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 شماره از گاهنامه گونه گون، که در گذشته بصورت ماهنامه منتشر می شد، هم اکنون در نخستين     
تامل فراوان، از که پس . تغيير شکل نشريه را دوستان و خوانندگان پيشنهاد کردند. مقابل شماست
تشار، با توجه به امکانات موجود، به لزوم اين تغيير شکل متقاعد شده و در جهت پيشنهاد مسئوولين ان

 . عالقمندان گام برداشتند

 چهار سالی که گونه گون بصورت ماهنامه منتشر می شد، محور اصلی حرکت خود را در مدت     
ح ملی و بين المللی حول روشنگری و دفاع از مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری مردم در سط

قرار داده بود و در آينده نيز به اين اصل پايه ای وفا دار مانده و سعی ميکند که در اين راستا گام های 
طی اين مدت کوتاه، ما شاهد بوديم که چگونه استبداد ديرينه در ايران با سماجت . استوارتری بردارد

را برسميت نمی شناسد، همچنان خفه کردن بيمارگونه ای مقاومت کرده و حق آزادی بيان و قلم 
با بررسی مقاالت و خبرهائی که در . صدای آزاديخواهان و دگرانديشان را در دستور کار خود دارد

گونه گون انتشار يافت، براحتی می توان دريافت که اين نشريه با رويدادهای جاری در چهار سال 
 را در اين آشفته بازار افکار و عقايد به می توان گفت که افق روشنی. گذشته هماهنگی داشت

 . خوانندگان خود نشان داده است

 کاری با رقابت های جناحی درون حاکميت نداشته بلکه استبداد را بطور کلی در مد گونه گون     
خواهان استقرار نظمی است که با منافع همه خلق های ايران، کرد و ترک و بلوچ و عرب . نظر دارد
از هر قوم و قبيله ای که باشند، . اعم از مذهبی و غير مذهبی و المذهب. هماهنگ باشد. ..و فارس و

به تناسب کاری که انجام می دهند، بتوانند از امکانات . بتوانند در صلح و آرامش با هم زندگی کنند
 . اجتماعی و حقوقی و رفاهی جامعه برخوردار بوده و در برابر قوانين آن يکسان باشند

يک سلسله از  توجيه چارچوبی که شرح آن رفت، اوج جنبش ضد استبدادی مردم در برای     
جنبشی که در تونس پا گرفت، از مصر و ليبی و يمن و . بسيار گوياست... وکشورهای عربی 

آتشی که با . الجزاير و مراکش گذشت و به دروازه های سرزمين خودمان، به بحرين و عمان رسيد
ن تونسی در مقابل فرمانداری بعنوان اعتراض در قبال استبداد برافروخته شد، خود سوزی يک جوا

کاخ ستمگران را نشانه گرفته و تا بحال بن علی را فراری داده و حسنی مبارک را مجبور به استعفاء 
در يک چنين شرايطی، . در جهان بيداد ميکند... بيکاری و فقر و تنگدستی و دربدری و. کرده است

ری کرد که جوانان، بعنوان ذخيره های يک جامعه زنده و متحرک، دچار ياس و رخوت نشده بايد کا
و در جدال مستمر برای يک زندگی بهتر شرکت کرده و راههای مبارزه برعليه استبداد و استعمار را 

 . پيدا کنند

 قطعی مردم سخن شدن ديکتاتورها، هنوز نمی توان از پيروزی نشان داد که با بزير کشيدهتجربه      
با نبودن سنديکاها، انجمنهای متنوع صنفی و فرهنگی، . ارتجاع زخمی را نبايد دست کم گرفت. گفت

لزوم احزاب سياسی، مبارزه . جايگزينی ارتجاع کار حضرت فيل است... مطبوعات مستقل و
 انجمنهای برای جايگزينی ارتجاع، وجود سنديکاها،. که جای خود دارد... سازمانيافته حزبی و

 . متنوع، تشکيالت صنفی و سياسی حياتی است

 سخنی با خوانندگان
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بايد فعاليتهای صنفی و .  تشکل، بايد از همه امکانات علنی و ابتکارات غير علنی بهره بردبرای     
بکوشيم تا با . ديوار استبداد ترک برداشته است. را تشديد کرد... سنديکائی، فرهنگی و هنری و
ردم، يکبار برای هميشه، اين ديوار شکسته را برسر حکام مستبد، سازماندهی مبارزات روزمره م
اما در نبود تشکيالت مردمی، . رژيم خودکامه شاه درهم شکسته شد. فاسد و زائد و انگل خراب کنيم
ولی بعلت فقدان يک رهبری سياسی . استبداد بن علی درهم ريخت. استبداد اسالمی جايش را گرفت

 ... ست وارتجاع همچنان در قدرت ا

گری گونه گون نشان دادن ماهيت استعمارگران در گذشته و حال  ديگر از محورهای روشنيکی     
ناگفته نماند که برای انجام تمام اين کارها، وظايف اجتماعی، بياری همه انديشمندان بی غل و . است
  . خيلی احتياج داريمصاحبنظران به کمک مالی دوستان و خوانندگان، همراهی  ،غش

 حميد باقری

****************************** 
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ميراث خواران استعمار کهن، اروپائی و آمريکائی، وانمود ميکردند که گويا بعد از فروپاشی      
رقابت اردوگاهی برسر کنترل انحصاری توليد و بازرگانی ايضا بعد از خاتمه  ،امپراتوری شوروی

خيلی زود دست جنابان باز شده و با يک بشکن هر مشکلی ! »م غلبه دمکراسی بر کمونيس « –جهان 
 . خررنگ کن از اين دست مهمالتکلی . را حل خواهند کرد

. اينکاره نيستند! »با دست باز «  حتی –تجربه نشان داد که خادمان نوبتی سرمايه و انحصار      
. بيش از پيش تلمبار شد. ..مشکالت اقتصادی و اجتماعی ودر مقابل . حضرات مامورند و معذور

از ! »سوسياليسم بازاری « با تعطيل دفتر مرکزی ... معذالک، بعد از فروپاشی امپراتوری شوروی و
 موضوع تز –نوعی جهانساالری صوری . قضا راه برای جهانساالری امپرياليسم آمريکا باز شد

روه راکفلر و مشاور دائمی  ميالدی، از سالطين نفتی گ1957دکترای آقای هنری کيزينجر در سال 
که تحقق آن يک پاکسازی تمام عيار در مناطق مشکوک و ... کاخ سفيد در امور نظامی و امنيتی و

چون ميبايست تمام توافقات آشکار و نهان، . چطور؟ خيلی ساده است. نيمه مشکوک را ايجاب می کرد
 رفت تا جهانساالری امپرياليسم از ميان می» جهان دو قطبی « همه نشانه های عينی و ذهنی نظم 

! »خاورميانه بزرگ « طرح تکميلی ! »نظم نوين جهانی « فرمان معروف پس . آمريکا ممکن گردد
 . علت داشت

سياست گشايش زوری ! »آزادی «  بنام –بيخود نبود که امپرياليسم آمريکا شمشير از رو بست      
 زمينی و دريائی در قرون منقضی، کشور گشائی به سبک و سياق راهزنان. بازار را در پيش گرفت

چرا؟ چون بيشترين ذخائر نفت و گاز جهان را دارد و به .  خاورميانه را نشانه گرفت–آغاز کرد 
تنهائی، عالوه بر مصارف بومی و داد و ستد جانبی با يک سلسله از کشورهای ريز و درشت، در 

مصرف اروپا و بيش % 85اپن و شرکاء، مصرف نفت و گاز ژ% 90دوران مورد بحث من قريب 
با اين حساب، پيداست که تحقق جهانساالری امپرياليسم . مصرف چين را نيز تامين ميکرد% 60از 

آمريکا، بدون کنترل انحصاری خاورميانه و در اين راستا، بدون تسلط قبلی بر تنگه استراتژيک 
 . صل بخوان از اين مجملتوخود حديث مف. هرمز در خليج فارس اصال مقدور نمی شد

طرح . بجائی نرسيد! »نظم نوين جهانی «  موسوم به –حکم تروريستی جورج بوش پدر      
در يک کالم، . با شکست روبرو شد! »خاورميانه بزرگ «  موسوم به –اشغالگرانه جورج صغير 

.  بردار نيستندمعذالک، ميراث خواران استعمار کهن دست. جهانساالری امپرياليسم آمريکا نگرفت
تابع الزامات سرمايه های خودی، استمرار تسلط غرب، آمريکا و اروپا، بر توليد و بازرگانی جهان 

 اجتماعی فرسوده در بستر مالکيت –پای بازآفرينی يک نظام اقتصادی ! هشدار. را در مد نظر دارند
انحصار در اوضاع و سرمايه داری و : خصوصی متداول، تقسيم کار جاری و شيوه مرسوم توليد

در دوران ! »توليد برای فروش «  مکانيسم –احوال کنونی، پای مولفه های ساختاری اقتصاد بازار 
 . ديکتاتوری آشکار سرمايه مالی در ميان است

لشگر ضد کمونيستهای خودی و غير ! » آزاد انديش« نمی خواهم مثل استادان سفارشی، مدعيان      
 فيلسوف و اقتصاد دان و جامعه –الن قديمی و جديد بورژوآزی و امپرياليسم خودی، يا مثل خايه ما

خود کرده را تدبير نيست
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صورت امروزی دمکراسی افالطونی، يعنی همين ديکتاتوری آشکار سرمايه مالی را ... شناس و
بگذريم از اينکه دمکراسی، ديروز مثل امروز، منافع استراتژيک .  من اينکاره نيستم–خير . بزک کنم

اصال برای نجات نظام بردگی، بخاطر جلوگيری از سقوط . امعه را منعکس ميکندگروههای ممتاز ج
احتمالی دولتشهر آتن در قبال طغيان بی حقوقان بود که افالطون، همان فيلسوف نامدار يونانی، 

من . بنيانگذار مکتب شارالتانيسم، فرمول وحدت اشراف خودی را بدست داد، دمکراسی را علم کرد
 گل و گشاد افالطونی سيادت اشراف در قرون منقضی، حکومت مالکان و اربابان و از اين اصطالح

يک دروغ ! »مردم ساالری « داستان غلط انداز . سرمايه داران در دوران معاصر را ادراک ميکنم
 .  پيشکش هواداران–تاريخی است 

اصال بنظر ! »رد وا« دعاوی ضد و نقيض مسئوالن ! »اهل فن « برخالف تعابير خررنگ کن      
اقتصاد . خير، هيچ اينطور نيست. شده باشد» مهار « سال گذشته » مالی « نمی آيد که بحران 

سرمايه داری، تحولی متوازن ندارد و به تناسب نوسانات خود جوش بازار، گاهی در اين و زمانی هم 
ی در يک سلسله از پيشرفتتهای صنعتی عظيم آسيا، رونق اقتصاد. در آن منطقه، تمرکز می يابد

کشورهای ريز و درشت سرمايه داری، در آسيای جنوب شرقی و آمريکای جنوبی، حتی در آفريقا و 
اينها همه ... خاورميانه، برآمد نسبتا نيرومند چين و هند و کره جنوبی و سنگاپور و مالزی و برزيل و

. بی تاثير باشد... ازرگانی و مالی و صنعتی و ب–نمی توانست بر روی توازن اقتصادی مرسوم جهان 
عاملی که عرصه را بر ميراث خواران استعمار کهن، آمريکا و اروپا، تنگ کرده و ميرود تا به 

 بنظر من –مراوده تقريبا يکطرفه، به تسلط دويست ساله غرب بر توليد و بازرگانی جهان پايان دهد 
 . گام به پيش است يک  

 نيروهای بين المللی، ديگر با وزن مخصوص اقتصادی کشورهای قرائن نشان می دهد که آرايش     
با اين حساب، من فکر نمی کنم که اختالفات شرق و غرب، . سرمايه داری جهان خوانائی ندارد
دعوای مشترکی که آمريکا و اروپا با آسيا . بکلی ساختگی باشد... کشمکش ميان شمال و جنوب و

دالت بازرگانی، برسر نرخ رشد اقتصادی و افزايش نرخ ارز،  برسر حجم مبا–دارند، خاصه با چين 
سياست رياضت کشی دول پيشرفته و پس مانده . بهيچوجه. زرگری نيست... برسر تقسيم بازار و

طرحهای پيشنهادی محافل مالی و امپرياليستی، بانک جهانی و صندوق بين المللی + سرمايه داری 
اصال ! »آزاد « ميرساند که دنيای . جاری داردمالی و ن حکايت از عمق و گسترش بحرا... پول و

وارونه جلوه می دهند، حقايق بکلی رويدادها را ! »تخصصی « تردستيهای در مقابل، . بسامان نيست
غم انگيز جاری را بسود اليگارشی مالی و محافل امپرياليستی، بسود مالکان و اربابان و سرمايه 

 .  هر که نان از عمل خويش خورد–ند داران پشت پرده ماستمالی ميکن

کساد بازار، رشد نازل اقتصادی، محدويت اعتبارات بانکی، تقليل ظرفيت توليد يا تعطيل      
سود آور، تقليل مراکز تحصيلی و آموزش حرفه ای، تعطيل » غير « واحدهای توليدی و بازرگانی 

عی کارگران و کارمندان در سطوح نوبتی نهادهای فرهنگی و درمانی و قضائی، اخراج دسته جم
مختلف، افزايش سرسام آور بيکاری و فقر و خانه بدوشی، تنزل مستمر دستمزد شاغلين، کاهش مداوم 

تعرض عريان به حقوق مردم، دستبر آشکار به ! »اضافی « مخارج ! »زائد « هزينه های انواع 
سقوط + از قضا اين حقايق تلخ .  نيستاينها که برکسی پوشيده... دستاوردهای اجتماعی نيروی کار و

ميرساند که ... گهانی ايسلند و يونان و ايرلند، موقعيت مشکوک بلژيک و پرتقال و اسپانيا و» نا « 
 بازی خود جوش سرمايه در بستر مالکيت خصوصی، تقسيم کار امپرياليستی و شيوه –بحران جاری 
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البته، . هم بسمت تخريب زيست جمعی انسانها داردسرمايه داری توليد بيخ پيدا کرده، گرايش غليظی 
 هست یمعذالک، شواهد. حرف آخر را زد! »مالی « هنوز نمی توان در باره سرانجام اين بحران 

 . بسامان نيست! »آزاد « مبنی براينکه دنيای 

حتی  ميگويند که –ورشکست شد ! »وال استريت « همين چندی پيش بود که باز شرکت سهامی      
يکبار ديگر ميلياردها دالر از پس انداز جهان، فقط ظرف چند روز، .  ميالدی1929غليظ تر از سال 

از قرار معلوم شماری بانک و بيمه، بنگاه . يا شايد کمتر، ظرف چند ساعت دود شد و بهوا رفت
 و دهها کمپانی بزرگ و کوچک. توليدی و بازرگانی صاحب نام، يکی پس از ديگری از پا درآمدند

اقتصاد اعتباری از رونق . بکلی ناپديد شدند... متوسط، صدها شرکت مادر و خواهر و خواهر زاده و
افتاد، بسالمتی سوداگران بورس و تسليحات و مستغالت از سوئی و نسيه خوری امپرياليسم آمريکا 

» سرمايه کار و « بطريق اولی، قربانی نوعی معامالت و سهام فرضی گرديد، بيش از پيش مبادله 
 . را فلج کرد» توليد برای فروش « برای ايجاد اضافه ارزش، مکانيسم 

با مولفه های ساختاری دوام خود در تناقضی ! »آزاد « مثل اينکه امپراتوری سرمايه، دنيای      
. بکلی بی معنی، حرف مفت است! »اقتصاد برای اقتصاد « افسانه جفنگ . آشکار قرار گرفته است

کار و «  که بدون مبادله مداوم –در ميان است » توليد برای فروش « د بازار، مکانيسم پای اقتصا
برای ايجاد اضافه ارزش، بدون رقابت، يا بدون بازار فروش، يعنی شرط الزم برای نقد » سرمايه 

 . سود و سود حداکثر در دوران انحصار اصال قابل تصور نيست+ کردن سرمايه پيش ريخته 

انحصار، خاصه نوع غربی آن، آمريکائی و اروپائی، با محدوديت بازار که ولين بار نيست اين ا     
فروش، با کاهش مواد خام و انرژی، با تقليل نرخ انباشت و تنزل نرخ سود سرمايه در سرزمين 

در اين . پايگاه روبرو می شود، ميراث خواران استعمار کهن گرفتار معضل اضافه توليد ميگردند
، مهمالت سناتور سرژ داسو، ميلياردر معروف، از سالطين بورس و تسليحات و مستغالت ارتباط

ميگويد که با ورشکستگی . فرنگ، صاحب امتياز بنگاه خبر فروشی فيگارو، خيلی شنيدنی است
عرضه اعتبارات بشدت کاهش يافت، سرمايه ! »نظارت غلط بر اعتبارات « بانکهای بزرگ، بدليل 

بکلی ... صنايع مصرفی قطع شد، باعث گرديد که معامالت اتومبيل و مستغالت وگذاری جديد در 
 )  ميالدی 2009فيگارو، پنجشنبه اول ژانويه . ( راکد بماند

. شده باشد... باعث ورشکستگی بانکها و! »نظارت غلط بر اعتبارات « فرض می کنيم که      
 تا معلوم شود –نمی کند » ست بر اعتبارات نظارت در« گواينکه جناب سناتور، هيچ اشاره ای به 

چون قرار نيست که مالکان . چرا؟ خيلی ساده است. که اين کالهبرداری مستمر از کجا آب می خورد
: بقول معروف! »مردم ساالری « از الزامات . و سرمايه داران عظيم الشان بکسی حساب پس بدهند

. داشته باشد» حق « داسو  کنيم که جناب سناتور معذالک، فرض می. دست ما کوتاه و خرما بر نخيل
حال بايد ديد که کمپانی داسو، بعنوان يکی از بازيگران ممتاز بورس و تسليحات و مستغالت، يکی از 

 چقدر از – با مديريت جناب سناتور –سازندگان و فروشندگان شهير سالحهای کشتار جمعی در جهان 
از . جا در شکل گيری و بروز بحران جاری نقش داشته استسود برده، تا ک! »نظارت غلط « اين 

 وامی بيست ساله برای – ميليارد اروئی خود را 35قرار معلوم، مثل اينکه کمپانی داسو هنوز بدهی 
گزاف ماشين آالت و های تازه، هزينه .  بازپرداخت نکرده است–ساختن شکاريهای جنگی رافال 

قرار بود .  برای ساختن هزار فروند هواپيمای مرکور نيز هست»ليل « ساختمان کارخانه عظيم شهر 
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 که بدليل نداشتن –که بازپرداخت اين بدهی سنگين هم بعد از فروش چهلمين فروند آغاز شود 
چيز نيز هنوز » نا «  تا بحال فقط ده فروند آن ساخته شده، يعنی اين بدهی –ان معتبر خريدار

اينکه جناب سناتور داسو، چقدر برای اخذ اين . ه سر دراز دارداين رشت... بازپرداخت نشده است و
سبيل بانکداران و دولتمردان وطنی را چرب کرده، خدا ! »نظارت غلط « اعتبارات کالن، البته با 

. سوداگر شهير مرگ و نيستی، از قضا اينکاره هم هست! »شريف « چون اين سرمايه دار . می داند
، از طرف مراجع قضائی بلژيک به جرم رشوه دادن، برای فروش  ميالدی1998نامبرده بسال 

ترديد ندارم که او با علم کردن . جنگنده های باد کرده رافال به دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود
می خواهد بحران جاری . که شرح آن رفت، هدف معلومی دارد! »نظارت غلط « داستان مضحک 

قلب، » خوش « بعنوان يک سرمايه دار . قالب کند! »بد « يريت ناشی از نوعی مد! »تصادفی « را 
بديهی است که او خصلت قانونمند بحرانهای نوبتی سرمايه داری را مردود می داند، اصال منکر 

 که گويا هيچ ربطی با اقتصاد اعتباری و –است در شرايط امپراتوری سرمايه بحران اضافه توليد 
است که مارکس و مارکسيستها به » اتهام ناروا « دارد، يک » ه ن« مکانيسم توليد برای فروش 
 . اراجيفی از اين دستمهمالتی خررنگ کن، . سرمايه داری زده و می زنند

مشتی لفاظی ارزان، + گهانی نرخ بورس شد » نا « باعث سقوط ... ميگويد که پراکندگی سهام و     
مثل ) نقل از فيگارو ... ( سرمايه داری و» ايدار ستون پ« ستايش از نوع فاميلی بنگاهها بعنوان 

دارد که همه بنگاههای سرمايه داری در قرون منقضی فاميلی » نه « اينکه جناب سناتور هيچ خبر 
کافی است که . گرفتار معضل اضافه توليد می شدند)  سال 6 تا 4(  که هر چند سال يکبار –بودند 

ر هلند و انگلستان و اياالت متحد و فرانسه و آلمان و اطريش سياهه بحرانهای نوبتی سرمايه داری د
تا اينکه انحصار، با ادغام سرمايه های . از ميانه قرن هفدهم تا اوائل قرن بيستم ميالدی را مرور کنيم

گردش سرمايه، فاميلی يا شرکت سهامی، نياز مبرمی به بازار فروش و . منفرد و فاميلی رقم خورد
باع بازار، ملی و بين المللی، کوهی از کاالی آماده مصرف بفروش نمی رود، با اش. مصرف دارد

. را دربر ميگيرد» توليد برای فروش « رفته رفته مکانيسم ... اضافه ارزش نقد نمی شود+ سرمايه 
يعنی با توسل به اهرم ! »قانونی « در يک چنين شرايطی، امروز مثل ديروز، بورژوآزی بطرق 

مرتب ظرفيت توليد را کاهش می ... اع حقه بازيهای اداری و پارلمانی و قضائی وقدرت سياسی، انو
سود آور را بکلی » غير « دهد، در مواردی، براساس الزامات سرمايه، واحدهای توليدی و بازرگانی 

حق و حقوق اکتسابی . تا گشايش دوباره بازار، سياست بيکار سازی در پيش ميگيرد. تعطيل ميکند
و يا ! »زائد « مردود شمرده و زير بار پرداختهای بکلی تاوردهای اجتماعی نيروی کار را مردم، دس

 ابهام در کجاست؟ ... الزم اجتماعی نمی رود» غير « خدمات 

! »غلبه دمکراسی بر کمونيسم « يا عالئم بحران جاری در آستانه فروپاشی امپراتوری شوروی،      
از رشد بادکنکی بورس و مستغالت گرفته تا . ال قابل رويت بودبرای هر آدم نسبتا با شعوری کام

تازه دو دهه بعد ... معامالت و سهام فرضی، گرايش غليظ بسمت اقتصاد نظامی در آمريکا و اروپا و
ما که مغز خر نخورده ايم، ! عجب حکايت غريبی! فلگير کرد» غا «  بران را در سال گذشته –ره 

 صوری امپرياليسم آمريکا بر کوهی از بدهی و قرض، که با حکم برآمد جهانساالری. آقايان
تروريستی بوش پدر شروع شد و کارش به کمدی مضحک کلينتون و دلقکبازيهای بوش صغير کشيد، 

در بستر مالکيت » فقر « و توسعه عرضی » ثروت « در اصل نتيجه منطقی تمرکز عمودی 
از شما چه پنهان که بحران مالی و . ورد مردم دادتا ابد که نمی شود دروغ بخ. بود... خصوصی و
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 ميالدی، 1992 ميالدی، شتاب اروپا برای ايجاد يک پول واحد بسال 1990مستغالتی در ژاپن بسال 
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   همواره خطر تعقيب و زندان، هر روز شکنجه و مرگ،     
گروهی متوليان احکام الهی، مناديان شکنجه و مرگ، متکی بر فقه شيعه، کتاب مقدس و قرآن، مستند 

  و پا، تير باران، سنگسار و طناب دار، قطع دست: بر موازين قانون قصاص،حدود و تعزيرات
 هر بار قتلی جديد، قتلی قانونی ، قتلی دولتی،

 قتل برنامه ريزی شده، قتِل سازمان يافته ، قتلِِ تدارک شده ،
  آدم کشی عمدی، با قصد قبل

 تجاوز به حقوق انسانی و بی تفاوتی بر هر آنچه عرف و مقررات حقوق بين الملل است
 . نظام مرگ استجمهوری اسالمی

مجلس شورای اسالمی، محل قانونی کردن قتل، دستگاه قضايی مامور صدور احکام قتل و حکومت 
 ايران مجری قتل،

 نمايندگان مجلس، قاتل، قضات، قاتل و دولتمردان قاتل،
 .رژيم جمهوری اسالمی ملجأ و مأوای قاتالن است

 
 ن و شور و تاراج بادکه نفرين بر اين تخت و اين تاج باد    بر اين کشت

مرگ از حيطه ی قانونی خارج نشود، نه در قلب ] مجازات[تا زمانی که : "  آلبرکامومی گفت     
آلبرکامومجازات مرگ ."  انسان و نه درآداب و رسوم      جامعه، صلحی پايداروجود نخواهد داشت

مجازات مرگ، قتل محسوب برای وی . می خواند)  ’abattoir solennel l" ( کشتارگاه رسمی"را 
آ . می شد؛ قتِل قانونی، قتِل مجاز، قتل با تدارکات واز سرحوصله، با شکنجه، با اعالم و اعدام علنی

و قتلی تازه است، به جای آنکه قتل قبلی  مجازات مرگ جنايتی ديگر: "لبرکامو هميشه تکرار می کرد
 ." ی می افزايد و تجاوز به جامعه را ترميم کند، قتلی بر قتل های قبل

 سابقه تاريخی مجازات مرگ

درجامعه های باستانی وقرون گذشته جان انسانها وزندگی آنها دراختيارانحصاری شاه، امير،      
. انسان برده محسوب می شد وجان ومال اش به خودش تعلق نداشت.رهبرو يا ارباب قرارداشته است

حق . شت و اگر نمی خواست، او را می بخشيدبنابراين اگراربابی می خواست، محکومی را می ک
گاهی نيزاين حکم متداول مورد تجديدنظر . زندگی وحق عفووبخشش محکومان در يد توانای او بود

