی ريند نخواھد ريد

من در يادداشت ھای آقای خازنی رئ�ي�س دف�ت�ر مص�دق خ�وان�دم ک�ه 

ھ�ي�چ :  نوشته بود اين عکس را به مصدق نشان دادم او خنديد و گ�ف�ت

. عيبی ندارد ھرکس اين عکس را ببيند خ�ودش قض�اوت خ�واھ�دک�رد

شما ناراحت نباشيد مردمی که ھزارسيصد سال است نتوانسته ان�د دم 

بزنند حال که آزاد شده اند حق دارند به نح�وی ب�غ�ض خ�ودرا خ�ال�ی 

او .  ميدانم که شما ھم قبول داريد که او مرد ملی وطن پرست بود.کنند

دک�ت�ر مص�دق .  بخ�ف گذشتگانش يک سوسياليست به تمام معنی بود

در امر ملی شدن صنعت نفت به نمايندگی ھمه ملت ايران  قانون ملی 

شدن صنعت نفت را در مجلس شورای ملی به ھر ن�ح�و ک�ه ب�ود ب�ه 

تصويب رسانيد و نطق او در دادگاه _ھه واقعاً موجی را فراھم ک�رد 

. که ملل ديگر نيز ھوس سر بلند کردن در مقابل انگليس ھا را کردن�د

مصر با کپی از کار مصدق کانال سوئي�ز را م�ل�ی ک�رد واي�ن ع�م�ل 

. نشان داد که کفتار پير را ھم ميشود با حرف حساب به زانو در آورد

مصدق در جريان ملی شدن صنعت نفت قانون کسر ده درصد از حق 

مالک برای آبادانی دھات را به تصويب رسانيد و اول از ھ�م�ه آن�را 

ما باي�د ک�ارن�ام�ه ھ�م�ي�ن دو س�ال . در ملک موروثی خودش انجام داد

دولت مصدق را بخوانيم انوقت بگويي�م ھ�رک�س در آن زم�ان ح�اک�م 

شايد اين�ط�ور ب�اش�د ول�ی .  ميشد ميتوانست چنين خدماتی را انجام دھد

ما مثل مصدق نداشتيم اگر م�ي�داش�ت�ي�م او .   ھرکس خادم ملت نمی شد

آيا قوام السطنه يا حکيم المک ي�ا حس�ي�ن ع��ء وي�ا .  ھم مصدق ميشد

ب�دي�ھ�ی اس�ت اگ�ر م�ی .  ساعد مراغه ای می توانستند مصدق ب�اش�ن�د

خواستند البته که مصدق بودند ولی آنھا سر سپرده و نوکر انگلي�س و 

روسيه و سومی ھم که تازه پا به عرصه وج�ود گ�ذاش�ت�ه ب�ود ي�ع�ن�ی 

مصدق و سوسياليزم            

جناب ک�نتری خيلی از جوان ھا ندانسته و ناشناخته سوار اسب چوب�ی 

استالين آدم خوار شدند، و چيزی از کموني�س�ت و س�وس�ي�ال�ي�س�ت ن�م�ی 

متأسفانه ما از آنجا که راھی برای شناخت سوسياليزم نداش�ي�ت�م .  دانستند

آب را از کوزه شکسته استالين می خورديم، ای ک�اش م�ا ب�ج�ای ع�ده 

زيادی که کمونيسم استالينی را چکی و بدون م�زم�زه ک�ردن آن ق�ب�ول 

کردند، صد نفراحسان طبری يا دکتر تقی ارانی ويا انورخ�ام�ه ای وي�ا 

در آن ص�ورت راح�ت از ج�ھ�ن�م دکترتقی ارانی ويا نوشين م�ی داش�ت�ي�م 

سيب ھا پيش پای زن در بين سنگھا ميلولند و .  و به طرفی کش ميکند
مرد با خون سردی ابلھا نه ای چادر گل سيب را دو باره ھموار ميکند و 
با ھمان لبخند وھمان يک دست، در چادر جای سيب چند تا سنگ 
ميگزارد و دو باره بر گوشه ھای آزاد آن گره ميزند و به زن تعارف 
ميکند؛ زن با چشمان تر به  راه پشت سرش ميبيند به برگھای پاييزی 

روی سنگھا افتاده اند، با گامھای لرزان و چنار که مثل دستھای قطع شده 
بقچه ای سنگين از سنگ در حاليکه قدمھايش برگھای روی سنگھا را ميشکنند با 
چين ھای چادری اش  مثل قفسی به حرکت ميآيد و از مرد دور ميشود و صدای 
برخورد دندانھا و سيب، ھق ھق شا نه ھا و صدای شکستن برگھا ھمه و ھمه با 

 . . . ھم دست ميدھند و  آرام  آرام  با زن درشيون باد ھا ی بيخانمان گم ميشوند
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 چرا انق�ب ما اس�می شد؟
 و          

 چه گونه اس�می شد؟

ملی ساختن صنعت نفت در سراسر کشور و بھره برداری ملی از 
اين ثروت طبيعی کشور و ھم در کن�ار اي�ن ج�ن�ب�ش م�ل�ی، ب�رآم�د 
درخشانی از مبارزه  طبقاتی با درخشش�ی از  ن�ي�روھ�ای ھ�وادار 

و س�ه دي�گ�ر، !  سوسياليسم در يک کشور خاورميانه ای مس�ل�م�ان
انق�ب توده ای سال پنج�اه و ھ�ف�ت، ان�ق��ب�ی ب�زرگ در پ�وش�ش 
جنبشی ھمه گانی برای برچيدن بساط  کھن سه ھزار ساله ی س�ت�م 
شاھی و با برچيدن بساط ستم شاھی پايان دادن به حضور سياس�ی، 

 !اقتصادی و نظامی امپرياليسم جھانی به سرکرده گی امريکا
و با اين پيشينه ی تاريخی،  آيا انق�بی  که ھ�ف�ت�اد س�ال دي�رت�ر از 
انق�ب مشروطيت روی می دھد، آن طور که کارشناسان غربی و 
ھم انديشان ايرانی آن ھا ادعا می کنند می تواند تن�ھ�ا ي�ک ان�ق��ب 
اس�می باشد و  از ھمان بدو امر  توسط يک جريان واپ�س گ�رای 
مذھبی و يک جنبش بنيادگرای اس�می با آماج ھ�ای ب�ازگش�ت ب�ه 
صدر اس�م و دوران خليفه گری به قصد رايج ساختن س�ن�ت ھ�ای 
متروک ماقبل تاريخ يک جامعه ی بدوی در جامعه ای پيش رف�ت�ه 
و امروزی سازمان يافته باشد؟  آي�ا م�ردم م�ا آگ�اھ�ان�ه در ب�راب�ر 
استبداد شاھی قامت برافراشتند تا استبداد دينی  و استب�داد آخ�ون�دی 
و نظام شبه فاشيستی، مافيائی  و نظامی ـ�ـ� آخ�ون�دی را ج�انش�ي�ن 
نظام ستم شاھی سازند و آن چه را که می خواستند و ھفتاد سال در 
راه آن مبارزه و جان فشانی می نمودند ھمين ج�م�ھ�وری اس��م�ی 
تحت رھبری خمينی و ديگر م�ھا و ن�وچ�ه ھ�ای ري�ز و درش�ت 

 آنان است؟  
اگر بپذيريم که انق�ب فرايندی دارد  و ھر انق�بی در بس�ت�ر ي�ک   

فرايند تاريخی رخ می دھد رخ دادی در کش�اک�ش ط�ب�ق�ات�ی و در 
برايند نيروھا، فراز و نشيب ھای تاريخی  ھفت دھ�ه ی  پ�س از 
انق�ب مشروطيت که به انق�ب ب�ھ�م�ن ان�ج�ام�ي�د و ي�ک�ی پ�س از 
ديگری در بستر اين فرايند و در برايند نيروھا به ثبت رسيده اس�ت 
نشان کمی از حضور مداوم روحانيت و م�ب�ارزه ی ج�ري�ان ھ�ای 
مذھبی را با خود دارد و بستر انق�ب آن جای گ�اھ�ی ن�ي�س�ت  ک�ه 
روحانيت و نيروھای مذھبی در آن اي�ف�ای ن�ق�ش آن چ�ن�ان�ی ک�رده 

 .باشند و يا به تنھائی ايفای نقش کرده باشند
روحانيت در انق�ب مشروطيت ايفای نقش نمود،  اما نه به ابتک�ار 
خود،  که به ابتکار شماری از روشن ف�ک�ران ت�ج�دد خ�واه  و ب�ه 
تشويق آنان و يا به تقليد از آنان و در چشم ھم چشمی با آنان، و در 
نھايت اين رھبران تراز اول روحانيت ب�ودن�د ک�ه ب�ه مش�روط�ي�ت 
پشت کردند و در ب�راب�ر ت�ج�ددخ�واھ�ی ايس�ت�ادن�د و ي�ک�ی پ�س از 
ديگری دست به خراب کاری و خيانت زدند تا نھال آزادی خواھی 
. و دموکراسی و نوجوئی را در برھوت سنت و مذھب به خشکانند

روحانيون در جريان مشروطيت يا مثل فضل اله ن�وری در ص�دد 
برآمدند که مشروعه را جانشين مشروطه سازند و مشروعه را در 
پيوند و يگانه گی با استبداد شاھی محمدعلی ميرزا پي�ش ب�ب�رن�د ي�ا 
مثل بھبھانی و طباطبائی رسميت دين اس�م و شيعه ی جعف�ری را 
در چھارچوب قانون اساسی بگنجاند و ھ�م مص�وب�ه ھ�ای م�ج�ل�س 
شورای ملی را موکول به تائيد پنج تن از مجتھدان شيعه ن�م�اي�ن�د و  
يا مثل مدرس اصول فقھی را جای گزين قوانين مدرن مدنی سازند 

 .  و شريعت فقھی را به جای مدنيت فرانسوی و سويسی قالب کنند
در جنبش ملی گرائی پس از شھريور ب�ي�س�ت ھ�م ک�ه  ب�خ�ش�ی از 
روحانيت به آن پيوستند، اگر قصدشان از پي�وس�ت�ن ب�ه آن در ب�دو 
امر آماج ھای خراب کارانه نبود؛ دست کم برای مھار آن  و بھ�ره 
برداری از آن بود  و آن گاه که توان مھار آن را از دست دادن�د و 
نتوانستند ھم چون دوران مشروطيت بر موج توده ای سوار شوند، 

رو در روی آن ايستادند؛ زيرا منافع طب�ق�ات�ی »  وااس�ما«با شعار 
آنان که دست در کاسه ی خان ھا و زمين داران بزرگ داش�ت�ن�د ب�ا 
دربار و استعمار بريتانيا که آماج جنبش ملی بود ھم خ�وان�ی ب�ي�ش 
تری داشت تا با دکتر مصدق و جنبشی که در کنار آن حرکت م�ی 
کردند و اگر با کام يابی ھم راه می شد پس از رھائی از سل�ط�ه ی 
استعمار می بايستی به آنان می پرداخت و به ن�ظ�ام خ�ان خ�ان�ی و 
نفوذ روحانيت و زمين داران بزرگ پايان می داد و بی دلي�ل ن�ب�ود 
آن گاه که مصدق با قاطعيت در برابر دربار و پشتيبان اصل�ی اش 
امپرياليسم بريتانيا ايستاد، روحانيت شيعه ب�ه رھ�ب�ری اب�ول ق�اس�م 
کاشانی که سمت رياست مجلس شورای ملی را داش�ت ج�ن�ب�ش را 
رھا ساخته در کنار  کاظم  بروجردی بزرگ مرج�ع  ش�ي�ع�ي�ان ب�ا 
گستاخی به دربار و بريتانيا پيوست و ب�ي�س�ت و پ�ن�ج س�ال دي�رت�ر 
خمينی که در آن زمان سخن گوی بروجردی بود بر زبان آورد که 
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سی و دومين سال گرد انق�ب مردم ايران ھم زمان ش�د ب�ا رس�ت�اخ�ي�ز 
مردمی در چند کشور عرب زبان، رستاخيزی که سب�ب ش�د ب�ن ع�ل�ی 
ديکتاتور تونس و مبارک ديکتاتور مصر يکی پس از ديگ�ری پ�ای ب�ه 
فرار بگذارند و ھم اکنون زمين زير پای علی عبداله صالح دي�ک�ت�ات�ور 
يمن و معمر قذافی ديکتاتور ليبی ھم به لرزه در آم�ده اس�ت ھ�ر چ�ن�د 
امير بحرين، رئيس جمھور ال جزاير، پادشاه اردن و پ�ادش�اه م�راک�ش 
. ھم وضع به تری ندارند  تا کی نوبت س�وري�ه و ش�ي�وخ ن�ف�ت�ی ب�رس�د

پرسشی که با اين زمين لرزه ی عربی ورد زبان ھا شده مشابھ�ت اي�ن 
جنبش است با جنبش م�ب�ارزات�ی م�ردم اي�ران  و اي�ن پ�رس�ش ک�ه آي�ا 
رستاخيز عربی به انق�ب بھمن شباھت دارد و يا به جنبش اع�ت�راض�ی 

 ! سال ھشتاد و ھشت که به بھانه تقلب انتخاباتی تجلی يافت
اينک دگر بار سخن از انق�ب اس�می به ميان م�ی آي�د و ب�ي�م آن م�ی 
رود که پی آمد زوال ديکتاتورھا، يرقراری حکومت اس��م�ی ب�اس�د و 

