
  )ارديبهشت 11(گرامی باد اول ماه مه  
  !روزجهانی همبستگی طبقاتی کارگران 

  
   !کارگران رزمنده ايران 

روز جهانی همبستگی طبقاتی )  اردببهشت 11( اول ماه مه 
  ! کارگران ، بر شما خجسته باد 

 شما سال گذشته را با افتخار و با افزايش تالش تان برای برپايی  
 طبقاتی در ميان خود و با اعالم ابجاد تشکل پايه های همبستگی

های مستقل و ازاد کارگری در پی سالها مبارزه پی گير و بی امان ، 
    .پشت سر گذاشتيد

  2بقيه در صفحه                                           
   ---------------------------------------------------------  
  

  !! مفهوم طبقه آارگراز" عضالنى"درك 
 
 

  کمانگر   آرش                                 
  

شود، اما متاسفانه   آارگرى زياد سخن گفته مى اين روزها از جنبش
معدود افراد و جرياناتى هستند آه در رابطه با فاعل وعامل اين 

 يعنى طبقه آارگر و مفهوم واقعى آن و نيز اثرات تحوالت  جنبش
 ، تعريف و  توگويى آه اين جنبش. صادى برآن، تعمق آنندعظيم اقت

ساختار طبقه آارگر را همچون بسيارى از اصول و مفاهيمى آه 
  ،پندارد  شمرد، بديهى و غيرقابل بحث مى  مى ابدى و مقدس

  4                             بقيه در صفحه 
   -------------------------------------------------------------  

  !عيار نقدهای با
                                                                            
 de.roozbe@freenet.tتقی روزبه           

 
 

 نفر 565يانيه ب"عنوان با  درنوشته ای آقای بيژن حکمت
 را درمورد بيانيه مزبور موضع راه کارگر "ارونقدهای بی عي

                 .خوانده استتحليلی بدون عيار 
  6   بقيه در صفحه                                               

   

  

ايجاد تشكلهاى آزاد  فراخوان آميته پيگيرى
  آارگرى به مناسبت اول مه

  --------------------------    3ص     -----------------------   
برای " سياسی داخل کشورفعالين "   از کارزار 
   مداخله امپرياليستی ، پشتيبانی کنيم  مخالفت با

  ------------------------   10 ص     ---------------------    
احمد مزارعی  : ترجمه           ترهات امپرياليستی   

  11  ص ---------------------------------------------------  
   !رغرش رعد در آسمان بی اب         

  18ص           احمـد زاهـدي لنگرودی           
  

  عليه سرکوب خلق عرب خوزستان و برای 
  13  ص   !  آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم 

   -------------------------------------------------------------  
  "يوسف عزيزی بنی طرف " خالصه ای از مصاحبه 

   13    ص          رسول طرفی به نقل از راديو برابری    
  --------------------------------------------------------------  

  !به احکام اعدام زندانيان سياسی اعتراض کنيم 
            !  کنيم ممانعت اسماعيل محمدی و حجت زمانی از اعدام    

  --------------------------   12    ص   ---------------------  
  

حق تعيين سرنوشت ملي و
  )2(  نظام جهاني سرمايه 

16ص   بناب يونس پارسا

ونها  و سمينارها  در خارج  اخبار آکسي 
  ---------------------------------------  

  بيانيه جمعی از کارگران ايران خودرو 

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی               
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....  گرامی باد اول ماه مه          
  

  
  

ان هم در شرايطی که سرکوب قرون وسطايی رزيم اسالمی 
سرمايه داران ، با بن بست و تسليم اصالح طلبان و نيز به 

سرکوبی که . هاجم نظامی امريکا ، تشديد شده استبهانه ت
سران رزيم اسالمی برای بقای جهنمی نظامی به کار گرفته 
اند که در ان کارگران ناگزير ميشوند تا برای تامين حداقل 

  هزينه های زندگی و سير کردن شکم خانواده شان ، 
فرزندانشان را به حراج بگذارند، چرا که حتی اگر " کليه " 

برابر حداقل دستمزدی که رژيم تعيين نموده دريافت کنند دو 
زيرا که ورشکستگی و . باز در زير خط فقر بسر خواهند برد 

ويرانی اقتصادی و رکود توليد ، اصل اشتغال را برای بيش از 
نيمی از جوانان اين کشور و امنيت شغلی را برای نود در صد 

 فقر و فالکت و اين. انها که شغلی دارند از بين برده است
تاراج عمومی از ان جهت به خدمت گرفته شده است که سران 
رزيم اسالمی و اقا زاده هايشان بتوانند با  بکار گيری قدرت 
و سازماندهی اقتصاد انگلی و داللی به ثروت های افسانه ای 
 .دست يافته و در رده های اول ميلياردرهای جهان قرار گيرند

 شرايط تحمل ناپذير کنونی ، خطر  به اين-در حال حاضر  
نفرت بار تهاجم نظامی امريکا هم افزوده شده است، که بخشا 
از ماجراجويی های رزيم اسالمی ناشی ميشود و معنايی جز 
کشتار عمومی و دهه ها درد و رنج و اوارگی و جنگ  برای 

نه سران .  کارگران و زحمتکشان و مردم ستم ديده ما ندارد
که برای تاراج ثروت های ملی ، مردم رزيم اسالمی 

زحمتکش و ازاديخواه را در ايران به زنجير کشيده اند و نه 
سران رزيم امريکا که به بهانه دمکراسی ، ولی با هدف 

تاراج همين ثروت ها و منابع ملی ما  نقشه تنگ تر کردن  
حلقه اسارت و بندگی ملت های محروم و رنج ديده اين منطقه 

.  می برند، ابايی از جنگ و کشتار عمومی ندارندرا به پيش 
چرا که هر دو سوی اين دو جبهه به اردوی واحدی تعلق 

دارند که در ان چيزی جز ثروت اندوزی و غارت مردم 
  .زحمتکش  حکم نمی راند

ترديدی نيست که کارگران و زحمتکشان ما نفعی در توطيه 
دارند ، چرا شوم جنگی که برای انها تدارک ديده شده است ن

که در هر حال چيزی جز فقر و فالکت بيشتر ، کشتار و 
 . نخواهد شداوارگی و حقارت و درماندگی بيشتر نصيب شان 

ترديدی وجود ندارد که انها به همان ميزان  که مبارزات  
روزمره خود برای يک زندگی شرافتمندانه و انسانی و برای 

می سرمايه بر انها رهايی از فالکت و حقارتی که رزيم اسال
تحميل کرده را گسترش می دهند ، به همان ميزان نيز قادر 
خواهند بود خطر تهاجم نظامی امريکا به بهانه صدور 
دمکراسی و يا دفاع از حقوق اقليت های ملی و يا مذهبی را 

  .کاهش دهند
کارگران و زحمتکشان ايران می توانند و شايستگی انرا دارند 

شت خويش را ، با سازماندهی اتحاد و که حق تعيين سرنو
از هر رنگ و نژاد و ( همبستگی در ميان نيروهای خود 

به کف آورند و جامعه ای مبتنی بر ازادی ) مسلک و مذهبی 
و برابری  و به دور از هر گونه استثمار و تبعيض طبقاتی ، 

  .جنسی و ملی  بنا کنند
کديگر ، در راستای اين هدف بزرگ ،  بيائيم دوش بدوش ي

روز اول ماه مه  ، روز جهانی طبقه کارگر را به روز اتحاد و 
همبستگی  کارگران و زحمتکشان  ايران ، به روز تالش همه 
جانبه برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری ، به روز مبارزه 
برای برخورداری همگان از يک زندگی شرافتمندانه و 

ب و بردگی و انسانی ، به روز اعتراض  به شرايط سرکو
سرمايه و نيز خطر تهاجم نظامی   تبعيض رزيم اسالمی

 .امپرياليستی امريکا  تبديل کنيم 
 

 !زنده باد روز اول ماه مه ،  روز همبستگی جهانی کارگران 
                                

  !   زنده باد برابری! زنده باد ازادی                     
                                                                              

   )راه کارگر(    کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
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ايجاد تشكلهاى آزاد  فراخوان آميته پيگيرى
  مهآارگرى به مناسبت اول

  
   !آارگران

  
اين روز سنت ديرپا و . اول مه روز جهاني آارگر در راه است

جهاني طبقه آارگر براي اعالم اتحاد و همبستگي طبقاتي و 

داري به  روز اعتراض به همه مشقاتي است آه نظام سرمايه

 . توليد آنندگان اصلي ثروت در جامعه تحميل آرده است

با تحميل بي حقوقي مطلق بر داري در ايران نيز  نظام سرمايه

آارگران، هميشه و در عمل از برسميت شناختن اين روز و 

تعطيل رسمي آن خودداري آرده، به آارگران اجازه برپايي 

مراسمهاي مستقل خود را نداده و براي مخدوش آردن اين 

بديهي .  سنت ديرپا و جهاني، آنرا هفته آارگر ناميده است

هاني آارگر است و آارگران در مه روز ج است آه فقط اول

اين روز همچون ديگر نقاط جهان حق دارند با حضور 

ميليوني در خيابانها و برپايي مراسمهاي مستقل ، همدوش با 

آارگران سراسر جهان، آيفر خواست خود را از مشقاتي آه 

اين حق . داري به آنان تحميل آرده، اعالم نمايند نظام سرمايه

 ما همه آارگران شاغل و بيكار، مسلم آارگران است و

هاي آارگري و عموم حقوق بگيران زحمتكش را  فرا  خانواده

ميخوانيم تا با محوريت خواست آزادي بي قيد و شرط ايجاد 

تشكلهاي آارگري، افزايش فوري دستمزدها ، و بر چيده شدن 

قراردادهاي موقت آار، متحدانه به استقبال اين روز  رفته و 

 و اراده خود را  مراسمهاي بزرگ و با شكوه، عزمبا بر پايي 

براي خالصي از وضعيت فالآت باري آه بر طبقه آارگر و 

  . عموم زحمتكشان تحميل شده است به نمايش بگذارند

  
  زنده باد اول مه

آميته پيگيرى ايجاد تشكلهاى آزاد 
  آارگرى در ايران

  

  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   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      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  . ....از" عضالنى "  درك   
  

و حاضر نيست حتى به اندازه يك دهم آار و تعمقى را آه انديشه 
اند  ورزان وفادار به طبقه آارگر در عرصه بين المللى صورت داده

 .نمايد  ايران طرح و دنبال  را در مقياس
شود   اساسى اين است آه آيا آارگر به مزدبگيرانى اطالق مى پرسش
ا مضاف برآن شامل آسى آنند؟ و ي  مى )جسمى " ( يدى" آه آار 
 شود؟ آند نيز مى مى  "فكرى" آه آار 

... يعنى همه آسانى آه فاقد مالكيت بر ابزارهاى توليد، خدمات و 
 نيروى آار يدى و يا فكرى خود  هستند و مطلقا از طريق فروش

ريشه (  اضافى  آنند و از طريق توليد ارزش  مى امرار معاش
 به انباشت سرمايه در ) داران ايهاستثمار آارگر و منبع سود سرم

ترين طبقه  رسانند، جزو آثيرالعده مى  " يارى" نظام آاپيتاليستى 
  .شوند عصر يعنى طبقه آارگر محسوب مى

، نيروهاى يکی دو دهه پيش  همه ما به خاطر داريم آه تا همين 
خواستند پوسترى به مناسبت اول ماه مه  سياسى آشورمان وقتى مى

 آارگرى در نشريه خود ترسيم  و يا طرحى از جنبشمنتشر آنند 
دادند آه بيشتر شبيه  ه مىئنمايند، معموال تصورى از آارگر ارا

تصوير . هاى يونان باستان بود تا يك آارگر عادى هرآول در افسانه
آنها از آارگر، تصوير يك آارگر انقالب تكنولوژيك سوم آه به طور 

تصوير آنها از . برد نبود  مى جسمى و يا فكرى، اقتصاد را پيش
 بود آه در دوران ماقبل سرمايه  "چلنگرى" آارگر بيشتر نماد 
 .آوبيد  آن بر سندان پتك مى دارى و اوان پيدايش

اين آپيه استالينى از مفهوم طبقه آارگر، پرولتاريا را بدل به يك 
اى وظيفه رهايى  نمود آه همچون قهرمانان افسانه قشر آوچك مى

حال آنكه تبيين پايه گذاران سوسياليسم علمى . داشت يت راآل بشر
 با درك عقب مانده و عضالنى   از اساس)  سال پيش150حتى در ( 

 .تفاوت دارد  "آارگر" شيفتگان گفتمان استالينى از تعريف 
" آنند آه   سوال مى براى نمونه در همان زمان از آارل مارآس

دهد آه خواننده،  و او پاسخ مى توان آارگر دانست؟  را مى"خواننده
اگر فقط براى عشق دل خود بخواند نه، اما اگر در يك آاباره بخواند 
يعنى در ازاى عرضه هنر خود از مالك آاباره دستمزد دريافت آند 

 .توان او را يك آارگر پنداشت مى
اين اظهار نظر صريح زمانى مطرح گرديد آه هنوز سرمايه دارى 

 آنونى دست نيازيده بود، واال با وقوع انقالب به ابعاد و پيشرفت
هاى پايانى قرن بيستم و تعميق آن در قرن  تكنولوژيك سوم در دهه

آنونى، يعنى انقالبى آه با اتوماتيزاسيون آامل پروسه توليد، 
روبوتى شدن آارها، آامپيوتريزه شدن امور اقتصادى و اجتماعى، 

ع رسانى، اينترنت و دگرگونى عظيم در سيستم ارتباطات و اطال
توان با قاطعيت بيشترى ازآارگر بودن   ميشوند ، مى غيره مشخص

" و به راستى اگر قرار باشد در اين . سخن گفت مزدبگيران فكرى
، پرولتاريا صرفا به آارگران آارخانجات و  "دهكده جهانى

هايى خطاب شود آه هنوز نيروى بازو، عرق جبين، يقه چرك  رشته
شوند، چگونه  محسوب مى هاى آنها  بسته، ويژگىو دست پينه

 از نيروى آار را آه دايما به مدد رشد علم و  توان اين بخش مى
ترين طبقه  تكنولوژى در حال آوچك شدن هستند، آماآان آثيرالعده

جهانى ارزيابى آنيم و حكومت منبعث از اراده طبقاتى آنها را، نه 
براى اجتناب از چنين ! اريم؟حكومت اقليت بلكه حكومت اآثريت بپند

 :اى، الزم است حول چند نكته آليدى توافق آنيم قرائت محدود آننده

آارگر مزدبگير صرفا به آارگر يدى خالصه نشود و آار فكرى  - 1
 اضافى و  را نيز همچون آار جسمى، داراى قابليت توليد ارزش

 .تصاحب آن توسط صاحبان سرمايه بدانيم
اى آه بنيان گذاران سوسياليم علمى   همان شيوهطبقه آارگر به - 2

يعنى همه آنها آه بخاطر جبر . تعريف آرده اند، تبيين شوند
. گردند  فروشند و استثمار مى  نيروى آار خود را مى،اقتصادى

اى آه درآمدهايى باال  بنابراين تنها آن مديران و ماموران عاليرتبه
ازه آافى، سرمايه انباشت آنند دهد به اند دارند آه به آنها اجازه مى
 . مستثنى شوند، تا از سود آن بهره برند

پرولتاريا به آارگران مولد محدود نشود بلكه شامل همه  - 3
مزدبگيران غير توليدى نيز گردد آه تحت شرايط بند دو قرار 

 .گيرند مى
از طبقه آارگر مزدى، تعريفى عينى، نه ذهنى ارايه شود، يعنى  - 4

  . ندانند اش آن را منوط به سطح آگاهىموجوديت 
 

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

آند آه مزدبگيرانى آه به  پارامتر اول، روى اين حقيقت پافشارى مى
هاى فكرى خود بهره  حاى استفاده از نيروى بازو از مهارت

جويند و يا حجم آار فيزيكى آنان نسبت به حجم بكار گيرى  مى
ها،  معلمين، تكنسين: ماغى آنها ناچيز است نظيرنيروى د

پرستاران، آارمندان، پزشكان فاقد مطب، مهندسين حقوق بگير فاقد 
 هم  مارآس. شوند موسسه و غيره نيز جزو طبقه آارگر محسوب مى

"  و هم در اثر اقتصادى ديگر خود به نام "آاپيتال" در جلد اول 
. دهد  اعتقاد را بازتاب مىاين " اضافى هايى درباره ارزش تئورى

مانيفست "  چاپ انگليسى جزوه   نيز در زير نويس فردريك انگلس
   صرف از طريق فروش عدم مالكيت ابزار توليد و امرار معاش " 

 .داند نيروى آار را مبناى تعريف آارگر مى
پارامتر دوم سعى دارد بر اين نكته بكوبد آه در تعريف طبقه نبايد به 

ضرورت آار فيزيكى، داشتن دستان پينه : ساختگى نظيرمعيارهاى 
بسته، نوع شغل، آيسه پول و يا نقشى آه در سازمان اجتماعى آار 

قرائت  در اين رابطه بايد گفت آه اين فقط . دارند متوسل شد
مائويى نبوده و نيست آه به تعاريف من درآوردى فوق  -استالينى

ليرغم اينكه در برخى آثار شود، بلكه لنين نيز ع الذآر متوسل مى
ها و  نظير مهندسين، تكنسين( هايى از مزدبگيران فكرى  خود بخش

" با عنوان ( را جزو طبقه آارگر   ) آارمندان دفترى آارخانجات
 ارزيابى نمود ولى در يكى ديگر از جزوات خود  " )آارگر يقه سفيد

گران، سه براى تعريف طبقه و از جمله آار  "ابتكار عظيم" به نام 
اى آه فرد با ابزار توليد و چگونگى  رابطه - 1: شرط قايل شده

نقشى آه فرد در سازمان اجتماعى آار ايفا  - 2مالكيت آن دارد 
   از درآمد جامعه به خود اختصاص سهمى آه شخص - 3آند و  مى
"  چپ با تفسير افراطى اين تزها، مدال توليد  بعدها جنبش. دهد مى

را به سينه زد و براى نمونه معلمين را آه  "  جديدخرده بورژوازى
  فاقد سرمايه هستند و صرفا از طريق حقوق ناچيز خود امرار معاش

آنند، با تكيه بر آار فكرى آنها و اينكه مثل آارگر صنعتى،  مى
نقشى آه در " ريزند،بدليل  نمى  "عرق" آشاورزى و ساختمانى 
اى آه   اتوآشيده به خاطر لباس دارند و البد "سازمان اجتماعى آار

دامنه اين .  خرده بورژوا ناميدند)االن بايد بگئيم داشنتد ( دارند
اى حتى بخشى از   رفت آه پاره تا بدانجا پيش " عضالنى" تفسير 
 را  ) آءوزان نظير داشنجويان و دانش( هاى اجتماعى فاقد شغل  اليه

 !! نمودندارزيابى "خرده بورژوازى جديد" تحت آاتاگورى 
" و اما پارامتر سوم در دستگاه تحليلى پيروان درك 

