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  !احمدی نژاد وچند فقره اشتباه لپی» خبرخوش « 
  

حق انرژی "براساس برخی گزارش ها،مردم ايران دربرابر شعار
ع و توزي" اکسير حيات جاودان"و دست يابی رژيم به " هسته ای

کيک زرد و ياوه سرائی های احمدی نژاد،قريحه تاريخی اشان به 
براستی . ذوق آمده و طنزها و متلک های متعددی کوک می  کنند

  بين طنزووقوع فاجعه چه پيوندی می تواند وجود داشته باشد؟
  
  ٤                                  بقيه در صفحه    
   -----------------------------------------------------------  
  

    تدارک دو نيروی ارتجاعی برای   
                      کشتار مردم ايران؛

      رسول آرام                                            
  

ها به جلو ميرود دو ماراتون  ضد مردمی  هرچه که ثانيه 
و تروريست پروران نئوليبرالهای آمريکائی ؛  و  اسالمگرايان 

در اين ميان اما  . رژيم اسالمی   ؛  شتاب بيشتری بخود ميگريد
سرعت انزوای رژيم در عرصه داخلی و خارجی؛ در پيچ و خم 
های اين راه به مراتب بيشتر از گذشته جای خود با  سياست 

در مقام مقايسه اين دو؛ بايد . جنگ طلبانه آمريکا تعويض مينمايد
ادامه حيات ننگين خود ميليونها مردم را زير سر گفت يکی برای 

نيزه های زهر آلود خود در بند دارد و ديگری  برای اجرای 
سياست های ضد انسانی خود از کشتار صد ها هزار نفر باکی 

  .ندارد
  ٦بقيه در صفحه                                

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارگر وز جهانی اعالميه کميته مرکزی سازمان بمناسبت ر

  !در همبستگی ماست  قدرت ما    
  
  
  
  

  

  

  

  

 نکاتی درباره حرکت کارگران شرکت واحد
  ١٥ در صفحه                 حشمت محسنی            

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

کالمی چند پيرامون نوشته علی جوادی در نشريه 

  ٢٠   ص           امير جواهری            "فته آخر ه" 

======================================   

  ازدواج اجباری
  

  ! بنياد گرايی اسالمی در اروپا                   
  !   ؟٢١بازگشت به قرون وسطی يا پيش روی در قرن 

                                                         
   ٧ ص             الله حسين پور:  رجمهت

  
 =====================================    

  *ديدگاهها *      
  

و جنبشهای مبارزاِت  نگاهی به کارزار همبستگی با
  فرامرز دادور         خواه در داخل ايرانآزادي

                                 
  ٢٣در صفحه                                   

  
 ی افهي جنگ طای مرگ و گردانندگان اصلیگروهها
     ی احمد مزارع ، ترجمه فولرماکس             در عراق

   ٢٤ در صفحه                             

   پاسخ محمد رضا شالگونی      
به نظرخواهی مجله آرش ، پيرامون 

  
 نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق 

  
  ١٠   در صفحه                    

  )راه کا رگر ( مرکزی سا زمان کارگران انقالبی ايران نشريه کميته   
٢٠٠٦www.rahekargar.netآوريل١٣٨٥٢٢ارديبهشت٢شنبه٢٧٤شماره 
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  اعالميه کميته مرکزی سازمان بمناسبت روز جهانی کارگر

  
                                

  
  
   

    
  ! کارگران همه کشورها متحد شويد    
  

  !در همبستگی ماست    قدرت ما      
  

اول ماه مه، روز همبستگی بين المللی کارگران، امسال طبقه 
جهانی ما را بيش ازهر زمان ديگر به اتحاد و همبستگی فرا می 

  . خواند
ن تهاجم سرمايه برای جهانی سازی ليبرالی؛ حاکم کرد

ديکتاتوری بازار آزاد بر سرتاسر سياره خاکی، مزد و حقوق 
بگيران و مردم زحمتکش همه کشورهای جهان را از سوئد تا 
چين؛ از کانادا تا عراق؛ از روسيه تا  اتيوپی و از آمريکا تا 

مقابله با اين تهاجم . ايران بيش از پيش هم سرنوشت می سازد
ای مردم زحمتکش هر ويرانگر سرمايه به حقوق و دستاورده

کشور بدون مبارزه متحد و همبستگی ميان همه قربانيان سرمايه 
مبارزه . و سياست های نئوليبرالی در آن کشور غير ممکن است

متحد و يکپارچه سنديکاهای دوازده گانه فرانسه و حمايت 
گسترده اقشار مختلف مردم از آنان که باالخره منجر به عقب 

دولت و پارلمان و سنديکای )  ی و تاکتيکیهر چند مورد( راندن 
 گرديد، سرمشق »قانون نخستين استخدام « کارفرمايان و لغو 

درخشان و اميد بخشی از همبستگی در مقابله با سياست های 
 ٢٠٠٦نئوليبراليسم اقتصادی است که بايد بر پرچم اول ماه مه 

مت های اما اين تهاجم جهانی سرمايه را تنها با مقاو. نقش بندد
محلی و عقب راندن های موضعی و تاکتيکی دولت خودی نمی 
شود متوقف کرد؛ همبستگی عملی و متقابل زحمتکشان همه 
کشورها و حمايت فعال آنان از مبارزات يکديگر و تقويت هرچه 
بيشتر يک جنبش قدرتمند و متحد ضد سرمايه داری و ضد نئو 

ارزه مؤثر با جنگ ليبراليسم در جهان شرط اساسی مقاومت و مب
افروزی های امپرياليستی، و با جهانی سازی ی فقر و بيکاری و 

  .بی حقی و بی آيند گی است
   

 درصد آن شامل ٨٧ که - درصدی ٢ ٠در ايران با نرخ بيکاری 
؛ سهم ليون نفري م ۵  تابيکاری پنهانجوانان می شود؛  

تمزد   درصدی زنان از سهم  اشتغال؛ با حداقل دس٨٦محروميت 
تعيين شده توسط دولت که نصف شاخص رسمی خط فقِر است؛ و 

 ٢ ماه تا ٣در شرائطی که پرداخت همين دستمزدها هم غالبا از 
سال به عقب می افتد؛ سياست  اقتصادی نئوليبرالی رژيم اسالمی 
که توسط دولت های رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد به اجرا 

فالکتبار و سرشار از محروميت و در آمده و می آيد، همين زندگی 
نا امنی اکثريت مردم يعنی مزد و حقوق بگيران رسمی و غير 
رسمی ، بيکاران، جوانان و زنان را به وحشيانه ترين شکلی 

  :مورد تهاجم قرار داده است
تبديل خصوصی سازی ها و موج بيکارسازی های دسته جمعی؛  

پاره وقت؛ بيرون و موقت قراردادهای دائم به کار قراردادهای
 و کارگران از شموليت قانون کار  درصد ٩٠  تا  ٧٠ بين انداختن

از از قراردادهای دسته جمعی؛ آنها محروم ساختن به اين ترتيب 
از   و سوانح ویبازنشستگهای بيکاری و درمانی و  بيمه

مرخصی کمک هزينه ها و افزايش دستمزد، ؛ از یکارافتادگ
ی، نيروی کار و جوانان  قانونق ناچيزحقوتمامی از و  ساليانه

کشور را در گرداب هولناکی از عدم تأمين، درماندگی و بی آيندگی 
فرو می برد و دامنه سقوط روانی و بزهکاری و تن فروشی و 

  . اعتياد را در مقياسات ميليونی گسترش می دهد
که ساليان سال است دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی 

مقاومت و مقابله ان برای آزادی و دموکراسی و مبارزه مردم اير
کارگران و زحمتکشان ايران در برابر تهاجم وحشيانه به معيشت 

با ممنوعيت تشکل های مستقل و   و حقوق اوليه و حياتی شان را
توسل به يک استبداد مذهبی و سرکوب وحشيانه و با اعتصاب، 

ديت و کوبيده است، حاال که در غرقاب بحران موجودر هم 
انزوای مطلق درونی گرفتار آمده است، با ماجرا جوئی جنگ 
طلبانه و بحران آفرينی هسته ای می کوشد جنبش های نارضائی 
و اعتراضی مردم را در پشت گرد و خاک اين بحران خفه کرده و 
به خاک و خون بکشد و با بهانه دادن  و تحريک کردن خطر 

از آن طرف هم . ندخارجی، خطر داخلی را از سر خود کم ک
امپرياليسم آمريکا از اين بهانه ها و تحريکات در جهت 

 که تبديل ايران به عراقی ديگر -استراتژی خاورميانه ای خود 
  بيش ترين بهره را می برد و  با نقشه -بخشی  مهم از آن است 

های شوم ايجاد درگيری های قومی، تحريم اقتصادی و تهاجم 
  .   را  عليه مردم ايران تدارک می بيندنظامی، فاجعه ای عظيم

  
با وجود همه اين ممنوعيت ها و سرکوبگری ها و  فضای 
خفقانی،  مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران در سال گذشته نه 
تنها فروکش نکرد، بلکه از جهاتی به سطح کيفی باالئی گذر کرد 

ثبت و نقاط عطف مهمی را در مسير مبارزات کارگران ايران به 
  :رساند که آن ها را بايد روزنه های اميد و روشنائی دانست

  
کارگران پيشرو و آگاه با  دو فراخوان جسورانه ء چند هزار 

شوراهای اسالمی «  و »خانه کارگر« امضائی، نا مشروع بودن 
 را اعالم کرده، رويگردانی کارگران از اين دستگاه های »کار

و مبارزه ای علنی و متهورانه پليس ساخته را به نمايش گذاشته 
برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری و به رسميت شناساندن 
نمايندگان واقعی کارگران به کارفرمايان و دولت  و اتحاديه های 
بين المللی کارگری را  آغاز کردند و به اين ترتيب مبارزه پراکنده 

مطالبه کارگران  برای مطالبات جاری و محلی را به مبارزه برای 
  .ای اساسی و عمومی  برای کل طبقه کارگر پيوند زدند

  
، با ايجاد »شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه« کارگران 

سنديکای مستقل خود و با مبارزه ای جسورانه و متحدانه برای 
 طرح مطالبات صنفی خود از طريق اين سنديکا، نقطه عطفی

. ارگر ايران ايجاد کردندتاريخی در مبارزات دو نسل اخير طبقه ک
آنان با وجود سرکوب خشن و به قيمت تحمل بازداشت و تهديد و 
سپس اخراج فعاالن اين سنديکا، موجوديت سنديکايشان را علی 
رغم دولت، در جامعه و در سطح بين المللی جا انداخته و 
سرمشقی افتخار انگيز و آموختنی از آگاهی به منافع طبقاتی، 

ی در مبارزه، اتحاد و همبستگی ميان خود و جسارت و پيگير
خالی نکردن پشت رهبران و رفقای زندانی شان را به طبقه 

  .کارگر ايران عرضه داشتند
به دنبال دو فراخوان کارگران پيشرو در ايران برای ايجاد تشکل 
 های مستقل کارگری، کارزاری واقعا جهانی و  بی سابقه به

نی چپ و طرفدار طبقه کارگر و دعوت چند سازمان و تشکل ايرا
  همکاری و تالش بسياری از فعاالن چپ و کارگری در خارج از 
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  ...در همبستگی  قدرت ما            

  
  

کشور به راه افتاد که هم با حجم حمايت های اعالم شده از سوی 
فعاالن و اتحاديه های کارگری و احزاب و جريانات چپ و مترقی 

وپا گرفته تا آمريکا و از کانادا گرفته تا از همه کشورهای ار
 و ؛»کارگران ايران تنها نيستند« پاکستان و استراليا ثابت کرد که 

هم ظرفيت عظيم ايرانيان طرفدار طبقه کارگر در خارج از کشور 
را برای همکاری حول سازماندهی يک همبستگی جهانی با 

رفته شدن به کار گ. مبارزات کارگران ايران به نمايش گذاشت
بخشی از همين ظرفيت در جريان سازماندهی همبستگی  بين 
المللی با کارگران شرکت واحد و دفاع از سنديکای مستقل آنان و 
سپس برای آزادی سنديکاليست های زندانی، تجربه مثبت ديگری 
بود در اثبات کارآئی رسانه های چپ خارج از کشور در شکستن 

 صدای کارگران ايران به گوش ديوار ضخيم سانسور  و رساندن
جهانيان و توان اثر گذاری چپ های خارج از کشور در مبارزات 

  . کارگران و زحمتکشان در ايران
ارسال پيام و اعالم همبستگی سنديکای کارگران شرکت واحد با 
کارگران، دانشجويان و جوانان فرانسه در مبارزات جانانه شان 

، نمونه و َسمُبلی از » استخدام نخستين« عليه قانون نئوليبرالی 
يک همبستگی متقابل انترناسيوناليستی در جريان پيکار واقعی و 
جاری طبقاتی توسط کارگران آگاه و مبارز و  طليعه زرينی از 

  .  بلوغ مبارزاتی و آگاهی در جنبش طبقه ما در ايران بود
  

قطعًا اين ارتقإ کيفی و رسيدن به اين نقاط عطف، جزئی از 
مايه های با ارزش ملی و بين المللی طبقه کارگر ايران در سر

مبارزه عليه سرمايه خواهند بود؛ ولی استقامت کارگران و 
زحمتکشان ايران در برابر سرکوبگری خشن و بی رحمانه 
حکومت اسالمی و تداوم موفقيت آميز مبارزات شان، پيش از هر 

 که تشکل اما در شرائطی. چيز مستلزم تشکل و همبستگی است
مستقل وجود ندارد و تالش برای ايجاد آن با سرکوب و زندان و 
اخراج پاسخ داده می شود، حتا مبارزه مؤثر و موفقيت آميز 
برای ايجاد تشکل، به همبستگی و همپشتی گسترده ميان بخش 
های گوناگون کارگران، زحمتکشان، بيکاران، جوانان، 

سورانه و فداکارانه از دانشجويان، زنان و غيره و پشتيبانی ج
کمبود همين حمايت و . مبارزات يکديگر مشروط  می شود

همبستگی فعال و واقعی در داخل ايران از مبارزات جانانه 
کارگران شرکت واحد بود که دست رژيم سفاک اسالمی را در 
سرکوب اين کارگران آگاه و حق طلب و در زندان نگهداشتن 

شرائط تهاجم قدرتمند و بی در . منصور اصانلو  باز گذاشت
واهمه سرمايه ، همبستگی، حياتی ترين و اوليه ترين نياز طبقه 
ما برای مقاومت در برابر اين تهاجم و موفقيت در هر اقدامی 

اين اصلی ترين درسی است که از  پيروزی اخير کارگران . است
و دانشجويان فرانسه و از سرکوب مبارزات جانانه و فداکارانه 

  .ان شرکت واحد می توان گرفتکارگر
  

در شرائط پيچيده و خطير کنونی ايران که حقوق اوليه و حق 
حيات کارگران و زحمتکشان و حتا حق دفاع مشروع آنان از اين 
حقوق ضايع شده شان لگدکوب می شود و زندگی حال و آينده 

 يعنی رژيم –کشورشان با همدستی دو دشمن داخلی و خارجی 
 به ورطه نابودی کشانده می شود، - اليسم آمريکااسالمی و امپري

نه فقط مبارزه موفق برای اعاده حقوق و بهبود شرائط زندگی  
بلکه حتا امکان بقا، به مبارزه متحد و سراسری همه جنبش های 

اجتماعی و آزادی خواهانه ايران با اين دو دشمن خطرناک و 
ست هم برای برای جلوگيری از فاجعه بزرگی که آن دو دست در د

تنها با اتحاد طبقاتی . مردم ايران تدارک می بينند گره می خورد
کارگران همه مليت های ساکن ايران و همبستگی جنبش های 
کارگران، بيکاران، دانشجويان، فرهنگيان، روشنفکران مترقی، 
کارمندان، بازنشستگان، زنان، تهيدستان و جوانان کشور عليه 

 ميان کشيدن حقوق و مطالبات پايه ای و  اتمی شدن ايران و با به
عمومی شان بجای بمب اتمی  و انرژی هسته ای از يک طرف، و 
عليه مداخله گری امپرياليستی در تعيين سرنوشت مردم ايران و 
عليه تحريم اقتصادی و تهاجم نظامی از طرف ديگر می توان 
ن قدرت کوبنده و سرنوشت سازی را به ميدان آورد که  حريف اي

  .دو  اهريمن باشد
قدرت را تنها با قدرت می توان دفع کرد و قدرت ما در تشکل و 

پيام اول ماه مه همين است و به همين دليل . همبستگی ماست
است که  رژيم اسالمی از برگزاری اول ماه مه آنچنان وحشت 
دارد  که محمود صالحی، برهان ديوارگر، محسن حکيمی، محمد 

ينی را به جرم دعوت کارگران به برگزاری عبدی پور و جالل حس
در شهر سقز، به ) ١٣٨٣ ( ٢٠٠٤مستقل مراسم اول ماه مه 

  ! سال محکوم کرده است ۵حبس های دو تا 
  :پس

  
  !زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بين المللی کارگران در مبارزه با سرمايه 
  !داری و برای سوسياليسم

  ! امپرياليسم متحد شويمعليه جمهوری اسالمی و عليه
  
  

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  
  

    ١٣٨٥ ارديبهشت ١   -  ٢٠٠٦ آوريل  ٢١           
  

  
  
  

  



 4

  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...ش  گزينيکمردم ايران دربرابر       
  

شاید یکی ازکارکردهای طنز این باشد که بخشی ازواکنش 
شاید . نيسم،بهنگام وقوع فاجعه را تشکيل می دهددفاعی ارگا

درورای این بی اعتنائی شگفت انگيز،بخشی ازملزومات  هم
به سخره گرفتن :تدارک  یک جنبش رهائی بخش را شاهدیم

دشمن بظاهرنيرومندی که با شمشيرآخته خودچرخ می زند 
می طلبد و بی اثرکردن شرایط مرعوب کننده " هل من مبارز"و

شاید هم بحران .فس ها را درسينه حبس می کندای که  ن
هسته ای و ابعادعواقب محتمل آن برسرنوشت تک تک ما 
ایرانيان آن چنان است که گاهی الزم می بينيم بجای 
اندیشيدن برابعاد هولناک آن ودرشرایطی که قدرت مصاف 

درهرحال در . رودررو را درخود نمی بينيم، به وادی طنز پناه بریم
ین گونه طنزهامی توان رگه هائی از دل بستن به اصل واکاوی ا

البته طنزفقط دروجه مثبت خود .اميد و حرکت را مشاهده کرد
بلکه درمعنای منفی . بخشی ازوجود ما را تشکيل نمی دهد

 یک طنز تلخ و - به تعبيری–آن، خود وجودجمهوری اسالمی هم 
 رود تاریخی که همواره هم چون جریان یک. گزنده تاریخ است

بلکه گاهی هم به خشم آمده وبا . خانه آرام و صاف نيست
الروبی خود لجن های کف رودخانه را به سطح می 

کشورما وجمهوری اسالمی اکنون درچنين برهه ای .آورد
  .قراردارد

حکومت اسالمی ازمدت ها پيش به موازات ازدست دادن تکيه 
 گرائيدن گاه های مردمی  وبين المللی خود و الجرم به وخامت

بحران موجودیتش،به سالح هسته ای هم چون حبل المتين 
ازاین رودرخفا .نجات و یا چون اکسيرحيات نگریسته است

وبدورازانظار مردم ایران و جهان بخش عظيمی از سرمایه و 
امکانات ملت را صرف دست یابی به انرژی هسته ای کرده 

د گسترده با این وجود پروژه هسته ای متضمن چنان ابعا.است
ای ازمجموعه اقدامات بهم پيوسته ای است که نمی توانست 

آنهم درجهانی که دستگاه های کنترل .برای هميشه پنهان ماند
و جاسوسی پيچيده دولت های بزرگ چهارگوشه آن را تحت 

ازاین روحکومت اسالمی باهمه پنهان کاری .نظارت خود دارند
عنی رسيدن تا دم خود نتوانست دراین باره به آرزوی خود ی

ِ حجله  دست یابد دم .آزمایش هسته ای وکشتن گربه در دم 
خروس اززیرقبای آن برون افتاد وباین ترتيب ازاین پس 
دردسرهای نقِد رؤیای دست یابی به سالح هسته ای برمزایای 

وفزونی گرفتن وجه نقد برنسيه،رژیم را . نسيه آن فزونی گرفت
قرارداده " عراقيزه شدن"مونهدربرابردوراهی الگوی ليبی و ن

گواین که خود حکومت ،تالش می کند که الگوی کره . است
  . شمالی را راهنمای حرکت خویش قراربدهد

رژیم که دردوره دست بگریبانی با اصالحاِت درون حکومتی،تبحر 
را بدست " قانون"الزم برای پيشبرد حاکميت چماق تحت لوای 

کرد،برآن " قانون چماق"جایگزینرا "چماق قانون"آورده وباموفقيت
شد تاهمين تجربه را درعرصه چالش هسته ای نيز 

ازطریق بازی با مقررات و قوانين آژانس هسته .بکارگيرد
ای،ازطریق استتارهدف های دست یابی به سالح هسته ای 
درپشت ادعای دست یابی به انرژی هسته ای  با اهداف صلح 

 سالح هسته ای را تا  آن هدف آن بود که توانائی ساختن.آميز
جا که ممکن است تحت لوای مقررات آژانس پی بگيرد تا لحظه 

  .فرابرسد" قانون سالح"به " سالح قانون"فرخنده تبدیل 
والبته این بازی باتورقانون که امروزه با فتوای رهبری مبنی 
برحرام بودن بمب اتمی نيزمزین شده،می توانست ومی تواند 

یکی ازآن شب - کيک، دریک شب پرشکوهبه سهولت بریدن یک
، تحت عنوان "جشن ملی" و درتوفان یک -های قدراسالمی

  .مصلحت نظام به پایان رسيده وحالِل حالل اعالم گردد
دایما " حيات بخش"بااین همه،آن چه که تارسيدن به آن لحظه 

مچ رژیم را بازمی کند،تناقضات حل نشدنی موجود فی مابين 
رژیم بجای آن . هری با اهداف واقعی استميان ادعا های ظا

که اول چاه را بکند و سپس گلدسته را برباید، ابتدا به دزدیدن 
گلدسته مبادرت کرده واکنون جابجا درجستجوی یافتن چاهی 

چنان که خود مدعی است، با صرف . است که یافت نمی شود
ميلياردها دالرهزینه اکنون به انرژی هسته ای دست یافته  

 اما کو آن نيروگاه هائی که این انرژی فوق العاده گران است،
ازپروژه های مکمل برای دست یابی به !.قيمت را درآن بکارگيرد؟

موشک های حمل کننده کالهک هسته ای  دربرمالکردن هرچه 
بيشتراین تناقضات بگذریم،اما دوگانگی اهداف واقعی و 

واقعی ادعاهای ظاهری چنان است که اعتراف به هدف های 
حتی درسخنان واظهارات خود سردمداران دست اول رژیم هم 

اگرچه شورای امنيت رژیم،خطاب به .بکرات بازتاب یافته است
دست اندرکاران، بارها بخش نامه های محرمانه صادر کرده که 
دراظهارات خود حول این مساله دقت الزم را بکارگيرند، واحتماال 

خص احمدی نژاد که چندین کالس آموزشی بخصوص برای ش
اما . ریاست این شورا راهم یدک می کشد، تشکيل داده اند
یک .تاکنون این هيچ کدام ازاین تالش ها افاقه نکرده است

که البته خدامی داند که –نمونه درخشان ازاین باصطالح خطاها 
هرکدامشان به چه قيمت سنگينی برای کشور و مردم تمام 

 تازه ای است که احمدی  اشتباه لپی ودسته گل-می شود
جالب است .به آب داده" خبرهای خوش"نژاد دربحبوحه اعالم 

ابتدا توسط منابع خارجی صورت " اشتباه لپی"که کشف این 
آن ها  با یاد آوری عواقب آن به مقامات رژیم، . گرفته است

خاطرنشان ساخته اند که بيش ازاین کار را برای خودشان و 
تا ازکشانيده شدن پرونده هسته کشورهائی که می کوشند 

ای ایران به مراحل تحریم و مداخله نظامی ممانعت به عمل 
بدیهی است که آن ها البته دلشان به . آورند خراب تر نکنند
بلکه نگران ميلياردها دالر سرمایه گذاری .حال ما شور نمی زند

و قراردادهائی هستند که درصورت برافروخته شدن آتش جنگ 
حيات و ممات دست یابی به . دود شده و بهوا برودمی تواند 

این گونه رانت های گران بهای اقتصادی وسياسی، درگرو تداوم 
  . همين وضعيت نه جنگ و نه صلح است

برای روشن شدن ماجرای این اشتباه لپی ابتدا به این خبرتوجه 
در گزارشی به نقل از » ریانووستی « روسیخبرگزاری:"کنيد

درباره ورود  ی این کشور نوشت که احمدی نژادکارشناسان اتم
در . اشتباه لفظی کرده است" باشگاه هسته ای"کشورش در 

رسمی روسيه، اياالت متحده آمريکا،  اين باشگاه به طور
این  .دارند بريتانيای کبير، فرانسه و جمهوری خلق چين عضويت

کارشناسان باور نمی کنند که ايران به خبرگرازی نوشت 
چرخه کامل هسته ای که محصول آن بتواند سوخت  وژیتکنول

 به نظر .باشد نيروگاه اتمی يا بمب اتم باشد، رسيده
کارشناسان، متخصصين هسته ای ايران آزمايشاتی برای غنی 

درمقادير بسيار ناچيز انجام داده اند و دستاورد  سازی اورانيوم
ام می از اين نيز انج چه پيش اخير آن ها چيزی فراتر از آن

  ."دادند، نيست
 بعبارت دیگر آن ها فيل هواکرده اند که بقول این خبرگزاری 

دراین .مصرف داخلی والبته باید گفت هم چنين بين المللی دارد
 .جا نمایش قدرت بيش ازخود قدرت اهميت دارد

  :حاال که خبرفوق را خواندید این خبررا هم بخوانيد
الملل   معاون بينیعيد ايرانيوز،دآتر سیگزارش خبرگزاربه "

» یا باشگاه هسته«آرد آه اصطالح ی تأکيد  اتمیسازمان انرژ
رود و  ی به آار میا هسته  سالحی دارای آشورهایدر دنيا برا

سالح  اين واژه نبايد در مورد ايران استفاده شود زيرا آه ايران
این مقام هسته ای سعی دارد  که به !"  نداردیا هسته

موزد که اصطالح ورود به باشگاه کشورهای مقامات کشور بيا
  دارای غنی سازی را بکارگيرند

  !خبرخوش بعدی
این جناِب مقام هسته ای در مصاحبه خود، نکات جالب دیگری 
را نيزمطرح ساخته است که اشاره کوتاه به آن ها خالی ازفایده 

  :نيست
درتالش برای یافتن چاهی جهت رهاشدن ازرسوائی مناربدوش 

 یا همانطور آه در توليد سوخت هستهایشان گفته اند بودن، 
 ینيروگاهها به مرحله غير قابل بازگشت رسيديم،در ساخت

، خبر یخبر خوش بعد.  هم به اين مرحله خواهيم رسيدیاتم
 چرخه یوقت. در داخل آشور استی بومیاتم ساختن نيروگاه
  همی را ايجاد آرديم، قطعًا نيروگاه اتمیا سوخت هسته

بنابراين ظرف چند سال ديگر در داخل .توانيم ايجاد آنيم  یم
   .ساخت  خواهيمیآشور نيروگاه اتم
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صبرکنيد،حفر ) براستی چند سال؟(باین ترتيب اگر چند سال
والبته طرح این . چاه برای دفن این گلدسته آماده خواهد شد

وباطل ماندن این همه سرمایه و سؤال که سرنوشت عاطل 
تأسيسات درطی این سال ها،وتا تهيه نيروگاه های بومی که 

دانشمندان و سربازان گمنام امام "بی شک، تهيه اشان برای 
به سادگی دست یابی به بازارسياه عبدالغدیرخان ها " زمان

نخواهد بود، چه خواهد شد، البته سؤال ناقابلی است که نباید 
 به آن کام شيرین شده ازخبرهای خوش و کيک های با پرداختن

  .زرد را تلخ کرد
  !نقطه عطف بی همتا

ایراد دیگری  ی، اتمی سازمان انرژی نکته سنجالملل  بيننمعاو
  :هم به نحوه طرح خبرخوش گرفته است

 را يك نقطه عطف در یا  رسيدن به چرخه سوخت هستهاو
 شدن یسه ملمقاي: داشت  آشور دانست و ابرازیتاريخ علم

 ی آم لطفی نوعیا  هستهیصنعت نفت با رسيدن به فناور
والبد (می خودمان تالش آردیا  هستهی فناوریبرا  زيرا.است

 اين یروز  و با آار شبانه)برای ملی شدن صنعت نفت دیگران
 شدن صنعت ی آه قبل از ملیآورديم در حال شرايط را به وجود

پول آن به  شد و ی منفت، ذخاير آشور توسط بيگانگان غصب
  .دش یجيب آنها ريخته م

بدون این که خودمان خبرداشته باشيم، . نباید کفران نعمت کرد
به چنان نقطه عطف تاریخی رسيده ایم که هيچ رویدادی 

درتاریخ چندهزارساله خود برای مقایسه کردن با آن درچنته  
البته ازاین جناب کارشناس باید بخاطراصالح کردن . نداریم

اشتباه لپی سران رژیم درموردمقایسه این دست آورد بی نظير 
باملی شدن صنعت نفت وآسان کردن کاراپوزیسيون دربه چالش 

اما نباید ازحق گذشت که . کشاندن این ادعای رژیم، تشکرکرد
راست است، ما : اوناخواسته حقيقتی را نيز بيان داشته است
درنقطه ای چنان . درنقطه عطِف سرنوشت سازی قرارگرفته ایم

بحرانی و باپتانسيلی چنان ویرانگرانه که تنها ازدست یک 
حکومت مطلقاانگل ومطلقا بيگانه با مردم  و منافع آن ها 
وازجانب  لجن های رویهم انباشته شده رودخانه تاریخ 

این نقطه عطف ازآن . او راست می گوید. کشورمان برمی آید
مردم و فرارروئيدن یک گونه نقطه عطف ها نيست که با عروج 

جنبش رهائی بخش و یا مهاروفراری دادن ویا درهم کوفتن 
دراینجا برعکس .بساط استبداد یک دیکتاتوربطی داشته باشد

ما با وضعيت بس ویرانگرانه ای مواجهيم که درتقابل با 
دراینجا با معادله ای روبروئيم .موجودیت کشور و مردم قرار دارد

یک استبداد = بعالوه سالح هسته ایکه درآن،حکومت اسالمی
اگراین کارشناس هسته ای ما .به مراتب مخوفتروخفه کننده تر

قدری به ذهنش فشارمی آورد، شاید می توانست نمونه هائی 
چون قرارداد ترکمن چای را بيابد،که اگرنه دراندازه و دامنه،الاقل 
 درماهيت ویرانگرانه و تباه کننده اش با وضعيت کنونی قابل

  .مقایسه باشد
  !بدنبال سراب

 یدر بخش ديگرجناب کارشناس و مسؤل هسته ای 
  گام برداشتن دریيعنی ا  برنامه هسته می گویدازسخنانش

راه بی سرانجام وراه بی . نداردی آه راه بازگشتیميدان
چرا . دراین جا او براستی جان کالم را بزبان می آورد.بازگشت

جات بخش برای بقاء که دست یابی به اکسيرموهوم ون
 است -سراب قدرت- وماندگاری هم چون دویدن بسوی سراب

نه فقط قدرت وامنيت .که پایانی جزمرگ و نيستی ندارد
بيشتربدست نمی آورد،بلکه با برانگيختن وفعال کردن جبهه ای 
جهانی و نيرومند برعليه خودکه بهيچ وجه نمی تواند بنيادگرائی 

مل کند، بردامنه مخاطرات،بی مسلح به سالح هسته ای را تح
توانائی این قدرت .امنيتی و فشارهای بين المللی می افزاید

های بين المللی اگرنه درساختن اما درویرانگری برکسی 
خامنه ای پيش ازاو و بيش ازیک بار، دیگرسران . پوشيده نيست

نظام را جمع کرد و به آن ها اتمام حجت کرد که اگرکوتاه بيایند 
نی کنند، بدانند چنان دنبالشان خواهند کرد که نه وعقب نشي

او گفت راه عقب نشينی .ازتاک ماند نشان و نه ازتاک نشان

اما او هم مثل هردیکتاتور . بسته است، فقط باید بجلورفت
دیگری که درمسيردست یابی به قدرت بيشتر درمقاطعی دچار 
خطاهای هولناک می شود،دچارچندین اشتباه محاسبه 

نخست درمقایسه شرایط خود با الگوی : ژیک شده استاشترات
کره شمالی وامکان تحميل واقعيت هسته ای خود به قدرت 