ب�ه !  تجديد حيات ديکتاتوری در قالبی خشن تر به ن�ام ان�ق��ب اس��م�ی
ويژه آن که در ليبی، ال جزاير و يمن جريان ھای نزديک به ال ق�اع�ده 
در ميدان مبارزاتی ھستند و در مصر و تا حدودی در تونس ھم اخوان 

اما  از ھمه مھم تر نقش سنتی اس�م است و نماز جمعه ب�ه !  ال مسلمين
عنوان بھانه ای برای گ�رد آم�دن ت�وده ھ�ا در ي�ک م�راس�م س�ن�ت�ی ـ�ـ 

و پرسشی که تازه گی دارد اين است ک�ه آي�ا م�ی ت�وان رژي�م !  مذھبی
ھای تا کنونی جھان عرب را رژيم ھای سکو_ر ارزياب�ی ن�م�ود و از 
اس�می شدن آن ھا بيمناک بود؟  آيا نقش مذھب در سياست و حکومت 
يمن و ليبی آن چنان اندک است که ت�وده ھ�ای م�ردم ب�ه دن�ب�ال اس��م 
حکومتی و شريعت پررنگ تری باشند؟ و آيا نمی ت�وان ان�گ�اش�ت ک�ه  
رستاخيز مردم سا_ری در جھان عرب  به گوھر خود رستاخيز اس��م 
زدائی است  و اين رستاخيز اس�م زدائی فراتر از جھان ع�رب، ت�م�ام 
جھان اس�م را به کام  خود فرو  خواھد برد و  جمھ�وری اس��م�ی را 
ھم  و اس�م ناب محمدی را ھم و اس�م  آخوندی شيعه در ايران را ھم 

آي�ا ع�ل�ی ع�ب�دال�ه .   و  سرانجام  ھمه را به ژرفای نيستی خواھد کش�ي�د
صالح را که پس از اشغال جنوب،  کارخانه ھای آبجوسازی ع�دان را 
به آتش کشيد و اجازه می دھد دختر ھشت ساله را به پی روی از سنت 
نبوی به عقد مرد شصت ساله درآورند چي�زی از ج�م�ھ�وری اس��م�ی 
ايران کم دارد؟ يا مبارک که انجمن زنان دموکرات را برچيد و دارائی 
مصادره شده ی آنان را به سازمان زنان اس�می سپرد که به اخوان ال 

 !  مسلمين نزديک اند
انور سادات رئيس جمھور پيشين مصر که توسط اس�م گ�راي�ان ت�رور 
شد و خود از جوانی با اخوان ال مسلمين ھم کاری می کرد و پ�س از 
رسيدن به مقام رياست جمھوری به آنان ميدان داد و زن�دان�ي�ان وابس�ت�ه 
به آنان را از زندان آزاد س�اخ�ت  و در آوازه گ�ری خ�ود را رئ�ي�س 
جمھور مسلمان می ناميد؛  در حالی که گروه، گروه  کموني�س�ت ھ�ا و 
ناصری ھای چپ را که به سياست سازش کارانه ی وی انتقاد داش�ت�ن�د 

در برابر زياده .  به بند می کشيد و از مناصب دولتی برکنار می ساخت
خواھی مسلمانان می گفت اگر انق�ب اس�می م�ی خ�واھ�ي�د ت�ا روزی 

و با اين سخن آشکارا  به حکومت اس��م�ی !   صد نفرتان  را اعدام کنم
 !ايران طعنه می زد که انق�ب اس�می يعنی کشتن روزانه صد نفر

به راستی در جھان رسانه ای امروز، مردمی که حکومت اس�می در  
ايران را ديده اند و حکومت طالبان  در اف�غ�انس�ت�ان را  و ت�رورھ�ای 

... بنيادگرايان مسلمان  در ال جزاير، عراق، افغانستان،  پ�اکس�ت�ان و 
را؛  مگر ديوانه اند که به دنبال انق�ب اس�می ديگری باشند؟  و اگ�ر 
ھم در ھر يک از اين کشورھا جريان ھای اس�می بنيادگرا چ�ي�ره گ�ی 
پيدا کنند چيره گی آنان ھم بی گمان مثل ايران س�ي�ل ب�ن�ي�ان ک�ن اس��م 

اس�می که به گوھر خود با دموکراسی در تض�اد ب�ن�ي�ادی .   خواھد بود
است،  از بنياد بر مردم عرب و عجم  تحمي�ل ش�ده اس�ت و در ق�ال�ب 

ھمان طور که  در صدر اس�م بر ما تحميل !  حکومتی تحميلی تر است
شد و ھم با انق�ب پنجاه و ھفت تحميل شد و ھ�ن�وز ھ�م  ب�ر دوش م�ا 

 ! مردم ايران سنگينی دارد
به وارونه ی آوازه گری ھای جمھوری اس�می که ت�ش دارد ج�ن�ب�ش 
کنونی جھان عرب را يک جنبش اس�می قلم داد کند، وجه برجست�ه ی 
رستاخيز مردم عرب مردم سا_ری و آزادی خواھی است و ن�ه ت��ش 
برای برقراری حکومت اس�می ھر جند که ت�ش مذبوحانه ی جري�ان 

 . ھای بنيادگرا را نمی توان ناديده گرفت

ن�خ�س�ت .  اس�م  اھل سنت با  شيعه ی آخوندی چند تفاوت اس�اس�ی دارد
اين که در انديشه ی اھل تسنن امامت وجود خارجی ندارد و پي�ام�ب�ر از 
جانب خدا رسالت امامت نداشته است و بنا ب�ر اي�ن ح�ک�وم�ت اراده ی 

از اين . الھی نيست و ملت ھا در چه گونه گی اداره ی خود مختار ھستند
روی راويان  حکومت اس��م�ی  و ت��ش گ�ران ب�رق�راری ح�ک�وم�ت 
اس�می  در کشورھای سنی مذھب سياست بازان غير روحان�ی ھس�ت�ن�د 
که مذھب را در خدمت سازوکارھای سياسی خود در م�ی آورن�د و ن�ه 

دوم اين ک�ه اس��م در !  شيخ ال اس�م ھا و مفتی ھای کوچک و بزرگ
جھان عرب در کن�ار زب�ان ع�رب�ی ي�ک�ی از دو وج�ه ب�ارز ھ�وي�ت و 
فرھنگ  اين کشورھاست و حضور مردم در ن�م�از ج�م�ع�ه  و م�راس�م 

در حالی که مذھ�ب .  مذھبی  دليلی بر استقبال از حکومت اس�می نيست
ھرگز ھويت ملی مردم ايران نيست؛ ھمان طور که زبان فارسی ھ�م ب�ا 
ھمه ی اھميتی که دارد ھويت ملی ما را رقم نمی زند و در ک�ن�ار زب�ان 

 . فارسی، زبان افليت ھای ملی ھم وزن و جای گاه خود را دارند
اگر چه به مناسبت سی و يکمين سال گرد انق�ب مقاله ای تحت ع�ن�وان 
چرا انق�ب اس�می شد انتشار دادم اما بحث ج�اری و ب�ه وي�ژه آن ک�ه 
ت�ش می شود بديل جمھوری فقاھتی اس�می ايران را، جمھور فقاھ�ت�ی 
ديگری س�ازن�د ب�ا ک�م�ی ن�رم�ش و ان�ع�ط�اف و ح�ال آن ک�ه اگ�ر ت�ب 
دموکراسی خواھی را چيره بدانيم و ھمه گانی بدانيم ج�ز اس��م زدائ�ی 
چاره ی ديگری در پيش روی نداريم و ھم اين مساله  مرا بر آن داش�ت 
تا چرائی اس�می شدن انق��ب اي�ران و چ�ه گ�ون�ه گ�ی اس��م�ی ش�دن 
انق�ب ايران را يک بار ديگر به کنکاش گرفته ب�ه ع�ن�وان ي�ک ش�اھ�د 
عينی و يک فعال دوران انق�ب ب�ازگ�و ن�م�اي�م  و نش�ان دھ�م ک�ه اگ�ر 
حکومت اس�می در سی و دو سال پيش بر ما چيره شد اين چي�ره ش�دن 
را بايد ناشی از پيچيده گی ھائی دانس�ت  ک�ه وي�ژه ی آن دوره ب�ود و 
ويژه ی آن شرايط و چه بسا می بر ما چيره شد اين چيره ش�دن را ب�اي�د 
ناشی از پيچيده گی ھائی دانست  که ويژه ی آن دوره بود و ويژه ی آن 

و در !  شرايط و چه بسا می توانست ب�ه ش�ک�ل دي�گ�ری ھ�م روی دھ�د
شرايط کنونی ھم جز گذر از ھمه ی جريان ھای مذھبی و شبه م�ذھ�ب�ی 

 !  چاره ی ديگری نداريم
جامعه ی انسانی ھم چون طبيعت رو به تکامل دارد و مرتب کھنه و ن�و 

آن چه که ديروز نو بود امروز کھنه است و آن چه که ام�روز .  می شود
پديده ھای اجتماعی و از جمله ط�ب�ق�ات ب�ه .  نو است فردا کھنه می نمايد

نوبه ی خود دگرگون می شوند و با رشد طبقات و اوج گيری تضادھای  
طبقاتی، نيروھای اجتماعی تازه ای وارد ميدان می شوند  و آن گ�اه ک�ه 
اين نيروی تازه به ميدان آمده نتواند راه خود  و مسير تک�ام�ل�ی خ�ود را 
بگشايد انق�ب مامای جامعه می شود تا سد تکاملی جامعه و ن�ي�روھ�ای 

اما آن گاه که انق�ب�ی رخ م�ی دھ�د و در .  بالنده را از پيش پای بردارد
کشاکش مبارزه نيروھائی دست با_ را پيدا می کن�ن�د ک�ه ان�ق��ب را از 
پيش روی و اوج گيری بازدارند  و خود به سد ديگری در راه  ت�ک�ام�ل 
اجتماعی مبدل می شود بايد از شکست انق�ب سخن گفت و چني�ن اس�ت 
که از بطن  توده ای ترين جنبش انق�بی مردم ايران، جريانی به ق�درت 
می رسد و نيروھائی به قدرت لم می دھند که در ط�ی س�ی س�ال  پ�س 
مانده ترين شيوه ی  حکومتی و زنده گی اجتماعی  را ب�ه ن�م�اي�ش م�ی 
گذارند و از اين تاريک انديشی و واپس مانده گی تاريخی، نظامی  پ�دي�د 
می آيد که تنھا می تواند مناسب دوران کھن سنگی باشد انسان حق دارد 

پديده ای به ن�ام ح�ک�وم�ت اس��م�ی در ق�ال�ب . که بگويد کوه موش زائيد
جمھوری که وزن فقاھتی اش بر جمھوريت اش آن چنان برتری دارد و 
آن چنان می چربد که جمھوريت اش پا در ھواست، آش شله قلم ک�اری، 
دست پخت خشک انديشان و تاريک ان�ديش�ان م�ذھ�ب�ی ب�رای ق�ان�ون�ي�ت 
بخشيدن به سروری روحانيت شيعه در ائت�فی م�داوم ب�ا ان�گ�ل�ی ت�ري�ن  
_يه ھای  جامعه ی مذھبی، آن ھم در سرزمين�ی ب�ا  ت�اري�خ�ی ک�ھ�ن و 
فرھنگی درخشان، در کشوری  که با انق�ب مشروطيت در آغ�از س�ده  
بيستم به جھان متمدن پيوسته و به اعتبار فرھنگ و م�دن�ي�ت ھ�ن�وز ھ�م 

کشوری که تنھا در ي�ک س�ده، . سرآمد بسياری از کشورھای جھان است
يعنی در سده ی بيستم، شھروندان اش سه بار به پاخاست�ه ان�د و ب�ا اي�ن 
برپائی ھا دو انق�ب  سياسی و يک جنبش ملی دامنه دار را ک�ه ک�م ت�ر 
از يک انق�ب سياسی ــ شکست خورده ــ نيست و ي�ا ن�ب�ود  پش�ت س�ر 

ب�ار ن�خ�س�ت ان�ق��ب�ی ب�رای آزادی، ب�رای ب�رق�راری م�ردم .  نھاده ان�د
سا_ری، برای تاسيس مجلس شورای ملی  و برقراری نظام مش�روط�ه 
سلطنتی با عزم پايان دادن به استبداد ش�اھ�ان خ�ودک�ام�ه ی ق�اج�ار،  و 
دگربار  جنبشی بزرگ برای پايان دادن به استعمار خارجی و ب�ه قص�د 
ملی ساختن صنعت نفت در سراسر کشور و بھره برداری مل�ی از اي�ن 
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آن چه را ھم که ھواداران خمينی در چھار دھه ی پس از روی داد 
پانزده ی خرداد چھل و دو در باره ی  نقش خمي�ن�ی و ب�خ�ش�ی از 
روحانيت در برافروختن آن شورش کور آوازه گ�ری م�ی ن�م�اي�ن�د 
جز تمجيد از يک نمايش طالب�ان�ی  در ح�م�ل�ه ی اراذل و اوب�اش 
بسيج شده به زنان و دختران بی حجاب و آت�ش زدن س�ي�ن�م�اھ�ا و 
مخالفت با اص�حات نيم بند شاه شايسته ی چه عنوان�ی اس�ت؟ ام�ا 
در جريان انق�ب بھمن،  تنھا فرايند تاريخی انق�ب نبود که ورای 
ارده ی روحانيت مسير خود را می پيمود، برپائی قيام مسلحانه ب�ه 
عنوان نکته پايانی بر کشاکش ھای سياسی و نقط�ه ی ع�ط�ف�ی ب�ر 
بازی ھای پشت پرده روحانيت پ�ی رو خ�م�ي�ن�ی ب�ا ن�م�اي�ن�ده گ�ان  
ايا_ت متحده ی آمريکا و مھره ھ�ای س�ي�اس�ی و ن�ظ�ام�ی اش در 
آخرين ھفته ھای حکومت شاه که  ت�ي�رخ���ص�ی ب�ر پ�ي�ک�ر رژي�م 
فرتوت و نيمه جان شاھنشاھی شليک ش�د و اي�ن ش�ل�ي�ک،  ورای 
اراده و خواست روحانيت و رھبری ن�ي�روھ�ای م�ذھ�ب�ی روی داد 

