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بسوی اتحاد چپ ها در آلمان   
 

حزب " کنگره های 2007 ماه مه 19در روز شنبه 
آلترنايتو انتخاباتی کار و عدالت "و "  چپ آلمان
نتايج نظرخواهی از اعضای خود " اجتماعی

. م کردندپيرامون وحدت اين دو جريان چپ را اعال
 18 ماه مارس تا 30در اين نظرخواهی حزبی که از 

 57829 نفر از 47741ماه مه جريان داشت، 
 درصد شرکت کردند و 82.9عضوحزب چپ يعنی 

 درصد آنها به وحدت اين دو جريان رأی مثبت 96.9
آلترناتيو انتخاباتی "  هزار عضو 10از ميان . دادند

رصد در اين  د50نزديک " کار و عدالت اجتماعی
 درصد به اتحاد رأی 83نظرسنجی شرکت کردند و 

به اين ترتيب راه برای ايجاد حزب واحد . مثبت دادند
حزب جديد در کنگره ی . چپ در آلمان هموار گشت

 ژوئن برگزار خواهد شد، ايجاد 16مشترک که در 
  . می گردد
در آلمان هنوز رسمأ تشکيل " حزب چپ ها"هر چند 

از هم اکنون اين حزب ساختار نشده است، اما 
سياسی آلمان و نقش احزاب اين کشور را به حرکت 

 هزار 70حزب جديد با نزديک به . در آورده است
عضو سومين حزب بزرگ آلمان به لحاط تعداد 

 درصد آراء در 8کسب بيش از . اعضاء خواهد بود
ايالت برمن و حضور در پارلمان ايالتی در استان 

برای اولين بار، باعث شده که های غربی آلمان 
ديگر احزاب حضور حزب جديد را بسيار جدی تلقی 

در سال آينده در بسياری از ايالت های آلمان . کنند
انتخابات ايالتی صورت می گيرد و اين امکان که 
حزب جديد بتواند در پاره ای از اين انتخابات از 

 درصدی برای حضور در پارلمان های 5مرز 
در اين صورت وزن و . ر کند وجود داردايالتی عبو

. نقش چپ ها در سياست آلمان گسترده تر خواهد شد
هم اکنون فراکسيون حزبی اين دو جريان در پارلمان 

 نماينده، چهارمين 50سراسری آلمان با بيش از 
  .فراکسيون حزبی است

 ژوئن، 16اتحاد جديد وقتی که در کنگره ايجاد در 
ی آن است که چپ های شرق رسميت يابد، به معنا

آلمان که در حزب سوسياليسم دمکراتيک متشکل 
هستند و چپ های غرب آلمان يعنی جدا شده گان از 
حزب سوسيال دمکرات آلمان، چپ های اتحاديه 
های کارگری و روشنفکران چپ که تاکنون 
بصورت مستقل فعاليت می کردند،در يک حزب 

جتماعی و جديد متشکل می شوند و برای عدالت ا
عليه نئوليبراليسم حاکم بر سياست احزاب پارلمانی 

رهبران حزب . تاکنونی به مبارزه برخواهند خواست
جدبد اعالم کرده اند که برای جلوگيری از کاهش 
دستمزد ها و افزايش ساالنه دستمزد بيش از افزايش 
تورم ساالنه، برای تضمين قانونی حداقل دستمزد 

کاهش حقوق بازنشستگی؛ ها؛ برای جلوگيری از 
برای دفاع از حقوق پناهجويان،  برای مبارزه با 
بيکاری و بيکارسازی، برای افزايش نقش مردم در 
سياستگزاری های سراسری، برای لغو قوانينی که 
در چند سال اخير عليه بيکاران و وابستگان به 
سيستم تأمين اجتماعی تصويب شده، برای کاهش 

ين و افزايش ماليات ثروت های ماليات درآمدهای پائ
باال و بادآورده، و عليه تمامی مظاهر سياست های 

آن ها تأکيد کرده اند . نئوليبرالی مبارزه خواهند کرد
که در سياست خارجی از سياستی صلح جويانه دفاع 
کرده و خواهان بازگشت سربازان آلمانی از 
افغانستان هستند و تاکنون مخالفت سرسختانه ی خود 

ا سياست های جنگ طلبانه آمريکا و دنباله روی ب
دولت آلمان از اين سياست ها را به کرات اعالم 

اسکار الفونتن رهبر فراکسيونی اتحاد چپ . کرده اند
ها در پارلمان در توضيح سياست های حزب جديد 

سی سه (در پاسخ به سئوال خبرنگار مجله آلمانی 
اعی و سياست که پرسيد با تأکيد بر عدالت اجتم) رو

صلح جويانه ، حزب جديد خود را دنباله رو افکار 
ويلی برانت و اگوست ببل می داند؟ گفت ما نه تنها 
به افکار اين دو شخصيت توجه می کنيم بلکه افکار 
و نظرات رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت نيز 

  .مورد توجه ماست
حضور چپ جديد در آلمان که در حال متشکل شدن 

شار سنگينی را بر حزب سوسيال دمکرات هست، ف
حزب . "آلمان و حزب سبزها وارده آورده است

حزب "که به همراه " سوسيال دمکرات آلمان
 سال 8بسياری از قوانين نئوليبرالی را در " سبزها

گذشته به تصويب رساند و هم اکنون نيز در ائتالفی 
در دولت سهيم است، با " حزب دمکرات مسيحی"با 

 شديد شکلگيری يک جريان چپ در کنار نگرانی
برخی از نماينده گان جناح چپ .خود را دنبال می کند

اين حزب خواهان آن شده اند که سياست جديدی در 
قبال حزب چپ  اتخاذ شود و حداقل برای انتخابات 

، چشم انداز ائتالف پارلمانی در 2013پارلمانی 
حزب . سطح سراسری  در دستور قرار گيرد

ل دمکرات نه تنها نگران آنست که حزب چپ سوسيا
آرای رأی دهنده گان سنتی حزب را به خود 
اختصاص دهد بلکه نگران از دست دادن اعضای 

بسياری از اعضا و اعضای موسس . خود نيز هست
" آلترناتيو انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی" تشکل 

و رهبر . از اعضای حزب سوسيال دمکرات بوده اند
ن پارلمانی اين جريان، اسکار الفونتن سال فراکسيو

همين . ها رهبر حزب سوسيال دمکرات آلمان بود
نگرانی ها باعث شده است که اين حزب در پاره ای 

تحت . از موارد، به سياست های  سنتی خود بازگردد
همين فشار از چپ هست که رهبری حزب مسئله 
  قانونی کردن حداقل دستمزد را در دستور کاردولت
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 گزارشی از زندان رجائی شهر
 ٢٠٠٧-٢65شماره
 29/2/1385:تاريخ

شهر، زندانيان در های رسيده از زندان رجايیبنابرگزارش
  .برنداين مكان در شرايط بسيار نامناسب بهداشتی بسر می

ی منابع خبری در حالی که وجود تخت در اتاقهای به گفته
يج به شمارمی زندان جهت استفاده زندانيان، از موارد را

- ها جمعآيد، در برخی از بندهای اين زندان تمامی تخت
  . آوری شده و زندانيان کف خواب هستند

  
 متر است و با وجود 2×2.5ها دربرخی بندها ابعاد  اتاق

 تن 5 تا 4نبود فضای کافی تعداد زندانيان در هر اتاق به 
 1رسد که در واقع سهم هر زندانی از فضای اتاق حدود مي

متر مربع است، ديوارهای سرد و مرطوب اتاقها و کف 
خواب بودن زندانيان باعث شيوع بسياری از بيماريها در 

  .زندان شده است
ها با توجه به فضای موجود نامه سازمان زندانطبق آيين

 نفر در اين زندان 1122شهر ميبايستي در زندان رجايی
 5500حدود نگهداری شوند، درحالی که آمارها از وجود 

  .زندانی در اين زندان حكايت دارد
عدم رعايت اصل تفکيک جرايم ديگر معضل موجود در 
زندان رجايی شهراست که در بسياری از مواقع، زندانيان 

زندانيان . با جرايم مختلف در يک سالن نگهداری ميشوند
سياسی به دليل اعتراض به نگهداری خود در بين زندانيان 

  .اندبه اعتصاب غذا زدهعادی بارها دست 
به دليل کمبود مکان مناسب، زندانيان مبتال به بيماريهای 
روانی ، ايدز، هپاتيت و ديگر امراض عفونی در ميان 
زندانيان عادی نگهداری شده  و بسياری از زندانيان در 
طی دوران محکوميت خود به دليل همجواری با اينگونه 

  .شوندیهای مختلف مبيماران، دچار بيماری
" آننده ، توزيع گسترده ماده مخدريکی از موارد نگران

-ی منابع خبری در حال حاضر شايعاست، به گفته" کراک
بوده که " کراک"ترين ماده مخدر در زندان رجايی شهر 

تر از ها بار خطرناکبنابر نظريه پزشکی مصرف آن ده
  .هروئين است

%  60 شود آه در حال حاضر بيش ازتخمين زده مي
  .شهر به اين ماده مخدر اعتياد دارندزندانيان زندان رجايی

در بسياری از بندهای زندان، زندانيان به دليل شرايط 
نامناسب بهداشتی و عدم رعايت استانداردها، به شپش 

  .آلوده هستند
شهر تعدادی از زندانيان سياسی و امنيتی در زندان رجايی

ناصرخيراللهی، د تهرانی،امير ساران، بهروز جاوياز جمله 
اعتراضات اين .شوندنيز نگهداری می... خالدحردانی و

زندانيان به وضعيت نامساعد زندان و درخواست برای 
بهبود شرايط نيز نه تنها با پاسخی روشن از سوی 
مسئولين مواجه نشده، بلکه زندانيان معترض که بدفعات 

غذا برای بدست آوردن مطالبات خود دست به اعتصاب 
هايی همچون ممنوعيت از مالقات، اند، با محروميتزده

 محروميت از حق تماس تلفني و يا سلول انفرادی مواجه 
 .شوندمی
  

هم اکنون خالد حردانی و ناصر خيراللهی به دليل اعتصاب 
هايشان های گذشته از مالقات با خانوادهغذای خود در ماه

  .اندمحروم شده
ده حردانی هنگام مراجعه به زندان  پنج شنبه گذشته خانوا

خانواده . با ممانعت مسئولين از مالقات با وی مواجه شدند
ناصرخيراللهی نيز که از اصفهان برای مالقات با وی به 
زندان مراجعه کرده بودند، اجازه مالقات با او را بدست 

  .نياوردند
بهروز جاويد تهرانی پيش از اين به دليل آنچه درگيری با 

 روز در 15رين زندان ناميده شد، به مدت بيش از مامو
محمد نيکبخت نيز با شرايطی مشابه در . انفرادي بسر برد

  .بردزندان اصفهان، هم اکنون در انفرادی بسر می
 کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر         

....................................................... 

 ها در آلمانبسوی اتحاد چپ 

قرار داده و بر سر اين مسئله با حزب دمکرات 
  . مسيحی در دولت ائتالفی درگير شده است

از سوی ديگر گرايشات راست در آلمان با نگرانی 
شکل گيری يک چپ فعال و اپوزيسيون را دنبال می 

روزنامه های وابسته به جريانات راست، مدام . کنند
ی دروغين به درتخطئه کردن و تزريق بافته ها

هم . افکار عمومی و خوانندگان خود می کوشند
زمان با موج تبليغات مسموم؛ وکالی سازمان امنيت 
داخلی آلمان، شکايتی عليه حزب جديد به دادگاه 
ارائه داده اند که در آن جريان جديد را تشکلی 
برانداز و خارج از قانون اساسی می داند و آن را 

مه ی خود خواهان نظم متهم می کنند که در برنا
جديد سياسی و اقتصادی است و اين به معنای عدم 
پذيرش قانون اساسی است و از اين رو بايد تحت 

هم اکنون نيز بسياری از افراد و جريانات . نظر باشد
وابسته به چپ جديد تحت مراقبت های سازمان 

  .امنيت داخلی آلمان قرار دارند
به، گرايش به اما عليرغم اين فشارهای همه جان

وحدت در ميان جريانات چپ رو به گسترش است و 
عالقمندی به جريان جديد درميان کارگران، 
بيکاران، فعالين اتحاديه های کارگری و جوانان 

جريان جديد . فعال و سياسی رو به  افزايش می باشد
در ميان اتحاديه های  کارگری با سمپاتی زيادی 

 محورهای برنامه بويژه که بسياری از. روبروست
ای اتحاديه های کارگری در برنامه های سياسی و 

  .اجتماعی چپ جديد گنجانده شده است
حرکت به سوی شکل دهی به يک جريان چپ که 
گرايشات گوناگون از کمونيست ها، سوسيال 
دمکرات های چپ، فعالين اتحاديه ای و چپ های 
مستقل را در بر می گيرد، حرکتی اميد بخش در 

ان است که تأثيرات آن تنها به اين کشور محدود آلم
  .نخواهد شد
 2007 ماه مه 21ـ 1385 ارديبهشت 31

……………………………………  
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  !فرانسه يک بستر ودورؤيا
تأثيرگذاری درسايرکشورهای اروپا وديگرنقا ط 

ازهمين رونتيجه .جهان،همواره دارای اهميت بوده است
 راست و رقابت انتخاباتی اخيرفرانسه که بسود جناح

نماينده آن سارکوزی تمام شد، به مثابه چرخشی براست 
واگردقيق تر بگوئيم به راست ترموردتوجه قرارگرفته 

درواقع راست ميانه که سال ها قدرت را بدست . است
داشت اين باربا چهره ای راست ترواردميدان رقابت شد 

نسه  درصد مردم فرا85و پيروزانتخاباتی گرديد که درآن 
سرشارازپيروزی،ازاولين بوش و بلر. کرده بودندشرکت 

کسانی بودند که  باوتبريک گفتند و کاخ سفيد اعالم 
کاری بيشترو سازنده  بين  آمريکا داشت که درانتظارهم

يعنی يکی ازموادبرنامه ای سارکوزی دردوره  -  فرانسه
درهرحال همواره تحوالت .  است-رقابت انتخاباتی

 مثابه برش مناسبی برای فرانسه درمقاطع حساس به
بازبينی روندها و تحوالت جهانی وضعف ها ويا نقاط 
قوت جنبش ها ونيروهای چپ درسطح قاره مغتنم 

وازهمين رو بهره گيری ازچنين فرصت .شمرده می شود
فداران سوسياليسم ، برای  درک دقيق  طر هائی ازسوی

  تر
درنگاهی به اين برش قبل  .وضعيت دارای اهميت است

هرچيز سه مؤلفه بيش ازعوامل ديگرخود را نشان می از
 :دهد

تداوم تعرض نئوليبراليسم و جناح راست سرمايه -1
داری عليه کارگران و کليه زحمتکشان عليرغم تشديد 

  .بحران های آن
کارکرد نظام انتخاباتی معمول جوامع بورژوائی  -2

وميزان کارآئی آن در کشاندن مردم درمقياس گسترده به 
  انی و يادموکراسی پارلمانیِ  تحته رأی همگعرص

  . کنترل بورژوازی
پراکندگی نيروهای چپ ونفوذ اندک آن ها دررأی -3

 بی شک .دهندگان وبويژه درميان کارگران و زحمتکشان
ازمنظرمدافعان  بررسی ونقد جامع محورهای فوق

برابری اجتماعی وبرپاکننده گان جهانی ديگر،امر 
 می تواند بامشارکت گسترده دشواری است که تنها

مدافعان آن بويژه درخود فرانسه صورت گيرد، تا نهايتا 
. بتوان ازآن درس ها وتوشه های الزم را بر گرفت

نوشته حاضرتالش دارد تاآن جا که درگنجايش يک مقاله 
. وبضاعت نويسنده است،به گوشه هائی ازآن به پردازد
ت درحالی که بررسی دقيق ترجمع بندی تحوال

اخيردرفرانسه هم نيازمند اشراف بيشتربردقايق تحوالت 
  . وهم مشارکت گسترده ترصاحب نظران است

 درطی سال های گذشته با فروپاشی اردوگاه شرق ويکه 
تازشدن آمريکا به عنوان تنها ابرقدرت حاکم 
برجهان،بويژه با روی کارآمدن نومحافظه کاران 

عراق، تالش  ورويکرد يک جانبه گرائی  و حمله به 
زيادی توسط امپرياليسم آمريکا برای کنترل بيشتراروپا 

دراين . وتبعيت آن ازسياست های دولت آمريکا بعمل آمد
ميان با توجه به رويکرد دولت های فرانسه و آلمان 
درمورد جنگ عراق که دراساس،مقابله با يکه تازی 
ويک جانبه گرائی دولت آمريکا و تقويت مواضع 

م اروپا بشمارمی رفت،نومحافظه کاران امپرياليس

آمريکا،سخن از اروپای پيروجوان به ميان آوردند 
وکوشيدند که با تقويت کفه اروپای باصطالح جوان 
اروپای پيررا که ائتالف آلمان و فرانسه ثقل آن را 

گرچه زمين گيرشدن .تشکيل می دادمنزوی سازند
ياليسم وشکست آمريکا درعراق که لرزه به اندام  امپر

آمريکا به مثابه قدرت هژمونيک وپرمدعای سرمايه 
داری افکند ودامنه امواجش سبب منزوی شدن بيش 
ازپيش بلرمتحد وفادارآمريکا دراروپا، وکله پاشدن 

ليا وناکامی دولت های پروآمريکائی اسپانيا و ايتا
فيد گرديد،بااين همه سدرپروژه مورد نظرکاخ 

نست تاحدی ضعف ديگر،توا ازمسيرسيررويدادها
وفتوردولت آمريکا وافت شتابان سرکردگی آن را جبران 

،صرفنظرازسربلندکردن "سايررويدادها"ازميان اين .کند
رقبای جديد وتازه نفسی چون چين و هند درعرصه های 

، می توان به ...اقتصادی و روسيه ازجهت سياسی 
نخست عامل مقطعی :دوعامل هم گراکننده اشاره کرد

اننده سياست های ارتجاعی جمهوری اسالمی وبرانگيز
، که )درکنارکره شمالی(دردست يابی به سالح هسته ای

نيازاروپا به دولت آمريکا بعنوان نيروی نگاهبان نظم 
جهانی را خاطرنشان ساخت وديگری عامل اساسی تر 
تحول ساختاری مربوط به جهانی سازی نئوليبراليستی 

 دامن کشورهای که ويروس واگيرآن ازمدت ها پيش
قبال اين رويداددرآلمان صورت .اروپائی راگرفته بود

گرفته بود که نتيجه آن بقدرت رسيدن راست دموکرات 
 -  ودرنتيجه تقويت همگرائی آلمان و آمريکا-مسيحی

پيش ازآن حزب سوسيال دموکرات آلمان که . بود
دررأس قوه مجريه قرارداشت تا آنجا که توانست راه 

براليسم را هموارکرد وسپس درنيمه راه پيشروی نئولي
قدرت رابه رقيب تازه نفس خود واگذارکرد و بدترازآن 

شوم برای تاريخ سوسيال - دريک ائتالف شوم تاريخی
 بعنوان متحد جناح راست بورژوازی -دموکراسی

درتکميل وظيفه تاريخی زدودن بقايای دولت رفاه، کابينه 
 درهمکاری با مشترکی تشکيل داد تا  بقيه راه  را

وباين ترتيب ميخ تازه ای برتابوب . يکديگر به پيمايند
الگوی سوسيال .سوسيال دموکراسی کوبيده شد

دموکرات های آلمان،همان الگوی بلربود که با مصادره 
شعارهای محافظه کاران و نئوليبرال ها وبزک کردن آن 

ابات انگليس ها،توانسته بوديک دهه قبل درانتخ
پيشبردسياست های جهانی سازی ل وظيفه تقب.پيروزشود

بوسيله سوسيال دموکرات ها دربرخی نئوليبراليستی 
درشرايطی که عموما حاکميت مستقيم جناح  ، کشورها

راست بورژوازی با مقاومت گسترده کارگران 
وزحمتکشان روبرومی شد،مضمون اصلی الگوی فوق 

البته سمت گيری فرانسه دراين جهت به گونه ای . بود
متفاوت و ازطريق چرخش راست ميانه به سمت راسِت 

مضمون .افراطی وازنوع تعديل شده آن صورت می گيرد
عمده واصلی اين تحول،به نوعی پوست اندازی 
بورژوازی فرانسه درجهت انطباق با روندهای ساختاری 
. سرمايه داری درفازجهانی سازی نوليبراليستی است

ن جامعه فرانسه شتاب بخشيدن به نئوليبراليزه کرد
  وخداحافظی با بقايای دولت رفاه و افزايش قدرت رقابت 
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  !فرانسه يک بستر ودورؤيا
،  تغييرآری. فرانسه دربازارجهانی ازاهداف عمده آنست

  اما بکدام سو؟
درفرانسه تغييرودگرکونی بصورت يک امرضروری 

ومحسوس برای عموم مردم مطرح شده  
همانگونه که اشاره درنزدبورژوازی هدف عاجل .است

شد، بهبود قدرت رقابتی سرمايه داران فرانسوی 
دربازارجهانی است که با حضوررقبای تازه وسبقت 
کردن شتابان نئوليبراليزه شدن درشماری از کشورهای 

اما برای . صنعتی، باخطرنزول نسبی مواجه شده است
بخش بزرگی ازمردم فرانسه اين تغييرحاوی معنای 

د دوسال پيش آن ها به قانون اساسی حدو:ديگری است
که رسميت بخشيدن به اروپای نئوليبرال را -اروپا

سال گذشته تراکم . رأی منفی دادند-بشارت می داد
بحران،موجب انفجارخشم وشورش گسترده جوانان 
محالت حاشيه نشين شهرهای بزرگ وازجمله 
فرانسويان خارجی تبارو شورش های گسترده آنان 

ازفرانسه به جراحی وتغييرات ساختاری پس ني. گرديد
ازهردوسو احساس می گردد و کشمکش ها و بحران 
های ساليان اخيررا بايد منازعه بين اين دو رؤيای 

  .متفاوت  بشمار آورد
ازيکسو مبارزه عموما دفاعی اکثريت بزرگی ازکارگران 
وزحمتکشان وجوانان فرانسوی برای حفظ خاکريزهائی 

رهفته و بيمه های اجتماعی ويافتن  ساعت کارد35چون 
شغل و تضمين آينده است که با دفاع ازمطالبات 
آزاديخواهانه و سنت های دموکراتيک بجا مانده 

وازسوی ديگرتعرض .ه تقويت می گردازانقالب فرانس
بورژوازی فرانسه برای ارزان ترکردن نيروی کار 
وتقليل سهم آن ازارزش افزوده که اساسا درقالب 

وکاستن ) سرمايه داران( ائی چون کاهش مالياتشعاره
ازهزينه های اجتماعی دولت نظيربيمه های اجتماعی 
وشناورکردن ثبات شغلی وافزايش ساعات کاربيان می 

سياستی که دريک کالم به معنای تشديد . شود
استثماروکاستن ازساعات فراغت وسرشکن کردن بازهم 

 و کليه بيشتر هزينه های عمومی بر دوش کارگران
مزدوحقوق بگيران وکسبه و توليد کنند گان خرد 

که البته همه اين ها باالگوی  ئوسعه .است
) تاچری-ريگانی(انگليسی-نئوليبراليستی  نوع آمريکائی

وبا هدف افزايش سهم بورژوازی فرانسه دربازارجهانی 
اين مضمون آن کشمکشی است که .پی گرفته می شود

ا به کانون اصلی جدال فی سال هاست فرانسه را دراروپ
الگوی تؤسعه به شيوه –مابين دو الگوی تؤسعه 

آمريکائی والگوی تؤسعه بسود ارتقاء سطح زندگی 
مردم زحمتکش وسهيم کردن آنان ازدست آوردهای رشد 
شتابان تکنولوژی نوين در دهه های اخيروباهدف 
. گسترش ساعات فراغت کارگران، مبدل ساخته است

والت مشابه درپاره ای ازکشورهای درواقع سبقت تح
مهم وصنعتی ديگراروپاوجهان،تحت عنوان اصالحات 
اقتصادی با هدف انعطاف پذيرکردن نيروی کار،کاستن 
از هزينه های عمومی وباصطالح کوچک کردن دولت 
باحذف پاره ای ازوظايف اجتماعی آن ونيزباانتقال پاره 

شدن ای ديگر به بخش خصوصی وباين ترتيب کاالئی 

بيش ازپيش خدمات عمومی و نيازهای اجتماعی،کاستن 
ازميزان ماليات بورژوازی،درکنارعواملی چون 

توان رقابت .. ظهورقدرت اقتصادی چين و هندو
بورژوازی فرانسه وجايگاه آن را درسطح جهانی مورد 

بورژوازی فرانسه با بهره گرفتن .تهديد قرارداده است
ارت و تردستی که ازچنين وضعيتی وبابکارگيری مه

درپديده ای بنام سارکوزی سراغ دارد، تالش کرده ومی 
کند که منافع اخص خود را به عنوان منافع عموم مردم  

