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 " آقايان " آخرين اميد  ،سرکوب     
  ! در انتخابات واليتی        
 
دستگاه واليى به خط شده اند و ائتالف ها و شبه ائتالف " مردان"

ها و گاوبندى هاى انتخاباتى خود را عرضه آرده اند و اين روزها 
آه سنگ مفت است و گنجشك مفت، اين مقربان بدنام و سياه 

الريحاني؛ آسى آه : ى تا بخواهى وعده مى دهندپرونده دستگاه والي
انتخاب اصلى جناح واليى به عنوان نامزد انتخاباتى است و پرونده 

 ميليارد تومانى در صدا و سيمايش همين ماه گذشته 525فساد مالى 
" دولت اميد"بى صروصدا بسته شده ادعا آرده است آه مى خواهد 

ه ها را از فعاليت هاى دولتمردان و آقازاد"تشكيل دهد و دست 
نبايد پرسيد آه تو آه خود زاده همان نظام ." اقتصادى آوتاه آند

هم مى " دولتمردش"آقازاده ها هستى و بر سفره آن نشستى و 
خواهى بشوى چطور مى خواهى دست آقازاده ها را از فعاليت هاى 

چه صيغه اى " دولت اميد"اقتصادى آوتاه آني؟ نبايد پرسيد آه 
الريجانى زبان . در چهارچوب آدام ترم سياسى جا مى گيرداست و 

مافياى قاچاق در نيروهاى مسلح و همكار تيم هاى شكنجه و تواب 
پرورى دگرانديشان است آه معتقد است آه بايد از طريق تسليح 

او همه " دولت اميد. "اتمى در برابر فشارهاى آمريكا مقاومت آرد
به سالح اتمى و با توزيع موقت به اين است آه با اتكا " اميدش"

فقر در ميان اليه هاى لگدمال شده بساط غارت روحانيون و جريان 
او يكى از مجريان آن سخن فرمانده سبك . عظيم قاچاق بردوام بماند

مغز سپاه پاسداران است آه گفته بود پاسداران بايد آسانى را سر و 
   . آسانى را زبان ببرند
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  =ديدگاه    =                          
  

بمب اتم يا يورو: ايران برای آمريکا خطر   
 

)تحليلگر سياسی در آمريکا (   قل الياس عا دکتر  
   احمد مزا رعی : ترجمه  

 
ر ايران برای آمريکا نه بمب اتمی، نه اسلحه کشتار جمعی و نه خط

کمک به تروريسم بلکه خطر اصلی که آمريکا را نگران کرده است، 
تصميم ايران مبنی بر تبديل دالر با يورو در مبادالت نفتی خود در 

اين تصميم دولت ايران بمثابه جنگ . بازار بين المللی است 
ت زيرا سود شرکتهای نفتی و غير نفتی اقتصادی بر عليه آمريکاس

آمريکا را بسيار کاهش داده بطوريکه موجب ورشکستگی بسياری 
  . از اين شرکتها خواهد گرديد
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دآتر شهرام 
شاهد ، اعظم 

آليدي قتل 
 زهرا آاظمي 

به آانادا 
     پناهنده شد

  13       ص  
===================================    

   نفر،565   خواست های بيانيه      
       خواست های اکثريت مردم نيست 

    شهاب برهان                    
  

در کنه مبارزه با استبداد دينی حاکم بر ايران، مبارزه طبقاتی، نه 
ود مخالفاِن تنها ميان مخالفان و حکومت، بلکه همچنين ميان خ

هر طبقه ای و هر قشر از هر طبقه ای، از . حکومت در جريان است
بر افتادن اين استبداد، اهداف سياسی ، اقتصادی و اجتماعی معينی 

     .را دنبال می کند
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        حسن حسام ، سروده ای ازشعر تلخ
    12 ص »     ------------------------------------------   

 تظاهرات ضد حکومتی مردم در شهر بانه
   11  ص       »------------------------------------------    
  

 !از فعاالن جنبش کارگری حمايت کنيد
کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی 

    !و پاکسازی هستند تهران در خطر اخراج 
   11  ص                   

   و  مليمضمون مسئله     
 در ايران " پان ايسم" پديده 

               
 7ص              بناب  يونس پارسا     

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –ه سياسی   نشري              

     2005   آوريل3         1384   فروردين14     يکشنبه 244   شماره     آرش کمانگر :  سردبير         



    از صفحه يک ادامه
  

  ..... آخرين اميد ، سرکوب     
  

آانديداى ديگر محسن رضايى فرمانده اسبق سپاه 
پاسداران است؛ مردى آه دفتر آارش در قصر فيروزه حداقل 

رضايى ظاهرا بيش از حد به ! دو ميليارد تومان مى ارزد
 اين زمينه عالقه مند است، هر چه باشد او در" نسل سوم"

زمانى آه فرمانده آل سپاه بود سابقه دارد و دستش تا 
مرفق به خون صدها هزار جوانى آه در جبهه هاى جنگ 
جان خود را از دست دادند آلوده است و در جنايات سنگين 

او حاال آه عليرغم همه . نظام در حق جوانان سهم دارد
 مساعى اش نتوانسته است در دل شوراى محافظه آاران

به عنوان نامزد اصلى در انتخابات جا باز آند، دوره افتاده 
است و وعده مى دهد آه اگر او را رييس جمهور بكنند، 

او ژاپن، چين و مالزى را به . تحول اقتصادى ايجاد خواهد آرد
عنوان نمونه هاى مطلوب خود دانسته و در سلسله 

ى آه هر شب از شبكه دو سيما" تا انتخابات"هاى  برنامه
جمهورى اسالمى پخش مى شود در تازه ترين ادعا، گفته 

 درصد مديريت هاى آشور را به نسل سوم 30است آه 
 . خواهد سپرد

ديگرى سردار قاليباف فرمانده نيروى انتظامى است آه او 
قاليباف را بايد يكى از . هم از مريدان رهبر است

ت شاهكار از اين باب. دستگاه واليى دانست" شاهكارهاى"
 بهمن در 10او در . آه در فرافكنى آدم مبتكرى است

پنجمين همايش سراسرى رابطين اتحاديه تشكل هاى 
دانشگاه آزاد تهران با اعتراف به وجود يك هزار رشوه خوار در 
دستگاه ناجا، گناه رشوه خوارى را به گردن مردم انداخته و 

 درصد 70هاى صورت گرفته، بر اساس بررسي:"گفته بود
گيريهاى آارآنان نيروى انتظامى ناشى از تمايل خود  هرشو

 ".  درصد به خواست آارآنان است30مردم و تنها 
آردن " شكوفا"خود مى تواند در " استعداد"قاليباف با اين 

اما . شبكه سراسر فساد حكومتى نقش مهمى ايفا آند
البته ستاره بخت او در انتخابات رياست جمهورى بسيار 

 . ناچيز است
در ميان آانديداهاى ديگر على اآبر واليتى است؛ وزير 
خارجه اسبق جمهورى اسالمي، مشاور رهبر در امور بين 

برنامه هاى انتخاباتى او . المللي، عضو آميته ترور ميكونوس
 . نسخه بى رنگ شده برنامه هاى موتلفه است

آانديداى ديگر احمدى نژاد شهردار حزب اللهى تهران 
وقتى از اردبيل به تهران آمد با پيشنهاد است؛ مردى آه 

تبديل ميادين تهران به گورگاه قربانيان جنگ، جامعه را بهت 
او تا توانست آسفالت هاى نازك روى خيابان هاى . زده آرد

" مديريت حزب الهى"تكه پاره تهران آشيد تا دل مردم را به 
و جلب آند، هر چند او با پروژه آشيدن ريل هوايى در تهران 

ميلياردها سرمايه اى آه معلوم نيست چطور مصرف شده و 
با تبديل شهردارى به يك مرآز نيمه تجارى آه در حوزه هاى 
بسيارى از جمله بازار ميوه و تره بار دست گداشته است، 
نشان داده است آه در زمينه شناخت زمينه هاى رانت 
. خوارى دست آمى از هيچ يك ديگر از مديران نظام ندارد

البته او شانس زيادى ندارد و همان آسى است آه حميد 
رضا ترقى از حزب موتلفه آه يكى از نيروهاى اصلى تصميم 
گيرنده در شوراى هماهنگى محافظه آاران چند ماه پيش او 

 . خوانده بود" آوتوله سياسى"را 

آروبى آه . آروبى و رفسنجانى دو آانديداى ديگر هستند
ده هاى درشت مى دهد، همان اين روزها تا بخواهى وع

آسى است آه در مقام رياست مجلس ششم حكم مرگ 
مطبوعات را آه توسط رهبر صادر شده بود تحت عنوان 

از او به عنوان يكى . به حلق مجلس ريخت" حكم حكومتى"
 نفرى نام برده مى شود آه از شهرام جزايرى رشوه 60از 

لس هفتم آروبى در آودتاى خزنده تشكيل مج. گرفته است
با داللى خود مانع گسترش شكاف در ميان جناح هاى رژيم 
شد و نقش محلل جناح ها را به دقت و طورى بازى آرد آه 
بعدا وقتى آار مجلس ششم به پايان رسيد، خامنه اى او را 
مانند بسيارى از مهره هاى بيكار شده به بارگاه خود آشيد 

 . و مورد حمايت قرار داد
ان مردانى آه مدعى اند مى توانند آشتى و باالخره از مي

بحران زده نظام را در دوره سخت آنونى به ساحل نجات 
بكشانند، هاشمى رفسنجانى است آه چندان نيازى به 

او طراح برنامه تعديل اقتصادى است آه . توصيف ندارد
ميليونها نفر را در ايران به خاك سياه نشانده است؛ شكاف 

داده است، رانت خوارى و طبقاتى را بشدت گسترش 
آقازاده گى و غارت شديد و بى رويه ثروت هاى ملي، فساد 
ساختاري، درهم شكستن پيكره نظام آموزش و پرورش و 

بخش اصلى قتل هاى . بهداشت و درمان محصول اوست
زنجيره اى در دوره صدارت فالحيان صورت گرفت آه وزير 

 . اطالعات رفسنجانى بود
ان، شانس هاشمى رفسنجانى بيشتر در ميان گروه مدعي

از ديگران ارزيابى شده است، با اين حال او هنوز به طور 
رسمى نامزدى خود را براى انتخابات رياست جمهورى اعالم 

رفسنجانى سياستمدارى حيله گر و محتاط . نكرده است
است آه معموال بر اساس شناخت دقيق از قدرت واقعى به 

تعلل او به خاطر . مل مى آندشيوه اى مصلحت انديشانه ع
آن است آه مى داند در پشت همه بازى ها و وعده ها و 
تبليغات انتخاباتى آنچه سرنوشت انتخابات را تعيين مى 

او مى داند آه اين دستگاه . آند، اراده دستگاه واليى است
با توجه به وضعيت وخيم بين المللى رژيم مشغول سبك 

ى را به عنوان رييس سنگين آردن اين است آه چه آس
جمهور برگزيند و چون مطمئن نيست آه او انتخاب اصلى 
دستگاه واليى است تعلل مى آند؛ ضمن اين آه با اين آار 
تعادل بازى جناح ها را هم مى زند و نيروى بيشترى از هر 

 . دو طرف به سود خود آزاد مى آند
ولى نكته اصلى اين است آه هيچ يك از مردان نظام، هيچ 
طرحى براى بيرون آشيدن آشتى در گل نشسته آن از 

نظام بر اين واقعيت آگاه است و به همين . بحران ندارند
 سال تمام سياستی را پيش برد که بتواند در 8جهت 

شرايط به شدت بحرانی در مقابل مردم يک دولت سرکوب 
دولت سرکوب به آخرين اميد رژيم برای ماندن در . بگذارد

اگر دولت اميد آقای الريجانی يک . ه استقدرت تبديل شد
  . معنا داشته باشد، همين است

  
  
  

   به نقل از سایت روشنگری      
  

net.roshangari.www://http      
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 که اکثریت آن را -  از حکومت  برای آن که جامعه رابورژوازی بيرون
 به –طبقات استثمار شده و محروم و تحت ستم تشکيل می دهند 

سياهی لشکر،  و اگر الزم شد، به لشکر خود در راه منافع خویش 
سر می " اتحاد ملی " و " همبستگی ملی " تبدیل کند، ندای 

د و می کوشد بعنوان نام می ده" منافع ملی " دهد؛ منافع خود را 
ظاهر شود تا بتواند سير مبارزه عمومی با " ملت " سخنگوی 

  .حکومت را در جهت منافع طبقاتی خود هدایت کند
حاکميت « : بر آن اند که "  نفر565بيانيه تحليلی " امضا کنندگان 

انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حياتی 
خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکالت کشور در برابر جهان 

  . »داخلی، شایستگی و صالحيت مدیریت کشور را ندارد 
هم مدعی منافع ملی و حياتی " حاکميت انتصابی " اتفاقًا همين 

کشور در برابر جهان خارج و مسائل و مشکالت داخلی است؛ و 
جهت هم طبعًا او هم آن ها را با منافع خود تعریف می کند و از این 

هست که خود را برای مدیریت کشور شایسته ترین و اصلح می 
  ! داند

اکثریت مردم ایران از ضدیت همه جناح های جمهوری اسالمی با 
منافع خود و ناتوانی آنان در حل مشکالت مردم آگاه شده اند؛ اما 
باید مشت بورژوازی رقيب این حکومت را هم برای مردم باز کرد و 

 و مسائل حياتی کشور  منافع مردم ناخت اینان  از نشان داد که ش
!  به چه معناست"منافع ملی " تا چه اندازه است و دفاع شان از 

من در این نوشته قصد دارم  نشان بدهم که آن طبقات و جریانات 
 نفر نمایندگی می شوند، چه 565سياسی که از طریق بيانيه 

در شایستگی و شناختی از مشکالت اساسی اکثریت مردم و چق
  !صالحيت مدیریت کشور را دارند

 و مسائل حياتی "منافع ملی"  نگرش بيانيه نویسان نسبت به 
کشور؛ علت یابی آنان از بحران ها و نابسامانی های سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و نهایتًا راه حل هائی را که ارائه 

  .اره قرار می دهمداده اند، در چند عرصه مهم به اختصار مورد اش
  

  در عرصه بين المللی" منافع ملی   " –الف 
  
 از هر سو مورد  کهدر عرصه بين المللیمنافع ملی ایرانيان " 

 بيانيه فقط به منافع "تحليل " ، در  "خدشه قرار گرفته است
اقتصادی منحصر است، و منافع اقتصادی هم در دید بيانيه نویسان، 

د که با ميزان عایدات بورژوازی اندازه فقط منافعی را شامل می شو
 نفت آسيای مرکزی و حوزه دریای عبور نکردن : " گيری می شود

مازندران از راه ایران، مانع تراشی در احداث خط صدور گاز ایران به 
هندوستان از مسير پاکستان، بهره برداری گسترده قطر از منابع 

ایران بر بخش نفت و گاز مشترک در خليج فارس و کاهش نفوذ 
 جمهوری  عدم پذیرش درخواست ...عمده منابع این پهنه آبی

 عضویت در سازمان تجارت جهانی و دبيرکلی اوپک اسالمی برای
  .... "  عدم فروش هواپيماهای ایرباس به ایران...

