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آقای یوسف  آبخون از تلویزیون  : توضيح نشریه راه کارگر 
وزبه داشته برابری گفتگوئی با رفقا محمد رضا شالگونی و تقی ر

است که چون در دو موضوع جداگانه و دو استودیو متفاوت بوده 
است ، بر آن شدیم که در دو بخش جداگانه این گفتگوها رااز سخن 

آنچه در زیر می خوانيد بر گرفته از گفتگوی . به نوشته در آوریم 
نخست است که با رفيق محمد رضا شالگونی در باره حوادث تنگه  

بدیهی است تغييرات اندکی برای نوشتاری . ده است هرمز بعمل آم
 . شدن گفتگو اجتناب ناپذیر بوده است 

  :بخش نخست 

  گفتگو با رفيق محمد رضا شالگونی
  در باره بحران جنگ و مردم

با سالم به بينندگان گرامی تلویزیون برابری، در رابطه  : یوسف آبخون
فاق افتاده  که خبر ها ی باحوادثی که در روزهای اخير در تنگه هرمز ات

و تهدید قایق های نظامی سپاه پاسداران عليه ناوهای . آنرا شنيده اید
جنگی آمریکائی که در واقع یک حرکت ماجراجویانه تلقی شد و بطور 

 – جنگ آمریکا عليه ایران –کلی خطر جنگی که در منطقه وجود دارد 
تگوئی با محمد رضا و آنچه که زندگی مردم ایران را تهدید می کند، گف

ابتدا از ایشان می پرسم که بطور کلی ارزیابی . شالگونی انجام داده ایم 
 شما از این حادثه چيست؟

 قبل از هر چيز این را بگویم و از خبرها هم می :شالگونیمحمد رضا 
شود فهميد که این حادثه چنين است که هيچيک  از دو طرف ظاهرًا نمی 

می بينيم که مثًال خود . عينی بزرگتر بکنندخواهند قضيه را از حد م
گفته اند که نمی خواهند . آمریکائيها رسمًا اعتراضی نکرده اند 

. اعتراض کنند،  ضمن اینکه از آن بهره برداری تبليغاتی کردند 
جمهوری اسالمی هم سعی کرد که بگوید مساله خيلی مهٌمی نبوده و 

  .  است چنين حوادثی پيش می آید و مساله روتينی
بنابراین از اینجا می شود فهميد که حالت بازگشت به قبل از انتشار 

تا حدودی منتفی است و یعنی " شورای اطالعات ملی آمریکا"گزارش 
  . حالت بسيج جنگی بنظر بعيد می آید 

منتهی یک چيز روشن است و آن عبارت از اینست که در توضيحاتی که 
د ، یک نوع آشفتگی دیده می مسئولين جمهوری اسالمی مطرح کردن

آشفتگی این است که می گویند افراد آن قایق های تندرو در . شود 
این . شناسائی شان متوجه نشدند که اینها کشتی های آمریکا هستند

خيلی عجيب بنظر می رسد چون آمد و رفت ها خيلی روتين است و 
دو گانگی بعدًا هم دو گوئی ها و . طبيعی است که آنها متوجه باشند 

هائی در توضيحات بود که اینرا هم خبرنگاران و مفسران مختلف گرفتند 
آیا این ! حاال. متوجه شدید که یک نوعی بهره برداری هم از آن شد . 

ماجراجوئی از طرف کل زنجير فرماندهی در جمهوری اسالمی بوده یا 
اند یا اینکه یک عده ای در محل اشتباهاتی کرده اند و ماجواجوئی کرده 

اینکه اصًال مساله این بوده که آنها به اشتباه فکر کرده اند که کشی 
های آمریکائی وارد آبهای ساحلی ایران شده اند؟ آنچه که هست اینست 
که هر یک از این حالت ها می تواند باشد ، من فکر می کنم که با قرائن 
ی سياسی قطعی می شود گفت که هيچيک از دو طرف فعًال در شرایط

واقعيت اینست که به . نيستند که تحریکات جنگی بيشتر داشته باشند 
و این برایش یک موفقيت . زیان جمهوری اسالمی است که تحریک کند 

بنابراین بعيد است . بوده که حالت بسيج جنگی آمریکا به عقب افتاده 
اصًال . که مسئوالن رژیم بخواهند که خودشان دوباره اینکار را بکنند

ویند آمریکا با توجه به مشکالتی که در داخل دارد ومخصوصًا می گ
فشار انتخابات و اختالف کنگره آمریکا با ریاست جمهوری و غيرو در 

هر چند که در . وضعيتی نيست که حاال بخواهد ماجرائی را ایجاد کند
داخل آمریکا هميشه جناح هائی بوده اند و مثًال خيلی معروف است که 

می گویند . هميشه دنبال یک جنگ تصادفی بوده " نیدیک چي" جناح 
را راه انداختند که یک حادثه ای راه " خليج تونکين " که آنان ماجرای 

بيافتد و بعنوان واکنش در مقابل آن تصادماتی راه بيافتد و بصورت 
  . صعودی از هر دو طرف باال برود و درگيری اتفاق بيافتد

می شود گفت که ما .  بيشتر بزرگ کردمنتهی اینرا نباید از حد معينی
ولی معنایش . حاال در دوره ی باصطالح بسيج جنگی مشخص نيستيم 

این نيست که دولت آمریکا بهيچ وجه طرح خودش را برای معاصره ی 
ایران، تحریم های گسترش یابنده عليه جمهوری اسالمی ایران را کنار 

" ی توانند که از طریق آنها اگر نتوانند و احتماًال هم نم. گذاشته 
اینکار را پيش ببرند، مسلمًا در بيرون از "  شورای امنيت سازمان ملل

، آمریکا و متحدانش سعی می کنند که از طریق " شورای امنيت" 

این یک . سيستم مالی بين المللی گلوی جمهوری اسالمی را فشار بدهند 
تاه نمی چيز محسوس و طرح روشنی است که دارند و بهيچ وجه کو

  . آیند
  .نبال داشته باشدمسلم است که این می تواند حوادث وحشتناکی را بد

نه از نظر جنگ بالفاصله ولی توجه داشته باشيد که در عراق قبل از 
اینکه مساله ی اشغال آن کشور در ميان باشد،  دوازده سال محاصره  

ه این ب. اقتصادی   کمر مردم عراق و در واقع کشور عراق راشکست 
دليل نباید اهميت محاصره  اقتصادی و تحریم های اقتصادی را که 

طرف دیگر هم اینست ، حاال . آمریکائی ها دنبالش هستند ، کم بها داد
که مساله جنگ به آن حالتش فعًال فروکش کرده، جمهوری اسالمی 

در واقع همانطور که ما بارها . طرحی برای حالت غير جنگی ندارد 
دیم و در ادبيات سازمان ما هم وارد شده، نفع جمهوری مطرح می کر

اسالمی در این بود که حالت فوق العاده ای باشد که مردم را بسيج کند  
و باصطالح بتواند ُپشت خودش را محکم کند و کار های دیگرش را 

کاهش این وضعيت بالفاصله جمهوری اسالمی را با این . پيش ببرد
اقتصاد ایران ، فالکت :  مسائل مشخص مردممساله روبرو می کند که به

این مسائل . عمومی، باال رفتن تورم و بيکاری گسترش یافته پاسخ دهد
چطور می شوند؟ برای اینها بایستی برنامه ی مشخصی داشته باشيم که 

بنابراین یک سلسله مشکالت خواهند داشت . برنامه ای مشهود نيست 
ولی یک چيز قطعی است ! واهند بکنندکه ما باید دنبال کنيم که چه می خ

 –و آن اینست که اگر جنگ فروکش کند و حتی اگر تحریم اقتصادی هم 
بنظر من اصًال نباید تحریم اقتصادی در ميان باشد چون دودش به چشم 

 فروکش کند، جمهوری اسالمی موقعيتش در مقابل –مردم می رود 
می کنند جمهوری بنظر من آنهائی که فکر . مردم ضعيف خواهد  شد

در واقع از . اسالمی از طریق جنگ ضعيف می شود، اشتباه می کنند
طریق نبود جنگ و نبود محاصره اقتصادیست که جمهوری اسالمی 

  باید ببينيم منظورمان از ضعيف تر شدن چيست ؟ . ضعيف تر می شود 
جنبش های اجتماعی گسترش پيدا بکنند، خواست های عمومی راحت تر 

رح شدن داشته باشند و حرکت های توده ای بتوانند سازمان توان مط
در نبود جنگ و محاصره اقتصادیست که اینها می توانند . پيدا کنند 

ما . بهتر گسترش پيدا کنند و رژیم در مقابل مردم ضعيف تر می شود 
  !باید خواهان چنين چيزی باشيم 

خطر جنگ ، سوال اینست که در چنين وضعيتی که بهر حال :  آبخون 
خطر تحریم و ماجراجوئی های رژیم و تالش برای فرار از پاسخ دادن 
به خواسته های مردم به بهانه ی شرایط جنگی وجود دارد ، مردم برای 
دفاع از وضعيت خودشان و برای فرار از تهدید هائی که هست و 

  همينطور اقدامات رژیم چکار می توانند بکنند؟ 
که ساده ترین ودر عين حال اساسی ترین نکته   فکر می کنم :شالگونی 

یعنی . عبارت از اینست که از نزدیکی به هر دو طرف باید اجتناب کرد 
این دو شيطان . هم به امپریاليسم آمریکا و هم جمهوری اسالمی 

مصيبتی هستند برای مردم ایران، برای دموکراسی در ایران، برای حق 
.  اکثریت عظيم زحمت کش کشورزیستن مردم ایران و مخصوصًا برای

طبقه کارگرو هم سرنوشت های آن، طبيعی است که بایستی هم عليه 
بکدام معنا؟ . جمهوری اسالمی مبارزه کند ، هم عليه امپریاليسم 

معنایش عبارت از اینست که ما همه بهانه هائی را که آمریکائی ها 
قه و ایران مطرح می کنند، وسيله ای و بهانه ای برای سلطه بر منط

بدانيم و این واقعيت را ببينيم که چنين است و در یابيم که چنين است و 
معنای . روی دریافت خودمان بایستيم و عليه این سلطه مقابله بکنيم 

. دومش اینست که به بهانه این وضعيت باجمهوری اسالمی کنار نيایيم 
که در فتيله خواست های مشخصی را که هست  و مبارزات مشخصی را 

در واقع اگر مردم ایران . شرایط کنونی دارد جلو می رود، پائين نکشيم 
می خواهند عليه جنگ و عليه آمریکا مبارزه کنند، راهش اینست که 

مبارزات باید . خواست هایشان را عليه جمهوری اسالمی درز نگيرند 
از طریق توانمند تر شدن حرکات وجنبش های اجتماعی . پيش برود 

  ایران و مخصوصًا اکثریت زحمتکش  مردم 
 است که می شود جلوی جنگ –طبقه ی کارگر و هم سرنوشت های آن 

  . را گرفت 
اینرا بارها گفته . من فکر می کنم که یک نوع ائتالف منفی وجود دارد 

ایم و من باز هم تکرار می کنم که ائتالف منفی عبازت از اینست که دو 
این . هستند ولی در نکاتی با هم وحدت دارند طرف واقعًا در تقابل با هم 

در این . نکات آنست که باید کاری بکنند که مردم را به حاشيه برانند
این وحدت عامدانه و . مساله آمریکا و جمهوری اسالمی وحدت دارند 

با نقشه نيست ولی بنفع هر دو است که مردم در معادالت سياسی وزن 
مقابل مردم باید سعی کنند که این دو در طرف .  زیادی نداشته باشند
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قدرت گيری مردم و توانمند شدن مردم ایران، . طرف را تضعيف کنند 
ما ، هم بایستی . از طریق مقابله با هر دو تای اینها امکان پذیر است 

بهانه های امپریاليسم آمریکا را در مورد انرژی هسته ای ایران افشا 
يم و برای خودمان موضع دقيقی کنيم و هم در طرف مقابل روشن کن

داشته باشيم که بر خالف آنچه  که جمهوری اسالمی می گوید و مساله 
ن تبدیل کرده، اصًال انرژی هسته ای را به مساله حياتی مردم ایرا

اصًال انرژی هسته ای برای ما بعنوان یک منبع انرژی یا . اینطور نيست
رو بشود، الاقل فعًال عاجل منبع نيروئی که مکمل انرژی نفت و گاز و غي

  . نيست 
می بينيم که در خيلی از کشور های دنيا همه ی حرکت های مترقی عليه 
تاسيسات انرژی هسته ای هستند چرا که عواقبی که دارد باین سادگی 

در کشوری که هيچ حساب و کتابی در کار نيست . ها حل نشدنی نيست 
 طبيعی است که مصيبت و هيچ پاسخ دهی ای به مردم درکار نيست ،

حاال مساله بمب اتمی را کنار می گذاریم چون آن . ببار خواهد آورد 
یکی را که اصًال نباید داشته باشيم و نباید وجود داشته باشد، اینکه 
آمریکائی دارند و زورگوئی می کنند و آنها هم نباید داشته باشند، بحث 

رای ما به آن مفهوم دفاع دیگریست ولی ما نباید داشته باشيم و اصًال ب
انرژی . بنابراین اصًال صحبت من بر سر انرژی هسته ایست . نيست 

درکشوری که منابع عظيم انرژی . هسته ای نياز عاجل ایران نيست 
دارد و یکی از بزرگترین دارندگان نفت و گاز دنياست، عجيب است که 

د را به آتش این مساله را آنقدر حياتی بکنند که بخواهند همه اقتصا
بکشند ، همه ی مردم را به آتش بکشند  بخاطر این رویا روئی و بدست 

  . امپریاليسم بهانه بدهند
بنظر من بایستی با این مساله هم که حاال در بين مردم ایران عميقًا 
ریشه دوانده که ما حق داریم انرژی هسته ای داشته باشيم، مقابله کنيم 

 نشان می دهد و در عين حال که در آن ظاهرًا افکار عمومی اینرا. 
حقانيتی هست و اینکه چرا آمریکائيها و اسرائيل بمب اتمی دارند و ما 
نداریم و اینهم منطق درستی است ، ولی از اینکه بایستی از زورگوئی 
بگریزیم و با آن مقابله کنيم نباید نتيجه گرفت که خودمان را خفه کنيم 

