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 اخير و شفاف ترشدن گفتمان ها "انتخابات"
                                                                              

 t.roozbeh@freenet          تقی روزبه    
    

گزينش احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهوردست بوس 
 رهبری فاز جديدی را درسيرتطورودگرديسی وکارگزاربيت

نظام جمهوری اسالمی،درراستای انطباق شکل با محتوا و 
می " استقرارحکومت اسالمی"بسوی آن چه که خود آن را 

تحولی که بعضا ازآن بعنوان  .نامند رقم زده است
با پی آمدهای مهم .درپهنه سياسی ياد می شود"سونامی"يک

ای گوناگون سياسی واقتصادی وچالش برانگيزی درعرصه ه
دراين جا نگاهی داريم به مهم ترين مؤلفه های .واجتماعی

  2بقيه در صفحه                               : چهارگانه آن
==================================    

  
  "قانون اساسی عراق" نگاهی به پيشنويس 

  
  احمد مزارعی                 

  
 پيش هنگامی که عراق به اشغال آمريکا در آمد اندی دو سال و

گفت که بزودی عراق  ريمر در يکی از سخنرانيهای خودبيال 
بمثابه فانوسی نورانی در ساحل برای نجات خواهد بود، و 

وحشت   از دورانی بابعدگوينده نيز  امروز پس از اينکه خود
 عراق تبديل به  ،زندگی کردن مجبور به ترک عراق گرديده

می سوزاند ، نا امنی،  هنمی سوزانی شده که همه را در خودج
نبود حداقل مايجتاج زندگی برای مليونها ، کشتار و فقر

شهروند، قطع مداوم آب و برق و تلفن، حاکميت باندهای 
تبهکار بر مال و جان مردم و خالصه از هم پاشيدگی تمام 

   .شيرازه های زندگی در جامعه عراق بر همگان مشهود است
  8بقيه در صفحه                            

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

  آيا بحران ايران حقيقی است ؟      
زودی به بمب اتمی دست خواهد آيا ايران ب

  ؟يافت
" منع گسترش اسلحه اتمی" آيا ايران معاهده 

  را نقض کرده است ؟
  

 ، نامزد رياست جمهوری در حزب ک بوکانن پاتري:نوشته 
به . ، تحليگر و نويسنده 2000جمهوريخواهان اميکا در سال 

          antiwar.com  :         نقل از سايت اينترنتی 
   احمد مزارعی:ترجمه 

        9                                             در صفحه 
   ----------------------------------------------------  

  اعالميه کميته مرکزی سازمان بمناسبت يادمان جانباختگان
   نه تنها مرده گان آنسال، بلکه مرده گان  

  يک قرن جانفشانی برای آزادی،     
  4  ص      !عاشق ترين زندگان بودند     

 
اعتراض خانواده های قربانيان فنل ها به نقشه 

قتل عام بردن نشانه های از ميان   برایحکومت
  5 ص              خاوراناز 67سياسی سال 

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

   منتسب به بازماندگان درهيرباره انتشار اطالعد   

  ی به بازماندگان فاجعه ملهشدار ، گورستان خاوران  

  رقه است در تدارک تفمي رژم،ي خود را حفظ کناتحاد
  5ص                ی لنگرودی زاهداحمد       

               

  از اتحاد چپ کارگری ايران 
 مجامع ، -فعالين جنش ضد سرمايه داری : به 

  12ص         تشکلها و احزاب چپ کارگری 
   -----------------------------------------------------  

 حمله کيز  ایري در جلوگیستي بایجهان م
   نوام چامسکی           !دُ مصر باشگري دیاتم

   10      صالميرا مرادی           :      ترجمه 
  -- ---------------- -------------------------------  

   11 ص        برهان ديوارگر ، بايد بی قيد و شرط آزاد شود
   -------------- ---------------- ----------------- --  

  13        ص )قسمت اول (     ره يافتن به سوسياليسم

  نکاتی پيرامون خيزش مردم کردستان 
      

  6 در صفحه                        آرش کمانگر

       

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

     2005   اوت28        1384   شهريور6  يکشنبه     263   شماره     آرش کمانگر :  سردبير         



   ادامه از صفحه يک 

  

    ...اخير و شفاف ترشدن"انتخابات"      

  
  ظهورمطالبات واشکال جدیدی از مبارزه-1
  

به پایان رسيدن دوره دوم خرداد و شکست کامل رویکرد اصالح 
کومتی طلبانه دردرون نظام و قبضه همه ارگان های اصلی ح

موسوم به نومحافظه کار، درعين حال به "اصول گرایان"بدست
معنای شکست اشکال پيشين مبارزه ای که اصالح طلبان مبلغ 
- ومدافع آن بودند و نيزبه جلوی صحنه آمدن مطالباتی اقتصادی

بنابراین طبيعی و ابل . اجتماعی بی پاسخ مانده نيزهست
تی مردم با عزم انتظاراست که جنبش های اعتراضی ومطالبا

بيشتری درجستجوی یافتن و جاری کردن اشکال نوینی ازمبارزه 
مقاومت گسترده .برآیند که بتواند پاسخ گوی مطالبات آنان باشد

که قبل ازآن تجربه تحریم گسترده انتخابات (مردم کردستان
وپژواک فریاد گنجی را باید )نمایشی را از سرگذرانده بودند

 مبارزاتی درفضای پس ازنمایش انعکاسی ازهمين ضرورت
درهرحال احتمال تشدید دامنه خيزش .انتخاباتی بشمار آورد

ها،اعتراضات وحتی شورش ها دراین یا آن نقطه کشور که درپی 
شروع دوران اصالح طلبی غالبا تحت الشعاع آن قرارگرفته وکم 
شتاب شده بودند،بویژه پس ازنااميدی اجتناب ناپذیر توقعات 

خصلت عمومی ونوین این .  شده،دورازانتظار نيستبرانگيخته
اعتراضات را باید دررویکرد تازه به اشکال فراقانونی، نافرمانی های 
مدنی و تقویت وزن جنبش های مطالباتی درعين درهم آميختگی 

  . آن ها با مطالبات آزادیخواهانه و دمکراتيک جستجو کرد
    
  تمرکزهرچه بيشتر قدرت دربيت ولی فقيه -2
  

    
  

مطرح شدن زمزمه های ضرورت بازنویسی قانون اساسی و 
قرارگرفتن وزارت امنيت و اطالعات کشور درزیرفرمان و نظارت 
مستقيم ولی فقيه، تالش برای فرمایشی کردن نقش مجمع 
تشخيص مصلحت،تدارک برای کنترل هرچه بيشتر مجلس خبرگان، 

فنظرازنحوه صر- تشدید فشاربه روحانيون و مراجع دینی مخالف
- وچگونگی پيش برداین گونه سياست ها که هنوزنهائی نشده اند

برای "قدرت حقيقی"جملگی بيان گرضرورت تمرکزقدرت وتالش 
عالوه برآن تشدید سرکوب های .دادن به خود است" قانونی"شکل 

سياسی و اجتماعی  وفعال شدن مجدد دسته جات فاشيستی و 
 به حجاب وبدحجابی، شورای چماقدار،فعال کردن طرح های مربوط

امربه معروف ونهی ازمنکر، وطرح های چون ماهواره ودریک کالم 
تشدید تجاوزبه جامعه مدنی ودست آوردهای دودهه گذشته 
ونيزگسترش دستگيری ها و پرونده سازی ها و کاربرد خشونت 
وارعاب در برخورد با اعتراضات،نشان دهنده آنست که نظام حاکم 

ران موجودیت و تثبيت موقعيت متزلزل خود راهی برای عبورازبح
بی تردید تمرکزبيش .جزسرکوب و بحران آفرینی نمی شناسد

ازپيش قدرت دردستان ولی فقيه بنوبه خود موجب برآنگيختن 
منازعات بی پایان درون حکومتی وحتی درمواردی محتمال خشن 
وتصفيه گرانه،نظيرآن چه که درتروراخيرمعاون دادستانی 

یدهای مشابه آن شاهدش بودیم،حول سهم خواهی باندها وتهد
درهرم قدرت، خواهد شد،که درکنارعوامل دیگر بحران،درکل،موجب 

  . شکنندگی بيشتر نظام حاکم خواهدگردید

  
   تغييرصف آرائی های سياسی و شفاف ترشدن آن ها-3
  

تاآن جا که به گفتمان های اصلی وکلی ترین وجوه رویکرد های 
ابر استبداد مذهبی حاکم برمی گردد، شاهد شکل عمومی دربر

  :گيری سه گفتمان و سه رویکرد اصلی هستيم
 گفتمان مبارزه ضداستبدادی بروایت اصالح طلبان و اپوزیسيون - الف

  قانونی
 با تمرکزکامل قدرت دردربار ولی فقيه ودرپيوند نزدیک با نهادهای 

افع نظام که نظامی وشبه نظامی،صف آرائی جدیدی ازنيروهای مد
ازتحوالت جدید وسهم خود درقدرت ناراضی اند،تحت عنوان 

دربرابراستبداد حاکم درحال شکل گيری " ضداقتداروتحجر"جبهه
مرکب ازمؤتلفه،تا نهضت -سعيد حجاریان ازجبهه ای فراگير. است
 سخن به ميان می آورد و سازمان مجاهدین انقالب - آزادی

ه خود از تشکيل جبهه ای اسالمی نيزدرپی کنگره فوق العاد
دربرابراقتدارگرایان حمایت بعمل آورده وخاتمی وهاشمی نيزدراین 

درواقع  گام اول . باب بایکدیگر به گفتگونشسته اند
باایجاد صفی حول " انتخابات"درگرماکرم معرکه "جبهه"این

طرح ایجاد یک جبهه .رفسنجانی دربرابرحریف،برداشته شد
شود که به موازات کوتاه شدن دست فراگيردرشرایطی مطرح می 

این جریانات ازاهرم های قدرت،شاهد تالش های طيف های 
گوناگون متعلق به این گفتمان برای شکل دادن به صفوف اخص 
خود،برای یافتن هویت تشکيالتی و اجتماعی مشخص 

از رفسنجانی وکروبی گرفته تا جبهه مشارکت و نهضت .ترهستيم
ه درقالب احزاب اعتدال،اعتمادملی مذهبی ها ک- آزادی و ملی

وجبهه دمکراسی و حقوق بشردرتالش برای هویت تشکيالتی و 
اکنون با بهم خوردن قاعده بازی . اجتماعی دادن به خود هستند

درميان باالئی ها و با به جلوی صحنه رانده شدن مطالبات 
مردمی،ضرورت حضور سازمان یافته و برقراری پيوند با پایه گان 

اعی مشخص به یکی ازملزومات بقاء درعرصه سياسی تبدیل اجتم
درون حزب مشارآت :" می گویدحجاريانوقتی سعيد .شده است

و آن هم اينست آه حزب پايگاه اجتماعی   دارددوجو يك بحث جدی
درواقع " دخودش را تعريف آند تا از شعارهای پوپوليستی اجتناب آن

يروهای سياسی اشاره دارد به همان نيازبه شناسنامه دارشدن ن
- باین ترتيب باید تشدید روند قطب بندی های سياسی. می کند

طبقاتی جامعه ودرهمين رابطه جایگيرشدن و حضور شناسنامه 
دارنيروهای سياسی درصحنه اجتماعی را یکی ازمشخصات دوره 

ظهور روندهای جدید درعين حال به معنی افول . جدیدی بشمارآورد
ف آرائی های سياسی قبلی وشکل گيری یا فروپاشيدن برخی ص

به موازات تجزیه و ترکيب های .صف آرائی های نوین است
فوق،یکی ازجلوه های تحول را می توان درتمایزیابی بيش ازپيش 

چنان که دریک نگاه کلی و کالن شاهد . گفتمان ها مشاهده کرد
روندهمگرائی بين گرایشات متعلق به یک گفتمان ازیکسو 

  . گفتمان ها ازسوی دیگر هستيموتمایزبين 
گرگرایش به همگرائی بيان"جبهه ضد تحجر" تشکيلراهبرد

درزیرچتریکی ازاین گفتمان ها والبته بسود گرایش های راست ترو 
  .محافظه کارانه ترآن است

بی تردید بين فراخ کردن دامنه جبهه ورقيق ترکردن هرچه بيشتر 
براین پایه . وجود داردپالتفرم سياسی و اقتصادی رابطه مستقيمی

جبهه ای که قراراست طيف راستش را بخشی ازنيروهای وابسته 
به اصول گرا هم چون مؤتلفه وعناصری چون رفسنجانی و ملحقات 
وابسته باو تشکيل دهند وطيف ميانی اش را حزب اعتمادملی 
ومجاهدین انقالب اسالمی ویا مجمع روحانيون مبارزوملحقات آن و 

مذهبی – جبهه مشارکت ونهضت آزادی وملیطيف چپ اش را
ها،بدیهی است که دیگرنمی توان به آن حتا نام جبهه اصالحات را 

بنابراین مبارزه برای اصالحات و شعار والیت مشروط را باید تا . داد
این پس روی درمطالبات وگرایش . اطالع ثانوی دربایگانی نهاد

 صورت می راست درسياست، توسط حاميان نظام،تحت شرایطی
پذیرد که خواست ها و مبارزات مردم درجهتی خالف آن روبسوی 

وازقضا پس روی فوق بی ارتباط هم با تعميق . تعميق شدن دارد
وحشت ازکثرت مردمی . مطالبات وروندقطبی شدن جامعه  نيست

که ازنظام اسالمی عبورکرده اند و نيرومندترشدن عواملی که 
رارداده اند،علی رغم بی مهری موجودیت نظام را مورد تهدید ق

های جناح حاکم،غریزه حفظ نظام را درميان این دسته ازنيروها،که 
بافروپاشی نظام برای آینده خود جایگاه درخوری 

عملکردجریان های اصالح طلب .متصورنيستند،تقویت کرده است
نشان داده،نيروی اصلی آنان همواره صرف سنگ اندازی دربرابر 

ش گسترده،مستقل وبيرون ازنظام حاکم می شکل گيری یک جنب
ایفاء چنين نقشی را درانتخابات نمایشی اخيربصورت تالش . گردد
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های بی وقفه آن هابرای درهم شکستن یک پارچگی صفوف 
انجام چنين وظيفه ای دردوره .تحریم کننده گان مشاهده کردیم

جدید،تالش برای ایجاد یک سپرحفاظتی دربيرون ازقدرت سياسی 
ای حفظ نظام وممانعت از بالندگی نيروهای مستقل و مخالف آن بر

گواین .ضمن مقابله با باصطالح برخی کژروی های جناح حاکم است
که درشرایط کنونی حتی ازاین مقابله هم خبری نيست و آن ها 

سکوت "اکنون استراتژی" انتخابات"پس ازبرسميت شناختن نتيجه 
  . را پيشه کرده اند" فعال

- ی هرچه نيرومندتریک جنبش مستقل مطالباتیشکل گير
دموکراتيک وبرانداز مستلزم بی اثرساختن هرچه بيشتر نقش 

  . مخرب آن ها وانزوای کامل این گفتمان است
  . گفتمان مبارزه ضداستبدادی به روایت اپوزیسيون ليبرال-ب

ویژگی اصلی این روایت ازمبارزه ضداستبدادی را بایددرپيشبرد 
ی و آزادیخواهانه عليه استبداد بهمراه منجمد مبارزه سياس

