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تشدید تحریم ها و پی آمدهاي آن: سرمقاله
شوراي امنیت سازمان ملل       19/3/1389روز چهارشنبه    

. متحد دور چهارم تحریم ها را علیه ایران به تصویب رساند              
دوازده عضو از پانزده عضو شوراي امنیت از جمله تمامی پنج             
عضو دائمی شورا، خصوصاً چین و روسیه به این قطعنامه رأي            
مثبت و تنها برزیل و ترکیه رأي منفی، و لبنان هم رأي ممتنع             

هرچند همراهی برزیل و ترکیه بواسطه حضورشان در          .  دادند
اجالس تهران و امضاي توافق نامه اي با ایران مبنی بر                 

درصدي در   20تعویض اورانیم کمتر غنی شده ایران با اورانیم         
خاك این دو کشور قابل پیش بینی بود، ولی رأي مثبت دو               

امري که  .  کشور چین و روسیه تا حدودي غیرمنتظره می نمود         
خشم دولت احمدي نژاد و سران جمهوري اسالمی را                  

ذیالً نگاهی داریم به موضوع تحریم ها و پی              .  برانگیخت
.آمدهاي آن بر مردم کشورمان

زمینه هاي وضع تحریم
با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و سیاست هاي               
ماجراجویانه و سخنرانی هاي تحریک کننده اش، فرصتی             

سخنرانی .  طالیی براي تحت فشار گذاشتن ایران فراهم شد         
هاي مکرر احمدي نژاد مبنی بر حذف اسرائیل از نقشه                  
جغرافیا، نفی هولوکاست، پنهان کاري گسترده فعالیت هاي            
هسته اي، مداخله مخرب در امور کشورهاي هم جوار و                 
خاورمیانه باالخص لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان، حمایت         
از گروههاي بنیادگرا، همه و همه شرایط را براي فعالیت و               

.تصمیم گیري علیه ایران سهل تر نموده
از طرفی دیگر با نقض حقوق مردم و نادیده گرفتن                
خواست هاي آنان و سرکوب اعتراضات مردمی در طی سی             

در سال گذشته با تشدید کم      -سال حاکمیت جمهوري اسالمی 
عمالً امکان اصالح نظام سیاسی و       -سابقه اي همراه گردید    

تعدیل فشارهاي وارده بر مردم به روش هاي مسالمت آمیز به            
حرکت هاي ارتجاعی و ضدمردمی جمهوري          .  سایه رفت 

اسالمی، به تقابل مردم با حاکمیت و کاهش نفوذ رژیم در بین            
این امر فرصت مناسبی را در اختیار مردم و            .  مردم انجامیده 

همچنین امپریالیسم جهانی براي تغییر نظام حاکم قرار داده            
سرکوب گسترده ي مردم      .  است

در جریان اعتراضات سال گذشته      

:در این شماره 
4صفحه با احزاب و سازمانهاي چپ

13صفحه سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان
14از میان رویدادهاي ایران و جهان                          صفحه 

16صفحه ...                فراتر از عصر خود زیست و  “ شاملو”
16سال پس از ترور دکتر قاسملو       صفحه بیست و یک

17جام جهانی فوتبالف بازار مکاره                             صفحه 
18صفحه یاد یاران یاد باد                 

:ارتباط با ما 
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سیل در پاکستان
جاري شدن سیل در پاکستان که در تاریخ این کشـور           

سابقه بوده است، هزاران تن را به کام مرگ کشیـد          بی
و بیش از چهار میلیون نفر را از خانه و کاشانه خویـش      

آسا و جاري   در جریان بارش بارانهاي سیل    .   آواره نمود 
ها پاکستانی تمام دار و ندار خود را         شدن سیل میلیون  

. از دست دادند
دولت پاکستان بخاطر ضعف مالی، فساد مدیریتی و        
درگیریهاي قومی هنوز نتوانسته است متناسب با ابعاد        

ي کمک رسانی به سیـل زدگـان  را             فاجعه   برنامه   
از طرف سازمان ملـل مـتـحـد و         .   سازماندهی نماید 

هاي قـابـل   کشورهاي ثروتمند غربی نیز تا کنون کمک      
.اي براي سیل زدگان ارسال نشده استتوجه

ما ضمن همدردي با مردم مصیبت دیده پاکسـتـان           
نوعان  و   خوانیم به یاري هم   هموطنان خویش را فرا می    

.همسایگان خویش  برخیزند

عامیون در انقالب مشروطیت–نقش اجتماعیون 
“مردادسالگرد انقالب مشروطیت14بمناسبت ”

مرداد امسال مصادف بود با یکصد و چهارمین سالگرد انقالب مشروطیت ایران، انقالبی بورژوا دمکراتیک که بـدالیـلـی     14
8صفحه . متعدد نتوانست به سرانجام رسد و نا تمام ماند

نظریۀ پایان ایدئولوژي
)بخش چهارم(

دارنـد، و هـمـۀ        “   آنگونه که هسـت ”مگر نه این است که وبر و جامعه شناسان بورژوائی پیرو او، غم و غبطِ انعکاس واقعیت را  
13صفحه براي آن است که توصیفی که پژوهشگر از واقعیت بدست می دهد، “ عاري بودن ارزش ها”اصرار آنها در 

مرداد28پنجاه و هفت سال پس از  کودتاي 
که تمام صفحات آن را بدون استـثـنـا جـنـگ هـا،           .   یک نگاه منصفانه و بی غرضانه به تاریخ ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد       

28انگلیـسـی     -کودتاي آمریکائی.   کودتاهاي ضدملی و دخالت هاي بی حد و حصر در امور داخلی اغلب کشورهاي جهان تشکیل می دهد                 
15صفحه در ایران نیز به تحقیق و به یقین، یکی از سیاه ترین و ننگین ترین اوراق تاریخ این کشور است، 1332مرداد سال 

2ادامه در صفحه 

سازمان یابی زنان، گامی براي رهائی از ستم جنسیتی
تاریخ طوالنی و پر فراز و نشیب و در عین حال پویاي مبارزات اجتماعی و سیاسی زنان، حاکی از نقـش مـبـارزات زنـان در                           

بطور متقابل نقش و تاثیر صورت بندیهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی نیز همواره در شکل گیـري و                .   تحوالت اجتماعی است  
7صفحه . ایجاد زمینه هاي رشد جنبش هاي اجتماعی براي رهایی انسان از همه ي انقیادها بوده است

پنجمین سالگرد ا انتخابات سندیکاي کارگران شرکت واحدجنبش کارگري ایران
ماههایی حساس، حیاتی و سرنوشت ساز براي رانندگان و کارگران شرکت واحد، و شـایـد               84ماه هاي اردیبهشت و خرداد      

جمهوري اسالمی به دسـتـآوردهـاي جـنـبـش         60چرا که پس از یورش هاي دهه ي .   هم براي جامعه ي کارگري ایران بوده      
6صفحه ...کارگري کشورمان، سندیکاي شرکت واحد نخستین تشکل مستقل کارگري بود  
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و انعکاس گسترده ي آن در رسانه هاي جهانی، افکار عمومی را در                
انعکاس وسیع اخبار و    .  سطح بین المللی براي تغییر رژیم حاکم بر ایران با خود همراه کرده است               

وقایع جنبش اعتراضی یک سال اخیر در رسانه هائی چون صداي آمریکا، بی بی سی و رادیو فردا                    
اگر امپریالیسم جهانی و کشورهاي سرمایه       .  را بایستی امري هدفمند در این راستا ارزیابی نمود           

داري از منظري ارتجاعی و غیر دمکراتیک طرف دعواي جمهوري اسالمی هستند، همانگونه که                 
البته از موضعی انقالبی،    .  در ادامه آورده خواهد شد، مردم نیز بعنوان طرف دیگر این دعوا مطرح اند             

دمکراتیک و انسانی، هم راستا بودن خواست هاي آنان نه دلیلی است بر همراهی امپریالیست ها و                  
. نه توجیهی است براي کنار گذاشتن اهداف واالي جنبش دمکراتیک و مترقی مردم کشورمان

چه کسانی در پی تحریم اند؟
چندین سال است که ایران از جانب         .  وضع تحریم ها علیه ایران موضوع جدیدي نیست          

کشورهاي پیشرفته سرمایه   .  قدرت هاي سرمایه داري و خصوصاً آمریکا تحت تحریم قرار دارد              
داري از اوایل انقالب از ارسال تکنولوژي و محصوالت صنعتی پیشرفته به ایران ممانعت بعمل                   

وضع تحریم هاي جدید در حقیقت ادامه ي پروژه ي قبلی است، که هدف آن محروم                   .  آورده اند 
.  ساختن ایران از امکان رشد و توسعه صنعتی و قدرت یابی آن می باشد

بجز عوامل خارجی، نیروهایی از حاکمیت و بخش از ایرانیان مخالف حاکمیت نیز از وضع                  
هرچند که هدف و انگیزه آنان با یکدیگر متفاوت است، اما نتیجه               .  تحریم ها استقبال می کنند     

بخشی از عوامل حاکمیت ماجراجویانه بدنبال       .  واحدي براي مردم کشورمان درپی خواهد داشت        
خلق شرایطی هستند که بتوانند با تمسک بدان، فشار بر مخالفین و فعالین سیاسی را افزایش داده                  

در .  و اگر توانستند به حذف فیزیکی آنان هم مبادرت خواهند ورزید           .  و فضاي کشور را نظامی کنند     
نقطه ي مقابل آنان بخشی از اپوزیسیون قرار گرفته که بدنبال فرشته نجات و ظهور نیروي                       
آزادیبخشی است که به هزینه خود و فرستادن سربازانش بکام مرگ، آزادي و قدرت را براي آنان                   

همچنین نیروهاي خود باخته  و مقهور قدرت، که توان مبارزه را از دست                 .  به ارمغان خواهد آورد   
داده و چنان می پندارند که همه ي مردم در وضعیت مشابه اي گرفتارند، نیز بدون توجه به نتایج                     
فاجعه بار تحریم ها بر اقشار محروم و فقیر جامعه نه تنها از وضع تحریم ها استقبال می کنند،                        
بلکه در آرزوي حمله ي مشابه نیروهاي ناتو و آمریکا به عراق و افغانستان و یوگسالوي بسر می                    

.برند
نبایستی چنین پنداشت که تنها بخش تشنج طلب حاکمیت و جنا ح هاي جنگ طلب                        

ضمن آنکه هدف همه ي طرفداران تحریم       .  کشورهاي سرمایه داري از تحریم ها استقبال می کنند       
بخشی از نیروهاي وابسته به حاکمیت، تحریم را موهبتی الهی براي               .  نیز صرفاً سیاسی نیست    

با مه آلود شدن فضاي     .  کسب سودهاي کالن از محل تجارت غیرقانونی و رانتی بشمار می آورند            
سودجویان فرصت طلب تنها    .  سیاسی طبیعتاً امکانات فراوانی براي این اشخاص فراهم خواهد شد          

در کشورهاي هم جوار خصوصاً ترکیه و پاکستان و شیخ             .  به نیروهاي داخل محدود نمی شوند      
. نشینان خلیج فارس تاجران و شرکت هاي زیادي بی صبرانه به انتظار چنین فرصتی نشسته اند                  

آنان با محدود شدن صادرات قانونی به ایران و با استفاده از روشهاي شناخته شده اي که در سی                     
سال گذشته بکار بسته اند، این بار در ابعادي گسترده تر و با هزینه هایی باالتر بازار ایران را هدف                     

هنوز از یاد نبرده ایم که کشور ترکیه چگونه توانست در سالهاي جنگ ایران و عراق با                 .  قرا داده اند  
صدور کاالهاي خود و صادرات مجدد به طرفین درگیري، اقتصاد ضعیف و بیمار خود را بهبود                      

تحریم ایران مجدداً چنین امکانی را البته در          .  بخشد و خود را به جاده توسعه اقتصادي برساند           
ابعادي گسترده تر نصیب این کشور و دیگر کشورهاي همجوار خواهد نمود، تا کاالها و مواد خام                    
ایرانی را با قیمتهاي پایین از کشور خارج و کاالهاي بی کیفیت را با قیمت هاي گزاف به ایران                       

.     صادر نمایند
نقش بحران سرمایه داري 

بحران اقتصادي بنگاههاي سرمایه داري را فرا گرفته، بحرانی کم سابقه که ساختارهاي نظام              
اگر سال گذشته کشورهاي کانونی سرمایه داري توانستند با تزریق          .  سرمایه را به لرزه درآورده است     

ولی .  بیش از یک تریلیون دالر از حساب مالیات دهندگان ، تاحدودي از دامنه ي بحران بکاهند                  
امروز وضعیت کشور   .  دیده می شود که این اختاپوس هزار سر از جاهاي دیگر سر بلند می کند                  

بزودي بحران در ابعادي خانمان برانداز         .  یونان نمونه اي از این واقعیت غیرقابل انکار است             
پیشنهاد اتحادیه ي اروپا براي      .  کشورهاي پرتغال و اسپانیا و حتی انگلستان را فرا خواهد گرفت             

. یونان حراج جزایر آن کشور و حمله به دستآوردهاي زحمتکشان و کاستن از خدمات اجتماعی است          
اگر این  .  راه کارهاي اساسی تري الزم است     .  این نسخه نمی تواند تمامی مشکالت را برطرف سازد        

بحران در ابعادي مشابه  و یا عمیق تر گریبانگیر کشورهاي محوري سرمایه داري مانند کشورهاي                 
دیگر با اتکاء به چنین دستآویزهایی نمی توان از          .  گردد، که در حال اتفاق افتادن است         G8عضو  

. فاجعه خالصی یافت
سراسر تاریخ این نظام مبتنی بر استثمار مملو از           .  بحران در ذات نظام سرمایه داري است        

سرمایه داري نیز نشان داده که      .  بحران هاي ریز و درشتی است که هر از چندگاهی ظهور می کنند            
قابلیت هایی براي خروج از این بحران ها داشته است، هرچند با تشدید استثمار کارگران و                         

تا نظام  .  در سراسر حیات نظام سرمایه، همواره زحمتکشان بوده اند که تاوان داده اند              .  زحمتکشان

این .  سرمایه داري حاکم است بحران ها بعنوان بخشی از این نظام وجود خواهند داشت                   
.  بحران ها نه تنها ماندگار هستند، بلکه همواره عمیق تر و پیچیده تر نیز می گردند

تجربه نشان داده است که جنگ شناخته شده ترین شیوه براي رهایی از بحران هاي                  
اگر تحریم ها را مقدمه اي و بهانه اي براي جنگ ارزیابی کنیم،               .  ادواري سرمایه داري است   

.براحتی ارتباط بحران  کنونی سرمایه داري با وضع تحریم هاي ایران را درك خواهیم کرد
جنگ امري محتمل است؟

سؤالی که فکر نیروي آزادیخواه را بخود مشغول داشته این است که، با توجه به تمامی                   
درگیري هاي بین ایران و آمریکا و یارانش و در نظر گرفتن تمامی جوانب، آیا احتمال جنگی                  
. بین آنها وجود دارد؟ به نظر ما گزینه ي جنگ بعنوان طرحی ممکن همواره مطرح بوده است                 

و متناسب با اوضاع جهانی، منطقه اي و داخلی، درصد احتمال آن باال و پایین شده، ولی هیچ                   
. آمریکا و کشورهاي سرمایه داري دالیل متعددي براي جنگ دارند           .  گاه از بین نرفته است     

جنگ در سرشت نظام طبقاتی است و تنها با محو چنین نظام هایی است که می توان به از                      
البته نمی توان منکر تأثیرگذاري نیروهاي مخالف جنگ و صلح            .بین رفتن جنگ امیدوار بود     

و نبایستی فراموش کرد که علیرغم تمامی فعالیت هاي گسترده ي این                .  طلب جهانی بود  
بحران اقتصادي اخیر   .  نیروها در چند دهه ي گذشته شاهد دهها جنگ  منطقه اي بوده ایم               

. خود بهترین دلیل براي انتخاب گزینه ي جنگ توسط آمریکا و یارانش می باشد
از طرفی دیگر قدرت یابی ایران، و تبدیل آن به کشوري توانمند در منطقه ي                         
استراتژیک و مهمی چون خاورمیانه خود دلیلی محکم براي کشورهاي امپریالیستی است که               

سیستم جهانی نئولیبرالی و پروژه جهانی سازي آن          .  از شکل گیري قدرتی دیگر ناخشنودند      
بدنبال تضعیف دولت هاي ملی در عرصه ي بین المللی و تقویت آنها در مبارزه علیه مردم آن                  

سرمایه از مرتجع ترین     .  حکومت ایران اگرچه در تقسیم نیروهاي کار و         .  کشورها می باشد  
نیروهاي جبهه ي سرمایه داري است، اما شکل گیري قدرتی منطقه اي که خللی در مناسبات                

. سیستم جهانی تولید کند ناخوش آیند کشورهاي کانونی و شرکت هاي فراملیتی است
در عرصه ي داخلی برخورد سرکوب گرانه ي حکومت با مردم و در مواجهه با خواست                   
هاي دمکراتیک مردم، زمینه ساز گسست بین حکومت و مردم گردیده، در عرصه ي جهانی                 
نیز حرکت هاي مداخله گرانه، ارتجاعی و ضدانسانی دولت جمهوري اسالمی زمینه اي                    
مناسب و دالیلی قابل پذیرش براي همراهی افکار عمومی که شدیداً تحت تأثیر رسانه هاي                 

خطر جنگ، خطري عینی و واقعی است، براي          .  امپریالیستی قرار دارند، فراهم ساخته است      
اجتناب از جنگی خانمان سوز که تنها به نفع نیروهاي ارتجاعی و به ضرر مردم و نیروهاي                    

.   انقالبی است، هم که شده بایستی متحد شویم
با وضع تحریم به دلیل مسائل هسته اي ایران مسئله ي نقض حقوق بشر در ایران به                   
سایه رفته، در حقیقت آنچه در این میان به محاق فراموش گردیده، حقوق مردم ایران و نقض                 

طرح مسائل هسته اي و      .  حقوق بشر توسط حکومت جمهوري اسالمی در کشورمان است          
فعالیت هاي پنهان هسته    .  مستمسک قرار دادن آن براي تحریم ها خود گویاي واقعیت است           

ولی موضوعی نیست که    .  اي ایران هرچند موضوع مهمی براي بشریت در سطح جهانی است           
از نظر مردم کشورمان آنچه که می         .  بتواند خواست اصلی مردم کشورمان را به سایه برد           

بایستی موجب انگیزش جهانی علیه جمهوري اسالمی می گردید، نه موضوع هسته اي بلکه                
. نفی آزادي هاي سیاسی و مدنی، نقض حقوق بشر  و حقوق شهروندان می بود

هدف تحریم ها 
همان گونه که واضعین تحریم ها مدعی اند، نخستین هدف تحریم برگرداندن ایران به               

مذاکراتی که براي کنترل و شفاف سازي فعالیت هاي            .  پاي میز مذاکرات هسته اي است       
ایران پس از خاتمه ي جنگ فعالیت هاي گسترده اي را براي                .  هسته اي ایران می باشد     

اکثر این فعالیت ها در خفا و بدون اطلع           .  دستیابی به فن آوري هسته اي بکار بسته است          
صورت گرفته، امري که موجبات عدم اطمینان به صلح آمیز بودن               المللی اتمی آژانس بین 

.   فعالیت هاي هسته اي ایران را تقویت کرده است
بجز اهداف اعالم شده براي صدور قطعنامه تحریم علیه ایران در شوراي امنیت سازمان              

تشدید تحریم  .  ملل متحد، کشورهاي غربی اهداف دیگري را هم از تحریم ها دنبال می کنند             
چرا که تحریم هاي    .  هاي وضع شده از جانب آمریکا و اتحادیه ي اروپا دلیلی بر این مدعاست         

وضع شده در شوراي امنیت سازمان ملل متحد جوابگو و برآورد کننده ي خواست ها و اهداف                 
.  کشورهاي مذبور نبوده است

تحریم کنندگان مدعی اند که تحریم هاي آنان هوشمند و هدفمند است و مردم عادي                
اهداف اعالم شده دور جدید تحریم ها، ضربه به              .  از این تحریم ها آسیبی نمی بینند          

بنگاههاي مالی و  اقتصادي وابسته به سپاه و نیروهاي نظامی، شبکه ي هسته اي و از کار                     
در حالی که واقعیت ها طور دیگري رقم می         .  انداختن ماشین نظامی و سرکوب رژیم می باشد       

هاي نفتی خصوصاً بنزین و گازوئیل به       تحریم نفتی ایران، و ممانعت از صدور فرآورده       .  خورند
فقدان درآمدهاي  .  ایران تمامی عرصه هاي زندگی زحمتکشان را تحت تأثیر قرار خواهد داد             

نفتی براي کشور ما که بیشتر بودجه ي آن بخصوص درآمدهاي ارزي اش وابسته به نفت و                   

ادامه سرمقاله
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کاهش بودجه هاي عمرانی و آموزشی و          .  فروش نفت می باشد، چقدر فاجعه بار خواهد بود            
بهداشتی که دود آن بیشتر از همه به چشم زحمتکشان خواهد رفت، نتیجه ي منطقی این فرآیند                  

درپی کاهش واردات بنزین و کاهش تولید پاالیشگاه هاي داخل کشور در نتیجه               .  بشمار می آید  
تحریم  قطعات یدکی مورد نیاز این مراکز، پیش بینی می شود ایت امر خود به تنهایی موجب                      

تولید کارخانه هاي اتومبیل سازي که در حال حاضر با کنترل             .  تورمی بیش از بیست درصد شود      
واردات اتومبیل پررونق ترین بخش صنعت کشورمان محسوب می گردد، کاهش خواهد یافت،                 
چرا که با گران شدن قیمت کاالي تمام شده و افزایش قیمت سوخت و همچنین کاهش درآمدها،                

.مردم دیگر رغبتی براي خرید کاالهاي غیر ضروري نخواهند داشت
تأئیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادي 

دوران طالئی درآمدهاي نفتی رو به افول گذاشته و با گسترش دامنه بحران جهانی به                     
کارخانه ها و بنگاه هاي تولیدي      .  ایران، اقتصاد کشورمان بیش از همیشه آسیب پذیر گشته است          

. یا از تولید بازمانده اند و یا با ظرفیت هاي کمتري تولید می کنند و رمق هاي آخر را می کشند                       
درصد  10نیروهاي شاغل در عسلویه که میلیاردها دالر صرف احداث آن گردیده به کمتر از                     

هزینه هاي باالي تولید امکان رقابت را از         .  رسیده، بیکاري افزایش یافته و تورم بیداد  می کند           
اجناس ایرانی با اجناس ارزان قیمت چین، هند، ترکیه، تایوان، تایلند و کره، که بفور و بصورت                     

طولی نمی کشد این چند     .  قانونی و قاچاق وارد بازار بی در و پیکر کشورمان می شوند، گرفته است   
در چنین بحبوحه اي تحریم هاي اقتصادي          .  درصد باقی مانده هم از تولید بازخواهند ایستاد          

با اجرایی شدن تحریم ها هزینه تولید باز هم باال خواهد              .  کشورمان قوز باالي قوز خواهد بود      
رفت، سهم بودجه هاي عمرانی و به تبع آن  کارهاي عمرانی و رفاهی کاهش خواهند یافت،                      

با کاهش درآمدهاي نفتی و حیف و میل شدن اندوخته           .  بیکاري گسترش و تورم افزایش می یابد      
هاي ارزي اقتصاد ایران آسیب پذیرتر از آن است که بتواند فشار تحریمهاي رو به گسترش را                      

.تحمل نماید
افزایش تورم و گسترش بیکاري، رکود کارهاي اقتصادي، کاهش بودجه هاي عمرانی،                 
رفاهی، آموزشی و بهداشتی نخستین پی آمد تحریم ها خواهد بود، و زحمتکشان شهر و روستا و                   
. خصوصا کارگران و اکثر حقوق بگیران مانند گذشته نخستین قربانیان موج جدید هم خواهند بود               

بیکاري شوکی بزرگ و ضربه اي تحمل ناپذیر بر زحمتکشان خواهد بود، هرآنگاه اگر بخاطر                    
داشته باشیم، این فشارها با افزایش تورم و کاهش حمایت هاي اقتصادي و حذف یارانه ها همراه                  

. خواهد بود
با کاهش حمایت هاي اقتصادي دولت، حذف یارانه ها و کاهش بودجه هاي بهداشتی                    

. بیماران کم درآمد امکان مداوا را بخصوص در بیماري هاي سخت و خاص از دست خواهند داد
با گسترش بیکاري و کاهش درآمد واقعی و افزایش هزینه آموزش، نه تنها شاهد افت                     

رشد .  کیفیت تحصیلی بلکه شاهد رو به گسترش ترك تحصیل در بین دانش آموزان خواهیم بود                
.نرخ بی سوادي نتیجه حتمی چنین روندي می تواند باشد

پی آمدهاي سیاسی تحریم
تعمیق شکاف حاکمیت علیرغم تالش هاي      .  تحریم پی آمدهاي سیاسی خود را بدنبال دارد       

شکاف بین مردم و حکومت، شکاف بین روشنفکران با         .  رژیم براي ترمیم آن، گریزناپذیر می نماید   
دولت توان حکومت کردن را به روال سابق از دست           .  حکومت شتاب بیشتري بخود خواهد گرفت     

این روند تسریع   .  داده و مردم نیز هر روز بیشتر از قبل دیگر نمی خواهند مانند سابق زندگی کنند                
اصالحات جزئی براي   .  و هیچ چشم اندازي براي کاهش این موارد مشاهده نمی شود           .  خواهد شد 

و خواست هاي رادیکال و تحول طلبانه پررنگ تر می           .  بقاي رژیم هر روز ناممکن تر می نماید        
درپی .  تغییرات عمیق و ساختارشکن نیز تنها به تسریع فروپاشی رژیم منجر خواهد شد                .  گردد

تحریم ها و حذف یارانه ها، به هم خوردن ثبات سیاسی و اقتصادي، و همراه شدن ضعف حکومت         
و درگیري هاي درون حکومتی با تورم، بیکاري، گرسنگی و فشارهاي اجتماعی، احتمال قیام                   