در بيانيه، از تهدید استقالل و حق حاکميت سياسی مردم و از 
هيچ اشاره ای به این . ی نيستتهدید به تهاجم نظامی آمریکا کالم

حقيقت نيست که دولت آمریکا و متحدان اش برای جلوگيری از 
استقرار یک دموکراسی  مستقل و متکی بر مردم در ایران، در 
حمایت و تقویت هر حکومت مرتجع و ضد مردمی  و حتا مداخله 

  . مستقيم لحظه ای تردید به خود راه نخواهد داد
یرانيان در عرصه بين المللی از هر سو مورد منافع ما ا" اما چرا 

" ؟ بيانيه نویسان، علت آن را فقط و فقط " ت خدشه قرار گرفته اس
سياست " و  " های تنش آفرین حکومت ایران با جهانيان سياست

" البته در زمينه . حکومت معرفی می کنند" خارجی دشمن ساز
د، باز هم حکومت هر چه گفته شو" تنش آفرینی و دشمن تراشی 

بيانيه، همه چيز به سياست حکومت " تحليل " اما در . کم است
از فرمانروائی و دیکتاتوری مؤسسات مالی و . خالصه شده است

 تجارت و  جهانینسازماتجاری امپریاليستی نظير بانک جهانی و 
شرکت های فرامليتی بر دولت ها؛ از زیر ضرب رفتن معنای حق 

 جهانی سازی نئو ليبرالی؛ ازسياست حاکميت ملی در رویکردهای
تجاوزگری، جنگ افروزی  و سلطه گری امپریاليستی؛ از تالش 
آمریکا برای تبدیل کردن سازمان ملل متحد به دفتر اجرائی پنتاگون 

" از طرح  ؛ از سياست های جهانی و خاور ميانه ای آمریکا؛.C.I.Aو 
می منطقه را به که در آن آمریکا می خواهد تما" خاورميانه بزرگ 

حياط خلوت و قلمرو تحت کنترل خود تبدیل کند؛ از سرهم کردن 
حکومت های دست نشانده و مطيع در اروپای شرقی، آسيای 
ميانه، افغانستان، عراق؛ و از طرح های در دست مطالعه و تدارک 
برای ایران و سوریه؛ از محاصره ایران توسط ارتش آمریکا در دورتادور 

 و ارسال کماندوها و هواپيماهای شناسائی، یک مرزهای کشور
  !آیا این سکوت، تصادفی است؟. کالم در بيانيه نيست

  
  ی مسائل اقتصاد-ب 
  

بيانيه در تبيين مسائل اقتصادی ایران، به تنزل نرخ رشد، به کاهش 
 درصد جمعيت ٥٠حدود فرورفتن " بهره وری، افت درآمد سرانه، به 

های عظيم در  ورمی شدید و تمرکز ثروتبه زیر خط فقر در شرایط ت
کمتر از دو درصد  (ای اندک  داخل و خارج از کشور در دست عده

ناتوانی حکومت در تبدیل امکانات و " و به ،  ")جمعيت کشور
درآمدهای ارزی و ریالی به سرمایه گذاریهای توليدی و فزاینده که 

ن و بهبود حاصل آن عدم ایجاد اشتغال مناسب و کافی برای جوانا
  .اشاره می کند"  استسطح زندگی همگانی

بيانيه مدعی است که مسائل و نابسامانی های اقتصادی و 
از فساد و سوء استفاده از امکانات کشور توسط " معيشتی، 

بنيادها و نهادهای وابسته به حکومتگران بدون دادن ماليات، و از 
اف و سورچرانی رواج اسر ، از هم گسيختگی و انضباط توليد و کار

در جامعه، از ایجاد جو دلمردگی و حرمان زدگی در کشور، از 
تشویق تعطيالت ضد توليد و کار و خشکاندن ریشه شادی و 

   " .گيرد  سرافرازی در مردم سرچشمه می
که  -"  از هم گسيختگی و انضباط توليد و کار"یعنی بجز مورد  

ت کارگری را منعکس نارضائی و مخالفت بيانيه تحليلی با اعتراضا
بيانيه، همه دالئل نابسامانی اقتصادی " تحليل"  در - می کند 

کشور، فقط و فقط در فساد، سؤ مدیریت، و ایدئولوژی حکومت 
  . ریشه دارد

فساد، ایدئولوژی، و سياست های اقتصادی حکومت اسالمی را 
نمی توان در تحليل نابسامانی های اقتصادی ایران نادیده گرفت؛ 

 همه این ها در چهارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری، و در متن اما
مشی عمومی نئو ليبرالی عمل می کنند و فقط در حد تشدید 
کننده تضادها و بحران ها ی ذاتی این نظام، و تکميل کننده مصائب 

بيانيه نقش حکومت . همه جانبه ی این مشی عمومی نقش دارند
ی کند که گوئی اگر یک حکومِت را در اوضاع اقتصادی چنان مطلق م

 و الئيک جای حکومت فعلی را "شایسته ساالر " بری از فساد، 
" ؛ و   درصدی98 را برای آن اکثریت "عدالت اجتماعی " بگيرد، 

 در صد زیر خط فقر به ارمغان خواهد 50 را برای آن "سعادت و رفاه 
ی گوشه آورد، و منظر بهشت بر تابلوئی از جهنم که بيانيه تحليل

  !ای از آن را باال زده است، ظاهر خواهد شد
یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامين " بيانيه نویسان، وعده 

این که . را می دهند" عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار
نظام اقتصادی مورد نظرشان، سرمایه داری است، بدیهی است؛ 

 چه مشی و سياستی تإمين خواهند اما پویائی و کارآمدی آن را با
کرد؟ اگر غير از مشی و سياست خانه خراب کِن نئوليبراليستی 

 و ،"حاکميت انتصابی " که مشی عمومی و مشترک ( است 
، )شدیدتر از آن، رئيس جمهور و مجلس منتخب ششم بوده است

  !چرا حتا یک کلمه در رد آن ننوشته اند؟
گوی توسعه را در نظر دارند؟ الگوی کدام ال ،"توسعه پایدار " برای 

مالزی، سنگاپور و کره جنوبی؟ الگوی ژاپن و تایوان؟ الگوی ترکيه؟ 
؟ ... الگوی چين؟ الگوی تایلند، مکزیک، فيليپين؟ الگوی روسيه،  یا 

عدالت اجتماعی و " چرا نمی گویند که کدام یک از این الگوهای 
و محرومان ایران در نظر را برای استثمار شدگان !! " رفاه و سعادت

  !دارند؟
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 -تحليلی وعده اش را می دهد  که بيانيه" عدالت اجتماعی " 

 که –شعار مشترِک از بورژوازی عوام فریب گرفته تا چپ خلقی 
رادیکال ترین مضمون آرمانی اش عدالت در توزیع؛ و معنای اجرائی 

  ت، افزایش قدرت خرید و دسترسی به خدمات آن در بهترین حال
 توسط کدام جریان سياسی عملی خواهد شد؟ –اجتماعی است 

توسط جریان  سوسيال دموکراسی  که در زادگاه و پایگاه های 
تاریخی و نيرومند خود، پرچم اش را  فرش زیر پای نئوليبراليسم 
اقتصادی کرده و رو به هزیمت گذاشته است؟ جهانی شدن 

راليسم، و به عبارت روشن تر، جهانی شدن استبداد بازار آزاد، ليب
بی سابقه ترین و بی رحمانه ترین تهاجم در مقياس جهانی به این 

بيانيه هيچ اشاره ای " تحليل " چرا در  .  است" عدالت اجتماعی " 
به تعرض مرگبار و ویرانگر ليبراليسم اقتصادی بر معيشت، امنيت 

تأمينات اجتماعی، بهداشت، درمان، شغلی، سطح دستمزد، 
آموزش، حقوق سياسی و اجتماعی اکثریت مردم  و بر محيط 
زیست نيست؟ آیا نقش و اهميت آن کم تر از انتصابی بودن 

بيانيه، " تحليلی " حاکمان است؟ آیا بجز این است که در دستگاه 
پيدا نمی کنند؟ " منافع ملی " این منافع اکثریت مردم، ربطی به 

یا معنی دار نيست که آمار تصادفات رانندگی از قلم بيانيه نویسان آ
نمی افتد، ولی به نظام سرمایه داری و طبقاتی حاکم در ایران؛ به 
تهاجم سرمایه بين المللی برای جویدن و بلعيدن تمام دنيا؛ و به 

 این بی رحم ترین ماشين کشتار جمعی و -ليبراليسم اقتصادی 
  حتا یک کالم اشاره نمی کنند؟  –تخریب محيط زیست 

و اگر نارضایتی ئی هست، از ! این سکوت بيانيه، عالمت رضاست
 بشدت از  سياست خارجی دشمن ساز" این است که حکومت با 

تصادی و تعامل قهای حياتی به کشور، رشد ا انتقال تکنولوژی
 هدفمند اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ایران با جهان جلوگيری کرده

  . است"
آنانی که با گویش دوی خردادی آشنائی دارند، می دانند که 

 در این "تعامل اقتصادی و صنعتی با جهان " اصطالح جا افتادهء 
فرهنگ، به معنای سرازیر شدن شرکت های فرامليتی به ایران؛ 
پذیرفته شدن ایران به سازمان جهانی تجارت؛ تبعيت بی چون و 

هانی و صندوق بين المللی چرا از فرامين و نسخه های بانک ج
  . پول؛ و ادغام تمام و کمال در بازار آزاد سرمایه جهانی است

به این ترتيب، خواست  بيانيه تحليلی در زمينه اقتصادی، حذف 
فساد و سؤ مدیریت و اخاللگری های مذهبی حکومت اسالمی؛ 

؛ و تجارتجهانی  عضویت در سازمان برای  در خواست ایرانپذیرش
با ليبراليسم اقتصادی جهانی " تعامل"  تاختن در راه چار اسبه

شده است؛ راهی که هر دو جناح رژیم اسالمی هر یک به شيوه 
با بی پروائی و " اصالحات " و از قضا دولت و مجلس منتخب ( ای 

بيانيه تحليلی در . آن را طی کرده اند و می کنند) شتاب بيش تری 
یت کارشناسانه تر و تخصصی تِر زمينه اقتصادی چيزی فراتر از مدیر

همين استراتژی و خط مشی اقتصادی را درخواست نکرده است؛ 
استراتژی و خط مشی ئی که بنا بر شهادت همه کشورهائی که 

" شمال "  حتا در پيشرفته ترین کشورهای –در این مسير رفته اند 
، ؛ افزودن بر ارتش بيکاران"عدالت اجتماعی "  جز فاصله گرفتن از –

بی آینده تر کردن نيروی کار و جوانان؛ خانه نشين کردن زنان، 
گسترش فقر، و حذف مداوم تأمينات و خدمات اجتماعی، حاصلی 
برای اکثریت مردم نداشته است؛ و در ایران بعنوان یک سرمایه 
داری پيرامونی، تنها می تواند در جهت افزایش آمار و گسترش و 

نيه به گوشه ای از آن ها اشاره تعميق مصائبی عمل کند که بيا
  .  کرده است

  
    نابسامانی های اجتماعی–ج 
  

بيانيه، به مصادیق متعددی از نابسامانی های اجتماعی اشاره 
نوميدی جوانان از آینده؛ اعتياد یازده ميليونی؛ : کرده است از جمله 

پناه بردن انبوهی از زنان و جوانان و دانش آموزان به خود کشی؛ 

 یخ زده شدن دهها ؛ش شمار کارتن خوابان و کودکان خيابانیگستر
؛ رواج دزدی و قتل و بزهکاری نفر از آنان در شبهای سرد و یخبندان

يکاری دائمی دستکم یک پنجم جمعيت در و پر شدن زندان ها؛  ب
های بيست تا سی و پنج سال  سن کار و یک سوم جوانان در سن
در معرض فروش و سوء ؛ هرهابویژه زنان تحصيلکرده جوان در ش

؛ و غيره استفاده قراردادن زنان و جوانان ایرانی در کشورهای خارج
  . و غيره

 ربع قرن " در بيان علت این نابسامانی ها، بيانيه به چيزی غير از 
به تاریخ، ادب، فرهنگ و تمدن ] حکومت اسالمی [ بی توجهی 

تحليل " با این. ی کنداشاره نم " ایران زمين و آثار و مفاخر ملی آن
 ادبی از بحران اجتماعی و –روانشناختی و توضيح فرهنگی " 

روانپریشی جامعه، البد عالج آن هم از دید بيانيه نویسان فرهيخته 
 تاریخ، ادب، فرهنگ و تمدن ایران و عمومًا دانشگاهی ما، ترویج 

باره باز هم دریغ از یک کلمه در !!  استزمين و آثار و مفاخر ملی آن
اثرات سرمایه داری و ستم طبقاتی؛ اثرات ليبراليسم اقتصادی؛ 
اثرات جامعه پول مدار بر اکثریِت ندار؛ اثرات مردساالری و ستم 
جنسی بر زنان و دختران؛ و اثرات ستم ملی بر شيوه زندگی، بر 
معيارهای ارزشی، براخالقيات، روحيات و فرهنگ مردمان؛ زنان و 

عالوه بر ظلم سياسی و ظلمت ایدئولوژیِک مردان و کودکانی که 
حکومت اسالمی،  ستم های مرکب یاد شده را هم تحمل می 

  .کنند
  

    مسائل زنان–د 
  

از مسائل حياتی ایران، چيزی را که اصًال ندیده " تحليل " بيانيه در 
یا قبول نداشته، یکی از مسائل بنيادی جامعه، و مشکل حاد نيمی 