سپس درندیدن نقش سياست های تحریک آميز .های غربی
خود درفراهم کردن اجماع جهانی عليه خود و کمک به بيرون 
آمدن نومحافظه کاران آمریکا ازبحران موجود وایجاد فضای 

. ای فراافکنی آن ها ودرندیدن توان ویرانگریشانمناسب بر
آری مردم بزخوکرده -وسوم،داشتن توهم نسبت به مردم ایران

که گویا باِ سحرشعاراقتدارهسته ای به مردمی مسحورو - ایران
متوهم تبدیل شده  و یا خواهند شد که هم چون دوران 
تسخيرسفارت ویا جنگ با عراق کليدهای بهشت را بگردنشان 

وچهارم این خطای استراتژیک که گویا می توان جنگ .ویزندبيا
غافل ازآن که اگرجرقه های .کنترل شده و محدودی را پيش برد

آن افروخته شود، با توجه به آن اصلی که می گوید جنگ ادامه 
سياست است درشکل دیگر،آنگاه دامنه آن را هدف های ژئو 

 درچهارچوب سياسی وژئواستراتژیک اربابان حاکم برجهان که
تغييرجغرافيای سياسی منطقه،سودای تغييررژیم و برگماری 
کارگزاران نوین وگوش بفرمان واین که برای چنين منطقه ای 
حساس و حياتی ایران کنونی بيش ازاندازه الزم بزرگ 

  .ودردسرساز است، درسردارند
*****  

تکانه های .اکنون تاریخ به فکر الروبی مجددخود افتاده است
تنها برآمد وعرض اندام یک  نيروی . طيری درکمين استبس خ

سوم وواقعا دمکراتيک می تواند نقش آفرینی این ویران گری 
نباید فراموش کنيم که هم نومحافظه کاران . دوسویه را مهارکند

حاکم برکاخ سفيد و هم فقهای حاکم برکشورما هرکدام برای 
 نيازمند به نجات خود ازمخصمه ای که درآن گرفتارامده اند

فراافکنی هستند و هریک درجدال با دیگری راه نجاتی را برای 
 با -همان گونه که دیده ایم-اما راه آن ها.خود جستجو می کنند

بگذار به صدای سوم اميد به .مرگ و تباهی همراه است
به بيداری بزرگ وعروج جنبشی بياندیشيم که می تواند .بندیم

اکنون .به این ضرورت سربرکشدو ناگزیراست ازدل پاسخ گوئی 
نباید درعزم تاریخ برای الیروبی خود واجتناب ناپذیری آن درپهنه 

حاال دیگر مسأله نه در ضرورت .کشورمان تردیدی رواداشت
ویاعدم ضرورت این الیروبی،بلکه درآنست که آن بدست کی و 

مسأله مبرم آنست که جامعه .بچه قيمتی صورت خواهد گرفت
به قابله دارد واگرمردم ایران خود قابلگی ما اکنون نياز

نکنند،قدرت های امپریاليستی این مهم را ودرانطباق با مطامع 
بی شک این قابلگی یک شبه .خود،به انجام خواهند رساند

اما درک این ضرورت خود بخش مهمی .فراهم نخواهد شد
اکنون درشرایطی که .ازفرایند آماده شدن را تشکيل می دهد

 برای یک زایش طبيعی فراهم نشده،به موازات همه عوامل
تالش دوچندان برای تکوین وبلوغ این شرایط واجتناب اززایمان 

اولين .زودرس، باید ازشتاب گرفتن گردونه های ویرانگرکاست
واساسی ترین پيش شرط زایش طبيعی همانگونه که اشاره 
شد آنست که مردم ایران به این آگاهی دست یابند که 

اکنون .برسرگزینش یک دوراهی تاریخی قرارگرفته اندبراستی 
اصل موجودیت و حيات آن ها با اصل موجودیت وحيات جمهوری 

دوم آن که برای زایش .اسالمی درتقابل رودررو قرارگرفته است
 نياز به 57مجدد ونه هم چون زایمان نارس انقالب بهمن 

یگران،چه قابله،آن هم یک قابلِه قابل وجود دارد وسوم آن که د
طبقات فرادست وچه قدرت های امپریاليستی،نمی توانند قابله 

تنها خود مردم هستند که می . های مورد اعتمادی باشند
  . توانند قابلِه قابلی برای زایش نوین خود باشند

  
                                                                                        

      6.04.19 -85.01.30   
  
  

  www.taghi-roozbeh.blogspot.com    
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...ی   تدارک دو نيروی ارتجاع      
  

در این حال است که حرکات پراکنده ولی  سر نوشت ساز  
دمکراسی خواهی  و انسان دوستی در ایران ؛ اکنون ميباید با 

 دو نيروی وکارگر در مقابل هر,قدرت توده های زحمت کش 
بازدارنده دمکراسی و ضد کارگری فوق ؛ با قدرت هرچه تمامتر   

 .حرکت خود را برای اجرای نقش ویژه خود شتاب دهند 
هر دو رژیم  ضد مردمی ِرژیم اسالمی و آمریکائی ؛ اکنون 
سعی در مقابله با یکدیگر و تعميق اختالفات  دارند؛ تا 

یا صدها هزار نفر مردم بدینوسيله  بازاء خون ریزی هزاران و 
در . بيگناه ؛ زیر پای خود را برای چپاول مردم ایران  تثبيت نمایند

یک  ارزیابی سطحی از سودجوئی  هر دو نيروی ارتجاعی از 
سياست های خصمانه عليه مردم ؛متوجه خواهيم شد که رژیم 
اسالمی اکنون در موضع  عقب نشينی  در مقابل سياست نئو 

  .کا در منطقه  قرار گرفته استليبراليسم آمری
  اگر تبليغات  سياسی رژیم اسالمی  مبنی بر پاک کردن 
کشور اسرائيل از صحنه گيتی؛ وزنه های بين المللی را در 
افشای سياست جنگ طلبانه این رژیم ؛ بسود نيروهای 
امپریاليستی سنگين کرد ؛از سوی دیگر نيز  نتوانست مبدل به 

روهای ارتجاعی حامی جمهوری حلقه ای جهت تمرکز ني
پر ونده اتمی جمهوری اسالمی . اسالمی در منطقه  گردد

اکنون از یک  مساله داخلی بسيار فرار تر رفته و  به عنوان 
مساله ای عاجل؛ مورد توجه همه سياست مداران در   
کشورهای جهان و خصوصا در منطقه خاورميانه تبدیل گردیده   

در کاخ سفيد و مریدان آنان در اروپا و رهبران این کنکاش . است
اسرائيل ؛ وضعيتی  را برای جمهوری اسالمی ترسيم نموده اند 
که جز  انزوای سياسی این رژیم محصول دیگری نميتواند 

بر این اساس بود که آمریکا با   تالشهای  فراوان  . داشته باشد
موفق به کسب رضایت دو  قدرت بزرگ چين و روسيه برای 

ن  بيانيه معروف  گردید ؛   که بر اساس آن جمهوری تدوی
اسالمی ميبایستی در یک مدت معين و کوتاه  تمامی فعاليت 
های غنی سازی  را بحالت معلق در آورده و با سازمان انرژی 

  .اتمی همکاری نماید
 مارس، 30 روز پنجشنبه، پس از تنظيم این بيانه بود که در 

يزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا،  کاندولجلسه ای که  با حضور
 اعضای - و وزيران امور خارجه بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه 

 برگزار شد تا بدین وسيله اقدامات بعدی –دايم شورای امنيت 
در این . عليه جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار دهند

جلسه بود که کاندو ليزا رایس  نتوانست  شادی عميق  خود را  
 عليه جمهوری اسالمی پنهان  امنيتاز صدور بيانه شورای 

وی  گفت این بيانيه  نشانه انزوای رژیم  جمهوری . نماید
  .اسالمی ميباشد

این تنها گامی نبود که کاندوليزا رایس و همدستانش در این 
آنان همزمان با این گام  ؛ اقدامات .راستا برداشته بودند

هر یک از .  خود داشتندسياسی دیگری را در دستور کار
اقدامات که با چشم اندازهای موفقيت برای آنان طرح ریزی 
شده اند؛ ميتوانند  رژیم اسالمی را به انزوای بيشتری سوق 

م اسالمی نيز یکی  از سری  پيشنهاد   مذاکره  با رژی .دهند
های دیپلماتيک آمریکا جهت راه گشائی بيشتر و تدقيق فعاليت

پيشنهاد این مذاکره به . می به مردم ایران  بودبرنامه حمله نظا
جمهوری اسالمی از زوایای مختلف دارای  اهميت فراوان 

آمریکا از ارائه این پيشنهاد نه تنها تثبيت رژیم حاکم بر . ميباشد
عراق را  در برنامه های استراتژیک خود منظور نموده؛ تا از این 

يش برد طریق موضع تعرضی  محکمی برای خود  جهت پ
سياست های تدوین شده خاورميانه بزرگ  فراهم آورد؛ بلکه با 
این کار مصمم است ارتباط رادیکالهای مذهبی عراق و رژیم 
اسالمی را قطع  تا بد ینوسيله رژیم اسالمی را هرچه بيشتر 

از سوی دیگر اعالم آمادگی رژیم اسالمی برای . تضعيف نماید
رگترین لطمه سياسی را به این مذاکره با آمریکا  به تنهائی بز

. رژیم  در ميان هوادارانش در داخل  کشور وارد خواهد ساخت
این اعالم آمادگی در ظاهر برای بحت و تبادل نظر  برای   

ميباشد؛ اما   عراق  بررسی مسائل  مورد اختالف  دو طرف در 

هدف آمریکا از این گفتگو نميتواند خارج از برنامه استراتژیک این 
این ارزیابی از آنجا ناشی ميشود که از هم اکنون . شور  باشدک

هواداران رژیم اسالمی؛ یعنی آنها که احمدی نژاد را به ریاست 
کرده اند؛ شروع به اعتراضات مختلفی بر " انتخاب"جمهوری 

عليه این اقدام رهبری و ریاست جمهوری نموده ودر  همين 
 خبرگزاري ای با طی مصاحبه  علي مطهري، راستا ست که   

ايراد اصلي اين مذاآرات اين است آه به معني : " ميگویدايرانيوز
 از سوی دیگر برخی ."به رسميت شناختن اشغال عراق است

از گروههای هوادار رژیم  نيز با انتشار اطالعيه هائی  معتقدند 
باور نداشتيم و نداريم حلقومي که بايد فرياد تظلم  ":که

 جهان اسالم و نه تنها اسالم که فرياد مظلوميت ام القراي
مظلوميت همه مظلومان جهان را در عالم طنين انداز کند، امروز 
نداي سرد و به خاکسترنشسته چانه زني با دشمن درجه يک 

 این یک سوی قضيه است و سوی دیگر آن ."انقالب را سر دهد
رهبران مذهبی .  به  هواداران رژیم در عراق متصل  ميباشد 

اق که با رژیم جمهوری اسالمی دادو ستد های مختلفی  عر
دارند؛ پس از گفتگوی جمهوری اسالمی با آمریکا  ميباید شاهد 

این همه .تغييرات متعددی  در روابط خود با رژیم اسالمی باشند
نميتواند حاصلی جز  انزوای  رژیم اسالمی   در منطقه و در بين 

 انزوای رژیم اسالمی بی تردید.هواداران خود  داشته باشد
در . منجر به کاهش  درگيری های فرقه ای در عراق خواهد شد

اینصورت  دخالت رژیم اسالمی در عراق را بشدت کاهش 
خواهد یافت  و منجر به از دست دادن حمایت های احتمالی 

  .شيعيان این کشور  از این رژیم خواهد شد
 ميتوانست اما در این راستا پيروزی حماس در فلسطين گرچه
اما ضعف . موازنه سياسی را به نفع رژیم اسالمی تغيير دهد

بنيه مالی دولت حماس و انتخاب حزب کدیما و اعالم موضع 
آقای اولمرت ؛ رهبر این حزب در مورد مرزهای دو کشور؛ نشانه 
هائی از عقب نشين های مصلحتی اسرائيل از مواضع تاکنونی 

 بود که حتی رادیکالترین بر همين اساس.خود را در بر داشت
رهبران حماس قبول کرده بودند که حق اسرائيل را بعنوان یک 

گرچه بعدا این اعالم موضع . همسایه برسيمت خواهند شناخت
را اشتباه مکاتبه ای قلمداد کردند؛ اما اعالم این موضع نشانگر 

اگر این .زمينه های سازش حماس با دولت اسرائيل ميباشد
یرد رژیم اسالمی بزرگترین حامی خود را در سازش انجام پذ

در این صورت چنانکه رژیم . قلب رغيب خود از دست خواهد داد
اسالمی مورد حمله آمریکا قرار گيرد ؛ حماس  متحد اصلی 
رژیم اسالمی دست به هيچ اقدامی بر عليه اسرائيل  نخواهد 

  . زد
ان که توسط آمريکا، سازم" نقشه راه"این در حالی است که 

ملل متحد، اتحاديه اروپا و روسيه برای حل بحران خاورميانه 
اسرائيل و " دو دولت مستقل"تدوين گشته، بر ضرورت تشکيل 

  .فلسطين تأکيد می کند
بسياری از کارشناسان معتقدند که حمله نظامی به ايران گرچه 

 اما با توجه به روندی که توضيح داده برای آمريکا خطراتی دارد
نظامی آمریکا عليه جمهوری اسالمی همواره دگی  آماشد؛ 

وجود داشته و تنها مسائل سياسی مختلف بودند که این اقدام 
 بدین جهت است که اقدام نظامی عليه .را به تعویق ميانداخت 

   .ایران یکی از احتماالت غریب به یقين آمریکا خواهد بود
ل از سوی دیگر جمهوری اسالمی که کمر به نابودی یک نس

بسته و همچنين بهانه های کافی  به دست جنایت کاران 
آمریکائی برای این آدم کشی داده  است ؛ با قبول مذاکره با 

آمریکا در صدد به تعویق انداختن سر نگونی خود بوده تا با  
بدرازا کشاندن زمان حکومتش احتمال  دستيابی به انرژی اتمی 

بهتر دراین بازی شرکت را بيشتر کرده   تا از اینطریق بتواند 
  . نماید

 بعضی برای  بمباران" گرچه حمله نظامی آمریکا به ایران ظاهرا
تنظيم شده است ؛ اما هرگونه حمله ای از هدف های حساس 

به ایران منجر به کشته شدن ده ها هزار تن از بيگناهانی 
خواهد بود که نه در سمت رژیم بغایت ارتجاعی اسالمی 

 خواهان دخالت امپریاليسم آمریکا در مسائل ایستاده اند و نه
  .داخلی کشورشان هستند

  ٨٥ فروردین ١٥                                                
  



 7

  ازدواج اجباری
  

  !بنياد گرايی اسالمی در اروپا
  ! ؟٢١بازگشت به قرون وسطی يا پيش روی در قرن 

                                                                                            
  الله حسين پور: ترجمه

  
تر کشيده مدت ها بود که برروی مشکل اصلی در اروپا، پرده سا

تا زمانی که کشورهای عقب مانده و خارجيان در . شدمي
کشورهای اروپایی، قربانی بودند، بنيادگرایی اسالمی مزاحم 

بانيان این تحجر، مردمان کسی نبود، اما اکنون که قر
غيرمسلمان را نيز در بر گرفته است، دیگر اروپائيان از روی آن 

  ! بی سر و صدا نمی گذرند
 سپتامبر و به ویژه از وقتی که کارگردان هلندی، ون 11بعد از 

 بر اساس زندگی عيان Submissionگوگ به علت ساختن فيلم 
 شد، اروپائيان هيرسی علی، توسط بنيادگرایان اسالمی کشته

براستی در اروپا چه می گذرد؟ . شروع کرده اند به تفکر
  بينادگرایی اسالمی در دنيای مدرن چه نقشی ایفا می کند؟

سال ها گذشت و هيچ گاه مسئله حياتی زنان خارجی که در 
یک کشور اروپایی تحت قوانين متحجر مذهب و تربيت اقوام خود 

 این مسئله گریبان اکنون که. می زیستند، بررسی نشد
اروپائيان را نيز گرفته، پرده به کنار می رود، حساب مسلمانان از 
بنيادگرایان اسالمی جدا می شود و تک تک فحایعی که به ویژه 

از . بر زنان و دختران مسلمان می رود، افشا می گردد
مسلمانان تندرو خواسته می شود که به قانون اساسی کشور 

ام گذاشته و نسبت به دختران خود، بویژه مورد اقامت خود احتر
در رابطه با ازدواج های اجباری و ختنه دختران  و غيره ، 

بگذریم از . متناسب با برابری جنسيتی و حقوق بشر رفتار کنند
اینکه تاکنون کليه این ناهنجاری ها در آلمان به عنوان فرهنگ 

ی از های متفاوت پذیرفته و تحمل می شد و هيچ گونه انتقاد
بنيادگرایی سازمان یافته اسالمی . آنان به عمل نمی آمد

در نتيجه . مساوی با اعتقاد به مذهب اسالم انگاشته ميشد
اعمال و رفتار تروریستی این بنياد گرایان با مردم مسلمان، کنار 
هم گذاشته شده و به این ترتيب به یک نژادپرستی عليه 

اری از مسلمانان، به در حالی که بسي. مسلمانان می انجاميد
. ویژه زنان و دختران، خود قربانی بنيادگرایی اسالمی هستند

 سال 25آری، بی اعتنایی فاحشی نسبت به تمام این ها در 
  . گذشته به عمل آمد

در کشور آلمان  آمار دقيقی از ميزان رشد سازمان های 
بنيادگرای اسالمی که اکثرا ترک و عرب هستند، در دست 

ی نمی داند که چند درصد زنان مسلمان در آلمان نيست و کس
اسير قوانين عقب مانده و خرافاتی، دست به گریبان ازدواج 
های اجباری، کتک و ضرب و شتم توسط پدران و شوهرانشان، 

  . ختنه جنسی و  حتی قتل های ناموسی هستند
آن . زنانی که تحت ازدواج اجباری بسر می برند، اندک نيستند

ردیواری خانه و مسجد، جای دیگری را نمی ها بجز چها
آن ها عمدتا از کشور خود به خانه مردی پا می . شناسند

گذارند که او را تا مرحله ازدواج نمی شناسند و با تصميم و 
اراده پدر و مادر خود به خارج کشور فرستاده می شوند و می 

یک نوع . بایست تحت اوامر همسر خود در خانه او زندگی کنند
اما کسی اعتنایی به . رده داری در یک کشور مدرن، مثل آلمانب

  . آن نمی کند
زنان آلمانی در سطح دانشگاه ها و تحصيالت مدارج باالیی را 

همچنين در عرصه سياست پيشرفت های . طی می کنند
اما به نظر می رسد که دیگر اهداف . شایان توجهی کرده اند
 که در همين کشور، در در شرایطی. خود را فراموش کرده اند

کنارشان هنوز زنانی وجود دارند که برده همسرانشان هستند، 
زنانی که شدیدا تحت خشونت خانگی قرار دارند، دخترانی که 
از شرکت در زنگ ورزش مدرسه منع شده  و از فعاليت های 

اما کسی اعتراضی به این . اجتماعی دور نگهداشته می شوند
ی اجباری، عروس های خریداری شده، ازدواج ها. وضعيت ندارد

چند همسر در آن واحد داشتن، ختنه دختران و از این قبيل به 
  .بهانه اختالف فرهنگ ها و تولرانس، تحمل می شود

آلمانی ها به دليل تاریخ  فاشيستی ای که در گذشته به 
رهبری هيتلراز سر گذراندند، و بخاطر احساس گناه و ناراحتی 

 همه کشتار و قتل عام، اکنون حاضرند نسبت وجدان خود از آن
به هرگونه حرکت بنيادگرایانه اسالمی که در آلمان اتفاق می 
افتد، گذشت نشان دهند و بر هر عمل ضد حقوق بشری و ضد 
انسانی و ضد زن، به عنوان مولتی کولتی و هم زیستی 

  . فرهنگ ها، چشم ببندند
 که دختری به در فرهنگ سنتی بنيادگرایان اسالمی، همين

سن بلوغ می رسد، برای اینکه نام و شرافت خانواده اش را 
او حق ندارد قبل از ازدواج با . حفظ کند، باید فوری ازدواج کند

هيچ پسری معاشرت داشته باشد، چنين رابطه ای برای آن 
به همين دليل ارتباط . دختر گناه بزرگی محسوب می شود

قادات رادیکال زندگی می کنند، دختران در خانواده ای که با اعت
دختران موجوداتی . در چهاردیواری خانه محدود می شود

هستند که با گناه زاده شده و همواره با سوءظن نگریسته می 
آنها اجازه خندیدن با دوستانشان را در مالء عام ندارند، . شوند

هدف چنين .  در مدرسه نباید با پسری هم صحبت شوند
 راه  برداشتن دختران است و تنها راه، خانواده ای از سر

تا زمانی که دختر . سازمان دادن ازدواج زودرس  آنان می باشد
ازدواج نکرده، پدر ، برادر و عموی وی مسئوليت رفتار او را به 
عهده دارند و بعد از ازدواج، همسر، او را تحت کنترل خود می 

  . گيرد
ده می شود که در  چنين همسری، گاها از ميان جوانانی برگزی

جمع آوری شده " خيابان"خارج از کشور زندگی کرده اند و از 
آن ها از جانب خانواده هایشان متهم به اعتياد و یا شرارت . اند

آنها مجبور به ازدواج با دخترانی از کشور خود می . هستند
این خانواده . اند" چشم و گوش بسته"شوند که کامال ناآگاه و 
 به این ترتيب جوانان خود را از رفتن به ها سعی می کنند

مسيرهای انحرافی بازدارند و تصور می کنند که ازدواج آنها با 
دختری  چشم و گوش بسته از کشور خود، تنها راه نجات آن ها 

دخترانی که قربانی ازدواج اجباری و سازمان .  به شمار می رود
 رابطه زن یافته می شوند،  معموال هيچ گونه آگاهی ازچگونگی

و مرد ندارند و تنها این را می دانند که در رابطه زناشوئی باید 
چشمان خود را ببندند، مشت ها را گره کرده و تکانی به خود 

این شيوه ایست که برخی زنان تا آخر عمر خود از آن ! ندهند
از نظر آنان، . پيروی می کنند و همسرانشان نيز شکایتی ندارند

تا همسرش از او راضی باشد، باید بچه دار زن باید کاری کند 
در یک خانواده سنتی، . شود  و آشپزی و خانه داری کند

فرزندان به پدر تعلق دارند و از حق سرپرستی مادر یا حق 
  . سرپرستی مشترک سخنی در ميان نيست

 از ميزان ازدواج های اجباری در آلمان آمار دقيقی موجود 
م ابعادش از سال ها پيش بررسی و نيست، اما این پدیده با تما

 150 بعد از یک پرسش از 2003در سال . شناخته شده است
 درصد 50زن ترک که در آلمان زندگی می کنند، آشکار شد که 

این زنان با مردانی ازدواج کرده اند که توسط خانواده هایشان 
 درصد آنان، همسر خود را قبل از ازدواج 25. تعيين شده اند

دند وتنها سه چهارم زنان با انتخاب همسرانشان توسط ندیده بو
 سال ازدواج کرده 22اکثر این زنان زیر . خانواده موافق بودند

  . سال16بودند و بسياری از آنان زیر 
ازدواج اجباری از جانب امنيستی انترناسيونال چنين تعریف 

ازدواجی که بدون تأیيد آشکار هر دو طرف انجام : شده است
یا به واسطه دالیل اقتصادی، اجتماعی ، روانی و گيرد و 

فشارهای احساسی از پيرامون تأیيد شود، ازدواج اجباری 
امنيستی اعالم کرده است که در شرق و . محسوب می گردد

 درصد دختران، 50جنوب شرقی ترکيه، قبل از ازدواج،  تقریبا از 
 بدون  درصد از دختران نيز50اصال سئوال نمی شود و بيشتر از 

  . اعالم موافقت خود، به ازدواج مجبور می شوند
هزار 21 در آلمان انجام شد، حدود 2001آمار تقریبی که در سال 

 نفر به علت تشکيل خانواده، اجازه اقامت در آلمان گرفته 500و 
این تعداد نشان دهنده ازدواج های سازماندهی شده از . اند

هایی را افزود که فرد مقيم به این رقم باید ازدواج . آلمان است
آلمان در یک تعطيالت به ترکيه رفته و آنجا مجبور به ازدواج شده 

  در چنين حالتی پاس آلمانی وی در ترکيه باالجباراز او . است
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گرفته می شود و ثبت نام او در آلمان توسط خانواده ملغی می 
 در مورد دختران و چه پسران انجام چنين اقداماتی چه. گردد

و اگر آن دختر یا پسر جوان نتواند به مقامات آلمانی . می شود
مراجعه کرده و از تابعيت آلمانی خود استفاده کند، مجبور است 
برای هميشه در ترکيه زندگی کند یا تنها راهی که برای او 

  .باقی می ماند، فرار است
فقت طرفين، واضحا برخالف  ازدواج های اجباری و بدون موا

قانون اساسی آلمان است، و حتی اگر مذهب، فرهنگ و سنن 
آن خانواده این اجازه را به آنان بدهد، چنين عملی زیرپا 
گذاشتن حقوق بشر و قوانين مدنی موجود در آلمان به شمار 

همان طور که سازمان ملل اعالم کرده، ازدواج های . می آید
اما تاکنون . ی نوین محسوب می گردداجباری نوعی برده دار

رژیم آلمان مسئوليتی در این رابطه به عهده نگرفته است و 
شنيده می شود که می گویند، آلمانی ها نباید خود را در 

  !شيوه زندگی و ازدواج ترک های مقيم آلمان دخالت دهند
آری، پذیرش تفاوت های فرهنگی یکی از ارزش های بسيار 

 و انسان هاست،  اما هيچ گاه این سئوال مهم در روابط ملل
مطرح نمی شود که  این فرهنگ چگونه با انسان ها رفتار می 

آیا در این فرهنگ ، با انسان ها و بویژه با دختران به مثابه . کند
برده رفتار نمی شود؟ یا این فرهنگ تا چه حد حقوق بشر را 

داشت که رعایت می کند؟ چرا باید در مقابل فرهنگی تولرانس 
  . به آزادی انسان ها و دمکراسی بی اعتناست

-  مصوبه ای در یکی از ایالت های آلمان، بادن2003در اکتبر 
یک دختر : ووتنبرگ، به تصویب رسيد که طی آن اعالم شده 

حوان هرچه آگاهی و استقالل بيشتری داشته باشد، زودتر 
 خود می تواند با چهارچوب مردساالرانه در ساختار خانواده

مبارزه کند و خود را از خطر ازدواج های اجباری و سازمان یافته 
بنابراین بسيار مهم است که چنين افرادی به حقوق . برهاند

این امکان باید برای خارجيان مقيم آلمان . خود آشنایی یابند
مصوبه مزبوراز گروه ها و سازمان های خارجی . فراهم گردد

سبت به ازدواج های اجباری در می خواهد تا آگاهی الزم را ن
ميان خارجيان تبليغ کرده و ضد بشری بودن چنين سنتی را 

  . یادآور شوند
، یک تعاونی با هدف مبارزه با  2004در همين ایالت در سال 

رئيس قاضی بادن ووتنبرگ . ازدواج های اجباری تشکيل شد
عنوان کرد که ازدواج اجباری به مثابه یک جرم، قابل مجازات 

هرچند که تنها اعالم ممنوع بودن ازدواج . شمرده خواهد شد
باید روشن شود که چنين ازدواج . های اجباری کارساز نيست

در مقابل بحث می شود . هایی در قوانين ما جایگاهی ندارند
که اوال، هيچ فرزندی مایل نيست خانواده اش زندانی شود و در 

د و وقتی نتوان نتيجه عليه پدر و مادرش شهادت نخواهد دا
ازدواج اجباری را به اثبات رساند، قانون نيز نمی تواند نقش 

ثانيا اگر بنا بر قانون دختری که ازدواج اجباری . بزرگی بازی کند
کرده است، به کشورش بازگردانده شود، چه بر سر او می آید؟ 
آیا زندگی بس بدتری در انتظارش نخواهد بود؟ ثالثا تاکنون 

به این معنی که .  ماهه تعيين کرده است12ت قانون یک مهل
 ماه در رابطه با ازدواج اجباری شکایت 12اگر دختری در عرض 

کند، حق او است که ازدواج باطل اعالم شود، اما بازگشت او 
تجربه نشان داده است که اکثر .  به کشورش قطعی می شود

انند  ماهه به شکایت می پردازند تا بتو12دختران بعد از مهلت 
  .از خطر عودت به کشورشان رهایی یابند

 درصد ازدواج هایی که 91در دانمارک، آمار نشان می دهد که 
ترک ها در این کشور سازمان می دهند، اجبارا و بدون توافق 

دولت . طرفين و یا حداقل یکی از طرفين صورت می گيرد
دانمارک بر اساس یک نقشه عملياتی سعی می کند در مقابل 

یک جامعه : قانون در دانمارک می گوید. ازدواج ها اقدام کنداین 
دمکراتيک می بایست بر زندگی تک تک انسان ها نقش داشته 
باشد، یعنی انسان باید بتواند بر اساس یک انتخاب آزادانه زوج 

  .خود را اختيار کند
 همانند دانمارک تصميم گرفته شد، 2004در هلند، در سال 
خارج از کشور سازماندهی می شوند را، ازدواج هایی که از 

 سال داشته 21زمانی قانونی محسوب کند که طرفين باالی 

 24در دانمارک حداقل سن برای چنين ازدواج هایی . باشند
تاکنون اکثریت دخترانی که به علت ازدواج به این . سال است

چنين قوانينی  .  سال هستند21کشورها وارد می شوند، زیر 
 وقوع ازدواج اجباری ، قدرت اجراء دارند، در مقایسه که قبل  از

با مجازات هایی  که بعد از ازدواج اجباری عملی می شوند،  
بسيار موثرتر هستند و باعث جلوگيری از سازماندهی چنين 

  .ازدواج هایی می گردند
باوجودی که ازدواج اجباری در آلمان قابل تعقيب می باشد، اما 

قانون راجع به آن به طور واضح صحبت مشکل اینجاست که در 
زیرا آلمانی ها هيچ گاه به اینکه در کنار خود . نشده است

دختران جوان و حتی نوجوان بر خالف ميل خود ، اجبارا به 
این دختران . ازدواج کشانده می شوند، توجه ویژه ای نداشتند

 نيز با اینکه در آلمان زندگی می کنند، اما هيچ گونه اطالعی از
غيرقانونی بودن و قابل مجازات بودن عمل کرد پدر و مادر خود 

  .ندارند
 5سبز آلمان عاملين ازدواج اجباری را تا - رژیم سرخ2004ر اکتبر 

اما روشن است که مجازات . سال زندان قابل مجازات اعالم کرد
باید نقش قانون . به تنهایی نقش بزرگی در رفع این معضل ندارد

. گيری از اجرای چنين فرهنگی  جستجو کردرا اساسا در جلو
فمينيست ها و وکال خاطرنشان می کنند که بسياری از دختران 
ترک معتقدند، اگر پدرانشان صراحتا بدانند که قانون در آلمان، 
ازدواج اجباری را قابل مجازات می داند، از اجرای چنين عملی 

ون و به همين علت، صراحت داشتن در قان. صرفنظر می کنند
ارائه آگاهی به خانواده های ترک در آلمان، می تواند عاملی در 

ازدواج اجباری امری بسيار فراتر . جهت کاهش این عمل باشد
نوعی آدم دزدی و برده داری محسوب . از اجبار و اضطرار است

  . ازدواج اجباری یک تجاوز جنسی است. می شود
. ت مطرح استبحث های زیادی در آلمان مابين احزاب در قدر

برخی معتقدند، دخترانی که جهت ازدواج اجباری به ترکيه 
 ماه  لغو 6فرستاده می شوند، اجازه اقامتشان باید بعد از 

برخی از لغو حق ارث و کمک معاش از طرف دولت،  . شود
 حزب سوسيال مسيحی آلمان معتقد CDU.  صحبت می کنند

. ان معادل دانستاست ازدواج اجباری را می توان با قاچاق زن
آن ها تقاضای مجازات عاملين و اخراج دختران را دارند، بدون 
اینکه به عاقبت بازگشت این دختران به کشور خود و فاجعه ای 

  . که بر قربانيان ازدواج اجباری می رود، اهميتی بدهند
در ایالت نيدرزاکسن قرار است قانونی گذرانده شود که طبق آن 

 سال در خارج از 21ده با دختران زیر ازدواج سازماندهی ش
تاکنون حداقل سن ازدواج . آلمان غيرقانونی به حساب آید

سازماندهی شده، اگر عقد ازدواج در آلمان صورت می گرفت، 
 سال بود و اگر ازدواج در خارج از آلمان انجام می شد، طبق 16