.گرسنگان را افزایش داده است
در حالی که سیاست هاي     .  شواهد حاکی از تنگ تر شدن حلقه ي جهانی علیه ایران است             

پایگاه داخلی نظام را به پایین ترین میزان در سی و دو سال                ارتجاعی و مبتنی بر سرکوب رژیم     
گذشته تقلیل داده، رفتارهاي ماجراجویانه و مداخله گرانه و نابخردي سیاست مدران حاکم موجب               

و یا در نتیجه ي این       .  گردیده متحدین و دوستان خارجی حکومت نیز پشت وي را خالی نمایند             
سیاست ها عرصه چنان بر آنان تنگ و دفاع از جمهوري اسالمی برایشان پر هزینه شده که                       
ترجیح می دهند با چشم پوشی از امتیازات دست ودلبازانه ي حاکمان کشورمان، عطاي جمهوري                

ترکیه و  .  چین و روسیه به قطعنامه ي پیشنهادي رأي مثبت دادند          .  اسالمی را به لقایش ببخشند    
برزیل یاران تازه ي خامنه اي و احمدي نژاد هم ترجیح می دهند با چشمانی اشک آلود از تحریم                    

. هاي شوراي امنیت پیروي کنند
تحریم ها همچنین ابزاري براي انفعال مردم و از بین بردن روحیه ي مقاومت در بین                      

تجربه ي عراق نشان داد که تحریم هاي دراز مدت در           .         نیروهاي نظامی به هنگام جنگ است 
کشورهائی که تحت حاکمیت استبدادي قرار دارند، می تواند توده هاي مردم را نسبت به وضعیت                 

از طرفی دیگر در همان کشور عراق شاهد بودیم که چگونه شرایط نه              .  سیاسی کشور منفعل سازد   

جنگ و نه صلح و انتظار وقوع جنگی در ابعادي وسیع براي سالیان متمادي، توانست نیروهاي                  
نظامی آن کشور را از درون به هم ریخته و روحیه ي مقاومت را در بین نیروهاي نظامی از بین                     

بطوریکه از پی چندین سال تحریم و محاصره ي نظامی با اولین یورش نیروهاي                      .  ببرد
آمریکایی و متحدین اش، ارتش عراق در عرض چند ساعت از هم پاشید و نیروهاي نظامی                    
مقتدر و کارآزموده ي آن کشور بدون آنکه وارد درگیري جدي شود، عراق را تسلیم آمریکا و                     

.امري که تکرار آن در ایران البته نه به آن راحتی دور از انتظار نمی نماید. متحدین اش نمود
نقشه خاورمیانه از مدتها پیش طراحی       .  با تحریم بالکانیزه کردن ایران کلید خواهد خورد        

عراق اولین فاز این پروژه بود، هرچند که هنوز به نتیجه ي دلخواه نرسیده، ولی قدم                 .  شده است 
در چنین شرایطی هر اقدام نسنجیده از جانب نیروهاي سیاسی           .  هاي جدي برداشته شده است    

این طرح در ایران نیز هواخواهانی دارد، که مترصد            .  می تواند به فاجعه ي انسانی بیانجامد        
انکار واقعیت ملیت هاي کشورمان روي دیگر سکه ي           .  فرصتی مناسب به کمین نشسته اند      

دو نیروي مزبور براي کاشتن      .  انحال ل طلبی و تالشی براي بالکانیزه کردن کشورمان است            
البته با هدایت و راهبري ایدئولوگ      .  نفرتی عمیق بین خلق هاي کشورمان شمشیر تیز کرده اند          

هاي سیا و پنتاگون که تجربه اي نه چندان دور در اجراي این سیاست در بالکان و پاره اي از                       
.     جماهیر شوروي سابق دارند

احتماالتی که می توان براي فردا متصور بود
در عرصه  داخلی آنچه محتمل به نظر می رسد؛ آنکه شکاف بین جناح هاي حاکمیت و                   
بین حاکمیت و مردم بیشتر خواهد شد و حکومت براي بقاي خویش به سرکوب هاي هرچه                    

با اجرایی شدن تحریم ها و حذف یارانه ها، شورش گرسنگان امري             .  بیشتري روي خواهد آورد   
. افق بقاي جمهوري اسالمی در دراز مدت تاریک بنظر می رسد              .  به نظر می رسد    محتمل  

احتمالی کم رنگ براي حفظ رژیم براي مدتی دیگر با اجراي هرچه سریع تر اصالحاتی بنیادین                 
البته به نظر می    .  و تاحدودي ساختارشکنانه توسط اصالح طلبان مغضوب حاکمیت وجود دارد           

.رسد که این احتمال کم رنگ تر از احتمال حفظ نظام باشد
در عرصه ي بین المللی ایران بیشتر از قبل تنهاتر خواهد شد و همسایگان جسورتر و                     

مذهبی به   حمایت از اقلیت هاي ملی و     .  نسبت به تمامیت ارضی کشورمان مدعی تر می شوند         
حکومت جمهوري اسالمی بواسطه    .  قصد مداخله و تضعیف حکومت مرکزي بیشتر خواهد شد          

ترس از انتقام مردم و     .  ي سابقه ضد انسانی و سرکوبگرانه اش امیدي براي آشتی با مردم ندارد            
نیروهاي مخالف آنان را  به سازش و امتیاز دهی به بیگانگان سوق خواهد داد، امري نامیمون                    

فروش نفت خام به زیر قیمت هاي جهانی و اهداي کمک            .  برعلیه استقالل و آزادي کشورمان    
هاي نفتی بالعوض و امتیاز دهی هاي سیاسی و اقتصادي به کشورهایی چون ترکیه ، پاکستان                

نمونه هایی عینی از سیاست هاي ضد میهنی رژیم والیت            ...  ، چین ، هند، روسیه، سوریه و          
.      فقهاست

صداي سوم
فارغ از هیاهوي دو طرف دعواي جمهوري اسالمی ارتجاعی و غرب امپریالیستی، که هر                
یک براي منافع غیر انسانی و ضدبشري خویش  بر طبل جنگ می کوبند و به هم دیگر چنگ                    
. و دندان نشان می دهند، طرف سومی هم به نام مردم ایران و زحمتکشان کشورمان وجود دارد                 

طرفی که براي احقاق حقوق دمکراتیک خود، براي صلح، دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادي،                
خواست .  توسعه و پیشرفت کشور و براي سعادت و بهروزي خلق هاي میهنمان مبارزه می کنند               

و اهداف آنان هیچ ربط و همسوئی با خواست نیروهاي ارتجاعی رژیم اسالمی و امپریالیسم                   
تالش براي تعریف منافع خلق هاي ایران در یکی از دو مجمعه ولی فقیه و                     .  جهانی ندارد 

آمریکا، خاك پاشیدن به چشم مردم و به بیراهه کشیدن جنبش اعتراضی و دمکراتیک مردم                   
.     کشورمان است

وظایف ما
مبارزه براي فرا رفتن از دوایر خود ساخته ي جمهوري اسالمی و یا غرب امپریالیستی، و                 
هم سوئی با خواست هاي دمکراتیک یک صد ساله مردم ایران، نخستین و مهمترین وظیفه                   

در این میان چپ وظیفه اي مضاعف بردوش        .  نیروهاي انقالبی و دمکراتیک کشورمان می باشد      
پیکار براي تحقق خواست هاي دمکراتیک در دو جبهه  علیه جمهوري اسالمی و نیروهاي             .  دارد

امپریالیستی وظیفه اي است که و نیروهاي ترقی خواه و دمکرات کشورمان مجاز نیستند به هر                 
.دلیلی یکی از آنها را حتی به نفع و تقویت جبهه ي دیگر تعطیل و یا به فراموشی بسپارند

براي تحقق پیروزي در پیکاري چنین بزرگ و در مصاف با دشمنانی غدار و کارآزموده تنها         
جبهه ي دمکراتیک با حضور تمامی      .  در سایه ي اتحادي سراسري و گسترده میسر خواهد بود          

اقشار زحمتکش، کارگران، دهقانان، کارمندان و دبیران، و با حضور روشنفکران انقالبی و                    
دمکرات، زنان و دانشجویان و همه ي نیروهاي تحول طلب، و نهایتاً با حضور خلق ها و ملیت                   

هر حرکتی که نتواند تمامی این        .  هاي ساکن کشورمان چنین امر مهمی ممکن خواهد بود           
نیروهاي جنبش دمکراتیک را به صحنه بیآورد، مطمئناً نخواهد توانست، پیروزي خود را تضمین               

تحقق چنین اتحاد گسترده و فراگیري وظیفه اي آنی و به تأخیر افتاده ي ما بشمار می                     .  کند
. آید
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)اکثریت(سازمان فدائیان خلق ایران 
و آقاي سیاوش“ فراکسیون کمونیستی”در مورد 

:با توجه به این که
تمام اقدامات گروه کار تشکیالت براي گفتگو و تنظیم رابطه آقاي سیاوش با سـازمـان بـه      .   1

نتیجه مانده است؛جهت عدم همکاري وي بی
پاسخ گذاشته است؛کار تشکیالت در مورد عملکردش را بیهاي گروهآقاي سیاوش پرسش.2
هاي سازمانی راه انداخته و ضـوابـط     فراکسیون کمونیستی را خودسرانه و بدون مجوز ارگان  .   3

اساسنامه در مورد فعالیت فراکسیون را نقض کرده است؛
هاي سازمان براي بستن سایـت، وقـعـی      سایت فراکسیون را راه انداخته و به خواست ارگان.   4

نگذاشته است؛
چندین سال است که حق عضویت نپرداخته و مراجعات متعدد مسئولین براي دریافت حـق                .   5

نتیجه مانده است؛عضویت بی
عضویـت وي    )   نقض اساسنامه ( هیئت سیاسی ـ اجرائی با استناد به فصل هفتم اساسنامه           

در سازمان را لغو کرد و از گروه کار تشکیالت خواست که به آقاي سیاوش بعد از ابـالغ ایـن             
چنان به نقض اساسنامه ادامه دهد، تصمیـم  تصمیم، یک ماه دیگر فرصت دهد تا چنانچه او هم    

.هیئت سیاسی ـ اجرائی مبنی بر لغو عضویت وي به اجرا درآید

)اکثریت(فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران
دادخواست سرگشاده به دادگاه جنبش انقالبی ایران

همچنانکه اعالم کرده ایم، حامالن افکار و ایده هاي بورژوائی و مدافعان منافع طبـقـاتـی                 
آن، سارقان نام فدائی و وارثان ناخلف جنبش فدائی که در طول سه دهه اخـیـر بـا کـاربـرد               
محیالنه ترین شیوه ها، از تقلب در نتایج آراء گرفته تا تحمیل انشعابات متعـدد و پـراکـنـدن                      
کمونیستها، سنگین ترین و خردکننده ترین ضربات را بر پیکر جنبش قهرمانانـه فـدائـی وارد                

) اکـثـریـت   ( آورده و طول همین دوره بتدریج در ارگانهاي رهبري سازمان فدائیان خلق ایـران              
نظري جنبـش  -مبارزاتی و سیاسی-تجمع نموده و زیانهاي جبران ناپذیري به توان تشکیالتی 

لنینیستی و دفاع بحق فراکسیون کمونـیـسـتـی          -وارد آورده اند، در مقابل مواضع مارکسیستی      
از اهداف و آرمانهاي فدائی، شمشیر از رو بستـه، آخـریـن      )   اکثریت( سازمان فدائیان خلق ایران   

. بقایاي کمونیستها را از سازمان قلع و قمع می کنند
، هـمـه اعضـاء و          ) اکثریت( در ضمن، فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران         

هواداران سازمان را به تالش و فعالیت پیگیر در راه فراهم کردن زمینه برگزاري اولین کنـگـره                  
سازمان با شرکت نمایندگان منتخب واحدهاي تشکیالت که بتواند خط و مشـی سـازمـان را                
منطبق با شرایط معاصر تعیین نموده و رهبري با صالحیت، شایسته و کاردان آن را برگـزیـنـد،     

.فرا می خواند

حزب کمونیست ایران
سی و یکمین سالروز یورش رژیم جمهوري اسالمی به کردستان

، سی و یک سال از مبارزه و مقاومت تـوده هـاي مـردم          1389مردادماه   28با فرارسیدن   
. کارگران و زحمتکشان کردستان علیه رژیم سرمایه داري جمهوري اسالمی سپري مـی شـود               

سی و یک سال از صدور فرمان یورش جنایتکارانه خمینی به مردم حق طلب کردسـتـان مـی        
گذرد، یورش وحشیانه اي که داستانهاي بیشماري از جنایت، نسل کشی، بمباران، اعدام دستـه               

. جمعی، زندان و تبعید را از خود به یادگار گذاشت
دردل مبارزات انقالبى و آزادى خواهانه مردم کردستان و در عرصه هاى مختلف مـبـارزه،               

درجنگ انقالبى و در مبارزات توده اى       .   زنان درکنار و بعضاً پیشا پیش مردان به میدان آمده اند          
.و کارگرى ایفاى نقش نموده اند و فداکاري هاى زیادى را از خود به نمایش گذاشته اند

همبستگى جنبش هاى مداوم جامعه ایران، ازجمله جنبش کارگرى، زنان، دانشجـویـان و           
جنبش انقالبى کردستان، می تواند نقطه عطف بزرگى باشد، براى سرنگونى رژیم سرمایه دارى         

.جمهورى اسالمى
. . . و   با برپایى شب هاى همبستگى، اکسیونهاى تجمعى، بزرگداشت یاد جانـبـاخـتـگـان              

.همبستگى مان را با جنبش انقالبى مردم کردستان نشان دهیم

)اکثریت (سازمان فداییان خلق ایران 
محکوم می کنیم و خواهان آزادي او از           منصور اسالو را قاطعانه    محاکمه

زندان هستیم
سندیکاي کارگران شرکت اتوبوسرانی تـهـران و حـومـه             منصور اسالو، رییس هیت مدیره    

دوران محکومیت او در شرف پایان بود و طبق تـوافـق مـقـامـات          ، در حالی که) شرکت واحد( 
حکومت با مقامات سازمان بین المللی کار قرار بود از زندان آزاد شود، بار دیگر و بر طبـق یـک       

چند سـال زنـدان اضـافـی           کامالً فرمایشی و غیرقانونی به سازي دیگر در یک دادگاه     پرونده
.استمحکوم شده

اعتراضـات داخـلـی و         زندان در شرایطی انجام می گیرد که       اسالو به  محکومیت چند باره  
جـنـبـش      این فعال بـرجشـتـه       پیشین علیه  احکام ظالمانه  اي علیه و بیسابقه  جهانی گسترده 

وسـازمـانـهـاي       سندیکایی و دیگر رهبران و فعالین زندانی سندیکایی تاکنون صورت گرفـتـه         
کارگري، نهادهاي حقوق بشري و مدنی، سازمان جهانی کار، کارگران ایران و رهبران و فعـاالن        

نماد حق طلبی و صـداي    به ضمن ناروا خواندن محکومیت این فعال کارگري که       “   جنبش سبز ” 
است، بارها خواستار آزادي او و سایر کارگران زندانی و            کارگران و زحمتکشان ایران تبدیل شده     

.اندرعایت حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران گردیده

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
علیه فراموشی

داشت یاد همه مـبـارزان راه        کمیته مرکزي سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن گرامی          
آزادي به ویژه رهبران، اعضا، فعاالن و یاران و همراهانی از سازمان ما که در راه آزادي و عدالت              

و بستگان آنان ابراز همبستگى مى نمایـد و           جان باختند، با خانواده   1367در کشتار جمعی سال     
بار دیگر بر پیمان دیرینه خود، براي پیگیرى محاکمه دست اندرکاران اصلی این جنایت پاى مى           

ما معتقدیم که یکی از معیارهاي دفاع از آزادي و دموکراسی و حقوق بشـر در ایـران،                     .   فشارد
و پشتیبانی از مطالبات قانونی خـانـواده     1367محکوم کردن قتل عام زندانیان سیاسی در سال        

.هاي آنان است
1367کمیته مرکزي سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بر این باور است که آنچه در تابستان       

در زندان هاي ایران رخ داد، جنایتی است که در عرف مراجع و نهادهاي مدافع حقوق بشر و نیز                   
از اینرو هر اقدامی که بـه روشـن       .  حقوق بین الملل، جنایت علیه بشریت نام گذاري شده است 

کردن ابعاد این فاجعه کمک کند، مثبت دانسته و از هر گامی که در این جهت و براي سـپـردن                     
.جنایتکاران به دست عدالت برداشته شود، پشتیبانی می کند

حزب و سازمان9بیانیه مشترك 
پیرامون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی

22جریانهاي سیاسی امضا کننده این بیانیه، ضمن گرامیداشت یاد هزاران مرد و زنی کـه                  
سال پیش در چنین روزهایی تنها به خاطر عقاید خویش یا وابستگی خود به اپـوزیسـیـون بـه           
دستور مستقیم خمینی رهبر جمهوري اسالمی ایران کشته شدند، برآنند براي جـلـوگـیـري از                   

و اعدامهاي پیش از آن،   1367اي مانند کشتار همگانی زندانیان سیاسی ایران در تابستان فاجعه
.دست در دست هم هر آنچه در توان دارند انجام دهند

، روشن شدن همه ابعاد این جنایت تاریخی جـمـهـوري      67ما پیگیري پرونده کشتار سال      
اسالمی و عامالن آن، رسیدگی به دادخواهی قربانیان و بازماندگان جانباختگان را وظیفـه خـود         

در این راستا همـدلـی و     .   می دانیم و از هر اقدامی که در این راه انجام گیرد پشتیبانی می کنیم     
.همکاري همه آزادیخواهان ایران ضرورت تاریخی است

حـزب  /حزب دمکراتیک مردم ایـران   /حزب دمکرات کردستان ایران/اتحاد جمهوریخواهان ایران 
سـازمـان   /سازمان اتحاد فدائیان خـلـق ایـران         /جبهه ملی ایران ـ اروپا    /له کردستان ایران  کومه

شوراي / هاي چپ ایرانکمیته هماهنگی شوراي موقت سوسیالیست  ) / اکثریت( فدائیان خلق ایران    
همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و الئیک ایران

هاي چپبا احزاب و سازمان
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)اقلیت( سازمان فداییان
ها زندانی سیاسی، در معرض خطراعدام قرار داردجان ده

به صدور پی در پی احکام اعدام بـراي  جمهوري اسالمی براي برون رفت از بحران فرو پاشی،    
جدید ترین اقدام جنایتکارانه دستگاه قضایی رژیم، صدور حـکـم          .   زندانیان سیاسی روي آورده است    

عالوه بر این، طی روزهـاي    . اعدام براي محمد علی حاج آقایی زندانی سیاسی دهه شصت می باشد           
گذشته براي تعداد دیگري اززندانیان سیاسی از جمله سه زندانی سیاسی دهه شصت به اسامی جواد               

پیش از این   .   الري، محمد علی صارمی و محسن دانشپور مقدم نیز احکام اعدام صادر گردیده است             
.زندانی سیاسی کرد از جمله زینب جاللیان حکم اعدام صادر شده بود15نیز براي

با محکوم کردن قاطع صدور احکام اعدام براي زندانیان سیاسی و غیـر             )   اقلیت( سازمان فدائیان 
سیاسی، همه نیروهاي اجتماعی، سازمان هاي سیاسی و توده هاي وسیع مردم را به مقابله با ایـن                   

اقدامات جنایتکارانه جمهوري اسالمی فرا می خواند

هیئت اجرائی-)راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران
به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 

کافی نیست، باید جنایت کاران به پاي میز محـاکـمـه    67تنها محکوم کردن قتل عام تابستان  
! کشانده شوند

ی اکسیون هاي گوناگونی که در خارج از کشـور بـراي             سازمان ما ضمن حمایت کامل از همه      
ی اعـدام ؛ بـراي لـغـو احـکـام               آزادي زندانیان سیاسی، براي جلوگیري از اجراي احکام رذیالنه     

غیرانسانی سنگسار در جریان است، تاکید می کند که زمان آن فرارسیده تا با جلب حمایت افـکـار               
عمومی مترقی مردم جهان، براي تشکیل یک دادگاه بین المللی براي محاکمه جـنـایـت کـاران                    

.اسالمی تالش کرد

کمیته مرکزي-)راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران
67سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

چه زشت و نفرت انگیز است قرنی که در آن هنوز چوبه دار خواب از چشمان مادري نـگـران مـی                     
”فرزاد کمانگر ” .                                                                                      رباید

سـالـه     32سازمان ما  ، همراه و هم صدا با  مادران  عزا دار و  خانواده هاي قربانیان جنایات           
و همراه با جنـبـش هـاي گسـتـرده مـردم             67حکومت اسالمی ، بخصوص جان باختگان سال        

آزادیخواه ایران و همه نیروهاي مترقی مدافع حقوق بشر و مخالف شکنجه و اعدام و حامی مبـارزه                  
مردم ایران در این مسیر مبارزه میکند  و آن را حلقه مهمی از زنجیره مبارزات متنوع مـردم بـراي                      

. سرنگونی حکومت اسالمی و مبارزه براي  آزادي و برابري  میداند
حزب کومه له کردستان ایران

در حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی زندان اوین
زندان اوین و خانـواده هـایشـان،          350کومه له ضمن حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند         

بدون .   تشدید فشارها بر این زندانیان را محکوم نموده و خواستار تحقق خواسته هاي آنان می باشد               
شک فشار همه جانبه ي نهادهاي بین المللی دفاع از حقوق بشر، دولتهاي جهان و افکار عمـومـی                   
جهانیان بر مسئولین و قدرتمدران جمهوري اسالمی، در محکوم نمودن نـقـض حـقـوق بشـر و                
سرکوب فعالین سیاسی و مدنی در زندان ها و هم زمان حمایت از این زندانیان سیاسی، می تواند و                   

.در عقب راندن جمهوري اسالمی و رسوایی این رژیم در سطح جهانی، نقش مؤثري داشته باشند

ي کانون نویسندگان ایرانبیانیه
دهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

امهرگز از مرگ نهراسیده
.تر بوداش از ابتذال شکنندهاگرچه دستان

ستهمه از مردن در سرزمینی-باري-هراسِ من 
که مزد گورکن

از بهاي آزاديِ آدمی
. . . افزون باشد 

هاي شاعر سترگ ما، بامداد شعر مـعـاصـر ایـران،              یک دهه از سکوت سرشار از ناگفته      
دم آزادي و عشـق و انسـان از              چنان همه در انتظارِ چیدن سپیده     گذرد؛ و ما هنوز هم    می
ها و دیگر نجواهاي او روزان      هاي ناتمام، هجرانی  ها، سرودها، غزل  ها، شبانه الي عاشقانه البه

.و شبان را یکی پس از دیگري در نبودِ او تجربتی مکرر داریم
گرِ عشـق بـه انسـان،          ي ستایششاعري که عشق مضمون اصلی آثار اوست، سراینده      

اختناق و سـرکـوب     کُشی،امان با آزاديشاعري که هماره ستیز بی.  آزادي و عدالت اجتماعی 
.ي کالم اوست، و سالیان خود همه به پاسداري از حرمتِ قلم و بیان سپري کردجوهره

دسـتِ  ” را حکایتِ وحشتِ فریبکار از لو رفـتـن، و         “   بستهدهانِ ” پس بیهده نیست که   
افـکـنـده و      ریخته را حرمتی به مزبله ِدید، اما خون  را بازداشتنِ آدمی از اعجازش می     “   بسته

ــه ــاب ــم      م ــک ــواريِ ش ــرخ ــی ــارهازاي س ــه      ب ــال ــان و رج ــدرت   گ ــانِ ق ــدارگ . م
تریـن  ي کسانی بود که بزرگِ لبخند تنها بهرهو از نگاه او، در هجوم درد و اندوه، شادي.   .   .     