ساختن پيکارطبقاتی ومطالبات اقتصادی و اجتماعی مزدوحقوق 
نقد آن ها به .بگيران و سایرجنبش های اجتماعی جستجوکرد

عملکرد اصالح طلبان دولتی وکارنامه شکست خورده آنان فقط 
زه درناپيگيری آن ها درمبارزه برای تؤسعه سياسی ونحوه مبار

ضداستبدادی خالصه می شود وبهيج وجه وارد عرصه 
ماهيت اقتصادی واجتماعی این گونه .اقتصادسياسی آن نمی شود

 عامدا مورد بی - بدليل داشتن پيوندهای خویشاوندی باآن- تؤسعه
  .اعتنائی قرارمی گيرد

جداکردن پيوند ناگسستنی مبارزه ضداستبدادی از مبارزه طبقاتی 
 جاری ومقابله با ارتقاء چنين پيوندی بعنوان واجتماعی هم اکنون

شرط ضرور برای حضورحبنش مستقل،و حياتی برای اعمال 
حاکميت مردم برسرنوشت سياسی و معيشتی خود،درون مایه 

آن ها حتی اگرناچارشوند .اصلی این گفتمان را تشکيل می دهد
که درحرف سخنی ازعدالت اجتماعی و مطالبات مردمی به ميان 

اوال درکردارسياسی خود و درحمایت فعال ازجنبش های آورند،
مطالباتی آن را فراموش می کنند و ثانيا منظورشان ازعدالت کلی، 
انتقاد به کاستی های سياست های حاکم اقتصادی و سياسی 
است و نه بزیر سؤال بردن کل این سياست ها و ثالثا هدفشان 

 زدن به مبارزات سوار برموج شدن برای کنترل آن است و نه دامن
طبقاتی زحمتکشان عليه رژیمی که معجونی است ازترکيب 

  . استبداد سرمایه واستبدادمذهبی
وجود نحله ها و جریانات گوناگونی باگرایشات متفاوت سياسی 
اعم ازجمهوری خواهی و مشروطه طلبی درميان این بخش 

که البته تمایزات آن ها درجای خود - ازنيروهای اپوزیسيون
 مانع ازقرارگرفتن آن ها درزیرچترگفتمان فوق -موردتوجه قرارگيردباید

آن دسته از خرده گفتمان ها و نيروهای بينابينی و .نمی شود
التقاطی هم که درفضای بين گفتمان های اصلی درجا 
ميزنند،نيزناگزیرخواهند شد به موارات تعميق قطب بندی ها، رابطه 

    .شن ترکنندخود را با یکی ازگفتمان های فوق رو
گفتمان مبارزه ضداستبدادی مبتنی برپيوند نان و آزادی -     ج

  وبرابری اجتماعی
بی تردید یکی ازدرس های مهم انتخابات نمایشی اخيرآشکارشدن 

مطالباتی با مبارزه -هرچه بيشترپيوند مبارزات طبقاتی
نه فقط باین دليل که درشعارهای .ضداستبدادی وآزادیخواهانه بود

 مسخ شده وریاکارانه جناح اصول گرا مورد بهره برداری عميقا
قرارگرفت،بلکه مهم ترازآن باین دليل که رفتارسياسی عموم مردم 

با نه بزرگ به -وقبل ازهمه انبوه ميليونی تحریم کننده گان
نکته اخير یکی از مهم ترین درس .  بازتاب دهنده آن بود- هردوجناح

مردم "نه"براساس این ره یافت،.داخير بشمارمی رو" انتخابات"های 
 ميليون نفری که به 20چه درقالب آن بيش از(به اصالح طلبان

هردوجناح نه گفتند و چه آن بخشی از محرومين که درمقابله با 
رفسنجانی به مثابه نماد ثروت و قدرت رأی خود را به سود رقيب 
 عوامفریب وی که با شعارنان وارد ميدان شده بود به صندوق ها

به بيالن عملکردسازش کارانه آن ها در مقابله "نه"فقط ) ریختند
به محتوای سياست "نه"بااستبداد والیت فقيه نبود،بلکه عالوه برآن

های اقتصادی واجتماعی وخانه خراب کن دولت اصالح طلب وبی 
اعتنائی کامل آنان به مطالبات اقتصادی واجتماعی مردم نيز 

مردم مورد غفلت قرار می "نه"نای نکته ای که معموال درمع.بود
  .  گيرد

واقعيت آن بوده وهست که استبداد سياسی باهمه ماهيت واپس 
گرا واختالل زای خود درطی بيش ازدودهه حيات خود نشان داده 
است که نه دولتی پادرهوا وفراطبقاتی بلکه دولتی است درخدمت 

هده برای مشا.نظام طبقاتی،تشدید استثماروشکاف های طبقاتی
این واقعيت تنها کافی است سری به محالت گوناگون تهران و انبوه 

بی تردید چنين شخصی اگرعاری ازوجدان .حلبی های حول آن زد

اعتراف به واقعيت های مشهود نباشد،از مشاهده عمق شکاف 
والبته مردم زحمتکشی که .های طبقاتی دچارسرگيجه خواهد شد

نخبه " بهترازخود موضوع این شکاف ها هستند، بسی
ودیگرانی که ازوضعيت معيشتی بهتری برخوردارند،با گوشت "ها

وپوست خود پی آمدهای وخامت بارسياست های اقتصادی و 
ولو آن که بعضا درعلت یابی آن بدليل بازی های -اجتماعی رژیم را

برای آن ها سياست .  لمس کرده اند- پيچيده حکومتی بخطا بروند
اگر .دون سياست وجود خارجی نداردبدون اقتصاد و اقتصاد ب

کسانی دوست دارند که هنوزهم  پایه اقتصادسياسی استبداد 
حاکم را انکارکرده وآنرا ماوراء طبقاتی جلوه دهند،اما مردم نشان 

واگرهنوز برای کسانی پژواک . دادند که دیگرحاضرباین کار نيستند
 می مردم برای پی بردن به حقيقت فوق کافی نيست،آن ها"نه"

توانند به گزارشات مکرر نهادهای مالی بين المللی مبنی بررضایت 
نسبی آن ها درمورد سمت گيری های اقتصادی رژیم درطی این 

درهرحال عملکرد کلی رژیم درطی حيات . دودهه مراجعه کنند
خود،محتوای برنامه ریزی های دوره ای آن وجهت گيری کلی 

 تحت نظرسران اصلی سندچشم اندازبيست سال آینده نظام که
نظام تهيه شده و درخواست عضویت درسازمان تجارت جهانی 

به خوبی نشان می دهند که محتوای اصلی برنامه های ...و
صرف نظرازاین که کدام یک ازجناح ها برمصدر -اقتصادی رژیم

قرارگرفته باشند و صرفنظرازآن که کداميک بهترویابدتراین سياست 
رخطوط اصلی با آن چه که سياست های د-ها را به پيش می برند

بنابراین گرچه صعود . نئولييرالی خوانده می شود،اشتراک نظردارد
اصول گرایان ممکن است موجب افزایش پاره ای اختالالت درنظام 
انباشت سرمایه وحتی فرارسرمایه ها بشود،اما باتوجه به ماهيت 

و نقش نوآمده گان، حاکميت مناسبات سرمایه داری در جامعه 
فائقه سرمایه ها وقدرت های بين المللی بعيداست  که کل 
سياست های حاکميت دراین باره بخواهد و یا بتواند بالکل دگرگون 

  .شود
 بنابراین مقابله با سياست های نئوليبراليستی آن هم 
باعبورازمنشوریک دولت واپسگرا و مستبد که طبعا رنگ وبوی 

ی ناپذیرازمبارزه ای است که خشن تری به آن می دهد،بخش جدائ
کارگران و زحمتکشان و دیگر جنبش های اجتماعی عليه فالکت و 

  .  عليه استبداد و تاریک اندیشی قرون وسطائی بپاکرده اند
دریک کالم می توان گفت که انتزاع مبارزه عليه استبداد بصورت یک 
مبارزه عمومی سياسی و ضد استبدادی صرف،چه بروایت اصالح 

نه آن و چه بروایت غيراصالح طلبانه اش،روایتی مخدوش ویک طلبا
مطالباتی مبارزه جاری -جابنه ازواقعيت عميقا ضد استبدادی

چنين روایتی مستلزم منجمد وسترون ساختن مبارزات .است
ضدنئوليبراليستی جاری وگسستن پيوند تنگاتنک آن با مبارزات 

بدادی را می چنين روایتی ازمبارزه ضداست. ضداستبدادی است
توان به وفور درهردو نحله بورژوازی اصالح طلب و بورژوازی سرنگون 

  .طلب مشاهده کرد
  
  تشدید تنش های بين المللی و بحران هسته ای-4
  

یکی ازمهم ترین سوداهای رژیم اسالمی وبویژه اصول گرایان،تالش 
آن ها برای دست یابی به سالح هسته ای بعنوان ابزاربازدارندگی 

رابرتهدیدات قدرت های بزرگ و ایجاد توازن اتمی درمنطقه درب
همان گونه که گزارش اخيرحسن روحانی مؤید آنست برنامه .است

های پنهانی رژیم درمراحل تقریبا نهائی خود توسط جاسوسان 
روشده و رژیم ناچارگردید که قبل ازبه پایان بردن برنامه های 

کررآژانس هسته ای خود،درب سایت ها را بروی بازرسی های م
رژیم برآن شد تا ازاین به بعد هدف خود دردستيابی به . بگشاید

سالح اتمی وتکميل چرخه انرژی هسته ای را درقالب باصطالح 
بحران عراق وافغانستان وگرفتاری های . اهداف صلح آميز دنبال کند

آمریکا دراین رابطه وهمين طور بحران کره شمالی و دست یابی آن 
 سالح اتمی،انتخابات نمایشی اخير وتمرکزقدرت کشور به

دردستان ولی فقيه،و وجود ذخایرارزی،باعث تقویت عزم رژیم برای 
دست یابی به خودکفاتی دردرتأمين انرژی هسته ای گردیده 

بدیهی است،درشرایطی که قدرت های بزرگ و بویژه دولت . است
ژیم اسالمی آمریکا ودرمنطقه دولت اسرائيل هرگزحاضر به پذیرش ر

مسلح به سالح اتمی نيستند،پيگيری چنين سياستی متضمن 
. تنش ها وتهدیدات بزرگی برای کشور ومردم زحمتکش ایران است

بحرانی که رژیم جمهوری اسالمی تالش دارد تا ازقبل آن وباطرح 
، "ایران نيرومند وقوی ومسلح به چرخه هسته ای"شعارهائی چون

  .ود سودجویدبرای تثبيت موقعيت لرزان خ
          
    05.08.27-84.06.05  
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  اعالميه کميته مرکزی سازمان بمناسبت يادمان جانباختگان
  

  نه تنها مرده گان آنسال، بلکه مرده گان
   يک قرن جانفشانی برای آزادی،      

  
  ! عاشق ترين زندگان بودند         

  
در طول تاريخ، هيچ مستبدی ، نتوانسته بدون قهر 

داد و بی حقی عمومی را تداوم بخشد و عريان، استب
بدون مبارزه توده های لگد مال شده، و در غالب موارد 
، بدون زور و قهر جنبش  مردمی، حاضر به ترک 

از اينرو اگر مردم در برابر . عرشه قدرت نبوده است
قدر قدرتی شاهان و شيوخ و روسا، سر تعظيم فرود 

فراتر از آن نياورند و يا مهر سکوت بر لب نزنند و 
خفقان  و حقارت را به چالش گيرند، الجرم تازيانه ، سر 
  .نيزه ، حلقه دار و سرب داغ  در انتظارشان خواهد بود

در ايران اين واقعيت تلخ، همواره خود را نشان داده 
است، بويژه در يک سده اخير که شاهد تالشهای پی در 
 پی مردم جويای رهائی و حقوق شهروندی برای لگام

  .زدن بر شاهان و شيوخ بوده ايم 
از انقالب مشروطه تا نهصت جنگل، از جنبش های 

 دمکراتيک آذربايجان و کردستان تا نهصت ملی -ملی
 آذر تا 16شدن صنعت نفت و قيام سی تير، از جنبش 

جنبش سياهکل ، از انقالب بهمن تا جنبش سی خرداد ، 
کردستان از خيزش هيجده تير تا قيام ققنوس وار مردم 

در هفته های اخير ، همه و همه نشان ميدهند که دو 
اردوی متخاصم استبداد و آزادی، چگونه در برابر 
يکديگر صف آرايی کرده و از منافع خود دفاع نموده اند 

در اين مصاف نابرابر حداقل بيش از صد هزار نفر از . 
شريف ترين انسانهای اين مرز و بوم در صد ساله اخير 

خويش، نهال مقاومت " نه خونين" فتادند تا با بخاک ا
مشتاق گل : " را آبياری کنند و به حاکمان بفهمانند که 

 – جويای رخ يار زاغيار نترسد -از سرزنش خار نترسد
 از خنجر خونين و -عيار دالور که کند ترک سر خويش

  ".سر دار نترسد
اما در ميان همه اين جنايات هولناک، بی ترديد فاجعه 

حکام .  دهشتناک ترين آنها بوده است 67ابستان ت
اسالمی که از ادامه مقاومت زندانيان سياسی، خشمگين 
بودند، بفرمان خمينی جنايتکار ، تصميم گرفتند بعد از 

 و نيز به تبعيد 60سالخی های هولناک نيمه اول دهه 
فرستادن دهها هزار مبارز و مخالف سياسی، با قتل عام 

در زندانها، مردم ايران را از " ای اميدآخرين شعله ه" 
هزاران کادر با تجربه و آرمانخواه خود محروم کنند، تا 
به خيال خام خود، پيکر استبداد را برای هميشه 
واکسينه نموده و آنرا از خطر خيزشها و مبارزات 

 17اما . آزاديخواهانه و برابری طلبانه مصون نگه دارند

زار پرنده مشتاق پرواز در سال پس از پرپر کردن چند ه
قفس های خود، شاهد آن است که در ازای هر مبارزی 

 بخاک افتاده ، چندين آزاديخواه جديد 67که در تابستان 
برخاسته اند تا ضمن خونخواهی آن عزيزان و پيگيری 
مطالبه بر حق محاکمه عاميل آن جنايات هولناک، با 

تی، بساط شعار آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيده 
  .ديکتاتوری و فاشيسم را به لرزه در آورند 

پاسخ ارتجاع اما همچون همه مستبدين ايستاده بر لبه 
به . پرتگاه، همچنان تهديد و سرکوب و کشتار است 

روی کار آوردن احمدی نژاد جنايتکار و تروريست و 
که " امنيتی_ نظامی" معرفی يک کابينه تمامًا 

چون اژه ای و نور محمدی در جنايتکاران باسابقه ای 
آن عضويت دارند و نيز کشتار دهها تن از مردم حق 
طلب کردستان در هفته های اخير، و خيز مجدد برای 
دستيابی به سالح اتمی برای واکسينه کردن حيات 
منحوس خود در برابر تهديدات خارجی، همه و همه 
عزم حکام را برای تکيه بيشتر بر ابزارهای قهر نشان 

يدهد  مردم اما فارغ از افت و خيزهای موقت در م
مبارزات و جنبشهايشان، با علم بر نقطه ضعف های 
اساسی نظام و انزوای بيسابقه داخلی و بين الملی آن، 