  که پس ما هم بایستی انرژی
قدرت مردم ایران الزم نيست که اینجا خودش . سته ای داشته باشيم ه

در جاهای زیادیست که باید خودش را نشان بدهد و قبل . را نشان بدهد 
یک دموکراسی که . از هر چيز باید یک دموکراسی کار آمد داشته باشيم 

اقتصادی داشته باشيم که اکثریت عظيم مردم . مردم بتوانند نفس بکشند 
ران که در فقر فالکت بار فلج کننده ای بسر می برند، الاقل بتوانند از ای

تشکل های توده ای زحمت کشان . این وضعيت یک کمی باالتر بيایند
اینها مسائل حياتی ما هستند و در اینجاست که ما می . بتوانند پا بگيرند 

  . توانيم اراده توده ای مان را نشان بدهيم 
انيم هویت ایرانی یا هر چيز که بنام ناسيوناليسم در اینجاست که می تو

ایرانی مطرح می کنند و بشدت گمراه کننده است را بنظر من می شود 
بصورت اثباتی و در شکل سازنده اش باینصورت در آورد که حق مردم 
ایران است برای زندگی بهتر، برای تسلط بر سرنوشت خودشان و 

ن است که در مقابله با هر دو تعيين حق سرنوشت خودشان و بنابرای
مردم ایران در صورتی می توانند روی پای خودشان . آنها می شود 

بایستند که هم عليه امپریاليسم باشند  که قطعًا مداخله خارجی حاکميت 
رااز بين می برد و همه جا از بين برده و هم عليه هيوالی وحشتناکی 

ی حتی از لحاظ نظری باشند که جمهوری اسالمی است وحق تصميم گير
  . از مردم ایران سلب و خلع کرده است 

 رژیم به بهانه ی نيروی اتمی برای برق، سایر حقوق مردم را  :آبخون
  مثل حق زندگی، 

مطرح شده که . حق داشتن مسکن و آزادیها را دارد سرکوب می کند
ماحقوق دیگری هم می خواهيم و یا حقوق مردم را نباید به بهانه ی این 

طرح های . حق از ميان برد، در این رابطه طرح های مختلفی هست 
مختلفی در رابطه با اینکه هم باید با تجاوز نظامی آمریکا مقابله کرد و 

در ایران . هم با تجاوز های رژیم به زندگی مردم، مطرح شده اند 
و همينطور در مقابل . مشخصًا خانم عبادی طرحی را مطرح کرده اند 

های دیگری مثل آقای ناصر زرافشان ، مساله صدای سوم در آن جریان 
مقابل امپریاليسم و همينطور در مقابل جمهوری اسالمی را مطرح کرده 

بعضی ها هم مثل اصالح طلبان می گویند حاال که خطر آمریکا . اند
نظر . هست ، بهتر است که اصًال سکوت کنيم و خطر را عمده می کنند

   چيست ؟ کاستی و قوت هایشان در کجاست؟ شما راجع باین طرح ها
خود این مساله که اکثریت بزرگ ایرانی ها حاالمتوجه می  : شالگونی

شوند که ما نه بایستی به آمریکا اجازه زورگوئی بدهيم و نباید به 
آمریکا خوشبين باشيم و باید عليه طرح هایش در منطقه و کشورمان و 

به جمهوری اسالمی خوشبينی عليه جنگ مقابله بکنيم ، نه نسبت 
داشته باشيم و در واقع باین بهانه نباید دفاع از جمهوری اسالمی را 

خود این حرکت که به صدای سوم، راه سوم یا جبهه سوم . پيش بکشيم 
 وسعت یافتن –یا اسم های مختلف دیگر معروف شده، وسعت یافتن اش 

ه است و  فی النفسه مهم است و خيلی خوشحال کنند-این موضع
یعنی . نشاندهنده اینست که جریان در یک مسير درستی پيش می رود 

مبارزان ایرانی علی القاعده در وضعيتی هستند که آنانی که می خواهند 
. بيکی از دو طرف بغلطند در انزوا قرار می گيرند و این مثبت است 

اینطور ". هر کسی بر طينت خود می تند" منتهی واقعيت اینست که 
ست که وقتی مساله جنگ پيش آمد هر کس برنامه ها و طرح های ني

مسلم است آن . اقتصادی ، طبقاتی و اجتماعی اش را کنار گذاشته باشد 
چيزی را که خانم عبادی و عده ای از اصالح طلبان و نهضت آزادی و 
غيرو راه انداخته اند، تا حدودی ائتالفی است با اصالح طلبان حکومتی 

ز بورژوازی غير مذهبی ایران که دارند طرح هایشان را و یک بخشی ا
خوب هم هست که موضع مستقل دارند ولی توجه باید . پيش می برند 

بعضی وقت ها مسائلی . داشت که موضع آنها نمی تواند موضع ما باشد
ما خيلی از .  را مطرح می کنند که با مسائل ما بطور بنيادی فرق دارد

ها می خواهند گچ مالی کنند و مسائل اجتماعی را مسائل طبقاتی را که آن
درز بگيرند، نمی توانيم نادیده بگيریم ، از طرف دیگر من فکر می کنم 
. که جای خوشحاليست که جریانهائی هم بعنوان چپ حرکت کرده اند 

جالب هم هست که یا اصالح طلبان چپ ها را راه نداده اند و یا اینها 
همانطور که گفتيد آقای زرافشان و فریبرز . ند نخواسته اند با آنها باش

اینها یک جمعی را تشکيل داده اند که می خواهند . رئيس دانا هستند 
این هم خوبست ولی بنظر می رسد . مبارزه ی ضد جنگ  داشته باشند

 نه –که در بعضی از فرمول ها و بيانات اینها یک نوعی دعوت 
عليه رژیم خيلی حاد شود ،  دیده جانبداری صریح باینکه نباید مبارزه 

بحثی است که در رابطه با . بنظر من این بشدت اشتباه است . می شود 
صحبت های آقای زرافشان هم عده ای مطرح کردند ، از جمله رفقای ما 

ایشان البته تا . هم مطرح کردند و به نظر من هم انتقاد آنها وارد است 
 نظری که تحت عنوان اوضاع بهرحال آن. حدی نظرش را اصالح کرد 

بين المللی می گوید که مبارزه عليه رژیم تخفيف پيدا کند اگر چه اینرا 
صریح نمی گوید که می گوید بایستی این مبارزه کنترل شده باشد، باز 

در حال حاضر مسلم است که مردم ایران . هم به نظر من درست نيست 
.  توانند توانمند شوندعمدتًا از طریق مبارزه عليه رژیم هست که می

مسلم است که با آمریکا نبایستی نزدیکی داشته باشند و بر عليه آمریکا 
منتهی حاال آمریکا نيست که در ایران حکومت . هم بایستی مبارزه کنند 

و بنابراین تمام . می کند ، جمهوری اسالمی است که حکومت می کند 
  خواسته ها

 روئی باجمهوری اسالمی مطرح ومصيبت ها و مشکالت مردم در رو در
اگر شما این رودر روئی را درز بگيرید و بخواهيد فتيله اش را . است 

پائين بکشيد، معنایش اینست که می خواهيد عمًال جنبش های توده ای 
یعنی مثًال کسانی را که به . را بخوابانيد یا  دامنه اش را کاهش بدهيد 

ی بينند ، اتحادیه های کارگری که زندان می افتند ، کسانيرا که شکنجه م
بسته می شوند وحرکت های کارگری را که در هم کوبيده می شوند، 
نبينند و صدایش را در نياوریدیا آنقدر صدا در نياورید که در دنيا طنين 

این استنباط از حرف های آنها می شود حتی اگر خودشان . بياندازد 
  .ن مالحظات خطرناک است نخواهند اینرا بگویند ولی در هر حال ای

 بنظر من اساسًا در ایران جمهوری اسالمی حاکم هست و مردم از 
طریق مبارزه عليه جمهوری اسالمی می توانند خواسته هایشان را پيش 

خطر آمریکا مطرح است و واقعی است و نباید بهيچ وجه طرح . ببرند 
شت و باید عليه های آمریکا برای ایران را نادیده گرفت و از نظر دور دا

اٌما مبارزه عليه جمهوری اسالمی در قدم به قدم . اش مبارزه کرد 
مسائل توده ای مردم ایران و مطالبات طبقات زحمت کش ایران مطرح 

طبقه کارگر ایران نمی تواند از اینها دست بردارد یا کاهش بدهد . است 
 عنوان این جمهوری اسالمی است که می خواهد تحت این. یا نرم کند 

که اوضاع بين المللی خطرناک است ، دعوت کند که قعًال آرام بگيرید تا 
این ممکن است اصًال سالها طول بکشد و آنها . ما کارهایمان را بکنيم 

خصوصی سازهایشان را پيش خواهند برد، . کارهایشان را پيش ببرند 
ت تاراج و غارت هایشان را پيش خواهند برد، چگونگی سپردن پول نف

جنگ طبقاتی در عمق و . را به اینطرف و آنطرف پيش خواهند برد 
سطح ادامه دارد و از ما می خواهند که شما فقط صدایتان را در نياورید 

  . چنين چيزی اصًال قابل قبول نيست . که اوضاع خطرناک است 
مردم ایران، .  این معنایش آن نيست که حتمًا به آمریکا خوشبين باشيم 

متکش ، حرکت های اجتماعی مترقی ایرانی مدام و بی آنکه طبقات زح
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هوای جمهوری اسالمی را داشته باشند بایستی  مبارزه شان را عليه 
اگر مردم ایران قوی و نيرومند : به شما بگویم .  آمریکا پيش ببرند 

چرا که . باشند، آمریکائيها نخواهند خواست که به ایران حمله کنند 
مردم ایران بایستی در . ش توده ای نيرومند می ترسدآمریکا از هر جنب

مقابل رژیم ایران نيرومند بشوند تا اینکه آمریکائی ها بدانند که در 
صورت حمله شان ممکن است بجای اینکه حکومت دلخواهشان را و 
حتی حکومتی تا حدی پاسخگو را بتوانند روی کار بياورند، چه عواقب 

. ، هيچوقت از این غلط ها نخواهند کرد بدی در انتظارشان خواهد بود
در . بنابراین ما بایستی اصًال در مورد مبارزه با رژیم کوتاه نيائيم 

رابطه با حرکت هائی که عليه جنگ و عليه این بحران ها بوجود می آید 
وکميته ها و تالش هائی که هست و سر جای خودش هم بسيار مثبت 

 گفت و توصيه کرد که مبادا حياتی است ، بایستی با ین دوستان و رفقا
بودن رویا روئی با جمهوری اسالمی را تحت هيچ عنوانی کنار بگدارند 

در عين حال که عليه آمریکا باید مبارزه کنند و بهيچ وجه و تحت هيچ . 
شرایطی نبایستی این مبارزه ترک شود که آنها نقشه هائی دارند، نه 

  . ه نقشه هائی دارندتنها برای کشور ما که برای کل منطق
در اینجا سوال های زیادی مطرح است که خوب اگر آمریکا : آبخون

حمله کند و همه چيز را از بين ببرد، این پيچيدگی هست که در چنين 
شرایطی چطور مبارزه با رژیم می تواند عليه تهاجم آمریکا معنی داشته 

که آمریکا تالش باشد یا امکان پذیر باشد؟ یا اینکه االن گفته می شود 
عده ای هم . می کند مناطق مختلف ملی را برای جدائی تحریک می کند 

با توجه به توطئه هائی که آمریکا . این طرح آمریکا را مطرح می کنند 
دارد و خطر جنگ و اهميت این مسائل و همينطور پيچيدگی  این مساله 

بخدمت می که رابطه مبارزه با جمهوری اسالمی که این بهانه ها را 
گيرد، چطور می شود تعادلی را ایجاد کرد که معنی طرفداری از هر کدام 
را ندهد؟ چون عده ای طرفدار تهاجم هستند و می خواهند اوضاع 

عده ای هم می گویند که اگر حمله کند همه چيز از . حاضر بهم نخورد 
ه به بهر حال با توج. بين می رود  اصًال مبارزه طبقاتی هم معنی ندارد 

توطئه هائی که آمریکا در رابطه ما مناطق ملی دارد ومساله تجزیه و 
  جدائی ، مبارزه مردم چطور می تواند عليه رژیم و عليه آمریکا باشد؟ 

یک چيز روشن است و من باز هم بر می گردم به حرف  "  :شالگونی
قبلی ام که ساده ترین و در عين بنيادی ترین اصل عبارت از اینست که 

هم با امپریاليسم  آمریکا که . ا هر دو نيروی شيطانی مقابله کنيم ب
پرونده اش در ایران و منطقه و جهان روشن است ، در ایران که خيلی 

ضمنًا با جمهوری اسالمی و بهيچ عنوان با هيچ یک از . روشن است 
اگر اینرا . ایندو آتش بس یا حتی مصالحه موقت نباید صورت بگيرد 

 باشيم ، خواه ناخواه این مساله مطرح می شود که یک قبول داشته
مثًال . سلسله مسائلی هستند که هر دو طرف از آنها استفاده می کنند 

جمهوری اسالمی برای اینکه در حرکت های مردم شکاف بياندازد و 
نگذارد که در سطح سراسری بيک جریان واحد تبدیل شوند، سعی می 

مثًال دستگاه والیت . ابل آزادی قرار بدهدکند که معموًال نان را در مق
کوخ " معموًال از اوضاع بهره برداری می کند و خودش را مدافع 

قلمداد می کند و از تهی دستان و عدالت صحبت می کند که " نشينان 
در مقابل دیگرانی از دستگاه . احمدی نژاد و اطرافيانش نمونه آنند 

  . و اینها بازی هست هر د. حکومت از آزادی صحبت می کنند 
هر دو اینها واقعی است و مردم هم آزادی می خواهند و هم نان می 
خواهند و هم برابری می خواهند و هم رهائی از جهنم این فالکت طبقاتی 