 ! تائيدی است بر  اين ادعا
ھنگامی که در روز بيست و دو بھمن سال پنجاه و ھف�ت م�ردم ب�ه 
پادگان ھای نظامی و ک�نتری ھ�ا ي�ورش آوردن�د و م�راک�ز م�ھ�م 
نظامی، انتظامی و امنيتی  را يکی پس از ديگری خلع س��ح م�ی 

به عنوان نماينده ی خمينی با ي�ک ک�ام�ي�ون »  آخوند عبائی« کردند 
بزرگ که دور ت�ا دور آن را پ��ک ک�اردھ�ای ب�زرگ�ی داي�ر ب�ر 
پرھيز از درگيری با نيروھای دولتی چسبانده بودند با ب�ل�ن�دگ�و در 
خيابان ھای اصلی تھران گشت می زد که امام فرمان ج�ھ�اد ن�داده 

؟  در اين صورت چه گونه می توان اي�ن ان�ق��ب را اب�ت�دا ب�ه ! اند
ساکن يک جريان اس�می دانست و يک حرکت اس��م�ی س�ازم�ان 
يافته؟  تا چه رسد به اين که از ابتدا تا انتھا از جان�ب ي�ک ج�ري�ان 

ري�زه .  و اين تنھا مورد ن�ب�ود!  بنيادگرای اس�می رھبری شده باشد
آخوندھای محلی ھم، ھمه جا ت�ش داشتند که مردم را از ت�ع�رض 
به ک�نتری ھا بازدارند اما با بی اع�ت�ن�ائ�ی م�ردم و ح�ت�ا ت�وده ی 

 !مسلمان مواجه می شدند
نکته ای را که نبايد از ياد برد اين است که اگر در کشوری م�ان�ن�د 
ترکيه و يا مص�ر ج�ري�ان ھ�ای اس��م�ی دس�ت ان�در ک�ار ن�وع�ی 
خدمات ھمه گانی ھستند، اين جا و آن جا دانش جويان ت�ھ�ی دس�ت 
را به شرط مسلمانی ياری می رسانند و يا در من�اط�ق ت�ھ�ی دس�ت 
نشين خدمات درمانی و بھداشتی رايگان عرضه می دارند و اق�ب�ال 
بخشی از توده ھا از آنان را به حساب خدمات ھمه گانی آن ھا م�ی 
نويسند؛ جريان ھای اس�می در ايران زمان ش�اه ج�ز آوازه گ�ری 
برای اس�م و ترويج خرافات مذھبی خدمتی انجام نم�ی دادن�د اگ�ر 
ھم در تھران مدارسی مثل مدرسه ی علوی بر پا می داشتن�د چ�ون 
از دانش آموزان شھريه ی ک�ن می گرف�ت�ن�د در ن�ت�ي�ج�ه ت�ن�ھ�ا ب�ه 

ام�ا اگ�ر در ي�ک .   خانواده ھای مذھبی مرفه اختصاص می ياف�ت
ساله ی پايانی رژيم شاه،  نيروھای مذھبی دست با_ را در جن�ب�ش 
مبارزاتی  مردم ايران پيدا کردند و در پناه مساجد بخش بزرگی از 
مردم را برای تظاھرات خيابانی س�ازم�ان م�ی دادن�د اي�ن ب�رت�ری 
بيش از آن که بازده مبارزاتی آنان باشد و ب�ا م�ب�ارزه ی ت�اري�خ�ی 
آنان پيوندی داشته باشد ناشی از تاثير سياست ھائی بود که ارت�ب�اط 
چندانی با کارکرد مبارزاتی آنان نداشت و از يک سوی با دامنه ی 
سرکوب رژيم شاه پيوند داشت که مساجد کم و ب�ي�ش م�ک�ان ام�ن�ی 
تلقی می شد و از سوئی ديگر به رقابت ھای دوران جنگ س�رد و 
سياست ھای ناشی از رقابت ھای دي�ري�ن�ه  دو اردوگ�اه  ب�ر م�ی 
گشت که در پيوند با انق�ب اس�می در دو بزن گاه مب�ارزات�ی، ب�ه 
ياری  روحانيت و جريان ھای مذھبی شتافت و اس�م گرائی را به 

در پيوند با اين خوش بياری روحانيت،  نخس�ت .   اوج خود رسانيد
بايد به سياست درازمدت ضدکمونيس�ت�ی ج�ھ�ان س�رم�اي�ه داری و 
رژيم شاه به عنوان مھره ی سرسپرده ی آم�ري�ک�ا و م�ج�ری اي�ن 
سياست در ايران و منطقه پرداخت که در پ�رت�و گس�ت�رش ائ�ت��ف 
ضدکمونيستی در کشورھای خاورميانه، با وجود گرايش ھای ضد 
غربی بخشی از روحانيت، ھمه ی جريان ھای اس�می و از جمل�ه 
بنيادگرايان مذھبی و روحانيت اس�م بخشی از اين ائت��ف ب�زرگ 
ضد کمونيستی به شمار می رفتند و ھمين اتحاد ضد کمونيستی در 
کشورھائی مانند ايران، پاکستان، اف�غ�انس�ت�ان، س�ودان، مص�ر، ال 

بود که  به نيروھای مذھبی مجال خودنمائی و سازم�ان ... جزاير و 
دھی توده ای می داد و اين ميدان دادن به نيروھای مذھبی بنيادگرا 
و روح�ان�ي�ت ش�ي�ع�ه در ش�راي�ط�ی در اي�ران انس�رک�وب خ�ون�ي�ن 
نيروھای انق�بی و سازمان ھا و جريان ھای  پيش رو ج�ام�ع�ه ب�ا 

ج�ام م�ی گ�رف�ت ک�ه  کاربرد شديد سانسور عليه  روش�ن ف�ک�ران،
سياست رسمی رژيم شاه در برابر  کمون�ي�س�ت ھ�ا،  و ن�ي�روھ�ای 

  انق�بی سرکوب خونين بود

روزنامه نگاران و نويسنده گان مردمی و ناوابسته به دربار تکميل  
می شد تا ھمه ی روزنه ھای آگاھی رسانی  و م�ب�ارزه ج�وئ�ی و 

ھ�م ع�ل�ي�ه اس�ت�ب�داد )  غيرم�ذھ�ب�ی( آزادی خواھی نيروھای سکو_ر
شاھی و ستم طبقاتی مسدود بم�ان�د و ھ�م ع�ل�ي�ه ج�ھ�ل و خ�راف�ات 
مذھبی که شبانه روز از منبرھا و م�ن�اره ھ�ای مس�اج�د و ن�ي�ز از 

ب�ه ب�ي�ان !   فرستنده ھای راديو و تلويزيون دول�ت�ی پ�خ�ش م�ی ش�د
روشن تر در برھه ای تاريخی از زم�ان ک�ه ب�ا ک�ارب�رد خش�ون�ت 
پليسی پيش روان جامعه را از روشن گری باز می داشت�ن�د، دس�ت 
روحانيت و آوازه گران مذھبی را باز می گذاشتند تا حس�ي�ن�ي�ه ھ�ا، 
مھديه ھا،  منابر، مساجد  و رسانه ھای دول�ت�ی و غ�ي�ردول�ت�ی را 
جای گاه جلوه گری و ترويج خرافات و فريب توده ھای بی ھوي�ت 
سازند و از مبارزه اصولی برای رھائی از ستم س�رم�اي�ه داری و 

 . خرافات مذھبی باز دارند
جلوه ديگری از کارکرد جنگ سرد  در ک�ن�ف�ران�س س�ا_ن�ه س�ران 

در . نمايان  شد» گوادولوب«ھفت قدرت بزرگ اقتصادی وقت در 
اين کنفرانس که در پايان سال ھفتاد و ھشت و در آستانه ی انق�ب 
ايران برگزار شد از آن جا  که بر سيستم مديريت ب�ح�ران آم�ري�ک�ا 
پريشانی و درمانده گی فرمان روا بود و ديگر اميدی به بقای رژيم 
شاه نمانده بود، بديل روحانيت برای جھان غ�رب، ب�دي�ل�ی درخ�ور 

زيرا  در عرصه ی کارزار جنگ سرد و رقابت مي�ان .  پذيرش شد
دو قطب جنگ سرد، دنيای سرمايه داری،  دين باوران، نيروھ�ای 
مذھبی و روحانيت را به اعتبار ضد کموني�س�ت ب�ودن ش�ان ب�رای 
مھار انق�ب وبازداشتن کمونيست ھا از پيش روی متحد و موتل�ف 
طبيعی خود می دانست و ھم از اي�ن روی در اي�ن ک�ن�ف�ران�س ب�ه 

و ب�ی گ�م�ان .   پشتيبانی از روحانيت و نيروھای مذھبی برخاست�ن�د
تنھا در پرتو اين ھم سوئی است که می توان ھم گام�ی کش�ورھ�ای 
غربی را با جريان ھای مذھبی و روحانيت و شخص خ�م�ي�ن�ی در 

ي�ک ائ�ت��ف اع��م .  ماه ھای پايانی رژيم شاه  قابل توجيه دانس�ت
ھمان ط�ور ک�ه ب�رای ب�ران�دازی دول�ت !  نشده  برای مھار انق�ب

تحت حمايت شوروی پيشين در افغانست�ان ب�ی ش�رم�ان�ه ب�ه ي�اری 
ارتجاعی ترين نيروھای مذھبی ب�رخ�اس�ت�ن�د و ائ�ت��ف اح�زاب و 
گروه ھای ھفت گانه را سازمان دادند و چون از ائت�ف ھفت گان�ه 
ھم کاری ساخته نشد با د_رھای نفتی عربستان و پشتيب�ان�ی ارت�ش 

با ترکيبی از پش�ت�ون ھ�ای پ�اکس�ت�ان و »  سيا« پاکستان و مديريت 
افغانستان جريان طالبان را سازمان دادند و با انتقال ش�م�ار زي�ادی 

را ب�رپ�ا »  ال قاعده« از بنيادگرايان  جھان عرب به پاکستان حزب 
، ھمان جريانی که ديرتر ب�رای » اسامه بن _دن« کردند به رھبری 

 !خود آمريکا شاخ شد
کشورھای امپرياليستی و در صدر آن ايا_ت متحده ی آمريکا ب�ي�م 
آن داشتند  که در تداوم مبارزه ی مردم ايران، و در اوج ناتوانی و 
فلج سياسی، نظامی و اقتصادی رژيم ش�اه،  ک�ارگ�ران و زح�م�ت 
کشان نقش بی واسطه ی خود را بازيابند و در پيوند با آنان، ب�ا ب�ه 
قدرت رسيدن  کمونيست ھا و چپ ھای ايران  رنگ سبز اس�م�ی 
خاورميانه که ھنوز ھم مطلوب دنيای سرمايه داری است با انق�ب 
دموکراتيک مردم ايران سرخ شود و در اين پيوند ات�ح�اد ش�وروی 
پيشين به اعتبار ھم سنخی ايدئولوژيکی در پيوند با يک رژيم چ�پ 
گرا در ايران به آب ھای گرشد و مردم ايران را از لولو سرخرمن 

اھميت اين  مساله به آن درجه .  پرده ھای آھنين بر حذر می داشتند
است که بيست سال  پس از زوال اردوگاه سوسيالي�س�ت�ی  و زوال 
اتحاد شوروی پيشين ھنوز ھم ب�ر رواب�ط  ج�م�ھ�وری اس��م�ی و 
ايا_ت متحده ی آمريکا از يک سوی و رواب�ط اي�ا_ت م�ت�ح�ده ی 
امريکا  و ديگر کشورھای غربی با روسيه ی س�رم�اي�ه داری از 

مماشات ديرينه ی ايا_ت متحده ی .  سوئی ديگر سايه انداخته است
امريکا با جمھوری اس�می از ماجرای گروگان گيری سفارت  ت�ا 
ک��ن��ون و ب��ی ع��م��ل��ی در ب��راب��ر س��ي��اس��ت ص��دور ت��روريس��م و  
ماجراجوئی ھای اين رژيم در خارج از م�رزھ�ای کش�ور و ن�ي�ز 
پشتيبانی دوره ای رھبران روسي�ه از ج�م�ھ�وری اس��م�ی را ھ�م 

 ! چنان از اين زاويه بايد ديد
اما تفکيک مسلمانان و جريان ھای اس�می به دو جريان بنيادگرا 
و سنتی، که در با_ اشاره شد، به معنای باور داشتن به دو اس�م، 
و يا باور داشتن به تفاوت ماھوی  دو جريان ادعائی مسلمانان 
سنتی و مسلمانان بنيادگرا يا اس�م آخوندی و اس�م غيرآخوندی و 

تفاوتی اگر ھست و وجود دارد، تفاوت !  حتا تشيع و تسنن نيست
و اين بخشی از مسلمانان ! صوری در برداشت ھای آنان است

سنت گرا ھستند چه شيعه و چه سنی که برداشت ھای خود را به 
اما جوھر اس�م و اصالت . جای اصالت مذھب سنتی می انگارند