 ساله را 14قانون، آلمان موظف بود که حتی ازدواج یک دختر 
و تازمانی که طرح ارائه شده به تصویب نرسد، به .  بپذیردنيز

  .   همان روال سابق عمل خواهد شد
  

  :ازدواج اجباری در فرانسه
  

 ساله که در فرانسه به دنيا آمده است و در 17دختری ) فاطمه(فاطوما
خانواده ای زندگی می کند که از سنگال آمده اند، در تعطيالت 

 از مادر بزرگش به سنگال فرستاده می کریسمس به بهانه نگهداری
فاطوما طی نامه ای به دوستان خود در فرانسه می نویسد که . شود

گویا بيماری مادربزرگ بهانه ای بيش نبوده و قرار است او را به مردی 
وقتی فاطوما با شروع مدارس . که اصال نمی شناسد، شوهر دهند

کی از معلمان که در ی. بازنمی گردد، دوستانش اعالم خطر می کنند
نهادهای یاری رسانی به زنان آفریقایی فعال است، کميته ای را 
. فراخوانده و فعاليت خود را جهت بازگرداندن فاطوما آغاز می کند

مصاحبه ها و فشارها به خانواده انجام می گيرد و سرانجام پدر خانواده 
ا مربوط به سرنوشت فاطوما تنه. حاضر می شود که فاطوما را برگرداند

او نيست، سرنوشتی عمومی است که گریبانگير بسياری از دختران 
  . مسلمان در خارج از کشور می شود

  
 یورو به یک مرد 610 ساله که در کشور فرانسه به 16آوا دختری است 

دختر .   ساله فروخته ميشود تا ماه ها به او تجاوز صورت گيرد32
 ماه در یک 7سط خانواده اش سنگالی ی دیگری افشا می کند که تو

ده سنگالی زندانی بوده تا اینکه به کمک سفارت فرانسه در داکار و 
 سازمان زنانی است GAMS. تالش سازمان زنان، فراری داده می شود

 دختر جوان برای فرار از ازدواج اجباری به آن مراجعه 300که ساليانه 
   اجباری تخمين زده  هزار ازدواج70در یک آمار کلی، حدود . می کنند
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  ...ازدواج اجباری                      
  

 مجلس فرانسه تصميم گرفت سن ازدواج 2005در مارس . می شود
 برساند و اکنون قرار است ازدواج اجباری یه یکی 18 به 16دختران را از 

 هزار 15مجازات آن یک سال زندان و . از جرائم قابل تعقيب تبدیل شود
اگر قربانی زیر سن قانونی باشد، مجازات . نقدی خواهد بودیورو جریمه 

  .   هزار جریمه نقدی خواهد رسيد45 سال زندان و 3به 
کشور فرانسه برای خانواده هایی که همراه دختران خود جهت ختنه به 

ختنه دختران و . زادگاه خود سفر می کنند، مجازات قائل می شود
بسياری از خانواده .  با یک دیگر دارندازدواج های اجباری پيوند تنگاتنگی

های آفریقایی که دخترانشان در فرانسه به دنيا آمده و بزرگ شده اند، 
به این علت که نتوانسته اند در فرانسه عمل ختنه را انجام دهند، 
دختران خود را به زادگاه خود در آفریقا می فرستند تا آنجا برای تمام 

  . اجباری مجبور گردندعمر ختنه شده و به یک ازدواج
در .  ماهه افتاد، بسيار تکان دهنده بود3اتفاقی که برای بوبو، نوزاد 

 بوبو را در سه ماهگی ختنه کردند و او در خون خود جان 1982سال 
این واقعه کشور را تکان داد و باعث حرکت های . خود را از دست داد

رای مقابله با  سازمان زنان ب1983در سال . اعتراضی بسياری گردید
و در همان سال برای اولين . بوجود آمد ) GAMS(ختنه جنسی دختران

بار مادری که دخترش را به زیر عمل ختنه سپرد، در دادگاه به محاکمه 
در .  سال زندان نيز خواهد بود20مجازات چنين عملی تا . کشيده شد

  یکی از کسانی که عمل ختنه را انجام می داد، بعد از1991سال 
اکنون ساالنه ده ها محاکمه از .  سال زندان محکوم گشت5محاکمه به 

 به موازات تعقيب مجرمين، به GAMSسازمان . این نوع صورت می گيرد
ارائه آگاهی نه تنها . روش های آگاه گرانه نيز متوسل شده است

نسبت به خانواده ها صورت می گيرد، بلکه پزشکان، کارکنان تأمين 
ن و مربی های نوجوانان و غيره نيز از این آگاهی بهره اجتماعی، معلما
  . مند می شوند

 سال پيش تاکنون پير فولده، جراح معروف در فرانسه و آفریقا به 25از 
طور رایگان دست به عمل جراحی مجدد بر روی زنانی می زند که ختنه 

. او موفق شده است که ميل جنسی را به این زنان بازگرداند. شده اند
 در آفریقا بسر می برد، با سئوال یکی 80تر فولده که در سال های دک

از زنانی که ختنه شده و با مشکالت عظيمی همچون دردهای مزمن 
جای بخيه، چرک های دائم در زخم و خطرات جانی ناشی از زایمان که 

  . متوجه زنان ختنه شده می باشد، درگير بود، روبرو شد
  نان ختنه شده را مجددا ترميم کنيد؟آقای دکتر چرا نمی توانيد ز

ترميم و بازگرداندن احساس . پير فولده دست به مطالعات عميقی زد
اما در مورد زنان هيچ گونه . جنسی به مردان، امری تجربه شده بود

  !مطالعه و تجربه ای تا به آن زمان صورت نگرفته بود
م و اکنون مطب دکتر فولده مملو از زنانی ست که خواهان ترمي

 سال گذشته به 8 زن در 200. بازگرداندن ميل جنسی خود هستند
دست دکتر فولده عمل شدند و با تالش های او، موسسات بيمه نيز 

  . مجبور به پذیرش مخارج چنين عمل هایی گشته اند
یر فولده مکررا از جانب بنيادگرایان اسالمی تهدید به مرگ شده است و 

ما نباید : فولده می گوید.  کرده استدیگر به چنين تهدیدهایی عادت
بترسيم، ما باید آن ها را قانع کنيم و دست به عمل بزنيم، عقب 

  .نشينی، همکاری با چنين جرائمی به حساب می آید
  

  اولين سنگسار در اروپا
  

غفرانه هداوی اولين زنی است که درقلب اروپا، در کشور فرانسه 
در گوشه ای از . يدا شدجسد او سه روز بعد پ. سنگسار شده است
سنگ ها بدن او را پاره پاره کرده بودند و یک . حومه شهر مارسی

پس از .......! سوراخ در سر، اجزای صورت داغان شده، دست ها مچاله
آنهایيکه او را سنگسار کرده . گذشت یک ماه تازه قتل او را اعالم کردند

انه زندگی می بودند، سه پسر نوجوان از همان محلی بودند که غفر
  . آنها بعد از سه هفته با تالش های  مادر غفرانه، دستگيرشدند. کرد

  
 فرانسوی که مانند بسياری از دختران هم سن -غفرانه دختر تونسی

او . خود پرجنب و جوش و معاشرتی بود، قرار بود بزودی ازدواج کند
حال می بایست جسد . قربانی حسادت های این سه پسر نوجوان شد

هرچند که عموهای وی حاضر به دفن او به .  به تونس حمل شوداو
متخصصين بحث می . صورت سنتی نبودند، زیرا غفرانه سنت شکن بود

کنند که آیا سنگ ها به طرف او پرتاب شده اند یا به سر و صورت و بدن 
. بحثی که تفاوتی در اصل قضيه ایجاد نمی کند! او کوبيده شده اند
  . ين سنگسار در اروپا شده استغفرانه قربانی اول

 هزار نفر در مارسی 2 هزار  نفر در پاریس و 8 قریب 2004 نوامبر 27در 
که ا کثریت آنان را زنان تشکيل می دادند، در اعتراض به سنگسار 

  . غفرانه به تظاهرات پرداختند
آمار نشان می دهد که در فرانسه در هر هفته حداقل یک زن به دالئل 

قتل ناموسی در . ط خشونت همسرش به قتل می رسدناموسی توس

فرانسه مساوی با قتل عمد به حساب نمی آید و مجازات کمتری در ا 
 .  نتظار قاتل می باشد

 
  عيان هيرسی علی 

  
او زنی است سوماليایی که در هلند زندگی می کند و تابعيت این 

 عيان هيرسی علی زنی شناخته شده است که برای. کشور را دارد
او شناخته شده است به اینکه عليه . حفظ جانش به محافظ نياز دارد

بنيادگرایان اسالمی حرف می زند، او اسالم را و قوانين حاکم بر آن را 
  ! پس او مطرود است و قتلش واحب. به باد انتقاد می گيرد

 در هلند بر اساس داستان زندگی او Submissionزمانی که فيلم 
.  را چنين نزدیک و قابل لمس احساس نمی کردساخته شد، هنوز خطر

اما بعد از نمایش فيلم و ترور کارگردان آن تئو ون گوگ، شوک بزرگی 
قاتل . برای کشور هلند و به ویژه برای عيان هيرسی علی بود

بنيادگرای این کارگردان طی نامه ای نوشته بود، که عيا ن نفر دومی 
  .است که باید به قتل برسد

ا به آمریکا گریخت، اما پس از سه ماه تصميم به بازگشت عيان ابتد
او که در پارلمان هلند صاحب یک صندلی است، پس از بازگشت . گرفت

  . مجددا به فعاليت های خود مشغول گشت
از او سئوال می شود که آیا افشاگری های او و ساختن یک فيلم، 

بخاطر یک ارزش این همه مکافات را داشت؟ عيان ادعا می کند، نه 
فيلم و نه فقط بخاطر افشاگری، بلکه باید برای آزادی که به زنجير 

او بجز . کشيده شده است، نه تنها جنگيد، بلکه اگر الزم شد، جان داد
شرافت و آزادی دیگر چيزی ندارد که از دست بدهد و می خواهد با 

  .چنگ و دندان آن ها را برای خود نگهدارد
 پرنفوذترین شخصيت 100جله تایم یکی از عيان هيرسی علی از نظر م

.  در موگادیشو در سومالی به دنيا آمد1969او در سال . در جهان است
خانواده او که مذهبی و متعصب بودند، به دليل فعاليت سياسی در 
نقش اپوزیسيون، ابتدا به عربستان سعودی پناهنده شدند و بعد در 

عدها انتشار داد و در آن عيان خاطرات خود را ب. کنيا مقيم گشتند
اگر از . تشریح کرد که چگونه تحت نظارت مادر بزرگش او را ختنه کردند

زیرا . مادر بزرگ او سئوال می کردند که چند فرزند دارد، می گفت یکی
  .  دختر و یک پسر داشت9

 سالگی  مجبور به ازدواج با پسر عموی خود در کانادا 23عيان در سن 
ز به کانادا، از توقفی که در آلمان داشت، استفاده شد و در مسير پروا

در هلند از شغل نظافت شروع کرد و . کرد و به کشور هلند پناهنده شد
او می . بعد در سازمان های تأمين اجتماعی به خدمت پرداخت

توانست در خانه های زنان به انبوه زنان مسلمانی  که از خانه و 
در دوره ای که .  کمک و یاری رساندخانواده متعصب خود گریخته بودند،

 درصد 60در یک کلينيک مخصوص کورتاژ کار می کرد، متوجه شد که 
  . زنانی که در هلند دست به کورتاژ می زنند، زنان مسلمان هستند

 در رشته علوم سياسی و فلسفه به تحصيل می 1995عيان از سال 
تالشش را  هلند می شود و تمام PVDAپردازد و عضو حزب کارگری  

او در . منحصر به افشای بدبختی و مصائب زنان مسلمان می کند
مصاحبه ای می گوید، اسالم یک دین عقب مانده است و قرآن وسيله 

این سخنان برای . ایست تنها برای تحقير و تحت فشار گذاشتن زنان
حزب ، زیاده روی بود و با نسبت راسيست به عيان، او را  اخراج می 

عيان از . از آن نامه ها و تلفن های تهدید آميز آغاز می شودبعد . کنند
ترس به آمریکا فرار می کند اما مجددا به هلند باز می گردد و با ادامه 

او در جایی نسبت . فعاليت هایش به عضویت پارلمان هلند در می آید
 ساله به عمل 9به پيغمبر اسالم می گوید، او با ازدواجی که با عایشه 

  . ه سرمشق تمام مردهای مسلمان تبدیل گشتآورد ب
کتاب جدید عيان به نام من اقامه دعوی می کنم، به آلمان و ترکی 

  .ترجمه شده است
 Submissionمحمد بویری قاتل تئو ون گوگ که به خاطر ساختن فيلم 

 گلوله  15وانتقاد به پيغمبر اسالم و قرآن و افشای مسلمانان بنيادگرا، 
ه بود، اکنون بعد از محاکمه در دادگاه ، به زندان ابد به او شليک کرد
  .محکوم شده است
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   از محمد رضا شالگونی " آرش " نظرخواهی مجله 

 نهضت ملی دکتر مصدق در آينه تاريخ   
   

    هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار-هر که ناموخت از گذشت روزگار
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
غياب آلترناتيو جنبش طرفدار آزادی و عدالت امروز در 

اجتماعی مردم ایران ، برخی از افراد یا نيروهای 
سياسی ، جهت مقابله با رژیم سياه جمهوری اسالمی 
با . ایران ، بر تجربه ی مصدق به عنوان الگو تکيه ميکنند

توجه به این که حکومت مصدق زاده ی زمان خود بود و 
را باید در چهارچوب دوره ی جوانب مثبت و منفی آن 

تاریخ اش ارزیابی کرد و احتماًال از آن درسی آموخت ، ما 
بر آن شدیم که برای بررسی بيشتر این نظرات ، پرسش 

  :های زیر را با برخی صاحب نظران در ميان بگذاریم 
   
 به نظر شما استراتژی حکومت دکتر مصدق و به -١

می تواند  " نهضت ملی" صورتی عام تر ، استراتژی 
الگویی برای جنبش دموکراسی خواهی امروز مردم 
ایران باشد ؟ اگر نه چرا؟ و اگر آری ، چگونه و در چه 

  حوزه هایی ؟
   
 دکتر مصدق عمًال به مخالفت با نظام سلطنتی -٢

برنخاست ، در حالی که امروز جمهوری خواهی یک 
واقعيت روشن و حتا تثبيت شده در جنبش آزادی 

در این باره چه نظری دارید ؟ . ردم ایران استخواهی م
  آیا تأکيد بر جمهوری مهم است یا نه ؟

   
 کوشش در راه برابری زن ومرد ولغو هر گونه تبيعض -٣

جنسی یکی از ستون های تعيين کننده جنبش آزادی 
نهضت ملی دکتر . خواهی امروز مردم ایران است
موقع نمی آیا در آن .  مصدق در این مورد چيزی نداشت

شد در باره ی برابری حقوق زنان با مردان موضع گيری 
  روشن و قاطعی داشت؟

   
 حکومت دکتر مصدق برای پایان دادن به نظام ارباب و -٤

آیا این کار در تضعيف . رعيتی ، عمًال گامی بر نداشت
حکومت ملی دکتر مصدق در مقابل نيروهای ارتجاعی و 

 آیا نمی شد با قدرت های خارجی تأثيری نداشت ؟
حمله به بزرگ مالکی و حمایت از حقوق دهقان ، یعنی 
اکثریت جمعيت ایران آن روز ، آنان را به حمایت از 

  حکومت ملی به ميدان کشيد؟
   

  در دوره حکومت دکتر مصدق عمًال برنامه ای -٥
. مشخص و همه جانبه به حمایت از کارگران اتخاذ نشد

کلی مزدبگيران و حقوق اکنون که کارگران و به طور 
بگيران ، اکثریت جمعيت کشور را تشکيل می دهند ، آیا 
می شود با آن شيوه برای تأسيس دموکراسی مبارزه 

  کرد؟
   
 حکومت مصدق عمًال به حقوق مليت های محروم -٦

ایران که حتا حق نداشتند به زبان مادری خود آموزش 
دون آیا امروزه می شود ب. ببينند ، بی تفاوت بود

دموکراتيزه کردن رابطه مليت های ایران به تأسيس 
دموکراسی کمک کرد؟ چه طرح هایی را در این زمينه 

  الزم می دانيد؟
   
 حکومت ملی دکتر مصدق مسلمًا یکی از پيشگامان -٧

برای " او به قول خودش . مبارزه عليه استعمار نو بود
ر پنجه در پنجه استعما" و " حل مسأله نفت آمده بود 

امروزه چگونه می توان جهت گيری . انداخت" انگليس 
تاریخی آن حکومت ملی و طرح های ضد استعماری اش 

  را در مبارزه با امپریاليسم ادامه داد؟
   
   

   
  

 ، ٩٤شماره " ( آرش " در پاسخ به نظر خواهی مجله [ 
 .]  و حکومت ملی مصدق" نهضت " در باره  ) ١٣٨٤بهمن 

   
   
  

 از ماندگارترین چهره های تاریخ ایرانمصدق ، یکی 
   

  :محمد رضا شالگونی
   

ناظر به ) با توجه به توضيحی که داده اید ( سؤال های شما 
بررسی موضع ملی گرایان الهام گرفته از تجربه مصدق در باره 
جوانب مختلف یک استراتژی کارآمِد مبارزه با جمهوری اسالمی 

مت مصدق زاده زمان خود بود حکو" و با این یاد آوری که . است
و جوانب مثبت و منفی آن را باید در چهارچوب دوره تاریخی اش 

روشن کرده اید که سؤال ها دعوت به یک بحث ..." ارزیابی کرد
تاریخی نيستند ، بلکه ميخواهيد جواب ها روی مسائل 

من سعی ميکنم از موضوع . سياسی امروز ایران متمرکز شوند
روم ؛ اما فکر ميکنم پاسخ به سؤال های تعيين شده طفره ن

شما بدون داوری هائی در باره تجربه حکومت مصدق ناممکن 
  .  است

   
  پاسخ به سؤال اول

  
به عنوان الگو تکيه ميکند " هر کسی که به تجربه دوره مصدق 

قبل از هر چيز باید به این سؤال جواب بدهد که آیا در شرایط " 
ارساز ميداند یا انقالب را ؟ زیرا تردیدی امروز ایران اصالحات را ک

" نهضت ملی" نميتوان داشت که مصدق یک اصالح طلب بود و 
راه اصالحات را برگزیده بود و به احتمال زیاد بعضی از رهبران و 
هم چنين نيروهای تشکيل دهنده آن با براندازی نظام حاکم  در 

 گرفتن روشن است که در پيش. آن دوره  اصًال مخالف بودند
چنين خطی در مقابل جمهوری اسالمی  به دویدن در پی باد 

و من فکر ميکنم اصالح طلبی در آن دوره هم اشتباه . ميماند
 . بود و راه به جائی نميبرد

   
منظورم این نيست که امکانات دگرگونی از طریق اصالحات در 

ن مثًال تردیدی نميتوا. شرایط آن روز نيز مانند همين امروز بود
داشت که قانون اساسی مشروطيت در مقایسه با قانون 

زیرا نهادهای . اساسی جمهوری اسالمی کمتر استبدادی بود
انتخابی در آن نقش مهمی داشتند و مجلس شورای ملی 
الاقل در روی کاغذ اختيارات پادشاه را محدود ميکرد و تحت 
ر شرایطی ميتوانست جلو بعضی از قلدری های او را بگيرد ؛ د
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حالی که نهادهای انتخابی در جمهوری اسالمی  در تئوری نيز 
بدون اجازه یا رضایت دستگاه والیت نميتوانند حتی یک پاسبان 

در عمل نيز کانون اصلی حاکميت . به در خانه کسی بفرستند
 ) ١٣٣٢ تا ١٣٢٠یعنی از ( در ساختارهای قدرت در آن دوره 

در همه سطوح إعمال نميتوانست مانند امروزهژمونی خود را 
مثًال بعضی از بحث ها و مصوبات دوره های چهاردهم و . کند

پانزدهم مجلس شورای ملی آن دوره در مجلس شورای 
اما شواهد و اطالعات . اسالمی امروز اصًال قابل تصور نيست

موجود نشان ميدهند که همان دوره نيز معلوم بود و ميشد 
ل هر نوع تغيير فهميد که طبقه سياسی حاکم در مقاب
با این همه ، در . استراتژیک در توازن قوای موجود خواهد ایستاد

اینجا قصد من پرداختن به نادرستی اصالح طلبی در آن شرایط 
نهضت ملی " نيست ، بلکه ميخواهم یادآوری کنم که مصدق و 

حتی در اصالح طلبی شان نيز استراتژی پيگير و هم آهنگی " 
  .نداشتند

 روشن تر منظورم  ناگزیرم به حاشيه بروم و  به چند برای بيان 
نکته اشاره کنم که ممکن است ربطی مستقيم به سؤال شما 

اول این که اصالحات دموکراتيک نميتواند با . نداشته باشند
اصالحات .  همان روشی پيش برود که اصالحات ضد دموکراتيک 

الحات برای اص: و اصالح طلبی را ميتوان به دو نوع تقسيم کرد 
استبداد و نظام نابرابری و بهره کشی حاکم ؛ و  دوام پذیر کردن

اولی معموًال . اصالحات برای ضعيف تر کردن یا حتی برچيدن آن
به قصد جلوگيری از پيشروی و توانمند شدن مردم راه اندازی 

معيار من . ميشود ؛ و دومی برعکس ، برای توانمند کردن مردم 
 هدف اصالحات و نيت طراحان آن است و در این تقسيم بندی

نه نتایج ببار آمده در عمل که به علل مختلف ممکن است 
مثًال ميدانيم که بعضی از اصالحات . چيزی کامًال متفاوت باشد

نوع دوم ، با وجود تالش صادقانه طراحان آنها شکست ميخورند 
ید و بنابراین در عمل ، بهبود ملموسی در وضع مردم به بار نميا

؛ در حالی که بعضی از اصالحات نوع دوم علی رغم طرح 
وتالش راه اندازان آنها در عمل  به برانگيختگی مردم ميانجامند 

بعالوه . یا شرایط  مساعدتری برای رهائی آنها به وجود مياورند
هر جریان اصالح طلب برای عملی کردن اصالحات مورد نظر خود 

ی تکيه کند و بسته به ، ناگزیراست به نيروی سياسی خاص
پيش بينی اش در باره مقاومتی که در مقابل اصالحات خواهد 

و . شد ، سعی کند تکيه گاه سياسی اش را تقویت کند
طبيعی است که اصالحات نوع دوم با فعال کردن و توانمند کردن 

به عبارت دیگر ، خصلت اصلی . مردم ميتواند به نتيجه برسد
ین نيست که برای مردم باشد ، بلکه اصالحات دموکراتيک فقط ا

  . باید با تکيه بر مردم هم باشد 
نکته دومی که باید اشاره کنم این است که هر تغيير  

خواه از طریق انقالب ( ساختاری در سياست یک جامعه معين 
باشد یا اصالحات ، خواه جهت دموکراتيک داشته باشد یا ضِد 

 جامعه دامن ميزند که در معموًال به بحرانی در سياست آن) آن 
. مينامند " بحران نمایندگی"جامعه شناسی سياسی آن را 

یعنی بحرانی که به جا به جائی های بزرگ در نمایندگی دامن 
ميزند و از طریق به هم زدن ارتباِط  احزاب یا جریان های 
سياسی  متعارف با پایگاه اجتماعی شان ، وزن سياسی آنها 

ر ميدهد ؛ احزاب سياسی جدیدی به وجود را به طور کيفی تغيي
مياورد و بعضی از احزاب سياسی موجود را به حاشيه ميراند یا 

بنابراین کسی که در پی . کامًال از صحنه سياسی حذف ميکند 
تغيير دموکراتيک ساختاری  در سياست است نميتواند خود را 
در محدوده توازن قوای موجود ميان احزاب و جریان های 

ی متعارف و داد و ستد ها و رقابت های معمول ميان سياس
آنها زندانی کند ، بلکه ناگزیر است در فراسوی ارتباطات احزاب 
متعارف با پایگاه اجتماعی آنها ، با مردم ارتباط بگيرد و برای 

جلب حمایت آنها تالش کند ؛ در صورت لزوم حتی با دور زدن  
  .مجموعه احزاب موجود

ين نکته ای که باید یادآوری کنم این است که و باالخره سوم 
یکی از فرق های مهم پيکار سياسی و نظامی این است که در 
اولی نيرو ضرورتًا جزو داده های استراتژی نيست ، بلکه ميتواند 
نتيجه به کارگيری آن باشد ؛ در حالی که در دومی معموًال شما 

ًا موجود ، نميتوانيد بدون در اختيار داشتن یک نيروی نقد
به عبارت دیگر ، در سياست . استراتژی روشنی داشت باشيد

 ميتواند نيروی کافی به خوِد استراتژی درست و اندیشيده شده

حمایت از شما گرد آورد ، نيروئی که بدون آن استراتژی، اصًال 
تنها انقالب ها نيستند که نيروی سياسی . نميتوانست شکل بگيرد

و به ميدان مياورند ؛ اصالحات و به ویژه اصالحات بزرگی را آزاد ميکنند 
ساختاری نيز معموًال ميتوانند نيروئی به وجود بياورند که پيش از آن 

  . وجودش اصًال  قابل تصورنبود
 حال با در نظر داشتن این یادآوری ها برگردیم به اصالح طلبی  

و به ویژه شخص " نهضت ملی " اصالح طلبی اکثریت . مصدق 
با توجه به کارنامه سياسی او پيش و پس از سال  ( مصدق
بی تردید خصلت دموکراتيک داشت و معطوف به  ) ١٣٣٠
هم چنين تردیدی نميتوان داشت که آنها . ند شدن مردم بودتوانم

ميتوانستند نيروی توده ای عظيمی را وارد ميدان سياست کنند که 
حات شان را ميخواستند با تکيه به نيروی مردم اصالبسيج شان 
و نيز تردیدی نباید داشت که مصدق در پی کاری . پيش ببرند

بود که خواه ناخواه پارامترهای سياست در ایران آن روز را تغيير 
و باید فرض کنيم که مصدق و یاران او ميدانستند که .  ميداد

نيروهای پاسدار وضع حاکم  یا الاقل امپریاليسم انگليس و دربار 
رِد این فرض . حات مورد نظر آنها خواهند ایستاد، در مقابل اصال

به معنای حکم دادن به ساده لوحی سياسی آنها خواهد بود 
بنابراین ، روشن است که آنها . که من آن را بی انصافی ميدانم 

ميبایست از محدوده احزاب و شخصيت های سياسی موجوِد 
 از طرح آن روز فراتر ميرفتند وسعی ميکردند مردم را به حمایت

و مسلمًا آنها اگر استراتژی  . های شان به ميدان بياورند
با شعارها و شيوه های سنتی نا ممکن پيگيری داشتند ، 

 و علت اصلی شکست او این بود که اما ضعف بزرگ مصدق. مينمود
نتوانست چنين نيروی توده ای فعال و سازمان یافته ای را به حمایت از 

  .نه بياورداصالحات مورد نظرش به صح
در مقابل چنين استداللی  بعضی ها بالفاصله داستان خراب کاری  

اما حتی اگر فرض کنيم که همه .  راست و چپ را به ميان ميکشند
که چنين ( احزاب سياسی دیگر در کار مصدق خراب کاری ميکردند 

، باز هم این توجيه غيرقابل دفاع خواهد ) فرضی البته درست نيست
ر هر حال باید به این سؤال جواب بدهيم که برای خنثی کردن زیرا د. بود

خراب کاری دیگران مصدق چه کرد و چه ميتوانست بکند؟ زیرا استدالل 
من این است که پيش بينی این خراب کاری ها و داشتن طرحی برای 
خنثی سازی آنها قاعدتًا ميبایست جزئی از عناصر یک استراتژی 

تردیدی نيست که مصدق با .  ت باشداندیشيده شده برای اصالحا
دشمنان نيرومندی روبرو بود ؛ اما هم چنين تردیدی نميتوان داشت که 
از حمایت توده ای بسيار گسترده ای نيز برخوردار بود ، حمایتی که جز 
خمينی در سال های اول انقالب ، هيچ کس در تاریخ صد سال گذشته 

 دوره دوازده ساله او معروف ترین در آن. ایران از آن برخوردار نبوده است
و محبوب ترین سياست مدار ایران بود و شهرت و محبوبيت اش را هم 
از طریق دفاع از اصل حاکميت ملی مردم ایران در مقابل قدرت های 
خارجی و مخصوصًا درافتادن با نفوذ امپریا ليسم انگليس و وابستگان آن 

 شجاعانه او در مخالفت با مثًال سخنان. در ایران به دست آورده بود
اعتبارنامه سيد ضياالدین طباطبائی در مجلس چهاردهم ، و دست 

 به استعمار انگليس ، ١٢٩٩گذاشتن روی وابستگی رهبران کودتای 
به . دست گذاشتن روی وابستگی رضا خان و خاندان پهلوی هم بود

عبارت دیگر ، مصدق ده سال پيش از رسيدن به نخست وزیری ، چنان 
شخصيت با اعتباری بود که ميتوانست بسياری از معادالت سياسی را 

یعنی او در یک دوره دوازده ساله در موقعيتی بود که . به هم بزند
. ميتوانست یک جنبش توده ای سازمان یافته وبسيار نيرومند ایجاد کند

اما برای روشن شدن مسأله ، من اینها را کنار ميگذارم و فقط روی دوره 
ملی شدن نفت بود که . هه حکومت مصدق متمرکز ميشوم ما٢٨

خبر تصویب ملی شدن نفت در . مصدق را به نخست وزیری پرتاب کرد
مجلس شورای ملی چنان شور عمومی سراسری در کشور ایجاد کرد 

کافی است به یاد داشته . که هيچ کس جرأت مخالفت با آن را نداشت
( بود که حتی مجلس سنا باشيم که شور عمومی مردم چنان گسترده 

که خود محصول یکی از کودتاهای زنجيره ای برای مقابله با جنبش 
آزادی خواهی مردم بود و یک سال پيش به همين منظور ایجاد شده 

چند روز بعد در حالی که بيش از نيمی از اعضای آن حاضر نشده ) بود 
ان در بودند در جلسه شرکت کنند، نا گزیر شد به اتفاق آرأی حاضر

از این تاریخ به بعد مصدق به . جلسه ، آن قانون را تصویب و تأیيد کند
راستی  به رهبر بی منازع مردم ایران تبدیل شده بود و هر مخالفتی با 

به عنوان یک نمونه گویا . او عمًال با واکنش عمومی مردم روبرو ميشد
اشاره کرد ميتوان به مخالفت شاه با کنترل هيأت دولت  بر وزارت دفاع 

 ٣٠که به استعفای مصدق از نخست وزیری منجر شد وقيام مردمی 
نتيجه رویاروئی این بود که شاه ناگزیر شد .  را به دنبال آورد١٣٣١تير

عقب نشينی کند و مصدق به تنها نخست وزیر دوران پهلوی تبدیل شد 
. وزارت دفاع را هم در دست داشتکه عالوه بر نخست وزیری ، 

 ماهه مصدق تردیدی باقی نميگذارد ٢٨وادث حکومت تأمل در ح
 برای مقابله با ارتجاع و امپریاليسم ، جنبشی به که او ميتوانست

اما او نه تنها در . راستی توده ای ، سراسری و سازمان یافته ایجاد کند
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این جهت گام مهمی برنداشت ، بلکه حتی برای ایجاد یک حزب 
جيح داد هم چنان به دسته بندی سياسی مدرن هم تالشی نکرد و تر

که بعضی ( ها و بده وبستان های احزاب و شخصيت های جبهه ملی 
او در حالی که با . تکيه کند) از آنها واقعًا پدیده های عهد بوقی بودند 

که هر کدام  تمرینی برای براندازی حکومت ( زنجيره ای از کودتاها 
 فرصت های زیاد و روبرو بود ، و) منتخب مردم محسوب ميشدند 

امکانات کافی در اختيار داشت ، برای ایجاد یک نيروی مسلح مردمی 
که در شرایط فوق العاده بتواند به صورت هسته سازمان گر مقاومت 

گذشته از بی توجهی به جنبه . توده ای عمل کند ، گامی برنداشت 
های فنی و تشکيالتی سازمان دهی مردم و حتی مهم تر از اینها ، 
بزرگ ترین ضعف مصدق بی توجهی او  به منطق سياسی بسيج توده 

حقيقت این است که او با وجود محبوبيت واقعًا توده ای و . ای مردم بود 
سراسری ، دشمنانی در مقابل داشت که کامًال سازمان یافته بودند ؛ 
در حالی که پشتيبانان بسيار گسترده اش  نه تنها از سازمان دهی 

وردار نبودند ، بلکه پشتيبانی شان از او نيز خصلت انفعالی کارآمدی برخ
البته بيشتر در شهرها که جنب ( به عبارت دیگر ، اکثریت مردم . داشت