  از طبقه آارگر آه خصوصا اآنون در دوره جوالن  "غيرعضالنى
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  ...از  " عضالنى "  درك         
  

 خدمات از اهميت به سزايى  آامپيوترها و رشد سرسام آور بخش
 شامل برخوردار است اشاره به اين نكته است آه پرولتاريا صرفا

 خدمات غيرتوليدى  نيست بلكه شامل مزدبگيران بخش آارگران مولد
هاى اخير به نحوه  خصوصا آه در دهه. شود نيز مى و ادارى
 . از اقتصاد افزوده شده است اى بر وزن اين بخش گسترده

 از آل 1989براى نمونه طبق آمار سازمان ملل حتى در سال 
 65 حدود   توليدى و در عوض  مليون در بخش20نيروى آار آمريكا 

در آلمان طى فاصله سى .  خدمات فعاليت داشتند ميليون نفر د ربخش
هاى مختلف   سهم نيروى آار در بخش1980 تا 1950سال يعنى از 

 درصد 5 درصد به 22آشاورزى از : اند اقتصاد بدين شرح بوده
بازرگانى و حمل و نقل _  درصد باقى ماند45صنعت در حد ثابت _
 ردصد 32 درصد به 17 خدمات از   درصد و بخش18 به 16ز ا

بينيد در شرايط سقوط نيروى آار در  چنانكه مى.  يافت افزايش
آشاورزى و ثبات سهم آن در صنعت، سهم نيروى آار شاغل در 

 اکنون اين ميزان در . يافته است  برابر افزايش2خدمات به حدود 
 .هزاره سوم به مراتب بيشتر شده است 

براى نمونه . همين تحول در اآثر آشورهاى جهان نيز رخ داده است
   ايران، تنها آمتر از يك ميليون نفر در بخشی ميليوين70از جمعيت 

اشتغال دارند، تازه  ) هاى ده نفر به باال آارگاه (معادن و صنايع 
نيمى از اين آارخانجات نيز به دليل بحران اقتصادى آشور، در حال 

امل هستند و اگر قرار باشد طبقه آارگر به همين قشر ورشكستگى آ
 انقالب اجتماعى" آوچك تنزل داده شود، معلوم نيست امر 

 .را چه نيرويى عمدتا سازمان خواهد داد " پرولتاريا  
و باالخره پارامتر چهارم در صدد اثبات اين نكته است آه از طبقه 

هنى، اين بدان بايست تعريفى عينى ارايه شود و نه ذ آارگر مى
  اش معناست آه موجوديت و هويت ان را منوط به سطح آگاهى

مزد بگير صرف نظر از اينكه خود را آارگر بداند يا نداند ويا . نكنيم
نسبت به مناسبات سرمايه دارى موضع انتقادى داشته باشد يا نه، 

هاى اقتصادى  شود چون تعريف طبقه را از مولفه آارگر محسوب مى
آنند بنابراين جنسيت، مليت، ذهنيت و درجه آگاهى   مىاستنتاج

 .سياسى تاثيرى بر چگونگى تعريف طبقه آارگر ندارند
است  " ماهيچه ساالری  " بنابراين تنها از طريق فاصله گيرى از

توان آماآان اين حقيقت را به اثبات رساند آه طبقه آارگر  آه مى
حكومت منبعث از آن ترين طبقه اجتماعى و انقالب و  آثيرالعده

بيانگر اراده اآثريت عظيم اما محرومى است آه در مصاف با بهره 
هاى خود را  آشى و سود پرستى نظام سرمايه، چيزى جز زنجيره

  .ندارند آه از دست دهند
        ----------------------------------------  
  

 : منابع
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 مارآس
 ريك الين رايتا_   - ، تاريخ و رهايى  تحليل طبقاتى - 5
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 نوشته بيژن رضايی  از مارآسيزم  پس مارآس" نقدى بر آتاب   - 7

 مرتضى محيط  -" 
 

 بيانيه جمعي از آارگران ايران خودرو 
 
 

 همكاران گرامي و دوستان آارگر
 

اني آارگر روز يكشنبه يازده اردبهشت ماه روز اول ماه مه روز جه
است اين روز براي گرامي داشت ياد آار گران آشته شده و 
اعتراض عليه جهان سرمايه داري در سراسر دنيا و منجمله در 

 آشورايران تعطيل مي باشد 
دولت ايران در اثر مبارزات آارگران مجبور شده است رسمآ روز آارگر 

 را تعطيل اعالم آند 
 در اآثر واحدهاي توليد ولي عمال جنين چيزي وجود ندارد و

و اگر .آارفرمايان آارگران را وادار مي آنند آه در سرآار حاضر شوند 
آسي در سرآار حاضر نشود با هزاران مسله روبرو خواهد مي 

 شود آه آمترين آن اخراج مي باشد 
دوستان و همكاران گرامي در شرآت ما نيز هر سال روز آارگر را به 

هانه رسيدن به اهداف توليد آار اعالم بهانه هاي مختلف و به ب
ميكنند و امسال نيز خبرهاي رسيده حاآي از اين است آه شرآت 
ما .تعطيلي روز آارگر را لغو وسه شيفت آاري اعالم خواهند آرد

آارگران ايران خودرو اعالم مي آنيم آارگران ايران خودرو آه 
اند ولي تعطيالت و حتي جمعه را به نوعي در سر آار حاضر شده 

 . مي خواهند روز آار گر تعطيل باشند
 

 دوستان آارگر 
 

روز آارگر تعطيل است اين حق قانوني ماست آه اين روز تعطيل 
باشيم اگر امروز شرآت در مراسم هاي آارگري جرم است 
راهپيمائي در صف مستقل غير قانوني اعالم مي شود ولي 

. را آار اعالم آندتعطيلي آه جرم نيست و آسي حق ندارد اين روز 
اگر مديران شرآت اين روز را آار اعالم آنند ما با آن به شدت مقابله 
خواهيم آرد و حتي اگر شده به تمام سازمانهاي مدافع آارگري 

 ..روز آارگر بايد تعطيل باشد.شكايت خواهيم آرد 
 

 همكاران گرامي و دوستان آارگر
 

حد باشيم حتي اگر روز دوستان آارگر اگر ما باهم باشيم اگر ما مت
آارگر را آار هم اعالم آنندما در سرآار حاضر نشويم هيچكسي 

 دوستان . نمي تواند اين روزآار اعالم آند
روز يكشنبه روز جهاني آارگراست روز آارگر روز اتحاد و همبستگي 

ما آارگران ايران خودرويكبار ديگر همه باهم . آارگران مي باشد
با تمام آارگران ايران به عنوان اعتراض به متحد و آگاه و همراه 
عليه آارهاي موقت و عليه شرآتهاي .نابرابري دستمزدها 

 .پيمانكاري در سر آار حاضر نخواهيم شد
ما آار گران ايران خودرو براي همستگي با آارگران سراسر جهان 
جهت اعتراض به بي عدالتيها عليه فقروبيكاري و براي گرامي 

 .شدگان آارگر اين روز تعطيل خواهيم آردداشت ياد آشته 
 

 زنده باد اول ماه مي روز جهاني آارگر
 

 زنده باد همبستگي آارگران
 
 

 -جمعي از آار گران ايران خودرو
 

 چهارم اردبهشت هشتادو چهار
 

IKCOKAR@YAHOO.COM 
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  .... عيار    نقدهای  با              
  
  

طالعيه خود، بيانيه مزبور را بدليل نادیده گرفتن شاخص راه کارگر درا
های عمده دمکراتيکی چون اصل جدائی دین ازدولت،عدم طرح 
قاطع شکل جمهوری دربرابرنظام حاکم  و سلطنتی و نيز مداخله 

اجتماعی اکثریت بزرگ مردم  خارجی،عدم طرح مطالبات اقتصادی و
ای تحت ستم، وهم مزدوحقوق بگير،برابری جنسی وبرابری ملت ه

چنين بدليل نگاه به باالئی که درسرتاسربيانيه موج می زند وخود را 
درمخاطب قراردادن حاکميت انحصاری و بکارگيری عبارات کشدار و 
دومنظوره نشان می هد،فاقد حداقل های دمکراتيک دانسته 

البته معيارهای فوق،هم چنان که ازپيش معلوم بود،باب طبع .بود
  بنابراین الزم است به بينيم که عيارهای. قرارنگرفتآقای حکمت 

بااین مقدمه روشن است که . ناب باب طبع ایشان کدام هاهستند
وازقضا . ماقصد آن نداریم که او را متقابال به بی عياری متهم کنيم

با اذعان به وجود آن ها قصد داریم که مکثی حول معيارهای ایشان 
کرد که آقای بيژن حکمت انکار نمی توان .داشته باشيم

ازدیربازجزومعدود کسانی بوده اند که دارای معيارهای محکم و 
جاافتاده ای بوده وانصافا درطول بيش ازدودهه حيات جمهوری 

بعنوان مثال . اسالمی کمتردچارتردید و سستی شده اند
ایشان نسبت به جمهوری اسالمی و تالش "اتحاد و انتقاد"مشی

 ناب ازدل آن، هنوزکه هنوزاست حتی پس برای استخراج جمهوری
حتی . ازخرابی بصره، نتوانسته دستخوش گزند گردش روزگارگردد

این روزها که مد آب دریا چنان باال آمده که بسياری را جاکن کرده و 
بحکم قانون بقاء به موج سواری کشانده،باید تصدیق کرد که هدف 

تا همراهی با ایشان ازاین موج سواری اساسا کنترل موج است 
عالوه براین، طبق ضرب المثلی که می گوید آش آنقدرشوربود  . آن

که خان هم فهميد،ایشان درنوشته خودعليرغم حمایت مطلق قبال 
 نفر،ناچارگردید ضمن 565اعالم شده خود و جماعتشان ازبيانيه

اذعان به شوری آش ورفع و رجوع کردن پاره ای ازاشکاالت آن، به 
ازجمله این تالش ها می توان به موارد .نيه بشتابدنجات کليت بيا
  :زیراشاره کرد

عدم سوء استفاده " اذعان به بيرون زدن دم خروس عبارت- الف
او می گوید، این عبارت ازصراحت ". غيرمردمی ازقانون اساسی

توصيف "شجاعت و صراحت کم نظير"بيانيه ای که قبال با (بيانيه
تفاهم وتداعی استراتژی قرائت می کاهد و باعث سوء !) شده بود

  .دمکراتيک ازقانون اساسی می گردد
ولی عبارت کشدارفوق،نه  تنها عبارت کشدار بيانيه است و نه 

درواقع این . ازروی سهو وشلختگی درمتن گنجانده شده است
عبارت یکی ازرکن های  بيانيه را تشکيل می دهد که اگر شما آن 

والبته آقای حکمت هم تنها . ه ایدرابردارید، ساختارش را بهم ریخت
اما .قصدش پنهان کردن دم خروس است و نه بهم زدن ساختاربيانيه

اعتراف ضمنی و ناخواسته آقای حکمت درمورد زبان الکن و بس 
چنان . محافظه کارانه بيانيه  فقط به عبارت فوق محدود نمی شود

يت باید درشرایط علنی فعال"که درجای دیگری ازمقاله خود می گوید
این که چه نسبتی بين  زبان ". به زبان نشانه ها سخن گفت

به "و" صراحت گوئی و جسارت بی نظير" ازیکسو و" اشاره ها"
ازسوی "چالش طلبيدن مستقيم حاکميت توسط این بيانيه

اما پاسخ ایشان هرچه . دیگروجود دارد را باید ازخود ایشان پرسيد
بان بيانيه  درمقایسه با باشد یک چيزمسلم است وآن این که ز

ادبيات سياسی هم اکنون موجود درداخل کشور،بسيارمحافظه 
کم " نمی توان آنرا -کارانه تنظيم شده و باهيچ طرفندی

  .عنوان کرد" نظيردرصراحت و شجاعت
 درانتقاددیگر راه کارگربه بيانيه مبنی بربی اعتنائی به جنبش -ب

برای استقراردمکراسی های اعتراضی بعنوان عامل تعيين کننده 
وگردن نهادن "که آن روی سکه دخيل بستن به تمکين

حکومتگران به خواست مردم است،آقای حکمت می گوید "نهائی
گرچه دربياینه ازچگونگی شکل گيری رأی و  اراده ملی سخن "

نمی رود،اما باتوجه به دیدگاه اکثر امضاء کنندگان می توان 

که این  اراده از راه جنبش های خردپسندانه به این نتيجه رسيد 
  "!سياسی و اجتماعی مردم شکل خواهد گرفت

چنان که مالحظه می کنيد شاهکار طرفندگری آقای حکمت 
  !درعبارت فوق باوج خود می رسد

اراده ملی بوسيله جنبش "که سرانجام زمانی طرح این پرسش
چه ربطی به "های سياسی واجتماعی مردم شکل خواهد گرفت

ولی اگرخواسته . ارد، البته پرسشی آزاردهنده  استبيانيه د
باشيم بسهم خود کمکی بایشان دریافتن پاسخ کرده باشيم ،باید 

تنظيم شده وفن "نشانه ها"گفت ازآنجا که این بيانيه با اتکاء به فن 
یعنی علم باطن خوانی افراد و "تأویل و تفسير"مزبور نيازمند علم 

 آشنائی به رشته تخصصی اشخاص است که خود آن نيازمند
دارد؛ بنابراین اگر با استفاده " علم خردپسند"پيچيده تری بنام 

ازعلوم وفنون فوق نقبی به قلب ها وباطن های  تک تک امضاء 
کنندگان بزنيد خواهيد دید،وخردپسندانه، که روزی روزگاری اراده 

  !  ملی ازدل جنبش های اعتراضی بيرون خواهد زد
ندهای فوق برای پوشاندن گودال های پرنشدنی اما صرفنظرازطرف

بيانيه،الزم است نگاهی به عيارهای آقای حکمت بياندازیم که که 
  .بدون پرداختن به آن هيچ نگفته ایم

  
  معيار اول 

  به عنوان معياری جامع ومانع"حقوق بشر"و" جمهوری"کشف 
ع ایشان درانتقاد راه گارکرنسبت به عدم صراحت بيانيه دردفاع قاط

ازجمهوری بعنوان شکل نظام آلترناتيو دربرابر جمهوری اسالمی و 
سلطنت،باحواله دادن ما به سخنان کسانی چون بهزادنبوی وتاج 

اگر کسی به صحنه سياسی ایران "زاده وآرمين می گوید
نظربياندازد معلوم می شود که جمهوری واقعی متضمن هم 

اما ".  سلطنتمرزبندی قاطع با جمهوری اسالمی است و هم با
  :بگذارید به بينيم که این ادعا تاچه حد با واقعيت تطابق دارد

خود آقای حکمت و گروه ایشان بيش ازدودهه . جای دوری نرویم-
است که جمهوری خواهند و نام گروهشان نيزمزین به جمهوری 

مگرآن که خودایشان ادعا کنند ازنوع (ازنوع واقعيش بوده است
ااین همه این کلمه هرگز باعت نشده تا ب).واقعيش نبوده است

با جمهوری "اتحاد وانتقاد"ایشان درطی این مدت معتقد به مشی
" جمهوری"اسالمی و مدافع شکوفاندن جمهوری واقعی ازدل 

جمهوری "بنابراین نسبت. موجود وازنوع اسالمی اش نباشند
و جمهوری اسالمی درادبيات سياسی ایشان " واقعی

  .  پوشيده نيستوهمفکرانشان برکسی
عالوه برآن،کيست که نداند درميان طيف های گوناگون جمهوری -

خواهان سوای کسانی چون خودایشان،جمهوری خواهانی هم 
وجود دارند که درجستجوی ائتالف با سلطنت طلبان 

ودیگرانی هم وجود دارند که خواهان سرنگونی نظام حاکم .هستند
ی آن و مرزبندی قاطع با واستقراریک جمهوری الئيک و عرفی بجا

بنابراین نمی توان ادعای ایشان را درمورد . نظام سلطنت هستند
ووجود یک برداشت و " جمهوری واقعی"بدیهی انگاشتن معنای

درک یکسانی ازآن درجامعه سياسی مشخص خودمان جدی 
باورها  وعملکرد خود ایشان درطی تمامی این مدت، مهم . گرفت

به ما کمک می کنند که به خروس پنهان ترین قرائنی هستند که 
  .شده درزیرقبای مال بياندیشيم تابه  قسم حضرت عباس او

اضافه براین خود متن بيانيه عالما و عامدا با مخاطب قراردادن -
انحصارطلبان وبسنده کردن به تغييردرساختار قدرت و عدم سوء 
با (استفاده از قانون اساسی موجود وگردن نهادن نهائی

به اراده ملی را، راهبرد خود ) ظرگرفتن ایستگاه های واسطدرن
و نسبت آن با " جمهوری واقعی"بنابراین معنای .عنوان کرده است

ودرهمين رابطه  . جمهوری اسالمی نيزدرنزد آنان روشن است
فعاليت انتخاباتی ابراهيم یزدی ونهضت آزادی که  خودازتنظيم 

د، نمونه خوبی برای دکده کنننده گان وحاميان مهم بيانيه هستن
نمونه ای که عليرغم مطرح . کردن راهبرد مندرج دربيانيه می باشد

 باسکوت حکمت آميزخود،  شدن آن دربيانيه راه کارگر، آقای حکمت
ازکنارآن رد شده واین درحالی است که برای نوازش بيشتر راه 

آن ساليان پيش " انتقاد ازخود"کارگرحتی فراموش نکرده اند که از
  .2*بهره نگيرند

،ایشان به کشف بزرگ دیگری "جمهوری واقعی"عالوبرکشف معنای
  نائل آمده اند که به لحاظ ره " فوت و فن بيانيه نویسی"هم درباره 
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گشائی،سزاواراست قبل ازآنکه دیگران بفکرثبت آن به اسم خود 
  شگرد حواله دادن به حقوق بشر :  ثبت شودبيفتند، به نام ایشان

گشودن لينک آن دربيانيه ها برای جبران ناگفته ها و کم و کسری  و
با چنين کشفی است که ایشان موفق به یافتن جواب !. های آن

دندان شکنی به انتقادهای راه کارگردرمورد فقدان حداقل های 
کميته مرکزی دمکراتيک دربيانيه شده  و تعجب می کند که چگونه 

راه کارگردرنقد خود به این نکته پيش پاافتاده و بدیهی توجه نکرده 
واگرراه کارگراندکی وفقط اندکی بيشترتوجه می کرد، برایش . است

روشن می شد که همه آن مطالبات بنحو احسن و فصيحی درمتن 
بی تردید پاسخ دندان !منشورحقوق بشر گنجانده شده است

مات،جزتحسين حریف و اذعان - رکت کيششکن فوق بعنوان یک ح
دراینجا ما فقط . به غفلت خود،واکنش دیگری نمی تواند برانگيزد

  :می توانيم به برخی ازدست آوردهای این کشف بزرگ بپردازیم
 الزم است که همه گروه ها و سازمان ها،ازاین پس کليه - الف

را که چ.منشورها و اسناد برنامه ای خود را به سطل آشغال بریزند
دوران تحليل مشخص ازشرایط مشخص وطرح مطالبات وشعارهای 
مشخص دربرابرحکومت های استبدادی مشخص به پایان رسيده 