ولی واقعيت اینست که آنها از این مساله بهره برادری . را می خواهند 
 ما چکار کنيم ؟ یعنی خوب حاال که آنها بهره برداری می کنند. می کنند 

فعًال عدالت را موقوف کنيم ؟ یک عده ای از ما می خواهند که فعًال 
کی . مساله نان مطرح نيست و اگر آزادی را بگيریم قضيه حل می شود 

  کی هستيم ؟ " ما" باید آزادی را بگيرد؟ 
 –اگر اکثریت مردم نانی نداشته باشند و اگر در فالکت غرقه باشند 

 مگر می توانند جمع بشوند و برای دموکراسی –حاال هستند همچنانکه 
خيلی مهم  است و یعنی اکثریت عظيم مردم "ما " مبارزه کنند؟ این 

بنابراین مساله نان، مساله هر روز و هر شب هفتاد . ایران است 
اینها چطور باید برای دموکراسی جمع شوند؟ از . ميليون ایرانی است 

 –ته های زمينی و ظاهرًا ناچيزشان هست که طریق دنبال کردن خواس
که می توانند ایده . ... همان نان و آب و مسکن و تحصيل و بهداشت و

از طرف .  های آزادی و دموکراسی را کشف کنند و برایش جمع شوند
دیگر اگر کشوری در کار نباشد ،مسلم  است که کسی از آن دفاعی نمی 

مله کردند و در نتيجه آن حکومت مثًال وقتی به عراق ح.تواند بکند 
جهنمی صدام ، بغداد به تصرف نيروهای آمریکائی در آمد، خيلی از 

مثًال . مردم بغداد متاسفانه در غارت ثروت ملی خودشان شرکت کردند 

موزه ی بغداد را دیدیم که با آن ميراث تاریخی بی همتایش چطور ویران 
 ولی خوب عراقی ها هم درست است که آمریکائيها نقش داشتند. شد 

  در این 
کشوری را که شما صاحب اش نباشيد، نمی توانيد : غارت شرکت کردند 

ما از طریق توانمند شدنمان هست که می توانيم از . از آن دفاع کنيد 
کشورمان دفاع کنيم و از طریق دفاع از کشورمان هست که می توانيم 

 از آمریکا عليه جمهوری یعنی آنکه می گوید که فعًال. توانمند بشویم 
" از آن . اسالمی کمک بگيریم ، باید بداند که این سرابی پيش نيست 

را " چلپی ها" ها بيرون می آید همانطور که شما خيلی از " احمد چلپی
ولی خيلی جای خوشحالی است که بين اکثریت مردم ایران . اینجا دارید

 های سياسی چيزی که با توجه به درس هائی که دارند و در غالب طيف
بوجود آمده و در حال تقویت شدن است ، اینست که آنهائی که بيکی از 

یعنی آهسته آهسته . دو طرف می روند در حال منزوی شدن هستند
دارند نقابی به چهره می زنند و می گویندما هم با هر دو طرف مخالف 

 هم با هم می گویند که ما" مجاهدین خلق" حتی تا جائی که . هستيم 
  !حال آنکه نيستند. جنگ مخالفيم و حال آنکه نيستند 

خوب ما باید روی پرنسيب های خودمان بایستيم و این پرنسيب ها 
اینست که هر روز مبارزات این هفتاد ميليون برای بهتر زیستن و برای 
. حق داشتن ، ادامه پيدا کند و گسترش یابد واین ها نباید تعطيل شود 

 هر نوع تهدید عليه حاکميت ما از طرف یک قدرت در عين حال با
بنظر من . خارجی که آمریکا در راسش می باشد، بایستی مقابله بشود 

. جمع کردن ایندو امکان پذیر است و می بينيم هم که امکان پذیر  است 
شرایط که تقویت می شود و موج سومی بلند می شود، می بينيم که 

ارند نشان می دهند که می توانند با هر دو ایرانيها د. امکان پذیر است 
چون خودشان طرف اصلی هستند، . طرف در آن واحد مقابله کنند 
  .خودشان صاحب کشور شان هستند

در رابطه با مناطق : بعنوان آخرین سوال و مختصر و کوتاه  :  آبخون
ملی مساله چگونه امکان پذیر است؟ تالش آ نها برای حقوق ملی شان 

  ؟ ... برای آن و توطئه های آمریکا و و مباززه
  

  در ایران یک حقيقتی وجود دارد که ما مساله مٌلی داریم ،   :شالگونی
یک روزی بود . اینرا که آمریکائيها ایجاد نکرده اند . ستم ملی داریم 

که آمریکائيها طرفدار این بودند که هر نوع مساله ملی در ایران خفه 
چرا ما بایستی . مساله مٌلی دفاع می کردند چپ ها بودند که از. شود 

این سنت تاریخی مترقی چپ را در دفاع از مليت های مظلوم ایران کنار 
بگذاریم ؟  ایا این حق است که نيمی از مردم ایران نتوانند به زبان 
مادریشان آموزش ببينند؟ آنها حق ندارند در حوزه ی عمومی از آن 

مثًال چرا بایستی عرب های ایران : دیگر استفاده کنند و محروميت های 
اینقدر به حاشيه رانده شوند؟ چرا باید بلوچ های ایران به حاشيه رانده 
شوند که در منطقه ی خودشان و در خاک خودشان یک جمعيت ناتنی و 
غریبه باشند؟ چرا باید ترک های ایران اینقدر به حاشيه رانده شوند؟ 

. آمریکائيها از این بهره برداری می کنند . این ها حقایقی انکار ناپدیرند
ما نباید بگذاریم که آمریکائيها بهره برداری کنند ولی این ! وای برما 

تصادفًا ادامه . معنایش آن نيست که اصل صورت مساله را هم پاک کنيم 
ی این وضعيت با سردمداری جمهوری اسالمی باعث می شود که مساله 

وان یک حق است ، بيک ناسيوناليسم ملی از مسير درستش که بعن
از طریق مبارزه برای حق ملی است که می . قومی استحاله پيدا کند 

از . شود جلوی رشد ناسيوناليسم قومی را گرفت نه از طریق دیگر 
طریق دفاع از زحمتکشان بلوچ و عرب و ترک و ُکرد و ترکمن هست 

یت زحمتکش آنها با که می توان نشان داد که ایرانيها و در واقع اکثر
آنها که کارگران ترک را در آذربایجان یا جاهای . هم خواهر و برادرند 

دیگر غارت می کنند، می چاپند و استثمار می کنند، بيش از همه در آن 
آنهائی که عرب ها را آزار می دهند بيش از همه . مناطق ترک هستند

وچ هستند و یا یا در بلوچستان ، خان های بل. شيخ های عرب هستند 
  . در خيلی از مناطق کردستان هم چنين است 

اگر چنين است ما بایستی مبارزه ی طبقاتی مان را تحت عنوان مساله 
تحت عنوان مبارزه طبقاتی هم ستم ملی رانادیده . مٌلی تعطيل نکنيم 

تحت عنوان مبارزه ی طبقاتی نابرابری و آپارتاید جنسی را که . نگيریم 
از طریق مبارزه برای این خواست . نباید نادیده بگيریم وجود دارد، 

کامًال توده ای مردم ایران هست که ما می توانيم جلوی انحرافات را 
  . این تنها راه است . بگيریم 

  

...............................................  
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  *دیدگاه * 
  !سياسی در خدمت ارتجاعاسالم 

  سميرامين: نوشته ی 
. معتقدند" خودویژگی ی اسالم " ی جریانات طرفداراسالم سياسی به همه 

این جدائی را . طبق باورآنها اسالم بين سياست  ومذهب چدائی قائل نيست
یاد آوری اینکه نظراتشان با آنچه . ظاهرا مشخصه ی مسيحيت ميدانند

مرتحعين   درآغازقرن نوزدهم می  گفتند کلمه به کلمه تطابق دارد ، نمی 
ازجمله (  درآغازقرن نوزدهم مرتجعين . تواند اثری برآنها داشته باشد

سعی می کردند گسستی را محکوم کنند که )  بونالد ودومستر
  !عصرروشنگری وانقالب فرانسه درتاریخ غرب بوجودآورده بود

براساس این  موضعگيری همه ی جریانات طرفداراسالم سياسی حوزه ی 
که،  در واقعيت ، " فرهنگی" اما. خود ميدانندفرهنگ را قلمروميارزه ی  

خالصه ميشودبه تعلق داشتن به یک مذهب بخصوص، آنهم تعلقی که 
درحقيقت، مبارزین اسالم سياسی به بحث . اساسش رسم وسنت است 

. پيرامون جزم هایی که درونمایه مذهب است عالقه ای نشان نمی دهند
رسوم عضویتشان به دغدغه ی اصلی آنها اینست که طبق شعاعرم

چنين نگرشی به واقعيت دنيای مدرن . پذیرفته شود]  اسالمی[ جماعت 
نگران کننده است، نه تنها به این دليل که ازاندیشه تهی است وسعی می 
کند فقدان فکرواندیشه را پنهان کند، بلکه به این خاطرکه استراتژی 

نگ  فرهنگ ها با استراتژی جایگزینی ی ج: امپریاليسم را توجيه می کند
تاکيد . مبارزات بين مراگزامپریاليسی وکشورهای پيرامونی ی تحت سلطه

انحصاری اسالم سياسی برفرهنگ این فرصت را دراختيارآن قرار می دهد 
تامبارزات اجتماعی  ی  واقعی ی بين طبقات تحت ستم واستثمار با نظام 

. حذف کندسرمایه داری جهان گستر را ازتمامی حوزه های زندگی 
مبارزین اسالم سياسی درحوزه هایی که مبارزات اجتماعی ی واقعی 
جریان دارد حضورملموسی ندارند ورهبران آنها همواره تکرارمی کنندکه 

حضورآنها دراین حوزه هابه تاسيس . چنين مبارزاتی بی اهميت است
[ دبستان وکلينيک های درمانی محدود ميشود که هدفی جزصدقه وارشاد

این  فعاليت ها درخدمت پشتيبانی  ازمبارزات طبقات . ندارد]  ی مذهب
  .محروم عليه نظامی نيست که مسئول فقروفالکت آنها ست

اسالم سياسی درحوزه ی مسائل اجتماعی ی واقعی متحداردوی سرمایه 
داری وابسته وامپریاليسم مسلط است وازاصل ذات مقدس مالکيت دفاع 

 را مشروعيت لزومات بازتوليد سرمایه داری ی ممی کندو نابرابری وهمه
دفاع اخوان المسلمين ازقوانين ارتجاعی درپارلمان . می بخشد

درپارلمان . مصردرهمين اواخر یکی ازصدها نمونه ازین دست است
که اگثریت دهقانان خرد ( مصرحقوق مالکان به ضررزارعين اجاره دار

ن ارتجاعی وجودندارد حتی یک نمونه قانو. تقویت شد) راتشکيل ميدهند
که درکشوری اسالمی وضع شده باشدو جنبش های اسالمی با آن مخالفت 

افزون براین، چنين قوانينی با توافق رهبران نظام . کرده باشند
اسالم سياسی ضد امپریاليسم نيست حتی . امپریاليستی رسميت پيدامی کند

سم، اسالم سياسی برای امپریالي! اگرمبارزین آن نظری جزاین داشته باشند
بنابراین، . متحد ذیقيمتی است وامپریاليسم به این امرکاملن واقف است

درک این قضيه ساده است که اسالم سياسی هميشه دررده های خود روی 
افزون براین، این . طبقات حاکم عربستان سعودی وپاکستان حساب می کند

بورژوازی . طبقات ازهمان آغازجزء فعالترین مشوقين آنها بوده اند
کمپورادورمحلی، سرمایه داران نوکيسه وسودبرندگان جهان گستری 

اسالم . سرمایه بادست ودل بازی ازاسالم سياسی پشتيبانی می کنند
"  ( ضد غرب " سياسی چشم اندازضد امپریاليستی رارد وموضعگيری 

موضعگيری ای . را جایگزین آن کرده است " ) ضد مسيحيت " کم وبيش 
 جوامعی را بطورآشکاربه بن بست کشانده وبنابراین مانعی که چنين

  .برسرراه بسط کنترل امپریاليستی برنظام جهانی بوجود نمی آورد
مشخصن مسائل ( اسالم سياسی نه تنها درخصوص پاره ای مسائل 

ارتجاعی  و حتی مسئول افراط کاری ) مربوط به موقعيت اجتماعی زنان
ازقبيل قبطيان  ( مسلمان  ميشود، هاایست که عليه شهروندان غير

بلکه اساسن ارتجاعی است وبنابراین  نمی تواند درامررهائی ) درمصر
  .ملت ها شرکت داشته باشد

بااین وجود، سه بحث برای برانگيختن جنبش های اچتماعی  وورود به 
  .دیالوگ با جنبش های اسالم سياسی ارائه شده است

ج می يسسی توده های وسيعی را باسالم سيانخستين بحث این است که 
تصورات متعددی به این . کند که نميتوان آنها را نادیده گرفت یا تحقيرکرد

بااین همه، باید خونسردی خود را حفظ  وچنين بسيج . ادعا دامن می زند
ازجمله نمونه ی هائی "  انتخاباتی " پيروزی های . هائی را بررسی کرد

ست که در ميان باشد، باید با محک دقيق است  که پای  تجزیه وتحليل در
من به یک نمونه اشاره می کنم ، به نمونه ی هفتاد وپنج . سنجيده شود

قدرت ! درصدی که درانتخابات اخيرمصرازرای دادن خودداری کردند
اسالميست ها درخيابان ضعف چپ سازمان یافته را به نمایش می گذارد 

  . اجتماعی درآن جریان داردکه از صحنه هائی غایب است که مبارزات
حتی اگربرسرقدرت بسيج گسترده ی اسالم سياسی توافق وجود داشته 
باشد، آیا این توجيه کننده ی آنست که چپ باید سعی کند سازمانهای 
اسالم سياسی را برای فعاليت های سياسی واجتماعی با خود همراه کند؟ 

قيت بسيج ميکند، یک اینکه اسالم سياسی تعدادکثيری ازمردم را با موف
حقيقت است وهراستراتژی ی سياسی موثری باید این حقيقت را 