اس�م ھمين اس�م بنيادگمسلمانان ارتجاعی است، آئينی با خدائی ک�اذب و 
پيامبری کاذب ھم چون ديگر مدعيان پيامبری برای اداره ی ج�ام�ع�ه ب�ه 
شيوه ی عھد عتيق با تاکيد گستاخانه بر بی کفايتی انسان در اداره ی خود 
و ضرورت چوپان الھی در پرتو وحی و آيه ھای آسمانی ب�رای رم�ه ی 

و ھم بيفزائيم جامعه ی مسلمان جامعه ای اس�ت ب�ا !  الھی يا امت اس�می
برتری پيامبر، پ�ي�ش�واي�ان دي�ن�ی  و ! چند  ويژه گی برجسته ی آپارتايدی

امامان و امروزه روحانيت ب�ر ت�وده ی مس�ل�م�ان، ب�رت�ری مس�ل�م�ان ب�ر 
و به اعتبار حق�وق�ی !   غيرمسلمان، برتری  ھمه جانبه ی مردان  بر زنان

آپ�ارت�اي�دی ج�اودان�ه ک�ه !  و اجتماعی شھروند درجه ی دو دانس�ت�ن زن�ان
! بدون آن محمد، نبوت، اس�م،  مسلمانی و شيعه  و سنی معن�ائ�ی  ن�دارد

 !آپارتايد مذھبی و آپارتايد جنسی با تجويز الھی و کتاب مقدس
بی گمان اس�م راستين و اس�م ناب محم�دی ھ�م�ي�ن اس�ت، اس��م�ی  ب�ا 

در مص�ر، »  اخ�وان ال مس�ل�م�ي�ن« !   نماينده گانی راستين و  واق�ع�ی اش
در »  ط�ال�ب�ان« در غ�زه، »  ح�م�اس« در اي�ران  و ل�ب�ن�ان، »   حزب ال�ه« 

در سومالی، ال جزاير، ع�راق، آن »  ال قاعده« افغانستان  و پاکستان، و  
جا که ترور زنان و کودکان و انفجار بازار روز و تکه پاره کردن انس�ان 
ھای بی گناه جھاد است، دزديدن زنان و دختران مسلم�ان و رب�ودن آن�ان 
برای تجاوز جنسی جھاد است و قصابی کردن ک�ودک�ان و پ�ي�رم�ردان ب�ا 

جنبشی مبتنی بر خش�ون�ت ف�اش�ي�س�ت�ی ب�رای .  ساتور جھاد افضل نام دارد
 . برقراری حکومت اس�می در ھر کجای جھان  که امکان رسوخ دارد

آئينی و يا دينی با مشخصات آپارتايد جنس�ی و در ب�دو ام�ر  م�ت�ک�ی ب�ر 
شمشير، خشونت و  ارعاب از جھنم  ب�ا چ�اش�ن�ی  ت�رور، و ام�روزه ب�ا 
پشتوانه ی جھل و فريب و  تداوم سياست بم�ب گ�ذاری در ره گ�ذرھ�ا و 
مکان ھای عمومی،  ترور دوس�ت و دش�م�ن و ک�ارب�رد خش�ون�ت ع�ل�ي�ه 

کاربرد ترور و خشونت  برای برقراری آئ�ي�ن !  مسلمانان و غيرمسلمانان
و در ي�ک ک��م ک�ارب�رد !   حکومتی و ھدايت بش�ر در دن�ي�ا  و آخ�رت

خشونت به شيوه ی فاشيستی و ادامه ی سياست به شيوه ی م�اک�ي�اول�ی از 
صدر اس�م تا کنون؛ آن چنان که گوئی م�اک�ي�اول ک�ت�اب ش�ھ�ري�ار را از 
روی نسخه ھای کاربردی اس�می کپيه برداری نموده و فاشيست ھا کينه 
توزی عليه يھودی اس�م به عنوان آئينی برای فرمان روائی ب�ه ش�ي�وه ی 

اقتداری متکی بر تائيدات  آس�م�ان�ی !   ديکتاتوری و مبتنی بر اقتدار فردی
قدرتی يگانه ب�ه ن�م�اي�ن�ده گ�ی از !   و الطاف الھی، بی نياز از رای مردم

اب�وب�ک�ر، ع�م�ر، ( از امارت و امامت محمد، تا خلفای راشدي�ن!  جانب خدا
از ف�اط�م�ي�ان !  و از بنی اميه در شام تا بنی عباس در بغداد)!  عثمان، علی

در قاھره تا ترک ھای عثمانی در استانبول و ترک ھای صفوی در ايران 
و سرانجام حکومت بنيادگرای  سنی ــ وھابی در عربستان و بنيادگ�راي�ان 

و ھ�ر ج�ا !  ھمه از يک جنس و  يک شکل و  يک مکتب! شيعه در ايران
که تفاوتی وجود دارد و يا بروز می ھد به ميزان پي�ش رف�ت�ه گ�ی و پ�س 
مانده گی جامعه ای بر می گردد که می بايستی به ع�ھ�د ب�وق ب�رگ�ردد و 
نيز شدت و چه گونه گی سرکوب و دامن�ه س�رک�وب و ن�ي�ز م�ي�زان پ�ای 

و گرنه تفاوتی بين طالبان افغان و ح�زب ال�ه اي�ران !   داری در برابر آن
وجود ندارد و خمينی، بھشتی رفسنجانی و  خامنه ای ھ�م ھ�ي�ج ک�دام ب�ر 

ک�م�ا اي�ن ک�ه ب�ار .  م�عمر بدنام  و يا اسامه بن _دن رسوا برتری ندارند
اس�م خواھی چھره ھای اص�ح طلب و بزک ک�رده از ن�وع س�روش و 
خاتمی ھم کم تر از رفسنجانی و خامنه ای ن�ي�س�ت و اگ�ر خ�م�ي�ن�ی م�ث�ل 
م�عمر و بن _دن فرمان شکستن تلويزيون ھا را نداد بدين سبب ب�ود ک�ه 

کما اين که م��ع�م�ر و !  تلويزيون ابزار آوازه گری شبانه روزی وی بود
اسامه بن _دن ھم در سال ھای گذشته با تھيه پيام ھای ويدئوئی  و پ�خ�ش 
ويدئويی از تلويزيون ھای عربی به ب�ھ�ره ب�رداری از ت�ل�وي�زي�ون روی 

 !  آورده اند
شمار بسياری از مسلمانان و حتا اس�م پژوھان  بر اين باورند  که اس��م 

در عربستان است و ن�ه اس��م »  سعودی ھا« مورد پذيرش آنان نه اس�م 
اُس�ام�ه ب�ن _دن و  ُم�� « در ايران، و ن�ه اس��م »   خمينی ــ خامنه ای«

و اس�م به باور  آنان با اين نوع اس�م ھ�ا و اس��م !  در افغانستان»  عمر
آنان بر خود م�ی ب�ال�ن�د .   جمھوری اس�می از زمين تا آسمان تفاوت دارد

که اس�م آنان ھيچ سنخيتی با اس�م حکومتی ندارد؛ بی خ�ب�ر از اي�ن ک�ه 
اين اس�م آن ھا نيست که تفاوت دارد بل که خود آن ھا و برداشت آن ھ�ا 
از اس�م  است که تفاوت دارند و  اس�می که آنان  به گوھ�ر خ�ود ب�ا آن 

 ! بيگانه اند
در فرايند مبارزاتی مردم ايران در چند ماھه پايانی رژيم شاه ب�ی گ�م�ان  

بسياری از مسلمانان با اين بينش به پای علم خمينی  ش�ت�اف�ت�ن�د و ن�ردب�ان 
آن�ان در چ�ھ�ره ی اس��م، .  اس�می شدند)  ارتجاع(ترقی او و بنيادگرای 

انسان دوستی، نوع پروری، آزادی خواھی و ب�راب�رط�ل�ب�ی خ�ود را م�ی 
ديدند و چون شناخت دقيقی از تاريخ اس�م، روحانيت، اسªم حکومتی  و 
مسلمانی به معنای تاريخی و واقعی آن نداشتند  آرمان ھای انس�ان�ی خ�ود 

و بگذريم از اين که در شرايط روی آوردن ت�وده .  را اس�می می پنداشتند
ھا به مبارزه، در ن�ب�ود ام�ک�ان دي�گ�ری ب�رای ع�رض وج�ود،  مس�اج�د 

  چرا انق�ب ما اس�می شد؟
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عرضه ی اين مبارزه جوئی می شد و نيز پناه گاه امنی برای شمار زي�ادی از 
 ! توده ھای بی ھويت که با اس�م گرائی ھويتی می يافتند

مقايسه ی اس�م خمينی با اس�م صدر اس�م از آن جا ض�رورت م�ی ي�اب�د ک�ه 
خمينی و خامنه ای و ديگر روحانيون کوچک و بزرگ ھم واره از اس�م ن�اب 
محمدی دم می زنند و خامنه ای پس از س�رک�وب ت�ظ�اھ�رات مس�ال�م�ت آم�ي�ز 
ميليونی در سال گذشته  و اعدام شماری از زندانيان سياسی به جرم شرکت در 
تظاھرات مسالمت آميز، از اس�م ناب محمدی کامل تر دم زد  به نشانه ی اي�ن 
که دامنه ی سرکوب ھای تا کنونی و شدت عمل تا کن�ون�ی ھ�ن�وز ھ�م ب�ه پ�ای 

 .صدر اس�م نمی رسد
اگر نگوئيم ھم سانی، دست کم مشابھت اس�م  م�ح�م�دی در ص�در اس��م ک�ه  

سخت مورد توجه بسياری از مسلمانان امروزی است با اس��م ن�اب م�ح�م�دی 
اس��م ب�ه « مورد ادعای خمينی  در پايان سده ی بيستم نشان می دھد که شعار 

چ�ه ق�در ب�ی »  خودی خود ندارد عيبی، ھر عيبی که ھست از مسلمانی م�اس�ت
و اس�م ارتجاعی امروزی  چه ان�دازه ب�ا اس��م ن�اب !  ھوده و ميان تھی است

محمدی برابری دارد نکته ای که در سه دھه ی گذشته فراتر از مردم ايران و 
افغانستان که با گوشت و رگ و پوست  و استخ�وان خ�ود ل�م�س ک�رده ان�د آن 
چنان اثری از خود بر جای نھاده  که شھروندان ديگ�ر کش�ورھ�ای اس��م�ی و 

 .  غيراس�می ھم  به جوش آورده است
اقبال ھمه گانی از کتاب آيه ھای شيطانی نويسنده ی ھندی تبار ب�ري�ت�ان�ي�ائ�ی و  
ترجمه ی آن به ھمه ی زبان ھای مھم جھان ک�ه ب�ا وج�ود ف�ت�وای خ�م�ي�ن�ی و 
سازمان دادن گروه ھای تروريستی ب�ا ت�ھ�دي�د ب�ه م�رگ ن�ويس�ن�ده، ن�اش�ر  و 
مترجمان ھم راه بود و نيز کاريکاتور محمد از کاريکاتوريست دانم�ارک�ی  را 

 ! تنھا از ھمين ديدگاه بايد نگريست
سلمان رشدی که خود از مسلمانان ھند است با شناخت دق�ي�ق�ی ک�ه از ق�ران و 
تاريخ صدر اس�م دارد با نوشتن آيه ھای شيطانی نه تنھا زمينی بودن آيه ھ�ای 
قرانی را، که جعلی بودن آن ھا را و دوروئی بودن محمد را با نسبت دادن آي�ه 
ھائی به شيطان، و ھ�م  خش�ون�ت ص�در اس��م را و ح�رم س�رای م�ح�م�د را  
برجسته ساخت و کورت وسترگارد بنياد تروريستی اس�م را، ھ�م�ان اس��م�ی  

ھمان مسيحيتی که تاريخ دوران س�ي�اه .  که تالی  مسيحيت سده ھای ميانی است
اروپا را رقم می زند  و دوران سياه تاريخ اروپا را، اروپائيان از  ک�ت�اب ھ�ای 

 .  درسی مدارس فرا می گيرند
کاريکاتوريست سرشناس دانمارکی ب�ا » کورت وسترگارد«پنج سال پيش که   

نھادن بمبی زير عمامه ی محمد، چھره   تروريستی صدر اس�م را به ن�م�اي�ش 
گذاشت در کشورھای اس�می غوغائی برپا شد و حت�ا ش�م�اری از مس�ل�م�ان�ان 

اما آيا کاري�ک�ات�وريس�ت دان�م�ارک�ی .   ساکن دانمارک قصد جان او را نموده اند
ھمان طور که با تاريخ مسيحيت و خشونت تاريخی کليسا و پاپ ھ�ا  در س�ده 
ھای ميانی آشنائی دارد با تاريخ صدر اس��م  و ت�رورھ�ای ص�در اس��م ھ�م 
آشنائی دارد و شناخت تاريخی وی از افکار و کردار مح�م�د و ت�وص�ي�ه ی او 
برای کشتن شاعران و خواننده گانی که عليه وی می سرودند و يا او را ھ�ج�و 
می کرده اند انگيزه ای شده است برای اين جسارت و يا پشتوانه ی ھن�ری او،  
اقدامات تروريستی  پی روان بنيادگرای امروزی محمد اس�ت ک�ه دن�ي�ا را ب�ه 