چرا که منشور حقوق بشر ازده ها سال پيش مطالبات آنان . است
را بهترازخود آنان فرموله کرده وپنجاه  سال است که بجفا دارد خاک 

  .می خورد
ای بين المللی پس ازجمع آوری این گونه الزم است که نهاده-ب

وهم چنين (برنامه ها و منشورهای گوناگون به تعداد جمعيت ایران 
مبادرت کنند که همه مردم "انجيل حقوق بشر"به نشر) جهان

بتوانند شب وروز آنرا همراه خود داشته و با ورق زدن و خواندن و 
ه و شهر و ازبرکردن آن به مطالبات همه جانبه خود اعم ازمحل
باین ترتيب .کشور و جهانی که درآن بسرمی برند، یکجا آشنا گردند

جهان "به مقام " مملکت وندی"آن ها می توانند،ازمحدوده های تنگ
  .ارتقاء یابند" وندی

ازدیگرمزایای این کشف عظيم آنست که کليه فعالين سياسی - ج
واپوزیسيون بویژه درکشورهای استبدادی ازپيگردهای پليسی 

چراکه عموم دولت های جهان و ازجمله . درامان امان خواهند ماند
دولت های مستبدی مثل جمهوری اسالمی که خود ازامضاء 
کنندگان منشورحقوق بشرند،بعيد است که بخواهند یا بتوانند 

 دستگير و - که سربه ميليون ها می زند-حامالن این دفترچه را
يت سياسی بسوی باین ترتيب هزینه های فعال.زندانی کنند

صفرميل کرده وهمه می توانند بدون هيچ گونه نگرانی بيانيه 
  .صادرکرده و فعاليت سياسی داشته باشند

اما ازآنجا که همه احاد مردم هم چون آقای حکمت فراست و 
حضورذهنی الزم درباره منشورحقوق بشر راندارند تا به محض 

 به کلمه آن شنيدن ویا دیدن اسم آن بطورشرطی وخودکار کلمه
درمقابل چشمانشان رژه برود وازميان آن ها موادی را که درانطباق 
با وضعيت اشان قرار دارد یافته و کانونی نمایند و بعنوان شعارهای 
عمده برای سازماندهی مبارزاتشان مورد بهره برداری قراردهند، 
پيشنهاد می شود که ایشان برای متبحر شدن مردم، یک  دوره 

رده درمورد فوت و فن استفاده از منشورحقوق بشر آموزش فش
  .برگزارکنند

  
  براندازی مخالفت  با:معيار دوم

اهميت بيانيه نه درنو آوری بلکه دراجماع "ایشان اضافه می کنندکه
برسرگفتمانی است که بتدریج درجامعه فرادستی می یابد 

  ." ودرتقابل با براندازی و خود اصالح گری حکومت قرارمی گيرد
وادار به اصالح "به مرحله " خود اصالح گری"البته جهش ازمرحله 

چرا که اگرمرحله نخست درانطباق . را نباید دست کم گرفت" گری
با گفتمان اصالح طلبان دولتی بود که آوای مرگش را نه فقط مردم 
درانتخابات شوراهای اسالمی شهروروستا و مجلس هفتم 

رگش صحه گذاشت،مرحله دوم سردادند بلکه حتی حجاریان نيزبرم
را باید درانطباق با گفتمان اصالح طلبان بيرون ازحاکميت دانست که 

که بقول خود .  نفره مانيفست آن را تشکيل می دهد565بيانيه 
جان مایه آن بشما " تمکين"آقای حکمت مشی وادارکردن رژیم به 

  .رمی آید

  بازسازی دمکراتيک نظام سرمایه داری : معيارسوم
رآزادیخواهی که هدفش بازسازی دمکراتيک نظام سياسی ه"

سرمایه داری درميهن ماست، دمکراسی را وسيله ای برای شکل 
گيری گروه های اجتماعی و حل متمدنانه تعارض عمومی می داند 

  .". که ازمنافع وبينش های متفاوت برميخزد
چنانکه مالحظه می شود،درمعيارسوم آقای حکمت بازسازی نظام 

ایه داری،آزادیخواهی خوانده شده و دمکراسی نيزنه به معنای سرم
حق حاکميت مردم برسرنوشت خود بلکه بعنوان وسيله ای برای 

  .آشتی طبقات گوناگون تعریف می شود
  معنای اتحاد:معيارچهارم

ایشان پس ازواریزکردن دست آوردهای مبارزات دمکراتيک درطی 
دمکراتهای " بلوکبيست سال گذشته درسراسر گيتی به حساب

، یعنی همان مدافعان بازسازی "لييرال و سوسياليست ها
لييرال دمکرات ها و " دمکراتيک نظام سرمایه داری،اتحاد

را به عنوان الگوی مورد نظر خود مطرح کرده وبا "سوسياليست ها
مباهات استدالل می کند که راه کارگر درپی شکل گرفتن چنين 

  .اتحادی نيست
ح ایشان برسانيم که نيازی به صرف این همه انرژی  باید به اطال

چرا که وی وهرکس دیگر . برای اثبات یک چنين واقعيت بدیهی نبود
بسهولت می توانستند و می توانند با مراجعه به برنامه وادبيات 
سياسی راه کارگربه روشنی سياست ائتالفی سازمان و مخالفت 

مطابق سياست . دریابدقاطع آن با بلوک مورد نظر آقای حکمت را
اعالم شده راه کارگر،اتحادها و ائتالف های این سازمان  درراستای 

 قرارداشته و -ونه بازسازی سرمایه داری-استراتژی سوسياليستی
بهمن دليل ائتالف وهمکاری آن با نيروهای غيرسوسياليست 
تا -ومدافعان نظام سرمایه داری همواره ازخصلت موقتی وتاکتيکی

 - که این نيروها برای مطالبات دمکراتيک مبارزه کنندآنجائی 
راه کارگر هيچ وقت به انقالب دومرحله ای  . برخورداراست

ازهمين امروز برای "باورنداشته و مبارزات خود را تنها درراستای
بنابراین متأسفانه کشف ایشان . تعریف کرده است" سوسياليسم

  .ددراین مورد نمی تواند نوآورانه محسوب گرد
  

بسرآمدن دوران مبارزات طبقاتی وضد سرمایه  :معيارپنجم
  داری

" پرولتاريای انقالبی"درجهانی که بايد با ذره بين به دنبال"
گشت،معلوم نيست چگونه شبح يک مبارزه طبقاتی ضد سرمايه 

واضافه " بروز می کند؟" عمق مطالبات مردم ايران"داری ناگهان در
 يادآوردوران تلخی است که راديکاليسم بيانيه راه کارگر"می کند که 

چپ بدون بدون کمترين زمينه طبقاتی، در سر سودای انقالبی 
اجتماعي داشت و پرچم مبارزه با ليبراليسم را برافرشته 

خوشبختانه آن دوران بسر آمده است، ديگر کاالی راديکاليسم .بود
عگيری ضد ليبرال در ميان نسل جوان خريداری ندارد و اين گونه موض

  ."ها بيشتر به باستانشناسی چپ ايران تعلق دارد
البته ازکسی که هنوزهم منکرخواست مردم ایران برای برانداری 
حکومت جمهوری اسالمی است،ودربرابر آن ایستادگی می 
کند،وازکسی که دوران مبارزات طبقاتی را پایان یافته می 

يليونی داند،عجيب نيست که هم درسطح جهانی منکر مبارزات م
. جنبش های ضدسرمایه داری بشود وهم درسطح داخل کشور

دربينش آقای حکمت، شکاف های گسترده ای که دریک سوی آن 
وچندین ( ميليون نفر به روایت رسمی واززبان وزیردولتی 8تنها 

 سنت درآمد روزانه گذران می 33با ) برابرآن به روایت غيررسمی
شدنی بخش های گوناگون مزد و کنند ونيز مبارزات پيوسته و قطع ن

  .حقوق بگيران، مبارزه طبقاتی بحساب نمی آید
 عالوه برنظریه پردازان وابسته به شرکتهای  

پست "و "پست مارکسيست ها"ازقبيل چندمليتی،هستندکسانی
ئی که پيروزی سرمایه داری بربلوک شرق را پایان "مدرنيست ها

دعيند که نظام سرمایه تاریخ و پایان مبارزه طبقاتی انگاشته وم
داری چنان سلطه ای بهم زده است که هم چون هوا ونورآفتاب به 
پيش نيازبشرتبدیل شده و چالش های پيشاروی آن دیگر ازجنس 

اما غافل ازآن که جهانی سازی .مبارزه طبقاتی محسوب نمی شود
بشيوه کنونی اوال جزجلوه ای ازسياست امپریالستی برای بلعيدن 

ئی کردن همه مناسبات بشری نيست و ثانيا جزجهانی جهان و کاال
کردن تضادهای درونی وآشتی ناپذیرخود دروسعتی  به فراخنای 

  باین اعتبار مبارزات طبقاتی قرن گذشته را باید پيش .گيتی نيست
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اگربتوان چيزی بعنوان .تاریخ مبارزات طبقاتی کنونی بشمار آورد
پایان تاریخ به زبان آورد،آنگاه باید گفت که این سيستم سرمایه 

خود گام می " پایان تاریخ"داری است که با جهانی کردن خود، به 
  .نهد

  :بيانيه راه کارگر با عبارت زیر به پایان ميرسد
شعارهای نان،آزادی،برابری درميان دانشجویان به مثابه گفتمان "

(  جنبش های اجتماعی گوناگونمتفاوتی ازگفتمان فوق و وجود
، )بویژه جنبش کارگری، جنبش زنان وجنبش اقليتهای تحت ستم

بسترمناسبی برای مدافعان راستين دمکراسی برای شکل دادن به 
یک راهکار دمکراتيک، رزمنده، رهائی بخش و متکی برخود مردم 

برای باليدن و نيرومندترشدن این .زحمتکش فراهم می نماید
  ."ام توان خویش را بکارگيریم گفتمان، تم

آقای حکمت با برانگيخته شدن ازطرح گفتمانی متمایز با گفتمانی 
 نفره آمده و تصویر روشن تری ازآن را درپنج 565که دربيانيه 

مشخصه ای که درنوشته ایشان آمده مالحظه کردیم،به انکار چنين 
ن تمایزی پراخته و مدعی می شود که کجای این مطالبات گفتما

البته درمورد کسی که منکروجود مبارزه طبقاتی . جدیدی است
شده و باورمندان به آن را باستان شناس می نامد،عجيب نيست 
که شعارنان، آزادی وبرابری را شعاری در خدمت بازسازی نظام 

بااین وجود اگرآقای .سرمایه داری وآشتی طبقاتی عنوان کند
بری،برابری درنان حکمت مدعی است که شعارنان،آزادی وبرا

- وبرابری درآزادی وبرابری درهمه حوزه های سياسی،واقتصادی
اجتماعی درچهارچوب معيارهای ایشان می گنجد، بسيار خوب،این 

یک اقدام سمبليک هم ! حمایت عملی پيشکش:گوی و این ميدان
نقدا ایشان می توانند برای صحت . برای روشدن دست کافی است

تفاق حاميان و هم نظران خود،یک اطالعيه ادعای خودهمين فردا با
حمایتی دردفاع ازشعارنان آزادی وبرابری صادرکنند،تامعلوم شودکه 
ادعای فوق تاچه حد مصرف پلميکی دارد و تاچه اندازه باید آن را 

برای نگارنده پيشاپيش محرز است که اقدام به چنين . جدی گرفت
ای ایشان بر-حتی درحد همان تبليغ دراعالميه ها-کاری

با این همه، بربخيل . وهمراهانشان درحکم انتحارسياسی است
  ! لعنت

   
  نتيجه گيری استراتژیک

اعالميه کميته :"وباألخره باید به یافته دیگرآقای حکمت اشاره کرد
مرکزی درعين حال دربرگيرنده يک نتيجه گيری سياسی 
 واستراتژيک در باره طيف های گوناگون بورژوازی و فعالين و

راه کارگر، به اين نتيجه می رسد . است" روشنفکران متعلق به آن
که فعاالن سياسی و روشنفکران بورژوا دست از دمکراسی 

  .".خواهی کشيده اند و يا آماده دست کشيدن از آنند
نتيجه گيری فوق برمبنای عبارت زیر ازبيانيه راه کارگر 

 می توان آنبا هيچ طرفندی و هيچ  منبت کاری ن:"...استواراست
این که نحله های . ناميد" سند دمکراسی) "  نفره را565بيانيه (را

عليرغم برخی ادعاهایشان درمبارزه " جمهوری خواهی"مختلف 
عليه استبداد حاکم دریک نقطه به هم ميرسند و یا دقيق تر آنکه 

بهم " مدعی جمهوری خواهی"بگوئيم حول سازش کارترین بخش 
 ازحکومت مذهبی دل کنده و نه ازکل بخشی که نه( رسند  می

گرچه تأسف انگيزاست اما چندان )  سياسی موجود-نظام حقوقی
چرا که طيف های گوناگون بورژوازی و . غيرمنتظره نبوده و نيست

فعالين و روشنفکران متعلق به آن درشرایطی که عمق مطالبات 
 اصل "باعزیمت از مردم ارچهارچوب مقرروموردنظرآنها فراترمی رود،

آمادگی آن را دارند که پرچم ادعائی دمکراسی " کمترین تکان
تنها برای تهی " دمکراسی"سياسی، را برزمين افکنده و ازشعار 

  ."کردن آن سود جویند
عبارت فوق دربرگيرنده هم یک حکم کلی و هم یک قضاوت 

تا آنجا که به حکم کلی . مشخص درمورد رویدادی معين است
 دمکراسی سياسی سخن به ادعائیپرچم برمی گردد ،اوال از

که البته بين این دو .ميان آمده ونه از پرچم دموکراسی سياسی
راه کارگرهرگزبراین نظرنبوده که گویا تااین .تفاوت مهمی وجود دارد

لحظه پرچم دمکراسی سياسی دردست طيف هائی از بورژوازی 

ثانيا . ستقرارداشته است که ازحاال به بعد آن را برزمين افکنده ا
برای افکندن پرچم ادعائی دموکراسی سياسی سخن آمادگی از

به ميان آورده که خود مشروط به عواملی چون تعميق مطالبات 
بدیهی است که بين . وعزیمت ازاصل کمترین تکان شده است

مفهوم آمادگی برای افکندن با مفهوم افکنده شدن نيزتفاوت وجود 
  3.*دارد

آمادگی برای افکندن -ضافه کنيم که حکم فوقالبته درهمين جاباید ا
 درمورد خود ایشان و همفکران وی اصال - پرچم دمکراسی ادعائی
و معلوم نيست که بچه علتی ایشان حکم . نمی تواند صادق باشد

چرا که بيست و پنج سال .فوق را بخود گرفته وبرانگيخته شده اند
اد و حمایت ایشان ازیک نظام استبدادی برپایه مشی اتح

انتقاد،دفاع ازموازین پنج گانه مطرح شده درباال،ودرحالی که ایشان 
باورداشتند " خود اصالح گری رژیم"وهمراهان ایشان تادیروز به 

دخيل بسته اند، به "وادارکردن رژیم به خوداصالح گری"وحاالهم به 
معنای آن است که این پرچم  بيست و پنچ سال پيش برزمين 

زاین رو افکندن پرچم  درموردایشان و همراهان ا. افکنده شده بود
ایشان فاقد موضوعيت بوده و الزم است که سوء تفاهم بوجود آمده 

  .برطرف شود
عالوه براین،تا آن جاکه به موضع گيری دربرابر بيانيه تهی ازموازین 

نفربرمی گردد،حمایت و هم زبانی نحله های 565دمکراتيک 
ای کاش که .يت قابل تأملی بودازآن واقع"جمهوری خواهی"مختلف

ولی اگرتداوم پيدکند،بی تردید . چنين رویکردی تداوم نداشته باشد
یعنی پشت کردن به همان مطالباتی ( جزافکندن پرچم دمکراسی
وازقضا هدف .چه معنائی خواهد داشت؟) که ادعایش را می کنند

اصلی آقای حکمت هم ازدست بردن به قلم،که بندرت صورت می 
هيچ نيست جزتثبيت غنيمت بدست آمده و به اصطالح نرم گيرد،

ساختن هرچه بيشتررقبای جمهوری خواه،برای کشاندن آن ها به 
البته خود آقای حکمت ". اتحاد جمهوری خواهان"زیرسقف گفتمان 

ازدیرباز به خوبی با مواضع راه کارگر آشنا بوده وبنابراین کشفيات 
هدف اصلی . زگی داشته باشدوی الاقل برای خودوی نمی تواند تا

. ازکشفيات مزبور به اصطالح منزوی ساختن راه کارگر است
سازمان راه کارگر به موازات مبارزه برای سوسياليسم به عنوان 
وظيفه عمده خود،ازهرگام مبارزه عملی برای آزادی های سياسی 
و مطالبات دمکراتيک توسط روشنفکران وفعالين بورژوا وهمه فعالين 

وسياليست وهمکاری حول مطالبات مشخص دمکراتيک با آن غيرس
ها استقبال کرده و بنوبه خود این نيروها را تشویق به مبارزه هرچه 
پيگيرتر برای دمکراسی،برای جمهوری،برای سرنگونی نظام 
حاکم،عليه هرنوع نظام موروثی و مسلکی و عليه آپارتاید جنسی 

ليت های موجود وپذیرش حق تعيين سرنوشت وبرابری همه م
ودرست همين پافشاری است که بساط آقای . درایران می کند

سياسی برای چانه -حکمت را درمورد تشکيل یک بلوک طبقاتی
زنی با حاکميت کنونی و بازسازی نظام سرمایه داری مورد تهدید 

    . قرار داده  و وی را برمی آشوبد
                                                                 

   2005 آوریل 24
  
   -------------------------------------------------  

  : زیرنویسها 
  
  نيوز گویا  و درج شده درسایت عصرنو-1*
  
درمورد " اتحاد جمهوری خواهان ایران"البته اعالميه اخير-2*

انتخابات نهم ریاست جمهوری می تواند گشاینده رازسربه 
دراین .ان درمورد کاندیداتوری ابراهيم یزدی باشدمهرسکوت ایش

اعالميه که درسایت های اینترنتی ایران امروز و اخباررروزهم 
منتشرشد، تشکل مزبور با طرح شعار آزادی انتخابات و بهره گيری 
ازفرصت ها،شرکت مشروط درانتخابات را مطرح ساخته و 

مشترک درخواست توافق نيروهای اپوزیسيون حول یک کاندید 
کسانی که سيررویدادها را تعقيب .ومستقل را مطرح ساخته است

می کنند، به خوبی می دانند که این کاندید مشترک وصاحب 
واین البته درستی تحليل .صالحيت کسی جزابراهيم یزدی نيست

 نفره به عنوان مانيفست انتخاباتی اصالح 565ما درمورد بيانيه 
  .د قرار می دهدطلبان خارج ازحکومت رامورد تأیي
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  .... عيار نقدهای  با            
  