در باِبل قديم دردوران حکومت حمورابی قانون قصاص اجرا می شده ومجازات . قرارمی گرفته است
لی به مرورزمان درآن تجديد نظر شده و و. مرگ و قطع دست و پا نيز به اجرا درمی آمده است

سال قبل از تولد مسيح 1790که مربوط به ) از سومری ها تقليد شده است" ظاهرا(درقانون حمورابی 
ژاک ُد .( می باشد، يعنی حدود چهارهزارسال پيش، فديه وغرامت مالی، جای کيفرجسمی را گرفت

ون را درشهر شوش درخوزستان  لوحه ی اين قانJacques de Morganمورگان فرانسوی  
 ).کشف کرد

درباره ی لزوم الغای مجازات مرگ
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هرچند سابقه تاريخی مجازات مرگ براساس قانون قصاص، قديمی ترازاديان يکتاپرستی،      
يهودی، مسيحی واسالم است، و اساس وبنای اجرای مجازات مرگ، تالفی به مثل، يعنی قانون 

ان ومذاهب، يعنی قدرت قصاص بوده وبصورتی همگانی در سراسردنيا اجرا می شده، ولی ادي
چشم دربرابرچشم، جان : آسمانی، به مساله ی مجازات مرگ شکلی قانونی، خدشه ناپذيروالهی داد

قدرِت سياسِی زمينی نيزبه پيروی ازاديان ومذاهب، دربرابرقتل وضرب وجرح، قانون . دربرابرجان
 . قصاص را قرارداد

 امری غيراخالقی قلمداد می شده، اما اگرفردی به البته درميان اديان يکتاپرستی، کشتن انسان     
دستورات دينی ومقررات مدون آن، الاقل درهمان مختصری که درکتاب های آسمانی بيان شده، توجه 

در . نمی کرد ومرتکب قتل وضرب وجرح می شد، قانون قصاص درمورد وی اجرا می شده است
قرآن، اين تناقض بين دستورات اخالقِی کتاب مقدس يعنی تورات وانجيل وبه تبعيت ازآنها در

بشردوستانه،احترازاز ظلم وستم وآدم کشی ودرعين حال تصريح بر اجرای قانون قصاص ومجازات 
 . مشهود است" مرگ کامال

ناگفته نماند که مخالفت با مجازات مرگ درميان افراد مذهبی وروحانيون، بصورتی بسيارمحدود،      
می باشد، وی با  ) castillion  Sébastien(ه ی آن سباستين کاستيليون نمون. نيزوجود داشته است

اين که روحانی بود با اين استدالل که خدا، جان می دهد وخدا، جان می گيرد،به مبارزه ای نظری با 
مذهبی "ژان َکلَون درشهرژنودرسويس حکومتی کامال.(پرداخت ) Jean Calvin( ژان کالَون 

می " اعتراف نامه به ايمان" مستقرکرده وهمه را مجبوربه گردن نهادن بربراساس مذهب پروتستان
 .) کرد و مخالفان را در آتش می سوزاند

 دالئل طرفداران مجازات مرگ

: در طول تاريخ طبقات حاکم، انواع واقسام شکنجه ها ومجازات های مرگ را بکاربرده اند     
ارآويختن؛ باجرثقيل، صندلی اززيرپا کشيدن، باطناب سرزدن؛ باشمشير، با تبرو يا با گيوتين، به د

درهوا معلق کردن،به صليب کشيدن، سنگسار، درآبجوش و روغن داغ انداختن، به چرخ بستن، 
سوزندان درآتش، به چهاراسب بستن و شقه کردن، خفه کردن، تيرباران، دراطاق گازکشتن، روی 

 تزريق زهرکشتن، دست راست را قبل ازاعدام صندلی الکتريکی سوزاندن، با آمپول هوا کشتن، با
بريدن، سوزاندن اعضای بدن، داغ ننگ زدن با آهِن داغ بر پشت زندانی،قالده، غل وزنجير، سرب 
داغ ريختن روی بدن وزخم زندانی، با شالق و با کابل زدن ، تبعيد واقامت اجباری، درسياه چال 

ختن، تجاوزجنسی، فحاشی، در تابوت خواباندن، انداختن، زندان ابد، زندان مجرد، در قفس اندا
 ....درتيمارستان نگه داشتن

به اين دليل که :" فيلسوف آنسيکلوپديست فرانسوی می گفت ) Denis Diderot( دنی ديدرو     
زندگی باارزش ترين نعمت هاست،همه با اين امرموافق اند که جامعه حق داشته باشد، زندگی 

ژان ژاک روسو و منتسکيو نيز نظرات مشابه ". ران سلب کرده، سلب کندراازکسی که آن رااز ديگ
 .ای داشته اند

بعضی ها استدالل : مدافعان مجازات مرگ، برای اثبات واستمرارآن بردالئل زير تکيه می کنند     
می کنند وهمواره می شنويم؛ مجازات مرگ به اين خاطراست که محکوم بدهی اش را به جامعه می 
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مجازات مرگ درس عبرتی است برای ترساندن . عدالت انجام می پذيرد. کفاره پس می دهد. پردازد
يا مجازات مرگ برای ايجاد . ديگران تا کسی جرأت نکند دست به قتل واعمال غير قانونی بزند

آيا ترس ازمجازات مرگ عامل بازدارنده . وحشت و تروراست تا ازتکرارجرم جلوگيری شود
 ارتکاب جنايت است ؟وموجب انصراف از

چگونه است که طی قرون واعصاربا اين همه ابتکارات واختراعات شرمگينانه برای قتل دولتی،      
هيچ کشوری نتوانسته جلوی ارتکاب جرم را بگيرد؟ وحتی بطورمحسوسی قتل و آدمکشی افزايش 

وهای مرگ، مانع چگونه است که تشديد سرکوب وزندان، قراردادن ده ها نفردرراهر. يافته است
تکرارارتکاب قتل درآمريکا نشده است ؟ جمهوری اسالمی برمبنای قصاص وحدود وتعزيرات با 
ارتکاب اين همه قتل قانونی ورسمی، درخفا ودرمالعام،دارزدن، تيرباران،سنگسار،قطع دست و پا، 

لکه سال به سال و شکنجه وآزارواذيت نه تنها نتوانسته از فحشا، دزدی وقتل وجنايت جلوگيری کند ب
افزايش تعداد محکومين به مرگ، بنا بر آمارهای دولتی . ماه به ماه برتعداد محکومين اضافه شده است
در پايان، متهمينی را که بدون ارتکاب جرم، به اشتباه . خود دليلی بربی اثربودن مجازات مرگ است

ه اند، چگونه می توان توجيه دستگيرو به داليل واهی و قضاوت غلط به مجازات مرگ محکوم کرد
 کرد؟

 سزاربکاريا و انقالب در عصر روشنائی

.  شليک توپ الغای مجازات مرگ،اروپا ی عصرروشنائی را به لرزه درآورد1764درتابستان      
 Le marquis(ايتاليائی وبيست وشش ساله، بنام سزاربکاريا کتابی صد صفحه ای، نوشته ی جوانی

Cesare Beccaria 1738 - 1794 ( چنان انقالبی برپا کرد که تأثيرات آن هنوزادامه دارد . 

 Dei delitti e" (جنايات و مکافات "ويا " در باره ی جرائم ومجازات ها"وی دررساله ای بنام 
delle pene ( مذهبی به عرصه ی انسانی کشيد–مرکزثقل مجازات مرگ را ازحيطه ی فلسفی  .
انسان صاحب حقوق طبيعی ای می " . رگ نه ثمربخش است ونه الزممجازات م: "بکاريا معتقد بود

الغای مجازات مرگ يکی ازموارد حقوق طبيعی . باشد که هيچ قدرتی حق ندارد آن ها را از او بگيرد
احترام به حق زندگی هر انسانی، حق . انسان هاست، زيرا اولين حق ازحقوق بشر،حق زيستن است

کسی که آدم کش است، يعنی يک قاتل، حق مطلق هرانسانی : کردبکاريا مطرح می . مطلق اوست
حال مساله اينست، . برای زندگی کردن را به رسميت نمی شناسد، بنابراين دست به جنايت می زند

چرا جامعه ی انسان های آزاد، دست به عملی می زند که فقط ازاشخاص جانی وآدم کش برمی آيد؟ 
 سيستم اقتصادی ـ سياسی، مشروعيت خود را دررعايت حقوق بدينسان الغای مجازات مرگ، فرای

 .طبيعی انسان می يابد، يعنی پايه های آن بررعايت اصول حقوق بشرقرارمی گيرد

الغای مجازات " در باره ی جرائم و مجازات ها" به عبارت روشن تر، تا زمان انتشاررساله ی     
عدالت  بهای: "  فرانسوا ولتردر کتاِبهمچون نوشته ی. مرگ درعبارات فلسفی بيان می شد

با خواندن رساله ی  ولتر). Le prix de la justice et de l’humanité" (وانسانيت
اين رساله برای موازين اخالقی، همچون اندک داروئی : " سزاربکاريا چنان به وجد آمد که نوشت

بر : "ی که مطرح شد اين بود کهسئوال" . درعلم پزشکی است که می تواند دردهايمان را تسکين دهد
زيرا مجازات مرگ هيچ " طبق کدام حق، انسانها به خود اجازه می دهند همنوعان خود را بکشند؟

حقی برای هيچ کس ايجاد نمی کند، بلکه به سان جنگ يک ملت است عليه يکی از شهروندانش که 
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 استدالِل انسانی ومشروع، سزار براساس اين. قضاوت اش براين قرارگرفته که او را سربه نيست کند
اگر ثابت کنم، مجازات مرگ نه ثمربخش است و نه الزم، اسباب پيروزی جامعه ی : "بکاريا می گفت

 ".انسانی را فراهم کرده ام

ازاين زمان ديگر قبح کشتن انسان، مسئله اعمال مجازات مرگ، يا عفو و بخشش محکومين،      
يِن اشراف ونجبا وخيرانديشانِِ انسان دوست ودرحيطه قدرت رهبراِن درعباراِت اخالقِی مذهبی وفرام

. مالِک جان مردم بيان نمی شود، بلکه درعبارات روشن حقوق انسانی درهرنظامی  جای می گيرد
انسان دربرابر انسان وآزادی انسان به عنوان پشتوانه ی احترام به حِق زندگِی انسان های آزاد، مّد 

درجامعه هائی که رژيم های سياسی آنها حقوق طبيعی انسانها را به رسميت نمی . نظر قرارمی گيرد
شناسند وخود را مالک الرقاب جان انسانها می دانند، حق حيات ومرگ محکومين برای آنها محفوظ  

) Imperium Principis( حق بخشش محکومين ويا مجازات آنها براصِل حِق قدرت مطلق . است
رئيس جمهورمی . وزدر بعضی دمکراسی های بورژوايی غرب اجرا ميشودمنطبق بوده وحتی هن

اما دولت های توتاليتر . تواند ببخشد ويا بکشد، فالن حاکم ايالتی درآمريکا می تواند بکشد يا ببخشد
وخودعنان ودرواقع افسارگسيخته، پايه ی حق مجازات مرگ را برقصاص وشخصی کردن مجازات 

مجازات مرگ سربازمی زنند وحق کشتن را برای خود محفوظ دانسته مرگ بنا نهاده وازالغای 
ودراين راه نيزازوجود افکارعمومی مساعد بهره برده و پذيرش مجازات مرگ، توسط اکثريت مردم 
.  را، شاهدی برمشروعيت اجرای مجازات مرگ وتائيد قدرت مطلقه خود بر جان محکومين می دانند

سزاربکاريا اين سالح را . ن وعادلند، و اگر می بخشند، رحيم اندآنها وقتی می کشند، مجری قانو
 .ازدست آنها گرفته است

 الغای مجازات مرگ در فرانسه
اولين کسی که مجازات مرگ . مبارزه برای الغای مجازات مرگ دراروپا سابقه ای طوالنی دارد     

 Pietro( پيترولئوُپلدو ع کرد،، با تأثيرپذيری ازرساله سزاربکاريا ممنو1786وشکنجه را درسال 
Léopoldo ( حاکم دوک نشين توسکان درايتاليا می باشد. 

 Le grand Duché de Toscane ) ( 

، بطورجدی مطرح )1789( درفرانسه، مساله ی الغای مجازات مرگ در دوران انقالب کبير     
ايندگان مجلس قرارنگرفت شد، ولی بعد ازمباحثات داغ بين مخالفان وطرفداران آن مورد قبول نم

] به مرگ[هر محکوم "ـ 3ماده ی :  منجرشد1791 اکتبر 6 – سپتامبر25به قانون جزای " ونهايتا
کردن مجازات مرگ و به منظورحذف "  انسانی " با وجود اين، برای " . سرش زده خواهد شد

استدالل . مجازشد استفاده ازدستگاه وحشتناک گيوتين 1792 مارس 20شکنجه، در تصويب نامه ی 
اين بود که گيوتين آنقدر سريع عمل می کند که محکوم به مرگ هيچ دردی احساس نکرده ودريک 

اما ديدن هيبت اين دستگاه هولناک، ازشکنجه بدتروآنقدر دهشتناک است که . لحظه جان می دهد
ز خود نشان در باره مجازات مرگ می توان نوعی بی تفاوتی ا: " ويکتورهوگو دراين مورد نوشت

آری يا نه، اما فقط تا زمانی که با چشم های خود گيوتين را : اظهار نظر نکرد ونگفت " داد،اصال
 ".نديده باشيم

 سپتامبر، 15درروز . ، الغای مجازات مرگ درفرانسه مطرح شد1848بارديگردرزمان انقالب      
در ...آقايان : " ...جلس گفتدرمباحثه ی مجلس ملی فرانسه ويکتورهوگو خطاب به نمايندگان م
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ولی شما از آغاز ، از همين خدا، ". در حضور خدا: " سرلوحه ی مقدمه ی قانون اساسی نوشته ايد
: آقايان سه چيز. حق زندگی و حق مرگ را که به هيچ کس به غير از او تعلق ندارد، ربوده ايد

 و فسخ ناشدنی (l’irréparable) ، جبران ناپذير(l’irrévocable)برگشت ناپذير 
(l’indissoluble) از ] 1848انقالب [ بعد از ماه فوريه .... در يد خداست و متعلق به انسان نيست

تخت سلطنت را به آتش کشيد، نيت عظيم ديگری درسر داشت و می ]  فرانسه[ فردای روزی که خلق 
 اين ايده ی واال را به اجرا اما مانع اش شدند ونگذاشتند.... خواست چوبه ی دار را نيز به آتش بکشد

درماده ی اول قانون اساسی، سلطنت را سرنگون کرده ايد، ] نمايندگان مجلس [ حال شما ... درآورد
وبه اصرار اظهار ." را سرنگون کنيد] مجازات مرگ[آن ديگری را نيزبه انجام برسانيد؛ چوبه دار

 ". ی می دهممن به الغای صاف و ساده و قطعی مجازات مرگ رأ: " داشت 
)je  vote l’ abolition pure , simple et définitive de la peine de mort.( 

 (Lamartine)در پايان وبه دنبال کشمکش های بسيارميان نمايندگان مجلس، به ابتکارالمارتين      
 4 وتحت فشار ويکتورهوگو مجازات مرگ درزمينه ی جرائم سياسی لغو شد وآن را درقانون اساسی

 . جمهوری دوم فرانسه گنجاندند1848نوامبر 

 ".مجازات مرگ در زمينه ی سياسی الغا می شود: " قانون اساسی5ماده 

" هدف وی عدم تجاوز به حريم زندگی انسان بود و برای . قصد ويکتورهوگو فرای اين ماده بود     
 .مبارزه می کرد) (L’inviolabilité de la vie humaine "   مصونيت زندگی انسانی 

 1981بحث ودرگيری در مورد مجازات مرگ درفرانسه همچنان ادامه يافت تا باالخره درسال      
توسط فرانسوا ميتران رئيس جمهورسوسياليست وقت ووزير دادگستری وی آقای روبر َبَدنِتر 

)Robert Badinter  ( ملغا شد. 

 La peine de mort est" ( ی شودمجازات مرگ لغو م: " 1981 اکتبر 9ماده يک قانون 
abolie. (  

، الغای مجازات مرگ توسط ژاک شيراک و پارلمان فرانسه، درمتن قانون 2007 فوريه 23در 
 : نوشته شد66-1اساسی جمهوری پنجم فرانسه ماده 

 Nul ne peut être condamné à"(محکوم به مجازات مرگ گردد) نمی تواند(هيچ کس نبايد"
la peine de mort( 

 کمون پاريس و انقالب در حقوق  

برای اولين باردر تاريخ، مجازات مرگ وابزاراجرای آن گيوتين، توسط دموکراسی توده ای      
 پاريس تحت نفوذ 11شهروندان محله ی . وعمل مستقيم توده های مردم مورد تهاجم قرار گرفت

 مرگ وشکنجه، دوگيوتينی را که افکاروگرايشات چپ، تصميم گرفتند برای مخالفت با مجازات
يکی ازگيوتين ها را درپای مجسمه . حفظ می شد، به آتش بکشند) La Roquette(درزندان الُرِکت 

که ) Jean calas(ی فرانسوا ولتر، درميدانی درچند قدمی زندان، به خاطر دفاع وی ازژان َکَلس 
ذهب پروتستان، محکوم به مرگ شده بود، به ناحق متهم به قتل شده ولی درحقيقت به علت اعتقاد به م
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 سال پيش، 139 يعنی 1871 آوريل 6درروز . وديگری را در مقابل دِرورودی زندان، سوزاندند
نفوذ چپ برتوده ها وافکارمدرن ومترقی آنان، عامل به حرکت درآوردن مردم برای لغو مجازات 

شادی مردم . به اين کاراقدام کردند وبه کمک توده های مردم 137گارد ملی توسط گردان . مرگ شد
آتش زدن گيوتين، هرچندعملی سمبليک است ولی اثر مهمی برای قبول الغای .  درآن روزحدی نداشت

" گيوتين"درآن روزخلق پاريس به مجازات مرگ وسمبل آن . مجازات مرگ درفرانسه داشته است
نبايد فراموش کرد که  الغای مجازات . حمله کرد واين عمل انقالبی درآن روز و روزگارکارکمی نبود

مرگ درسراسر دنيا، هميشه درعرصه دولت وبه خواست رهبران سياسی ونمايندگان مجلس صورت 
. گرفته ولی فقط درکمون پاريس درعرصه ی کوچه وخيابان و توسط توده های مردم به انجام رسيد

رای پذيرش الغای مجازات مرگ در اين عمل بی سابقه با آموزش های چپ انقالبی، افکارعمومی را ب
آينده آماده کرد و جهش بزرگی در مسيراحراز حقوق دموکراتيک توده های مردم از راه دموکراسی 

 .مستقيم و مشارکتی است
 کتاب مقدس، قرآن، قانون قصاص ومجازات مرگ

 سرچشمه و امروز ايران به  گذشته بازگشته است، گذشته های بسيار دور، به قانون قصاص و     
، درواقع متشکل )تورات وانجيل(کتاب مقدس؛عهدعتيق وعهدجديد. های آن، کتاب مقدس و قرآن

 تأليف يا 39عهد عتيق يا تورات از .  تأليف است که طی قرنهای متمادی جمع آوری شده اند66از
قبل کتاب تشکيل شده ونويسندگان آن ناشناخته ومجهول هستند وتاريخ نگارش آن الاقل پنج قرن 

 کتاب يا تأليف تشکيل شده وتوسط مؤلفين وشاهدان مختلف زندگی 27انجيل از . ازميالد مسيح است
زبان نگارش عهد . به رشته تحريردرآمده است) قرن اول بعد از تولد مسيح(عيسی مسيح درقرن اول 

 Arameén(چند متن آن نيزبه زبان آرامی . (عتيق عبری است که ازشاخه های زبان سامی می باشد
کتاب مقدس دست نويس بوده، وتا ). است که درسوريه فعلی وبخشی ازخاورميانه تکلم می شده است)

زمان اختراع ماشين چاپ توسط گوتنبرگ، توسط کاتبان يهودی وکشيش های مسيحی نگارش می 
ر باره د. بنابراين دست خوش تغييرات واضافات ويا شايد مورد سانسورهم قرارگرفته باشد. يافته است

 درصد آن را 15 در صد آن را روايت و حکايت های مختلف،  75کتاب مقدس بايد توجه کرد که 
 Textes de( درصد آن را متن های دکترين يهوديت ومسيحيت تشکيل می دهد 10شعر و فقط 
doctrines.(  يکی از .  کتاب عهد عتيق، فقط  تاليف پنج کتاب آن را به موسی نسبت می دهند39از

=  ،فرانسهExodos= ، يونانیExit= التين. (است" خروج"يا "  مهاجرت"ين کتاب ها بخش ا
Exode وانگليسی  =Exodus.( 

: می باشد و در آن حکم قصاص تصريح شده است" ده فرمان"قسمت بيستم اين بخش مربوط به      
با من دشمنی کنند، زيرا من که خداوند، خدای تومی باشم، خدای غيوری هستم وکسانی را که "...

قتل "و " اين مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نيز می گردد. مجازات می کنم
( اين اصل اخالقی، منع آدمکشی است، اما درکتاب الويان). يکی از اصول ده فرمان" ( نکن

Lévitique ( درمجازات 24از قبيله ِلوی که  جزو پنج کتاب منسوب به موسی می باشد دربخش 
اورا بيرون اردوگاه ببروبه :" خداوند به موسی فرمود...شخصی به خداوند کفر گفت: ...کفرآمده است

بعد تمام قوم اسرائيل اورا . تمام کسانی که کفراورا شنيده اند بگوکه دستهای خودرا برسراو بگذارند
تمام جماعت بايد اورا . بميردهرکس به خدای خود کفربگويد بايد سزايش را ببيند و. ...سنگسارکند
شکستگی در ..جان دربرابرجان ...هرکس انسانی را بکشد، بايد کشته شود... سنگسارکنند
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هرکس حيوانی را بکشد،بايد عوض بدهد، ...برابرشکستگی، چشم دربرابرچشم ودندان دربرابردندان
همانطورکه خداوند . گاه بردندپس آن جوان را بيرون اردو. ...اما اگرانسانی را بکشد، بايد کشته شود

درانجيل ). 2002ترجمه کتاب مقدس تفسيری ".( به موسی امرفرموده بود، سنگسار کردند
گمان مبريد که آمده ام تا : " نيزبراحکام قصاص وسنگسارکه ازعهد عتيق اقتباس شده تاکيد می شود

" هارا تکميل نمايم وبه انجام رسانممن آمده ام تا آن. تورات موسی و نوشته های سايرانبيا رامنسوخ کنم
 5انجيل متی قسمت ..." (گفته شده است که هرکس مرتکب قتل شود، محکوم به مرگ می باشد..."