اما درآنها به . درمالحظات، پيشنهادات وگزین های خود درنظرداشته باشد
باید اشاره . دنبال متحد بودن،  بهترین وسيله برخورد بااین چالش نيست

درپی  _ بخصوص اخوان المسلمين_ کرد که سازمانهای اسالم سياسی 
اگربه تصادف پاره ای . چنين اتحادی نيستند وحتی آنرا رد می کنند

سازمانهای چپ بداقبال اتحادبا اسالم سياسی را پذیرفته اند، اولين 
تصميمی که اسالم سياسی پس ازکسب قدرت  می گيرد این است که اتحاد 
 دست وپاگيربا آنها را با خشونت هرچه تمامترازبين ببرد، همانطورکه

  .درایران موردسرنوشت مجاهدین وفدائيان خلق را شاهد بودیم
ارائه داده انداین است که اسالم " دیالوگ " استدالل دوم که طرفداران 

" سياسی حتی اگردرچارچوب پيشنهادات اجتماعی ارتجاعی است ، ولی
شنيده ام که گفته اند معيارضد امپریاليستی که . است" ضد امپریاليست 

پشتيبانی بی چون وچرا ازمبارزاتی که درراستای ( اده ام من ارائه د
است وازابعاد "  اکونوميستی.) " پيشرفت اجتماعی صورت می گيرد

به باورمن این . سياسی چالشی که ملل جنوب باآن روبروهستند غافل
انتقاد فاقد اعتباراست بشرطی که آنچه گفته ام را درنظربگيرند، مشخصن 

 دمکراتيک وملی ی  پاسخ های مطلوبی گفته ام که آنچه درباره ی ابعاد
 .به رویاروئی بااین چالش مربوط ميشود

درپاسخ ]  درصحنه ی جامعه [  همين طورهم می پذیرم که نيروهای فعال 
به چالشی که ملت های جنوب باآن روبریند ودربرخوردبا ابعاد اجتماعی 

ن تصوریک اسالم بدین ترتيت امکا. وسياسی  آن ضرورتن منسجم نيستند
سياسی وجود دارد که ضد امپریاليسم باشد اما درحوزه ی اجتماعی 

دراین رابطه، ایران، حمس درفلسطين، حزب اهللا درلبنان وپاره . قهقرائی
این . ای حنبش های مقاومت درعراق باالفاصله به ذهن متبادرميشود

سالم ميخواهم بگویم  که ا. وضعيت های مشخص را بعدا بررسی می کنم
سياسی بطورکلی ضد امپریاليسم نيست اما درمقياسی جهانی و بطورکامل 

  .باقدرت های مسلط همراه  است
استدالل سوم توجه چپ را به ضرورت مبارزه با اسالم ستيزی جلب می 

هيچ چپی که ارزش نام بردن داشته باشد نميتواند مساله ی شورش  . کند
برخوردبا آن طبقات ازمردم که حومه ی پاریس را نادیده بگيرد، یعنی 

منشاء مهاجرت دارند ودرکالن شهرهای سرمایه داری پيشرفته ی معاصر 
تجزیه وتحليل این چالش وپاسخ هائی که گروهای گوناگون . زندگی ميکنند

) احزاب ذینفع، چپ اروپائی ی  شرکت کننده درانتخابات، چپ رادیکال ( 
به این بسنده می کنم که . نيستبه آن داده اند، محوربررسی این مقاله 

پاسخ ترقی خواهانه به این چالش نميتواند برپایه : نقطه   نظرم را بگویم
گذاشته شود که  ) 1) (کمونيتارینيسم(ی ابزاری کردن  جماعت مداری  

دراساس وضرورتن هميشه با نابرابری درپيوند است ونهایتن ریشه 
که محصول ایدئولوژیک کمونيتارینيسم . درفرهنگ نژادپرستی دارد

وپيش ازآن با موفقيت (  فرهنگ سياسی ی ارتجاعی ایاالت متحده است 
ميرود که زندگی سياسی قاره اروپا ) دربریتانيای کبيرپيش برده شده است

اسالم ستيزی که بخش های مهمی ازنخبگان ووسائل ارتباط . را آلوده کند
[ ژی ی اداره ی تکثرجمعی  به طورمنظم به آن دامن می زنند، استرات

جماعت به نفع سرمایه است زیرا این احترام ظاهری به تکثر، ] فرهنگی 
درحقيقت، فقط ابزاری است برای  تعميق شکافها واختالفات درميان 

  .طبقات خلقی
مساله ی به اصطالح  حومه ها مساله ائی ویژه است وخلط آن بامساله ی 

ی مناسبات بين مراکزمسلط یعنی مدیریت امپریاليستی ( امپریاليسم 
کمکی به پيشرفت درهيچ یک ازاین ) امپریاليستی وکشورهای پيرامونی 

این خلط مسائل بخشی ازاسباب . حوزه های کامال متمایز نخواهد کرد
وابزارارتجاعی است وتقویت کننده ی اسالم ستيزی واسالم ستيزی نيز 

ستی وهم  حمله به بنوبه خودهم حمله به طبقات  خلقی درمراکزامپریالي
این خلط مسائل بنوبه ی خود .ملل کشورهای پيرامونی را ممکن ميسازد

به اسالم سياسی ارتجاعی خدمت ارزشمندی می کند وبه گفتمان ضدغربی 
بنابراین، ميخواهم بگویم که مبارزه ی ایدئولژیک . آن اعتبارمی بخشد

ی پيش برنده ارتجاعی که به ترتيب  راست نژاد پرست غرب واسالم سياس
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ی آنند یکدیگررا تقویت  می کنند، درست همانطورکه آنهااز فعاليت های 
  .کمونيتارینيسم پشتيبانی می کنند

  نوگرائی، دمکراسی، سکوالریسم واسالم 
سيمائی که مناطق عربی واسالمی امروزه ازخود ارائه ميدهند، سيمای 

های زندگی درتمامی عرصه ) اسالم ( جوامعی است که درآنها مذهب 
سياسی واجتماعی درصف مقدم قرارگرفته است، بطوری که تصوراینکه 

رهبران ( اکثریت ناظران خارجی . جزاین ميتوانست باشد، عجيب می نماید
به این نتيجه ميرسند که نوگرائی ، شاید ) سياسی ووسائل ارتباط جمعی 

.  دادهم دمکراسی، بناچار خود را باحضورپرقدرت اسالم انطباق خواهد
این سازش یاممکن . آنها به این ترتيب سکوالریسم را ناممکن ميسازند

است وبایدازآن حمایت شود یاضروری نيست وباید بااین منطقه ازجهان 
من بهيچ وجه بااین تصویربه اصطالح . همانطورکه هست سروکارداشت

دردید درازمدت ازسوسياليسم جهانی _ آینده . واقعبينانه موافق نيستم
برای ملل این منطقه همچون ملل دیگردمکراسی وسکوالریسم _ هشد
چنين آینده ای دراین مناطق همچون دیگرمناطق ممکن است، . است

  .اماهيچ کجاهيچ چيزقطعی  و تضمين شده نيست
نوگرائی گسستی است درتاریخ جهان که اروپا درقرن شانزدهم مبتکرآن  

مع مسئول تاریخ خود نوگرائی انسان را چه بصورت فرد وچه ج. بود
بنابراین، با . ميداند ودرنتيجه باایدئولوژی های پيش مدرن فاصله ميگيرد

نوگرائی است که دمکراسی ممکن ميگردد، درست همانگونه که نوگرائی 
مجموعه . الزمه اش سکوالریسم درمفهوم جدائی ی مذهب ازسياست است
وشنگری بهم پيوسته ی نوگرائی، دمکراسی وسکوالریسم که عصرر

فرانسه به آن جامه ی عمل پوشاند، تاکنون ] کبير[ معمارآن بود وانقالب 
باهمه ی پيشرفت ها وپسرفت های خود جهان معاصررا شکل بخشيده 

اما نوگرائی به خودی خود فقط یک انقالب فرهنگی نيست، بلکه . است
رده تنها دررابطه تنگاتنگ با تولد ورشد سرمایه داری معنا ومفهوم پيدا ک

" واقعا موجود" این  رابطه محدودیت های تاریخی ی نوگرائی ی . است
بنابراین، شکل های مشخص نوگرائی، دمکراسی . را مشخص کرده است

وسکوالریسمی که امروزه با  آنها سروکارداریم را می باید بعنوان ثمرات 
. تاریخ مشخص رشد سرمایه داری مورد مالحظه وبررسی قراردهيم

ه ایکه سلطه ی سرمایه داری مبين آنست ویژگی های اخص شرایط ویژ
 سازش های تاریخی ای -نوگرائی، دمکراسی وسکوالریسم را رقم زده اند

( مسلط را مشخص می کند ] طبقاتی [ که محتوای اجتماعی ی بلوک 
  . )آنچه من روند تاریخی ی فرهنگ های سياسی می نامم

ریخی ماتریاليستی را فقط به این دراین جا معرفی فشرده ی درکم ازمتد تا
دليل یادآوری کردم که روش های گوناگون ترکيب نوگرائی، دمکراسی 

  .وسکوالریسم سرمایه داری را برمتن نظری آن مشخص کنم
عصرروشنگری وانقالب فرانسه مدل سکوالرسم رادیکال را عرضه 

این مورد در( فرد بی خدا باشد یا الادری ، خدا باورباشد یا موئمن . داشت
درسطح قاره ی . آزادی انتخاب دارد ودولت ازآن بی اطالع است) مسيحی 
 عقب نشينی ها وسازشهائئ که قدرت - ودرفرانسه بااحيای سلطنت-اروپا

بورژوازی را باقدرت طبقات مسلط نظام های پيشامدرن متحد کرد، زمينه 
ا درک سازسکوالریسم فروکاسته وضعيفی  شد که ازآن رواداری وتحمل ر

این سکوالریسم  نقش اجتماعی کليساهارا ازنظام سياسی حذف . ميکردند
درمورد ایاالت متحده، قضيه چنين است که مسيرخاص تاریخی . نميکرد

این کشوربه شکل گيری فرهنگ سياسی ای منتهی شد که اساسن 
. دراین فرهنگ سکوالریسم راستين عملن ناشناخته است. ارتجاعی بود
هب عامل اجتماعی ی شناخته شده ای است وسکوالریسم  دراین کشورمذ

 رسمی - یا حتی سکتی-هرمذهب. ( باتگثرمذاهب رسمی خلط می شود
  . ) است

بين گستره ی سکوالریسم رادیکال وميزان پشتيبانی ازشکل یابی ی 
چپی . جامعه درهمآهنگی بادرونمایه ی نوگرائی پيوند مشخصی وجوددارد

درجهت بخشی به تحول اجتماعی درراستا های که به موثربودن سياست 
مشخصی باورداشته باشد، خواه چپ رادیکال یا حتی ميانه رو، ازمفاهيم 

راست محافظه کارادعا می کند که . اساسی ی سکوالریسم دفاع می کند
تکوین و تحول امورخواه اقتصادی، سياسی یا اجتماعی را باید به حال 

اقتصاد، بازاررا بگونه ی آشکارمطلوب  سرمایه، درزمينه ی . خود گذاشت
درزمينه ی سياست، دمکراسی کم شتاب به قانون تبدیل شده . خودميداند

ودرجامعه، . وتعویض وجانشينی جای بدیل وآلترناتيو را گرفته است
سياست نيازی به سکوالریسم فعال ] زمينه ی دمکراسی [ دراین زمينه 

تاریخ را بازار . جبران می کنندکمبودهای دولت را "  جماعات " -ندارد
چنين برداشتی . ودمکراسی ی نمایندگی می سازدوباید گذاشت چنين کنند

ازاندیشه ی اجتماعی درلحظه کنونی ی عقب نشينی چپ، بسيارغالب 

است ودرفرمولبندی هائی تجلی می یابد که طيفی ازافراد از تورن تا 
 .نگری را دربرميگيرد

ایاالت متحده ازاین هم درنفی مسئوليت  فرهنگ سياسی ی ارتجاعی 
" تکراراین ادعا که خدا الهامبخش  ملت . فعاليت سياسی فراتر می رود

مفهوم سکوالریسم را " اعتقاد" است وپشتيبانی وسيع ازاین " امریکا 
درحقيقت، گفتن اینکه خدا تاریخ را می سازد بمعنی . ازمحتوا تهی می کند

  .ها به عهده ی بازاربگذاریماینست که ساختن تاریخ را تن
ازاین نقطه نظرجایگاه ملت های خاورميانه کجاست؟ تصویرمردان ریش 
دارو زنان روسری بسربه نتيجه گيری های عجوالنه درباره ی شدت 

دوستان فرهنگ مدارغرب . هواداری وپيروی مذهبی افراد منتهی ميشود
ی ميکنند که بفهمند که خواهان احترام به تکثراعتقاداتند به ندرت پی گير

چه روندهائی را به خدمت گرفته اند تا تصویری را ] دولتی [ مقامات 
بی تردید افرادی هستند که کشته . عرضه کنند که باب طبعشان است

آیا تناسب عددی آنها ازکاتوليک های اسپانيائی که  . ومرده ی خدا هستند
عيت وسيعی که درروزعيد پاک راهپيمائی می کنند بيشتراست؟ یا ازجم

  درایاالت متحده  به موعظه کنندگان انجيل درتلویزیون گوش می دهند؟
هميشه چنين تصویری ازخود ارائه ] خاورميانه [ بهررو، این منطقه 

گذشته ازتفاوتهائی که هرکشورباکشوردیگردارد، منطقه ی . نداده است
ملت ازمراکش تا افغانستان، ازجمله : پهناوری را ميتوان مشخص کرد

، ترکها، )به استثنای کشورهای شبه جزیره ی عربی ( های عرب 
ایرانيان ، افغانها وملت های جمهوریهای سابق آسيای مرکزی که 
. امکانات بسط وگسترش سکوالریسم درآنهارا نميتوان نادیده گرفت