  
ازجمله هنرهای آقای حکمت،یکی هم این است که فکر می کند -

ازآن "سنت انتقاد ازخود سازمان ما"می تواند با ضعف تلقی کردن 
سازمان "انتقاد ازخود"درواقع.بسود پهن کردن بساط خودسودجوید
ه و انتقادمورد نظرایشان هم ما دراین مورد قدمت پانزده ساله داشت

انتقادی است که درادامه انتقاد مزبورصورت گرفته وحاوی 
درخواست بازگشت آن دسته ازرفقائی بود که به برنامه و مبانی 

عالوه برآن سازمان ما ازجمله نخستين .سازمان ما باورداشتند
سازمان های چپی است که ازبيش ازپانزده سال قبل با به 

فراکسيون،وسپس برقراری سهميه زنان درکميته رسميت شناختن 
مرکزی ودیگرنهادی مرکزی، وبرخی اصالحات برنامه ای و ساختاری 
دیگر،گام های مهمی را دردمکراتيزه کردن ساختار تشکيالتی خود 

هرجا "انتقادازخود"بی تردید سازمان ما هم چنان برسنت . برداشت
که خود حتی دارای بگذارکسانی .که الزم باشد،ادامه خواهد داد

سابقه یک انتقاد واقعی ازگذشته وعملکرد خود نيستند،سنت 
ما را نشانه ضعف تلقی کرده و به خيال خود به بهره " انتقاد ازخود"

  .برداری از آن به پردازند
اقتصادی -ازنظرما دمکراسی سياسی و دمکراسی اجتماعی-3*

ار رفته دوبخش جدانشدنی یک دمکراسی همه جانبه وفراگير بشم
وطبقه بزرگ وپرشمار مزدوحقوق بگيران به عنوان نيروی محرکه 

  .  بشمار می رود- درهردوبعد آن–آن،برپا کننده وپرچم دار دمکراسی 
 که هنوز - درجوامع سرمایه داری دارای حکومت های استبدادی

-دمکراسی سياسی بعنوان یک مشکل حل نشده وجود دارد
قه بورژوازی وجود دارند که معموال بخش ها والیه هائی ازطب

. درمبارزه برای دمکراسی سياسی درصف اپوزیسيون قرارمی گيرند
اجتماعی نظام - اما از آنجا که آنها خود بخشی ازبافت اقتصادی

حاکم وساختارمدنی مرتبط با آن را تشکيل می دهند، الجرم فاقد 
ظرفيت طبقاتی الزم برای مبارزه پيگيربرای دموکراسی که متضمن 

آن ها ازدمکراسی تاجائی .تغييرمناسبات اجتماعی است،هستند
دفاع می کنند که خطری متوجه کل نظام طبقاتی که به آن تعلق 

بهمين دليل با دمکراسی به معنای حق حاکميت . دارند نشود
واقعی مردم که مستلزم فرایافت آن به دمکراسی مشارکتی است 

ه تزلزل آميزخویش عليه وبدین رو به موازات مبارز. سخت هراسانند
استبداد،همواره آمادگی خویش را برای چانه زنی درباال و سازش 

واقعيت فوق چنان بدیهی می . بااستبداد حاکم اعالم می دارند
نماید که حتی آقای حکمت درمقاله خود ناپرهيزی کرده ودرجائی 

آری قابل تصوراست و درتاريخ ديده ايم که در يک :"می نویسد
مايه داری استبدادی، گرايش های دمکراتيک بورژوايی در جامعه سر

برابر طبقه ای انقالبی که در آستانه تصرف قدرت است و کل نظام 
سرمايه داری را تهديد می کند، دست از دمکراسی خواهی بردارند 

ولی چنين وضعيتی با واقعيت امروز . و به دامان استبداد پناه برند
  "رد؟ايران و جهان چه ارتباطی دا

مشکل آقای حکمت درنيافتن رابطه فوق،چنان که درهمين نوشته 
مشاهده کردیم،آن است که درک خاصی ازعيارهای دموکراسی 

دارند که " دست برداشتن ازدمکراسی خواهی"والجرم معنای 
مطابق آن بيست وپنج سال حمایت ایشان ازاستبدادجمهوری 

  .شمول آن نمی شود نفره م565اسالمی و یا نگاه موجود دربيانيه 
   والبته فقدان ظرفيت الزم برای حمل پرچم دمکراسی سياسی 
به معنای فقدان ظرفيت معينی درميان الیه های فوق برای مبارزه 

درجوامع بورژوائی،تا آن جا که .درجهت دموکراسی سياسی نيست
به الیه های ميانی و پائينی طبقه بورژوازی برمی گردد،غالبا تحت 

زون الیه های فوقانی بورژوازی و تحت تأثير قطب بندی فشارروزاف
های طبقات اصلی جامعه برای حفظ موقعيت ومنافع خود ناگزیرند 

  . که برای پاره ای ازمطالبات معين ودمکراتيک  مبارزه کنند
  
  

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

   فراخوان شرکت در راهپيمايی       

  ه مه در پاريس اول ما            
  

  ، روزهمبستگی جهانی  گرامی باد اول ماه مه
  .کارگران و زحمتکشان

  
بمناسبت اول ماه مه، روز همبستگی کارگران و زحمتکشان، 
همگام با تشکلهای کارگری، احزاب، سازمانها و انجمن های 

  خوانيم  فرا ميفرانسوی و ديگر مليتها، همه ايرانيان آزاده را
  

  کارگران و زحمتکشان سراسر جهاندر همبستگی با 
در دفاع از مطالبات کارگران و زحمتکشان ايران، خصوصا 

 حق تشکل مستقل آنان
 در حمايت از مبارزات مردم ايران برای آزادی و دمکراسی

در افشای سياستهای کارگر ستيز وضددمکراتيک جمهوری 
 اسالمی ايران در دفاع از سرمايه

 
  .ت نماينددر راهپيمايی اين روز شرک

  
  

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران
  زنده باد آزادی      زنده باد سوسياليسم

  
    پاريس-کميته ايرانی برگزاری راهپيمايی اول ماه مه

  
  

  ٢٠٠۵ يکشنبه اول مه ١۴ /٣٠ساعت: زمان   
  

  (REPUBLIQUE)ميدان جمهوری  :             مکان 
 (Voltaire)ولتر                      جنب بلوار 
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" فعالين سياسی داخل کشور" از کارزار 
    برای مخالفت با  مداخله امپرياليستی ، 

  !پشتيبانی کنيم  
  

 تن از فعالين سياسی چپ ، آزادیخواه و 700بيش از 
ضد امپریاليست داخل کشور با صدور بيانيه ای ، 
ضمن عطف توجه به شرایط سياسی حساس ایران 

 ضرورت تقویت پيکار مردم ایران برای دست و تاکيد بر
یابی به آزادی ، نسبت به مداخله کشورهای 
امپریاليستی در امور ایران و بویژه تهاجم امریکا به 

  .کشورمان هشدار داده اند 
مردم ايران در دو دهه " : در بخشی از این بيانيه آمده 

به گذشته، بيشترين بها را برای آسب آزادی پرداخته اند و 
، قتل های 60 و 50، آشتارهای دهه  رغم صدمات فراوان

برای ... زنجيره ای، سرکوبی کارگران، زحمتکشان و زنان و
بدست آوردن حقوق انسانی خود هيچ گاه از پای ننشسته 

با اين همه، هر گونه مداخله نيروهای خارجی و قوای . اند
 نظامی امپرياليستی را، آه با مطامع خاص گسترش مناطق

در پایان این  " .نفوذ خود صورت می گيرد، محكوم می آنند
مردم ايران آه خاطرات  " :بيانيه هم تاکيد شده که 

 مرداد و مسائل ايران آنترا را از ياد نبرده اند، 28آودتای 
بخوبی می دانند آه چگونه راه آزادی و حاآميت خود را از 

حمايت از مردم ايران ضمن  .ميان مشكالت پيش رو باز آنند
جنبش ضد جنگ، دوستی و همياری همه ملت ها و آزادی 

و . خواهان سراسر جهان را برای آسب آزادی خواستارند
 .دخالت دولت های متجاوز را در اين زمينه محكوم می آنند

 "  
سازمان ما ضمن حمایت از این کمپين ضد 
امپریاليستی فعالين ترقيخواه داخل کشور ، از همه 

 دمکرات و مستقل ایران و جهان نيروهای چپ ،
دعوت ميکند که ضمن گسترش حمایت خود از 
مبارزات اکثریت ستمکش جامعه برای دستيابی به 
آزادی و برابری و برای بزیرکشيدن رژیم اسالمی 
سرمایه ، به کارزار مخالفت با مداخالت امپریاليسم 

 از –جهانی به سرکرده گی امریکا در سراسر جهان 
 بپيوندند و با صدایی رسا اعالم دارند که – جمله ایران

رهایی مردم ایران تنها از طریق مبارزات و انقالب 
عادالنه خود آنها امکان پذیر است و هيچ قدرت 
خارجی ، آزادی را از طریق مداخالت نظامی ، 
سياسی و اقتصادی خود برای زحمتکشان کشورمان 

رابر آن باید قاطعانه در ب. به ارمغان نخواهد آورد 
بخش از اپوزیسيون راست و بورژوایی ایران که 
خواستار جلب مداخله امریکا در امور کشورمان و 
تکرار سناریوهای افغانستان و عراق در ایران هستند 
، ایستاد و شعار مخالفت با هر نوع مداخله خارجی  

و در واقع دفاع از استقالل و حق تعيين سرنوشت ( 
" را در کنار شعار ) شان مردم کشورمان بدست خود

به پرچم جنبشهای اجتماعی " نان ، آزادی ، برابری 
  .تبدیل نمود 

سازمان ما اعتقاد دارد که مبارزه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی و تالش برای استقرار دمکراسی و 
عدالت اجتماعی در ایران  از مبارزه با هر گونه 

 خواه نظامی و خواه( مداخله امپریاليستی 
عملکرد  دولتهای . جدایی ناپذیر است ) غيرنظامی 

امریکا و نهادهای کليدی آن همچون سازمان سيا و 
پنتاگون ، در تاریخ کشور ما و دیگر کشورهای جهان ، 
نشان داده که نه تنها حامی دمکراسی و عدالت 
نبوده ، بلکه نقش به سزایی در حمایت از چند 

 بویژه –ی جهان دوجين رژیمهای ارتجاعی و استبداد
  .  داشته است –خاورميانه 

از این رو نميتوان  خود را یک دمکرات واقعی دانست 
، اما از مبارزه با امپریاليسم خودداری ورزید و بدتر از 
آن ، یکی از عاملين اصلی سيه روزی اکثریت مردم 

  .جهان را ناجی ملل تحت ستم پنداشت 
  
  

  ی اسالمی سرنگون باد جمهور                
            زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم 

  
  
  ) راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
  
  

   2005 آوریل  28 – 1384 اردیبهشت 8               
  
  

              
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  =مناظره سياسی =  

  رياست جمهورى" خاباتانت"ان در آستانه راي

 اآبر شالگونى و مليحه محمدى،
  حميد نوذرى

 ١٩ ساعت ٢٠٠۵ مای ۶جمعه : زمان

کانون پناهندگان سياسی  : مکان
   برلن-ايرانی
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  ترهات امپرياليستی      
  

Imperial Hubris  
 

  واشنگتن پريسيز : انتشارات
    احمد مزارعی، ترجمه خالصه کتاب از سايت الجزيره

  
بجرات ميتوان گفت که این کتاب تا کنون در نوع خود بسيار 
جسورانه نوشته شده است انتقادات این کتاب در  ّرد سياستهای 
جاری آمریکا در زمينه سياسی، اقتصادی، امنيتی و نظامی جورج 

جورج بوش در زمينه های خشونت  و بوش ميباشد، سياستهای 
مباززه با تروریسم و سایر تهدیدهائی که آمریکا با آن روبروست 

  .شدیدًا مورد انتقاد قرار گرفته است 
و سایر ارگانهای " سيا " نویسنده کتاب خود از مسئوالن عاليترتبه 

مبارزه با تروریسم بوده و تجربيات فراوانی در این زمينه ها داشته 
اّما .  همين موفقيت وی بر اهميت کتاب بسيار افزوده است و

آنچنانکه پيداست شرط انتشار کتاب اینگونه بوده که وی نباید نام 
  .خود را روی کتاب بنویسد

  
  تنفر از سياستهای آمریکا

  
امروز دیگر نميتوان باین اتهامات بی پایه و کليشه ای منتسبث شد 

 آمریکا مخالفند که از زندگی باین  دليل با" تروریستها" که گویا 
خوب آنها حسد ميورزند و یا اینکه آنان مرگ کورکورانه را دوست 

علت نيستند بلکه معلول " تروریستها" ميدارند، باید گفت که 
اینان نتيجه . شرایط خاصی هستند که آنها را بوجود آورد

سياستهای شکست خورده آمریکا ميباشد که کينه و دشمنی را 
جهانيان متراکم نموده و امروز آنجه را که دیروز کاسته درو در ميان 
  .ميکند

جهانيان ما را بعنوان یک ملت، شيوه زندگی ما و سياست داخلی 
ما را که از دموکراسی برخوردار است انکار نميکنند و دليل آن اینکه 
. هزاران نفر از سراسر جهان خواستار مهاجرت به آمریکا ميباشند

تنفر ملتها است سياست خارجی است و نه اوضاع آنچه که مورد 
  . داخلی آمریکا

چگونه ما توقع داریم اعراب و مسلمانان سياست کورکورانه حمایت 
ما را از اسرائيل و تجاوزات این کشور به فلسطينيها را فراموش 
کنند، چگونه ما ميخواهيم مليونها عرب ، حمایت نامحدود ما را از 

د خودشان که چون شمشير بر روی حکومتهای فاسد و مستب
گردنشان قرار دارد فراموش کنند، با همه اینها آیا ممکن است آنان 
شعارهای دروغين ما از دموکراسی و حقوق بشر را باور کنند؟ 
چگونه توقع داریم که مليونها عرب ساکت باشند در حاليکه ما هر 

خشونت منفذی را برای اعتراض بر روی آنان بسته ایم ، اگر به 
  نگرانيد باید چه کنند؟

  
  جهل سياست آمریکا نسبت به دیگران 

  
من به هيچ عنوان عمل بن الدن را تبرئه نميکنم اّما این انتقاد 
شدید را به رهبران آمریکا دارم که آنان با همه امکاناتی که در 
اختيار داشتند نخواستند آن آتش زیر خاکستر را ببينندو یا به درجه 

ت وال اباليگری دچار بودند که حّتی مصالح کشور خودر ا  ای از خباث
نيز زیر پا گذاشتند، بر این بجز نام ماجراجوئی و دهن کجی 

  .سياسی نسبت بمسائل بين المللی چه ميتوان نام نهاد
چه ال باليگری یا ماجرا جوئی و دهن کجی هر چه را که نام بگذاریم 

آمریکا نتيجه سياست غلطی " ترهات دیوانه وار امپریاليستی " این 
است که از دهه های زیادی  بر روی هم انباشته شده و امروز 
  . بعنوان سياست و عقلّيت آمریکا در صحنه بين المللی عمل ميکند

این عقّليت و سياست آمریکا اینگونه است که آمریکا آقای جهانيان 
یرا است و امکان آن را دارد که بهر کاری که بخواهد دست بزند، ز

این . برای همگان است " خير  و آزادی و دموکراسی" هدفش 
عقليت ، آمریکا را وادار نموده تا با دولتهای مستبد و فاسد هم 

پيمان شود، نظامات دموکراتيک را در جهان سرنگون و بابسياری از 
سازمانهای دموکراتيک و آزادیخواه، به مبارزه بر خيزد، سازمانهائی 

  . رار دموکراسی در کشورهای خود بودندکه خواستارا استق
تفکری درميان دولتمردان و غالب مردم آمرکا رسوخ پيدا کرده که 
گویا مصالح آمریکا همان مصالح سایر ملت ها و دولتهای جهان 
است و هر آن کس با این تفکر به مخالفت بر خيزد، حسود، 

  .تروریست و یا اینکه از فهم درست فرهنگی مسئله عاجز است 
  

  چگونه انتقام بگيریم ، نه اینگه چگونه بفهميم 
  

بهنگام حادثه یازدهم سپتامبر و اینکه چگونه و چه کسانی ورود و 
تدارکات آنان را تسهيل نمودند و بدون تحقيق این موضوع فهم از 
نظر امنيتی که چرا اینان بما حمله کرده و چه آبشخوری تغذیه 

بر عقل همگان تحميل کرد که فکری ميشدند ، این سئوال خود را 
وقتی پاسخ سریع و آسانی مطرح شد . چگونه از آنان انتقام بگيریم

که به افغانستان حمله کنيم و مرکز اصلی القاعده را در آنجا 
  .نابودکنيم، بسادگی پذیرفته شد مورد اعتراض قرار نگرفت

سهولت در امر سوکوب افغانستان بوش را تشویق نمود تا به عراق 
ز حمله کند و بپندارد که عملی سهل و ساده است ، در صورتيکه ني

تهاجم به افغانستان و عراق هيچکدام پيروزی جنگی بحساب 
ما آثاری . نميآیند و لذاجای افتخاری برای دولت و ملت آمریکا ندارد 

از پيروزی را بجز در سخنرانيهای بوش و اطرافيانش مبنی بر اینکه 
قاعده در افغانستان و صدام و دو فرزندانش توانسته اند سازمان ال

  . در عراق را کشتند و نابود کرده اند،  چيز دیگری نمی بينيم
آنچه آنان بما نميگویند در مورد وجود بيش از یکصد و پنجاه هزار 
نوجوان دختر و پسر سر بازان آمریکائی در عراق و افغانستان است 

جبران ناپذیری را بر جامعه و قتل و کشار روزانه آنان که خسارتهای 
  . آمریکا وارد ميکند

" گاو مقدسی" مهم تر از همه آمریکا و امنّيت این کشور بمثابه 
شدکه باید بخاطرش دو جنگ براه انداخت که در نتيجه امنيت آمریکا 

امروز شهروند . را بيش از هر زمان دیگر مورد تهدید قرار داده است 
از دو نوع تروریسم معمولی و آمریکائی بطور دائم در وحشت 

این وحشت بجائی رسيده که هراز چند . تروریسم اتمی بسر ميبرد
روز از شهروندان دعوت ميشود که تا برای حفط خود ماسکهای 
مخصوص خریداری کرده، غذا ومایحتاج اوليه را تخزین کنند، منازل 
خود را مجهز به حفاظ ضد تروریستی کنند،  آنچنانکه گویا 

امروزه شهروندان . ستها در پشت دروازه شهر سنگر گرفته اندتروری
آمریکائی آن تفکر سابق را که در مورد سایر ملتها مبنی بر اینکه 
آنان بدنبال شيوه زندگی آمریکائی هستند، ندارند بلکه ملتهای 
جهان را مخالف و بعضًا تروریست می پندارند برای بسياری از مردم 

هوم مانده و طریقه تحليلی درستی ندارند آمریکا این موضوع نامف
که چگونه عده ای نوجوان مسلمان برای کشتن دیگران خود را به 