مصدق را تحسين ميکردند ، ) و جوش سياسی زیادی وجود داشت 
زیرا درکی انتزاعی از جنبش . ولی غالبًا از نقش تماشاگرفراتر نميرفتند

تبدیل آنها به بازی گران مستقل ميدان سياست کافی داشتند که برای 
باید توجه داشت که ملی شدن نفت ، یعنی شعار اصلی . نبود 

حکومت مصدق ، با وجود اهميت تعيين کننده آن در اقتصاد ملی و 
ساختار سياست ایران ، نميتوانست تغيير بی واسطه ، سریع و 

در آن .  وجود بياوردملموسی در زندگی روزمره اکثریت مردم عادی به
موقع نفت حتی به عنوان منبع سوخت و انرژی در زندگی اکثریت مردم 

اما مردم انبوهی از نيازها و خواست ها . ایران جایگاه امروزی را نداشت
داشتند که اگر به ميان کشيده ميشدند ، ظرفيت های عظيمی آزاد 

ت های مهمی مثًال خواس. ميشد که ميتوانست همه چيز را تغيير بدهد
که شما  در سؤال های تان روی آنها انگشت گذاشته اید ، ميتوانستند 

و نه صرفًا ( اکثریت عظيم مردم ایران را هم چون فاعل و بازیگر سياست 
بعضی ها ميگویند در آن گيرو دار  .وارد ميدان بکنند) تماشاگر آن 

حساس پيش کشيدن خواست های دیگر بهانه به دست دشمنان 
چنين استداللی قابل دفاع . د و آنها را متحد تر و جری تر ميکردميدا

آنها به حد . زیرا دشمنان مصدق احتياجی به بهانه نداشتند. نيست 
کافی به منافع شان آگاه و به حد کافی سازمان یافته و حتی متحد 

مثًال بخش اعظم روحانيت با وجود همه اختالفاتی که با استبداد . بودند
 از ترس جنبش نيرومند چپ ، ١٣٢٠ داشتند ، بعداز شهریور اول پهلوی

و اما دربار برای مقابله با . به طرق مختلف به دربار نزدیک شده بودند
مثًال درست در روزهائی . مصدق هرچه در توان داشت به کار گرفته بود

که قانون ملی شدن نفت در مجلس تصویب شد و شور و هم بستگی 
 اوج خود رسيد ، شاه با اعالم دو ماه حکومت ملی در ميان مردم به

و . نظامی در تهران با احساسات مردم به رویاروئی برخاست
. امپریاليسم انگليس هم که هشيار تر از آن بود که مصدق را نشناسد

به طور کلی ، اکثریت قاطع طبقه حاکم ایران آن روز یا مخالف مصدق 
رانی به سياست های او بودند یا در بهترین حالت با تردید و نگ

بعالوه ، همان طور که قبًال اشاره کردم ، کسی که در پی . مينگریستند
اصالحات ساختاری برای گذار به دموکراسی است ، دقيقًا با به هم 
زدن تعادل های سياسی نگهدارنده وضع موجود ، خواه نا خواه وضع بی 

ت و اصالح گری در چنين وضعيتی منطق اصالحا. ثباتی به وجود مياورد
به عبارت دیگر ، اصالح گری . نميتواند با وضعيت مستقر یک سان باشد

در یک دموکراسی با اصالح گری در دوره گذار به دموکراسی منطق و 
در دوره گذار به دموکراسی ، جریان اصالح گر . پویائی یک سانی ندارد

 جا به با تند پيچ هائی  روبرو ميشود که در طرح ها و اولویت هایش
مصدق با تند پيچ های بزرگی روبرو بود و بنابراین . جائی ایجاد ميکنند

ميبایست خود را با پویائی صف آرائی های بزرگ سياسی وطبقاتی 
 پس در شرایط امروز ایران الگو قرار دادن استراتژی  . انطباق ميداد

مصدق سر به بيراهه گذاشتن است ، نه صرفًا به این دليل که شرایط 
مروز با آن دوره تفاوت های بسيار زیادی دارد و جامعه ایران با مسائل ا

کامًال متفاوتی روبرو است ؛ ونه فقط به دليل این که اصالح طلبی در 
شرایط امروز خواه ناخواه به معنای کنار آمدن با رژیم جهنمی حاکم 
تقریبًا در همه مسائل حياتی است ؛ بلکه هم چنين به این دليل که 

مان دهی مشارکت مستقل و فعال مردم درميدان سياست در آن ساز
در شرایط امروز هر تالشی برای . نوع  اصالح گری جائی نداشت

تأسيس دموکراسی تنها و تنها با پيش کشيدن خواست های مشخص 
اکثریت مردم  و با تکيه بر مشارکت فعال وسازمان یافته آنها در 

آنهائی که جز این . برسدپيکارهای سياسی ميتواند به نتيجه 
مياندیشند ، دیگرمصدقی هم نيستند ، بلکه دانسته یا ندانسته به 

کسی که اشتباه . بازیچه رژیم یا قدرت های خارجی تبدیل خواهند شد
آزموده شده ای را دوباره ميآزماید ، دیگر اشتباه نميکند ، آگاهانه راه 

  . فاجعه را برميگزیند

  پاسخ به سؤال دوم 

ر من مخالفت نکردن مصدق با سلطنت یکی از اشتباهات بزرگ او به نظ
. بود که هم خوِد او و هم مردم ایران هزینه سنگينی برای آن پرداختند

مخصوصًا در دوره نخست وزیری مصدق موقعيت های بسيار خوبی برای 
در افتادن با سلطنت به وجود آمد که عدم استفاده از آنها نتایج مصيبت 

همان ( اما امروز . جنبش آزادی خواهی مردم ایران به بار آوردباری برای 
جمهوری خواهی یک ) " طور که شما به درستی  یادآوری کرده اید 

واقعيت روشن و حتی تثبيت شده در جنبش آزادی خواهی مردم ایران 
و بنابراین بی تفاوتی به اصل جمهوریت ، تنها یک اشتباه " است 

 خواست بر حق تثبيت شده مردم ایران نيست ، عقب نشينی از یک
است که در یک انقالب توده ای مطرح شد و مستقل از روحانيت طرف 

  .  دار خمينی هم مطرح شد

بعضی ها ميگویند شکل حکومت اهميت زیادی ندارد چرا که بعضی از 
بدترین دیکتاتوری ها جمهوری هستند  و بعضی از دموکراسی ها 

است که پذیرش سلطنت به خودی خود اما حقيقت این . سلطنتی 
محدود کردن دموکراسی است ، حتی در دموکراسی های کامًال جا 

زیرا دموکراسی پيش از هر چيزپذیرش اصل حاکميت مردم و . افتاده
بنابراین ، انتخابی بودن و پاسخ گو بودن حکومت ها و مسؤوالن 
 حکومتی است ؛ در حالی که سلطنت یعنی گردن گذاشتن به حق

بنابراین سلطنت . الهی کسی برای حکومت دائمی و موروثی بر مردم
حتی در دموکراسی های پادشاهی نيز یک نهاد بی ضرر و بی خاصيت 
نيست ، بلکه دژ محافظه کاری است و موج شکنی ارتجاعی در برابر 

تصادفی نيست که  در تمام . پيشروی های مردم ، درست مانند کليسا
و بسياری از کثافت کاری های " لِت پشت پرده دو" این نوع کشورها 

مثًال . طبقه حاکم با پاسداری از سنت های سلطنتی ادامه مييابد
انگليس که مهم ترین دموکراسی سلطنتی اورپا ست ، از برکت 
سلطنت هنوز هم از داشتن یک قانون اساسی مکتوب یا حتی 

 محروم مجموعه مدونی از قوانين که در حکم قانون اساسی باشد،
در نتيجه اختيارات وسيعی که  به طورسنتی به پادشاه تعلق . است

داشته ، عمًال از طرف نخست وزیر اعمال ميشود و او هر جا که بخواهد  
نمونه های جالبی از این . ميتواند حتی پارلمان و هيأت دولت را دور بزند

 اقتدار سلطنتی نخست وزیر انگليس در چند سال گذشته در ماجرای
رسوائی های مربوط به جنگ عراق در رسانه های جهانی پخش شد 

که در واقع ( که هر بار یک کميسيون تحقيق از طرف خوِد نخست وزیر 
برگزیده شد وهر بار با شيوه هائی در خور کميسيون ) متهم قضيه بود 

. های تحقيق کذائی جمهوری اسالمی همه ماجرا را ماستمالی کرد
روزنامه نگار نامدار (  ه دو سال پيش ، جان پيلجر نمونه جالب دیگری ک
در یک فيلم مستند مربوط به مجمع )  انگليسی -و مبارز استراليائی

الجزایر دیه گو گارسيا ، روی آن انگشت گذاشت ، این بود که مردم  دیه 
( گو گارسيا  که با یک طرح پنهانی و فریب کارانه از طرف دولت انگليس 

قيانوس هند را به عنوان پایگاه نظامی به نيروی دریائی که این جزایر او
از سرزمين شان دزدیده شده و به موریس ) امریکا اجاره داده است 

تبعيد شده اند ، در پی یک دعوای حقوقی طوالنی باالخره در دادگاه 
عالی انگليس به پيروزی قاطع دست مييابند ولی حکومت تونی بلر با 

د بوقی پادشاه ، حکم دادگاه عالی انگيس را استناد به اختيارات عه
یعنی حتی در انگليس سلطنت پوششی است که ! الغاء ميکند

حال . حکومت هر جا که الزم بداند دولت قانون را بی اعتبار اعالم کند
ببينيد چنين نهادی در خرابه های شرق که سنت دموکراسی ندارد ، 

که نزدیک به شصت سال چه هاميتواند بکند؛ آن هم در دست خاندانی 
در سال های اخير بعضی  . سابقه زورگوئی و جنایت در این کشور دارد

 دموکرات ها به کشف بزرگی در باره دموکراسی دست یافته اند و - از نه
ميگویند اصرار روی جمهوریت به معنای نفی حق انتخاب مردم است ، 

ز طریق مراجعه این مسأله را باید بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی ، ا
اما این ها با همين حرف شان نقدًا یک رأی . به آرای عمومی حل کرد

زیرا مردم ایران در انقالب . خيلی روشن و قطعی مردم را نادیده ميگيرند
 به صورتی بسيار روشن و دموکراتيک به نفی سلطنت رأی دادند ؛ ٥٧

يمائی ها ی نه در رفراندم رسوای خمينی ، بلکه پيش از آن ، با راه پ
ميليونی سراسری شان و با خون دادن های پرشورشان در شرایط 

یعنی در رفراندمی واقعًا . حکومت نظامی های خوِد اعليحضرت آریا مهر
آزاد که حتی شخص شاه نيز در ماه های آخر حکومت اش  اعتراف کرد 
که صدای آن را شنيده است و به این ترتيب مشروعيت و حقانيت آن را 

تردیدی نيست که مردم هر وقت اراده کنند ميتوانند آن رأی . فتپذیر
( چنين کاری هر چند اشتباه بزرگی خواهد بود . شان را پس بگيرند

ولی در هر ) مانند همان اشتباه فاجعه بار رأی به جمهوری اسالمی 
حال ، دموکراسی یعنی پذیرفتن حق حاکميت وحق انتخاب مردم ، 

پس با توجه به  آن رأی آزاد مردم . ميکنندحتی هنگامی که اشتباه 
 ، و تا زمانی که آن رأی تاریخی از طرف خود ٥٧عليه سلطنت در انقالب 

مردم پس گرفته نشده است ، هر فرد معتقد به اصل حاکميت مردم 
بنابراین مسکوت . باید بپذیرد که مردم ایران سلطنت را رد کرده اند

تخاب مردم به حساب مياید و گذاشتن جمهوریت است که نفی حق ان
بعالوه پذیرش حق حاکميت و انتحاب مردم با . نه اصرار بر روی آن

پذیرش نظرمردم از زمين تا آسمان فرق دارد ، اولی پيش شرط اوليه هر 
مثًال اکثریت مردم . نوع دموکراسی است و دومی عوام فریبی و ریاکاری
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نحاء تأیيد کنند ؛ به برتری ممکن است نابرابری مرد و زن را به نحوی از ا
بعضی از نژاد ها یا اقوام معتقد باشند ؛ وجود طبقات و نابرابری طبقاتی 

آن گونه که مثًال در ( را الزم بدانند یا حتی هم چنان به افسانه آفرینش 
تردیدی نيست که هم صدا . باور داشته باشند) تورات وقرآن آمده است 

 دموکراسی نيست ، ضدیت با شدن با مردم در این گونه موارد
زیرا یکی از لوازم حياتی دموکراسی مدرن دفاع از . دموکراسی است

آزادی ها ست ، مخصموصًا دفاع از آزادی مخالفت با اکثریت که معموًال 
بنابراین . به آسانی و با توجيهات گوناگون در هر فرصتی قربانی ميشود

نيم و هر کس که اصل ، بهتر است پشت سر مردم خودمان را پنهان نک
انتخابی  و غير مادام العمر و غير موروثی بودن مسؤوليت های 
حکومتی را ناالزم یا مفيد ميداند ، به نام خودش وبا دليل حرفش را بيان 

  . کند

  پاسخ به سؤال سوم            

در حکومت مصدق نه فقط کاری در جهت از بين بردن نابرابری زن و مرد 
که زیرنفوذ و فشار بعضی از متحدان مذهبی مصدق ، از انجام نشد ، بل

مثًال از سال های . جهتی حتی عقب نشينی هائی نيز صورت گرفت
آخر حکومت رضا شاه تا دوره نخست وزیری مصدق مدارس کشور در 
سطح ابتدائی مختلط بودند  و من خودم از آنهائی هستم که سال اول 

اما در سال دوم ، مدارس . م ابتدائی را در مدرسه مختلط خوانده ا
و هنوز هم گاهی به حرف های . دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند

خانم معلم بيچاره مان فکر ميکنم که هرچند از طرف داران مصدق بود ، 
ولی با عصبانيتی عجيب این کار را ضربه ای بزرگ به آموزش کشور 

این . يگذاشتميدانست و این را با بچه های کوچک کالس در ميان م
نوع کارها محصول ائتالف مصدق با امثال کاشانی ها بود که ميدانيم 

تردیدی . بعدًا در دوره رویاروئی های حساس نيز به مصدق خيانت کردند
نيست که جامعه ایران آن روز سنتی بود و هر حدی از دموکراسی در 

یت چنين جامعه ای خواه نا خواه تا حدی ذهنيت محافظه کارانه اکثر
مردم را منعکس ميکند و حکومت منتخب و متکی به مردم نميتواند به 

اما فراموش نکنيم که نيروهای دیگری . داوری های آنها بی اعتنا باشد
اگر مصدق . هم بودند که ميتوانستند نفوذ دستگاه مذهب را خنثی کنند

به جنبش های پيشرو مردمی توجه ميکرد ، و حتی با پشتيبانی از 
ای زنان بيدار و پيشرو آن روز بعضی از خواست های آنها را خواست ه

پيش ميکشيد ، مسلمًا توفان بزرگی در ميان زنان ایران برميانگيخت و 
. ميتوانست نفوذ محافظه کاران مذهبی را گام به گام درهم بشکند

فراموش نکنيم که در ایران آن روز فقط نفوذ آیت اهللا ها و آدم خواران 
حزب توده و در " سازمان زنان دموکرات" مطرح نبود ، " مفدائيان اسال"

مقياسی کوچک تر، سایر سازمان های زنان پيشرو هم وجود داشتند و 
چنين سازمان هائی با سياست هائی . واقعًا خود را نشان ميدادند

سنجيده ميتوانستند نفوذشان را گسترده تر سازند و یک جنبش زنان 
اما ائتالف مصدق با بخشی از روحانيت . اورند بسيار نيرومند به وجود بي

و اما  . در جنبش آزادی و برابری خواهی مردم ایران شکاف ميانداخت
امروز که ایران مخصوصًا در مقابله با جمهوری اسالمی یکی ازچابک 
ترین جنبش های  بيداری زنان دنيای پيرامونی را ميپروراند ، در صورتی 

رد دست یابد که فقط به اعالم برابری در روی ميتواند به برابری زن و م
کاغذ و در سطح حقوقی بسنده نکند و  برای درهم شکستن بنياد 
های مرد ساالری ، تمام الیه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را 

چنين کاری تنها با یک جنبش مستقل ، سازمان یافته وبه . شخم بزند
 برابری زن و مرد مهم تر از مسأله. راستی توده ای زنان ، شدنی است

و فراموش . آن است که در سطح داد و ستد های سياسی حل شود
نباید کرد که قاعدتًا مردان همان طور ميتوانند دلواپس حقوق زنان باشند 

  .  که سرمایه داران دلواپس حقوق کارگران

  پاسخ به سؤال چهارم 

تاها زندگی در آن دوره بپش از هفتاد در صد جمعيت ایران در روس
ميکردند و اکثر آنها رعيت محسوب ميشدند و عمًال در مقابل اربابان و 

و اگر مصدق  با دست زدن به . قلدرهای محلی از حقی برخوردار نبودند
 رعيتی را زیر حمله ميگرفت، نه تنها -اصالحات ارضی  نظام ارباب

ميدان جنبش توده ای فعال و بسيار نيرومندی را به حمایت از خود به 
مياورد و واقعًا صحنه سياست ایران را زیر و رو ميکرد ، بلکه ميتوانست  

فراموش نباید . ستون فقرات طبقه حاکم آن روز ایران را درهم بشکند
که بخش اعظم طبقه ( کرد که در ایران آن روز نه فقط زمين داران 

ی بلکه هم چنين دربار و تمام رده ها) سياسی را هم تشکيل ميدادند 
اما مصدق در این .  رعيتی تکيه داشتند-باالی روحانيت به نظام ارباب 

رمينه تنها به تدوین قانون مسخره ای بسنده کرد که اربابان را به صرِف 
در حالی چنين طرحی .  درصد بهره مالکانه در روستاها ملزم ميکرد٢٠

رد ، صرف نظر از این که تغييری در نظام بهره کشی حاکم به وجود نمياو
و به فرض . با توجه به ساختار قدرت در آن موقع ، اصًال قابل اجرا نبود

 در صد مورد ٢٠محال حتی اگر به اجرا گذاشته ميشد، در بهترین حالت 
. نظر ميان خوِد مالکان و امنيه ها و قلدرهای محلی حيف و ميل ميشد 

دی دهقانان البته باید به یاد داشته باشيم که تنها مصدق نبود که به آزا
بی اعتنا ماند، حتی حزب توده نيز نقش دهقانان را جدی نگرفت و 
باوجود بعضی تالش های فعاالن حزب در سطوح محلی ، این حزب 

کسانی که ميگویند . عمدتًا یک سازمان سياسی شهری باقی ماند
شرایط برای اصالحات ارضی هنوز در آن هنگام مساعد نبود ، کافی 

با پشتيبانی ( ند که فقط یک دهه بعد از مصدق ، شاه است به یاد بياور
به چنين کاری دست زد ؛ البته برای محکم تر کردن رژیم ) امریکا 

و یک بار دیگر معلوم شد که اگر جنبش دموکراسی نتواند . دیکتاتوری 
تغيير ملموسی در زندگی اکثریت مردم به وجود بياورد ، دشمنان 

ندازی اصالحاتی کنترل شده ، زیر پای آن را دموکراسی ميتوانند با راه ا
  . خالی کنند

  پاسخ به سؤال پنجم    

همان طور که گفته اید ، حکومت مصدق برنامه مشخصی برای حمایت 
از کارگران نداشت ، هرچند جنبش کارگری ایران بيش از هر نيروی 
دیگربه حمایت از جنبش دموکراسی و طرح ملی شدن نفت به ميدان 

ا مسأله این است که حتی امروز هم بعضی از ملی گرایان و ام. آمد
نيزبسياری از مدعيان دیگر دموکراسی خواهی گمان ميکنند با بی 
اعتنائی به نيازها و خواست های کارگران ميشود در این کشور به 

واین در حالی است که اکنون کارگران و نيمه . دموکراسی دست یافت
هر و روستا اکثریت قاطع جمعيت ایران را کارگران و زیر کارگران در ش

توجه داشته باشيد که من از مفهوم وسيع طبقه . تشکيل ميدهند
کارگر ، یعنی از همه مزد و حقوق بگيرانی که جز فروش نيروی کارشان 
امکان دیگری برای امرار معاش ندارند و هم سرنوشت های آنان ، 

تصادفی نيست که . صحبت ميکنم و نه فقط از کارگران بخش صنعت
بسياری از ملی گراها وقتی از مبارزات مردم سخن ميگویند، در بهترین 

به عبارت دیگر ، در . حالت فراتر از جنبش دانشجوئی  چيزی نميبينند
اما تجربه . مقایسه با دوره مصدق خيلی ها به عقب تر برگشته اند

تن شکل گيری دموکراسی در همه جا نشان ميدهد که دموکراسی درم
پيکارهای مردم برای بهبود شرایط مادی زندگی شان پی ریزی ميشود 

و باز همه این تجارب نشان ميدهند . و نه با بی اعتنائی به این پيکارها
که در دنيای امروزی جنبش کارگری نيروی تعيين کننده در پی ریزی و 
پایداری دموکراسی است و هر افتی در قدرت تشکيالتی این جنبش 

ه به تضعيف و عقب نشينی دموکراسی ميانجامد ، حتی در بالفاصل
  .کشورهائی که سنت های قدیمی و جا افتاده دموکراتيک دارند

  پاسخ به سؤال ششم                        

بی اعتنائی به نابرابری ملی  و حقوق مليت های محروم کشور 
ت هميشه یکی از بزرگ ترین ضعف های ملی گرایان ایران بوده اس

در آن دوره مسأله . ومصدق نيز متأسفانه از این قاعده مستثنی نبود
ملی را ابداع خائنانه کمونيست ها و اتحاد شوروی برای متالشی کردن 

تردیدی نيست که وابستگی بسياری از رهبران . ایران قلمداد ميکردند 
حزب توده به اتحاد شوروی بزرگ ترین ضعف آن حزب بود و در متالشی 

. آن و ضربه زدن به جنبش چپ ایران نقش تعيين کننده ای داشتکردن 
اما فراموش نباید کرد که نه اکثریت فعاالن حزب توده دست نشانده 
. های شوروی بودند و نه مسأله ملی در ایران ابداع کمونيست ها بود

اکنون سال ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی ميتوان دید که مسأله 
ن نرفته ، بلکه در مقایسه با پيش بسيارحادتر شده ملی در ایران از بي

اما هنوز هم اکثر . است و اکثر فعاالن آن نيز دیگر متعلق به چپ نيستند
زندانی ذهنيت خود هستند ) و البته نه تنها آنها ( ملی گرایان ایران 

   . ومنکر وجود مليت های مختلف در این کشور

 در ایران ، مانند هر کشور چند باید به یاد داشته باشيم که دموکراسی
مليتی دیگر ، بدون پذیرش حقوق دموکراتيک مليت های مختلف ، 
هميشه سرابی فریبنده باقی خواهد ماند که تشنگان جان به لب 
رسيده را به سوی خود ميکشد ولی هر بار جز سرخوردگی و 

مگر ممکن است مردم ایران از . درماندگی بيشتر چيزی به آنها نميدهد
دموکراسی و آزادی های بنيادی برخوردار باشند ولی نيمی از جمعيت 
حتی از حق آموزش به زبان مادری شان محروم باشند و هم چنان 
ساکت بمانند؟ بعضی ها که ظاهرًا ميخواهند واقع بينی و دور اندیشی 
خودشان را به نمایش بگذارند ، ميگویند با آموزش به زبان مادری مخالف 

ولی اینها نيز طبيعت انفجار .  تجزیه طلبی را تحمل نميکنندنيستند اما
زیرا اوًال پذیرش دموکراسی در مسأله . آميز مسأله ملی را درنيافته اند

حق ) به بيان روشن تر( ملی جز پذیرش حق تعيين سرنوشت ملی یا 
دموکراسی ملی بدون حق جدائی به این . جدائی ، معنائی ندارد
ن کسی را بپذیرید ، به شرط این که هرگز حق ميماند که آزادی بيا

ثانيًا پذیرش حق آموزش به زبان . مخالفت با شما را نداشته باشد
مادری بدون پذیرش حق تعيين سرنوشت ملی ، عمًال تقویت جدائی 

زیرا آموزش به زبان مادری خواه ناخواه آگاهی ملی را . طلبی است
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ز حق تعيين سرنوشت ملی برميانگيزد ، درست در حالی که محروميت ا
  .، جدائی را با جاذبه ميوه ممنوعه مياراید

بهترین، کم خرج ترین و متمدنانه ترین راه دفاع از موجودیت و یک 
. پارچگی ایران پذیرش دموکراسی و عمق دادن به دموکراسی است 

معنای این کار در مسأله ملی دفاع از اتحاد دواطلبانه مليت های ایران و 
در دنيای امروزتقویت . برابری آنها در همه حوزه هاستپذیرش 

همبستگی مليت ها تنها بر بنياد منافع مشترک و هم سرنوشتی آنها 
تجزیه . نگرانی از تجزیه طلبی نگرانی بی جائی نيست. ممکن است

ایران بی تردید مصيبت بزرگی خواهد بود که نفرت های قومی گسترده 
لناکی را دامن خواهد زد و شانس و خون ریزی ها و توحش های هو

. دموکراتيزه شدن را در همه بخش ها برای زمانی دراز از بين خواهد برد
ناسيوناليسم قومی یکی از بدترین شکل های تاریک اندیشی است که 
بالهت توده ای ببار می آورد وبنابراین ، با دموکراسی سرسازگاری 

خاطر ترس از تجزیه کشور اما انکار حق تعيين سرنوشت ملی به . ندارد
ما محکوم هستيم که با پی ریزی . به خودکشی از ترس مرگ ميماند

بنيادهای یک ملت مدنی دراین کشور به مقابله با ناسيوناليسم قومی 
وگرنه به توده رّجاله ها  تبدیل خواهيم شد که امثال مایکل . برخيزیم

   .  تهيه خواهند کرد" نقشه راه " لدین ها برای مان 

  پاسخ به سؤا ل هفتم      

بزرگ ترین نقطه قوت مصدق و ميراثی که او را به یکی از ماندگارترین 
چهره های تاریخ ایران تبدیل کرده است ، دفاع او از حق حاکميت ملی 
مردم ایران در مقابل قدرت های خارجی و مخصوصًا امپریاليسم انگليس 

خستين جنبش بزرگ جهان جنبش ملی سازی نفت ایران احتماًال ن. بود
سوم عليه استعمارنو بود و به بسياری از جنبش های بعدی الهام 

فراموش نباید کرد که نقش مصدق در شکل گيری این جنبش . بخشيد
او هنگامی به این کار برخاست که بسياری از . تعيين کننده بود

گ سياستمداران ایران گمان ميکردند بدون توجه به منافع قدرت های بزر
هيچ کاری در این کشور ممکن نيست و حتی بزرگ ترین حزب چپ 
کشور آشکارا به طرف داری از دادن امتياز نفت شمال به اتحاد شوروی 

  .یقه درانی ميکرد

به نظر من ، هنوز هم همه مدافعان و مبارزان حق حاکميت مردم ایران 
روزه مبارزه با ناگزیرند از کار بزرگ او الهام بگيرند ؛ با این تفاوت که ام

امپریاليسم با مسائلی بسيار پيچيده تر از دوره مصدق روبروست و باید 
اولين مسأله ما این . در شرایطی یک سره متفاوت با آن روز پيش برود

است که وجود رژیم منحوس جمهوری اسالمی در دوره ای بيش از یک 
يسم را با چهارم قرن ، در ذهن بسياری از ایرانيان ، ضدیت با امپریال

مسأله دیگر این . تاریک اندیشی و استبداد مذهبی مترادف کرده است
جانبه تر از زمان - است که امروزه امپریاليسم بسيار بيشتر و همه 

مصدق با نظام سرمایه داری درهم تنيده شده است و بنابراین با شيوه 
الخره و با. هائی بسيار ظریف تر از گذشته در تاروپود جوامع راه مييابد

سومين و شاید مهم ترین مسأله مبارزه ضد امپریاليستی این است که 
سرمایه داری تمام جوانب زندگی اجتماعی ما را تسخير کرده و ساختار 
اجتماعی و طبقاتی جامعه ما در مقایسه با دوره مصدق ، کامًال 

با توجه به مجموعه این تغييرات ، امروزه مبارزه . دگرگون شده است
مپریاليسم و برای حق حاکميت ملی ، بدون مبارزه عليه سرمایه عليه ا
خواه ( و قدرت سياسی پاسدار آن ) خواه وابسته باشد یا ملی ( داری 

و بدون مبارزه برای دموکراسی فعال و ) خودی باشد یا بيگانه 
مشارکتی برای برپائی نظام شهروندی برابر همگانی ، به جائی 

رزه ای با این مختصات بيش از هر چيز به وسازمان دهی مبا. نميرسد
سازمان دهی طبقه کارگر و همه زحمتکشان و محرومان هم سرنوشت 

  .با آن وابسته است

تصادفی نيست که بسياری از ملی گرایان ما منطق مبارزه ضد 
امظریاليستی امروزی را نميفهمند و هم چنان به سرنوشت و 

ثریت عظيم جمعيت مبارزات کارگران و زحمتکشان ، یعنی اک
کشور ، بی اعتنائی نشان ميدهند و بعضی از آنها حتی به ضد 
امپریاليسم مصدقی هم پشت ميکنند و برای رسيدن به 
دموکراسی در ایران ، به کرامات قدرت های امپریاليستی دخيل 

آیا ميشود مصدقی بود و خواهان مثًال محاصره . می بندند
 مسلمًا تاوانش را مردم اقتصادی کشور شد ، محاصره ای که

آیا ميشود مصدقی بود و بمباران نيروگاه . ایران خواهند پرداخت 
  !   های ایران توسط  اسرائيل را برای دموکراسی مفيد دانست؟

                             

   پایان                              

  

  

  

  

  

    
  *      پيوندها *     

 
انگر آرش کم:  سر دبير   

                               
 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  

 
 نشر بيدار 

 
www.nashrebidar.com  

 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
                                               .نيستند 
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  نکاتی درباره حرکت کارگران شرکت واحد
 

  حشمت محسنی                     
   

عطف را برخی از رویدادها در جنبش کارگری وجود دارند که یک نقطه 
نقطه عطف بودن این .  برخوردارند اهميت برجستهدهند و از نشان می
ها   نباید به این معنا فهميده شود که آندر جنبش کارگری رویدادها

اند   اوقات نشانه این نکتهتوانند تعادل قوا را تغيير دهند؛ بلکه گاهی می
تواند گام اوليه در  که در همان توازن قوای موجود، پيشروی حرکت می

این لحظه از نبرد کار و زحمت با . راستای تغيير توازن قوا به شمار رود
سرمایه، الزاما به معنای پيروزی جنبش کارگری نباید تلقی شود و بنا 

شمن این لحظه را بهتر به همين دليل گاهی اوقات پليس سياسی د
کند از پيشروی جنبش کارگری  یابد و با تمام قوا تالش می در می

. جلوگيری به عمل آورده و تعادل قوا را در همان وضع قبلی نگه دارد
توان در  های مشخص این وضعيت در جنبش کارگری ایران را می نمونه

در ، حرکت کارکران کفش ملی 63حرکت کارگران ذوب آهن در سال 
همه .  مشاهده کرد75گران در سال   و حرکت سراسری نفت66سال 
آرایی مهمی را بين جنبش کارگری و  های یاد شده مصاف و صف حرکت

ها اعتصاب و  ها از ده هر یک از این حرکت. دادند رژیم اسالمی نشان می
تری در  ای، از اهميت بيش های حاشيه اعتراض کارگری در بخش

ها در  اما اهميت این حرکت. حظه برخوردار بودندموقعيت سياسی آن ل
ها در این نکته نهفته بود که  چه چيز نهفته بود؟ اهميت این حرکت

کارگران یک رشته اقتصادی استراتژیک در یک لحظه سياسی مشخص 
دست به حرکت زده و جدا از این که خود بدان آگاه بوده یا نه، به طور 

های استراتژیک البته  این بخش. اختپرد مستقيم با رژیم به چالش می
.  با هم فرق دارند در این یا آن کشور متناسب با ساختار آن جامعه

رانی را به این معنا باید یک نقطه عطف  حرکت کارگران شرکت اتوبوس
این حرکت به خاطر اختاللی که در ساختار و شبکه . به شمار آورد

اطر این که اولين تشکل تواند ایجاد کند و به خ ارتباطی پایتخت می
های  کند باید یک نقطه عطف در حرکت ریزی می ای کارگری را پی توده

از این رو باید جوانب مختلف این .  سال گذشته به شمار آورد27کارگری 
حرکت مورد بررسی قرار گيرد و با حوصله و دور از برخورد احساسی به 