وضعيت درميان ملت های همجوار، عرب های شبه جزیره یا پاکستان 
  .متفاوت است
شدیدا تحت ] خاورميانه [ ياسی دراین منطقه ی پهناورسنت های س

ایده های روشنگری، انقالب : تاثيرجریانات رادیکال نوگرا قرارداشته اند
فرانسه، انقالب روسيه وکمونيسم انترناسيونال سوم همگی درذهن مردم 
وجود داشت وبطورمثال  بسی بيشترازپارلمنتاریسم وست مينيستراهميت 

ات غالب که الهامبخش مدل های اصلی ی دگرگونی این جریان. داشت
سياسی بود ند وطبقات حاکمه آنهارا درعمل پياده کردند، مدلهائی بود که 

  .ازپاره ای جهات ميتوان آنهارا شکل هائی ازاستبداد نوگرا توصيف کرد
کماليسم درترکيه . این گونه بود وضعيت مصرمحمدعلی یا خدیو اسماعيل

پوپوليسم ملی مرحله  های اخيرتاریخ . ین دست بودونوسازی درایران از
( گونه های این مدل متعدد بود. به مجموعه پروژه های سياسی تعلق دارد

جبهه ی رهائی بخش ملی ی الجزیره، بورقيبيسم تونس، ناصریسم مصر، 
ظاهرن . ،اما جهت این جنبش ها شبيه یکدیگربود)بعثيسم سوریه وعراق

اصطالح تجربه رژیم های کمونيستی درافغانستان  به -تجربه های افراطی 
همه ی این رژیم ها .  بایکدیگردراساس تفاوتی نداشتند–ویمن جنوبی 

دستآوردهای زیادی داشتند وبهمين دليل ازپشتيبانی وسيع توده ای 
به همين دليل بودکه این رژیم ها باوجودی که واقعا . برخورداربودند

. گشودند] نوآوری[ عه را دراین راستادمکراتيک نبودند، مسيررشدوتوس
 تالشی 1950 تا 1920درپاره ای موقعيت ها، مثال در مصر ازسال

درجهت دمکراسی انتخاباتی صورت گرفت وکانون ضدامپریاليستی ميانه 
این تالش بامخالفت قدرت امپریاليستی . ازآن حمایت کرد) حزب وفد ( رو

) خانواده ی سلطنتی  ( ومتحدین محلی آن) بریتانيای کبير( مسلط 
با اطمينان ميتوان گفت که سکوالریسم درشکل متعادل خود . روبروشد

سهل است، این مذهبيون بودند که دراذهان . نشد" رد" ازطرف مردم 
  .مردم تاریک اندیش بودند والبته اکثرآنها چنين بودند

ی  تجربه ی  نوگرائی ازاستبداد نوگرا تا پوپوليسم رادیکال ملی امور
جنبش های پرقدرتی که درطبقات متوسط دست باال را . تصادفی نبود

این طبقات بدین ترتيب خواست واراده ی . داشتند، پيش برنده ی آن بودند
خودرا نشان دادند که ميخواهند درصحنه ی جهانی شده ی مدرن بمثابه 

این پروژه های بامحتوای  . شرکای کامل وتمام عيار به حساب آیند
نه را که ميتوان  بورژوائی توصيف کرد، به بسط  سکوالریسم نوگرایا

یاری می رساندند وپيش برندگان باالقوه ی رشد وتحول دمکراتيک 
اما دقيقا به این دليل که  پروژه هائی بودند که با منافع . محسوب می شدند

امپریاليسم درگيرشدند، امپریاليسم بی رحمانه باآنها مبارزه کرد 
 .روهای تاریک اندیش را برای این مقصود سازمان دادوبطورمنظم ني

دردهه ی بيست بریتانيا . تاریخچه ی اخوان المسلمين را خوب می شناسيم
وخانواده ی سلطنتی آنرا عملن سازماندهی کردند تاجلوی پيشرفت 

سيا وسادات بازگشت جمعی . دمکراتيک وسکوالروفد را بگيرند
این . س ازمرگ ناصرسازمان دادندآنهاازگریزگاهشان درعربستان را پ

با تاریخچه ی طالبان که سازمان سيا . قضيه را نيزهمگان ميدانند
. " بجنگند نيزهمگی آشنائيم" کمونست ها" درپاکستان بوجود آورد تا با 
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خوب هم ميدانيم که . مدارس را به روی دختروپسرگشودند" کمونيست ها
ریانات سکوالرودمکراتيک اسرائيلی هاابتدا به حماس کمک کردند تاج

 بدون پشتيبانی مداوم،  اسالم سياسی.مقاومت فلسطين را تضعيف کنند
همه جانبه ومصمم ایاالت متحده نمی توانست به سادگی مرزهای 

وقتی نفت درسرزمين . عربستان صعودی وپاکستان را پشت سربگذارد
عربستان کشف شد، جامعه ی عربستان حتی شروع هم نکرده بود با 

آنزمان بود که بين امپریاليسم وطبقه ی سنتی حاکم . سنت فاصله بگيرد
بالفاصله اتحاد برقرارشد، قراردادی بين دوشریک بوجود آمد اسالم 

بریتانيانيز باتشویق رهبران مسلمان . سياسی وهابی را جان تازه بخشيد
به ایجاد کشورمستقل خود موفق شد وحدت هندوستان را ازبين ببردواین 

باید اشاره کرد که تئوری . رراازبدوتولدش بدام اسالم سياسی بيندازدکشو
نسبت می +  وآنرابه معودودی -ای که به اسالم سياسی قانونيت بخشيد

 تئوری ایی بود که قبلن شرق شناسان انگليسی درخدمت به اعلی -دهند
                                                                )                                     2. ( حضرت طرح ریزی کرده بودند

بنابراین، ابتکارایاالت متحده برای درهم شکستن جبهه ی متحد کشورهای 
 بوجود آمد، امری است قابل 1955افریقا وآسيا که درباندونگ درسال 

کنفرانس اسالمی " عربستان سعودی وپاکستان درمقابل این جبهه . درک
علم کردند وبدین وسيله اسالم سياسی دراین  ) 1957ازسال ( را " 

  .منطقه نفوذ کرد
کمترین نتيجه ای که ازاین مالحظات  باید گرفت این است که اسالم 
سياسی نتيجه ی خود بخودی اعتقادات مذهبی اصيل وواقعی ملت های 

اسالم سياسی ثمره ی  فعاليت سيستماتيک امپریاليسم . مورد بحث نيست
ت که البته نيروهای تاریک اندیش مرتجع وطبقات کمپرادورحاضربه اس

در اینکه مسئوليت این وضعيت به عهده . خدمت آنها ازآن حمایت می کنند
ی چپ نيزهست که نه درک کرد ونه دانست چگونه بااین چالش رویا 

  .روشود، تردید وچون وچرا نباید کرد
 27.01.2008 ح ریاحی  : برگردان .  پایان بخش نخست 

 

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

     
 گزارشگران بدون مرز ـ  سوئد

  خود را2007جایزه آزادی مطبوعات سال 
.به عدنان حسن پور خبرنگار ایرانی اهداء کرد  

این سازمان عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد ایرانی را به خاطر 
ينی که در آن رژیمی سرکوبگر نوشتن مقاالت انتقادی در سرزم

مطبوعات را تحت فشارهای همه جانبه قرار می دهد، شایسته این 
  .جایزه شناخت

نگارش، راه با یکی از یاران روزنامه، هم   پورعدنان حسن   
مرداد (  2007 جوالی سال 16  بوتيمار  در ) هيوا(عبدالواحد

دادگاه . حکوم شد ماعدام  مریوان به  شهرستاندر دادگاه ) 1386
های ها را اخالل در امنيت ملی، جاسوسی برای دولتجرم هردوی آن

  .بيگانه و محاربه با خدا اعالم کرد
  عدنان اعدام حکِم ایرانعالی قضایی  در ماه اکتبر همين سال دیوان

 و حکم اعدام عبدالواحد بوتيمار را نقض کرده دا ئيت   راور پحسن
 . بررسی مجدد به دادگاه فرستادو پرونده او را برای 

گزارشگران بدون مرز ـ سوئد که برای آزادی نشراخبار و 
مطبوعات مبارزه می کند ، از همه دولت های دمکرات جهان می 
خواهد همه ی تالش خویش را برای فشار به دولت ایران ، جهت 

  .آزادی این دو خبرنگار به کار گيرند

……………………………………  
  

  : از حقوق افغانهای مقيم ایرانکمپــيـن حمایت

  
  

  !ما افغان هستيم نه برده
   .با سالم و عرض ارادت خدمت تمامی شما عزیزان

ما بيش از سی سال است که در ایران زندگی می کنيم از زمانی که 
بعد . به افغانها یک کاغذ سفيد رنگ بابت شناسایی داده شد ما بودیم

فترچه و با زمينه سفيد بود که با از آن کارتهایی دادند که مانند د
سالها بعد به ما کارت آبی رنگ دادند و پس . آنها کوپن هم گرفتيم

از آن کارتهای صورتی رنگ که تقریبا طول آن یک وجب ميباشد را 
ابتدا به عنوان کارت پناهندگی دائمی بود و ما . به افغانها دادند

حل این کارتهای پناهنده دائم به حساب می آمدیم اما دراین مرا
   .پناهندگی دایم تبدیل شد به کارت ویژه آوارگان افغانی و برگ تردد

بعد از این همه که از امتيازات ما کاسته شد حال ما تبدیل شده ایم 
   .به آواره جنگی آن هم پس از بيست و چند سال اقات در ایران

 وقت ١٣٨۶ / ١٢ / ١۵اکنون که در مرحله آمایش سه هستيم و تا 
داریم تا برای تعویض کارت و مجوز کار از طریق سایت 

)amayesh.www٣ir.(  ثبت نام کنيم تنها به ما اجازه داده اند از
 . کنيم انتخاببين شغلهای زیر یکی را 

کوره  -۵  کوره خالی کن -۴   کيسه زن-٣  آهک پز -٢  گچ پز -١
 آسفالت -١٠  حفار -٩   چاه کن-٨   قالب زن -٧   فخار -۶ چين
دامپرور  -١۴  بلوک ساز-١٣  بتون ساز -١٢  بتون ریز -١١کار 

سالخ دام و  -١٧ چوپان -١۶ متصدی مرغداری -١۵  و دامدار
آهک  -٢٠ سيرابی و روده پاک کن -١٩  پوست و پر کن-١٨  طيور
 کارگر -٢٣  ماشين کار شستشوی پوست -٢٢  پرم ساز -٢١  زن

  کارگر سوزاندن امحاء زباله -٢۵ اسالمبورساز-٢۴موادشيميای
  کارگر تخليه وبارگيری -٢٧  کارگر بازیافت مواد شيميایی -٢۶
 -٣١  تيرچه ساز -٣٠ پله ساز -٢٩  کارگر کوره ریخته گری-٢٨

  کارگر دستگاه سنگبری-٣٣ سنگکار برش -٣٢پرس کار موزائيک
  صيقل کار سنگ  -٣۵  کارگر ماشين سنگتراش -٣۴
 کارگر -٣٨  کارگر پل سازی -٣٧  مشاغل راه سازی و معدن -٣۶

کارگر استخراج  -۴٠  کارگر آتشبار -٣٩  تعمير و نگهداری تونل
 -۴۴   )؟ (-۴٣ زن کارگر بيل -۴٢ کارگرحفار معدن -۴١ معدن
   .جمع کن کارگرعلوفه -۴۵ سمپاشکارگر

در ایران ضایع شده و می انها ساليان سال است که حق ما افغ
اما تاکنون کسی نبوده تا این مشکالت افغانها را به گوش شود

شغلهایی که بيان نموده اند جزء سخت , جوامع بين الملل برساند
لذا ما افغانها از شما . ترین و طاغت فرساترین شغلها می باشد

دوستان گرامی این خواهش را داریم تا نسبت به این اقدام ما را 
. ما در ایران نمی توانيم که کوچکترین حرکتی نمایيم. ری نمایيدیا

زیرا اگر ما را بشناسند کمترین کاری که خواهند کرد این است که 
   .ساليان سال در گوشه شکنجه گاه ها ما را حبس می کنند

ما این تقاضی را داریم تا از طریق گروه های حقوق بشر به دولت 
ن تبعيض نژادی را برداشته و ما را به ایران اعتراض نمایيد تا ای

ما که بيش از بيست سال در این . عنوان شهروند درجه اول بداند
حال شرط انصاف نيست که به ما و با قشر . مملکت زندگی کرده ایم

خواهش می کنيم که . تحصيل کرده مانند برده و گالدیاتور رفتار کنند
  . جهانيان برسانيدصدای ملت مهاجر افغان در ایران را به گوش 

 - کمپــيـن حمایت از حقوق افغانهای مقيم ایران -با تشکر فراوان  
www.afg-iran2.blogfa.com  

............................................  
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  اخراج هر روزه افغانی ها ازایران،
  )١(!محکوم استعملی ضد انسانی و

  
  

 امير جواهری لنگرودی
دستور :گزارش داد " غان های  مقيم ایران کمپين حمایت از اف"

ما با . رئيس جمهور ایران بر توقف روند اخراج ، کارساز نبود 
  »روز تاسوعا روبرو می شویم ر مهاجرافغانی ازایران د۵١١اخراج

در حاليکه در روز تاسوعا و عاشورای حسينی و در صحنه آرایی 
اندن آب و تشنه لبی دفاع  از این واقعه تاریخی، که با تشنگی و نرس

یاران و کسان حسين ، درسراسر ایران ميليونها ایرانی بر سر و 
روی خود می کوبند و از دربدری و خانه خرابی واقعه عاشورا در 

 و اندی سال پيش گریان و عزادارند ، حاکمان مدعی عدل و ١۴٠٠
، بر سر زنان و " ابن زیاد" و " شمر" داد ، طعن و لعن کننده 

و اعضاء خانواده های افغانی مقيم ایران می ریزند ، مردمی  مردان 
که نزدیک سه دهه  اقامت در ایران ، باید بعنوان شهروندان درجه 
اول جامعه ما بدل می شدند ، همان شيوه و روشی را بکار می 
گيرند ، که قصابان تار و مار کننده طفالنِ  اوالد حسين و کسان و 