  .قتل ميرسانند
لذا آنان اینگونه تحليل می کنند که این نوجوانان در اثر تلقين 
رهبرانشان یا حسودند و یا بدنبال  جمع ثروت و روی آوری به مصرف 

ه بوسيله دستگاهها تبليغاتی حشيش و این چنين تبليغاتی ک
  . آمریکا به مردم تلقين شده است 

وقتی تحليل علمی از عمق ظلم و استبداد وفشاری که بر مليونها 
عرب و مسلمان وارد شده در دست نباشد وقتی حاکمان فاسد از 
درون و دولت آمریکا از برون به سرکوب مليونها انسان ميپردازند، از 

این ميان وجود ندارد نتيجه آن خواهد شد که آنسو روشنگری نيز در 
مردم آمریکا چنين فکر کنند که حسادت و حشيش موجب تهاجم به 

  .آمریکا شده است 
  

  شکست و نااميدی در افغانستان و عراق
  

وز نشده بلکه دچار دولت آمریکا در افغانستان و عراق نه تنها پير
  . تنگنائی است که به نتایج شومی منجر خواهد شد

در . تسلط آمریکا در این دو کشور با قدرت آهن و آتش است 
افغانستان آقای کرزای فقط در کابل حکومت می کند و آنهم 
باحمایت هزاران سرباز آمریکائی و افراد شرکتهای خصوصی 

  . گسترده افغانستان نداردامنيتی، وی هيچگونه تسلطی بر مناطق 
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مناطقی که همچنان تحت نفوذ طالبان و یا سایر جریانات ضد 
آمریکا نتوانست از تجربه روسيه در افغانستان . دولتی هستند 

بياموزد، مناطقی همچون ایران ترکمنستان، تاجيکستان، 
گی تحت تسلط در آورد، دليل آشکار اوزبکستان را نميشود بساد

این سياست غلط اینکه هزاران سرباز آمریکائی در افغانستان 
  . نتوانسته اند حداقل امنّيت را در این کشور بر قرار کنند

در . سرنوشت آمریکا درافغانستان بهتر از روسيه سابق نخواهد بود
های مورد عراق نيز باید گفت که مرزهای باز این کشور و کينه 

انباشته شده مردم کشورهای اطراف عراق، آمریکا را آرام نخواهند 
اصوًال استقرار آمریکا در عراق در مصلحت کشورهای . گذاشت

همسایه عراق نيست ، لذا ترکيه، ایران، سوریه و عربستان ميدانند 
که به مجرد استقرار آمریکا نوبت آنان خواهد رسيد و بهمين 

تلف در بر هم زدن سياستهای آمریکا در مناسبت آنان با شکال مخ
عراق ميکوشند و این کشو ررا در عراق با شکست روبرو خواهند 

  .ساخت 
از نظر داخلی عراق، نه فقط با گل و و شيرینی از آمریکائيها 
استقبال نکردند بلکه یک مقاومت نيرومند بسيار سریع در صحنه 

 دروغين ظاهر شد که تحت هيچ شرایطی حاضر نيست ادعاهای
آمریکا را مبنی بر آزادی و دموکراسی بپذیرد، آنان بخوبی سياست 
آتش و آهن و اشغال و غارت کشور خود را بتوسط آمریکا شاهدند، 
بویژه اینکه آمریکا برای اداره کشور عراق از فاسدترین عناصر عراقی 

باید به اوضاع روسا کننده ای که آمریکا با آن . استفاده کرده است 
یکم دروغ بزرگ وجود اسلحه کشتار جمعی . رو شده اشاره کرد روب

که امروزه همه جهانيان از آن آگاهند، دوم شکست بزرگ آمریکا در 
برقرار ّحد اقل امنّيت و تامينات زندگی برای مليونها انسان شهروند 
عراق، انحالل ارتش و سایر سازمانهای کشوری و موجب هرج و 

اجعه مفتحضانه زندان ابوغریب و مرج عظيم شدن در عراق، ف
بسياری چيزهای دیگر عليرغم همه اینها دولت آمریکا همچنان به 
تحقير مسلمانان و اعراب ادامه ميدهد و جهانيان را هم در این 

حتی یک مسئول آمریکا از این همه . زمينه ببازی گرفته است 
  .افتضاهات نه عذر خواهی کرده و نه استعفا داده است 

يجه این سياستها آمریکاهرروزه  دشمنان بيشتری برای خود در نت
خلق ميکند عليرغم اینکه آنان فکر ميکنند دوستانشان بيشتر است 

کشورهای اسالمی آمریکا رامتجاوز به حقوق خود و مسلمانان . 
ميدانند و کسی به این گفته بوش توجه نمی کند که آمریکا نه بر 

  . سم است عليه اسالم بلکه بر عليه تروری
این سياست موجب تقویت نيروهای بنياد گرای اسالمی در این 
کشورها ميشود و دیگر کمتر کسی روی خوشی به دموکراسی 

  )1.(خواهی دروغين آمریکا نشان ميدهد
در پایان باید گفت که اعراب و مسلمانان ، آمریکا را دولتی شرور و 

 ادعای دموکراسی تجاوز کار ميدانند که قصد غارت آنان را دارد و
  .خواهی، دروغی بيش نيست 

      - --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- -- --- -- ---  
در انتخابات اخير شهرداریها در عربستان نيروهای بنياد گرا و یا ) 1(

در . بهتر گفته شود طرفداران بن الدن اکثریت را بدست آوردند
تهای حاکم و پشتيان آنان کشورهای دیگر عربی نيز نفرت از دول

آمریکا همگانی است و آمریکا اخيرًا برای فریب  توده های عرب 
  . مسئله فلسطين را مطرح نموده که مسلمًا دروغی بيش نيست 

  

   

  !به احکام اعدام زندانيان سياسی اعتراض کنيم 
  

                     

  
  
  

ی صادر شده در کمتر از دو هفته ، حکم اعدام دو زندانی سياس
پس از سالها زندان و شکنجه، اسماعيل محمدی ، زندانی . است

در آستانه اعدام و مرگ ) به جرم هواداری از کومه له ( مبارز کرد 
به جرم هواداری ( قرار دارد و اين در حاليست که حجت زمانی نيز

در آستانه اعدام قرارگرفته و حکم اعدام اين دو ) از مجاهدين خلق 
 .سياسی صادر شده استزندانی 

احکام اعدام اين دو زندانی سياسی در شرايطی صادر می شود که 
احمد جنتی دبير شورای نگهبان قانون اساسی رژيم خواهان اجرای 
هر چه سريعتر احکام اعدام زندانيان سياسی شده و اعالم کرده بود 
که احکام اعدام فراوانی صادر شده که اين احکام فقط برای مصلحت 

حال که رژيم اسالمی با افزايش  خيزشها و . نظام ، اجرا نمی شود
اعتراضات توده ای در خوزستان و کردستان و ديگر مناطق ايران 
روبروست ، از اين طريق موج جديدی از اعدامها را برای ايجاد 

  . رعب و وحشت آغاز کرده است
ز همه ا) راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

سازمانها ، مجامع و نهادهای بشر دوست و ترقيخواه ايران و 
جهان انتظار دارد که همه تالش خود را برای توقف احکام اعدام 
اسماعيل محمدی، حجت زمانی و ديگر زندانيان سياسی بکار گيرند 
و با اقدام به موقع و گسترده خود مانع از بکار افتادن مجدد ماشين 

  . زندانهای ايران شوندکشتار رژيم ، در 
  

  !  زندانی سياسی آزاد بايد گردد                    
  

  !                   شکنجه و اعدام ، ملغی بايد گردد 
  
  

  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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 عليه سرکوب خلق عرب خوزستان و  
  !بپا خيزيم برای  آزادی زندانيان سياسی 

   

      

  
در پی اعتراضات گسترده خلق عرب خوزستان عليه سياستهای 
سرکوبگرانه و نژاد پرستانه حکومت اسالمی، نيروهای سرکوبگر 
حکومتی با خشن ترين شيوه های ممکن ، اعتراضات توده ای 
مردم عرب منطقه را سرکوب نموده و فضايی از رعب و وحشت را 

سترده ، همراه با حضور نظامی پاسداران از طريق دستگيريهای گ
و بسيجيان و دسته های اوباش در شهر اهواز و مناطق عرب نشين 

  .خوزستان ايجاد کرده است
طبق اخبار انتشار يافته، تاکنون دهها نفر از مردم منطقه در اين 

 نفر 1200اعتراضات کشته و صدها نفر مجروح شده و بيش از 
رابطه يوسف عزيزی بنی طرف نويسنده در اين . بازداشت شده اند

و فعال سياسی خلق عرب و عضو کانون نويسندگان ايران نيز از 
 ارديبهشت در تهران دستگير و به زندانی در اهواز 5روز دو شنبه 

  .فرستاده شده است
يوسف عزيزی بنی طرف يکی از روشنفکران خلق عرب است که 

به ظلم و ستمی که سالهاست در سخنرانيها و نوشته هايش نسبت 
بر خلق عرب ايران می شود اعتراض داشته و همواره بر لزوم رفع 

وی در . ستم ملی و اجتماعی از خلقهای ايران تاکيد کرده است 
آخرين مصاحبه هايش که با راديو برابری انجام داد از سرکوب 
وحشتناکی که در اهواز جريان داشت، خبر داد  و سکوت معنی دار 

  .خبری دولتی و اپوزيسيون راست را افشا کرد دستگاههای 
 راه کارگر ، بار –کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

ديگر ضمن محکوم کردن سرکوب وحشيانه خلق عرب ، خواهان 
توقف فوری و بی درنگ کليه اقدامات سرکوبگرانه رژيم در 
ن خوزستان ، شناسايی و محاکمه عاملين کشتار و مجروح نمود

صدها تن ازتظاهر کنندگان ، آزادی بی قيد و شرط کليه بازداشت شد 
سازمان ما، از همه . گان و آقای يوسف عزيزی بنی طرف است 

نيروهای آزاديخواه و بشر دوست دعوت می کند که با سازمان دادن 
اعتراضات ، تظاهرات و ارسال بيانيه ها و نامه های اعتراضی به 

خلق عرب خوزستان را در مقابل سرکوب نهادهای بين المللی ، 
وحشيانه حکومت اسالمی ياری کنند و راه را برای سازمان دادن 
يک همبستگی گسترده برای  آزادی ، برابری و همبستگی خلقهای 

  . ايران فراهم کنند
  

  )راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
                                                                                                                                                    

  2005 آپريل 28                    

  
 يوسف بری با براای از مصاحبه راديو الصهخ

   دو روز قبل از بازداشت  ، عزيزی بنی طرف
  

  رسول طرفی                                  
  

 گفتگو با آقای يوسف الزم به تذکر است که  :يادداشت 
 استکهلم صورت –عزيزی بنی ُطرف توسط راديو همبستگی 

گرفته و راديو برابری به نقل از آن راديو اين گفتگو را پخش 
از آقای رسول طرفی ، از شنوندگان راديو . کرده است 

  .ين گفتگو تشکر ميکنيم برابری ، بابت پياده کردن نوار ا
  

   هفته نامه راه کارگر                                       
   

                    ***********************  
  :راديو برابري 

علت اصلي اعتراضات ,   با سالم خدمت اقاي يوسف عزيزي
كونه چمردم عرب اهوازچه بود ريشها وعلل اصلي را شما 

  د؟توضيح ميدهي
  وسف بني طرف ی.

اگر به علت اصلي نا اراميها در اهواز نكاه بكنيم چيزي است 
آه در عرف جا معه شناسي سياسي به ان ظلم مضاعف  

, ي گآه شامل مسائل فرهن.  يا ستم ملي گفته ميشود
سياسي واقتصادي است ميدانيد آه عربهاي اهواز تا قبل از 

وعي خود رضا شاه ودر حدود هشتاد سال  پيش از ن
ون ما درزمان دوره ي قاجاريه به چ.   مختاري برخوردار بودند

شكل ممالك محروسه حكومت مي آرديم وبعد ازامدن رضا 
شاه ايران را آشوري شاهنشاهي با هدف يك زبان آردن 

  . اد وملت واحد تبديل آردژون
واين ستم سياسي دران زمان اغاز شد  يعني ان نوع 

الآن اين قضيه .  اشتيم از بين رفتاستقالل داخلي را آه د
در ذهن وذاآره ي مردم عرب باقي ماند آه يك زماني از 

  .وب ايران فدرال برخورداربودندچهارچنوعي حاآميت در 
ي ستم مضاعف بر عليه اين مردم شامل گبخش فرهن

محروم آردن مردم از خواندن ونوشتن به زبان مادري 
ن روزنامه ورسانيه خودشان در دوره ابتدائي و عدم داشت

ذاري فرزندان خود به گنظير راديو وتلفزيون  وحتي از نام 
نامهاي عربي يعني زبان مادري  محرومند اال اسماء امامان 

  .  شيعه
اما از نظر اقتصادي خوزستان تا دلتان بخواهد باالترين حد 
بيكاري را در استانهاي ايران دارد واين ميزان ازبيكاري در بين 

ر قسمت گيشترين حد را شامل ميشود يعني اعربها ب
بيكاري درشهر دزفول آه يك شهرعمدتا فارس نشين 

 درصد 35 درصد وابادان 50 درصد باشد در خرمشهر7هست 
  .آه در نتيجه اهواز در همين درصد بيكاري قرار دارد

باال رفتن درصد بيكاري در اين مناطق نتيجيه مصادره آردن 
يان عرب به منظور استفاده ي انها زمينهاي زراعي روستا ئ

در صنايع نيشكر وصنايع جانبي وعدم استفاده از اصحاب اين 
اعث بوجود امدن ارتش ، زمينها بعنوان شاغل دراين صنايع

بيكاران آه مانند آمربندي شهرهاي اهواز وابادان را محاصره 
اما .  آردند البته اين ظاهر طرح اقتصادي اين موضوع بود

 اين طرح اين است آه روستائيان از زمينهاي هدف سياسي
خود رانده شوند وبه شهر روي اورند آه در نتيجيه اميخته 
  شدن با غير عرب تدريجا زبان وفرهنك عربي خود را فراموش آنند و 
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  ....گفتگو با يوسف عزيزی بنی طرف      
  
  

در حال حاضر سه هزار هكتار از زمينهاي آناريه غرب .  فارس شوند
  وش مصادره شده وبه ش

دهها هكتار از زمينهاي جفير .  مهاجر نشينان غير عرب داده شده
.  وحويزه وخرمشهر  مصادره  شده وبه تعاونيهاي نظاميان داده شده

 روستاي جنوب شهر ابادان در ساحل شرقي 120از ساآنان عرب 
نين ساآنان روستاهاي هور العظيم وهور الحويزه چشط العرب وهم

يري شده آه به روستاهاي گل بستان تاجنوب حويزه جلو از شما
 انها راترك آردن آه همكنون نظاميان در انها گخود آه در اثر جن

هستند مراجعت آنند هزاران نفر در يك شهرك نشين غير عربي در 
  .زيدندگشمال روستاي دحيمي در شمال بستان اسكان 

عي مردم عرب را   هزارهكتار از زمينهاي زرا25شرآت شيراز ايران 
  . آه در مسير ابادان هست آرفته

يرد و مهاجران آرد را گدولت قصد داره آه بيشتر زمينها را از مردم ب
حبت از اين شده آه دولت مي خواهد با ص.   ددر انجا اسكان بده

 درصد عرب 60طرحي جديد ترآيب جمعيت عرب خوزستان آه 
رافيك گحي براي تغير دممردم عرب اين را طر.  هستند را تغير بدهد

  .وبافت جمعيتي منطقه تلقي ميكنند
ومردم ان را احساس .  قاي ابطحي فقط يك بهانه بوده آونامه  

 25آرده اند ونتايج ان را در نسبت اعتياد آه در بين مردم عرب به 
درصد مي رسد آه باالترين نسبت اعتياد را  درايران دارد يعني از 

اد هست ومردم ان را تعمدي مي دانند هار نفر يك نفر معتچهر 
انه ستم مضاعفي گاينها وجوه سه .  البته من قضاوت نمي آنم

, يگاست آه به اين ملت مسكين ومحروم ازحقوق فرهن
حتي اين بيكاري برخالف اصل .  وسياسي خود وارد شده,اختصادي

 تبعيضي ميان اقوام چويد نبايد هيگ قانون اساسي آه مي 19
 قانون اساسي ميكويد بايد 15اصل .  ني اعمال شودوقبايل ايرا

 71اين سياستها از سال . مردم با زبان مادري خود درس بخوانند
  .رفته وتا بحال ادامه داردگشمسي انجام 
  :راديو برابري

اقاي عزيزي دولت ايران اين موضوع راتكذيب آرده وحتي خود *  
طرحي براي تغير اقاي ابطحي نيز اين امر راتكذيب آرد آه جنين 

بافت جمعيتي مردم عرب وجود ندارد  بنظر شما با صرف نظر از اين 
نين طرحي را حكومت جمهوري اسالمي دنبال چنامه ايا اساسا 

  مكند؟
  

  يوسف بني طرف 
وشت خود گخون و, وستپسالهاست آه مردم عرب خوزستان با 

ان را احساس مي آنند اصل اين نامه مهم نيست آه درست باشد 
يا نباشد در عمل مردم وبطور ميداني احساس مي آند آه اين 

  . سياست وجود دارد
  راديو برابري

يري جناحهايه سياسي داخل گ اقاي بني طرف مجموعا  موضع 
  ونه مي بينيد؟چگوخارج ايران را نسبت به اين قضيه 

  
  يوسف بني طرف

ويم همان گ قبل از اينكه به سوال شما جواب بدهم الزم است ب
ور آه اين سياستها بر عليه مردم عرب ما آه عمدتا شيعه ط

هستند اجرا مي شود بر عليه برادران اهل سنة ما در جزاير خليج 
فارس مانند جزيره آيش در نزديكي بوشهر درجزيره خارك ودر ساير 
جزاير خليج فارس وبنادر شمالي خليج فارس آه عمدتا عرب سني 

  خدماتي داده نمشود تا انها چيهستند نيز اجرا مشود وبه انها ه
مجبور به ترك مكان خود بشوند واين مناطق از ساآنان اصلي خود 

رائي افراطي گآار تا جائي رسيده آه نيروهاي ايران  .خالي  شود
رايان واين ناسيوناليستهاي فارس آه معتقد به تنوع قومي گوباستان
ه اداري اگي در ايران نيستند آه متاسفانه درفضاي دستگوفرهن

ها در دفتر رئيس جمهورنفوذ آردنند واين ه آشور در وزارت خان
برنامهاي اهريمني خود را بر عليه مردم خلقهاي ايران اجرا مي 

ه موضعي داشتند بايد بگويم در چروه هاي مختلف گاما اينكه  .آنند
داخل نيروهاي اصالح طلب ونيروهاي محافظه آار نا اراميهاي اهواز 

ثمان قرار دادند وبه جان هم افتادند وهمديكر رامتهم به را پيراهن ع

اين اشوبها مي آنند بهر تقدير محافظه آاران در ابتدا سياست 
اهي به ميخ مي زنند ودرواقع سيستهاي گمشخصي ندارند و