 ننگ تداوم 21ديگر نمی توانند و نمی خواهند در قرن 
استبداد دينی را تحمل کنند، از اينرو بعيد است که 

رژيم، خيمه های نظام را سرنيزه های خون جکان 
قّلت  و ذّلت رژيم، گسترده تر از آن . استوار نگه دارد

است که در برابر کثرت و همت مردم جويای آزادی و 
طول عمر " برابری، توانايی برخورداری از يک  

  .را داشته باشند" تضمين شده
مردم کشورمان ، عزيزان بيشماری را از دست داده اند، 

عزيزان بيشتری را از دست ندهند، اما برای اينکه 
با . راهی جز کوبيدن شيشه عمر رژيم بر زمين ندارند

اميد به چنين روزی ، ياد همه جانباختگان راه آزادی را 
گرامی ميداريم و دگر بار اعالم ميکنيم که نخواهيم 
گذاشت شعله ای را که آنها برافروخته بودند تا ايران را 

عه ای آزاد و شاداب از برهوت تاريکی بسوی جام
  !رهنمون گرداند ، خاموش شود 

  
  ) راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
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 ده های قربانيان فنل ها به نقشه اعتراض خانوا
  قتل عام  ميان بردن نشانه های  برای ازحکومت

    خاورانازصت و هفت سياسی سال ش
  

  ٢٠٠۵ اوت ٢٢ – ١٣٨۴ مرداد ٣١دوشنبه 
گزارش داد رژيم ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران 

خواهد تحت عنوان بازسازی و ساماندهی  اسالمی می
اش خارج کرده و به يک  را از شکل کنونی گلزار خاوران، آن

  .گورستان عمومی تبديل کند
 پيش گروهی از شهرداری تهران به بنابر اين گزارش چند روز

قصد پياده کردن طرحی برای تغيير شکل خاوران، به اين 
هايی که در آرامگاه  محل رفته اند که با اعتراض خانواده

ماموران شهرداری در پاسخ . شدند حضور داشتند، مواجه 
نژاد زمانی که  ها، گفته اند احمدی به اعتراض خانواده

ود، طرحی برای بازسازی و متصدی شهرداری تهران ب
دهی خاوران آماده کرد که اکنون زمان اجرای آن فرا  سامان

آن ها به خانواده ها وعده دادند که دست به . رسيده است
های  خانواده. اند نخواهند زد گورهائی که مشخص کرده

قربانيان قتل های سياسی خواستار آن شده اند که ابتدا 
ج کانالی که از تابستان شصت نام و نشان گورها و چهار پن

اين . و هفت در محوطه خاوران وجود دارد، مشخص شود
ها همان گورهای دسته جمعی هستند که رژيم  کانال
دهی خاوران اثر و  خواهد به بهانه بازسازی و سامان می

ها باقی نگذارد و به اين شکل اثر اين جنايت  نشانی از آن
  .گار محو کندبزرگ و ضدبشری خود را از صحنه روز

هدف ديگر رژيم با به اجرا : در بيانيه فوق تاکيد شده است
در آوردن اين طرح در شرايطی کنونی که کمتر از دو هفته 

عام زندانيان سياسی مانده است، ايجاد  روز قتل به سال
خلل در مراسم سالگرد امسال است که خانواده روز جمعه 

  . ر خواهند کرديازده شهريور با حضور در خاوران برگزا
خانواده ها قرار است در : در پايان اين گزارش آمده است

روزهای آينده در اعتراض به اين توطئه رژيم، با مسئوالن 
گلزار خاوران ديدار کنند و در پی آن چنانچه موفق به 
جلوگيری از اجرای اين طرح در اين سطح نشوند، به اشکال 

ها و  فعالين و سازمانديگر اعتراضی روی خواهند آورد و از 
احزاب سياسی ايرانی در خارج کشور خواهند خواست 

  . نسبت به اين اقدام توطئه آميز رژيم اعتراض کنند
  
  --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
  

  درباره انتشار اطالعيه منتسب به بازماندگان
   در گورستان خاوران           

   دار به بازماندگان فاجعه ملیهش       
اتحاد خود را حفظ کنيم، رژيم در تدارک تفرقه  

      !  است
  احمد زاهدی لنگرودی                     

 
مسالۀ گورستان خاوران و وظایف "پيشتر در مقالۀ پيرامون 

اشاره شد که جمهوری اسالمی قصد تغيير چهرۀ " ما
ن تصميمی هفده سال قطعًا چني. گورستان خاوران را دارد

 در 67پس از فاجعۀ کشتار زندانيان سياسی در تابستان 
حالی که رژیم هنوز مسئوليت این جنایت را نپذیرفته و حتا 
گواهی های فوت صادر شده فاقد وجاهت قانونی است، 
چگونه می شود به طرحی حکومتی به نام ساماندهی، 

  اعتماد کرد؟ 

ز انتشار بيانيۀ کانون  و پس ا1384 شهریور 4صبح امروز 
و در (زندانيان سياسی در تبعيد، مبنی بر طرح ساماندهی 

گورستان گروهی خاوران، خانواده هایی که !) واقع، تخریب
با اطالعيۀ کوتاه و بی هویت زیر . به آنجا مراجعه کرده بودند

بر روی محل هایی که تا حدودی با قرار دادن سنگی کوچک 
خاک توسط برخی خانواده ها مشخص یا باال آوردن کپه ای 
  . ترند، مواجه شدند

  
  توجه                      توجه

  
ما خانواده های قبرستان خاوران، به همه هشدار 
می دهيم که تعدادی آدم های معاند و مخرب، قصد 
دارند جلوی ساماندهی قبرستان را گرفته و نمی 

  .گذارند، شهرداری و بهشت زهرا اقدام نمایند
ا همگی قبًال موافقت خود را کتبًا اعالم نمویم که م

حاضریم، همه گونه همکاری نمائيم تا قبور 
عزیزانمان مشخص و در خصوص ساماندهی و 

  .بازسازی اقدام گردد
  
2/6/1384  
  

در این اطالعيه هيچ موضوع مشخصی جز سعی برای 
طرح واژۀ . تفرقه افکنی بين خانواده ها دیده نمی شود

در این نامه در حالی که با وجود "  همکاریهمه گونه"
درخواست های مکرر و رسمی نماینده های خانواده ها و 
بازماندگان از شورای شهر و ریاست جمهوری تا کمسيون 

 مجلس، تاکنون هيچ همکاری یا اقدامی که نشان 90اصل 
از حسن نيت رژیم جمهوری اسالمی برای بهبود و یا 

خاوران باشد دیده نشده ساماندهی گورستان گروهی 
و با توجه به اینکه همۀ خانواده ها و بازماندگان . است

فاجعۀ ملی بر این امر واقفند، الزم است که با حفظ اتحاد 
هميشگی و اتخاذ تصميمی جمعی، منطقی و جامع، مانع 

  . از پيشبرد این هدف شوند
همچنين، بی هویتی این نامۀ بی امضا که نویسندگان 

نشان دیگری از جعلی بودن ! مشخص نيستندحقيقی آن 
در آغاز این اطالعيه . آن و انتشار آن از سوی رژیم است

در حاليکه مخاطب نامه مشخص " ما خانواده ها"آمده 
ظاهرًا فعاليت جمهوری اسالمی برای ایجاد اختالف . نيست

بين بازماندگان و استفادۀ از آن برای دستبرد و تخریب 
ران با طرح بازسازی و ساماندهی گورستان گروهی خاو

در این بين همان طور که گفته شد الزم . آغاز شده است
است خانواده ها و بازماندگان در هفت روزب که به برگزاری 

 67هفدهمين سالگرد اعدام زندانيان سياسی در تابستان 
مانده است؛ با ارتباط بيشتر با هم، مانع از پيشبرد این 

  .   می شوندهدف رژیم جمهوری اسال
  
  

  



 6

  اتی پيرامون خيزش مردم کردستان نک  
     

     آرش کمانگر                   
  

 تيرماه  ابتدا در مهاباد و سپس در 19خيزشی که از روز 
سایر شهرهای کردستان شروع شده، کليت رژیم اسالمی 

ریاست " انتخابات" را در دوره کاذب قدر قدرتی خود پس از 
ماجرا و در واقع انگيزه . لش گرفته است جمهوری، به چا

مردم برای این دور از مبارزات حق طلبانه خود ، از جنایت 
 تير عوامل 18در روز . هولناک رژیم در مهاباد آغاز شد 

جمهوری اسالمی ، شوانه قادری یکی از جوانان مبارز و 
جسور این شهر را که کينه ای عميق نسبت به او در دل 

ل وحشيانه ای شکنجه و به قتل می داشتند، به شک
مردم و جوانان مبارز ، " عبرت " رسانند و سپس برای 

در فردای . جسد او را به ماشين بسته و در شهر ميگردانند 
این واقعه تروریستی و جنایتکارانه، مردم مهاباد بپا خاسته 
و با شعار ضرورت دستگيری و محاکمه فوری عوامل این 

  . می ریزندجنایت، به خيابانها
چند روز بعد بتدریج در سر دشت ، مریوان، بانه، پيرانشهر، 
بوکان، کامياران، سقز، سنندج، تکاب و غيره، موجی از 

پاسخ . اعتراضات و شورشهای خيابانی شروع می شود
در . رژیم ، به رگبار بستن مردم بيدفاع از زمين و هوا بود

ز ده تن از شدیدترین این یورشها، فقط در یک روز بيش ا
مردم سقز با رگبار مسلسل پاسداران و نيروی انتظامی ، 

  .جان می بازند
بر طبق آخرین اخبار، تا کنون بيش از چهل تن کشته ، بيش 

.  نفر مجروح و متجاوز از هزار نفر بازداشت شده اند300از 
مزدوران رژیم در جریان یورش به مردم، عالوه بر دستگيری 

 را برای سرکوب فعالين کارگری و نيز تظاهر کنندگان، فرصت
روزنامه نگاران و مدافعين حقوق بشر ، مغتنم شمرده و با 
دستگيری شماری از آنها، ميخواهند فعالين جنبش های 

اجتماعی گوناگون بویژه کارگران پيشرو و سوسياليست را  
از اینرو بر پایی یک کارزار بين . از پيش پای خود بر دارند

نجات دستگير شده گان که خطر اعدام، جان المللی برای 
شماری از آنها را تهدید می کند ، یکی از عاجل ترین وظایف 

اهميت این . نيروهای چپ و دمکرات محسوب می شود
کارزاز، بخصوص از این زاویه حائز اهميت است که محافل 
خارجی، سکوت دامنه داری را پيرامون خيزش اخير 

در یک ماه و نيم اخير، به معرض کردستان به رغم تداوم آن 
آنها در حاليکه در قبال اعتصاب غذای . نمایش گذاشته اند

اکبر گنجی و مقاومت جسورانه او در برابر دادستان جنایتکار 
رژیم، واکنش های زیادی را از خود بروز داده اند، اما در برابر 
کشته و مجروح شدن صدها انسان حق طلب در کردستان، 

  . وت اختيار نموده اندآگاهانه سک
این سکوت البته شامل طيف وسيعی از محافل راست و 
شوونيست اپوزیسيون جمهوری اسالمی نيز می شود که 

دامن نزدن به " و " شائبه تجزیه طلبی" به بهانه 
حتی از حمایت صوری از " احساسات خود مختاری طلبانه 
 پس بخشی از این طيف. مردم کردستان نيز اباء می ورزند

ازسکوت اوليه، وقتی تداوم خيزش در کردستان را غير قابل 
 همراه با توصيه های –کتمان دید، نوعی حمایت مشروط 

شوونيستی مبنی بر عدم طرح خواستهای ملی و ضرورت 
شماری از آنها .  را اعالم داشتند- حفظ تماميت ارضی ایران

 از اینکه کردها درخارج کشور، در راهپيمائيهای حمایتی
خود، پرچم سه رنگ شيرو خورشيد نشان محافل راست 

خود را به " ميهن پرستی" اپوزیسيون را حمل نکردند تا 
اما واقعيت این . اثبات رسانند، آنها را به باد انتقاد گرفتند

است که این طيف از اپوزیسيون عالوه بر نارضایتی از طرح 
" اینرفع ستم ملی در کردستان، به یک دليل دیگر نيز از 

ناخرسند هستند و آن بی اعتباری کامل " منطقه شورشی
این طيف و در محور آنها سلطنت طلبان، در ميان مردم 
زحمتکش کردستان است و این مسئله سابقه تاریخی دارد 

 بفرمان خمينی لشگر کشی به 58 مرداد 28از زمانيکه در . 
کردستان و قتل عام مردم حق طلب این منطقه آغاز شد، 

 فقط اساسًا نيروهای چپ و دمکرات بودند که پرچم این
نفوذ اندیشه های . مقاومت  را در کردستان بر افراشتند

سوسياليستی در این منطقه بویژه در ميان جوانان 
روشنفکر و کارگران پيشرو، آشکارتر از آن است که کسی 

از اینرو راستهای شوونيست، . قادر به کتمان آن باشد
ی برای هژمونی خود در تحوالت آتی ایران کردستان را رقيب

  . ميدانند
اما جدا از نکات فوق الذکر، خيزش اخيرکردستان دارای چند 

  : ویژه گی مهم است که ضروریست به آنها اشاره شود
  

جنبش اخير اساسًا خود جوش و محصول نخست اینکه 
. تلنبار شدن مطالبات اجتماعی منکوب شده مردم بود

احزاب مسلح کرد و در رأس آنها حزب تردیدی نيست که 
دمکرات و سازمان انقالبی کردستان و نيز بخشی از چپ 
رادیکال و در رأس آنها حزب کمونيست ، دارای نفوذ 
وسيعی در کردستان هستند، اما اگر در نظر بگيریم هزاران 
تن از آعضا و پيشمرگه های این جریانات ، به حالت تبعيد در 

ی برند و حکومت خود مختار کردستان عراق بسر م
کردستان عراق، تا حدود زیادی مانع تحرک آنها بویژه 
فعاليتهای نظامی آنها می شود، پی خواهيم برد که 
شورشهای اخير بدون سازماندهی مستقيم از سوی آنها و 
عمدتًا  بصورت خود جوش صورت گرفته است ، با این همه 

انات ، تا حدودی نباید کتمان کرد که نفوذ سياسی این جری
در سراسری کردن این خيزش در کردستان و بازتاب بين 

  . المللی آن نقش مثبتی داشته است 
  

 جنبش اخير اساسًا محصول تلنبار شدن ،دوم اینکه  
اعتراض به . مطالبات عدیده اجتماعی پاسخ نگرفته بود

تداوم ستم ملی در کردستان ، اعتراض به اذیت و آزار 
غير " انچی که از طریق واردات و صادراتزحمتکشان کارو

با کردستان عراق سعی در تهيه لقمه نانی برای " مجاز
فرزندان خود دارند، اعتراض به تشدید استبداد مذهبی و 
سياسی، اعتراض به بيکاری گسترده و فالکت اقتصادی 
انبوه کارگران و تهيدستان و مطالباتی از این دست،عواملی 

در این ميان دو طيف . مردم را لبریز نمودبودند که کاسه صبر 
متفاوت در اپوزیسيون ،  با برجسته کردن مصنوعی این یا 
آن خواسته، سعی در سوء استفاده از جنبش برای توجيه 