باين ترتيب هنرقطب مخالف نيزمی .فرانسه وانمود کند
توانست دراين امرخالصه شود که تاچه حد قادراست 
نشان دهد،که اين منافع اخص بورژوازی است که بنام 

رانسه و مردم آن سخن می گويد وچرا هيچ ربطی به ف
. منافع عمومی نداشته و دربرابرمردم فرانسه قراردارد

  .هنری که متأسفانه درسطح الزم  وجود نداشت
  مسأله آن است که بورژوازی عليرغم بهره گيری 

" وطن"ازناسيوناليسم، بويژه دردوره جهانی سازی
ه سود بيشتری می وطن او آن جاست که به سرماي.ندارد

دهد وسود بيشترآنجاست که هم منابع و هم کارارزان 
واگربورژوازی .وبدون حمايت های اجتماعی وجود دارد

فرانسه بخواهد بخشی ازسرمايه های کالن خود را 
سرمايه گذاری کند واگرقرارباشد فرانسه " وطن"در

بخش بيشتری ازسرمايه های بورژواهای ديگرکشورها 
ب کند، اين کاررا بايد  با کاستن ازسطح رابسوی خودجذ

دستمزدکارگران فرانسوی وافزايش استثمارآن،وبا 
آری اگرلعاب .شعارکاربيشرودستمزدکمتر،به پيش ببرد

های رنگين شعارهای بورژوازی فرانسه را به تراشيم 
درپشت آن به اهداف روشنی ميرسيم که مضمونش 
چيزی جزکاستن ازماليات صاحبان درآمدهای 

اال،وافکندن بارهم بيشتر بارهزينه های عمومی ب
بردوش کارگران وزحمتکشان ودرنتيجه کاستن 

  .ازدستمزد و سهم نيروی کارازارزش افزوده نيست
 دراينجا يک سؤال آزاردهنده وجود دارد که پاسخ می 

اگرمضمون اصلی اصالحات وعده داده شده جناح :طلبد
م است، راست بورژوازی فرانسه سرکيسه کردن مرد

بورژوازی چگونه می تواند درفضای آزاد انتخاباتی و 
درکشوری  که مهد دموکراسی بشمارمی رود وباچنان 
سنت های درخشان انقالبی، نظرمساعد بخش های 
مهمی از کارگران وزحمتکشانی را که قراراست 
سرکيسه شوند،بسوی خود جلب کند؟بخصوص 

سترده اگردرنظربگيريم که انتخابات اخيربا حضورگ
فرانسويان وباپيروزی جريانی همراه گرديد که 85%

سال ها درقدرت بوده والجرم خود مستقيما مسؤل 
ومسبب بسياری ازنارسائی ها وعوامل نارضايتی کنونی 

اين پديده انتحاروسپردن چاقوی سالخی .مردم است
بدست جالد را براستی چگونه بايد توضيح داد؟ بی شک 

 اگرنخواهيم پاسخ کليشه ای اين سؤال بغرنجی است که
وشعاری بدهيم،بايد گفت که پاسخ آسان و حاضروآماده 

نکات زيرهم نه بقصد پاسخ . ای برای آن وجودندارد
  .قطعی،بلکه پيش ازآن  راهی برای يافتن پاسخ  است

قبل ازهرپاسخ مشخص به سؤال فوق بايد بعنوان مقدمه 
 ای ضروری برآن اشاره کنم که بی شک هيچ وقت

  ،زمين ... )رياست جمهوری و پارلمان( سنگرانتخابات
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  !فرانسه يک بستر ودورؤيا
. اصلی بازی برای چپ و نيروهای راديکال نبوده ونيست

چپ تنها . چرا که پيروزاين ميدان ازقبل تعيين شده است
ميدان مبارزات اجتماعی و -می تواند درميدان اصلی خود

  ساط رسمی ميزند طبقاتی که نبض آن عموما بيرون از ب
حتابايد اضافه کنيم که چپ تنها با تکيه برآن . بدرخشد

می تواند درميدان انتخابات پارلمانی وغيرپارلمانیِ تحت 
کنترل بورژوازی، بسود اهداف خود وزحمتکشان 

بااين وجود طرح حقيقت فوق نافی ضرورت . شرکت کند
بررسی مشخص داليل پيروزی بورژوازی راست فرانسه 

  : نيست
ضرورت تغيير را توانست اوال شعارراست جناح 
 و خود را تنهانيروی قادربه آن معرفی کند و  مصادره

يعنی به بيالن - ثانيا با انتقادبه سياست های راست حاکم
 خود را به عنوان اپوزيسيون آن جا -کارتاکنونی خود

واين البته اوج شيادی و فريبکاری بورژوازی را (بزند
ثالثا با دادن شعارهای انحرافی وبا و )نشان می دهد

رنگ ولعاب اغفال کننده،نظيرگسترش توان رقابتی 
فرانسه و دامنه اشتغال ازطريق جذب وگسترش سرمايه 
گذاری وياصدورکاال و نيزشعارهای انحرافی هم چون 

که گويا فرصت -افزايش امنيت و مقابله با خطر مهاجرين
 به - می ربايندهای اشتغال را ازچنگ کارگران فرانسوی
با دادن چنين .برنامه خود ظاهری فريبنده بدهد

شعارهائی بود که سارکوزی توانست بخش مهمی ازآراء 
هم درمرحله نخست وهم درمرحله (راست افراطی را

بسوی خودجلب کند،تا جائی که  لوپن مدعی شد )دوم
  !.حريف، شعارهای  اورا دزديده است
ی وعوامل پايه ای  عوامل فوق درکنارانحصاررسانه ا

ترمربوط به بسترعمومی پيشروی نئوليبراليزم درگستره 
جهانی ونيزضعف وجود بديل متقابل ازجانب 
  .  ديگر،توضيح دهنده علل کلی پيروزی جناح راست است

بنظرميرسد رازاصلی تعرض وپيروزی جناح راست 
بورژوازی فرانسه را بايد در بهره گيری تردستانه 

عيت فرانسه دربازاررقابت جهانی وپی ازشعارتقويت موق
شعاری که برواقعيت .آمدهای ادعائی مترتب برآن ديد

هائی هم چون افول سهم فرانسه دررقابت های جهانی 
وگران ترشدن توليدات آن درمقايسه با سايرکشورها 
ونيزتکيه برعقل سليم که شاهد نتايج وخيم چنين رقابتی 

ع بورژوازی درواق.بروضعيت خود است، استواراست
فرانسه دشواری ها وتهديدهای برآمده ازروند جهانی 
سازی بشيوه نئوليبراليستی ورقابت کالن سرمايه داران 
بايکديگر برسطح زندگی مردم ومقابله بشيوه 
نئوليبراليستی با آن را،يعنی نتيجه عملکردخود 
را،وسيله ای برای اقناع وتمکين افکارعمومی 

تابان تردرهمان فرانسويان برای پيشروی ش
بديهی است درچنين شرايطی مقابله .مسيرقرارداده است

با استراتژی جهانی سرمايه داری،متقابال نيازمند يک 
استراتژی جهانی بديل هست که بدليل عدم بلوغ آن کفه 

بااين همه .توازن قوا بسود بورژوازی بهم می خورد
تأکيد براهميت يک استراتژی جهانی برای مقابله با 

وليبراليسم به معنای کم اهميت انگاشتن نبردها و نئ
برعکس .سنگربندی های دفاعی دراين يا آن کشورنيست

قرائنی وجود دارد که درفرانسه بدليل وجود شکاف 
عميق اجتماعی وصف آرائی های برآمده ازآن که نتايج 

 درصد نيزمؤيد آن است، 46- 54رسمی انتخابات با نسبت
ن نخستين گام های سياست انتظارمی رودبااجرائی شد

های ضدکارگری وضد تضمين های اجتماعی،موج 
همانطورکه .جديدی ازمقاومت کارگران وجوانان برپاشود

اولين موج اين مقاومت درپی اعالم پيروزی سارکوزی 
گرچه بورژوازی . خود را نشان داد

راقاپيده اماهنوزآن را بگردن گربه )وزنگوله(طوق
دن سياست های جناح راست بااجرائی ش.نيفکنده است

بورژوازی،هيچ اطمينانی نيست که درصحنه واقعی 
جامعه،جای اکثريت و اقليت شکننده رسمی 

گرچه بورژوازی راست همواره .وکنونی،جابجا نشود
چماق اکثريت قانونی را برخ مردم ومعترضين خواهد 

، اما اين ادعا تغييری )وشايد هم خواهد کوبيد(کشيد
ی دهد که نبض زندگی دربيرون دراين واقعيت نم

ازپارلمان و نهادهای رسمی ودرخيابان ها ومحالت می 
درفرانسه زندگی رسمی وقانونی بازندگی واقعی .زند

ردوشقگی شده ودربرابرهم قراگرفته واجتماعی دوچا
اگرمضمون اصلی سياست های بورژوازی سرکيسه  .اند

کردن مردم است،که هست،واگرمردم بيرون ازدنيای 
ررمزورازو پرپيچ وخم ادعاهای رسمی،نه باچهره پ

بزک کرده پشت تلويزيون ها وتاالرهای سخنرانی،بلکه 
بادندان های تيزونيش های سمی نئوليبراليسم مواجه می 
شوند، پس می توان نتيجه گرفت که فتح سنگر حقوقی 
هنوزبه معنای فتح سنگرهای حقيقی درخيابان ها و 

عليرغم ادعای بورژوازی .کارخانه ها  ومحالت نيست
که نتيجه انتخابات را ختم مبارزه اعالم کرده است، نه 
فقط  نبرد هنوز به پايان نرسيده است، بلکه شايد بتوان 

  . ادعا کرد که نبردواقعی تازه شروع شده است
اماباتکيه برکدام داليل می توان گفت که نبردهنوزبه 

  : پايان نرسيده است؟
وازی راست بخش قابل توجهی می دانيم که بورژ-الف

ازآراء بدست آمده را مديون رأی کارگران و زحمتکشان 
اين بخش ازکارگران و زحمتکشان  که درشرايط . است

آزاد رأی به اردوی دشمن خود داده اند،بعيد است که با 
علم به اين که دارند به دشمن خود رأی می دهند به آن 

ه آن ها به نوعی پس می توان پذيرفت ک. رأی داده باشند
دچار پندارهم ذات گرائی شده و براين باوربوده اند که 

يعنی همان -بااين اقدام خود دارند ازمنافع عمومی خود
بنابراين می توان . دفاع می کنند-ادعای بورژوازی 

انتظارداشت که بخش هائی ازاين جمعيت باشروع 
اقدامات دولت و مشاهده نتايج عملی وعده های داده 

، ارپندارگرائی خود بيرون آمده وباترک اردوی شده
  .نئوليبرال ها،به اردوی متقابل به پيوندند

نمی توان فراموش کرد که عليرغم پيروزی -ب
،جامعه فرانسه ) والبته درعين شکننده بودن آن(راست

  بطوربالفعل دچارشکاف بزرگی است که اکثريت مهمی 
ن ازکارگران وروشنفکران ودانشجويان وجوانا

عاصی،يعنی بخش مهمی ازجمعيت آن که ازقضا 
بطورنسبی متشکل تر،آگاه تر ورزمنده تروحامل سنت 

  های انقالبی فرانسه هستند می توانند خواب خوش 
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  !فرانسه يک بستر ودورؤيا
بورژوازی دراعالم پايان مبارزه را به کابوسی تلخ تبديل 

بی شک بورژوازی جهانی ونئوليبراليسم بسادگی .کنند
اما .سنگرمهم بدست آمده درفرانسه را رهانخواهند کرد

جاده هم باندازه ای که آن ها ادعامی کند 
اين که سارکوزی پس ازپيروزی خود اعالم .هموارنيست

می کند که او رئيس جمهورهمه مردم فرانسه است، نمی 
گرچه وی نهايت .تواند شکاف فوق را پوشيده نگهدارد

 اين شکاف وبريدن سربا تردستی خود را برای پوشاندن
  .پنبه بکارخواهدگرفت

عامل سوم درارزيابی فوق را وضعيت خودويژه ای -ج
تشکيل می دهد که شکل گذاربه فازنئوليبراليسم 

درشماری از کشورهای .درفرانسه بخود گرفته است
سرمايه داری طبقه بورژوازی ناچارگرديده که  زدودن 

موکرات ها به بقايای دولت رفاه  را توسط سوسيال د
نمونه آلمان که درآن نسبت به فرانسه تشکل .پيش برد

های کارگری سازمان يافته تروالبته بهمان نسبت 
بوروکراتيزه شده تری وجود دارد، بهراه وجوديک حزب 
سوسيال دموکرات براست چرخيده ای که نفوذ زيادی بر 
تشکل های کارگری دارد،تاحدودی طی کردن 

درمقايسه با فرانسه -دن اين کشورمسيرنئوليبراليزه ش
ازاين روشاهد هستيم که دراين .  آسان ترکرده است-را

گونه کشورها، زدودن بقايای دست آوردهای دولت رفاه 
وورود به فازجهانی سازی نئوليبراليستی با مقاومت ها 

اما طی همين فرايند . و تنش های کمتری همراه است
يکی : ددرفرانسه به نحوديگری صورت می گير

ازويژگی های کنونی تحوالت فرانسه آنست که 
بورژوازی راست برآن شده تا خود رأسا اين وظيفه 

باين اعتبارمی .تاريخی پوست اندازی را به پيش برد
توان مدعی شد که عليرغم شکست انتخاباتی کمپ 

مرکب از مخالفين ولرم (مخالفينِ تحوالت نئوليبراليستی
وه وآهنگ اين سياست است که انتقادشان معطوف به شي

، قرارگرفتن )تاکليت آن، و تا مخالفين راديکال
بورژوازی با چهره اصلی و روتوش نشده دربرابرمردم 
را بايد بعنوان عاملی مثبت درشفاف شدن صفوف 
مبارزه وراديکاليزه شدن جنبش مقاومت عليه جهانی 

همراه شدن .سازی نئوليبراليستی درفرانسه  بشمارآورد
د سياست های فالکت آفرين باحضورمستقيم خود پيشبر

بورژوازی راست درصحنه سياست،همانطورکه نمونه 
محافظه کاران انگلستان نشان داد،هيچ وقت برای اين 

اين که سوسيال . بورژوازی خوش يمن نبوده است
نتوانست با ) حزب سوسياليست(دموکراسی فرانسه

ژوازی چهره ای بقدرکافی رضايت بخش برای طبقه بور
وقادربه پيشبردوظايف موردانتظارآن، وارد صحنه 
رقابت بشود را، بايد به دليل وجود مقاومت گسترده 
اکثريت بزرگی ازکارگران واليه های پائين وجنبش های 
اجتماعی ازيکسو و خطرازهم پاشيدن پايگاه توده ای 
اين حزب ازسوی ديگردانست،که خود امتيازی است 

ازاين روآسيب پذيری که .سهبرای جنبش مردمی فران
درآلمان بدليل بوروکراتيزه شدن بيشترتشکل های توده 

طبقاتی ونفوذ سوسيال دمکراسی براين بوروکراسی -ای
دربرابر جنبش مقاومت عليه سياست های جهانی سازی 

نئوليبراليستی وجود دارد، درفرانسه گذاربه دوران پس 
قاومت ازدست آوردهای دولت رفاه را با دشواری وم

  .بيشتر مواجه ساخته است
اين ويژگی درفرانسه را می توان درنقش بيشترجنبش 
های اجتماعی و خيابانی وبيرون ازمجاری رسمی و 

نقشی که موجب .تشکل های بوروکراتيزه شده دانست
می شود تا کمتربه بايد و نبايدهای نظم رسمی وحقوقی 

تمکين گردن بنهد واين آمادگی را داشته باشد که بجای 
کردن به قاعده بازی بورژوازی، قاعده بازی را خود را 

  .وارد ميدان عمل کند
  چالش های چپ فرانسه

وقتی اززدن نبض جنبش ها واعتراضات درخيابان 
ها،کارخانه ها وحومه های شهر به موازات روند رسمی 
و جاری در کانال ها و سازوکارهای تحت کنترل 

بايد فراموش کنيم که بورژوازی سخن به ميان می آيد،ن
اين پديده  دوگانگی بصورتی ديگردرمورد رابطه 
نيروهای چپ واين جنبش ها نيزکمابيش صادق 

چپ های سنتی و شناسنامه داروچپ هائی که :است
بيشتربا ايدئولوژی ونظرات راديکال خودشناخته می 
شوند تا با پايگاه اجتماعی وپيوندعميقشان با جنبش 

و شکاف بين چپ واين جنبش های نوين،وجودگسست 
واقعيت تلخی است که . ها را به نمايش می گذارند

متأسفانه جريانات با نام ونشان چپ ويا جريانات 
راديکال چپ درفرانسه نتوانسته اند خود رابا تحوالت 

ازجمله تغييروتحوالت نيروی -طبقاتی واجتماعی
کاروگسترش حوزه های مبارزه به عرصه ها و به ميان 

.  های جديد اجتماعی دردودهه اخيرهماهنگ کننداليه
همانطورکه قبالهم اشاره شد ضرورت نوسازی و 

گسست فوق .تغييربرای همه جريانات مطرح شده است
  :را می توان بطورخالصه درسه عرصه مشاهده کرد

درنديدن تحوالت ساختاری نيروهای کاروطبقه -الف
 های برطبق اين تحوالت نقش روبه افزون بخش.کارگر

نوينی ازطبقه کارگرومزدوحقوق بگير درکنارکاسته 
شدن ازاهميت بخش های سنتی وقديمی آن،گسترش 

وتغييرات حاصل شده ...کارگران موقت وغيررسمی و
دراشکال سازمان يابی وعمل اجتماعی،  جملگی باعث 
شده است که پايگاه اجتماعی چپ ها هم چون چرم 

هابيش ازپيش ساغری خشکيده وخشکيده ترشود و آن 
  .ازآن جا رانده و ازاين جا مانده گردند

 درندادن اهميت الزم به جنبش های اجتماعی چون -ب
  زنان وجوانان ومحيط زيست وضدجهانی سازی 

ومهاجرين وايفاء نقش فعال تربرای صلح وعليه جنگ 
  ...افروزی امپرياليستی و

عدم انطباق مشی وساختار خود با الزامات مبارزه -ج
 جهانی سازی نئوليبراليستی وبی توجهی به تدوين عليه

   جهانی درانطباق باآن وازجمله  -يک استراتژی اروپائی 
گسترش همبستگی منطقه ای و جهانی بعنوان يکی 
ازملزومات اصلی مبارزه عليه نئوليبراليسم وجهانی 

نبايد فراموش کرد که درشرايط .سازی سرمايه دارانه
يبراليستی،نمی توان با تکيه جهانی سازی شتابان نئول

صرف بريک استراتژی بومی ودرسطح ملی به مقابله 
  . مؤثر با آن پرداخت
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  !فرانسه يک بستر ودورؤيا
درهرحال اگرآن ها می توانستند برگسست های خود 
نسبت به جنبش هائی که نبض آن بيرون ازپارلمان وهم 
چنين بيرون ازتشکل های سنتی آنان می زند،فائق آيند 
وبه بخش ارگانيک ورزمنده ای از آن ها تبديل 
شوند،واگرمی توانستند باترميم گسست های موجود 
ودرنظرگرفتن وجه پلوراليستی جنبش های نوين،به 
اقدام واتحادعمل مشترک دربرابربورژوازی مبادرت 

و اگردارای يک استراتژی جهانی وهماهنگ  ورزند،
کده جهانی شده باکارگران ومزدوحقوق بگيران اين ده

بودند،بی شک می توانستند نقشی به مراتب 
مؤثرترازحال درفضای موجود فرانسه داشته 

همانطورکه قبال هم اشاره شدنبايد فراموش کرد .باشند
که چپ اگردرميدان اصلی مبارزه خود،يعنی صحنه 
مبارزه طبقاتی گسترده وهم اکنون موجود حضورنداشته 

اعی خود پيوندهای باشد واگرنتواند با پايگاه اجتم
گسترده وارگانيک داشته باشد،هرگزنخواهد توانست 
درصحنه های فرعی نظيرانتخابات پارلمانی 

تنها درچنين .هم،حضورمؤثروکارسازی داشته باشد
شرايطی است که می توان ازفرصت های انتخاباتی برای 
افشاء تاکتيک ها و برنامه های بورژوازی سود جست 

وازی پارلمان و انتخابات آزاد را به واجازه نداد که بورژ
. ابزاری برای سيادت و اثبات مشروعيت خود تبديل کند

واجازه نداد که نه فقط جناح راست بورژوازی بلکه 
جناح چپ آن نيزبه توهم پراکنی حول آن  درميان 

  .  کارگران بپردازد
*****  

دريک جمع بندی فشرده می توان گفت که 
سه، دربرابرآلترناتيو جناح راست، درکازارانتخاباتی فران

نه فقط جناح باصطالح چپ بورژوازی فاقد بديل 
مشخص بود که البته باتوجه به بحران  سوسيال 
دموکراسی وماهيت اين جريان امرغيرطبيعی 
نيست،بلکه جناح  چپ ومدافع سوسياليسم نيز فاقد آن 

البته بديل بورژوائی نه فقط درحوزه نظِربرنامه .بود
که هم چنين درحوزه عمل برنامه ای وازهمين ای،بل
ونه فقط بطورکلی بلکه بطورمشخص درهرحوزه .امروز

.  طبقاتی-وعرصه ای ازحوزه ها وعرصه های اجتماعی
هم شکل گيری آلترناتيونهائی وهم برآمد چپ معطوف به 
جنبش های اجتماعی وطبقاتی تنها می توانند ازدل 

 دراين جا و آن جا و بيشمارخرده آلترناتيوهای توده ای
درشرايطی که .ازدل مبارزات ومطالبات آنان سربرکشند

جهانی همه عرصه -نظام بورژوازی درمرحله انحصاری
های زندگی را تحت سيطره شبکه های خود گرفته وهمه 
مناسبات اجتماعی را به کاالتبديل کرده ومی کند،والجرم 
ع مبارزه عليه سلطه سرمايه را دراشکال بسيارمتنو

درهمه سطوح زندگی جاری ساخته است،بدون گسترش 
شبکه های مبارزاتی متقابل ازکارخانه ها ومحيط های 
بالواسطه استثماری به همه سطوح زندگی اجتماعی 
وبرپاکردن بديل درهرحوزه وعرصه ای،نمی توان بديل 

بديل های شبکه وار درعرصه .نهائی را برپاداشت
ردگی جنسی زنان و تخريب محيط زيست،دربرابرشيوع ب

کودکان ،عليه بردگی نوين درحوزه کارمزدوری 

وکارکودکان،ودربرابرهمه انواع تشکل های 
بوروکراتيک و تحت کنترل بورژوازی،درکارخانه ها و 
محالت،درآموزش وپرورش،درشبکه های اطالع رسانی 
مستقل وتوده ای و ده ها وصدها عرصه ديگر،ودريک 

ی واقتصادی و فرهنگی کالم درهمه حوزه های سياس
درهمه سطوح آن ... وزيست محيطی و

بديل هائی که ياخته ها ومصالح واقعی .درهرحدممکن
امروزه بدون و جود .يک بديل کالن را فراهم می آورند 

چنين بديل هائی، بديل هائی که ازشعارجهانی 
ديگرممکن است سرچشمه می گيرد، استثمارشوندگان، 

اوردهای تاکنونی خود قادرنيستند نه فقط اردست
دربرابرتعرض سرمايه داری دفاع کنند بلکه قادرنيستند 

برافراشتن .به دست آوردهای جديد وبا ثبات دست پيداکند
سنگردربرابر سنگر و خشت دربرابرخشت،باهدف 
ِ بديل ها،دربرابربديل وبديل های  برافراشتن بديل
بورژوائی ازسطح خرد تاکالن، ازکارخانه ومدرسه 

 ودرهرگوشه ای که مبارزه عليه سرمايه داری ومحله
جاری است،تا سطح ملی وجهانی، ضرورت خويش را 
ازاين واقعيت سترگ زمان ما می گيرد که بدون 
برافراشتن بديل های متقابل وکشاندن مبارزه به همه 
عرصه های اجتماعی ديگر نمی توان با مبارزه ازدرون 

ست آورد قابل سازوکارهای سيستم  سرمايه داری، به د
خصلت .توجهی دست يافت وآن راتثبيت شده انگاشت

گسترش انگلوارسرمايه داری،بسط نفوذآن تادرونی 
ترين وجوه همه مناسبات انسانی، واسيرکردن همه 

،واستثمارجسم  توليد کنند گان و مزدوحقوق بگيران
هرگوشه ای  وجان زن و کودک و همه بشريت و در

ونی کردن سلطه خود ازاين جهان،ودريک کالم در
درحوزه های اقتصادی و سياسی و فرهنگی ودرهمه 
سطوح اجتماعی،به موازات بحران همه جانبه آن، 
نيازودرعين حال امکان بديل سازی درهرسطحی برای 
خروج از چنبره سيطره آن وتحميل مطالبات انسانی 
توسط نيروی گسترده مزدوحقوق بگيران و بيکاران را 

داشتن چنين .ائی ضروری می سازدعليه نظام بورژو
نگاهی به بديل درعين حال ضرورت خويش را ازاين 
واقعيت تجربه شده می گيرد،که تمامی نهادها و تشکل 
ها ونهادهاو شبکه های تحت کنترل بورژوازی ومبتنی 
بر سازوکارها وسلسه مراتب بورژوائی، قادرنيست که 

  ند وحتا خويشتن را ازتاروپود سيطره بورژوازی آزاد ک
ديگر قادر نيست که مطالبات حداقل خود را به 

درغياب چنين بديل هائی است که .بورژوازی تحميل نمايد
بورژوازی دراوج بحران های خودساخته قادراست 
و تعرضات وتهاجمات تازه ای را  به نيروی کار

زحمت،برای بازپس گيری دست آوردهای قرن بيستم 
امروزه چپ .به عمل آوردوتبديل جهان به بربريت نوين 

ديگرمثل گذشته قادرنيست به عنوان مثال هم چون زمان 
جنبش مقاومت دربرابرفاشيسم، ويا با تکيه صرف 
برتشکل های سنتی ودربرگيرنده بخش کوچکی ازطبقه 

اين .کارگرکه درزمان خود نقش مهمی داشتند،عروج کند
چپ درفضای جديد تنها می تواند درميان جنبش های 

اعی وفعال شدن در عرصه های نوين وبه مراتب اجتم
  چپ بايد درهرحوزه .گسترده ترمبارزات طبقاتی به بالد
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  !فرانسه يک بستر ودورؤيا
 سياسی نه فقط -اقتصادی-ای ازحوزه اجتماعی

درنظر،بلکه هم چنين درعمل ودرتعامل باجنبش ها و 
درهرحدی که ممکن است حضوربهم رسانيده و به 

برپاکردن .لترناتيومتقابل ياری رساندساختن وارائه آ
آلترناتيو درهرسطح وحوزه ای به معنای اعمال 
اقتدارمتقابل توده ای و به منازعه طلبيدن بورژوازی 

گسترش مبارزه به سطوح ياخته .درآن حوزه هاست
ای،به موازات ابعادکالن ودرترکيب باآن هم ضرورت و 

 بی ود را نه فقط مديون بسطهم ممکن پذيربودن خ
مبارزه طبقاتی به همه حوزه های مناسبات سابقه 
بشرامروزی است،بلکه هم چنين مديون دست  وقلمرو

آوردهای بشرامروزی وآگاهی انتشاريافته جهانی 
تحقق بخشيدن به انديشه رهائی بخش خود گردانی .است

و خود حکومتی نيروی کاروزحمت امروزه بيش 
ی، زمينه ازهرزمانی از حيات  بشروحيات بورژواز

پس کندن سنگر .عينی  ومناسب تری دارد
دربرابرسنگرنمی تواند فقط يک رؤيای زيبای آسمانی 

  .باشد
 همانطورکه ما به جنبشِ جنبش ها،يعنی کليتی بعنوان 
يک جنبش مثکثروپلوراليستی نيازمنديم،هم چنين به 

آلترناتيونهائی . آلترناتيِوآلترناتيوها نيزنيازمنديم
رمايه داری،دريک صبح فرخنده وآفتابی دربرابرنظام س

وازمغزچند تئوريسين خوش فکربيرون نخواهد 
بلکه ازدل برافراشتن سنگرها وخرده بديل هائی .تراويد

که ازهمين امروزبرپامی شوندو درمتن جنبش های 
طبقاتی و اجتماعی درهرحوزه ای می جوشند ومی 

  .توانند بجوشند، سربرخواهد آورد
2007    -05-16-27-02-86  

........................................................  