در . نسی بر زنان و نظام مردساالر استاز جمعيت، یعنی ستم ج
رابطه با آنچه به زنان مربوط می شود، بيانيه چيزی بيش از اشاره 

فساد رواج " ؛ زنان تحصيلکرده جوان در شهرهااز  به بيکاری بخشی
عقب افتادن سن  در نتيجه مجرد ماندن هميشگی زنان جوانبخاطر 

در معرض فروش و سوء " ؛ و"ازدواج برای جوانان در اثر بيکاری و فقر
 را قابل ذکر نيافته " زنان در کشورهای خارجگرفتناستفاده قرار

 سخن برخوردهای سرکوبگرانه حاکميتحتا در جائی که از . است
نامه نگاران، فعاالن زاندیشمندان، نویسندگان، رو" می گوید، فقط 

را به خاطر می  " های پویای فعال دانشجويی سياسی و جنبش
نه فقط از سرکوب خلق های ایران، سرکوب شورش های آورد و 

شهری، سرکوب جوانان و سرکوب کارگران چيزی نمی گوید، بلکه 
سرکوب روحی و فيزیکی مستمر زنان و دختران را هم قابل اشاره 

  .کردن نمی یابد
در مطالبات بيانيه مسأله مبارزه با ستم جنسی و نظام مردساالر 

نادیده " ی نيست، چون در آنجا که از جائی  ندارد؛ و این تصادف
توسط " انگاشتن حقوق شهروندی برابر برای همه زنان و مردان

حکومت انتقاد می کند، می توان دریافت که برای بيانيه نویسان، 
ستم جنسی و نظام مردساالر موضوعيت ندارد و از نظرآنان اگر 

قوق زنان مسأله ای دارند، مسأله شهروندی است و با تأمين ح
برابر برای شهروندان، مسأله زنان هم حل می شود؛ یعنی اگر زنان 

که مردان در جمهوری اسالمی دارند " حقوق شهروندی " از همين 
برخوردار بودند، در همين حکومت هم مشکلی اساسی نمی 

  ! داشتند
  

   مسأله ملی-ه 
  

، این نگرانی. نگرانی از تجزیه ایران در بيانيه تحليلی موج می زند
بيانيه از ریشه این خطر، و هم " تحليل " بيجا هم نيست؛ اما هم 

بالطبع راه حلی که ارائه می دهد، بر نگرشی نسبت به یکی دیگر 
از بنيادی ترین مسائل ایران یعنی مسأله ملی استوار است، که 

  .خود از مبادی و محرک های عمده این خطر بوده و هست
و تماميت ارضی و منافع ملی کشور تهدید هویت تاریخی " بيانيه از 

با انتشار نقشه ارمنستان بزرگ در روزهای اخير، نقشه آذربایجان 
، جمهوری آذربایجان و آذربایجان "اران"شامل (گسترش داده شده 

  .سخن می گوید) " تاریخی ایران
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انتشار " طعًا اگر زمينه ای در داخل وجود نداشته باشد، ق
ریشه و منشأ .  نمی تواند منشأ تهدید باشد"نقشه 

بيانيه به این صورت توضيح " تحليل " داخلی این خطر، در 
  :داده شده است 

ایجاد ذهنيت بشدت منفی در شماری از هموطنان سخت " 
ها و اقوام گوناگون ایرانی، بر اثر بی  کوش وابسته به تيره

انات و موجبات رشد و توسعه توجهی و فراهم نساختن امک
اقتصادی برابر درآن مناطق، عدم ایجاد فرصتهای برابر برای 
آنها در راستای واگذاری مسئوليتهای اساسی در اداره 
کشور، پدیده نگران کننده ایست که بشدت همبستگی 

  ".ملی ویکپارچگی کشور را با خطر مواجه ساخته است 
  :چنين اند" تحليل " مبانی این 

" ان کشوری  کثير الملله نيست و یک ملت است که از ایر
  .تشکيل می شود" تيره ها و اقوام گوناگون 

آنچه همبستگی و یکپارچگی این ملت واحد را بشدت با 
خطر مواجه کرده است، ذهنی است؛ آن هم مربوط می 
ها  شود به ذهنيت فقط  شماری از هموطنان وابسته به تيره

  .و اقوام گوناگون ایرانی
این ذهنيت بشدت منفی بر اثر چه به وجود آمده است؟ بر 

 فقدان رشد و توسعه برابر اقتصادی در آن - 1: اثر دو عامل 
  فقدان فرصت های  برابر برای تصدی -  2مناطق؛ و 

  .مسئوليت های اساسی در اداره کشور
  .بی توجهی: سبب این دو عامل چيست؟ 
ار هویت ملی مليت های ؛ انک انکار کثير الملله بودن ایران

که نابرابری ( ساکن ایران؛ انکار وجود ستم ملی در ایران 
فرصت های اقتصادی و شهروندی هم بخشی از آن است 

؛ سلب حقوق ملی این مليت ها و از جمله حق اداره )
مسئوليت " و نه فقط داشتن چند نفر در ( مناطق ملی 

ی که ؛ مخالفت با ساختاری سياس)"های اساسی کشور 
با دموکراسی سياسی در یک کشور چند مليتی متناسب 
باشد؛ دشمنی با حق این ملل برای تعيين سرنوشت خود 
بمثابه  پایه ای ترین حق از حقوق مليت ها و از ارکان 
دموکراسی در یک کشور چند مليتی؛ سخن گفتن از حقوق 
ملی و حق تعيين سرنوشت را تجزیه طلبی قلمداد کردن؛ و 

تماميت ارضی "  راه جلوگيری از تجزیه را چماق خونين نهایتًا
دانستن؛ همه این ها اسباب و محرک های جدائی و " 

یکپارچگی ایران  اگر امروز به جائی رسيده ایم که. تجزیه اند
"  نه محصول  مورد  تهدید و بشدت با خطر مواجه  است،

 ست، و نه به تنهائی ناشی از نقشه "انتشار نقشه ها
که بيانيه  ( "حاکميت انتصابی " مریکا برای فشار بر های آ

 زمينه .)تحليلی حتا اشاره ای به این عامل تهدید نمی کند
و بستر تأثير گرفتن از این محرک ها را رژیم های پهلوی و 
اسالمی با همان ایدئولوژی و سياستی آماده و مساعد 

ن بيانيه هم از مسأله ملی بر آ" تحليل " کرده اند، که 
  .استوار است

ما کمونيست ها هم با تجزیه ایران مخالفيم، اما نه بخاطر 
انگيزه های سخيف و بورژوائی ی ناسيوناليسم ایرانی 

که "  هویت تاریخی و تماميت ارضی و منافع ملی"نظير
بيانيه نویسان به آن تکيه کرده اند؛ بلکه بخاطر آن که وحدت 

مزد بگيران همه طبقه کارگر و همه استثمار شوندگان و 

ملت های ساکن ایران را برای پيکار مؤثر با سرمایه داری و 
امپریاليسم؛ یکپارچگی جنبش های زنان در سراسر ایران 
برای نبرد کارساز با مرد ساالری؛ پيوند جنبش های 
اجتماعی در مناطق مختلف ایران را برای کارزاری نيرومند 

ملی و عليه نئوليبراليسم؛ همبستگی جنبش های 
همراهی و همگامی نيروهای دموکرات و مترقی همه مليت 
ها را برای تحصيل آزادی و به کرسی نشاندن دموکراسی 

  .در پهنه سرزمين ایران ضرورتی حياتی می دانيم
اما ملت هائی را که هویت شان انکار و مورد تحقير قرار می 
گيرد و حقوق شان لگد مال می شود، جز با زور و سرکوب 

و زیر شالق یک " ارضی "  توان در سيم خاردار نمی
راه انسانی ودموکراتيک . حکومت ستمگر نگهداشت

تماميت " جلوگيری از تجزیه، نه بلند کردن شالق خونين 
و تشویق .  بلکه فقط وحدت داوطلبانه ملت هاست،"ارضی 

و ترغيب به این وحدت داوطلبانه،  تنها از طریق به رسميت 
و تأمين حقوق ملی و برابر حقوقی ی شناختن موجودیت 

  . ملل در یک کشور دموکراتيک امکان پذیر است
نگرانی بيانيه نویسان از خطر تجزیه ایران هر اندازه جدی 
باشد، تحليل شان از مسئله ملی در ایران و علل و محرک 
های سوق یافتن ملل به جدائی و شدت یافتن این خطر، و 

در نظر دارند، چيزی جز پاک راهی که برای حل این مسأله 
  .کردن صورت مسأله و کمک به تداوم این خطر نيست

  
************************************        

  
" تحليلی " سی کوتاه نشان می دهد که نويسندگان بيانيه همين برر

تا چه اندازه از شناسا ئی مسائل اساسی خارجی و داخلی ايران نا 
 هائی که می دهند، تا چه اندازه برای  حل توان اند و با راه حل

مسائل و مشکالت  داخلی و خارجی کشور و هدايت مردم ايران 
از شايستگی و " رفاه و عدالت اجتماعی و سعادت " بسوی 

  .صالحيت به دور اند
حاکميت " انتقادات بيانيه به رژيم حاکم، کامًال سطحی؛ محدود به 

 آنان؛ و نقد آن " و ناشايستگیسؤ مديريت" ؛ مبتنی بر "انتصابی 
نسبت به اوضاع بين المللی و مسائل داخلی و بحران ها و 
نابسامسانی های سياسی، اقتصادی، اجتماعی ايران، از موضع 
راست، بشدت محافطه کارانه، و بدون برش از شالوده های وضع 
موجود و از بنيادهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی همين رژيم 

از اين فراتر " بيانيه تحليلی " های مطرح شده در خواست . است
نمی رود که جای حاکميت انتصابی را حاکميتی انتخابی؛ و جای 
مسئوالن کارنشناس و ناشايست را مديران کاردان و شايسته ای 
بگيرند که بجای تمثال رهبر معظم انقالب، منشور حقوق بشر را 

  .باالی سرشان زده باشند
به ) " نفر 565تازگی و ويژگی  بيانيه تحليلی " ( در نوشته پيشين 

اين موضوع اشاره کردم که بيانيه  انتظار دارد حاکميت انتصابی به 
در نوشته حاضر نشان دادم که . اين خواسته ها گردن بگذارد

خواست های بيانيه، خواست های اکثريت مردم ايران نيستند و 
ز قدرت اند که آن خواست های محافظه کارانه بورژوازی بيرون ا

در نوشته بعدی، در باره . قلمداد می کند" منافع ملی " ها را 
  .مخاطبان اين بيانيه سخن خواهم گفت
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 ادامه از صفحه يک 
  

   ....ايران برای آمريکا    خطر 
  

ی بر استفاده از یورو  ، ایران تمایل خودرا مبن2004در ماه ژوئن سال 
بجای دالر ابراز داشت و این تمایل موجب خوشحالی و رضایت 

رسانه های ایران شروع برنامه تازه . بسياری کشورها در جهان شد
با شروع این برنامه .  اعالم داشته اند2006مبادله را از اوائل سال 

رقابتهای سختی ميان شرکتهای نفتی آمریکا و انگليس با بازار 
هم اکنون اغلب کشورهای جهان . فتی ایران نيز آغاز خواهد شدن

که مبادالت نفتی خود را بصورت دالری انجام ميدهند مجبورند که 
رابطه اقتصادی خود را با دالر آمریکا حفظ نموده و هم ضرر و زیانهای 
آنرا نيز بپذیرند و در حقيقت ولو بطور ناخواسته موجب تقویت اقتصاد 

، اٌما با شروع مبادالت با یورو بتوسط ایران در مبادالت آمریکا گردند
نفتی بسيار کشورهای انتخاب دیگری نيز برای مبادله بدست 

 نتایج آشکار این 2006 و اوائل 2005ما در اواخر سال . خواهند آورد
سياست اقتصادی تازه دولت ایران را در صحنه جهانی شاهد 

ریدار نفت دو راه در برابر همه کشورها و شرکتهای خ. خواهيم بود
خود خواهند داشت، خرید نفت از شرکتهای آمریکائی و انگليسی 

 37 دالر یا خرید از بازار بورس ایران بقيمت 57بقيمت بشکه ای 
این شروع کار اقتصادی دولت ایران موجب تقليل عمده . یورو

انگلستان خواهد (***) آمریکا و (***) مبادالت نفتی شرکتهای 
  . زیرا این دو شرکت مبادالت خود را با دالر انجام ميدهند. شد

بسياری کشورها و شرکتها خواستار آنند تا مبادله نفتی خود را از 
اٌما توانائی آن را ندارند، زیرا باتضعيف هر . حيطه دالر خارج کنند 

در سالهای اخير . روزه دالر زیانهای عظيمی متوجه آنان ميگردد
ن اقتصاد آمریکا به نظامی گری و توليدات عمده در بویژه با روی آورد

این زمينه، توليد کاالهای محلی به خارج از مرزهای آمریکا انتقال 
بر عکس در اروپا . یافته که در نتيجه موجب ضعف دالر شده است 

دولتهااز تقویت یورو پشتيبانی نموده و کوشش فراوانی بکار ميبرند 
بهمين مناسبت اعتبار جهانی . هندتا توليدات محٌلی را گسترش د

یورو نيز باال رفته و هم اکنون بسياری شرکتهای بين الملللی ولو 
بطور محدود از یورو استفاده ميکنند که موجب تضعيف بيشتر دالر 

همگان شاهدند که از نوامبر سال گذشته قدرت خرید دالر . ميشود
. بر دالر است  در برا34/1کاهش یافته و هم اکنون یورو مساوی با 

دالر همچنين در برابر ارزهای دیگر همچون ِپن ژاپن و ليره انگلستان 
گزارشهای معتبراقتصادی سال . نيز عقب نشينی داشته است 

هم اکنون . گذشته در جهان از سقوط سریع اقتصاد آمریکا خبر دادند
.  بليون دالر کسری بودجه روبروست 9/665دولت آمریکا با داشتن 

عيت آمریکا موجب اضطراب بانکهای بين المللی شده و آنان این وض
  . در این زمينه به دولت آمریکا هشدار داده اند

 دولت عراق نيز این برنامه را با جرا در آورد، در ابتدا 2000در سال 
بسياری کشورها این عمل دولت عراق را زیانبار دانسته و بآن با 