 !لرزه درآورده اند و ھيچ کس در ھيچ کجای جھان بر جان خود ايمن نيست
و نيز پرسيدنی است آيا آنانی ک�ه  نس�ب�ت ب�ه ک�اري�ک�ات�وريس�ت دان�م�ارک�ی ي�ا 
نويسنده ی ھندی تبار بريتانيائی انتقاد دارند و ن�ي�ز آن�ان�ی ک�ه ب�ا چ�ھ�ره ھ�ای 
برافروخته و قرآن بر سر دست عليه اين ھنرمندان  شجاع تظاھرات خ�ي�اب�ان�ی 
بر پا می کنند و يا قصد جان آن ھا را می نماين�د چ�ه درک�ی از ت�روريس�م  و 
عمليات تروريستی دارند و چه درکی از قرآن و تاريخ اس�م؟ آي�ا ي�ک�ی از آن 

انديشيده اند؟  اما ده ھا سند م�ع�ت�ب�راز دوران ده »  ... تبت يدا ابی لھب و«ھا به 
ساله ی پايانی زنده گی محمد که دوران امارت و امامت وی در م�دي�ن�ه اس�ت 
نشان می دھد که وی نه فقط برای از ميان برداشتن دشمنان اش ب�ل ک�ه ب�رای 
از ميان برداشتن منتقدان اش ھم از ھيچ حربه ای و از جمله ت�رور خ�ودداری 
نمی ورزيده است  و برای رسيدن به قدرت و تثبيت قدرت خود و حتا ارضای 
خواسته ھای جنسی خود از زشت ترين و پليدترين شيوه ھائی  که حتا آدم ھای  
بی نام و نشان امروزی  ھم از کاربرد  آن شرم دارند  و پرھ�ي�ز م�ی ن�م�اي�ن�د؛ 
ابائی نداشته است و  به نام رسول خدا و با اتکا به پشتوانه ی آيات آسمان�ی ک�ه 
از آستين خود بيرون می آورده در تائيد کردار و رف�ت�ار خ�ود و  ب�ه ھ�ن�ج�ار 

 . ساختن ھر نا به ھنجاری ابا و اکراه نشان نمی داده است
شيوه ی به قتل رساندن چند تن از شاعران سرشناس و زنانی و مردانی که جز 
خواننده گی و نوازنده گی و خواندن اشعار انتقادی از رفت�ار و ک�ردار م�ح�م�د 
جرم ديگری نداشتند و از جمله يکی از پسر عموھای خ�ود م�ح�م�د، ب�ا کش�ت�ن 
بھمن شکوری، سعيد سلطان پور، سعيد سيرجانی، محمد مختاری، محمدجعف�ر 
پوينده، مجيد شريف، پروانه اس�ک�ن�دری، داري�وش ف�روھ�ر، ف�رزاد ک�م�ان�گ�ر 

که در جمھوری اس�می کشته شده اند چه تفاوتی دارد و اين اقدام ھا ج�ز .... و 
مگر فاشيست ھا در .  تروريسم  و ترور دگرانديشان زيبنده ی چه عنوانی است

آلمان، ايتاليا و ديگر کشورھا سياست سرکوب دگرانديشان را به چه ش�ي�وه ای 
پيش می بردند آيا جز ترور، به دار آويختن، آتش زدن و به غارت بردن حربه 

 ی ديگری داشتند؟ 

وحانيت پی رو وی تا قيام بھمن ادعايی دال بر انق�ب خمينی و ر
اس�می نداشتند و در آستانه ی انق�ب از نھضت ما و ن�ھ�ض�ت 

م�رتض�ا !  اس�می ما نام می ب�ردن�د ي�ا از ن�ھ�ض�ت م�ردم�ی م�ا
مطھری که در کنار منتظری از نخست�ي�ن پ�ی روان و م�ق�ل�دي�ن  
سفت و سخت خمينی بود با چھره ای مانند دکتر شريعتی  که از 
شيعه ی علوی نام می برد و تحت عنوان شيعه عل�وی و ش�ي�ع�ه 
سرخ ،  مروج انق�ب اس�می بود سخت در افتاد و البته ھ�ن�وز 
ھم شمار زيادی از روحانيت سرش�ن�اس ش�ي�ع�ه ادع�ا دارن�د ک�ه 

و برداشت ھای او از اس�م اي�ن ج�ا )  شريعتی( نقطه نظرھای او
 . و آن جا انحرافات جدی  دارد

دکتر شريعتی که در رشته ی جامعه شناس�ی م�ذھ�ب�ی از ي�ک�ی  
دانش گاه ھای فرانسه درجه ی دکت�را داش�ت و ي�ک�ی از آوازه 
گران شيعی مسلک به شم�ار م�ی رود و پ�ي�ش از اوج گ�ي�ری 
ستاره ی بخت روحانيت به س�ب�ب ب�ي�م�اری ق�ل�ب�ی در ل�ن�دن در 
گذشت از شيعه ی علوی داد سخن می داد، شيعه ای  که پی رو 

و از شيعه ی ص�ف�وی !  امامت است و کردارش جھاد و شھادت
منظ�ور وی از !  انتقاد داشت که سازش کار است و تسليم طلب

افشای شيعه ی صفوی،  شيعه  به تفس�ي�ر آخ�ون�دی ب�ود، ھ�م�ان 
وی .   آخوندھائی  که دو سال پس از مرگ وی به قدرت خزيدند

که بر آن بود تا اس�م ناب محمدی را در قالب شيعه ی علوی و 
فرھنگ امامت و شھادت ت�روي�ج ک�ن�د و ام�ام�ت را ب�ا_ت�ر از 
دموکراسی و امير را ب�ا_ت�ر از ھ�ر رھ�ب�ر ب�رگ�زي�ده ای م�ی 
دانست که با رای ھمه گان گزين شده باشد شايد ھ�م در م�خ�ي�ل�ه 
خود، خود را امام آينده می پنداشت؛ بدون اين که خ�ود ب�خ�واھ�د 
با ترويج فرھنگ جھاد و شھادت و برتری ام�ام ب�ر ام�ت م�ب�ل�غ 
ناخودآگاه و_يت فقيه شد و با آوازه گری ھ�ای ھ�م�ه ج�ان�ب�ه ی 

 !خود بذری  را می کاشت که روحانيت بدرود
با پيروزی قيام مسلحانه، روحانيت که در مساله ی انق�ب قافي�ه 
را باخته بود  به يک باره دم  ازانق�ب زد  و از انق�ب اس�می 

آيا اين آوازه گری جديد !  و روی کرد اس�م ناب محمدی نام برد
شيعه ی صفوی بی مسما بود و آن طور که دکتر شري�ع�ت�ی م�ی 
انديشيد و يا می گفت تنھا شيعه ی علوی م�ی ت�وانس�ت ان�ق��ب�ی 
باشد و شيعه ی علوی با  شيعه ی صفوی، که با شمشير ج�دان 
خون ريز قزلباش بر اکثريت مردم ايران تحميل شد تفاوت جدی  
دارد؟  يا انق�ب اس�می محمد در صدر اس�م  با  نھضت خون 
ريز و نظام سرکوب گری  ک�ه خ�م�ي�ن�ی و ي�اران اش پ�س از 
پيروزی انق�ب در ايران بر پا کرد تفاوتی اساس�ی دارد؟ م�گ�ر 
نه اين که اس�م محمدی ھم  با زور شمشير و غارت و کشتن و 
بر باد دادن بر اکثريت مردم عربستان و سپس ايران تحميل ش�د 
و مذھب شيعه يا شيعه ی صفوی ھم به ھمين شيوه بر اک�ث�ري�ت 

 .  مردمی تحميل شد که اھل سنت بودند
محمد اگر چه از بدو امر که دعوی پيامبری می نمود ب�رق�راری 
حکومت عربی و سروری قريش بر عرب،  و  عرب ب�ر ع�ج�م 
را در پرتو اتحاد سران قريش در سر می پروراند  و اين تم�اي�ل 
را بارھا با بزرگان قبايل و به ويژه شيوخ قري�ش در م�ي�ان م�ی 
گذاشت اما آوازه گری پيامبری ا ش را  قدم به قدم گسترش م�ی 

ق�ول�و _ هللا « داد و در بدو امر به مدت سه سال ب�ا اي�ن ش�ع�ار 
بگو غير از هللا خدای ديگری نيست، آوازه گ�ری ب�رای !  » ا_»

يکی از خدايان رايج در ع�ربس�ت�ان ورد زب�ان اش ب�ود، »  هللا« 
شعاری که در ميان اندک شماری از برده گ�ان و ت�ھ�ی دس�ت�ان 
مقبوليت بيش تری يافت تا در م�ي�ان ث�روت م�ن�دان ق�ري�ش ک�ه 
وجود ديگر خدايان را ب�رای کس�ب و ک�ار خ�ود س�ودم�ن�د م�ی 

 . دانستند
به وجود آم�د، م�ح�م�د )  مدينه ی آتی( در خ� قدرتی که در يثرب

را که سيزده سال پس از ادعای پيام�ب�ری در م�ک�ه از وحش�ت 
مرگ در خفا می زيست به يثرب بردند تا بين جناح ھای درگير 

مح�ور آن ب�ودن�د ع�ام�ل »  خزرج« و »  اُس« که دو قبيله بزرگ 
وی در بدو ورود به يثرب با شعار صلح ب�ه .  صلح و آشتی باشد

ميدان آمد و تحت ک�ل�م�ه وح�دت در ب�راب�ر دش�م�ن ي�ا دش�م�ن�ان 
مشترک بين دو قبيله اس و خزرج و قبايل يھود ھم جوار  و ھ�م 
پيمان آنان ھا  و مھاجرين ھم راه خود پيمان دوستی بس�ت و ب�ه 
طور موقت آشتی برقرار نمود اما  پ�س از آن  ک�ه ب�ا غ�ارت 
کارون ھای تجارتی به مال و منالی رس�ي�د و ب�ا س�ازم�ان دادن 

ک�ه ( نيروی مسلح قدرتی پيدا نمود ابتدا به ج�ان ي�ھ�ودي�ان اف�ت�اد 
. ت�ا ن�وب�ت دي�گ�ران ب�رس�د)  ثروت مند تراز بت پرست�ان ب�ودن�د

فاشيست ھای آلمان ھم نخست به جان يھوديان افتادند و به کشت 
 !و کشتار آنان پرداختند تا اموال شان را به غارت برند

حکومت اس�می تحت رھبريخمينی ھم ابت�دا ب�ه ج�ان ش�م�اری از 
کارگزاران رژيم گذشته و ثروت مندان يھودی و ب�ھ�ائ�ی اف�ت�اد ت�ا 

محمد يھوديان ابوق�ري�ظ�ه را .  ديرتر نوبت منتقدان و مخالفان برسد
که تسليم شدند گردن زد تا تروت، دارائی، زم�ي�ن، حش�م،  و ح�ت�ا 
زنان و کودکان شان را تصاحب  و بين خود و پشتيبانان اش تقسي�م 

خمينی ھم شماری از سران نظامی و کش�وری رژي�م ش�اه را .  کند
که از در تسليم درآمدند  و يا مثل عبداله ري�اض�ی رئ�ي�س م�ج�ل�س 
شورای ملی به قول و قرارھای آنان اعتماد کرد و با پای خ�ود ب�ه 

ش�م�ار .  تھران برگشت دار زد تا بتواند اموال شان را مصادره کن�د
زيادی از سرمايه داران را دار زدند  و يا وادار به فرار نمودند  تا 
با تصاحب دارائی ھای آنان بنيادھای غارت گ�ری را ب�رای خ�ود 

ھمين امروز ھم بنياد مستض�ع�ف�ان، ب�ن�ي�اد ع�ل�وی و .  سازمان دھند
بنياد شھيد ھر کدام  رکنی ھستند از سيستم  م�اف�ي�ای اس��م�ی  ک�ه 
تحت امر شخص خامنه ای اداره می شوند و مديران اي�ن ب�ن�ي�ادھ�ا 

 !  جز شخص رھبر  به ھيچ ارگانی پاسخ گو نيستند
خمينی ھم مثل محمد با وحدت کلمه به ميدان آمد و می گفت ھمه با 

مح�م�د اب�ت�دا م�ی )!  ريسمان خدا(ھم، ھمه متوسل شويم به حبل هللا
و !  ب�رای خ�دای ب�خ�ش�ن�ده ی م�ھ�رب�ان!  گفت ھمه با ھم برای خ�دا

ديرتر می گفت قدرت از آن خدا است و خدا ھر کس را که بخواھد 
قدرت  می بخشد و از اين گفته ھم عدول کرد که  قدرت از آن خدا 
و رسول خدا است و خود را شريک خدا ساخت تا  ديگر نيازی به 

خ�م�ي�ن�ی ھ�م در اب�ت�دا .  بخشش يک جانبه ی خدا ھم ن�داش�ت�ه ب�اش�د
مقامات را پند می داد که اس�م را پاس دارند و به شعائر مذھبی و 

به دانش جويان و دانش گاه ي�ان اح�ت�رام .  روحانيت احترام بگذارند
ام�ا .  دانش گاه را برروی استادان و دانش ج�وي�ان ن�ب�ن�دن�د.  بگذارند

راه )  ارتجاع فرھ�ن�گ�ی( ھمين آدم خودش انق�ب فرھنگی به خوان 
انداخت، ده ھا ھزار دانش جو را اخراج و شمار زيادی از آنان را  

در پاريس  می گفت روحانيت در .   زندان، شکنجه و يا اعدام نمود
سياست دخالت نمی کند، او يک طلبه است و دنبال طلبه گی اش به 
قم می رود،  اما ھمين که وارد تھران شد گفت من توی دھ�ان اي�ن 

من دولت تعين می کنم  و  چيزی نگذشت ک�ه ت�وی ! دولت می زنم
دھان خودگزيده اش زد و توی دھان ھمان مل�ت�ی  زد ک�ه ن�ردب�ان 