  خبر فوری
  2اطالعيه شماره 

   
   .شماره حساب اعالم شده مسدود است

  
از واريز کردن کمکهای مالی خود به شماره 
حساب سيبا بانک ملی شعبه نمکی سنندج 

  . خودداری کنيد 010110435009
کالت پيش آمده به اطالع می رساند به دليل مش

از واريز کردن کمکهای مالی خود به شماره 
حساب ذکر شده در اطالعيه قبلی خودداری کنيد 
چون به دست کارگران نخواهد رسيد بنابراين ار 
همه ی کارگران و فعالين کارگری خواسته می 
شود کمکهای خود را از طريق دوستانی که می 

                                                              .  شناسند به دست کارگران سنندج برسانند

های  در سال رئيس جمهور آمريکا(، آيزنهاور  ها بعد سال
مهمترين منطقه «آن منطقه را ) ١٩۵٢ – ١٩۶٠

گيلبرت اچکار نيز که  .اعالم کرد» استراتژيکی جهان
يک دانشمند محققی است، در کتاب اخير خود معتقد است 

درهای باز نفت نقش تعيين کننده در استراتژی  که سياست
دولت : کند می ای جهانی آمريکا بازی بزرگ و پروژه

که جنگ ) پدر(جورج بوش نيز مثل دولت جورج بوش 
 پياده ١٩٩٠ـ١٩٩١عراق در  اول خليج فارس را عليه

. های نفتی وابسته است ساخت، به طور کامل به فراملی
ترديد البی نفت يک نقش کليدی در فورمولبندی  بدون

بازی کرده  سياست خارجی آمريکا در نيم قرن گذشته
  ]. ١٢ [است 

  کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری
  

22/2/86  
........................................................................ 

* ديدگاه *  
ی آمريکا در خاورميانه  جنگ منابع، پروژه

 موقعيت اسرائيل و
دکتر يوسف پارسا بناب 

   واشنگتن ـ
 
 
  
  
  
  

  
ی آمريکا  موقعيت اسرائيل در پروژه- بخش دوم

  خاورميانه برای

از  درگيری آمريکا حليلی بدون ترديد نقطه آغازين هر ت
. د منابع نفتی در آن منطقه باشدبايد وجو در خاورميانه

گذشته از  بندی نوام چامسکی در چهل سال شايد جمع
از جنگ دوم جهانی به «: ها در اين مورد باشد بهترين آن

خاورميانه يک اصل در نظام  اين سو، منابع انرژی
، محسوب )که آمريکا در راس آن قرار دارد(جهانی 

شکافی امور  کالبداين امريک عنصربنيادين دروشود می
امور جاری در  سياست آمريکا در مورد. المللی است بين

تواند مورد  خاورميانه بدون درنظر گرفتن اين اصل نمی
هژمونی «او در کتاب اخير خود  .[١٠] تفهيم واقع شود

 ، وزارت امورخارجه١٩۴۵در «: دوباره گفت» يا بقاء
آمريکا منابع انرژی عربستان سعودی را منبع عظيم 

در تاريخ  ت استراتژيک و يکی از جوايز عادیقدر
ترين  جهان، توصيف کرده و منطقه خليج فارس را غنی

گذاری خارجی،  سرمايه ی جايزه اقتصادی در حيطه
  ]11. [محسوب داشت
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ی آمريکا در خاورميانه  جنگ منابع، پروژه
  موقعيت اسرائيل و

 رقبا و چالشگرانش چند و چون برخوردهای آمريکا به
مثل اتحاد (» جنگ سرد«ی  پنجاه و شش ساله ی در دوره

عروج  های آزاديبخش ملی و جماهير شوروی، جنبش
) های رفاه سوسيال دموکراسی در اروپای آتالنتيک دولت

جنگ «ی بعد از  خيالی در دوره و با دشمنان واقعی و يا
مثل بنيادگرائی اسالمی،  (١٩٩١ – ٢٠٠٧» سرد

بدون توجه به . . .) کشورهای گردنکش و  ،«ريسمترو«
نفتی يک  اين نکته اساسی که کنترل بالمنازع بر منابع

عامل تعيين کننده در سياست جهانی آمريکا است، 
تبيين و مورد ارزيابی مناسب و  توانند به روشنی قابل نمی

 ثبات«ی  در ادبيات سياسی، واژه .معقول قرار گيرند
هيئت حاکمه آمريکا به معنی اين است برای » ائی منطقه

آمريکا قابل دسترسی  ی که خاورميانه بايد برای سيطره
های خاورميانه  دولت» جنگ سرد«ی  در دوره. باشد
  دسترسی را برای آمريکا مقدور  بايستی اين می

 ها خط اگر بعضی از سران آن دولت. ساختند و ميسر می
را به » ثبات منطقه«قرمز را رعايت نکرده و 

طلبانه  استقالل انداخته و يا احيانا تمايالت» مخاطره«
ی  کردند، آمريکا بالفاصله به بهانه مردم خود را بيان می

و جلوگيری از نفوذ کمونيسم و شوروی » ثبات» استقرار
در عراق   و١٩۵٣در ايران (از طريق کودتاهای خونين 

وز و تجا) ١٩۵٨در لبنان (، اشتعال جنگ داخلی )١٩۶٣
آن ) ١٩۵۶سوئز در مصر  جنگ(نظامی غيرمستقيم 

امروز . ساخت دولت را سرنگون، ضعيف و يا مطيع می
و » معتدل«مردان آمريکا از کشورهای  وقتی که دولت

 برند در خاورميانه اسم می» تندرو«های  يا دولت
و يا کشورهائی که » مطيع«منظورشان کشورهای 

در نيمه دوم  .باشد پذيرند، می آمريکا را نمی» اطاعت«
ی اوجگيری  در بحبوحه (١٩۶٠ی   و دهه١٩۵٠ی  دهه

) » بلوک شرق«و » غرب بلوک«بين » جنگ سرد«
در خاورميانه » سرکش«و » تندرو«تعداد کشورهای 

هيئت حاکمه آمريکا از اسرائيل که تا آن  .افزايش يافت
کرد  شد، استقبال محسوب می» بلوک غرب«زمان متحد 

در خاورميانه » اسرائيل بزرگ« سياست که با گسترش
جهت حفظ و گسترش  آمريکا در» متحد«به عنوان تنها 

منافع آمريکا در صحنه سياسی و نظامی خاورميانه وارد 
آن تاريخ به بعد موقعيت اسرائيل به تدريج  از. عمل گردد

پيدا  در پروژه آمريکا در خاورميانه نقش کليدی
 جمال عبدالناصر ،١٩۵٠ی  در اواسط دهه].13]کر

» بلوک غرب«دولتمردان  رئيس جمهور مصر از نظر
بالفاصله . اعالم شد» غيرمتعهد«و » تندرو«يک عنصر 
تجاوز نظامی و برپائی جنگ سوئز در اکتبر  اسرائيل با
چون  . تالش کرد که دولت ناصر را نابود سازد١٩۵۶

که به حمايت از ) انگلستان و فرانسه(متحدين آمريکا 
سرتاسری در مصر دست  ئيل به يک حمله نظامیاسرا

زده بودند، نتوانستند ناصر را سرنگون سازند، طبيعتا 
ناصر در بخش بزرگی از جهان سوم به سمبل  ی پديده

بعد از   . تبديل گشت١٩۵۶ ـ ١٩۶٧های  استقالل در سال
ی  پايان جنگ سوئز و ملی شدن کانال سوئز، پديده

 و اتحاد کشورهای عربی استقالل ی ناصريسم و پروژه
تحت رهبری مصر که پيوسته قلب و مرکز تمدن جهان 

گشت، به يک مانع و ستون مقاومت  محسوب می عرب
زمان بعد  بزرگ در مقابل سياست آمريکا که هدفش آن

در ) انگلستان و فرانسه(از تضعيف متحدين خود 
آن منطقه بود، تبديل  خاورميانه تسلط بر منابع نفتی

 آمريکا به تدريج در باتالق ١٩۶٠ی  ن در دههچو. گشت
يعنی (توانست اين مانع  فرورفته و عمال نمی جنگ ويتنام

خود بردارد  را از جلوی پای) ناسيوناليسم جهان عرب
در نتيجه اين وظيفه را به اسرائيل که تا آن زمان به 

اش عمدتا حفظ منافع  علت وجودی عنوان ژاندارم منطقه
شايان توجه است . ه بود، محول ساختغرب در خاورميان

تا زمانی که اسرائيل در خدمت منافع انگلستان و  که
ملی شدن کانال  جنگ سوئز در جهت ممانعت از(فرانسه 

کرد، آمريکا چندان رغبيتی به  عمل می) ١٩۵۶سوئز در 
به طوری . داد از آن کشور نشان نمی حمايت همه جانبه

به   آيزنهاور نه تنهاکه دولت اسرائيل تحت فشار دولت
 پايان بخشيد ١٩۵۶جنگ و تجاوز عليه مصر در سال 

ای نوارغزه و شبه  شده بلکه مجبور شد که مناطق اشغال
ای سينا را که در جن سوئز تسخير کرده بود، به  جزيره
ولی بعد از ريزش و افول قدرقدرتی و . بازگرداند مصر

انسه در انگلستان و فر های امپرياليستی موقعيت دولت
ها در جنگ سوئز و  خاورميانه به ويژه بعد از شکست آن

آمريکا به عنوان يک قدرت متفوق امپرياليستی در  ظهور
اسرائيلی را به  آن منطقه، هيئت حاکمه آمريکا دولت

قابل اعتماد خود در خاورميانه انتخاب » متحد«عنوان 
آن کشور عالمت چراغ سبز را داد که  کرده و به رهبران

ی ژوئن  ا تجاوز نظامی به مصر و جنگ شش روزهب
اين دفعه به نفع آمريکا دولت ناصر را سرنگون و  ١٩۶٧

اين که قادر نشد  اين جنگ با. يا به کلی تضعيف سازد
دولت ناصر را به طور کلی نابود سازد ولی در عرض 

اسرائيلی توانستند کليه نواحی کرانه  شش روز نيروهای
اردن،  يخی اورشليم را از کشورغربی منجمله شهر تار
ای سينا را از کشور مصر و  نوارغزه و شبه جزيره

به تصرف نظامی خود  ارتفاعات و جوالن را از سوريه
در آورده و با اخراج و کوچاندن نزديک به يک ميليون 

شهرها و روستاهای نواحی، اشغال شده  فلسطينی از
ی  پديده دولت ناصر را به کلی تضعيف ساخته و به عمر

به ) ١٩۵۶ – ١٩۶٧(ناصريسم که نزديک به يک دهه 
مانعی بزرگ در مقابل  عنوان يک ستون محکم مقاومت

 آن بخش از جهان بود، پايان گسترش نفوذ آمريکا در
 آن زمان به بعد رابطه آمريکا با اسرائيل از.] 14[ بخشن

معنی که تا آن  بدين. دستخوش يک تحول کيفی گشت
های  منافع دولت» محافظ«و يا » متحد«زمان، اسرائيل 
ولی بعد از . انگلستان و فرانسه، بود غربی به ويژه

 ی ژوئن پيروزی نظامی اسرائيل در جنگ شش روزه
، هيأت حاکمه آمريکا در کليت خود اسرائيل را به ١٩۶٧
پذيرفته و به حمايت از  خود» متحد استراتژيکی«عنوان 

 به بخشی از سياست سياست خارجی اسرائيل که در واقع
بعد از . آمريکا در خاورميانه تبديل شد، برخاست خارجی
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ی آمريکا در خاورميانه  جنگ منابع، پروژه
  موقعيت اسرائيل و

رياست  ، زمانی که ريچارد نيکسون به١٩۶٨سال 
جمهوری آمريکا انتخاب شد، موقعيت اسرائيل برای 

» تأمين ثبات«جهت  در» متحد«آمريکا به عنوان يک 
محرز ) قيد و شرط به نفت خاورميانه داشتن دسترسی بی(

، اسرائيل مقام نيروئی »دکترين نيکسون» در متن. گشت
منافع  را که امنيت و ثبات خاورميانه را در خدمت به

روشن است که اين مقام به . آمريکا حفظ کند، کسب کرد
يک سو از ظهور و رشد  اسرائيل وظيفه داد که از

کند و از  بخش در خاورميانه جلوگيری یهای رهائ جنبش
امر ممانعت از نفوذ شوروی در  سوی ديگر در

بدين طريق، . خاورميانه در خدمت آمريکا قرار گيرد
با » اسرائيل بزرگ«ائی اسرائيل در ايجاد  منطقه منافع

هژمونی نفتی در  سياست خارجی آمريکا که هدفش ايجاد
  .]15[خاورميانه بود، گره تاريخی خورد

عبدالکريم قاسم ) ١٩۵٨(لبنان  گرا چپ در نيروهای ملی 
ها در  و ناصريست) ١٩۶٣(و طرفدارانش در عراق 

گره «تنها قربانيان اين ) ١٩۶٧(سوريه  مصر و
آمريکا بعد  اسرائيل با حمايت و عنايت .نبودند» تاريخی

نيروهای » اخته کردن«از نابودی، تضعيف و يا 
جهت سرکوب جنبش فلسطين  الذکر توجه خود را در فوق

يافت،  داشت رشد می) ١٩۶٨ – ١٩٧٣(که در اين دوره 
 الکرامه که نيروهای ١٩۶٨در جنگ  .معطوف ساخت

 فلسطين و اردنی از تهاجم نظامی اسرائيل به طور
ها به وارثين  مؤثری جلوگيری کردند، فلسطينی
واقع اين  در. ناسيوناليسم راديکال عرب تبديل شدند

را که از عمر ) ساف(مان آزاديبخش فلسطين جنگ، ساز
گذشت، به يک سازمان وسيع  می تأسيس آن فقط پنج سال

نيز که برای رهائی » ساف«ولی . ای مبدل ساخت توده
ی  بازوی گسترده(از يوغ استعمار صهيونيسم  فلسطين

کرد،  می تالش) امپرياليسم آمريکا در خاورميانه
در نتيجه . گشت ته میبايست نابود و يا تضعيف و اخ می

سپتامبر «جانبه آمريکا برنامه  اسرائيل با حمايت همه
  وقتی که به١٩٧٠در سپتامبر سال . را تدارک ديد» سياه

ها و  اصطالح جنگ داخلی در اردن بين فلسطينی
و هنری  نيروهای نظامی ملک حسين در گرفت، نيکسون

با ) »دکترين نيکسون«آرشيتکت چهارچوب (کيسنجر 
يک تالقی بين ابر  م اين که آن جنگ در واقعاعال
های جهانی است، ناوگان آمريکائی را در دريای  قدرت

  ].١۶[حالت آماده باش در آوردند  مديترانه به

ساف  حسين و برعليه اسرائيل با تمام قوا به حمايت ملک 
وارد عمل گشته و با تهديد نظامی از کمک جنگی سوريه 

ناصر نيز که هنوز . کرد گيریو عراق به نفع ساف جلو
کشيد، نتوانست   رنج می١٩۶٧از پی آمدهای جنگ ژوئن 

حتی خود ياسرعرفات . ها بکند به فلسطينی کمک مؤثری
خواستش  نيز معتقد به مداخله کشورهای عربی نبود و

سازمان الفتح که بزرگترين . فقط آزادی فلسطين بود

 اعتقاد شد، هميشه باين می سازمان درون ساف محسوب
بود که وحدت اعراب از طريق آزادی فلسطين ميسر 

تر در داخل ساف  های راديکال ولی سازمان .خواهد گشت
ی  جبهه و) به رهبری جورج حبش(ی خلق  مثل جبهه

که اجزاء ) به رهبری نايف حواتمه(دموکراتيک خلق 
دادند، برخالف  می کوچکتر درون ساف را تشکيل

 که آزادی فلسطين از طريق رهبران الفتح برآن بودند
عرفات و . عمل به خود خواهد پوشيد وحدت اعراب جامه

 ديگر رهبران الفتح با تأکيد روی يک هدف معين ولی
ها  محدود ـ استقالل فلسطين ـ راضی نبودند که فلسطينی

کشورهای عربی مثل  نقش انقالبيون اجتماعی را در
 ساف به موقعيت الفتح که در درون .اردن، بازی کنند

اش نقش رهبری داشت، در جريان  و پيشينه خاطر بزرگی
به  های متعلق  زمانی که چريک١٩٧٠نيمه اول سال 

جبهه خلق فلسطين هواپيماهای کشورهای غربی و 
اردن منفجر  های اسرائيل را ربوده و در فرودگاه

ساختند، با مشکلی روبرو شده و نتيجتا اعتبار ساف  می
ها بهای  به هر رو فلسطينی. تروبرگش نيز با ريزش

که  بدين معنی. گزافی را به راديکاليسم خود پرداختند
سپتامبر « (١٩٧٠بهررو سال «وقتی حاکميت سياسی 

ناسيوناليسم راديکال عرب  شاهد شکست سياسی) »سياه
و جنگ (بود، بدين معنی که آن هدف سياسی که در حمله 

ائيل  برای آمريکا و اسر١٩۶٧) ی ژوئن روزه شش
) »سپتامبر سياه» در(بدست نيامده بود، بعد از سه سال 

ی آن سرکوب بخش راديکال جنبش  الزمه. بدست آمد
  .توانسته بود ائی بود که توده

موقتا هم که شده پيروزی نظامی آمريکا و اسرائيل را در 
، ١٩٧٠» سپتامبر سياه«در . الکرامه خنثی سازد نبرد

بريل و  آن)  موسادو» سياه«با کمک (ارتش اردن 
به شکرانه (های مسلح  نيروئی را که فلسطينی

. خود غرق ساخت ساخته بودند، در خون) نبودالکرامه
 سالی است که در آن آخرين وارث ١٩٧٠در نتيجه سال 

  )18.[کن گشت ناليسم راديکال عرب ريشهناسيو ی و ثمره

ای  آغاز پروسه «سپتامبر سياه«ی  در واقع فاجعه «  
که در (بخش ملی  های رهائی که در طول آن جنبشاست 

سوم به تدريج بعد از برگزاری  کشورهای مختلف جهان
 شروع ١٩۵۵در اندونزی در سال » کنفرانس باندونگ«

کرده و به يک ستون مقاومت بزرگ در مقابل  به رشد
بعد از  يکی) نظام جهانی سرمايه تبديل گشته بودند

  .ته و يا اخته گشتندديگری شکست خورده، تضعيف ياف
  »بقيه دار« 

  ٢٠٠٧ مارچ ٣١واشگتن، 

چهت دستيابی به پانوشته ها به سايت  اينترنتی راه کارگر 
  /de.rahekargar.www://http :          مراجعه کنيد

........................................................  
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 صورت عدم تحقق مطالباتدر 
  آنند پرستاران تحصن مي

 
  

ها  پرستاران از آمبود نيرو در بيمارستان«-سرمايه
) روز پرستار(اند و اگر مطالباتشان تا اول خرداد خسته

  ».ها ادامه خواهد داشت تحقق نيابد، تحصن
پرستار در حالي اين را  مقام خانهء محمد نظري، قائم

خميني روز دوشنبه  گويد آه پرستاران بيمارستان امام مي
در حياط اين بيمارستان تحصن آردند و روزهاي گذشته 
نيز پرستاران شهرهاي ديگري همچون اصفهان 

ي براي درخواست مطالباتشان آغاز هايي اعتراض حرآت
اگر مسووالن تا روز «به گفتهء نظري، . اند آرده

پرستار، اول خردادماه بخشي از مطالبات پرستاران را 
فضاي آنوني  ».ها تجمع خواهند آرد برآورده نكنند، آن

اين بيمارستان . عادي نيست) ره(بيمارستان امام خميني 
 16ت و پراستارانش با آمبود نيروي پرستار مواجه اس

  .آاري اجباري دارند  ساعت اضافه18تا 
هاي بيمارستان امام  نظري آه سرپرستار يكي از بخش

است، يكي از داليل تحصن پرستاران را ) ره(خميني 
آند آه شان پرستاري را زير سوال  اي عنوان مي حادثه

دو هفتهء پيش همراه يكي از بيماران، دو «: برده است
ه شدت آتك زد و نگهباني هم در اين حادثه پرستار را ب

حاال فضاي پرستاري اين بيمارستان . مسووليتي نپذيرفت
همچنين به گفتهء او آمك بهياران در اين . ».متشنج است

ترين آارها از جمله  بيمارستان حضور ندارند و ابتدايي
  .دهند ها را پرستاران انجام مي تعويض ملحفه

 خميني در تحصن آرام خود پرستاران بيمارستان امام
آه شغل  اين. برخي ديگر از مطالباتشان را بيان آردند

ها  آن.پرستاري را جزو مشاغل سخت محسوب آنند
  .شان ناراضي بودند همچنين از تحقق نيافتن حقوق

 80وزير قول داده آه «:گويد نظري در اين باره مي
 شود اما هنوز هزار تومان به حقوق پرستاران اضافه مي

همچنين او از دو برابر . از اين افزايش خبري نيست
 هزار 16شدن حق شيفت يعني از هشت هزار تومان به 

تومان خبر داده بود آه هر چند اين هم محقق نشده، اما 
  »آيا اين وعده در شان پرستاران است؟

 رابط بهداشتي از مراآز 110همچنين صبح ديروز، 
تاري جمع شدند و درماني در ساختمان مرآزي نظام پرس

  .مشكالتشان را بازگو آردند
  روزنامه سرمايه  : رفته از بر گ

 ١٣٨۶/٠٢/٢۶  
.............................................                   