ده قرن پيش روا داشتند که در کتب مذهبی یارانش در نزدیک به پانز
  . ذکر خيرش آمده است 

اگر آن عمل که تصویر تاریخی آنرا هر عمامه بسر و پای منبری 
خوانی برای گریاندن مردم ، به صحنه می کشند و تعزینه خوانان با 
هزینه دولتی سرسام آور ، در درون سالن تاترسنگلج و در وسط 

گردانی و لباس های پر زرق وبرق و خيابانهای تهران با شتر 
ُپرهزینه در سراسر کشور، نمایش گریاندن مردم را برعهده می 
گيرند و از کيسه خليفه جماران برای این تعزینه گردانی ها هزینه 
می کنند ، همان کار را در روز تاسوعای حسين ، بر سر 

ی آنان را دستگير و در هوا. زحمتکشان افغانی نيز پياده کردند 
سرد بهمن ماه ، که تا به امروز دهها و صد ها تن در درون کمپ ها 
و چادر ها در پاکستان و جای جای افغانستان بدليل بی نقشه گی 

در . دولت ها جان داده اند ، تحویل آن سوی مرزها می دهند 
شمس الدین حامد رئيس اداره مهاجرین « : گزارش آمده است 

ود اینکه اعالم شده بود اخراج با وج: هرات به بی بی سی گفت
مهاجران افغان از ایران تا چند ماه آینده متوقف شده و در صورت 
ادامه روند اخراج، با مسئوالن دولتی افغان هماهنگی خواهد شد،اما 

 مهاجر افغانی ١١١عصر روز پنجشنبه ، ایران بدون اطالع قبلی ،
رئيس اداره «  : در ادامه گزارش آمده است » را از مرز رد کرد

مهاجرین هرات از اخراج یک زن بی سرپرست افغان توسط ایران 
خبر داد و گفت این زن در حالی که بقيه اعضای خانواده اش در 

تاکنون آدرس دقيق .... ایران مانده اند از آن کشور اخراج شده است
محل سکونت این زن معلوم نيست و اداره تحت امر وی در تالش 

این است  رافت و عدالتی که » . ا پيدا کننداست تا آدرس او ر
احمدی نژاد ،  در شيپور خود می دميد و با سنج و طبل خود در هر 
کوی و برزنی به صدا در آورد و در مراسم سينه زنی تاسوعا و 

  . علم وتکل آنرا بپا داشته است عاشورا ، 
در ایران و در روند ادامه پاک سازیهای قومی و بيکار سازهای 

رویه کارگران و زحمتکشان از محيط کار و عدم پاسخگویی به بي
وضعيت آنان ، بهانه حضور کارگران و زحمتکشان مهاجر افعانی ، 
. عراقی ، بنگالدشی و غيره را از سر گشادش در شيپور می کنند 

دستگيری افغانها و اخطارهای گاه و بيگاه به آنان نيز،خاصه و 
ی تغذیه مطبوعات دولتی و پيش خرجی دولت اسالمی ایران ، برا

زمينه جار و جنجال های اخراج ها و انحراف افکار عمومی از 
اشکاالت ، کاستی ها و ضعف های اساسی و پایه ای نظامی است تا 

همه چيز را ماست مالی کند و معترضين و فعاالن جنبش های  
 دستگيری دهها. اجتماعی ایران را به هر بهانه ای زیر فشار گذارد 

تن از دانشجویان چپ و سوسياليست ، رادیکال و مبارز ، به مرگ 
کشاندن محمود صالحی در شرایط بد جسمی ایشان در زندان و 
بيمارستان ، وضعيت بد بيماری چشمی منصور اسانلو بعد از عمل 
در زندان اوین ، برخورد با فعاالن زن و دستگيری و زیر فشار 

جوی سنندجی ابراهيم لطف الهی گذاشتن هر روزه آنان و مرگ دانش
احکام ضد انسانی قصاص اسالمی در در زیر شنکجه و فشار، 

، سراسر کشور و بویژه منطقهء سيستان و بلوچستان جهت ارعاب 
 زنجيره ای از جنایات برعليه بشریت هستند که  حاکمان همه و همه

جمهوری اسالمی از زمان به روی کار آمدنش تا به امروزهمچنان 
       . آن ادامه می دهدبه 

 ٩٠٠طی چند روز گذشته، بيش از « : سایت کمپين می نویسد 
مهاجر افغان در حالی از ایران اخراج شدند که بارش برف سنگين 
بيشتر مناطق افغانستان به ویژه غرب این کشور را فرا گرفته وجان 

این مهاجران از والیات مختلف .بيش از صد ها تن را گرفته است
نستان هستند و دولت می گوید انتقال آنان به مناطق اصلی شان افغا

مقامات محلی می گویند .در هوای سرد این روزها، ناممکن است
مهاجرین اخراج شده، در سرپناه های موقت، مسافر خانه ها و خانه 

شما از یکسو : پرسش این است » .های مردم اسکان یافته اند
رد اخراج نمی کنيم و سفارت توافق می کنيد که در این هوای س

ایران درآابل ازدستور رئيس جمهور آشورمبنى بر توقف مؤقت 
روند اخراج مهاجرین افغان طى فصل سرما خبرداده است و از 
سوی دیگر فوج فوج نيروی انسانی را در وضعيت دشوار که دولت 

همه اخراج افغانستان کمترین امکان پا سخگویی و رسيدگی  به این 
  ؟ می شود گفت؛ انسانبه شما  فرستيد، چرا؟ ، پس میرا نداردشدگان 

رئيس دولتش فرمان توقف صادر می کند ، دفتراموراتباع خارجي 
وزارت آشورایران در همکاری تنگاتنگ نيروی انتظامی کشور، 
افغانی بی چيز را که نزدیک به سه دهه در ایران و در بد ترین 

ها خم به ابرو نياورده اند ، شرایط ممکن و زیربار سخت ترین کار
دستگير می کنند و پس می فرستد ، و این پس فرستادن ها تعطيل 
بردار نيست حتی در سينه زنی تاسوعا و عاشورا، هوای سرد  
بهمن ماه و بی کفایتی دولت حامد کرزای در قبال عدم پاسخگویی 

  ! به انتظارات شهروندان خودش 
 قدرت ، این چنين جنگ روانی  دستانی که به نام دولت و صاحبان

برعليه  ملتی را در برابر ملت دیگر سازمان می دهد ، جز نفرت 
ملی ، اعمال راسيسم دولتی ، خارجی ستيزی عنان گسيخته 

  !  ، هيچ چيز دیگری بر آن نمی توان نهاد مردان نظام ایرانوولنگاری دولت
بشدت این اعمال ضد انسانی در نزد افکارعمومی بشریت مترقی 

. محکوم است و ما نيز به سهم خویش آنرا قویا محکوم می کنيم 
افغانی حق دارد به نام انسان در هرکجا که خود بخواهد زندگی 
اختيار کند ، هيچکسی را نمی بایست ، به اجبار از ایران بيرون کرد 
و به دشمنی با نيرویی بر خواست که در طول سه دهه سهمی جدی 

 تن دادن اجباری به بردگی کار، بعنوان نيروی در درون کشورمان با
ميليونی کاردر کنار سایر کارگران و زحمتکشان کشورمان ، سهمی 

با بهانه و بی بهانه، هيچ . جدی در ساختن و پرداختن داشته اند 
  ٢٠٠٨ ژانویه ٢٧. افغانی نباید از ایران اخراج گردد

به آدرس " یران کمپين حمایت از افغان های مقيم ا"  برای بازدید 
  com.blogfa.2iran-afg.www: زیر مراجعه کنيد 

.............................................  
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  *دیدگاه * 
 !این شعله خاموشی نمی گيرد

  :گفت وگوی شهروند با فواد شمس
 سال دارد ولی با تمام جوانی اش، 21 است، یعنی 1365فواد شمس متولد 

هم و غم خود را صرف جنبش دانشجویی و آزادی دوستان دربندش کرده 
 .است

از سال . است فواد دانشجوی اخراجی رشته علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
و تا  ، سال ورود به دانشگاه، جذب فعاليت های سياسی و دانشجویی شد83

  در قالب فعاليت های فرهنگی، اجتماعی85زمان اخراج از دانشگاه در سال 
 بعد از آن نيز در. و سياسی در کانون ها و نشریات دانشجویی فعاليت داشت

برخی روزنامه ها، مجالت، سایت های خبری سياسی و عرصه ی وبالگ 
برای آشنایی بيشتر با او می توانيد به . فعاليت پرداخته است نویسی به

  bazgooftan.blogfa.com  "بازگفتنزیستن برای " وبالگش با نام
 .مراجعه کنيد

گفت وگوی شهروند با فواد شمس درباره وضعيت دانشجویان در 
 .بند و تالش های انجام شده برای رهایی آنان را می خوانيم

از آخرین فعاليت هایی که کمپين آزادی دانشجویان در بند انجام داده 
 .برایمان بگویيد

 .وانندگان نشریه وزین شهروندـ با سالم خدمت شما و خ
حدود  بعد از بازداشت های گسترده به خاطر مراسم روز دانشجو از

 آذر تاکنون فعاليت های مختلفی در تمامی عرصه ها برای 11روز 
در این باره تاکنون اطالع . دانشجویان دربند صورت گرفت دفاع از

ویم ما گرفته است، اما به صورت اجمالی بگ رسانی فراوانی صورت
از آن طرف از . وسيع داشته ایم سعی در خبررسانی روز به روز و

دربندمان حمایت کرده  حرکت های اعتراضی خانواده ها ی رفقای
حمایت  .به نهادهای مسئول داخل حکومت اعتراض کرده ایم. ایم

. های وسيع در داخل کشور و خارج کشور را جمع آوری کرده ایم
ی کرده ایم در مورد رفقای تازه حرکت ها نيز سع در آخرین

ادامه دهيم و از آن طرف در مورد  بازداشت شده همين روند را
تعيين کرده اند سعی بر  دانشجویانی که برای آنان وثيقه های سنگين

به سنگين  چون متاسفانه با توجه. تهيه این وثيقه ها شده است
  که اکثرابودن این وثيقه ها برخی از خانواده های این دانشجویان
جا دارد . جزو طبقات پایين جامعه هستند از تأمين آن ناتوان هستند

 .نيز از همه مردم بخواهيم که در این راه ما را یاری دهند دراین جا
 چه افرادی آزاد شده اند؟) اول بهمن( ژانویه21تا امروز 

از   تن11برای ) دوشنبه بعدازظهر به وقت تهران(ـ تا این لحظه 
 وثيقه های سنگينی 209دانی در تهران و زندان اوین بند رفقای زن

 تن از این افراد با تودیع وثيقه آزاد شده 4شده که تاکنون  تعيين
مازندران نيز تمامی دانشجویان دربند آزاد شده اند، اما در  در. اند

های دیگر تاکنون خبر جدیدی از آزادی دانشجویان  مورد شهرستان
 .نداشته ایم

آیا افراد دستگير شده همه متعلق به جنبش دانشجویان آزادیخواه و 
 برابری طلب هستند یا از سایر طيف ها هم در ميان آنها هستند؟

 ـ در ميان بازداشت شدگان طيف های گوناگون دانشجویی وجود
اکثر این افراد از طيف دانشجویی چپ هستند که در ميان . دارند

 مختلف دانشجویی با گرایش چپ نيز طيف های همين رفقای چپ
شدگان از دانشجویان چپ  در تهران اکثر بازداشت. وجود دارد

دانشجویی بعضا نيز  هستند و البته دانشجویان کرد و دیگر گرایشات
فعاالن  در شهرهای کردستان اکثرا. در ميان آنان به چشم می خورد

اشت به طور خالصه اکثر بازد. دانشجویی کرد بازداشت شده اند
حول دانشجویان چپ گرا که خود متعلق به طيف های  های اخير

 .گرفته است گوناگون چپ هستند، صورت
  آذر را مستقال برگزار کنيد؟16چرا امسال تصميم گرفتيد 

  آذر متعلق به تمام دانشجویان دانشگاه16ـ به نظر ما روز 
 سرتاسر ایران است و هر کدام از گرایشات درون جنبش دانشجویی

ابتدایی و بدیهی است که آن گونه که می خواهد به  دارای این حق
کند؛چه از نيروهای داخل حاکميت،  آن را برگزار" مستقل"صورت 

سنخيتی با جنبش های  چه از دیگر نيروهای سياسی که به نظر ما
تغيير در  اجتماعی مردم ایران ندارند، خصوصا آنانی که صرفا به

  جایی قدرت حاکمه از راه هایی غير ازهرم باالیی قدرت و جا به
تغيير بنيادین مناسبات اجتماعی ـ طبقاتی متکی به اراده ی تمام 

خصوصا جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی، مليت  مردم ایران
بر اساس این تحليل دانشجویان . دارند اعتقاد.... های تحت ستم و 

وز خودشان مستقل ر فعال با گرایشات مختلف سعی بر برگزاری

خود  یعنی روز دانشجو را داشتند و خواهان آن بودند که شعارهای
را بر محوریت خواست تغيير بنيادین مناسبات غير آزاد و نادرست 

جامعه مان و اتحاد بين جنبش های اجتماعی قرار دهند و  حاکم بر
مستقل روز دانشجو خصوصا مستقل از  این امر یعنی برگزاری

یا بعضا به ظاهر  ی مختلف درون حاکميت ونهادها و جناح ها
بلکه  بيرون حاکميت، نه تنها حق دانشجویان سياسی با هر گرایشی،

انتخاب درست دانشجویان سياسی با گرایش چپ بود و نشان دهنده 
که بعد از نزدیک به سه دهه سرکوب به اشکال مختلف،  ی آن است

 70فریب دهه و 60خاکسترهای سرکوب دهه  نسلی دوباره از زیر
از مناسبات کاسب کارانه ی  بيرون آمده است که راه خود را فراتر

اپوزیسيون  جناح های رنگارنگ داخل حاکميت و به اصطالح برخی
 .هيچ کاره می جوید

خواست های دانشجویان عدالتخواه و برابری طلب مشخصا چيست 
 و چه تفاوت هایی با خواست های سایر گروه های دانشجویی دارد؟