 چند و قدرت یافتی یورو در با گذشت زمانی. دید تردید نگریستند 
عرصه بين المللی درستی  کار دولت عراق آشکار گردید، دولت 
عراق نيز که در ابتدا دچار زیانهای مالی شده بودندتوانست جبران 

ار آن پس بسياری کشورها و شرکتها استفاده از یورو را . مافات کند
متوجه شد در دستور کارخود قرار دادند و دولت آمریکا در آن زمان 

یکی از . که زیانهای بزرگی متوجه اقتصاد آمریکاگردیده است 
اهداف آمریکا در حمله به عراق نيز تغيير مٌجدد یورو به دالر در 
مبادالت نفتی عراق بود که در همان روزهای اٌول اشغال بتوسط یال 

  .*بریمر بتصویب رسيد
ر جهانی، بعلت اصرار ایران برای مبادله نفتی با یورو در بازا

. کشورهای زیادی در جهان تشویق به دنباله روی از ایران شده اند
هم اکنون بعضی کشورهای آمریکای التين، روسيه بسيار 
کمپانيهای بزرگ در عربستان راه ایران را دنبال کرده اند، بویژه در 
مورد عربستان باید گفت که شرکتهای سرمایه گذاری در این کشور 

  . ا در رابطه با مبادالت یورو گسترش داده اندبرنامه های خود ر
تبليغات گسترده دولت آمریکا را بر عليه ایران مبنی بر ساختن 
سالح کشتار جمعی، تروریسم و دخالت در لبنان را باید بيشتر در 

هم اکنون این سئوال مطرح می شود که . این رابطه ارزیابی نمود
  د؟ آیا آمریکا در مقابل ایران چه خواهد کر

آیا همچون عراق به اشغال نظامی دست خواهد زد و یا راه دیگری 
  در پيش خواهد گرفت؟

باید گفت که آمریکا آنچنان در باتالق عراق گرفتار آمده که امکان 
درگيری نظامی با ایران را نخواهد داشت و در ضمن جامعه بين 
ی المللی نيز کامًال مخالف جنگ بر عليه ایران است و حتی بسيار

کشورهای موتلفه با آمریکا نيز امروز مجبور شده تا نيروهای خود را 
دیگر اینکه ایران از عراق بسيار نيرومند تر است . از عراق فرا خوانند

ایران دارای پایگاههای موشکی در جزایر سه گانه و بر تنگه هرمز . 
حمله ایران به کشتيها در تنگه هرمز . و دریای عمان مسلط است 

بحران انرژی در سراسر جهان خواهد شد و قميت نفت را تا موجب 
از سوی دیگر آمریکا نخواهد . بشکه ای یکصد دالر باال خواهد برد

 ایران را به هرج و مرج بکشاند و 1953توانست بمانند سالهای 
 آمریکا و انگلستان با راه 1953در سال .باعث سقوط دولت گردد

يونها دالر موجب سقوط اندازی دسته های شورشی و صرف مل
امروز ملت ایران . حکومت دموکراتيک دکتر محمد مصدق گردیدند

عليرغم مخالفتشان با استبداد مذهبی اٌما حيله های آمریکا را نيز 
ميدانند بویژه که جنایتهای آمریکا در افغانستان و عراق را شاهد 

  . بوده اند
رائيل برای حمله به تنها راه باقيمانده برای آمریکا وادار نمودن اس

تأسيسات اتمی در ایران است و اسرائيل نيز آمادگی خود را ابراز 
داشته و انچنان که شایع نموده اند اسرائيل در ماه ژوئن امسال به 

اسرائيل از اتمی شدن ایران وحشت دارد، با . ایران حمله خواهدکرد
ه با اتمی شدن ایران برنامه های توسعه طلبانه اسرائيل در منطق

مانع بزرگی روبر خواهد شد که در آنصورت دولت اسرائيل مجبور 
است بلحاظ سياسی امتيازات سنگينی را برای بقاء خود در منطقه 

  . بپردازد که به ملياردها دالر خواهد رسيد
دولت ایران سرمایه عظيمی را برای برنامه انرژی اتمی خود بمصرف 

ایران . آن را متوقف کندرسانيده و تحت هيچ شرایطی حاضر نيست 
در برابر هر گونه تهاجم اسرائيل به تأسيسات اتمی خود سکوت 

این . پاسخ ایران به اسرائيل بسيار دردناک خواهد بود. نخواهد کرد
پاسخ شامل بهم ریختگی کل منطقه یعنی اسرائيل، کشورهای 

  . خليج ، عراق و افغانستان خواهد بود
  
   -- --- - -- -- --- -- -- --- -- ---- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- ---  
  

ظبی دولت آمریکا تا کنون بنا بنوشته یک استاد دانشگاه ابو* 
نتوانسته نفت عراق را در بازارهای بين المللی بفروش برساند زیرا 
نيروهای مقاومت مٌلی در عراق تقریبًا هر روز بخشی از تأسيسات 
نفتی عراق را منفجر ساخته و حٌتی عراق نيازهای نفتی داخلی را 

  .گاهًا از خارج وارد کرده است 
  

  Amin.org :         بی عر از سايتترجمه     
  
  

 
  



 7

  پان ايسم در ايران مضمون مسئله  ملي و پديده  
 

 يونس پارسابناب                 
  

 پيش گفتار 
بررسي يافته ها و تحقيقات در رشته هاي علوم جامعه شناسي 

نشان ميدهد، آه در حال حاضر ) اتنولوژي(زبان و تبارشناسي 
ين سرنوشت ملي، اصل تنوع جهان به سوي پذيرش اصل حق تعي

و تكثر ملي، اتنيكي و مذهبي و نژادي پيش رفته و راهبرد يك 
پارچگي و همبستگي و يكسان سازي دولتي ــ آشوري با توسل 
به اهرم سرآوب و ستم، آارآيي خود را بيش از پيش از دست داده 

اعمال اهرم سرآوب و ستم ملي تنها يك راه حل موقت و . است
ن بر واقعيت انكارناپذير وجود فرهنگهاي گوناگون سرپوش گذاشت

ملي و محلي است، آه عموما با وقوع بحرانهاي اقتصادي همراه با 
ضعف و فساد دولتهاي مرآزي و افزايش درجه ي اجحاف دوباره سر 
بر خواهد آورد و چه بسا چهره ي قهرآميز و آشتي ناپذير به خود 

 خواهي و فروپاشي گرفته و ضريب خطر جدايي طلبي و تجزيه
دولت ــ آشوري در جوامع آثيرالملله اي مثل ايران را باال خواهد 

جامعه شناسان مسايل ملي، تنوع اتنيكي و فرهنگي در  . برد
آشورهاي مختلف جهان را هرگز به معناي پس رفت به شرايط 
قبيله اي و ملوك الطوايفي گذشته و در نهايت وقوع جنگها و 

آنها اعتقاد دارند، همانطور آه .  ملي نميداننددرگيري هاي قومي و
تمامي نهادها و ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از 
اصل تكثرگرايي و پلوراليسم تاثير پذيرفته اند، مليت ها و فرهنگها 

تالش در جهت دستيابي به هويت  . نيز از اين امر مستثني نيستند
عيين سرنوشت، ملي و فرهنگي و برخورداري از اصل حق ت

خواست اآثريت مليتهاي گوناگون در تمامي آشورهايي است آه 
 189در حال حاضر از . مثل ايران داراي تكثر فرهنگي و ملي هستند

 آشور، آثيرالملله و 150آشور عضو سازمان ملل متحد، نزديك به 
در آن آشورهايي آه هنوز مسئله ي . چند زبانه محسوب ميشوند

 بزرگ پيش رفته است، دولتها و نهادهاي ملي يكي از موانع
سياسي و فرهنگي بايد راه حلهاي مناسبي اتخاذ نمايند، آه 
ضمن حفظ هويت ملي و فرهنگي مليتهاي مختلف، هم بستگي 

به نظر نگارنده، اين امر ــ . آشوري و اتحاد بين آنها نيز تقويت گردد
اي يعني اتخاذ راه حل هاي مناسب ــ يكي از پيش زمينه ه

اساسي براي ايجاد جامعه اي دموآراتيك و مستقل و آزاد از مدار 
در هر آشوري مثل ايران ) امپرياليسم(نظام جهاني سرمايه 

جهان " ("مرآز"آشورهاي توسعه يافته سرمايه داري  . ميباشد
 از مدت زماني آه گرفتار تالشها، آشمكشها، و جنگهاي  بعد") اول

ه يك همگونگي آشوري و دولتي در قومي و ملي بودند سرانجام ب
آشورهايي مانند سوئيس و فرانسه در سايه ي رسميت يافتن 
هويتهاي ملي و پذيرش اصل حق تعيين سرنوشت ملي ــ البته به 

اما . طور نسبي آن هم به خاطر هژموني سرمايه ــ دست يافته اند
") جهان سوم" ("پيرامون"در اآثر آشورهاي توسعه نيافته ي 

گي آشوري و اتحاد مليت ها به خاطر علل تاريخي و همگون
سياسي، آه عمدتا ناشي از چگونگي حرآت سرمايه ي جهاني 

در حالي آه مليت  . در اين آشورها بوده است، ايجاد نشده است
هاي متنوع از نظر زباني، مذهبي، نژادي و اتنيكي در اآثر 

آنار آشورهاي توسعه يافته با حفظ هويت خود با آرامش در 
همديگر زندگي ميكنند، ما شاهد ناآرامي ها و جنگهاي شديد ملي 

يكي از عوامل . ــ اتنيكي در آشورهاي توسعه نيافته هستيم
دردناك و تاريخي اين وضع در آشورهاي توسعه نيافته، رد و طرد 
اصل حق تعيين سرنوشت ملي و شيوع پان ايسم در اين آشورها، 

 . ميباشد) 1990ــ2000" (جنگ سرد"ن بويژه در دوره ي پس از پايا
در اين نوشته، بعد از پرداختن به رشد پديده ي ستم ملي و عدم 

مضمون اصلي مسئله ي (پذيرش اصل حق تعيين سرنوشت ملي 
، به چند و چون عروج دوباره ي شوونيسم ملي و پان ايسم )ملي

 در ايران، آه به نظر نگارنده يكي از عوارض اصلي جهاني تر شدن
 . است، ميپردازيم) گلوباليزاسيون(سرمايه 

 

  پيشينه ي رشد ستم ملي در ايران 
 

يك بررسي اجمالي از سيماي اتنيكي و هويت مليت هاي متنوع 
، به روشني نشان ميدهد آه ايران آشوري است )1(ساآن ايران

آثيرالملله و مضامين مربوط به مسئله ي ملي ــ بويژه ستم ملي و 
رنوشت ــ مسايل مهم و پيچيده اي هستند آه اصل حق تعيين س

. حل آنها براساس يك مشي دمكراتيك داراي اهميتي حياتي است
چرا آه تا زماني آه ستم ملي جاي خود را به آزادي ملي و احقاق 
حق تعيين سرنوشت خويش در بين مليتهاي گوناگون ساآن ايران 

ي سرمايه ندهد، استقرار آزادي و گسست و رهايي از نظام جهان
در ايران اگرچه ستم بر اقليتهاي قومي و  .بود غيرممكن خواهد 

مذهبي در دوران قبل از ايجاد و رشد مناسبات سرمايه داري اعمال 
از ) اتنيكي(ميگشته است و مظاهر گوناگون برتري طلبي قومي 

طرف حاآمان مستبد ــ از بهره آشي و غارت گرفته تا قتل عام و 
راوان بوده، اما اين نوع ستم ها با نوع ستم ملي حبس و تبعيد ــ ف

ستم ملي به عنوان مضمون اصلي . عصر ما فرق ماهوي داشته اند
مسئله ي ملي، يك پديده ي جديد است آه از نظر تاريخي يكي از 

اساسا ستم ملي و . عوارض رشد مناسبات سرمايه داري است
رشد مناسبات مبارزه عليه آن از ويژگي هاي عصري است آه در آن 

سرمايه داري براساس حرآت سرمايه در سطح جهاني و عوارض 
ناشي از آن ــ تقسيم آار و ازدياد روزافزون داد و ستد آاال بين ملت 
. ها ــ به وجود و توسعه ي بازار داخلي اهميت حياتي ميبخشد

تسلط بر بازار داخلي و محلي و حراست از آن، عامل اصلي رقابت 
ران بزرگ مليتهاي مختلف گشته و به همراه خود بين سرمايه دا

اوضاع فالآت بار و بحرانهاي ويران گر . اجحاف و تبعيض به بار ميآورد
ناشي از جنگهاي خانمانسوز در ده سال گذشته در مناطق بالكان 

و قفقاز و آفريقاي مرآزي و غربي و در شاخ آفريقا ) يوگسالوي(
از زماني آه بازار . ن مدعا استگواهي بر اي) بين اتيوپي و اريتره(

بعد از (آزاد و راه سرمايه داري خصوصي، بويژه در ده سال گذشته 
 به اين مناطق معرفي  به تدريج) فروپاشي بلوك شرق و شوروي

گشته اند، هرج و مرج اقتصادي و فروپاشي اجتماعي، تورم و 
ر احتكار، و باالخره جنگهاي خانمان سوز بين مليتهاي گوناگون د
 . مناطق فوق الذآر به نحو غيرقابل تحملي رو به افزايش نهاده اند

در اواخر قرن نوزدهم، در ايران نيز با رشد مناسبات سرمايه داري، 
بيداري ملي در بين اقوام و اتنيك هاي گوناگون ساآن ايران شروع 

به ميزان رشد رقابت بورژوازي براي تسخير بازار، رقابت بين . شد
ان مليتهاي مختلف نيز تشديد يافت و به همراه خود سرمايه دار

ستم ملي و اجحافات و تبعيض به بار آورد و باالخره شرايط را براي 
رشد مبارزات ملي توسط مليتهاي مغلوب و تحت ستم فراهم 

ولي پديده ي ستم ملي در ايران، پس از شكست انقالب . ساخت
توري در بعد از مشروطيت و عروج رضاشاه پهلوي به قله ي ديكتا

وارد مرحله ) 1921 فوريه 21( خورشيدي 1299آودتاي سوم اسفند 
 . ي جديدي از سير تكاملي خود گشت

 
   شوونيسم و پان ايرانيسم  رشد

 
در دوره ي ديكتاتوري بيست ساله ي رضاشاه، ايران به طور آامل 
در مدار و حوزه ي نظام جهاني سرمايه قرار گرفت و ستم ملي نيز 