  بدحجابی  آخرين گزارش ازادامه مبارزه با
  :گزارش روزنامه اعتماد        

 زن بد حجاب در پروازهای ۵٠از مسافرت  «
  ».لی و خارجی جلوگيری شدداخ

  
 زن بدحجاب در پروازهاي داخلي 50از مسافرت «

چند روز پيش بود که » .شد و خارجي جلوگيري
احمدي مقدم دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از 

ميزان برخورد با شهروندان خبر داد و  پايين بودن
طرح معروف به برخورد با بدحجابي را طرح 

در راستاي «.  دانستامنيت اجتماعي افزايش
اجراي طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي سطح 

 نفر از اين 135هزار و 17اخالقي جامعه  امنيت
 افراد با ارشاد و تذکر پليس فرودگاه هاي کشور

  »مواجه شدند
البته اين برخوردها به تذکر ختم نشده است؛ 

بدحجاب با برخورد انتظامي و   نفر از زنان850«
 مورد پرونده 130ي روبه رو شدند و اخذ تعهد کتب
شايد احمدي مقدم که در » .شده است هم تشکيل

جمع خبرنگاران از طرح امنيت اجتماعي دفاع مي 
حتي گفت اين برخوردها ظرف چند روز  کرد و

 گذشته کم شده، از بسياري آمارها خبر نداشته؛
 مرد دستگير و به دادسرا 50 زن و 80تعداد »

که   خانم بدحجاب50مسافرت اعزام شدند و از 
شوؤن اسالمي را رعايت نکرده بودند در 

» .آمد پروازهاي داخلي و خارجي ممانعت به عمل
البته سردار محمود بت شکن هم اين آمار و ارقام 

راستاي تدابير  در«را اين طور ارائه مي کند؛ 
فرمانده نيروي انتظامي درباره تامين و ارتقاي 

جامعه، پليس فرودگاه هم  قيامنيت اجتماعي و اخال
از ابتداي اجراي طرح همزمان با ساير قسمت هاي 

 »اقداماتي را در اين مورد انجام داد مختلف ناجا
 

جلساتي را  در فرودگاه هاي کشور«وي مي گويد؛ 
به منظور آموزش و توجيه پرسنل نسوان با هدف 

ارائه ندادن  تأکيد بر رعايت شوؤن اسالمي و
ت به افراد هنجارشکن در سطح سرويس و تسهيال

  ».داديم فرودگاه هاي کشور انجام
واقعه کشف تخلف در فرودگاه به همين جا ختم 

انتظامي فرودگاه هاي کشور  ماموران«نمي شود؛ 
 بطري مشروب الکلي، تعداد زيادي ادوات 63تعداد 
 دستگاه رسيور ماهواره از 14قمار و  و آالت

ن رابطه پرونده مسافران کشف کردند که در اي
متهمان تشکيل و به مقام قضائي فرستاده  براي

   »شده است
..................................................  
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نامه مجعی از 
 کودکان افغان

  به دولت ايران

  

  
  

  
  

درست است که ما مهاجر افغانی هستيم ولی * 
بود که ما در اينجا  اگرکشور افغانستان خوب می

ها استفاده  حاال شما نبايد از ما بچه. يمماند نمی
ما کودکان . ترها را بيرون کنيد کنيد تا بزرگ

حق داريم درس بخوانيم و جای مناسب برای 
  .زندگی و غذای مناسب داشته باشيم

  !سالم
اميدواريم که حال شما خوب باشد و همانند ما 

يا شايد . کودکان افغانی غمگين و ناراحت نباشيد
  .شما مهم نيست که چرا غمگين هستيماصال برای 

های افغانی در  ايد که بچه شما قانونی گذاشته
های خودگردان  های ايرانی و حتی مدرسه مدرسه

های ما فشار  افغانی درس نخوانند و به خانواده
چرا . کنيد تا ما از کشور شما برويم زيادی وارد می

 در گذاريد ما توانيم درس بخوانيم، چرا شما نمی نمی
خواهيم که حق ما  ما از شما می. ايران زندگی کنيم

ما کودک هستيم و همه . را از بزرگان جدا کنيد
کودکان دنيا حق دارند تحصيل کنند و درس بخوانند 

درست است که ما کارت نداريم . تا به جايی برسند
برای چه . اما گناهی انجام نداديم يا نکرديم

وند با ترس و ر ها وقتی به خيابان می افغانی
ها آدم  مگر افغانی. هايشان برگردند قايمکی به خانه

هاست که درس  يا انسان نيستند پس حق افغانی
شما . ها بگذرد بخوانند و با خيال راحت از خيابان

های ايرانی  های افغانی مثل بچه نبايد از ما بچه
پول، کارت يا هيچ چيز ديگر بخواهيد، چون ما اين 

زده  چون ما مهاجر و جنگ. مچيزها را نداري
ما دوست داريم درس بخوانيم که به يک . هستيم

جايی برسيم و به کشور ايران و افغانستان کمک 
سواد بمانيم و  آيا شما دوست داريد که ما بی. کنيم

تا شب در خيابان برادرهايمان کار کنند تا هزار 
تومان پول دربياورند؟ آيا شما دوست داريد به شما 

های افغانی   داده نشود چون به ما بچهاهميت
های شما  دهيد؟ آيا دوست داريد بچه اهميت نمی

. درس نخوانند و تا شب در خيابان سرگردان باشند
اگر کودکان شما مثل ما آواره بودند شما چه 

کرديد؟ آقای وزير آموزش و پرورش مگر شما  می
بينيد که درس چقدر خوب  ايد، نمی درس نخوانده

گناه ما . درس بخوانيمگذاريد ما  س چرا نمیاست، پ
چه هست که کشورمان آباد نيست و 

جمهورمان به فکر کشور ما نيست اگر ما به  رييس
شويم و در زمستان از  افغانستان برويم بدبخت می

گناه ما چيست که . ميريم سرما و گرسنگی می
. اند ترهامان از کشور خود به کشور شما آمده بزرگ
تو کشورشان بدبختی . ها هم تقصير ندارندالبته آن

بود و اگر به ايران نيامده بودند شايد االن ما اينجا 
. آب و غذا و زير جنگ بوديم بدبخت و بی. نبوديم

خود شما ما را به کشور . زير گلوله و قحطی بوديم
هاست اينجا در ايران کار  ايد و ما سال خود راه داده

های شما  وی ساختمانبا زحمت، پدر ما ر. کنيم می
کنند و مادرمان در خانه برای مردم شما  کار می

با اين . کنند کنند و قند خورد می سبزی پاک می
گويند افغانی و افغانی اينجا  حال، همه به ما می

حاال با اين پول که در . برای ايران يک فحش است
افغانستان هيچ ارزش ندارد، چطور برگرديم وقتی 

ما چطور . پدر مادر آنجا کار ندارد. ای نداريم خانه
از دولت ايران و : پرسم از شما می. برگرديم

يونيسف و از افغانستان و آمريکا و طالبان که ما 
درست است که ما . را از کشور خود آواره کرده

مهاجر افغانی هستيم ولی اگر کشور افغانستان 
حاال شما . مانديم بود که ما در اينجا نمی خوب می

ترها را  ها استفاده کنيد تا بزرگ يد از ما بچهنبا
ما کودکان حق داريم درس بخوانيم و . بيرون کنيد

جای مناسب برای زندگی و غذای مناسب داشته 
چون همه کودکان دنيا حق دارند همه . باشيم

امکانات را داشته باشند و ما که کودک جنگ و 
ها به ما  مهاجر هستيم بايد کشورها و سازمان

ديگر عرضی نداريم و در آخر از شما . ک کنندکم
کنيم که بر ما کودکان  دولت ايران خواهش می

  . افغانی اجازه درس خواندن را بدهيد
  

 جمعی از کودکان مهاجر افغانستان در
  

  "جمعيت تالش برای جهانی شايسته کودکان"
  ١٣٨۶ ارديبهشت 22
  سايت کانون زنان ايرانی:بر گرفته از 
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  قربانی نگاه سرمايه داری
  بيانيه انجمن بدون مرز در ايران

 های بازگشت در اخراج ضربتی ، طرحتوان به جای  نمی
، با سعه صدر بيشتر به آنان های عظيم قالب گروه

ه داد تا راه کشورهای همسايه هم چون امارات، کفرصت
خواهان و نيازمند جذب نيروی کار هستند، در پيش 

   گيرند؟

داری و ما قبل آن، الگويی  پيشينه تاريخی جوامع سرمايه
شباهت به رفتار  دهد که بی را پيش روی ما قرار می

کليد محرکه . امروز ما با مهاجران افغان نيست
داری کسب سود بيشتر و استثمار فزاينده از  سرمايه

شرايط مهاجران در هر کشوری اجازه . تنيروی کار اس
  . دهد ای را به کار فرمايان می چنين سوء استفاده

مهاجران آفريقايی در اروپای پس از جنگ جهانی دوم و 
مهاجران افغان پس از جنگ هشت ساله ايران و عراق 

هم چنان که . نمود مشخصی از چنين نيروی کاری است
های جنگ جهانی دوم را  مهاجران آفريقايی توانستند ويرانه

توان منکر حضور مهاجران  به آبادانی تبديل کنند، نمی
افغان در بازسازی و بخشيدن نشاط ظاهری به کالبد بی 

  . روح و خاکستری شهرهای پس از جنگ شد
به . های ادواری است داری همواره دچار بحران اما سرمايه

 همين دليل جامعه مصرفی اروپا دچار مشکالت رکود در
توليد شد، هم چنان که در بخش مسکن در ايران چنين 

ها به جای اصالح و تغيير ساختارهای  اتفاقی افتاد و دولت
اقتصادی خود به فرافکنی مشکالت اقتصادی پرداخته و 
نوک پيکان حمالت خود را به سمت نيروی کار مهاجر 

 اصلی اقتصاد خود وانمود نشانه رفتند و آنان را مشکل
 . کردند

نه تنها به عنوان (يروی کاری که بدون حمايت دولت، ن
) دار بزرگ دار بل که در قالب سرمايه نماينده طبقه سرمايه

مشغول فعاليت بود از کار بی کار شد تا شايد اقتصاد 
ای در کنار  زده را متحول آند، اما خود به شکل زائده بحران

ساير نيروهای شاغل و بيکار در جامعه درآمد و باعث 
بروز مشکالت جديدی چون کار کودکان و اشتغال کاذب 

از اين منظر بازگشت اجباری مهاجران افغان دردی از  . شد
به . انتهای اقتصاد بيمار ايران دوا نخواهد کرد مشکالت بی

خصوص که مهاجران در روند بازگشت خود و 
. ترين دخالتی نداشتند های مربوط به آن کوچک گيری تصميم

گيری نوعی  ر در تعيين سرنوشت باعث شکلاين عدم حضو
و بی راه . مقاومت منفی در مهاجران افغان شده است

نيست اگر بگوييم اين شرايط موجب حضور آنان در 
کارهای مخفی و به عبارت بهتر مشاغل شناخته شده با نام 

 خطرناک،Dirtyکثيف ،Difficultسخت (3Dاختصاری 
Dangerous (اب مابين فضای شود؛ چرا که در انتخ می

بحران زده و پر مخاطره حاکم بر افغانستان و فضای امن 
اما همراه با محدوديت ايران، مشخصًا انتخاب، گزينه دوم 

آميزترين  هايی که از جمله خشونت محدوديت. خواهد بود
توان به جلوگيری از تحصيل کودکان افغان اشاره  ها می آن
 غده سرطانی جديدی منطقی که جز به ايجاد راهبرد بی. کرد

ديگر نکته صدور . انجامد هر نمیدر زير پوست بيمار ش
شناسنامه آن هم با شرايط بسيار سخت تنها برای فرزندان 

 سالگی به بعد 18مهاجرين دارای اقامت، از 
بدين ترتيب تمامی کودکان و نوجوانان . است

هويتی به   سالگی خود را در بی18های قبل از  افغان سال
  . برند که مشکالت ناشی از آن ناگفته پيداست سر می

توان به  هم چنين از ديگر فشارهای اسفناک موجود می
سوء استفاده صاحبان سرمايه و ابزار توليد از شرايط به 

اين سوء استفاده تا جايی است که . وجود آمده اشاره کرد
حتی در موارد متعدد مشاهده شده که کارفرمايان با تهديد 

 موقعيت غير قانونی مهاجران به مسؤوالن به افشای
کشی  مربوطه جهت عودت به افغانستان، در جهت بهره

اند، و حتی در مواردی از پرداخت  بيشتر از آنان برآمده
به . اند حقوق معوقه و مطالبات بر حق آنان امتناع ورزيده

علت نا امنی مفرط در افغانستان امروز که حتی زندگی و 
الشعاع قرار داده و  ره مردم را تحترفت و آمد روز م

توان به  که از جمله می(برايشان پر خطر ساخته است 
ها جنگ داخلی و  وجود انبوه مين به جا مانده از سال

مهاجران افغان تمامی ) خارجی در افغانستان اشاره کرد
های زجر آور موجود در ايران را تحمل و بر اين  محدوديت

  . ندکن زندگی سخت پافشاری می
سواد باقی  دهند کودکانشان بی هويت و بی آنان ترجيح می

بمانند تا اين که در راه بازگشت از مدرسه روی مين قدم 
 .بگذارند

 پرواضح است که حداقل دست مزد و اجرای هر فرمايشی 
از سوی کارفرما، برايشان خوشايندتر از کشته شدن در 

ور با اين اوصاف چه ط. يک عمليات تروريستی است
 توان به ثمر بخش بودن اين طرح اميد داشت؟  می

تری اتخاذ  کارهای مناسب توان با تأمل بيشتر راه آيا نمی
های بازگشت در  توان به جای اخراج ضربتی طرح کرد؟ نمی
های عظيم، با سعه صدر بيشتر به آنان فرصت  قالب گروه

 خواهان داد تا راه کشور های همسايه هم چون امارات که
     ستند،درپيش گيرند؟هيازمند جذب نيروی کارو ن

عنوان شده يک نکته  واما در فراسوی تمامی مسائل
وجه انسانی ماجرا که در مباحث  : اساسی نهفته است

پاسداری از شأن و . شود مطرح شده غالبًا ناديده گرفته می
حرمت انسان بدون در نظر گرفتن مليت، قوميت، جنسيت و 

 ر نهايت ياد آوری اين اصل پايدارکهو د... رنگ و نژاد 
انجمن بدون مرز در سال . شناسد انسانيت هيچ مرزی نمی

هدف .  با دور هم جمع شدن چند دوست تشکيل شد1383
اصلی انجمن توجه به شأن انسانی، طرح مطالبات مدنی و 

تا کنون . مقابله با استثمار از طريق مبارزه بی خشونت بود
وعاتي چون دستگيري لوری انجمن در مورد اين موض

 روزنامه نگار توسط دولت پرو ، اعتراض به –برنسون 
خشونت در ورزشگاه های فوتبال، و عدم امکان حضور 

 در اينترنت womenزنان در ورزشگاه ها، فيلترينگ واژه 
و اعتراض به رفتار غيرانسانی با مهاجران افغان واآنش 

لی مبارزه بی نشان داده و هم چنين تعدادی از متون اص
انجمن در حال حاضر و با . خشونت را ترجمه کرده است

توجه به شرايط فعلی بدون مرز نسبت به شرايط بازگشت 
مهاجران افغانی حساس شده است و از بهمن سال گذشته 
با انجام مصاحبه و برگزاری يک نمايشگاه عکس نظر خود 

 .را در اين باره بيان آرده است
  ١٣٨۶ ارديبهشت ١٩

.................................................. 

  ارج گذاری به
  !علی اشرف درويشيان
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علی اشرف درويشيان، روز دوشنبه دهم ارديبهشت 
های قسمت راست مغز دچار  به علت پارگی رگ، 1386

وی . تحت عمل جراحی قرار گرفتو سکته مغزی شده 
، )آی سی يو(اکنون در بخش مراقبت های ويژه 

يمارستان ايران مهر تهران بستری است و پزشکان ب
اظهار اميدواری آرده اند آه وضعيت معالج وی، 

   .استدرويشيان رو به بهبود 
يکی از چهره های سرشناس و پرسابقه در  ،درويشيان

 عرصه فرهنگی و اجتماعی پيشرو و برابری طلب از
نسل دهه .  آانون نويسندگان ايران استپيشکسوتان

، با درويشيان »آبشوران«ران، با قصه پرغصه  اي1350
 در سال های پيش از انقالب با نام ،آبشوران. آشنا شد
علی اشرف . بودمنتشر شده » لطيف تلخستانی«مستعار 
 آبشوران و  است و داستانرمانشاه ک، متولددرويشيان

  که از ميان شهر شدهساکنان اطراف اين نهر خشک
، بسيار جذاب و در عين حال دردآور کرمانشاه می گذرد

 انقالب می قهرمانان داستان های درويشيان همواره .است
 و بی عدالتی سر سازش اختناق، نابرابری با هند وخوا

  .ندارند
 در شهر 1941 - 1320 ل  در سا،علی اشرف درويشيان
اشتغال  معلمی شغل سال به 15حدود . کرمانشاه متولد شد

 در وی. دادبا کار، تحصيل را هم ادامه زمان   و همداشت
ادبيات فارسی و سپس تا فوق    در رشته،دانشگاه تهران
 در عين حال و تحصيل کردشناسی تربيتی   ليسانس روان

وق ليسانس مشاوره در دانشسرای عالی تهران تا مقطع ف
  .و راهنمايی تحصيلی پيش رفته است

سراسر زندگی علی اشرف، پرتالش و مملو از مبارزه در 
وی، . راه آزادی و عدالت اجتماعی و افتحازآميز است

 ١٣۵٧ تا ١٣۵3 از سال اخرين بار. چندين بار زندانی شد
اولين نوشته اش به نام صمد . را در زندان به سر برد

 در مجله جهان نو و بعد ١٣۴٩ شود، در سال جاودانه می
 ٣٠ حدود ،درويشيان. به صورت کتاب به چاپ رسيد

 جلدی افسانه ١٩عنوان کتاب چاپ شده دارد که فرهنگ 
های مردم ايران از ماندگار ترين آثارش محسوب می 

 جلدی ١٠ثارش می توان به مجموعه آاز ديگر . شود
اب ديگر اشاره  عنوان کت٢٨داستان های محبوب من و 

های کوتاه او به زبان های انگليسی، آلمانی،  داستان. کرد
فرانسوی، ترکی، عربی، کردی، ارمنی، نروژی و فنالندی 

   .ترجمه شده است
 نيز ادبيات کارگری و اجتماعیدرويشيان که در زمينه 

هايش بيشتر  هايی داشته است، در داستان فعاليت
طرح  کرد را  مردميل اجتماعی و مسا کارگری،موضوعات
  .کرده است

   :وی عبارتند ازاز نوشته های برخی 
های  همراه با آهنگ: در زمينه داستان کوتاه و رمان

بابام، از اين واليت، آبشوران، درشتی، قصه های بند، از 
ها  های ابری، فصلنامه، برگزيده داستان  تا دارا، سالرندا

  .و چهار کتاب
کودکان و نوجوانان می توان به همچنين در زمينه داستان 

ابر سياه هزار چشم، گل طال و کالش : آثار زير اشاره کرد
قرمز، رنگينه، کی برمی گردی داداش جان، آتش در 

  .کتابخانه بچه ها و روزنامه ديواری مدرسه ما
های  افسانه ها و متل: در زمينه فرهنگ عامه

کردی، فرهنگ گويش کرمانشاهی و فرهنگ 

 15( مردم ايران همراه با رضا خندان مهابادیافسانه های
 ).جلد

:  نظيریوی عالوه بر اين به گردآوری مجموعه هاي
) يازده شماره(، کتاب کودک و نوجوان 1بيستون شماره 

قد کتاب ن ،)گفتگو با صفر قهرمانيان(خاطرات صفر خان
برگزيده آثار صمد بهرنگی، ) سه شماره(کودک و نوجوان 
  .های نويسندگان معاصر کرد برگزيده داستان

علی اشرف، دوران کودکی و نويسندگی و دستگيری خود 
.  من با کار آغاز شدیزندگ«: را چنين توصيف کرده است

 کردم و پدرم مرا با خودش به دکان ی کار میسالگپنج از 
 برد و اعتقاد داشت که فقط درس تنها نيست ی میآهنگر

به . کار هم ياد گرفت آيد بلکه بايد یکه به کار انسان م
 ... شود گفت که من با کار بزرگ شدمیهمين دليل م

 خانواده من کارگر بودند و همه یعالوه بر اين تمام اعضا
بعد هم معلم شدم و به .  من بودی برایها محيط جالب اين

غرب رفتم و باز هم حضور در   کردنشين گيالنیروستاها
در .  مرا شکل داد من آموزنده بود و ديدگاهیآن محيط برا

 یچون داي .ساله بودم13، 12 من 1332 مرداد سال 28
هايم در شرکت نفت بودند اغلب روزنامه ها را به خانه 

به عنوان .  کردمیها را مطالعه م  آوردند و من هم آنیم
.  مورد عالقه من بودی از روزنامه هایيک» چلنگر«مثال 
ت داشته  ديگر معلم شدن من، باعث شد که فرصیاز سو

 با ی بخوانم و ارتباط بيشتری بيشتریباشم تا کتاب ها
 که یاما تا زمان.  کردنشين داشته باشمیخانواده ها
منتشر شد، هنوز نوشتن را » یصمد بهرنگ «یداستان ها

 من ی کردم يک روزی گرفتم و هيچ وقت فکر نمی نمیجد
  من... افتاد40اين اتفاق در اوايل دهه . هم نويسنده بشوم

 چپ جلب شده بود ی توجهم به نيروهای سالگ13، 12در 
   ...ها حساسيت داشتم و به آن

 ی افسانه های، حين جمع آور1350بار اول در سال 
جا به  آن.  کرمانشاه دستگير شدمی در روستاهايیکرد

ضبط صوت و سر و وضع من مشکوک شدند و دستگيرم 
ما بعد از ا.  کردیکردند و ساواک کرمانشاه از من بازجوي

 ماه که در بدترين شرايط در کرمانشاه بودم، در 7، 6
 پيدا نکردند و من تبرئه شدم و به سرکارم ینهايت مدرک
 ها یاين بازداشتگاه را در دوره هيتلر، آلمان. هم برگشتم

.  کثيف و وحشتناک بودیدر کرمانشاه ساخته بودند و خيل
 ماه زندان  بود، به شش1352اما بار دوم که بعد از سال 
بعد از آن .  هم منفصل شدمیمحکوم شدم و از کار معلم

را » ناصر رحمان نژاد«هم در رابطه با تئاتر ايران که 
 دستگير کردند، آخرين نفر من بودم که دستگير شدم و آن

 شدم و سابقه هم یجا چون بار سوم بود که دستگير م
واخر اين اتفاق در ا.  سال زندان محکوم شدم11داشتم به 

 را با اسم » آبشوران« بود و مجموعه داستان 1353سال 
 

مستعار به ناشر داده بودم چون با نام خودم به اين کتاب 
 را هم خمير ی قبلیدر ضمن کتاب ها.  دادندیمجوز نم
» یلطيف تلخستان«در نتيجه اين کتاب با اسم . کرده بودند
 داستان ی از شخصيت هایاسم يک» لطيف«درآمد که 

» تلخستان« است و یصمد بهرنگ» يک هلو، هزار هلو«
چاپ اول .  اطراف کرمانشاه استی از روستاهایيک
 کتاب یبا اين نام درآمد و از طرف شورا» آبشوران«

 من در زندان، اين خبر را در روزنامه . کودک جايزه برد

  ارج گذاری به
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 !علی اشرف درويشيان
 

 آبشوران، از یهاداستان «کيهان خواندم که نوشته بود؛ 
من » . استی لطيف و تلخی، داستان هایلطيف تلخستان

  . آزاد شدم1357 سال زندان با انقالب در سال 5بعد از 
 جدا از ی دانم و حتیمن ادبيات را جدا از جامعه و مردم نم

.  حاکم بر جامعهی دانم منتها نه ايدئولوژی نمیايدئولوژ
 در خدمت مردم و  مستقل است و بايدیادبيات به طور کل

 هنر را قبول ندارم و يک یهنر برا. جامعه خودش باشد
 یجا که معتقد به آزاد اما از آن.  دانمی می خاصيتیچيز ب

 با یمن حت.  مخالفممالبيان و انديشه هستم، با سانسور کا
اما ادبيات در .  هنر هم مخالفمیسانسور شدن آثار هنر برا

 تجربه به ما نشان داده خدمت حکومت ها نبايد باشد، چون
 افتد، هنر و ادبيات از مسير یاست که هر گاه اين اتفاق م

 مورد یحت.  کندی شود و سقوط میخودش خارج م
هر ی  نخواهیاما خواه.  گيردیاستقبال مردم هم قرار نم

 خاص خودش را دارد که در آثار ی يک ايدئولوژیفرد
د و هنرمند  گذاری ها تاثير می اش هم اين ايدئولوژیهنر
شما اگر آثار . ناگزير است.  تواند از اين امر فرار کندینم
 را که نوبل برده اند نگاه کنيد یو ديگر هنرمندان» مارکز«

 و آن ی شويد که اغلب متاثر از دوران کودکیمتوجه م
ها تاثير   آنی روی هستند که در طول زندگیتفکر خاص