ک الزم در این باره من به خاطر فقدان مدار. آن مورد نقد قرار گيرد
توانم اظهار نظر قطعی کنم ولی نگرانی و دغدغه فراوان انسان را  نمی
  .هایی را در پيوند با این حرکت مطرح کند دارد که سئوال وا می
گيری سندیکای شرکت واحد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه   شکل

رکت جنبش باید آن را محصول تالش و فعاليت مرحله معينی از تکاپو و ح
شان  باری که کل کارگران و زحمتک شرایط فالکت. کارگری به شمار آورد

برند به یک  معنا شرایط مساعد برای  کشورمان در آن به سر می
گيری  شکل. های کارگری را فراهم آورده است ریزی و بنای تشکل پی

های سازمانده نظير کميته پيگيری، کميته هماهنگی، هيات  تشکل
دقيقا ...های کارگری، اتحاد بيکاران دیکاها، اتحاد کميتهموسسان سن

. کنونی. ترین نياز کارگران در شرایط پاسخی بودند به این مبرم
گيری این نهادها در متن فعاليت و تکاپو درونی خود جنبش  شکل

، در نتيجه 76 خرداد 2کارگری و شرایط مساعد سياسی بعداز 
دیکر ها از سوی  درون باالییبرانگيختگی مردم از یک سو و شکاف 

فضای مناسبی را به وجود آورده بود که این نهادها ثمره و ميوه آن به 
گيری سندیکای شرکت واحد اما  در همين راستا شکل. آیند شمار می

ها پيشگام مبارزه برای  آن. داد یک فراز باالتر از سازمانيابی را نشان می
نی برپایی تشکل در شرایط سخت فاشيستی بودند آنا عليرغم غيرقانو
یزی   ر بودن سندیکا توانستند به طور سنجيده آجر به آجر آن را پی

ها در شرایط دشمنی آشکار خانه کارگر و شوراهای اسالمی  نمایند؛ آن
های پليسی رژیم به معنای واقعی کلمه تشکل  و در جلوی شاخک
ها با برگزاری مجمع عمومی، با تدوین  آن. مستقل به پا کنند
 کردن کالس آموزش سندیکایی، با صدور کارت اساسنامه، با دائر

واقعی بودن . ای بنا کردند به معنای واقعی سندیکای توده... عضویت،
ی تولد، خشم و واکنش دشمنانه نهادهای  سندیکا از همان لحظه

ها و تدابيری برای نابودی  کارگری رژیم را برانگيخت و از همان ابتدا اقدام
حمله به رهبران . اند تخاذ شده بودهاین تشکل توسط ایادی رژیم ا

یه خبازان، بریدن زبان اسانلو، دستگيری برخی از دسندیکا در اتحا
های رژیم و نهادهای  اعضای هيات مدیره سندیکا، از جمله اقدام

در این مقاله من به فرازهای مهم . کارگری آن عليه سندیکا بوده است
کنم، سپس  اشاره میميارزه کارگران شرکت واحد با رژیم اسالمی 

آنگاه به مدل . دهم مایه سياست رژیم را مورد بررسی قرار می درون
پردازم و در انتها به تاکتيک مقابله با  سندیکای شرکت واحد می
پس بگذارید به فرازهای مهم حرکت . کنم سياست رژیم اشاره می

نظر این فرازها به طور دقيق و از . کارگران شرکت واحد نگاهی بيافکنيم
زمانی توسط سرويس آارگران نشریه نامه تنظيم شده و به خوبی به 

  .کندحوادث مهم اشاره می
   

 روزشمار اعتصاب

  سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
  
آارگران سنديكاليست شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با "*

ي  ييس هيأت مديره، ر"منصور ُاسانلو"اعالم اعتصاب براي آزادي 
جمعي شرآت  سنديكاي آارگران شرآت واحد و احياي پيمان دسته

واحد به ميداني رفتند آه در پايان روز، حاصل آار تنها بازداشت پانصد تا 
 8شنبه، . ي مطالبات آارگران هفتصد نفر از آارگران بود و تعويق دوباره

 . چنين پايان يافت1384بهمن 
  

  :نديكايك يلداي بلند براي س
سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از ابتداي *

فشار به رهبران سنديكا، . رو شد هاي بسياري روبه تشكيل با دشواري
دريدن،  بريدن و گونه شكستن و زبان حمله به دفتر سنديكا و شيشه
ي سنديكا و برخوردهاي خشن با  بازداشت اعضاي هيأت مديره

ترين  جا پيش رفت آه صبح طوالني رام سنديكايي تا آنهاي آ اعتصاب
غيبی، عباس  شب سال، منصور اسانلو، ابراهيم مددی، منصور حيات

نژندکودکی، رضا ترازی، علی زادحسين و غالمرضا ميرزایی آه همگي 
مأموران ضمن . ي سنديكا بودند بازداشت شدند از اعضاي هيأت مديره

 و کامپيوترهای شخصی بازرسی منازل، اسناد سندیکایی
ها با حکمی به امضای  این بازداشت. شدگان را با خود بردند بازداشت

چه در حکم بازداشت رهبران سندیکایی  آن. قاضی محدث انجام گرفت
آمده بود اقدام به تشکيل سندیکای غيرقانونی و تالش برای برهم زدن 

 .نظم عمومی از طریق اعتصاب بوده است
 به زندان اوين منتقل شد و ديگران در بازداشتگاه روز اسانلو همان*

ي  يكي از اعضاي هيات مديره" سعيد ترابيان. "وزارت اطالعات ماندند
ها،  در اعتراض به این دستگيری: " دي اعالم آرد3سنديكا، روز شنبه 
شنبه دست از کار   صبح یک5ها قصد دارند از ساعت  رانندگان اتوبوس

اي آه از  بنابر اطالعيه". کت واحد تجمع کنندبکشند و جلوی مناطق شر
ي شرآت واحد اتوبوسراني  گانه سوي جمعي از آارآنان مناطق ده

ي آارآنان شرآت واحد  تهران و اتوبوس برقي صادر شد، آليه
اتوبوسراني تهران اعم از رانندگان، آارمندان اداري و آارگران تعميرات، 

نفر از نمايندگان  تبا درخواست آزادي بدون قيد و شرط هش
ماه تا  شنبه دهم دي ي سنديكاي اتوبوسراني، از روز يك شده بازداشت

حرآت  هاي سنديكا، اعالم اعتصاب نامحدود آرده و از به آزادي نماينده
هاي برقي تهران خودداري  هاي شرآت واحد و اتوبوس درآوردن اتوبوس

  . آردند
غير از اسانلو  گان بهشد ي بازداشت شنبه گرچه خبر آزادي همه يك*

منتشر شد اما بر اساس اعالم قبلي، جمعي از رانندگان اتوبوس در 
خبرگزاري مهر در همين روز از ترافيك . تهران دست به اعتصاب زدند
ي جنوبي شهر خبر داد و از  خصوص نيمه سنگين در شهر تهران، به

 هاي هاي شخصي و حتي ماشين جايي مسافران توسط اتوموبيل جابه
 اتوبوسراني، شامل ميادين تجريش و 6 و 4 و 1مناطق . پليس
سمت جنوب و غرب   عصر از تقاطع انقالب به آباد، و خيابان ولي حسن

ها نمود  آباد، مراآزي بودند آه اعتصاب در آن تهران، آرياشهر و جنت
ها صادر  آه حكم آزادي آن شدگان با وجود اين بازداشت. تري داشت بيش

ي اعتصاب   دي در زندان ماندند و با ادامه7روز چهارشنبه، شده بود تا 
منصور اسانلو . رانندگان، از زندان آزاد شدند و اعتصاب موقتًا پايان يافت
 .تنها سنديكاليستي بود آه همچنان در زندان باقي ماند

ماه؛ فعاالن اجتماعي و   دي4شنبه  با آغاز اعتصاب رانندگان در يك*
هاي رانندگان سنديكاليست اعالم  ا از خواستهسياسي حمايت خود ر

اي را با عنوان  دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف نشريه. آردند
بين دانشجويان پخش آردند، دانشجويان " پايتخت بدون اتوبوس"

دانشگاه عالمه طباطبايي، پوسترهايي در حمايت از سنديكا بر در و 
هايي  اه اميرآبير نيز برگهديوار دانشگاه چسباندند و دانشجويان دانشگ

انجمن . آه حاوي خبرهاي اعتصاب بود بين دانشجويان پخش آردند
اسالمي دانشگاه صنعتي سهند تبريز و جمعي از دانشجويان 

هايي در  ي علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي نيز بيانيه دانشكده
 . حمايت از اعتصاب صادر آردند

اي مؤسسان سنديكاهاي آارگري، آانون ه ها نيز هيأت در ميان تشكل*
آموختگان ايران  نويسندگان ايران، حزب ملت ايران، سازمان دانش

آميز  هاي حمايت نويسان ايران، با انتشار بيانيه اسالمي و آانون وبالگ
آانون . اعتراض خود را به بازداشت رهبران سنديكا اعالم آردند

آانون نويسندگان ايران به حكم : "ي خود نوشته بود نويسندگان در بيانيه
شرافت و آزادی انديشه و بيان و به پاس مسؤوليت قلم در برابر حقوق 
فردی و اجتماعی ، پيش از اين نيز آزار اعضای سنديكا را محكوم و با 

اآنون بار ديگر شاهد همان برخوردهای . آنان همدردی آرده بود
رهای ضدآزادی و گونه رفتا اين. ديدگان هستيم ضدانسانی با ستم

شده و حذفی عليه حق تشكل و آزادی بيان در  های حساب سرآوب
يك از موازين انسانی سازگاری ندارد، ما را نيز همانند  آشور ما، با هيچ

و سازمان ." شدت نگران آرده است های آزاد و مستقل به ديگر تشكل
 آساني سوي ي تند انتقادش را به آموختگان ايران اسالمي نيز لبه دانش
ي اين بيانيه مدعي دموآراسي و  رفته بود آه به نوشته نشانه
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ها سكوت  بشر هستند ولي در مقابل بازداشت سنديكاليست حقوق
 . اند آرده

ي آار آانادا از  هاي آارگري بريتانيا و آنگره ي اتحاديه آه آنگره درحالي*
 واحد سوي مرزها اعالم آردند آه در آنار آارگران اعتصابي شرآت آن

 امضا صادر شد آه در آن 333اي با  اند، در داخل آشور نيز بيانيه ايستاده
در . يابي آارگران و احياي حقوق آارگران خواسته شده بود آزادي تشكل

ما خواستار اداي به تکليف و عمل به : "اين بيانيه تأآيد شده بود
شعارهای دولتي هستيم که مدعی رفع محروميت و تبعيض و اجرای 

ها و مطالبات  عدالت و ستيز با ظلم است و توجه و برآوردن خواسته
رانندگان اتوبوسرانی تهران را محک مناسبي برای صدق و کذب اين 

 ." دانيم ادعاها مي
" محمدباقر قاليباف"ماه آارگران سنديكايي در ديداري با   دي11در روز *

مل شرآت واحد و خواستار آزادي منصور اسانلو، برآناري نوريان مدير عا
ي تالشش را  داد همه قاليباف نيز قول. جمعي شدند احياي پيمان دسته

 . هاي آارگران انجام دهد شدن خواست براي اجرايي
ي  گرچه نوريان برآنار شد اما منصور اسانلو، رييس هيأت مديره*

سنديكاي آارگران شرآت واحد همچنان در زندان ماند و قدمي هم 
همين دليل بود  به. جمعي برداشته نشد هاي دسته براي احياي پيمان
اي اعالم آرد  ماه سنديكا با صدور بيانيه آه چهارم بهمن

 بهمن دست از 8هاي شرآت واحد بار ديگر از روز شنبه  سنديكاليست
آار خواهند آشيد و تا زماني آه منصور اسانلو آزاد شود، سنديكاي 

جمعي ششم  يمان دستهرسميت شناخته شود و انعقاد پ آارگري به
 .نشينند هايشان نمي اجرايي شود ديگر پشت فرمان اتوبوس

نفر از اعضاي هيأت   بهمن، چند6شنبه  در پي صدور اين بيانيه روز پنج*
 ساعت 14ي سنديكا تلفني به دادگاه انقالب احضار و پس از  مديره

ابراهيم .  شب به زندان اوين منتقل شدند23بازجويي، همگي ساعت 
غيبي، سيد داوود رضوي، رضا ترازي،  مددي، سعيد ترابيان، منصور حيات

عباس نژندآودآي و علي زادحسين افرادي بودند آه براي جلوگيري از 
جمعه صبح، پنج نفر ديگر از .  بهمن بازداشت شدند8انجام اعتصاب 

مرام، احمد  اعضاي سنديكا ناصر غالمي دبير سنديكا، غالم خوش
تاريكي جمعه شب .  هژبری و خانی نيز بازداشت شدندمرادوند، محمود

ي آارگران سنديكايي و   بهمن، همزمان شد با هجوم مأموران به خانه7
 . غيبي، رضوي و يعقوب سليمي بازداشت همسران ترابيان، حيات

 : بهمن در تاريخ ثبت شد8
هاي تهران آبستن حوادثي بود آه فصل نويني را   بهمن خيابان8صبح *

از دقايق آغازين اعتصاب رانندگان . نبش سنديكايي ايران گشوددر ج
شرآت واحد، نيروهاي امنيتي و انتظامي به رانندگان اعتصابي حمله 

ها را  ترين مقاومتي سنديكاليست ي آوچك آردند و در صورت مشاهده
از هزاروپانصد آارگر اعتصابي بيش از پانصد نفر . بازداشت آردند
هايي آه از انبارهاي نهادها  ل حكومتي با اتوبوسعوام. بازداشت شدند

جايي مردم از گسترش اخبار  آردند با جابه بيرون آورده بودند، تالش مي
 نفر از دانشجوياني آه براي اعالم  14. اعتصاب جلوگيري آنند

همبستگي با آارگران به يكي از مناطق رفته بودند نيز بازداشت شدند، 
حبيبي عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت، در ميان اين افراد سعيد 

نژاد دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه رجايي و  مجيد اشرف
عابد توانچه عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

اي  پس از سرآوب اعتصاب، سنديكا در بيانيه. اميرآبير حضور داشتند
اعتصاب ما رانندگان و کارکنان ماه  امروز شنبه هشتم بهمن: "اعالم آرد

های  شرکت واحد برای آزادی دوستان دربند و برای گرفتن خواسته
مان باز هم با باتوم و دستگيری صدها نفر دیگر از جمله افراد  اوليه

کش را  برخی از رانندگان زحمت. های تعدادی از ما پاسخ گرفت خانواده
ی بسياری را هم با رانندگان ها کار کردند و اتوبوس به زور کتک مجبور به

ما برای گرفتن حق و حقوقمان از پای ... کار انداختند  دیگری به
ي ایران و  ي تهران و همه نشينيم و از شما مردم شریف و آزاده نمی

در . المللی انتظار داریم که از ما حمایت کنيد های کارگری بين سازمان
ایم و اکنون  يه داشتهتمام این مدت ما به حمایت و همبستگی شما تک

تر و  اند فقط با حمایت قوی رحمانه به ما هجوم آورده که چنين بی
 ."مان را بگيریم توانيم حقوق تر شما می گسترده

شدت به قاليباف شهردار  ي ديگري به  بهمن، سنديكا با صدور بيانيه11*
ان هايش در ديدار با آارگر تهران، تاخت و اعالم آرد آه او برخالف وعده

تنها قدمي در جهت منافع آارگران برنداشته است بلكه  سنديكايي، نه
  . وعده آرده با تأييد رفتار نيروهاي امنيتي عمال خلف

شدگان سنديكايي مقابل دادگاه   بهمن خانواده بازداشت12چهارشنبه *
انقالب رفتند تا خواهان آزادي آسانشان شوند ولي هيچ پاسخي به 

روزهاي پس از اعتصاب، يعقوب سليمي از اعضاي در . ايشان داده نشد
ي سنديكا آه همسرش بازداشت شده بود، خودش را  هيأت مديره

همچنين حسن محمدي در . معرفي آرد تا همسرش از زندان آزاد شود
منزل مادر بيمارش و ابراهيم گوهري مسؤول هيأت حل اختالف هنگام 

ي اخراجي بر سر آار،  دهآار برگرداندن آارگران آزادش مذاآره براي به
غالمرضا ميرزايي مسؤول آميسيون روابط عمومي . بازداشت شدند

اند در واقع اخراج شده  سنديكا اعالم آرد آارگراني آه آزاد شده
ها بر سر آار خودداري  شوند و آارفرما از پذيرفتن آن محسوب مي

 .آند مي

 امروز  ساعت آزاد شدند اما24گرچه دانشجويان زنداني پس از *
اند و  آارگران سنديكايي شكايتي را به سازمان جهاني آار تسليم آرده

الملل خواهان  اي براي عفو بين همسران آارگران بازداشتي در نامه
 .آزادي همسرانشان شدند

پس از بازداشت سراسري آارگران سنديكايي و برخورد قهرآميز با *
های شيراز و  انشگاههای اسالمی دانشجویان د اعتصاب آارگران انجمن

علوم پزشکی، خواجه نصير تهران، چمران اهواز، عالمه طباطبايي، 
تكنيك، صنعتي شريف، رجايي، دانشگاه صنعتي سهند تبريز،  پلي

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، دانشگاه پيام نور تبريز، آانون وحدت 
اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز، تشكل آرمان دانشجويي 

هاي علوم اجتماعي و هنر دانشگاه  دانشگاه آزاد تبريز و دانشكده
  . هايي در حمايت از آارگران زنداني صادر آردند تهران، بيانيه

با مهرورزي، کارگران و : "اي نوشت دفتر تحكيم وحدت نيز در بيانيه*
هايشان حمله  هنگام به خانه کنند و شب دانشجويان را بازداشت مي

ها، همسرانشان را  ي آن يجاد رعب و وحشت در خانوادهکنند و با ا مي
راستي، داشتن سنديکا و اعتراض به  به. کنند نيز بازداشت مي

قدري خطرناک  آميز، به هاي مسالمت هم از راه مشکالت معيشتي، آن
ي زندان اوين شوند و  روز روانه صد تن از کارگران در يک است که چند

 ! نامه نويسي ؟  توبهکار مجبور به براي بازگشت به
ي کارگري و  دفتر تحکيم وحدت، ضمن اعالم حمايت از مطالبات جامعه*

هاي صنفي و کارگري، خواستار  تأکيد بر حق داشتن سنديکاها و تشکل
خواهد  آزادي بي قيد و شرط کارگران شرکت واحد است و از دولت مي

ي  بشر خود را قبل از کشورهاي غربي، روانه تا سفيران حقوق
 ."شهر کرج نمايد هاي اوين و رجايي زندان

المللي آارگري نيز با ارسال  ي بين الملل و آميته سازمان عفو بين*
نهضت . هايي به رهبران ايران خواستار آزادي آارگران زنداني شدند نامه

ي مشارآت ايران  خواهان ايران، جبهه آزادي ايران، اتحاد دموآراسي
ن سنديكاهاي آارگري هم با صدور هاي مؤسسا اسالمي و هيأت

آانون نويسندگان ايران . هايي به سرآوب آارگران اعتراض آردند بيانيه
ي آخرش بر عليه سانسور، سرآوب آارگران را در آنار سرآوب   در بيانيه

هاي فردي و اجتماعي دانست و  دانشجويان از مصاديق تحديد آزادي
راي اسالمي آار در شرايطي ي آارگر و دو شو دوازده انجمن عضو خانه

از سنديكا حمايت آردند آه عليرضا محجوب، دبير اين تشكل در 
خواهند بايد از ايران  اي گفته بود آساني آه نام سنديكا را مي مصاحبه
 . بروند

نيروهاي راديكال جهاني و رهبران آارگري با آارگران ايران اعالم *
ز ونزوئال، پاآستان، ايتاليا، ها افرادي ا همبستگي آردند آه در ميان آن

بلژيك، بريتانيا، دانمارك، آلمان، يونان، مكزيك، اسلواآي، اسپانيا، 
  . شدند سوئد، آمريكا و اتريش ديده مي

 امضا در داخل آشور منتشرشده و دو نامه از سوي 700اي با  نامه
فكران ايراني خارج از آشور در حمايت از سنديكا نوشته شده  روشن

 26 مصادف با 2006ي   فوريه15ر نهايت روز چهارشنبه است و د
های آزاد کارگری و  المللی اتحاديه ماه از سوي کنفدراسيون بين بهمن

عنوان روز جهاني دفاع از آارگران ايران  های جهانی به فدراسيون اتحاديه
رسميت شناختن حق تشکل  گذاري شد و آارگران جهان براي به نام

ي کارگران  يران، آزادکردن منصور اسانلو و کليهمستقل کارگران در ا
ي سنديکای شرکت واحد، پذيرش حق داشتن سنديکا از  دستگيرشده

رسميت شناختن حق قرارداد  طرف مديريت شرکت واحد، به
ي کارگران و  ي کليه افتاده جمعی و پرداخت دستمزدهای عقب دسته

 )1."(آيند ها مي اعضاي سنديکا، به خيابان
کنند اما  ی زوایای چالش کارگران با رژیم را منعکس نمی زها همهاین فرا

      . رسد برای ارائه یک تصویر کلی از ماجرا کافی به نظر می
   

  سياست رژیم برای مقابله با سندیکا شرکت واحد
ایم تدابير  که مشاهده کرده از زمان تشکيل سندیکای شرکت واحد چنان

 از سوی رژیم برای درهم شکستن این داری و اقدامات پيگير و دنباله
رویارویی رژیم با سندیکا اما آهنگ، ابعاد و یا . است نهاد اتخاذ شده 

های وحشيانه  این رویاروی گاه با حمله. های ثابتی نداشته است شکل
عليه اعضای سندیکا توام بوده، گاهی با مذاکره با آن و گاه با 

همه این . شده است های توخالی تعقيب می  سردواندن و وعده
دیدند و روز رویارویی مستقيم را  ها اما نبرد نهایی را تدارک می تاکتيک

شود و رژیم در روز   بهمن این رویارویی قطعی می8در . کردند نزدیک می
های برخی   کارگر و با یورش به خانه1000اعتصاب با دستگری بيش از 

 به قلع و قمع کارگران ها از کارگران و با تعرض به زنان و کودکان آن
داد که این سندیکا خاری در  ابعاد وسيع یورش نشان می. پردازد می

گلوی رژیم بوده است و رژیم تالش کرده با تدبيرها و ابزارهای الزم این 
بدترین تحليل از سياست رژیم . تشکل مستقل کارگری را درهم شکند

و حتی نتيجه اسالمی این است که این اقدامات را ناشی از تصادف 
این سياست در سطح باالی . های خانه کارگر بداند تقالها و کوشش

شده و با آگاهی و نقشه معينی عليه سندیکا به کار " مدیریت"نظام 
های پنهان رژیم اطالعی  من از نهادها و سياست. بسته شده است

گيری و  توان گفت که در مرحله معينی از شکل ندارم؛ اما با قاطعيت می
در باالترین " ستاد مقابله با سندیکای شرکت واحد"اليت این تشکلفع



 17

در اتخاذ سياست بر عليه . سطوح رهبری نظام تشکيل شده است
ها با اعطای امتياز به کارگران، عقب نشينی در برابر آنان و  سندیکا، آن

سياست باال بردن هزینه "ورزند و پيرامون  توافق با کارگران مخالفت می
برای اجرای این . رسند عليه کارگران به توافق می" دیکاتشکيل سن

تدابير چند الیه "ای  سياست به قول ذوالقدر یعنی شمشير آقای خامنه
توان  از روی اقدامات رژیم اما می. شود در نظر گرفته می" و پيچيده

ترین این  مهم. بندی کرد های آن را تشخيص داد و صورت برخی از الیه
 : از عبارتندهاالیه
یورش وحشيانه : دهندگان سندیکا  حمله به رهبران و سازمان- الف

های رژیم تحت حمایت نيروهای انتظامی به اسانلو و  لباس شخصی
بریدن زبان او و حمله به کارگرانی که قصد داشتند در سالن سندیکای 

های این سياست  خبازان جلسه تشکيل دهند، یکی از محورها و الیه
  .شود شده اجرا می مال با نقشه و حساببوده است که کا

باف و مذاکره با کارگران اساسا با این هدف  اعزام قالی:  خرید زمان-ب
صورت گرفت که کارگران را از اعتصاب بر حذر داشته تا فرصت کافی 

  .برای مقابله با کارگران و تدارک کافی عليه آنان فراهم شده باشد
باف با  صله ميان مذاکره قالیدر فا: شکنان  سازماندهی اعتصاب- ج

کارگران تا آغار اعتصاب کارگران، رژیم توانست رانندگان بسيجی را به 
عنوان اعتصاب شکن وارد صحنه کند و از بازتاب  گستره خبر اعتصاب در 

  .سطح شهر جلوگيری به عمل آید
الیه دیگر این : های کارگری  تعرض و ایجاد رعب و وحشت در خانواده- د

. عرض به خانواده یعنی به زنان و کودکان کارگران بوده استسياست ت
کارکرد وجودی این حلقه از سياست رژیم نشان دادن دندان به کارگران 

  .توانند هزینه این نبرد را باال ببرند بود که تا کجا می
های دروغين به نام کارگران شرکت واحد  پخش اعالميه:  جنگ روانی- ذ

ا، که اعتصاب اقدام دشمنان نظام است یکی ه و این سخن از زبان آن
گرانه این  های این سياست بود که صرفا خصلت سرکوب دیگر از الیه

کرد بلکه تباهی و فساد اخالقی رژیم اسالمی  حرکت را منعکس نمی
  .داد را در توسل به دورغ نشان می

های مهم تهران و دستگيری وسيع  یورش به ناحيه:  دستگيری وسيع- ر
ان شرکت واحد از نخستين ساعات صبح الیه دیگر این سياست رانندگ
 نفر کارگر شرکت واحد یک نفر را دستگير کرده و بنا 10رژیم از هر . بود

  .اند  نفر در این زمان زندانی شده1200به روایتی 
رژیم برای ایجاد تفرقه و برای درهم : با زندانيان" پيچيده" برخورد- ز

کند با برخی کارگران زندانی به شدت   میشکستن اتحاد کارگران تالش
رفتار کرده، برخی دیگر را آزاد کرده و با بليط مجانی روانه مشهد نماید، 
برخی را بالتکليف و در حالت معلق نگه داشته، و برای برخی دیگر 

رژیم در این محور از سياست خود تالش . دهد اجازه بازگشت به کار می
های مختلف از تکوین اراده  و با ایجاد وضعيتهای گوناگون  کرده با تدبير

واحد کارگران جلوگيری نماید و هر بخش از کارگران را با مساله 
  .مشخصی درگير سازد

اجرای این سياست در :  تقليل دادن انتظار و خواست کارگران-ه
آورد همانا تقليل  ای که به بار می های مختلف آن نتيجه الیه

ها برای تامين نيازهای مالی،  ل کردن آنهای کارگران، مشغو خواست
الشعاع قرار گرفتن  مخصوصا در شرایط اسفبار تورم وگرانی و تحت

  .مساله سندیکا در پرتو مسایل روزمره زندگی
گيرد  های مختلف آن مسایل دیگری را هم دربر می  این سياست و الیه
 تا همين جا .بندی نمود ها را صورت ها فکر کرد و آن که باید پيرامون آن

کنم رئوس اساسی این سياست بر اثر عملکرد خود رژیم  فکر می
هم اکنون کارگران اخراجی در هزار توی بوروکراسی . روشن شده باشد

اند و رژیم تا  های توخالی، گرفتار آمده های نامشخص يا با وعده با جواب
سئوال . حدود زیادی به اهداف تعيين شده خود دست یافته است

تواند روحيه مبارزاتی   این است که اجرای این سياست میکليدی
کارگران را درهم شکند؟ آیا این سياست توانسته است بر عنصر 

واکنش کارگران اما . یافتگی کارگران اثر مخرب برجای بگذارد سازمان
ها کماکان به یا آن شکل خود  های مبارزاتی آن هنوز ادامه دارد و ظرفيت

    .   دهد را نشان می
  

  معيار ارزیابی حرکت
پيروزی و ناکامی یک حرکت و اعتراص کارگری را چگونه و با چه 

توان سنجيد؟ مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست  معيارهای می
گاه کارگران  گه: "اند در پيوند با این مسئله به نکته مهمی اشاره کرده

ثمره . نداردتر دوام  شوند اما این پيروزی چند صباحی بيشپيروز می
ای نيست که بی درنگ حاصل شود، بلکه  حقيقی پيکارهای آنان نتيجه

  )2." (گسترش پيوسته اتحاد کارگران است
یابی به این یا  شود که صرف دست از معيار مارکس و انگلس معلوم می

آن خواست در این یا آن شرایط معين، معيار اصلی پيروزی یک حرکت 
که بی معنا باشند یا  از این دست نه اینمعيارهایی . شود محسوب نمی

توانند به معيار  اما نمی. نباید در محاسبه یک حرکت در نظر گرفته شوند
یابی به خواست  اصلی داوری حرکت تبدیل شوند، چرا که صرف دست

یا رسيدن به نتيجه اگر منجر به فروکش حرکت کارگران یا به انفعال آنان 
ند تبعات و نتایج معکوس برای جنبش توا منجر شود خود این امر می
بنابراین در بررسی حرکت کارگران شرکت . کارگری در بر داشته باشد

واحد باید دید احساس همبستگی یا به عبارت دیگر تالش برای فعاالن 
 در ميان آنان زنده مانده است یا  کارکری که آجر به آجر ساخته شده

نگرهای جدیدی را فتح کند، اگر این حرکت نتواند س. فروکش کرده است
اگر نتواند به خواست رهایی کارگران زندانی دست یابد، اما بتواند 
احساس همبستگی درونی خود را حفط کند و برای دور دیگری از 

های دیگر تاثير   مبارزه خود را آماده سازد یا بر روی سازمانيابی بخش
  .ه تلقی کردرا یک حرکت شکست خورد مثبتی برجای بگذارد نباید آن

 است کاربست معيار باال اگرچه برای ارزیابی از حرکت شرکت واحد الزم
اما به هيچ وجه معيار کاملی برای شرایط مشخصی که جنبش کارگری 

برای ارزیابی و سنجش حرکت . برد نيست کشورمان در آن به سر می
توان صرفا در محدوده اقدام مشخص کارگران  کارگران شرکت واحد، نمی
طور که در باال اشاره کردم این حرکت  همان. شرکت واحد باقی ماند

رود و بدین سبب برای  نقطه عطفی در جنبش کارگری به شمار می
را در متن کل حرکت جنبش کارگری برای  ارزیابی از آن الزم است که آن

جنبش کارگری کشور ما دارد از یک . یابی مورد بررسی قرار داد سازمان
ها و  این جنبش در سطح خواست. کند گير عبور می سسرباالیی نف

یابی  کند اما در حوزه سازمان مطالبات خود کامال دفاعی مبارزه می
ای را در مقابل پيشروی رژیم اسالمی و کارفرمایان  های باز دارنده اهرم

گيری نهادهایی  شکل. کند را یکی پس از دیگری وارد ميدان نبرد می
های کارگری، اتحاد  کميته پيگيری، اتحاد کميتهنظير کميته هماهنگی، 

بيکاران، هيئت مؤسس سندیکاها و سندیکای شرکت واحد از جمله 
ها نهادهای سازمانده هستند تا  ها هستند که بخش غالب آن این اهرم

در این شرایط، جایگاه سندیکای شرکت واحد به . ای یک تشکل توده
تفاوت به این معنا نيست که این این . کلی با نهادهای مزبور فرق دارد
تر است یا تشکيالت آن بهترین نوع برای  نهاد از نهادهای دیگر رادیکال

آید بلکه جایگاه متفاوت آن بدین  یابی کارگران به شمار می سازمان
ای به  خاطر است که سندیکای شرکت واحد به راستی یک تشکل توده

ها  در مجموعه تالشگيری سندیکای شرکت واحد  شکل. آید حساب می
ای برخوردار است  و اقدامات جنبش کارگری اما از موقعيت و نقش ویژه

ای بودن سندیکای اتوبوسرانی  این جایگاه ویژه صرفا به خاطر توده
نيست بلکه عالوه بر آن در یک بخش استراتژیک مستقر است که 
عملکرد آن، آثار و تبعات بسيار مهمی برای سرنوشت جنبش کارگری 

از این رو عبور سندیکای شرکت واحد از این سرباالیی . دربردارد
گير، آغاز بيرون شدن کارگران از دوره تدافعی به سمت به دست  نفس

این حرف بدین معنا . ریزهای بعدی است آوردن سنگر به سنگر خاک
نباید فهميده شود که در صورتی پيروزی کارگران شرکت واحد وارد دوره 

بلکه بدین معناست که تاثير به سزایی بر تناسب شویم  تعرضی می
قوای موجود ميان کارگران از یک سو و کارفرمایان رژیم از سوی دیگر 

دارد  را به " که خصلت تدافعی"گذارد و موقيت کارگران در نبرد جاری می
گيری این وضعيت البته از اراده و  شکل. بخشد نحو موثری بهبود می