ي عفو بـر    دهند و جاي کافی براي دیگران دارند، و کالم و کلمه          جا را به خود اختصاص نمی     
.شان جاري استزبان

داشتِ یاد احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادي، در دهمین سالگرد درگذشـت او،              براي گرامی 
.کنیماو را گلباران میبعدازظهر آرامگاه4ساعت 1389مرداد 2روز 

تبریک به رفقاي 
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

کمیته مرکزي -)راه کارگر (سازمان کارگران انقالبی ایران 
سازمان اتحاد فداییان کمونیست

به مناسبت برگزاري کنگره
در مرداد ماه گذشت و شهریور ماه جاري سه سازمان چپ کشورمان، در راستاي                      

-دمکراسی تشکیالتی و تعمیق نقش نیروهاي چپ در جنبش دمکراتیک کشورمان، کنگره            
سازمان  ،)کنگره نهم (هاي اتحاد فدائیان خلق ایران        هاي خود را برگزار کردند، سازمان       

سازمان اتحاد فداییان   و  )  کنگره ساالنه (کمیته مرکزي   -)راه کارگر   (کارگران انقالبی ایران    
رزم خود در این سه      ي کار داخل کشور موفقیت رفقاي هم       نشریه).  کنگره پنجم (کمونیست

تشکیالت چپ را در راه مبارزه براي سوسیالیسم، صلح، استقالل، آزادي، دمکراسی و عدالت              
. اجتماعی آرزومند است

بیانیه چهار سازمان دانشجویی و جوانان
در حمایت از شیوا نظرآهاري

روز است که از زمان دومین دستگیري شیوا نظر آهاري فعال حـقـوق     200اکنون بیش از  
او در این مدت همچنان بالتکلیف در زندان به سر می بـرد و    .   گذردبشر و حقوق کودکان می 

به گفته وکیل شیـوا  .   شهریور ماه برگزار خواهد شد 12گفته می شود دومین جلسه دادگاه وي        
محاربه ، دیگري اجتماع و تبانی جهـت ارتـکـاب      یکی.   اتهام کذایی تفهیم شده است3به او  

شیوا امروز در بند است و اکنون وظیفه ماست که حمایـت  . . .   جرم و در نهایت تبلیغ علیه نظام       
هایی که همواره چون کوه استوار و سخت در مقـابـل        “   شیوا” .   خود را از این مبارز اعالم کنیم      

اي دست از تـالش    حکومت فاشیستی ایستاده اند و در سایه استبداد حکومت فاشیستی لحظه          



1389شهریور 16سه شنبه داخل کشور-نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران داخل کشور
6صفحه  -16شماره  

از مبارزه کارگران براي تشکیل سندیکاهاي مستقل کارگري حمایت کنیم

حـسین  -7هـادي کبـیري     -6حـسن میرزایـی     -5منصور حیات غیبی   -4ناصر غالمی -3
کریمی سبزوار، بخاطر ممانعت و مخالفت مدیریت و حراست شرکت واحد نتوانسته اند بـر سـر           

داوود -1نفر از  اعضاي سـندیکاي شـرکت واحـد بـه نامهـاي                 3حتی . کارهایشان بازگردند 
امیر تاخیري که از مراجع قضایی و هیئت هاي هم عرض و حـل    -3عطا باباخانی -2نوروزي  

اند و در مراحل اجرایی می باشند، متأسفانه بدلیـل   اختالف ادارات کار حکم بازگشت بکار گرفته      
در اقدامـی   .  استنکاف مدیریت شرکت واحد از اجراي قانون، به همان سرنوشت دچار شـده انـد         

تن از اعضاي فعال این سندیکا آقایان عبداهللا حسینی و سید رضا نعمتی پور مجـدداً از     2دیگر  
.کار اخراج شده اند

با تمامی فشارهاي وارده سندیکاي شرکت واحد همچنان به مبارزات خود در دفاع از حقوق    
این سندیکا از هیچ کوششی در دفاع از منـافع کـارگران دریـغ           .  صنفی کارگران ادامه می دهد  

آنها در جلب حمایت بین المللی کارگران، اتحادیه هـاي کـارگري، فدراسـیون بیـن         .   نمی وزرد 
بـر اثـر همیـن      .  المللی حمل و نقل، نهادهاي مدنی و حقوق بشري فعاالنه تالش مـی کننـد           

فشارها دولت احمدي نژاد در اجالس ساالنه ي سازمان جهـانی کـار متعهـد مـی شـود کـه                       
کارگران زندانی و رهبران سندیکاي شرکت واحد خصوصاً آقایان ابراهیم مددي و منصور اسانلو        

هرچند که تا به امروز از اجراي این تعهد خودداري و حتی اتهامات جدیـدي را هـم     . را آزاد کند 
به آقاي منصور اسانلو وارد و در محاکمه اي که اخیراً در دادگاه انقالب کرج بـراي وي برگـزار          

در ایـن   .  گردید، به اتهام ارتباط با ضد انقالب به یکسال زندان دیگر نیز محکـوم شـده اسـت           
بازداشت .  مدت پنج سال خانواده کارگران زندانی هم به انحاء مختلف تحت فشار قرار داشته اند    

هاي گسترده، تهدیدهاي بی شمار و اخراج از کار و محروم شدن از حقوق اجتماعی و درمانـی         
.مواجه بوده اند

کارگران که در طول حیـات جمهـوري اسـالمی           
همواره تحت فشار قرار داشته و بعنوان گوشت دم توپ      

با روي کار آمـدن دولـت        .  مورد استفاده قرار گرفته اند   
و  .احمدي نژاد با تشدید برخوردها مواجـه گردیـده انـد          

فشارهاي گوناگونی را از قبیل احضار، اخراج، بازداشـت       
فعـاالن  .  و حتی تحمل ضربات شالق متحمل شده اند   

و تشکل هاي کارگري از برپایی روز جهانی کارگر منع     
. شده اند

نگاهی به اخبار و گزارش هاي انتشار یافته محدود        
در رسانه ها، بیانگر آن است که بیـن اعـتراض هـاي            
صنفی کارگري در مناطق گوناگون ایران و فشار پلیسی و قـضایی بـر روي فعـاالن کـارگري            

به عبارت دیگر، هر اندازه که این اعتراض ها رو بـه افـزایش بـوده،       .   ارتباط مستقیم وجود دارد   
فعاالن کارگري بیشتري به مراکز امنیتی و دادگاه ها احضار شده اند، در محیط کار مورد تهدید         
قرار گرفته اند، کار خود را از دست داده اند و شمار دیگري نیز بازداشت و به اتهام هاي سیاسی       

نمونه ها از این دست بسیارند، بازداشت منصور اسالو، ابراهیم مـددي،    .و امنیتی زندانی شده اند 
محمود صالحی، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، محمد اشرفی، محسن حکیمی، علیرضـا ثقفـی،          
علی اخوان، سعید ترابیان، رضا شهابی، رمضان علیپور، علی نجاتی، جعفـر عظیـم زاده، شـاپور               

که شماري از آنان پـس از بازداشـت در        احسانی، بهنام ابراهیم زاده، مهدي فراهی شاندیز و  
.سالیان قبل با قید قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده اند و برخی دیگر هنوز زندانی اند

پیامی که طرح اتهام جدید براي آقاي منصور اسالو و صدور یک سال محکومیت به زنـدان       
براي وي، مازاد بر محکومیت قبلی ایشان، براي سایر فعاالن کارگري و سندیکایی مـی توانـد          
داشته باشد آنکه اگر تا پیش از این اتهام هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظـام          
و یا تشویش اذهان عمومی به این فعاالن وارد می شد، از این پس آنان باید در انتظـار اتهـام               

ایـن رونـد    .  سنگین امنیتی باشند، که می تواند مجازات هاي شدیدتري در پیش داشـته باشـد            
امنیتی که بی ارتباط با تشدید برخوردها با فعاالن دیگر جنبش هاي مدنی نیـست، بـه معنـاي         
تالش حاکمیت براي مقابله با اعتراض هاي روزافزون صنفی کارگري، آن هم در آستانه اجراي    

تالشی .  هدفمند شدن یارانه ها و چشم انداز بروز مشکالت گسترده ي اقتصادي در ایران است    
. که تجربه پانزده ماهه ي جنبش اعتراضی مردم ایران ناکارآمدي آن را نشان داده است

ماههایی حساس، حیاتی و سرنوشت ساز بـراي راننـدگان و      84ماه هاي اردیبهشت و خرداد      
چرا که پس از یورش هاي   .  کارگران شرکت واحد، و شاید هم براي جامعه ي کارگري ایران بوده   

جمهوري اسالمی به دستآوردهاي جنبش کارگري کشورمان، سندیکاي شرکت واحـد  60دهه ي  
نخستین تشکل مستقل کارگري بود که با رأي کارگران و بـدون دخالـت کارفرمایـان و دولـت               

از انجائـی   .  و این حرکت نقطه عطفی در جنبش کارگري ایران بشمار می آیـد .  رسمیت می یافت 
که تشکل هاي حکومت ساخته اي خانه کارگر و شوراهاي اسالمی کـار شـرکت واحـد خـود در           
سرکوب و تحمیق کارگران ایفاي نقش می نمودند، شکل گیري تشکل هاي مستقل کـارگري را      
برنتافته، با حمایت مدیریت شرکت واحد، حراست و اعضاي شورا و با حمایـت تعـدادي چماقـدار            
مزدور به قصد از بین بردن و محو کردن آن، به سندیکاي شـرکت واحـد در محـل حـسن ابـاد               
تهران که آموزش قانون کار، بهداشت و ایمنی کار، و قانون اساسی به رانندگان و کارگران جهـت   

بـه هـم ریختـن محـل        .  تقویت اگاهی کارگران را در دستور کار خود قرار داده بود، حمله کردنـد       
سندیکا، ضرب و شتم کارگران و بریدن زبان مدیرعامل سندیکا از دسـتآوردهاي اولیـن یـورش             

سردسـته ي مهاجمیـن     .  مزدوران سرمایه و ارتجاع به سندیکاي نوبنیاد کارگران شرکت واحد بود  
چماقدار که در حال حاضر رئیس شوراهاي اسالمی کار شرکت واحد و در ضـمن مـدیر یکـی از           

در زمان حمله به دیگـران  .  قسمت هاي آن شرکت هم می باشد    
می گفت یک ساعت وقت دارید هر چه می خواهید بکنید ولـی           

و در حـضور     19/2/84آنها هـم در تـاریخ          .   کسی کشته نشود  
نیروهاي پلیس که از قبل در محـل حاضـر بودنـد، هـر کـاري               

بدون آنکه نیروهاي پلیس از اعمال خـشونت و   .  خواستنند کردند 
.سرکوب توسط باندهاي مزبور ممانعت کنند

چنین حرکت مذبوحانه اي نه تنها نتوانست مـانعی در برابـر          
رشد و حرکت سندیکاي شرکت واحد باشد، بلکه باعث رسـوائی        
بیشتر عوامل خانه کـارگر و شـوراهاي ده گانـه اسـالمی کـار                 
شرکت واحد شدند، و رانندگان و کارگران بیشتري بـه عـضویت      

بطوریکه در مجمع عمومی و انتخابات هیئـت      .   سندیکا در آمدند  
علـیرغم تمـام     13/3/84مدیره سندیکاي شرکت واحد در تاریخ     

فشارهایی که اعمال گردید، از قبیل اخراج رانندگان عضو سندیکا از کار، زندانی کردن و پرونـده             
سازي براي اعضاي هیئت مدیره و فعالین سندیکا بوجود امـد، صـدها کـارگر شـرکت واحـد در                 

هنـوز پـس از گذشـت       .  انتخابات شرکت نموده و نمایندگان خویش را مستقالً و آزادانه برگزیدند      
منـصور  .  نفر از اعضاي این سندیکا نتوانسته اند به سر کـار خـود بـاز گردنـد       7بیش از پنج سال  

با تمامی این فـشارها اعـضاء و         .  اسانلو و ابراهیم مددي از رهبران سندیکا هنوز در زندان هستند     
رهبران سندیکا هنوز محکم و استوار بر مواضع خویش در دفاع از اهداف صنفی سـندیکا مـصمم         

امروز حتی کسانی که جدیداً به استخدام شرکت واحد درآمـده انـد، خیلـی از چیزهـا را              .   هستنند
چرا که تا قبل از اعتراضـات صـنفی    .  مدیون پایداري و استقامت سندیکاي شرکت واحد می دانند  

سندیکاي شرکت واحد هیچ کسی کوچکترین توجه اي به راننـدگان و کـارگران زحمـت کـش                   
امروز سندیکاي شرکت واحد از جایگاه ویژه اي در نزد راننـدگان و کـارگران     . اتوبوسرانی نداشتند 

شرکت واحد برخوردارند
و افزایش سرسام آور تـورم،       -بخوان حذف یارانه ها-با اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها 

که جامعه ي کارگري از نخستین قربانیان آن خواهند بود، اعمال فشارها و برخوردهاي امنیتی بـا        
بطوریکه در  چندماهه اخیر شـاهد بازداشـت تعـدادي از           .  فعالین کارگري هم افزایش یافته است  

علیرغم رأي هیئـت    .  ایمفعالین کارگري ز جمله آقایان سعیدترابیان و رضا شهابی و دیگران بوده       
عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر وارد بودن شکایت رانندگان شرکت واحد، هنوز  هفت نفر از          

حـسن کریمـی    -2علی اکبر پیر هادي  -1اعضاي هیئت مدیره و فعالین این سندیکا به نامهاي    

جنبش کارگري ایران
پنجمین سالگرد ا انتخابات سندیکاي کارگران شرکت واحد
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تاریخ طوالنی و پر فراز و نشیب و در عین حال پویاي مبارزات اجتماعی و سیاسی زنان،                   
بطور متقابل نقش و تاثیر صورت        .  حاکی از نقش مبارزات زنان در تحوالت اجتماعی است           

بندیهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی نیز همواره در شکل گیري و ایجاد زمینه هاي رشد                    
اساس این مبارزات را    .  جنبش هاي اجتماعی براي رهایی انسان از همه ي انقیادها بوده است             

تالش براي تغییر تشکیل می دهد، تغییري بنیادي بر پایه ي حقوق برابر و لغو تبعیض هاي                    
جنسیتی و اجتماعی علیه زنان در جامعه، سیاست، کار، محیط کار، خانواده و براي کسب                      

. موقعیت هاي اجتماعی و وضعیت بهتر انسانی
در سراسر تاریخ جوامع طبقاتی،        
زنان با بکارگیري شیوه هاي مختلف،        
مبارزه اي خستگی ناپذیر، براي یافتن        
پاسخی به این پرسش را پیشش برده         
اند که چگونه می توان نیمی از انسان          
ها را مشابه نیمه ي دیگر آن ندانست؟         
نیمی از انسان ها را که واجد ویژگی           
هاي الزم براي برخورداري از قوانین         
یکسان، موقعیت اجتماعی، اقتصادي و      
سیاسی هم تراز و برابر با نیمه ي دیگر         

. هستند
ذاتاً -ایدئولوژي حاکم بر جریان سرمایه     -سرمایه داري سنتی با تکیه بر ایدئولوژي خود         

خانه را جایگاهی مناسب براي زنان، و خانه داري و           .  مروج و مبلغ خانه نشینی زنان بوده است        
نگهداري از بچه ها را نیز جزئی از وظایف زنان قرار داده و رفتارهاي زنان را متناسب با نقش                     
سنتی شان می سنجید، این امر مشروعیت زنان براي کار خارج از خانه را زیر سؤال می برد و                     

این امر بگونه اي بارز بود که         .  در این راستا توانسته بود کارگران مرد را با خود همراه سازد              
دولت هاي لیبرال هم علیرغم آنکه قانوناً به اصل برابر حقوقی انسان ها تأکید داشتند، در عمل                  

مردان را  ...  و در اعطاي حقوق سیاسی زنان، در داشتن حق کار، سهم االرث، ازدواج و طالق و                 
.بر زنان ارجح تر دانسته و رفتاري نابرابر انجام می دهد

با انقالب  .  تاریخ نظام سرمایه داري از بدو پیدایش با تحوالتی دوران ساز همراه بوده است             
صنعتی شهرهاي بزرگ به وجود آمدند و نیاز به کارگران بیشتر با مهارت هاي باالتر ضرورت                  

امري که ضرورتاً شرایط بهتري را       .  این امر موجب ارتقاي دانش فنی کارگران شد         .  پیدا کرد 
طبیعی است که زنان نیز به تبع مردان        .  براي رشد آگاهی هاي اجتماعی کارگران فراهم ساخت       

این آگاهی زنان در وهلۀ نخست      .  از آموزش و آگاهی هاي اجتماعی و سیاسی بهره مند شدند           
با ارتقاي  .    مرهون نقش و تأثیر جنبش هاي کارگري و کمونیستی و افکار سوسیالیستی بود               

آموزش و رشد شعور اجتماعی زنان زمینه براي از بین بردن تفاوت ماهوي بین دو  جنس                       
ورود گستردة زنان به حیطۀ تحصیالت عالی، امکان دسترسی و دستیابی زنان به             .  فراهم گردید 

.پست هاي مدیریتی و مشاغل رده باالي حرفه اي و دولتی را فراهم کرد 
و نیروي کار ارزان    )  زنان(شکوفائی اقتصادي حاصل از جنگ، وجود ارتش ذخیره ي کار             

در چنین شرایطی کار براي زنان دور از        .  زنان نظام سرمایه را به استفاده از کار زنان وادار ساخت  
دسترس نبود و زنان در مقام نیروي کار تصمیم گیر، در تمامی حوزه هاي اقتصادي، سیاسی                   

با انتقال کار زنان به خارج از خانه، زنان در زمره ي نیروهاي مولد قرار گرفته        . حضور یافتند... و  
هر چند این نیروي کار، هم زمان نقش باز         . و در ایجاد ارزش و تولید کاالئی ایفاي نقش نمودند 

اما کار زنان خود تابع مشخصات و شرایط ویژه اي           .  تولیدگر نیروي کار را هم بر عهده داشت        
است که مهم ترین ویژگی آن، ارزان بودن و فراوان بودن آن است و این براي کاستن از هزینه               

. در چنین جوامعی شرایط کار براي زنان دور از تبعیض نبود            .  تولید امري مهم بشمار می آمد      
-تبعیض در میزان و سطح دستمزد براي کار مساوي با مردان، تبعیض در تأمین شغل و کار                   

سازمان یابی زنان، گامی براي رهائی از ستم جنسیتی
معموال در شرایط   (و تبعیض در سطح کار        -مردان بیشتر از زنان به کار پذیرفته می شوند             

تبعیض در اخراج از کار در شرایط رکود        )  مساوي کارهاي سطح پائین را به زنان محول می کنند         
.اقتصادي که زنان اولین قربانیان اخراج از کار می شوند

بیکاري موجب ورود هر چه بیشتر زنان به بخش خدمات گردید و زنان را به آماج اصلی                      
زنان در این امر بیشترین نقش را بر عهده           .    سرمایه داري براي مصرف محوري تبدیل نمود        

نظام .  گرفته  و بعنوان عوامل تبلیغاتی در خدمت کسب هر چه بیشتر سود براي سرمایه قرار دارند          
براي تحت انقیاد    .  سرمایه داري مشوق پدرساالري و از عوامل به انقیاد کشاندن زنان است                

درآوردن زنان عواملی چون زبان، مذهب، فلسفه، اخالق و نهادهاي سیاسی و اجتماعی کمک                 
فرهنگ پدر ساالر که منشاء قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و خود منبعث از نظام مبتنی                . می کنند 

بر مالکیت خصوصی است، با اتّکا بر تمایزات جنسیتی و با پیش فرض هاي ایدئولوژیکی، تجارب              
فرهنگ پدرساالري با   .  و بهره گیري از روش هاي مختلف، نقطه نظرات زنان را نادیده می گیرد              

تلقین هیچ بودگی و بی ارزش بودن در زنان و با تداوم نابرابري بین زن و مرد به نوعی فرهنگ                     
. مبتنی بر پدر ساالري را بازتولید می کند

در چنین شرایطی زنان راهی جز استمرار مبارزه براي تغییر در ارزش ها و اندیشه ها، براي                    
زنان .  دگرگونی بنیادي نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادي  و زیر سوال بردن وضع موجود ندارند               

کشورمان با مبارزه علیه اقتدارگرائی و کارکرد دین، روحانیت و سنت و براي رهایی از بختک                    
جمهوري اسالمی، در پی رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان و نفی هرگونه استفاده ابزاري                

. از زنان و ایذاي جنسی زنان هستند
تغییراتی .  زنان از پیش قراوالن مبارزات اجتماعی و سیاسی براي تغییرات دمکراتیک هستند            

که، شکل گیري ساختاري را موجب خواهد شد که زنان بتوانند با توجه به اصل آزادي و ایجاد                     
تشکل، به مبارزه و دفاع از آزادي بیان، آزادي تجمع و تظاهرات و حق شرکت در امور سیاسی و                    

زنان با مبارزه در راستاي ایجاد فرصت هاي سیاسی هر چه بیشتر می                .  کشورداري دست یابند  
ي و  توانند خواست هاي برابري طلبانه را براي از میان برداشتن تفاوتهاي اجتماعی، اقتصاد                  

با به کارگیري تاکتیک ها و شیوه هاي گوناگون مبارزاتی، و با امکان باز اندیشی در همه            سیاسی،
سازمان یابی زنان در    .  آگاهانه پیش برند  ي عرصه ها، و با حضور مردان، و با هدف مشترك               

عرصه هاي مختلف اجتماعی می تواند موجبات ایجاد ارتباطات وسیع بین زنان و سایر اقشار                   
و این زمینه اي براي گسترش آموزش همگانی و حذف باورهاي غلط              .  اجتماعی را فراهم سازد   

زنان بی تردید خواهند توانست با افزایش آگاهی هاي اجتماعی و            .  فرهنگی در جامعه خواهد شد    
سیاسی شان به تغییر در بنیادهاي حاکم بر اندیشه هاي نادرست در جامعه و در میان زنان کمک                  
کرده و پیرامون پدیده ها، مسائل  و موضوعات مختلف براي یافتن زبان مشترك و فرهنگ                     

. مبارزاتی مشترك گام بردارند

داري و ارتجاع حاکمرفع ستم جنسی، در گرو مبارزه علیه سرمایه



1389شهریور 16سه شنبه داخل کشور-نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران داخل کشور
8صفحه  -16شماره  

نقش سوسیال دمکراتها در     ”:  بمناسبت سالگرد انقالب مشروطیت دو مقاله با عناوین          :  توضیح*  
توسط دو تن از خوانندگان نشریه       ،“عامیون در انقالب مشروطه   –نقش اجتماعیون   ”و  “  انقالب مشروطیت 

طریق ایمیل براي مان ارسال گردیده بود، بخاطر اشتراك مطالب و مبانی حاکم بر دو مقاله ي مزبور،                    و از   
.  با عرض پوزش از این دو رفیق تلفیقی از دو مقاله  را تحت یک عنوان ارائه می نمائیم

فروش آمدپیام دوشم از پیر می
بنوش باده که یک ملتی بهوش آمد

هزار پرده از ایران درید استبداد
هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد

عارف قزوینی
مرداد امسال مصادف بود با یکصد و چهارمین سالگرد انقالب مشروطیت ایران، انقالبی               14

انقالبی که پس از    .  بورژوا دمکراتیک که بدالیلی متعدد نتوانست به سرانجام رسد و نا تمام ماند             
گذشت بیش از یک قرن هنوز هم مطالبات آن بخش عمده اي از خواست هاي مردم کشورمان                  

انقالب مشروطه، نهضتی بود ملی ــ دمکراتیک و تحت رهبري و سازمان               .  راتشکیل می دهد  
بسی تأسف که پس از گذشت یکصد و چهار سال از این                .  گري حزب اجتماعیون و عامیون     

جنبش ترقیخواهانه، اهداف اساسی آن، مشتمل بر استقالل، آزادي از قید استبداد و استعمار و                   
برقراري مساوات، منهاي استقالل سیاسی کشور که در پرتو انقالب مردمی بهمن ماه سال                    

تا دیروز  .  بطور نیمه و ناقص تحقق یافت، هنوز در جامعه ایران جامه عمل نپوشیده است                1357
استبداد و مطلقیت سلسله قاجار و پهلوي دمار از روزگار مردم در آورده بودند و امروز هم بیش از                    

قداره بندان اسالمی   .  سی سال است که استبداد و خودکامگی اسالمی در میهن ما بیداد می کند              
، عربده کشان بر مردم و میهن ما می تازند و تحقیر و                 “والیت فقیه مسلمین  ”به سرکردگی   

خوارداشت حقوق انسانی و ملی خلق هاي ایران را به منتهاي درجه رسانیده، ترقی خواهان و                    
.میهن پرستان دگراندیش با سبعیت بی سابقه اي قلع و قمع کرده و می کنند

طین مستبد قاجار و دربار از       و ظلم ستیزي، کوتاه کردن دست سال       اندیشه آزادي خواهی  
جان و مال ناموس مردم، تامین استقالل و ترقی کشور، چکیده و مضمون اصلی انقالب                       

پنجاه سال فرمانروائی ناصرالدین شاه، در شرایطی که جامعه ایران را در اختناق                .  مشروطه بود 
عمیق گرفتار کرده، کاخها و مقر حکمرانی شاه و شاهزادگان قاجار و حمکرانان محلی به حرمسرا                
و محل اجتماع روسپیان تبدیل شده، درباریان و حاکمان ناالیق و بی کفایت محلی مثل محمد                  
علی میرزا در آذربایجان، آصف الدوله در خراسان، ظل السلطان در اصفهان، عضدالسطان در                   

غرقه در فساد، عیاشی و خوشگذرانی، نفس مردم را           ...  گیالن، ملک منصور میرزا در فارس و          
بریده و هست و نیست مردم و میهن را ملعبه خویش ساخته بودند، روباه پیر استعمار بریتانیا و                     
امپراطوري روسیه، با تقسیم کشور ما بین خودشان، تاراج ثروت هاي میهن ما، اهانت به حیثیت،                 

در چنین اوضاعی، حرکت انقالبیون     .  غرور و اعتبار ملی ایرانیان را به منتهاي درجه رسانده بودند           
مشروطه همزمان با وارد شدن سرمایه داري جهانی به مرحله ي امپریالیستی خود، پاسخی                    
محکم بر همه این نابسامانی ها، فساد و بی کفایتی دربار، بی احترامی ها به مردم و میهن،                        

این جنبش پیامی آزادي خواهانه براي احقاق        .  غارتگري ها و یورش هاي مستمر بیگانگان بود        
حقوق حقه مردم ایران و برچیدن بنیان فساد و تباهی ناشی از استبداد مطلقه شاهی، ستم هاي                   

. بودکشورفزون از حد فئودال هاي مرتجع به رعایا، و رقابت دول خارجی در چپاول
جنبش مشروطه خواهی بر خالف ادعاي برخی مدعیان، از جمله ماشااهللا آجودانی که در                   

هر چه حیدرخان   ”:  با مستمسک قرار دادن این گفته ستارخان، که         “  مشروطه ي ایرانی  ”کتاب  
، آن را فاقد ایدئولوژي معرفی می کنند، در واقع انقالب مشروطه خود، حاصل اندیشه،                 “...بگوید

ایدئولوژي و مبارزه مهم ترین نیروهاي سازمانده و هدایت گر آن زمان، و بطور عمده حزب                      
بود، و خیزشی بود در جهت مقابله       )  دموکراتهاي انقالبی -سوسیال(انقالبی اجتماعیون و عامیون     

نهضت مشروطه، رستاخیزي بود    .  با شرایط موجود و اعاده حیثیت و هویت ملی ایران و ایرانی              
آزادي خواهانه، عدالت جویانه در مقابل استبداد و مطلقیت مسلط بر ایران که اساساً از تبریز و از                   

پا گرفت و سراسر ایران را درنوردید و در باغ اتابک تهران به                  “  امیرخیز”محله قهرمان پرور     
.اسارت توطئه گران و خائنین در آمد

موضوع دیگري که الزم است توضیح داده شود آنکه، هنگام واکاوي جنبش مشروطه خواهی              
بمثابه نیروي سازمانگر و رهبري کننده      )  سوسیال دموکرات (و حزب انقالبی اجتماعیون و عامیون     