ه و به دور از  ايزولیکه در يک فضا گذاشته است اما اين
 کنند را به هيچ وجه قبول ی می زندگیتحوالت اجتماع

 خاص را ی های توان تاثير ايدئولوژیبه هرحال م. ندارم
اما هنرمند نبايد خودش را . در آثار هنرمندان مختلف ديد

در طول تاريخ نشان داده شده که . به حکومت ها بفروشد
به اين ترتيب .  روندی هستند و از بين میحکومت ها موقت
 ی يک حکومت را تبليغ می که ايدئولوژیکار نويسنده ي

  ». رودیکند هم همراه حکومت از بين م
 شصت و پنجمين سالروز تولدعلی اشرف، همچنين در 

من نويسنده طبقه « :خود به خبرگزاری ايلنا گفته است
هايم از زندگی خودم مايه می گيرند   کارگر هستم، داستان

 توانم از زندگی اشراف سخن بگويم، نه گفته ام و و نمی
علی اشرف، چند سال پيش در يکی از » .گويم  نه می

سخنرانی هايش در شهر استکهلم نيز همين حرف را در 
  . جواب يک سئوال کننده زده بود

مسلما ارج نهادن به تالش ها و مباررات فرهنگی و 
ديشه اجتماعی درويشيان، ارج نهادن به فرهنگ و ان

  .پيشرو و انسانی و ارج نهادن به آزادی بيان و قلم است
شکی نيست که علی اشرف درويشيان و شيوه مبارزه 
فرهنگی و اجتماعی او، الگوی ده ها هزار جوان عالقه 
مند به هنر نويسندگی پيشرو و به ويژه مبارزه قاطع و 
محکم او در راه دفاع از آزادی بيان و عدالت اجتماعی و 

  .نيت استانسا
ما برای علی اشرف درويشيان سالمتی و بهروزی آرزو 
می کنيم و با اميد اين که وی هر چه زودتر سالمتی خود 
را باز يابد؛ با سرافرازی و شهامت در مقابل سانسورچيان 
و ستمگران بايستد و با صدای رسا از آزادی بيان و قلم و 

  . آزادی و برابری و عدالت اجتماعی دفاع کند
  )در تبعيد(مع مشورتی کانون نويسندگان ايران ج

  2007 مه 15

  دانشجويان نگرانی در مور سرنوشت
  بازداشت شده دانشگاه اميرکبير

  ٢٠٠٧-٢63شماره 
  1386 ارديبهشت 23

طی هفته های اخير جامعه دانشگاهی کشور دگر بار شاهد 
  .برخورد و بازداشت فعاالن دانشجويی بود

  
 فعاالن سياسی دانشگاه اميرکبير توسط شش تن از دانشجويان و

نيروهای امنيتی و در روندی خالف قوانين حقوق شهروندی 
  .بازداشت شدند

  
 ارديبهشت ماه جاری، بابک زمانيان قائم مقام 2در روز يکشنبه 

روابط عمومی انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير در نزديکی محل 
 زندان 209به بند خوابگاه خود توسط افراد ناشناس بازداشت و 

اتهام ذکر شده عليه زمانيان اقدام عليه امنيت . اوين منتقل شد
  .ملی عنوان شده است

  
 تن از مديران مسئول نشريات و فعالين دانشجويی نيز 5تعداد 

پس از انتشار نشريات حاوی مضامين بعضًا توهين آميز توسط 
  .نيروهای امنيتی بازداشت شده اند

  
مسئول اين نشريات انتشار اين مطالب را درحالی که مديران 

تکذيب نموده و نسبت به جعل لوگو و چاپ نشريه از سوی گروه 
های منتسب به بسيج اذعان دارند و انکار آنان بنا به گفته آيت 
اهللا منتظری از مراجع تقليد شرعًا مسموع است، قاضی حداد 

 اصل  قانون اساسی که37معاون امنيت دادستان ، برخالف ماده 
را بر برائت متهم قرار ميدهد، پيش از آنکه وقوع جرمی ثابت 
گردد، دانشجويان را محکوم و آنان را بانيان اين حرکت 

 13سه روز پس از انتشار مطالب در تاريخ پنجشنبه  .ميخواند
ارديبهشت احمد قصابان، مدير مسئول نشريه دانشجويی سحر، 

نشريات دانشجويی را در حالی که متن شکوائيه مديران مسئول 
از بسيج دانشگاه و روزنامه کيهان برای تقديم به قوه قضاييه، 

  .به دادگاه می برد توسط افراد ناشناس بازداشت شد
  

مقداد خليل پور مديرمسئول نشريه آتيه از ديگر نشريات 
 ارديبهشت ماه جاری 17دانشجويی به همين ترتيب در تاريخ 

  .دستگير شد
مجيد شيخ پور مديران مسئول نشريات ريوار پويا محموديان و 

و سرخط، مجيد توکلی از منتخبان شورای مرکزی انجمن 
اسالمی پلی تکنيک نيز با دريافت احضاريه دادگاه انقالب مورخه 

 بازداشت و به زندان اوين 1386 ارديبهشت 19چهارشنبه، 
 14الزم به ذکر است پرونده اين افراد در شعبه . منتقل شده اند

 .دادسرای انقالب به رياست قاضی راسخ در دست بررسی است
  

در روزهای اخير و بر اساس گزارش های رسيده از بند 
حال عمومی بابک زمانيان وخيم بوده و امکان مالقات 209

نظر به نگهداری . برای وی و ساير بازداشت شدگان وجود ندارد
ضی  و نيز اظهارات قا209بازداشت شدگان در بند امنيتی 

پرونده امکان سوء رفتار و تشديد فشار با افراد بازداشت شده 
  .به منظور پذيرفتن اتهامات وارده وجود دارد

  
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشرنگرانی فزاينده خود را 
از برخوردهای امنيتی با معترضين و فعالين دانشجويی اعالم 

ا موازين حقوق داشته و نسبت به برخورد غير انسانی و مغاير ب
بشر با بازداشت شدگان هشدار می دهد و در اين راستا حمايت و 
  .اقدام عاجل نهادها و جوامع حامی حقوق بشر را خواستار است

  کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر
.................................................. 
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شورکمپين فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از ک  
 

  فراخوان به تمامی آزادی خواهان و حاميان کارگران
 

    در  ژوئن8در روز برای يک آکسيون اعتراضی 
  

  مقابل سازمان جهانی کار در ژنو 
   

تنها بديل . وضعيت جامعه ی ايران بحرانی است 
م جمهوری اسالمی  سرکوب، سنگسار، ارعاب، اعدا

وب سرک را اعتراضی رژيم هرگونه حرکت.وکشتاراست
را ... دانشجويان، زنان وکارگری،معلمان، فعالين.ميکند

. دستگير  و مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار می دهد
فقر و فالکت  روزافزون، طبقه کارگر و همه ی مزد و 
حقوق بگيران را هر روز به اعتصاب و تظاهرات و 

نظم  سرمايه هر روز به اشکال .  تجمع وامی دارد
مزدبگيران يورش  می آورد مختلف به سطح  معيشت 

و به اشکال متفاوت آنان را بيشتر تحت فشار قرار می 
شاهديم که بخش زيادی از کارگران از دريافت . دهد

و زمانی  .دستمزد خود برای ماه ها محروم می شوند 
که برای دريافت دستمزدهای معوقه شان اقدام به 
تجمع، اعتصاب و تظاهرات می کنند، مورد هجوم 

های انتظامی قرار می گيرند و به شديدترين وجهی نيرو
هر روز تعداد زيادتری از معترضين . سرکوب می شوند

ِبه فقرو فالکت و استبداد، دستگير و روانه ی زندان ها 
  .می شوند

طبقه ی کارگر و ساير مزد و حقوق بگيران که اکثريت  
جمعيت را تشکيل می دهند در بدترين وضعيت 

ی وسياسی قرار داشته و از ابتدائی اقتصادی، اجتماع
ترين امکانات برای ايجاد تشکل های مستقل خود 

  .محروم هستند
لذا باتوجه به اينکه طبقه ی کارگر تنها نيروئی است که 
از توانمندی تغيير بنيادی جامعه برخوردار است، وظيفه 
ی هر انسان آزادی خواهی است که به دفاع از حقوق 

ر شکل ممکن از سرکوب وحشيانه آنان برخيزد و به ه
  .ی مبارزات آنها جلوگيری بعمل آورد

برای ... طی سال ها در سراسر اروپا، کاندا، استراليا و 
دفاع از حق تشکل همکاران مان در ايران  و بعنوان 
اعتراض به شرکت جمهوری اسالمی در اجالس ساالنه 

 اقداماتی را انجام داده و)  ILO(ی سازمان جهانی کار
به جهانيان اعالم کرده ايم که شرکت کنندگان در جلسه 
ساليانه سازمان جهانی کار که از طرف ايران به اين 
کنفرانس فرستاده می شوند، نمايندگان منتخب کارگران 
ايران نيسند بلکه نمايندگان رژيم استبدادی سرمايه 
داری و سرکوب گران فعالين کارگری برای ايجاد تشکل 

  .ندمستقل می باش
  در 2007- 6- 8 به همين مناسبت امسال در روز 

مقابل سازمان جهانی کار در ژنو  يک آکسيون 
  . اعتراضی را به پيش خواهيم برد

لذا از همه ی افراد آزادی خواه، احزاب، سازمان های 
سياسی و مدافعين جنبش اجتماعی کارگران و 

 زحمتکشان دعوت می کنيم که فعاالنه در اين گردهمآئی
 .ِ اعتراضی شرکت نمايند 

  
تا با حرکت متحد خود  ضمن اعتراض به مسئولين 
سازمان جهانی کار برای پذيرش نمايندگان دولت 
جمهوری اسالمی ، اعتراض شديد خود را نسبت به 
عملکرد تاکنونی رژيم  در مورد کارگران و ساير حقوق 

  ...  ران به گوش جهانيان برسانيمبگي
      

   جنبش کارگری ايرانکمپين فعالين
  :در خارج از کشور

  
 کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن -1
   کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ-2
  روف ايران ـ هاني کارگرباجنبشکانون همبستگی  -3
 ايران ـ ي کارگرباجنبشکانون همبستگی _4

  فرانکفورت و حومه
    ايران ررگران داتحاد بين المللی در حمايت از کا_ 5
کانادا ـ _ سوئد _ سوئيس _ فرانسه _ انگلستان ( 

  )دانمارک
  کميته همبستگی با کارگران ايران ـ استراليا_ 6
کميته همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ _ 7

  پاريس
   ـ جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی ـ سوئيس8
   

تنش های ما مصرانه عالقمنديم تا بدور از اختالفات و 
رايج در بين نيرو ها و فعالين کارگری در خارج از 
کشور ـ که بحث آن ميتواند در جا و مکان و فضای 
ديگری دنبال گردد ـ در فضايی دمکراتيک و صميمانه 
با هم بسوی خواسته ها و عاليق جنبش کارگری ايران 

ترک ما را می و فعالين آن که همگامی و همکاری مش
   .طلبد گام برداريم

انتظار داريم همه آن نيروها و کسانی که راه سازمان و 
سامان يابی تشکلهای مستقل کارگری را در ايران دنبال 

 جهانی  يونی جلوی سازمان8می کنند در آکسيون 
 راه به عقبدر متحدا کاردست در دست هم گذاشته

  .جمهوری اسالمی بکوشيم نشينی وادارکردن

 
..................................................  
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   شهاب شکوهی گفتگوی سايت گزارشگران با
   سايت سالم و ممنون از پاسخ مثبت به درخواست

  
   گزارشگران

 ايرانيان و   و عمومي فكري  از جمله نگراني ها و گره های
    آمريكا   احتمال حمله نظامي  گران سياسي، بخصوص تحليل

 از   آن ه آتش بيار معرآه است آ و متحدانش و وقوع جنگی
سوئي سران جمهوري اسالمي و از جانب ديگر امپرياليست 
هاي اشغالگر هستند آه در بحران زائي در منطقه و در طي 

تا چه حد اين . ماههاي گذشته از هيچ آوششي دريغ نكرده اند
ي اين بحران  و پارامتر ها ي سياس احتمال با واقعيات موجود

  .ددر تطابق قرار دارن
  شهاب شکوهی

ابتدا از شما تشکر می کنم که به يکی از مسائل مهم روز می 
من فکر می کنم حمله نظامی يکی از گزينه هايی است . پردازيد

به . که بطور جدی در بر نامه امريکا و متحدان ش قرار دارد
اعتقاد من عمليات امريکايی ها در ايران مدتها است که شروع 

حرکت ، حتی قبل از حمله   ينه سازیجنگ روانی و زم. شده 
طرح کنترل خاور ميانه را در . به عراق برنامه ريزی شده بود

ال بالی مصاحبه های رامسفلد و حتی سخنرانی های جورج 
در دوره اشغال عراق و مقاومت مردم . بوش می شد فهميد

طبيعتًا بعضی از نقشه های امريکا تغيير کرده ولی در 
نمونه های . ير جدی حاصل نشده استاستراتژی آنها تغي

فعاليت امريکا برای . فراوانی از ادامه آن هدف ها ديده ميشود
 قدرت های ديگر مثل روس و چين، عليه ايران  جلب حمايت

امريکا .  در همان جهت ناشی می شود از تالش پيگير آن ها
هم اکنون در سه راستا عمل ميکند که به حد کافی نگران کننده 

 تحريم اقتصادی ايران توسط شورای امنيت -١ : هستند
 تحريکات -٢ -)ُبعد اقتصادی و يا فشار اقتصادی(سازمان ملل 

وسيع برای برانگيختن نفرت قومی در ميان مليت های ايران و 
) ُبعد سياسی و اجتماعی( دامن زدن به گرايشات جدايی طلبانه 

ُبعد (رس  وجود بزرگترين ناوگان های امريکا در خليج فا- ٣
عراق را از  نتيجه روشن است؛ با همين شيوه ها ) . نظامی 

اما حمله نظامی بدون ترديد مثل عراق نخواهد . پای در آوردند
احتماًال آن ها حمله ای محدود و ضربتی و مو ثر به مراکز .شد

مهم خواهند داشت تا بيشتر بتوانند استفاده تبليغی برای 
امريکا اين تجربه را به . سرنگونی حکومت اسالمی ببرند

خوبی دارد که با سربازان ش نمی تواند وارد و در خاک ايران 
مستقر شود اما می تواند به بهانه حمله به مراکز اتمی و 
نظامی بسياری از تأسيسات کشور مانند نيرو گاهها و شبکه 

برق را از کار بيندازد و زندگی مردم را از جهنمی که هست  
ند و از اين راه با به هم ريختن تعادل روانی و بمراتب بد تر ک

      .اقتصادی جامعه به اهداف ش دست پيدا کند
  گزارشگران

نقش و جايگاه روشنفكران سياسي مستقل در بحران موجود 
مهم   آدامند؟ و ايا اين نكته صحيح است آه يكي از اهداف

سياست هاي جنگ افروزانه جمهوري اسالمي خاموش آردن 
يزش هاي اخير جنبش هاي درون آشور از جمله صدا و خ

  زنان و معلمان و آارگران ميباشد؟
  شهاب شکوهی

  بدون ترديد يکی از نگرانی های امريکا و متحدان ش در حمله 
. به ايران ترس از متحد کردن و راديکاليزه کردن جامعه است 

چرا که با اين اتفاق ممکن است راديکاليزه کردن منطقه خاور 
پس .  را هم که به بشکه باروت ميماند پيش بياوردميانه

امريکا می تواند تجزيه   اساسًا يکی از اهداف اوليه و پايه ای
و از اين رو سرکوب . و افتراق بين مليت های مختلف باشد

حال .  جزء برنامه آنها قرار دارد کارگران و مخالفان راديکال
ايران انجام  و توسط رژيم  اين عمل اگر به تحريک امريکا

ما ميبينيم انواع تحريکات توسط رسانه های . شود چه بهتر
انجام می گيرد و هر حرکت اعتراضی مردم ؛ به حساب امريکا 
به راحتی سرکوب می شود اين ها در نهايت اگر تشکل 
راديکال ازش در نيايد منجر به سرخوردگی و بی تفاوتی مردم 

 کجا ديده شده که در تاريخ قدرت گيری امريکا. خواهد شد
 برای مردمی دمکراسی آورده باشند پس اين دل سوزی  آنها

. های لس آنجلسی چيست که با هزينه سنگين انجام می گيرد
 سال جنايت و بد ٢٨از طرفی آيا جمهوری اسالمی بعد از 

بخت کردن مردم حاال می تواند از موضع مردم با امريکا 
به شکل های مختلف در طبيعتًا هر دو ی آنها . مخالف باشد

   .سر کوب مردم از هم پيشی می گيرند
  

  گزارشگران
گفته ميشود حجم و گستردگي نيروهاي نظامي آمريكا و 
وابستگانش در ادامه اعزام ناوهاي هواپيمابر و پرسنل 

در منطقه خليج فارس در اندازه هاي پيش از   نظامي 
امر آيا اين . وقوع جنگ و اشغال نظامي آشور عراقاست

  بر احتمال آغاز جنگ با ايران مي افزايد؟
  شهاب شکوهی

در با ال توضيح دادم که يکی از احتماالت جدی ، حمله 
که . محدود نظامی به مراکز حياتی زندگی مردم خواهد بود

يادمان نرود که در عراق . از آن بهره زيادی خواهند برد
بر قبل از حمله نظامی مدتها فشار اقتصادی و سياسی را 

ما آشکارا می بينيم . مردم تحميل کردند و بعد حمله کردند
تجزيه طلبانه   تحريم اقتصادی شروع شده ؛ فعاليت های

مدت ها است که در مناطق محروم در جريان است و 
 استفاده از نارضايتی مردم هر روزه در تبليغات  سوء

به نظر من ما نبايد منتظر حمله نظامی . شان ديده می شود
چنين چيزی به احتمال زياد اتفاق . ال گرانه باشيم اشغ

نخواهد افتاد ولی جنگ روانی که مردم را کامال بهم بريزد 
   .مدتها است که شروع شده 

  گزارشگران
چنانچه و مفروض چنين اتفاقي روي دهد بنظر شما اهداف 

   حمالت نظامي مهاجمان خارجي در ايران آدامند؟
  شهاب شکوهی

بر حاکميت ايران مد نظر آنهاست ولی در نهايت تسلط 
برای رسيدن به آن هدف بايد همه مانع ها را از جلوی 

توجيه و آماده کردن مردم آمريکا و . رويشان بر دارند
اروپا؛ ضعيف کردن و ازهم پاشيدن توان بسيج و حتی 
اداری حکومت؛ تفرقه انداختن و دادن وعده های بزرگ و 

ف ايجاد کردن در ميان عوام فريبانه به مردم ؛اختال
اما احتمال حمله به نظر من روی اين ...حکومت گران و

مراکز تجمع نيروهای نظامی؛ مراکز . هدف ها خواهد بود
حياتی اقتصادی مثل نفت و گاز و کارخانه جات توليد 
اسلحه ؛ مراکز حياتی و مهم مثل کارخانجات توليد برق ؛ 

  ه ها و هر آن چه سد ها و پل های اصلی ارتباطی؛ فرودگا
که در توجيه مخفی گاه امکانات هسته ای و استفاده 

من فکر نمی کنم ابتدا به جاهای غيرنظامی . نظامی بگنجد 
مثل راديو  که خيلی مشخص است هر چند هم مهم باشند 

آنها می خواهند پشت جبهه حکومت . تلويزيون حمله شود
  ترساندن و در را نه با عمليات نظامی بلکه با تبليغات و 

 18



   شهاب شکوهی گفتگوی سايت گزارشگران با
نهايت تحريک مردم برای شورش به نفع آن ها بدست 

   .بيآورند
  گزارشگران

را در داخل و   نقش نيروهاي ضد جنگ و حاميان صلح
   خارج از آشور چگونه ارزيابي ميكنيد؟

   شهاب شکوهی 
وز به نظر من نقش نيروهای داخل و خارج اين ر: پاسخ

ها از همه تاريخ حيات جمهوری اسالمی مهم تر است چرا 
که فاجعه حمله امريکا از فاجعه وجود نکبت بار حکومت 

پس بدون ترديد . اسالمی بسيار خطر ناکتر می تواند باشد 
بر همه ايرانيان و خارجيان انسان دوست است که ا ز 

با هر شکلی و از هر طريقی جلو گيری  چنين فاجعه ای 
و پر واضح است که هم سويی وهم صدايی همه . دکنن

نه وابسته گان به امريکا يا (ايرانيان آزادی خواه 
برای جلوگيری از چنين ) متوهمين به جمهوری اسالمی

فاجعه ای بسيار حياتی است؛ همه ، از هر قشری که 
وقتی ميگويم . باشند بايد کمک کنند که اين امر اتفاق نيفتد

 منظورم يک حرکت ملی است که همه ايرانيان عمدًا
بيشترين انسانهايی را که قلبشان برای مملکت شان می 

بار ها ديده ايم  ما در سالهای اخير . تپد را در بر بگيرد 
که اعتراضات وسيع مردم در داخل و خارج چقدر در کند 

   .کردن حرکت حکومت گران نقش داشته
  گزارشگران

اين صدا . فته ميشود گ از صداي سوم يا راه و خط سوم 
چه مختصاتي دارد و چگونه صفوف خود را سازمان 

   خواهد داد؟
  شهاب شکوهی

به . نيروی سوم می تواند تعاريف مختلفی داشته باشد 
نظر من هر نيرويی که در جهت منافع مردم يک جامعه 

اين نيرو الزامًا . حرکت کند در اين مقوله جای می گيرد 
ان نمی توانند باشند بلکه فرا فقط کار گران و زحمت کش

تر؛ تمامی کسانی که نمی خواهند سرنوشتشان را 
تعيين کنند، در مقطعی   جمهوری اسالمی يا امپرياليست ها

اين . در مقابله با اين خطر می توانند با هم همسو شوند
روزها ضرورت اين همسويی از هر زمانی ديگر الزم تر 

هم عمل کرد امريکا را مردم ايران در اين چند سال . است
به خوبی ديده اند و هم جمهوری ) مخصوصًا در عراق ( 

طبيعتًا آن ها نياز دارند . اسالمی را به خوبی می شناسند
که به تشکل های خود باور کنند و جو همبستگی 
دموکراتيک برخاسته از پايين را که در اين سال ها به 

ر اين سال ها خوشبختانه د. وجود آورده اند ، تقويت کنند
می بينيم که جهت اين خود باوری و تشکل يابی رو به 

   .گسترش است
  گزارشگران

گفته ميشود آه بزرگترين و موثرترين نيروي ضد جنگ 
شهروندان اين آشور   در داخل آشور آمريكا و به تعبيري

   اين نكته يك حقيقت است؟ آيا.ميباشند 
  شهاب شکوهی

رين و موثر ترين نيروی من هيچ ترديدی ندارم که مهمت
ما . باز دارنده در هر کشوری مردم آن کشور خواهند بود 

ديديم که علی رغم منافع مشترک دمکرات ها و جمهوری 
در سياست شان نسبت به جنگ اختالف  خواهان ، آنها 

ت که پيدا کرده اند که اين يکی از داليل فشار نيرومندی اس

در انتخابات .  ميشوددهندگان آمريکايی وارد از طرف رأی
سال آينده امريکا اين فشار ممکن است بيش از انتخابات 

در صورت شکست ، جمهوری . نوامبر گذشته باشد
خواهان مجبور خواهند شد سال ها برای بدست آورن 

به هر حال در . مجدد قدرت تالش و هزينه سنگين کنند
امريکا و به طور کلی در کشور های غربی يک نيمچه 

وجود دارد که با استفاده از آن مردم  سی يی دمکرا
ميتوانند بر حکومت گران فشار بياورند و افکار عمومی 

 بی تاثير نيست  در جهت گيری های سياسی اين کشورها
  .و حکومت کنندگان ناگزيرند به آن توجه کنند

  گزارشگران
تاثيرات تحريم اقتصادي ايران از جانب شوراي امنيت و 

   ونه ارزيابي ميكنيد؟وابستگان را چگ
  شهاب شکوهی

تاثير تحريم اقتصادی معموًال با ظاهری آرام ولی باطنی 
آ نچه در عراق اتفاق افتاد در .خطر ناک به پيش می رود 

واقع خالی کردن زير پای مردم در طی سالها تحريم 
اقتصادی بود که حتی شايد صدام هم از نتيجه آن غافل 

ند و انسانهای عصبی مردم گرسنه عصبی هست. ماند
ممکن است تجزيه طلب شوند يا زير بار هر قلدری بروند 
و متاسفانه همين حاال می بينيم که در ميان مردم ايران 
بواسطه گرانی و فشار روانی ناشی از فضای به وجود 
آمده و نيز آگاهی مردم از سرنوشت عراق ، نگرانی از 

ت و اين آينده و نا اميدی به شدت در حال گسترش اس
  . امريکا می خواهد چيزی است که دقيقًا 