 خارج است، اما یکی از عوامل مؤثر در تشکل کارگران شرکت واحد
یابی  تواند نقش مؤثری ایفا کند و روند سارمان تکوین آن وضعيت می

اما اعتصاب کارگران شرکت . تری بخشد های دیگر را شتاب بيش بخش
واحد تا چه حد به این امر کمک کرده است؟ برای پاسخ دادن به این 

ئله دیگر در پيوند با این سئوال باید اطالعات کافی در باره چند مس
این مسائل به قرار . ها پاسخ داد موضوع داشته باشيم تا بتوان به آن

  :زیراند
  آیا اعتصاب شرکت واحد با تدارک کافی آعاز شد؟  

ها و امتناع از دریافت بليط از  آیا در فاصله بين روشن کردن چراغ اتوبوس
های حد واسط و ميانی  ها و اقدام مسافران، تا اعتصاب نامحدود؛ حرکت

  سازی کارگران در نظر گرفته شده بود برای آماده
آیا برای حرکات قانونی و تلفيق آن با حرکات فراقانونی تدابيری در نظر 

  گرفته شده بود؟
  شکنان سياست روشنی اتخاذ شده بود؟  آیا برای مقابله با اعتصاب

ه با آن از قبل تدابيری آیا در باره ميزان سرکوب رژیم و ابعاد و نحوه مقابل
  در نظر گرفته شده بود؟ 

آیا در برابر باال بردن هزینه اعتصاب از سوی رژیم، تدبيرهای الزم از 
  بينی شده بود؟ سوی کارگران پيش

های کارگران بر مبنای چه  آیا سياست اعتصاب تا رسيدن به خواسته
  ارزیابی صورت گرفته بود؟ 

حمدی نژاد دچار تغيير و تحول شده آیا شرایط سياسی که با برآمد ا
  .....است در اتخاذ این تاکتيک مورد مالحظه قرار گرفته بود؟ و

نگاهی شتابان به درگيری و چالش کارگران با رژیم اسالمی نشان 
دهد که برخی از این فاکتورها توسط کارگران در نظر گرفته نشده  می
ه یک ارزیابی قطعی با این وجود هنوز زود است که در این بار. بودند

تر   یابی به اطالعات روشن من در نوشته دیگر پس از دست. ارائه کرد
  .تری از این حرکت ارائه کنم تالش خواهم کرد ارزیابی دقيق

   
  مدل سندیکای شرکت واحد

دهد که فعاالن آن  وی سندیکای شرکت واحد نشان میگنگاهی به ال
فعاالن شرکت . اند  قرار دادهمدل سندیکای قانونی را راهنمای عمل خود

به علت غير قانونی بودن سندیکا و عدم پذیرش آن در قانون کار از 
های سازمان جهانی کار توسط جمهوری  نامه توجيه امضای مقاوله
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فعاالن علنی کار سندیکای شرکت واحد به . اند اسالمی استفاده کرده
بی آن را مورد علت شکاف و منفذی که در این رابطه وجود داشت به خو

کاربست این مدل صرفا با درایت و هوشياری . برداری قرار دادند بهره
فعاالن سندیکایی قابل توضيح نيست بلکه باید در کنار و در پيوند با آن از 

 در فضای سياسی جامعه به 76 خرداد 2شرایط مساعدی که بعد از 
ی شرکت گيری سندیکا به عبارت دیگر شکل. وجود آمده بود یاد کرد

رانی محصول تالش پيگير و آگاهانه فعاالن سندیکایی در یک  اتوبوس
تکيه یک جانبه بر روی هر . شرایط سياسی مساعد قابل توضيح است

گيری این سندیکا را توضيح  تواند شکل یک از عوامل یاد شده نه می
تواند شرایط نامساعدی را که هم اکنون این سندیکا در آن  دهد نه می

سندیکای شرکت واحد با همين . برد مورد مالحظه قرار دهد میبه سر 
شرایط مساعد توانسته است به آموزش فعاليت سندیکایی در ميان 
رانندگان بپردازد و با استفاده از روشنفکران مدافع جنبش کارگری به 

این سندیکا با اجرای موازین کامل . ارتقا آگاهی کارگران یاری رساند
نظير دریافت حق عضویت، صدور کارت عضویت،  فعاليت سندیکایی 

و با ایجاد نهادهای مختلف کامال به نمونه تپيک یک ...  انتشار خبرنامه
سندیکای قانونی نزدیک شده و سعی کرده است منطق یک سندیکای 

آیا تدابيری که سندیکای شرکت واحد در شرایط . قانونی را رعایت کند
  است کاری مؤثر و با دوام است؟مشخص کنونی در ایران اجرا کرده 

ای  که به این سئوال پاسخ دهم ناگزیرم به نکته من قبل از این
مبارزه کارگران سندیکای شرکت واحد یک مبارزه . پيشاپيش اشاره کنم

رود و در  درخشان و قهرمانانه و تاریخی در جنبش کارگری به شمار می
گاهی ویژه برخوردار صفحات و روزشمار مبارزات کارگران ایران از جای

به عالوه استفاده از امکانات قانونی توسط سندیکای شرکت . است
واحد نيز اصلی عام و مورد قبول است که نباید تحت هيج شرایطی این 

چنين دفاع از حق قانونی شدن سندیکا باید  هم. وظيفه را فروگذار کرد
ما من تردید دارم تا ا. به طور مداوم و پایدار مورد تبليغ و ترویج قرار گيرد

فرا رسيدن اعتالی انقالبی یا به عبارت دیگر تا برهم خوردن تناسب 
این . قوای سياسی عمومی بتوان سندیکای قانونی در ایران بر پا کرد

توان آن را به وجود آورد، بلکه به این  حرف به این معنا نيست که نمی
مهوری اسالمی معناست که این سندیکا با توجه به خصلت توتاليتر ج

عروج گرایش سندیکای قانونی و . به احتمال بسيار دوام و بقا یابد
فرادستی پيدا کردن این گرایش در سندیکای شرکت واحد باعث شده 

شان را در یک سبد  های است که فعاالن این سندیکا همه تخم مرغ
کنم که  من فکر می. بچينند و با دست باز و آشکار به فعاليت بپردازند

دل سندیکای علنی و نه قانونی با توجه به مختصات رژیم، با توجه به م
این . توازن قوای موجود مدل بهتری برای دوام و ادامه کاری به شمار آید

تاکيد من نباید بدین معنا فهميده شود که این باور و اعتقادی ایدئولوژیک 
 های نظری معينی استنتاج شده است؛ بلکه به فرض است که از پيش

این معناست که این اعتقاد از ارزیابی مشخص از شرایط ویژه کشورمان 
توانست در  اگر به طور عملی سندیکای قانونی می. گيرد نشات می

کشور ما و در این توازن قوا به وجود آید، دوام یابد و خود را نهادی کند 
ترین مدل پيشنهادی باید کنار گذاشته شود و خود  ترین و قوی منسجم

اما متاسفانه تجربه . با واقعيت انطباق دهد و در خدمت آن قرار گيردرا 
کند و تجربه عملی همين سندیکای  بينی را تائيد نمی عملی این خوش

گذاری تشکل کارگری در ایران  دهد که پایه شرکت واحد نشان می
آیا در شرایط . رفت تر از آنی است که تصور می تر و مشکل سخت

توان اتحادیه قانونی برپا کرد؟ پاسخ من به این  ی میاستبداد به طور کل
سئوال مثبت است در این باره کافی است به تجربه دیسک در ترکيه، 
اتحادیه همبستگی در لهستان و اتحادیه کارگری کره جنونی اشاره کرد 

  .تا درستی این ادعا روشن شود
که در مدل اتحادیه علنی و ثبت نشده یک مدل عام و فراگير نيست بل

. تواند به عنوان یک الگوی مطلوب به کار گرفته شود شرایط خاصی می
کنم  من فکر می. حتی بحث من در تقابل قرار دادن این دو مدل نيست

مدل اتحادیه علنی را نباید در برابر اتحادیه قانونی قرار داد و پيشاپيش 
ثابه کنم ایجاد سندیکای قانونی به م ولی فکر می. خود را محدود کرد

یک استراتژی و به عنوان یک اصل عمومی بدون توجه به شرایط 
  .بندد سياسی دست وپای ما را می

های کار نيمه علنی، مخفی و تکيه یک جانبه   به عالوه نفی همه حوزه
خوار چه منطقی  به عنصر علنی و قانونی در شرایط تسلط یک رژیم آدم

های فعاليت در جلوی  وزهی ح ؟ مثال چه نيازی وجود دارد که همه.دارد
چشمان رژیم  و در معرض دید دشمن عملی شود؟ آیا برای اعضای 
هيات مدیره و اعضای البدل ضرورتی نداشت نيروی ذخيره و یا به قول 

  )3.(بپردازد"گزاری النه"به " افراد ذخيره"گوارا  چه
   

  تاکتيک مقابله با سياست رژیم
باال " شرکت واحد از سياست رژیم اسالمی برای مقابله با سندیکای

برای خنثی . استفاده کرده است" بردن هزینه برای تشکيل سندیکا
  کردن این سياست رژیم چه باید کرد؟ 

برای پاسخ به این سئوال قبل از هر چيز ضرورت دارد که تصویری از 
چگونگی واکنش مدافعان جنبش کارگری خارج از کشور در قبال حرکت 

بعداز حرکت گسترده و . کت واحد به دست دادشکوهمند کارگران شر
سراسری برای آزادی فرج سرکوهی، حرکت حمایتی از مبارزه کارگران 

شرکت واحد یکی از اقدامات نسبتا موفق و موثر در پشتيبانی از 
این حرف نه به معنای این است که . رود مبارزات کارگران به شمار می

 کشور بود و نه به معنای ها بيان ظرفيت کامل خارج از این حرکت
  . پوشی بر عدم تمرکز و  ناهماهنگی آن چشم

های همبستگی  های حمایتی نهادهای کارگری و کميته جدا از حرکت
های سياسی نيز چند نکته را نشان  بندی با کارگران ایران، برخورد گروه

  .داد می
های سياسی با کارگران حرکت شرکت واحد برخورد  برخی از گروه

ی پشتيبانی از کارگران شرکت  ری کرده و بيش از این که دغدغهابزا
شان هدف  شان باشد طرح و تبليغ گروه سياسی واحد راهنمای عمل

های سياسی در انعکاس  برخی از گروه. رفت ها به شمار می اصلی آن
. اخيار و حمایت از کارگران شرکت واحد تالش موثری از خود نشان دادند

تر در مقام  ار یک یا دو اعالميه حمایتی، بيشبرخی نيز جز  انتش
و باالخره برخی نيز که . گر و تماشاگر صحنه ایفای نقش نمودند نظاره

اند اصال به کل ماجرا با سکوت  خيلی داعيه کارگری و رادیکاليزم داشته
در این ميانه آنچه که نياز مبرم بود و طرح آن کامال  . اند برخورد کرده

های راهگشا،   ایده- ا اصال حرفی از آن به ميان نيامد ام–ضرورت داشت 
فکری و تعامل با کارگران شرکت واحد برای دستيابی به پيروزی و  هم

چپ مستقر در خارج کشور اکنون مدتی . کمک به موفقيت حرکت بود
است که به یک جریان  صرفا حمایتی از مبارزات کارگران تبدیل شده 

ز نقش روشنگری و تبادل نظر در پيوند با گذرد ا و هرچه زمان می. است
شرایط مبارزه و تشریح مسير راهپيمایی جنبش کارگری دورتر 

هر یک . یابی یاری رساند شود، چه رسد به این که به خودسازمان می
های سياسی دارای امکانات متعدد نظير تلویزیون،  بندی از این گروه

ه مرکزی، واحدهای پایه، رادیو، سایت، نشریه، تا نهادهایی نظير کميت
آفتابه لگن هفت "المثل  معروف  اند اما مصداق ضرب اعضا و هواداران

  .اند عمل کرده" دست شام نهار هيچی
اما در پيوند با تاکتيک مقابله با سياست رژیم گقتنی است در شرایطی 

کند  تر می که رژیم هزینه برپایی تشکل مستقلی را از حد معينی بيش
ای  تواند صورت بگيرد؟ من جواب شسته و رفته ن چگونه میمقابله با آ

که به جنبش  جائی کنم تا آن برای این پرسش ندارم ولی فکر می
گردد در چنين مواقعی نباید در ميدان تعيين شده توسط  کارگری بر می

ها و مبارزاتی که خصلت نقطه  در چالش. حریف دست به مبارزه زد
آگاهی حریفان در حال نبرد و با توان و ظرفيت عطف دارند و این الزاما با 

آنها هميشه متناظر نيست، یک نيروی کارگری باید به مقدار مهمات و 
امکانات نبرد خود بياندیشد و از قبل برآورد نسبتًا درستی از توازن قوا 

تردیدی نيست که هيچ نيرویی از پيش بر همه جوانب . داشته باشد
اما از این حرف نباید این . شته باشدتواند اشراف دا درگيری نمی

برداشت نادرست شود که در خود ميدان نبرد و در سير حرکت 
اگر تصميمات مشخص در . شود خودی جریان همه چيز تعيين می خودبه

شویم و بعد  درگير می"شود یا به قول ناپلئون،  ميدان نبرد تعيين می
 و بر مبنای ارزیابی از خود ميدان نبرد را باید از قبل) 4"(خواهيم دید،

گوارا در این رابطه حرف  چه. نيروهای خودی و دشمن تعيين کرد
. بندی کرده است درستی دارد که این مسئله را به نحو روشنی صورت

بایست خود وقت مناسب  کارگران در فعاليت انقالبی می:"گوید او می
  )5".(برای هر کاری را انتخاب کنند

البته همه شرایط و ملزومات یک درگيری موفق تعيين زمان مناسب نبرد 
کند ولی بدون آن ناممکن است که به توان به پيروزی  را تعيين نمی
دستی  نکته بعدی فاعل اتخاذ این سياست است اگر پيش. دست یافت

و ابتکار اجرای این سياست در دست حریف است و امکانات و نيروهای 
دارند در این شرایط قطعا باید از ما آمادگی رویارویی با این چالش را ن

گوارا در این رابطه سخن نغزی دارد  باز هم چه. این نبرد خودداری ورزید
که مضمون آن این است تن زدن از مبارزه در شرایطی که مساعد است 
  .و مبارزه در شرایطی که نامساعد است هردو نتایح مخربی در بر دارد

کی از بارومترهای برخورد به  عمومی جامعه ی-توجه به شرایط سياسی
این تاکتيک در دوره . رود به شمار می" باال بردن هزینه نبرد"تاکتيک 

تواند همان کارآیی را داشته باشد که در دوره  اعتالی انقالبی نمی
تواند  ها نمی یا این سياست در شرایط شکاف باالیی. پيشاانقالبی

باز هم از این . واحد در باالقدر موثر باشد که در وضعيت وجود اراده  همان
تواند در شرایط برانگيختگی مردم  تر، این سياست نمی عامل مهم

باتوجه به . قدر کارآیی داشته باشد که در وضعيت پراکندگی مردم همان
ها است که باید زمان و مکان درگيری را تعيين  همه این فاکتورها و عامل

  . کرد
 با تاکتيک باال بردن هزینه نبرد را توجه به نکات باال ملزومات برخورد

به نظر . کند کند اما تاکتيک مقابله با آن را هنوز روشن نمی تعيين می
های موثر در مقابل رژیم سرشکن کردن آن در مقابل  رسد یک از راه می

سرشکن کردن هزینه نبرد باعث . تر از مردم است توده هر چه وسيع
تری بپردازد تا بتواند زیر فشار شود هر فرد در مبارزه ماليات کم می

تری از خود نشان دهد در چنين شرایطی برآورد  حریف مقاومت بيش
ميزان فشار حریف و مقاومت نيروهای خودی یکی از لوازم اتحاذ 

به عالوه اگر سرشکن کردن فشار دشمن . رود سياست به شمار می
توان بر   میبر روی نيروهای خودی باز هم ابعاد باالیی داشته باشد آیا

های دیگر جنبش کارگری و زحمتکشی  روی حمایت و اقدام بخش
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حساب باز کرد؟ بگذارید ببينيم تحقيقی که پس از حرکت اعتصابی 
  . دهد کارگران شرکت واحد انجام گرفته چه چيزی را نشان می

های  در روز دوشنبه یک روز پس از اعتصاب در حالی که وضع خيابان"
تابيد به یک  د و آفتاب مالیمی بر سطح شهر میتهران عادی شده بو

ها  تحقيق ميدانی دست زدم و از رانندگان اتوبوس، کرایه و مسافران آن
مناطقی . و مسافران مترو و فروشندگان ميدان شوش نظرخواهی کردم

ای آریا شهر به شهرک غرب،  که مورد نظرخواهی قرار گرفت خط کرایه
های شهرک  کرایه. آباد و بالعکس های شهرک غرب به سعادت اتوبوس

داران خيابان شوش،  غرب به هفت تير، مترو هفت تير به شوش، مغازه
اتوبوس از خيابان مصطفی خمينی به بهارستان و از بهارستان به ميدان 

  .رسالت و رانندگان در ایستگاه پایایانی ميدان رسالت بودند
  گيری نتيجه

فقط یک پيرمرد .(ان از اعتصابحمایت صددرصد رانندگان و بليط فروش
سطح آگاهی ) بليط فروش در شهرک غرب از پاسخ خودداری کرد

همه از کمبود حقوق . انگيزی باال بود صنفی در ميان آنان به طور اعجاب
و مزایا، زیادی ساعت کار، نداشتن کمک راننده برای گرفتن بليط و تميز 

قع زمان حرکت از خانه تا ای موا در پاره(نداشتن توالت ... کردن اتوبوس
نداشتن شير آب برای ). کشد  ساعت طول می14بازگشت بيش از 

شستن دست و صورت و حمایت صددرصد از سندیکا، مخالفت با شورا 
... ، طوالنی بودن زمان انتظار و کم بودن وام)به علت بی عملی(

کردند و خواهان آزادی  شکایت داشتند و از رهبران سندیکا حمایت می
ها از اعتصاب خبر  در حدود پنجاه درصد مسافران اتوبوس. آنان بودند
ها دریافت کرده  اکثریت مطلق آنان خبر اعتصاب را از طریق صف. داشتند
تعدادی هم منبع خبر خود را از رادیوهای خارجی، تلویزیون ایران . بودند

.)  بودندهای صبح را نخوانده اکثریت هنوز روزنامه(و روزنامه اعالم کردند 
ی همشهری استفاده  تر رانندگان شرکت واحد از روزنامه بيش
 درصد 40 تا 30ها اطالع از اعتصاب در حدود  در مسير کرایه. کردند می

در . شماری، کسی اطالع نداشت بود و در مترو به جز تعداد انگشت
 درصد 60ميان فروشندگان و عابران در خيابان شوش اطالع در حدود 

  .بود
ها پرسش شد چه آنان که از اعتصاب اطالع  ی افرادی که از آن همه

داشتند و چه آنان که اطالع نداشتند از رانندگان اعتصابی حمایت 
دردی  همه نسبت به سخت بودن شرایط کاری آنان ابراز هم. کردند می
گفتند حتما حق  بسياری پس از اطالع از اعتصاب می. کردند می

. کنندگان مخالفتی صورت نگرفت هم با اعتصابحتا یک مورد . اند داشته
گيرد  این در حالی است که در اکثر کشورهایی که اعتصاب صورت می

بخشی از مردم با اعتصاب به علت فشارهایی که به آنان صورت 
  )6. " (کنند گيرد مخالفت می می

دهد که حمایت و آگاهی از اقدام کارگران  بررسی این تحقيق نشان می
توان گفت نسبتا باال بوده   در وضع مطلوب و حتی میشرکت واحد

به جز تعداد معدودی از (اما این حمایت ) به جز در مترو(است 
های  به عالوه نامه. به اقدام معينی فرا نروئيده است) دانشجویان
هاي مؤسسان سنديكاهاي آارگري، آانون نويسندگان  هيأتاعتراضی 

آموختگان ايران اسالمي و آانون  شايران، حزب ملت ايران، سازمان دان
 در نتيجه آميز باقی ماند، هاي حمايت ، در حد بيانيه...نويسان ايران وبالگ

هزینه نبرد تنها و تنها باید بر دوش خود کارگران شرکت واحد سرشکن 
دهد که تدابير و مقاومت کارگران تا چه حد  آینده نشان می. شد می

به عالوه تاثير و . ژیم موفق عمل کندتوانسته است در برابر تاکتيک ر
یابی کارگران حفظ  دهد که سازمان نتایج این چالش و نبرد نشان می

که دستاوردهای تاکنونی نيز از کف  یابد یا این آن شده یا ارتقاء می
  .رود می

        -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- -- --- --    
  :ها یادداشت
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  :يادداشت

"  نشریه ای به مسئوليت خویش در ، آقای علی جوادی
به همين نام منتشرمی نماید، که خودش نيزبه " آخرهفته

درشماره ماقبل آخرش که به آدرس . پخش آن مبادرت می ورزد
کاتی دررابطه با معرفی سازمان کارگران راه یافت، ن ایميل ام نيز

، داشت که سراسر بی پایه ومشحون )راه کارگر(انقالبی ایران 
راستش خواستم بالفاصله به .ازنوعی کينه توزی و بدآموزی بود

. ایميل جناب شان مطلب کوتاهی بنویسم تا شایدبکارش آید
ولی دریافتم؛ اگرقراراست به نسلی که حافظه تاریخی اش را 

مله این نظام تاریک اندیش زیرگرفته وتاریخ نویسان وراوی ع
رویکردهای تاریخی اش درمعرفی سازمانهای چپ 
وسوسياليستی،امثال علی جوادی ها باشند،که روایت 

  . یکسویهنقل می کنند
بد نيست که من نيزحقایقی چند، پيرامون سازمان راه کارگر، 

بنگارم آنگونه که بودوهست رابه زبانی صریح وآشکار
  . ودرسطحی وسيعترجای دهم

حقيقتا ترس برم داشت که اگرعلی جوادی دردولت آینده ایران، 
مثال وزیرفرهنگ شودودرکيف خود چنين بدآموزی هایی آماده 
پاسخ گویی به سئواالت باورمندانش راحاضروآماده داشته 
باشد، به راستی برسرفرهنگ وتاریخ نانوشته ایران چه 

پاسخ ام به فرمایشات ایشان را به شکل خواهدآمد؟ازاینرو
زیرمی آورم وبرای همان نشریه وپایگاه خبری ایشان ارسال 

البته برای من روشن است که آقای علی جوادی .می دارم
وهمگنان وی طرفی به پاسخ های مخالفين فکری شان نمی 

ولی دراین ميان رسانه کم نيست، مهم روشنگری است . دهند
ک اندیشی ودرهم شکستن نقض غرض های ورودررویی با تاری

امثال آقای علی جوادی تا اینگونه افسارنگسلند وگمان نبرند که 
  . علی آباد هم شهری ایست 

  
*******                                      

جدا ازمديريت ، عضو دفتر سياسی حککاآقای علی جوادی 
 يهایسخنران يک دنيای بهتر،  معرفیتلويزيون کانال يک، برای

 مرتب چند قلم  ومقاماتی چند،اتاق ايران علی جوادی درپالتاک
مقاالتش نيزدرنشريات حزب واين اواخرنيزپايان هفته اش 

 ٠ ُپرمی نمايد تا هيچ روزهفته بيکارنباشد" آخرهفته "رابانشريه 
  .ولی گاها همين ُپرکاری وبال گردنش هم می شود

تی يابند، کمانه می  جوادی هرگاه فرص اینکه علیگفتنی
هاهم می  ی"راه کارگر" ازما یادیکنندوباگردنی خميده نام و

چرا که پيشترو قبل . برندتا هيچ پرسشی را بدون جواب نگذارد
فصلنامه  صاحب هم ایشانازانشعاب همين سالهای اخير، 

هم درواليت آمريکا بوده " پرسش" سياسی، اجتماعی وعلمی
وادی، کمترمواقعی می توانند علی جهمين رو، جناب زا. اند

 بلکه به گزافه ،، همه گاه،آنهم نه به جدبدون پرسش بمانند
ولی می کند وپرتاب می  ُل پرسش ها راوگاه نمکين مزاج،

تاريخ  )سال اول(١١اره بطوری که اين اواخردرشم. دنماي
يکشنبه نامه در،  )٢٠٠۶آوريل٢ (٨۵فروردين١٣يکشنبه

تون نامه های رسيده وعلی ، مطلبی رادرس٣ص" آخرهفته"
 ازقول پرسنده ای آمده دراین شماره،. جوادی پاسخ می دهد

می خواستم موضع شماوحزب کمونيست کارگری ... ": است
 علی "...رادررابطه باگروه راه کارگردرگذشته وحال را بدانم

 امامختصرا... "آورده است درپاسخ این پرسنده جوادی 
 چپ جنبشی است که فدائيان بايدبگويم که راه کارگرجناح

     کل اين مجموعه به . اکثريت جناح راست آن راتشکيل می دهد
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   ...کالمی چند پيرامون نوشته علی جوادی   
  
  

جنبشی که خميرمايه . سنت سنت ملی اسالمی تعلق دارد
آن را ترکيبی از باورهای ناسيوناليستی و اسالمی تشکيل 

روشنهادر زير چتر دوم اين مجموعه عليرغم سايه . ميدهد
 "مدرنيزه"قرار داشتند، مدافع اصالح رژيم اسالمی و  خرداد

حرکت عمومی اين گروه تحت تاثيرمواضع . کردن اسالم بودند
 باتشديد .سياسی بسترعمومی جنبش ملی اسالمی است

خصومت دوقطب تروريسم جهانی، بخشهای وسيعی ازاين 
م اسالمی همسويی بارژيرجريانات دراشکال مختلف د

" بحران"راه کارگربايدتکليف خودش رادراين . قرارخواهدگرفت
 ــ پايان نقل قول ــ من مخصوصا تمام و کمال، "روشن کند

دستورالعمل و افاضات دانشمندانه آقای جوادی رابی کم و 
ی کاست آوردم که در اين دعوا، گزک دست کسی ندهم تامدع

 مزد  بخش ايشان را پيدا شود که بله سر و دُم نسخه شفایا
   !رم را ببمتا نتيجه گيری دلخواه خودو یا قيچی کردم 

تا ُجوکر بود  دریده و گمان کنم تنها بايد مانند آقای علی جوادی
ر را که تا به امروز هزاران گارکحيات سياسی سازمانی چون راه 

 نوشته "اصالح طلبان" و "اصالح طلبی"صفحه درنقد 
مدافع "را ) راه کارگر(و این سازمان  راندیدوانتشارداده است

ساده انگارانه ولنگار و چنين قلمداد کرد و " اصالح رژیم اسالمی
بست و " سنت ملی اسالمی"آنرا به ناف و نمود ِگل اندود 

نتيجه گرفت که چه هنرمندانه می توان درنشريه اينترنيتی 
که بدون کمترين  برای ذهن های جوان جامعه،" آخرهفته"

د تاريخی اند، اينگونه حديث گفت، حکمت تراشيحافظه 
  .   نوشت تا دیگران و ما را به خنده وا داردوبرسبيل عاريت خويش

برجوانانی که چنين پرسش هایی را بخشا، برای دست یابی 
شان به آگاهی بيشتر طرح می کنند تا راه فراگيری را که این 

سياسی نظام برروی آنان بسته و کمتر نوشته ای ازپيشينه 
سازمان ها را باقی گذاشته، بازشناسند وبنوعی بر آگاهی 

براین نوع ندانستن ها وپرسش ها، حتی اگر به . خود بيفزایند
نام آنان هم جهل شود، هيچ حرجی نيست بلکه درنوع خودراه 

ولی ُخنک آنانی که چنين تخم تنگ نظرانه . گشاهم است
نه درآستين داشته ماکياولی را به نام پاسخ به پرسش ها اینگو

مارکس برديدگاه روزگاری . تا بدآموزی را به جوانان بازشناسانند
به نقد بدآموزهایی ويلهلم وايتلينگ به درخشان ترين شکل 

بگمانم چه خوشگوار می نمود که در حق آقای . اومی پردازد
علی جوادی نيز این انتقاد مارکس را در پيشانی نوشته ام جای 

ا نگاه ایشان دقيقا دربرخورد بمروزمی دادم چرا که ا
   :پرمضمون می نمايدوآموزشهایش 

تحريک کردن مردم بدون دادن داليل قاطع وآگاهانه برای فعال " 
اميدهای . آنها، دقيقامساوی باخيانت به مردم است نمودن

 به  نه توخالی دادن تنهاوتنها به فاجعه می انجامد، اما
  بدون ایده های مبارزهتشويق کارگران به. سودستمديدگان

علمی وآگاهانه وسازنده دقيقّا براساس نگرش رابطه ی یک 
پيغمبر الهام گرفته و امت وی است که به مثابه خرهای بهت 

  .زده دور وی حلقه زده اند
انسانهایی که . ناآگاهی هرگزنجات دهنده ی بشر نبوده است

ام آموزش های سازنده ندارند، هيچگاه کاری نمی توانندانج
دهند و تا به امروز هيچ کاری به جز جاروجنجال به پاکردن انجام 
نداده اند و با بلندکردن مشعل های خطرناک، تنها به نابودی ی 
آنچه که برای بدست آوردنش تالش می کرده اند،موفق شده 

  ."اند
        ) ۶٢ص ، ١٩٧٠،استکهلم  Sture Källberg :به نقل از       (

                                           
خوب آقای علی جوادی شماو حککا، ادعای اين دارید که 

جريانی است آغشته به رسوبات ملی و " راه کارگر"سازمان 
. مذهبی وچه صفحات پرشوری دراین رابطه سياه کرده اید

دراين جا بايدبه اين مسئله تاکيد کرد؛اگر به زعم مبارکتان،ما 
يم، شما به کدام سمت وجهت سنتی ومذهبی می نمای

 "ی که درهمسویی باپرستش خدایگانیهستيد؟شمای
، پرچم هوا می کنيد ومدال نشان )کذا(زمان " مارکس

اللهی  داربرسينه می آوزیدوبادکنک می پراکنيد،حتی حزب

هاهم بايدازشما بياموزند که چه گونه می بایست به اين 
ان  ت ی فقيه ی مذهبی کيش شخصيت حول ولی شيوه

آنوقت . ايد،برپا دارندوازشما تاسی جویند منصورحکمت برپا کرده
  می شویم ؟" رسوبات مذهبی" ما متهم به 

 همين -  سازمان راه کارگر- وامادررابطه ومسخ پيشينه وحال ما
، " گروه"کارگرنه  جريان مشخصی چون سازمان راه:حد بگویم

ست در٠که ازفردای انقالب، دقت کنيدبلکه سازمانی است 
 به صداهم  فردای انقالب، که هنوزحزبيت شمادرآن تاريخ

نداشت، درخانواده چپ ايران اولين   درنيامده بودورگ وريشه ای 
که  ازاول روی ماهيت ضدانقالبی روحانيت واين سازمانی بودکه
 وادغام دين ودولت می تواندفجايع وعواقب دستگاه روحانيت

ُکوبد   شد، پایبرای مردم ايران داشته با وحشتناکی 
فاش   جانهای ُپرمايه وعاشقی ی رابرسرهمين وتاکيدبورزدوچه
نشنيديدياخودرابه نشنيدن شمااینهمه راواقعا .گويی بربادندهد

  زنيد؟ می
  ، نشريه سالگردانقالب جوادی فراموش نکنيدکه دراولين علی آقای 

بااين شعاردرشت برپيشانی سازمان ما راه کارگر،
ودرست : "بادانقالب  ُمرد، زنده  ب انقال": انتشاريافت اش

نظام   می رودکه  روحانيت حاکم " : وقت مطرح کرديم همان
حرف  ،تصديق می کنيدکه اين"کند حاکم فاشيستی رابرايران

اين ارزيابی ٠گردد هاراامروزبرزبان نمی رانيم تاالف درغربت تلقی
لی ارزیابی که خي.مابوده واست  جسورانه بيش ازدودهه پيش

چپ روی   مارامتهم به،حتی دربرابر طرح اش، درآن شرايط   ها
صورت پذیرفت وماامروزنيزبر سر همه .کردند وماجراجويی نيزمی

ميثاق اصولی مان با نه خونين بدن هایم درسيه چالهای نظام 
قرون وسطایی رژیم آدمکش اسالمی، گردن فرازانه، جان باخته 

ظام ضدتاریخی تابه امروزنه اند، ایستاده ایم وبه کليت این ن
گفته ایم واین حقيقتی نيست که برکسی پوشيده مانده 

البته اشتباهات وخطاهایی نيزداشتيم که خود همواره آنرا .باشد
  ....! دربرابر، طبقه وتوده ها بر زبان راندیم

علی جوادی شما آقای نچه که ازحرف وحديث آ : به گمانم
دتا ننحلقه ز حتما برمحورحککاه  ؛ الزم می نماید تا همآيد برمی