از یکسو گرایشات . گرایش سياسی، خود دارند
ناسيوناليست با کتمان مبارزه طبقاتی در کردستان و 

نطقه برای برابری و عطش کارگران و زحمتکشان این م
عدالت اجتماعی، تالش می کنند خيزش اخير را یک جنبش 
خود مختاری طلبانه صرف برای رفع ستم ملی معرفی 

از آن سو، بخشی از چپ که در معادالت سياسی . کنند
اش، مبارزه پيگير برای محو ستم ملی و شوونيسم جایی 

قوم " ن ندارد و معموًال تالشهایی از این دست را تحت عنوا
محکوم می کند، بکلی با چشم " پرستی و ناسيوناليسم

فرو بستن بر واقعيات جامعه کردستان، منکر طرح چنين 
مطالباتی شده و یا در صورت اعتراف به وجود آن ، خواهان 

این طيف، خواست خود مختاری در . لگام زدن بر آن است
مًال معرفی کرده و ع" فوم پرستی" چهارچوب ایرانی آزاد را 

حفظ " آب به آسياب شوونيستهایی می ریزد که با چماق 
. ، حق تعيين سرنوشت ملل را بر نمی تابند" تماميت ارضی

" این گرایش همچنين ناخواسته،سبب رشد گرایشات 
در ميان ملل تحت ستم ایران می شود  که " جدایی طلبانه 

  .  خوشبختانه تا این لحظه ، از نفوذ ناچيزی برخوردارند
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خيزش اخير بيانگر ابتکارات وسيع مردم در  سوم اینکه،
از . بکارگيری اشکال گوناگون مبارزه و نافرمانی مدنی بود

تظاهرات تا تحصن، از اعتصاب عمومی اماکن کسب و کار 
تا اعتصاب غذای دستگير شده گان، همه و همه تلون 

در این ميان اگر . را به نمایش می گذارنداشکال مبارزاتی 
چه اینجا و آنجا زد و خوردهای شدیدی ميان جوانان و 
عوامل رژیم صورت گرفت، اما در مجموع این جنبش هوشيار 
بوده که این مرحله از مبارزه را فورًا و بدون تدارک کافی و از 
جمله دخيل شدن مردم در سایر مناطق ایران، قهر آميز 

دانيم که بدليل شرایط جغرافيایی ویژه کردستان و مي. نکند
از جمله حضور هزاران پيشمرگه مسلح در کردستان عراق و 
نيز دسترسی مردم کردستان به سالح، دامن زدن به 
درگيریهای مسلحانه یعنی کشاندن زودرس جنبش به فاز 
نظامی، کار آسانی است ، اما مردم مبارز کردستان با 

را فعًال استفاده از سالح نمی بينند و هوشياری صالح خود 
  . در توازن قوای کنونی ، آنرا نوعی خودکشی می پندارند

  
 ، خيزش اخير عليرغم سراسری شدن چهارم اینکه

. نسبی آن در شهرهای کردستان، از دو ضعف رنج می برد
از یکسو شورش در شهرها، یکی یکی رخ می دهد نه 

وز در سایر مناطق ایران، همزمان ، و دوم و مهمتر اینکه هن
مردم نتوانسته اند چه بصورت مستقل و چه به انگيزه 

بغير از . پشتيبانی از جنبش کردستان، حرکتی را آغاز کنند
تالشهای کم دامنه ای که در اهواز صورت گرف و به شدت 
سرکوب شد، در سایر مناطق ، بویژه مناطق محل سکونت 

.  چندانی نبوده ایماقليتهای ملی تحت ستم، شاهد تحرک 
این کمبود ، همچون دو دهه گذشته، ناشی از تفاوت در 

امکانات . توازن قوا و درجه آماده گی مردم کردستان است 
موجود در کردستان ، یکی از عوامل پایداری این مقاومت 

بی تردید اگر جنبشهای .  طوالنی مدت محسوب می شود
دستان نشتابند، اجتماعی در سایر مناطق ایران به کمک کر

این جنبش بطور موقت ، از شتاب خود خواهد کاست تا پس 
از تجدید قوا، به انگيزه ای دیگر، رژیم اسالمی سرمایه را به 

تا آن موقع، آنچه که اکنون بر دوش تک تک ما .  چالش بگيرد
سنگينی می کند، اوًال تداوم حمایت بين المللی گسترده از 

جهان و ثانيًا نجات جان کليه این جنبش و بازتاب آن در 
دستگيرشده گان حوادث اخير و مبارزه برای آزادی بی قيد و 

  .شرط این مبارزین است
  84 شهریور 2                                               

 

   
  

  
  
  
  

 
  
  
 

                     
  

     
  *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 
 .د نيستن
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  ادامه از صفحه يک   
  
  

      ... قانوننگاهی به پيشنويس         
  
  

اکنون ودر ميان اینهمه نا امنی و تخریب و هرج ومرج ، بحث قانون 
اساسی به ميان آمده و معلوم نيست با این اوضاع و احوال چگونه و 
چه کسانی ميخواهند قوانينی را به تصویب برسانند که در خدمت 

در کشوری که تحت اشغال است و بيش از . مردم عراق باشد 
يگانه حاکميت دارند چه جای بحث قانون دویست هزار نفر سرباز ب

اّما حقيقت این است که سناریوی قانون اساسی . اساسی است 
هم اکنون در . صرفًادر جهت ارضای سياستهای بوش انجام ميگيرد

جامعه آمریکا مخالفت با جنگ در حال گسترش است، اعتراضات 
  ن خانواده هائی که فرزندان خود را از دست داده و در رأس آنا

، مشکالت اقتصادی روز افزون، صرف صدها ميليارد "سيندی شيهان" 
دالر در راه جنگی که تا کنون فجایع بسياری ببار آورده است ، تنفر 
مليونها انسان در سراسر جهان و بویژه در کشورهای خاورميانه از 

، سقوط وحشتناک روحيه )1(جنگ تجاوز کارانه آمریکا در عراق 
ی درجنگ عراق، فرار گسترده از جبهه های جنگ و سربازان آمریکائ

عدم بازگشت آنان به خدمت، پاسخ منفی به درخواست ارتش مبنی 
استخدام سربازان تازه ، کشته شدن بيش از دو هزار سرباز  –بر 

نفر ، آری همه اینها بوش را در  آمریکائی و زخمی شدن هزاران
ردن قانون اساسی و موقعيتی قرار داده که در نظر دارد با علم ک

" آن مدعی پيروزی در عراق شده و برای مدتی خود را از  تصویب
  .اعتراضات و انتقادات گسترده رها کند" شر

این چه قانون اساسی است که نماینده بوش در عراق زلمای خليل 
می کند و با تهدید و ارعاب و  زاد  در تمام جلسات مذاکرات شرکت 

نی ميکوشد هر طور شده معامله ای با وعده و وعيدهای آنچنا
سر هم بندی کند، این چه قانون اساسی است که جامعه "بزخرانه"

مناطق تقسيم ميکند  –را به شکل نفرت آوری به طوایف و مليتها و 
تا زمينه به بردگی کشانيدن آنان را بيشتر فراهم کند، نتيجه وجود 

کان عراق در دو سال گذشته این شده که کود آمریکای اشغالگر
 Middle East  بار بدتر از زمان صدام شده و بنا به نوشته 8وضعشان 

on line   ، فروش کودکان عراقی برای اغراض جنسی گسترش یافته
قاچاق زنان و دختران حتی تحصيل کرده های دانشگاه ها به 

  خانم بلقيس حميد در مقاله ای در. کشورهای همجوار بيداد ميکند 
که دیگر نميتوانم سکوت کنم باید فریاد : یاد بر می آورد مجله ایالف فر

  بزنم که چرا زنان ، دختران و پسران
 کشور عراق این سرزمين پر نعمت باید همچون سگان و گربه ها 

  قوت خود را در زباله دانيها جستجو کنند، 
دختران ازترس ربوده شدن و کشته شدن جرأت ندارند به مدرسه 

  ....خانه نشين شده اند و ودانشگاه بروند و 
کدام قانون اساسی ، همه نيروهائی که وابسته به آمریکا وجمهوری 

  اسالمی ایران نيستند این مضحکه و 
 روز تراژدی قانون اساسی بوش پسند را تحریم کرده و قرار است

   تظاهراتی در سراسر شهرهای جمعه
 خطرناک را عراق انجام گيرد، نماینده سنيها نيز شدیدًا این بازی

  –محکوم کرده و این کار را خدمتی به 
و این در برابر اظهارات بوش در روز . آمریکا و بویژه بوش دانسته است 

قانون " سنيها بهتر است در تصویب گذشته بود که گفته بود برای 
آنچه که مسلم است تعزیه گردان اصلی در . شرکت کنند" اساسی 

 است و بنظر ميرسد که جمهوری عراق ، آمریکا و جمهوری اسالمی
در این برهه حساس به کمک  اسالمی با گرفتن امتيازاتی ميکوشد 

که در حقيقت سند بردگی " قانون " بوش بشتابد و در عين حال این 
وسرکوبهمه آزادیخواهان و دگر اندیشان عراقی است بتصویب 

  .برساند
یب رساندن حاکمان مرتجع وجنایتکار جمهوری اسالمی تجربه به تصو

قانونی مشابه را دارند و خوب می دانند که در نتيجه قانون اساسی 
کذایی خود چگونه دهها هزار نفر دگر اندیش را قتل عام کردند ، 

ایران را تبدیل به تيول خود کردند و امروز همچون جغد  چگونه کشور
ميتوان گفت که مواد . شومی بر ویرانه ای بنام ایران نشسته اند 

مشابه همان " قانون اساسی عراق"  و تعيين کننده اصلی
اساسی جمهوری  –شمشيرهای داموکلوسی است که  در قانون 

" اسالمی ایران وجود دارد و برای روشن شدن مطلب بخشهائی از
در اینجا آورده ميشود تا به مشابهت توطئه " قانون اساسی عراق

 ببریم، متن شومی که بر عليه ملت عراق در حال انجام است پی 

  انتشار 22/8/2005کامل پيش نویس قانون اساسی عراق در بتاریخ 
  . یافته است 

ما نمایندگان ملت عراق با اراده پروردگار و رغبت مردم این : سطر اول 
  ..... قانون را 

دولتی مستقل و دارای )  فدرال-اسالمی(  عراق - جمهوری  1ماده 
هزار سرباز اشغالگر درسراسر با وجود یکصد و پنجاه ( سيادت ؟ 

  ) عراق
مصدر اصلی  اسالم دین رسمی دولت است و در عين حال -2ماده 

    هر گونه قانونی که مغایر قانونگزاری، 
با شرع اقدس باشد محکوم است ، برای اینکه اکثریت مردم عراق 

  شيعه و سنی ميباشند و مذاهب دیگر نيز
  .آزادی خواهند داشت 

 آزادیهای فردی در قانون اساسی منظور شده و  حقوق و-10ماده 
   باشد 2نميتوان قانونی را که مغایر با ماده 

  ) یعنی در چهارچوب مقررات اسالمی( باجرا در آورد 
 هر گونه تفکری که  مبنای تفرقه، تکفير و ترور باشد محکوم 11ماده 

  است بویژه در مورد حزب بعث شدیدًا با 
  .آن برخورد ميشود

 تکفير و ترور را در کنار هم گذاشته اند از نظر شرع مقدس تفرقه،
افکار حقوق بشری، آزادی زنان، فعاليتهای آته ایستی مبارزه 

همه و همه تکفير و تروریستی .....سوسياليستها و کمونيستها و 
  –است، از این پس چه کسی در عراق با وجود 

ری قانون اساسی اسالمی و پشتيبانی بی قيد و شرط جمهو
  ؟.اسالمی ایران و دولت آمریکا از آن، ميتواند نفس بکشد

 مراجع دینی بعنوان مظاهر مليت و مذهب و استقالل ، 15ماده 
  . وظيفه ارشادی خود را با کمک دولت بانجام می رسانند

باید گفت که نتایج ارشادی آنان بهتر از آن فجایعی که رهبران 
شتار و تخریبی که بوجود جمهوری اسالمی در ایران و آن قتل و ک

  . آوردند، نخواهد بود
 عتبات مقدسه امکنه قانونی و حقوقی و مذهبی اند، وظيفه 16ماده 

  . دولت حمایت وپشتيبانی از این اماکن است 
  :ماده یکم در فصل دادگاه دولت فدرال چنين گفته ميشود

 قاضی از ميان ده نفری که از طرف دیوان عالی کشور تعيين 5 -1
  .شود، برگزیده ميشود مي
 نفر از اینان از ميان فقهای شریعت و استادان قانون که الاقل 4 -ب

  .  سال خدمت داشته باشند20سابقه 
در اینجا در حقيقت بنوعی همان فقهای شورای نگهبان منظور است 

  که بنوعی در متن ناروشن آمده و به نظر 
باشد زیرا هم اکنون ميرسد عامدانه واز فریبکاریهای تصویب کنندگان 

  . ریش و قيچی در دست خود اینان است
باید گفت که شاه بيت کالم این پيش نویس در همان چند ماده اول 

عملکردها باید در چهار –بيان شده و اینکه همه قوانين و مقررات و 
جوب اسالم باشد هيچ اظهار صریحی در مورد آزادی زنان و جود 

 کامًال کلی بيان شده و دکتر عثمان ندارد، در مورد فدراليسم هم
نماینده پارلمان کردستان و رئيس حقوق بشر، اظهار داشت که 

  .مشکل فدراليسم همچنان الینحل مانده است 
حتی در " قانون اساسی"  اّما آنچه که مسلم است باید گفت این 

صورت به تصویب رسيدن نقش مثبتی در روند اوضاع جاری عراق 
ین بند بازیهای سياسی در دو سال گذشته ابتدا به ا. نخواهد داشت 

مجلس حکومتی برایمر، سپس پارلمان عراق و -توسط جنرال گارنر، 
باصطالح سيادت کشور به آنان و اکنون مهزله قانون اساسی بوش 
خواسته انجام گرفته و نتوانسته هيچ تغييری مثبت در وضعيت 

 کاران این بازیهای شهروندان عراقی ایفا نماید، زیرا دست اندر
سياسی همه مزدورانی هستند که یا وابسته به آمریکا و یا ماموران 
سپاه پاسداران ایران هستند و با منافع ملت عراق بيگانه اند ، هدف 

هم .همه آنان تخریب و غارت کشور عراق است و نه خدمت بآن 
چنانکه در گذشته همه آن بازیهای سياسی نتيجه نداد از این پس 

  يز این روند ادامه پيدا خواهد کرد، در عراقن
با وجود نيروهای اشغالگر ومزدورانشان صلح  و امنيت بر قرار نخواهد 

در برابر ملت عراق تنها یک راه بيشتر وجود ندارد ، مبارزه با . شد
نيروهای اشغالگر و اخراج آنان، قطع نفوذ جمهوری اسالمی و عوامل 

تيک که برخاسته از منافع عامه وی و سپستشکيل دولتی دموکرا
                            .مردم عراق باشد 

                                                       2005اوت                                              
  

    --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---- -- ---- --- -- -- -- --- -- --  
% 75بنا به تحقيقی که در مجله فورین افرز بچاپ رسيده ) 1(