و از ھمه زودتر توی دھان م�ھ�دی ب�ازرگ�ان  زد .  صعود او شدند
که نخست وزيرش بود و ھم راه با يزدی و ديگران ب�رای پ�ذي�رش 

 .  وی نزد آمريکائيان د_لی و وساطت می کرد
از بيست و دو بھمن پنجاه و ھفت که مردم با يورش ناگھان�ی خ�ود 
پادگان ھا، ک�نتری ھا و مراکز ساواک را يکی پس از ديگری در 
تھران و شمار چندی از شھرستان ھای کوچک و بزرگ از وجود 
کارگزاران و ھواداران رژيم شاه آزاد ساختند ت�ا تص�وي�ب ق�ان�ون 
اساسی جمھوری اس�می و تثبيت چند اصل بنيادی برای اس�ت�ق�رار 
حکومت دينی و تثبيت قانونيت ديکتاتوری دين�ی ب�ه س�رک�رده گ�ی 
ولی فقيه؛ جريان اس�می درون انق�ب به رھبری خمي�ن�ی ق�دم ب�ه 
قدم انق�ب را از درون مايه ی مردم�ی و خ�واس�ت ھ�ای م�ردم�ی  
تھی ساخت  و با تزريق مصنوعی اي�دئ�ول�وژی اس��م�ی، ان�ق��ب 

 . مردمی سترون شد
مقايسه ای بين سه روی داد پياپی سده ی بيستم گويای اين سترونی 

انق�ب مشروطيت ک�ه ط�ی س�ال ھ�ای ھ�زار و .  نا به ھنگام است
نھصد و پنج تا ھزار و نھصد و ھفت مي�دی روی داد ت�ا ک�ودت�ای 
رضاخانی و چيره ش�دن ض�د ان�ق��ب ب�ر دم�وک�راس�ی پ�ارل�م�ان�ی 

فضای دموکراسی پس از جن�گ دوم .  چھارده سال به درازا  کشيد
جھانی ھم که نقطه اوج اش ملی کردن صنعت نفت و برآمد جنب�ش 
ملی ضد استعمار و ضد امپرياليستی مردم ايران بود تا چ�ي�ره گ�ی 
رژيم شاه در کودتای بيست و ھشت مرداد، دوازده سال دوام ياف�ت 
اما چيره گی ضدانق�ب در اين بزرگ ترين روی داد تاري�خ�ی در 
کم تر از يک سال جامه ی عمل پوشيد و البته نبايد فراموش ن�م�ود 
که خيانت به انق�ب و آرمان ھای انق�ب ت�ن�ھ�ا از ج�ان�ب م�ي�راث 
خواران انق�ب، يعنی  روحانيت و ھواداران نظام و_ئی ن�ب�ود ب�ل 
که احزاب و جريان ھای ليبرالی، حزب رنجبران و حزب توده ھم 
که بخش بزرگی از سازمان چريک ھای فدائی خل�ق را ب�ه دن�ب�ال 
خود کشيد به نوبه ی خود در تھی ساختن ان�ق��ب از درون م�اي�ه 

 . مردمی و انق�بی سھمی خيانت آميز داشتند
 ادامه در شماره بعد           
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سگ زرد بmرادر شmغmال : " يک نامه در باره نوشته
 "است

در سگ زرد ب�رادر ( قياس و توضيحات آقای ستوده 
جالب، شيرين و ھوشمن�دان�ه ھس�ت ام�ا )  شغال است

: جامع و مانع نيست؛ ازجمله م�واردش ي�ک�ی اي�ن�ک�ه
، در پ�ران�ت�ز، ک�ل�م�هء » مذھ�ب« کاش ايشان درکنار 

را ھم قيد ميکردند ک�ه در ط�ول ص�د »  ايدئولوژی« 
ن�ظ�ام�ھ�اي�ی )  درنھايت( سالهء اخير، متاسفانه درعمل

را به جامعهء بشری تح�م�ي�ل ک�رده ک�ه بس�ي�اری از 
مطلقه راعي�ن�ا داش�ت�ه )  و_يت(مشخصه ھای سلطنت

 از اھواز.  است

 دوست گرامی

در ادبيات ک��س�ي�ک م�ارکس�ي�س�ت�ی اي�دئ�ول�وژی ب�ه 
مجموعه ن�ظ�ري�ات�ی اط��ق م�ی گ�ردد ک�ه ب�ظ�اھ�ر 
طرفدار حقيقت ولی در عمل قصد فريب و ت�ح�ري�ف 
آنرا دارند، مثل دولت ھای سرمايه داری غرب�ی ک�ه 
. بدون اينکه دمکراتيک باشند تظاھر به آن می ک�ن�ن�د

بنابراين، من ھم مثل شما طرفدار ايدئولوژی ن�ي�س�ت�م 
ام�ا .  چه رسد به طرفداری از حکومت ايدئول�وژي�ک

در ادبيات کنونی ی سرمايه داری کلم�ه اي�دئ�ول�وژی 
گ�وي�ی .  اسم رمز ب�رای ک�وب�ي�دن س�وس�ي�ال�ي�زم اس�ت

مخالفين اھل فِن سوسياليزم ترجيح می دھند که ت�ن�ھ�ا 
خواص که مخالفت با سوسياليزم با پايگاه اج�ت�م�اع�ی 
شان انطباق دارد، منظور آنھا را بفھمند، و عوام ک�ه 
بھمين دليل شايق سوسياليزم ھستن�د پ�ی ب�ه م�ن�ظ�ور 

نمونه ی درخش�ان اي�ن ام�ر آق�ای .  واقعی آنھا نبرند
نوری ع� می باشند که ھواداری خود از نظام بدن�ام 
سرمايه داری را پشت نام مردم پسند نظام سک�و_ر، 
و کينه بر عليه سوسياليزم و کمونيزم را زير عن�وان 
ضديت با حکومت اي�دئ�ول�وژي�ک م�خ�ف�ی ن�گ�ه م�ی 

بھرحال، شما خوب م�ی دان�ي�د ک�ه در ن�ظ�ام .  دارند
سرماي�ه داری، ھ�ن�ِر بس�ت�ه ب�ن�دی ب�خ�ش�ی از ع�ل�م 

تا آنجا ھم که .  مارکتينگ برای قالب کردن کا_ ست
به خريداران ايرانی مربوط می شود، ھ�ر دوی اي�ن 
عناويِن گمراه کننده، ب�ا ن�ھ�اي�ت دق�ت و ھ�وش�ي�اری 

چرا که برای منطقه ای ص�ادر م�ی .  انتخاب شده اند
شوند که مردم آن سی سال است گرفتار اي�دئ�ول�وژی 
اس�می بوده، و نسبت به پديده ھای ايدئ�ول�وژي�ک و 
سکو_ر ب�ه ي�ک ان�دازه احس�اس زدگ�ی و پ�ذي�رش 

 . دارند

بنابراين، ھمانطور که برای ف�ھ�م مس�ئ�ل�ه ش�م�ا ب�اي�د 
برای من روشن کنيد ک�ه م�ن�ظ�ورت�ان از ح�ک�وم�ت 

سوسيالي�زم اس�ت ي�ا س�رم�اي�ه (  ايدئولوژيک چيست 
، منھم به نوبه خود بايد برای شما روشن کنم ) داری؟

که حکومتی مثل استالين که مخالفين ضد کمون�ي�س�ت 
اصرار در سوسياليستی بودن آن دارن�د و در رم�ز 
نويسی ھای ضد سوسياليستی خود نظر به آن دارند، 
چ��ه ن��وع ح��ک��وم��ت��ی اس��ت؟ اي��دئ��ول��وژي��ک ي��ا 

ح�ک�وم�ت .  سوسياليس�ت�ی؟ ج�واب م�ن روش�ن اس�ت
(استالي�ن ب�ه ھ�م�ان دل�ي�ل ک�ه ت�ظ�اھ�ر و  وان�م�ود 

Pretend  ( می  کرد که سوس�ي�ال�ي�س�ت�ی اس�ت، ي�ک
چنانکه دم�ک�راس�ی ھ�ای .  حکومت ايدئولوژيک بود

سرمايه داری غربی نيز که بدون اينکه دم�ک�رات�ي�ک 
باشند، فقط تظاھر به آن می ک�ن�ن�د، ج�زو ح�ک�وم�ت 

 . ھای ايدئولوژيک محسوب می شوند

اکنون با خوشحالی بايد بگويم، اگر با استد__ت م�ن 
موافق باشيد، يعنی حداقل ش�اي�ق ب�اش�ي�د ک�ه م�ف�ھ�وم 
ايدئولوژی را نه در معنای عاميان�ه و ق�ل�ب ش�ده ی 
قرن بيست و يکمی آن، بلکه در معن�ی ی واق�ع�ی و 
ک�سيک قرن نوزدھمی اش، بکار بريد، ب�ل�ه م�ن و 
ش�م�ا ھ�م ع�ق�ي�ده و ھ�ر دو م�خ�ال�ف اي�دئ�ول�وژی و 

ب�ا تش�ک�ر  .            حکومت ھای ايدئولوژيک ھستيم
 سيامک ستوده

 با س�م

جناب اقای ستوده شم�ا ک�ه ت�اري�خ اس��م را ب�ه خ�وب�ی 
ميدانيد بفرماييد ايا محمد بن عبدهللا فقط به کسانی ک�ه ب�ا 

ھمراھانش سر جنگ داشته ميجنگيده چون بع�ض�ی  او و
س�وره  9و8از اس�مگراھا برای اثبات اين حرف اي�ات 

ممتحنه را نمونه مياورندکه با م�خ�ال�ف�ان ع�ق�ي�دت�ی خ�ود 
جھاد نميکرده و با انھا در کمال انصاف رفتار مي�ن�م�وده 
  اس�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت

ولی من خودم اين حرفھا را قبول ندارم چون پيامب�ر در 
ھ�ج�رت�ش ب�ه م�دي��ن�ه ان�واع س�ري�ه ھ��ا را داش�ت�ه و ب��ه 
کاروانزنی و غارت مشغول ب�وده ي�ا در م�ورد کش�ت�ار 
يھوديان بنی قريظه و قبيله بنی جذيمه به دست خال�د ب�ن 

 وليد سفاک

از شما ميخواھم نظر کارشناسی خود را برايم بف�رس�ت�ي�د 
 که دقيق تر و علمی تر است

راستی اقای ستوده تحص�ي��ت ش�م�ا در چ�ه رش�ت�ه ای 
 است

 با تشکر    حميد رضا از ايران

. حميد رضای عزيز خير، اين يک دروغ ب�زرگ اس�ت 
ھمه آنچيزھائی که آخوندھا و اس�می ھا راجع به تاريخ 

جنگ با يھوديان، جنگ با قري�ش .  می گويند دروغ است
و ساير قبايل عرب را ھمگی محمد به ب�ھ�ان�ه چ�ي�زھ�ای 

اس�اس�ا اع��م ج�ن�گ .  واھی يا بدون بھان�ه ش�روع ک�رد
محمد در م�قات ب�ا اول�ي�ن ھ�واداران خ�ود از اوس و 
خزرج در عقبه بود که آيه ھای قتاله برای اولين بار در 

قبل از آن در مدينه ما آيه ھای ق�ت�ال�ه .  ھمانجا صادر شد
ھ��م��ه آي��ه ھ��ائ��ی ک��ه مس��ل��م��ان��ان در م��ورد .  ن��داش��ت��ي��م 

مداراگرائی محمد با مخالفين اش می آورن�د م�رب�وط ب�ه 
دوران�ی ک�ه م�ح�م�د ق�درت س�رک�وب .  اين دوران اس�ت

مخالفين خود را ندارد، نه بخ�اط�ر اي�ن�ک�ه م�خ�ال�ف�ي�ن را 
برای ھمين به محض اين�ک�ه در م�دي�ن�ه .  تحمل می کرده

صاحب نيروی نظامی می شود، ترور و کشت و کشتار 
اگر م�ی خ�واھ�ي�د م�ح�م�د و .  مخالفين را شروع می کند

در .  اس�م را بشناسيد به جمھوری اس��م�ی ن�گ�اه ک�ن�ي�د
 سيامک عزيزضمن تحصي�ت من در رشته اقتصا

 با سيامک عزيز

با وجود احترامی که برای شم�ا و روش�ن�گ�ری ھ�اي�ت�ان 
قائلم و ھمچنان نوشته ھا و گفتار شما را دنب�ام م�ی ک�ن�م 
که البته بسيار خوب ولی ھر دو ميدانيم که کامل ن�ي�س�ت 

متاسفانه در دو ش�م�اره .  و کاستی ھای کم و بيشی دارد
اخير روشنگر متوجه حضور نفوذی جريان جزب ت�وده 
در ھيئت تحري�ره روش�ن�گ�ر ش�ده ام از ج�م�ل�ه روزب�ه 
ک�نتری که نگاھی مغرضانه به بخشی از تاري�خ اي�ران 
داشته و با استفاده از منابعی نه چندان معت�ب�ر س�ع�ی در 
مخدوش کردن اذھان خوانندگان دارند که مس�ل�م�ا ريش�ه 
. در ذھنيات واپسگرانه و حزب توده ای ايشان می ب�اش�د

و ج��ای بس��ی ت��اس��ف اس��ت ک��ه م��ا ھ��م��چ��ن��ان ب��اي��د ب��ه 
خزعب�ت اين ورشکستگ�ان در رس�ان�ه ای ک�ه ادع�ای 
سوسياليسم دارد گ�وش ف�را دھ�ي�م و در آخ�ر از ش�م�ا 