ايه ي شكل گيري و توسعه ي پديده ي نوظهور پان ايرانيسم در س
سراسري گشت و به مضمون اصلي مسئله ي ملي در ايران تبديل 

رژيم )  ميالدي1920( خورشيدي 1300در جريان سالهاي . شد
رضاشاه، بعد از قلع و قمع آزادي خواهان و آشتار مبارزان مليتهاي 

نگي و تبليغاتي زد مختلف، دست به يك سلسله سياستهاي فره
تا بدين وسيله با اشاعه ي انديشه هاي شوونيستي، هژموني 

در . آريايي را در سراسر ايران بسط دهد" نژاد برتر"فرهنگي 
 فاشيسم در اروپاي باختري و   خورشيدي، با رشد1310سالهاي 

روي آار آمدن حزب نازي به رهبري آدولف هيتلر در آلمان، رضاشاه 
 آسب حمايت از فاشيست هاي اروپا، به يورش و طرفدارانش با

فرهنگي و نژادپرستانه ي خود عليه مليتهاي مختلف ايران شدت 
در اين دوره، اتخاذ سياست درهاي باز توسط رژيم باعث . بخشيدند

 نازي ها و طرفداران  گرديد آه انديشه هاي فاشيستي توسط
 هاي بومي آنها به ايران رسوخ آرده و به رشد بيشتر ايده

تحت تاثير انديشه هاي . شوونيسم آلماني ــ آريايي دامن زند
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برتري طلبانه نازي ها، عده اي از ايرانيان متمول و فئودال طرفدار 
سلطنت به فاشيسم آشش پيدا آرده و به ميزان اعمال خود در 

در اين امر، . اياالت اقليت نشين عليه مليتهاي غيرفارس افزودند
وفق شدند عده اي از روشنفكران و علماي رژيم و طرفدارانش م

در واقع، شوونيسم ملي  . مذهبي را نيز با خود هم داستان سازند
حاآم بر بخش بزرگي از ادبيات و فرهنگ آنوني ايران، ارثيه ي 
ننگيني است آه نويسندگان و محققين پان ايرانيست از دوران 

ار اين مروري به نوشته ها و آث. پهلوي ها به ارث برده اند
نويسندگان در هفتاد سال گذشته نشان ميدهد، آه اآثر اين 
نويسندگان نه تنها حق تعيين سرنوشت فرهنگي مليتهاي مختلف 

و يا " وحدت ملي"ايران را به رسميت نميشناسند، بلكه در زير علم 
به نفي " امنيت آشور"و " يكپارچگي"در زير پوشش هايي چون 

 و ادعا ميكنند آه زبانهاي بلوچي، موجوديت اين مليتها پرداخته
" لهجه هاي محلي زبان فارسي"نبوده، بلكه " زبان"لري، و آردي 

هستند و يا اين آه ترآي آذري، ترآي ترآمني و عربي زبانهاي 
بيگانگان بوده و توسط اعراب و مغوالن بر مردم ايران تحميل شده 

 و تكلم به زبان اين نويسندگان، ايراني بودن را با آريايي بودن. اند
" اشتراك آشوري"را با " اشتراك ملي"فارسي يكي دانسته و 

تك "آنها تالش ميكنند تا در اذهان مردم، . يكسان تلقي ميكنند
قلمداد آنند و زبان رسمي را هم " وحدت ملي"را نشانه ي " زباني

براساس اين . چون واحد پول رسمي نشانه ي هويت ايرانيان بدانند
هاي شوونيستي، پان ايرانيست ها يك رشته از نوع انديشه 

واقعيات اتنيكي و جريانات تاريخي ــ فرهنگي ايران را به آلي ناديده 
در اين جا به چند نمونه از تزهاي غيرعلمي و ضد تاريخي . ميگيرند

 : پان هاي ايران اشاره ميكنيم
 

  تز غيرتاريخي تحميل زبان توسط مغوالن 
 

 آن مردم به علل مختلف تاريخي و ايران آشوري است آه در
فرهنگي به زبانهاي گوناگون فارسي و آردي و بلوچي و لري 

، عربي و )آلتايي(، ترآي و ترآمني و قشقايي و افشاري )آريايي(
عليرغم اين واقعيات، . تكلم ميكنند) سامي(عبري و آسوري 

 شوونيست ها ميكوشند تا ثابت آنند آه زبانهاي رايج در آذربايجان
لهجه "و آردستان و غيره، زبانهاي اصلي مردم آن ديار نيست، بلكه 

آنها ادعا . بوده و يا توسط بيگانگان تحميل شده اند" هاي محلي
ميكنند آه ترآي آذري، زبان مردم آذربايجان و ديگر ترك زبانان ايران 

زيرا زبان مردم اين ديار تا آمدن مغولها به ايران، تاتي و يا . نيست
اي از فارسي بوده و زبان ترآي در زمان حكومت مغوالن بر لهجه 

به بيان ديگر، مغولها آه خود شديدا . مردم تحميل شده است
عالقمند به زبان ادبيات فارسي بودند، به مردم آذربايجان ترآي ياد 
داده و آنها را وادار نمودند آه به ترآي صحبت آنند و اين جريان 

ن زبان مادري خود را فراموش آرده و از باعث شد، آه مردم آذربايجا
بايد از اين شوونيست ها پرسيد،  . ترس مغوالن، ترك زبان بشوند

به ) مثل خراسان(آه چرا مغوالن اين برنامه را در اياالت ديگر ايران 
مورد اجرا نگذاشتند؟ وانگهي، مغوالن ــ با شناختي آه ما امروز از 

ر آن زمان داريم ــ چگونه در مرحله ي تكاملي و سطح تمدن آنها د
 سال و اندي قبل موفق شدند مردم آذربايجان را وادار سازند 700

آه به زبان ترآي تكلم آنند؟ اما در قرن بيستم، سلطنت پهلوي ها 
با پنجاه و هفت سال حكومت و داشتن آن همه امكانات و به زور 

د زبان اختناق و حبس و تبعيد نتوانست شهرها و قصبات ترك يا آر
را وادارد آه زبان خود را فراموش آرده و به فارسي تكلم آنند؟ 
معلوم نيست آه مغوالن با آن تكنولوژي و وسايل ارتباطي عقب 
افتاده و شيوه هاي ابتدايي چگونه قادر بودند ميليونها مردم را در 
خطه هاي آذربايجان، زنجان، همدان، قزوين، آرآوك و ارض روم، 

يعني تاتي (ي داده و حتا وادار نمايند آه زبان مادري تعليم زبان ترآ
عجيب تر آن آه مغوالن . را فراموش آنند) و هرزني و يا فارسي

براساس منطق شوونيست ها، با آن وسايل عقب افتاده ي تربيتي 
و متدهاي ابتدايي در ميان اياالت و دهات دورافتاده ي اين مناطق، 

و تربيت است، موفقيت پيدا بيش تر از شهرها آه مرآز تعليم 
چه، ترآي رايج در دهات و در بين آوچ نشينان، خالص تر از . آردند

آساني آه به دهات آذربايجان و . زبان ترآي رايج در شهرهاست
همدان سفر آرده و در آن مناطق با مردم نشست و برخاست 

 . داشته اند، به اين امر اذعان ميكنند

هيچ وقت به اين سئوال نتوانسته اند به عالوه، پان ايرانيست ها 
پاسخ بدهند آه مغوالن چرا اين آار را در مورد زبان مغولي ــ آه 
زبان خودشان بودــ انجام ندادند و برعكس، خودشان نيز به تدريج در 
. ميان ترآان تحليل رفته و مثل تات ها و هرزن ها، ترك زبان شدند

شان ميدهد آه مغوالن و برخالف ادعاي پان ايرانيست ها، تاريخ ن
تيموريان در دوران حكومت خود در ايران، نه تنها زبان ترآي را بر 
مردم آذربايجان و ديگر نقاط ايران تدريس و تحميل نكردند، بلكه در 
 . ترويج و اشاعه ي زبان و ادب فارسي نقش مهمي نيز ايفا نمودند
مي در طول دويست سالي آه ايران بخشي از امپراتوري اسال

خلفاي اموي و عباسي بود، و حتي قرنها بعد از ظهور دولتهاي 
مستقل ايراني، اآثر نويسندگان و علما و مورخين ايراني آثار خود را 

 آه زبان بين المللي آن زمانها در شرق محسوب  به زبان عربي ــ
در " شفا"در حقوق و " قانون"آتابهاي آالسيك . ــ مينوشتند ميشد 

اثر  "دايره المعارف الحاوي"و " تاريخ طبري"بن سينا، طب به وسيله ا
نوشته ي " الباقيه عن القرون الجاليه"محمد زآرياي رازي، آثار 

اثر محمد غزالي و ده ها اثر " آيمياي سعادت"ابوريحان بيروني، و 
بزرگ تاريخي و علمي و فرهنگي ديگر ميتوانند گواه اين ادعا 

زبان فارسي در عصر مغوالن و در صورتي آه نوشتار به . باشند
بويژه تيموريان به شدت پيشرفت آرد و آتابهاي جاويداني مانند 

نوشته ي " جامع التواريخ"اثر ابوالفضل بيهقي، " تاريخ بيهقي"
خواجه رشيدالدين فضل اهللا طوسي و آثار امير عليشير نوايي 
ميتوانند روشن گر اين نكته باشند آه تيموريان، مروجين زبان 

 . ارسي بودند و نه زبان ترآيف
 

  افسانه ي نژاد آريايي 
 

شوونيست هاي پان ايرانيست مدعي هستند آه ترآان ايران 
ترك ) آذري ها، قشقايي ها، افشارها و شاهسون ها و غيره(

اينان بدون آن آه يك . است ) آريايي(آنها ايراني " نژاد"نيستند، بلكه 
ارائه بدهند، آوشش " نژاد"م معني علمي و آنتروپولوژيكي از مفهو

ميكنند آه در تبعيت از پان اروپا و ترآيه و يونان و آشورهاي عربي 
مصنوعي " نژاد"از مليتهاي مختلف و متعدد ساآن ايران، يك 

و يك زبان " نژاد برتر"ساخته و از آن مثل نئونازي هاي آلماني يك 
اشند، تا واحد خيالي و باالخره يك ملت واحد به زور سرنيزه بتر

به نظر اين شوونيست ها . را حفظ آنند" استقالل ايران"بتوانند 
چون وحدت زبان، استقالل و حاآميت ايران را تضمين ميكند، پس 
اگر در آذربايجان ترآي آذري تدريس شود و مردم به آن زبان تحصيل 
و تدريس آنند، ايران تجزيه ميشود و آذربايجان نيز از ايران جدا 

 . ال به ترآيه و يا جمهوري آذربايجان الصاق ميگرددگشته و مث
اين انديشه هاي شوونيستي معلول طرز تفكر نژادپرستانه و 

تاريخ . خرافات ملي و فرهنگي است، آه با جهل نيز آميخته است
. آشور ايران موثرترين گواه بر بطالن اين گونه پنداربافي ها است

در (بازسازي آردند و بعدها ايران را بعد از قرنها، ترآان سلجوقي 
 . صفويان ترك، منسجم و متمرآزش ساختند) قرن شانزدهم

و " نژاد"پان ايرانيست هاي ايران ادعا دارند آه ترآان متعلق به يك 
هستند، " برتر"آه " آريايي ها"ديگر يعني " نژاد"نيز به " ايراني ها"

تاب وجود اين نظرگاه نيز پايگاه علمي نداشته و باز. تعلق دارند
، مفهوم "ترآي"و " ترآان"و " ترك"آلمات .خرافات ملي است

فرهنگي و زباني دارند و به هيچ وجه معني و مفهوم نژادي را در 
برنميگيرند و به آساني اطالق ميشود آه زبان مادري شان ترآي 

اين امر در مورد . باشد و با آداب و رسوم هم زبان خود آشنا باشند
به . نيز صدق ميكند. . . و " لري"و  "لر"و " رديآ"و " آرد"آلمات 

نيز مفهوم نژادي ندارند " هند و ايراني"و يا " آريايي"عالوه، آلمه ي 
و به گروه زبان هايي اطالق ميشوند آه داراي ويژگيهاي زباني 
بخصوص بوده و با زبانهاي ترآي ــ آه از گروه زبانهاي آلتايي است 

ز گروه زبانهاي سامي ميباشد ــ تفاوت ــ و با زبان عربي ــ آه ا
بايد تاآيد آرد آه اوال آريايي نژاد نيست، بلكه به مردمي . دارند

فارسي، آردي، (اطالق ميشود آه به يكي از زبانهاي آريايي 
تكلم ميكنند؛ ثانيا ايراني )  بختياري، و تاجيك و غيره بلوچي، لري ــ

ويژه ي سياسي بستگي بودن به نژاد، مذهب، و زبان و يك عقيده 
ايران آشوري است آثيرالملله و اصوال هيچ مليتي نميتواند . ندارد

وانگهي، آساني آه به . ادعاي برتري بودن در آن را داشته باشد
ستم  برتري نژادي معتقدند، سالها اقليتهاي نژادي و ملي را مورد 
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 قرار داده و تحت نام برتري نژادي و ملي باعث بي عدالتي ها و
ايتاليايي . قتل عام هاي متعددي در تاريخ معاصر جهان گشته اند

، آلماني هاي نازي با علم 1920هاي طرفدار موسوليني در دهه ي 
 و بعدا 1940 و 1930در دهه هاي " برتري نژاد ژرمن"آردن تئوري 

صهيونيست ها در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم با اشاعه ي 
در خاورميانه، عوامل " رتري قوم يهودب"انديشه هاي نو استعماري 

اصلي ناامني ها و جنگ ها در هفتاد سال گذشته در نقاط مختلف 
پان ايرانيسم نيز مثل پان عربيسم، پان ترآيسم و . جهان بوده اند
و اصوال در همه ي پان هاي ديگر، مغاير با ) در يونان(پان هلنيسم 

تي و عدم اصول حق تعيين سرنوشت بوده، براساس بي عدال
تساوي ملي پايه گذاري شده و عليه خواستهاي دمكراتيك مردم 

آيا انكار زبان آردي و يا ديگر زبانهاي غيرفارسي،  . عمل ميكند
مخالفت با انتشار آتاب شعر، فولكلور و داستان به زبانهاي ديگر و 
توهين به آنها ميتواند موجب ترويج زبان فارسي شود و مهمتر از 

 وحدت ملي آشور را تامين آند؟ سياست برتري همه ميتواند
طلبي ملي از جمله سياست پان ايرانيستي، نه فقط وحدت ملي 