 خواهی یباق"  ُپروآمريکايی" و" راست "دوگرنه نرستگارگرد
نگاه علی جوادی وفرهنگ نخبه گرای ايشان       در٠ماند

ميليون مردمان ٧٠وآن اینکه: ومتشابهاتشان، يک چيزاصل است
 حزب ايشان هويت "برنامه يک دنيای بهتر" ايران تنها درکنار

 " هيچ وهيچ "همهیادون نگاه به مايملک اينان،  ب٠يابند می
اين است شاه کليدگفتارايشان به ٠ویا جزوملحقات ایشاناند

   اش، آياغيرازاين است؟"آخر هفته"نام ونشان پرسشگربی
  

ی ملت   جدا ازاین ، ببينيم که گزینه حرف مان دررابطه با مسئله 
 مانند حککا: گرا بودن باشماچگونه بود؟ ما می گفتيم وملی

بسياری ديگرازطرفداران جهان وطنی، عليرغم اینکه برنيروهای 
ملی حمله می برید، درعمل به مانندخود آنها می اندیشيد 

درهمان دوره اول . وباآنهادرطول وعرض خيابانها همراه هستيد 
این گفتگو هامان باشما، آقای نادربکتاش درسيمنار لندن 

بان ادبيات شما درکنارابوابجمعی سلطنت طلبان، نگه
 گوتنبرگ وهکذا - استکهلم –درمتينگ های خيابانی لندن .بود

درکناروزیرپرچم شيرخورشيد نشان خدا شایگان، همراه آنان به 
صف شدید تا ازسناریوی سياه که تهدیدتان می کرد 

  .گذرکنيدوبرنامه های تلویونی خود را ُپررنگ وروغن ترنمایيد
ی خويش استواراست  درگوهرهکه اين نظريه شما : ما نوشتيم

ازيک سوجنابان شماازحقوق . ی اخالقی بررياکاری و دوگانه گی
به مثابه شهروندان کشورهای گوناگون وهم ازين (شهروندی 

بهره ) روبه مثابه حقوق تعريف شده درچهارچوب دولت ملی
 -  واین حق تان است که شهروندبحساب آیيد-کنيد برداری می

ی  ها ساخته ی ملت تيد که پديده هس وازسوی ديگرمدعی
اگرراست می گویيد وبه خودتان صادق اید وبه . بورژوازی است

این حرفتان تا به آخرباوردارید، شما آقای علی جوادی، یک 
 خود را بازپس بدهيد وآن گاه به  لحظه ابتداء شهروندی

  آورید؟ های ملی حمله برید تا ببينيم چندثانيه دوام می دولت
 جوادی نيک می داندکه سازمان ما تابه امروزدرسطح آفای علی

جنبش سوسياليستی بيش ازهرنيرویی درنقدادبيات شما 
نوشته که شما آنرا بی جواب گذاشته اید ویکبارهم که 

  منصورحکمت افاضه فرمودند که پاسخی ازسرنخوت به نوشته 
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تا جایی که ما خبرداریم، این نازایی . دای دهند، نازا درآم
درحزبتان ودرحيات این رفيق، کلی مسئله سازشد وحتی به 
 - زبانی پيشزمينه انشعاب اول تان بارفقا رضا مقدم وآن دیگران

 که برای حزب - یکی هم این نحوه برخورد حکمت بوده است
آنجا که درپاسخ رفيق مان سارا . شما تا حدی دشواری آفرید

، که دستکاه فکری ایشانرا طی چندین مقاله ونقد **محمود
جانانه به چالش کشيد، منصورحکمت روترش می کندوششلول 
می کشد تافيلم وسترن خود را به پایان ببردوخواننده گان 

ازخود،بشکلی یک سویه راضی "ستایش"سناریوهایش را درآن
درهمين باب،نگاه کنيدبه نقدرفيق مان شهاب برهان .سازد
" درستایش سکوت" منصورحکمت: ( ته ای کوتاه باعنواندرنوش

چپ وبحث سناریوی "، "درستایش سکوت" که :  یادآورگردم–)
عنوانی است که منصورحکمت درانترناسيونال " سياه
شهاب برهان بدون کمترین وصف . بکارگرفته است ١٩شماره

ازرفيق : " ناپذیری ازمنصورحکمت درنقد همين مطلب آورده اند
که برای سناریوهایش انتظاراسکارداشته است چه حکمت 

عجب که دربرخوردبامنتقد خودنيزبه سناریوی فيلمهای وسترن 
" قهرمان داستان" متوسل شود ودرآنجا هم خود را بجای 

ولی بهرحال هرکس که نقد سارامحمود وواکنش . بگذارد
منصورحکمت رابخواند به سادگی خواهد دید که مسئله آن 

دن به انواع سناریوی های سياه وراه واقعی یکی توجه دا
مقابله با آنها، ومسئله این یکی غرورجریحه دارشده کسی 

نشریه راه " ( ميپندارد" قهرمان داستان" است که خود را
همين شکل )  ٧، ص ١٣٧۴، سال١٣٣ شماره کارگردوره دوم،
 منصور –وواضح آن " نشریه انترناسيونال"برخوردکه عينااز

 این شيوه "ل کردیم؛ چنين می نماید، که بپرسيم نق-حکمت 
برخوردبرکدام بستر شکل گرفته است و حامل چه سنتی 
است؟ازنگاه ما بدون کمترین تردید؛ این شيوه برخوردریشه 

این ایدئولوژی خود را . ای دارد  فرقه درایدئولوژی بيمارگونه
کند که وظيفه دارد  محورعالم و معيار حق وباطل قلمداد می

دنيای سراسر آکنده به آلودگی وانحراف را به راست هدایت 
 ازاجزاء ضروری آن ازجمله؛ -  همانطورکه درباال آوردیم -.کند

) حکمت.ر( پرستش کيش شخصيت ووجودرهبری وفرزانه گانی
است که همه دان و همه توان وبری ازهرگونه اشتباه بوده 

. کند ن میومرزهای تفکيک با دیگران برای حفظ فرقه را تعيي
هدف "برای تقدس فرقه، همگان باید تکفيرشوند و چون 

یعنی " هر نوع وسيله"حفظ فرقه است بنابراین " مقدس
به . کند های بی پایه را توجيه می اساس، دروغ های بی تهمت

این شيوه باید طرفداران را ترساند که چنانچه ازریل خارج 
 هرنوع دراین سيستم. شوندبه جهنم سرازیر خواهند شد

های  شود زیرا هرنوع تردیددر پایه اختالف به انشعاب منجر می
رفقای همرزم دیروزبه .اندازد فرقه، موجودیت آن را به خطر می

ناگاه به دشمنان طبقاتی وعوامل ارتجاع و سرمایه جهانی 
این همان شيوه سوسياليسم سنتی یا ... شوند تبدیل می

 به یک نظام کامل اردوگاهی است که با غلبه استالينيسم
وبه این طریق است که تروتسکی و . ایدئولوژیک ارتقاءپيدا کرد

 جهانی  بوخارین و دیگران به جاسوسان بورژازی وعوامل سرمایه
جانمایه درونی . شود مبدل شده وحکم مرگ آنها صادر می

ای است که  ای، ایدئولوژی تماميت گرایانه همين شيوه فرقه
حکومتی را با انگ بورژوائی حذف های سياسی و خود آزادی
در گيومه را به یک حکومت پليسی " سوسياليسم"کرده و

سرکوبگر که هيچ ربطی به سوسياليسم مارکسی ندارد مبدل 
مورد نظر " سوسياليسم" جا نيست که به اصطالح بی. کند می

حککا یک حزب دولت است که جز طرفداران خود، برکسی بر 
ختار سياسی همان عکس برگردان می تابدوبنابراین ازنظرسا

آقای علی جوادی،يادت باشد،خودت يک . استالينيسم است
هوچی گری وشانتاژپاسخ نيست، فقط ":هفته بعد نوشته ای

، ١٢آخرهفته، شماره ("بيان ديگری برای ناتوانی است
 حتی اگرما مخالف آن - رغي صراحت برخوردبه  ،آياهمين)۴ص

همه رانمی  اين يا  مي فکرکن؟ددبرنمی گر  خودت ، به- غيرباشيم 
 ته  کفگيرت به ياوقتی زنی کوچه علی چپ می بينی وخودت رابه

 )راه کارگر(درحق مخالفينی چون سازمان مارسد، ديگ می 
 جوادی علی فکرکنم آقای٠پراکنی اينگونه لگدمی

گيری، کلمه  خودت درحق ديگران بکارمی  که"استيصال"کلمه
بازهم می خودت برگردد، بهبيش ازهرکسی  بدی نباشدکه

   اينطورنيست؟:پرسم
وبويژه بعدازدرگذشت  )حککا( آقای علی جوادیدرحزب 

آقای  تامنصورحکمت وبعدازانشعاب، چگونه تقسيم اراضی شد
علی جوادی جداازدست يافتن به مقامات چندی، ابزارتبليغی 

دهد، مسئله ما وکمتر کسی گوناگونی رانيزبخود اختصاص 
اگردرهرشماره انترناسيونال ن روشن است، اما ای. نيست

 ایشان  نرسيد،)جناب جوادی(صفحاتی به ايشان
آن کنندکه برای تخليه )آخرهفته(درنشريه ويژه خودمختارند

اما درمی یابيم که امروزه روزوقتی ٠خويش بدان نيازمنداست
جامعه جوان ما، دربرابراختناق حاکم جمهوری اسالمی ایران، 

آقای علی جوادی نيزچون ديگرکادرهای اين طالب آگاهی اند،
 آنان"شکار" و به دنبال ارتباط باجوانان ایام اين جملگیحزب،

نشريه ٠روانند، ايشان هم می دوند تاسرشان بی کاله نماند
بيشترکاربرد اين چنينی برای ايشان " آخرهفته"انترنيتی

داردتاحرف جدی وقابل رويکردواين به خودآقای علی جوادی 
گرددتانشان دهدکه چقدرمنزلت شناسندوقدردوست برمی 

ولی خوب است که آدمی به هرحيله  رهی دانندوکجای کارند
  !نجوید

بويژه تحليل ٠م که سياست امرپيچيده ای نيستي برآنام
سياسی برچندوچون اوضاع جهان، وضعيت سيال منطقه وايران 

اما ٠برای هرآدم واقع بينی دشواری خاصی بدنبال ندارد
يابايدتابع اراده واحدوطرح وبرنامه  انه آقای جوادی برآنندمتاسف

  آن عينکپسودنيارااز  بود"یک دنيای بهتر " ايشان وحزبشان
آنهم حکمتی،  "کمونيست"ديدوشق وشق راه رفت وشدآدم 

ناسيوناليست "ی  درغيراينصورت می شو٠ اش"کارگری"ازنوع
 ،" سنتی وملی "،" اسالميزه شده "،"قوم پرست" ، "
 حککا "جرثقيل"حتمابايدبه ٠گيرکرده ای"بحران"درصدالبته و

! شویرستگارو نجات يابی ،ببندنت تاازاين همه مهلکه
سنت ملی "  وگذراز"اسالم سياسی"فراترازاين، درپاشويه 

، بسرمی بری "باورهای ناسيوناليستی"  و"اسالمی
 چشم بندت می ی عينک اينان رابه چشم زنی،نگردواگرحاضر

درخانه خرابی مردم " همدست امپرياليسم"حتی تا زنند
هم درسينه ديوارت جای می بازشناسانده شوی وافغانستان 

 . همحوانی نداری  منصورحکمتچرا که با فرمول نظری ٠دهند
جدال بااسالم سياسی   بنظرمن آمريکا وارد":فرمودنده آنجاک

 اين کشمکش منطقابه ٠ اين يک جنگ قدرت است٠شده است
جنگ افغانستان ٠٠٠الم سياسی منجرمی شودتضعيف اس
 انترناسيونال  ("رابطه غرب بااسالم سياسی است يد برسرتجد
  )١٣٨٠مهر٢٠به نقل ازگفتارمنصورحکمت، تاريخ هفتگی 

  
 ما درباال درباب تفاوت نگاه سازمان ما وحزب شما برسرمسئله 

ی ملی نبايد  بازهم برآنيم؛ درمورد مسئله. ملی نوشتيم 
ش کرد که منصورحکمت متحدين خويش را؛ به عنوان پيش فرامو
 گان سناريوی سفيد، بارها وبارها درميان هارترين جناح  برنده

يافت، واساسا درتاييد همين    می-ها  اللهی  شا ه–بورژوازی 
دقيقا به (کرد  ی آمريکابرافغانستان دفاع می باوربود که ازحمله

چرا که وی جهان را  )مثابه حکمی که ازایشان نقل کرده ام
" مدرن"وامپرياليسم "  اسالم سياسی"دردواردوگاه 

  ها وسياست  تاکتيک تمامی. بخش می جست ورهايی
. گی تنظيم گرديده است های حککا براساس اين دوگانه گزينی

های  های جهان سومی اساسا حککا يکی ازفاحش ترين نمونه
عانه،بزخو برپایه همين سياست های مشعش. ازخودبيزاراست

 پشت پليس  ها دراروپا، سنگرگيری کردن پشت نازيست
 ستيزونژادپرست، ونيزادعای دفاع ازحق  های بيگانه ودولت
تحقيرفرهنگ، ادبيات، تاريخ، زبان فارسی . گی پناهنده

حالليت طلبی برای ختنه نوزاد وحرام شمردن سقط جنين ...و
ود قائليد وتالش   برای خ- برنامه یک دنيای بهتر- درایران راطی

رمقی ازآمريکا به مثابه   جهان به برگردان بی برای تبديل باقی
ی مدرنيته برای جهان شمولی تهاجم سرمایه جهانی  اريکه

شما طرفداری ازامپریاليسم . برافعانستان را مجازمی شمارید
  وسرمایه داری را پشت شعارضدیت ناسيوناليسم پنهان می 
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   ... علی جوادیکالمی چند پيرامون نوشته
  

چرا که دنيا به همان دوگرایش ادعایی شما تقسيم شده . کنيد
شماوحزبتان درواقع، بدترین تبليغ سوداگرانه کلونياليسم .است 

چه تفاوتی بين شما و . درکنارچلبی ها را دردستوردارید
نئوکنسراتيوهای آمریکا ازنوع رامسفلد است ودعواتان 

اختن به ما دراین مسابقه برسرچيست که فکرمی کنيد با ت
  . پيروزمی گردید

مثل خود جمهوری اسالمی به مخالفين خود انگ می زنيدتا 
خود را منسی کنيد؟ شماهمان تاج برسرانيد که ِعرض خود 

  . می برید وزحمت ما می دارید
 امروزکه منصورحکمتی نيست، ولی شده :پرسش اين است

تی دراين بعدازاين همه فجايع که ازتهاجم امپرياليس
بجاماند، ازطرف رهبری  وبعدّا درعراق )افغانستان(سرزمين

موجودوازجمله خودآقای علی جوادی که به دوستی ورفاقت 
 ٠٠٠"وفرمايند ومي بامنصورحکمت وانديشه های اومفتخرند

شخصااحساس خوشبختی بسياری ميکنم که هم نسل او 
رهفته آخ" (٠٠٠دوستم بود ودرکنارش بودم وازاوآموختم. بودم

  کمترين نقدی را، نسبت به اين )١، ص١٠شماره 
تجاورافسارگسيخته امپرياليستی جاری ساخته وازکارگران 

اسالم سياسی "وزحمتکشان افغانستان دربرابرکنش وواکنش
 پایه کجاوکی وبر؛؟ اگرآریيد وبه نقد کشيددفاع نماين" طالبان

  ؟، بازتاب یافته استکدام سند
شما دهها صفحه نقد صورت . تاامروزبين ما درمواردی فراترازاین 

و .... گرفته، مقوالتی همچون رابطه سندیکا، شورا و غيره 
پرسش هایمان از شما اینها است،اگر تمایل دارید درهمان 

  :نشریه تان به این سئواالت پاسخ دهيد
  کنيد؟  آیا شما همچنان از سناریوی سفيد و سياه دفاع می

قبال حمله آمریکا به افغانستان دفاع آیا شما از موضعتان در 
  کنيد؟  می

آیا شما از موضعتان در قبال سندیکا که تادیروز، آنرا رفورميستی 
  کنيد ؟ و بورژاوئی می دانستيد، دفاع می

آقا شما از موضعتان در مورد خلع یداز همه احزاب 
کنيد ویا ازنظرشما در سوسياليسم،  درسوسياليسم دفاع می

 شرط سياسی نيز وجود دارد؟ پس می بينيد آزادی بی قيد و
  !که سئواالت کم هم نيست

که  آقای علی جوادی همچون همه پيغمبران حککا، برآنند
ارعاب ديگران، همواره تهاجم همينطور و، اتهامبهترين شيوه ايراد

 بمصداق دروغ هرچه بزرگتر، صورت ٠است تاعقب نمانند
 يف می نمايند تاخودمسئله بحث برانگيزتر، همه کائنات را رد

  ٠رامحق جلوه دهند
دربرابراتهامات سياسی بی پايه انگاشته شده به سازمان ما 

شما وقتی : ،هيچکس نيست ازعلی جوادی بپرسد)راه کارگر(
ازامپريالسم وبوش وتونی بلروموشکهای کروزآنها چشم 

  همچنان چپ وکارگری و رادیکال معرفی می گردیدپوشيديد،
ادعایی " اسالم سياسی" که چنين نکرديم به  ودهها جریانوما
 شما که ، راست بشمارمی آیيم؟ان هم بی باوريمت

بربسترچنين دستگاه تحليلی، تهاجم کشورگشايانه سرمايه 
وآنرا به  تا جنایاتش را تطهير کنيد جهانی را منزه می نماييد

انقالبی دو آتشه هستيد ،سازیدسطح سياست محدود می 
تالش می   انتحانات خود اعالم می دارید ؟ودیگران را رفوزه

تهاجم سبعانه ر مبارزه مردم ومقاومت آنان را دربرابورزید
 "د وهمه را بحساب یوايلغارانه سرمايه جهانی، به هيچ شمر

 " فرقه شيعی"ويک مشت "  طالبان " و"اسالم سياسی 
 ه ولب فروبستنيدعمال همدست همين تجاوزکارامی زنيد،جار
 تا ازپاسخ ما وبشریت آزادیخواه فرار کنيد،  کشيدی مازيانهتو

ی ها که گرکار ؟ وما راهرادیکال ایدوهمه کماالت رابرتن دارید
 "جناح راست "به زعم شما همدست،،چنين نمی انديشيم 

 " آنهم ٠  محسوب می شویم جنبش" جناح چپ "ازموضع
جنبشی که خميرمايه آن را ترکيبی ازباورهای ناسيوناليستی 

 " همسويی بارژيم اسالمی" تا "سالمی تشکيل می دهدوا
مان معرفی کنيد؟ واقعَا ازاينگونه اتهامات بی پايه وبی جيره 

 شما  خوداينها همه بهفکرنمی کنيد شرم نمی کنيد و،ومواجب

سيا وآمريکابه افغانستان   اسرائيل وموساد،رتهاجمکه دربراب
  ؟ه استوبه لباس تن تان برازندساکت ايد، برمی گردد

 ایشان شده يکباروتنها يکبارآقای علی جوادی وديگرانی ازقماش
سياسی  ابزارچرا اسالم به:  ازخود بپرسنددردرون حککا

وغيرسياسی بدل شده وبه خوب وبد تقسيم می گرددواين 
دستگاه تحليلی بی شباهت به اسالم خمينی واسالم 
آمريکايی نيست که حزب توده تاديروزازموضع راست 

 امروزباعينک چپ رويی، مدالش رابه سينه می زنيد؟وشما
 تاکی می توان باکاله بوقی وشمشيرچوبين، اسب عصاری را

زين کردوهوارنمودوخودرا راديکال جلوه داد؟ تا کی می توان 
 ومتحدانشان ازتجاوزبه افغانستان هدف امپرياليسم آمريکا

فرق "،"طالبانيسم" و"اسالم سياسی" مبارزه با جلوهعراق را،و
 ودعواهای "قوم پرستی" واستقرارمدنيت وتجاوزبر" شيعی

 وساده انگارانه، تبدیل به خوراک  شناخت"قومی ومحلی"
اين تا کی می شود؟ خلق اهللا کرد" مارکسيستی "تبليغاتی 

شفا ، به خوراک سياسی  وبه ارزانیهمه رابه نازلترين شکل
 د نمودبخشی که دردکان هيچ عطاری هم پيدا نمی شود، مانن
تاريخی  وتحويل مردمی داد که ازنکبت وجودی اين نظام ابتروضد

 ویاازتعب جان گيرفاشيزم مذهبی جمهوری به ستوه آمده اند
اسالمی ایران، ممکن است به هرخس وخاشاکی نيزمتوسل 
شوند،ازجانب یک نيروی جدی سياسی، پایه یک بحث اثباتی و 

حاشی ها و  ف:تحليلی قرارداد؟ برای مانيک روشن است
ای و دوم  یکی همان شيوه فرقه. های شما دو منشا دارد تهمت

ناتوانی و فقدان منطق شما برای استدالل است و بنابراین 
امابرخالف شما، ! است که کار شما تنها تحریف است وبس

خيلی خوشحاليم که شما . برخورد ما عکس العملی نيست
درافغانستان و عراق باالخره با دیدن فجایعی که جنایات آمریکا 

درستی در قبال بحران هسته " ایجاد کرده است، موضع نسبتا
ای اتخاذ کرده اید و یا در مورد سندیکا موضعتان را تعدیل کرده 

ما اميدواریم که این تغيير مواضع به نقد اساسی تردر . اید
 استالينی -ای های فرقه هایتان وبِویژه شيوه مواضع و دیدگاه

    .بيانجامد
درپایان اگرمی شد انتظارپاسخی به حجم پرسش های طرح 
شده، دراین نوشته ازشما داشته باشيم، دوست می داریم که 
به این پرسش که پرسش خيلی ها ازشما هم تلقی می 

آقای علی جوادی عزیز؛ : گردد، حتما پاسخ دهيد وآن اینکه 
حرکت " هرکه باما نيست، برماست" شما وحککا که با منطق 

کنيد وخود را مرکزعالم نيزمی ناميد، می توانيد بفرمایيد؛ می 
اگر فردی، گروهی، حزب وسازمانی منقد شما بوده ورهبری 
تان وبرنامه تان را برنتابد وخود را هم سوسياليست بنامد، آیا 
مجازند بيرون ازدید ودرک شما به استقالل زندگی کنند واساسا 

نوان گرایش چه کسانی را دراپوزیسيون ایران به ع
سوسياليستی می شناسيد که شما حاضرید نام آنان را 
بعنوان یک نيروی اپوزیسيون برزبان آورید واستقالل عمل 

  مبارزاتی آنان راهم محترم وبرسميت بشناسيد؟  
 :  با اینهمه درقبال این گفته ها برپایه آنچه که قدما گفته اند

دراین یادداشتم عاقل به یک اشاره ، می تواند آنچه را که   
آ قای علی جوادی نوشته ام، دریابد تا "آخرهفته "درنقد مطلب 

  !چه اندازه حق باجناب ایشان وحککا است 
  
    -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --  

  
  :مقاالت رفيق سارا محمود در راه کارگر* 
 )١(دمکراسینه سوسياليسم، نه :  حزب کمونيست کارگری*)
   ١٣٧۴، سال١٢۶ و١٢۵راه کارگرشماره های ) ٢(و

از اينجا رانده، ازآنجا مانده نشريه :  حزب کمونيست کارگری*)
   ١٣٧۴ ، سال١٢٩راه کارگر، شماره

 نقدی برردحق ملل درتعيين سرنوشت خويش دربرنامه حزب *)
  ١٣٧۵، سال ١٣٧کمونيست کارگری ، نشريه راه کارگر، شماره 

 بخش ، نشريه راه ۵ه ملی، ملت وناسيوناليسم درمسئل*) 
  ١٣٧۵، سال١۴۶و١۴۵و١۴۴و١۴٣و١۴٢کارگر، شماره های 

بخش، نشريه راه کارگر، ٣ ومبارزه باحجاب در ها پاسبانزنان*)
 رفيق وديگرمطالب٠٠٠ ١٣٧۶، سال١۵٢و١۵١و١۵٠شماره های 

   ٠، اگرنيازافتد، فهرست کنمحشمت محسنی
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  =دیدگاه  =                         
  

مبارزاِت جنبش  نگاهی به کارزار همبستگی با
  های آزادی خواه در داخل ایران

  
     فرامرز دادور                                                   

  
در ماه های اخير، فعالين آزاديخواه و دمکرات ايرانی در خارج از 

 کارگری ايران و به کشور، در حين برگزاری کارزار دفاع از جنبش
 تهران و همچنين -ويژه کارگران مبارز در شرکت اتوبوسرانی واحد

يکی از . با موانع جديدی روبرو شدند)  مارس8(برگزاری سالروز زن 
اين موانع اتخاذ نگاه متفاوت از سوی برخی از فعالين ايرانی است که 

 و اکنون  بسته شده2001 سپتامبر، 11نطفه های آن از مقطع حادثه ی 
با توجه به امکان خطر عمليات نظامی از سوی امريکا عليه ايران و 
ارتقای فضای ميهن پرستانه و ناسيوناليستی در ميان ايرانيان رشد 

اساسا دو خِط فکری عمده و در عين حال بسيار متفاوت در . يافته است
رابطه با چگونگی حمايت از جنبش آزاديخواه و برابری طلب در ايران 

يک نگاه با در نظر گرفتن سياست های اخير نظامی گری و . وجود دارند
امپرياليستی از طرف رژيم امريکا و متحدين آن و ارزيابی از اينکه 
خطر اصلی برای مردم جهان و ايران، امروزه، استراتژی اتخاذ شده از 
طرف نئوکنسرواتيوها می باشد، در چگونگی برخورد به رژيم 

 سياست های غيردمکراتيک آن تجديد نظر نموده به جمهوری اسالمی و
بعضی از فعالين در اين . تاکتيک سکوت در قبال آن روی آورده است

طيف نگران هستند که اگر شيوه ی برخورد و مضمون مخالفت با سلطه 
ی اختناق سياسی و نبود دمکراسی در ايران با شعارهای ابزارگونه ی 

 باشد اين ديگر خدمتی به جنبش ٌدول امپرياليستی همسويی داشته
  .آزاديخواه و دمکراتيک مردم ايران نخواهد بود

در اين رابطه، اگر همفکران اين خط، برای مثال در امريکا بعد از 
 شعارهای معطوف به محکوميِت محدود 2001، 11تراژدی سپتامبر 

از طرف دولت محافظه ) Civil Liberties(گشتن آزادی های مدنی 
که البته شکی نيست که (  با صداهای محکم فرياد می زنند کار نو را

درصورت توان می بايست همواره برای استقرار حقوق دمکراتيک در 
متاسفانه عليرغم نبود حتی ابتدايی ) تمامی اقصی جهان مبارزه نمود

ترين سطح از حقوق شهروندی در ايران، ابراز مخالفت با رژيم 
ح شعارهای مطالباتی برای آزادی های استبدادی جمهوری اسالمی و طر

سياسی و حقوق دمکراتيک را مناسب ندانسته و حتی دامن زدن به آنها 
در اين . را، در حال حاضر، به نفع استراتژيک مردم ايران نمی دانند

نوشته نظر بر اين است که پافشاری در تداوم اين خِط فکرِی نادرست 
عين ادعای طرفداری از آزادی حامالن آن را به حدی می رساند که در 

و برابری، عمال، آب به آسياب رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی می 
اشاره به يک نمونه از اين موضع گيری ها به روشن شدن قضيه . ريزند

  .کمک می کند
 بهمن 28، در تاريخ 260در نشريه ی ايرانيان، چاپ واشنگتن شماره 

" دوستی خاله خرسه" ی نويسنده ی مقاله) 2006 فوريه 17 (1384
در محکوم کردن حرکت سياسی از جانب برخی از دوستان ايرانِی خود 
در شهر واشنگتن، از آنها گله می کند که در تدراک برنامه ی دفاع از 

فاسدترين " تهران باعث گرديده اند که -مبارزات کارگران شرکت واحد
فدراسيون ی يعن" و راستگراترين سازمان به اصطالح کارگری آمريکا

 به تظاهرات مزبور در مقابل کار و کنگره ی سازمان های صنفی امريکا
نويسنده ی . دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی در واشنگتن بپيوندند

يعنی شرکت در تظاهرات عليه سياست های (مقاله از اين حرکت 
خود " دوستان"شديدا انتقاد نموده به ) ضدکارگری و ضدمردمی رژيم

به هر " می دهد که طبيعتا رژيم ايران نيز مانند ساير حکومت ها اندرز
و به ويژه " نيرويی که خواستار براندازی به نظر برسد حساسيت دارد

کارگران شرکت واحد به دلسوزانی مثل " ايام بحرانی" اينکه در اين 
به اين نوع ارزيابی سياسی می توان حداقل . اين دوستان نيازمند نيستند

  :جنبه برخورد نموداز دو 
، کارگران قهرمان شرکت واحد 1384در پاييز  -1

 موفق شدند 1357 سال از انقالب 27اتوبوسرانی تهران، بعد از گذشت 
که برای اولين بار ايجاد تشکل مستقل سنديکايی خود يعنی تحقق يکی 
از اوليه ترين حقوق دمکراتيک که در اغلب جوامع دنيا کارگران به آن 

اين سنديکا در . اند را به رژيم جمهوری اسالمی تحميل کننددست يافته 
اولين رويارويی جدی با رژيم که حول محور مطالبات حق طلبانه ی 
صنفی پديدار گشت توانست که با مقاومت حماسه ای خود در مقابل 
هجوم مامورين امنيتی و در يک حرکت همگام با اپوزيسيون آزايخواه 

ارگری دانشجويی، زنان، روشنفکران و گروه فعالين ک(در داخل ايران 
و همچنين با برخورداری از )  دمکرات-های سياسی چپ و ملی 

افراد، اتحاديه (پشتيبانی فعالين ايرانی و بين المللی در خارج از کشور 
های کارگری، انجمن ها و سازمان های مدافع آزادی و دمکراسی در 

يک مردم در ايران انعکاس به تداوم سرکوب مطالبات دمکرات) ايران
وسيع جهانی داده، يک کارزار افشاگرانه ی مؤثر از رژيم و جلب 
همبستگی از طرف افراد و گروه های مترقی بين المللی با جنبش 

يقينًا، انتشار بيانيه های بی شمار از . آزاديخواه ايران را به پيش ببرد
در داخل و طرف جنبش های کارگری، دانشجويی، زنان و روشنفکران 

خارج از کشور درهمبستگی با مبارزات کارگران ايران و به ويژه 
کارکنان شرکت اتوبوسرانی در تهران و حومه به اين حرکت سياسی 

) 260( در همان شماره ايرانياننشريه ی . ژرفای مؤثری داده است
 نفری در مقابل دفتر حفاظت منافع 200خبر می دهد که تظاهرات 

فدراسيون کار و کنگره ی سازمان "ايران از سوی جمهوری اسالمی 
مرکز همبستگی بين المللی کار در  "و با مشارکت " صنفی آمريکا

تدارک ديده شده بود و مضمون شعارها و پالکاردها، عمدتا در " آمريکا
جهت پشتيبانی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آزادی 

حمايت از حق "ين سنديکا و منصور اصانلو، رييس هيت مديره ی ا
به . تهيه شده بودند" آنها برای داشتن سنديکاهای کارگران در ايران

 در اين تظاهرات شعارها ععمدتا ايرانياننظر می رسد که طبق گزارش 
 .در حمايت ازمطالبات حق طلبانه کارگران ايران بوده است
سنده ی مقاله واقعيت اين است که اين منتقدين ايرانی ما و از جمله نوي

ی مزبور به ضرورت کارزار دفاع از خواسته های آزاديخواهانه و 
عدالتجويانه ی مردم ايران اعتقاد ندارند و در آکسيون ها و تظاهرات 

در عين حال، آن ها . افشاگرانه از رژيم ارتجاعی ايران شرکت نمی کنند
خود را که از " مشروع"ظاهرا حرکت های مبارزاتی مستقل و 

رايج در ميان بخشی از افراد و جريانات ديگر " ودگی به انحراِفآل"
مبرا باشد را نيز انجام نمی دهند، اما تمامی انرژی خود را  اپوزيسيون

مصرف می کنند که ديگران در " دسته گلهايی"در جهت افشاگری از 
شنيدنی و خواندنی خواهد بود که . اپوزيسيون آزاديخواه تدارک ديده اند

نيم که از نظر اين دوستان در مقابل رژيم مستبد فقاهتی چه اگر بدا
البته اين . اشکالی از کارزارها و با چه مضامينی اعتبار خواهند داشت

سئوال وقتی پابرجاست که اين دوستاِن انتقاد کننده ماهيت رژيم 
جمهوری اسالمی را غير مردمی دانسته باشند در غير آن صورت 