من ش�خ�ص�ا ب�ا .  ميخواھم که مرز خود را مشخص کنيد
ھرگونه بت سازی و شخصيت سازی مخالفم و ھمچني�ن 
با ترور شخصيت به سبک جمھوری اس�م�ی ب�ه ش�دت 

 .مبارزه می کنم

 ھوشمند -با احترام

 

 ھوشمند عزيز

ھمانطور که من بارھای اع�م کرده ام ما ھر مطلبی را 
 که مستند و منطقی باشد حتی اگر از جانب شيطان باشد 

 نامه ھا
با عرض معذرت من فکر می کن�م .  منتشر می کنيم

با گفتن اينکه مطلبی را يک توده ای يا حزب اللھی 
. نوشته صحت و سقم آن مطلب روش�ن ن�م�ی ش�ود

مگر اينکه شما برای م�ا ب�ن�ويس�ي�د ب�ه چ�ه د_ي�ل�ی 
جرايد نيز برای بحث در .  مطلب مزبور غلط است

مورد مسائل و روشن ش�دن ص�ح�ت و س�ق�م آن�ھ�ا 
 ب��ا تش��ک��ر س��ي��ام��ک س��ت��وده.   ب��وج��ود آم��ده ان��د

 :ا

 

 گزارش مالی

 

خ�رج چ�اپ،  $  1177( $  1285مخارج اي�ن م�اه 
خ�رج م�اھ�ي�ان�ه  cvc$  12صندوق پستی ، $  16

ب�وده )  د_ر خرج حس�اب�داری 80حساب بانگی و 
د_ر $  519ک�م�ک م�ال�ی،  $766که با توجه به 

د_ر $  9از اينرو، با توجه به   .  کسری داشته ايم
د_ر  528بدھی از ماه قبل کل بدھی ما ب�ال�غ ب�ر 

با درود و سپاسگزاری از ک�م�ک ھ�ای .  می شود
مالی خوانندگان حقيقت ط�ل�ب و ف�ع�ال�ي�ن ف�داک�ار 
ھ��وادار روش��ن��گ��ر، ت��ي��راژ ج��دي��د ش��ش ھ��زاری 
روشنگر را ادامه و اميدواريم در ماه ھای آينده ت�ا 
تبديل روشنگر به پرتيراژترين نشريه ش�ھ�ر آن�را 

 .         حتی از اين ھم بيشتر افزايش دھيم
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يا بيراھهء تکرار جمھوری " راه سبز  اميد"
 اس�می

 

 بدون مقدمه،

 

جامعه ايران به علت شرايط اقتصادی اجتماعيش ب�ه 
شدت سياسی شده وتغيير حاکميت سياسی در ردي�ف 

ج�ام�ع�ه .  اول مطالبات امروزش قرار گ�رف�ت�ه اس�ت
وقتی ميتواند قدرت سياسی را به درستی تغيي�ر دھ�د 
که بداند به کجا ميخواھد برود و چه نوع ح�اک�م�ي�ت�ی 

 .را ميخواھد به جای حاکميت کنونی جايگزين کند

آنچه که کمتر به آن توجه می شود اين است که ج�ا   
به جا شدن چند حاکم ھيچ تغييری در س�اخ�ت�ار ي�ک 

حاکميت سياسی وقت�ی ت�غ�ي�ي�ر .  جامعه ايجاد نمی کند
خواھد کرد، که، سازمانھايی که امکان دخالت عموم 
را در برن�ام�ه ري�زی، ن�ظ�ارت، ب�ازرس�ی، مس�ائ�ل 
قضايی،  آموزشی، امور نظامی و انت�ظ�ام�ی ف�راھ�م 

آزاديھای فردی، اجتماعی، ب�ي�ان، .  ميکند، ايجاد شود
حل مسائل م�ع�ي�ش�ت�ی، مس�ک�ن، ب�ي�ک�اری، ت�ب�ع�ي�ض 
جنيستی، زبان مادری، اقوام و ملييتھا  ب�دون اي�ج�اد 

 .  سازو کار _زم نمی تواند  تحقق يابد

عدالت اجتماعی فقط با توزيع عاد_نه ثروت در 
تمام  دولتھای تا کنونی با .  سطح جامعه محقق ميشود

تکيه بر قدرت سياسی و نظامی، توزيع ثروت را به 
مردم .  نفع گروه کوچکی از جامعه اختصاص داده اند

زمانی   ميتوانند بر توزيع ثروت نظارت و کنترل 
داشته باشند که  قدرت سياسی و نظامی را از دست  
گروه خاصی به نام دولت خارج وخود قدرت سياسی 

صحبت از .   و نظامی را در اختيار بگيرند
دموکراسی بدون صحبت از چگونگی توريع قدرت، 
و صحبت از عدالت اجتماعی بدون صحبت از 

  .چگونگی توزيع ثروت فقط  بازی با کلمات است

ديدگاھی که اميد بھتر شدن زندگی مردم را به پيدا 
کردن افراد خوب برای حاکميت موکول ميکند 
دغدغهء مردم را ندارد، بلکه در انديشهء حفظ ھمين 

و  57تجربهء انق�ب .   حاکميت سياسی فعلی است
حکومت ساNر ساير کشورھا نشان ميدھد که ديدگاه 
تجربه موفق .  ھيچ دردی را از مردم درمان نميکند

ساير کشورھا که آزاديھای اجتماعی دارند، نشان می 
در تمامی مسائل کشور،   دخالت عموم جامعهدھد که 

علی رغم .  اص�حات و حفظ آن  را ممکن کرده است
منشور راه "وجود چنين تجربه ھای مشخصی،  

با جمله پردازيھايش  که بر مبنای  قانون اساسی "سبز
جمھوری اس�می نشأت گرفته از ھزار و چھار صد 
سال پيش تنظيم شده فقط در  پی استمرار حکومت 

 .اس�می رنگ شده، بر مردم است

بنا براين بجای اين که پی حاکمان خوب بگرديم، نياز 
داريم و آن    جامعه ساNربه تجربه ھا و راه کارھای 

به دنبا "   منشور سبز "مسئله ايست که صادرکنندگان 
 .  نيستندل آن 

اکنون به پاره ای از تجربيات سا يرکشورھا که با 
مطالبات کنونی جامعه ما ھمخوانی دارد و برای 

مورد نياز است   جامعه ساNررسيدن به حکومتی 
 .اشاره می شود

لغو حکم اعدام و ممنوعيت شکنجه و لغو کليه 
 احکام صادر شده تا کنون

آزادی کليه زندانيان سياسی و لغو کليه احکام 
صادر شده از آغاز جمھوری اس�می تا 

 کنون 

آزادی انجمنھا و تشکلھای، صنفی، اجتماعی و 
 سياسی

 لغو ھرگونه مقام رھبری 

انتخابی شدن کليه قضات و دادستانھا با رأی 

مستقيم مردم در ھر شھر و استان و 
انتخاب مسئولين  قضايی کشوری و 
دادستان کل توسط شوراھای استانی و 

 کشوری 

انتخابی شدن رؤسای زندانھا و معاونين ايشان با 
 رأی مستقيم مردم در ھر شھر و استان 

انتخابی شدن رؤسا و معاونين ک�نتريھا و 
مراکز انتظامی با رأی مستقيم اھالی محل 
وانتخاب کليه مسئولين نظامی با رای 
شوراھای شھری، استانی و کشوری 

 بترتيب سلسله مراتب

انتخابی بودن کليه اعضای دولتھای استانی و 
شامل وزرا، معاونين آنان و (کشوری 

معاونين اجرائی مسئول دولت با رای 
مستقيم مردم به عنوان نماينده شوراھای 

 استانی و کشوری

اجازه حمل اسلحه توسط افرادی که دوره 
 عمومی آموزش نظامی را ديده اند

افزايش اعضای شوراھای شھربا حد اقل يک 
نماينده به نسبت ھر پنجاه ھزار نفر 

 جمعيت و حداقل پنج نفر عضو

به منظور رعايت حقوق اقليت، انتخاب 
نمايندگان، به نسبت کل آراء کسب شده ی 

 گروھی، صنفی و يا حزبی    

تشکيل شوراھای برنامه ريزی،  نظارت و  
بازرسی برای آموزش، بھدا شت، برابری 
جنسييتی، آب، خاک،ھوا، حمل ونقل، 

 ... جوانان و 

قابل عزل بودن کليه انتخاب شدگان توسط  
 انتخاب کنندگان 

 لغو کليه قوانين مغاير با حق انتخابات عمومی   

م�ک ارزيابی يک برنامه، چگونگی قدرت دولتی  
.  در امور جامعه است و جايگاه دخالت مستقيم مردم

فاقد بندھای با_ست و در پی "  منشور راه سبز اميد"
اين .  برقراری دولتی سياسی حزبی مذھبی است

منشور ھيچ پاسخی برای چگونگی دخالت مردم در 
فقط به "  منشور سبز"طراحان .  اداره جامعه را ندارد

عنوان سياھی لشگر برای شاخ و شانه کشيدن با 
رقيب سياسی شان به اعتراض خيابانی مردم نياز 

آنھا فقط می خواھند از انگيزه ھای صادقانه .   دارند
بسيار .  مردم برای حفظ نظام حاکم بھربرداری کنند

جامعه وقتی ميتواند به مھم است که متوجه بود، 
عدالت اجتماعی دست پيدا کند که قدرت سياسی و 
نظامی را از چنگ حاکميت خارج کرده و خود 

آن منشور فاقد ھرگونه سازوکار .  آنرا بدست گيرد
اجتماعی _زم برای ايجاد اص�حات مورد نياز و 

 . پاسخگوئی به مطالبات کنونی جامعه ايران است

در نوشته ھای بعدی موارد با_ را بيشتر توضيح 
 .خواھيم داد

 

 پانزدھم اسفند ھشتادونه
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صرف�ا در اع�ت�راض�ات اج�ت�م�اع�ی و ج�اب�ج�اي�ی در 
به ھمين علت وقتی ب�ه مس�ئ�ل�ه .  دولت می بيند قدرت 

ليبی می رسند از محکوميت حمله ني�روھ�ای ن�ظ�ام�ی 
بھانه ج�ل�وگ�ي�ری    سرمايه داری خودداری کرده و به

از کشتار انسانھا و قتل عام مردم توسط قذاف�ی ع�م�� 
ھ�م�ان    . از آن پش�ت�ي�ب�ان�ی ک�رده و دلش�اد م�ی ش�ون�د

جريانات سياسی که کمترين باوری به توان�اي�ی م�ردم 
معمولی جامعه ب�رای ي�اف�ت�ن راه ح�ل�ھ�ا و روش�ھ�ای 

اين نظر ش�ب�ي�ه .  دستيابی به خواستھای خود را ندارند
ديدگاھی است که زمانی راه رشد غير سرماي�ه داری 
را به عنوان ھدف روشنفکران فداکار ويا ق�ھ�رم�ان�ان 
دست يافته به قدرت سياسی ، ب�رای رھ�اي�ی ج�وام�ع 

 .کشورھای پيرامون توصيه ميکرد

بايد از اين تحليلگران پرسيد آيا ت�ا ک�ن�ون ي�ک ب�ار ، 
حتی يک بار و فقط يک بار در طول تاريخ س�رم�اي�ه 
داری موردی مشاھده شده که قدرتھای سرمايه داری 
نه آزادی و رفاه و صلح بلکه حتی ذره ای ع�م�ل ک�ه 
بنفع جنبشھای مردمی در کشورھ�ای پ�ي�رام�ون ب�اش�د 

اگر چنين باشد، پس بايد ک�ل ت�اري�خ را . انجام داده اند
و ب�اي�د از .  باز نگری کرد و به نتايج دي�گ�ری رس�ي�د

پرسيد تا کنون يک مورد ح�ت�ی اگ�ر اس�ت�ث�ن�اء  ايشان 
باشد جايی را سراغ دارند که در کشورھای پي�رام�ون 
حضور نيروھای ن�ظ�ام�ی س�رم�اي�ه و ج�ن�گ ب�اع�ث 

کشور ھمساي�ه    به سه .  کاھش تلفات انسانی شده باشد
ايران نگاه ک�ن�ي�د ک�ه ت�ل�ف�ات انس�ان�ی ب�ع�د از ح�م�ل�ه 
نيروھای نظامی سرمايه جھانی بي�ش از چ�ن�د ب�راب�ر 

س��ال  30ي��ا  20م��ج��م��وع ت��ل��ف��ات انس��ان��ی در ط��ی 
ب�ه اف�غ�انس�ت�ان و ع�راق    . حکومتھای آنھا بوده اس�ت

در ھيچيک از .  به سودان و کنگو نگاه کنيد.  نگاه کنيد
کش�ورھ�ا حض�ور ن�ظ�ام��ی س��رم�اي�ه داری ص��ل�ح و 
آرامش و يا کاھش کشتار و قتل عام م�ردم را ھ�م�راه 

 .به روندا نگاه کنيد. نياورده است

چگونه و با چه منطق و قانونمندی تاري�خ�ی م�ي�ت�وان  
باور کرد که نيروھای نظامی سرمايه صلح و آرامش 

در .  ش�ده ان�د   برقرار و يا باعث کاھش تلفات انس�ان�ی
واقع جھش ناگھانی جنبشھای اعتراض�ی ب�دون ارائ�ه 
مطالبات معين به مرحله سرنگونی حکوم�ت�ھ�ا، ب�دون 
اينکه دخالت آحاد جامعه را در امور دولت فراھم کند 