تنوع زبان . آشور را تامين نميكند، بلكه موجب نفاق و تفرقه ميگردد
و مليت، جزء منابع غني و سالم ايران است، نه عامل نفاق و 

انيستي است، اين شوونيسم ملي و انديشه هاي پان اير. تجزيه
آه به جاي وحدت و همبستگي، نفاق و گسستگي را باعث 

 . ميگردد
 

  "ملت واحد و زبان واحد"در رد تئوري 
 

چون پان ايرانيست ها به خاطر داشتن انديشه هاي نژادپرستانه و 
خرافات شوونيستي نميتوانند اين واقعيت را بپذيرند آه مليتهاي 

ني آه به آن تكلم ميكنند، گوناگون ساآن ايران عليرغم هر زبا
ايراني هستند، در نتيجه براي آنها حقوق مادي قائل نميشوند، 
روي اين اصل، شوونيست هاي پان ايرانيست به ويژگي هاي 
نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي اين مليتها احترام نگذارده و 

خواسته اند آه " ملت واحد ــ زبان واحد"هميشه تحت شعار 
 . تي خود را بر آنها تحميل آنندمنويات شوونيس

در آشوري مثل ايران، انتخاب يك زبان و تحميل اجباري آن به 
مليتهاي مختلف به قيمت نفي زبان ملي و مادري آنها، نه تنها 
عاقالنه نيست، بلكه هميشه نيز به نفاق و آينه و تنفر منجر 

بي احترامي و طرد زبان و فرهنگ مليتهاي غيرفارس . گشته است
در بين پان ايرانيست ها و شوونيست ها به گونه اي ريشه اي و 
عميق است، آه بخش وسيعي از مردم متعلق به اقليتهاي ملي 

 . قادر به خواندن و نوشتن به زبان خويش نيستند
سياستهاي خشن انحصاري آردن يك زبان و توهين به اقليتهاي 

 تاآنون تعقيب زباني، آه از دوره ي رضاشاه آغاز شده و بي رحمانه
گشته، طوري سازمان يافته عملي شده اند آه حتا بخشي از 

بي ترديد سياست تك . روشنفكران نيز در دام آن فرو غلتيده اند
زباني آردن يك جامعه ي چند زباني، غالبا از روي يك برنامه ي 

در جمهوري اسالمي، . حساب شده ي استبدادي انجام ميگيرد
شه ناپذير سياست گذاري آالن ستم ملي يكي از اصول خد

اين سياست يكي از موانع اصلي گذار و دستيابي به . ميباشد
در اين عرصه، زبان به ابزار سياسي . دمكراسي در ايران است

مبدل ميشود و اثرات هم چون سياستهايي بر خالف نظر 
روشنفكران پان ايرانيست، نه به وحدت ملي، آه به دشمني و 

 با محروم آردن ميليونها انسان از ابتدايي .تشتت ملي ميانجامد
ترين حقوق انساني خويش، فقط بر دامنه ي تشنج و دشمني 
ملي افزوده ميشود؛ چرا آه انحصاري اعالم آردن يك زبان و تكرار 
افسانه وار برتري آن به آاپيتوالسيون فرهنگي و سطح نابرابري 

، آه عالوه بر واقعيت اين است . هاي اجتماعي و فرهنگي ميافزايد
تئوآراسي واليت فقيه رژيم جمهوري اسالمي، هنوز هم بعد از 
بيست و دو سال تجربه تاريخي، چه سلطنت طلبان و چه طيفهاي 
مختلف پان ايرانيست ها نه تنها با حق تعيين سرنوشت ملي 
دشمني ميورزند، بلكه با حق آموزش به زبان مادري و به آارگيري 

از نظر آنها برخورداري از ابتدايي . دارندرسمي آن نيز سر ستيز 
ايران را " تماميت ارضي"است و " تجزيه طلبي"ترين حقوق ملي، 
مدرسه ي "اين انديشه آه بر شالوده ي . به خطر مياندازد

 1930( خورشيدي 1310دآتر محمود افشار در دهه ي "  سياسي

 در بحبوحه ي ديكتاتوري رضاشاه استوار شد، در دست) ميالدي
نيروهاي دولتي براي خاموش آردن صداي مردم و يكدست آردن 
جامعه به بهانه ي وحدت ملي حول محور زبان به آار گرفته شد و 

محمود افشار معتقد بود، آه تا همه مردم . تاآنون نيز ادامه دارد
ايران به زبان فارسي سخن نرانند، وحدت ملي در ايران به وجود 

و يكي از " آينده" مجله ي او آه سردبيري. نخواهد آمد
 خورشيدي در ايران بود، تبليغ 1310ژورناليستهاي معروف دهه ي 

ميكرد آه تنها رسيدن به وحدت ملي بسط و گسترش زبان فارسي 
در مناطق آردستان و آذربايجان و ديگر مناطق اقليت نشين از 
طريق نابودي آداب و رسوم آردي، لري، قشقايي، و عربي و آردي 

 .  مناطق استدر آن
بررسي اوضاع و موقعيت آشورهاي چند زباني نشان ميدهد، آه 
تنوع زباني نه موجب تشتت و قطع ارتباط گشته و نه به وحدت 

به نظر من، . آورده است ملي ــ آشوري آن ها صدمه وارد 
در يك آشور را در تحميل يك زبان از " وحدت ملي"ديدگاهي آه 

 ناداني و بي خبري خود از اصول مردم سوي دولتها ميداند، در واقع
. ساالري و مدنيت حاآم بر جوامع چند زباني را به نمايش ميگذارد

اختالف زباني را نميتوان با تحميل يك زبان و غيرقانوني آردن ساير 
حضور چندين زبان در يك جامعه، نشان از يك . زبانها حل آرد

 تالقي تمدنهاي ايران آه هميشه در راه. پيشينه ي تاريخي دارد
مختلف و محل مهاجرت ها و نفوذها و هجوم هاي بزرگ تاريخي 
بوده، البته بايد چنين تنوع اتنيكي ــ ملي گوناگوني داشته باشد و 
مليتهاي مختلف با زبانها و شيوه هاي زندگي متنوع در آن زندگي 

محروم آردن انسانها از دسترسي به آموزش و تمرين زبان . آنند
با توجه . يش، در واقع ناديده گرفتن آن قوم و مليت استمادري خو

به اين اصل آه انسانها از طريق اهرمهاي زباني است، آه هويت و 
آرزوها و احساسات خويش را بيان ميكنند و با زبان خويش با ساير 
مليتها ارتباط برقرار مينمايند، تبعيض زباني و يا ممنوع و محدود 

 هر زباني، در واقع قطع ارتباط مليت آردن نوشتار و گفتمان به
 . متعلق به آن زبان و سرآوب هويت آن مليت را نشان ميدهد

تاريخ گواه است، آه قدرتهايي آه درصدد يك زباني آردن يك جامعه 
ي چند زباني بوده اند، همواره سياستهاي معترضانه و زورمندانه ي 

 آشورهاي خويش خود را نه تنها عليه اقليتهاي ملي ــ زباني داخل
اعمال آرده اند، بلكه نسبت به ملل همجوار خود نيز داعيه ي 

اين امر در مورد پان ايرانيست ها . برتري و فرمان روايي داشته اند
 . نيز صدق ميكند

 
   پان ايرانيست ها به ملتهاي همجوار ايران  برخورد

 
پديده ي شوونيسم و سياست برتري طلبي پان ايرانيست ها، فقط 

مروري به . ه ايران و مليتهاي مختلف ساآن ايران محدود نميگرددب
ادبيات اين طرز تفكر در هفتاد سال گذشته به خوبي نشان ميدهد، 
آه پان ايرانيستها نسبت به فرهنگ و تمدن مردم آشورهاي هم 

آنها عموما ادعا . جوار نيز احساس برتري و تمايالت تجاوزگرانه دارند
مدن خاورميانه از ايران برخاسته است؛ سومري دارند آه فرهنگ و ت

ها، نخستين قوم متمدن دنياي آهن، از فالت ايران به جلگه ي 
آوچ آرده و دولت خود را بنا ) بين النهرين(جنوب ميان رود آن 

نهادند؛ خط را نه تنها ايرانيان اختراع آردند، بلكه در اين امر فينيقي 
آنان بودند؛ به عقيده ي " ارريزه خو"ها و آرامي ها و ديگران، 

بخشي از شوونيست ها، نه تنها اسالم بدون سلمان فارسي و 
ياران او نميتوانست ترويج و تكامل يابد، بلكه مسيحيت نيز در اصل 
محصول تفكرات الهام بخش يك پيامبر ايراني بود، آه در زمان شاپور 

 رم اول ساساني ظهور آرده و بعدها در سرزمين هاي امپراتوري
غوغا به پا نمود؛ پان ايرانيست ها، مضافا ادعا دارند آه ايرانيان 
مغلوب هيچ قومي به غير از مغول غيرمتمدن و بربر نشده اند، آن 

واال، پيروزي اسكندر مقدوني ! هم به خاطر خيانت مانويان
است و اعرابي آه ساسانيان را منقرض ساخته و ايران را  "افسانه"

نياني بودند آه سالها قبل به عراق و عربستان تسخير آردند، ايرا
آرده بودند و اينك با مذهبي آه در واقع اختالطي از " مهاجرت"

در . آموزشهاي مترقي آيين زردشت و مزدك بوده به ايران بازگشتند
واال، . نتيجه، دنياي اسالم اگر علم و هنري دارد، آال از ايران است

بودند؛ و دانشمندان و " اربي تمدن، جاهل و سوسمارخو"اعراب 
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مورخيني چون ابن رشد اسپانيولي، ابن خلدون، و ابن بطوطه 
  ! تمدن بشري هستند" انحرافات"مراآشي، همه از طنزها و 

 
شوونيسم ملي و محلي گرايي از ويژگي هاي دوره 

  ) 1990ــ2000 ("جنگ سرد"بعد از 
  

ان، قفقاز،  ده سال اخير در مناطق بالكنگاهي اجمالي به جريانات
شاخ آفريقا، آردستان، آفريقاي مرآزي و جنوبي و حتا آشورهاي 
توسعه يافته اي مثل آلمان متحد، نشان ميدهد آه شيوع بيماري 
شوونيسم ملي و تمايالت محلي گرايي يكي از ويژگيهاي برجسته 

شيوه . است" جنگ سرد"ي اوضاع بين المللي در دوره ي بعد از 
شه هاي نئوفاشيستي و خرافات محلي شوونيسم و عروج اندي

گرايي به تدريج در اين مناطق به موانع بزرگي در راه آسب واقعي 
. آزاديهاي ملي و احقاق حق تعيين سرنوشت تبديل گشته اند

اولترا ناسيوناليستهاي آروواتي و صربي و آلبانيايي در بالكان، آذري 
قاي مرآزي، و و ارمني و گرجي در قفقاز، هوتري و توتسي در آفري

چندين مليت و قوم ديگر در آفريقاي غربي ــ بويژه در سيرالئون و 
ليبريا ــ به جاي هم بستگي و اتحاد در مناطق خود در جهت تقابل 

، عليه هم ديگر به تعرض )امپرياليسم(با نظام جهاني سرمايه 
برخاسته و زندگي ميليونها انسان را در اين مناطق به خاك و خون و 

 .  و فقر و بي امني آشانده اندمذلت
شوونيسم و وجود تمايالت برتري طلبانه و انديشه هاي 
نژادپرستانه و در بين رهبران اين مليتها و اقوام، زمينه اي مناسب 
براي مداخالت هر چه بيشتر نيروهاي خارجي، بويژه آمريكا و آلمان 

ق براي را در اين مناط") متحد"ژاندارم مالي و اقتصادي اروپاي (
 . حرآت باامن تر سرمايه فراهم ساخته است

شوونيست ها و پان هاي قفقاز و بالكان و محلي گرايان و 
و ) اتيوپي، اريتره، و سومالي(اولتراناسيوناليست ها در شاخ آفريقا 

در آفريقاي مرآزي و جنوبي ادعا ميكنند آه اگر از پيوند به محور 
نظم نوين "و از استراتژي نظام جهاني سرمايه استقبال ميكنند 

سياست درهاي باز به سوي آمپانيهاي فراملي، تحت " (جهاني
حمايت ميكنند، براي اين ) سرمايه داري" بازار آزاد"عنوان معرفي 

است آه بلكه فرصت و شانسي براي احقاق حقوق ملي و 
ستم ملي و تبعيض زباني آه به مردم . آشوري خود آسب آنند

در (و تيگره اي ) در اتيوپي(ي و ارمني، امهري آروات و بوسني، آذر
اعمال ميشود، به رهبران اين مليتها آه در ده سال . . . و ) اريتريا

گذشته به مديران عامل شرآت هاي فراملي در آشورهاي خود 
و اجازه را ميدهد آه در مرحله ي اول به " حق"تبديل شده اند، اين 

المللي خود را بر اين مبنا منفعت خود بيانديشند و مناسبات بين 
اين رهبران با جدا آردن پديده ي ستم ملي از متن . استوار سازند

تاريخي و منطق حرآت سرمايه در اين مناطق و يا پذيرش پيوند به 
محور نظام جهاني سرمايه، اهداف ويژه خود را آه در واقع باز آردن 

 فرامليتي درهاي بازار اين آشورها به روي بانكها و آمپاني هاي
است و در درازمدت با خواستها و آرمانهاي زحمت آشان اين 

اصل اين اعتقاد آه تعقيب . آشورها در تضاد است، دنبال ميكنند
ــ  ــ آن هم در بعد خرافات شوونيستي و نژادپرستانه " منافع ملي"
يگانه معيار اين رهبران است، خود يك اصل به غايت پان ايستي  

ستگي اخالقي و فرهنگي و سياسي انديشه است آه حكم ورشك
مطابق اين .  نهفته دارد هاي حاآم در عمل آرد آنها را در خود

استدالل، رهبران شوونيست بوسني، آرواتي، آذربايجاني، و 
صربي و آفريقايي، آاري به اين ندارند آه مداخله ي نظامي و 
لشكرآشي افسارگسيخته ي آمريكا به آشورهايي مثل عراق، 

، نه تنها اين آشورها، بلكه 1990مالي، آوزوو و غيره در دهه ي سو
آليت خاورميانه و بالكان و قفقاز و آفريقاي مرآزي و غربي را به زير 
آنترل بالمنازع آمريكا آشيده و ميليتاريسم شبكه ي صنعتي ــ 
نظامي آالن سرمايه داري را بر آن مناطق از جهان بيش از پيش 