سوسیال ”و  “  مشروطه خواه ”ي آن، توجه به این نکته ضروري است که شباهت اسمی                   
دموکراسی و مشروطه   -نباید این معنی را در تصور و ذهن تداعی نماید که سوسیال             “  دموکرات

دموکراسی و مشروطه طلبی دوره نهضت       -خواهی امروزي ادامه و میراث دار همان سوسیال         

. این دو پدیده بظاهر همنام، از هر لحاظ، تفاوت و تمایز ماهوي با هم دارند. مشروطه است
زمان جنبش مشروطه خواهی،     )  دموکراتهاي انقالبی -سوسیال(حزب اجتماعیون و عامیون      

براي برقراري آزادیهاي فردي و اجتماعی، براي دفاع از استقالل، آزادي و اعتالي میهن و غرور                 
ملی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور خویش و طرد و نفی استبداد و مطلقیت شاه و                     

دموکراسی و  -درحالی که سوسیال  .  دربار تشکیل یافت و به میدان پیکار و مبارزه قدم گذاشت            
مشروطه خواهی امروزي چه در مقیاس ایران و چه در سطح جهانی، هم بلحاظ ماهیت و                        
مضمون طبقاتی و هم از لحاظ دیدگاههاي نظري، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در زمره ي                    

امروز سوسیال دمکراسی تداعی گر خیانت به مردم و میهن،             .  احزاب بورژوائی بشمار می آیند     
وابستگی به بیگانه، وحدت و یگانگی نظري و عملی با هارترین جناح نیروهاي امپریالیسم و                    
استعمار، تالش براي تحکیم پایه هاي پوشالی سرمایه داري و تشدید استثمار طبقه مولد،                     
مشارکت در اشغال کشورها و کشتار مردم و تاراج ثروتهاي آنها، مخالفت با ترقی اجتماعی ــ                    
اقتصادي و تغییر نظم موجود جهانی، مقابله با آزادي خلق ها، عدالت اجتماعی و استقالل ملی                   

احزاب سوسیالیست و سوسیال     .  کشورها و بطور کلی، یعنی زائده و دنباله انحصارات فراملیتی            
دموکرات حاکم در اغلب کشورهاي اروپائی و از جمله حزب کارگر انگلیس، نمونه عریان                      
سوسیال دموکراسی امروزي است که دست در دست نئوکان هاي آمریکایی در ده سال گذشته،                 
. بزرگترین جنایت قرن بیست و یکم را در عراق و افغانستان و سایر نقاط جهان مرتکب شدند                    

بزرگترین .  مشروطه خواهان امروزي هم چندان تفاوتی با برادران سوسیال دموکرات خود ندارند             
مشخصه آنها وطن فروشی، خیانت به خلق و خدمت به ارتجاع امپریالیستی جهان و در رأس آن،                 

انواع و اقسام سلطنت طلبان. آمریکاست
و مشروطه خواهان دوره حاکمیت خاندان دست نشانده پهلوي، زوائد و بقایاي آنها، ازجمله، دارو                

. دسته رضا پهلوي مثال زنده و حاضر مشروطه خواهان امروزي بشمار می روند
در انقالب مشروطیت، نیروهاي سیاسی و اجتماعی گسترده اي بسته به موقعیت شان ایفاي              

، نسل اولیه چپ هاي      “سوسیال دمکرات هاي ایران   ”عامیون،  -فرقه اجتماعیون .  نقش نمودند 
کشورمان همراه با رفقاي قفقازي که بنا به دالیل تاریخی در آن موقعیت زمانی ارتباطات                      
گسترده اي با یکدیگر داشتند، نقشی تأثیرگذار و حتی تعیین کننده در آن جنبش اجتماعی بازي                  

از یکدیگر  -سوسیال دمکرات هاي ایرانی و قفقازي     -از آنجائیکه تفکیک این دو بخش     .  نمودند
القل براي آن مقطع تاریخی ناممکن است، از این رو در بررسی نقش سوسیال دمکراتهاي                     

. ایرانی و قفقازي در انقالب مشروطیت، باالجبار آنها را در مجموعه ي واحدي خواهیم دید
عامیون در انقالب مشروطه، بایستی یادآور شویم که دخالت           -در تبیین نقش اجتماعیون    

عناصر سوسیال دمکرات در انقالب مشروطیت و حوادث آن مقطع تاریخی ایران در بستري آشنا                
دخالتی که تأثیر تدریجی خود را طی سالهاي گذشته، به ویژه از زمان انقالب                  .  صورت گرفت 

. این واقعیت براي ناظران خارجی در ایران کامالً آشکار بود            .  روسیه برجاي گذاشته بود     1905
جنبش اصالحی در رشت نیرومند است و         ”گزارش دادند که      1907ژانویه   4بریتانیایی ها در     

گزارش “  .می نامند “  فدایی”آنان خود را    .  تحت تاثیر، ارتباط و همکاري تنگاتنگ با باکو قرار دارد         
این گزارش براهمیت نام     .  بریتانیایی ها تعداد آنان را بین سه تا پنج هزار نفر برآورد می کرد                 

اسماعیلی تکیه می کرد و تأکید داشت که رویکرد          “  فدائیان”فدایی به عنوان تجدید خاطره ي        
باکو است که در    “  فدائیان”انقالبی بخشی از جنبش اصالح طلب در رشت ناشی از تاثیر زیانبار               

بریتانیائی .  اِعمال فشار بر افراد قدرتمند ایالت براي حمایت مالی آنان از جنبش درنگ نمی کردند            
انقالبیون قفقازي، در میان انقالبیون تبریزي و        .  ها در تبریز نیز بر همین تأثیر اشاره می نمایند          

بنابراین، پی بردن به دخالت انقالبیون       .  در جنبش مقاومت تبریز مشارکت چشم گیري داشتند         
آنان را سرنگون کرد، به        1287قفقازي در حمایت از انقالب مشروطیت، که شاه با کودتاي               

اسنادي در دسترس است که گرجی ها، تاتارها، آذري ها و ارامنه                 .  آسانی امکان پذیر است    
تحقیقات نشان می دهد که سازمان هاي سوسیال دمکرات          .    قفقازي در این جنبش فعال بودند     

.قفقازي در حرکت مسلحانه براي برکناري محمدعلی شاه شرکت داشتند-ایرانی
را از آغاز انقالب مشروطیت در ایران       “  فرقه اجتماعیون، عامیون  ”تاریخ دانان شوروي فعالیت     

از طرف وزیر مختار روس ها در ایران به کرّات این فعالیت ها تائید گردیده                  .  گزارش  کرده اند   
گزارش ها حاکی از آن بود که مجاهدین قفقازي براي انقالبیون ایرانی سالح می                      .  است

فرستادند، و از کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز مبالغی را براي خرید اسلحه و ارسال آن به ایران،                    
این گزارش هاي مقامات رسمی روس در        .  و کمک به مشروطه خواهان جمع آوري می کردند         

به ایران اعزام   1286ایران را خاطرات اکبرزاده و عظیم زاده از مجاهدین قفقازي که در تیرماه                 
یک سوسیال دمکرات گرجی نقل می کند که در دي ماه                    .  شده بودند، تائید می کند       

سوسیال دمکرات هاي ایرانی از او خواسته بودند که از کمیته شهرستان حزب سوسیال                  1285
به همین  .  دمکرات گرجستان درخواست کند تا در فرستادن اسلحه به ایران به آنها یاري نمایند               

بخاطر مساعدت سوسیال دمکرات هاي روسیه      “  هارتویگ”دلیل شاه ایران به وزیر مختار روسیه        
هارتویگ خود از دایر شدن یک چاپخانه در تبریز که از طرف              .  به انقالبیون ایرانی شکایت کرد    

.از باکو آورده شده بود، خبر می دهد“ همت”موسوم به “ فرقه اجتماعیون، عامیون”

عامیون در انقالب مشروطیت–نقش اجتماعیون 
“مردادسالگرد انقالب مشروطیت14بمناسبت ”
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زمانیکه دسته هاي مسلح مجاهدان و فدائیان مرکز غیبی به مبارزه مسلحانه دست زدند،                
در این مبارزه از کمک هاي تسلیحاتی سوسیال دمکراتهاي انقالبی روسیه در قفقاز و از                       

“ نریمان نریمانوف ”کمکهاي فکري و ایدئولوژیک     .  پشتیبانی مستقیم آنها نیز برخوردار گردیدند     
در این جنبش، تنها یک      “  سرگئی ارژنیکدزه ”و شرکت مستقیم برخی انقالبیون پرآوازه، مثل          

کسروي در  .  نمونه از این همیاري مبارزه آزادیخواهانه اجتماعیون و عامیون محسوب می شود             
به این شد که به شورش ایران        ...  باهماد سوسیال دموکرات روسی   ...  ”:  این باره نیز می نویسد    

بسیاري از کارگران که     ...  پشتیانی نشان دهد و دست همدردي به سوي تبریزیان دراز کند              
آمد ...  بستگان این باهماد می بودند، خود خواهش می کردند که به یاوري تبریز فرستاده شوند                

از یک سو دانستند که در همه جا به این            :  اینان از چند راه مایه ي دلگرمی مجاهدان گردید          
کوششهاي جوانمردانه ارج گذارده می شود و آگاه گردیدند که در میان روسیان و گرجیان و                     
دیگر توده ها همدردانی  دارند و این کشاکش میان آزادي و بردگی در بسیار جاها پیش می                      

“.رود 
مبارزه مسلحانه دسته هاي مجاهد و فدائی که در زمان خود طوالنی ترین مبارزه مسلحانه                
محسوب می شد، با شروع مرحله دوم انقالب، زمانی که شاه، فئودالها و روحانیت مرتجع در                    
مقابل خواست هاي مردم و مشروطه خواهان، رقیب دیگري بنام حکومت مشروعه و حکومت                

و )  ماتریالیست  (  عامیون را بی دین، بی خدا، طبیعیون         -شرع اسالم را علم کرده، اجتماعیون       
نام داده و اوباشان و گزمگان رژیم و خوانین را مأمور دستگیري و قتل آنان کرده بودند،                    بابی  

احمد کسروي در   .  این مبارزه بویژه در آذربایجان و گیالن، شدت و وسعت بیشتري بخود گرفت             
، در باره نقش اجتماعیون و عامیون در بر پا کردن قیام مسلحانه تبریز               “تاریخ مشروطیت ”کتاب  

آنان نیک می دانستند که خودکامگی از میان نرفته         ...  رشته کارها در دست آنان بود     ”:  می نویسد 
و تنها نام مشروطه نتیجه اي در بر نخواهد داشت و باید نیرو بسیج کرد و براي نبرد آماده                         

نیک می دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گردیده و از جوش فرو                    .  گردید
“.خواهند نشست

سوسیال دمکرات ها نه تنها در جنبش مشروطیت            
نقشی تعیین کننده داشتند بلکه در رشد و ترویج دست             
آوردهاي بشري در زمینه ي فعالیت هاي سیاسی و               

تشکیل .  نهادینه کردن دمکراسی نقش بسزائی ایفا نمودند      
حزب دمکرات ایران به سبک اروپایی توسط سیدحسن           
تقی زاده، محمدطاهرتنکابنی، حسینقلی نواب، شیخ            
ابراهیم زنجانی، ابراهیم حکیمی، سیدمحمدرضا مساوات،       
سلیمان میرزا اسکندري، حیدرخان عمواوغلی و                

در این میان     .  محمدامین رسول زاده از آنجمله بود          
حیدرخان عمواوغلو به عنوان یک سوسیال دمکرات             

تاریخ .  سازمانده و مبلغی متبحر نقش متمایزي داشت          
نگاران شوروي همیشه از حیدرخان عمواوغلو به عنوان           

توسط “  ایران نو ”انتشار روزنامه   .  یک سوسیال دمکرات سازمانگر و مبلغی فعال نام برده اند            
دمکرات ها که محمدامین رسول زاده از همکاري حیدرخان عمواوغلو و سیدحسن تقی زاده در                 
نشر آن بهره می برد، تالشی دیگر از جانب سوسیال دمکرات ها براي ترویج ژورنالیسم انقالبی                 

امري که در نهادینه شدن آزادي هاي سیاسی و آزادي مطبوعات و               .  و دمکراتیک بوده است   
ارسال .  ظهور مطبوعات نوین مطابق با استاندارهاي آن روز جهان قابل توجه و تعمق می باشد               

نشریات مرکز بلشویک در پاریس بنام حیدرعمواوغلو به دفتر ایران نو در تهران را می توان در                   
ارتباط با تالش سوسیال دمکرات ها براي رشد حرفه ي ژورنالیسم انقالبی در عرصه ي                      

.مطبوعات ایران ارزیابی نمود
اگر انقالب مشروطیت را در زمره ي انقالبات بورژوا دمکراتیک ارزیابی کنیم، همکاري                  
سوسیال دمکراتها با بورژوازي نوپاي ایرانی و فعالین سیاسی هواخواه لیبرالیسم بورژوازي در                 
جریان انقالب مشروطیت و براي پیشبرد انقالب و پیروزي دمکراسی، تصمیمی منطقی و                   

اما این امر هیچ گاه موجب نگردید که سوسیال دمکراتها  از وظایف اصلی                .  انقالبی بوده است  
خود در پیشبرد مبارزه طبقاتی و سازماندهی کارگران و دهقانان فاقد زمین و بردن آگاهی به                    

. میان آنها و از اهداف سوسیالیستی و انترناسیونالیستی خویش دست بردارند
در صد و چهارمین سالگرد نهضت ملی ــ دموکراتیک مشروطه، یاد همه شهیدان و مبارزان               
دالور راه آزادي و اعتالي میهن، از جمله، علی مسیو، حیدرخان عمواوغلو و دیگر رهبران و                     
بنیانگذاران حزب انقالبی اجتماعیون و عامیون، مبارزان نامدار و همیشه جاوید در تاریخ ایران                 
مثل ستارخان و باقرخان را گرامی داشته و همه میهن پرستان و عاشقان استقالل، آزادي،                     
مساوات و انسانیت را به اتحاد و پیکار براي انجام اهداف معوقه جنبش مشروطه و ساختن                      

امید که این خواست ما و نیاز مبرم جنبش         .  ایرانی آزاد، مستقل، متحد و مترقی دعوت می کنیم        
.آزادیخواهانه مردم ایران از حد آرزو فراتر رود

مشارکت سوسیال دمکرات هاي قفقازي تنها به کمک هاي پشتیبانی محدود نمی شد،                 
. آنها تاثیري بسزا در برگزاري همایش ها و اعتراضات مردمی در ایران خصوصاً در تبریز داشتند                

نقش سوسیال دمکرات هاي قفقازي در برگزاري گردهمایی هایی که در تبریز برگزار می شد،                 
بنحوي که در   .  مشهود بود  1288فروردین   6و   1287آذر   13مهر و    23به ویژه در گردهمایی     

به نمایش گذاشته و سرودهاي     “  کارگران جهان متحدشوید  ”آن گردهمائی ها شعارهایی چون       
حتی از عشق آباد نیز مجاهدین و هواداران شان براي تبریز کمک می              .  انقالبی خوانده می شد   

بطوریکه یک بار در رشت مواد منفجره اي که براي انقالبیون ایرانی ارسال گردیده                .  فرستادند
مسلمان از پا به دار آویخته شدند، تا           43بود، کشف و در همین رابطه یک ارمنی بازداشت و             

کنسول تزاري حاکی از آن است که انقالبیون          “  توتایف”گزارشی از   .  عبرتی براي عموم باشد   
روابط پنهان با   ”قفقازي روابط خود را حتی با انجمن ایالتی در تبریز حفظ کرده، این انجمن                   

زینوویف .اي.هم چنین آي  .  را مورد توجه قرارداده است    “  کمیته هاي مسلمان در باکو و باتومی       
مقام سابق وزارت امورخارجه تزاري و همچنین وزیرمختار روسیه در تهران، در خاطراتش                    

. دخالت سوسیال دمکرات ها را در دفاع از انقالب مشروطیت یادآور شده است
در این جا کافی است یادآور شد که در نبرد به خاطر آرمان دمکراسی، آزادي و مشروطه به                  
همراه ایرانیان بسیاري از قفقازي هاي آذربایجانی، گرجی ها، تاتار و ارامنه جان خود را فدا                     

دمکرات ها در اتحادي بین المللی با        -کردند، و از آنچه گفته شد چنین برمی آید که سوسیال            
آنها با انتقال   .  انقالبیون ایرانی در بازگشت حکومت مشروطه در ایران نقش قاطعی بازي کردند            

در سازماندهی و متشکل نمودن      )  بلشویکها(تجارب خود و البته حزب سوسیال دمکرات روسیه        
ادعاي گزاف و سخن نادرستی نیست، هرآنگاه          .  انقالبیون ایرانی نقش بسزایی ایفاء نمودند       

و مشروطه خواهان دوره     )  دموکراتها-سوسیال(مدعی شویم که حزب اجتماعیون و عامیون          
دموکراتهاي انقالبی روسیه و     -نهضت مشروطیت، از همفکران و همرزمان حزب سوسیال          

حزبی که انقالب کبیر اکتبر را به ثمر رساند،              .  قفقاز، یعنی همان حزب بلشویکها بودند        
امپراطوري بزرگ روسیه را به آرشیو تاریخ سپرد، به حاکمیت و خودسري گروههاي ممتاز                    

مالکان و طبقات استثمارگر در امپراطوري روسیه نقطه          
اقتصادي نوین، نظام     -پایان گذارد، نظام اجتماعی      

سوسیالیستی عاري از بهره کشی انسان از انسان و               
حاکمیت کارگران و زحمتکشان را براي اولین بار در              
تاریخ بشري برقرار نمود و دولت شورائی اتحاد جماهیر           

.شوروي را تشکیل داد
سوسیال دمکرات هاي ایرانی بواسطه ي ارتباط           
نزدیک دوستان تبریزي شان با سوسیال دمکرات هاي          

نتیجه ي این    .  قفقازي تحت تأثیر آنها قرار داشتند         
نزدیکی و همکاري گسترده موجب می گردید تا نقش و           
تأثیر سوسیال دمکراسی در انقالب مشروطیت پررنگ تر         
گردیده و دیگر جریانات و احزاب سیاسی را نیز تحت              

در نامه اي به تاریخ اول بهمن ماه         )  دِرویش(هاکوپیان-بطور مثال  تیگران تر    .  تأثیر قرار دهند  
در نامه ي   .  به تقی زاده تأکید می کند که حزب دمکرات ایران از تبریز هدایت می شود                 1288

پیلوسیانتز، تقی زاده را از پیشرفت شاخه هاي حزب در             1288بهمن ماه     14دیگري به تاریخ    
او در این نامه همچنین     .  تبریز آگاه کرده و بر نیاز بیشتر به رازداري در کار حزبی تأکید می ورزد              

ایجاد “  توهم”توصیه کرده از     )  دهخدا(خاطرنشان نموده بود که تیگران به میرزاعلی اکبرخان         
یک حزب سوسیال دمکراتیک در ایران دست  بردارد، و نیروي خود را صرف پیشرفت حزب                    

از پی گیري قضیه چنین برمی آید که تبریز و گیالن در پیشبرد اهداف                 .  دمکراتیک ایران کند  
بگونه اي که تمامی برنامه هاي سوسیال دمکراتها در         .  سوسیال دمکراتها نقش بزرگی داشته اند     

و نقش این دو شهر در گسترش نفوذ و اعتبار           .  این دو مرکز پی ریزي و دنبال می شده است          
.سوسیال دمکرا تها بسیار قابل توجه بود

) دموکراتها-سوسیال(بگواهی همه مورخان، از جمله احمد کسروي، حزب اجتماعیون و عامیون            
ایران را علی مسیو با همیاري و همکاري عده اي از یاران و همفکران خود، از جمله دو                          
فرزندش، انقالبی بزرگ و کمونیست نامدار حیدرخان عمواوغلو، بشیر قاسم اوف، رسول                    
صدقیانی، حاج علی دوافروش، حسین سرابی، سوچی میرزا، قره داداش و دیگران بر مبناي                   

، یک سال قبل    1284ترجمه فارسی اساسنامه حزب سوسیال دموکرات انقالبی روسیه در سال            
از انقالب مشروطه تشکیل داد که در ارتباط و همکاري بسیار نزدیک با همان حزب و گروه                     

عالوه بر این، علی مسیو با نریمان نریمانوف، از بلشویک هاي شناخته             .  مبارزه می کرد  “  همت”
حزب اجتماعیون و عامیون حوزه ها و هسته          .  شده و هم رزم لنین نیز رابطه شخصی داشت          

“ مرکز غیبی ”.  هاي حزبی خود را با رعایت کامل اصول کار و فعالیت مخفی سازماندهی کرد                
تبریز مهم ترین هسته حزب اجتماعیون و عامیون و گروههاي مسلح فدائی و مجاهد آن نیروي                

.رزمنده عمده انقالب مشروطه بشمار می رفت
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مگر نه این است که وبر و جامعه شناسان بورژوائی پیرو او، غم و غبطِ انعکاس واقعیت را                     
براي آن است که     “  عاري بودن ارزش ها    ”دارند، و همۀ اصرار آنها در         “  آنگونه که هست  ”

توصیفی که پژوهشگر از واقعیت بدست می دهد، تحریف شده نباشد؟ وقتی در خود این                       
استثمار، بی عدالتی و ستم حاصل از نظام اجتماعی حاکم وجود              “  واقعیت آنگونه که هست    ”

داشته باشد، آیا وظیفۀ جامعه شناسی انعکاس این واقعیت ها است یا فرار از آنها و سانسور آنها                    
بودن اینگونه نتیجه گیري ها؟“ ارزشی”به بهانۀ 

هرگونه بررسی اجتماعی دربارة این که امور چگونه و چرا اتفاق می افتند، ما را به حوزه                      
هائی می کشاند که طبقات و منافع متفاوت آنها و تضاد این منافع با یکدیگر و تأثیر این تضاد                     
ها بر نحوة رفتار و مواضع افراد و گروههاي انسانی نسبت به یکدیگر، واقعیت آشکار و فاحش                   
آن حوزه ها است که اصل روابط اجتماعی و مضمون بررسی هاي جامعه شناختی را تشکیل می                
دهد؛ زیرا انگیزه رفتار و موضع گیري هاي افراد، گروهها و طبقات اجتماعی در برابر یکدیگر،                   

چگونه می توان از پژوهش هاي اجتماعی، از پژوهش براي شناخت            .  همین منافع متفاوت است   
علل رفتار اجتماعی افراد و گروههاي اجتماعی سخن گفت، و از این واقعیت ها که مضمون                    
اصلی زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند برکنار ماند؟ مسئله را بشکلی مطرح می کنند که                    
گوئی افشاي بی عدالتی، استثمار، نابرابري، ستم و سرکوب ناشی از دخالت ارزش ها و اعتقادات                

و عواقب  ...  شخص پژوهشگر در جریان بررسی است؛ و در خود واقعیت، استثمار و بی عدالتی                 
ناگزیر اجتماعی آنها وجود ندارد؛ و اگر در تصویري هم که پژوهشگر اجتماعی از جامعه بدست                  
می دهد، چنین نتیجه گیري هائی وجود داشته باشد، البد حاصل شیوه هاي ارزشی تحقیق یا                   
مواد و مصالح جهت داري است که آن پژوهشگر در جریان بررسی خود مورد استفاده قرار داده                   

جامعه شناسی بورژوائی همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم به این سؤال هم پاسخ                   !  است
واحد و روشنی نمی دهد که آیا مدعی است در جهان سرمایه داري امر ناروا و غیرعادالنه وجود                   
ندارد یا جامعه شناس حق ورود به این بحث ها را ندارد؟ خود وبر و پیروان او چون از افشاي                       

عاري بودن علوم اجتماعی    ”واقعیت آنچه در جامعه جریان دارد اکراه دارند، زیر عنوان ضرورت             
می کوشند آنچه را در واقعیت امور وجود دراد، از حوزة مطالعات جامعه شناسی جدا                “  از ارزش ها  

.کنند و به ایم ترتیب از واقعیت می گریزند
یک نوع تفکیک مفهومی و ذهنی، یعنی        “  واقعیت هاي اجتماعی  ”از  “  تفکیک ارزش ها  ”

ارزش ها و ایدئولوژي هاي متفاوت طبقاتی بخشی از واقعیت هاي            .  امري مغایر با واقعیت است    
گرچه نزد طبقات مختلف و     -اجتماعی و جزء الینفک و تشکیل دهندة ساختار اجتماعی هستند          

و از اینرو جامعه شناسی ناگزیر است این          -در بخش هاي متفاوت جامعه با هم متفاوت اند           
. ارزش ها و ایدئولوژي ها، و منشاء و ماهیت طبقاتی یا اجتماعی آنها را مورد بررسی قرار دهد                    

بعبارت دیگر ایدئولوژي نه تنها وجود خارجی و واقعی دارد و از اینرو نمی توان آنرا نادیده                        
گرفت، بلکه عالوه بر موجودیت واقعی، در جامعه اي که به طبقات آشتی ناپذیر تقسیم شده                    
. است، ذات و ماهیت طبقاتی هم دارد که این جنبۀ آن هم، باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد                    

جامعه شناسی بورژوائی این واقعیت کلی را نادیده می گیرد که در جامعۀ کنونی طبقاتی وجود                   
دارند که تا زمانی که این نظام وجود داشته باشد و جایگاه و موقعیت کنونی این طبقات حفظ                     
شود، هیچ گاه امکان هم زیستی بین آنان بوجود نخواهد آمد؛ و از آنجا که مایل به پذیرش و                      

ارزش گذاري  ”را از    “  توصیف واقعیت ”افشاي این واقعیات نیست، ناگزیر در عرصۀ ذهنی             
جدا می کند، زیرا توصیف واقعیت امري است از مقولۀ سکون، اما ارزش گذاري                     “  واقعیت