آمریکائيها از اینکه اینهمه در جهان و به ویژه  در کشورهای 
  . اسالمی مورد تنفر قرار دارند، اظهار نگرانی کرده اند 
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  آيا بحران ايران حقيقی است ؟     
  

 آيا ايران بزودی به بمب اتمی دست خواهد
منع گسترش اسلحه " آيا ايران معاهده  ؟يافت
  را نقض کرده است ؟" اتمی

  
 ، نامزد رياست جمهوری در  پاتريک بوکانن:نوشته 

، تحليگر و 2000حزب جمهوريخواهان اميکا در سال 
  :         به نقل از سايت اينترنتی . نويسنده 

antiwar.com  
  ارعی                                                         احمد مز:رجمه ت                         

  
 اين مقاله صرفا با هدف اطالع رسانی و آگاهی :توضيح مترجم 

خوانندگان عزيز از اختالفات درون هيات حاکمه امريکا و 
سياستمداران اين کشور ، بر سر نحوه برخورد با جمهوری اسالمی 

رسی برگردانده شده و به معنای و تالشهای هسته ای آن ، به فا
  .تائيد همه نکات مطروحه در آن نيست 

    -----------------------------------------------                                                                                                
يران تا قبل از بر طبق گزارشی که سازمان سيا تهيه نموده است ، ا

  دهسال نميتواند به بمب اتمی دسترسی پيدا کند، و 
که ايران نيز از " منع گسترش سالح هسته ای" بموجب معاهده 

امضاکنندگان آنست، اين کشور حق دارد تا از انرژی هسته ايدر 
  .خدمت اهداف مسالمت آميز بهره برداری کند 

يرانه با ايران برای پس اين همه سرو صدا و صحبت از جنگ پيشگ
  چيست ؟ حتی اگر ما بپذيريم  که ايران روزی به 

اسلحه اتمی مجّهز شود و در اختيار نيروهای بنياد گرا قرار دهد، 
  اين عملی نادرست و ديوانگی است و ايران تا کنون 

چرا . هيچگاه رغبتی برای جنگ با آمريکا ابراز نداشته است 
  ان به اسلحه اتمی مجّهز نگرانی ؟ علت آنست که اگر اير

شود آزادی اياالت متحده را در منطقه خاور ميانه محدود ميکند، در 
  آنصورت ما ميتوانيم باآنان با احتياط برخورد 

کنيم همچنانکه اکنون با کره شمالی هستيم امری که نه بوش و نه 
  ......محافظه کاران احتمالش را نميدهند
مان نميخواهند در بردن پرونده کشورهای فرانسه، بريتانيا و آل

  ايران به شورای امنيت ، در اينمورد که ايران دست به 
و حتی اگر اين . غنی سازی اورانيوم زده است، پيشقدم شوند

  پرونده بدانجا برده شود و درخواست تحريم اقتصادی بر 
ضد ايران طرح شود اين احتمال وجود دارد که روسيه و چين آن را 

  .کنند" وتو " 
اگر شورای امنيت محکوميت ايران را نپذيرفت و آمريکا خود و هم 

تصميم به مقابله با ايران را گرفتند در آنصورت ) ناتو( پيمانانش 
ايران، چين و روسيه در يکسو و آمريکا و هم پيمانانش در سوی 
ديگری قرار خواهند گرفت ،اّما بايد گفت که وضعيت هم پيمانان 

ران که سومين کشور توليد کننده نفتی است و در آمريکا در مقابل اي
 دالر رسيده است ، 65حاليکه تا کنون قيمت نفت به بشکه ای 

  چگونه خواهد بود؟ 
اگر مذاکرات تا کنونی بدون نتيجه پايان يافت و ايران همچون کره 
شمالی خود آزادانه و با سرعت بيشتری به غنی سازی اورانيوم 

ين توجيه را به آمريکا ميدهد تا پرداخت که در آن صورت ا
  تاسيسات اتمی ايران را مورد هدف قرار

  . دهد
است و " پيمان منع انتشار اسلحه اتمی" اّما هم اکنون ايران عضو 

  ميتواند و حق دارد که به ا ين کار و در زير نظارت 

ماموران سازمان بين المللی انرژی اتميی دست زند، آيا در 
  –چه توضيحی و توجيهی برای آنصورت دولت آمريکا 

  بمبارانهای تاسيسات اتمی ايران خواهد داشت ؟ 
 مليارد دالر سود را نصيب 160هم اکنون ما در آمريکا ساالنه مبلغ 

  چينيها مينمائيم و اين عليرغم آن آست که چينيها
شهرهای ما را با موشک های اتمی خود نشانه گرفته اند ، همچنين 

 اتمی به –د  تازه ای در مورد همکاريهای ما با هنديها قراردا
امضاء رسانيده ايم و اين با وجود چند آزمايش اتمی است که 
هنديها به آن دست زده اند ، ما همچنين به پاکستان  نيز ساالنه 
مبالغ هنگفتی کمک مالی ميکنيم و همچنين به اسرائيل که برنامه 

و ما . داردهای محرمانه زيادی در مورد سالحهای  هسته ای 
هدايای گرانبهائی نيز برای کره شمالی داريم اگر بپذيرند برنامه 

ما  بر کدام اصول و معيار .های هسته ای خود را متوقف کنند 
  پايبنديم ؟

در اينجا موضوع مهمی وجود دارد که ما بايد آنرا بحساب آوريم و 
  آن عکس العمل ايرانيها در برابر تهاجم نظامی 

" مايکل مازير "  ساده نخواهد بود ، و آنچنان که آمريکا است که
  نيو" آمريکا در مجله " دانشکده جنگ ملی" از 

بهترين استراتژی ايرانيها در برابر هر : " نوشته " کنسرواتيو 
  ."تهاجم آمريکا پاسخ شديد آنها به آمريکا خواهد بود

ايران به چه کاری ميتواند دست زند؟ ايران توانائی کارهای 
ايران ميتواند با اعزام پرسنل  سپاه پاسداران . ياری را دارد بس

بزرگتری را برای يکصد و سی و پنج " جهنم " خود به عراق 
هزار سرباز آمريکايی خلق کند، ميتواند حزب اهللا لبنان را وادارد تا 
اسرائيل راموشک باران کنند، ميتواند هم پيمانان آمريکا را در 

وم قرار دهد و شيعيان عراق و عربستان کشورهای خليج مورد هج
را تشويق به هجوم بر عليه آمريکائيها نمايد، ايران ميتواند تنگه 
هرمز رامين گزاری کردهو عناصر خود را برای ايجاد نا امنی به 

  .درون آمريکا گسيل دارد 
خالصه ميتوانم بگويم که تهاجم آمريکا به ايران منجر به جنگی در 

که به توقف پانزده ميليون بشکه نفت روزانه به منطقه خواهد شد 
جهان خواهد انجاميد، امری که اقتصاد جهانی را دچار سکته فوری 

  دولت آمريکا توانائی.  خواهد کرد 
ارسال گسترده نيروی زمينی برای اشغال خاک ايران را ندارد و 
مجبور است در جنگ خود با ايران از نيروهای هوائی استفاده کند 

ا بايد گفت همانطور که حادثه يازدهم سپتامبر در آمريکا موجب ، اّم
وحدت و پشتيبانی ملت آمريکا از دولت و جورج بوش گرديد، 
بمباران هوائی ايران نيز ميتواند باعث يکپارچگی و پشتيبانی ملت 
ايران از دولت خود شود، زيرا دولت ايران ميتواند ادعا کند که 

دفاع از آن مورد تهاجم آمريکا قرار بخاطر حقوق قانونی خود و 
گرفته است و بنظر ميرسد ايرانيان در اين موضوع وحدت نظر 

  .دارند
پرزيدنت بوش بيش از آنکه تسليم نظرات مشاوران جنگ طلب 

  خود برای دومين بار شود بايد به اين مسئله بسيار فکر
کشور ايران سه برابر خاک عراق مساحت دارد و همچنين سه . کند
تهاجم بر عليه ايران تفريح آرامش بخشی . رابر آن جمعيت ب

  .نخواهد بود
   2005 اوت  24                                      
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  جهان می بايستی در جلوگيری از يک 
  حمله اتمی ديگرُ مصر باشد          

   
   

بزرگترین مقصر در  " پرزیدنت جيمی کارتر آمریکا را بعنوان
" زوال و نابودی پيمان منع گسترش سالح های هسته ای 

مورد تف و لعنت قرار می دهد و می گوید رهبران ایاالت 
متحده آمریکا در حاليکه ادعا می کنند که تالش دارند که 
جهان را از گسترش تهدیدات کشورهایی مانند عراق، ليبی 

 نه تنها خودشان ، ایران و کره شمالی برحذر دارند،
قراردادهای موجود در زمينه منع گسترش سالح ها را به 
کناری انداخته بلکه در جستجوی برنامه ها و راههای 
متنوعی می گردند تا سالح های جدید بخصوص از نوع 

  موشک های آنتی بالستيک را آزمایش و تست کنند
  

   الميرا مرادیبرگردان   - ایندیپندنت  - نوام چامسکی
  

     - -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --
ماه آگوست، سالگرد انفجار بمب اتمی در هيروشيما و 
ناگازاکی است که همواره کابوس و وحشت این بمبارانها را 
در اذهان ما زنده نگه می دارد و البته در عين حال اميدواری 

نشود، در این روزها به اینکه هرگز چنين کابوسهایی تکرار 
  .فزونی می گيرد

در طی شصت سال گذشته، آن انفجارهای اتمی هراس 
آور، ذهن جهانيان را به خود مشغول کرده است ، اما این 
مشغوليت به ان درجه نرسيد که مانع از گسترش نهایی 

  .این سالح کشتار جمعی کشنده و مخرب شود
تکنيکی و بسيار ، در مقاله ای 2001قبل از یازدهم سپتامبر 

سالح اتمی " جالب اینطور بحث و نتيجه گيری شده بود که 
احتماال خيلی زود در دستان گروههای تروریستی قرار 

  ."خواهد گرفت
چرخه « انفجارات اخير در لندن یادآور این مطلب است که 

سيکلی رشد یابنده و پایان » حمله وعمل تالفی جویانه
ادامه می تواند حتی ازهيرو ناپذیر می باشند که در صورت 

  .شيما و ناکازاگی خطرناک تر باشند
قدرت بزرگ جهانی اینطور تصور می کند که جنگ را در هر 

« شکل و با هر بهانه ای، تحت عنوان دکترین و تز 
می تواند آغاز کند، تحت هر » پيشگيرانه و دفاع مشروع

  .امکانی که مورد نظر اوست 
ا معادل هزینه نظامی سایر هزینه نظامی آمریکا تقریب

کشورهای جهان است و این در حاليست که فروش سالح 
که یکی از آنها در (  کمپانی آمریکای شمالی 38بوسيله 

 درصد مجموع فروش سالح در دنيا را 60) کانادا می باشد
 تا 2002به خود اختصاص داده است، درصدی که از سال 

  . درصد افزایش داشته است25کنون 
 هایی در جهت تقویت ریسمان نازکی که بشریت تالش

برای بقای خود به آن دست یازیده است، در جریان بوده 
منع گسترش سالح « مهمترین این تالش ها پيمان . است

در .  به تصویب رسيد1970است که در سال » های اتمی
ماه می ای که گذشت، کنفرانس بازنگری بر قانون پيمان 

ح های اتمی درمقر سازمان ملل منع توليد و تکثير سال
  .متحد مستقر در نيویورک برگزار شد

تقریبا در شرف » منع گسترش سالح های اتمی« پيمان 
این شکست در وهله اول بدليل عدم . شکست است 

موفقيت کشورهای صاحب تکنولوژی هسته ای در مقابل 
  . انجام تعهدات خود در قبال مفاد این پيمان می باشد

این پيمان بر این تصریح دارد که کشورها با ماده ششم 
حسن نيت هر چه تمامتر تالش نمایند تا تمامی سالح 

ایاالت متحده آمریکا از . های اتمی خود را محو و نابود نمایند

جمله سرکردگان عدم اجرای مفاد این پيمان و باالخص ماده 
محمد البرادعی سرپرست آژانس بين . ششم آن می باشد

اکراه و بی " رژی اتمی ، بر این تاکيد دارد که المللی ان
ميلی یکی از طرفين و هم پيمانان مبنی بر عدم پایبندی به 
تعهدات خود، موجی از اکراه و بی ميلی متقابل در عدم 

  ."پایبندی به تعهدات خود در دیگران بوجود می آورد
بزرگترین مقصر در " پرزیدنت جيمی کارتر آمریکا را بعنوان 

"  و نابودی پيمان منع گسترش سالح های هسته ای زوال
مورد تف و لعنت قرار می دهد و می گوید رهبران ایاالت 
متحده آمریکا در حاليکه ادعا می کنند که تالش دارند که 
جهان را از گسترش تهدیدات کشورهایی مانند عراق، ليبی 
، ایران و کره شمالی برحذر دارند، نه تنها خودشان 

ای موجود در زمينه منع گسترش سالح ها را به قرارداده
کناری انداخته بلکه در جستجوی برنامه ها و راههای 
متنوعی می گردند تا سالح های جدید از نوع موشک های 
آنتی بالستيک را آزمایش و تست کنند ، سالحها و بمب 

که تند و تيزند و زمين را زاغه مهمات " کوچولوئی" های 
 چنين التزامات و تعهدات سابق خود را آنها هم. می کنند

هم به کناری انداخته اند و هم اکنون تهدید کننده درجه اول 
استفاده از سالح های اتمی بر عليه کشورهای غير هسته 

  ."ای هستند
این تهدیدات تقریبا بعد از هيروشيما هميشه و مکررا پابرجا 

ر معروفترین نمونه آن بحران موشکی کوبا د. بوده است
 بود، آنطور که آرتور شلزینگر تاریخ نویس و 1962اکتبر سال 

مشاور سابق پرزیدنت جان اف کندی در یک کنفرانس 
" آن بحران :  در هاوانا می گوید2002بازنگری در اکتبر سال 

  ."بوده است" خطرناکترین لحظه در زندگی بشریت

  
رابرت مک نامارا وزیر دفاع در دولت پرزیدنت جان اف    

کندی و کسی که او هم در کنفرانس فوق شرکت داشته 
دنيا تنها یک سر مو با فاجعه اتمی :" است ، گفته است 

سياست "  جون مجله –در شماره ماه می ." فاصله داشت
او دوباره این مطلب را همراه با یک اخطار " خارجی

" فاجعه ای بزودی در راه خواهد بود" پيشگویانه از اینکه 
  . " نداعالم می ک
سياست های جاری سالح های هسته ای " مک نامارا 

را سياستی غيراخالقی ، غيرقانونی، " ایاالت متحده آمریکا
نظاميگری ناالزم، و به حد کشنده خطرناک ارزیابی می 

، سياستی که ریسک های خطرناک و غيرقابل قبولی " کند
د ، را برای ملت های دیگر و برای خود مردم آمریکا در بر دار

" غيرعمدی" و یا " احتمال شليک تصادفی" ریسکی که 
سالح اتمی در بر دارد، بسيار محتمل تر از حمله اتمی 

  .تروریستی است
مک نامارا در ادامه بحث خود، نظرات ویليام پری مشاور 
امنيت ملی سابق در دولت پرزیدنت کلينتون را مورد تاکيد 