 ).احکام تورات

احکام الهی درمورد قصاص با استفاده ازکتاب مقدس درقرآن نيز منعکس است، اما همچون مورد      
م قصاص، کشتن وسنگسار می شود، درسراسرقرآن نيز کتاب مقدس که فقط ده درصد آن شامل احکا
 آيه -2سوره البقره179 آيه - سوره البقره178آيه . بيش ازچهارآيه درمورد قصاص وجود ندارد

 .     5 سوره مائده 45 و آيه 2البقره 194

تلی الحُّر يا ايهاالذين امنو ُکِتب عليُکم القصاص فی الق:  از سوره الَبَقَره 179 و 178آيه های      
ای . (َو َلُکم فی القصاص حيوه يا اولی االلباب َلعلکم َتـَّقوَن...  بالّحر و العبُد بالعبد و اُالنثی باُالنثی 

کسانی که ايمان آورده ايدبرای شما حکم قصاص کشتگان چنين معين گشت که مرد آزاد را در مقابل 
ای عاقالن حکم قصاص برای ....  توانيد کردمرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن قصاص
الّشهر :  از سوره البقره194و باز نيز آيه .)  حفظ حيوه شماست تا مگر از قتل يکديگر به پرهيزد

... الحرام بالّشهر الحرام و الحُرمات قصاص َفَمَن اعتدی عليکم فاعتدوا َعَليِه ِبمثِل ما اعتَددی َعَليُکم
بل ماه های حرام قرار دهيد که اگر حرمت آن نگاه نداشته و با شما قتال کنند ماه های حرام را در مقا(

شما نيز قصاص کنيد پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست دراز کند او را به مقاومت از پای 
س و َکتبنا َعليهم فيها َان النف:  از سوره المائده 45و آيه ...) در آوريد به قدر ستمی که به شمارسيده 

بالنفس و العين بالعين و االنَف باالنف و االذن باالذن َو الّسّن بالّسّن و الجرُوح قصاص َفَمن تصدق به 
و در تورات بر بنی اسرائيل حکم . ( َفهَو کفاره َله و َمن َلم تحُکم بما َانزل اهللا و فُاولئک ُهُم الظالموَن

 مقابل چشم و بينی را به بينی و گوش را کرديم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنن و چشم را در
به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود هرگاه کسی به جای قصاص به 
صدقه راضی شود کفّاره گناه او خواهد شد و هرکس خالف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنين کس از 

 )قمشه ایترجمه فارسی قرآن کريم از الهی ). (ستمکاران خواهد بود

. قرآن درزمان عثمان بن عفان سومين خليفه ازخلفای راشدين جمع آوری، تنظيم وتدوين شده است     
وی بعلت گماشتن افراد فاميل اش درپست های مهم دولتی، جهت بی دردسر حکومت کردن، مورد 

به علی نسبت اين قتل . انتقادات شديد قرارداشت وباالخره توسط مخالفين مصری در مدينه کشته شد
" جنگ جمل"داده شد و نتيجه ی آن خونخواهی عايشه همسرپيغمبروکينه وکدورت بين آنهاست که به 

بزرگترين کارزندگی عثمان همان گردآوری و تأليف قرآنی است که امروز دردسترس . منتج شد
قرآن را از او اولين کسی است که . مرسوم کردن نماز جمعه نيز کارعثمان است. مسلمانان می باشد

 .َبر کرد، زيبا هم می نوشت و نسخه هائی ازقرآن را با دست خط خودش نوشته است

درزمان ابوبکروبا مشاورت عمر، از يکی ازمهم ترين کاتبان وحافظان قرآن بنام زيد بی ثابت      
د زده دعوت به عمل آمد تا قرآن را به صورت نوشته تنظيم وتدوين کند، ولی وی عصبانی شده و فريا
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بنابراين به نظرعده ای ". می خواهيد کاری بکنيد که فرستاده ی خدا خود نکرده است:"بود
متخصصان تاريخ اسالم و قرآن، بسياری گفته های محّمد در قرآن ناپديد شده ويا مواردی به آن اضافه 

 که در آنها بايد يادآوری کردکه نسخه های قرآن عمر وعلی وآيه هائی. شده که گفته ی محّمد نيست
بدينسان عثمان نسخه ی جديدی از قرآن . نگارش يافته، درقرآن عثمان موجود نيستند وحذف شده اند

تنظيم وآن را به هرشهرودياری فرستاد ودستورداد، اگر نسخه ی ديگری ازقرآن درآنجا موجود است، 
 .آن را نابود کنند

وراين است که آنچه دردست است و به هدف ازذکراين مختصر،داستان سرائی نيست بلکه منظ     
درقسمت هائی ازآن، جای شک و شبهه . قرآن عثمان معروف است، صحت وسنديت صد درصد ندارد

اما چرا عثمان دست به اين کار يعنی به جعل مادی ومعنوی دروحی الهی زده و . ی جدی وجود دارد
اتحاد يک پارچه : "خود گفتهبه سانسوردر قرآن اقدام کرده است؟ جواب همان است که عثمان 

درحقيقت هدف عثمان و نيز جانشينان وی، ادامه حکومت . وحدت خليفه وامت، امام وامامت". مسلمين
چهارآيه . کردن برتمام مسلمين، درسرزمين های مفتوحه زيريک پرچم و يک قرآن مدون بوده است

روحانيون است تا هر مخالفی ی قرآن درمورد قصاص، بهترين ضمانت امنيت سياسی دردست خلفا و 
دراين راه چه باک که توده های مردم بهای سنگينی به دستگاه قضايی دين . را از سر راه بردارند

اسالم ايدئولوژيک ـ سياسی در . امنيت دکترين دولِت دينی، امنيِت سياسی می آورد. ساالران بپردازند
 مانع آزادی فکرو انديشه ورهائی ازقيود دگم های دين ومذهب،. دست حاکميت، وسيله است ونه هدف
عدم آزادی فکروانديشه، جسم را درقفس ايدئولوژی ديِن دولتی . حکومت حاکمان جّباروظالم است

می توان قرآن را جعل کرد، ". برای حکومت کردن همه چيز َرواست:" ماکياول می گفت.اسيرمی کند
مجازات قصاص سزای . رآن، دگم ساختپس و پيش کرد وازده درصد کتاب مقدس و چهارآيه ی ق

قالب های . کسی است که از دگم ها وتهذيب اخالقی پاسداران ديِن سياسی ـ ايدئولوژيک تمّرد کند
اجازه فکر کردن وانديشيدن رامی " گناهکار"را درخود می پيچد وازانسان " انسان گمراه"دينی،  
آزادی ماّدی، بدون . حاکمه محبوس می کندروح دربند، جسم را درغل وزنجير نامرئی طبقات . گيرد

 . رهائی از قيود دين حکومتی و ايدئولوژی های حاکم ناممکن است

 ای برادرتوهمه انديشه ای                   مابقی خود استخوان وريشه ای

درايران، امروز وضع قوانين به مراتب بدتر است زيرا مجازات مرگ ازحيطه جامعه خارج      
انون قصاص درحيطه ی شخصی قرارگرفته واجازه می دهد نوجوانی صندلی را اززير پای وبنابرق

محکومی بِکشد و دست به قتلی شخصی ولی رسمی وقانونی بزند و يا مادری سالخورده و داغ ديده، 
فراموش نکنيم که مجازات مرگ با طناب دار ويا . طناِب دار بر گردن جوانی بياندازد

 .نوع اعمال مجازات ها هستندسنگساردلخراش ترين 

طراح گيوتين درماه های  ) Joseph Ignace Guillotin( دکترژزف گيوتََن      
شيوه ی سر زدن با گيوتين، انسانی تر : "درمجلس موسسان فرانسه اظهارداشت1789اکتبرودسامبر

 اظهارنظر، اين" .در حقيقت احتضار با حلق آويز کردن طوالنی تر است. از حلق آويز کردن است
چگونه می توان صدای شکستن . شقاوت وتوحش حلق آويز کردن با طناب داررا نشان می دهد

استخوان های گردن، قطع نخاع و دست و پا زدن انسانی آويزان بر چوبه دار و يا صفيرسنگ هائی 
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که سنگ هائی نه چندان بزرگ ( را که برسروتن انسانی محبوس درگودال، فرو می بارد تحمل کرد
 .) محکوم را فوری بکشند و نه چندان کوچک که به وی آسيبی نرسانند

.  کشورمجازات مرگ را الغا کرده اند138 کشورعضو سازمان ملل متحد، حداقل 198امروزاز      
کشورهائی که مجازات .  کشور فقط بيولوروسی مجازات مرگ را الغا نکرده است47دراروپا از
. چين، آمريکا، ايران، عربستان سعودی و پاکستان : ی شود عبارتند ازدرآنها اعمال م" مرگ وسيعا

 ايالت ازپنجاه ايالت،آن را اجرا 12درقوانين فدرال آمريکا، مجازات مرگ پيش بينی شده است،ولی 
مجازات مرگ نفی شده است "  نيز تلويحا1948در اعالميه ی جهانی حقوق بشر درسال . نمی کنند

کيه کرد، زيرا صراحت الزم را ندارد و می توان آن را بعنوان مخالفت با ُکشتن ولی نمی توان برآن ت
هرکس حق حيات و آزادی وامنيت : " واحترام به زندگی انسان تفسير کرد ونه الغای مجازات مرگ

 " . شخصی  دارد

 :چگونه می توان به کمترازآنچه ويکتورهوگودرصدو پنجاه سال پيش گفته است رضايت داد

 "ی صاف و ساده و قطعی مجازات مرگالغا"

   پاريس– 2010دسامبر 10   شهزاد سرمدی

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :است شده رنوشتهيزی ها ماهنامه و ها کتاب از استفاده با مطلب نيا

 یا قمشهی اله ترجمه م،يکر قرآن -1 

 2002یريتفس ترجمه مقدس، کتاب -2

3‐ Reflexions sur la peine capitale, Arthur Koestler/ Albert CAMUS 2002 

4‐L ‘abolition de la peine de mort‐Robert BADINTER 2007 

5‐La Bible‐ Société Biblique de Genève 2007 

6‐L’histoire, revue mensuel N° 357‐2010‐ La peine de mort 

5‐ Le monde des religions N°43‐2010‐ Mahomet cet inconnu 

****************************** 
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تظاهرات اعتراضی و اعتصابات در ماه اکتبر با همه ی پيشروی ها و نيز کاستی هايی که بن بست      

حاکميت سياسی نئوليبرال را در را به تار و پود آن کشاند، جامعه فرانسه را به لرزه درآورد و 
وضعيتی قرار داد که برای رهايی از جنبش ياد شده، چهره ی واقعی خود را که بر پايه توطئه و 
سرکوب لجام گسيخته بنا شده است ظاهر ساخت و استبداد سياسی ـ اجتماعی را در مقابل اعتراضات 

  .ميليونی که بصورت صلح آميز انجام ميگرفت، برمال نمود

در محافل سياسی ايرانی در اين زمينه زياد گفته شده و نظرگاههای متفاوت و متنوعی از آن      
استنتاج گشته است و از آنجا که جنبش طبقاتی در فرانسه بخشی از مبارزه ی جهانی است که نقش 

ی بدان ارزنده ای در هدايت و پيشبرد آن ايفا ميکند، ما را برآن ميدارد که با جديت هر چه بيشتر
پای زيرا بن بست کنونی جنبش مبارزاتی، با درس آموزی همه جانبه ، راه روشنتری را پيش . بنگريم

با استحکام بيشتری در آينده تداوم  آن قرار خواهد داد و دقيقن از چنين زاويه ايست که مبارزه طبقاتی 
ا ميتوانند اروپا را به بيداری و تالطم بويژه فرانسه همراه انگلستان، يونان، ايتاليا و اسپاني. خواهد داشت

در اين . هر چه بيشتری سوق دهند و زنگها را عليه نظام سرمايه داری بيش از پيش به صدا درآورند
کارگران بلژيک در همبستگی با مبارزات طبقاتی فرانسه قرار . رابطه بلژيک را نبايد فراموش نمود

ما هنوز در نقطه . ب همبستگی بين المللی نشان ميدهنددارند و اين مسير را در پراتيک و در چارچو
قرن مذکور، قرن جنبش های پرولتری و تا انتهای آن . پايانی دهه ی اول قرن بيست و يکم قرار داريم

از اين نظر است که توجه کافی بدان مبذول ميگردد و مبارزات . قرن انقالبات سوسياليستی است
اقتصاد را به  زمانيکه مارکس. قاتی آن با ويژه گی نگريسته ميشوداعتراضی، دفاعی و در يک کالم طب

خود . انگلستان، فلسفه را از آن آلمان ميداند، مبارزه طبقاتی و سوسيالبسم را از آئينه فرانسه می نگرد
وی نيز در نوجوانی هنگامی که در فرانسه اقامت داشت با جنبش های اجتماعی قرن نوزده از نزديک 

ن آشنا ميگردد و اين زمينه ای برای بنياد سوسياليسم علمی از طرف مارکس را آماده می و در بطن آ
امروزه نيز سنت مبارزه در فرانسه با تمام سازش هايی که از باال صورت ميگيرد، به خاموشی . سازد

ی نمی گرايد و کارگران هر بار که ضرورت ايجاب نمايد از حقوق خود دفاع ميکنند و نيز در موارد
جنبش اجتماعی، دفاع و . حالت تعرضی خود را در برابر نظم استثمارگر سرمايه داری برمال ميسازند

  .تعرض را آميخته ميسازد

ولی در کنار تعاريف فوق، جنبش کارگری فرانسه از بيماری مزمن رفرميستی عميقن در عذاب      
 بدان تحميل ميگردد و تاروپود آنرا با است و اين ديدگاه از باال، يعنی از طريق سنديکاهای کارگری

سمومات بورژوايی احاطه ميکند و هر زمان که مبارزه طبقاتی بردار اعتراض را بسوی سيستم 
سرمايه داری ميگيرد، بيماری ياد شده چون دمل چرکينی در پيکر تنومند آن ظاهر ميشود و مبارزاتش 

ارگران و زحمتکشان بويژه در ماه اکتبر ثابت جنبش اجتماعی و در راس آن ک. را به کجراه ميکشاند
کردند که اگر از يک برنامه انقالبی برخوردار باشند، قادرند پايه های سرمايه داری امپرياليستی 
فرانسه را در خطر جدی قرار دهند و در اين مسير هراندازه کارگران در مبارزه ی شان با سد سيستم 

يا از آن دور ميگردند و يا از درون زبان به اعتراض می سنديکايی مواجه ميشوند، بيش از پيش 
قصدم پرداختن به روند تظاهرات و حوادث اکتبر نيست، چرا که همه از چگونگی آن آگاهی . گشايند
ولی هدفم متمرکز گشتن به مسائلی است که از طريق آن سيستم سرمايه داری موجبات تفوق و . داريم

نقش سنديکاها در شکست مبارزه طبقاتی در
فرانسه
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راهم می سازد و چند صباحی بر طبل پوشالی و عميقن بحرانی برتری خود را به جنبش کارگری ف
جنبش کارگری با تجارب و شناخت از چنين ابزارهای فرسوده ای است که خود را . خويش می کوبد

برای نبردهای آتی چه در عرصه اقتصادی و چه در زمينه سياسی آماده می سازد و در مبارزه ای 
دهای عملی به نظرگاه صحيح و منطقی دست خواهد يازيد و بغايت سخت و طوالنی و در بطن رويدا

  .رفرميسم بورژوايی خيانت بار را از صفوف خود طرد خواهد ساخت

 مالحظه ای کوتاه بر وظايف سنديکايی 

وظايف اتحاديه و يا سنديکا های کارگری مطالبه حقوق کارگران از کارفرمايان در نظام سرمايه      
مبارزه مذکور طبقاتی . سيله راهکارهای اقتصادی مزدبگيران را موجب ميشوندآنان بدينو. داری است

معدودی از اتحاديه های راديکال، وظايف خود را نيز در . است ولی از سيمای اقتصادی آن تبلور مييابد
نگرش ). مانند سنديکای همبستگی سود در فرانسه(چارچوب سوسياليسم انقالبی هم معطوف ميسازند 

ی ياد شده قابل احترام است، ولی منطقی اينست که برای آن تسمه نقاله ی ديگری که در ارتباط اتحاديه 
تشکالت سنديکايی سه جانبه گرا هستند و جز . ارگانيک با سنديکای همبستگی سود است، اختيار نمايند

 های اين نيروها، بازنگری و نيز تعمق در روند عملی فعاليت. اين هم نميتوانند بديل ديگری اختيار کنند
وظيفه ی خطير و اساسی جنبش کارگری را از يک طرف در مبارزه با نظام سرمايه داری روشن می 

وارد . سازد و از طرف ديگر بخشی از داليل شکست های گذشته جنبش سوسياليستی را برمال ميکند
ت از طرح انتقاد و شجاع. شدن به پيکار تجربی ياد شده، کارزاری است که شجاعت انقالبی می طلبد

. انتقاد از خود و بررسی عميق مباحث گذشته که در تاريخ دنيای سوسياليسم انقالبی ورق خورده است
در يک کالم . جنبش طبقه ی کارگر درفش ظفرنمون جهانی دارد که برای رهايی بشريت مبارزه ميکند

قالبی به دوش آنها محول نمود، از اين نظر است که نميتوان وظايف سياسی ـ ان. ددميگرتی سوسياليس
بلکه مبارزه آنها جهت مطالبات کارگری است که شکل دفاعی و نيز تعرضی بخود ميگيرد و در 
چارچوب سه جانبه گرايی و در دورانها و وضعيت غير انقالبی با کارفرمايان و دولت به مذاکره می 

زيرا پيشبرد منافع . اهند داشتدر چنين راستايی مذاکره و سازش دو رويکرد متضادی خو. نشيند
در صورتيکه . کارگران در دوران های غيرانقالبی دفاع از نيروی کار در برابر سرمايه است

سازشکاری، مطالبات کارگران را در برابر نيازهای سرمايه فدا ميکند و در خدمت سيستم غالب 
  .استثماری منگنه ميشود

ولی متاسفانه بسياری از آنها از نظر ساختاری . ارگران ميباشنداتحاديه ها تسمه های انتقال صنفی ک     
و مناسبات درونی در چارچوب مسئوليت های فردی که نيز حق ويژه ای برايشان درنظر گرفته 

مناسبات و موازينی که . ميشود، عمل ميکنند و با موازين جنبش کارگری عميقن در تضادند
ولی اگر . ه در يک مبارزه ی همه جانبه بايد تصحيح شودراهکارهای بورژوايی دارد و روشن است ک

منافع و مطالبات طبقاتی کارگران بوسيله تشکالتی که با موازين و ساختارهای غيرطبقاتی و پوپوليستی 
آرايش يابد در نهايت در خدمت سرمايه عليه نيروی کار قرار ميگيرد، چيزی را که در فرانسه مشاهده 

  .ميليونی را به کجراه سوق دهد و به بن بست منتهی سازدگشت و توانست مبارزات 

 از ديده عبور دهيم، اکتبر 1995اگر بخواهيم مبارزات طبقه کارگر فرانسه را حداقل از سال      
اکثر سنديکاها، بزرگترين شکست را متحمل گشته است که ) بخوانيد خيانت( به دليل سازشکاری 2010

بن بست رساندن مبارزات پر شور کارگران و زحمتکشان، نقش رهبری سنديکای س ژ ت در به 
 مبارزه عليه خصوصی سازی و برنامه بازنشستگی 2007زمانيکه در نوامبر . بارزی ايفا می نمايد

» "عاليجناب سارکوزی"اعتصاب کارگری فرانسه و نقش «جريان داشت، در مقاله ای تحت عنوان 
اکنون سه سال از نگارش مقاله . رت مستند عنوان ساختمسازشکاری رهبری سنديکای س ژ ت را بصو

 را به پايان ميرسانيم و شکست اکتبر را در همين سال چشيده ايم، 2010ام ميگذرد و امروزه که سال 
زيرا با موقعيت مشابه ای روبرو ميشويم با اين تفاوت که در سال . جا دارد که مروری بر آن نمائيم
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با ابتکار ويژه ای سازش رهبران را تا  "سنديکای همبستگی سود"مراه  پايه های سنديکاها ه2007
ولی اينبار بااليی ها با تجربه ای که از قبل داشتند، بر پايه ها يعنی پائينی ها فائق . حدودی خنثا نمودند

سارکوزی مرد بحث و » :از جمله در آنجا نوشته بودم. ميآيند و به جنبش ميليونی خيانت ميورزند
ولی با ابزارهای ديگری موفق ميشود که اهداف را به نفع خويش در خدمت گيرد و اين . گ نيستديالو

زمانيکه به رياست جمهوری ميرسد، در مورد بازنشستگی ........ خصلت بارز همه ديکتاتورهاست
بدون پيشبرد ديالوگ و بحث همه جانبه با شاغلين اين بخش  "EDF - GDF"کارکنان حمل و نقل و

اعی، اليحه ای را آماده ميسازد که مطابق آن سابقه سی و هفت سال و نيم به چهل سال افزايش اجتم
قصد دارد که بخشی از اعتصاب کنندگان را در ) رهبر سنديکای س ژ ت(برنارد تيبو ........ مييابد

د، به کمک رابطه با دفاع از منافع شان در برابر دولت قانع سازد و دولت سارکوزی نيز با موافقت خو
که در واقعيت امر از  SUD سنديکای........ برنارد بشتابد و بدين شکل اعتصاب را تضعيف سازد

منشعبين و مبارزان راديکال بخش های متفاوت در فرانسه ميباشند و نيروی قابل توجه ای چه از نظر 
 نشينی کامل دولت کيفی و چه از ديدگاه کمی را تشکيل ميدهند، خواهان مبارزه تا به آخر و عقب

از چنين زاويه ايست که مواظب  .و نيز حاکميت سارکوزی از اصالحات مورد نظر هستند" فييون"
........ تاکتيک ها و اعالم مواضع از طرف دبير کل سنديکای س ژ ت يعنی برنارد تيبو ميباشند

و از سرگيری فعاليت از قبل با دولتمردان توافق نموده بود و خواهان قطع اعتصاب  CFDT سنديکای
البته تعجبی ندارد، زيرا سنديکای ياد شده در اغلب اعتصابات و بويژه در مراحل حساس . ها گشته بود

     )  1( ».با قدرتمندان از در سازش بيرون ميآيد

 را نشان ميدهد و 2007اين گوشه ای از سازشکاری سنديکاها با حاکميت سرمايه داری در سال 
. ارد تيبو دبير کل سنديکای س ژ ت صحبت بميان ميآيد، معضل فقط در فرديت نيستزمانيکه از برن

بلکه او نماينده جريان رفرميستی و سازشکارانه ای است که در مراحل ويژه ، مبارزات کارگران و 
يکی از سردمداران " حزب کمونيست فرانسه. "زحمتکشان و بيکاران فرانسه را به سازش ميکشاند

 متاسفانه خويشتن را در لباس کمونيسم آراسته است، با پرچم رفرميستی از برنارد تيبو در پوپوليسم که
بنابراين در اينجا خط و مشی سازشکارانه عليه جنبش کارگری . سنديکای س ژ ت حمايت ميکند
 سنديکا موجودند که اکثر آنها مبارزه را به بن بست 8در فرانسه . فرانسه، سازماندهی شده است

بويژه . فقط اتحاديه همبستگی سود و بطور نسبی سنديکای معلمين از راديکاليسم برخوردارند. انندميکش
در مبارزات سپتامبر و اکتبر گذشته نشان داد که به منافع کارگران وفادار " سنديکای همبستگی سود"

 امضا مشترک او در بسياری موارد بر مبنای مواضع طبقاتی با همه سنديکا ها از جمله س ژ ت. است
  .نميدهد

 خالصه ای از فروکش شدن مبارزات اکتبر 

زمانيکه در فرانسه مبارزه ای اقتصادی جريان مييابد، کارگران و زحمتکشان يعنی پائينی ها آنرا تا      
وضعيت مذکور بويژه از پس بحران اقتصادی و در  .سطح شعارهای ضد سرمايه داری ارتقا ميدهند

مطابق با آخرين .  تداوم يافت2010 مشاهده گرديد و در اکتبر 2009 و 2008تظاهرات سالهای 
 در 50انتشار يافت، بيش از " اومانيته" دسامبر در روزنامه 2که در تاريخ " بنياد گابريل پری"آمار

 در صد مردم نيز از 70. صد از مردم فرانسه، نظام سرمايه داری را عامل فقر و ناتوانی شان ميدانند
ت و اعتصابات کارگران و زحمتکشان و نيز کارکنان بخش دولتی و خصوصی حمايت تظاهرا
آماده . همه اينها ثابت ميکند که جو مبارزاتی عليه حاکميت امپرياليستی فرانسه آماده بوده است. ميکردند

بر . برای به عقب کشاندن قدرت وحشيانه نئوليبرال و تحقق مطالبات کارگران و همه ی مزدبگيران
ولی همانطور که همه ميدانيم،  .نين مبنايی تظاهرات ميليونی در سراسر فرانسه جريان داشتچ

تظاهرات به تنهايی قادر به تحقق اهداف نيستند، بلکه اعتصابات بخش های مختلف و تبديل آن به يک 
  .اعتصاب عمومی ميتواند حاکميت را نسبت به مطالبات اجتماعی به عقب راند
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تبر که اوج مبارزات بچشم ميخورد و وضعيت اجتماعی ، مستعد پذيرش اعتصاب عمومی در ماه اک     
در چنين مسيری . بود، رهبری سنديکاها و در راسشان س ژ ت ، از پذيرش آن خودداری می ورزند

پايه های سنديکاها و بسياری ديگر که حتا آگاهانه هيچگونه وابستگی سنديکايی ندارند در بخش های 
، انرژی و پتروشيمی شجاعانه در اعتصاب مداوم روی ميآورند و بدين سان هراس عظيمی نفت، گاز

ولی سنديکاها نه فقط مبارزه ی پر شور و . و حاکميت سارکوزی ايجاد مينمايند" فييون"در دل دولت 
شجاعانه اعتصاب در اين بخش های اجتماعی را تکامل نمی بخشند، بلکه برعکس، زمانيکه 

ر مناطق مختلف زير ضربات و يورش وحشيانه پليس قرار ميگيرند، از آنها پشتيبانی به اعتصابيون د
عمل نمی آورند و با چنين روشی به مبارزه طبقاتی در فرانسه خيانت ورزيده و به نجات حاکميت 

حزب "و سنديکای معلمين و " اتحاديه همبستگی سود"فقط . سرمايه داری نئوليبرال همت می گمارند
را تبليغ و ترويج " اعتصاب عمومی"و چند نيروی ديگر، در همه جا شعار " ضد سرمايه دارینوين 

  .می نمودند

 بسيار ضعيف 2007 و 2003، 1995واقعيت اينست که جنبش اعتصابی اکتبر نسبت به سالهای      
ات مقطعی ايستگاههای قطار، مترو و فرودگاههای کشور نقش فعالی نداشته و بيشتر به اعتراض. بود

اداره پست برخالف سالهای گذشته فاقد . روی ميآوردند، لذا جنبش از تداوم سازماندهی بی بهره بود
دانش آموزان و دانشجويان در .  در صد وارد عمل شدند50پتانسيل نسبی اعتصابی بود و کمتر از 

دارد و آن عدم حمايت همه ی اينها علت اساسی  .مقايسه با سالهای قبل شرکت وسيع و همگانی نداشتند
و سازماندهی مسئولين کنفدرال سنديکايی است که هيچگونه توجه ای جهت پيشبرد مبارزه ی واقعی 
نکردند و بدين صورت و در تعاقب آن اعتصاب عمومی بوسيله سنديکاها مدفون گشت و مهر خيانتی 

. اتی سنگينی نمودديگر از طرف رهبران اتحاديه های باصطالح کارگری بر سيمای مبارزه طبق
حاکميت امپرياليستی فرانسه با آگاهی کامل از سازش سنديکاها، به اعمال جنايتکارانه ای روی ميآورد 

به سرکوب عريان اعتصابيون در بخش های " عاليجناب سارکوزی"و با دستور از حاکميت سرمايه و 
اب را با ديکتاتوری، منکوب می انرژی، بنزين، نفت، گاز و پتروشيمی می پردازد و حق ابتدايی اعتص

اين روند مفهوم کامل سياسی دارد و ثابت ميکند که دموکراسی بورژوايی در پراتيک اجتماعی . نمايد
نميتواند وجود داشته باشد و تبليغ آن بوسيله مداحان سرمايه داری، فريبی بيش نيست که با ظاهری 

امروزه دموکراسی فقط . ه لوحان سياسی قرار ميگيردآراسته و با ترفند در اختيار مردم عامی و نيز ساد
از زاويه جنبش کارگری معنا و مفهوم واقعی دارد و هر آلترناتيو ديگری جز خدمت به بورژوازی کار 

که آنرا با شعار " انقالب دموکراتيک نوين"بعنوان نمونه تئوری کهنه . ديگری از پيش نخواهد برد
. يکنند، در نهايت در خدمت سيستم سرمايه داری جهانی استرهبری و هدايت طبقه کارگر طرح م

نمودن تظاهرات ميليونی، با " خدشه دار"پليس سرکوبگر فرانسه با تبعيت از حاکميت سرمايه جهت 
لباس شخصی و نيز با چسباندن آرم و نشان س ژ ت به روی سينه هايشان، به شکستن شيشه های 

در اين رابطه فيلم و سند ( توطئه و حشونت روی ميآورد مراکز خصوصی و دولتی می پرداخت و به
در روند عمل ياد شده دبير اول ). آن موجود است که مورد اعتراض سنديکای س ژ ت قرار گرفت