اه اصالح طلبان سياست مشخصي چگنوساني داشته ولي وهي
داشتند اآنون ومدوني براي حل مسائل قوميتها ومليتها در ايران ن

هم موا ضعشان در اين قضيه تقريبا نوساني بوده  در واقع 
له بسيار دارند از نهادها مدني گروشنفكران  ومردم عرب خوزستان 

ونه بيا نيه گزسيون آه در اين شرايط هيچ پواز احزاب به ا صطالح ا
يري انجام نداده  اال بجز عده معدودي آه گونه موضوع چ گاي وهي

 وبقيه سكوت آردنند و انگار اين اعمال اشتباه چپمان دو سه ساز
،  احزاب دمكرات ،  ملي مذهبيها  .وناخردانه دولت را تائيد مي آنند

راي گيرانيسم واحزاب ملي  اانپما ازشما انتظار داريم نه از احزاب 
 انتظار مي رفت البته بجز پ از احزاب دمكرات چ .گرا افراطي فارس 

الميه دادند ازسازمانهاي حقوق بشر آانون عده اي آمي  آه اع
ار گمدافعين حقوق بشرخانم شيرين عبادي آه براي اخراج يك خبر ن

يريهاي صورت گازمجلس اعالميه می نويسد در صورتيكه در اهواز در
 نفر هم 40 , 50 -  در حال حاضر به مقصرش آاري نداريم-يردگمی 

  .  وطن ايراني ما آشته مي شود 
 بيانيه اي بنام سازمان چزه وهيگش نمي کعبادي آشيرين  خانم

.   ما اين سكوت را عالمت رضا مي دانيم. حقوق بشرصادر نمي آند
اقاي , يمان پاقاي , اقاي عبد الكريم الهيجي,  خانم شيرين عبادي

  ايا اين اعمال ضد عرب را نمي . اقاي عماد الد ين باقي, سيد زاده 
ر گاسخ بدهيد  ايا عرب ايراني نيست ؟ اپ بينند  بايد اين را به تاريخ

ر ايراني است آه بايد از گوا. ايراني نيست بگوئيد آه ايراني نيست 
ونه مي چگ ايا .  بايد دولت اقاي خاتمي را انتقاد آنيد. ان دفاع آنيد

دم عرب را جلب آنند وچگونه مي خواهند مردم رخواهند اعتماد م
ن همه  نيروهاي سياسي آه در  م. به ان سوي مرزها روي نياورند

اين روزهاي سخت به ياري برادران عرب خود نمي شتابند وخفقان 
ازهمه اينها اطالع دارم آه هيج . رمگيرفته اند رابه انتقاد مي گ

 ،  نه احزاب به اصطالح دمكرات،بيانيه اي نه نيروهاي ملي مذهبي 
فته اند گد ن يك آلمه در اين مور، ونه آانونهاي مدافعين حقوق بشر

همه اينها در حا فظه تاريخي  مردم عرب خوزستان ثبت مي شود 
اين همه . به هر حال يك بيانييه خشك وخالي آه مشكلي ندارد 

ايين ترين ان را پبيانيه مي نويسيد واز باالترين مقام حكومتي  تا 
ه معناي غير از رضا دارد چنقد مي آنيد ايا سكوت شما در اين مورد 

ر موضع گا. كران و مردم عرب ما  ما خيلي  رنجيده هستند روشنف. 
  .ذشت گيري نكنند آار از آار خواهد گ

  راديو برابري
بله اقاي بني طرف متاسفانه نكاتي راآه فرموديد در واقع وجود دارد 

   اقاي بني طرف.وخيلي ها در ايران شهر وند درجه يك ودو مي آنند
ات ضرا اضافه آردند بر اعتراري گمقامات حكومت اسالمي علت  دي

اآسازي قومي در پضمن تكذيب نامه وشما توضيح داديد . مردم
فتند آه اين تحريكات علل خارجي داشته گايران هست اين مقامات 

بنظر شما نقش دولتهاي خارجي در اين وقايع چه بوده ايا شما رد 
 پاي در اين مورد داريد؟

  بني طرف  يوسف     
به . ئه استطؤري توتئبارا رؤيا و رفتار نوعي گما متاسفانه حاآميت 

نظر من بعضي ازوزيران آه اين حرفها را مي زنند وفرا افكني مي 
آنند وآساني آه در دولت هستند به جاي اينكه بيايند ريشه يابي 

ستم مضاعف . بكنند در ان سه مسئله اي آه ذآر آردم 
 گویند ايران بسياسي وبه مردم عرب وملتها ي. اقتصادي.فرهنكي

ون تماس چالبته ،ما اشتباه آرديم همان جور آه اقاي شمخاني 
 فت آه اين مشكالت ريشهگ سال 27 بعد از ،ه دارد  با منطقهژوي
  .اي عميق دارد وبايد برسي شود ه

ر ان رابه ان سوي مرزها نسبت گولي اقاي وزير آشور و وزراي دي
ينه دخالت دارد ويد شرآت شل در اين زمگمي دهند ويكي مي 

 نه . ويد اتحادييه عربگر مي گويد امريكا ويكي ديگري می گودي
 يعني درد ومشكل ريشيه ، درون اصل وبرون شرطه دوستان عزيز

 ساله دارد واين درد ومشكل نه فقط بين مردم عرب 80تاريخي 
ها وجود دارد بايد راه حل چوبلو.وترآهاي اذربايجان. بلكه بين آردها 

. يدا آرد فرا افكني دردي را دوا نمي آندپاي اين قضيه اساسي بر
بايد اين مسئليه تاريخي آه يك مسئله دمكراتيك است  بطور 

ائي نظام پاساسي وريشهاي وساختاري حل شود به نظر من بر
ايتخت بوجود امده را پفدرال آه اين تمرآزاهنين وفوق العاده آه در 

  ، ملت ترك، ملت عرب ، نبه عدم تمرآزتبديل آنند وملتهاي ايرا
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  ....گفتگو با يوسف عزيزی بنی طرف       
  
  

 به حقوق نسبي خودشان چملت بلو، ملت ترآمن، ملت آرد
 تا زماني آه تمرآز فوق العاده . يدا بكنندپدسترسي 

هست وتا زماني آه ستم مضاعف هست اين اتش در زير 
ياد  ممكن است  تظاهرات آم وز. خاآستر باقي خواهد ماند

ويم اتش زير خاآستر هست بايد راه گبشود  ولي باز می 
 دولت با راه . حل اساسي براي اين مسئله پيدا شود

ام را ادامه گام خوبي را برداشت ولي اين گ اهاانداختن شور
 شوراها اختيارات سياسي ندارند وفقط اختيارات .نداد

  . شهري دارند بايد اختيارات سياسي به شوراها داد شود
بايد شوراهاي استاني وآشوري را فعال آرد تا بتوانيم به 

  .نوعي تمرين دمكراسي وتمرين نزديك به فدرالي را بكنيم
  راديو برابري

ري آه مطرح شده ودر واقع گاقاي عزيزي از جمله نكات دي
اي براي سرآوب آردن اعتراضات  مردم  وزحمتكشان  بهانه

زيه طلب هستند آه فتند آه اين نيروهاي تجگ  - عرب اهواز
خواستند استفاده بكنند وآاناليزه بكنند جنبش مردم را 

ه خود چه امريكا وچ اين نيروها . بسوي هدفهاي خاص خود
  به ،اين نيروهاي آه استقالل طلب وجدائي طلب هستند

ه اندازه چرايش استقالل طلبانه جدائي طلبانه گنظر شما 
  است ميان مردم خلق عرب؟

  
  يوسف بني طرف

ترين آسي است آه در گبه نظر من نيروي تجزيه طلب  بزر
را گرايشهاي ناسيوناليستي فارس گ وبا دقدرت وجود دار

مي خواهد همه  ملتهاي ايران رابه يك زبان ويك نژاد ويك 
  .  تبديل بكندگفرهن

 تجزيه طلب همان آسي است آه اين بالها را به ملت 
مي آند حقوق عرب وارد ميكند زمينهايشان را مصادره 

 ساله درقانون اساسي مصوب شده 27قانوني شان را آه 
به انها نمي دهد انها را در حاآميت سياسي مشارآت 
 ، نميدهد به نظر من متهم اول تجزيه طلبي اين نيرواست

 واما . يدا آردپواون را بايد درون سيستم اداري آشور بايد 
 بنظر . ارد اينكه نيروهاي استقالل طلب بين عربها وجود د

من بله وجود دارد ولي تعدادشان آم است مردم دارند از 
هويت خودشان دفاع مي آنند  آيانشان در معرض خطرقرار 

اه آنيد خون گ اصال شعارهارا ن،ه چرفته تجزيه طلب يعني گ
  در معرض، هويت من در معرض خطره-من فداي اهواز

من را مي جاي , يرندگ زمين مرا مي  -ريشه آني قرار دارد
به ,  من را اواره مي آنند مي خواهند مرا آوج بدهند,  يرندگ

,  من اجازه نمي دهند به زبان مادري خود درس بخوانم
استاندار خوزستان ، ذارند گاه آمه نمي گشمار ما در دانش

   حقوق من، هشتاد ساله استاندار عرب نداريم، شوم 
ازه موضع  ت. رفته مي شودگنا ديده ,  حقوق اين مردم

 هاآجاي  اين شعار. رفته  می شودگهجومي بر عليه من 
روهاي استقالل گ متاسفانه بعضي از  .تجزيه طلبي است

طلب خواستند موج سواري بكنند آه اين البته آار درستي 
نيست  واين عكس العمل فشارهاي است آه اين نا اراميها 

  .رابوجود اورد  آه به اين مردم وارد شده
فتمان عرب ستيز آه در گان فقط مي خواستم به ايپمن در

ردازان رضا شاهي پيش توسط نظريه پحدود هشتاد سال 
ذاري گايه پان مخالف رضا شاه گوحتي بعضي از نويسند

فتمان عرب ستيز وترك ستيزآه گ اين .  اشاره بكنم،شد
ادي مي بيند ونه در ژجامعه ايران را فقط در وجه اريائي ون

ترين ضربات وزيانها گان اين بزر، ي وتنوع گوجه مدني وفرهن
فتمان عرب گاين  . را به وحدت ملي ايران وارد مي آند

اريها مرتبا گستيز آه در آتابها ي درسي ورومان ودر تاريخ ن
باز توليد شده  تا اين لحظه آه من با شما صحبت مي آنم 

ان ايران و عضو مؤسسة گعضو مؤسسه آانون نويسند
 به ثقه مى توانم . ار ايران هستمگنامه نانجمن صنفى روز

اران ايران البته غير گان و روزنامه نگ درصد نويسند80ويم گب
 درصد انها متاسفانة داراى  80 ، فارسها بيشتر، ترك و عرب

اهاى شونيستى هستند و همين رسوبات شونيستى گديد
ان و نه آانون مدافعان گباعث شده آه نه آانون نويسند

 نه مدافعان حقوق زندانيان از ستمى آه بر حقوق بشر و
 سال وبخصوص بعد از اين حوادث وارد 80عربها در طي 

ما از برادران وخواهران  واز .   شده آاري انجام ندهند
فتمان آه داراي جنبه گروشنفكران فارس مي خواهيم اين 

هاي سياسي ادبي و فرهنكي  عرب ستيزاست را نقد 
 از ساير روشنفكران خلقها بايد خودشان بيش. بكنند

, محمود افشار (فتمان خطر ناك را نقد آنند گوقوميتها اين 
) لوانپس, صادق هدايت, زرين آوب, آسروي, ور داودپ

اران وسياست مداران رابايد گان وتاريخ نگوبسياري ازنويسند
راينها را نقد نكنند در اين مملكت فاجعه افريده گا نقد آنند و
راي افراطي را نظير گههاي احزاب ايران اگديد. خواهد شد
 وها بايد نقد آردتيرانيس اانپحزب ملت ايران و, جبهه ملي

ايه ومايه صحيحي براي پدرصورت عدم نقد اين مجموعها 
فتمان متاسفانه دارد گاين  . اتحاد وجود نخواهد داشت

ويد آه عربها در گه آسي مي چ . فرهنك سازي مي آند
اصحاب  .يزي وجود نداردچال چنين ايران حاآم هستند اص

ر گودي, وزارة ارشاد آشور, فتمان در وزارة خارجهگاين 
ا در حاآميت اينها ظاهًر. اي آليدي النه آرده اند هوزارتخانه

ذار گفتمانشان دربازار آتاب وبازار فرهنك تاثير گنيستند ولي 
مذهبيون اصيل و , هاي اصيلچپ, دمكراتهاي اصيل  .است 

ر خواهان ادامه وحدت ملي هستند بايد گن ديني اروشنفكرا
فتمان خطرناك عرب ستيز وترك ستيز را بشدت وريشه گاين 

ر مليتهاي گ مشكلي با مردم فارس وديچما هي. اى نقد آنند
 ما سالهاي سال وبراي قرون درآنارهم . ايراني نداريم

فتمان عرب ستيز خارج ساخته توسط گاين  .ي آرديم گزند
الش چمن به .  ايران تزريق وترويج داده شده مستشرقان
 .فتمان ازبين رفته استگويد اين گه آسي م،چمي طلبم 

هنوز در ميان طبقه متوسط طرفدار  دارد و بر احزاب تاثير 
ذارد آه باعث مي شود حزبي مثل اتحاد جمهوري گمي 

ندين مقاله نوشته ولي چخواهان در سايت خود بر ضد من 
 چهي, هوازبا اين مشكل مواجه شدندوقتي مردم عرب ا

حتي  يك بيانيه صادر نشد البته نه . رفتگتحرآي صورت ن
بلكه حتي  آانون مدافعين حقوق  فقط از اين حزب

ر مؤسسات موجود در ايران اين موضوع را ناديده گبشرودي
  .  رفتندگ
 مشكلي با ديگر مليتهاي ايراني نداريم واين چبراين ما هيبنا

ان داد آه در اهواز فارسها  با عربها همدردي حوادث هم نش
 ما خبر داريم آه بختياريها در مسجد سليمان وايزه . آر دند

فتند آه بله به عربها ستم گبا مردم اهواز همدردي آردند و 
همان جور آه به ما ستم اقتصادي روا ,  ملي روا داشته
  .داشته مي شود

 به روشد است فتمان متاسفانه روگسياستهاي اشتباه اين 
ونقد ان جز در بين بعضي ازگروهاي دمكرات ديده نمي 

   .شود
   

           ***************************     
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  =ديدگاه =                       
  

 حق تعيين سرنوشت ملي و نظام جهاني سرمايه  
 

  يونس پارسابناب         
  

   بخش دوم و آخر           
  

                     
حزب "ارگانها و نشريات متعلق به 

سازمان "، "دمكرات آردستان ايران
آومه (انقالبي زحمتكشان آردستان 

تاآنون آه دو سال از . . . و )" له
يورش نظامي و آغاز جنايات آمريكا 
در عراق ميگذرد، هيچ اعالميه اي 
درباره ي عملكرد امپرياليستي 
لكه در فرصتهاي مناسب، در ب. آمريكا در عراق انتشار نداده اند

 . مقابل آن آرنش آرده و عملكرد نئوآانها را توجيه نموده اند
" منافع ملي"به نظر نگارنده گذاشتن اصل بر اين اعتقاد آه تعقيب 

آن هم در بعد تنگ ملي گرايي و محلي گرايي يگانه معيار است، 
 نه خود يك اصل تماما اولترا ناسيوناليستي و شووينيستي است آه

تنها در درازمدت با خواستها و آرمان زحمتكشان اين مليتها در 
تضاد ميافتد، بلكه از هم اآنون حكم ورشكستگي اخالقي ــ فرهنگي 
و سياسي اين انديشه هاي پان ايستي و شووينيستي حاآم بر مغز 

مطابق اين اعتقاد و . رهبران اين جنبشها را در خود نهفته دارد
وينيست احزاب و سازمانهاي فوق الذآر آاري استدالل، رهبران شو

به اين ندارند آه مداخله نظامي و لشگرآشي افسارگسيخته آمريكا 
نه تنها اين آشورها . . . به آشورهايي مثل افغانستان و عراق و 

را تحت هژموني ) خاورميانه(بلكه آليت منطقه آسياي جنوب غربي 
هد و سياست جهاني و نظامي ــ نفتي امپراتوري آمريكا قرار ميد
آيا آافي ست آه به قيمت . اوضاع بين المللي را به راست ميچرخاند

همه اين عقب گردهاي جهاني و ويراني آشورهاي فلسطين، 
و آشت و آشتار هزاران هزار عرب، آرد، . . . افغانستان، عراق و 

خود " حق ملي"اين رهبران به . . . ترآمن، پشتو، تاجيك، ازبك و 
 اين استدالل تمام عيار شووينيستي فقط مختص رهبران آرد برسند؟

در ايران و عراق و ديگر رهبران احزاب و سازمانهاي مليت گرا 
نيست، بلكه اين ادعا يك ويروس نئوليبرالي است آه حتي در مغز و 
قلب رهبران بعضي از سازمانها و گروهها و احزاب سرتاسري 

ان، سلطنت طلبان، بخشي از ايران نظير سازمان مجاهدين خلق اير
طيف اصالح طلبان، جمهوريخواهان، جبهه ملي ها و بخشي از چپ 

حزب آمونيست آارگری، بخشي از بقاياي (هاي مارآسيست 
نيز رسوخ آرده آه از عوارض و . . .) سازمان فداييان اآثريت و 

در عصر حاضر ) گلوباليزاسيون(پي آمدهاي جهاني شدن سرمايه 
، "عزت ملي"زمانها و طيف هاي مختلف در واقع اين سا . است

حق تعيين سرنوشت "و " حقوق بشر"، "آزادي"، "دمكراسي"
خود ميخواهند و زندگي " مليت"و " ملت"را فقط براي " ملي

فالآت بار و بي امن و امان مليتهاي ساآن فلسطين، افغانستان و 
ايات و عراق را آه هر روز در مقابل چشمان مردم جهان قرباني جن

تهاجم آمريكا و موتلفينش ميشوند، يا نديده ميگيرند و يا توجيه 
واقعيت اين است آه اين احزاب و سازمانها و طيف ها اصل . ميكنند

حق تعيين "برابري ملي را آه اصلي ترين مولفه حقوق بشر و 
است، قبول نداشته و روابط بين المللي خود را " سرنوشت ملي

 مليت خود با نظام جهاني سرمايه ملت و" منفعت"براساس 
 . تنظيم ميكنند) امپرياليسم(

 سال اخير نشان ميدهد آه منطق حرآت 100تاريخ جهان، بويژه در 
سرمايه در روند جهاني شدن اش جوامع را به سوي پوالريزاسيون 

تعميق شكاف بين فقر و ثروت در جوامع بشري، بين (عمودي 
 مرآز ــ متروپل هاي سرمايه ــ و آشورهاي پيشرفته و توسعه يافته

و نيز ) آشورهاي توسعه نيافته حاشيه اي جهان سوم
ملتها و تقسيم آنها به  تكه پاره آردن آشور ــ (پوالريزاسيون افقي 