جامعه شناسی  .  واقعیت، تلویحاً در خود پیشنهاد ترجیح و تغییر دارد، حامل نطفۀ تغییر است                 
بورژوائی با جدا کردن ارزش ها از سایر اوصاف واقعیت، در واقع از ادامۀ روند تحقیق و تحلیل،                    
از تعمیق بیشتر روند شناخت واقعیت ها و افشاي همیشگی ها و هم ستیزي هاي آنها با                        
یکدیگر جلوگیري می کند، تا این روند به مرحلۀ افشاي تضادهاي طبقاتی، و منشاء و ماهیت                   

حال آن که اوالً ارزش گذاري واقعیت، خود          .  طبقاتی واقعیت ها و پدیده هاي اجتماعی نرسد         
بخود و در جریان توصیف آن محقق می شود و از توصیف آن جدائی ناپذیر است؛ و ثانیاً                         
توصیف و شناخت واقعیت، نه صرفاً بخاطر خود این شناخت، بلکه براي دتغییر در واقعیت ها                    
صورت می گیرد، و فعالیت هاي انسان براي تغییر واقعیت، عملی هدف دار و انسانی و بنابر این                   

باین ترتیب توصیف و شناخت واقعیت هم بمنظور تغییر آن صورت می گیرد و اگر                .  ارزشی است 
بعنوان جزئی از مجموعۀ فعالیت دگرگون سازندة انسانی در نطر گرفته نشود، فی نفسه زائد و                   

.بی معنی است

اما نظریۀ جامعه شناسان عاري از ارزش ها، جامعه شناسی را رشته اي خنثی و وراي                       
سیاست و ایدئولوژي معرفی می کند که باید بدون تفاوت و تبعیض از لحاظ نظرات سیاسی،                    
اخالقی، مذهبی یا نظرات دیگر موجود در جامعه، به جامعه خدمت کند؛ همانطور که علوم                     

جامعه شناسان باید توصیه ها و نتیجه گیري هاي خود را             .  طبیعی و فنّی این کار را می کنند        
برحسب سفارشی که به آنها داده می شود، به حکومت ها، وزارتخانه ها، ابرشرکت ها، ارتش و                   
سایر دستگاههاي سفارش دهندة تحقیقات ارائه کنند؛ اما نباید در کاربرد این نتیجه گیري ها و                 

این به آنها ارتباطی ندارد که نتایج کار آنها بدست چه کسی می افتد و                .  توصیه ها دخالت کنند   
است و به جامعه    “  رهبران”این امر دغدغۀ    .  چگونه و در چه جهتی مورد استفاده قرار می گیرد          

شناسان ربطی ندارد و به این ترتیب، سرانجام ارزش ها و انتخاب ارزشی هم در کار هست، اما                    
این کار باید در محفل بسته و کوچک صاحبان سرمایه و قدرت صورت گیرد و از حوزة                          

افراد مردم باید مهره هاي ساکت، مطیع و سر براه نظام             !  صالحیت جامعه شناسی خارج است     
ارزش ها و   ”آنرا اداره می کنند و علوم اجتماعی هم باید خود را از                “  رهبران”حاکم باشند که    
است و مورد تمسخر تفکر      “  ایدئولوژیک”و  “  غیر علمی ”برکنار بدارد و الّا      “  ارزش داوري ها  

.بورژوائی قرار خواهد گرفت
یکی از مغلطه هاي متداول فلسفه و جامعه شناسی بورژوائی هنگام بحث پیرامون فرد،                   -3

این است که فرد یا جامعه، طبقه یا هر پدیدة دیگر مورد بررسی خود را، از                   ...  جامعه، طبقه و    
                      بستر طبیعی و شرایط اجتناب ناپذیر موجودیت و عملکرد آن، از شرایط مشخص و خاص

که خصوصیات طبیعی و اوصاف جدائی ناپذیر سازنده و            -تاریخی، اجتماعی و اقتصادي آن     
جدا می کند و آنرا به عالم انتزاع و خالء می برَد و              -بوجود آورندة هویت آنرا تشکیل می دهند      

به این ترتیب یک تصور کّلی از فرد یا جامعه، خالی از زمان و مکان، و خالی از شرایط واقعی و                      
مشخص موجودیت آن فرد یا جامعه ابداع می کند، و آنگاه به بحث هاي انتزاعی در بارة آن                      
مفهوم کّلی می پردازد تا بتواند حکمی را که خود در نظر دارد، در بارة آن صادر کند، بی آن که                      
توضیح دهد این حکم در مورد کدامیک از مصداق هاي خارجی و متفاوت این فرد یا جامعۀ                      

و از حقوق و آزادي هاي این         “  فرد”مثالً بورژوائی از مفهومی بنام       .  مفهومی صدق می کند    
جامعه “  افراد”بحث می کند که از لحاظ سیاسی و حقوقی یعنی به حکم قانون به همۀ                  “  فرد”

همۀ این فردها هم در بحث نظري، مانند هم و داراي              .  بطور یکسان و برابر داده شده است       
هائی که  “فرد”شرایط یکسان فرض می شوند، اما آیا در دنیاي واقعی امکانات اقتصادي همۀ                 

این حقوق و آزادي ها به آنها داده شده است هم براي برخورداري و استفاده از این حقوق و                       
پی هر دو   .ها برابر است؟ در این رویکرد، کارتن خواب امریکائی و مدیران شرکت نفتی بی             آزادي

محسوب می شوند و فلسفه بافان و جامعه شناسان بورژوائی           “  فرد”مصداق مفهوم واحدي بنام     
در جامعه قلم فرسائی می     “  فرد”به یکسان راجع به این فرد و حقوق و روابط و کنش گري این               

.همین برخورد را با طبقه و گروههاي اجتماعی هم می کنند. کنند
اما طبقات گوناگونی که جامعه را تشکیل می دهند، هر یک برحسب جایگاه خود در نظام                   
اجتماعی که در آن زندگی می کنند، هر یک برحسب زندگی مادي و منزلت اجتماعی شان،                    

نحوة تفکّر افراد و گروه هاي اجتماعی، به نحوة         .  تلقی خاص خود را از نظام موجود جامعه دارند        
از اینرو هر طبقۀ اجتماعی ایدئولوژي خاص خود را دارد و جامعه هم از              .  زندگی آنان بستگی دارد  

در هیچ جامعه اي در دنیاي حاضر، انسانی وجود ندارد           .  مجموع این طبقات تشکیل شده است      
اگر ایدئولوژي ها را عموماً آگاهی هاي تحریف شده از            .  که هیچ جایگاه طبقاتی نداشته باشد      

-که حقیقت محض را بیان می کند          -واقعیت بدانیم، پس آن آگاهی منطبق بر واقعیت           
کجاست؟ همۀ آگاهی هاي اجتماعی موجود در جامعه طبقاتی، چون به افراد واقعی و موجود                   
جامعه و به طبقات اجتماعی مربوط می شوند، طبقاتی و ایدئولوژیک هستند، منتها هر یک از                   

انسانی که به هیچ طبقه اي تعلق نداشته         .  نظرگاه یکی از طبقات اجتماعی  به جهان می نگرد          
باشد، یعنی در خالء، در خارج از تاریخ، در خارج از روابط واقعی اجتماعی و اقتصادي زندگی                      

به این ترتیب همۀ آگاهی هاي اجتماعی ماهیت ایدئولوژیک دارند، اما            .  کند، وجود خارجی ندارد   
برخاسته از خاستگاه هاي مادي متفاوت اند زیرا طبقات متفاوت، منافع متفاوت، زندگی مادي و                

بنابراین باید روشن کرد کدام طبقه یا طبقات به اقتضاي منافع و              .  جایگاه مادي متفاوت دارند   
باید روشن کرد   .  موجودیت اجتماعی خویش، حقیقت را برنمی تابد و متمایل به تحریف آن است            

حرکت تاریخ به پیش با منافع کدام طبقه سازگار است که آنرا به موضع رویاروئی با حقیقت                      
کدام طبقه براي حفظ وضع موجود که تأمین کننده و متضمن منافع اوست، به               .    سوق می دهد  

شناسی بورژوائی هر    تاریخ ایست می دهد یا می خواهد آن را به عقب برگرداند؟ وقتی جامعه                
نوع ایدئولوژي را آگاهی تحریف شده معرفی می کند و قائل به نوعی آگاهی غیرایدئولوژیک و                  
غیر طبقاتی است که علمی و منعکس کنندة حقیقت است، باید توضیح دهد این آگاهی در کجا                  
و نزد کدام طبقه متبلور می شود و پدید می آید که در آنجا هیچ گونه منافع و ارزش هاي                          
طبقاتی وجود ندارد و عمل نمی کند؟ آیا این چیزي بیش از یک فریب و در خوش بینانه ترین                     
حالت چیزي بیش از یک توهم است؟ چنین آگاهی موهومی نه ساختار نظري و معرفت شناختی               

نظریۀ پایان ایدئولوژي
)بخش چهارم(
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زیرا در هیچ   .  مشخّصی دارد و نه محمل مادي مشخّصی که یک طبقه یا گروه اجتماعی است               
جامعه اي افراد یا گروه اجتماعی و طبقه اي وجود ندارد که فاقد منافع طبقاتی و ایدئولوژي                      

پس .  مشخص خود باشد، و از اینرو چنین آگاهی غیر ایدئولویک و موهومی هم وجود ندارد                   
حقیقت در آگاهی طبقاتی متجلی است، نه در فضاي موهوم بیرون از طبقات و فاقد محمل                     

وبر، و بطور کلّی جامعه شناسی بورژوائی، مایل به تشریح و منعکس کردن واقعیت امور                 .  مادي
از اینرو می کوشد نوعی جامعه شناسی ابداع و ارائه کند که هم              .  در جامعۀ سرمایه داري نیست    

واحد و فراگیر یعنی متعلق به همه باشد، و هم بنا به ادعا، مضمون آن بیان کنندة منافع هیچ                      
زیرا در جامعۀ طبقاتی عمالً      .  این امر ممکن نیست    !  طبقه و گروهی اجتماعی خاصی نباشد       

جامعه اي نیز وجود ندارد     .  مجموعه اي از مردم وجود ندارند که متعلق به هیچ طبقه اي نباشند             
که اعضاي آن متعلق به هیچ طبقه اي نباشند و مواضع و دیدگاه هاي اعضاي آن با هم تضاد و                  
اختالفی نداشته باشند تا بتوان یک نظریۀ جامعه شناسی فراگیر، همگون ارائه کرد که منعکس                 

. کنندة چنین جامعه اي باشد
ایدئولوژیک و ارزشی به     “  انگ”به این ترتیب، در عمل، جامعه شناسی بورژوائی با زدن              

دیدگاه هاي سایر طبقات، بویژه مارکسیسم و ایدئولوژي تودة مردم زحمتکش، می کوشد آنها را                
بی اعتبار سازد و دیدگاه هاي خود را بعنوان جامعه شناسی عام، علمی، بیطرف و غیر طبقاتی به                  

.کرسی بنشاند
یک انسان انتزاعی و کلّی که آنرا از         “  ساختن”جامعه شناسی و علوم اجتماعی بورژوائی با         
که جزء الینفک موجودیت واقعی هر انسان        -شرایط اجتماعی و اقتصادي خاص و ذاتی اش         

جدا کرده اند، و با مبنا قرار دادن این تصور انتزاعی از انسان بجاي خود انسان واقعی،                    -است
در .  “جا می زنند  ”نظرات و منافع خاص طبقۀ خود را بعنوان نظرات کلّی و منافع عام بشریت                  

چه دقیق و داهیانه    “  ایدئولوژي آلمانی ”این باره، آن دو اندیشمند بزرگ، در اثر مشترك خود،             
شکل تحریف شده اي که در آن، ایدئولوژي مقدس نما و ریاکار بورژواها، منافع ویژة                ”:  گفته اند 

)1(“.آنها را بعنوان منافع عام و همگانی اعالم می کنند
و عاري از   “  دانش ناب ”اما هم وبر، و هم جامعه شناسی بورژوائی در زمینۀ دست یابی به                -4

. ارزش هاي مورد نظر خود در علوم اجتماعی، پر از تناقض اند و موضع اتفاقی و واحدي ندارند                   
وبر، ضمن پافشاري بر ضرورت عاري کردن علوم اجتماعی از ارزش ها براي دست یابی به                     

مستقل از منافع اجتماعی مأیوس     “  دانش ناب ”حقیقت علمی، سرانجام وقتی از رسیدن به این          
یکبار دیگر نتیجه گیري او را مرور می کنیم آنجا           :  را مطرح می کند   “  نسبیت باوري ”می شود،   

گونه هاي مثالی، تعمیم ها، الگوها، و         ”:  می گوید “  نظریۀ سازمان اجتماعی و اقتصادي     ”در  
همۀ این ها به نظرگاه فردي و ذهنی پژوهشگر           .  قوانین همگی نسبی، گذرا و تقریب هستند       

هر نظریه  .  بستگی دارند و کمتر به سرشت واقعیت عینی یا جنبه ها یا روابط ذاتی آن وابسته اند                
خاص خود را بوجود می آورد، به نوعی محق و کار او درست              گونه شناسی مثال  پردازي که   

این، هستۀ  “  ...از اینرو تصور حقیقت، تصوري تهی از معیارهاي عینی دقیق و قطعی است            .  است
هیچ جا و در نزد هیچ کس آن معیار عینی، دقیق و              :  اصلی ذهن گرائی و نسبیت باوري است       

بنابر این آنچه جریان هاي فکري مختلف         .  قطعی وجود ندارد که حقیقت امور را نشان دهد           
نسبی، گذرا و تقریبی است؛ همه به منافع و مواضع آرمانی افراد یا گروه                ”مطرح کرده اند همه     

بنابر این همگی در سطح یکدیگرند و هیچ          .  هائی بستگی دارند که آنها را مطرح ساخته اند          
به این  .  نظریۀ اجتماعی را نمی توان از این قاعده مستثنی و مرجح بر نظریه هاي دیگر دانست                

ترتیب از نظر وبر، معیاري براي انتخاب و تمیز درست از نادرست در جریان تحول اجتماعی                     
در در ادامۀ این منطق، تمامی       .  وجود ندارد، همه در تراز یکدیگر و به یک اندازه محق هستند             

مرزبندي بین عدالت و ستمگري، انسانیت و توحش، پیشرفت و واپسگرائی، مترّقی و مرتجع                  
مخدوش می شود و وجه ترجیح آنها نسبت به یکدیگر از میان می رود؛ و این همان بستري                      

در .  است که امپریالیسم وقیح سرمایه داري براي توجیه عملکرد خود در جهان، به آن نیاز دارد                 
یک تراز قرار دادن همۀ مواضع، به این بهانه و با این توجیه که حقیقت مطلق وجود ندارد یا                       
قابل دسترسی نیست، یا با این توجیه که ترجیح قائل شدن امري ارزشی است، حاصل این                     

.مغلطۀ لیبرالی و ریاکارنه است
دیدگاهی که در آن حقوق      .  لیبرالیسم دمکراسی را هم از همین دیدگاه تعریف می کند             

دیدگاهی که در آن دفاع هر صاحب عقیده اي از            .  دمکراتیک پینوشه و آلنده یکسان می شود       
چه بسیارند به اصطالح چپ هائی      .  می خورد “  غیر دمکراتیک ”مرزهاي عقیدتی خود، انگ رفتار      

به خورد آنها   “  دموکراتیک”و  “  دموکراسی”که این ساندویچ گندیدة بورژوائی را به ضرب سس           
.داده اند و خود نیز ناآگاهانه اصرار دارند آنرا به خورد دیگران هم بدهند

اگر بین پیشرفت و پسرفت، بین مرتجع و مترّقی، بین آن که می خواهد جامعه را در مسیر                    
تکامل آن به پیش براند، و آن که مانع تکامل تاریخ یا خواهان بازگشت به گذشته است، تفاوتی                  
وجود نداشته باشد، آنگاه ارزش تمامی تمدن و فرهنگ انسان که نتیجه و حاصل این حرکت از                  

مطلق کردن این بی تفاوتی،     .  طلوع جامعۀ انسانمی تا به امروز است، مورد انکار قرار گرفته است           

اما بین پیشرفت و پسرفت، بین ترقی و ارتجاع         .  بمعناي نفی همۀ تمدن و فرهنگ انسانی است       
و بین مترقی و مرتجع تفاوت وجود دارد و نمی توان آنها را در یک تراز قرار داد و نسبت به آنها                     

ارزش علم نیز ناشی از این است که در جریان پیشرفت و            .  موضع بی تفاوت و یکسان اتخاذ کرد   
اگر انسان و سرنوشت او مطرح نباشد،        .  تکامل اجتماعی انسان، مورد استفادة او قرار می گیرد          

چگونه می توان به بهانۀ علم و علمی کردن         .  علم هم فاقد ارزش و حتّی فاقد معنا و غایت است        
تکامل تاریخ و بازگشت به عقب یکی نیست و معیار            تحقیقات، اصل و غایت علم را انکار کرد؟       

.داوري ما نیز ریشه در همین تفاوت دارد
نظري که وبر در زمینۀ چگونگی پیدایش و رشد تمدن ها ارائه می کند، اگر چه مستقیماً به                   -5

بحث او در زمینۀ علم و ایدئولوژي و مسئلۀ عاري بودن تحقیقات اجتماعی از ارزش ها مربوط                   
نمی شود، اما جهت گیري عمومی فکري وبر را بطور کامل تر برمال می کند و نشان می دهد                     
که موضوع صرفاً به علم و ایدئولوژي و روش شناسی علوم اجتماعی محدود نمی شود، بلکه                    

.چشم انداز اصلی و کلّی تر ماکس وبر، معارضه با مارکسیسم و نظریۀ تکامل اجتماعی است
در این زمینه وبر هر تمدنی را ترکیبی منحصر به فردي از عوامل مختلف مانند مذهب                     
خاص حوزة آن تمدن، اخالق و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادي می داند و معتقد است حاصل                  

وبر به این ترتیب،    .  نهائی تأثیرات متقابل این عوامل در یکدیگر، یک تمدن را بوجود می آورد              
عوامل تاریخی را پیش می کشد، بی آن که بین این عوامل و تأثیر آنها بر                 “  کثرت”اوالً مفهوم   

یکدیگر نظام علّیت و اولویتی را بشناسد؛ ثانیاً هر تمدنی را براي خود ترکیبی منحصر به فرد از                   
عناصر سازندة آن می داند و به این ترتیب منکر وحدت و همانندي مراحل مختلف تکامل                      

می شود؛ ثالثاً با نادیده گرفتن      -در جنبه هاي کلّی و اساسی آنها      -اجتماعی در جوامع گوناگون   
که به انتخاب انسان    -بستر عینی و یکسان فعالیت جوامع گوناگون در جریان خلق تمدن ها              

نبوده است و مستقل از اراده و تمایالت انسانی، در تمامی کرة خاك به نحو مشابه، موضوع                      
مسیري را که   -فعالیت هاي انسانی براي تولید مادي و خلق تمدن و تکامل تاریخ قرار می گیرد               

هر جامعه پیموده است منحصر به فرد و خاص آن جامعه می داند و به این ترتیب منکر قوانین                     
و اقتصاد و   “  اخالق پروتستانی و روح سرمایه داري     ”او بویژه در    .  عینی تکامل اجتماعی می شود    

بر منحصر به فرد بودن تمدن غرب و وجود و تأثیر عنصر عقالنیت و خصلت تجربی و                   “  جامعه
کاربردي این تمدن پافشاري می کند و براي باطل کردن طلسم عقب ماندگی دیگران هم آنها                 

.را به پیروي از همین روش ها فرا می خواند
اما نظریۀ تکامل اجتماعی مارکس که بنیاد علوم اجتماعی را زیر و رو کرد، براساس دو                     
کشف اصلی شکل گرفته است که هر دو مستقیماً از بررسی عینی تاریخ بشر و تحلیل آن                       

اساس کلیۀ فعالیت هاي اجتماعی دیگر انسان را تالش او براي            یکی این که  :  بدست آمده است  
خوراك، پوشاك،  (بقاء خویش، یعنی تالش براي تولید ضروري ترین اسباب بقاء و معیشت او                 

تشکیل می دهد و سایر فعالیت هاي اجتماعی انسان، به تبع این فعالیت اساسی و                ...)  مسکن و   
اجتناب ناپذیر و بدنبال آن صورت می گیرد؛ و از اینرو بین این شکل هاي گوناگون فعالیت هاي     
اقتصادي و اجتماعی انسان رابطۀ علّیت و موجبیتی وجود دارد که در چهارچوب یک نظام، یک                 

مسیر کلّی تغییر و تکامل       و دوم این که   شکل بندي اجتماعی و اقتصادي قابل بررسی است؛           
این شکل بندي ها و سیر تاریخی و توالی آنها برخالف نظر وبر، در جوامع گوناگون بشري کما                   
بیش مشابه است، زیرا همه جا انسان در برابر طبیعتی قرار دارد که واحد و مشترك است و از                      

.اینرو برخورد با این طبیعت هم روش هاي واحد و مشترکی را به انسان تحمیل می کند
انسان پیش از آن که فلسفه و اخالق و سیاست و مذهب و هنر برایش مطرح باشد، باید                      
وجود داشته باشد و زنده بماند، و براي تأمین و حفظ موجودیت خود ناگزیر بوده است پیش از                     
هر چیز دیگر، چیزي براي خوردن و آشامیدن، حداقل پوششی براي محافظت خویش از سرما و                 
گرما و آسیب عوامل خارجی، و حداقل سرپناهی براي مصون ماند از آسیب و خطر عوامل                      

.طبیعی و گزند سایر موجودات داشته باشد که بتواند در آن بیاساید
بنابراین بدیهی است تالشی که انسان براي تهیه و تأمین غذاي خود و پس از آن پوشاك و         
مسکن و برخی از مبرم ترین نیازهاي اولیۀ خود بعمل آورده است، ضروري ترین و ابتدائی ترین                 
. نوع فعالیت او بوده، و نسبت به سایر انواع فعالیت هاي اجتماعی یا ذهنی او اولویت داشته است                 

شرط بقاء موجودیت او، و متوقف شدن آن، بمعناي           -یعنی فعالیت تولیدي  -زیرا این فعالیت  
طبیعی است هنگامی که انسان بعلّت گرسنگی در خطر مرگ و نابودي             .  نابودي اش بوده است   

ضرورت .  قرار گرفته باشد، مجالی براي پرداختن به فلسفه و سیاست و هنر براي او وجود ندارد                 
. است؛ یعنی انجام آن مشروط به پسند و انتخاب خود انسان نیست                عینیانجام این فعایت،     

انسان ناگزیر است براي رفع این مبرم ترین نیازهاي خود فعالیت و تالش کند، زیرا در غیر این                   
ضرورت انجام سایر فعالیت هائی که انسان در حوزه           .  صورت، نتیجه مرگ و نابودي او است        

هاي دیگر اجتماعی و فرهنگی بعمل می آورد، مستقیماً از بقائ او ناشی نمی شود و به این                      
.شکل عینی و ناگزیر نیست

در جریان انجام همین فعالیت ضروري و ناگزیر، و بخاطر این فعالیت و به تبعیت از آن                      
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... است که نخستین شکل هاي مالکیت، حق، سازمان، قدرت اجتماعی، رسم ها و هنجارها و                  
بوجود می آیند که نطفه هاي اولیۀ حقوق و سیاست و مذهب و اخالق و غیره را تشکیل می                      
دهند؛ و از همین رو، کیفیت و نوع این مقوالت اجتماعی هم تابع اساس تولیدي آنها و                          

.خصوصیات مرحله اي از تکامل اجتماعی است که بستر زایش و پیدایش آنها بوده است
:انگلس در این باره می نویسد

همانطور که داروین قانون تکامل طبیعت آلی را کشف کرد، مارکس هم قانون تکامل                  ”
تاریخ انسانی را کشف کرد، یعنی این واقعیت ابتدائی را که تا آن زمان در زیر توده اي از نظرات                     
جور واجور و بنجل ایدئولوژیک پنهان مانده بود که افراد انسانی پیش از آن که بتوانند به                        
سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره بپردازند، ابتدا باید چیزي بخورند، چیزي بیاشامند، جائی                    
سکونت کنند و تن پوشی داشته باشند؛ و در نتیجه، تولید وسائل مادي و ابتدائی بقاء و                          
موجودیت انسان، و بنابر این، هر درجۀ معین از رشد و تکامل اقتصادي یک خلق یا یک عصر                    
تاریخی مفروض، شالوده اي را تشکیل می دهند که نهادهاي دولتی، مفاهیم حقوقی، هنر، و                   
حتی پنداشت هاي مذهبی افراد انسانی از آن نشأت گرفته و بر روي آن تکامل می یابند؛ و این                    
نتیجتاً، برمبناي همین شالوده است که باید آنها را توضیح داد و نه بعکس، یعنی آنگونه که تا                     

“.امروز عمل می شده است
همین رابطۀ ذاتی موجبیت بین عرصه هاي گوناگون فعالیت  اقتصادي و اجتماعی انسان                 
است که وبر تالش می کند در بحث خود پیرامون چگونگی پیدایش تمدن ها آنرا مخدوش و                    

هم “  چپ”و حتی گاه برخی جریانهاي مدعی       -انکار کند و جامعه شناسی بورژوائی پس از وبر         
.آنرا انکار می کنند... و “ کثرت گرائی”و “ نظریۀ عوامل”زیر عناوینی مانند -به تأسی از آنها

جالب اینجا است که فلسفه و جامکعه شناسی بورژوائی پیش از وبر، براساس دیدگاه                      
ایدآلیستی خود، بطور مبهم و کلّی، به نوعی موجبیت وارونۀ آنچه مارکس کشف کرد قائل بود،                  
یعنی هستی اجتماعی را مولود و تابع آگاهی اجتماعی و حاصل کار متفکرین و نظریه پردازان                   

اما پس از آن که مارکسیسم وارونۀ این رابطه را در واقعیت اثبات، و بطور تفصیلی                  .  می دانست 
نظام این روابط را کشف و ارائه کرد، وبر و بسیاري از جریان هاي فکري پس از او، تأثیرات                       

. موازي عوامل متعدد و مختلف در پیدایش تمدن ها را پیش کشیدند
دوم این که حاکمیت قوانین عینی و مستقل از اراده و تمایل انسان بر جریان تکامل                     