در صدی حمله  50احتمال :" قرار می دهد که گفته است 
اتمی آمریکا به اهدافی در طی این دهه بسيار قابل انتظار 

  ."است
گراهام آليسون کارشناس روابط بين الملل در دانشگاه 

  هاروارد، مشابه همين نظر و عقيده را در گزارشی تحت 
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   ....جهان می بايستی در               
  
  

که خود او ( " نظر عمومی در ميان مسئوالن امنيت ملی" عنوان 
اگر مواد و " اینطور بيان می کند که ) هم عضوی از آن بوده است

سالح های انفجاری اتمی اصالح و بازیابی نشوند و سيستم 
بکارگيریشان از امنيت بيشتری برخوردار نشود، وقوع حمله ای با 

اجتناب ناپذیر است والبته از آن محتمل تر امکان " بمب کثيف" یک 
با سالح اتمی است که از درجه باالتری برخوردار وقوع یک حمله 

  ."است
آليسون در مروری که بر تاریخچه نظریه فوق دارد ، به این اشاره 

 زیر نظر سناتور سام 1990می کند که تالشهایی از اوایل سالهای 
نان و سناتور ریچارد لوگار در این مورد صورت گرفت و تا حدودی هم 

وزی که جرج بوش به ریاست جمهوری موفق بود، اما از اولين ر
رسيد، تمامی این تالش ها متوقف گشت، بطوری که سناتور ژوزف 

بالهت و حماقت " بيدن اظهار می دارد، این تالش ها بوسيله یک 
  ." متوقف گردید" ایدئولوژیکی 

رهبران واشنگتن برنامه های منع گسترش سالح ها را به کناری 
منابع خود را در جهتی گذاشته اند که گذارده اندو تمامی انرژی و 

کشور را با بکاربردن دروغ و حيله غيرقابل تصوری به سوی جنگ 
هدایت کنند و البته پس ازشروع جنگ تالش می کنند که فاجعه و 

  .مصيبتی نظير آنچه که در عراق پدید آورده اند را مرمت کنند
 در تهدید و بکارگيری خشونت از طرف آمریکا ، محرک دیگران

  .گسترش نيروی اتمی و گسترش تروریسم جهادی است
:" سوزان ب گالسر در گزارشی در واشنگتن پست می نویسد 

که دو " جنگ بر عليه تروریسم" یکی از مطالعات عميق در زمينه 
سال پس از اشغال عراق نوشته شد، بر این مسئله تمرکز دارد که 

  ست های آموزش دیده، چگونه باید با اوج گيری نسل نوینی از تروری
که طی یکی دو سال گذشته در عراق سر بر آورده اند، مقابله     
  ."کرد

باالترین مقامات رسمی دولتی به شکل رشد یابنده ای نظرشان 
چگونه هزاران عراقی جهادگر " به این مسئله جلب شده است که 

آموزش دیده، سراسيمه از سراسر خاورميانه و اروپای شرقی و 
یکی از مقامات ارشد دولت ." به کشورشان برمی گردندغربی 

ورود این عوامل تازه به عراق، تاثيرات بسزائی در :" بوش می گوید
اگر شما ندانيد آنها که در . " معادالت جدید عراق گذارده است

عراق هستند چه کسانی می باشند، چگونه قادر خواهيد بود که 
  "ائی و پيدا کنيد؟در استامبول و یا لندن آنان را شناس

پيتر برگن یکی از متخصصين امور تروریستی آمریکا در روزنامه 
پرزیدنت بوش درست می گوید که :" بوستن گلوب نوشته است 

عراق هم اینک جبهه ی اصلی جنگ با تروریسم است ، اما این 
  ."جبهه ی تروریستی را ما خودمان بدست خودمان خلق کرده ایم

  
 گزاری لندن، انستيتوی روابط خارجی انگليس بالفاصله پس از بمب

وابسته به وزارت خارجه این کشور، نتيجه یک مطالعه را منتشر )1(
. ساخت، که البته به شدت با انکار و مخالفت دولت مواجهه شد

کشور : " این مطالعه در انتها به این نتيجه گيری رسيده بود که 
 و این بدليل آنست که انگليس در ریسک و خطر ویژه ای قرار دارد،

این کشور نزدیکترین دوست و متحد ایاالت متحده آمریکا بوده است 
و همراه با آمریکا در سازماندهی مبارزه برای سرنگونی رژیم 

انگليس . طالبان در افغاانستان و رژیم عراق شرکت داشته است
درست مانند سرنشينی بر َترک موتور یک موتور سوار است، که آن 

  ." در واقع سياست خارجی آمریکا می باشدموتور
احتمال فاجعه ای که بزودی در راه خواهد بود را نمی توان به طور 
دقيق معلوم نمود، اما بطور قطع در اذهان هر انسان بالغ و با 
شعوری که به تفکر عميق بنشيند، احتمال وقوع آن بسيار زیاد 

اختن به نظریه ها در از سوی دیگر همانگونه که تنها پرد. خواهد بود
مورد خطر ات از این دست، می توانند بی ثمر و بی نتيجه باشند، 
اما از طرف دیگر اعمال واکنش نسبت به خلق یک هيروشيمای 

  .دیگر بهيچوجه نمی تواند بی معنی باشد
در انتها، توجه به این موضوعات امری بسيار ضروری و فوریست، به 

 بدليل نقش اصلی واشنگتن در خصوص در ایاالت متحده آمریکا
سرعت بخشيدن و شتاب دادن به مسابقه نابودی و تخریب جهان 
که همراه با بسط و توسعه سلطه نظامی این کشور امکان پذیر 
شده است و همچنين در انگلستان که بعنوان نزدیکترین متحد 
آمریکا در تمامی مراحل در جهت و امتداد این کشور قدم بر می 

  .   دارد
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  !برهان ديوارگر را آزاد آنيد         
 
  محكوم آردن  اطالعيه چند تشکل کارگری مبنی بر  

   بازداشت برهان ديوارگر دستگيري و ادامه
   

  ٢٠٠۵ اوت ٢٧ – ١٣٨۴ شهريور ۵شنبه 
  

برهان بر اساس اظهارات خانم مريم اخضر پور ، همسر 
ي پيگيري  ديوارگر، نامبرده به دليل عضويت در آميته

هاي آزاد آارگري و هيات موسس آارگران  ايجاد تشكل
بيكار و داشتن سايت آارگري دستگير و بيش از دوهفته 

  .است آه در بازداشت به سر مي برد
ي بازداشت برهان ديوارگر  به نظر ما دستگيري و ادامه
 اي ترين حقوق انساني وي با اتهامات فوق نقض پايه

ي هشتاد و   بوده و اعتقاد داريم آه طبق مقاوله نامه
هفت عضويت درتشكل هاي آارگري ، ايجاد وتبليغ براي 
ي  احقاق حقوق آارگران حق مسلم و انكار ناپذير همه

  .آارگران است
ي بازداشت  ما ضمن محكوم آردن دستگيري و ادامه

فوري و بي قيد وشرط برهان ديوارگر ، خواهان آزادي 
  .وي مي باشيم

   
  نجمن فرهنگي حمايتي آارگران  ا-
  انجمن صنفي آارگران برق و فلز آار آرمانشاه -
  ي پيگيري ايجادتشكل هاي آزاد آارگري آميته -
  ي هماهنگي براي ايجاد تشكل آارگري آميته -
  ي سراسري آارگران بيكار هيات موسس اتحاديه -
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  از اتحاد چپ کارگری ايران   
  

 مجامع ، -فعالين جنش ضد سرمايه داری : به 
 تشکلها و احزاب چپ کارگری 

  
اتحاد چپ کارگری ايران در پيگيری مسايل جنبش کارگری 

ايران بار ديگر يادآور ميشود که بيکارسازيهای کارگران  
 عدم -خصوصی سازيها. به شکل گسترده ای ادامه دارد

 هجوم بی امان سرمايه به حق –پرداخت حقوق کارگران 
کار روزانه دهها اعتراض کارگری برمی انگيزد و سرکوب 

دستور روز حاکمان جمهوری  و دستگيری کارگران 
از جمله در پی تظاهرات گسترده در . اسالمی است 

 - در اعتراض به سرکوبهای اخير–شهرهای کردستان 
 16ی درسحرگاه روزيکشنبه ماموران امنيتی رژيم اسالم

درکردستان   صبح 2 ساعت 2005 اوت 7مرداد برابر 
ايران به منزل آقای برهان ديوارگر، عضو سنديکای 
. کارگران خباز سقز، يورش برده و ايشان را دستگيرکردند

کامپيوتر و وسائل ديگراو  ماموران رژيم در اين شبيخون 
 تا به رژيم . را تصرف کرده و با خود برده اند

کميته پيگيری "عضويت در : امروزاتهامات چندی ازجمله 
، عضويت در تشکل تازه "ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

تاسيس شده سراسری کارگران بيکار، اداره يک سايت 
، )www.tashakol.com(کارگری درايران به نام تشکل 

و شرکت درتظاهرات اخيردرشهرسقزرا به ديگراتهامات 
  .  اضافه کرده استپرونده ايشان

اين همه در حاليست که پرونده آقای برهان ديوارگر و 
فعالين کارگری به جرم سازماندهی گردهم آيی کارگری در 

 و نيم   در شهر سقز همچنان ازيک سال2004اول ماه مه 
پيش به اين سو دربالتکليفی درسطح استان و در نزد 

اکنون به مقامات قضايی دست به دست می گردد ومتهمان ت
     .بيدادگاههای بيشماری فراخوانده شده اند

 اوت به اتهام شرکت در تظاهرات 4محمود صالحی روز 
به او قبل از . شهر سقز به مدت يک ساعت دستگيرشد

آزادی در مورد شرکت درهرنوع تظاهرات واعتصابی 
  . درشهر سقز هشدار داده شد

ها و اتحاد چپ کارگری اينگونه فشارها و سخت گيری 
مشکل تراشی های نيروی امنيتی و ضد کارگری برای 
فعالين کارگری را به دليل دخالت گری شان در سازمايابی 

  . جنبش مستقل کارگران می داند
در حال حاضر برهان ديوارگرکماکان : ما مطلعيم 

در شرايط  همچنين همسرايشان . دربازداشت به سرمي برد
گی فقط توانسته وی دشوار جسمی در ماههای آخر حامله 

را مدت کوتاهی مالقات کند و در آنجا متوجه عالئم اذيت و 
  .آزارجسمی وشکنجه در صورت ايشان می شود

همچنين گزارشات دريافتی حاکی است که ديوارگربراثر 
  .شکنجه به سختی قادر به صحبت کردن است

  : اتحاد چپ کارگری به اطالع شما ميرساند 
وهمراهی با تشکلها وفعاليت درايران هرگونه عضويت 

 تا  اتحاديه ای وشورايی و سنديکايی آنهم به شکل مستقل
به امروز همواره با پيگرد پليس و نيروهای ضد کارگری 

  .همراه بوده وهست وابسته به رژيم 

ما ازهمه شما مصرانه می خواهيم که اقدامات ضروری 
برای تضمين آزادی فوری برهان ديوارگرورفع تمام 

امات وارده به ايشان ودرجهت رفع نگرانی اته
همسرواعضاء خانواده و يارانشان ازچنگ عوامل امنيتی 
رژيم فراهم آوريد وهراقدام موثری که الزم می شناسيد را 

  .انجام دهيد
  

مصرانه می خواهد که جهت  اتحاد چپ کارگری ازهمه شما 
رفع اتهامات وارده به برهان ديوارگروشش فعال کارگری 

 اسماعيل خود - محمد علی پور–محمود صالحی  (  يانآقا
 – جالل حسينی و محسن حکيمی - هادی تنومند–کام 

، درارتباط با )عضو کانون نويسنده گان ايران و مترجم 
، و پرونده 2004برگزاری اول ماه مه درشهر سقز در سال 

سازی های دروغين بر عليه آنها مقامات جمهوری اسالمی 
  . قرار دهيدرا تحت فشار 

روی کار آمدن رييس جمهورجديد احمدی نژاد و معرفی 
وزير کار جديد و کابينه نظامی امنيتی اش به مجلس 
نگرانی عميق همه فعالين کارگری و مدافعان جنبش 

ازجمله ما را   ضد سرمايه داری ايران –کارگری 
در شرايط امروز مبارزات کارگران و   -برانگيخته است
ان بر سر پايگيری تشکالت مستقل وآزاد زحمتکشان اير

کارگری استوار است و حمايت شما در اين رابطه ميتواند 
به کارگران ايران کمک کند تا درمقابله با سياستهای 
نؤليبرال سرمايه داری مذهبی حاکم بر ايران متحدان بين 

      . داشته باشند المللی فعالی 
آزادی فوری وبی منتظراقدامات قاطع شما برای تضمين  ما

قيدوشرط برهان ديوارگر و هم پرونده ای های ايشان 
  .هستيم

 اتحاد چپ کارگری هراقدام شما را به گسترده ترين شکل  
درسطح جنبش کارگری و آزاديخواهی ايران بازتاب می 

  .دهد 
  اتحاد چپ کارگری ايران  – با احترام رفيقانه          

                                                                         
www.etehadchap.com                

  
   2005 اوت 20                    

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

   :برگزار شد 
   اطاق ايران سوسياليست فورم

   اوت26معه ج
 تراب ثالث -سخنرانی  

    )3بخش  ( مارکسيسم و فلسفه
  مرکزی   شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت    

  
http://www.socialist-forum.com  

email:socialist_forum@yahoo.com  
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                 هری مگداف و پل سوئيزی 
  
 

              يا طبيعت انسان ميتواند تغيير آند؟ ــ آ1
                             

يكي از داليل مطرح شده عليه سوسياليسم اين است آه 
ترجيع بندي آه . سوسياليسم مخالف طبيعت بشر است

طبيعت بشر را نميشود : "مكرر ميشنويم اين است آه
 غرائز بنياني اين استدالل ممكن است در مورد". تغيير داد

 مثل،  انسان مانند نياز مبرم براي به دست آوردن غذا، توليد
. جستجوي سر پناه و لباس براي محافظت او درست باشد

به آن اشاره " طبيعت بشر"اما آنچه معموال به عنوان 
ميشود طي تاريخ طوالني جامعه بشري بسيار تغيير آرده 

د را با ساختار با تغيير نظامهاي اجتماعي، مردم خو. است
اجتماعي جديد سازش داده و بسياري از عادات و ويژگيهاي 

انسانهاي از جهت جسمي . رفتاري خود را تغيير داده اند
.  سال پيش ظاهر شدند200000 تا 150000مدرن حدود 

طي دهها هزار سال از آن موقع تاآنون انواع متفاوت و 
ه وجود پرشمار سازمانيابي اجتماعي و جماعات مختلف ب

در ابتدا اين جوامع اآثرا برپايه شكار و جمع آوري . آمده اند
 7000مواد خوراآي از طبيعت زندگي ميكردند و تنها در 

سازمانيابي اين . سال اخير پايه در آشاورزي داشته اند
جوامع به صورت عشيره، روستا، قبيله، دولت ــ شهر، 

  . آشور و يا امپراتوري بوده است
را مطالعه آرده اند روابط " اوليه"ي آه جوامع مردم شناسان

بسيار متفاوتي از روابط شديدا رقابتي " طبيعت بشر"و 
و ) افتادن گرگها به جان هم(هرآس به فكر خويش 