 . سوق ميدهد) آشورهاي ضعيف و وابسته به نظام جهاني سرمايه
 بدين ترتيب روشن ميشود آه ديدگاه تشكلهاي فوق الذآر هيچ پايه
مادي براي پيوند و گسترش همبستگي با جنبشهاي پيشرو و ضد 
گلوباليزاسيون سرمايه قايل نيست، بلكه ميخواهد با سياست 
بازيهاي مقطعي، يعني زد و بندهاي تاآتيكي با هر قدرتي آه موقتا 

آه در . خود بداند، دست به همكاري بزند" مصالح ملي"به صالح 
مين جهت وقتي ناسيوناليستهاي به ه. عمل به معناي انقياد است

براي مليت خود در عراق، " حقوق ملي"شووينيست از آسب 
سخن ميگويند، شرايط اجتماعي برابري . . . افغانستان و ايران و 

جهان امپرياليستي به (ملي و اصل گسست از نظام جهاني سرمايه 
را مدنظر ندارند بلكه هدف و منظورشان فقط و ) سرآردگي آمريكا

براي حزب و دولت " قيصر امپراتوري" سهم خواهي از فقط
چنين . مربوطه خود در حيطه و حوزه نفوذ ابرقدرت آمريكا ميباشد

بينش و استدالل شووينيستي و پان ايستي آه در تضاد با اصل حق 
ملل در تعيين سرنوشت خويش و ساير مليتهاي تحت ستم است، 

تالقي نه تنها با طبيعتا به عوض پيوند و همبستگي، منجر به 
خواسته هاي محقانه مليتهاي همجوار، بلكه با اهداف ساير 

مارآسيستها، سوسياليستها و (جنبشهاي ضدنظام جهاني سرمايه 
شده و در عمل به آشمكش و ضديت با ) ملي گرايان ضدامپرياليست

 . منافع آارگران و زحمتكشان درون مليت خود نيز آشيده ميشود
يوناليستهاي آرووات، بوسني، آلبانيايي و صرب عملكرد اولتراناس

 و رهبران آرد در 1991ــ1997در يوگسالوي سابق در سالهاي 
، نمونه هاي برجسته چنين 2001ــ2003عراق بويژه در سالهاي 

. است) 1991ــ2003(برخوردهايي در دوره بعد از جنگ سرد 
گري و دوره اي آه در آن لجام گسيختگي آمريكا در حيطه ي نظامي

تجاوز نظامي از يكسو و گسترش تالطمات و آشمكش هاي خونين 
در سراسر جهان از سوي ديگر از مشخصات برجسته ي اين دوره 

اولترا ناسيوناليستهاي پان ايستي آرووات، . محسوب ميشوند
صرب، بوسني و آلبانيايي با دامن زدن به تفاوتهاي ملي و فرهنگي 

نها در آنار هم و در دامنه ي بين زحمتكشان اين منطقه آه قر
آوههاي بالكان و سواحل درياي آدرياتيك به عنوان اسالوهاي 
جنوبي در صلح و آرامش زيسته بودند، نه تنها يكپارچگي آشور 
يوگسالوي را از هم پاشيدند، بلكه امر وحدت و همبستگي خلقهاي 
اسالو جنوبي را سالها به عقب رانده و شرايط مناسبي را براي 

الت و نفوذ نظام جهاني سرمايه و بويژه آمريكا در آن منطقه، دخ
آرواسي، بوسني، آوزوو، (امروز اين آشورها . آماده ساختند

اروپاي "جملگي از اقمار آمريكا در ) اسلواني، مقدونيه و عربستان
محسوب ميشوند و شئون زندگي مردمان آن آشورها بويژه " جديد

طور قابل مالحظه اي در اختيار و در حيطه ي اقتصادي و نظامي به 
شووينيستهاي . زير قيموميت و هژموني آمريكا نئوآانها قرار دارد

با " اتحاديه ميهني آردستان"و " حزب دمكرات آردستان عراق"
در عراق، . . . تاآيد روي اختالفات ملي بين آرد و عرب و ترآمن و 

ه عقب سالها امر پيروزي جنبشهاي مقاومت خلقهاي عراق را ب
امروز در نتيجه، حمله نظامي آمريكا، نه تنها شهرهاي . انداختند

  زيبا و روستاهاي حاصل خيز عراق ويران و تاراج شده و قتل عام 
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   ....حق تعيين سرنوشت ملي          
  
  

 ماه از آغاز حمله آمريكا و انگليس به قوت 22 از  مردم بي گناه بعد
 بورژوايي و ايده هاي برتري خود باقي است، بلكه شيوع خرافات

طلبي فرهنگي، مردمان زحمتكش اين مليتهاي آهنسال را آه قرنها 
در آنار هم زيسته اند، از هم دور ساخته و استقالل عراق را تا 

  در واقع تشديد فزاينده جنگ . مدتهاي مديدي به تعويق انداخته است
 هاي  و شيوع ايده در عراق، شرايط را از يكسو براي نفوذ  

ارتجاعي اولترا ناسيوناليستي و مذهبي آماده ساخته و از سوي 
اي را آه " آينده"ديگر به نئوآانها فرصت داده تا ادعا آنند آه آن 

پيش بيني " جنگ تمدنها"براي آشورهاي جهان سوم تحت نام 
ميكردند فرا رسيده است و تنها راه برون رفت از اين فالآت 

قبول بي قيد و " امنيت"و " ستگارير"خانمانسوز و راهكار به 
و " آزاد"پذيرش بازار (صادراتي آمريكا " دمكراسي"شرط 

و قيموميت و هژموني سياسي و نظامي ) نئوليبرالي" مقدس"
 ! امپراتوري آمريكاست

. . بدون ترديد حقانيت آزادي مليتهاي متنوع ساآن عراق و ايران و 
م جهاني سرمايه را به تمامي نيروهاي متعهد و مترقي و ضد نظا. 

ولي اين امر . ابراز همبستگي و همدلي با اين مليتها، ملزم ميكند
نبايد به چشم فرو بستن بر خصلت سياسي احزاب و رهبران اين 
حرآتها و ماهيت طبقاتي آنان آه به غايت اولتراناسيوناليستي و 

خصلت سياسي و عملكرد احزاب و . آمپرادوري است، منجر گردد
هاي ملي گرا را بايد در ماهيت طبقاتي و سمت گيري آنها در سازمان

رابطه با نظام جهاني سرمايه و بويژه نئوآانهاي حاآم در رژيم 
توجه آليه نيروهايي قرار  اين معيار بايد مورد . بوش، جستجو نمود

گيرد آه در عين قبول اصل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 
، با سياستها و عملكرد نظام براي مليتهاي متنوع ساآن ايران

 . جهاني سرمايه مرزبندي دقيق و شفافي دارند
واقعيت دنياي پس از پايان دوره جنگ سرد ــ فروپاشي شوروي و 

و تعرض و تجاوز نظامي آمريكا تحت سيادت " بلوك شرق"
آه مثلثي از اتحاد سالطين اسلحه، نفت و بنيادگرايي (نئوآانها 

 ميدهد آه توده هاي زحمتكش درون نشان) راست مسيحي هستند
با انگيزه برحق خود، مبني بر . . . مليتهاي ساآن عراق و ايران و 

آنها . رهايي از ستم ملي، ضرورتا در خدمت اهداف خود نيامده اند
به خاطر نبود يك جنبش سراسري پيشرو و به طور جدي ضد نظام 

ده، تا حدي به جهاني سرمايه و فقدان آلترناتيو دمكراتيك شناخته ش
چاله حرآت، و اهداف شووينيستي و آمپرادوري رهبران تشكل هاي 

حرآتهايي آه نه فقط با اهداف . افتاده اند. . . آرد، ترك و 
زحمتكشان اين مليتها آه خود بخش بزرگي از قربانيان نظام جهاني 

رهايي از ستم (سرمايه هستند، بلكه براي احقاق حقوق اين مليت ها 
نيز نبوده و براي آينده عليه ) ستقرار مناسبات برابري مليملي و ا

زيان بار، فاجعه انگيز و اسارت . . . مليتهاي ساآن ايران، عراق و 
 . بار خواهد بود

در پرتو جمع بندي هاي فوق الذآر در مورد مسئله ملي و مضامين 
از يك سو و ) ستم ملي و حق تعيين سرنوشت ملي(اصلي آن 

هاي شووينيستي و پان ايستي توسط رهبري بخش گسترش انديشه 
بزرگي از احزاب و سازمانهاي مليت گراي ايران و برخوردها و 
سياستهاي آنها در مقابل حرآت سرمايه و عملكرد نظام جهاني در 

بويژه در خاورميانه و ايران از سوي ديگر، نگارنده عالقه : جهان
مهم مسئله ملي و دارد آه موضع و برخورد خود را نسبت به امر 

 . مضامين مربوط به آن طرح آند

امپراتوريهاي روسيه تزاري، (اگر در گذشته استعمارگران آهن 
 و سپس سرآردگان 1828ــ1922در دوره ي . . .) انگلستان و 

براي آشاندن مليتهاي متنوع ) امپرياليسم(نظام جهاني سرمايه 
 و حوزه ي نفوذ ساآن ايران و ملت ــ دولت ايران به زير هژموني

خود با حرآتهاي ملي در سرتاسر ايران ضديت نشان داده در قلع و 
 1917ــ1922قمع جنبش هاي صفحات شمال ايران در سالهاي 

ميالدي و سپس در سرآوب وحشيانه جنبش هاي دمكراتيك خلقهاي 
 و سپس تر در براندازي دولت 1945آذربايجان و آردستان در سال 

 نقش تعيين آننده داشتند، 1332ق در سال ملي و دمكراتيك مصد
و به ) منطق گردش و حرآت سرمايه(امروز بنابر مصالح شان 

" مدافع"منظور آسب موقعيت برتر در خاورميانه و ايران خود را 
 . حقوق برخي از مليتهاي ساآن ايران معرفي ميكنند

تاريخ نشان داده آه نظام جهاني سرمايه و در راس آن آمريكا و 
چه در حاآميت و چه در (ر بورژوا شوونيست، ايران قش

مليتهاي " حق تعيين سرنوشت"حاضر به قبول اصل ) اپوزيسيون
تحت ستم و تشكيل دولت ــ ملت مستقل از محور نظامي جهاني 

لذا نگارنده بر آن است آه نيروهاي طرفدار . نيستند
دمكراتيزاسيون، برابري طلب، سوسياليست، چپ هاي مارآسيست 

طرفدار (همراه با احزاب، سازمانهاي مليت گرا ) آمونيست(
در ايران آه به طور روشن ) استقرار دولت فدراتيو و خودمختاريها

مرزبندي آرده و ) امپراتوري آمريكا(و معين با نظام جهاني سرمايه 
) امپرياليسم(خواهان گسست قطعي از محور نظام جهاني سرمايه 

ه اقدامات و ترفندهاي نئوآانهاي حاآم در  با پيگيري هم هستند، بايد
خاورميانه و ( فارس ــ بحر خزر  رژيم بوش را در منطقه خليج

تعقيب و تحقيق آرده و مورد تفحص قرار دهند و ) آسياي مرآزي
. آينده آموزش داده و آماده سازند" روزهاي باراني"خود را براي 

 عنوان بخشي از تجربه عراق در دو سال گذشته بايد براي ما آه به
قربانيان نظام جهاني و جزيي از ابرقدرت افكار عمومي جهاني 

زمان قرار گرفته ايم، " اسكندر قهار"در مقابل ") وجدان جهاني("
نفس وجود . منبع مهمي براي تجربه اندوزي و بدل يابي باشد

جمهوري اسالمي سرمايه تهديدي بالقوه و تاريخي براي استقالل 
ه مولفه اصلي و ضروري ترين زمينه براي گسترش پايدار ايران آ

 اقتصادي براي مليت هاي   ــ آزادي و دمكراسي و عدالت اجتماعي
وقت آن رسيده است آه تمامي . متنوع ساآن ايران است، ميباشد

نيروهاي مترقي، سوسياليست و دمكراتيك ملي همراه با سازمانها و 
 فدراتيو و خودمختاري احزاب مليت گراي طرفدار استقرار دولتهاي

آه با منويات و عملكرد نظام جهاني سرمايه خط آشي شفاف آرده (
درون " اصالح طلبان"و " محافظه آاران"حساب خود را از ) اند

 از  خارج. . . حاآميت و با سلطنت طلبان، جمهوريخواهان و 
حاآميت آه فقط خواهان دست به دست شدن قدرت و ماشين دولتي 

شان پيوستن ايران به مدار نظام جهاني سرمايه است، بوده و تالش
اين نيروهاي ضد نظام جهاني بايد به نوجوانان و . جدا سازند

آه هفتاد و پنج درصد (جوانان متعلق به مليتهاي ساآن ايران 
ندا دهند آه )  ميليون نفري ايران را تشكيل ميدهند75جمعيت 

مانطور آه در خواهي رژيم بوش، ه" حقوق بشر"و " دمكراسي"
نشان داده است، چيزي ) عراق(دو سال گذشته در آشور همسايه 

جز تاراج، هرج و مرج، آشوب و عدم امنيت براي مليتهاي ساآن 
تاريخ و مليتهاي متنوع ساآن ايران آساني را آه . آن آشور نيست

 28پنجاه و سه سال پيش با خواست و حمايت آمريكا با آودتاي 
ي نوپا و جوان ايران را سرآوب ساخته و  دمكراس1332مرداد 

ايران را به مدار نظام جهاني سرمايه متصل ساختند و امروز نيز 
در ايران را دارند، هرگز " اسكندر قهار آمريكا"آرزوي مداخله 

  =پايان  =                   .  بخشيد نخواهند
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  =ديدگاه  =                                
  

    از ميان مطالب رسيده از ايران               
 
 

  غرش رعد در آسمان بی ابر
  

  احمـد زاهـدي لنگرودی
 

برای بررسی یک جنبش می بایست نيروها، برآیند آن، امکانات و 
درنهایت، پس از بررسی این ها و فضا و محدوده ی عمل جنبش 
عملکرد آن در مقطع تاریخی خاص در قياس با کل زمان رویش و 

هدر دادن افراد موثر و کارآمد در جهت . ورد نظر باشدبازدهی م
پيشبرد اهداف شخصی یا باندبازی های جاه طلبانه، همواره آزار 

به عنوان نمونه، در جنبش جنگل، . دهنده و برباد دهنده خواهدبود
جنگلی ها برای براندازیامپریاليسم انگليس و روسيه ی تزاری و 

اما با خوانين خونخوار . ار، برخاستندبراندازی حکام و رژیم بدنام قاج
و . گيالن مواجه شدند، و در هر دو ميدان مجبور به جنگيدن

نيز رسيدند؛ اما در فراز و فرودی » نخستين جمهوری«سرانجام به 
از آن جمله نزدیک ترین و . ناگاه همراهان یکرنگ، ناهماهنگ شدند

فراطی و چپ صدیق ترین یاران چون احسان اهللا خان که از سران ا
روی جنگل بود و خالو قربان که از یاران نزدیک ميرزا کوچک خان و از 
سران خيزش جنگل بود ـ ودر نهایت هم او سر کوچک خان را برای 

ـ  خيانت کردند، یا نه، به راهی دیگر !! سردار سپه به ارمغان برد
رفته و با ایجاد دودسته گی و تعجيل  در رسيدن به هدف با 

زی ها کار را به جایی رساندند که  جمهوری گيالن شکست بلندپروا
این چنين عدم شناخت و برنامه ریزی مناسب با آن می تواند . خورد

هم این طور عدم . در برآیند نيروها خطایی جبران ناپذیر به بار آورد
درک و شناخت تاریخی از موقيت حال و گذشته، فریب خوردن از 

د، که اجازه ی نشر محدود افکار را آزادی ها ی دموکراسی نيم بن
. می دهد، می تواند با عملکرد غلط و جبران ناپذیری همراه شود

هدف از این نوشتار نه بررسی تاریخی جنبشی است و نه اصراری 
تنها هشداری است به رفقایی که بی توجه به ! بر اصالت گفتاری

ا ندانسته موقعيت کنونی با اقدام های نابخردانه و رسوا، دانسته ی
با . دست به تخریب و تحميل روش های ناروا به دیگران می زنند

این اقدامات عالوه بر ضربه زدن به خود، هزینه ی عملکردهای آرام 
و دموکراتيک را نيز باال می برند و با بهانه دادن به بوق های زرد 

هشياری و . ارتجاع، حساسيت ها را بی دليل برمی انگيزانند
وقتی خود را همسان خلق . ردم بهترین روش استآموختن از م

بدانی و از زاویه ی دانای کل با آن سخن نگوئی، آن گاه به خود 
حق خواهی داد که خطاهای عملی یا کژروی های به پنداری نا 

چرا که روندی هشيار و دموکراتيک سرشار از . ثواب، را داشته باشد
 طبعی عجول نباشند، زیر و زبر هایی است که شاید بعضًا خوشایند

اما درنهایت چون شریان های آب سرازیر از شيب کوهستان ها راه 
کارل کائوتسکی در مقاله ی . خود را می یابند، تا رودخانه تا دریا

دموکراسی پيش شرط مبارزه ی : دیکتاتوری پرولتاریا می نویسد
دموکراسی بی «اگر . کارگری به مثابه ی مبارزه ی توده ای است

هم موجود نباشد، آن اندازه » دموکراسی ناب«و » و شرطقيد 
دموکراسی الزم است تا بر اساس آن بتوان توده ها را سازمان داد 

این امر هيچ گاه از راه های . و مرتبًا در ميان شان روشنگری کرد
اعالميه های پراکنده نمی توانند . مخفی نمی تواند صورت پذیرد
 توده ها را نمی شود مخفيانه .جانشين مطبوعات روزانه شوند

سازمان داد و مهمتر از همه، یک سازمان مخفی نمی تواند 
چنين سازمانی غالبًا به پيدایش . سازمانی دموکراتيک باشد

دیکتاتوری فردی و یا دیکتاتوری تعداد کمی ازسرکرده گان می 
چنين برداشتی از مارکسيسم کالسيک، امروزه می تواند . انجامد

عدم درک درست از فلسفه ی . نگر و مفيد باشدبسيار روش
مارکسيستی و نمایش آگاهی ای پوشالی و نقد ناپذیری و بستن 
اندیشه بر چهارچوبی که بسته گی نمی پذیرد، عدم شناخت 
درست از جامعه و نيازهای توده ها، می تواند در هر زمان 

نسل جوانی که . اشتباهی تاریخی و جبران ناپذیر تلقی گردد
روزه با افق های مشترک خویش به جامعه ی متعادل و بی طبقه ام

ی فردا می اندیشد می باید با بازنگری در فلسفه و دیدگاه خود و 
انطباق و روزآمد کردن ایدئولوژی اش راهی جز راه پيشينيان برای 

  . خود برگزیند
این پر واضح است که انقالب ها زاده ی شرایط اقتصادی ـ 

خویش اند و نمی توان به ضرب و زور انقالب  ایجاد اجتماعی روزگار 
اگر بشود نگه داری انقالب دشوار است و راهی جز دوری از . کرد