اجتماعی طی  -تاریخ، موجب می شود مراحلی که در تحول و تکامل شکل بندي هاي اقتصادي         
در این باره نیز وبر معتقد      .  می شود، در جوامع گوناگون، در اساس و ماهیت مشابه یکدیگر باشند         

است پیدایش و رشد تمدن ها، در مورد هر تمدن، مسیري خاص و منحصر به فرد است و هر                      
تمدنی باین ترتیب محصول زمینۀ اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و عوامل سازندة خاص خویش                

.است
اما جریان تکامل اجتماعی، یا بعبارت دیگر پیدایش و رشد تکامل تمدن ها، در کلّی ترین                   
بیان عبارتست از تالش انسان براي تغییر محیط زندگی خویش در جهت تهیه و تأمین نیازهاي                 
. خود، به خدمت گرفتن عوامل و امکانات طبیعی و افزایش سلطۀ او بر محیط طبیعی پیرامون او                 

انسان پنجه در پنجه طبیعت انداخته است تا از طریق ایجاد تغییرات سنجیده در محیط طبیعی                  
خود، فراورده هاي مورد نیازش را تولید و رفاه خود را ارتقاء بخشد، پیدا است که در این روند سه            

یک سو انسان قرار دارد و آنسوي دیگر طبیعت و بین این          . عامل متفاوت دخیل و درگیر بوده اند 
دو افزار و وسائل کار قرار می گیرند که واسطۀ اِعمال نیروي انسان بر طبیعت براي تولید نعم                     

دو عامل از این سه عامل در همۀ جوامع مشترك و            .  مادي مورد نیاز او از محیط طبیعی هستند       
محیط طبیعی که موضوع این فعالیت قرار می گیرد و افزار کار که آن نیز از آنچه                  :  یکسان است 

در همین محیط طبیعی در دسترس انسان است تهیه و تولید می شود و از اینرو و به ناگزیر در                      
: طبیعت و محیط طبیعی همه جا مشابه است       .مناطق و جوامع مختلف کمابیش مشابه بوده است       

زمین و ثروت هاي روي زمین و زیرزمین، دریاها، رودها، کوهها، جنگل ها، گیاهان و حیوانات و                
اینها مصالح و مواد اولیه فعالیت تولیدي انسان را در همه جا               .  معادن و ثروت هاي زیرزمینی     

اما افزارهائی هم که انسان در جریان تکامل اجتماعی خود مورد استفاده             .  تشکیل می داده است   
قرار داده است، در مراحل مشابه به این روند تکاملی در جوامع گوناگون کمابیش مشابه یکدیگر                 
بوده است، زیرا این افزارها هم از هوا نیامده و انسان آنها را از همان امکانات طبیعی که در                        
محیط در دسترس او بوده و در همه جا مشابه یکدیگر است ساخته و مورد استفاده قرار داده                      

از اینرو بدلیل تشابه طبیعت و محیط طبیعی در جواامع گوناگون و نیز بدلیل تشابه افزارها                 .  است
و وسائلی که انسان به کمک آنها نیروي کار خود را بر روي این طبیعت اِعمال می کرده،                        
خطوط کلّی مسیري که انسان در جریان تکامل خود پیموده و روش هائی هم که یافته به آنها                    

به زبان اقتصادي تر، در تالش انسان براي خلق تمدن و            .  عمل می کرده همه جا یکسان است      
، موضوع  )انسان(فرهنگ و بعبارت دیگر در جریان تکامل جامعۀ انسانی سه عنصر نیروي کار                

دخالت دارند، بدلیل یکسان بودن دو      )  برگرفته از مواد طبیعی   (، و افزار و وسائل کار       )طبیعت(کار  

عنصر از این عناصر سه گانه در همۀ جوامع، یعنی موضوع کار و افزار کار، جریان فعالیت انسان                   
براي ایجاد تمدن و فرهنگ نیز بصورت جریانی واحد و کمابیش مشابه، در واقع به انسان                      

همه جا در آغاز، انسان از فراورده هاي طبیعی آماده، مانند دانه ها و میوه                  .  تحمیل شده است  
بعداً از شکار به    .  هاي گیاهان و با جمع پآوري آنها و نیز با صید و شکار زندگی می کرده است                  

دامداري، و از جمع اوري دانه هاي گیاهی و میوه ها به کشاورزي می رسد، و بعدها صنعت پدید            
همه .  در هیچ جامعۀ بشري، مثالً صنعت ماشینی پیش از کشاورزي بوجود نیامده است             .  می آید 

جا در ابتدا جوامع انسانی بطور طبیعی خود مصرف بوده اند و مبادله و نتایج گستردة حاصل از                     
این درست است که دسترسی به امکانات طبیعی همه جا یکسان              .  آن بعداً بوجود آمده است     

بیشتر و فراوان تر بوده     )  مثالً آب و زمین هاي حاصلخیز     (نبوده و در برخی مناطق این امکانات        
است و این امر در شتاب بخشیدن به رشد و تکامل آن جوامع یا به تأخیر انداختن آن اثر داشته                     
است، اما نوع این امکانات طبیعی همه جا یکسان و رابطۀ انسان با آنها مشابه بوده است و                       
تفاوت هائی که بین جوامع از لحاظ وفور یا کمبود منابع طبیعی وجود داشته، گرچه موجب                      
تسریع یا تأخیر رشد و تکامل آنها شده است، اما نوع و ماهیت رابطۀ انسان با محیط را نمی                       

بنابر این با وجود تفاوت هاي معینی که در مورد هر جامعۀ مشخص وجود                .  توانسته تغییر دهد  
دارد و باید بررسی شود، مسیر عمومی تکامل و تمدن سازي انسان در تاریخ مسیري یکسان و                   

در هیچ جامعۀ   .  ناشی شده است    عینیقانونمند است و قوانین آن از شرایط و ضرورت هاي              
انسانی، افزار و وسائل فلزي، پیش از افزار و وسائل چوبی یا سنگی ساخته نشده و مورد استفاده                   
قرار نگرفته است؛ زیرا چوب و سنگ بطور آماده در محیط طبیعی در دسترس انسان قرار داشته                  
است، اما استفاده از افزار فلزي مستلزم رسیدن انسان به مرحل اي از توانائی علمی، فنّی و                      
تولیدي بوده است که بتواند دل زمین را بشکافد، و به خواص ثروتهاي معدنی نهفته در دل                      
خاك و چگونگی استفاده از آنها پی بِبرَد، و با جدا کردن آنها از سنگ معدن و ترکیبات دیگر،                      

این توالی طبیعت و عینی و تشابه مراحل مختلف تکامل جوامع            .  آنها را مورد استفاده قرار دهد     
گوناگون که حاصل و نتیجهۀ آن است، در محدوده هاي تاریخی کوتاه تر، مثالً در مرحلۀ رشد                   

تودة انبوه تولید کنندگان جزء که        .  سرمایه داري هم در جوامع گوناگون قابل مشاهده است           
نتیجه و محصول تولید کاالئی و مبادله است، به دالئل عینی که بررسی و تحلیل آنها از حوصلۀ             
این بحث خارج است، ماالً محکوم به تجزیه و فروپاشی است و در نتیجه این روند تجزیه                       
طبقاتی تولیدکنندگان جزء، اقلیتی از سرمایه داران و اکثریتی از زحمتکشان که از همان مالکیت                
جزء تولیدکنندگان اولیه هم محروم و از اینرو در معرض استثمار است، بشکل دو طبقۀ جداگانه                 

این روند، در ژاپن به همان کیفیتی اتفاق افتاده که در هلند، ایاالت متحده یا                   .  پدید می آیند  
برزیل روي داده است و اگر چه این روند با فواصل زمانی و مکانی قابل توجهی در این جوامع                     

خالصه .  تحقق یافته، اما در همۀ آنها روندي مشابه است، زیرا تابع قوانین عینی واحدي است                 
، عینی و زیر تأثیر      در خطوط کلّی و ماهیتی آن      این که مسیر تحول و تکامل تاریخی جوامع           

البته و قتی از قانونمندي در امور اجتماعی          .  عوامل یکسان و از اینرو قانونمند و مشابه است          
بحث می کنیم، این مفهوم با قانونمندي در علوم طبیعی تفاوت دارد که در این باره پیش تر                      

.توضیح داده ایم
جا دارد باز هم تأکید کنیم که این قانونمندي بمعناي نادیده گرفتن ویژگی هاي هر جامعۀ                  

ویژگی هاي مشخص هر مصداق فردي یک مفهوم کلّی، واقعیت هائی است              .  مشخص نیست 
که بدون آنها شناخت آن پدیدة فردي ممکن نیست و هیچ دستگاه فکري باندازة خود                         
مارکسیسم بر توجه به این ویژگی هاي فردي و مشخص هر پدیده براي شناخت خاص و                      
مشخص آن پدیده پافشاري نکرده است؛ اما موضوع این است که این ویژگی هاي فردي نافی                 

.جنبه هاي کلّی و مشترکی نیست که تعیین کنندة سرنوشت عمومی و مسیر کلّی آنها است
به این ترتیب ادعاي وبر و بسیاري دیگر از جریانهاي جامعه شناسی بورژوائی مبنی بر این                  
که هر تمدنی براي خود منحصر به فرد است و عوامل تشکیل دهندة آن با تمدن دیگر متفاوت                   

.است و راه خاص خود را پیموده است، تاب تجزیه و تحلیل علمی و دقیق ندارد
وقتی زندگی اجتماعی و رفتار سیاسی خود ماکس وبر را هم در عمل بررسی می کنیم شاهد                  -6

این هستیم که او گرچه در سی سالۀ اول زندگی بسیار زیگزاگ می زند و از این شاخ به آن                        
شاخ می پرد، اما پس از اعطاي مقام استادي کامل دانشگاه فرایبورگ و پس از آن هایدلبرگ به                
او، سرانجام در آغوش بورژوازي امپریالیت آلمان آرام می گیرد و به تشریح و تبلیغ منافع و                      

.مواضع آن می پردازد
مفاهیم ”سچر، مترجم انگلیسی آثار وبر، در شرح حالی که از او بعنوان مقدمه بر کتاب                 .پ.ه

او نوشته است، بر دوگانگی عمیق شخصیت وبر تأکید می کند و می                “  اساسی جامعه شناسی  
به زودي  ”گوید به دلیل همین دوگانگی زمانی او به سوي انجمن هاي دوئل جذب می شود و                  

، و زمانی دیگر در نتیجۀ      “شیوة زندگی خشن و دیدگاه ناسیونالیستی سطحی آنان را می پذیرد           
؛ زمانی  “تمایل شگفت انگیز و غیر عادي خود به آموختن، به گوشه گیري عالمانه می پردازد                 ”
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سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان
مرداد امسال مصادف است با سی و دومین سال گرد به آتش کشیده شدن سینما رکس 31
جز تنى چند، همه تماشاگران آن سی ودو سال پیش سینما رکس آبادان آتش گرفت و  . آبادان

. در میان شعله هاي آتش سوختند و بدین گونه دردناك ترین رویداد انقالب ایران رقم خورد
تنها چند ساعت پس از آن، اعالمیه اى در سطح شهر آبادان پخش شد که شهربانى و ساواك 

. را عامل آتش سوزى معرفى مى کرد
سه ماه بعد یکی از عاملین آتش سوزي بنام حسین تکبلی زاده دستگیر و ماوقع حادثه را 

اعترافات این فرد حاکی از مشارکت مذهبیونی داشت که بعنوان عامر و طراح این . تشریح نمود
فاجعه ي هولناك چند ماه بعد، حکومت برآمده از انقالب را بدست گرفتند و با مردم ایران و 

. مخالفین سیاسی همانگونه کردند که با مردم آبادان کرده بودند
ما عده اى جوانان آبادان در منزل جمع ”: حسین تکبلی زاده در اعترافات خود گفته بود که

مى شدیم و شخصى به نام آقاى کیارش که دبیر دبیرستان هاى آبادان بود به ما درس مى داد 
بعد به ما گفت جوانان بوشهر براى شما تعدادى روسرى و کرست فرستاده اند . و تبلیغ مى کرد

به ما برخورد و تصمیم گرفتیم . و گفته اند جوانان آبادان مرد نیستند و هیچ اقدامى نمى کنند
تمام بدنه . آنها به سینما رکس رفته و از پله ها باال مى روند و تینر مى ریزند“ .کارى کنیم

سینما آکوستیک بود که سریعاً آتش مى گیرد و گازهاى خفه کننده اى ساطع می شود که 
دیدیم اگر بیاییم بیرون، “:او همچنین گفته بود. موجب خفه شدن مردم گرفتار در آتش می گردد

چون سینما یک ساختمان با شهربانى فاصله دارد ما را مى گیرند پس برویم داخل سالن و بعد 
وقتى اینها وارد سالن مى شوند آتش شدید مى شود بنابراین حسین تکبلى زاده “ .بیاییم بیرون

. مى تواند بیرون بیاید و سه نفر از کسانى که سینما را آتش زدند در آتش مى سوزند
اما طنز تلخ این حادثه آنجائی رقم خورد که رژیم شاه دولت را بدست شریف امامی سپرد تا 

شریف امامی هم . بواسطه ي دولت آشتى ملى وي رژیم رو به اضمحالل را نجات بخشد
کوشش کرد موضوع مسکوت بماند و حقایق به اطالع مردم نرسد، چون استدالل شان این بود 

آنها . که با آیات عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبرها موجب رنجش آنها خواهد شد
سازشی ضد . هنوز امیدوار بودند تا بتواند با بخش هایى از روحانیت به سازش و توافق دست یابد

آنها با . انسانی براي اختفاي سیماي واقعی کسانی که قرار بود بزودي حکومت را بدست گیرند
سکوت خود نه تنتها موجب بدنامی هرچه بیشتر خود گشتند بلکه در بقدرت رسیدن حکومت 

.مذهبی ارتجاعی ایفاي نقش نمودند
اعتراض خانواده هاى سوختگان سینما رکس آبادان، نسبت به رسیدگى پس از انقالب دبا 

نشدن به پرونده سینما رکس و تحصن آنان، باالخره دادگاه ویژه اى به ریاست موسوى تبریزى     
در آبادان تشکیل شد و حسین تکبلى زاده را همراه چند تن از کارکنان شهربانى و ساواك 

. محکوم به اعدام کرد
اما در میان محکومان و حتى متهمان، هرگز نامى از کسانى که تکبلى زاده مدعى بود با 

.آنان در ارتباط بوده است دیده نشد
حتی یکى از آدم هایى که وي از آنها نام برده بود به دادگاه نیامدند، بازداشت و مجازات نشدند 

“ کیارش”تلخ تر آنکه . درحالى که آنها باید بعنوان عامران و طراحان حادثه تاوان پس می دادند
طراح اصلی این حادثه، کسی که جنایتکاران سینما رکس آبادان بئواسطه ي وي به نجف و 

سران مذهبی انقالب وصل می شدند، بعدها به پاداش این جنایت بعنوان نماینده ي به مجلس 
.             راه یافت

دریافتی از  طریق ایمیل

داوطلبانه به خدمت سربازي می رود و هرگز طغیان نمی         ”علیرغم بیزاري اش از خدمت سربازي  
کند، زیرا همان پاره اي از وجودش که از برنامه هاي انجمن دوئل لذّت می برد، با شداید و کلّه                     

، و زمانی دیگر زیر تأثیر تمایالت انزوا طلبانه         “شقی هاي تمرینات نظامی سازگار و دمساز است       
گیري می کند که    -سچر نتیجه .  اش به مطالعۀ گوته، شکسپیر، اسپینوزا و کانت روي می آورد            

علیرغم تمایل شگفت آور و غیر عادي اش به آموختن، به            ”به همین دیل دورة تحصیل او هم        
) 2(“.هیچ وجه تصویري منسجم از عالقه اي مفرط و فزاینده به مطالعۀ کتاب بدست نمی دهد

وبر ابتدا به دانشکدة حقوق هایدلبرگ می رود، سپس به جانب اقتصاد و فلسفه گرایش پیدا                 
بعد داوطلبانه به خدمت    .  می کند، اما بزودي تغییر مسیر می دهد و به انجمن دوئل می پیوندد               

پس از پایان خدمت سربازي دیگر به هایدلبرگ برنمی گردد و تحصیالت خود             . سربازي می رود 
را در دانشگاه برلن دنبال می کند و بعد از گذراندن امتحانات حقوق، در دادگاه کیفري برلن                      
شغلی براي خود دست و پا می کند، اما چون از این کار خوشش نمی آید بعد از مدتی آنرا رها                       

پژوهشی در بارة   ”می کند و به ادمۀ تحصیل می پردازد و رسالۀ دکتراي خود را زیر عنوان                     
در همین دوره به     .  زیر نظر پروفسور مومسنِ می گذراند      “  سازمان هاي تجاري قرون وسطی     

می پیوندد که نوعی تمایالت سوسیالیستی از نوع فابیان هاي               “  انجمن سیاست اجتماعی   ”
1895مدتی نیز در دانشگاه برلن به کار تدریس می پردازد تا این که در سال                   .  انگلیسی دارند 

مقام استادي کامل دانشگاه فرایبورگ به او اعطاء می شود و از این پس زندگی او روال آرام تر                    
: سچر در شرح حالی که در سطور پیش به آن اشاره شد می نویسد              .  و با ثبات تري پیدا می کند      

دولت ملی و سیاست    (وبر در دانشگاه فرایبورگ سخنرانی آغازین خود در بارة             1895در سال   ”
.“بخش اعظم تفکّر سیاسی آتی او را منعکس می ساختایراد کرد که در اصل )آلمانی

اما این فکر سیاسی آتی وبر، که سچر از آن سخن می گوید و در واقع مواضع نهائی وبر                       
است، چگونه تفکري است؟ امپریالیسم آلمان که در قرن نوزدهم در مسابقه بر سر تقسیم و                     
غارت جهان از سایر قدرت هاي اروپائی بخصوص بریتانیا و فرانسه عقب مانده بود، در نیمۀ دوم         
قرن نوزدهم و بخصوص سالهاي پایانی این قرن، زیر لواي ناسیونالیسم و عظمت طلبی آلمانی،               
براي جبران این عقب افتادگی از سایر امپریالیست هاي اروپائی سربلند کرده بود و براي بدست                 

“ تئوري هاي امپریالیسم  ”آنگونه که مومسِن در کتاب خود        .  آوردن سهم خود مبارزه می کرد      
توضیح می دهد، وبر در سخنرانی مراسم سوگند خود در دانشگاه فرایبورگ، هنگام اعطاي پست               

ما باید درك کنیم که وحدت آلمان، تالشی           ”:  استادي کامل این دانشگاه به او، می گوید          
جوانگرایانه بود که بوسیلۀ ملّت در کهنسالی اش به انجام رسید، و بهاي آن به اندازه اي گران                    

و سرآغاز سیاستی براي تبدیل آلمان به یک قدرت         بود که اگر قرار باشد در همان جا پایان یافته  
فقط با نادانی کامل    ”:  او اضافه می کند   )  3(“...بهتر بود که اصالً اجرا نمی شد           جهانی نباشد، 

سیاسی و خوش بینی ساده لوحانه می توان از دیدن این حقیقت غافل ماند که گسترش اجتناب                  
ناپذیر سیاست بازرگانی کشورهاي بورژوائی متمدن، پس از طی دوران رقابت صلح آمیز، آشکارا،              
اکنون یقیناً بار دیگر به نقطه اي رسیده است که فقط زور می تواند در بارة سهم هر کدام در                       

، و در نتیجه وسعت امکانات بهبود اقتصادي براي جمعیت و بویژه                تسلّط اقتصادي بر جهان    
)4(“.طبقۀ کارگرش تصمیم بگیرد

اخالق پروتستانی و روح    ”آثار عمدة او در زمینۀ روش تحقیق در علوم اجتماعی و کتابهاي              
.هم در سالهاي بعد از این برشتۀ تحریر درآمده است“ اقتصاد و جامعه”و “ سرمایه داري

پس از فرایبورگ وبر بعنوان استاد اقتصاد در دانشگاه هایدلبرگ پذیرفته شد اما مدتی بعد                  
یک حملۀ عصبی او را سالها خانه نشین کرد و پس از بهبودي هم دیگر نتوانست به کار تدریس            
ادامه دهد و با ارث قابل توجهی که باو رسیده بود از کار تدریس دست کشید و بطور آزاد به                        

با آغاز جنگ جهانی اول از مطالعات دست کشید و مدتی در ادارة                  .  مطالعات خود ادامه داد    
بیمارستاهاي ارتش خدمت کرد و بعد بعنوان مشاور با کمیسیون خلع سالح آلمان کار کرد و به                  

آلمان هم  “  کمیتۀ محرمان اصالح قانون اساسی    ”روایت سچر، کار او بعنوان کارشناس خبره با          
در قانون اساسی    41آخرین تجربه و کار او در عرصۀ سیاست بود که منجر به گنجاندن اصل                 

می “  رهبري کاریزماتیک ”وایمار شد که وبر آنرا وسیله تحقق رؤیاي خود در زمینۀ پیدایش                 
.دانست اما در عمل زمینه ساز دیکتاتوري هیتلر شد

1-K.Marx and F.Engels. The german Ideoligy, Moskow,
1964,p.191

-12ماکس وبر، مفاهیم اساسی جامعه شناسی، ترجمۀ احمد صدارتی، نشر مرکز، صفحات               -2
11
ولفانگ مومسِن، تئوري هاي امپریالیسم، ترجمۀ کورش زعیم، انتشارات امیر کبیر، تهران               -3
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تجمع کارگران بازنشسته در جلوي مجلس 
دریافت حق و حـقـوق       تیرماه براي27روز یکشنبه نفر از کارگران بازنشسته   3000بالغ بر   

این کارگران خواهان افزایش حقـوق و تـامـیـن         .   پایمال شده خود جلوي مجلس تجمع کردند      
این کارگران که در حال حاضر در وضعیت بد معیشتی به سر می برند براي               . اجتماعی می باشند    

.رساندن فریاد دادخواهی خود به جلوي مجلس آمده اند 
تجمع خانواده هاي کارگران کارخانه هفت تپه

به همراه وکیل خود خواهان رسیدگی همزمان       )   چهار نفر ( کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه    
به شکایت هر چهار نفر در یک جلسه شدند و همزمان خانواده هاي آنان در مقابـل اداره کـار                      

6.   شوش با در دست داشتن پالکاردهایی خواهان بازگشت بکار پدران و همسران خـود شـدنـد        
کارگر اخرجی نیشکر هفت تپه آقایان علی نجاتی، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، قربان علیـپـور،             

ماه است از کار خود 9ماه و بقیه بمدت    6ماه،   16جلیل احمدي و محمد حیدري مهر به ترتیب         
نفر از این کارگران ماهها در 5.   اخراج شده اند و در وضعیت معیشتی بسیار نابسامانی بسر میبرند      

.زندان بودند و رضا رخشان بارها بازداشت شده است
میلیون کودك کار و خیابان215

مسـئلـه و     2016سازمان ملل متحد به تمامی کشورهاي عضو اعالم کرده است که تا سال         
.معضل کودکان کار را حل کنند

سال در جـهـان   14-5میلیون کودك کار و خیابان بین 215بنابه گزارش سازمان جهانی کار  
وجود دارند که به صورت دردناکی در سخت ترین شرایط و در کارهاي خطرناك مشغول بـکـار                  

این کودکان فرصتی براي تحصیل، بازي و پرداختن به عالیق و اسـتـعـدادهـاي خـود           .   هستند
. ندارند

تاسیس خبر گزاري جهانی امور زنان 
در نشست اخیر اعضاي مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت اراء تأسیس خبر گزاري           

شروع به فعالیت خواهد نمود و   2011این خبرگزاري از سال .  جهانی امور زنان به تصویب رسید 
خبرگزاري جهانی امور زنان یکی از بـزرگـتـریـن       .   بودجه آن بیش از یک میلیارد دالر می باشد     

.نهادهاي تابع سازمان ملل متحد خواهد بود که به مسا ئل مبرم زنان خواهد پرداخت
شهرداري ها به دنبال حذف بیمه کارگران 

درحالی که داشتن بیمه اجباري به عنوان یک حق قانونی براي تک تـک کـارگـران بـه                      
رسمیت شناخته شده است، پیگري براي برخورداري کارگران ساختمانی از بیمه اجبـاري مـهـم            

هاي رسمی کارگران در هفته کارگر امسال بود که درنهایت دولت را واداشت تا پـس   ترین برنامه 
سال از تصویب قانون بیمه اجباري کارگران ساختمانی آیین نامه این قانون را بـراي اجـرا                   2از  

است کـه شـهـرداران        ابالغ کند، اما هنوز چهار ماه بیشتر از ابالغ آیین نامه این قانون نگذشته          
از نامه اخیر شـهـرداران کشـور بـه            .   اندبراي متوقف کردن اجراي این قانون کشور بسیج شده        

رسد که کارگران ساختمانی هنوز از این قاعده مستثنی هستـنـد و     احمدي نژاد چنین به نظر می   
. باید براي استفاده از این حق قانونی منتظر بمانند

شیوا نظر آهاري؛ احتمال مواجهه با مجازات اعدام: عفو بین الملل
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه طی بیانیه اي، از مقامات جمهوري اسالمی خـواسـتـار                  
آزادي فوري و بی قید و شرط، و رفع تمامی اتهامات از شیوا نظر آهاري، روزنامه نگار و فـعـال             
حقوق بشر گردید، چرا که به گفته این سازمان وي زندانی عقیدتی اي است که تنها به خـاطـر              

این سازمان ضمن ابراز نـگـرانـی از          .   فعالیت هاي مسالمت آمیز حقوق بشري اش زندانی است        
اتهامات نسبت داده شده به این فعال حقوق بشر گفت که چنین اتهامات مبهمی نـمـی تـوانـد                   

.براي اثبات یک جرم کافی باشد
تحریم هاي شدیدتر ژاپن

المللی عـلـیـه      هاي بیندولت ژاپن، یک ماه پس از اعالم همراهی با چهارمین دور از تحریم   
. اي را علیه ایران به تصـویـب رسـانـد            هاي اقتصادي تازه  جمهوري اسالمی، روز جمعه تحریم    