، با وقاحت هر چه تمامتر استفاده آرم را بوسيله نيروی " مايی"آقای  (نيروی کارگری) .F.O سنديکای
 نمايد و اين ثابت ميکند که چگونه سنديکاهای زرد تحت پوشش پليس شخصی، امری عادی قلمداد می

  .دفاع از منافع کارگران، دخالت پليس سرکوبگر را توجيه ميکنند

حزب سوسياليست "يکی ديگر از داليل شکست جنبش کارگری اکتبر، مواضع فرصت طلبانه      
 "صندوق بين المللی پول" ، مسئول"دومينيک استراس کان"اين حزب بورژوايی که . است" فرانسه

(FMI) انتظار )2(، عضو آنست و نيز مستقيمن بوسيله نيکال سارکوزی بدين مقام برگزيده شده است ،
اين را بيشتر از اين نظر عنوان می سازم که بعضی از اتحاديه های کارگری . ديگری نميتوان داشت

. ش سياسی حزب مذکور منطبق ميکنندفرانسه ، بينش و راهکارهای خود را در مقاطع مختلف با گراي
مجموعه شرايط فوق، مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان فرانسه را به شکست ميکشاند که 
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سنديکاهای کارگری در آن نقش درجه اول را ايفا ميکنند و به بورژوازی فرانسه و نيز سرمايه داری 
ولی جنبش کارگری فرانسه .  ورزندجهانی روی خوش نشان داده و به منافع طبقه کارگر خيانت می

خارج از بروکرات ها و اشرافيون سنديکايی، سری افراشته دارد و در آينده يکی از پرچمداران مبارزه 
روشن است که اين مبارزه را همراه با . طبقاتی در اروپا برای کسب حقوق برابرطلبی خواهد بود

  . دارد، به پيش خواهد راندهمبستگی انترناسيوناليستی که راهی دشوار و طوالنی

بحران مذکور نه دوره . ولی در عرصه کنونی نظام سرمايه داری در بحران جهانی فرو رفته است     
ای که ساختاری است و در همه ی شاخه های آن نفوذ نموده و در يک کالم تار و پودش را فرا گرفته 

آن، " دوره ای"کنند و يا حداکثر با طرح تئوريسين های بورژوازی يا از مهار بحران صحبت مي .است
در رويا به " خوشبينانه"آنان بدين ترتيب آگاهانه و يا .  را نقطه پايانی اش قلمداد می نمايند2012سال 

در واقع نقطه پايانی . سير و سفاهت مشغولند و خواب های طاليی برای سيستم سرمايه داری می بينند
 طبقه کارگر با انهدام نظام حاکم و با برقراری قدرت شوراها، بحران زمانی است که در هر کشور ،

بنابراين بحران تداوم خواهد داشت و بارآوری کار کارگران در رابطه . موازين کارمزدی را ملغا سازد
با افزايش نرخ سود و بطريق اولی کسب هر چه بيشتر ارزش اضافی، ارتقا خواهد يافت تا بدين ترتيب 

بخشند، غافل از اينکه اينگونه داروها بجز " شفا"ميقن بيمارگونه سرمايه داری را قادر شوند حالت ع
در چنين بلوايی، سراسيمه از طريق . شفاهت مقطعی و موقت و زودگذر، کار ديگری نخواهد کرد

بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به هر طرفی حمله ور ميشوند و عليه کارگران و زحمتکشان 
رده ای را سازماندهی مينمايند تا بارآوری کاری را که در فوق از آن صحبت نمودم و از تهاجمات گست

طريق کار مولد ناشی ميشود، به نفع نيروی سرمايه به خدمت گرفته شود، زيرا کار مولد از يک طرف 
در چنين چالشی . در زمان کار الزم و از طرف ديگر در چارچوب زمان کار اضافی تبلور مييابد

زيرا . فرمايان و سيستم استثمارگر سرمايه داری از کار الزم ميکاهند و به کار اضافی می افزايندکار
بعنوان مثال باال بردن ساعات کار و . فقط کار اضافی است که منجر به توليد ارزش اضافی ميگردد

 ميشود، در ثابت ماندن دستمزد که امروزه تهاجم نظام سرمايه داری به حقوق اوليه کارگران محسوب
نئوليبراليسم سياست اقتصادی خود را چهار نعل با روش ياد . موازين کار الزم و کار اضافی نهفته است

شده در فوق به پيش ميبرد و اينگونه به دستاوردهای طبقاتی کارگران می تازد و قانون اصالحات 
  .سرمايه قرار داردبازنشستگی در فرانسه نيز در خدمت همين اهداف استثمارگرانه ی حاکميت 

مارکس دوگانگی ياد شده در کار مولد و از دست دادن هرچه بيشتر موازين حقوقی کارگران را در      
بنابراين خطای . قرن نوزدهم پيش بينی کرده بود و آنرا مترادف با رشد سيستم سرمايه داری ميدانست

شيوه «هم در کشورهای غربی را بعنوان بزرگی خواهد بود که ما تجاوز سرمايه به حقوق کارگران ، آن
مقاومت سراسری کارگران "نظريه ای که در مقاله . به حساب آوريم" استثمار مطلق ارزش اضافی

جمعی از "بوسيله » نيکال سارکوزی" اصالح قانون بازنشستگی"فرانسه در برابر اليحه ضد کارگری 
طريقی که در فوق به توضيح آن پرداختم ، زيرا به همان .طرح ميشود)" آذرخش(کمونيست های ايران 

البته . را در کاپيتال تحليل ميکند، متحقق گرددننميتواند شکل استثمار مطلق به مفهومی که مارکس آ
ارزش اضافی نسبی شيوه ای از بازتوليد است که از ديدگاه استثمار نتيجه ی ارزش اضافی مطلق است 

. بی همواره نتيجه رشد و پيشرفت سرمايه داری نخواهد بودو در عين حال ميدانيم که ارزش اضافی نس
بعبارت ديگر هر زمان نرخ استثمار به داليل بحران و يا هر شکل ديگری افزايش يابد و دستاوردهای 
کارگران در زمينه های اجتماعی به همان داليل پس گرفته شود، نتيجه رجعت به ارزش اضافی مطلق 

زيرا ارزش . لکه در چنين بستری تضاد کار و سرمايه تشديد بيشتری مييابدرا به دنبال نخواهد داشت، ب
اضافی مطلق به مفهوم شديدترين نرخ استثمار است که در روند توليد و بازتوليد اجتماعی خود را می 
نماياند و باز پس گرفتن بعضی از دستاوردهای کارگران نميتواند بمثابه بازگشت ارزش اضافی نسبی 

لق آن قلمداد شود و امروزه بيشتر در کشورهايی که عمق وابستگی شان به جوامع به شکل مط
امپرياليستی افزايش دارد، اين روند فوق سود را فقط در حيطه اقتصادی کشورهای متروپل سرازير 
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ميکند و از آنجا که فوق سود ياد شده بازگشتی جهت انباشت سرمايه در کشور وابسته نخواهد داشت، 
روسه استثمار را بر نيروی کار ارزان به جايی ميرساند که نرخ استثمار بر مبنای ارزش عرصه و پ

البته روشن است که در کشورهای پيشرفته سرمايه داری ارزش  .اضافی مطلق آن بررسی ميگردد
اضافی مطلق در کارگاههايی که فعاليت اقتصادی با ساعات طاقت فرسا صورت ميگيرد، مشاهده 

نگونه بخش ها زمينه های محدودی هستند که به هيچ عنوان شرايط غالب در توليد ميشود ولی اي
  .اقتصادی بشمار نمی روند

. مجموعه شرايط در بحران جهانی اقتصاد، مبارزه ی نيروی کار را در برابر سرمايه تشديد مينمايد     
سيستم سرمايه داری، طرح در ايران يکی از جنبه های باصطالح مقابله با بحران در چارچوب منافع 

ويا در حقيقت حذف يارانه ها ميباشد که فشار را به طبقه کارگر ايران افزايش " هدفمند کردن يارانه ها"
جنبش کارگری . هر چه بيشتری خواهد داد و به همان اندازه اردوی کار و سرمايه حدت خواهد يافت

عانه خود در ماه اکتبر درس های ارزنده ای فرانسه نيز از به بن بست رسيدن مبارزات پر شور و شجا
خواهد گرفت و ميادين نبرد را عليه سيستم سرمايه داری تشديد خواهد نمود و خود را برای مبارزات 

  .آتی با درس آموزی از شکست امروز، آماده خواهد ساخت

اده ای روبرو شدم که زمانيکه نگارش مقاله فوق را به پايان رساندم با نامه سرگش: بعد از نگارش      
، " پيکاردی"واقع در شمال از منطقه " آمی ين"در شهر " گودير"در آن سنديکای س ژ ت کارخانه 

آنان در نامه . مسئوليت شکست مبارزات کارگران را متوجه رهبری و مسئولين سنديکای س ژ ت نمود
ديکا نوشته بودند، استراتژی ای سرگشاده متذکر ميشوند که در ماه سپتامبر در نامه ای که برای سن

ولی مسئولين آگاهانه سدی در برابر  .سنديکای را در رابطه با اصالحات بازنشستگی توضيح داده اند
    ) 3.....(انرژی مبارزاتی ايجاد مينمايند و

  2010 دسامبر 14 احمد بخرد طبع                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ـ احمد بخردطبع 2007نوامبر  .«"عاليجناب سارکوزی"اعتصاب کارگری فرانسه و نقش «ـ  (1)

در رابطه با کانديداتوری خانم " يستحزب سوسيال" ، نيرويی در درون 2007ـ در انتخابات رياست جمهوری سال  (2)
که با اکثريت آراء از اعضای سراسری حزب سوسياليست انتخاب شده بود، فعاليتی نکردند و بدين " سگولن رويال"

پس از اينکه سارکوزی به رياست جمهوری . طريق آگاهانه کمک فراوانی به جناح رقيب يعنی آقای سارکوزی نمودند
در همين رابطه انجام داده بود، وی را از طرف فرانسه به رياست " استراس کان"نده ای که ميرسد به پاس خدمات ارز

همانطور که ميدانيم صندوق بين . می گمارد و در آنجا نيز رای کافی را از آن خود ميسازد" صندوق بين المللی پول"
يفه مينمايد و آقای استراس کان بوسيله امپرياليست ها و در خدمت نيازهای آنان انجام وظ (FMI) المللی پول

 در فرانسه خواهد 2012، رياست آنرا بعهده دارد و احتمالن يکی از کانديداهای رياست جمهوری سال " سوسياليست"
  .بود

3- SYNDICAT CGT GOODYEAR AMIENS USINE NORD:  

Lettre ouverte aux confédérations et autres syndicats 

****************************** 
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  )ترجمه بهروز عارفی(   آلن گرش

 ظهور نخبگان جديد، هميشه برای پايان بخشيدن به راه ورسم مردم فريب رهبران 
 .پيشين کافی نيست

 با تهاجم عليه نيروهای مصر ، سوريه و اردن، آن ها را در هم 1967ارتش اسرائيل در ژوئن      
يای وحدتی را ثبت نمی کند که جمال عبدالناصر رئيس جمهوری اين تاريخ، فقط فروپاشی رو. شکست

اين تاريخ، فقط تنها بمنزله پذيرش شکست ناسيوناليسم عرب و آغاز .  مصر در سر می پروراند
. صعود اسالميسم سياسی تحت اشکال گوناگون از محافظه کاری اجتماعی تا جهادی گری جهانی نبود

مده خواست تغييرات اجتماعی در مصر، نيل به استقالل اقتصادی اين تاريخ، همچنين نماد ناکامی ع
 .ملی و استقرار جامعه مساوات طلبانه تر و عادالنه تر نيز هست

 ملک فاروق را 1952 ژوئيه 23که با رهبری ناصر در » افسران آزاد«فراموش شده است که      
ا ماجراهای فرامرزی را در سر ي» آزاد ساختن فلسطين«سرنگون کردند، در آنزمان هنوز رويای 

پيش از هر چيزی، آنان خواهان سرنگونی رژيم سلطنتی فاسد و پايان دادن به سلطه . نمی پروراندند
ابتدا، آنان . بريتانيا بودند تا مصری نيرومند و مدرن ساخته و به شرايط عدم رشد خاتمه بدهند

سوسياليسم «، راه 1960ای دهه اصالحات ارضی را به اجرا گذاردند و سپس از آغار سال ه
را درپيش گرفته و بخشی از اقتصاد را ملی کرده و تالش کردند که صنايع سنگينی از روی » عربی

در آن زمان، چنين بر می آمد که اين روش راه قابل اتکائی برای پيشرفت . الگوی  شوروی ايجاد کنند
 . در پيش پای کشورهای جهان سوم قرار می دهد

در روستا ها و بورژوازی » فئودال ها«: ين انقالب رهبران طبقات کهن به کنار گذاشته شدنددر ا     
انقالب برنامه های گسترده در زمينه های آموزش، بهداشت و . وابسته به رژيم پيشين در شهر ها

همگانی ساختن ورود به دانشگاه ها را طرح  کرد و قوانين اجتماعی پيشرو تدوين نمود و تعداد 
، قانونی وضع شد که به دارندگان ديپلم دانشگاهی يک 1962در سال : ارمندان دولت را افزايش دادک

اين بهبود واقعی وضعيت فقيران و تحرک اجتماعی بزرگ با روش های . شغل دولتی پيشنهاد می کرد
  و افزايش نقش سرويس های– نظير وجود حزب واحد، نظامی کردن استبدادی سنديکاها –خودکامه

 .امنيتی همراه بود

محدوديت های اين نظام در زمينه های فساد، ) 1972(» گنجشگ«يوسف شاهين، در فيلم خود،      
پس از . بند و بست های پنهانی در پشت شعارهای سوسياليستی را به بهترين حالتی نشان داده است

» طبقه جديد«روی ، ناصر تصميم گرفت مباحثاتی راه بياندازد که بسرعت بر 1967شکست سال 
اصالحات ارضی نابرابری های ديگر و سرمايه داری روستائی ای پديد آورد که اقليتی . متمرکز شد

در شهرها، بازرگانان و کارفرمايان وابسته .  از آن سود برد ند و اکثريت کشاورزان بی زمين ماندند

در مصر جمال » طبقه جديد«ظهور 
 عبدالناصر
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نين را به سود خود تعبير و ثروت قوا) اغلب افسران ارتش(به مديران اقتصاد دولتی و کارمندان ارشد 
، بيست و دونفر از جمع بيست و شش استاندار و يک سوم 1964برای مثال در سال . ها اندوختند

حزب واحد  و مسئوالن دولتی نقش پلکان ترقی را برای تازه بدوران . وزيران از جمع ياد شده بودند
 .رسيده ها ايفا کردند و بسيج توده ها مهار شد

به اين صورت که صحبت از ضرورت . ها به تند تر شدن گفتار منجر شد» افشاگری«ه اين هم     
حزب واحد پيشگام ، بسيج طبقه کارگر و کشاورزان فقير و نقش روشنفکران انقالبی به ميان کشيده 

 جهان سوم را از آمريکای 1968مصر در بطن جنبش گسترده ای قرار می گيرد که بعد از سال . شد
 .تا ويتنام در نورديدالتين 

يا (رژيم که ضعيف شده، ديگر نمی خواهد . باوجود اين، انقالب ناصری از تب و تاب افتاده است     
هنگامی که در . اصالحات انجام دهد، چه برسد به آنکه شيوه ای قاطع تر پيش گيرد) نمی تواند
. مهيا بود»  انقالب–د ض«، ناصر در اثر حمله قلبی درگذشت، همه عناصر يک 1970سپتامبر 

را )  انفتاح(او با آمريکا متحد شد و گشايش اقتصادی . جانشين او، انورالسادات، چرخش را انجام داد
ی برغم مقاومت های شديد با گستاخی »طبقه جديد«دوران انقالب سپری شد و از اين ببعد . آغاز کرد

 .به صحنه آمد

Dans l’Egypte de Nasser surgit une “nouvelle classe”…, par ALAIN GRESH 

 2010لوموند ديپلماتيک، ژوئن   

http://ir.mondediplo.com/article1573.html 

****************************** 
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  :1357 بهمن 22سی و دو سال پس از
 

 

 

 ، آجا ايستاده است ؟»آاست مّالها«
اری آنست، به سختی دست وپا می زند؛ نظام فرتوت سرمايه، در بن بست طلسمی آه ذات ساخت     

هرپايه از ارآان . با هرتالش تازۀ آارگردانان، گرهی نو درگردش آار اين نظام فرتوت، می افتد 
فرسودۀ نظام، به نقطه يی  از شكنندگی رسيده است آه در آستانۀ فرو پاشی است و بازآخرين 

يی »سياه چاله«نگ جهانی دوم بهدرمان اين فرسايش، جنگ است؛ جنگی فراگيرآه از فردای ج
تبديل شده آه درمسيرتدبيرهای آارگزاران مرئی ونامرئی عرصۀ نظام سرمايه، به آمين نشسته 

 ! همانطورآه سياه چاله های فضا درآمين آهكشان ها. است

نظام سرمايه،برای پاسخ گفتن به درمان خود، به جنگ سرنوشت سازی از نمونۀ جنگ های دهۀ      
« اّما، شبح جنگ سوم، چنان مهيب و سياه است آه حتی . دهۀ چهارم سدۀ گذشته نيازمند استدّوم و

هم  آه برای افروختن آن، آمر بسته بود، درآخرين لحظه ها، دست وپای خود راگم »تيم بوش پسر
عصری آه . و راه را برای برگزاری مراسم ختم عصر طاليی آمريكا، در تاريخ بازگذاشت. آرد
 .ميالدی از آغاز تا پايان، به آن اختصاص داشت 20سدۀ 

 
      ــ فرصتی طاليی يافت؛ جنايت عظيم 20ــ نيمۀ سدۀ » ترومن«ماشين جنگی آمريكا، در دورۀ      

 بمباران اتمی هيروشيما، شوق يك سره ساختن آار فرمانروايی آمريكا را بر جهان، در واشنگتن بر 
.   پنهانی محور علمی حاضر در صحنۀ جهانی، راه آن را بستولی، تدبير و تالش. انگيخته بود

 در سرزمين خود  می شد، با دست يافتن به  »هيروشيما«قدرتی آه بايد غافلگير،تسليم فاجعۀ 
 هسته يی،  تكنولوژی هسته يی، و نمايش آزمايش های اتمی،به دورۀ آوتاه غرور انحصار تكنولوژی

، وآغاز  دوران »روزنبرگ ها«دار گرايان واشنگتن،در داخل اعدام و پاسخ آن از سوی اقت. پايان داد
برای تسخير فضای فرهنگی، و طرد و حبس دانشمندان و نويسندگان » مك آارتيسم«اختناق 

وهنرمندان آمريكا تا مرحلۀ توبه وتسليم بود؛ و تا امروز،شبح مك آارتيسم،آانون های هنری و علمی 
 . آمريكا را رها نكرده است

، زمينۀاستقرار سياست همزيستی مسالمت آميز، در »سالح هسته يی« اّما، شكست انحصار      
 ملل مستعمرات سابق،با استقرارنظام  ودر عرصۀ درگيری های. روابط شرق و غرب شد

نواستعماری، در آسيا و آفريقا و آمريكای التين،  قراری نانوشته، در روابط بين المللی، جاری گرديد 
 . درت صاحب سالح هسته يی، در نقطۀ خطر،حريم يك ديگر رابشناسندآه دوق

ولی، فضای مشروط جهان دوقطبی،غرب را آه آمريكا، در رأس آن قرار داشت، راضی نمی      
آرد؛ مگر جنگ های بزرگ قرن، بر سر تقسيم و تقسيم مجّدد جهان بين قدرت ها رخ نداده بود؟ 

يب جنگ جهانی دوم بود، در جنگ های داخلی چين، آره، حضور ماشين جنگی آمريكا،آه فاتح بی آس
يافت و بعد از شكست فرانسه از جنبش های انقالبی، در الئوس و آامبوج و ويتنام، ارتش آمريكا، 

 درجهانی چنين آشفته،
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درشرق آسيا به سرآوب جهانی سير انقالبی وقايع آمر بست و درآره و ويتنام دولت های شمالی و 
استقالل » ويتنام« ويتنام، با شكست نظامی آمريكا، آشور يك پارچۀ جنوبی،پا گرفت؛ آه سرانجام،در

اّما، درآرۀ جنوبی، آه واشنگتن، به نام سازمان ملل حضور يافته بود،حكومت ، قلعۀ نظامی . يافت
بازمانده های ارتش گريخته از انقالب چين، زير چتر » تايوان«آمريكا باقی ماند؛ چنان آه درجزيرۀ 

 . دولت  تأسيس آردندنظامی آمريكا، 

مستعمرۀ سابق هلند آه (     هم زمان وقايعی آه بر چين و آره می گذشت، مجمع الجزاير اندونزی،
، از طريق سازمان ملل، مراحل تأسيس دولت مستقل خود را طی آرد؛ ) به تصرف ژاپن درآمده بود

آردند؛ ولی طراحان راهی آه بايد تمام مستعمرات غرب در آسيا و آفريقا، از آن عبور می 
واز . استقرارنظام نواستعماری، سررشتۀ انتقال حكومت در ديگرمستعمرات را خود به دست گرفتند

 . تشكيل دادند» دولت مستقل«محافظه آاران و سرسپردگان بومی، 

      گذشته از اثر منفی اين تغييرصوری ، درامر شكل دادن به حكومت ملی در مستعمرات و 
ته، زنجيری آه آنها رابه اربابان سابق،می بست، روی روابط و ضوابط بين المللی، و آشورهای وابس

در رأس همه، روی سازمان ملل و آرمان های آن، چنان تأثيرويرانگری  گذاشت آه تا امروز،پا 
 . برجاست

، نخستين سد حرآت در مسيری بود آه »سازمان ملل«      قطبی شدن جهان، بعد از تأسيس 
و در تمام دوران پس از تأسيس . ۀ سازمان، برای ساختن جهان بی جنگ،تعيين آرده بوداساسنام

، بين دو بلوك، وبه موازات آن، تصادم با دولت های »صلح مسلح«سازمان ملل، شرايط جنگ سرد و 
نام ترآيبی از » جهان سوم«. و ترويج جنگ های منطقه يی و داخلی، حاآم بود» جهان سوم«

تقالل بود،آه به ابتكار رهبران مبارزات  ضد استعماری آسيا وآفريقا،چوئن الی، آشورهای نو اس
گردآمدند؛و برای تنگ آردن راه تها جم نظام ) 1955(»باندوك«سوآارنو، ناصر، نهرو، درآنفرانس 

نو استعماری، درمستعمرات، ودفاع از صلح، جای خودرا درميان دو بلوك رقيب، باز آردند، تا 
جهان «ب، با تدارك آودتا در اندونزی، و در محورهای آفريقايی جنبش، موتورحرآت سرانجام، غر

 .    را خاموش آرد» سوم

 

       نظام سرمايه، با تمرآز تالش های سياسی و اقتصادی خود بر محور دوگانۀ تشديد جنگ سرد 
 تدريج جنبۀ انقالبی ومسابقۀ تسليحاتی بين دوبلوك سرانجام دررقابت باحريف چهل ساله هم ــ آه به

،اززمان »جنگ فضايی«ورودمسابقۀ تسليحاتی، به مرحلۀ : آن، فرسوده شده بودــ به پيروزی رسيد
تصميم رهبری حزب آمونيست روسيه، به پايان دادن جنگ . زوال حيات بر آرۀ زمين،خبر می داد

جنگ . ا تغيير دادواقعۀ بزرگی بود آه مسير حرآت مقّدر تاريخ ر» پرستروئيكا«سرد، واعالم 
فراگيرروی نداد؛ ولی در بهای آن،مسكو،برچيده شدن بلوك شرق ــ تا مرزهای دولت روسيه درسدۀ 

: ــ  و انحالل پيمان نظامی ورشو، را درگفت وگوی رودر رو، با آمريكا ومتحدان اروپايی آن19
د، غرب به تعهد خود در شكست؛ بی آن آه بع» ديوار برلن«انگليس، آلمان، فرانسه  پذيرفت؛ و اول 

 . اين داد و ستد وفادار بماند
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هم گام با آشفتگی های انتقال آشورهای .      نظام جهانی سرمايه، راه ورود به مسكو را باز آرده بود
حلقۀ گسيختۀ بلوك شرق، به غرب، مسكو نيز عرصۀ توفان های داخلی بود؛ آودتا وجنگ وانتقال 

ان تازه، و جدال بر سر تقسيم ميراث عظيم برجاازدولت برچيدۀ حكومت ازحزب آمونيست به مدعي
سابق، با نظارت موشكافانۀ غرب » اتحاد جماهير شوروی«آمونيست، و رها سازی دولتهای زنجيرۀ 

پژواك آوارآن . تشكيل گروه های مافيايی روس، از حمايت زيرآانۀ غرب،برخورداربود. دنبال می شد
 : اين طور نقش بسته استروزها، دريك منظومۀ سياسی، 

 پشت ديوار سابق،... 