متوجه  ـ البته من دقيقا منظور شما را از عنوانی که نام برده اید
اگر منظور شما دانشجویان با گرایش چپ است در ميان . نشده ام

این جا باید این تذکر . دانشجویان طيف های مختلفی وجود دارد این
این گوناگونی نه تنها بر خالف دید برخی امری ناپسند  داده شود که

نقطه قوت جنبش دانشجویی و خصوصا   نظر مننيست، بلکه به
. این جنبش است طيف چپ آن است که نشان از پویایی و تحرک

 همچنين به اعتقاد من بر خالف برداشت های منسوخ سنتی از کنش
گری سياسی و اجتماعی مهم وحدت کلمه نيست، بلکه مهم اتحاد در 

 بر همين .دو فرسنگ ها با یک دیگر تفاوت دارند عمل است و این
به این امر می توان به اجمال خواست  مبنا به نظر می رسد با توجه

جنبش های اجتماعی  دانشجویان را بر محوریت خواست دیگر
 خصوصا جنبش کارگری، زنان و همچنين مليت های تحت ستم در

دانشجویان خود را جزئی از مردم جامعه ایران می . ایران دانست
ارها و درهای آهنين دانشگاه نمی تواند آنان اعتقاد دارند دیو دانند و

دانشجویان حامل خواست های . اجتماعی مردم جدا کند را از بدنه ی
. را فرزندان طبقه کارگر ایران می دانند آنان خود. کارگران بودند

دانشجو تشکيل می دهند که  بيش از نيمی از دانشگاه را دختران
در دانشگاه  ر جامعه رافریاد اعتراض به تبعيض جنسيتی حاکم ب

 خواست آزادی های سياسی و اجتماعی از درون. فریاد می زنند
دانشجویان چپ خود . دانشگاه به سوی کليت جامعه فریاد زده شد

همگام با دیگر جنبش های اجتماعی جامعه ی ایران می  را همراه و
عنوان بخشی از جامعه که می تواند در بيان  دانند و دانشگاه را به

و پيشرو داشته باشد به حساب  واست های جامعه جایگاه آوانگاردخ
بگویم با توجه به  البته در آخر این بخش الزم است. می آورند

 دانشجویان شدیدا از" اصالحات"تجربيات دوران به اصطالح 
هرگونه مورد سوءاستفاده قرار گرفتن از طرف بخش هایی از جناح 

لبته در چند انتخابات اخير نيز دوری می گزینند که ا های حاکميت
اکثریت فعاالن دانشجویی خصوصا فعاالن  شاهد جدا کردن حساب

ما بر این گمان . بوده ایم چپ از جناح های اصالح طلب حاکميت
است که ما از  هستيم که سرکوب های فعلی هزینه ی استقالل عملی

 نهزینه ی مخالفت ما با پلکان شد. جناح های حاکميت داشته ایم
برای برخی برای گرفتن صندلی های سبز مجلس در آستانه ی 

که با توجه به حمالت اخير مدعيان اصالح طلبی  انتخابات اخير است
ژورناليست های شان و تئوری پردازان شان  از شيوخ شان گرفته تا

 .موید این امر است
گفته ی وزیر اطالعات آقای اژه  در گفت وگو با رادیو فرانسه شما

مارکسيست بودن کرده،  ه دانشجویان دستگيرشده را متهم بهای ک
بيانيه ها  اتهام خوانده اید ضمن اینکه در وبالگتان و سایر

از نظر شما چپ به . دانشجویان زندانی را رفقای چپ خطاب ميکنيد
 مفهومی است؟ چه

این جا  در(یک انسان . ـ در این جا نکته مهم و خطيری وجود دارد
 می تواند در شرایط آزاد بيرون از زندان با اراده و) فعال دانشجویی

آگاهی خویش بدون هيچ فشاری بر اساس حق بدیهی و ابتدایی هر 
با هر مرامی بخواند و باید این حق آزاد را داشته  انسانی خود را

در این جا نيز هر کسی حق . دفاع نيز هست باشد و قابل احترام و
آگاهی خود در بيرون از زندان خود   ودارد در شرایط آزاد و با اراده

شرایط درون زندان  را به هر مرام و مسلکی متعلق بداند، اما
در  وقتی وزیر اطالعات حکومتی که حتی حق فعاليت. متفاوت است

قالب هيچ مرام و مسلکی ـ غير از آن چيزی که خود می پسندند ـ به 
 از رفقای ما دهد، این گونه سخن می گوید و تعداد زیادی کسی نمی



 10

شرایطی که مشخص نيست نگهداری می شوند،  نيز در زندان در
گرفتن تجربه های تاریخی تلخی  با در نظر. آن ایستاد باید در مقابل

بعد از ظهرهای  در گذشته نيز زیر درخت های سيب در. که داریم
 حتی مارکسيست ها نيز آزاد"ابری پایيزی پاریس گفته بودند که 

 امر دیگری را 67 و 60تجربه تابستان های خونين ، اما "هستند
اساس تجربه ای که در تاریخ معاصر این سه دهه  بر. نشان داد

قبيل مسائل بود، اما در مورد بخش بعدی  داشته ایم باید مراقب این
تواند معانی مختلفی داشته  سئوال اجماال بگویم از نظر ما چپ می

دو قرن اخير  دبيات کالسيکهمان طوری که با مراجعه به ا. باشد
نيست،  در این جا بحث بر سر معنا کردن واژه ها. می توانيد ببينيد

بحث بر سر عمل آگاهانه جمعی فعاالن عرصه های جنبش های 
هر فرد می تواند خود با . جمله جنبش دانشجویی است اجتماعی از

می داند " چپ"معنای آن چيزی که  عمل مشخص و با پراتيک خود
هيچ مقامی که قدرت  در اینجا. ر عرصه ی جامعه عينيت ببخشدرا د

ندارد  می گيرد صالحيت آن را.... خود را از سرکوب و زندان و 
 در آخر بگویم می توان با. برای دیگران عنوان و اتيکت انتخاب کند

مراجعه کردن به مطالب نوشته شده توسط فعاالن دانشجویی و 
در مورد آنان قضاوت "  بيرون زندانالبته شرایط" عملکرد آنان در

کنونی با رشد عرصه های اطالع  کرد که خوشبختانه در جهان
 .رسانی مختلف این امر به سهولت انجام می گيرد

شما از جمله تجمع مسالمت آميز  از لحاظ قانونی چه ایرادی به اقدام
دانشجویان دستگيرشده از  در دانشگاه وارد است؟ اصوال اتهامات

 قانونی عنوان شده است یا نه؟لحاظ 
 ـ در واقع حتی بر اساس قوانين مکتوب و نوشته شده همين

حکومت جمهوری اسالمی ایران که البته به آن نقدهای بسياری 
کدام از رفقای دانشجوی ما و به نظر ما هيچ کدام از  وارد است هيچ

به نظر ما برگزاری . جرمی مرتکب نشده اند زندانيان سياسی هيچ
دانشگاه حتی بر اساس همين قوانين  جمع مستقالنه دانشجویی درت

خالف قانونی نيست، بلکه  هيچ اقدام) که قابل نقد نيز هست(موجود 
. سياسی است حق بدیهی و ابتدایی تمامی دانشجویان با هر گرایش

 بر این مبنا ما حق دانشجویان چپ و آزادی خواه را برای برگزاری
درون دانشگاه محترم می دانيم و از آن دفاع تجمع مسالمت آميز در 

درست برعکس، کسانی را که به وسيله زور و سرکوب  می کنيم و
سعی در خاموش کردن .... وحشت و و بازداشت و زندان و رعب و

اتهاماتی که به  اما در مورد. صدای ما دارند، محکوم می دانيم
 ه به صورتتا این لحظه تنها اتهامی ک. رفقای ما زده شده است

رسمی از طرف دادگاه انقالب به خانواده های این رفقا اعالم شده 
این اتهام البته در . است" بر ضد امنيت داخلی کشور اقدام" است

که به شکلی دست به هر نوع فعاليت  این چند ساله به هر کسی
اتهام آن چنان مبهم و  این. اعتراضی زده است، وارد شده است

تنها به  نه.  به هيچ عنوان قابل اعتنا نيستگنگ و کلی است که
صورت رسمی هيچ مصداقی برای این اتهام مطرح نشده است بلکه 

از طرف مراجع رسمی حاکميت هيچ موضع گيری رسمی و  تاکنون
بازداشت و اتهام رفقای دربند ما زده نشده  قانونی در قبال دليل

مام رفقای خواهان آزادی ت بر همين مبنا ما از روز اول. است
حتی بر اساس  دربندمان بوده ایم چون بر این اعتقاد راسخيم که

وارد  نيز هيچ اتهامی به آنان) البته قابل نقد موجود(همين قوانين 
 .نيست

از دانشجویی که در بازداشت در سنندج کشته شد چه اطالعاتی 
 دارید؟

 ابراهيم لطف[ـ متاسفانه خبر مرگ مشکوک این دانشجوی عزیز 
از همان روز . تمام انسان های با وجدان جهان را شوکه کرد] لهیال

بازداشت ها ما بارها سعی کردیم صدای اعتراض دیگر  های ابتدای
دانشجویی که با هر تحليلی خود را جزو  دانشجویان خصوصا فعاالن

به بهانه مليت و قوميت  فعاالن مليت ها و قوميت های تحت ستم
دليلی رسانه ها و  م، اما متاسفانه به هرشان تعریف می کنند، باشي

خود  دیگر نهادها حساسيت الزم نسبت به سرنوشت این عزیزان از
 این. نشان ندادند تا زمانی که این اتفاق دردناک و بهت آور روی داد

اولين بار نيست که یک فرد زندانی سياسی به طرز مشکوکی در 
دوارم آخرین بار را از دست می دهد ولی امي زندان ها جان خود

دانشجو آقای صالح نيکبخت و  همان طوری که وکيل این. باشد
علت مرگ و  خانواده این عزیز از دست رفته خواستار روشن شدن

 قبول مسئوليت آن از طرف حاکمان و کسانی که او را زندانی کرده
اند، شده اند، ما نيز خواهان همين هستيم و البته جا دارد در این جا 

دار را بدهيم که هر اتفاقی به هر دليلی و با هر بهانه ای هش این
در درون زندان و هر یک از زندانيان سياسی دیگر  برای رفقای ما

و چه هر انسان دیگری بيافتد  چه دانشجو، چه کارگر، چه زن
را به زندان  مسئوليت مستقيم آن با کسانی است که این عزیزان

که  ف اللهی عزیز آخرین فردی باشداميدوارم ابراهيم لط. افکنده اند
اميدوارم مرگ مشکوک . جان خود را به این نحو از دست می دهد

تلنگری به تک تک انسان های آزادی خواه و با وجدان  این عزیز
بزند، که نسبت به وضعيت نامشخص تمامی  سرتاسر ایران و جهان

خصوصا کسانی که در  دانشجویان زندانی و زندانيان سياسی
از  ستان ها و خصوصا در کردستان ـ که فشار و سرکوب بيشترشهر

باید نگذاریم . تهران است و اطالع رسانی کم تر ـ اعتراض کنند
فرزندان آفتاب و باد را در زندان ها یک به یک خاموش  زیباترین

 .کنند
روز حمایت از رفقای دربند   بهمن را به عنوان10وبالگ نویسان 
زندانی آزاد نشوند خيال  ا آن زمان دانشجویاناگر ت. اعالم کرده اند

 دارید چه اقداماتی در این روز انجام دهيد؟
که در  ـ البته همان طوری که در وبالگم هم نوشتم بسيار اميد دارم

 بهمن جشن آزادی رفقای دربندمان را برگزار کنيم، اما اگر 10روز 
دی خواه ما آن روز دانشجویان زندانی از جمله رفقای چپ و آزا تا

آن جایی که من اطالع دارم، قرار است تمام وبالگ ها  آزاد نشدند، تا
دانشجویان زندان آپ شوند و در یک حرکت وسيع  با خواست آزادی

با توجه به این که در . اعالم کنند همبستگی خود را با این عزیزان
پدیده ی اجتماعی جدی و یک  این چند ساله وبالگ ها به عنوان یک

و خوشبختانه  نه ی آلترناتيو در جامعه ی ایران مطرح هستندرسا
وبالگ  جایگاه خوبی را نيز کسب کرده اند، ما اميدواریم این حرکت

نویسان در این روز بتواند الاقل حساسيت و اطالع رسانی در مورد 
در این جا جا دارد از . زندانی را وسيع تر و عميق تر بکند رفقای

تمامی رسانه ها و خالصه تمامی کسانی که و  همه وبالگ نویسان
دیگر رسانه ها حضور دارند  به نحوی در رسانه های اینترنتی و
 .درخواست کنم در این اقدام شرکت کنند

از ایرانيان خارج کشور جهت حمایت از جنبش دانشجویی و 
 دانشجویان زندانی چه انتظاری دارید؟

و  رفقای دانشجوی ما روز از بازداشت 50ـ تاکنون که نزدیک به 
دیگر دانشجویان زندانی می گذرد در خارج از کشور اقدامات خوبی 

اطالع رسانی و کارهای رسانه ای، برگزاری تظاهرات و  از جمله
با نهادهای بين المللی دفاع از حقوق  آکسيون های مختلف، تماس

دانشجویی، احزاب چپ و مترقی  انسان ها، اتحادیه های کارگری و
از دانشجویان چپ و  اقدام متحدانه در دفاع"ر جهان و کارزارسرتاس

در یک  ، حمایت هنرمندان ایرانی مقيم خارج کشور که"آزادی خواه
نمونه اقدام جالب توجه فراخوان آقای ایرج جنتی عطایی شاعر و 

سرای نامی حمایت گسترده ی دیگر هنرمندان مردمی از این  ترانه
دها عمل دیگر از این دست که با شاید ص فراخوان و ده ها یا

طرف من در این فرصت  پوزش، فرصت و توان مطرح کردن اش از
 به طور خالصه ما از تمامی. محدود نيست، صورت گرفته است