15شرکت،   88هاي  هایی که از سوي ژاپن به تصویب رسیده شامل مسدود کردن دارایی           تحریم
اي که با ایران دارد، پیش از این ژاپن با وجود پیوندهاي تجاري گسترده .   شودنفر می  24بانک و   

به گـزارش    .   بودنفر را مسدود کرده41شرکت و 75هاي نیز براي اعمال تحریم بر ایران دارایی 
هاي شوراي امنیت سازمان ملـل اسـت     خبرگزاري رویترز، این اقدامات ژاپن که فراتر از خواسته        

.هاي اصلی ژاپن را تحت تأثیر خود قرار دهدتواند برخی از بانکمی

عابد توانچه به زندان مرکزي اراك منتقل شد
عابد توانچه فعال دانشجویی طیف چپ و از اعضاي سابق انجـمـن اسـالمـی دانشـگـاه                     
امیرکبیر است که دي ماه گذشته از سوي دادگاه انقالب شهر اراك به یک سال حبس تعزیـري                  

در نتیجه عابد توانچه و   .   اما دادگاه انقالب اراك از ابالغ کتبی حکم خودداري نمود.   محکوم شد 
وکیل وي دکتر ناصر زرافشان از امضاي ابالغ حکم که به صورت شفاهی و مبهم ابـالغ شـده                  

سرانجام پس از یک سال ممانعت از معرفی خود به دادگـاه انـقـالب در          .   بود خودداري کردند  
مخالفت با تصمیم غیرقانونی این دادگاه، امروز با حضور در دادگاه انقالب و براي جلوگـیـري از       
. مصــادره وثــیــقــه ضــامــن خــود، بــازداشــت و بــه زنــدان اراك مــنــتــقــل شــد                        

عابد توانچه به همراه دکتر ناصر زرافشان وکیل خود شکایت نامه اي را در دادگاه انتظـامـی           
در پی گیري هاي به عمل آمده دادگاه انتظامی قضات، قاضی متـخـطـی را      . قضات تنظیم کرد 

بازخواست و درخواست کرده بود تا پرونده وي به این مرکز جهت بررسی مجدد ارسال شود کـه                  
به گفته منابع آگاه، اداره اطالعات اراك در رسیدگی به .   با تمرد قاضی مربوطه روبه رو گشته بود       

.پرونده نقش مستقیم داشته و فشار زیادي را بر قوه قضائیه تحمیل کرده است
اعتراض شدید تشکیالت خودگردان فلسطین به احمدي نژاد 

بدنبال آغاز مذاکرات سه جانبه صلح بین نمایندگان فلسطینی و اسرائیلی با میـنـجـیـگـري                  
کسـانـى کـه مـى         “   : آمریکا احمدي نژاد طی سخترانی خود در مراسم روز قدس تهران گفـت            

خواهند گفت و گو کنند، از چه کسى نمایندگى دارند؟ نماینده دولت فلسطین چه کسى اسـت و        
کسى که صحبت مى کند از کجا این نمایندگى را بدست آورده است؟ راجع به چه موضوعى مى           
خواهند صحبت کنند؟ راجع به سرزمین فلسطین؟ چه کسى حق دارد قطعه اى از سـرزمـیـن               

در واکنش به این اظهارات نبیل ابو رودینه، سخنگـوى نـهـاد      “   فلسطین را به دشمنان بفروشد؟  
ریاست جمهورى تشکیالت خود گردان فلسطینى روز شنبه با صدور بیانیه اى تاکید کـرد کـه                   

منتخب واقعى مردم ایران نیست، کسى است که نتیجه انتخابات را جعل کرده و با             ” احمدى نژاد   
دروغ و فساد در قدرت مانده، و چنین فردى حق ندارد که درباره فلسطین، رییـس جـمـهـورى                 

ما حق داریـم کـه از         ”: وي اضافه نمود. “برگزیده ملت فلسطین و نمایندگان آن سخن بگوید 
حقوق و منافع ملى خود دفاع کنیم و به هیچ کسى اجازه نخواهیم داد که مشروعیت سـازمـان                     

ایران در واکنش بـه  .     زیر سوال ببرد)   به رهبرى ابو مازن، محمود عباس  ( آزادیبخش فلسطین را    
وگوهاي صـلـح     نژاد در مورد گفتاظهارات سخنگوي محمود عباس، که مواضع محمود احمدي       

و “   آمـیـز  توهین” ، “ نسنجیده” خاورمیانه را به باد انتقاد گرفته بود، اظهارات این مقام فلسطینی را  
.خواند“ خالف منافع امت اسالمی”

به یکسال زندان محکوم شد“ تبلیغ علیه نظام”منصور اسالو به اتهام 
منصور اسالو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهـران             

در دادگاه انقالب شهر کرج، به یک سـال    “   تبلیغ علیه نظام” و حومه ، پس از محاکمه، به اتهام   
محاکمه تازه منصور اسالو در شرایطی صورت گرفت که وکالي او از     . زندان محکوم شده است 

حکم یک سال زندان براي منصور اسانلو در شرایطی صادر شـده  .   برگزاري آن مطلع نشده بودند   
است که پیشتر سازمان بین المللی کار چندي پیش اعالم کرده بود که قوه قضاییه جـمـهـوري                   

.اسالمی با آزادي وي موافقت کرده است
سـال    5بـه    “   تبلیغ علیه نظـام ” و “   اقدام علیه امنیت ملی   ” به اتهام    86آقاي اسالو در سال     

.زندان محکوم شده بود و هم اکنون در حال گذراندن این دوره است
سعید مرتضوي، معاون دادستان کل کشور از سمت خود تعلیق شد

گفته می شود سعید مرتضوي، معاون دادستان کل کشور، در ارتباط با پرونده قتل سه نفر در                 
عالوه بر آقاي مرتضوي، قاضی حسن حداد       .   بازداشتگاه کهریزك از سمت خود تعلیق شده است       

.و علی اکبر حیدري فر نیز از سمت هاي خود تعلیق شده اند
بدین ترتیب مصونیت قضایی این سه نفر لغو شده و دادگاه می تواند به اتهام وارد شده بـه                   
. آنها مبنی بر دخالت در قتل سه نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزك رسـیـدگـی کـنـد                 

محمد کامرانی، محسن روح االمینی و امیر جوادي فر از جمله بازداشت شدگان وقایع پـس از                   
.انتخابات هستند که سال گذشته در بازداشتگاه کهریزك جان باختند

تداوم اعتراض معلمان اخراج شده با تجمع در مقابل مجلس
تعدادي از معلمان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به اخـراج هـمـکـاران                    

معلمان ” معلمان معترض با طرح این پرسش که      .   التدریسی خود، مقابل مجلس تجمع کردند     حق
اعتراض خود را به نمایندگان مجلـس اعـالم کـردنـد و           “   التدریسی چرا باید اخراج شوند؟   حق

.خواستار کمک وکالي ملت شدند
وزارت آموزش و پرورش با اخراج این معلمان به رغم سابقه چندین ساله تدریس اعالم کرده                

.اي استخدام خواهد کردهاي تازهکه معلمان مورد نیاز خود را از طریق برگزاري آزمون

از میان رویدادهاي ایران و جهان
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که تمام صفحات آن    .  یک نگاه منصفانه و بی غرضانه به تاریخ ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد              
را بدون استثنا جنگ ها، کودتاهاي ضدملی و دخالت هاي بی حد و حصر در امور داخلی اغلب کشورهاي                    

در ایران نیز به تحقیق و به         1332مرداد سال    28انگلیسی  -کودتاي آمریکائی .  جهان تشکیل می دهد   
یقین، یکی از سیاه ترین و ننگین ترین اوراق تاریخ این کشور است، که در میهن ما با شرکت مستقیم                       
مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی دولتهاي آمریکا و انگلیس، همچنین مزدوران و دست پروردگان داخلی                 

که شاه دست نشانده ایران قبل از کودتا با           -آنها و با تأئید و مساعدت برخی روحانیون مرتجع شیعه            
این کودتا بلحاظ ماهیت خود، تجلی عریان          .  بوقوع پیوست -بعضی از آنها در بغداد دیدار کرده بود          

استعمارنو و مداخله نظامی گستاخانه امپریالیسم در امور داخلی کشور ما، تهاجم آشکار به استقالل، آزادي                 
و حق حاکمیت ملی، نمونه و سمبل مزدورپروري امپریالیسم و خیانت به حقوق و منافع میهن و ملت ما از            

آغازي بود بر تسلط یک دوره نسبتاً        1332مرداد سال    28کودتاي  .  سوي مزدوران داخلی به شمار می رود      
ساله سیاهی و تباهی، دیکتاتوري و استبداد، خودکامگی و فعال مایشائی بر کشور ما که تتمه                  25طوالنی  

.هاي ویرانگر آن تاکنون نیز ادامه دارد
، به زیر کشیدن دولت ملی ایران به          1332مرداد سال     28اگر چه اهداف اولیه و نزدیک کودتاي          

رهبري دکتر محمد مصدق نخست وزیر، متوقف ساختن نهضت آزادي خواهی، گماردن حاکمیت سیاسی               
. دست نشانده و به زیر کنترل در آوردن منابع و ثروت هاي کشور و تاراج آنها بود و بر آن نیز دست یافت                       

ولی، هدف عمده و اساسی آن، تخریب و در هم کوبیدن افکار و اندیشه هاي آزادي خواهانه و انسان                        
دوستانه، عدالت طلبانه و ترقی خواهانه و بطور کلی، ممانعت از اشاعه جهان بینی کمونیسم علمی در                     

.میان مردم کشور ما، شمرده می شد
دولت امپریالیستی آمریکا از رواج و نضج اندیشه هاي عدالت طلبانه در میان ملت ها و قدرت گیري                    
کمونیستها از طریق جنبش هاي آزادیبخش و گسترش نفوذ و اعتبار اتحاد شوروي در جهان و بویژه در                     

این موضوع را هاریمن، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا براي مذاکره با دکتر              .  ایران، همیشه نگران بود   
عالوه بر او،   .  به ایران نیز مورد تأکید قرار داد         1331مصدق، در بازگشت از سفر ناموفق خود در سال            

برادران دالس، یکی رئیس سازمان سیا و دیگري، وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوري                      
با .  آیزنهاور، نگرانی شدید آمریکا از ضعف دکتر مصدق در مبارزه با کمونیستها را صراحتاً اعالم می کردند                

توجه به اینگونه دغدغه ها و نگرانی هاي آمریکائی ها، به گواهی تمامی اسناد و مدارك و با یک نگاه                        
، می توان نتیجه گرفت که، تبلیغات       1332مرداد سال    28اجمالی به پیامدهاي ویرانگر و خونین کودتاي         

بغایت سخیف و فضاسازي برعلیه نیروهاي کمونیست و دگراندیش مخالف سلطه بیگانه و استعمار نو، از                  
جمله، حزب توده ایران قبل از انجام کودتا، اعمال خشونت بی حد و حصر برعلیه اعضاء و فعالین این                       
حزب، سرکوبی و قلع و قمع بی رحمانه آن بمثابه تنها نماینده سیاسی، فکري و سازمانی جهان بینی و                      
ایدئولوژي رهائی طبقه ي کارگر و زحمتکشان میهن مان در آن سالها، اعمال و اقداماتی بودند  که                        

.بواسطه آنها پیش زمینه هاي دست یابی به اهداف پلید امپریالیسم و ارتجاع را فراهم می ساختند
از آنجائیکه دکتر مصدق معتقد بود شاه باید سلطنت کند نه حکومت و با نظرداشت اینکه صنعت نفت                  
کشور را ملی کرده، بسیاري از نمایندگی هاي به اصطالح سیاسی انگلیس را بست، از یک سو، خطري                     
جدي براي محدود کردن خودسري هاي خاندان پهلوي و یکه تازیهاي امپریالیسم در کشور ما محسوب                  

، که تا آن زمان با       1331می شد و از سوي دیگر، با رفع موانع قانونی فعالیت حزب توده ایران در سال                    
، 1310خرداد سال     22انطباق مزورانه و خصمانه قانون اقدام علیه استقالل و امنیت مملکت، مصوب                 

منحله اعالم شده بود، موجبات تحریک هیستري ضد کمونیستی امپریالیسم آمریکا و انگلیس را فراهم                  
کودتاگران با احساس خطر از گسترش اعتبار و نفوذ اجتماعی اندیشه هاي کمونیسم علمی و حزب                  .  آورد

توده ایران بمثابه یگانه سازمان سیاسی طرفدار و مدافع عدالت اجتماعی و بطور کلی بینش چپ در آن                     
دوره، دست به چنان جنایت هولناکی زدند که لکه ننگ آن از تاریخ خونین میهن بالکشیده ما هیچگاه                     

.پاك نخواهد شد
همچنین، اقدامات و تبلیغات شدیداً مسموم و کینه توزانه برعلیه حزب توده ایران بعد از انجام کودتا                   

گروه افسران توده اي، اعضا و رهبري حزب همراه بود و سایه سنگین استبداد و                    -که با کشتار گروه    
مرداد، بیش از آنکه دولت ملی دکتر        28مطلقیت را بر سر میهن ما گسترانید، نشان می دهد که کودتاي              

در چنین فضاي بی قانونی و دیکتاتوري        .  مصدق را هدف گرفته باشد، یک کودتاي ضدکمونیستی بود          
پلیسی مشترك امپریالیسم و دست نشانده داخلی آن، که هیچ مفرّي براي فعالیت نیروهاي ترقیخواه،                   
بویژه باورمندان و صاحبان افکار واندیشه هاي چپ، پیروان جهان بینی و ایدئولوژي حقانیت حاکمیت                   
طبقه کارگر و اقشار پائین دست جامعه باقی نگذاشته بود، سرزمین ایران را به میدان فراخی براي                         

بدین ترتیب،  .  خودنمائی عناصر و جریانهاي تابع دیدگاه هاي عوام فریبانه و ارتجاعی تبدیل کرد                   
امپریالیست هاي استعمارگر آمریکا و انگلیس با سازماندهی و انجام کودتا و سپس با تکیه به نیروي                       
مخوف پلیس امنیتی و بسط  و توسعه ناآگاهی و آشفته اندیشی در جامعه ایران، توانست دیکتاتوري                       

.سال دیگر در کشورمان تمدید نماید25خاندان مزدور پهلوي را بمدت 
طبیعتاً، رژیم کودتا با برقراري اختناق پلیسی در کشور، جلوي هر گونه سازمان یابی توده هاي کار و                    

و همین امر، از یک سو موجب بی شکلی توده ها و              .  زحمت را در تشکل هاي صنفی و سیاسی گرفت         
رواج موهومات و خرافه پرستی در میان مردم ایران گردید و از دیگر سوي، زمینه شکل گیري سازمان                      
هاي چریکی، مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران را در اواسط و                     
اواخر دهه چهل فراهم ساخت، که این سازمان ها در شرایط سلطه استبداد و مطلقیت، بناچار به مبارزه                     

صرفنظر از اینکه این دو سازمان، بمثابه تظاهر و نمونه آشکار            .  قهرآمیز با رژیم زور و سرنیزه روي آوردند       

خشم خاموش و فروخورده توده هاي محروم و ستم دیده خلق هاي ایران، در آن فضاي مسموم حاکم بر                    
کشور نتوانستند ارتباط وسیعی با توده هاي خلق برقرار کنند ولی، اولین جرقه هاي انقالب بزرگی را زدند                   

.بنیان نظام سلطنتی را براي همیشه  برافکند1357که سال 
دموکراتیک سال  -شرکت وسیع، ولی بی شکل و بدون سازمان توده ها در انقالب ضدسلطنتی، ملی              

، باعث روي کار آمدن رژیم تئوکراتیک در ایران گردید که بذر افکار قشري را بطور سنتی از طریق                    1357
به همین سبب و به سبب سلطه طوالنی         .  مساجد و تکایا در میان ناآگاه ترین بخش توده ها کاشته بود             

را می توان حاصل     1357مدت دیکتاتوري و خفقان در کشور، رژیم اسالمی برآمده از انقالب بهمن سال               
رژیمی که فقط در سال هاي اولیه          .  دانست1332مرداد سال     28مستقیم و نتیجه بالفصل کودتاي        

موجودیت خود، تحت تأثیر شرایط خاصی به برخی از اهداف انقالب، از جمله اخراج مستشاران خارجی،                   
تعطیلی پایگاه هاي علنی و مخفی جاسوسی و نظامی آنها در کشور و تغییراتی چند در روابط خارجی جامه    

دموکراتیک انقالب با شکوه مردم، تقریباً از همان اوایل         -عمل پوشاند، ولی با امتناع از اجراي اهداف ملی        
.بدست گرفتن قدرت سیاسی، از توده ها فاصله گرفت و خود را گرفتار بحران مشروعیت ساخت

با توجه باینکه رژیم تازه به قدرت رسیده اسالمی استمرار سیاست هاي ضدمردمی و ضدایرانی را                    
بمثابه اسم رمز تداوم موجودیت خود برگزیده بود، با تکیه بر نیروي قهر و سرکوب، قلع و قمع خونین                        

بدین .  تشکل هاي سیاسی و کشتار مستمر انقالبیون، موانع جدي در راه سازمان یابی توده ها بوجود آورد                 
ترتیب، بار دیگر توده هاي کار و زحمت در مقابل تعرضات روزمره رژیم استبدادي اسالمی، رژیمی که از                   

.همان ابتداي کار، مشروعیت خود را در سراشیب تند سقوط قرار داد، بی سازمان و بی دفاع ماندند
کثرت تشکل هاي سیاسی چپ در کشور، تفرقه و انشقاق موجود در صفوف آنها، یکی از ناگوارترین و           

تفاوت .  انگلیسی و اعمال دیکتاتوري خشن در کشور می باشد        -مخرب ترین پیامدهاي کودتاي آمریکائی    
هاي وسیع دیدگاهی در تحلیل طبقاتی نیروها و شرایط عینی جامعه نیز حاصل سرکوب منظم و مستمر                   

گسترش و  .  چپ ها و ممنوعیت دائمی سازمان هاي چپ از ورود به میدان فعالیت آزاد سیاسی است                    
طبقاتی چپ ها و افزایش روزمره اعتبار و نفوذ آنها در میان توده ها، که در طول            -تحکیم پایگاه اجتماعی 

از امکان فعالیت آزاد در جامعه       -مجموعا کمتر از ده سال     -یک قرن گذشته فقط در سه دوره کوتاه         
برخوردار بودند، موجب تشدید کینه و نفرت خصمانه و هراس ارتجاع و امپریالسم از رشد جنبش چپ و                     

و همچنین، کینه حیوانی جمهوري اسالمی بر علیه آنها           1332یکی از محمل هاي اصلی کودتاي سال         
.  بود

که در شرایط ضعف دولت، شکنندگی       ،1332مرداد سال    28امروز با نگاهی عمیقاً علمی به کودتاي        
و بحرانی بودن وضعیت اقتصادي کشور و پراکندگی مردم بوقوع پیوست، با قطعیت می توان گفت که،                    

کودتا، عالوه بر به زیر     هدف امپریالیسم و خائنین به ملیت هاي مختلف کشور و کل ایران از انجام این                  
کشیدن دولت ملی دکتر مصدق، تجاوز به استقالل و حق حاکمیت ملی و اعمال سلطه بر سیستم                        
اقتصادي و دستگاه سیاسی کشور، در عین حال، حمله خیره سرانه اي بود بر علیه تفکرات علمی و                         
عقالنیت، برعلیه افکار و اندیشه هاي انسان دوستانه و عدالت طلبانه و باآلخره، برعلیه جهان بینی و                      

.ایدئولوژي رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان از ستم و استثمار طبقات ارتجاعی
سال از وقوع    57، نکته شایسته توجه این است که با گذشت           1332کودتاي سال   امروزه در سالگرد    

آن کودتاي ننگین، رژیم جمهوري اسالمی ایران، میهن ما را در شرایطی گرفتار کرده است که مشابهت                   
اختالفات شدید در میان جناح هاي حکومتی، تعمیق بحران          .  دارد 1330هاي فراوانی با شرایط سالهاي       

مشروعیت کل نظام، ضعف مفرط و شکنندگی اقتصاد کشور، تفرقه گسترده در میان نیروهاي طیف چپ،                 
ملی و دموکرات و از همه بدتر، پراگندگی و بی شکلی توده هاي خلق، مهمترین عواملی هستند که زمینه                
دخالت مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم در امور داخلی کشور ما و احتمال انجام کودتاي ننگین و رنگین                  
دیگر و یا دخالت نظامی مستقیم امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را در امور کشور ما فراهم ساخته                   

، نتیجه بالواسطه   “همه گزینه در روي میز است     ”تهدیدات دائمی و کوبیدن مستمر بر طبل شانتاژ          .  است
. بی سازمان و بی پناه ماندن خلق هاي ایران و پراکندگی نیروهاي ترقیخواه و میهن پرست کشور ماست                  

در چنین اوضاع نگران کننده اي، درس آموزي نیروهاي ترقیخواه کشور از تجارب تلخ پیش و پس از                      
میهنی، برداشتن گام هاي عملی در       -، اقدام عملی در راه اتحاد همه نیروهاي ملی         1332سال   کودتاي

جهت سازماندهی کارگران، زنان، دانشجویان و دیگر اقشار پائین دست اجتماعی در تشکل هاي صنفی و                 
سیاسی، می تواند و باید مهم ترین عامل غلبه بر همه این مشکالت، تغییر شرایط حاضر، دفع خطر                        

.مداخله بیگانگان و نجات کشور ما از زیر سلطه استبداد و دیکتاتوري والیت مطلقه فقیه باشد

مرداد28پنجاه و هفت سال پس از  کودتاي 
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ایـن دو حاصـل آفرینـش       .  رمان و ادبیات نه تصادفی بوجود آمده اند و نه زائیده طبیعت انـد       
انسانند، بنابر این جاي دارد که بپرسیم، چگونه و چرا پدید آمده اند؟ و غایت آنها چیـست؟ و چـرا          

این چنین دیرنده و پایدارند؟
آثار ادبی بصورت اشباحی بی شکل درخلوت آگاهی نویسنده ودر تأثیر از دنیاي عیـنی زاده          
می شوند، عاملی که این اشباح را به آگاهی آورانـده، ترکیـبی اسـت از نـاخود آگـاه نویـسنده و                     

همیـن چیزهـا را شـاعر یـا راوي در            .    حساسیت او در برابر دنیـاي پـیرامونش و نـیزعواطف او            
کشمکشی که با کلمات دارد رفته رفته به آنها جسمیت، حرکت، ضربآهنگ، همـاهنگی و زندگـی           

البته این زندگی ساختگی است، زندگی خیالی، زندگی ساخته شده از کلمات اسـت، بـا     .   می بخشد 
برخی پیوسته و برخی گاه بـه   .  این همه مردان و زنان زیادي در طلب این زندگی ساختگی هستند   

گاه، و این از این روست که زندگی واقعی براي آنان چیزي کم دارد و قادر نیست آنچه را که مـی         
ادبیات زمـانی هـستی     .  ادبیات با تالش یک فرد واحد پدید نمی آید .  خواهند به ایشان عرضه کند 

می شوند و آنگاه ادبیـات بـه        می یابد که دیگران آن را هم چون بخشی از زندگی اجتماعی پذیرا    
“چرا ادبیات-ماریو بارگاس یوسا”. یمن خواندن بدل به تجربه اي مشترك می شود

جسمیت بخشیدن شاملو به کلمات در اشعار و نوشته هاي خود هم از آن جملـه اسـت، کـه          
شاعر اشباح بی شکل را در خلوت آگاهی خـود چنـان بـه         .  همگان را شیفته و محسور او گردانیده 

وسیله ي کلمات به تصویر کشیده که گویی هیچ یک از این گفته ها از خیال شخص برنخواسـته،        
معنی و تنوع در آفرینش شعر شاملو خواننده را بآسانی از    .  شاید از عالمی دیگر و عواملی نا آشنایند 

دیگـر را   “  اویـی ”چنان در شخص تاثیر رها می نمایـد کـه او از خـود           . سنگالخ ها گذر می دهد 
. همراه است که برون شخص از آن بیگانـه مـی باشـد      “  اویی”مشاهده می نماید یعنی درونش با    

بیگانه می یابـد یعنـی     “  او”شاعر زمانی که از گریه و گرفتاري سخن بمیان می آورد خود را با آن   
جزء غرق شدن در تـاالب    .  کارش را با او رها می نماید چون از خنجر و فریاد خود اثري نمی بیند     

دیگر پر می زند با اتکاء به عـشق کـه همـان       “  اویی”بدنبال .  سیاهی، چاره اي در پیش نمی بیند   
پروردن و جسمیت بخشیدن و ضربآهنگ گرفتن است براي نجات از تـاالب و سـیاهی، راهـی و              

و با قدرت آفرینندگی خویش در نهایت به جاي مرگ، حیات را پرطبل   .   توانی دیگر را برمی گزیند    
.تر جلوه می دهد

من برگ را سرودي کردم 
سرسبزتر ز بیشه 

من موج را سرودي کردم 

پرنبض تر ز انسان 
من عشق را سرودي کردم 

پر طبل تر ز مرگ 
تنها وقتی خوب مـی توانیـد        :  همینگوي گفته است  

که عاشق باشید، راست است اگر عاشق را کـآل           بنویسید  
حاکی از خواست نفـسانی سـالم بـدانیم بهـتر خواهیـم               

آنکه منادي تعالی تبار انسان اسـت  .   توانست عاشق شویم  
باید فراتر از ا شخصی و برداشت هایی که بـه پـاره پـاره        
شدن و تجزیه این یکپارچگی منجر شـده اسـت حرکـت       

شاید نزد شاملو شعر وسیله اي براي ستایش انـسان    .  کند
است و اعتراض به وهنی که بر او می رود امـا گـه گـاه             