آمك به تشديد و تسريع حرآت و نفوذ سرمايه تثبيت ميسازد و با 
ي جهاني به تعميق بيشتر شكاف بين فقر و ثروت و گسترش 

 درصد جمعيت آنها 85ناامني در بين زحمتكشان اين آشورها ــ آه 
آافي است به قيمت همه ي اين . را تشكيل ميدهند ــ ميانجامد

و عقب گردهاي جهاني براي بشريت زحمت آش و ويراني عراق 
سومالي و يوگسالوي و آنگو و آشتار و آوارگي ميليونها عرب و 

و آذربايجاني و ارمني و صربي و آفريقايي، رهبران اين آشورها  آرد 

بورژوايي آنها است، " حقوق"خود، آه در واقع " حق ملي"به 
رهبري (به عبارت ديگر، وقتي پان ايست هاي آذربايجان . برسند

) داشناخ ها(و ارمنستان ) يدر علي افو ح" جبهه ي خلق"سازمان 
و ) در منطقه بالكان(و آروات ها و بوسني ها و آلبانيايي ها 

شوونيست هاي هوتوي و توتسي در آفريقاي مرآزي و ديگر 
سخن ميگويند، شرايط " حق ملي"آشورهاي آفريقا، از آسب 

اجتماعي و سياسي برابري ملي و اصل حق تعيين سرنوشت 
) اصل گسست از محور و نظام جهاني سرمايه (خويش و استقالل

را مد نظر ندارند، بلكه هدف و منظورشان به سادگي جيره خواري و 
سهم خواهي از نظام جهاني سرمايه براي حزب و فرقه و دولت 

بازار آزاد سرمايه " مقدس"و " پربرآت"مربوطه ي خود در دامن 
نه اي، آه تعقيب چنين هدف شوونيستي و تنگ نظرا . داري است

عمال در تضاد با اصل حق تعيين سرنوشت ملي ساير مليتهاي 
تحت ستم است، طبيعتا به جاي پيوند و همبستگي، نه تنها منجر 
به تالقي با اهداف ساير مليتهاي ساآن اين آشورها ميشود، بلكه 
به آشمكش و ضديت با منافع زحمت آشان مليتهاي خود نيز 

 امر در طول ده سال گذشته در نمونه هاي اين. آشيده ميشود
آشورهاي آذربايجان و ارمنستان، در تاجيكستان و ازبكستان، در 

 در  جمهوري آروواسي و صربستان و اسلوني و بوسني و مقدونيه،
رواندا و بروندي، و در سومالي و اتيوپي و اريتره به وضوح ديده شده 

بررسي اوضاع سياسي اين آشورها نشان ميدهد، آه . است
تصورات برتري طلبي ملي و زباني و پنداربافي هاي پان ايستي، 
ايدئولوژي مشخص و تاريخي بورژوازي در اين آشورها است آه 

 . ريشه آزمندي آنها در جهت تسلط بر بازارهاي اين مناطق دارد
در پرتو بازنگري مختصر فوق، در اين جا بحث را با ارائه جمع بندي و 

ايران آشوري چند زباني و : ميدهيمنتيجه گيري زيرين خاتمه 
اين مليتها ضمن داشتن . مسكن تاريخي مليتهاي مختلف است

) مانند زبان، فرهنگ، و خلقيات و سرزمين(وجوه اتنيكي متمايز 
وجوه اشتراك آشوري و دولتي و تاريخي ــ سياسي را نيز دارا 
ب ميباشند؛ آه زندگي مشترك آنها در طول تاريخ پر از فراز و نشي

اين مليتهاي مختلف، چه آنهايي آه . ايران را ميسر ساخته است
در اآثريت اند و چه آنها آه در اقليت هستند، چه آنهايي آه بيش از 
دو هزار سال است ساآن ايران اند و چه آنها آه در هزار يا پانصد و 

 از حقوق مادي و در  يا صد سال اخير ساآن ايران شده اند، بايد
فرهنگي ــ از جمله حق تعيين سرنوشت ملي و مسايل ملي و 

 . ــ برخوردار باشند زباني خود 
      -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- -- --- -- --- 

 70جمعيت ايران، بالغ بر (ــ ليست اتنيك ها ــ مليتهاي ايران 1
 ) 1999ميليون نفر در سال 

 )  درصد63(آريايي ها : الف
رس ها، آردها، بلوچ ها، مازندراني ها، گيلكي ها، لرها ــ ــ فا

و تاجيك ها ) پشتوها(بختياري ها، طالشي ها، هزاره ها، افغان ها 
 . . . تات ها و هرزني ها و خلخالي ها و : و غيره

 )  درصد31(ترآان : ب
 آذري ها، ترآمن ها، قشقايي ها، شاهسون ها، تيمورها، ـ ـ

 . . . قجرها و بيات ها و :  و غيرهافشارها، جمشيدي ها،
 )  درصد5(سامي ها : ج

 ــ عرب ها، آسوري ها، عبري ها؛ 
 ) نيم درصد(ارامنه : د
 ) نيم درصد. . . (پاآستاني ها، هندي ها، روس ها و : غيره: ه

           -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- ---- 
 در تبريز، از 1937 متولد سال يونس پارسا بناب، :  توضيح

آغازگران فعاليت آنفدراسيون جهاني دانشجويان ايراني در خارج در 
 ، RIPEH؛ سردبير مجله ي انگليسي زبان 1968 تا 1963سالهاي 
 تا 1976، از سال "بررسي تاريخ اقتصاد سياسي ايران"مجله ي 

 تا 1968از سال ) چاپ آلن" (ميزگرد"؛ از نويسندگان نشريه ي1981
 ساله ي احزاب و سازمانهاي 100تاريخ "؛ و نويسنده ي آتاب 1993

) از انقالب مشروطيت تا انقالب بهمن(جلد اول " سياسي ايران
 تاآنون به عنوان پرفسور 1986يونس پارسابناب، از سال . است 

 Strayerجامعه شناسي سياسي و تاريخ سياسي در دانشگاه 
   دنال دار اشتغتدریسواشنگتن به آار و 

آخرین شماره گاهنامه قبال در نشریه شهروند و نيز  این مقاله  
   . شده است چاپ راه کارگر سياسی –تئوریک 
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 !از فعاالن جنبش کارگری حمايت کنيد  
  کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی 

   تهران در خطر اخراج و پاکسازی هستند
  

وسرانی تهران در شهر محل کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوب
و در خطر اخراج و پاکسازی به سر می " تبعيد"زندگی و کار خود در 

اين دسته از کارگران به پشتيبانی جنبش بين المللی کارگری ! برند
با مطرح کردن وضعيت بسيار دشوار فعاالن کارگری در . نيازمند اند

رگری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در درون جنبش جهانی کا
  جلب حمايت هر چه گسترده تر از آنها اجازه ندهيم که سياست

لطفا . ضدکارگری مقامات مسئول شرکت واحد به پيروزی برسد
پيامهای همبستگی خود يا نامه های اعتراضی تشکلهای بين 

  :اللملی را مستقيمًا به اين آدرس اينترنتی ارسال کنيد
  

com.news@avayekar         
     

توضيحاتی دربارۀ وضعيت فعاالن صنفی و سنديکائی شرکت واحد 
  اتوبوس رانی تهران

   
 دريافت حکم آماده به – 7 منصور ُاسا لو، کارمند منطقۀ        -1

 يک چهارم   و تقليل حقوق دريافتی به1383خدمت به تاريخ اسفند 
  . در آستانۀ اخراج قطعي–) مان هزار تو45000يعنی حدود (
 جابجائی – 9 رانندۀ منطقۀ - موسی پيک يار رازليقی        -2

اجباری در سطح منطقه، قطع اضافه کاري، احضار مکرر و طرح 
  ).از سوی حراست شرکت واحد(پرسشهای بی مورد 

 انتقال – 7 عبداهللا حاجی رومنان، کارگر توقفگاه منطقۀ        -3
، قطع اضافه کاري، جلوگيری از ارتقای شغلی 8نطقۀ اجباری به م

  .ای که قبًال تصويب شده بود
، 3 انتقال اجباری به منطقۀ   - 7 آيت جديدي، کارگر منطقۀ        -4

  .قطع اضافه کاري، جلوگيری از صدور حکم ارتقای شغلي
 انتقال اجباری و – 8منطقۀ ) پزشکيار( علی رفيعي، مددکار        -5

  .محل کارمکرر 
 جابجائی اجباری در – 7زاده حسيني، کارگر منطقۀ    علی        -6

، احضار مکرر و طرح پرسشهای بی مورد 7سطح منطقۀ 
، احضار به کميتۀ انضباطي، قطع اضافه کاري، احضار )حراست(

  ).بدون ابالغ کتبي(جهت بازجوئی به خارج از شرکت واحد 
  .7طقۀ  حسن شهسواري، کارمند من       -7
 انتقال اجباری به - 2 عبدالرضا ترازي، کارگر دفتری منطقۀ        -8

  .، جلوگيری از ارتقای شغلي، قطع اضافه کاري3منطقۀ 
 جابجائی در سطح منطقه، -9 احد فرشي، رانندۀ منطقه        -9

     .قطع اضافه کاري، احضار مکرر و طرح پرسشهای بی مورد
 جابجائی در سطح منطقه، - 6 کارگر منطقۀ  پرويز فرميِن بر،     -10

  .احضار مکرر، تهديد تلفنی در منزل
 - 2منطقۀ ) برق و تاسيسات( ابراهيم مددي، کارگر فنی      -11

، قطع اضافه کاری و جلوگيری از ارتقای 5انتقال اجباری به منطقۀ 
  .شغلي

   
  :توضيحات

ت و تقاضای  همۀ انتقال ها و جابجائی ها بدون درخواس         •
  . صورت گرفته است1383شخصی و در سه ماهۀ آخر سال 

 انتقال های اجباری اکثرًا بدون حکم، ابالغ کتبی و بعضًا با          •
حکم ماموريت و نياز قسمت بوده و در تمام موارد توضيح و توجيه 

در صورت انتقال به منظور . منطقی و قانونی وجود نداشته است
يز قبًال بايد اخطار کتبی و حکم کميتۀ انضباطی تنبيه انضباطی ن

وجود داشته باشد و اصوًال بايد خطای انضباطی و کم کاری صورت 
  . گرفته و اثبات شده باشد

 منطقه 10 شرکت واحد اتوبوسراني، تهران بزرگ را به          •
)work area ( تقسيم نموده) منطقۀ شهرداري22معادل (  
  

  ٢٠٠۵مارس – ١٣٨۴روردين ف                  

 بانه تظاهرات ضد حکومتی مردم در 
  

به دنبال قتل دو تن از مردم شهر بانه در دو روز متوالی توسط 
ماموران حکومت، شهر بانه روز سه شنبه شاهد تظاهرات گسترده 
ضدحکومتی و درگيری های شديد مردم خشمگين و معترض اين 

  .شهر با ماموران حکومت بود
 8به گزارش نمايندگی کومله در خارج از کشور، روز دوشنبه 

از »  نه نور « روستای یردين، ماموران حکومت در نزديکفرو
توابع بانه با تيراندازی به سوی جمال، فرزند صالح حاجی محمد 

از دليل . اهل روستای سپسی کمره وی را به قتل می رسانند
با . منتشر نشده استتيراندازی ماموران به سوی اين فرد گزارشی 

ده و دست به پخش خبر اين جنايت، مردم منطقه خشمگين ش
آن ها موفق می شوند ضارب را دستگير کرده و . اجتماع می زنند

اين گزارش می افزايد روز سه  .به شهر آورده تحويل دادگاه دهند
شنبه نهم فروردين نيز شخص ديگری به نام خالد کوخی اهل 

 راننده ی يک ماشين باری خالی بود، در روستای کوخه مامو که
از توابع بانه هدف تيراندازی ماموران » آرمرده«نزديکی روستای 

مردم محل . جمهوری اسالمی قرار گرفته و به شدت زخمی می شود
وی را به بيمارستان شهر بانه منتقل می کنند اما او بر اثر شدت 

  .جراحات وارده در می گذرد
 روز متوالی، مردم وخبر اين دو جنايت د: يدگزارش مذکور می افزا

.  بانه و مناطق اطراف را به خشم آوردمعترض و ناراضی شهر
روز سه شنبه تعداد زيادی از مردم بانه و اطراف با تجمع اعتراضی 
در نقاط مختلف شهر و نيز راه پيمايی از فلکه ی آزادی تا 

ی و بيمارستان شهر، ضمن شعار دادن عليه جمهوری اسالم
ا و سياست های سرکوبگرانه آن در کردستان، به تعدادی از بانک ه

در جريان اين تظاهرات شيشه های . مراکز دولتی يورش بردند
بانک های ملی، تجارت و مسکن، و همچنين فرمانداری و مقر 
نيروی انتظامی شکسته شد و در سه راه بيمارستان نيز يک 

به هنگام تظاهرات .  گرديددستگاه خودروی نيروی انتظامی واژگون
کرده شدن با مردم خودداری مردم، نيروهای انتظامی از رو در رو 

 نيروهای بنابر آخرين گزارش ها،.و مجبور به ترک منطقه شدند
، به طور گسترده ای در خيابان ها و  رژيم بعد از چندين ساعت

 مکان های آسيب ديده مستقر شده و با تيراندازی هوايی به متفرق
ع وابسته به همچنين گزارش ديگر مناب .کردن مردم اقدام کردند
هزاران نفر از مردم شهر و روستاهاى بانه  :اپوزيسيون حاکی است

ز اهالی منطقه، در برابر بمحض دريافت خبر کشته شدن يکی ا
بيمارستان شهر بانه تجمع کرده و عليه جمهورى اسالمى شعار 

دو ماشين تويوتاى حامل مزدوران در جريان تظاهرات مردم . دادند
رژيم که براى مقابله با تظاهرات مردم خود را به محل رسانده 

ماموران . بودند، از طرف مردم معترض مورد حمله قرار گرفتند
تظاهرات مردم از خيابان بيمارستان شروع و . را ترجيع دادندفرار 

سترش به طرف مقر اصلى نيروی انتظامی واقع در دخانيات سابق گ
مردم در مسير حرکت خود شيشه بانک هاى شهر را . پيدا کرد