مارکس یا . دموکراسی و عدالت پيش روی اربابان انقالب ها نيست
  . انگلس، برای رویدادن هيچ انقالبی از قبل تاریخی تعيين نکردند

ه جای توليد و رشد و نمو هيچ در آشفته بازار استبداد زده ای ک
اندیشه ای را در طول تاریخ نگذاشته است ـ و البته این گناه یک یا 
دو دولت یا نظام حکومتی هم نبوده است ـ  عالوه بر عدم وجود 
فضایی باز برای بحث بر بسط و نقد یک اندیشه، حافظه ی تاریخی 

 بازداشتن مردم هم کوتاه مدت و کم تحمل کرده و این امر مانع از
تکرار تاریخ می شود، پس ناخودآگاه هر نسل تجربه ی شکست 
نسل پيش را تکرار می کند و انقطاع تاریخی ناشی از استبداد نيز 
به عدم انتقال تجربيات می انجامد و به این تکرار هربار تراژیک تر ـ 

سعی در تطبيق فلسفه ی سوسياليستی . کميک تر دامن می زند
، اقتصادی، سياسی موجود، هربار با حذف فيزکی با شرایط تاریخی

ساعی و یا حذف تفکر وی ـ متاسفانه گه گاه به دست همفکران او 
جدا از این که حضور دایمی و خشن . ـ همراه بوده و هست

استبداد، اندیشه را به پستوی انزوا کشانده و راهی جز بازتوليد 
 هربار در قالبی بازتوليدی که. استبداد برای آن باقی نمی گذارد

کائوتسکی در ادامه  . متفاوت اما در باطن یکسان انجام می گيرد
ی مقاله ی دیکتاتوری پرولتاریا جمله ی جالبی به این مضمون دارد 

بسياری از اقشار عقب مانده ای که با سرمایه داری خصومت : که
می ورزند نيز بر مالکيت خوصی بر ابزار توليد، یعنی بر زمينی متکی 

پس در کشورهای عقب مانده . اند که سرمایه داری از آن می روید
تعداد کسانی که از سرمایه داری، به طور بی واسطه پشتيبانی 

چنين کنایه ای، هرچند غم انگيز . می کنند می تواند متفاوت باشد
آنجا که خرد، مرزبندی . و یا مالل آور، حقيقتی را در خود نهفته دارد

د، وقاحت سرمایه، کار خودش را انجام می ها را مشخص نمی کن
 برخواسته و با 57رفقایی که از نسل سوم پس از انقالب . دهد

نگرش به سوسياليسم، فریاد عدالت خواهی سر می دهند، در 
صورت نداشتن استراتژی و تاکتيک مشخص و پی گيری و تقليد از 
د، دارو دسته های نا مشخص که یک شبه از زیر بوته سبز شده ان

می توانند نه تنها آینده ی خود بلکه برآیند سال ها تمرین و صرف 
هزینه در جهت دست یابی به روندی دموکراتيک در جنبش چپ را 

در برهه ای که محمد » چپ ها«عدم شناخت درست . به باد دهند
رضا پهلوی دست به اصالحات ارضی و انقالب از باال می زد، از آن 

دسته گی جنبش بلکه اسباب موفقيت پدیده، نه تنها موجب دو
مقطعی سرمایه داری در قدرت گرفتن و پيش تاختن به سوی 
بربریت، انسداد مطلق سياسی و در نهایت سرخوردگی جنبش و 
دست زدن بخش فعال و مفيد آن به مشی مسلحانه برای جلو 

هنگامی که قصد : پندی است که. انداختن زمان انقالب شد
ست به پله های پشت سر خویش هم پيشرفت داریم می بای

نگاهی داشته باشيم و هنگامی که نيم نگاهی به پشت سرمان 
آهستگی . داریم بهتر است آهسته تر گام برداریم که سقوط نکنيم

را به معنای آگاهی بگيریم و نه محافظه کاری و نه چيز دیگری؛ چپ 
روی های کودکانه و خيال پردازی های واهی،در نهایت امر جز 

ـ ! مساروش ـ البته در باب دیگری. سرخورده گی به بار نخواهد آورد
افسانه ها به راحتی ساخته می شوند و به : توضيح می دهد که

جهل محض ( یک بالون خالی . دشواری از ميان بر می خيزند
خيالبافی ( و مقادیری هوای گرم ) نسبت به مستندات معتبر 

لند کند؛ اقتدای شيعی به کافی است تا آن را از زمين ب) محض 
مارکسيسم مثال آنچه در دهه ی چهل به صورتی که ذکرش رفت، 
در محيط مستبد، باالجبار روی داد، امروزه کارکرد خود را از دست 

نه امروزه که در همان سال های ميانی دهه ی پنجاه . داده است
تغييراتی در زمينه ی پذیرش مشی مبارزه ی مسلحانه ی چریکی 

مد؛ قضاوت ها عوض شد و جالب است که این موضوع در پيش آ
حذف فيزیکی رهبران : زندان مطرح می شود، جدا از این دالیل که

تئوریک جنبش در زندان و کشته شدن مبارزان خارج در حمله های 
  ساواک، می توانست در این چرخش اندیشه گی موثر باشد؛ از 
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آنجا که استبداد در زندان، خاصه در آن سال ها حضور کمتری 
داشت، رهبران تئوریک بازمانده در زندان ها، که خود از دل مبارزات 
توده ای برآمده و دچار بی عملی حزب توده نيز نبودند، و دقيقًا به 
روان شناسی بحران موجود آشنایی داشتند، با زبانی به رد مشی 

استداللی باشد؛ تا بتواند جانشين روند مبارزه چریکی پرداختند که 
آنچه در آن سال ها توليد شد و باز در شور . را هم تعيين کند

انقالبی به انحراف گروید، نه انتقاد و نفی آن شور و التهاب 
رمانتيک؛ بلکه جهت دادن آن در راستای یک دیدگاه سوسياليستی 

ن مشخص کرد که کما این که سال ها بعد، گذشت زما. و نو بود
ادامه ی آن چپ روی ها چيزی جز ترد شدن از سوی جامعه براثر 
خطاهای فاحش و عدم نقد پذیری یا گردش به راست های 
مفتضحانه ای که امروزه از سوی برخی چپ های دیروزی می 

به عنوان نمونه امروز تاریخ مشخص . بينيم، نمی توانست باشد
حانه انجام پذیرفت، نه می کند، اقدامی که در رد مشی مسل

عملی انحرافی که آگاهانه و مشخصًا در آن مقطع تاریخی درست و 
مگر جز این است که مارکسيسم خود بخشی از . کارآمد بود

اندیشه ی سوسياليستی است و از آن رو علمی، و کارآمدتر است 
که پيوسته در حال تکامل و پویائی سوسياليسم حرکت می کند، 

ه صرفًا دارای خالءهای تئوریک است؛ که یحتمل هم نه بدان معنا ک
هست؛ بلکه از آن رو که با تکامل دانش بشری همچون هر نگرش 
علمی دیگر، تغيير و تکامل می یابد و کارکردهای متفاوت تری به 

رفقای پویا و عدالت طلبی  که می پندارند با مطالعه . خود می گيرد
 سوسياليست یا یک رهبر ی یک ـ دو جزوه و کتاب از نویسندگان

حزبی، به حقيقتی دست یافته اند که جهان را به شکل شاعرانه 
ای عادالنه و زیبا می کند و نياز به بيشتر دانستن نمی بينند، به 
زودی دنباله روانی خواهند بود که رهبران گمراه و احتماًال بی 
دغدغه شان آنها را تنها برای مشارکت در مصائب و احيانًا 

باهات خود به کار می گيرند، و درنهایت ُرل هنرپيشه ی نقش اشت
دوم را در ميدان افتخارات دارو دسته های بی هویت برای جعل 

مگر جز این است که . تاریخ و کسب افتخار و هویت پيدا می کنند
کارل مارکس خود برای نخستين بار برنامه ی دگرگونی را در دستور 

ر جز این است که درست از همان زمان و مگ. کار فيلسوفان قرار داد
که اندیشه های او دستمایه های ایجاد انقالب و تاسيس دولت 
شد، جریان دیگری به مطالعه ی انتقادی این رویکرد ارتدوکس 
پرداخت و پيامدهای آن را همسنگ با زیان های جامعه ی سرمایه 

اه ر: دوگانه نگری در مفاهيم اتوپيایی آشکار است. داری دانست
و از آنجایی که آرمان و . حل آرمانی با واقعيت سخت در تضاد است

واقعيت به عنوان اجزای یک ارتباط دوسویه ی دیالکتيکی دریافت 
نمی شوند، این تضاد دوگانه نگرانه ی غير دیالکتيکی را ناگزیرمی 

بازتاب این تصور خودسرانه را . توان با نوعی تصورخودسرانه پرکرد
یکرد رفقایی که خود را دربرابر روزنامه ای آلت دست می توان در رو

سرمایه داری، با حقارت آلت دست آن روزنامه می کنند، یا کپی 
برداری و انعکاس تزهای سپری  شده ی سه دهه ی پيش، در 
نشریات دانشجوئی که جای بحث و برآیند نظرات روز آن هاست، یا 

در مجامع هم افق هرج و مرج طلبی و نمایش رفتار های هيستریک 
خویش ـ صرفًا برای طرح تصور خودسرانه شان ـ همان طور که هم 
دسته های خارج از مرزشان در کنفراس های مشهور می کردند؛ 

برای دوری از هر انحراف اندیشه و در جهت بناکردن  .مشاهده کرد
. بنيان و نظمی نو در اطراف خود، نخست می بایست تاریخ خواند

هرگاه که به گفته . ر تاریخ موثرترین روش نقد استتحليل مبتنی ب
ی مارکس، انسان توانائی های اختصاصی اش را همچون نيروهای 
اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به این سان دیگر نيروهای 
اجتماعی را از نيروی خویش به شکل قدرت های سياسی جدا 

. واهد شدکامل خ» آزادی انسان«نکند، تنها در آن زمان است که 
بنابر این گام نهادن در راه آگاهی دادن وآگاهی گرفتن نخستين 

باید باور داشت که . اقدام یک کوشنده ی راه عدالت و آزادی است
غير ممکن است بتوان مالکين یک روستا را با تئوری متقاعد کرد که 

. چپ چيزی بيشتر از جامعه اش ندارد. سوسياليسم خوب است
پ بازتاب جامعه ای است که در آن زندگی می عملکرد یک نيروی چ

برای هر اقدامی ابتدا باید در دموکراسی نيم بند حاصل، و نه . کند

اقدامات . الزامًا برای آن، تالش کرد و آگاهی را گسترش داد
خودسرانه و ماجراجویانه تنها به تخریب فضای حاصل می انجامد و 

اع باز می گذارد تا عرصه راه را برای بازوهای مهيب استبداد و ارتج
و انسداد سياسی دیگری . دایم بر کوشنده گان دیگر بسته تر شود

یک نيروی فعال و آگاه حتا اگر نخست جذب شعارهای .  از نو پدیدار
زیبا، ولی نه تازه ی یک جریان انحرافی بشود، بازهم می تواند با 

ریان را درایت و هوشياری در دل همان جریان و یا با خارج شدن، ج
اما آرمان بشر که . سوسياليسم زیباست. به نقد یا نفی بکشد

برای نمونه ازدو  .زیستن در رفاه، عدالت و آزادی است، زیباتر است
دسته فعال جنبش سوسياليستی ایران می شود نام برد، نخست 
افرادی از جنس سلطانزاده و مرتضا علوی که جان خود را بر 

ن ازدست دادند، و با این که با توجه به سرسپردگی به بارگاه کرملي
آثار به جا مانده شان می توانستند بسيار موثر و در خدمت به توده 
های کشور خود مفيد فایده تر باشند ـ تا مثًال با اندیشه ی 
انترناسيوناليسم ـ  دست آخر به عنوان خائن به آرمانی که 

لت و در درراهش تالش می کردند به دست مدعيان برقراری عدا
و دیگر افرادی مانند مصطفا . کشور آرمانی شان کشته شدند

شعائيان یا بيژن جزنی که گرچه متاثر از فضای بسته ی ناشی از 
انسداد سياسی و استبداد مطلق زمانه به مبارزه ی مسلحانه 
گرویده و جان در راه آرمان خویش نهادند، اما در اندیشه خود 

  . نقد کردند و نقد شدند. ماندندپيوسته پویا و ایرانی باقی 
امروزه اما نگرشی تازه تر نيز که الزامًا دور از آن دو و یا برخالف آن 

می توان با گردش دموکراتيک و اندیشيدن به . ها نباشد هست
حرمت و کرامت آدمی، حتا دشمن، چهره و جایگاهی از چپ 

و آنان معرفی کرد که جز سخن توده ها حرفی نمی زند بر له آنان، 
که می پندارند مردم پيوسته به خطا می روند و می خواهند 
چوپانی برای گله ی مردم باشند، کم کاری را با روش های 

این تفکر بسته و نازا نه تنها جلو . ماکياوليستی جبران می کنند
بازرویش جنبش را می گيرد که هرگز خود نيز قادر به اداره و کنترل 

حاصل در نهایت جانشينی استبدادی . ودجنبش و جریانی نخواهد ب
تزریق آگاهی در جامعه ی . به جای استبداد دیگر است و بس

داوطلبان این نبرد می بایست فریادشان را در . بسته دشوار است
خالء به گوش ها برسانند می بایست در آسمان بی ابر صاعقه ای 

ینه ها به هم با تمام این ها تا جائی که می شود از هز. ایجاد کنند
کاری که ادعایش در ظاهر از هرنوع . نفع توده های مردم کم کنند

مبارزه ای سهل تر و در نهایت، به وقت عمل؛ دشوارترین خواهد 
اما مگر برخی رفقا ادعا نمی کنند که داوطلبين نبرد دشوارند و . بود

این خود نوعی مبارزه دربرابر . آماده ی هرگونه مواجهه و مبارزه
. ارتجاعی است که تا کنون وتا این تاریخ حاکم بوده و هستجهل و 

   !فقط آب را ِگل نکنيد. این گوی و این ميدان
  

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

   :ز کتاب های  زیر استفاده شده استبرای این نوشتار ا
         

   پاینده لنگرودیخونينه های تاریخ دارالمرز، محمود -
  من یک شورشی هستم، عباس سماکار -
  عليه لنينيسم، کارل کائوتسکی -
  گامی در نقد فلسفه ی هگل، کارل مارکس -
  نظریه ی بيگانه گی مارکس، ایشتوان مساروش -
  مارکسيسم غربی و مکتب فرانکفورت، رضا نجف زاده -
  
  

  احمـد زاهـدي لنگرودی
   

27/1/1384                           
  تهران
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  : کندی برگزار م) سوئد ( کانون دفاع ازآزادی ــ گوتنبرگ 
  

 سيمنار بررسی مسائل ملی در ايران با عنوان    
  »! از تماميت ارضی تا حق تعيين سرنوشت « 
  

  : !  آزاديخواهان هم سرنوشت و برابری طلب  
طرح مسائل ملی در شرايط امروز ايران و منطقه از اهميت   

وردار است و همين ما را به تدارک اين سيمنار بسزايی برخ
 در برپايی اين سيمنار ما از نيروهای زير ٠بزرگ وا داشت 
   :دعوت کرده ايم 

ــ ٢ ــ سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن ــ سوئد ١  
ــ فدراسيون ٣ئد و نروژ جنبش دمکراتيک احوازــ سو

ــ حزب ۵ان ــ حزب مردم بلوچست۴آذربايجانيان در سوئد 
ــ حرکت ملی آذربايجان ۶دمکرات کردستان ايران ــ سوئد 

 ــ ٨ــ جنبش فدرال دمکرات آذربايجان ٧جنوبی ــ واحد اروپا 
ــ جبهه ملی ايران ــ شاخه گوتنبرگ ٩حزب مشروطه ايران 

ــ حزب ١١حزب کمونيست ايران ــ کميته خارج کشور ١٠
ــ سازمان کارگران انقالبی ايران ١٢کمونيست کارگری ايران 

   )ــ راه کارگر 
  

   ١٩ تا ١١ ساعت ٢٠٠۵ مه ٧شنبه :  زمان  
سالن ) ن کروبروی سينما درا( ميدان يرن توريت :  مکان  

برُو خيابان اجتماعات دانشکده صلح و توسعه ، جنب کانال ، 
   ۴ه ان شمارتگا

   
 ما همه جانبداران به اصل آزادی و دمکراسی را به شرکت 

ورود برای          ٠منار شهر دعوت می کنيم دربزرگترين سي
   ٠همگان آزاد است 

 ــ ٠٧٣ــــ۶٧٧٨٨١۵:  تلفن اطالعات 
 ٠٧٣ --۵٠۶۵۶۵٧—٠٧٠ــــ٧۴٠۵٢٣۴

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

   روز جهانیه ، ماه مبزرگداشت اول
   کارگر در دانشگاه تهران

  
در تاالر اصلی  ۶الی ٢ ارديبهشت ساعت ١٠روز شنبه 

تهران برنامه دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه 
. دي روز جهانی کارگر برگزار گرده بزرگداشت اول ماه م

  :که شامل 
    ) سردبير فرهنگ و توسعه ( بابک پاکزاد   سخنرانی
 (بهروز کريمی ) فعال کارگری (ظيم زاده جعفر ع

نمايشگاه ، پخش فيلم  )سردبير نشريه دانشجويی خاک
   . بود.....   عکس و

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

   کميته ايرانی اول ماه مه  اقات
   ماه مه ٣ آوريل تا ٢٨ 
    

 برنامه های زير را ، طی روزهای فوق الذکر،اين اتاق
   :و يا خواهد نمودپالتاک برگزار نموده در شبکه 

  
  آوريل ٢٨پنجشنبه 

   و سخنرانیکميته ايرانی اول ماه مهمعرفی 
  مبارزات کارگران ايران    - يونس پاسا بناب 

 مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ ساعت  
  

   آوريل ٢٩جمعه  
 يکی ازفعالين جوان جنبش کارکری از ايران 

  مظفرفالحی  
  مرکزی   شب به وقت اروپای١٢ا  ت٨ساعت  

 
   آوريل ٣٠شنبه  
  محمد رضا شالگونی پرويزبابايی و  

  مرکزی  شب به وقت اروپای١٢تا  ٦ساعت 
  
  ول ماه مه ١يکشنبه  
   گزارش برگزاری اول ماه مه در سراسرجهان   

 کامران نيری  و ديگر سخنرانان از -مريم خراسانی
  ايران 

    ٢۴روپا تا ساعت  ظهر به وقت ا١٢از ساعت  
 

  دوشنبه دوم ماه مه  
   اللهی  کاظم فرج–مريم محسنی  
     گزارش برگزاری اول ماه مه درتهران 
  مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  

 
  سه شنبه سه ماه مه

  سوسن بهار 
  کار کودکان

  مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  
  
 

com.@aol2005mai1Iran  
 

   
 ساير برنامه ها دراطالعيه های بعدی به اطالع خواهد 

   .رسيد
  