 .اربابان، صف بسته اند

 ! آنجا، ــ شتر قربانی می آنند

                           دست وپا بسته،

                                  ــ زير تيغ قصاب ــ   

 .ی آوبد                                                    شتر، هنوز سر م

 های مالی» انفرميه «

           ماشين حساب  در دست؛

                 در رگ هايش دالر تزريق می آنند؛

 !                                 تا خون، سريع تر جاری شود

 ....و

     ماشين های بسته بندی،

                            ــ در دلتا ــ

                 پرشتاب                    

 !                                            خون به بازار می فرستند

 بين اربابان، 

 !      بر سر تقسيم گوشت، دعواست

 )1992قصيدۀ بلند هستی ــ ...                       (شتر،   ـــ  هنوز سرمی آوبد

 

   اين همه، پی آمدهای زمانی بود آه مسكو، در افغانستان، پا، جای پای واشنگتن، در ويتنام، گذاشته 
بود؛ بی آن آه حضور غرب را و همسايگان نگران از وقايع افغانستان را،آه متحدان استراتژيك 
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ساب واشنگتن بودند، در حمايت جنگ جويان ضد انقالب وبازماندگان سنتی حكومت آابل، به ح
 آه با آارگردانی واشنگتن و ناتوــ  مسكو، جای آن آه سرنوشت انقالب ضد سلطنت ايران راــ. بياورد

داشت با شتاب، به سراشيب تلۀ ارتجاع و سّنت،می غلتيد؛ زير ذّره بين بگذارد، در پاسخ به حرآت 
نستان شده بود؛ واشنگتن در ايران، به دعوت حكومت انقالبی آابل،مستقيم وارد جنگ داخلی افغا

شناسانده شد و توجيهی شد تا واشنگتن، سراسرمنطقۀ » اشغال نظامی«ورودی آه بالفاصله، درجهان 
در واقع، جنگ داخلی افغانستان، . مسلمان را، برای دفاع از يك آشورمسلمان اشغال شده، بسيج آند

الی وتسليحاتی و داوطلبان ،و سيل آمك های م»القاعده«. زورآزمايی تمام عيار واشنگتن و مسكو بود
اسالم آباد،آه . جهاد، از عربستان و آرانه های جنوبی خليج فارس تا آفريقا،به افغانستان روانه شدند

» پشتو«با آابل مرافعۀ ارضی داشت و زير چتر آمك های امريكا بود؛در بسيج قبايل پاآستانی 
ی وبعد ايران اسالمی،در تسهيل عبور آاال وتأمين راه های انتقال آمك به مجاهدان،و نيزايران سلطنت

،با تعلق قومی به قبايل »طالبان«.  و افراد،برای پيوستن به مجاهد ها،پل های ارتباطی بودند
» هزاره جات«سران قبيله يی و سران قومی . ،به القاعده،گره خورد»وّهابی«پشتو،وتعلق به مذهب 

  .نيز ارتباط منّظم با مأموران آمريكايی داشتند

      دهسال حضور دفاعی ارتش سرخ در حمايت از حكومت انقالبی آابل، در سرزمينی آه جمعيت 
 درصد،روستايی داشت، توأم بابسيجی 70 درصد ايلی و آوچ گر و 10 درصد بود و 20شهری آن، 

آه در خط مذهبی،برای جهاد با دشمن اسالم، لحظه يی در قلمرواسالمی، فراموش نمی شد و آشتی 
 مهمات و اسلحه، آه از راه دريا و بنادر خليج عمان،پنهانی به افغانستان می رسيد؛ اعتماد به های

 . گرفت» آرملين«نفس را از 

يا بايد جنگ سرنوشت ساز را :       رهبری حزب آمونيست روسيه، دو راه بيشتر پيش رو، نداشت
ن بود؛ يا بايد، شكست را می پذيرفت و  انتخاب می آرد؛ آه استقبال ازپايان تمدن انسان، بر پهنۀ زمي

ولی نظام سرمايه، به عهدی آه با . و مسكو، دومی را برگزيد. هزينۀ سنگين آن را می پرداخت
ارتش سرخ آه از افغانستان بيرون رفت، دولت برخاسته ازانقالب، .  آرملين داشت،پايدار نماند

سالۀ نو شدن فرهنگی و اجتماعی، قبايل سقوط آرد؛ ودست آوردهای صد» مجاهدان«زيرچكمۀ 
نسل جوان شهری، راه .وسازندگی مّلی، آه اندك اندك و به دشواری گرد آمده بود،يك جا نابود شد

آابل . و جمعيت روستايی، برای نان و آار، به آشورهای همسايه پناه برد. گريز به خارج را برگزيد
، به »مجاهدان« طالبان،در جنگ با باقی القاعده، با پيروزی. بين رقيبان قدرت دست به دست شد

و، ــ همان طور آه در ايران ــ فاتحان . نزديك شد» امارت اسالمی نمونه«رؤيای تأسيس نخستين
 .آابل،خيلی زود، به روی حامی خود ايستادند

      حادثۀ انفجار آسمانخراش های نيويورك، و مقر پنتاگون، در آمريكا،ناگهان به رؤيای خوش 
سال پس از سقوط مسكو،آشكار شد قدرت عظيم و 20. فظه آاران، دراوج اقتدار آنها، پايان دادنومحا

بااعالم » بوش پسر«واآنش تند . جهانگير آمريكاهم زيربنايی شكننده و در آستانۀ انفجار دارد
، و تهديد حاشيه يی »پيشگيرانه«آغازجنگ صليبی جديد ومعرفی سه محور شرارت، و جنگ های 

، و پشتيبانی از مجاهدان افغانی درگير »امارت افغانستان« مسكو، هم زمان با فرمان حمله به پكن و
نو محافظه آاران، برنامۀ تغيير . با طالبان، نشان می داد؛ جهان در آستانۀ جنگ عالمگير ايستاده است

بوش « پيش، سال20جهانی آه »نظم نو«آسيا و شمال آفريقا را، در اجرای طرح » ژئوپليتيك«وسيع 
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و حمله به عراق،در » جنگ پيشگيرانه«اعالم آرده بود، با اعالم » جنگ خليج فارس«در» پدر
 .دستور روز قرار دادند

بحران مالی، آه تالش های جنگی نومحافظه آاران  در خدمت مهار آن » سونامی«      اّما، 
ايگاه آن، سراسر جهان است،درهم بود،منتظر نماند و سيستم مالی پيچيده و هفت توی آمريكا را آه پ

سونامی بحران، به يكه تازی . سرمايه ،بحران آمريكا، جهانگير شد» متروپل«آوبيد؛ وبا فروريختن 
سياسی واشنگتن درعرصۀ بين المللی ــ آه به تدريج ناظران اروپايی راهم نگران ساخته بودــ پايان 

و باز بحران اقتصادی است آه . ا هم غرق آردولی، آسيب آن، اروپا و سراسر جهان وابسته ر. داد
 .  سرمايه، به آسيا، پيوند خورده است»  متروپل«و عبور از آن، با انتقال . باقی و برجاست

 

 با هيچ يك از جنايات ضد ه، يكه تازی های آمريكا، به ملل جهان رسيداز سال، 60ی آه طی آسيب     
 سازمان«سرمايه، از لندن، به نيويورك، استقرار » تروپلم«انتقال .  مقايسه نيستتاريخ،قابلبشری 
  آمريكا را درعملنيويورك،، وبه موازات آن، تأسيس نهادهای مالی مديريت اقتصاد جهانی، در »ملل
 ی ويرانه ازجنگ،ودرآاماروپا. جهان ارتقاء داد،وامپراتوری اجرائی ادارۀ ميراث استعمارنيرویبه 

خأل ناتوانی دولت های آمريكا،ت، وپرداخی نوسازبه » رح مارشالط« با،انقالب های ضدسرمايه
پيمان ناتو، اروپا را دنبالۀ .باحضورخود پرآرد آفريقا،اروپا را، از بازگشت به مستعمرات آسيا و 

 حزب آمونيست وسازمان های سال ها، جنگی پنتاگون، از مديترانه، ناوگان. نظامی آمريكاساخت
 . رانشانه گرفت ايتالياآارگری نيرومند 

ی فرانسه از ستاد گيررا به آناره » ژنرال دوگل« مديريت نظامی آمريكا، براروپا،تحميل      
واشنگتن، آه )  يافتادامه   نيكال سارآوزی، آه تا رياست جمهوری(فرماندهی ناتو، واداشت 

انی عليه رئيس  تالفی، موجی جهبهدرآارترويج نفی سياست مستقل ملی،در روابط سياسی ملل بود، 
شگفت تر اين آه،دولت نژاد پرست . ی شدمجمهوری فرانسه به راه انداخت آه چندين سال دنبال 

 ها،عضو سازمان ملل بود و زير چتر آمريكا،و سالآفريقای جنوبی، با آسب استقالل از بريتانيا، 
حكومت اسراييل  سال است از 60همين حمايت ، ! ی دادمانگليس، سياست تبعيض نژادی را ادامه 

 ولی از روز اول تأسيس، به تجاوز و آشتارو آواره است،  متولد شده مللدر سازماند، آه شومی 
ۀ سابق انگليس، آمربسته است؛ و با چندين جنگ منطقه يی، نه مستعمرسازی چندين ميليون فلسطينی 

آرده است؛ وهربار  شدۀ فلسطينی ها، آه سرزمين آشورهای ديگر راهم تصرف شناختهتنها سرزمين 
 ضد بشری اين فرزند پيوند نظام فجايع و ازجنايات بی قيد وشرط به تنهايی، به حمايت آمريكا،

 .  سرمايه در نيويورك، برخاسته است

سرمايۀ  « درخدمت حمايتگری رابايد دربافت قدرت درآمريكا،جست؛ آمريكايی آه رازاين      
استقرار هرچه وسيع تر نظام نو : را نشانه گرفته استدو هدف است؛ودر مسير اين خدمت، »جهانی

قانون نانوشتۀ رقابت،و . ( استعماری با جلوه های گوناگون آن ــ دست اندازی به حريم اردوی سرمايه
پيمان ناتو، با تكيه  استفادۀ ابزاری، از سازمان ملل، بانك جهانی، صندوق بين المللی پول،). بازارآزاد

اطات، حضور نظامی و مالی واشنگتن را در پيكار پيدا و پنهان نظام سرمايه در به شبكۀ جهانی ارتب
در آارنامۀ سياسی واشنگتن، بعد از جنگ جهانی دوم، . آسيا و آفريقا، و اروپا توجيه آرده است

توطئۀ جنگ های داخلی، سرآوب مقاومتها، آودتاها، تجزيۀ آشورها، حمايت از حكومتگران جنايت 
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اين اشاره : بر سر تصرف منابع ، يا موقع استراتژيك آشورها،موضوع آتاب هاست آار و غاصب، 
بس، آه هرجا، سلطۀ استعماری انگليس يا دولت اروپايی ديگر،برچيده شد، هم زمان،به اشغال 

 . امريكا، درآمد

ر جوامع د» انديشۀ پان اسالميسم «19        دربحبوحۀ استيالی غرب بر آسيا و آفريقا، در پايان سدۀ
،با تأسيس آشور اسراييل 20اسالمی، به عنوان واآنش دفاعی،رواج يافت؛ و در نيمۀ دوم سدۀ
واآنش دفاعی منطقه،در قالب . باخصلتی تهاجمی، در قلب جهان عرب،منطقه به سختی ناآرام شد

مده در مصر، ارتش به پادشاهیِ برآ. به سرعت، منشأ انقالب های منطقه يی گرديد»  پان عربيسم«
درسوريه » ناسيونال ـ سوسياليستی«با نمايش » حزب بعث«و . از حمايت ديرين انگليس، پايان داد 

بساط حكومت شاهی وابسته به حمايت لندن را » ژنرال قاسم« درعراق،.حكومت رابه دست گرفت
قه، دراوج هيجان ضد استعماری منط.بود،بی اعتبارساخت» ناتو«راآه شاخۀ » پاآت بغداد«و. برچيد

جمهوری متحدمصر و سوريه وليبی، اعالم شد؛ و آرمان تأسيس اتحاد جمهوری های عربی، مطرح 
اتحاد عربی سه . آرمانی آه اساس زيربنايی نداشت و تنها واآنشی به سياست جديد غرب بود. گرديد

. جمهوری، روی آاغذ ماند؛ و اختالف برسر رهبری جهان عرب،جای جمهوری های متحد را گرفت
ال ها طول آشيد، تا در رقابت شرق و غرب، واشنگتن، توانست بر سرآشی های مقاومت ،در س

و دولت های عرب رامهار آند؛ اين زمان، . جهان عرب، با حربۀ مبارزه با آمونيسم، مسلط شود
 مرداد، سرآوب آرده 28درايران هم مبارزۀ ملی، با استيالی استعماری انگليس را،با آودتای نظامی 

 .بود

و جهان نا آرام عرب، و » اتحاد شوروی«      ايران ما، به گناه موقع استراتژيك استثنايی،بين 
واشنگتن، با جنگ . حضوردرآانون منابع نفت منطقه، از نخستين آماج های هجوم واشنگتن بود

بع نفت، در اوج مبارزۀ ملی ايران، با سياست استعماری انگليس بر سر منا. جهانی دوم، به ايران آمد
واشنگتن، با تظاهر به دوستی ايران، وارد ماجرا شد؛ و سرانجام، با چماق آودتا، دولت ضد استعمار 

روی » بريتيش پترليوم«ايران راساقط آرد وسلطنتی را آه لندن درآغاز قرن برای خدمت به آمپانی 
 را هفت خواهر »بريتيش پتروليوم«آار آورده بود، زيرچتر خود، به قدرت باز گرداند و جای 

 سال،ديكتاتوری شاه دست نشانده را سرپوش 25گرفتندو واشنگتن،» آنسرسيوم «نفتی،باهم، در
حضور نظامی و اقتصادی خود در ايران ساخت؛ روزی هم آه بيماری اورا دانست، به جست وجوی 

 .حكومت جانشين وی پرداخت

و سلطنت، ديگر در ايران جايی . سيده بود،در ايران  به اوج ر       اين زمانی بود آه نارضايی ملی
درسا ل های اول پاشنۀ آهنين،ــ آه ازروز نخست، به زوال روشنفكران و جنبش روشنگری، . نداشت

آمربسته بود ــ با احكام تيرباران دادگاه های نظامی،هرنوع آزادی انديشه را از ايران زدود؛ سال های 
سيستم آمريكايی . بود آه جرم شان خواندن آتاب بودبعد، زندان های شاه، از جوانانی پرشده 

نارضايی ملی، راه . شاه، رابطۀ جامعه،را با تاريخ صدسال اخيرآشور، قطع آرده بود» امنيت«
در اوج فضای انقالبی ايران، آه همه به برچيدن . جنبش های چريكی را به روی جوانان گشود
، سفيرجديد آمريكا،به »سوليوان«ها، وآارگاهها بود؛سلطنت می انديشيدند، و آانون انقالب، دانشگاه

. ميزان تعلق مذهبی زائران امام رااندازه بگيرد»حرم امام رضا«ايران آمد وبه مشهد رفت تادر
، امكان انحراف راه انقالب ايران را، به آوره راه مذهبی،به »زيارت«واوبود آه پس از باز گشت از

 . واشنگتن، گزارش داد
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ن ترتيب، مردی آه دررأس حرآتی تروريستی، قرار داشت، و از ارتجاعی ترين موضع،       به اي
حرآت می آرد؛ و به عراق تبعيد شده بود، با آارنامۀ سی سالۀ  ترور فرهنگی و سياسی، نامزد 

تمام  تب عصيان، چندان باال گرفته بود آه فضای انقالبی،. جانشينی شاه، شد و در پاريس اقامت آرد 
،حكومت قانون و 23، حضورداشت؛ و درسال »آسروی«آه درماجرای قتل :  وی را سوابق

وزارت عدليه، وزارت معارف و امر «می خواست » شاه جوان«مشروطه را رد می آرد و از
بسپارد آه در حوزۀ تخصص روحانيان است، و خودبا » روحانّيت«مطبوعات و تبليغات آشور را به 

و دستۀ چند نفری او ، ناظريك » نواب صفوی«در پشت ؛ و »خاطر آسوده، سلطنت آند
تروردانشگاهی ، وبعد ترور هژير، رزم آرا،و چند ترور ناآام، وپس از تأسيس هيأت مؤتلفه،پشت 

  و عليه اصالحات ارضی، و حق رأی زنان در انتخابات، اعالميه می داد؛. ترور حسنعلی منصور بود
جنايات شيخ فضل اهللا نوری را در انقالب مشروطه نمی تدريس می آرد؛ » واليت فقيه«ودرنجف ،

، با تأييد روحانيت نجف به دار آويخته بودند؛ شهيدمی ناميد؛ »مفسد فی االرض«ديد،واورا آه به نام
 .  شد وبا چشمان بسته، تسليم رهبری وی. به فراموشی سپرده بود

روستايی رهاشده ازاصالحات ارضی       اين، بازار نبود ــ آه زيرسقف بسته زندگی می آند ــ 
نبودــ آه به  حاشيۀ شهرها پناه آورده است ــ دانشگاهها، روشنفكران بودند؛ و فضای فرهنگی بود، 

و ديگران راهم به دنبال خود آشيد و . آه ناگهان درطلسم جادوی شبكۀ عظيم تبليغات غرب غرق شد
 ديو مجّسم را درغرب، فرشتۀ رحمت آرده ، يك»لولوی آمونيسم«. تسليم نمايش های ارتجاعی آرد

و تار ريشش را،الی صفحات ! ودر تهران، مردم تصويرش را در ماه به هم نشان می دادند. بود
 !، می يافتند»بقره«سورۀ 

      اين چشم بندی سياسی، حتی مدعيان آمونيستی را به دامن مردی انداخت آه يك شبكۀ 
و به تهران آه رسيد، بی . يكاره و فرصت طلب در پی داشتتروريستی، و هزاران مال و آخوند ب

اعتنابه جمعيت ميليونی آه به استقبالش آمده بود؛ و به دانشگاه، آه پرچم مبارزه را افراشته 
پدران ما چه حق «: بود،ازآنجاگذشت وروانۀ گورستان شدآه چندفرسنگ دورتربودتاازمردگان بپرسد

مردم را دعوت آرد تا سنت » بهشت زهرا «و ازهمان . » نويسند؟داشتند آه برای ما قانون اساسی ب
 !های مذهبی روضه خوانی و هيأت های عزاداری را تازه آنند

اتحاد جماهير «بود آه واشنگتن،در صدد بود گردمرزهای آسيايی » آمربندسبز«      ايران،بخشی از
حانيان تهران و قم، در انتخاب ايران  مرداد، و ايجاد رابطه با رو28تجربۀ آودتای . ببندد»  شوروی

با پاره يی از دانشجويان ايرانی در آمريكا، و » سيا«ــ با شرايطی آه پيش آمده بود ــ و پيوند های 
فرستاده های آمريكا، در . اروپا، انتقال قدرت شاه به روحانيت را در دستور آار غرب قرار داد

آمد و رفت . را حفظ خواهد آرد» امنيت چاه های نفت«اطمينان يافتند آه » رهبرآينده« پاريس، از
، معاون فرماندهی ناتو، به تهران، آه چند روز از شاه هم پنهان مانده بود، تكليف »ژنرال هايزر«

و ديدارهای پنهانی مقامات آمريكايی با آيت اهللا بهشتی، و . ارتش ايران را در حوادث بعدی،معّين آرد
، مسير آيندۀ » رهبر«  به عنوان اعضای شورای انقالبِ مورد تأييد يكی از اعضای نهضت آزادی،

 . وقايع را نشان داد

     در حالی آه در خيابان های تهران و دانشگاه ها، و مراآز آارگری، و اجتماعات سياسی، از 
آزادی های سياسی ، حقوق مردم و استقالل،بحث می شد، و اعتصاب های عمومی، از آارخانه ها و 
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 دسته های پراآندۀ  نشگاه ها، به وزارت خانه ها و ادارات و مطبوعات آشيده بود؛ ناگهان سرو آلۀدا
در تظاهرات » حزب فقط حزب اهللا ــ رهبر فقط روح اهللا«و چماق به دست با شعار » لومپن«

را آميته های مساجد، جای آميته های محلی انقالب . عمومی، پيدا شد آه ابتدا،آسی به جّد نگرفت
در شورای انقالب، و دادگاه های انقالب، . ، ستاد آنها شد»آميتۀ مدرسۀ سپهساالر « گرفتند و

و سران هردو، از محارم . بود» جامعۀ روحانيت مبارز«و»  هيأت مؤتلفه«سررشته به دست 
انقالب ايران با اين . بودند؛ و عرصۀ بسيج نيرو شان، به طور سنتی، ميدان بارفروش ها» رهبر«
و برنامه،حذف  نيروهای انقالبی، رادر تمام عرصه ها، . شد» مالخور«وطئۀ از پيش طراحی شده،ت

اقامتگاه (هم زمان با تشكيل دادگاه  بربام مدرسۀ رفاه،. آغازآرد؛ تيم امام،به انقالب انگ آخوندی زد
يم شاه، ، برای دستگيرشدگان رژ»قاضی های خودروی انقالب«آه!) رهبر، آه حاال امام شده بود

برق آسا حكم مرگ می دادند و در دم اجرا می آردند؛ مزدوران مساجد، به نام پاسدار انقالب، در 
خيابان ها و خانه گردی های شبانروزی، مخالفان استقرار حكومت دينی را، بی محاآمه ازپا در می 

 با سنگ و چماق به تظاهرات اعتراضی زنان،. و به روی زنان بی روسری، اسيد می پاشيدند.آوردند
 . ترور اجتماعی، جانشين اختناق آريا مهری شده بود. و زنجير، حمله می آردند

از نمايندگان اعزامی » بيعت گرفتن« به تمشيت امر) به رسم دينی(در قم،» امام«     درحالی آه
. شهرهای سراسر آشورسرگرم بود، درتهران، برنامۀ استقرارمال ها در حكومت، پيش می رفت

، درمقام نخست وزيردولت موقت ، مظلمۀ رفراندمی را به گردن گرفت آه »نهضت آزادی«رصد
در وضعی آه سلطنت با » سلطنت يا جمهوری اسالمی؟«:سؤال رفراندم اين بود. نداشت پايگاه حقوقی

انقالب مردم، برچيده شده بود ــ  جمهوری اسالمی هم، حتی برای خواص، ترآيبی ناشناخته و 
ود؛ پرسيدن از مردمی آه يكی را با جنگ دفع آرده بودند، و از دومی، هيچ نمی دانستند، نامفهوم ب

به يقين، رهبران نهضت آزادی هم ،آن زمان در بارۀ رژيمی به نام . يك خدعه بود تا نظرسنجی
رهبر بعدها گفت ). البته امروز ديگر همه چيز را می دانند . ( جمهوری اسالمی، چيزی نمی دانستند 

 ـــ   !خدعه در اسالم جايز است 

 .رفراندم، معنا نداشت.        پس ازرفتن شاه، در قدم اول، بايد مجلس مؤسسان دعوت می شد

مساجد،آامل شده بود، خبری منتشر » آميته های انقالب«      در ارديبهشت، آه ديگر سازماندهی 
.  پارس و در علی آباد قم، دائر شده استبرای آموزش پاسداران انقالب، دو پايگاه در تهران«:شد آه 

از قديم ترين ياران رهبر (» حاجی عراقی«است و » آية اهللا الهوتی«فرمانده قرارگاه تهران پارس، 
در آنار آميته ها، و مستقل از دادگستری، دادگاه . » .مسؤول مالی قرارگاه است) وعضو هيأت مؤتلفه

ای انقالب، روييده بود آه جای قاضی، مالئی آه در های انقالب، به دستور رهبر و تصويب شور
عنان زندگی مردم ، . آموزش دينی داشت؛ در اين دادگاه ها، قضاوت می آرد» سطح«حوزه، تاحد 

به موازات تصرف تمام ارآان حكومتی در آشور، . همه جا در دست پاسدارآميته و قاضی انقالب بود
تيم امام،آشكارا، .  قدم سرگرم سازمان دهی مستقل بودو مستقل از دولت موقت، تيم امام، قدم به

 .بود» صدور انقالب اسالمی«دررؤيای 

از مالها و » مجلس خبرگان«      سرانجام، جای مجلس مؤسسان، برای تدوين قانون اساسی، 
» حقوق اساسی«و» فقاهت شيعی«حقوقدانانی آه با آنها همراه بودند، تشكيل شد و معجونی از 

ه در آن، اصول حقوق اساسی ، زيور و پيرايۀ انشايی، برای آراستن تبيين حكومت فقاهت پرداخت،آ
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حكومت الهی وواليت «چون وصلۀ ناجوری بين تضاد و تعارض»انقالب شكوهمندمردم«و.شيعی شد
 143از جمله با آن آه در اصل . ، باآزادی، حاآميت مردم، وحقوق انسانی،جا گرفت»فقيه

ارتش جمهوری «به عهدۀ » ستقالل وتماميت ارضی ونظام جمهوری اسالمیپاسداری ازا«قانون،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی آه «:، تصريح شده است150گذارده شده بود، در اصل » اسالمی ايران

در نخستين روزهای پيروزی اين انقالب، تشكيل شد،برای ادامۀ نقش خود در نگهبانی ازانقالب و 
اما، دادگاه های انقالب را آه تا امروز، همچنان شريك جنايات . ».ا می مانددستاوردهای آن، پابرج

سپرده شد آه نمايندۀ ولی » قاضی القضاة«دادگستری، به . سپاه، مانده است به عمد، مسكوت گذاشت
و شرعی آردن قوانين، يعنی جواز عمل به رساله های فقهی مال ها، آه از صدسال پيش . فقيه است

 . نون،متروك شده بود، پايۀ قضاوت قرارگرفتدر حوزۀ  قا

آه به » صدام«اما،.       اگر حملۀ عراق به ياری رهبر، نيامده بود، راهش به بن بست می رسيد
حمله يی آه . به ايران حمله آرد» قادسيه«جنگ نياز داشت، با وسوسۀ آمريكا، و شعار نژادپرستانۀ 

 های نفتی خليج فارس را هم در اختيار غرب گذارد، آه وآليد خزانۀ درآمد. شد» نعمت«برای امام 
حتی در زمان جنگ، باند امام، لحظه يی از .  برای رهابی از بحران، به جنگ منطقه يی نياز داشت

جنگ هشت ساله، ايران را ويران ساخت؛ اما،زير پای امام و . سرآوب مخالفان داخلی، غافل نبود
اعالن آتش بس،امام، فرمان آشتارجمعی زندانيان سياسی را هنگامی آه پس از. يارانش، محكم شد

 !داد، به تعبيری، شايد نشان خشم او ازپايان جنگ بود

 روحانيت توجه خاص  و تا زنده بود، به سازماندهی.      ايجاد خالفت شيعه، در افق ديد امام بود
ل گرفته بود، اعتمادآامل آه برای حمايت او، در زمان شاه،شك» جامعۀ روحانيت مبارز«به . داشت
و همين جامعه بود . بعدازاشغال سفارت آمريكا،ازتشكيل جامعۀ روحانيان مبارز،حمايت آرد. نداشت

، دولت اصالحات را تشكيل داد، »رفسنجانی«و » خامنه يی«آه پس از دوره های رياست جمهوری 
ی سياسی روييده از رژيم، رو و به همزيستی با سازمان ها. و آوشيد از تب تروريستی نظام، بكاهد

و بر . ولی حتی در دورۀ اصالحات، تروريسم حكومتی، در خارج و داخل، فّعال ماند.  آورد
 . ، دامن زد»خودی«دودستگی قدرت، تا حد دشمنی با 