شکسته و به مراکز دولتی حمله کردند تظاهرکنندگان وقتى به مقر 
ات سابق رسيدند، اين مقر را اصلى نيروهای حکومت در محل دخاني

سنگ باران کرده، از نردهاى آن باال رفته و عکسهاى خامنه اى، 
ه کرده و عليه حکومت کشيده و آنها را پارخاتمى و خمينى را پايين 

همزمان با اين، جوانان موتور سوار شهر که سر و  .شعار دادند
 پوشانده بودند در هر جاى شهر ماموران حکومت  راصورت خود

 بقيه محالت و خيابان هاى ديگر .را مى ديدند به آنها حمله ميکردند
  .سالمى بودهم شاهد تطاهرت مردم و درگيرى با نيروهاى رژيم ا
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   خشعر تل                        
 
 

     
 
 
 
ل  سا   هميشه ساعتِ  تحويِلِ    

                                   غمگين است 
   هر سال هم 

.              هماره چنين است   
ب  در شادیِ  شکفته ی کاذ  

دم  غمگين و وازده می گر                            
 و مثل احمق ها می خندم 

                  
  در شادیِ  شکفته ی کاذب

گی دچون لحظه های بيه  
وک می شوم                             ُپ  

 و فکر می کنم به تمام پرنده ها 
  آسمانِ  سربی سنگين                    و       

  ها   و ابر                           
 و فکر می کنم به بنفشه 

                کز ره نيامده می ميرد           
 و فکر می کنم

»جانِ  جهان «   به        
   نسان  ا                      

         و قتلعامِ  رويا يش 
  کاذب ی در شادی شکفته

...   آه                                 
 مثلِ  نگاه ماهی قرمز 

  َتنگ ِ    به ُتنگ                        
 ملول و مضطربم

 
  

 هميشه ساعت تحويل سال 
                              غمگين است 

 هر سال هم 
              هماره چنين است 

 چه در واليتِ  بی باغبانِ  گرگ زده 
 چه در سماجتِ  تبعيد 

.                  در ديارِ  غريب         
 

*************************  
  
  

  حسن حسام                 
13 83 اسفند 27                 
  س پاري– 2005 مارس 18          
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   شاهد آليدي قتل ،دآتر شهرام اعظم  
  !  را آاظمي به آانادا پناهنده شد زه   
  

 )  کانادا شهروند ــ  نشريه  (علي شريفيان      
 
 

دآتر شهرام اعظم پزشك بخش اورژانس بيمارستان بقيه اهللا اعظم 
تهران آسي است آه وقتي نخستين بار زهرا آاظمي را پس از 
بازجويي و شكنجه براي انجام مداواي وي در تاريخ بيست و هفتم 

 به اين بيمارستان ميبرند، زهرا آاظمي را به طور 2003جون سال 
 مشروح خود را از معاينه زهرا ست و گزارشآامل معاينه آرده ا

آاظمي آه چهار روز پس از دستگيري اش از زندان اوين به 
 .بيمارستان منتقل شد در پرونده پزشكي وي جاي داده است

دآتر شهرام اعظم با ) 2004(در اوايل ماه نوامبر سال گذشته 
م فرستادن يك پيام الكترونيكي به ما در چند جمله خود را با نا

زدك معرفي آرده و در توضيح مختصري يادآور شد آه او مستعار م
پزشكي است آه در شب تحويل زهرا آاظمي به بيمارستان وي را 
معاينه آرده است و حاال در خارج از آشور به سر ميبرد و از من 
آمك خواسته بود آه او را در ارتباط با استفان هاشمي تنها فرزند 

  دآتر اعظم آه آن زمان در الفاصله باب. زهرا آاظمي قرار دهم
پس از دادن تلفن تماس . استكهلم سوئد به سر ميبرد تماس گرفتم

گفت و گو و تماسهاي تلفني ما شروع شد و همزمان طبيعتا استفان 
هاشمي را هم در جريان وجود دآتر شهرام اعظم در سوئد و اهميت 

 آنار اين در. او به عنوان شاهد آليدي قتل مادرش قرار دادم
پس از . اقدامات سردبير شهروند هم صد البته در جريان قرار گرفت

چند گفت و گوي تلفني با دآتر شهرام اعظم وي تمام جزييات 
. مشاهدات خود را براي من شرح داد آه به آن خواهيم پرداخت

درآن زمان به علت اهميت نقش دآتر اعظم به عنوان يك شاهد 
جزييات دقيق و آامل آنچه بر يتواند از دست اول آه ميتوانست و م

سر زهرا آاظمي آمده پرده بردارد و از آنجا آه وي در سوئد از نظر 
اقامت وضعيت روشني نداشت با صالح و مشورت با سردبير 
شهروند، استفان هاشمي و همينطور وآالي آانادايي پرونده تصميم 

  خروج دآترگرفته شد تا وضعيت دآتر شهرام اعظم ثبات نيابد خبر
اعظم از ايران و اطالعاتي آه درباره قتل زهرا آاظمي دارد مسكوت 

در تمام طول اين مدت يعني از ماه نوامبر تا روز . گذاشته شود
چهارشنبه آه دآتر شهرام اعظم همراه با همسر و دخترش به 
عنوان پناهنده سياسي از سوي آانادا پذيرفته شدند و به مونتريال 

 استفان هاشمي، دآتر شهرام اعظم و اي مكرر بارسيدند تماسه
 . شهرزاد اسدي يكي از اعضاي بنياد زهرا آاظمي برقرار بود

استفان هاشمي و پس از آن جان تري يكي از وآالي پرونده زهرا 
آاظمي به سوئد مسافرت آردند و با تالشهاي خود و همكاري 

تر شهرام مسئوالن سفارت آانادا موفق شدند پناهندگي سياسي دآ
 . عظم و خانواده اش را گرفته و آنها را به آانادا بياورندا

 
  ؟  دآتر شهرام اعظم آيست و چه ميداند

  
دآتر شهرام اعظم در اولين گفت و گوهايي آه با او داشتم خود را 
فارغ التحصيل رشته پزشكي معرفي آرد و گفت آه وي يك پزشك 

ش اورژانس به همين دليل به عنوان پزشك بخ. نظامي است
يمارستان بقيه اهللا اعظم ــ بيمارستاني آه زير نظر سپاه پاسداران ب

دآتر شهرام اعظم در واقع . اداره ميشود ــ مشغول به آار بوده است

اولين پزشكي بوده است آه زهرا آاظمي را به طور آامل در شبي 
 . آه به بيمارستان انتقال يافته معاينه آرده است

 وي را به بيمارستان آوردند گفت آه چه آسانيدر پاسخ پرسش من 
اين قسمت از وظايف پزشكان نيست و آسان ديگري بيماران و 
مجروحاني آه از زندانها به بيمارستان سپاه پاسداران ميآورند 

اما خاطرنشان آرد آه به ياد ميآورد زهرا آاظمي . تحويل ميگيرند
ي آه شلوار توسط يك مامور زن و دو سه مامور ديگر، در حال

زندان به پا و باالپوش خود را به تن داشت و از ناحيه هاي مختلف 
  .به شدت مجروح شده بود، حدود نيمه شب به بيمارستان آورده شد

  

  
  

دآتر اعظم در توضيحات خود به من و همينطور گزارش پزشكي آه 
براي من به وسيله پست الكترونيكي ارسال آرد توضيح داد آه 

ه مغزي شده بود و معلوم بود آه دچار ضرب) ميزهرا آاظ(بيمار 
ضربه اي بر سر وي وارد شده و غير از ناحيه ي سر و پيشاني در 

از او . سراسر بدن وي نيز آثار ضرب و شتم به چشم ميخورد
پرسيدم ظاهرا لباس وي پاره بوده آيا به نظر شما به زهرا آاظمي 

 و ران وي تجاوز شده بود وي گفت با آبودي هاي اطراف شكم
پرسيدم شما فقط .  آه با خشونت به وي تجاوز شده است لوم بودمع

از روي آبودي ها به اين باور رسيده ايد يا زهرا آاظمي را در اين 
مورد هم معاينه آرديد پاسخ داد آه ميدانيد پزشكان مرد بويژه در 
بيمارستاني آه تحت نظر سپاه پاسداران اداره ميشود مجاز نيستند 

ولي پرستاري آه آن شب با من . ان را معاينه آنندلت تناسلي زنآه آ
آار ميكرد زهرا آاظمي را معاينه آرد و با توجه به مشاهدات عيني 
از آبودي هايي آه من ديدم نظرم از لحاظ معاينات باليني آلينيكي 
صددرصد به يقين تبديل شد آه به زهرا آاظمي به طور وحشيانه 

 آه آن شب آشيك بوده است و  اعظم نقل آرددآتر. تجاوز شده است
پس از آنكه زهرا آاظمي را در بخش مراقبتهاي ويژه بستري ميكنند 
با دآتر سعيدي متخصص جراح مغز و اعصاب همان شب دوباره 

 Scanوضعيت بيمار را بررسي ميكند و دآتر سعيدي ابتدا دستور 
اين اقدام زهرا آاظمي را ميدهد اما ) عكسبرداري ويژه از مغز(

دآتر اعظم نقل آرد آه زهرا آاظمي بر . كي ظاهرا انجام نميشودپزش
اثر ضربه اي آه به نظر ميآيد با جسم سختي مثل پاشنه سخت آفش 
يا چنين چيزي بر سر او وارد آمده بود دچار خونريزي مغزي شده 

 جون در واقع نيمه مدهوش و بعد از آن هم در 27بوده است و در 
است و مسئوالن دستگاه امنيتي  به سر ميبرده اغماء آامل

جمهوري اسالمي به دليل آنكه با حادثه غيرمترقبه آه در واقع مرگ 
زهرا آاظمي زير شكنجه بود، روبرو شده بودند آمي وقت خريدند تا 

دآتر اعظم در . تصميم بگيرند آه اين خبر را چگونه منتشر آنند
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مي از  مادر زهرا آاظيكي از گفت و گوهايش خاطرنشان آرد آه
پشت شيشه اتاق مراقبت هاي ويژه اجازه يافت دخترش را ببيند چرا 
آه زهرا آاظمي بر اثر جراحات وارده بويژه ضربه اي آه بر 

 جوالي 11جمجمه اش وارد شده بود عمال مرده بود و تا روز 
ماموران امنيتي رژيم گذاشتند تا زهرا آاظمي به سرم وصل باشد به 

سرم در بدن شخصي آه اينگونه جراحات كه جريان گردش دليل آن
بر وي وارد آمده باشد باعث از بين رفتن نسبتا زياد آبودي هاي 
باقي مانده ميشود و سرانجام روز يازدهم جوالي سرم را قطع آردند 
و اعالم آردند زهرا آاظمي بر اثر خونريزي مغزي درگذشته است، 

 . شته بود از اينها درگذدر حالي آه زهرا آاظمي خيلي پيش
از دآتر اعظم پرسيدم شما با توجه به اينكه پزشك نظامي هستيد 
چرا چنين خطري آرده ايد و به خارج آمده ايد و ماجراي قتل زهرا 

من نميتوانستم دروغهاي "آاظمي را دنبال ميكنيد؟، در پاسخ گفت 
قتل دستگاه امنيتي و دادگستري جمهوري اسالمي را درباره حقايق 

 پيش از اين تحمل آنم و با اينكه مردم به خاطر آنكه ما زهرا آاظمي
لباس نيروهاي انتظامي را به تن داريم نظر خوشي به ما ندارند اما 
حقيقت اين است آه در ميان نيروهاي انتظامي در جمهوري اسالمي 

افق افراد با وجدان بسياري وجود دارند آه با آارهاي رژيم مو
وظيفه انساني خود عمل آنم آه اين نيستند و من خواستم به اين 

حقيقت را به گوش تمام جهان برسانم آه مردم گيتي بدانند در 
 ." جمهوري اسالمي چه ميگذرد

. از وي پرسيدم آيا ميدانيد چه آسي مرتكب اين جنايت شده است
زماني دآتر اعظم در اين مورد اظهار بي اطالعي آرد و گفت من از 

زهرا آاظمي به بيمارستان آورده شد آه جسم ضرب ديده و مجروح 
در جريان اين موضوع قرار گرفتم و از اينكه چه آسي و يا آساني 
اين آار را آرده اند طبيعتا اطالع ندارم گرچه شايعات زيادي در اين 

 .باره بر سر زبانها هست
ه سياسي از دآتر شهرام اعظم آه روز چهارشنبه به عنوان پناهند

 ديروز پنجشنبه همراه با استفان هاشمي به سوئد به آانادا رسيد
اتاوا رفتند تا در يك آنفرانس مطبوعاتي آنچه آه درباره قتل زهرا 

 . آاظمي ميداند را با خبرنگاران رسانه هاي جمعي در ميان بگذارد
ساعت شش و ده دقيقه صبح ديروز وي با من تماس گرفت و از 

 موقع به آنفرانس خبري له داشت آه به اتاوا برود تا بهآنجا آه عج
برسد قرار شد اگر الزم آمد گفت و گوي مفصل تري با وي براي 

 . شهروند داشته باشيم
در گفت و گويم با استفان هاشمي آه پس از اولين تماس هايم با 
دآتر شهرام اعظم صورت گرفت، استفان هاشمي از پيدا شدن اين 

سيار خوشحال شد و اظهار اميدواري آرد آه به اين آليدي ب شاهد 
ترتيب دولت آانادا بتواند گام هاي موثرتري در مورد مجازات 
عامالن و آمران قتل مادرش بردارد و جمهوري اسالمي مجبور 

 . شود پرونده قتل مادرش را جدي بگيرد
در تماسي آه با وآالي آانادايي پرونده قتل زهرا آاظمي داشتم يكي 

 اين وآال، آقاي جان تري آه تازه از مالقات دآتر اعظم از سوئد از
 آليدي بسيار مهمي براي  برگشته بود اظهار داشت دآتر اعظم شاهد

اين پرونده است و اگر به آانادا بيايد ميتواند بسياري از جزييات اين 
 . جنايت را روشن سازد

ن در ميان در روزهاي آينده اطالعاتي آه دآتر اعظم با خبرنگارا
ميگذارد احتماال در شكل گسترده اي در رسانه هاي آانادا و جهان 

 يافت و دوباره مسئله قتل زهرا آاظمي مطرح خواهد  بازتاب خواهد
  . شد و اما اينكه چه نتيجه اي بدهد بايد منتظر شد و ديد
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   روابط عمومی سازمان
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   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
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