  .ستانه نيز به زير سئوال می رودخاصيت اين جدل سياسی دو
هم اکنون حکومت گران در ايران، با توجه به درگير  -2

ماندن آمريکا در عراق، بر مبنای يک استراتژی حساب شده، با دامن 
زدن به نشنج حول مسئله ی انرژی اتمی به بهانه ی در خطر بودن 
ت منافع ملی کشور و با توسل به احساسات ناسيوناليستی مردم در جه

تئوری پردازان حکومت با طرح اين . تداوم قدرت خود تالش می کنند
مسئله که فرهنگ اسالمی ايران با موازين ليبرال دمکراسی و آزادی 

غربی ناخوانا است همواره با ممانعت خود از " بی بند وباِر"های 
نهادينه گشتن حقوق دمکراتيک تحت عنوان ارزش های امپرياليستی، 

. بارزات توده های مردم برای آزادی و برابری می پردازندبه مقابله با م
در اين بهبوحه، در ميان اپوزيسيون مترقی در مهاجرت، سکوت در 
برابر سياست های سرکوبگرانه ی رژيم و يا هر نوع عقب نشينی از 
فعاليت های افشاگرانه از ماهيت غيردمکراتيک رژيم و تعطيل نمودن 

 با مطالبات آزاديخواهانه ی مردم در درون کارزار برای ابراز همبستگی
کشور نتيجه ای بجز خالی کردن يکی از عرصه های بسيار مهم در 

بدون شک گذشت . جبهه ی وسيع اپوزيسيون دمکراتيک نخواهد داشت
زمان و پيروزی مسلم جنبش آزاديخواه مردم ايران نشان خواهد داد که 

عيان مدافع آزادی و شانه خالی کردن از وظايف محول گشته به مد
برابری چگونه به چالش های غيرضرور در مقابل پيشرفت جامعه به 

  . سوی دمکراسی و عدالت اقتصادی تبديل می شوند
پيروز باد مبارزات مستقل توده های مردم ايران برای ايجاد جامعه ی 

     .آزاد و انسانی
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  = ديدگاه      =                         

  
  

گروههای مرگ و گردانندگان اصلی جنگ طايفه ای 
     در عراق

  بخش اول و دوم                       
  

 و ساعتی قبل از به قتل 2005 سپتامبر 14سحرگاه روز 
ار بزرگی در بغداد، یک گروه  نفر کارگر در انفج88رسيدن 

 نفر که لباس های رسمی نظامی به تن داشتند، 50متشکل از 
 کيلومتری شهر بغداد وارد شدند، پس از 16به شهرک تاجی در 
 نفر از اهالی را که همگی به کارهایی از 17تفتيش در شهرک 

سبزی فروشی، یخ فروشی، راننده تاکسی و مشاغلی : قبيل
اشتند، دستگير، چشمان و دست های آنان را از این قبيل را د

بسته و به ميدان اصلی شهرک می برند و هر کدام را با شليک 
  .گلوله ای در مغز آنان به قتل می رسانند

  
  ماکس فولر

Iraqpatrol.com  
  برگردان احمد مزارعی

  
 گزارشی را که بخش اول آنرا در اینجا مالحظه می کنيد، از - دنيای ما

نویسنده گزارش . های داخلی در عراق پرده بر ميداردچگونگی کشتار
ماکس فولر با مطالعات گزارشات فراوان در مورد این قتل ها، نشان می 
دهد که چگونه امپریاليست های آمریکایی و انگليسی در عراق با بهم 
انداختن سنی و شيعه به جان یکدیگر از دریای خونی که در این کشور 

گيرند و چنين توطئه شومی در این کشور در بپاشده است، ماهی می 
  .با تشکر از آقای احمد مزارعی در ترجمه این اسناد.جریان است

  
  چه کسانی شيعيان و سنی ها را می کشند؟

  نقش رسانه ها در پاشيدن بنزین بر آتش چيست؟
  آیا گروههای مرگ وجود دارند؟ کجا مخفی شده اند؟

   چرا؟چه کسانی آنان را اداره می کنند؟ و
  .پاسخ سواالت فوق را در زیر می یابيد

  
گسترش گروههای مرگ در عراق به امری عادی تبدیل شده است، اما 
تبليغات رسانه ها بر اساس یک برنامه ثابت می کوشند مسئوليت 
همه این جنایات را متوجه ميليشيای شيعه نمایند، مليشيایی که پس 

 و یا آنان را به گروههای از نخست وزیر شدن جعفری قدرت گرفته اند
  .سنی بنيادگرا منتسب کنند

گزارش دقيقی که در دست دارید، می کوشد تا نقبی به گردانندگان 
اصلی این جنایات ضد انسانی بزند و اهدافی که از این جنایات می 

  .تواند در خدمت نيروهای اشغالگر در آید، روشن گردد
  

 نفر 88ل از به قتل رسيدن  و ساعتی قب2005 سپتامبر 14سحرگاه روز 
 نفر که لباس 50کارگر در انفجار بزرگی در بغداد، یک گروه متشکل از 

 کيلومتری 16های رسمی نظامی به تن داشتند، به شهرک تاجی در 
 نفر از اهالی را که 17شهر بغداد وارد شدند، پس از تفتيش در شهرک 

راننده سبزی فروشی، یخ فروشی، : همگی به کارهایی از قبيل
تاکسی و مشاغلی از این قبيل را داشتند، دستگير، چشمان و دست 
های آنان را بسته و به ميدان اصلی شهرک می برند و هر کدام را با 

 ,Newsday. ( شليک گلوله ای در مغز آنان به قتل می رسانند
Aljazeera, Juancole(  

زها به حوادث باال نوعی از خشونت گسترده در عراق است که این رو
اشکال مختلف، همچون انفجارات در محله های مختلف که همگی 

عليرغم اینکه . شهروندان بيگناه را هدف قرار می دهد، اتفاق می افتد
حوادث باال هر روزه اتفاق می افتد و گروههای مرگ بطور گسترده عمل 
می کنند، اما به لحاظ کشف آنان و شيوه تبليغات در مخفی داشتن و 

  .ای آنان، همچنان ناقص و ناروشن مانده استعدم افش
  

این شيوه قتل های جمعی برای اولين بار در ماه مارس سال گذشته 
اتفاق افتاد که دهها جسد انسانهای مقتول در یکی از مکان های جمع 

همه مقتوالن با دستان و چشمان . اوری زباله در شهر بغداد یافت شد
 بر بدن آنان مشهود و هر کدام با بسته بودند و آثار شکنجه فراروان
  . گلوله ای در مغز کشته شده بودند

« و » کسره« جسد دیگر که در منطقه 15در روز پنجم مارس امسال ، 
کشف گردید، همگی بوسيله گلوله در مغزشان به قتل رسيده » عطش

بودند و مشخص گردید ، اینان همگی از کشاورزان همان منطقه 

چشمان از حدقه : ان آثار شکنجه بسيار زیاد بوددر اجساد این. هستند
درآورده شده، جمجه های شکسته شده و سوختگی های فراوان بر 

اهالی . روی قسمت هایی از تن آنان را می شد بوضوح مشاهده کرد
به .( اظهار داشتند که اینان بتوسط ماموران دولتی دستگير شده بودند

   )Guardian, BBCنقل از 
 جسد دیگر نيز 15 کوتاه یعنی کمتر از دو هفته دیگر در مدت زمانی

کشف شد که اینان نيز با وضع فجيعی بقتل رسيده و در منطقه ای بنام 
 )Kuna (امام مسجد محل و رئيس مرکز وقف سنی . رها شده بودند

ها، بنام عدنان محمد سلمان دليمی اظهار داشت که اینان یا در 
ط ماموران دولتی دستگير شده بودند مسجد و یا در خانه هایشان بتوس

)ArabicNews.com ( دالیل بسيار آشکار و غير قابل انکار بود، آنچنانکه »
که یک مرکز معتبر مذهبی متعلق به سنی » هئيت علمای مسلمين

هاست، طی صدور بيانيه ای نيروهای دولتی را مسئول قتل های 
های بدر، شاخه در همين بيانيه اشاره شده که نيرو. مذکور دانست

مسلح مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و دولت ، مسئول این 
از آن زمان هر روزه ) Financial Times.(اعمال تروریستی دولتی هستند

تعداد زیادی از این نوع کشته ها هر روز به مرکز پزشگی بغداد آورده 
دستها و چشم ها : بيشتر اینان یکسان به قتل رسيده اند. می شوند

بسته، بر اجساد آنان آثار شالق، سوختگی شدید، مضروب کردن با 
یاسر صالحی خبرنگار مجله . شيئی داغ و در نهایت گلوله ای در مغز

)Knight Ridder (سه روز پس از . مشخص شده، بازدداشت شده اند
چاپ این مقاله بتوسط یاسر صالحی، وی در یک نقطه تفتيش بتوسط 

  .مریکائی بقتل رسيدیکی از تک تيراندازان آ
  

بدرستی نمی توان تعداد دقيق مقتولين را بدست آورد، در یک مورد 
 مورد از چنين اتفاقاتی در خالل 30یاسر صالحی می گوید که بيش از 

در همين زمان مدیر مرکز پزشکی شهر بغداد . یک هفته افتاده است
داشتيم  جسد دریافت می 250 تا 200می گوید ماقبل از اشغال ماهانه 

 نفر آنان با گلوله بقتل رسيده و بقيه نيز مشکوک 16که حد متوسط 
 500 جسد دریافت می کنيم که 800 تا 700اکنون هرماه ما بين . بودند

و رابرت فيسک در ) Salihee op.cit(نفر آنان با گلوله بقتل رسيده اند 
 جسدهای فراوانی بر: " روزنامه مستقل ایندیپندنت لندن می نویسد

رویهم انباشته شده و اجساد فراوان دیگری که ناشناخته مانده است 
این قتل ها تنها به شهر بغداد ) Robert Fisk.(که باید شناخته شوند

"  کشاورز از روستای 6، 24خالصه نمی شود، برای مثال در روز 
 کيلومتری شهرستان یعقوبه توسط همين ماموران 15در " هاشميات

جساد آنان در روزهای اخير در حالکيه قطعه قطعه دستگير می شوند، ا
 Associated(شده بودند، در یک مایلی روستایشان یافت می شود 

Press ( ،40 نفر از روستای اسکندریه در 18در تاریخ هشتم سپتامبر 
کيلومتری جنوب بغداد بتوسط همان ماموران دستگير و آنان را در قطعه 

  ) Xinhuanet.(قتل می رسانندزمينی متروک در همان نزدیکی ب
  

اینها مثال های کوچکی از نوک کوه یخی هستند که بسرعت باز و 
غالبا از این حوادث کمتر سخن به ميان می آید و . گسترده می شوند

  .اینکه این حوادث را در اخبار رسانه ها بيان نمی کنند
آمد، در پاسخ به اتهاماتی که به ماموران دولتی و وزارت کشور وارد 

یکی از مسئوالن این وزارتخانه اظهار داشت، بدست آوردن لباس های 
رسمی پليس در بازار بسيار آسان است، این اعمال توسط مجرمانی 
انجام می گيرد که خود را به لباس رسمی در آورده اند تا بتوانند در 

مشابه چنين اظهاراتی از مستشار ) . BBC(ميان مردم تفرقه بياندازند 
.  نيز می توان شنيدSteven Casteelکایی وزارت کشور عراق بنام آمری

او اظهار داشت، در چند مورد جزئی که ما تحقيق کردیم متوجه شدیم 
  ). Salihee,op.cit(که یا شایعه بوده و یا توطئه

عليرغم تمامی اینها کمتر روزنامه نگاری است که به شایعه و یا 
  . ته باشددسيسه بودن حوادث مذکور باور داش

Peter Beaumont سردبير بخش بين المللی روزنامه آبزرور اظهار داشت 
که آنچه در عراق می گذرد، در پشت یک حفاظت استثنایی انجام می 

وی به این مسئله باور دارد که شهادت گواهان آشکار و ثابت . گيرد
روایاتی که گفته می شود گروههای مرگ بهنگام حضور در . است

ا خود تجهيزاتی بسيار گرانقيمت را حمل می کنند، ماشينهای عمليات ب
). Salihee,op.cit( ميلی متری9" گلوک" و طپانچه های " الند کروزر" 

اظهار نظر مسئوالن وزارت کشور عراق مبنی بر اینکه گروههای مرگ 
آزادانه در پایتخت پرسه می زنند، درست به نظر نمی رسد، بویژه اینکه 

برق، در اواخر ماه مارس /ا از پس از دو عمليات رعد این فعاليت ه
این عمليات به مانند نقل و انتقال یک ارتش بطور . شروع گردیده است

 نفر سرباز عراقی بر سراسر شهر 40000کامل بود، بطوریکه تعداد 
 نقطه بازجوئی به مبارزه با چریکها مشغول 675مسلط شده و از خالل 

بازداشتهایی که در این عمليات ). Associated Press( و ) BBC(شدند
انجام گرفت، صدها نفر را در بر می گرفت، زیرا نيروهای دولتی خود 

بنا به گفته یکی از . بدنبال تحقيق و تعقيب و دستگيری چریکها بودند
وابسته به سنی ها در این روزها " هيئت علمای مسلمين" افراد 

  ر در جریان خانه.ته به وزارت کشوماموران مبارزه با ناآراميهای، وابس
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گردی های بغداد ، سيزده نفر را قبل از اینکه شکنجه و اعدام شوند، 
  )Daily News Gulf(دستگير کردند

باری بهر جهت، رسانه هی گروهی بجای آنکه حوادث موجود را به 
ارند، شروع به ایجاد انحراف در خبر حساب وزارت کشور و کال دولت بگذ

رسانی نمودند و بنای آنرا گذاشتند تا قتل ها را به گردن گروه 
بخصوصی بيندازند و یا آنها را به انتقام گيری و درگيریهای مذهبی و 

برای مثال خبرنگار آسوشيتدپرس ، فرانسواز کورتا . قبيله ای بکشانند
یانه، حرارت جنگ طایفه ای مجموعه قتل های انتقام جو:" می نویسد
  ." را باال ميبرد

  
نيز از جنگ و ) Newsday(بشير محمد بازی در گزارش خود برای روزنامه 

انتقام کشی طائفه ای یاد می کند و جيمز هایدر از طرف روزنامه تایمز 
حقيقت اینستکه انسان وقتی این اجساد را می :" لندن نيز می نویسد

  . انتقام می گيردبيند، دچار غليان شده ، 
همانطور که مالحظه می کنيد سمتگيری شيوه اخبار دهی دامن زدن 

روش دیگری که ما مشاهده . به انتقام کشی و تفرقه طایفه ای است
می کنيم، کوشش در جهت نسبت دادن این قتل ها به مليشيای 
شيعه بویژه سپاه بدر می باشد که موجب ایجاد رعب در سنی ها می 

 نيز چنين می BBCو برهمين منوال و هماهنگی ) Independent(گردد
بعضی تشييع کنندگان جنازه ها گفتند که افرادشان توسط :" گوید

اما مهمترین چيزی که در رسانه . ميليشيای شيعه به قتل رسيده اند
های جمعی می کوشند، تبليغ کرده و آنرا در اندیشه های مردم جا 

زارت کشور و پليس در تحت تسلط بيندازند، این است که حکومت، و
شيعيان است، که بعد نتيجه گيری می کنند که شيعيان مسئول قتل 

بر همين اساس است که مثال سمير حداد خبرنگار . ها هستند
اساس مشکالت در دست :" می نویسد" اسالم آن الین" موسسه 

خبرنگار روزنامه شيکاگو " ليز سالی" هم چنين خانم ." شيعيان است
یبون نيز می نویسد که قدرت اصلی نيروهای دولتی در دست رهبران تر

 Philadelphiaیک روزنامه نگار از طرف روزنامه . شيعه می باشد
Inqurer افراد نيروهای بدر شيعی :" نيز می نویسد" تام السيتير"  بنام

قدرت بی سابقه ای را در وزارت کشور کسب کرده اند و وزیر کشور 
  ." ئوالن سابق مجلس اعالی عراق می باشدخود، یکی از مس

  
Beaumont روزنامه نگار مجله آبزرور انگليس نيز چنين می نویسد که 

تحقيق در وضعيت قتل ها بویژه از زمانيکه شيعيان مسئوليتهای دولتی 
ریچارد " و ) Op.Cit(را بعهده گرفته اند، بسيار مشکل گردیده است 

نی ها احساس می کنند که از می نویسد که سBBCگالپين از طرف 
زمان قدرت گيری شيعيان، امنيت ندارند زیرا نيروهای آنان بر همه جا 

:" آنتونی لوید نيز ار طرف تایمز لندن می نویسد. مسلط هستند
ادعاهای تازه مبنی بر قتل سنی ها که بدون محاکمه انجام گرفته 
توسط نيروهایی بوقوع پيوسته که تحت تسلط شيعيان می 

خبرنگار آسوشيتدپرس " سنان صالح الدین" و ) Times on Line.(اشندب
این کشفيات وحشتناک قتل ها، سنی را قانع :" چنين خبر می دهد

نموده که شيعيان تسلط یافته بر وزارت کشور این تهاجم را بر عليه آنان 
باید گفت که وزیر ) Seattle Post- Intelligencer(سامان می دهند

ردی اظهار داشته که قاتالن خود را هم رنگ و هم لباس کشور در موا
افراد نيروهای دولتی در می آورند و در حقيقت لباس پليس می پوشند 
تا بدینسان چنين وانمود کنند که افراد رسمی دولت به این اعمال 
دست می زنند و بنظر می رسد اینان بخشی از نيروهای امنيتی رژیم 

م این امور تجربه و تمرین دارند و این گفته سابق می باشند که در انجا
در تعارض کامل با مجموعه ی اطالعاتی است که انتشار می یابد تا 

البته . وانمود سازد که این اعمال توسط شيعيان انجام می گيرد
ابزارهای پيچيده دیگری نيز در این زمينه همچون سرخوردگی نيروهای 

اه نمودن بکار گرفته می شود، که امنيتی و مسئله زرقاوی نيز برای گمر
  . هدف اصلی همه ی اینها دامن زدن به نفرت و اختالف مذهبی است

در حاليکه ابزارهای فراوان و به شيوه های مختلف در جهت تفسيری 
ظاهری از اوضاع موجود ، انجام گرفته می شود، هيچ حرکت جدی و 

نه بتوسط تحقيقی در جهت کشف حقيقی قتل ها، نه بتوسط دولت و 
  .نيروهای اشغالگر انجام نمی گيرد

  
  بخش دوم 

  
عمليات کشتار جمعی که از مرکزیتی برنامه ریزی شده و گروههای 
مرگ هر از چند روزی به شهرها و شهرک ها در عراق حمله برده و به 
کشتار می پردازند، دقيقا مشابه همان اعمالی است که در گذشته در 

شاران شناخته شده انجام می گرفته کشورهای دیگر زیر نظر مست
عمليات قتل های فعلی در عراق تا حدی با ) Financial Times.(است

نيروهای ضد شورش، اداره پليس و وزارت کشور عراق هماهنگ شده 
  .که البته این نيروی اخير برای عمليات محدودی تربيت شده است

  

  ماکس فولر
  ترجمه احمد مزارعی

iraqpatrol.com  
  

   واحدهای ضد شورش پليس و گردان های در سایه-دوم بخش 
  

بحث و بررسی در مورد بعضی واحدهای دولتی و ادعاهای متعدد مبنی 
بر تجاوزات گسترده ، می تواند نقطه شروعی باشد تا ما را به سوی 

غالب اتهاماتی که ما می . یک نتيجه گيری درست و مورد توافق برساند
امشخص دارد، در این اتهامات کلی گوئی شنویم، یک جنبه عمومی و ن

هایی درباره نيروهای پليس، نيروهای امنيتی، گارد ملی و یا نيروهای 
ضد شورش توسط مطبوعات انتشار می یابد، که در غالب این اتهامات 
و ادعاها به موضوع مشخصی اشاره نمی شود، اما در این ميان 

مطرح است " ن گرگ هاگردا" اتهامات معين و مشخصی دقيقا در مورد 
اولين مورد مشخص و اتهام . که مثال فالن عمليات را انجام داده است

متنی "  بتوسط آقای 2005 مارس 16صریح در مورد این گردان بتاریخ 
دست به اعمال " گردان گرگ ها" در بغداد مبنی بر اینکه ) 1"(ضاری

و بطور وی مشخصا . قتل ، شکنجه، ربودن و دستگيری افراد می زند
گردان گرگ " روشن اظهار داشت که در درون وزارت کشور گروهی بنام 

وجود دارند که بنا به دلخواه خود دست به قتل و شکنجه افراد می " ها
  ) Islam Online.( زند

  
خبرنگار مجله " هنا عالم" چند روز پس از پخش خبر فوق، خانم 

)Ridder Knight ( و شيوه های "  هاگردان گرگ" مقاله ای در افشای
ظالمانه و ضد انسانی که به آن دست می زنند و هم چنين در افشای 

و اینکه " ابوالوليد" رهبری این گردان که شخصی است بنام تشکيالتی 
این رهبر شيعی می باشد و حيات و ممات خود را در راه دین و مذهب 

وليد می قرار داده است، منتشر نمود، سپس همين خبرنگار از قول ابوال
عراق که سنی می باشند را به " هئيت علمای مسلمانان :" آورد که 

مثابه کافر می شناسد و اتهامات آنان مبتنی بر قتل و کشتار بيگناهان 
  .را بی اساس می داند

  
که گردان گرگ ها تشکيالتی است که در : مقاله در ادامه می افزاید

 بوجود آمده 2004بر سال اساس ایده شخص ابوالوليد بوده و در ماه اکت
، این تشکيالت با کمک آمریکائيها آموزش دیده و دست به عمليات 
مختلفی زده که شروع آن در منطقه موصل و تقریبا دو ماه پس از 

ابوالوليد توضيح می دهد که خود بانی برنامهء . تمرینات بوده است
الل پيشبرد در خ. بوده است" تبهکااران در چنگ عدالت" تلویزیونی بنام 

کارشان آنان تبهکاران را دستگير و شکنجه کرده و آنان به جنایات خود 
اما ) AP.(اعترافاتی که موی را بر اندام سيخ می کند. اعتراف کرده اند

ميان این گروههای وابسته به وزارت کشور نيز فرق های اساسی وجود 
 وقت دارد، گروه ضربتی پليس ابتدا بتوسط فالح نقيب وزیر کشور

. تاسيس شد و بسياری را باور بر این است که این گروه وابسته به 
  National Review Online.سيا می باشند

  
رهبری آنان نيز توسط یک افسر در زمان صدام کوشيد با کمک 
آمریکائيها کودتائی را بر عليه صدام رهبری کند که با شکست روبرو 

يت دارند از مليت ها و غالب کسانيکه در گردان گرگ ها فعال. شد
در ) Washington Post. (مذاهب و گروههای مختلف تشکيل شده اند

صورتيکه غالب افراد این گردان زیر نظر مجرب ترین فرماندهان ضد 
شورش آمریکائی تربيت شده و رهبری می شوند، اینان از ابتدای 
فعاليت خود با کمک نيروهای آمریکائی دست به عملياتی مشترک و 

  ) Reuters, National Review Online.(خفيانه زدندم
  

در اینجا باید از یک شخصيت محوری که در تشکيل و سازماندهی 
. نيروهای ضد شورش نقش مهمی را داشته بنام جيمز استيل یاد کنيم

وی کار خود را ابتدا در ویتنام شروع نمود و پس از کسب تجربياتی به 
يز در جریان جنگ داخلی این کشور به ال سالوادور رفته و در آنجا ن
جيمز استيل در ال سالوادور توانست با . تجربياتی فراوانی دست یافت

تشکيل گروههای کوچک مرگ و آموزش آنان تجربيات زیادی که وی به 
آنها مباهات می کند، بدست آورد، این گروههای توانستند زیر نظر جيمز 

) ال سالوادور(ای این کشور از عمليات را بر ضد چریک ه% 60استيل 
البته باید گفت که در اساس زیر نظر مستشاران آمریکائی . پيش ببرند

در . کار می کردند اعترافات زیادی در مورد شکنجه افراد اقرار کرده اند
 جنگ ال Manwaring( اینجا آمریکائيها نخواسته اند وارد جزئيات شوند 

  ) 8- 308 صفحه 1988سالوادور 
ی دیگری که یکی از قدیمی ترین مستشاران آمریکائی در وزارت آمریکائ

. کشور عراق است، جيمزاستيل را در برنامه هایش همراهی می کند
وی اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در عراق و کشتارها را به سخره 
می گيرد و باور دارد که اینها شایعات دروغ و دسيسه های مخالفان 

کاستيل نيز تجربيات خود را . ستيل نام دارداین شخص استيو کا. است
 در کشورهای آمریکای التين در زمينه مبارزه با مواد مخدر کسب کرده،

            بویژه وی با اسکوبار که یکی از بارون های بزرگ آمریکای التين و 
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در همين دوره . کلمبيایی است، مبارزات فراوانی داشته است 
وی با دولت های پرو و بوليوی نيز برای سرکوبی مخالفان 

در حاليکه کاستيل با ). Maas Op Cit.(همکاری داشته است
و در مبارزه با اسکوبار ) DEA(هئيت مبارزه با مواد مخدر 

و ) CIA(مشغول بوده است، عمليات مشترک دیگری نيز با 
)DEA (نيتی دیگر پيش می برده و نيروهای دلتا و نيروهای ام

سنترا " این عمليات با منتهای مخفی کاری تحت عنوان . است
  . انجام می گرفته است) Spec War Net Marihemp"(اسپایک

  
متاسفانه باید گفت که عمليات فوق ناروشن مانده و در 
ایستگاه اصلی آن در کلمبيا که مرکز اصلی باندهای توزیع مواد 

اگر کسی بخواهد . ر دست نيستمخدر است اطالعاتی د
ائتالف ( اطالعات کامل را در این مورد کسب کند باید به کتاب 

این کتاب توسط . مراجعه نماید) Dark Allian Ceظلمانی 
 San Jose Mercury Newsانتشارات مرکوری نيوز در سان خوزه 

  .به چاپ رسيده است
نهایت بطور خالصه می توان گفت که عملکرد مجموعه فوق در 

شناخته ) Los Pepes(که با نام " گروه مرگ" منجر به تشکيل 
این گروه پيش درآمد سازمان مخوف . می شد، منجر گردید

را با خود حمل می کرد و ) Auc(دیگری در کلمبيا بود که نام 
موارد نقض حقوق بشر در کلمبيا را به % 80مسئوليت بيش از 

ط با طبقه هشتم این سازمان مخوف در ارتبا. گردن داشت
سفارت آمریکا در بوگوتا، پایتخت کلمبيا بود که در عين حال 
هسته مرکزی و طراح اصلی همه عملياتی بود که در کلمبيا 

  ) Cocaine.org , Cannabis(انجام می گرفت
با این توضيحات باید گفت که وجود امروزه کاستيل در مرکز 

د و نمی تواند با وزارت کشور عراق معنای ویژه ای پيدا می کن
  .قتل های گسترده و بی پروای عراق امروز بی رابطه باشد

  
مثال روشنی در این زمينه می توان به ابتدای کودتا در کشور 
اندونزی اشاره کرد که دولت آمریکا نام هزاران نفر از اعضای 
حزب کمونيست در اختيار ارتش گذاشت تا آنان را سر به نيست 

آمریکائی در کشورهای مختلف همچون گروههای مرگ . کنند
 Oc.(ویتنام ، گواتماال، ال سالوادور، با گستردگی عمل کردند

Weekly (  
در گواتماال ليست فراوانی از افرادی که می بایست کششته 

 The.(شوند در اختيار گروههای مرگ قرار می گرفت
Consortium (  

 نظر در ال سالوادور بعضی از اعضای گروههای مرگ که زیر
مستشاران آمریکایی کار می کردند، اعترافات زیادی در مورد 

در اینجا آمریکائيها نخواسته اند . شکنجه افراد انجام داده اند
اگر کسانی ) Covert Action Quarterly(وارد جزئيات شوند 

مایل باشند تا در این مورد به تفصيل و جزئيات اطالع حاصل 
، به کتاب رالف مک کبهی  پی برندCIAکنند و به عملکرد 

)Serendipity (مراجعه نمایند.  
  

عمليات کشتار جمعی که از مرکزیتی برنامه ریزی شده و 
گروههای مرگ هر از چند روزی به شهرها و شهرک ها در 
عراق حمله برده و به کشتار می پردازند، دقيقا مشابه همان 
اعمالی است که در گذشته در کشورهای دیگر زیر نظر 

 Financial.(تشاران شناخته شده انجام می گرفته استمس
Times ( عمليات قتل های فعلی در عراق تا حدی با نيروهای

ضد شورش ،اداره پليس و وزارت کشور عراق هماهنگ شده 
که البته این نيروی اخير برای عمليات محدودی تربيت شده 

برای تسهيل در کار، ) US Departement of Defence.(است
اکز پليس ضد شورش به پایگاه لجيستکی، ارتباطات و مر

  ) Defend America(کامپيوتری تبدیل شده است 

قابل ذکر است که در اندونزی هم گروههای مرگ دقيقا شبکه 
 ,Rulers of The World.(ای این چنينی بوجود آورده بودند

Pilger, The New(  
  

گردان  6 پليس ضد شورش عراق دارای 2005در شروع سال 
منظم بود که سپس گردان پلنگان و گرگان به آنها نيز ملحق 

قابل ذکر است که یکی از فرماندهان پليس ) UNAMI.(شدند
اداره ضد شورش بنام رشيد خلفی بود که با وی با احتياط 
برخورد می شد زیرا وی در زمان صدام در یک ليست اطالعاتی 

  .کار می کرده است
  

باید گفت که گرچه بسياری آنان را در مورد گردان گرگ ها 
مستقل می شمارند ولی آنان زیر نظر وزارت کشور و اداره 

  .پليس ضد شورش قرار دارند
عليرغم اینکه مدت زمانی است اتهامات کشتار جمعی 

نسبت می دهند، اما من " گردان گرگ ها"بيگناهان را به 
 وزرات نتوانسته ام هنوز گزارش روشنی در مورد رابطه آنها با

روزنامه نگاران به این . کشور و پليس ضد شورش پيدا کنم
؛ اما "پليس ضد شورش" بسنده می کنند که اشاره کنند گروه

مشخص نمی کنند که کدام یکی؟ زیرا در عراق گروههای ضد 
مسئله بسيار پيچيده و . شورشی متعددی عمل می کنند

ز کارگران ترسناک بنظر می آید، بویژه از هنگاميکه ده نفر ا
ساختمانی را یافتند که در حاليکه خفه شده بودند، در عقب 

 San Diego. ( یک وانت متعلق به پليس رها گشته بودند
Union Tribune(  

بنظر می رسد این اولين موردی است که نيروهای پليس اتهام 
باید گفت که در این . می نماید" گردان گرگ ها" را متوجه گروه 
ربانيان که خود را شبيه مرده در آورده و موفق به حادثه یکی از ق

گردان " فرار شده بود، توانست شهادت دهد که گروه مزبور 
از این اطالعات چنين می توان فهميد که . بوده است" گرگ ها

افراد دستگير شده ابتدا به مرکز پليس در ميدان نسور می برند 
 Knight(و سپس در مرحله بعدی به آن شکل خفه می شوند

Ridder ( همچنين خبرنگار روزنامه آبزرور نيز بنام بيومونت گزارش
یک مرکز تحقيقات در ميدان " گردان گرگ ها" می دهد که 

  Op Cit.نسور را در اختيار دارند
در واقع باید گفت که کل اداره پليس و تحقيقات بطور کامل با 

 این دست ماموران آمریکایی و انگليسی در عراق بوجود آمده،
دو کشور تز روزهای اول اشغال اقدام به تاسيس پليس تازه 

اما ما شک داریم که این ) Detroit Free Press(عراق نمودند 
 یک مامور عاليرتبه CIAزیرا . اتفاق پس از اشغال افتاده باشد

 1980عراقی بنام ژنرال محمود شهوانی که از اواخر سال های 
ره آینده اطالعات عراق را مامور می شود تا اداCIAاز طرف 

شهوانی، . عراق است" اطالعات ملی" بسازد، وی اکنون مدیر 
 هستند که در CIAفليح و ثابت همگی ماموران عاليرتبه 

.  کوشيدند کودتائی را بر عليه صدام رهبری کنند80سالهای 
اینان در مراحل بعدی مامورانی را از سازمانها احزاب و گروههای 

زب الدعوه، مجلس اعلی، دو حزب جبهه مختلف همچون ح
ميهنی کردستان عراق و حزب دمکرات کردستان عراق ، کنگره 

ماموریت همه .  در آورندCIAملی و گروه وفاق ملی به خدمت 
اینان این است تا معلوماتی را جمع آوری کنند تا بتوانند در 

  Detroit Free Press , Op.Cit.خدمت عمليات در آیند
  

  ...ادامه دارد                                  
  
   
 
  