  گزارشگران
 ملوان انگليسي آه 15گروگانگيري   جريان و پشت پرده

هم اآنون دست به افشاگريهائي چند زده اند و تيتر اخبار 
جهان را بخود اختصاص ميدهند را چگونه ارزيابي 

  ميكنيد؟
  شهاب شکوهی

ايران و انگليس من فکر می کنم اصًال برای حکومت های 
مهم نبود که به لحاظ فنی سربازان در کجا واقع شده 

آن ها هر دو منافعی دارند که با هر بهانه ای برای . بودند
من به عنوان . آن منافع ممکن است سناريويی راه بيندازند

يک ايرانی نه به انگليس و نه به هيچ قدرت ديگری حق 
 ها که از هزاران آن. ايران بشوند  نمی دهم که وارد خاک

کيلومتر آن طرف تر آمده اند ، اصًال حق حتی رژه رفتن 
منتهی مشکل ما اين . در جلوی مرز های ما را هم ندارند

است که حکومتی در ايران حکم رانی ميکند که به ظاهر 
از آب و خاک ايران دفاع می کند ولی در اصل منافع 
 .سياسی و اقتصادی خودش را می خواهد حفظ کند

موضوع آن سربازان ممکن بود به راحتی حل شود يا به 
شروع جنگی خانمان سوز منجر شود که خود عمدًا راه 

در اين ميان مردم نقشی نخواهند داشت جز . انداخته باشند
  .مصيبتی که در ايجاد آن کسی نظر آنها را نخواسته است

  گزارشگران
الريجاني نماينده ارشد مذاآرات هسته اي جمهوري 

سالمي بتازگي اعالم آرده آه رژيم ايران آماده تفاهم با ا
اين زيگزاگ را چگونه تحليل . آشورهاي غربي است

  ميكنيد؟
  شهاب شکوهی

سخنان الريجانی و يا در کل موضع گيری ايران بدين شکل 
  بر همه روشن است که در جمهوری   چيزه تازه ای نيست
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   شهاب شکوهی گفتگوی سايت گزارشگران با
سالمی جناح بندی تو در تويی وجود دارد و بار ها ديده ايم ا

اما در حقيقت جناحی از آن . که هم ديگر را هم خنثی ميکنند
ها هميشه آماده امتياز دادن است و جناح ديگر در ظاهر 
مقاومت ميکند و به تجربه ديده ايم که جمهوری اسالمی 

ال هم در حا. زرنگ تر از آن است که راحت دم به تله بدهد 
. که چگونه با سياست بازی کنند قدرت خوب ياد گرفته اند 

طبيعی است که اگر زيگزاگ می زنند و يا شعار می دهند همه 
بستگی به شرايط شان دارد اين روزها نشان از اين دارد که 
امريکا تغريبًا به تمام هدف هايش در اين چند وقت رسيده و به 

را به شدت نگران کرده از نظر می رسد که جمهوری اسالمی 
اين رو در پی راه حلی هستند که به سرنگونی آنها منجر 
نشود هر چند به نظر من آن ها در موضع ضعف هستند و هر 

 بدهند فايده ای ندارد و تنها نيروی که می تواند  چه امتياز هم
از بروز جنگ جلو گيری کند نيروی سوم ، يعنی نيروی مردم 

   .کار عمومی مترقی جهان استايران و همچنين اف
  گزارشگران

از افكار عمومي داخل و خارج   در حال حاضر چه تحليلي
 از احزاب  آشور در مورد جنگ داريد؟ با توجه به اينكه برخي
 ميپردازند و  و نهادهاي چپ در اروپا بنوعي همسوئي با رژيم

تنازعات موجود و سياستهاي جنگ افروزانه رژيم جمهوري 
 را آه ميتواند فجايعي غير قابل جبران بلحاظ انساني  اسالمي

  و اقتصادي ببار آورد، ناديده مي انگارند؟
  شهاب شکوهی

در خارج در طول سال ها   مردم در داخل کشور و همچنين
تلخ و غم انگيزی را تجربه کرده اند و درسهای  حوادث 

اب و قدر مسلم اين است که اگر آزادی انتخ. زيادی اندوخته اند
ولی . داشته باشند هرگز با راههای منتهی به موافقت نميکنند

بدبختانه بواسطه فشار های اقتصادی که تا عمق وجود مردم 
هم تاثير گذاشته و بواسطه تبليغات مسموم حکومت ، مخالفت 
های مؤثر با ماجراجويی های رژيم به سرعت و گستردگی 

 سياسی بسيار بنابراين ، وظيفه فعاالن. الزم شکل نميگيرد
اما در مورد مخالفان ضد جنگ و ضد امپرياليسم . مهم است

در غرب ، بايد توجه داشت که اوًال غالب آنها عمدتًا در ضديت 
با حکومت های خودشان است که به واکنش دست ميزنند 
ومصيبت هايی را که ما از دست رژيم جمهوری اسالمی 

 است که ايرانيان و بسيار مهم. ميکشيم ، به درستی نميدانند
خارج کشور تالش کنند تصوير درست و دقيقی از واقعيت های 

در واقع اهميت راه سوم يعنی مخالفت با . ايران ارائه بدهند
جمهوری اسالمی و امپرياليسم امريکا در خارج از کشور نيز 

وقتی که دشمنان داخلی و خارجی با امکانات . بسيار مهم است
م را محاصره کرده اند ، در واقع وسيع تبليغاتی شان مرد

وظيفه نيروهای سوم و همه انسانهای شريف مدافع مردم 
و از اين روست که تالش شما و همه . بمراتب سخت تر ميشود

دست اندر کاران اطالع رسانی را من به سهم خودم قدر می 
             .. گذارم

  موفق باشيد  
  شهاب شکوهی
١۶/۴/٢٠٠٧  

  بهروز سورن:  با تشكر از شما
19.4.2007  

  گزارشگران: برگرفته از سايت 
com.gozareshgar.www  
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  شرآت ميكنيد  با تشكر از اينكه در اين گفتگو

 گرانگزارش
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   :گزارشگران
  جنگ تا چه حد قريب الوقوع است؟

   
   :ح رياحي

بنظر من در شرايط آنوني آه آمريكا در باتالق عراق مانده 
تري   است و روز به روز تلقات و خساراتش ابعاد گسترده

ل آالسيك آن ، نه بخود ميگيرد، جنگ بخصوص در شك
قريب الوقوع است و نه براي آمريكا داراي صرفه و نتايج 

 آمريكا شمشير داموآلس را بر  در عين حال. اميد بخش
سر ايران با تدارك وسيع نظامي و ايجاد پايگاههاي جديد 
در اطراف ايران همچنان بلند نگهداشته است تا در صورت 

ه ايران است و ايجاد زمينه ي مناسب نقشه اصلي خود آ
  .نه صرفا تعويض رژيم را به اجرا درآورد

بنابر اين، نبايد خطر نوعي حمله و وارد آردن ضرباتي در 
در حال حاضر . مراآز حياتي آشور را منتفي دانست

آمريكا بديل هاي ديگر را پيش ميبرد و به آزمون 
مثال تشديد محاصره ي اقتصادي ، راه اندازي . ميگذارد

ائي در مرز ها و استانهايي آه زمينه فراهم گروههاي ايذ
مشكالت آمريكا در رابطه با ايران، مشكالتي چون . است

در اختيار نداشتن بديل سر براه و پر قدرت آه در ايران 
هم پايگاه اجتماعي داشته باشد، از دست دادن حيثيت بين 
المللي سياسي حتي در ميان مردم عادي ايران و عراق ، 

 اور جنگ، قدرت گيري روز افزون اسالم مخارج سرسام
گرائي و پيشروي سياسي رژيم جمهوري اسالمي در 
منطقه، همگي آمريكا را تا حد ملموسي محتاط آرده است 

 دالئل تا همه آارت هاي غير نظامي را بازي  و بهمين 
نكند سراغ آخرين آارت خود آه در عراق تجربه آرده 

  .است نميرود
   

  :گزارشگران
 انتقاالت نظامي امريكا تا چه حد جنگ را محتمل نقل و
  ؟ميكند

   
  :ح رياحي

. اين نقل و انتقاالت را نبايد صرفا به ايران مرتبط دانست
نبايد فراموش آرد آه آمريكا و موتلفين آن هنوز تكليف 
نهائي خود در عراق را هم صد در صد نميدانند چون در 

سني و صورت تقسيم رسمي عراق به سه آشور شيعه، 
از . آرد تازه مشكالت با ايران و ترآيه شروع خواهد شد

بخصوص افغانستان هم   طرف ديگر آمرپكا در پاآستان و
 مسئله بايد 2به اين . هيچگونه موفقيتي نداشته است

مساله خلقها را در آل اين منطقه افزود، خلقهائي آه تحت 
  .ستمند و از آمترين حقوق دمكراتيك بي بهره

وص در ايران و پاآستان هرج و مرج بوجود اگر بخص
به آن آار بسيار سختي   آيد، سامان دادن امپرياليستي

   مسائل  نظامي را بايد به آل نقل و انتقاالت. خواهد بود
اين منطقه بسط داد تا بتوان براي آن فلسفه و منطقي 
دست و پا آرد و اين را هر آس ميداند آه نه ايران و نه 

 دوام چنداني نخواهند   آمريكا ورت حملهپاآستان در ص
  حتي با داشتن سالح اتمي، در صورتي آه سناريوي . آورد

 20

http://www.gozareshgar.com/
http://www.gozareshgar.com/
http://www.gozareshgar.com/
http://www.gozareshgar.com/
http://www.gozareshgar.com/
http://www.gozareshgar.com/


  رياحی. گفتگوی سايت گزارشگران با ح 
  

ايجاد هرج و مرج و تقسيم ايران هم در آار باشد در 
آنصورت آمريكا مجبور است همانند منطقه بالكان آنرا با 

ن با اهداف اساسي آمريكا امپرياليسم اروپا تقسيم آند و اي
مساله ديگري آه در همين مورد بايد در . در تناقض است

نظر داشت اينكه در ايران بخش وسيعي از مردم با اشغال 
و دخالت نيروي بيگانه از يك سو و با جمهوري اسالمي 
ايران از ديگر سو مخالفت جدي دارند و اين خطر آه 

 ، هر دو را به  خارج شود آنترل از دست هر دو ارتجاع
جنگ هميشه . محاسبه معادالت ديگري نيز وا ميدارد

مردم ايران حدود سه دهه است آه . نميتواند برآت باشد
سرآوب مي شوند و ثروت مليشان برباد داده ميشود و 
اينرا همه آنها هم اآنون ديگر با پوست و استخوان درك 

ه با  سال پيش نيست آ28 و ميكنند، اين ملت ، ملت  آرده
يك شعار احساساتي شود و ميليوني جان خود را فداي 
جنگ ، وعده هاي ان دنيائي آند، حاصل اين اشتباهش را 
امروزه به عينه مي بيند و از همين روست آه محتاط و 

  .در عين حال حساب شده عمل ميكنند
   

  :گزارشگران
اهداف حمالت نظامي مهاجمان خارجي در صورت وقوع 

  ؟امندجنگ در ايران آد
   

  :ح رياحي
همانطور آه در پاسخ به سوال اول اشاره آردم هدف حمله 

به ايران سلطه مطلق و بي چون و چرا بر   نظامي آمريكا
اين آشور بعنوان سرزمين غني ترين منابع زيرزميني 

 و شاهراهي ژئوپوليتيك است تا از اين طريق  خاورميانه
د و هم به ديگر هم بتواند منابع زير زميني را به يغما بر

آشورهايي آه با ايران رابطه دارند سياستهاي خود را 
 مهاجمان ديگر تنها با به خط آردن  بنابر اين. ديكته آند

خود پشت سر آمريكا ممكن است بتوانند ازين نمد آالهي 
اين سياستي است آه البته . هم براي خود دست و پا آنند

مايه داري با بسياري از آشورهاي امپرياليستي و سر
يا . سرباز خانه اي همچون چين و روس نخواهند پذيرفت

بسادگي و بدون گرفتن امتيازات زياد زير بار نخواهند 
بهر رو، عالوه بر اشغال ايران و تقسيم مجدد . رفت

امپرياليستي آن، هدف ديگر جنگ احتمالي از ميان بردن 
نفوذ ايران در منطقه خليج فارس و آل خاورميانه و 

اما اآنون قدرت گيري جمهوري . رهاي اسالمي استآشو
اسالمي در منطقه به آن اندازه رسيده است آه، دست آم، 

 ميتوانند به راه  آشورهاي امپرياليستي اروپا تا آنجا آه
حل هاي سياسي متوسل شوند و در چانه زني هاي پشت 
پرده سعي می آنند آمريكا را به چنين راه حل هائي تشويق 

ين سياستي با تحريم ها تناقضي ندارد و در تحليل چن. آنند
نهائي اروپا نيز از قدرت گيري بنيادگرائي بيم دارد و در 
صلح و آرامش بيشتر ميتوانند به غارت اين منطقه اميد 

  .داشته باشد
   

  :گزارشگران
آيا اين نكته آه بزرگترين نيروي ضد جنگ در داخل آشور 

  ند صحيح است؟آمريكا و شهروندان اين آشور هست
   

 
 

  :ح رياحي
اآنون با تلفات و خسارات وارده آه سنگيني آن تنها بر 
دوش مردم عادي آمريكاست، اگر ديگر نقاط جهان 
بخصوص مردم عراق آه بزرگترين بازنده ي اين جنگند 

وجهه بوش نكته   را در نظر نگيريم، آمار از دست دادن
ده شده آه بيشتر حتي آار بجائي آشي. باال را تائيد ميكند

سناتورهاي جمهوريخواه نيز مخالف ادامه ي جنگند و 
  .تائيد بودجه آالن براي آن

و افكار عمومي مردم   دستگاه حكومتي بوش به پارلمان
هم هيچ توجهي ندارد و همانطور آه ديديم علي رغم 
مخالفت پارلمان با افزايش نيروي نظامي ، بوش سي 

. ستادن به عراق آماده ميكندهزار نيروي ديگر را براي فر
نكته ي قابل توجه اينكه هم بوش و هم حزب دمكرات هر 
دو در بن بستي قرار گرفته اند آه روز به روز بيشتر 
مساله زا ميشود و حتي در جناح دمكرات هاي آمريكا نيز 

اگر . وفاق همه جانبه براي خروج از عراق در آار نيست
داي امر مخالف سر سخت بياد داشته باشيم ال گور از ابت

لشگرآشي به عراق بود و در آن حزب تنها نماينده 
هم اآنون هم اين . مخالف، بقييه همه موافق جنگ بودند

  .دو گانگي در حزب دمكرات امريكا وجود دارد
   

  :گزارشگران
تاثيرات تحريم اقتصادي ايران از جانب شوراي امنيت و 

  وابستگان را چگونه ارزيابي مي آنيد؟
   

  :ح رياحي
تاثير هر تحريم اقتصادي در درجه نخست وخامت خود را 
بر مردم عادي تحميل ميكند و هم اآنون هم در باال رفتن 
تورم و گراني اين تاثير را گذاشته است ولي ايران در 
مقايسه با عراق در وضعيتي است آه ميتواند سالها دوام 

هت بياورد و همين تحريم را براي خود به امتيازي ج
مظلوم نمائي از يك سو و غارت هر چه بيشتر همان نان 
بخور و نميري آه در زير خط فقر براي بخشي از مردم 

  .قائل است، تبديل آند
شوراي امنيت و وابستگان براي تخفيف عطش جنگ 
طلبي بوش و دارو دسته اش راه آم ضرر تر را براي خود 

دتر از ولي تيغ شوراي امنيت هم آن. در پيش گرفته اند
آنست آه تاثيري داشته باشد، بخصوص با حق وتوهائي 

  .آه چند آشور بزرگ سرمايه داري در آن دارند
   

  :گزارشگران
نقش نيروهاي ضد جنگ و حاميان صلح در داخل و خارج 

  آشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
   

  :ح رياحي
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در حال حاضر ، از انجا آه در داخل نه آزادي نظرخواهي 
ه از مردم وجود دارد و نه سازمانها و احزاب بيطرفان

آزادي آه بتوان از بررسي هاي آنان نتيجه اي علمي اتخاذ 
آرد، داوري روي نيروي ضد جنگ در داخل آار مشكل و 
در عين حال نادرستي است، بخصوص آه زمينه هاي 

اما آنچه مسلم است مردم ما . نارضايتي مردم بسيار است
عراق و تجارب آشتار ها و قتل عام  ساله جنگ با 8نتايج 

  زندانيان سياسي و هر نوع دگر انديشي در خالل جنگ را 
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از ياد نبرده اند و اگر زمينه ي نظر خواهي آزادانه اي 
وجود داشت ، بنظر من بزرگترين نيروي ضد جنگ را 

در خارج از . ميشد در خود ايران سراغ گرفت و نشان داد
ايران نيز نيروي ضد جنگ و طرفدار صلح آم نيستند ولي 

  .پراآنده و غير سازمانيافته اند
   

  :گزارشگران
از افكار عمومي داخل و خارج   در حال حاضر چه تحليلي

 از  آشور در مورد جنگ داريد؟ با توجه به اينكه برخي
  احزاب و نهادهاي چپ در اروپا بنوعي همسوئي با رژيم

يپردازند و تنازعات موجود و سياستهاي جنگ افروزانه م
 را آه ميتواند فجايعي غير قابل  رژيم جمهوري اسالمي

جبران بلحاظ انساني و اقتصادي ببار آورد، ناديده مي 
  انگارند

   
  :ح رياحي

متاسفانه در خارج از ايران هستند احزاب و نهادهاي چپي 
گونه اي احساسي آه همسوئي عملي با رژيم داشته اند و ب

به ابر قدرت بودن آمريكا برخورد ميكنند بدون اينكه در 
نظر بگيرند آه جمهوري اسالمي طي حدود سه دهه بر 
سر مردم چه آورده و از سياست تحريك ، جنگ افروزي و 

در . مانورهاي مختلف نظامي چه اهدافي را دنبال ميكند
امثال اين واقع اين نيروها به همان توهم ضد امپرياليستي 

  .رژيم دچار شده اند
 تا آنوني رژيم چه  به سياست  اگر اين نيروها لحظه اي

در داخل و چه در خارج و سياست امپرياليسم در منطقه و 
 اين سياست ها را براي  جهان عميقا ميانديشيدند و نتيجه

ميليونها مردم ستمديده ي اين منطقه بررسي ميكردند به 
  . گرفتار نميشدند ريچنين خطاي جبران ناپذي

اين احزاب از ياد برده اند آه خميني جنگ را يك برآت 
نه تنها هر نوع صداي    سال8اعالم آرد و توانست طي 

ازادي خواهي و استقالل و برابري طلبي را در گلو خفه 
آند بلكه بر بحران هاي سياسي و اقتصادي نيز سرپوش 

در همين راستا بگذارد و اگر دوباره جنگ داشته باشد نيز 
  .از آن سوء استفاده خواهد آرد

   
  :گزارشگران

الريجاني نماينده ارشد مذاآرات هسته اي جمهوري 
اسالمي بتازگي اعالم آرده آه رژيم ايران آماده تفاهم با 

اين زيگنال را چگونه تحليل . آشورهاي غربي است
  ميكنيد؟

   
  :ح رياحي

مي هميشه رژيم در مساله ات. اين سياست جديدي نيست
و   سياست وقت آشي و به نعل و ميخ زدن را پيش برده

در عين . چون در اين زمينه ضرري نديده آنرا ادامه ميدهد
حال بايد توجه داشت آه آل جناههاي حكومتي بر سر 
مساله اتمي يكپارچه نيستند و تاثير متقابل اين نيروها بر 

.  مياورديكديگر معموال گاه نتايج غير منتظره اي را ببار
ولي در هر حال رژيم هميشه هر جا سمبه پر زور بوده 
آوتاه آمده است و اين درس را خميني با نوشيدن جام زهر 

  .به آنها آموخته است

   
  :گزارشگران

 ملوان انگليسي آه 15 گروگانگيري  پشت پرده جريان 
هم اآنون دست به افشاگريهائي چند زده اند و تيتر اخبار 

اختصاص ميدهند را چگونه ارزيابي جهان را بخود 
 ميكنيد؟

  
   :ح رياحي

از جمله سياستهاي رژيم طي اين حدود سه دهه سياست 
. فراافكني بوده و در اين آار حاال تجربه پيدا آرده است
  فرا افكني مشكالت و بحران ها به خارج براي سرپوش

گذاشتن بر ضعف خود، خصومت ذاتي با دمكراسي و 
فاع از سرمايه به خشن ترين شكل حقوق انساني و د

تا آنون براي اين گروگان گيري چند نكته روشن . ممكن
  : شده است

اول اينكه رژيم معامله اي را با آمريكا و انگليس به ثمر 
  .و ديپلمات خود را ازاد آرده است  رسانده

در سطح نيروهاي بين المللي بنيادگراي اسالمي بر : دوم 
 اين است آه رژيم با آن در وجهه خود افزوده است و
  .داخل بسيار ميتواند تبليغ آند

اينكه بنوعي در يكپارچگي سياست جنگي امريكا و   سوم
بايد براي . انگليس در عراق خدشه وارد آرده است

 ديگر البته جا گذاشت، معامالتي  معامالت پشت پرده اي
آه نميتوان به يقين حكم داد و حوادث بعدي در منطقه 

آنچه تا حدودي مسلم است، رژيم . واهد آردروشن خ
ميخواهد هم جواز بقا را از امپرياليسم دريافت آند و هم 
نشان دهد آه ضعيف نيست، نه عراق است و نه افغانستان 
و عالوه بر جواز بقا بايد در منطقه بعنوان يك نيروي پر 
قدرت به رسميت شناخته شود و اين مساله ايست آه 

بخصوص آه دست ايران را . آنرا هضم آندآمريكا نميتواند 
  .در سراسر خاورميانه بر دامن خود لمس آرده است

  
  :گزارشگران

نقش و جايگاه روشنفكران سياسي مستقل در بحران 
موجود آدامند؟ و ايا اين نكته صحيح است آه يكي از 

مهم سياست هاي جنگ افروزانه جمهوري   اهداف
هاي اخير جنبش اسالمي خاموش آردن صدا و خيزش 

هاي درون آشور از جمله زنان و معلمان و آارگران 
  ميباشد؟

  
  :ح رياحي

از انجا آه اين سوال آلي است، به روشنفكراني آه به 
صداي سوم باور دارند ميپردازم نه روشنفكران دستگاهي 
آه حدود سه دهه است در خدمت به بنيادگرائي حتي از 

اما . رو گذار نكرده اندنابودي فرهنگ و ادب آشور هم ف
روشنفكراني آه به صداي سوم يعني خط مستقل و جدا از 
دخالت بيگانه و در مقابله با رژيم موضعگيري دارند، در 
مجموع نه با محاصره اقتصادي موافقند نه با جنگ و 

صداي آنها فرياد ميليونها انسان گرسنه، بيكار، . خونريزي
يد جنسي و ستمهاي قومي بي خانمان، معتاد، گرفتار آپارتا

فرياد انسانهايست آه براي سيرآردن شكم . و مذهبي است
بدن خود را ميفروشند و   خود و فرزندان خويش اعضاء

رژيم حتي در اين سالها، آنها را به اين آار تشويق مي 
فرياد آارگران و معلميني است آه نه تنها زير خط . آند

  وق زير فقر آنها را فقر زندگي ميكنند بلكه رژيم همان حق

 22



  رياحی. گفتگوی سايت گزارشگران با ح 
  

ماههاست غارت آرده و نميپردازد، فرياد همه ي خلقهاي 
ستمديده ايست آه دهه هاست براي آمترين حقوق 
دمكراتيك خود صدها هزار آشته و معلول داشته اند، فرياد 
ميليونها زن ستمديده ايست آه حتي براي خريد بايد از 

نشان اجازه بگيرند و رنگ لباس خود را هم به شوهرا
 مذهب –دلخواه نميتوانند انتخاب آنند و فرهنگ مرد 

ساالري رژيم تا پستوي خانه ها هم برايشان تكليف تعيين 
ميكند، فرياد هزاران دگر مذهبي است آه بخاطر داشتن 
ديني ديگر سرآوب ميشوند، صداي اين روشنفكران صداي 

كالي است آه در اعماق مي جوشد و جنبش اجتماعي رادي
خود را براي تعيين تكليف نهائي هم با امپرياليسم و هم با 

  .ارتجاع از هر نوعي آماده ميكند
اين روشنفكران شعار ازادي، صلح، برابري سياسي و 
اجتماعي را سر داده اند و از آن دفاع و آنرا همه جا تبليغ 

و   ه روز تقويتاين جايگاهي است آه بايد روز ب. ميكنند
در . در دادن آگاهي به مردم براي پيوستن به آن تالش آرد

عين حال ، اين روشنفكران وظيفه افشاي آندسته از به 
اصطالح روشنفكراني آه يك روز اصالح طلبند، روز ديگر 
تبليغ شرآت در جنگ در صورت حمله آمريكا و روز سوم 

 را نيز بر موافق دخالت نيروهاي خارجي در امور ايرانند
 گرفته اند و آنرا بنفع جنبش اجتماعي راديكال  عهده
  .ميدانند