گذشته از اینهـا سـعی در        .  حدیث رنج و مالل نیز هست    
تالقی حشمت و عظمت انسان با شعر سالم را در نظر داشته باشیم و بدانیم که اگر بسالمت شـعر     
فکر نکنیم  اِي بسا در عالم سیاست شعر و سیاست بجان هم بیافتند و بر سرنعش یکـدیگر علَـم          

.برافرازند
شاملو در آشنایی با شعر دیگر ملت ها نیز بسیار کنجکاو و حساس است بطوریکه کـه مـی      
گوید امتیازي که ما باشاعران گذشته داریم اینست که ما بهتر می توانیم به شعر و ادبیـات اقـصی      

امروز بگفتـه شـاملو هیـچ       . نقاط جهان دست پیدا کنیم و شعر و ادبیات را از محبس نجات بدهیم 
شعر و شاعري دیگر در بند نیست، چون به هرترتیب آنچه خواسته اش است به نحوي به دیگـران   

. انتقال خواهد داد
-شاملو از آن شاعرانی است که پیوسته متاثر و موثر بـوده اسـت و همیـشه در راه آزاديِ                  

با جانباختگان راه آزادي انس و الفتی دیرین داشت و      .  آزادي چون یک فدایی جان فدا کرده است    
آرزو می نمود در خاوران و در کنار آنهائی که از بذل جان خـویش در پـاي درخـت آزادي ابائـی                 

اما او از خشم و کینه خصم حاکم بر ما و دوستان زنده اش هراسـید و چنیـن      .   نداشتند، دفن گردد  
از همین روست که پس ازمرگش که حـدود ده سـال ازآن      .  وصیت ننمود، هرچند که آرزویش بود    

می گذرد شاید ده بارسیه دالن ددمنش سنگ قبرش را آماج حمالت سخیف و ننگین خـود قـرار           
غافل ، صدبار غافل از آنکه سنگ اندازان نفهمیدنـد     .  داده اند و با پتک و چکش آن را شکانده اند   

شاملو همیشه آماج حمله ها بود و تـا سـیه دالن         . که در آئینه شکسته یک ماه، هزار ماه می شود 
. زیرا مردي بود که همیشه در مقابل تحجر و تجاهل سینه ستبر مـی کـرد   .   وجود دارند خواهد بود   

:این بود که بقول شفیعی کدکنی
گه ملحد و گه دهري و کافر باشد
گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

باید بچشد عذاب تنهایی را
مردي که ز عصر خود فراتر باشد

بیست و یک سال پس از ترور دکتر قاسملو
و در جریان فاجعه ملی، دکتر عبدالرحمان قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان                67، درست کمتر از یک سال پس از کشتار مخافین سیاسی دربند، در تابستان                 1368بیست و دوم تیر ماه      

کشتار اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان در خیابانها و کوههاي کردستان و در زندان                .  ایران و جانشین وي و یک کرد عراقی توسط تیم هاي ترور جمهوري اسالمی در وین ترور می شوند                    
ر روز شاهد کشتار و اعدام مردم کردستان و          هاي حکومت اسالمی حاکی از کینۀ بی پایان رژیم والیت فقیه از این حزب و خلق کرد می باشد، کینه اي که هنوز هم سیري ناپذیر می نماید و ه                                 

از مهمترین و   حزب دمکرات کردستان ایران یکی از با سابقه ترین و دیرینه ترین گرایش هاي سیاسی کشور به حساب میآید، این حزب از زمان شکل گیري به یکی                                 .    فعالین خلق کرد هستیم   
از اینرو سرکوب حزب دمکرات کردستان در راستاي سرکوب مقاومت مردم کردستان و سرکوب خواسته هاي حق طلبانه و عدالت                        .  تاثیرگذارترین جریان سیاسی در کردستان و ایران تبدیل شد         

.خواهانه و دمکراتیک مردم ایران و سرکوب سایر جریانات سیاسی کشور، با اهداف و آرمانهاي جمهوري اسالمی منطبق بوده است
ستور کار جمهوري اسالمی قرار     و از همان روزهاي اول انقالب، با ایجاد ارگانهاي اطالعاتی و امنیتی و شبکه هاي ترور، سرکوب و حذف نیروهاي سیاسی خارج از حکومت، در د                           57بعد از بهمن  

ک، طرد و حذف نیروهاي سیاسی مخالف و        حاکمیت اسالمی با ایجاد این شبکه ها و دستگاههاي اطالعاتی و امنیتی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مرکزي بنام مرکز تحقیقات استراتژی                          .  گرفت
. ترور دگراندیشان را از وظایف رسمی این سازمان ها تعریف نمود 

اسالمی هستند، نه تنها جنبه سیاسی،       ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و سایر فعالین سیاسی که بی شک قربانیان سیاست ضد انسانی، وحشیانه و لجام گسیخته، تروریسم حکومتی جمهوري                           
چنانکه ترور دکتر قاسملو با حکم مفسد فی االرض صادره از جانب شخص خمینی                 .  امنیتی و دولتی داشته، بلکه احکام صادره براي اجراي این ترورها چهره اي دینی و مذهبی هم داشته است                      

رد واقع نقش شبکه هاي دولتی در اجراي عملیات          .  و این مکانیزمی در ترور و کشتار مخالفین توسط جمهوري اسالمی بوده که به کرّات مورد استفاده این رژیم قرار گرفته است                       .  صورت می گیرد  
ام و کشتار وسیع و دسته جمعی زندانیان سیاسی در          تروریستی علیه اپوزیسیون، مخالفان و رهبران سیاسی خارج و داخل کشور زمانی کامل می گردید که هم زمان با ترورها، رژیم اسالمی پروژة اعد                        

. در این کشتارها هزاران تن از بهترین و وفادارترین فرزندان این خاك و مردم جان خود را از دست دادند. داخل زندان ها را نیز عملی می کرد، که چنین نمود
ایجاد هراس در   .  لقوه نیروهاي مخالف بوده است    انگیزه اصلی و اهریمنی جمهوري اسالمی از اجراي این ترورها، از بین بردن رهبري کارآمد و باتجربه نیروهاي سیاسی بوده و کاستن از خطر با                         

به تعبیري دیگر استبداد و دیکتاتوري دینی و اسالمی با           .  بین نیروهاي مخاف رژیم و نشان دادن عقوبت مبارزه علیه حاکمیت جمهوري اسالمی از اهداف دیگر این سرکوب ها و ددمنشی ها است                        
.ی جلوگیري کندترور مخالفان و رهبران سازمانهاي سیاسی و تالش در بی اعتبار کردن مخالفان خود می خواهد از رشد و توده اي شدن جنبش هاي سیاسی و اجتماع

اما ضرورت مبارزه در شرایط موجود طلب می کند، که          .  در طرف دیگر این ترورها نیروهاي مخالف و اپوزیسیون سرکوب شده ي کشورمان قرار دارد، که همچنان از تشتت و تفرقه در رنج است                        
، با کنار گذاشتن سیاست طرد و حذف، دست          تمامی سازمانها، احزاب و نیروهاي سیاسی براي مقابله با تهدیدات جمهوري اسالمی، با اتحاد عمل و کشف توانمندي ها در پیشبرد اهداف مشترك                          

“ شاملو”
فراتر از عصر خود زیست و جاودانه ماند
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جام جهانی فوتبال
دارياي براي سرمایهبازار مکاره

و تیرماه امسال مسابقات جام جهانی فوتبال بین تیـم هـاي ملـی کـشورهاي راه             در خرداد   
به مدت یک ماه در کشور آفریقاي جنوبی، تحت مدیریت فدراسـیون   2010یافته به جام جهانی   

بـراي  .  و نهایتاً  با قهرمانی تیم ملـی اسـپانیا خاتمـه یافـت         .  برگزار گردید“  فیفا”جهانی فوتبال  
برگزاري این مسابقات کشور آفریقاي جنوبی میزبان بازیها، بیش از سه میلیـارد دالر هزینـه ي             

در جریان بازیهاي جام جهانی صدها هزار نفـر       .  ساخت چند استادیوم محل برگزاري بازیها نمود 
. از کشورهاي مختلف براي دیدن این مسابقات عازم آن کشور شدند

فوتبال بعنوان ورزشی مفرح و پرهیجان مورد استقبال طیـف گـسترده اي از مـردم جهـان                 
هیچ ورزشی تا این حد با استقبال عمومی مواجه نگردیده، هرچند که رسانه هاي عمومـی       .   است

با این همه خود این ورزش نـیز از    .  خصوصاً تلویزیون در رشد چنین استقبالی نقش شگرفی دارد   
پتانسیل قوي براي تهییج مردم و جوانان برخوردار است که توانسته چنیـن اسـتقبال را موجـب               

از طرفی دیگر همین قدرت موجبات تخریب و سوء استفاده هـاي گـسترده را در عرصـه              .   شود
ورزش فوتبال فراهم ساخته، این ورزش بشدت مورد توجه و استفاده ي سیاستمداران واقع شـده    

و سرمایه گذاران زیادي را به سـمت      
.خود سوق داده است

در جریان برگـزاري مـسابقات       
جام جهانی فوتبال کارخانجات تولید     
کننده ي مشروبات الکلـی میلیونهـا       
دالر سود بردند، مراکـز تفریحـی و         
ســرگرمی هــا، هتلهــا و رســتورانها      

سـازندگان  .  استفاده ي خود را بردند    
وسایل ورزشی و کمپانیهاي بـزرگ       

... از جمله نایک، آدیـداس، پومـا و          
سودهاي نجومی عایدشان گردیـد ،      
کارخانجات تولید کننده ي خوراك و      

...  پوشـــــاك و شـــــکالت و         
محصوالتـــشان را فروختنـــد و از       
میادین ورزشی در تبلیغ کاالهایشان     

حدود هشتصد میلیون نفر براي تماشا مسابقات از طریق تلویزیـون وقـت         .   استفاده فراوان بردند  
بـر سـر پیـش بیـنی نتـایج بازیهـا             شرط بندي. گذاشتند، برق مصرف کردند، استرس کشیدند 

توسـط شـرط بنـدان در       “  پـل ”گسترش یافت و کار به جایی رسید که حیوان هشت پایی بنام           
بدین طریق گردانندگان قماربازخانه هـا  بـه شـعور         . آلمان برنده شدن تیم ها را پیش بینی کرد 

در ایـام   .  میلیونها انسان در سراسر کره ي زمین توهین کـرده و بـه ریـش جهانیـان خندیدنـد                  
هزاران زن و دخـتر جـوان توسـط       . برگزاري بازیهاي جام جهانی، تجارت سکس گسترش یافت 

باندهاي مافیایی به کشور محل برگزاري مسابقات گسیل گشتند، تا سودهاي نجومی عاید ایـن         
تجارت کثیفی که به تخمین بعضی از جامعه شناسان سالیانه نزدیـک بـه          .   دالالن کثیف نمایند  

. میلیارد دالر آمریکایی براي گردانندگانش درآمد دربر دارد1000
سود ناشی از تبلیغات دور میادین ورزشی و تبلیغات تلویزیونی به هنگـام پخـش مـسابقات        

از طرفی دیگر امتیاز حق پخش مسابقات جهـانی و قـاره اي در           .  فوتبال ارقامی نجومی هستند 
دست چند شرکت فراملیتی مورد تأئید فیفا است، همینطور تیم ها در طول مـسابقات ملـزم بـه                

طبـق الـزام    .  استفاده از لباس و کفش چند شرکت تولید کننده ي وسایل ورزشی خاص هـستند    
فیفا تیم ها تنها می توانند با شرکت هاي آدیداس، پوما، نایک و یکی دو شرکت دیگـر قـرارداد           

.    ببندند
از منظري دیگر جام جهانی مرکز و موقعیتی مناسب براي ارائه و خرید و فروش ورزشکاران        

امـا همـان    .  تجارت پرسودي است که معموالً مردم و رسانه ها از مبلغ واقعی آن بی اطالع انـد      
که قابل مقایسه بـا  .  اندك اطالعاتی هم که به  دبیرون درز می کند، بیانگر ارقامی نجومی است    

از این معامالت پرسود همـه سـود مـی برنـد،        . حقوق رؤساي جمهور آن کشورها هم نمی باشد 
بازیکنان، مدیران برنامه هاي بازیکنان، دالالن باشگاهها، حـتی مـدیران و مربیـان باشـگاهها،            

.  فدراسیون کشورها و خود فیفا
جالب است، انگلستان که گرانترین بازیکنان فوتبال در لیگ این کشور بازي مـی کننـد و          
دستمزدهاي روزانه شان حتی به بیش از بیست هزار دالر هم می رسد، خـود بـه راحـتی از دور           

بازیکنان تیم ملی فرانسه تمرینات تیـم شـان را در زمـان مـسابقات            .   مسابقات حذف می گردد   
پول چنان در ورزش فوتبال ریشه دوانیده و در چنبره خود فرا گرفته است کـه        .   تحریم می کنند  

. بازیکنان چندین میلیون دالري عالقه اي براي تالش مجانی براي تیم هاي ملی شـان ندارنـد    
.مگر براي عرضه ي خود به مشتریان پول دار اروپایی

حقوق  آقاي علی دایی سرمربی تیم ملی مـا     . در کشور خود ما نیز اوضاع از آن بهتر نیست 
اگـر قـرارداد وي بـا       .  که حتی به جام جهانی هم راه نیافت، ماهانه پنجاه میلیـون تومـان بـود            

فدراسیون را که براي یک سال بالغ بر ششصد میلیون تومان می شد را با حقـوق یـک کارگـر             
مـشاهده  .  هزار تومان می گردد، مقایـسه کنیـم       500سال تجربه که به زحمت 20متخصص با   

تـازه  .  کارگر متخصص را دریافت می کرده اسـت 100خواهیم کرد که وي براي یک ماه حقوق       
.همه ي ایرانیان هم بدهکار ایشان بودند

بیست بازیکن شناخته شده ي لیگ برتر فوتبال ایران براي یک فصل دستمزدي بیش از ده        
فدراسیون در آغاز فصل نقل وانتقـاالت درپـی کنـترل قیمتهـا            .  میلیارد تومان دریافت کرده اند    

برآمد و سقف دستمزد ساالنه را سیصد و هشتاد و پنج میلیون تومان براي عقد قـرارداد یکـساله        
یعنی سی و دو میلیون تومان براي هـر         

تـازه ایـن همـۀ      . ! !   یک ماه اعالم نمـود    
مبالـغ  .  آنچه که پرداخت می شود نیست   

، “حـق بـازي   ”دیگري هم تحت عنوان     
پـاس  ” ،  “ گـل ” ،  “ پاداش برد ” ،  “ کارانه” 

دهها میلیون تومان دیگر بـه   ...    و “   گل
. رقم قرارداد ساالنه آنها اضافه می گردد     

به عنوان مثـال رقـم قـرارداد یکـی از            
بازیکنانی که فصل گذشته زبانزد اهالـی       

-فوتبال شـده بـود بـراي یـک فـصل           
ــج       -یکــسال ــصد و شــصت و پن هشت

یعـنی ایـشان    .  میلیون تومان بوده است   
هــر مــاه هفتــاد و دو میلیــون تومــان         

چـیزي معـادل    .   دستمزد دریافت نمـود   
.کارگر240حقوق ماهانه ي 

البته از آنجائیکه اکثر باشگاههاي ایرانی دولتی هستند،  بیشتر این ارقام ساختگی و حـساب      
. مبالغی که در قراردادهاي بازیکنان قید می گردد تماماً دست بازیکنان نمـی رسـد         .   سازي است 

شاید بعضاً نصف بیشتر این مبالغ نصیب مدیران عامل شرکت ها، مـدیران باشـگاهها، دالالن،            
سهمی از آن هم نصیب مدیران روزنامه هاي ورزشی می گـردد   .  سرپرست ها و مربیان می شود 

مافیـاي  .  که با جوسازي و شانتاز و غلو موجبات بازراگرمی براي بازیکنـانی خـاص مـی شـوند                 
فوتبال ایران چنان عریان و در عین حال پیچیده عمل می کند که در حالی که همـه از چنـد و             

. چون کار اختالص ها مطلعند، هیچکس را جرأت اعتراض و افشاگري نیست
براستی  هدف از برگزاري مسابقات جهانی و تورنمنت هاي مشابه در این حجـم و بـا ایـن           
همه هزینه براي چیست؟ آیا برگزار کننده گان اصـلی یعـنی فدراسـیون جهـانی و بنگاههـاي                  
اقتصادي هدفشان صرفاً خدمت به مردم و ایجاد تفریحاتی سالم براي جهانیـان اسـت؟ از ایـن             
همه هزینه چه مقدار آن نصیب سرمایه داران و شرکت هاي فراملیتی می شود؟ اهداف سیاسـی     
و اقتصادي پشت پرده ي برگزاري این تورنمنت ها چیست؟ چرا براي بازیکنـان فوتبـال چنیـن          

حقوقهاي کالنی پرداخت می شود؟ و به اکثر ورزش هاي دیگر بهاء الزم داده نمی شود؟
هدف سرمایه داران بزرگی همچون برلوسکونی از حضور در عرصـه ي ورزش و خصوصـاً                
. فوتبال، در وهله ي اول کسب سود و استفاده ي ابزاري از ورزش براي اهداف سیاسی می باشد    

استفاده از ورزشکاران در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوري و مجلس در ایـران و جهـان امـر                
حمایت علی پروین و ناصر حجازي از کاندیداتوري ناطق نـوري و مـوارد مـشابه              .   رایجی است 

این امر علیرغم ممنوعیت استفاده از      .  پدیده اي تکراري در عرصه ي ورزش کشورمان می باشد     
ورزش براي مقاصد سیاسی توسط فیفا انجام می پذیرد، ممنوعیت تنهـا در مواقعـی اسـت کـه                 
دولت هاي پیرامونی با دخالت بجا یا نابجا در امر ورزش و فدراسیون هاي فوتبال خویش مانع و      

.خللی در کسب سودهاي نجومی براي سرمایه داران و مافیاي فوتبال ایجاد نمایند
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زنـدانـی سـیاسـی آزاد بایـد گـردد 

یاد یاران یاد 
باد

صمد
برانگیختسکوت دریا را بهم زد و توفان ها 

هزاران افسوس که رفیق صمد زنده نماند تا تبلورجوانه هاي اندیشه 
.خود را در چریک هاي فدایی نظاره گر باشد

رفیق صمدبهرنگی در دهه ي چهل با رفقا بهروزدهقانی و کـاظـم             
آنـهـا در     .   سعادتی در دانشسراي تربیت معلم تبریز هم دوره بـودنـد            

شرایطی که سرکوب و  خفقان همه جا را فرا گرفته بـود و مـبـارزه                    
سیاسی در میهن مان به محاق فراموشی سپرده شده بود، جوانه هـاي              
. امید و ایمان به مبارزه را در قلب هاي پرشرر خویش پرورش می دادند             

هرنوري هرچقدر هم کوچک باشـد،  ” :  آنها صادقانه بر این باور بودند که 
“.باالخره روشنایی است

مانیفست مـبـارزه و       “   ماهی سیاه کوچولو  ” رفیق بهرنگی در کتاب     
بن بستـی   .   خروج از بن بست سیاسی حاکم بر کشورمان را تدوین نمود          

همه ي نیروهاي مبارز در اواخـر          1332مرداد   28که پس از کودتاي     
صمـد در    .   از آن رنج می بردند و یا بدان عادت کرده بودند        40دهه ي   

این کتاب ضرورت مبارزه مسلحانه پیشاهنگ، ضرورت از جان گذشتـن        
مهم اینست که زندگی یا مـرگ       . . .   ” :   و فدایی بودن را به تصویر کشید      

“.من چه اثري در زندگی دیگران داشته باشد
اوایل سـال    .   رفیق صمد بهرنگی از بنیان گذاران جنبش فدایی بود        

صمـد  .   پویان با صمد بهرنگی در جریان فعالیت هاي ادبی آشنا شد           47
صمد چند تن از رفقاي خود را به پـویـان   .   در تبریز رفقاي زیادي داشت   

47در اواخر تابستان سال      .   از جمله آنها بهروز دهقانی بود     .   معرفی کرد 
پویان براي تشکیل هسته اي در تبریز همراه یکی از اعضاي گروه بـه               

. در این موقع خبر غرق شدن صمدبهرنگی در ارس رسـیـد            .   آنجا رفت 
پویان با بهروزدهقانی، علیرضانابدل و مناف فلکی تبادل نظر کرد و در             

هسته مرکزي تبریز با سه یار صمد بهرنـگـی      48نتیجه در اواسط سال     
از اولین گروههایی بود کـه بـه سـازمـان             “   شاخه تبریز ” .   تشکیل شد 

چریکهاي فدایی خلق پیوست و توانست رفقاي بـرجسـتـه اي چـون                
علیرضا نابدل، بهروزدهقانی، کاظم سعادتی، اشرف دهقانی، مـرضـیـه            
احمدي اسکویی، محمدتقی زاده، جعفراردبیل چی و اصغرعرب هریسـی   

.بپرورد
.“یاد صمد و رفقاي فدایی گرامی باد”

) اکثریت(سازمان فدائیان خلق ایران 

1367درباره سالگرد فاجعه ملی 
طبق اسنادي که اینک دیگر در سطح بسیار گسترده انتشار           .  در پیش است   1367سالگرد فاجعه ملی    

سال پیش دستور قتل عام زندانیان سیاسی ایران را           22یافته اند، آیت اهللا خمینی رهبر وقت جمهوري اسالمی           
این فرمان چنان جنایتکارانه بود که حتی برخی دستیاران آیت اهللا خمینی نیز نخست در ابالغ آن به دستگاه                    .  داد

خمینی .  کشتار تعلل کردند و براي محکم کاري، از رهبر خود کتباً پرسیدند واقعاً باید هزاران نفر را بکشند یا نه                     
در نتیجه،  .  در پاسخ خود جاي تردید نگذاشت که فرمان او را باید آغاز کشتار هزارن زندانی بی دفاع تفسیر کرد                    

پس از جلسات چند دقیقه اي سئوال و جواب، هزاران سر           .  هیئت هاي کشتار در تهران و شهرستانها تشکیل شد        
گورهاي دسته جمعی پر از پیکر زندانیانی شد که پس از سالها تحمل اسارت، قربانی                  .  پرشور را به دار کشیدند    

، پایان هولناك یک دوره سیاه از زندان سیاسی در            1367فاجعه ملی   .  کینه توزي و ددمنشی حکام ایران شدند       
1360تاریخ معاصر ایران بود، دوره اي که از همان روزهاي نخست حیات جمهوري اسالمی آغاز شد، در سال                      

، سال تهی شدن زندان سیاسی و رهسپار شدن بخش           1367ابعادي یافت که در تاریخ ایران بی سابقه بود و به             
.بزرگی از بازماندگان یک نسل کامل فعاالن سیاسی ایران به پاي دار منجر شد

ما در برابر خاطره تابناك این      .  بیش از صد نفر از یاران خود را از دست داد           1367سازمان ما در فاجعه ملی      
یاران خود و همه قربانیان دیگر دیگر کشتار همگانی زندانیان سیاسی ایران سر تعظیم فرود می آوریم و بار دیگر             

.با آنان تجدید عهد می کنیم که پیکارشان براي آزادي و عدالت را ادامه دهیم
این تجدید عهد در حال حاضر قبل از هر چیز به معناي پشتیبانی از نسل جدید زندانیان سیاسی ایران                       
است که از برگماري مجدد احمدي نژاد به ریاست جمهوري در سال گذشته بدین سو، زندانهاي کشور را پر کرده             

به  1360پس از قیام میلیونی مردم ایران براي به دست گرفتن سرنوشت خود، حکومت ایران به سیاق دهه                   .  اند
سرکوب گسترده فعاالن سیاسی و مدنی ایران روي آورده است، با این تفاوت که این بار با جنبشی میلیونی                         

از ابعاد فاجعه ملی آگاه نشدند، امروز به یمن          1367در حالی که احتماالً اکثریت مردم ایران در سال          .  مواجه است 
جنبش گسترده آزادي خواهانه مردم ایران و نیز گسترش رسانه هاي جدید، جنایات جمهوري اسالمی در زندان                   

نسل جدید فعاالن سیاسی ایران که هزاران تن از وابستگان به آن، اکنون سکنه                .  ها بازتاب وسیعی یافته است    
همان زندان هاي مخوف دهه شصت اند، نه تنها با مقاومت خود در زندان، ورشکستگی سیاسی حکومت فقها را                    

سال سکوت درباره    20رقم زده است، بلکه با تقویت عرصه عمومی و گستردن صحنه سیاسی کشور، حجاب                  
.را کنار زده و یاد یاران ما را زنده تر از هر زمان کرده است1360فجایع دهه 

نسلی که به   :  ، وام دار دو نسل از همرزمانیم      60و ما بازماندگان کشتار وسیع فعاالن سیاسی ایران در دهه           
نمایندگی از همه ما یک ربع قرن پیش، جان خود را فداي آرمان هاي مشترك ما کرد، و نسلی که امروز ما را از                         

.سرنوشت فراموش شدن که حکومت م  خواست برایمان رقم زند، رهانیده است
این دین خود را با جلب توجه هر چه گسترده تر افکار عمومی به فجایعی که کماکان در زندان هاي ایران                      

ده ها تن از    .  هم اکنون شماري دیگر از زندانیان سیاسی را خطر اعدام تهدید می کند              .  روي می دهد، ادا کنیم    
هزاران تن دیگر هر روز قربانی رفتار غیرانسانی، آسیبهاي جسمی و روحی،                .  دستگیرشدگان زیر شکنجه اند    

. جهانیان را از این موارد نقض حقوق بشر آگاه کنیم         .  محرومیت از مراقبت پزشکی و امکانات بهداشتی می شوند        
مسئله حقوق بشر در    .  از دولتها بخواهیم جمهوري اسالمی را به خاطر این جنایات مورد بازخواست قرار دهند                

.ایران را به موضوع روز جهان تبدیل کنیم
.                               به این عهد، نیازمند همگامی همه هموطنانی است که دلهایشان براي آزادي و عدالت می تپد                       وفاي  

)اکثریت(اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران –هیإت سیاسی 
)2010ژوئیه 31(1389مرداد 9
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