و آنچه فرصت .      جای بحث نيست آه در تمام جنايات حكومت، جواز، از باال، صادر می شد
رادر قدرت فراهم آورد، افشا واعالن نام سران رژيم، درترورهای » گروه اصالحات«حضور

وزارت اطالعات، آه با هدايت يك افسر ايرانی، از روی . خارجی،از جانب دادگاه های اروپايی بود
تشكيالت امنيتی آلمان نازی، ساخته شد، شبكۀ ترور مجهزی ترتيب داده بودآه درداخل وخارج فعال 

» خاتمی«يش، به نام قتل های زنجيره يی،در تهران با آغازرياست جمهوریبودوآخرين هنرنمايی ها
واآنش منفی رئيس جمهور، دربرخورد با اين ترورهای تكان دهنده، و ادامۀ تحقيق پرونده، . همراه شد

ولی خودآشی اضطراری زندانی، درآستانۀ باالرفتن پردۀ . ،انجاميد»سعيدامامی«به دستگيری
و سرآغاز جنگ قدرت، بين دو جناح حكومت . اعضای شبكه را، نجات داداسرارشبكۀ ترور،ديگر

مربوط بود، انتقام مرگ فجيع و خودخواستۀ سعيد امامی را » بيت خامنه يی«شبكۀ ترور،آه با . شد
ازاعضای سرشناس شبكۀ ترور،اآنون، نمايندۀ مجلس » حجة االسالم حسينيان«.گرفت» حجاريان«از 

دردستگاه »خلخالی«موجودی شبيه . است» احمدی نژاد«ئيس فراآسيون حامیاسالمی از تهران ، و ر
 .»امام راحل«
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      وظيفه و نقش سپاه، در رژيم واليت فقيه، حراست از مذهبی بودن حكومت، و دفاع از آاست 
حجة «اصفهان، در خدمت » جاهالن«يا » جوانمردان«الگوی سنتی آن، نقش . روحانیِ حاآم است

همين »آريامهر«درزمان .بود آه ادامه يافت » محمد شاه قاجار«دراصفهان دورۀ» یاالسالم شفت
با اين تفاوت . وجود داشت» طيب«وسران ميدان بارفروش ها، نظير » آية اهللا بهبهانی«رابطه بين 

آه وظيفۀ حراست سپاه،از يك شخص نيست؛ از يك آاست است آه در جامعه،به طبقۀ حاآم ارتقاء 
 .  ايددرسطح ارتش،هدفهای آاست روحانی رادنبال آنديافته است وب

. با آثار اجتماعی منفی آن.      انقالبی آه تكيه آالم رژيم مالهاست؛ برآشيدن آاست روحانی است
در مقامی آه .  نمايندگان مجلس، آفن پوش، درتاالر جلسۀ عمومی، رژه می روند ازبرآت اين انقالب،

بيشتر ازنمايندگان . ده نوحه می خواند و باقی عزاداری می آنندخاص قانون گذاری است،يك نماين
از برآت اين انقالب، طبقۀ آارگر .  ، تملق می گويند»رهبرعظيم الشأن« مجلس رضاشاهی، از 

آارخانه . ايران، آه در صف اول مبارزه با شاه بود، به تدريج، ازعرصۀ اقتصاد ايران رانده می شود
. اگر جايی آارخانۀ آوچكی هست، آارگرانش، ماه ها حقوق نگرفته اند. ها بی رونق يا تعطيل است

تالش . قانون آار، پس از چندين بار تغيير، باز زير فشار آارفرمايان، درانتظارتجديد نظراست
تجارت، آه ازروز . آارگران، برای تأسيس سنديكا، زندان و شكنجه و بيكاری به دنبال دارد

توليد » آمپرادور«يأت مؤتلفه سپرده شد، يك سر به اقتصاد وابسته و، درتهران به ه»امام«حضور
اگر جايی آارخانه يی ساخته شده، ماشين آالت آن، از صنايع برچيده شده . خارجی تبديل شده است

تجارت خارجی آه بيشتر روی چين تمرآز . دراروپاست آه جای خود را به تكنولوژی جديد داده اند
بازار، همان سقف بسته است آه بود؛ با تاريكی . است» هيأت مؤتلفه«دارد، در انحصار سران 

و حكومت طفيلی پرور، بيكاران را در بسيج، و در مساجد و مدارس علوم دينی جذب می آند .  بيشتر
 .تا از آمار بيكاری بكاهد

اآنون آردن آارگرايرانی، در فضای آار آرده ، با همان شدت، » مستضعف«      آنچه رژيم، برای 
دارد درفضای فرهنگ، به آار می برد، تا امر آموزش را از مهد آودك، تا دانشگاه،در تاريكی جهل 

 هزارطلبه، 35نيروی بسيج، درآمين مهد آودك ،دبستان،و دبيرستان است و. قرون وسطايی، بپوشاند
 حوزۀ قم، وزير علوم، آه برخالف نامش گويی از اعماق! برای آموزش دينی آنها روانه شده اند

 .!رابه دانشگاه ها بياورد» حوزۀ علميه«برخاسته است،وعده داده ،

. در تهران تأسيس شود» مداحی«قرار است دورۀ دوسالۀ آموزش » رونق علمی دين«      در مسير 
انواع فراموش . برای مداحان آشور، سمينار، ترتيب داد» رهبر عظيم الشأن«اين بعد از آن است آه 

 قديم مذهبی، ازنو، رواج يافته، و مأ موران ائمۀ مساجد ـ آه معموأل معّممند ـ  نظير شدۀ سنت های
مأمور ماليات، برای وصول هفتگی قسط سهم امام و خمس و زآات، به حجره ها، شرآت ها و آاسب 

پيشنماز برگزاری نماز در آارگاه ها،  مثل آارمندان، حقوق می .  های محل خود، مراجعه می آنند
به ارقام سرسام آور بودجۀ انجمن تبليغات اسالمی، آه يك شبكۀ اطالعاتی است، بودجۀ . دگير

و مدير بهشت زهرا، با ابداع گورهای سه طبقه، دنبال . مساجدآشور وامام جمعه ها راهم بايد افزود
 ! سود آوری تجارت در گورستان است

،هراندازه ،در رفاه فرصت های »ی به حكومتسپاه پاسدارانِ انقالبِ ارتقاءِ آاست روحان«      اما، 
استثنای شغلی باشد، جايی به بن بست تضادهای درونی قدرت می رسد؛ جايی آه هم اآنون رسيده 
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همين .انفجاری ازدرون . نوبت انفجارآن است ؛.خود رسيده است» انقالب«رژيم،به انتهای خط : است
حشيانۀ توأم با جنايات شنيع و فجيع عليه جناح آه آودتای انتخاباتی جناح محافظه آار،باسرآوب و

و اين آه بالفاصله، در سراسرآشور، حكومت . اصالح طلب، همراه شد، آغاز انفجار بود» خودی«
نظامی برقرارگرديد، و سپاه و بسيج و نيروی امنيتی و دستگاه قضائی، يك سال است، دست در دست 

ای سنگين روانۀ زندان می سازند، و غير خودی ها هم، خودی ها را باشكنجه و آزار و محكوميت ه
زودتر »  رهبران رژيم«: و خشونت همچنان ادامه دارد،نشان داد. را، به طناب دار می سپارند

سال از 200اين آاروان، : ولی . ازهمه، خطرسقوط راحس آرده،و به آخرين چاره،چنگ انداخته اند 
. سال به قهقرارفته است200ابزارامروزی، سال با توسل به 30طی .امروز دورافتاده است

ودرقدم اّول، اسب است آه . حتی،ديگرفيل تكنولوژی هسته يی هواآردن هم چارۀ مشكل رژيم نيست
 !سوار را به زمين می آوبد

 .     ايران، دچار التهاب های درونی رژيم است آه با مطالبات حرآت عمومی، فاصله دارد

 

 محافظه آاران، اعالم آردند و برايش خط استراتژيك، آشيدند، همچنان آه نو» خاورميانۀ بزرگ    «
مسألۀ فلسطين، با موضع ثابت اسراييل، آه فلسطينی ها رابه چشم : بستر حوادث ناگهانی است 

مستعمرۀ خود نگاه می آند،برای غرب در خاورنزديك ، زخمی  درمان ناپذير است آه سرنوشت 
در خليج فارس، آه اروپا، وآمريكا، توأمان، . به آن گره خورده استامنيت لبنان ، سوريه و اردن،

غّدۀ انفجاری آه در تونس سر بازآرد؛ مصر، . موضع گرفته اند، آرامش پيش از توفان، حاآم است
پشت پردۀ اين توفان ها، دست واشنگتن، . الجزيره، مراآش و يمن را هم نشانه گرفته است

می دهد، در محاسبۀ سياسی غرب،زمان يك سلسله جا به جايی های و سير وقايع، نشان . درآاراست
دامنۀ اين حابه جايی ها، تا حساس ترين نقطۀ . حكومتی، در نقشۀ خاورميانۀ بزرگ فرارسيده است

، و نفت » القاعده«سرزمينی آه . منطقه، برای آمريكا ــ عربستان و امارات ــ  هم  خواهد رسيد
واشنگتن، می خواهد بروقايعی آه درآمين اين آشورهاست، پيش دستی آند ؛ !  راتوأمان توليد می آند

چنان آه درعراق، آه طی سی سال، دوباربه مذبح دفاع از امنيت . اما نقش آمريكا، منفی خواهد بود
يا در افغانستان، تحت حمايت سازمان ملل واشغال .  اسراييل رفته است؛بحران سياسی، پابرجاست

 و ناتو، آه حكومت، به دنبال آشتی مجاهدان و طالبان،واستقرارمجدد نظام قبيله يی ارتش های آمريكا
و سرپيچی های گاه گاه رئيس جمهوری ، ونمايش اعتراض به حضور نيروهای خارجی در . است

شرايطی آه خود آنها، برای خروج از افغانستان، بی تابی می آنند، در جهت توجيه سازش های پشت 
 . برای آينده است" ران سابقجنگ ساال"پردۀ 

، رئيس جمهوری آمريكا، دربيابان، به ديدارشترچران بومی »جانسون«       درپاآستان،آه روزی، 
می رفت تا دوستی دو ملت را نشان دهد؛ بحران سياسی به جايی رسيده است آه امنيت از تمام 

رت بازگشت نظاميان را به شهرها، برخاسته؛ رواج ترورهای قومی و مذهبی،و جنگ داخلی، ضرو
، درقرارگاه خود در لندن، »ژنرال مشّرف«برنامه يی آه از ماه ها پيش، .  حكومت، توجيه می آند

 . برای اجرا، تدارك ديده است

» بی نظيربوتو«.      پيوند ديرسال حكومتگران پاآستان، با بريتانيا، تا امروز محكم باقی مانده است
و نظامی ها، آه . يد واشنگتن به اسالم آباد باز گردد؛ در لندن، زندگی می آردهم پيش از آن آه با تأي
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يك بار حكومت را با آشتن پدر وی، تصاحب آرده بودند، و بار دوم خود اورا از حكومت آنار زدند، 
پس از تحويل حكومت، به » ژنرال مشرف«و . خشم خود را از بازگشت وی، با ترور او نشان دادند

 . ظيربوتو، بار سفر لندن، بستهمسر بی ن

او، برای ساقط آردن .را هموار آرده است» مشرف«    ناتوانی های حكومت پاآستان،راه بازگشت 
دولت، تنها به پروانۀ واشنگتن، نياز دارد؛ آه در گرو مشكالت منطقۀغرب، و قلمرو ياغی 

چنان  آه . ی رودونقطۀ ضعف پنتاگون، دردست ارتش پاآستان به شمارم. است»وزيرستان«
 .هم به حوادث آنجا بستگی دارد» طالبان«و » جنگ ساالران افغان«سرنوشت تفاهم 

      ولی انتظار غرب ازبازآردن پای ناتو، به افغانستان ــ همانطورآه انتظار واشنگتن ــ ، فراتر 
سيای حضوراروپا، درافغانستان، راه گشايی به سوی آ: ازمسائل آابل و اسالم آباد است 

مرآزی،وآشورهای قلمرو اتحاد شوروی سابق بود و ترك نظامی اين آشور، از ارزش راه باز شده، 
اتحاديۀ اروپا هم، نظير آمريكا ،و مستقل ازآمريكا، برای خود از يادگار های اتحاد . چيزی آم نمی آند

اران،عالوه نو محافظه آ» خاورميانۀ بزرگ«و به اين ترتيب، . شوروی سابق، سهمی قائل است
برمسكو وپكن ــ در رابطۀ همجواری شان ــ واشنگتن و اتحاديۀ اروپا راهم به عرصۀ بازی تازه آغاز 

 .   شده ،آشانده است

 

    در عرصه يی به اين وسعت، و انباشته از حادثه های پيش بينی نشده، با تصويری آه از ساختار 
در خدمت غارت ثروت ملی، و » آاست مالها«سياسی و اجتماعی ايران، واستبداد سی و دوسالۀ 

آاست «زوال امنيت فردی و اجتماعی، در دست است، برای آيندۀ پس از سقوط  محتوم و نزديك 
 .بايد با احساس مسؤوليت بيشتر، انديشه آرد» مالها

 28/01/2011  رضا مرزبان  

****************************** 
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  )نی به محمد رضا شالگونیدر محکوميت افترای مصطفی مد (
مصطفی مدنی در مطلبی که برای ابراز تاسف از کناره گيری فرخ نگهداراز شورای عالی اتحاد      

 و خواهان ١جمهوريخواهان در پی تنش های مربوط به نامه نگهداربه سيد علی خامنه ای نوشته
 محمد رضا شالگونی را به وسط بازگشت وی به اين شورا شده است، بی هيچ ربطی به اين مسائل، پای

کشيده، ميان نامه فرخ نگهدار به خامنه ای ومقاله ای که شالگونی در تحليل وضعيت ايران نوشته 
 قرينه سازی کرده و شالگونی را مورد افترای بسيار سنگين سياسی و توهين های بيشرمانه ای ٢است

  .قرارداده است

 که درجهت خروج از بن بست سرکوب درجهت سرنگونی قرينه سازی ازتحليل سياسی شالگونی     
جمهوری اسالمی است و نامه فرخ نگهداربه خامنه ای واين دو نوشته را که گوئی ازيک جنس اند، 

  .درترازوی مقايسه گذاشتن، اگرازبی شعوری مفرط نباشد، ازشيطنتی مفرط است

همدست و همداستان رژيم جمهوری قرينه سازی ازمحمد رضا شالگونی و يک تبهکار سياسی و      
به من بگو دوست ات کيست تا ( " می نامد » دوست عزيزم آقای نگهدار »اسالمی که مدنی وی را 

به هر دوی آن ها، اهانتی نه فقط به شالگونی بلکه به » اين دو بزرگوار« و اطالق !") بگويم کيستی
او برای رهائی مردم ايران از شر رژيم همه انسان ها و نيروهای شرافتمند ديگری است که همچون 

  .غارت و جنايت، مبارزه کرده اند و می کنند

" در برابر جنبش مردم قرار گرفته، به ارتجاع تنه زده"مدنی به شالگونی افترا می زند که گويا او      
ر شرايط اين رژيم برای حفظ موجوديت خود د" و با ارائه اين تحليل که ) يعنی از آن جلو افتاده( 

کنونی جز تشديد سرکوب راه ديگری ندارد ، و اين چيزی است که اصالح طلبان جز از طريق 
« ، به رهبر جمهوری اسالمی "اعتراف به ورشکستگی پروژه خود نمی توانند به آن توجه کنند 

  . »شود اگر به رّويه سرکوب ادامه ندهيد، جنبش سبز فراگير و همگانی می« داده است که » رهنمود

  :قرينه سازی مدنی چنين است

اگر به روّيه سرکوب ادامه بدهيد جنبش سبز فراگير و : فرخ نگهدار در نامه به رهبر نوشته است      
همگانی می شود ، ولی شالگونی به رهبر رهنمود داده است که اگر به روّيه سرکوب ادامه ندهيد، 

  .شود جنبش سبز فراگير و همگانی می

الگوهای آقای «  پس از اين قرينه سازی جاعالنه و رذيالنه، به مقايسه می پردازد و می گويدمدنی      
است جوجه اشتراک فقط اين. نگهدار در مقايسه با فرامين آقای شالگونی، هنوز به انسانيت آغشته است

 يکی چاره !کنند اند و از سکوی قدرت به مردم نگاه می که هر دو آنها، گوئی در صف حکومت ايستاده
يعنی ( کار و مانع و رادع همگانی شدن جنبش مردم را در نرم کردن دستگاه سرکوب و ديگری 

مدنی پس از اين افترای کثيف به کسی که دو  .»بيند در صيقل دادن آن و خفه کردن مردم می) شالگونی
  :ناميده بود می نويسد» بزرگوار « سطر باالتر او را 

  از بزرگی جرم نمی کاهدحقارِت مجرم
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[ در بهبوحه. اندازد ار انسان را به ياد حرفهای آقای پرويز نيکخواه میآقای شالگونی بی اختي« 
او ". هيچ راهی جز سرکوب اين جنبش وجود ندارد: "گفت سالهای انقالب او خطاب به شاه می [بحبوحه

نيکخواه به شاه ". کند هرگونه عقب نيشينی در مقابل جنبش مردم، آنرا جری تر می: "تاکيد داشت
و باالخره در . »رود  خرداد خفه نکنيد، سلطنت از ميان می١۵نبش مردم راهمانند اگر ج: گفت می

ها را  اين سخن« : به خامنه ای که از زبان شالگونی جعل کرده است، می نويسد» رهنمود « ارتباط با 
  . »اند مردم فقط از زبان سرداران سپاه و بسيج شنيده

 فرخ نگهدار عوضی گرفته است که برای شکوفائی اش» دوست عزيز« مدنی شالگونی را با      
پاسداران را به  «  » :جمهوری اسالمی با دستگاه سرکوب خمينی همکاری می کرد و شعار می داد

  !  »سالح سنگين مجهز کنيد

چه چيزی سبب شده است که مصطفی مدنی به چنين افترائی دست بزند و اين اهانت ها را بکند؟ آيا      
 شورای -اقليت  » و» اتحاد فدائی «او از اين که شالگونی مذاکرات وحدت راه کارگر با زخم کهنهٔ 

را، که مدنی نماينده اين دومی بود، بر هم زد و گفت اين ها به سوسياليسم اعتقاد ندارند، دهان » عالی
 نمی تواند  بيست سالی از آن ماجرا گذشته است و دليل اين افترا و توهينات–باز کرده است؟ پانزده 
  .تنها کينهٔ ديرينه باشد

آيا کودنی مدنی تا آن اندازه است که حرف روشن و شفاف شالگونی را نفهميده است؟ بفرض که      
 آيا او محمد – که ابدًا چنين نيست –يک جمله شالگونی با کم دقتی نوشته شده و جای تفسير می داشت 

بدهد که اگر ابهامی در جمله هست، از انشای نوشته رضا شالگونی را آنهمه نمی شناخت که تشخيص 
می تواند باشد و شالگونی سخنگوی سرداران سپاه و بسيج، و رهنمود دهنده به خامنه ای برای سرکوب 
جنبش مردم نيست؟ يا حقيقت اين است که چون شالگونی را خوب می شناسد و از خوشنامی او بعنوان 

نيم قرن در سنگر مردم و بر عليه دو نظام شاهنشاهی و اسالمی يک کمونيست و مبارزی که نزديک به 
جنگيده است با خبر است، دست به چنين کاری زده است؟ به نظر می رسد مدنی مخاطبان اش را مشتی 

  .احمق بی خبر از دنيا می داند که نه گذشته و حال او را می شناسند و نه مال محمد رضا شالگونی را

نظور شالگونی را خيلی هم خوب فهميده ولی آن را آگاهانه وپليدانه بصورت يک مدنی نوشته و م     
اين اقدام کثيف اگر تنها ناشی از رذالت و پلشتی مرتکِب آن . افترای سياسی شنيع تحريف کرده است

نباشد، بايد احتمال توطئه ای برای يک خرابکاری سياسی در پشت آن را داد و نسبت به آن هوشيار 
شته مدنی نشان می دهد که محرک اين اتهامات، انتقاد شالگونی از اصالح طلبان و رهبران نو. بود

  .ی می زند»سبز« رنگ اين سياهکاری، آشکارا به . جنبش سبز و ورشکسته دانستن پروژه آن ها است

م کردن بايد با اعالم انزجار و محکو. در برابر افترائات و توهين های مدنی نمی توان ساکت ماند     
، محکم و بی تزلزل توی دهان اين مفتری "رجويانی" و توهين های " کيهانی" قاطعانه اين شيوه های 

اما محکوم کردن کافی نيست . و اهانتگر بی اصول و اخالق زد و او را بر سرجای نازل خود اش نشاند
از جمله در فضای و نيروهای چپ و انقالبی و سرنگونی طلبان دموکرات و مردمی بايد همه جا و 

ارتباطات مجازی، مراقب چنين عناصری باشند و در برابر توطئه ها برای خرابکاری سياسی عليه 
  .مخالفان چپ و دموکراِت جمهوری اسالمی هشياری نشان دهند

  2011 فوريه ٢ ۶  شهاب برهان

****************************** 
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ای که از مخالفين دايی خود  اهللا خامنه هرزاده آيت، خوا)تهرانی(دکتر محمود مرادخانی    
پسر شيخ . شود، امروز به نامه سرگشاده دکتر سروش واکنش نشان داد محسوب می

: پرسد از سروش می» فکری مذهبی روشن«علی تهرانی، ضمن زير سوال بردن 
تنها پرسم چرا امثال شـما ظلم رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را  همواره از خود می«

های رفته بر ديگران در طی سی و دو سال عمر  بينيد؟ مگر ظلم امروز به اين وضوح می
 »نبودند؟  اند، ظلم  گی شما بوده بارجمهوری اسالمی، که خارج از محدوده خانواد نکبت

 :إستمتن نامه دکتر محمود مرادخانی که به خودنويس ارسال شده به شرح زير 

  جناب آقای عبدالکريم سروش

بسيار مسرورم که باالخره شما و امثال شما به ماهيت خبيث سردمداران رژيم جمهوری اسالمی      
چه خوب که پس از انتظارها، خواست ما بر شديد الحن شدن . نامه اخير شما را خواندم. واقف آمديد

 .های شما تا مقداری برآورده شد نوشته

اش را به باد انتـقاد  های بازمانده های خـمينی و سـپس نـوچه ها و آدم کشی طلبی آن موقع که ما جنـگ     
داديم ، تنها بوديـم و امثال شـما در جبـهه مقابل هنوز به فرهنگ خرافات به قول خودتان  قـرار می

 .کافرپرور حضرات اعتقاد داشـتيد

 که به آنها شما توجه در اين مختصر می خواستم تنهـا به دو نکته خالصه وار اشاره کنم و اميدوارم     
 .و تفکر عميق بنماييد

پرسم چرا امثال شـما ظلم رژيم جنايتکار جمهوری  نکته يکم اين اسـت که همواره از خود می     
بينيد؟ مگر ظلمهای رفته بر ديگران در طی سی و دو سال  اسالمی را تنها امروز به اين وضوح می

 اند، ظلم نبودند؟ حدوده خانواده گی شما بودهعمر نکبت بارجمهوری اسالمی، که خارج از م

رود ، او  گناهش به زندان وکيل آباد مشهد می هنگامی که ثريا مهريزی برای خبرگيری از شوهر بی     
بسياری در خواب خوش و اما .  بود١٣۵٩سال . گيرند و به همراه شوهرش اعدام می کنند  را نيز می

ای در جريان بود ولی  علی خامنه. ، هر آنچه را توانستيم انجام داديمما، هر چند که از خانواده ما نبود
اگر : در موردش گفت) ۵٧قبل از انقالب (ای  ای در جلسه قاسم فردی بود که علی خامنه! هيچ نکرد

هم ثريا را و هم شوهرش قاسم را علی خامنه ای شکنجه کرد و ! دختر می داشتم به قاسم می دادم
 .کشـت

اند، بسياری باز   که دانستيم که سينما رکس آبادان را برای اسالم و برای خدا به آتش کشيدههنگامی     
هم در خواب بودند و نديدند و نشنيدند، ولی ما بوديم و فرياد برآورديم، هر چند فرياد ما آنزمان جيغی 

های بسياری  ام هنگ و.... و ! گرا بود تنها در اقيانوس سکوت به اصطالح روشنفکران اکثرا مذهب
 .توان برشمرد ديگر را می

 من در مذهب و مخصوصا در اسالمباور
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ای کنم به جمله زيبا و بسيار درست ديپلمات جدا شده از رژيم،  نکته دوم اينکه مناسب است اشاره      
آيا زمان آن نرسيده است که . اولين راه مبارزه با ظلم، ترک ظالم است: گويد آقای احمد ملکی که می

   آن را بکنيـد؟شما نيز ترک ظالم به معنای واقعی

 تـواند وجود داشته باشـد؟ آيا روشنفکر مذهبی می

چرا که روشنفکر . به باور من در مذهب و مخصوصا در اسالم، روشنفکر معنا و مفهوم نـدارد     
اما در مذهب تالش تنها در . نوآور است، به امروز علم دارد و تالش در ساختن فردايی نوين را دارد

چگونه يک روشـنفکر . يی است که حتی صحت نـقل قولی آنها مشخص و معلوم نيسـتها توجيه نقل قول
ای  ؟ ترجمه!ای نوين را ارائه بدهد؟ مگر آنکه روايـت و يا حديثی جديد را بسازد تواند فلسفه مذهبی می

 ؟!من درآوردی از آيات قرآن بکند و يا روايتی را در مقابل روايتی ديگر بگذارد

 که زنجير مذهب بر هر پايی که باشد، گوش را کر، چشم را نابينا و زبان را آلوده من بر اين باورم
  .کند می

تر  تر و انسان را انسان ايد که دين به مانند شراب است که حيوان را حيوان ای آورده شما در جمله     
!  تر کرده باشد ا انسانام که شراب انسان ر دار ولی اما من هيچ گاه نديده جمله زيباست و قافيه! کند می