خودخواهانه آه ويژگي جوامع در دوران سرمايه داري است 
روابط مردم در جوامع اوليه ماقبل سرمايه داري . يافته اند

تجارت . آمك متقابل و توزيع ثروت بوده استاغلب به شكل 
نيز مسلما وجود داشت اما هدف تجارت ميان قبايل سود 

زمينهاي آشاورزي نه در مالكيت خصوصي . شخصي نبود
بود و نه ميتوانست خريد و فروش شود بلكه عموما توسط 

بيشتر مواد . آدخداي ده تقسيم و توزيع مجدد ميشد
ع آوري ميشد ضمن خوراآي آه توسط رئيس ده جم

جنگ و سلطه . جشنهاي مرسوم ميان مردم توزيع ميشد
اين جوامع (گري توسط مستبدين محلي هم وجود داشت 

اما ارزشها، آداب و ) به هيچ رو جوامعي بي نقص نبودند
[ نسبت به ما]متفاوتي " طبيعت بشر"رسوم اجتماعي و 

تاب  ــ در آKarl Polanyi(به قول آارل پوالنيي . داشتند
آشف بزرگ پژوهشهاي مردم ): "1944دگرگوني بزرگ ــ "

شناسي و تاريخي سالهاي اخير اين است آه اقتصاد 
 اجتماعي آنها بوده  جوامع انساني علي االصول تابع روابط

نحوه رفتار انسانها طوري نبوده است آه منافع فردي . است
خود را به صورت تصاحب اموال مادي حفظ آنند؛ شيوه عمل 

و چنان بود آه مقام اجتماعي، خواسته ي اجتماعي و ا
  ." مواهب اجتماعي خود را حفظ آند

در چنين جوامعي اقتصاد يكي از وظايف روابط اجتماعي به 
شمار ميآمد و مردم مجاز نبودند از داد و ستد تجاري سود 

تنوع ساختار و سازمانيابي تمدنهاي گذشته به . ببرند
ديري از زماني نگذشته است هنوز . راستي چشمگير است

آه مردم بومي آمريكاي شمالي و جنوبي آگاهي و شيوه 
تفكر آامال متفاوتي از آنچه داشتند آه بعدها توسط هجوم 
و تسخير سرزمين شان توسط ارتش ها و مهاجران اروپايي 

به طوري آه آريستف آلمب پس از . به آنان تحميل شد
توانسته ام دريابم آه ن: "مسافرت اولش به آمريكا مينويسد

ملك و مال شخصي داشته باشند چرا آه اين طور به نظر 
. . ميرسد آه هر چه يك نفر داشته با ديگران تقسيم ميكند 

افرادي بي آاليش اند و در مورد هر آنچه دارند [ بوميان. ]
چنان آزاد منش اند آه اگر نديده باشيم برايمان باورنكردني 

يزي داشته باشند و از آنها تقاضاي اگر چ. . . خواهد بود 
به عكس از شما دعوت . گرفتنش را بكني هرگز نه نميگويند

ميكنند آه در استفاده از آن با او شراآت آني و در اين آار 
چنان عشق و عالقه اي نشان ميدهند آه گويي قلب آنها 

  ." با توست
مورخ برجسته بوميان ) W.Brandon(به قول ويليام براندون 

بسياري از مسافران درون آمريكا، آنان آه دنياي : "ريكاآم
واقعي بوميان آمريكا را با چشم خود ديده اند، سالهاي 
سال و نسل اندر نسل از وجود چنين احساساتي سخن 
گفته اند و در ميان اين پژوهشگران افراد بسيار مسئولي 

 1650را مشاهده ميكنيم آه در سال ) Du Terre(مثل دوتر 
همه با هم برابرند، : "ره بوميان منطقه آارائيب مينويسددربا

هيچ آس نسبت به ديگري احساس برتري يا بندگي 
هيچ آس از ديگري ثروتمندتر يا فقيرتر نيست و . . . نميكند

همگي خواستهاي خود را به آنچه محدود ميكنند آه به 
راستي مفيد و الزم باشد و هر چيز ديگر را آه اضافي باشد 

مونتاني ." حقير نگاه ميكنند و شايسته داشتن نميدانندبا ت
 در 16پژوهشگر ديگر، سه نفر بومياني را آه در اواخر قرن 

آنها آداب و رسوم ميان اقوام . فرانسه بوده اند ديده است
بومي را برايش توضيح داده اند آه مردم چگونه بر پايه اينكه 

ه گروههاي وظيفه مذهبي و يا مديريت به عهده داشتند ب
مختلف تقسيم ميشدند ــ مانند گروههاي تابستاني و 

اين سه از وجود . زمستاني قبايل آمريكاي شمالي
گروههاي مخالف و رويارو با هم در جامعه فرانسه سخت در 

) فرانسويان(آنها دريافته بودند آه در ميان ما : "تعجب بودند
ديگراني آه آساني هستند ماالمال از انواع آاالها و اشيا و 

از گرسنگي در حال مرگ اند و به دليل احتياج شديد و فقر 
دم در منازل گدايي ميكنند و از اين مسئله در تعجب بودند 
آه اين فقرا چرا چنين چيزي را تحمل ميكنند و گلوي گروه 
." اول را نميفشارند و يا خانه هاشان را به آتش نميكشند

)1 (  
يزده ايالت اوليه ــ آه بعدا اروپاييان مستعمره نشين در س

به اياالت متحده تبديل شد ــ در برتري خود از هر جهت 
ولي اجازه دهيد . ترديد نداشتند" وحشي"نسبت به بوميان 

در اين قبيله . بياندازيم) Iroquois(نگاهي به قبيله ايروآواز 
دمكراسي وجود داشت اما نه از نوع احزاب سياسي بلكه 

دم در تصميم گيري ها و برداشتن به صورت مشارآت مر
زنان به همراه مردان در اين راي گيريها . مقامات نااليق

شرآت ميكردند و مسئوليتهاي ويژه اي در فعاليتهاي 
در حالي آه همان موقع . مختلف اجتماعي داشتند

از خدمتگزاران " متمدن"مستعمره نشينان سفيدپوست و 
فاده ميكردند و سفيدپوست و بردگان افريقايي تبار است

سه قرن و نيم از ورود . حقوق زنان نيز به شدت محدود بود
  شدند و چهار " آزاد"مهاجران اروپايي گذشت تا تازه بردگان 
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قرن مي بايست سپري ميشد تا به زنان حق راي داده 
  ! شود

در آن قبال به طور مختصر به جوامعي اشاره آرديم آه 
با تكامل سرمايه داري و . اقتصاد تابع روابط اجتماعي بود

مسلط شدن مالكيت خصوصي، پول و تجارت با هدف سود 
شخصي اين وضع به طرز شگرفي تغيير آرد و روابط 
اجتماعي صرفا به تابعي از نيروهاي مسلط در اقتصاد 

ارسطو خطرات آينده را پيش بيني . سرمايه داري تبديل شد
ود و چون برخي وجوه آنچه بعدها به سرمايه داري آرده ب

 در عصر آهن نيز وجود داشت، در آتاب  تبديل شد
  : مينويسد" سياست"
همانطور آه اشاره آردم دو نوع آسب ثروت وجود دارد، "

يكي بخشي از مديريت خانواده است آه الزم و 
شرافتمندانه است در حالي آه ديگري آه نتيجه داد و ستد 

 درستي محكوم شده است چرا آه غير طبيعي است به
. است زيرا آه شيوه سود بردن يكي از ديگري است

منفورترين نوع از اين آسب ثروت آشكارا نزولخواري است 
  . چون درآمدش از خود پول است و نه هدف طبيعي آن

بوده است و نه افزايش آن [ آاال]هدف پول عبارت از مبادله 
 اصطالح ربح آه معنايش زايش و اين. از طريق آسب ربح

پول از پول است از آن رو به آار برده ميشود آه مولودش 
  ." شبيه والدين آن است

ارسطو اگرچه از برده داري حمايت ميكرد چون ظاهرا آن را 
طبيعي ميديد، اما سود بردن از طريق فروش يا پول قرض 

امروزه اوضاع به عكس شده . دادن را غيرطبيعي ميديد
   اآثر مردم .است

اآنون برده داري را غيرطبيعي ميدانند در حالي آه فروش با 
هدف سود بردن و قرض دادن با هدف ربح گرفتن را از 

  . طبيعي ترين فعاليتهاي انسان به شمار ميآورند
اصال معنايي دارد مسلما زير " طبيعت بشر"اينكه مفهوم 
انسان زيرا آگاهي، رفتار، عادات و ارزشهاي . سئوال است

ميتواند بسيار متغير باشد و زير تاثير تحوالت تاريخي و 
نه تنها به اصطالح طبيعت . فرهنگي هر جامعه قرار گيرد

بشر تغيير آرده است، بلكه ايدئولوژي ها آه بر اجزايي 
مختلف طبيعت بشر احاطه دارند نيز به طور شگرفي تغيير 

 همه شكوهمند جلوه دادن پول سازي و تاييد. آرده است
فعاليتهايي آه براي اين آار الزم است و نيز تشويق خلقيات 
الزم براي اين آار ــ خصوصياتي آه از نظر ارسطو 

 اآنون جزو هنجارهاي پذيرفته  و نفرت آور بود ــ" غيرطبيعي"
  . شده در جامعه سرمايه داري است

طي تحول جامعه سرمايه داري ــ از جمله درگذشته نه 
لقي بسياري نظريه پردازان از برخي چندان دور ــ ت

خصوصيات به عنوان ويژگيهاي آشكار طبيعت بشر پوچ و بي 
به طور مثال زماني اعتقاد بر اين . معنا از آب درآمده است

بود آه بخشي از طبيعت بشر اين است آه زنان به هيچ رو 
مثال براي زنان بسيار . قادر به انجام برخي وظايف نيستند

آه پزشك شوند چون باور بر اين بود آه زنان غيرعادي بود 
اآنون . توان فراگيري مهارتهاي الزم و آاربرد آنها را ندارند

ديدن پزشكان زن آامال عادي است و بسياري از مواقع زنان 
. بيش از نيمي از دانشجويان پزشكي را تشكيل ميدهند

الرنس (گفته هاي ابلهانه اخير رئيس دانشگاه هاروارد 
 مبني بر اينكه زنان نميتوانند در رشته رياضيات و )سامرز

علوم آار برجسته اي بكنند و اين شايد بخشي از طبيعت 
بشر باشد نشان دهنده آن است آه هنوز تعصب ايدئولوژيك 

اآنون قرار است به . درباره طبيعت بشر شديدا وجود دارد
اين گرايش از طريق تفاوتهاي ژنتيك ــ حتي در زمينه هايي 

ه اصال اثبات نشده است ــ جنبه به اصطالح علمي داده آ

آشكار است آه آنچه را خيلي ها طبيعت بشر فرض . شود
ميكنند در واقع نتيجه سلسله ديدگاه ها و تعصباتي است 

  . آه از فرهنگ جامعه ي معيني سرچشمه ميگيرد
 سال است آه وجود داشته است 500نظام سرمايه داري 

 سال اخير سرمايه 250داري تجاري و  سال سرمايه 250ــ 
 درصد عمر جامعه 4/0داري صنعتي ــ و اين در مجموع فقط 

در بخشهاي وسيعي از جهان نيز (بشري را تشكيل ميدهد 
ظاهر شد و در نتيجه عمر ) از اروپا(پس از گسترش نظام 

در اين دوره ي آوتاه از تاريخ ). خيلي آمتري داشته است
نوع دوستانه و مشارآتي انسان آه بشر، طبيعت تعاوني، 

از ويژگي هاي اوست، تحقير شده در حالي آه به خاطر 
ادامه حيات و رشد در جامعه اي آه بر پايه انباشت سرمايه 

بدين . قرار دارد به رقابت تهاجمي دامن زده شده است
سان پا به پاي رشد سرمايه داري، نوعي فرهنگ رشد 

هر آس به فكر (ايي آرده است آه در آزمندي، فردگر
. ، استثمار انسان از انسان و رقابت خالصه ميشود)خويش

رقابت هم در ميان بخشهاي مختلف هر شرآت صورت 
ميگيرد، هم از آن بيشتر ميان شرآتها و آشورهاي مختلف 
و هم ميان آارگران براي گير آوردن آار و در نتيجه اين 

ه ديگر فرهنگ جنب. فرهنگ تا اعماق وجود افراد نفوذ ميكند
سرمايه داري عبارت از مصرف گرايي است ــ انگيزه شديد 
به خريد هر چه بيشتر آاالهايي آه رابطه ي مستقيمي با 

جوزف شوپيتر چند دهه . نياز يا خوشبختي انسان ندارند
اآثريت : ". . . پيش مسئله را اين طور توضيح داده است

سط بزرگ تغييراتي آه در آاالها داده ميشود تو
توليدآنندگان به مصرف آنندگاني تحميل شده است آه 

مقاومت آرده اند و مي بايست با ) تغيير(اغلب در برابر آن 
موزش  شگردهاي روانشناسي و تبليغاتي ظريف به آنان آ

 ــ 1936 جلد دوم ــ  چرخه هاي اقتصادي ــ" (داده شود
  ) 73صفحه 

ذشته تغيير اگر طبيعت انسان و روابط و ارزشهاي او در گ
در . آرده اند، ناگفته پيداست آه باز هم ميتوانند تغيير آنند

واقع اين برداشت آه طبيعت انسان در جايي ثابت و منجمد 
شده است صرفا وسيله ي ديگري در دست طرفداران نظام 
موجود است آه آوشش دارند به ما بقبوالنند اين نظام هم 

 اي زير عنوان جان ديوئي در مقاله. قابل تغيير نيست
آه براي دائره المعارف علوم اجتماعي در " طبيعت انسان"

  :  نوشته شده مينويسد1932سال 
بحث و جدل هاي آنوني ميان آنها آه مدعي ثبات بنياني "

طبيعت بشراند با آنها آه باور به قابليت تغيير عميق آن 
دارند، در اساس بر محور آينده جنگ و آينده سيستم اقتصاد 

به حق و بدون تعصب . بتي با انگيزه سود فردي ميگرددرقا
ميتوان گفت آه هم علم مردم شناسي و هم تاريخ به نفع 

جنگ و (آنهايي قضاوت ميكند آه خواهان تغيير اين نهادها 
ميتوان اثبات . هستند) سيستم رقابتي با انگيزه سود فردي

آه به آرد آه بسياري از موانع موجود بر سر راه تغيير اوضاع 
طبيعت انسان نسبت داده شده است در واقع در اثر بي 
عملي نهادها و اراده دلبخواه طبقات قدرتمندي است آه 

  ." ميخواهند وضع موجود را حفظ آنند
  
  ــ چرا سرمايه داري نباشد؟  2

نخست . پرونده عليه سرمايه داري جنبه هاي چندي دارد
ش يابد و اين آنكه سرمايه داري نظامي است آه بايد گستر

منجر به جنگهاي استعماري و امپرياليستي و سلطه ي 
 اين نظام چه  عملكرد. اقتصادي بر آشورهاي فقيرتر ميشود

در سطح ملي و چه بين المللي به طور همزمان هم 
يكي از . ثروتهاي عظيم و هم فقر گسترده به وجود ميآورد

پيامدهاي سلطه ي نظام اين است آه بخش بزرگي از 
ريت محكوم به شرايط زير سلطه و اآثريت مردم محكوم بش