بخصوص . اهميت اين وظيفه روز به روز افزايش مييابد
هم اآنون آه جنبش هاي اجتماعي نيرومند تر از گذشته 
شده اند و مسلما يكي از اهداف رژيم در ايجاد بحران در 

 مردم است خارج ، مهم جلوه دادن آن و سرآوب اآثريت
آه پيگيري اين خواستها و تحقق آنرا دنبال ميكنند و ديگر 

 .هيچگونه توهمي نسبت به رژيم ندارند
  

  :گزارشگران
اين صدا .  گفته ميشود از صداي سوم يا راه و خط سوم 

چه مختصاتي دارد و چگونه صفوف خود را سازمان 
  خواهد داد؟

  
  :ح رياحي

  
و از هم اآنون صداي سوم در حال شكل گيري است 

نميتوان پيشبيني دقيقي از نوع سازماندهي آتي آن داشت 
ولي جانمايه اين صدا استقالل، دفاع از صلح و برابري 
هاي سياسي و اجتماعي خواهد بود و نيروي اصلي آن 
جنبش راديكال آارگران، مزد و حقوق بگيران، زنان، 

هاي جوانان و همه ازاديخواهان دمكرات، خلق ها و اقليت 
  .مذهبي است

  با تشكر از شما
  بهروز سورن
27.4.2007  

  گزارشگران: برگرفته از سايت
com.gozareshgar.www

……………………………………  
 

ارژنک  با گفتگوی سايت گزارشگران   
  بامشاد
 

  سالم و ممنون از پاسخ مثبت به درخواست سايت
 

  :گزارشگران
 فكري و عمومي ايرانيان و   از جمله نگراني ها و گره هاي  

 احتمال حمله نظامي آمريكا و  بخصوص تحليل گران سياسي،
 از  متحدانش و وقوع جنگي است آه آتش بيار معرآه آن

سوئي سران جمهوري اسالمي و از جانب ديگر امپرياليست 
هاي اشغالگر هستند آه در بحرانزائي در منطقه و در طي 

تا چه حد اين . اههاي گذشته از هيچ آوششي دريغ نكرده اندم
 و پارامترهاي سياسي اين بحران  احتمال با واقعيات موجود

  در تطابق قرار دارند؟
  : ارژنگ بامشاد 

دولت جورج بوش در راستای سياست های نومحافظه کاران 
آمريکا برای تسلط کامل بر منطقه ی حساس و نقت خيز 

ک سو و درهم شکستن قدرت های منطقه خليج فارس از ي
ای و آسوده کردن خيال اسرائيل از سوی ديگر، به کشور 

 اين  عراق حمله کردند و با در هم شکستن قدرت نظامی
 همين سناريو  .را به اشغال کامل خود درآوردند  کشور آن 

برای در هم شکستن قدرت نظامی ايران و تسلط کامل بر نفت 
خزر در برنامه ريزی های نومحافظه خليج فارس و دريای 

دولت اسرائيل نيز با جديت . کاران در نظر گرفته شده است
تمام و با استفاده از تمامی کانال های فشار خود به دولت 
آمريکا قصد آن دارد که اجرای اين سناريو را در دستور کار 

دولت جورج بوش و برنامه ريزان او . دولت آمريکا قرار دهد
ی اجرای اين سناريو، تمامی امکانات نظامی خود را در راستا

آن ها به اتکا به موضوع پرونده ی هسته ای . بسيج کرده اند
جمهوری اسالمی و سياست های نابخردانه رهبری رژيم که 
باعث ايجاد يک وفاق جهانی عليه ايران شده است، خود را 
در وضعيت حق به جانب می بييند وحق امکان استفاده از 

در . روی نظامی عليه ايران را برای خود محفوظ داشته اندني
همين راستا ناوگان های هواپيمابر جنگی متعددی به آب های 
خليج فارس اعزام کرده اند، با همکاری نزديک عربستان 
مسئله سوخت هواپيماهای جنگی خود را به سرعت حل کرده 

  نقطه از خاک ايران را برای موشک4000اند، نزديک به 
جدا از تدارکات گسترده . باران و بمب باران مشخص کرده اند

نظامی آمريکا، دولت اسرائيل نيز در هم آهنگی با آمريکا، 
روی بمباران تأسيسات اتمی ايران برنامه ريزی کرده است تا 
جايی که ايهود المرت نخست وزير اسراپيل در مصاحبه با 

گفت ) 2007 آوريل 30 ـ 18شماره (نشريه فوکوس آلمان
می توان با ده روز موشک باران تأسيسات اتمی ايران، 
پروژه ای هسته ای اين کشور را سال ها به عقب برگرداند 

اين مجموعه اقدامات . هر چند نتوان آن را به کلی نابود کرد
نشان می دهد که دولت بوش تدارکات نظامی برای حمله 

جرائی به پيش نظامی يا بمباران وسيع ايران را تا مرحله ی ا
برده است و تنها دستور رئيس جمهور اين کشور می تواند 

  . يک جنگ ديگر را به منطقه تحميل کند
اما قصد سياسی و تدارکات کامل نظامی تاکنونی برای قطعی 

هم اکنون . دانستن حمله نظامی به ايران کافی نيست
پارامترهای گوناگونی در حوادث منطقه تأثيرگذار هستند که 

کان تصميمات عجوالنه و تک روانه را از نومحافظه کاران ام
  :پاره ای از اين عوامل عبارتند از. سلب کرده است
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  ارژنک بامشاد با گفتگوی سايت گزارشگران
  
    
ـ شکست نظامی آمريکا در عراق و هزينه های سرسام آور 1
اين امر باعث شده است که نومحافظه کاران در اجرای . آن

  طبعأ . خود با مشکالت عديده ای روبرو شوندنقشه های 
وقتی امريکا نتوانسته با مشکالت کشوری چون عراق دست 

  و پنجه نرم کند، درگير شدن با کشور قدرتمند و پرجمعيت و 
دارای امکانات گسترده مقاومت، در حساسترين نقطه جهان 

  .می تواند عواقب غيرقابل پيش بينی ای داشته باشد
شکست آمريکا در عراق و دروغين بودن ـ به دنبال 2

تبليغات نومحافظه کاران سبب شد که در انتخابات اخير 
کنگره آمريکا، دمکرات ها اکثريت کرسی ها در کنگره و سنا 
را از آن خود سازند و در اجرای سياست های جنگ 

از اين رو .  نومحافظه کاران مشکل تراشی کنند افروزانه
جنگ جديد، بدون جلب موافقت وارد شدن آمريکا در يک 

کنگره و سنا هر چند محتمل است اما عواقب دراز مدتی در 
 حزب محافظه کار بعيد  سياست آمريکا خواهد داشت که

است، بی توجه به اين عواقب با ماجراجوئی های نومحافظه 
  .کاران همسو شود

ـ شکست اسرائيل در جنگ لبنان، بويژه پس از انتشار 3
 تحقيق اسرائيل، اين سناريو که می توان با گزارش کميسيون

بمباران های وسيع به هدف های خود دست يافت را با شک 
   تمرين از اين رو با. و ترديدهای جدی روبرو ساخته است

 ايران، در لبنان و بی نتيجه و مرگ  سناريوی بمباران وسيع
بار بودن آن، بسياری از تحليل گران نظامی پنتاگون و هم 

   را به فکر واداشته است نشان در اسرائيلفکرا
ـ شکست آمريکا در عراق، هم چنين شکست سياست های 4

از اين در . تکروانه ی آمريکا در عرصه ی بين المللی بود
مورد ايران، دولت آمريکا تالش می کند تا متحدين اروپائی 
را دور نزند و حتی در پرونده ی هسته ای جمهوری اسالمی، 

چنين سياستی . ن را در کنار خود داشته باشدروسيه و چي
طبعأ دست آمريکا را در اقدامات نظامی يک جانبه تا حدودی 

  .محدود خواهد ساخت
ـ اين تصور که مردم ايران از حمله نظامی آمريکا برای 5

سرنگونی جمهوری اسالمی حمايت خواهند کرد نيز در طول 
د در اوايل شاي. زمان، عبث بودن خود را به نمايش گذاشت

حمله آمريکا به عراق اين تصور بويژه از سوی سلطنت 
اما حوادث عراق از يک سو و . طلبان با جديت تبليغ می شد

مخالفت گسترده روشنفکران ايرانی با هر نوع حمله نظامی 
عليه ايران، روانشناسی مردم در اين رابطه را به شدت تغيير 

 30يل در مصاحبه تا جائی که نخست وزير اسرائ. داده است
آوريل خود با نشريه آلمانی فوکوس نيز، واکنش منفی مردم 
ايران در قبال بمباران گسترده ی اين کشور را به عنوان 
  .پارامتر مهمی که بايد در نظر گرفته شود، مطرح کرده است

 در کنار يک ديگر شايد اين گرايش   مجموعه ی عوامل فوق
نظامی آمريکا به ايران را به وجود آورد که امکان حمله 

اما بايد توجه داشت که در آمريکا با . ضعيف شده است
حکومتی روبرو هستيم که خود را نماينده خدا و مبلغ 
مسيحيت ميداند و بويژه در شرايطی که اوضاع از هر طرف 
به ضررش هست، و بويژه به اين دليل می تواند دست به 

  . يل آن عاجز باشدماجراجوئی های بزند که عقل سليم از تحل
  :گزارشگران 
نقش و جايگاه روشنفكران سياسي مستقل در بحران موجود  

    مهم آدامند؟ و آيا اين نكته صحيح است آه يكي از اهداف

سياست هاي جنگ افروزانه جمهوري اسالمي خاموش آردن 
 جملهزايزش هاي اخير جنبش هاي درون آشورصدا و خ

  اشد؟زنان و معلمان و آارگران ميب
  
  : ارژنگ بامشاد 

 در ماجرای هسته ای و اقدامات   سياست جمهوری اسالمی
تحريک آميز دولت احمدی نژاد، اين ايده را تقويت می کند که 

 حتی  رژيم اسالمی برای حفظ بقای خود به بحران آفرينی و
روشن است که هدف اين سياست . يک جنگ محدود نياز دارد

المی تحت فشار مبارزات جلوگيری از سرنگونی رژيم اس
 گسترش حرکت های توده ای کارگران،معلمان،  .مردمی است

 در چند ماه  زنان، جوانان، دانشجويان و خلق های تحت ستم
اخير باعث شده تا کابينه نظامی ـ امنيتی احمدی نژاد چهره 

از اين روست که در يک . ی واقعی خود را به نمايش بگذارد
 سرکوبگرانه دولت اسالمی روبرو ماه اخير با سياست های

دستگيری های گسترده در ميان جوانان و دانشجويان . هستيم
و زنان و نيروهای ملی و روشنفکران از نتايج اين سياست 

 که حرکت های توده ای را  اين امر در نطق خامنه ای. است
همسويی با آمريکا دانسته بود و سپس سخنان وزير 

 انتظامی ترديدی باقی نگذاشته اطالعات و فرمانده نيروی
است که نگرانی از گسترش حرکت های مردمی دلمشغولی 
اصلی سران رژيم اسالمی است و تشديد درگيری با آمريکا و 
غرب عمدتأ برای ايجاد پوشش کافی در پيشبرد امر سرکوب 

  .مردم است
  
  :گزارشگران 
گفته ميشود حجم و گستردگي نيروهاي نظامي آمريكا و  

تگانش در ادامه اعزام ناوهاي هواپيمابر و پرسنل وابس
 در منطقه خليج فارس در اندازه هاي پيش از وقوع  نظامي

آيا اين امر بر . جنگ و اشغال نظامي آشور عراق است
  احتمال آغاز جنگ با ايران مي افزايد؟

  
   : ارژنگ بامشاد 

همانطور که در پاسخ به سئوال اول آمد، اين حجم تدارکات 
می در خليج فارس با هدف حمله نظامی به ايران و در هم نظا

  شکستن يک قدرت نوپا و رشد يابنده در 
نمی توان . ه حساس خليج فارس و دريای خزر استقمنط

تصور کرد که چنين تمرکز نيروی نظامی و پذيرش هزينه 
های مالی، انسانی و سياسی آن فقط يک بازی ديپلماتيک 

سترش حضور نظامی آمريکا در خليج اما آيا تنها با گ. باشد
فارس می توان امکان حمله نظامی به ايران را قطعی 
دانست؟ همانطور که در پاسخ سئوال اول آمد، پاره ای 

 تصميم گيری  عوامل جديد در حال شکلگيری است که قدرت
سريع و يک جانبه را از نومحافظه کاران تروريست می 

  . گيرد
  :گزارشگران 
روض چنين اتفاقي روي دهد بنظر شما اهداف چنانچه و مف 

  ؟حمالت نظامي مهاجمان خارجي در ايران آدامند
  
  :ارژنگ بامشاد 
اهداف آمريکا برای حمله نظامی به ايران را می توان چنين  

  :بر شمرد
اول ـ تسلط کامل بر منابع انرژی در خليج فارس و دريای 

. نظر بوداين هدفی است که در مورد عراق نيز مد . خزر
زيرا هم ايران و هم عراق دارای گسترده ترين ذخيره های 

اين هدف با در هم شکستن قدرت . نفت گاز در جهان هستند
  ايران و روی کار آمدن يک حکومت دست نشانده مثل خاندان 
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  ارژنک بامشاد با گفتگوی سايت گزارشگران
 و يا چند پاره کردن کشور و ايجاد اميرنشين های  پهلوی

  در اين رابطه قدرت گيری . وش به فرمان امکان پذير استگ
  

مردم نيز امری است که برای آمريکائيان اساسأ خوش آيند 
نيست هر چند اينجا و آنجا دم از حمايت از جنبش های مردم 

استقرار يک قدرت مردمی مستقل نيز برای آمريکا امر . بزنند
  .غيرقابل قبولی خواهد بود
 قدرت نظامی جمهوری اسالمی به دوم ـ در هم شکستن

يکی از هدف . عنوان تهديدی بالقوه عليه موجوديت اسرائيل
 می به عراق نيز در هم شکستن قدرتهای حمله ی نظا

نظامی عراق بود که همچون خطری بالقوه برای اسرائيل 
  .محسوب می شد

سوم ـ جلوگيری از شکل گيری يک قدرت منطقه ای در اين 
يک ايران دارای قدرت نظامی و نقش . نقطه ی حساس جهان

روزافزون با حکومتی غيرقابل محاسبه در منطقه نه تنها 
مطلوب آمريکا و اسرائيل نيست بلکه با حسادت و سوءظن 
کشورهای مرتجع منطقه که به عنوان دوستان آمريکا 

  .شناخته شده اند روبروست
چهارم ـ جلوگيری از شکل گيری يک قدرت مردمی در  

آمريکا عليرغم حمايت های مزورانه ی خود از جنبش . ايران
های مردم اساسأ با شکلگيری قدرت مردمی در اين نقطه ی 
جهان به شدت مخالف است و در اين رابطه با رژيم جمهوری 

در واقع گسترش .اسالمی در يک ائتالف منفی به سر می برد
حرکت های توده ای مستقل کارگران، معلمان، زنان، 

ان و همه اقشار مردم، بر نگرانی دولتمردان آمريکا دانشجوي
يک جنبش مستقل و متکی به خود همواره . افزوده است

  .مورد سوءظن نيروهای سلطه جوست
  :گزارشگران 
 را در داخل و  نقش نيروهاي ضد جنگ و حاميان صلح 

  ؟ خارج از آشور چگونه ارزيابي ميكنيد
  
  :ارژنگ بامشاد 
خواه و صلح دوست چه در ايران وچه تمامی نيروهای آزادي 

 کارگيرند   در جهان بايستی تمامی نيرو و امکانات خود را به
تا چنين جنگ خانمان براندازی که اهدافی ضدمردمی را دنبل 

زيرا وقوع چنين جنگی وضعيتی . می کند به وقوع نپيوند
چنين جنگی .بدتر از عراق را در ايران به وجود خواهد آورد

امی زيرساخت های اقتصادی را نابود می کند بلکه نه تنها تم
در کشور چند ميليتی . باعث يک فاجعه ی انسانی خواهد شد

و دارای گرايشات گوناگون مذهبی و فکری، خطر وقوع 
بنابراين استفاده از . درگيری های قومی به شدت باالست

تمامی امکانات برای جلوگيری از اين جنگ يک ضرورت 
لح دوست اين امکان را دارند که با استفاده نيروهای ص. است

از ارتباطات گوناگون، رسانه های متنوع، تشکل های توده 
ای و اتحاديه ای و غيردولتی و احزاب آزاديخواه، به بسيج 

تنها با سازماندهی . گسترده ترين نيرو عليه جنگ بپردازند
افکار عمومی جهان عليه يک جنگ خانمان برانداز می توان 

ر بر دولت های همسو با جنگ را افزايش داد و هزينه فشا
بسيج ها و . جنگ را برای آن ها در دراز مدت باال برد

تظاهرات های گسترده ضد جنگ در بسياری از کشورهای 
اروپائی در چند سال گذشته توانست تحوالت مثبتی در 

  .کشورهای اروپائی در راستای تمايالت ضد جنگ ايجاد کند
  
  :نگزارشگرا 
اين صدا چه .  گفته ميشود از صداي سوم يا راه و خط سوم 

  مختصاتي دارد و چگونه صفوف خود را سازمان خواهد داد؟

  
  :ارژنگ بامشاد 
صدای سوم و يا راه سوم، به عنوان جريان مستقل از رژيم  

  ضدمردمی اسالمی و مخالف سلطه گيری جنگ افروزانه 
ندهی قدرت متشکل توده امپرياليسم آمريکا و خواهان سازما

واقعيت اين است که در ميان جريانات .ای معنا و مفهوم دارد
سياسی ايرانی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور 

يک سری جريانات به . چندين جريان مهم به چشم می خورد
بهانه ضدمردمی بودن جمهوری اسالمی معتقدند که می توان 

ن داد و از حمالت نظامی با امپرياليسم آمريکا همسوئی نشا
برخی از . اين کشور برای سرنگونی رژيم اسالمی سود برد

اين جريانات از تجريه به قدرت رسيدن مخالفين صدام در 
عراق اين رويا را در سر می پرورانند که با حمايت آمريکا 

يک سری جريانات . به عرصه قدرت در ايران پرتاب شوند
پرياليسم آمريکا و درنده خوئی ديگر به دليل مخالفتشان با ام

های اين کشور و مطامع سلطه گرانه اش خواهان همسوئی و 
آن . يک نوع ائتالف مثبت يا منفی با جمهوری اسالمی هستند

ها بر اين باورند که در شرايط کنونی سرنگون شدن 
جمهوری اسالمی توسط آمريکا می تواند به نابودی ايران 

 جريانات اين است که به مشخصه هر دو اين. منجر شود
نقش و قدرت مردم ايران کم بها می دهند و يا اساسأ آن را 

در حالی که برای جلوگيری از سلطه گری . ناديده می گيرند
ويرانگر آمريکا در منطقه و برای نجات کشور از خطر جنگ 
و نابودی بايد حکومت جمهوری اسالمی که منشاء تمامی 

ران آفرينی های خارجی است بدبختی های کشور و مسبب بح
. را از ميان برداشت و آن هم تنها توسط قدرت خود مردم

نيروی سوم يعنی صف مستقل و متشکل مردم تنها جريانی 
است که مستقل از رژيم اسالمی و مستقل از قدرت های 
خارجی می تواند به متحد کردن تمامی نيروهائی که خواهان 

 و برای آينده  ای هستندقدرت گيری ارگان های قدرت توده 
ای بهتر برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم 
مبارزه می کنند، بپردازد و عليه هر دو دشمن به مبارزه 

   . برخيرند
در چنين شرايطی روشنفکران مستقل و مسئول نقش ويژه 

از يک سو آن ها در کنار . ای در قبال تحوالت کشور دارند
مستقل تشکل های توده ای و گسترش مردم برای سازمانيابی 

مبارزات ترقی خواهانه قرار دارند و می توانند در مبارزه 
عليه رژيم اسالمی و در راستای سرنگونی نقش مؤثری 

و از سوی ديگر وظيفه دارند در افشای اهداف . بازی کنند
سلطه گرايانه غارتگران آمريکائی و متحدينش نقش ويژه ای 

ی که دو دشمن متحد برای سرکوب و در شرايط. ايفا کنند
منکوب جنبش مردمی ايرانيان از تمامی امکانات شيطانی 
خود بهره می گيرند، جنبش مردمی و روشنفکران مسئول و 
مستقل بايد که از تمامی ظرفيت های انقالبی خود بهره گيرند 
تا ضمن خنثی کردن توطئه های دشمنان خود، راه پر فراز و 

 از آن مردم و ارگان های اقتدارشان را نشيب ساختن قدرتی
  . هموار سازند

   
  :گزارشگران

گفته ميشود آه بزرگترين و موثرترين نيروي ضد جنگ در  
 شهروندان اين آشور   داخل آشور آمريكا و به تعبيري

   اين نكته يك حقيقت است؟ آيا.ميباشند 
  
  :ارژنگ بامشاد 

   ها برگزيده درمورد کشورهای که با انتخابات آزاد حکومت
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  ارژنک بامشاد با گفتگوی سايت گزارشگران
می شوند، نقش افکار عمومی، و نقش آرای مردم در تغيير 

هر چند اين افکار عمومی تا . سياست های دولت ها باالست
حد زيادی در چنبره ی رسانه های وابسته به جريانات 
قدرتمند مالی و سياسی گرفتار باشند و اين رسانه ها در 

  شکل دهی به افکار عمومی و گاه منحرف کردن اين افکار 
با حال نمی توان هميشه تمام . نقش به سزائی داشته باشند
 بويژه که دراين کشورها رسانه . حقيقت را از مردم پنهان کرد

ها و مطبوعات به عنوان قوه چهارم می توانند در افشای 
 آمريکا نيز در. مقاصد دولت ها نقش بسيار باالئی بازی کنند

در آغاز جنگ درصد باالئی از . همين وضعيت عمل می کند
مردم آمريکا فريب تبليغات دروغين نومحافظه کاران را 

اما اين . خوردند و از سياست های جنگی بوش دفاع کردند
شکست جمهوری . جريان حاال به عکس خود تبديل شده است

ش و خواهان در انتخابات کنگره و سنا، عمأل جورج بو
سياست های جنگ افروزانه اش را با مشکالت جدی ای 

اختالف نظر کنگره و کاخ سفيد بر سر . روبرو کرده است
بودجه جنگی و تاريخ عقب نشينی ارتش آمريکا از عراق هم 

به اين ترتيب می بينيم . اکنون بحث داغ سياست آمريکاست
 که افکار عمومی و آرای مردم آمريکا می تواند نقش مؤثری

همانگونه که در جنگ ويتنام . در مخالفت با جنگ ايفا کنند 
نيز افکار عمومی آمريکا و جنبش ضد جنگ توانست نقش 

با اين حال بايد توجه داشت که کارتل های . مؤثری ايفا کند
 آتش بيار جنگ و تجاوزگری هستند  نظامی ـ نفتی که عمومأ

 و فضاسازی همواره با استفاده از اهرم های گوناگون تبليغی
درجهت منحرف کردن افکار عمومی و در انکار نقش مردم 

  .تالش می کنند
  
   :گزارشگران 
تاثيرات تحريم اقتصادي ايران از جانب شوراي امنيت و  

     وابستگان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
  
  :ارژنگ بامشاد 

اقتصاد ايران اقتصادی است ضعيف و با مشکالت ساختاری 
اين صنايع . ا منطبق با صنعت مدرن امروزیو صنايع ايران ن

احتياج مبرم به نوسازی دارد و اقتصاد ايران بدون همکاری 
از اين . با اقتصاد جهانی می تواند از اين هم ضعيف تر شود

دو زاويه که به مسئله نگاه کنيم، تحريم های اقتصادی نقش 
بويژه که با .  کشور خواهد داشت بسيار مخربی بر اقتصاد

 بانکی و مالی ايران، عمأل اعتبارات سرمايه گذاری  ريمتح
خارجی به حداقل خواهد رسيد و دسترسی اقتصاد ايران به 
. سرمايه و فن آوری خارجی و مدرن بسيار محدود خواهد شد

اين فشار بر اقتصاد ايران، به سرعت بر بازار داخلی تأثيرات 
 در دامنه ی گرانی اجناس. مخرب خود را خواهد گذاشت

.  فشار روزافزونی بر مردم وارد می آورد  همين مدت کوتاه
مردمی که در شرايط عادی نيز در تأمين مايحتاج زندگی شان 

بنابراين تحريم های . با مشکالت عديده ای روبرو هستند
اقتصادی شورای امنيت ، نقش مخربی بر اقتصاد کشور 
خواهد داشت و زندگی مردم را با سختی های شديدتری 

  . همراه خواهد ساخت
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 جنبش زنان، 
  (*)ماعیاست سياسی يااجتجنبشی 

  
ميان کنش برای پاسخ به اين سئوال، بايد تفاوت 

راستی آيا تفاوتی ميان . سياسی و کنش اجتماعی را بررسی کرد
اين دو کنش هست؟ و آيا اين دو کنش در همه جا بر هم منطبق 
نمی شود؟ چرا اين همه بر تفاوت اين دو مفهوم اصرار می 