چرا که اصل دين بر پايه . تر ننموده است  دين نيز هرگز انسانی را انسان ! مگر در اشعار عرفانی
به . باشد در دين هر آنچه بر روی زمين و آسمان است، بـنده و برده پروردگار می. انسانيت نيست

ـر هم اين اصل را بر شما تقيه کردند، ولی اگ! پروردگار است که بايد سـود رساند و نه به بنده و برده
ها داشته  کدامين آخوند را شما سراغ داريد که سودی برای جامعه و انسان. در عمل آن را انجام دادند
جز هموار نمودن راه برای خمينی را  ها و علی شريعتی ها هم مگرسودی به است؟ حتی علی تـهرانی

 و مخصوصا در ميان مذهبيون مسيحی فردی را سراغ داريد که داشتند؟ اگر هم در اينجا و يا در آنجا
ها خدمت کرده است، آن فرد فعاليت انسان دوستانه خود را از روی عشق و  به انسانيت و به انسان

 .خارج از حوزه سنتی مذهب و کليسا انجام داده است

نگارم نه به   آنها را نمیآيند و اگر های بسيار ديگری نيز به نظرم می جناب آقای سروش، نکته     
  !يک کالم بس باشد... خاطر نداشتن جوهر در قلم که بر اين باورم که 

سودی افکار آخوندی را برمال کنيم،  به باور من زمان آن رسيده که روشن و محکم نادرستی و بی     
لعنت و نفرين برازنده . مخود را از آنها مبرا و جامعه را به مبارزه فعال با اين جانيان انگل دعوت نمايي

ـهای سودمـند من و  تنها کنش. اينها همه خرافاتی آخوندی بيش نيسـتند. فکر نيست و شايسته انسان روشن
  .توانند بسـازند شماســت که ديروز را تـرميم و فـردا را می

 ١٣٨٩ اسفند ماه ٣ه ـ فرانس/  دکتر محمود تهرانی ،شاد و سالمت باشي                                    

****************************** 
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پژوهشگر انستيتو مطالعات بين|هشام بن عبداهللا العلوی، عضو شورای مشورتی ديده بان حقوق بشر، 
  .المللی، دانشگاه استانفورد، کاليفرنيا، همچنين پسرعموی پادشاه مراکش است

 ترجمه بهروز عارفی

 »إست ه اعراب را درهم شکسته فقر و بيکاری روحي« 

  ژانويه 19دبيرکل جامعه عرب، نشست سران در شرم الشيخ، مصر، 

بهتر از اين نمی توان هراس حکومت های منطقه را از تهديدی بيان کرد که انقالب تونس برای رژيم
  .هايشان ايجاد می کند

گرائيده و خودکامگی) ی و فساد، نظام متکی بر دزدkleptocratie) رژيم مستبدی که به دزدساالری
.خانواده ای مظهر قدرت، جامعه تونس را غارت کرده بود. سرکوبگر آن تشديد شده بود، سرنگون شد

خودسوزی يک جوان ديپلمه نا اميد، سبزی وميوه فروش دوره گردی بر روی يک چرخ دستی، سرآغاز
با وجوداين، ديکتاتور در.ر کشيدشورشی شد که يکی از مطلقه ترين رژيم های جهان عرب را بزي

  .منطقه کم نيست

شورشی غير قابل پيش بينی، بدون رهبری. اين قيام قهرمانانه يک ملت بزرگ حکم نمونه را دارد
اگر بيش از اين بود، شايد رژيم آنرا در هم می. سياسی واقعی از وضعيت سامان نيافته اش بهره برد

 عليه رژيم زين العابدين بن علی تنها عامل وحدتشان بود، به کمکقيام کنندگان که منطق ستوه .کوبيد
در ايران که در» جنبش سبز«به رغم (اينترنت وارد نوعی ارتباطات شدند که رژيم پيش بينی نکرده بود 

، در کمتر از يک ماه، شورش موفق شد ديکتاتوری را(، حکومت مذهبی حاکم آنرا مهار کرد2009سال 
در حدود يک ربع قرن، تونس را به يکی از بسته ترين کشورهای آفريقای شمالی وسرنگون کند که 

  .خاورميانه تبديل کرده بود

فقدان رهبری، برنامه سياسی يا: اکنون، امتيازهای چنين قيامی عمده ترين ضعف آن بشمار می آيد
حصيلکرده ترين وکشور که دارای ت. توانائی اداره جامعه پس از سرنگونی رئيس جمهور بی آبرو

سکوالر ترين جمعيت جهان عرب است، تاکنون توانسته از برتری عملی اسالم گرايان تندرو جلوگيری
آنچه در افق ديده می شود، ظاهرا نمی تواند به آنان فرصتی دهد تا از راه های خشونت آميز قدرت. کند

شرکت در بازی (1) («نهضت«ستگان نظير واب(پس از آن، اگر گروهی از اسالم گرايان . را کسب کنند
دموکراتيک را بپذيرند، آنچه اهميت داردآنست که آنان جذب نظام سياسی شوند تا بهتر بتوان اسالم

  .گرايان تندرو را منزوی کرد

احساس عدم اطمينان ملموس پس از سقوط و فرار بن علی از فقدان نخبگان سياسی مستقلی ناشی می
نی قدرت و گذار به يک رژيم دموکراتيک را تضمين کنند؛ چرا که اکنون نخبگانشود که بتوانند جايگزي

رژيم ساقط شده اند، احزاب سياسی در حال جنينی بسر می برند و سنديکاهای کارگری بی رهبر مانده
  .اند

 تونس،طاليه داران
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راگر ترس از هرج و مرج، بر اعتماد به کارآئی خودکفائی جامعه و واقع بينی سياسی غالب شود، ساختا
در جامعه ای در جستجوی دموکراسی، جوانان امتيازی بحساب می. های سياسی امکان ظهور نمی يابند

آيند، همان جامعه ای که توانست بدون آن که خسارت های غيرقابل جبران انسانی را تحمل کند خود را
  . از ديکتاتوری رها سازد

يک بار ديگر بر طبل هراس از اسالم گرايانآيا در آستانه اولين انتخابات موسسان، رهبران جديد، 
خواهند کوبيد تا بتوانند زير سوال بردن حاکميت مردمی را به حکومت های غربی بقبوالنند؟ جنبش مردم

رژيم گذار ممکن است تالش کند تا بنوعی وضع.. درکوچه ها، صاحبان جديد قدرت را می ترساند
ری های خشونت آميز بخشی از قدرت رئيس جمهور خلعموجود را حفظ کند و برای جلوگيری از درگي

با برگزاری انتخابات سريع، قدرت انتقالی با خطر تحکيم موقعيت مهره های نخبه. شده را محفوظ دارد 
  .گرد هم می آيند» نوزائی « ی حقانيت از دست داده، روبرو می شود که ممکن است تحت عنوان 

 در بلغارستان و رومانی1990ان طوری که در اوايل سال های دهه هم. اين نمای کلی امر متداولی است
مثال. رژيم پيشين خود را با نخبگان قديمی پيوند می زند تا با ظاهری جديد دوباره جان بگيرد. رخ داد

، ولی کادرهای سياسی)چرا که دولت جديد ظاهر می شود(گسستی اساسی تر : اوکراين گوياتر هم است
راه چاره همه اين اوضاع اين است که. ا از آسياب افتاد، دوباره به سر امور برگشتندقديمی، تا آب ه

اين مشکل. مردم عليه مسئوالن منفوری بسيج شوند که سقوط شان فورا فشار توده ای را آرام می کند
  .دمرکزی است که گذار را در نقاطی که جامعه مدنی کمتر سازمان يافته، با نابسامانی روبرو می کن

هم زمان، در. تجربه رهائی مسری است. به هر حال، قيام ژانويه تونس اميد مردم عرب را می پروراند
تا اندازه ای در همه جا، نسل های. الجزاير، مصر، اردن، مراکش، سوريه و حتی فلسطين شاهد آن بوديم

ولی دقيقا بخاطر غير. شدندجديد که از نظام خودکامه به ستوه آمده اند، از خالصی از آن نا اميد می 
  .محتمل بودن آن، تجربه تونس در مابقی جهان عرب به همان صورت تکرار نخواهد شد

باستثنای افراد -در تونس، ارتش تاحدودی از بخش های امنيتی و سرکوبگر و از جمله پليس، جدا بود
ارتش می دانستند چگونهبخش هائی از  -گارد رياست جمهوری، ارتشيان حقوق کمی دريافت می کردند

ولی آنان نمی دانستند چگونه. شورش های مهارشده را اداره کنند و سرکشی ها را در نطفه خفه کنند
  .شورش های کمتر سازمان يافته و دربرگيرنده اقشار متعدد را درهم بشکنند

کينهصرف نظر از بخشی از قدرت برای مقاومت بهتر حکومت خودکامه تونس هدف آسانی برای 
اين حکومت با الجزاير که دارای استبداد جمعی است و دردست های يک نفر متمرکز. توزی مردمی بود

 .تمام تنفر و کينه را به خود معطوف ساخته است» رئيس«نيست، متفاوت بوده ولی شبيه مصر است که 

بيرون. تری داده بوددخالت های تقريبا تمامی خانواده بن علی در غارت کشور به اين پديده شتاب بيش
راندن ديکتاتوری های نامتمرکز سخت تر از ديکتاتوری هائی است که چهره مشخصی را در برابر رنج
توده ای قرار می دهد، همان طوری که در مورد شاه ايران و سوهارتوی اندونزی ديديم، اگر فقط به

ساالرانه پايه وسيع تری نسبت بهاز سوی ديگر، ائتالف های جرگه . همين دو مثال بارز بسنده کنيم
نظام های خودکامه برای مقاومت .در نتيجه، آسيب پذيری کمتری هم دارند :ديکتاتوری های فردی دارند

در مقايسه با تونس،. بيشتر، بخشی از قدرت را به مردم و بويژه گروه های متنوع ذينفع واگذار می کنند
ارای منافع بسيار بزرگتر و پيچيده تر ايجاد کرده اند که بههيئت حاکمه مراکش و الجزاير، شبکه های د

در مورد الجزاير، درآمد نفتی گروه بندی های سياسی ای را فشرده می کند که مستقيما. آنان وابسته اند
  .به تثبيت دوام رژيم عالقه مندند

،1989آرا در  72%99يکی از ويژگی های نظام تونس تبديل انتخابات به همه پرسی ای شوم بود 
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که هيچ روزنه (2009در % 62/89، 2004در % 49/94، 1999در % 45/99، 1994در % 91/99
در مصر چنين. صحنه سياسی به تمام معنی وجود خارجی نداشت. ای برای اپوزيسيون باقی نمی گذاشت

کانی برایزيرا در اين کشور نظام انتخاباتی با اين که با تقلب وسيع قطعی همراه است، م. نيست
  .از سوی ديگر، مطبوعات در مصر، به اندازه تونس دچار خفقان نبود. اعتراض و رودرروئی است

در اين کشور، روی هم رفته در آمد نفتی امکان می دهد تندشدن خشم. در الجزاير وضع متفاوت است
فط اتحاد خود، کمتردست کم تا زمانی که سلسله مراتب نظامی در ضمن ح. توده ای را به تعويق انداخت

در صحنه سياسی ظاهر می شود و قادر است بخشی از فعاالن سياسی را که ايفای نقش عضو را می
از سوی ديگر، خروج از يک جنگ داخلی ده ساله، الجزاير را کم توان کرده و از. پذيرند، جذب کند

ی صد هزار کشته، بر اسالمیهمين رو به سختی می پذيرد که عليه رژيمی قيام کند که هر چند به بها
  .گرائی تندرو چيره شده است

ولی طبقه جوان که در نبود چشم. اما در مراکش، تاکنون کينه مردمی پادشاه را هدف قرار نداده است
(انداز، در اثر بازی های سياسی مسدود، در اثرتداوم فشار نيروهای امنيتی و شبکه حامی پروری 

وضعيت بغرنج کشور. ورده است، ممکن است انگيزه ای برای شورش بيابدکمرشکن سرخ) کالينتاليسم 
در واقع، اختالفات قومی در اين کشور بيشتر و عميق تر بوده و فرايند. می تواند شورش را شدت بخشد

  .همگن سازی پيشرفت کمتری کرده است

 تحرک و عميقاجنبش های اجتناب ناپذير غيرقابل تصور در همه اين کشورها، مدل توسعه کم
غيرعادالنه بر پايه سياست کاسبکارانه در دستگاه دولت، تفتيش قلدرانه مردم و فقدان گشايش سياسی،

اما با کمترين نقصی که در سپر. وضعيتی آفريده که قدرت رژيم ها بخاطر ضعف جامعه مدنی شان است
  .اشی آنها را تهديد می کندزرهی شان پديد می آيد، بخشی از اعتراضات در ان رخنه کرده و فروپ

در مورد تونس، دقيقا وضعيت کرم خورده رژيمی رانده شده و غير مشروع موجب تبلور شورش
باوجود اين، حکومت بن علی يکی از محکم! ميوه رسيده ای که آماده افتادن از درخت است. مردمی شد

می آمدند و سرانجام، امر غير مترقبهنقص ها بچشم ن. ترين و باثبات ترين دولت های منطقه تلقی می شد
  .رخ داد

با وجود طول عمرشان، آنان طعمه آسانی برای جنبش هائی. رژيم های ديگر اين قدر آسيب پذير نيستند
اند که امروز، تجسم وجودشان مشکل است ولی ناگزير، ديرتر اين پديده پيش خواهدآمد، همان طوری که

ولتی که بن علی ديکتاتور با آن در مقابل تهاجم جوانان از پای درآمد،سه. رژيم تونس را بزانو در آورد
  .گواهی است بر ناتوانی ماشين سرکوب در خرد کردن جنبش هائی که ناگهانی به راه می افتند

در حوزه های ساحلی، سرمايه. ناهماهنگی توسعه ايالت های مختلف کشور انقالب تونس را تقويت کرد
حظه ای برای تشويق جهانگردی شده، ولی مناطق داخلی کشور به حال خود رهاگذاری های قابل مال

در کشورهای ديگر. درست در همين منطقه ها بود که جنبش برخاست و رژيم را با خود برد. شده اند
جامعه ای که، نظام سياسی در چنگ گروه. عربی نيز اين ناهماهنگی وجود دارد ولی به اشکال ديگر

کارآمد که به) فن ساالری(ود و فاقد حقانيت است، در واقع بدون خودکفائی تکنوکراسی نيرومند محد
زيرا بيشتر کشورهای عربی .سبک چينی ها اقدام کند، نمی تواند رشدی خردمندانه داشته باشد

  .تکنوکراسی شان را فدای فساد و خودکامگی می کنند

ب با مدرک دانشگاهی، کوچه ها بی هيچ سر وو اغل) در الجزاير(جوانان پريشان و قاچاق فروش 
با تمايالت اسالم گرا يا بطور ساده، قربانيان نظامی که به آن) 2(بيکاران بيخ ديوار : صدائی پر می کنند

بدون اين که موفق(با ياس آنان نظير مصر يا الجزاير . ها فرصت يک زندگی شرافتمندانه را نمی دهند 
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اغلب) نظير اردن يا مراکش(، يا حالت بغض دائمی )به خاموشی می برندبه تغيير اوضاع شوند، رو 
بدون اين که متوجه شوند، رژيم ها ثبات خود را بر روی بی تفاوتی جامعه ای بنياد می نهند که حتی نمی

  .روزی که خشم منفجر شود، کورتر و خشن تر خواهد بود. تواند شورش کند

اقعيتی که بتواند جرقه ای به باروت بزند، عجين نشود، اين رژيم هاتا زمانی که نااميدی جوانان با و
نظير خودسوزی يک جوان کافی ست تا جامعه» حادثه«ولی کوچکترين . دست نخورده باقی خواهند ماند

پشت سر شورش صف ببندد، در ابتدا در سطح محلی و سپس منطقه ای، و آنگاه رژيم با سرعتی
  .و می ريزدباورنکردنی با شرمساری فر

اگر. تاثير جنبش تونس بر باقی جهان عرب به توان آن در برقراری دموکراسی در کشور بستگی دارد
مطالبات. دموکراسی سامان يابد، قريب به يقين شاهد پخش آن بويژه در کشورهای مغرب خواهيم بود

با شکست مواجه شود،اگر . مردمی آخرسر با التزام به کثرت گرائی و مشارکت افزايش خواهد يافت
بدون ترديد، بيشتر رژيم های: رژيم های خودکامه تقويت خواهند شد و نتيجه آن نوميدی اهالی است

  .عرب شق دوم را ترجيح می دهند حتی اگر به ايجاد بلبشو منجر شود

يا رژيم های عرب به مطالبات مرم شان گوش فرا می دهند و: ميتوان دو سناريو را پيش بينی کرد
شروع به گشايش سياسی می کنند؛ يا به هر قيمتی شده در پی حفظ حاکميت شان بر می آيند، بدون اين که

  .به خواست مشارکت سياسی شهروندانشان پاسخ دهند

 رودرروئی، گشايش يا سرکوب 

پس از چند دهه انسداد و سرکوب، رژيم های عرب در واقع بايد. در امکان نخست، راه ناهموار است
دريج متحول شوند تا از تصادم رودررو احتراز کنند که ممکن است آن ها را بسوی سرنگونی سوقبت

با در نظر گرفتن اميدهای بربادرفته مردم، می بايست گشايش دموکرايتک آنان به حد کافی صادقانه. دهد
 به تالطم انقالبیباشد تا بمثابه فريبی تلقی نشود و اين گشايش بحدی پيشرفته باشد تا نظام سياسی را

حال آن که تغييرات تدريجی ميسر نمی شود مگر با مهارت و مشارکت نخبگان سياسی که نه. نکشاند
در توانائی رژيم های موجود در جلب چنين. ثبات را فدا می کند و نه فوريت روند دموکراسی را

  .يد استنخبگانی و ارائه قدرت کافی به آنان جهت تکميل ماموريت گشايش جای ترد

رژيم های خودکامه عرب، با درس گيری از رويدادهای. راه حلی که باقی می ماند، انسداد سياسی است
از جمله از طريق مبارزه با گرانی. تونس، تالش خواهند کرد انگيزه فوری شورش ها را بی اثر کنند

ش خواهند کرد تا کارائیسپس انان تال). نان، شکر، گوشت، تخم مرغ و غيره(مواد اوليه مورد نياز 
  .سرويس های امنيتی و اطالعاتی خود را افزايش دهند

نمونه تونس نشان می دهد که در سيستم ارتباطات نقصی پديد آمد، اينترنت پناهگاهی شد برای مخالفان
نظام سرکوبگر تونس،. که از طريق يوتيوب، تويتر، فيس بوک و غيره ارتباط برقرار می کردند

رژيم. آسيب ديد) پليس، اطالعات و امنيت، ارتش(ز همکاری ناجور بين سطوح مختلف آن همچنين ا
های عرب با الهام از نمونه ايرانی انهدام جنبش های اجتماعی، آموختند که اينترنت را فيلترگذاری کرده

ن رژيماي. و در صورت نياز قطع کنند و در نهايت، خبرنگاران خارجی را اخراج يا تحت نظر بگيرند
تالش می کنند شورش های شهری را با جداکردن محالت) 3(ها با استفاده از شيوه بسيجی های ايران 

خالصه، در چنين حالتی شاهد .از هم و ايجاد جای پای محکم برای مداخله موضعی، درهم شکنند
اشکالاما، چنين درمانی عليه . سرويس های سرکوبگر خواهيم بود» گسترش«و » امروزی کردن«

راه حل های. جديد کارزارهای جمعی که جنبش های اجتماعی آينده می توانند ابداع کنند، کاری نيست
  .سرکوبگرانه در بهترين حالت، فقط در کوتاه مدت موثر خواهد بود
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در ايران از همدردی قابل مالحظه در غرب برخوردار شد، در مورد تونس چنين» جنبش سبز«اگر 
بويژه در فرانسه،. حتی با واکنش های نزديک بينانه و کامال نا متناسب روبروشدجنبش تونس .نبود

ديگر پايتخت های غربی، از جمله واشينگتن. کشوری که تا آخر نسبت به ديکتاتوری بن علی وفادار ماند
گوئی غرب به رغم سخنوری های گاهی آتشين، شادمانی. نوک زبانی از شورش ها پشتيبانی کردند

جنبش تونس می تواند فرصتی باشد برای. ی نسبت به دموکراسی در جهان عرب نشان نمی دهدچندان
  .تغيير رفتار از جمله در پاريس

در جهان عرب، که تبانی با ديکتاتوری را بمثابه ادامه استعمار و امپرياليسم از راه ديگر تلقی می کنند،
انه احترام به جامعه هائی می دانند که رژيم هایبر عکس، پشتيبانی از روند استقرار دموکراسی را نش

  .نامشروع سرکوب شان می کنند

اگر غرب از ترس اسالم گرائی تندرو يا بخاطر منافعش، در عدم کمک به اين جنبش های دموکراتيک
  .پافشاری می کند، دست کم، می تواند بی طرفی خيرخواهانه در پيش گيرد

 La Tunisie, Eclaireurs, par Hicham Ben Abdallah El Alaoui:        عنوان اصلی مقاله-

اين جنبش خواست  .النهضه، جنبش احيای فرهنگی و سياسی که در اواخر قرن نوزدهم تاسيس شد – 1 :پاورقی ها-
  :به مقاله آن لور دوپون به زبان فرانسه مراجعه کنيد. اصالحات در اسالم را با دگرگونی جامعه درهم می آميزد

Anne-Laure Dupont, « Nahda, la renaissance arabe », Manière de Voire, n° 106, « 
L’émancipation dans l’histoire », aout-septembre 2009. 

2 – Hittiste ميکند» ديوار کوله«بيکاری که تمام روز: مشتق از واژه عربی حايت بمعنی ديوار.  

  .  پاسداران اتقالب اسالمیجوانان بسيجی وابسته به سپاه – 3

http://ir.mondediplo.com/article1653.html 
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 ممحسن حسا

پير مرد . درب بزرگ باز بود. نام پسرش را که به سرباز گفت، من در کنارش ايستاده بودم     
محاسنش بلند و سفيد بود و تا . پشتی خميده داشتقد کوتاه و . محوطه باز توی زندان را نگاه می کرد

سر تراشيده اش از زير شبکالهش پيدا . صورتش پوشيده از چين و چروک بود. سينه اش می رسيد
 . پير مرد يک چشم بود. شال پهن سبزی بدور کمرش بسته بود. بود

بادی که . اال می آمدندمالقاتی ها در گرمای کشنده و نفس گير ماه خرداد از جاده شيری رنگ ب     
 . می وزيد، خشک و خفه کننده بود» اوين « از ته دره 

 . برويم زير سايه درخت ها بنشينيم. هوا گرم است: گفتم

 . حق با شماست آقا، هوا گرم است: گفت

 . مالقاتی ها تازه از گرد راه رسيده بودند. از شيب تپه باال رفتيم

 . ااهللا اينجا عجب دار و درخت داردماش: پير مرد نفسی تازه کرد و گفت

سپس . پير مرد برگشت، چشمش به دره افتاد. الی چين های صورتش دانه های عرق نشسته بود
 . امتداد آب رودخانه را نگاه کرد

 . عجب، هيچ وقت فکر نمی کردم در اين حوالی رودخانه وجود داشته باشد: زير لب گفت

گفت مردم از کم آبی رنج می . يتش رودخانه وجود نداردگفت در وال. صدای آب توی گوشمان بود
 . برند

گفت بادی که از کوير راه می . پير مرد از گرما گفت، صحاری سوزان، کوير نمک و باد شن     
خواست بداند که من از کجا . افتد و در واليتش می وزد، با غباری از شن های نامرئی همراه است

اند راست است که در واليت من اغلب می بارد؟ برايش از باران های خواست بد. می آيم؟ خطه شمال
. گفت هيچ وقت فرصت نداشته است که به سرزمين من سفر کند. موسمی شهر زاد و بومی ام گفتم

بعد از من خواست که از سرسبزی و . اما، از زائرينی که از آن حوالی می آيند، چيزهائی شنيده است
پاکت . گفتيم و گفتيم تا آفتاب باال آمد و سرشاخه درخت ها را هاشور زد. گويمآبادانی واليتم برايش ب

 . بعد سيگاری تعارفش کردم. سيگارم را از جيب کتم بيرون کشيدم و سيگاری آتش زدم

 . نه، من از اين ها دارم: گفت

 تراشسنگ
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. ر چپق ريختبا دو بند انگشت توتون س. از پر شالش چپقی دود زده و کيسه توتونی بيرون کشيد     
نرمه بادی آمد و به پوست عرق کرده تنمان . با آتش کبريت چپقش را چاق کرد و قالج محکمی زد

 . افتاد

بعد پرسان پرسان . پير مرد برايم گفت کله سحر پشت ماشين باری نشسته و به تهران آمده است     
خواستم بدانم بار اول . سانده استايستگاه اتوبوس را پيدا کرده و با اتوبوس خودش را سر جاده اوين ر

 است که به مالقات می آيد؟ 

زندانی » قزل الحصار « به ما گفته بودند پسرم در زندان . نه، قبال دو بار با دامادم آمدم: گفت     
دو شبانه روز اين در و آن در زديم تا . به ما گفتند که اينجا نيست. رفتيم زندان قزل الحصار. است

گفتند برويد يک ماه ديگر . اما مالقات ندادند. رفتيم کميته. است» کميته شهربانی « فهميديم در 
حاال آمديم اينجا بلکه هم . گفتند منتقلش کرده اند به زندان اوين. رفتيم يک ماه بعد برگشتيم. برگرديد

 . بتوانم يک نظر پسرم را ببينم

 . خواستم بدانم در واليتش به چه کاری مشغول است

 .  سنگتراشم:گفت

 گفتيد که سنگتراشيد؟ 

 . بعله آقا، چهل سال است که سنگ می تراشم

 چه سنگی؟ 

 . سنگ قبر

برايم گفت چند سال قبل، وقتی که داشت سنگ می تراشيد، يک تکه سنگ پريده بود، خورده بود      
 . به تخم چشمش و کورش کرده بود

م مانده، اما اين هم کم سو شده، باعث زحمتم شده، حاال يک چشم براي: قالجی به چپقش زد و گفت     
آقا اگه کار نکنم . خودتان که بهتر می دانيد، بدون چشم نمی توان کار کرد. نمی توانم خوب ببينم