سرمايه داري با . به زندگي ناامن و فالآت باري هستند
  گسترش خود طبيعت را نيز به خرابي ميكشد زيرا در اين 
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نظام هيچ هدفي جز انباشت سرمايه ــ انگيزه محرآه و 
گرايش اين نظام به سوي اتمام . اصلي آن ــ وجود ندارد

منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير طبيعت بدون توجه به 
و در حالي آه بدترين پيامدهاي . محدوديت اين منابع است

 هر گاه سرمايه  سرمايه داري گاه ميتواند آاهش داده شود،
داران اين فعاليتهاي تخفيف دهنده را مانعي بر سر راه 

ص دهند و قدرت وضع قوانيني براي انباشت سرمايه تشخي
برگشت به سرمايه داري مهار ناپذير به دست آورند 

  . اصالحات فوق را از ميان برميدارند
  

  گسترش، ذاتي سرمايه داري است : الف
تجارت با هدف سود و استخراج فلزات بهادار از آغاز دوران 
سرمايه داري تجاري به انگيزه اصلي در مراآز سرمايه داري 

جاري نوظهور تبديل شد و منجر به انباشت سرمايه توسط ت
اين پديده موجب . تجار و بانكداران آشورهاي قدرتمند گرديد

مبارزه ميان گروههاي اجتماعي و جنگ ميان آشورها براي 
آنچه تجارت . دستيابي به قدرت و ثروت و اموال بيشتر گرديد

 وجود اروپاييان با ديگر آشورهاي جهان را محدود ميكرد
اقيانوس ها بود چون بازرگاني تا اواخر قرن پانزدهم در 

دستيابي به توپخانه . اساس محدود به راههاي زميني بود
سنگين، ابزار دريانوردي و آشتيهاي بزرگ اقيانوس پيما آه 
ميتوانست شمار زيادي سرباز و توپ حمل آند توسط 

كن آشورهاي اروپايي، آاوش اقيانوس ها را براي آنها مم
تكنولوژي نظامي، ]اروپاييان : "به قول سي پوال. ميساخت

[ توپخانه دريايي و آشتي هاي اقيانوس پيماي خود را
نها دست يابند  سريعا، پيش از آنكه غير اروپاييان بتوانند به آ

بدين ترتيب عدم تعادل به طور فزاينده اي . پيشرفت دادند
  ) 2." (افتافزايش ي) ميان اروپا و ديگر بخشهاي جهان(

انگيزه اوليه سفرهاي اآتشافي و تسخير سرزمين هاي 
خارجي توسط اروپاييان معموال تجارت سوداگرانه ي 
. محصوالت پر ارزش مانند ادويه و مواد معدني بهادار بود

چند دهه اي بيش نگذشت آه آشورهاي اروپايي بر 
اقيانوس ها تسلط يافته و به بسياري آشورهاي جهان 

آنان شروع به استقرار پايگاههاي . ه و وارد شونددست يافت
آوچكي آردند آه بعضي از آنها ميتوانست سريعا گسترش 
يابد چرا آه با آلوده آردن سرزمينهاي تسخير شده با 
ميكرب هاي آسيايي ــ اروپايي آه مردم آنجا در برابرش 
. هيچ مقاومتي نداشتند، بوميان آنجا را وسيعا نابود آردند

 15روپاييان به سرزمينهاي ديگر گرچه از اواخر قرن هجوم ا
 1500آغاز شد اما به دليل تسهيل بحث علي العموم سال 

. به آار ميرود) سوداگري(به عنوان آغاز دوران مرآانتيليسم 
سرمايه داري تجاري، بازار جهاني، تمرآز عظيم ثروت 

عمدتا برپايه تجارت عمومي و طال و نقره ي چپاول شده از (
و آغاز دوران استعمار را به وجود آورد آه ) قاره آمريكا

بخشهاي عظيمي از جهان ماورا و درياها را در برميگرفت و 
مردم بومي اين مناطق را يا با آشتار . بر آنها اثر ميگذاشت

يا با به بردگي آشيدن و يا با بيماريهاي واگير نابود آردند و 
 رابطه اروپاييان با .يا منزوي ساخته و به گوشه اي راندند

افريقا قرنها برپايه تجارت برده بود آه سود آن عمدتا نصيب 
  . بريتانيا ميشد

سرمايه داري تجاري باعث آغاز بازار جهاني شد و به 
انباشت سرمايه آمك آرد آه آن هم موجب انقالب صنعتي 

بدين ترتيب حدود دو قرن و نيم .  گرديد18 قرن  در اواسط
ز نوع جديد در اروپا به وجود آمد ــ جامعه پيش جامعه اي ا

سرمايه داري صنعتي ــ آه از آن پس تقريبا به اقصي نقاط 
آنچه در تاروپود سرمايه داري . جهان گسترش يافته است

  مدرن و صنعتي عجين است نياز به گسترش 

نفوذ خود و آنترل سرزمين هاي ديگر است ــ و          
  . ن استمحتواي امپرياليسم هم همي

در دورانهاي مختلف شماري نيروهاي پراهميت وجود داشته 
اند آه انگيزه گسترش را به وجود آورده اند و در هر دوران 
يكي از اين نيروها غلبه داشته است اما عموما اين نيروها 
از هم جدا نبوده و همه ناشي از شيوه ي عملكرد سرمايه 

  . داري است
در رقابت با سرمايه (ديگر آنترل منابع طبيعي آشورهاي 

براي تامين منابع مواد اساسي ) داران و يا آشورهاي ديگر
و الزم براي توليد ــ از پنبه و بوآسيت گرفته تا نفت و مس 

جنگ آمريكا عليه عراق و آوشش . و غيره ــ ضروري است
در اعمال نفوذ بر سياست و اقتصاد آن آشور و آل منطقه 

 استراتژي آنترل نفت خاور ميانه خاورميانه بدون توجه به
 درصد از منابع انرژي جهان را دارد ــ قابل درك 65آه ـ ـ

اياالت متحده در حال حاضر بيش از نيمي از . نخواهد بود
 ماده معدني ديگر مورد نياز خود را وارد 17 درصد 100نفت و 

ميكند و براي تعداد بسيار زيادتري از اين مواد متكي به 
  . گر استآشورهاي دي

آوشش دائم براي سرمايه گذاري سودهاي به دست آمده 
با هدف انباشت هر چه بيشتر سرمايه ــ آه انگيزه اصلي 
سرمايه هاي صنعتي است ــ و توليد بيشتر در رقابت با 
شرآتهاي ديگر براي تصرف سهم بزرگتري از بازار موجب 

ازار گرديد آه سرمايه داران آاالهاي جديدي توليد آنند و ب
وقتي بازارهاي داخلي . داخلي خود را گسترش دهند

اشباع شد و يا نزديك به اشباع شدن بود، سرمايه داران 
براي جلوگيري از رآود اقتصادي ناشي از آن به دنبال 
. بازارهاي خارجي و فرصتهاي سودآور در آن بازارها ميگردند

نسبت به  پيشي گرفتن دائم سرمايه گذاري و توليد 
ي موثر آه علت اصلي گرايش اقتصاد سرمايه داري به تقاضا

رآود است، توسط مارآس به عنوان ويژگي اين نظام 
اگر آار انداختن : "او مينويسد. تشخيص داده شده است

اين انباشت جديد به علت نبود جايي براي سرمايه گذاري، 
به دليل مازاد توليد در آن رشته ها و عرضه بيش از اندازه 

شكل روبرو شود، وجود همين سرمايه هاي فراوان وام با م
و وام پذير، نشان دهنده محدوديت در توليد سرمايه داري 

در قوانين گسترش سرمايه به راستي مانعي . . . است 
  يعني در تحقق سرمايه به مثابه سرمايه . ذاتي وجود دارد

  
  

  ) 507آاپيتال، جلد سوم ــ صفحه ." (محدوديت وجود دارد
 گذاري در خارج فرصت استفاده از آار ارزان و سرمايه

محدوديتهاي آمتر بر سر راه حفظ محيط زيست و در نتيجه 
توليد با سودآوري بيشتر براي بازارهاي داخل و خارج را به 

سرمايه گذاري هاي خارجي متعدد به شرآتها . وجود ميآورد
اين فرصت را ميدهد آه با تخصيص مناسب درآمدها و 

 در شعباتشان در سراسر جهان ميزان پرداخت مخارج خود
  . ماليات خود را به حداقل برسانند
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در مرحله سرمايه داري انحصاري آه از قرن بيستم آغاز 
شد، مبارزه ميان انحصارات بزرگ در جهت دستيابي به 

 بود آه سهم بيشتري از بازار در داخل و خارج، عامل ديگري
شرآتها براي پيشبرد چنين . به انگيزه گسترش آمك آرد

بخش . آاري نياز به تامين مالي از بيرون شرآت دارند
بزرگي از سرمايه هاي مازاد توليد شده صرف فعاليتهاي 
غيرمولد مانند تبليغات و حقوق سرسام آور مديران سطح 

به طور مثال درآمد دو هفته مدير . باالي شرآت ميشود
رآت وال مارت مساوي با درآمد تمام عمر يك آارگر ش

پال آروگمان ــ نيويورك تايمز ــ (معمولي اين شرآت است 
بنابر اين گرچه شرآتها قادر به توليد سرمايه ). 2005 مه 13

 اما براي گسترش توليد و بلعيدن شرآتهاي  از درون هستند
. دديگر اغلب نياز به دسترسي به سرمايه از بيرون دارن

براي جلب نظر بانكها و سرمايه گذاران بورس سهام اين 
  .  نشان دهند آه توان گسترش دارند شرآتها بايد

و باالخره هجوم بانكهاي آشورهاي اصلي سرمايه داري به 
آشورهاي محيطي، به سرمايه گذاري خارجي و سرمايه 
داران آن آشورها و متحدان شان در هيئت حاآمه محلي و 

بانكهاي . آمك ميكند" مادر"اشان به آشور انتقال سوده
آشورهاي مرآزي همچنين از دادن وام به نهادهاي 
عمومي و خصوصي آشورهاي محيطي سود ميبرند و به 
افزايش وامهاي اين آشورها و توسعه وابستگي شان به 

و بخشي (بهره اين وام ها . آشورهاي مرآزي آمك ميكنند
است سريعا به آشور آه معادل وام اوليه ) از اصل وام

مرآزي برگشته و از آن پس آشور قرباني را مجبور به 
  . پرداخت بهره در درازمدت ميكنند

شيوه اي آه مراآز سرمايه داري نوظهور براي تضمين 
سلطه خود بر منابع خارجي و بازارهاي آن به آار گرفتند 

گسترش قدرتهاي پيشرفته صنعتي و . آنترل استعماري بود
به . ر به سلطه عريان بر بيشتر جهان گرديدنظامي منج

 آه ميرسيم مستعمرات آشورهاي ثروتمند 1914سال 
و . ( درصد از آره زمين را دربرميگرفت85صنعتي حدود 

طوري صحبت ميكنند " جهاني شدن"امروزه بعضي ها از 
آه گويي پديده ي جديدي است و نه شكل جديد هجوم 

 بيستم در درجه اول بر دو جنگ جهاني قرن!). امپرياليستي
مبارزات . سر تقسيم مجدد جهان بين قدرتهاي بزرگ بود

سخت و جنگهاي مردم آشورهاي مستعمره بعد از جنگ 
دوم جهاني قدرتهاي استعمارگر را وادار به دست برداشتن 

، "استعمار زدايي"اما پس از . از استعمار مستقيم آرد
لطه ي آشورهاي ثروتمند مراآز سرمايه داري به س

اقتصادي خود بر بخشهاي وسيع و عقب مانده جهان ادامه 
وجه مشترك دوران استعمار و دوراني آه مستعمرات . دادند

استقالل سياسي به دست آوردند عبارت از وابستگي 
اقتصادي آشورهاي فقير به آشورهاي مرآز و تابعيت آنها 
 .از نيازها و خواستهاي سرمايه هاي آشورهاي ثروتمند بود

گذشته سلطه ي استعماري و امپرياليستي، اقتصاد 
آشورهاي محيطي را طوري به انحراف آشاند آه از رشد 

عامل اصلي اين . خودجوش و مستقل آنها جلوگيري آرد
وابستگي آشورهاي فقير ــ بيرون آشيدن ثروت براي آمك 
به انباشت سرمايه در آشورهاي قدرتمند مرآزي ــ تا به 

به دنبال استعمارزدايي وسايل جديدي . داردامروز هم ادامه 
براي تسلط بر آشورهاي فقير و ادامه ي وابستگي آنها 

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اآنون . الزم بود
همان وظيفه ي اعمال زوري را انجام ميدهند آه زماني 
. توسط نيروهاي نظامي اشغالگر استعماري انجام ميشد

وهاي نظامي براي تحميل اراده ي البته هنوز هم از نير
  . امپرياليستي استفاده ميشود

اهميت رخنه سرمايه به سراسر جهان براي موفقيت آل 
سيستم سرمايه داري توسط جون رابينسون به سادگي 

  : بيان شده است
آمتر آسي است انكار آند آه گسترش سرمايه داري به 
مناطق تازه جهان سرچشمه شكوفايي عظيم مادي 

  ) 3." (ست سال اخير بوده استدوي
اما اين نوع گسترش آه ذاتي سرمايه داري است موجب 
جنگ تقريبا دائمي و تابع ساختن اقتصاد آشورهاي 
محيطي به خواستهاي انحصارات آشورهاي مرآزي 

اين وضع باعث ميشود آه بخش بزرگي از مردم . ميگردد
  . جهان در شرايط به غايت سختي زندگي آنند
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جمعي از آارآنان آارخانه قند دزفول روزشنبه 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در در 

   !فرمانداري شوش تجمع آردند
  

نفربودند به همراه خانواده هايشان  ۵٠  اين عده آه بيش از 
به مدت دو ساعت و نيم در اين محل تجمع آردند و اعتراض 

 . خود را نسبت به پرداخت نشدن حقوقشان ابراز آردند
توجه به نزديك آنندگان از مسووالن خواستند آه با  تجمع

پرداخت حقوق  شدن زمان بازگشايي مدارس نسبت به
فرزندانشان اقدام  هاي تحصيلي اشان جهت تامين هزينه معوقه
از يكسال و نيم پيش با تعطيلي نا : کارگران قند افزودند. آنند

 . اند به هنگام آارخانه حقوق خود را دريافت نكرده
  ف"عبدالعزيز فدعمي " 

آنندگان وعده داد که  در حال پيگيري  تجمعرماندار شوش به 
تجمع آارگران آارخانه قند !!  اين مشكل و رفع آن هست 

دزفول از زمان تعطيلي آارخانه از دو سال پيش تاآنون براي 
و اين بار نيز دربرابر  در مقابل آارخانه چندمين بار است آه

 . گيرد فرمانداري شوش صورت مي
خانه قند اين مشكالت دو سال بعد از بنا به اظهار آارآنان آار

اين . واگذاري آارخانه به بخش خصوصي پديدار شده است
 . آرد هزار تن شكر توليد مي ۴٠  آارخانه ساالنه حدود 

آيلومتري شوش در جاده دزفول  ١٠  آارخانه قند دزفول در 
  .به بخش خصوصي واگذار شد  ١٣٧٣  واقع است و در سال 