قدرتھای سرمايه داری ب�رای    . بيراھه ای بيش نيست
کنترل و انحراف جنبش ھای اجتماعی به ھر ترفن�دی 
و  تزويری دس�ت م�ي�زن�ن�د ک�ه ت�ا ح�د م�م�ک�ن م�ان�ع 
پيشرفت جنبش اعتراضی و تبديل آن به ي�ک ج�ن�ب�ش 

 .تعرضی به نظام سرمايه داری شود

حکومت قذافی برای مردم ليبی افشا ش�ده و م�ن�ف�ور  
. است،و مردم ليبی ھم مقاب�ل�ه ب�ا آن را آغ�از ک�ردن�د

ولی دخالت نظام�ی ن�ي�روھ�ای خ�ارج�ی ف�ق�ط ب�اع�ث 
شکاف در اين آغاز اعتراض فراگير شده و ب�ا خ�اک 
پاشيدن در چشم مردم، مانع بدست گيری ابتکار عم�ل 

 .توسط خود مردم ليبی شده است

ع�وه بر آ ن خطری که کشور ليبی را تھديد م�ي�ک�ن�د 
تجزيه آن کشور بين دسته بندی قباي�ل و اي�ج�اد زد و 
خورد و جنگی طو_نی بين رقبای م�دع�ی ح�اک�م�ي�ت 
اس�ت، ک�ه ن�ت��ي�ج�ه اش ف��ق�ط کش�ت�ه ش�دن و ن�اب��ودی 

 .تاسيسات خواھد بود

تو گويی فقط اين فرشتگان پرنده ی سرمايه داری با 

ميتوانند   موشک کروز و تام ھاک و بمب ھستند که
مردم ليبی را از شر سرکوب دولت سرمايه داری 
قذافی که برامد توافق خود روئسای قبايل مرتجع و 
  رضايت قدرتھای سرمايه داری بود

. بود نجات دھند، و نه توانايی اجت�م�اع�ی م�ردم ل�ي�ب�ی
اين ھيچ چيز به جز باور نداشتن به توانايی اجتم�اع�ی 

   .مردم نيست

سکوت در مقابل اين جنگ که منجر به کشته ش�دن و 
له شدن مردم ليبی در بين دو تيغ جناحھ�ا و ب�ان�دھ�ای 
سرمايه داری ميشود، ھيچ معنی ديگری جز ح�م�اي�ت 

از يک سو قذافی بھانه يافته و با بمب . از جنگ ندارد
و موشک دست به عمل م�ت�ق�اب�ل م�ي�زن�د و از س�وی 
ديگر نيروی مؤتلفين با فرو ريختن بمب بر تاسيس�ات 

 .زير بنايی و نظامی ليبی به جان مردم ليبی افتاده اند

اينکه شعار داده شود حک�وم�ت ل�ي�ب�ی ف�ق�ط ب�ه دس�ت 
مردم ليبی بايد سرنگون گردد بدون محکوميت ح�م�ل�ه 
نظامی به ليبی پاسخی غلط به اوض�اع ک�ن�ون�ی و در 
واقع تاييد حمله ارتش بخ�ش�ی از س�رم�اي�ه ب�ه ب�خ�ش 

تلفات انس�ان�ی واز ب�ي�ن    ديگر سرمايه بدون توجه به
رفتن منابع و تاسيسات زيربنايی که از دو س�و ي�ع�ن�ی 

 . حکومت قذافی و موءتلفين به مردم تحميل ميشود

مگر نه اينکه وقتی جنبش اعتراضی اوج ميگيرد در 
مرحله ای از آن خود نيروی نظامی حاکميت فرو می 
پاشد و بخش وسيع آنھا به مردم می پيوندند ، پس 
چگونه است که در مورد ليبی اين قانونمندی تاريخی 

مگر نه اينکه . ک� ناديده گرفته ميشود  

افسران جزء و سربازان ھمان فرزندان کارگران و 
زحمتکشان جامعه ليبی ھستند، پس چگونه ميتوان 
انتظار داشت که در برابر اوج اعتراضات جامعه به 
نظاميگری سرکوب ادامه دھند و چگونه ميتوان 
انکار کرد که مردم در حرکتھای اعتراضی با کسب 
تجربه از مبارزات خود و ساير جوامع ، روشھای 

چگونه . نوينی برای موفقيت خود پيدا و ابداع نکنند
ميتوان به انق�ب اجتماعی فکر کرد در حاليکه 

خوشبين . نيروی بالنده کارگران باور نداشت  به 
"  قدرتمند"بودن و اميد بستن به دخالت نيروھای 

خارجی نتيجه طبيعی درکی وارونه از انق�ب 
ديدگاھی که شعار انق�ب سر ميدھد . اجتماعی است 

ولی در عمل دولت را نه برخاسته از پذيرش افراد 
جامعه بلکه يک نيروی مادی جدا از جامعه و خارج 
از آن که به جامعه تحميل ميشود و توسط يک 

در   .نيروی خارجی ھم ميتواند جابجا شود، می بيند
واقع قدرت دولت را نه در پذيرش افراد جامعه و 
گردن نھادن به رابطه ای اجتماعی، بلکه خارج از 
نظام اجتماعی يک جامعه ميبيند و به ھمين دليل 
وجود سرکوب و ديکتاتوری را از وجود دولت 
ساخته ذھن خويش ميبيند ونه قدرت طبقه سرمايه 

به ھمين دليل وقتی به   .دار و ضعف طبقه کارگر
ليبی ميرسند ھر چند با القاب استثمارگر ، جنگ 
طلب، دخالتگر و منفعت طلب و غيره از کشورھای 
امپرياليستی ياد ميکند، ولی از اينکه اين حمله 
نظامی باعث حذف دولت قذافی ميشود کام� راضی 

ويا پيش خود استد_ل می آورند که وقتی بين . ھستند
دو قدرت جنايتکار ومتجاوز جنگ در ميگيرد اين 
به نفع توده ھاست و ما به عنوان يک جريان سياسی 
چرا بايد در مورد بد و يا خوب بودن چنين جنگی 
نظر بدھيم بھر حال اين جنگ ھر دو طرف درگير 
را ضعيف ميکند و مردم ميتوانند خواسته ھای خود 

صاحبان اين نظر جايگاه . را بھتر به آنھا تحميل کنند
مردم ليبی و تحميل فقر وسرکوب و خرابی و کشتار 

نمی بينند که در اين جنگ اين   .مردم را نميبينند
مردم ليبی ھستند که گوشت دم توپ ھر دو جناح 

   .متخاصم شده اند

مگر سرباز و افسری که در جنگ کش�ت�ه م�ی ش�ود 
آيا افراد نظ�ام�ی ک�ه در ج�ن�گ    . جزو مردم نيستند 

کشته ميشوند مھره ھ�ای ب�ی خ�اص�ي�ت�ی ھس�ت�ن�د ک�ه 
آي�ا .  نقششان فقط کشتن و کشته شدن در جن�گ اس�ت

بايد به دنبال تبليغات قدرتھای سرمايه داری رف�ت�ه و 
مردم ليبی را به عنوان نظامی و غير نظامی ت�ق�س�ي�م 

ت�ازه    و نظاميان را مستحق بمب و موشک دانس�ت؟
مگر در ج�ب�ھ�ه م�خ�ال�ف ق�ذاف�ی دس�ت�ه دي�گ�ری از 
نظاميان تحت فرماندھ�ی ژن�رال ع�ب�دال�ف�ت�اح ي�ون�س 
قرار ندارند و چگونه اس�ت ک�ه از آن�ھ�ا ب�ه ع�ن�وان 
افراد غير نظام�ی در رس�ان�ه ھ�ا ي�اد م�ي�ش�ود؟ اي�ن 
تناقضات نشاندھنده ی نداشتن مرزب�ن�دی ب�ا ب�رن�ام�ه 

   .ھای ضد انسانی نظام سرمايه داری است

اگر مطرح ميشود راه درست برای مردم ليبی ايجاد  
تشکلی جدا از ھر دو نيروی ارتج�اع�ی س�رک�وب�گ�ر 

 -است، پس چگونه است که تجاوز يکی از دو ن�ي�رو
را نبايد م�ح�ک�وم   -بخشی از نيروھای سرمايه جھانی

 . کرد

فقط کارگران ليبيائی ھستند که ب�ا ت��ش خ�ود ب�دون 
ھيچ حمايت نظامی خارجی خواھن�د ت�وانس�ت ع�ل�ي�ه 
ھر دو نيروی شورای انتقال قدرت و حکومت قذافی 
مبارزه کنند و جامعه ليبی را از ب�رب�ري�ت س�رم�اي�ه 

   .داری رھا سازند

 

 

 پنجم فروردين نود  -احمد پرتوی 

مردم ليبی برزمينه ن�ارض�اي�ت�ی از ح�ک�وم�ت وب�ا  
ت�ک��ي��ه ب��ر ن�ي��روی خ��ودش��ان و کس��ب ت��ج��رب��ه از 
کش��ورھ��ای ھ��م��س��اي��ه دس��ت ب��ه اع��ت��راض��ات 

س�ال  40مردم سرکوب شده ليب�ی پ�س از    .. زدند
تحت حکومت ديکتاتوری و قبيله ای دست ب�ه اي�ن 

ھيچ چيز ب�ا ارزش ت�ر از اي�ن    . اعتراضات زدند
نيست که مردم خود سرن�وش�ت خ�ود را ب�ه دس�ت 
بگيرند، و حکومت را مجبور به عق�ب نش�ي�ن�ی در 
برابر خواسته ھای خود وي�ا ب�رک�ن�اری از ق�درت 

ھر حرکت اجتماع�ی ک�ه ت�وس�ط خ�ود م�ردم .  کنند
برای کمتري�ن خ�واس�ت�ه   يک کشور انجام شود ولو

ھا ، بسيار با ارزش تر و پ�اي�دار از ھ�ر ت�غ�ي�ي�ری 
اس��ت ک��ه ب��ا دخ��ال��ت ن��ي��روھ��ای خ��ارج��ی ان��ج��ام 

                                                         .شود
                                

در اين گفتار به ت�ح�ل�ي�ل دي�دگ�اھ�ی ک�ه ب�ه ح�م�ل�هء 
نيروھای نظامی سرمايه به ل�ي�ب�ی خ�وش�ب�ي�ن اس�ت 

  . پرداخته ميشود

اين ديدگاه ، جنبش اعتراضی را وقتی کام� موف�ق 
ميبيند که سريعا سياسی شده و حاکميت سي�اس�ی را 

اين نوع نگاه ت�وج�ھ�ی ب�ه .  مورد تعرض قرار دھد
کيفيت و رشد مطالبات اجتم�اع�ی م�ط�رح ش�ده در 

و موفقيت جنبش را در .  جنبشھای اعتراضی ندارد
سوق دادن آن از با_ی سر مردم شرکت کن�ن�ده در 
اعتراضات ، مستقيما به سم�ت س�رن�گ�ون�ی ق�درت 
سياسی بدون ايجاد چشم ان�داز ھ�ای اج�ت�م�اع�ی آن 

 .ميبيند

چنين ديدگاھی حمله نظامی ني�روھ�ای خ�ارج�ی ب�ه 
کشور ليبی را به اين دليل مثبت ارزيابی ميکند ک�ه 

از کشت�ار و س�رک�وب    آن را راه نجات مردم ليبی
ص�اح�ب�ان اي�ن  .  ساله حکومت قذافی می ب�ي�ن�د 40

دي��دگ��اه از ي��اد ب��رده ان��د ک��ه خ��ود ک��ارگ��ران و 
زحمتکشان ليبييايی بودند که اعتراض عليه ق�ذاف�ی 
را آغاز کردند ، نه باندھای سرمايه دار و ط�واي�ف 

اي�ن م�ردم ل�ي�ب�ی ب�ودن�د ک�ه ت�اري�خ    . قدرت ط�ل�ب
و در    مص���رف ق���ذاف���ی را ت���م���ام ش���ده اع����م

خيابانی در تظاھرات شرکت کردند و در  تجمعات 
مقابل سرکوب حکومت قذافی عقب نشينی نکردند، 

مصطفی عبدالجليل که اکنون ( نه وزير دادگستری 
و ن�ه ژن�رال )  دبير کل شورای انتقال قدرت ليب�ی 

عبدالفتاح يونس وزير داخله ويا روء س�ای ق�ب�اي�ل 
رقيب که ھيچکدام قص�دش�ان ق�درت گ�ي�ری م�ردم 

م�ک ارزيابی صاحبان اين نظر که ب�ه . ليبی نيست
حمله نظامی به ليبی اميد بس�ت�ه ان�د اي�ن اس�ت ک�ه 
حم�ت نظامی از قتل عام مردم ليب�ی ج�ل�و گ�ي�ری 
م��ي��ک��ن��د، و ش��رط پ��ي��روزی م��ردم را ف��ق��ط در 
سرنگونی قدرت حاکمه ب�ه ھ�ر ق�ي�م�ت�ی و ب�ه ھ�ر 

بدون اينکه به سطح خواس�ت�ه ھ�ای   شکلی می بيند 
در آن    جنبش اعتراضی و نيروھای شرکت کن�ن�ده

و رھبران سياس�ی آن و ب�رن�ام�ه ھ�ای ب�ان�د ھ�ا و 
جريانات کنترل کننده ئ اع�ت�راض م�ردم ت�وج�ھ�ی 

ديدگاھی که ظرف مبارزه برای رسي�دن ب�ه .  داشته
جامعه ای بھتر را نه در ايجاد نھادھای دخالت�گ�ری 

 چرا بايد حمله نظامی به ليبی را محکوم کرد
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مقاالت، نظرات و پيشنهاد و انتقادات خود را با ما 
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