 . چطوری شکم زن و بچه را سير کنم

 برای خودتان کار می کنيد؟ : گفتم

ب کار می کنم و ارباب چندرغازی به از اذان سحر تا اذان غرو. نه، برای ارباب کار می کنم: گفت
 . اما چاره چيست، بايد سوخت و ساخت. بخور و نمير است. من می دهد

 . به کف دست هايش نگاه کردم، ورقه ورقه شده بود

يک عمر است که سنگ می تراشيم و با چندرغاز . کار بجهنم آقا، من از کار کردن نمی ترسم: گفت
. می دانيد، زندگی سخت شده.  زن و بچه اش بی سرپرست مانده اند.من نگران پسرم هستم. می سازيم

 . والده بچه اش بی تابی می کند
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 . نمی دانم چه کار کنم: گفت

پرنده ها از ته دره پر کشيده بودند و . در سکوتی که پيش آمد، به آواز پرنده ها گوش سپرديم     
پير . توتون سوخته بود. ای و هوی می کردنده. باالی تپه الی شاخ و برگ درخت ها بهم می پيچيدند

 . خاکستر توتون زمين ريخت. مرد دسته چپق را به تنه درخت زد

 شما فکر می کنيد که امروز به من مالقات بدهند؟ : رويش را کرد به من و پرسيد

. سرش را پائين انداخت و به زمين چشم دوخت. خاموشی ام را که ديد، چپق را زمين گذاشت     
دوباره توتون سر چپق ريخت و چپقش را چاق . چپق را از روی زمين برداشت. پس آهی کشيدس

زن ميانه سالی چشمش به ما . مادام که پير مرد قالج می زد، من به مالقاتی ها نگاه می کردم. کرد
 ما زن ميانه سال کنار. يک بطری پر دستش بود با دوتا ليوان کاغذی. برخاست و بسوی ما آمد. افتاد

شربت : گفت. ليوان ها را پر کرد و بدست ما داد. روی سبزه نشست و با پير مرد چاق سالمتی کرد
 . ليمو درست کرده ام، بخوريد، رفع عطش می کند

 . خدا عمرت بدهد خواهر: پير مرد گفت

 . انگار امروز خيال ندارند مالقات بدهند: زن ميانه سال گفت

 . می آيند صدايمان می کنند. حاال ديگر وقتش استنگران نباشيد، به گمانم : گفتم

. بعد برخاست. پير مرد ليوان شربت را سر کشيد و يکبار ديگر از زن ميانه سال تشکر کرد     
از روی . برگه ای دستش بود. سربازی از دفتر بيرون آمد. از تپه پائين رفت. دست به کمر گذاشت

به در بزرگ که رسيديم، ديدم، پير مرد . برادرم توی ليست بودنام . برگه نام چند تا زندانی را خواند
خدا را خوش نمی آيد، به همان حضرت . آخر اين که درست نيست: دارد با مامورها حرف ميزند

استخوان های تنم تير می . معصومه از قم تا تهران پشت باری نشسته بودم کمرم زق زق می کند
 . کشد

 . ه، پسرت اينجا نيستگفتيم ک: يکی از مامورها گفت

يک ماه پيش که برای مالقات به کميته شهربانی رفته . يعنی چی که پسرم اينجا نيست: پير مرد گفت
 . بودم، به من گفتند که پسرم را منتقل کرده اند زندان اوين

 شناسنامه همرات است؟ : سرباز رو کرد به من و گفت

همه هوش و حواسم پيش پير مرد . دم و بدستش دادمشناسنامه ام را در آور. دست به جيب کتم کردم
 . بود

 . بردنش بيمارستان. ما که به کسی دروغ نمی گوئيم، پسرت مريض بود: مامور دومی گفت

 . بيمارستان: پير مرد وحشت زده گفت

 شنيديد؟ : رو کرد به من و گفت. داشت عرق می ريخت. رنگ چشم سالمش تيره شد
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سرباز داشت شناسنامه . ردم واليت جواب زن و بچه اش را چی بدهمبرگ: بعد مکثی کرد و گفت
 . مالقاتی ها را می گرفت

 حاال من بايد چه کار کنم؟ : پير مرد گفت

 . معلوم نبود روی سخنش با من است يا با مامور

 . ته ديگر بيافبرگرد واليت، ه: مامور اول گفت

انم هر روز هفته کارم را رها کنم، اين همه راه من يک سنگتراشم، نمی تو: پير مرد با بيچارگی گفت
 . را بکوبم بيايم اينجا، ارباب از کار بی کارم می کند

 . برگشتند به دفتر و در را پشت سرشان بستند. مامور ها ديگر چيزی نگفتند

 . سرباز حاال داشت نام مالقاتی ها را صدا می کرد

 . نمی دانستم چه بگويم.  کردميعنی بالئی سرش آورده اند؟ سکوت: پير مرد گفت

 برای چی جلوی در ايستاده ای؟ : يکی از مامورها از دفتر بيرون آمد و به پير مرد گفت

حاال : دوباره گفت. از باالی شانه اش نگاهی به محوطه باز زندان انداخت. پير مرد جوابش را نداد
 من چه کار کنم؟ 

ی نرود، همين جا پشت در زندان بايستد موی دماغشان دلم می خواست به پير مرد بگويم که جائ     
دلم نمی خواست بدون . سربازی که شناسنامه ام دستش بود، صدايم زد. زير لب يک چيزی گفتم. شود

چند تا سرباز تفنگ بر . دلم می خواست يک جوری به او کمک کنم. پير مرد به مالقات برادرم بروم
 . دوش از پای ديوار سنگی می گذشتند

 نمی خواهی بروی مالقات؟ : سرباز توی چشم هايم براق شد و گفت

از در بزرگ تو که رفتم، ديدم پير مرد با دست های . چشم در چشمش دوختم و چيزی نگفتم     
گيوه رنگ و رو رفته اش را تق تق . پشتش خميده بود. آويزان از پای ديوار بلند کشيده پائين می رود

 .      می خواست برگردم و تا سر جاده اوين همراهيش کنمدلم . روی خاک می کشيد

****************************** 
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 )تنزل ارزش کار = يارانه هدفمند ( 

قرار بود که آقای خمينی و شرکاء، با برپائی حکومت موروثی اشرافيت دوازده امامی در ايران      
همه . استبداد حرام سلطنتی را پاک کنندتمام آثار آشکار و نهان ! »مستضعفين «  دولت –

برای . مناسبات طاغوتی را بکلی براندازند. را برطرف نمايند... نابسامانيهای اقتصادی و اجتماعی و
بوجود ! »اقتصاد اسالمی « نوعی . هميشه ريشه بيکاری، فقر و تنگدستی و خانه بدوشی را بخشکانند

ايران را آزاد و آباد و شکوفان کنند، به عرش اعال . .. با توسل به وحی و قسم و آيه و–آورند 
حتی وعده نوعی خدمات . برساند، مدلی بی مانند برای حکمرانی جهانی مستضعفين بدست دهند

از اين مهمالت، . نددرايگان ميدا...  آموزش و بهداشت و درمان و اياب و ذهاب و نفت و–همگانی 
 . اراجيف خررنگ کن

. ی بر اينکه بازی شرعی حضرات، اسالم ساختگی کالشان وطنی نگرفت     شواهدی هست مبن
. هنوز انديشدن، نظر و نظريه پردازی مجوز ميخواهد. استبداد و اختناق، غليظ تر و گسترده تر شد

تهديد و ترور، آدم ربائی در مال عام، قتل و کشتار مخالفين واقعی يا واهی، . تفتيش عقايد جاری است
... کارگران و کارمندان، معلمان، محصالن و جوانان و زنان و. و اعدام پا برجاستزندان و شکنجه 

مطبوعات مستقل از دولت . بدليل اعتراض، طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود سرکوب می شوند
... فعاليت سنديکائی و حزبی و. تجمع، تشکيل انجمنهای فرهنگی و هنری مجاز نيست. وجود ندارد
بيکاری، فقر و تنگدستی و خانه . بيشتر شده است... مانيهای اقتصادی و اجتماعی ونابسا. جرم دارد

 . بدوشی در ايران اسالمی بيداد ميکند

ما می السد، دم » مسلمان « بيش از سی سال است که باند خمينی با اعتقادات مذهبی هموطنان      
دوازده امامی، همه امور کشور، اشرافيت . اوهام بخورد مردم می دهدآيات و احاديث، به ساعت 

از سير تا پياز، در مورد همه چيز، . را در دست دارد... مديريت تمام کارها، اقتصادی و اجتماعی و
الهوتی و ناسوتی، حتی در مورد بود و نبود هر شهروند، مذهبی و غير مذهبی و المذهب، تصميم 

بعنوان . اصال بکسی حساب پس نمی دهد. هيچ حقی برای مردم، برای نيروی کار قائل نيست. ميگيرد
. حاصل کار ديروز و دسترنج امروز مردم ايران را باال می کشد! »اسالم ساختگی « متولی نوعی 

خدای « بنام . بر تمام داده های طبيعی، امکانات اقتصادی و اجتماعی، بر دارائی ملی ما سوار است
جيب آقايان و آقا زاده ... کارگران را می دوشد و! »شريعت نبوی « بنام . مردم را می چاپد! »يکتا 

 ابهام در کجاست؟  . های وطنی را پر ميکند

     انقالب همگانی بهمن، مثل همه انقالبات اجتماعی، ريشه در روابط توليدی جامعه، مناسبات 
نگين زير سايه س! »مدرن « سرمايه داری . اقتصادی و اجتماعی مسلط و متداول در کشور ما داشت

يعنی توليد و توزيع و ! »اقتصاد ملی «  نوع فرمايشی –استعمار و در لوای استبداد حرام سلطنتی 
مبادله براساس نياز فوری انحصارات، منافع استراتژيک کارتلهای مالی و صنعتی، سالطين بورس و 

ديديم که . تی در مسير تقسيم کار امپرياليس–تسليحات و مستغالت، خاصه غربی و بيشتر آمريکائی 
متکی بر استبداد و اختناق، بکلی بيگانه با احتياجات مصرفی ! »اقتصاد ملی « اين نوع فرمايشی 

 ه موش زائيدکو
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رفته رفته بازآفرينی . مردم، با نيازهای مادی و معنوی نيروی کار در سطح ملی، به بن بست رسيد
ا مطالبات سرکوب شده ديوان رضاخانی ب. ديوار اختناق ترک خورد. استبداد حرام سلطنتی مختل شد

مردم، با يک جنبش نسبتا نيرومند اجتماعی، ضد استبدادی و ضد استعماری روبرو شد و دست پای 
تا اين حد، . دربار پهلوی از کار افتاد، در جنگی تن به تن با مردم ايران از پا درآمد. خود را گم کرد

يداد تاريخی بقدری احمقانه است که هيچ انکار اين رو. بنظر من انقالب همگانی بهمن کامال موفق بود
 . عقل سليمی آن را جدی نمی گيرد

تاريخی انقالب همگانی بهمن، پيشکش » غير «      جعليات اسالم فروشان وطنی در باره خصلت 
جمهوری اسالمی «  موسوم به –شواهدی هست مبنی براينکه حکومت وحی و قسم و آيه . هواداران

. يت خصوصی، تقسيم کار امپرياليستی و شيوه سرمايه داری توليد رقم خورددر بستر مالک! »ايران 
 آخوندی ايران، با مصادره انقالب بهمن بسود مالکان و اربابان و سرمايه داران پشت –رژيم بورژوآ 

دوران معذالک، . استبداد حالل شرعی از فالن جای استبداد حرام سلطنتی فرو افتاد. پرده شکل گرفت
همان تسلط صوری اسالم فروشان وطنی بر نيروی کار ! »الهوتی « سياسی اين حکومت استقرار 

نسبتا  بدليل شور و حال انقالبی مردم، مقاومت نيروهای مترقی و کمونيست، مبارزه –اجتماعی 
از سوئی و لشگرکشی و تجاوز ... کارگران در صنايع نفت، ذوب آهن و کفش ملی و مزدا وگسترده 

تا اينکه به مرحله بازآفرينی خود . اليستی به ايران بطريق اولی، دهسالی بدازا کشيد امپري–بعثی 
فقط . حال بايد برای تسلط واقعی خويش بر جامعه، بر نيروی کار اجتماعی، راهی پيدا ميکرد. رسيد

پس ميبايست ساختار استبداد کهن را از گزند .  بازگشت بدوران پيش از انقالب–يک راه داشت 
ترکيب . ب دور ميکرد، اقتصاد متداول را بکار ميگرفت تا هزينه های جاری خود را تامين کندانقال

 روحانی و بازاری، مالک و ارباب و سرمايه دار، صاحبکار –اوليه حکومت اشرافيت دوازده امامی 
ی و حکايت از لزوم احيای مناسبات اقتصاد... خرد و متوسط، دالل و کارچاق کن و بساز و بفروش و

 . اجتماعی دوران کهن داشت

حضرات زور ميزنند، گاهی با اصالحات فرمايشی و زمانی هم با جنجال نمايشی، تا دول      
امپرياليستی ريز و درشت، خاصه امپرياليسم آمريکا و شرکاء را راضی کنند که رژيم اسالمی را 

 بگذارند که رژيم اسالمی هم در برسميت بشناسند، جلوی تکرار قراردادهای دوران کهن را نگرفته و
راهکاری استراتژيک، فصل مشترک اصول گرايان و . زد و بندهای بين المللی شرکت داشته باشد

اصالح طلبان جهت مهار نيروی کار، استمرار مالکيت خصوصی و شيوه سرمايه داری توليد در 
 .      نژاد امروز در دستور کار دولت آقای احمدی–جغرافيای سياسی ايران 

عوارض محتمل اين ماجراجوئی جهت دار دولت ! »يارانه هدفمند «      ميگويند که اجرای طرح 
اکثريت مردم، چه طبقه باالئی و متوسط و چه « ...  تورم و رکود اقتصادی و–آقای احمدی نژاد 

 بد گمان زنی های«  نوعی نگرانی همگانی ناشی از –را نگران کرده » طبقه کارگر و فرودست 
يعنی تبليغات ! جل الخالق! »اغراق آميز، جبهه گيريهای سياسی چپ و راست « هشدارهای ! »بينانه 

نمی گذارد که دولت ! »خصمانه و متحد چپ و راست « برخوردهای ! »گمراه کننده مغرضان « 
! »ی سياستهای مالی حساب شده و انبساط«  با اجرای نوعی –آقای احمدی نژاد کارش را تمام کند 

. که سر و ته ندارد! »ارزيابی واقعی «  نوعی –اين هم نظری است ... جلوی بروز فاجعه بگيرد و
همه علت و معلولها را وارونه جلوه کرده و ! »حق به جانب « خيلی . چيزی را توضيح نمی دهد

از . نددريافتهای رسمی از رويدادهای دور و نزديک، از مسائل اقتصادی و اجتماعی را منعکس ميک
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. خيلی سوء ظن دارم... شما چه پنهان که من نسبت باين مهمالت چپ اندر قيچی، ارزيابی گل و گشاد
متوسط » غصه « باالئيها برای سود حداکثر و » غم « ؟ البته، من منکر »نگرانی همگانی « کدام 

 قابل فهم، با »غم و غصه « ولی اين .  ما بارگه داديم–بهيچوجه . ها برای چاپيدن مردم نيستم
نگرانی مستمر کارگران برای اشتغال و مزد و آموزش، اضطراب دائم فرودستان بخاطر خورد و 

» بد بينانه « اصال ناشی از گمان زنی های بعالوه،  .کلی فرق دارد... خوراک و پوشاک و مسکن و
ب ميخورد؟ بازتاب کدام از کجا آ! »تلخ « بايد ديد که اين حقيقت . اين و آن نيست» خوش بينانه « يا 

 مناسبات اقتصادی و اجتماعی است؟ 

! »مستضعفين «  حکومت –بگور پدر آقای احمدی نژاد و شرکاء، خايه ماالن نوبتی بيت واليت      
سخن برسر تعرض سرمايه، کار مرده و متراکم در قبال کار زنده و متفکر، هجوم سراسری رژيم 

يارانه « بنظر من، بازی مضحک . رگران و بينوايان کشور ماست آخوندی ايران برعليه کا–بورژوآ 
 مالکان و اربابان و سرمايه داران پشت پرده در شرايط –شگرد باالئيها، گروههای انگل ! »هدفمند 

 به عدم تحرک اقتصاد رقابتی در بستر –اين سياست تروريستی تمام عيار . اضطراری امروز است
حکايت از کاهش . پرياليستی و شيوه سرمايه داری توليد بازميگرددمالکيت خصوصی، تقسيم کار ام

تنزل هرچه بيشتر ارزش کار در سطح . نرخ سود و نرخ انباشت سرمايه در دوران معاصر دارد
 . ملی، هماهنگی نيروی کار با الزامات عاجل سرمايه خودی و غير خودی را دنبال ميکند

 گوشت و مرغ و ماهی، –بر شيطون لعنت ! » حرص بزنند «با اين حساب، مردم ايران نبايد      
کارگران نبايد طالب خوراک مطبوع، . بخورند... مرکبات و حبوبات و سبزيجات، برنج و روغن و

پوشاک شايسته، مسکن مناسب، رختخواب راحت، وقت فراغت، آسايش و رفاه، بهداشت و آموزش و 
 خواهان دستمزد بيشتر به تناسب افزايش قيمتها و نرخ حتی نبايد. باشند... فرهنگ، ورزش و تفريح و

حق اعتراض و اعتصاب، حق تشکيل سنديکای مستقل، مبارزه اجتماعی برای طرح . تورم گردند
اينها ... مطالبات حرفه ای در بستر مناسبات متداول، در چارچوب قوانين جاری، توافقات بين المللی و

نرخ سود و نرخ انباشت سرمايه را کاهش .  بورژوآزی استبرای! »اضافی « خرج ! »زائد « همه 
 . می دهد

.      ديری است که سرمايه داری، با هر پيشوند و پسوندی، گرفتار يک بحران ساختاری است
نمی تواند اشتغال ايجاد کند، توليد را به تناسب نيازهای . ظرفيت جذب نيروی آماده کار را ندارد

حتی قادر نيست مبادله کار و سرمايه برای ايجاد اضافه ارزش را . مصرفی جامعه سازمان دهد
بورژوآزی دوران غم انگيز احتضار را ميگذراند، در مسير تباهی تمدن بشری پيش . تضمين کند

از اعتبار افتاده، با خود در تناقضی » توليد برای فروش « قرائن نشان ميدهد که مکانيسم . ميرود
 مالکيت خصوصی بر وسائل توليد، تسلط گروههای طفيلی، طبقات انگل حق. آشکار قرار گرفته است

برابزار کار، بر انواع ... بر همه امکانات طبيعی، اقتصادی و اجتماعی، بر کشفيات و اختراعات و
جلوی رشد نيروی مولد به تناسب . محصوالت مصرفی، ديگر با خصلت اجتماعی توليد سازگار نيست

 . امعه را گرفته، بازآفرينی زيست جمعی انسانها را اجازه نمی دهدنيازهای مادی و معنوی ج

بيخود . از قرار معلوم بازآفرينی استبداد دوازده امامی مختل شده است.      رونوشت برابر اصل است
حتی ! »اسالم «  در تعقيب دشمنان مرموز –باين در و آن در ميزند خود را نيست که مثل سگ هار 

با تناقضات آشکار ! »بيضه غيبی اسالم «  آويزان به –واليت فقيه . هم گاز ميگيردپاچه خوديها را 
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برآن است که اين تناقضات ناسوتی، درد . ناسوتی، انواع درد سرهای اقتصادی و اجتماعی روبرست
را با ماليدن بيضه عينی کارفرمايان، سرمايه داران خودی و غير ... سرهای اقتصادی و اجتماعی و

سعادتی است که نصيب آقای دکتر احمدی نژاد ! »مقدس « اجرای اين وظيفه . برطرف کندخودی، 
با تزريق نقدينه، افزايش حجم مطلق پول در گردش او چطور؟  چون گويا .  که خوب مار ميکشد–شد 
حقوق کارگران شاغل در شرکتها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشگری را بشدت « 

قدرت خريد، سطح زندگی کارگران ... قوق بازنشستگان، کارگران موقت و قراردادیح... افزايش داد
تا مانع اتفاق ... کاله گشادی بسر ساده لوحان وطنی گذاشت، باين و آن صدقه داد و! »... را باال برد

جلوی پيشرفت گام به گام، گسترش مبارزه اجتماعی کارگران و . ناراضيان در سطح ملی گردد
 .                کشور برای اضافه دستمزد را بگيرد و گرفت... و معلمان وکارمندان 

 جدال کتبی و –     ظاهرا، دعوای فرسايشی مديران نوبتی بيت واليت، لشگر مداحان اقتصاد عاميانه 
دکتر سريع القلم، دکتر زنوزی، دکتر صمصامی، دکتر صميمی، دکتر جهانگرد، دکتر : شفاهی جنابان

اصولگرايان و اصالح طلبان وطنی برسر چگونگی بسط ... دکتر مسعود نيلی و شرکاء ودرخشان، 
مالکيت و کسب و کار خصوصی، اشاعه نوعی رقابت تمام عيار، اولويت رشد اقتصادی، توزيع 

بيخود نيست که . مطلوب رژيم اسالمی را بدست داد... درآمد، اندازه بهينه دولت و بيماری هلندی و
 دوازده امامی بسود مالکان و اربابان و سرمايه داران پشت پرده، بومی و بين المللی، باز استبداد

بسمت الزامات سرمايه در دوران معاصر خرغلت ! »وحی و قسم و آيه « حکومت . پوست انداخت
بيش از پيش زندگی بخور و نمير مردم، خورد و ! »يارانه هدفمند «  با علم کردن نوعی –زد 

 کارگران و بينوايان را نشانه گرفت تا تسلط خود در سرزمين پايگاه را برخ بکشد، خوراک روزانه
را قانع کند که در ايران ... محافل مالی و امپرياليستی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و

 .      اسالمی امنيت دارند، در لوای استبداد شرعی خرج خيلی کم و سود بسيار زياد است

نيم، اصال اين يارانه چيست؟ به چه چيز عينی و مادی اشاره دارد؟ من از اين اصطالح      خودما
ارزش، جنسی . را ادراک ميکنم» ارزش « فقط کار مرده و متراکم، همان ! »يارانه  « –غلط انداز 

يا نقدی، يعنی بصورت کاالی مصرفی يا در قالب پول، يک مقوله اقتصادی است که در فرآيند توليد 
با اين حساب، .  حاصل تالش مستمر نيروی کار زنده و متفکر در گذشته و حال است–م ميخورد رق

برعکس، اين بورژوآزی است، مکتبی و غير . اين دولت نيست که به کارگران و بينوايان يارانه ميدهد
 کار مکتبی، که از قبل کار غير ارتزاق ميکند، بياری اهرم قدرت سياسی مردم را می چاپد، محصول

 . اجتماعی را مصادره کرده و به زور از کارگران يارانه ميگيرد

 رضا خسروی  

 ******************************   
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 ديو برفی آب خواهد شد  

 شعله خورشيد خشم بر تراويده ز چشم سروها و 

 : نسترن های جوان پيغام دارد

 ديو برفی 

 دم به دم             

 بی تاب تر                       

 در داب تر                                   

 برفاب خواهد شد                                                

 هم اگر ديو سپيد جنگل مازندران باشد 

 هم اگر شاخش چنين                                                 

 چنگش چنان باشد                                                                           

 ديو برفی در فروريزان خود 

                                     تلخاب خواهد شد 

 نيست ترديدی درين تقدير 

 هم اگر پيوند او با آسمان باشد 

 . آبی هفت آسمان از ننگ او شرماب خواهد شد

 ندی ديو برفی در زمستان بل

 برف يخزاران قطبی تاب آورده است                                    

 برف يخبندان 

 ه طول عمر نسلی ب                 زمستانی 

 ديو برفی 
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 :                                                      بر نگاه و بر نفس آوار

 ز مهرير نابهنگامی وزان در چار فصل سال های سال 

 يده از نفس افسون اهريمن بر دم

 . آن چنان که چشمه خورشيد هم در سرزمين مهر يخ بسته ست

 آن زمستان اينک اما رو به پايان إست 

 سقف سنگينش دمادم با خروش آذرخشی می درد از هم 

 سينه يخبرف هايش می شکافد از نفس های زمين هر دم 

 اين همان آغاز پايان زمستان است 

 : ويدنبض گرم خاک می گ

 . جنبش نو رستن و بوی بهاران است

 دشت ها تا دشت ها شمشاد ها و نسترن های جوان 

 :                                                                با خويش می گويند

 سوز سرمای زمستان بلند سرزمين مهر بشکسته ست 

  و ما به هر رو گرچه با هرگونه سختی ز مهرير ريشه سوز

                                                                            ريشه کن را تاب آورديم 

 ريشه هامان در درون خويشتن 

                                        در زير اين آوار باليديم 

  ديو برفی را ولی تاب حضور و رويش ما نيست

 ست ايش انبوه نسل ما هماهنگ کاهش او دم به دم با رو

 رستن ما خود همان انکار ديو برفی و سرماست 

 ديو برفی نيک می داند 

 شيشه عمرش به دست نسل نو کوبيده بر سنگ إست 

 ديو برفی آب خواهد شد 
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 جوان باغ ها تا باغ ها شمشاد ها و نسترن های 

 : با همگنان گويند

 ری با همان دارند حضوديو برفی با زمستان بلند سرزمين ما 

 اين از آن و آن از اين پاياست 

 هر دو با هم نيز مرگی توامان دارند 

 هر دو آن اکنون 

 . مرگ را در چهرگان دارند

 ديو برفی آب خواهد شد 

 ديو برفی از درون ناچار 

                                 پی در پی 

   فرو می ريزد و                                              

                                                                    چندی دگر مرداب خواهد شد 

 دير هست و دور هرگز نيست 

 ديو برفی 

               چکه چکه 

                               آب 

                                      نه 

                               مانداب              

                                                       نه 

                                                             گنداب خواهد شد 

 

 1381خرداد       ه دکتر ناصر زرافشانبپيشکشی نعمت آزرم 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:برای مکاتبه با ما می توانيد از آدرس الکترونيکی زير استفاده کنيد  
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