  .ی از اين مفاهيم داريمورزيم؟ در وهله اول بايد ببينيم که چه درک
طرح می شود، کمپين يک جنبش اجتماعی است و 

گفته می شود، چون فعاليت های آن در جامعه . سياسی نيست
که (مدنی صورت می گيرد و قصد به دست گرفتن قدرت را ندارد 

، بنابراين ربطی به سياست ندارد و تمام تالش )کامال صحيح است
ر هيچ کدام از اين فعاليت ها ها بر اين است که مهر سياسی ب

  . نخورد
چنين باوری، فعاليت جامعه مدنی را ماهيتا سياسی 
نمی داند و آن را امری متعلق به توده ها و پايين می داند و 
فعاليت سياسی را مربوط به باال و چانه زنی در باال و احتماال 

  .گرفتن قدرت و يا سرنگونی قدرت
کنم، می بينم درس های تاريخ را که مرور می 

به خدا متصل شده و جای ) بخوان دولت ها(همواره حاکمين 
به ) بخوان جامعه مدنی(گاهی فرادست توده ها و مردم عادی 

کار حاکميت را مقدس اعالم نموده و دور . خود اختصاص دادند
آن هاله ای کشيده و مرز خدشه ناپذيری تعيين کرده اند تا هر 

سياست مداران و دولت . باشدکسی به آن دست رسی نداشته 
ورزان، هر يک به عنوان مشاورين عالی مقام و يا محارمان آگاه 
و همه چيزدان شمرده شده و پای خود را از ميان عامه بيرون 

چنين بود که دولت از . کشيده و در ميان خاصه جای گرفتند
.  جامعه مدنی فاصله گرفت و کار سياسی از کار اجتماعی جدا شد

که به مرور و باالجبار و بعد از مبارزات توده ای که در هرچند 
همين جامعه مدنی رخ داد، نقاط اتصالی پيدا شد، جمهوری ها 
شکل گرفتند و دخالت مردم در کار حکومت،  البته با احتياط و 

  . احتساِب ميزان دخالت، سازمان دهی گشت
حال، وقتی به چنين باورهايی بر می خورم که هم چنان کار 
اجتماعی را از کار سياسی  جدا می کنند و حائلی چنين ضخيم 
ميان آن دو به وجود می آورند که هر فعال و کنش گری بايد 
روزی چند بار تأکيد کند و قسم بخورد که کار سياسی نمی کند، 
می توانم ريشه اش را در چنين القائاتی ببينم که جامعه مدنی بايد 

ی در کار حکومت و دولت نکند، کار خود را انجام دهد و دخالت
.  زيرا اين جا کار اجتماعی انجام می شود و آن جا کار سياسی

سازمان حکومتی و دولت دور خود ديوار می کشد و از باالی سر 
توده ها، حاکميت خود را اعمال می نمايد و به اين ترتيب می 
تواند در فرصت الزم، يا چماق سرکوب را باال بکشد و يا تظاهر 

ه مردمی بودن خود کند و از اين طريق قدرت خود را حفظ کرده ب
حکومت نه تنها . و منافع طبقاتی و اجتماعی خود را تأمين نمايد

به اين ترتيب ابزار حاکميت خود را بر توده ها سازمان می دهد، 
بلکه احزاب و تشکيالتی به وجود می آورد که حول و حوش آن 

اعالم موجوديت کرده و به و گاها حتی در نقش اپوزيسيون 
فعاليت هايی جدا از . مشغول می شوند" سياسی"فعاليت های 

با الگوی ساختار هيرارشيک و .  توده ها و از باالی سر توده ها
زيرا تنها در چنين ساختاری می توان عده ای را در رده . متمرکز

های تشکيالتی متفاوت و با القاب معين،  تحت دستورات و اوامر 
  . ری يگانه نگاه داشترهب

در اين ميان احزاب و سازمان هايی نيز وجود دارند 
که با اينکه مرام و برنامه ای مردمی داشته و هدفی جز برقراری 
عدالت اجتماعی و رفع تبعيض ها ندارند، اما دقيقا در چهارچوب 
همان الگوی جدا از جنبش های توده ای و اجتماعی ساخته شده 

که از اين طريق به توده ها خدمت کرده و برای و تصور می کنند 
چنين احزابی نيز بنا به مفاهيم قراردادی، . آن ها مبارزه می کنند

احزابی سياسی به شمار آمده که در واقع با قدرت حاکم می جنگند 
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اين الگويی . و قصد سرنگونی آن و به دست گيری قدرت را دارند
يون در ايران بر اساس بود که اکثر سازمان های سياسی اپوزيس

آن ها با اين که . آن شکل گرفتند و به فعاليت مشغول شدند
نيروهای شان را از بخش های مختلف جامعه جذب کرده بودند، 
اما در نهايت تمام اين نيروها را از پای گاه اجتماعی شان جدا 
کرده و در رده های بوروکراتيکی جای داده بودند که ديگر ربطی 

داشته، بلکه با  عناوين مختلف تشکيالتی، به وظايف با جامعه ن
با وجود اين که شعار اصلی اين .  می پرداختند" سياسی"

سازمان ها تماس با توده ها و سازمان دهی آن ها بود، اما در 
عمل به علت ساختار سازمانی خود و همان الگوی جدا از 

ردن اين جنبش، و فعاليت از باالی سر توده ها، قادر به عملی ک
شعار نبوده و هم چنان کار سياسی را از اجتماعی  جدا کرده و 
کار صنفی را غيرسياسی دانسته و از چهارچوب وظائف خود 
خارج کرده و به تحليل حرکات حاکميت و ارائه نشريه سياسی و 

  . کار مطبوعاتی بسنده کردند
اکنون چنين الگويی از يک سازمان اپوزيسيون 

 دست داده و کم کم آشکار شده است که اگر کارکرد خود را از
اقشار مختلف اجتماعی برای خواسته های بی واسطه خود 
نجنگند و تشکل مستقل خود را حول اين خواسته ها به وجود 
نياورند، سخن از جنبش بی معناست و ساختن يک حزب سياسی 

حزبی که برای به دست ! بدون ارتباط  با جنبش نيز بی معناتر
درت فعاليت می کند، و وظيفه خود را کار به اصطالح گرفتن ق

سياسی و جدا از جنبش های اجتماعی قرار می دهد، در شرايط 
اگر حزبی نيز ساخته می شود بايد توسط . حاضر، امکان بقا ندارد

جنبش واقعا موجود ساخته شود و اين جنبش است که در حرکت 
  .ر می دهدو فعاليت رو به رشد خود، به خود شکل و ساختا

  
  مختصات نهاد خانواده منطبق بر منافع حکومت طبقاتی است

 برخی تبعيض جنسی را برخاسته از نهاد خانواده دانسته و در 
چنين باوری نمی تواند . نتيجه آن را امری سياسی تلقی نمی کنند

مختصات نهاد خانواده را ريشه يابی کرده و ربط مستقيم آن را به 
چنين .  از جمله دولت و حاکميت بشناسدتمامی ارکان جامعه،

باوری نمی تواند مکانيزم کارکرد خانواده، مردساالری درون 
خانه و خشونت خانگی، کارخانگی توسط زن، کار کودک برای 
تأمين معاش خانواده و رابطه ميان اعضای خانواده را بررسی 

از کرده و اتکای دولت طبقاتی را به نهاد خانواده و حمايت آن را 
بيهوده نيست که شعار آن چه خصوصی . چنين نهادی درک کند

است، سياسی است، يکی از شعارهای محوری مبارزه با 
ناگفته نماند که نه تنها نظام مردساالری آب به . مردساالری است

آسياب قدرت می ريزد بلکه قدرت نيز با تمام قوا از  نظام مرد و 
 و چه در کل جامعه پدر ساالری چه در خانواده، محيط کار

حال چگونه می توان مبارزه برای رفع تبعيض .  پشتيبانی می کند
 .جنسی را صرفا اجتماعی تلقی کرد
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واقعيت اين است، هر حرکتی که انجام می دهيم و هر قدمی که 
چه بخواهيم و چه . برمی داريم، سياسی محسوب می شود

در . محل کاردر خانه يا . در هر کجا باشد، مهم نيست. نخواهيم
حال اگر اين حرکت مؤثر بوده و دارای . خيابان يا در اينترنت

نقش اجتماعی  باشد، به طريق اولی، نقش سياسی بارزتری نيز 
  .  پيدا می کند

جنبشی که می رود تا توده ای . جنبش زنان را در نظر بگيريم
جنبشی که برای رفع تبعيض . شود و قدرت خود را چند برابر کند

تالش می کند و در اين راه مجبور است موانع پيش رو را جنسی 
هر مانعی که سد راه اين جنبش در مبارزه عليه تبعيض . بردارد

بدون رفع . جنسی شود، خواسته يا ناخواسته بايد برداشته شود
موانٍع سر راه، پيش رفت و رشد اين جنبش محال است و در 

  . يار روشن استشرايط امروز ايران، مختصات چنين موانعی بس
حال چنين جنبشی سياسی است يا اجتماعی؟ اين جاست که می 
توان گفت، هر چه سياسی است، اجتماعی است و هر چه 

  .اجتماعی است، سياسی نيز هست
  

  
تفکيک امر سياسی و امر اجتماعی و کشيدن يک خط پررنگ 
ميان آنان، اگر تظاهر به غيرسياسی بودن در شرايط پر خفقان 

 نباشد، اشتباه فاحشی است که سايه اش را بر کنش های کنونی
جنبش زنان نيازی به نام گذاری .  متنوع جنبش زنان می گستراند
اين جنيش با در پيش گرفتن تاکتيک . روی فعاليت های خود ندارد

جمع آوری يک ميليون امضاء و سازمان دهی اين کمپين و تماس 
پوسته روشن فکری چهره به چهره راه صحيحی را برگزيد و 

خود را شکافت و اکنون قدم های اوليه را در ميان توده ها تجربه 
. می کند و برای برداشتن قدم های بعدی، راه درازی در پيش دارد

جنبش زنان در حال حاضر نه به . در اين راه عجله جايز نيست
منشور نيازی دارد و نه به سازمان و برای  به انجام رساندن 

ود، نه به چانه زنی در باال نياز دارد و نه به سازش تالش های خ
با برخی احزاب اپوزيسيون يا اصالح طلب و يا به اصطالح 

جنبش زنان تنها به حمايت ساير جنبش های موجود در . سياسی
به جنبش هايی که اگر خود نيز از آنان حمايت . جامعه نياز دارد

 اهداف خود، به رفع نياورد، نمی تواند به نتيجه رسيدن  به عمل 
  .تبعيض جنسی، اميدی داشته باشد

مقاله خوب آقای کاوه مظفری را تحت عنوان حداقل هايی (*)
برای تنظيم تعامالت با جامعه سياسی،  خواندم و با اين که با 
بسياری از محورهای طرح شده توافق دارم ، سعی کردم ديدگاه 

  . کنمخودم را نسبت به برخی ديگر از محورها بيان 
  

........................................................  

  *ديدگاه * 

  سراب عدالت و خواب کودتا

خواهيد آزموده را بار ديگر بيازماييد؟ کمی فکر کنيد نتيجه بستن  می• 
 در زندانها ۶٧کشی سال  دانشگاهها، کشتار وحشيانه دهه شصت و نسل

ای، ترور  های زنجيره  بودند، قتلکه عمده قربانيان آن دانشگاهيان
 به دانشگاهها و کشتار و زندانی کردن ٧٨دگرانديشان، حمله سال 

را حل کرد که » نظام والئی«دانشجويان چه مشکلی از مشکالِت عديده 
ها را تکرار کنيد؟  خواهيد با تغيير صحنه بار ديگر آن نمايش امروز می

...  
سنگر انشگاهها و  دارس معلما و عدالت و آزادیبه    باناِن علم

  مقدمه 
پس از اعتصابها و اعتراضهای جانانه معلمان سراسِر کشور سردمداران 

» منزلت و کرامت«نظام والئی به صدا درآمدند و هر يک با زبانی از 
کند و همه موظفند به  معلم سخن گفتند، گفتند که معلم کاری پيامبرگونه می

وی آنها باشند اما کسی نگفت با منزلت و آنان احترام بگذارند و سپاسگ
شود و يکی از هزاران مشکل معلمان حل  کرامت هيچ شکمی سير نمی

مگر شما نبوديد که در روزهايی که هنوز مزه ثروتهای کالن . گردد نمی
من المعاَش له «زديد  را نچشيده و به قدرت مطلق نرسيده بوديد فرياد می

د معاد ندارد، پس امروز اين همه وعده کسی که معاش ندار» ال معاَد له
هايی را که پيش  دروغ و فريب و نيرنگ برای چيست؟ و چرا همه وعده

از رسيدِن به قدرت داده بوديد فراموش کرديد و تا آنجا رفتيد که با زندان 
من بعنوان يک معلم . داشتيد!! و باطوم و شکنجه کرامت معلم را پاس

ميدانم مشتتان را باز کنم و بگويم شما در سالخورده دانشگاه وظيفه خود 
 اين دو زنی سرآمد دروغگوياِن بزرگ تاريخ هستيد و دروغگويی و الف

  . بيت را تقديمتان نمايم
« و باطن » احمد « ای شـمـايـان مـدعـی بـر مـهـر و داد ای به ظاهر 

  » قباد 
  ان و وايـتـــان ای شــمـا قــدرت بـدســتـاِن زمـان وايـتـــان و وايـتـــ

دروِن ساختمان امور بازنشستگان دانشگاه تهران در جستجوی فيش 
 بودم و خواه و ناخواه به حقوِق ساير ١٣٨۶ماه   حقوِق ارديبهشت

اکثريت قريب باتفاِق . همکاران اعم از استاد و کارمند نظر افکندم
يت بود دريافتی همکاراِن بازنشسته زير خط فقِر اعالم شده از سوی حاکم

پس از ترک ساختماِن امور بازنشستگان به خياباِن ).  هزار تومان۴٠٠(
کند وارد  ای را در ذهنم تداعی می  آذر همانجا که هر گوشه آن خاطره١۶
 ريال حقوق و با ٢٣۶٣۴٨٢(چند بار نظری به فيش حقوقم انداختم . شدم
) ل ريا٢٧٨۵۶٣٩ ريال پس از کسر بيمه ٢٨۶١١۴۶مندی جمعًا  عائله



احساس کردم با حقوق ماهيانه دويست و هفتاد و هشت هزار تومان مانند 
چقدر فقيرم و در ... بسياری از همکارانم و ديگر معلمان و کارگران و

کشوری با اين ثروتهای عظيم چند ميليون خانواده مانند خانواده من زير 
 آذر ١۶کنند، خسته و نگران، انتهای خيابان  خط فقر زندگی می

های  رو به نرده روی درب ورودی دبيرخانه دانشگاه، کنار پياده بهرو
دانشگاهی که از سوی مردم سنگر آزادی نام گرفت تکيه دادم تا بغِض 
ای  در گلومانده را فرو دهم، ناگهان در کنار درب ورودِی دبيرخانه پارچه
  . را ديدم که روی آن با امضاء روابط عمومی دانشگاِه تهران نوشته بود

اهللا عميد زنجانی رياست محترم دانشگاه تهران را  انتخاب حضرت آيت
ای شد پيِش  اشک پرده. گوييم بعنوان استاد ممتاز دانشگاه تبريک می

چشمانم و فيلمهايی را روی پرده ديدم از سه دهه قبل تا امروز، ديدم هفته 
ا حمله را که در پايان ب) ۵٧ آبان ١٣ تا ٧(همبستگی بين استاد و دانشجو 

آموزانی که عازم دانشگاه  نيروهای انتظامی شاه از همين محل به دانش
  . آموزان را کشتند و مجروح کردند بودند جمعی از دانشجويان و دانش

ديدم وقتی در همين محل مانع ورود استادان به باشگاه دانشگاه شدند و 
روزه  ٢۵حادثه توهين به چند استاد پيش آمد از فردای آن روز تحصن 

استادان در دبيرخانه دانشگاه، طبقه پنجم که امروز شيخ عميد زنجانی در 
ةدم ) .۵٧ ديماه ٢٣ آذر تا ٢٩(دفتر رياست آن نشسته است آغاز شد 

وقتی يک هفته پس از تغيير نظام، شورای مديريت دانشگاِه تهران اعالم 
وقی به بازگشايی دانشگاه را نمود استادان و دانشجويان با چه شور و ش
های اميد  کالسها رفتند و دانشگاه تبديل به مرکز کسب دانش و رويش گل

برای آزادی ايران شد تا آنجا که نام سنگر آزادی برخود گرفت و خاک 
  . اهللا طالقانی شد گاه نمازگزاران جمعه به امامت آيت آن سجده

ديدم و شنيدم، گفتگوی انحصارطلبان در شورای انقالب و دولت موقت 
گفتند دانشگاهها  س از تشکيل شوراهای هماهنگی در دانشگاه را که میپ

زنند و حاضر به اطاعت کورکورانه از اوامر قدرت  ساز ديگری می
 مبارزه کرد و از همان  بدستاِن انحصارطلب نيستند پس بايد با اين پديده

هنگام زمزمه انقالب فرهنگی و در حقيقت کودتای فرهنگی برای بستن 
  .  به بهانه اسالمی کردن آغاز شدههادانشگا

ديدم و شنيدم هجوم مزدبگيران حکومت را به دانشگاه در همين محل و 
اراذل و اوباش در «و » استاد وابسته اخراج بايد گردد«فريادها را که 

دانشگاه اسالمی «و » لباِس دانشجويی از دانشگاه اخراج بايد گردند
ها را که ندانسته »زهرا خانم«صدای و در اين ميان » تأسيس بايد گردد

آلت دسِت کسانی شده بودند که وجود دانشگاه غيروابسته خاری در 
  . چشمان آنها بود

با پشت دستها پرده اشک را از جلوی چشمانم پاک کردم و چند لحظه به 
 آذر نظر افکندم و نگاهی به فيش ١۶ساختمان دبيرخانه دانشگاه و خيابان 

 سال از آن وقايع اشک ٣٠پس از گذشت . دستم بودحقوقم که هنوز در 
به ياد آوردم پس از ای ديگر؛  پيش چشمانم، اّما پردهای شد  دگربار پرده

ای از دانشجويان و استادان  بستن دانشگاهها به روی استاد و دانشجو عده
دبير سياسی (وابسته به نظام که آبشخوار فکريشان افرادی نظير آيت 

) تحکيم وحدت(های اسالمی  بودند با نام انجمن) میحزب جمهوری اسال
به جان دانشگاهها و دانشگاهيان افتادند و هر که را خواستند از 

کردند و بيش » جذب«و به جای آنها عواِمل خود را » حذف«دانشگاهها 
از ده سال سنگر آزادی را به سنگری برای سرکوبی و دفاع از نظام 

هايی که  غافل که خاکستر جانها و انديشهوالئی تبديل نمودند اّما چه 
ها هزار دانشجو و استاد بوجود آوردند  دشمنان آزادی با سوزاندن ده

خاکستر ققنوس آزادی و عدالت شد تا روزی ققنوسی ديگر از اين 
به ياد آوردم . خاکستر برخيزد و هستی آنها را به باد دهد و چنين شد

م خاکستر به کناری رفت چگونه آتش ک وقتی اولين نسيم بيداری وزيد و کم
رفت  می) ١٣٧٨ تير ١٨(نهفته شعله کشيد و در يک شب گرم تابستانی 

تا دودمان ظالمان را بسوزاند اّما رژيم با دستپاچگی و به ميدان آوردِن 
ها نيروهای  تمام نيروهای علنی و مخفی خود اعم از لباس شخصی

طلبان درون و  ظام اعم از اصالحهای معتقد به ن انتظامی و امنيتی و گروه
برون حکومت و ديگر نيروهای ملتزم به قانون اساسی، همانهايی که 

توان آزادی و عدالت  پندارند از شکم قانون اساسی و نظام والئی می می
بيرون کشيد، با سرکوب و کشتار و در کنار آن نصيحت، توانست آتش 

يم آتش طغيان دانشجويان به اما ديديم و شاهد بود. را موقتًا خاموش کند
. ديگر اقشار جامعه از جمله معلمان و کارگران و زنان گسترش يافت

ها و ديگر مدعيان  دانشجويان با مأيوس شدن از حکومت و اصالحاتی
نژاد را  توجه به آنها تا آنجا پيش رفتند که عکسهای احمدی دگرانديشی بی

و چقدر  خشم دانشجدر حضور او به آتش کشيدند تا نشان دهند آتش
  . ور و سوزاننده است شعله

و نظام . اينجاست که زمزمه کودتای فرهنگی دوم وارد مرحله ديگری شد
تصميم قطعی به انجام اين کار گرفت، اگر بيست و هشت ساِل قبل در 

جمعی از عوامل نظام با نام ) ۵٩ارديبهشت (اوايل ارديبهشت ماه 
بينم حمله کردند، اين  م گذشته را میالهی به همين محل که من فيل حزب

تکنيک يورش  روزها اين عوامل با نام دانشجويان بسيجی به دانشگاه پلی

غافل که تفاوت امروز . دهند برند و شعار انقالب فرهنگی دوم سر می می
با آن روز تفاوت از زمين تا آسمان است، اگر دانشجويان و استاداِن آن 

گون از جمله اسالمی کردن دانشگاهها توانستيد  های گونه روز را به بهانه
به خيال خود سرکوب کنيد امروز با دانشجويان و استادانی طرف هستيد 

اند و به دانشگاه راه  که از فيلترهای متعدد نظام والئی عبور کرده
اند، اينها اگر بگفته شما اراذل و اوباشند، در داماِن خودتان تربيت  يافته
ای از  شوم پرده قدر دردناک است که بار ديگر مجبور میصحنه آن. اند شده

من . فشارد بغض گلويم را می. اشک را که پيش چشمانم نشسته پاک کنم
بعنوان يک استاد سالخورده و بازنشسته ولی در حقيقت اخراجی از 

 سال قبل استادان و ٢٨اگر . هايی باشم دانشگاه، بايد شاهِد چه صحنه
گاه و ميداِن   عوامِل بيگانه به زندان و شکنجهدانشجويان را با مارک
نشين و فراری به اقصی نقاط جهان نمودند امروز  اعدام فرستادند و خانه

ای بسيجی خود پرورش داده را به دانشگاه اميرکبير  ای عده با چه انگيزه
ای با  ای باشد بر کودتای فرهنگی دوم؟ با چه انگيزه می فرستند تا مقدمه

کنند حتی از کاريکاتورسازی برای   به مقدسات توهين میلوگوی جعلی
کنند تا دانشجو را متهم کنند و در خيال خود  رهبرشان هم دريغ نمی

مطمئن باشيد با اين . سازی برای کودتای فرهنگی دوم نمايند زمينه
توانيد صدای انتقاد دانشجويان را خاموش  وار نمی حرکات زشت و ديوانه
گذرد  راستی در ذهِن شما چه می. دی را تخريب کنيدو اين سنگرهای آزا

خواهيد آزموده را بار  تان از اين کارهای مسخره چيست؟ می و انگيزه
ديگر بيازماييد؟ کمی فکر کنيد نتيجه بستن دانشگاهها، کشتار وحشيانه 

 در زندانها که عمده قربانيان آن ۶٧کشی سال  دهه شصت و نسل
 ٧٨ای، ترور دگرانديشان، حمله سال   زنجيرههای دانشگاهيان بودند، قتل

به دانشگاهها و کشتار و زندانی کردن دانشجويان چه مشکلی از مشکالِت 
خواهيد با تغيير صحنه  را حل کرد که امروز می» نظام والئی«عديده 
ای شما صاحبان قدرت، نگاهی به ها را تکرار کنيد؟  يگر آن نمايشبار د

ها، هيتلرها،  نوشِت فرعونها، نمرودها، استالينتاريخ بياندازيد و از سر
صدامها عبرت بگيريد ــ اگرچه نخواهيد گرفت، ــ مطمئن باشيد اين 

الملک يبقی مع «فرماِن تاريخ و قانونمندی حاکم بر اين جهان است که 
، مرگ )ماند اما با ظلم نه جهان با کفر باقی می(» الکفر واليبقی مع الظلم

و حتمًا فراخواهد .  زود دارد اما سوخت و سوز نداردظلم و ظالم دير و
کنم اگر نه يک بار ده بار هم کودتای فرهنگی  من دگربار فرياد می. رسيد

باقی خواهند » سنگر آزادی«با نام انقالب فرهنگی بکنيد باز دانشگاهها 
ها به دانشگاه و ساختمان دبيرخانه دانشگاه تهران نظر  از پشت نرده. ماند
 آذر ١۶ای نبود بايد با تنی دردآلود از خيابان  اّما چاره. م خسته بودمافکند
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  مصدق  سالروز تولد دکتر محمد 

 دکتر محمد ملکی: نوشته 
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  * پيوندها* 

  روابط عمومی سازمانايميل 
public@rahekargar.net  

  عمومي سازمانابط روتلفن 
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
   راه کارگرتيسا

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

    .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند

http://www.nashrebidar.com/
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