ایرانيان ساکن خارج کشور خصوصا آنانی که دغدغه های تغيير 
نادرست و غير انسانی حاکم بر جامعه ی ایران را  بنيادین مناسبات

جزئی از طبقه کارگر ایران، جزئی از جنبش  د؛ آنانی که خود رادارن
و دانشجویی ایران می دانند؛  زنان ایران، جزئی از جنبش جوانان

و جنسيت و زبان  آنانی که انسانيت را ورای قوميت و مليت و نژاد
 و طبقه می بينند، درخواست می کنيم به هر نحو ممکن صدای

ان زندانی، کارگران، زنان و مردم اعتراض مردم ایران، دانشجوی
گوش جهانيان برسانند تا مردم جهان بدانند در نقطه  تحت ستم را به

ایران به جز بحث جنگ و انرژی هسته ای  ای جغرافيایی به نام
تمام مردم جهان بدانند که  تا. خواست های دیگری نيز مطرح است

يستند، بلکه ن دیکتاتورها در اشکال مختلف نمایندگان مردم ایران
آن  نمایندگان واقعی مردم ایران اکنون در زندان های همين حاکميت،

 .دیگری به سر می برند" نمایش انتخاباتی" هم در آستانه 
 .با سپاس از شما که وقتتان را در اختيار شهروند گذاشتيد

ـ من هم به نوبه ی خود از فرصتی که به من دادید کمال 
يد رهایی تمامی انسان ها در ایران و به ام .سپاسگزاری را دارم

   .جهان
 ارسال شده برای سالم دمکرات : ببينيددر سایت  1386 بهمن -شهروند

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



 11

  !شکنجه هوشمندانه

  
  

اسرائيل یک : دنی روبينشتاین، عضو شورای سردبيری هاآرتص
با طبقه بندی و برخورد متفاوت با چهار نوع فلسطينی  دولت نژادی

 . است
اسرائيل بدون تمایز نظامی : بی سی جکی رولند گزارشگر قبلی بی

  ..امی را زیر حمله ميگيردو غيرنظ
تيمی مناسب برای : نمایندگان رژیم ایران و اسرائيل در داووس*
   حقوق بشر  در مفاد سنتی،انطباق ساختاری,
کسانی که ستمگران را به خودی و غيرخودی تبدیل ميکنند، از *

جمله آندسته از روشنفکران و نيروهای سياسی ایران که به بهانه 
این منطق تن در ميدهند، خود را به سطح مبارزه با رژیم به 

آنها قبل از ، ميان شکنجه و کشتار تقليل ميدهندجنایتکاران و حا
هرچيز به منطق ضد حقوق بشری جمهوری اسالمی یاری می 

  : رسانند
یعنی قابل تقسيم بودن حقوق بشر و انکار معيارهای جهان شمول 

  .آن
پی ليونی وزیر  ژانویه خانم تزی17روز پنج شنبه . روشنگری

] عليه ایران[ تحریم سازمان ملل؛ل در مسکو گفتخارجه اسرائي
خانم .  ولی تاکيد کرد این تاثير قاطع نبوده است،داشتهتاثيراتی 

تاثير قاطع به .  یعنی چهليونی از روی تجربه ميداند تاثير قاطع
 اقتصادی معنای در تنگنا گذاشتن یک دولت از طریق ایجاد موانع

   . یک ملتدسته جمعیتنبيه اثير قاطع یعنی ت. نيست
 در مورد مردم فلسطين رسا نيست، در واقع اندکی اما اصطالح تنبيه
شکنجه ، برای فلسطين، اصطالح مناسب . هستگمراه کننده هم 

  .شکنجه هوشمندانه؛  دقيق تر  است یاحساب شده
ش د چقدر این روزندانيانی که جيره شکنجه دریافت ميکنند، ميدانن

الزم نيست تلفات را . تر است, هوشمندانه، از شکنجه معمولی 
الزم نيست . باید کيفيت را برکميت ترجيح دهيد. خيلی باال ببرید

هزارها نفر از گرسنگی و بی دارویی یا زیر ضربات نظامی یک جا 
بکشيد، باید کاری کنيد که تک تک شهروندان غيرنظامی در شرایط 

گيرند که مرتبا او را برای اعدام یک زندانی سياسی قرار ب
  .  ميکنندمصنوعی احضار
این است که تحریم جزیی از یک , اسرائيلی روش ایده آل و

استراتژی گسترده نظامي، اقتصادی و سياسی باشد که هماهنگ با 
هم کاری را ميکنند که از قحطی و خشونت در دارفور هم ساخته 

  .نيست
. خدمت شکنجه بکار بگيرید باید لحظه های قطع شکنجه را در 

آنوقت مردم درد را بطور مضاعف حس ميکنند، ميدانند نان و 
.  ای و به گروگان گرفته شده استمسکن و امنيت شان کرایه

 ها و هلی 16 برای شان به جایی تبدیل ميشود که در آن اف آسمان
به جای ستاره ها چشمک ميزنند، کوپتر های مجهز به بمب و راکت 

, خانهآنرا به شخم می کشند، و جایی که تانک های توپدار  ،و زمين
جایی که بولدوزرهای کاتر پيالر آن را به جایی دور، و دورتر، و 

و نان و آب و برق و دارو چيزهایی که فردا   دورتر انتقال ميدهند،
 عزیز آنها را به گور یا پس فردا قطع ميشوند و یک یا چند

نها طعم زندگی نيست، از رنج و مرگ ، برای آطعم گيالس. ميفرستند
   .خبر می آورد

 و حتی مجازات یک ملت بيداری,تنبيه، ، هدف نهایی این سياست 
مشهورترین . فراموشی و تن در دادن به اضمحالل است. نيست

یهودی تاریخ روزی خواسته بود که دولت ها آرام آرام زوال 
ت انسانی خود تا ملت ها بتوانند با هوی]withering away[یابند

دولتی که در تاریخ بيش از هرنيرویی . در صحنه تاریخ حضور یابند
به حيثيت یهودی ضربه زده است، به جای آن ميخواهد یک ملت 
تمام را به فراموشی وادارد و آرام آرام مضمحل کند، تاروزی که 

ملت فلسطين؟ کو؟ تا :   گلدامایر به واقعيت تبدیل شودادعای خانم
. دیگر را اثبات کند, نژاد و پستی یک نژادرگزیدگی یک برتری و ب

دولت متبوع خانم ليونی بيش از نيم قرن است که این روش را در 
مردم فلسطين به کار برده است تا شرایط واقعا موجود را مورد 

   . شکل دهد،کتاب مقدسبراساس ایده های برگرفته از 
:  رفته است پيشکه اسرائيل در این سياست یک گامیک سالی است 

 جای ملت فلسطين را "غزه"ال درخبرهای سرکوب اسرائيل کلمه حا
گرفته است و رنج فلسطينی های دو منطقه دیگر اشغال شده رانيز 

غزه را بزرگ ترین زندان جهان با یک . به فراموشی سپرده اند
اما فلسطينی ها در هرسه منطقه . ميليون و نيم زندانی خوانده اند

. ميکنند و در داخل اسرائيل در شرایط زندانی زندگی اشغال شده
مثل ماکتی  تبدیل شده است و غزه اکنون بطور ویژه به اتاق شکنجه

شکنجه " ابعاد گوناگون تاکتيک .که استادانه ساخته شده
   . را به نمایش ميگذارد و استراتژی زوال"هوشمندانه

ژی زوال به اکنون پرده درخشانی از این تاکتيک شکنجه و استرات
سم عيد اندکی بعد از آنکه فلسطينی ها مرا. نمایش گذاشته شده است

و اندکی بعد از برگزاری کنفرانس  خود را برگزار کرده بودند
 و درست همزمان با تور خاورميانه ای جرج  آنا پوليس"صلح"

بوش، اسرائيل یک دور تشدید شکنجه را هم در نوار غربی و هم 
 فلسطينی به نظر ميرسد تعمدا ميخواست به. شتدر غزه به اجرا گذا

  خارجی است"عوام" برای "اميدبخش"ها نشان دهد آن خبرهای 
 دولت "برگزیدگی"که در ایدئولوژی دولت اسرائيل، بالهت آنها، 

   . مذهبی اسرائيل را اثبات ميکند-نژادی 
   در اتاق شکنجه هوشمندانه

 وزارت - 1386 دی ماه 29  – 2008 ژانویه 19روز شنبه 
خارجه کانادا نام آمریکا و اسرائيل را از فهرست شکنجه گران 

اخبار و تصاویری که به فاصله چند ساعت در رسانه ها . خارج کرد
سرریز شد، نشان داد اسرائيل و آمریکا شایسته این نظر لطف 

تصاویر کودکان فلسطينی که در : وزارت خارجه کانادا هستند
 زده اند، تصاویر پيرزنان و پيرمردان و تاریکی حول شمع حلقه

کودک نيمه جان در بيمارستان در کنار ماشين های دیاليز خاموش 
شده، تصویر پمپ بنزین های بسته، مغازه های خالي، کوچه ها، 

   .خانه ها و مردمی در تاریکی فرورفته
. تصاویر شبيه اردوگاه های پناهندگان دارفور یا سومالی نيستند

کانی با لباس های پاره پوره و شکم های بادکرده نيستند، اینها کود
بيماران روی زمين و الی و لجن دراز . آنها غذا دریافت کرده بودند

نکشيده اند، روی تخت بيمارستان در کنار دستگاه های مجهز ولی 
وقتی این تصاویر را در . خاموش آخرین نفس های خود را می کشند

 بيش از ده سازمان حقوق بشر فعال کنار گزارشات سازمان ملل و
در رابطه با فلسطين قرار بدهيد که تاثير کيفی تحریم و آزار و 

شند، ضربات نظامی و ابعاد تخریبی عظيم آنها را به تصویر می ک
شکنجه نمی کنند و گرسنگی  "بی هوا"فورا در می یابيد که اینجا 

 ه، ابعاد شکنجه براساس برنامه جيره بندی صورت گرفت.نميدهند
را دقيقا محاسبه کرده اند،  اندازه گيری شده، عوارض آن "درد"

 ها را تعيين کرده اند و "نيمه جان" شده ها به "تمام کش"نسبت 
تنها جاندارانی که فعال جلوی چشم باقی گذاشته اند، بخشی از 

   .اعضای دولتی هستند که ظاهرا هدف تحریم بودند
 به رسانه ها سرریز شد، اسرائيل آن روز که این تصاویر و خبرها

تحویل سوخت به غزه را متوقف کرده بود و بعد از محاصره و 
  .تحریم طوالنی ذخيره ای هم نبود

 مسووالن حقوق بشری سازمان ملل و نهادهای مددکاری و حقوق 
  ؛بشری گفتند

بيماران سرطانی و بخش . قطع برق، فقط به معنای خاموشی نيست 
ذخيره خون و واکسن . ستانه مرگ قرار ميدهداورژانس را در آ

پمپ های آب غزه که باید از اعماق زمين بيرون . فاسد ميشود
  .کشيده شود از کار می افتند و آب قطع ميشود

  
 در ميانه فریادهای هشدار و وحشت، خانم جکی رولند خبرنگار 

تنها منبع انرژی غزه : الجزیره که از غزه گزارش می داد خبرداد
آخرین . نون نيمی از ظرفيت موتورهایش را تعطيل کرده بودتاک

  . ند ساعت آینده تعطيل خواهد شدواحد هم در عرض چ
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 ژانویه اسرائيل مطابق برنامه جيره بندی خود 21اما روز دوشنبه 
حصارهای غزه را گشود تا اندکی سوخت و غذا به شهر وارد شود 

شتند ای انحصاری نورسانه ه. و تاکيد کرد این تدبير موقتی است
 قبل از "فشار بين المللی"اما . فشار بين المللی موثر بوده است

بان کی مون دبير کل سازمان ملل از اسرائيل . بستن غزه آنجا بود
رق را بطور کامل قطع نکند، یعنی جيره درخواست کرده بود ب

چنين اقدامی منابع به ؛ او گفته بود. ا این حد باال نبرد را تشکنجه
شدت محدود و مورد نياز سوخت برای به راه انداختن موتور آب و 

   .ستان ها را به روی مردم می بنددبرق خانه و بيمار
Christopher Gunness مسئول کمک های انسانی سازمان 

ملل هشدار داده بود این اقدام تاثير تعيين کننده بر بيمارستان ها، 
آن نقض معيارهای پایه سيستم تصفيه آب و فاضالب دارد و منطق 

ده سازمان حقوق بشر به دولت اسرائيل نامه . ای حقوق بشر است
نوشته بودند و در مورد فاجعه انسانی هشدار داده و درخواست 

 در حاليکه UNWRA.کرده بودند که از این اقدام خودداری کند
 هشدار Humanitarian crisis نسبت به ایجاد بحران انسانی

 Collective تنبيه دسته جمعیقدام را داده بود این ا
punishmentکنوانسيون چهارم 33بق ماده  خوانده بود که ط 

   .فشار بين المللیاز ط چند نمونهاینها فق.ممنوع اعالم شده استژنو،
مقامات اسرائيلی معموال به ریش مقامات سازمان ملل و حقوق 

م اسالمی  رژیآنها مثل همتایان خود در. بشری ها قاه قاه می خندند
به همين جهت هيچکدام .  را دارند خاص خود"حقوق بشر"ایران  

هروقت در . ، یعنی از تاثيرپذیری خبری نيستخجالت نمی کشند
 مورد نقض حقوق بشر ساکن ایران به رژیم اسالمی هشدار ميدهند،

 را به عنوان "جامعه جهانی"مقامات رژیم فورا جوازهای ویژه 
دولت : رکوب مردم ایران ارائه ميدهندمدرک حق خود برای س

رئيس سازمانی با : متقابال. اسرائيل فلسطينی ها را سرکوب ميکند
  وابسته United Nations Watchنگهبان سازمان ملل ، عنوان

، Hillel Neuerبه کميته یهودیان آمریکا، جوانی است به نام 
سيون او در یک سخنرانی در کمي. تحصيل کرده دانشگاه اورشليم

حقوق بشر در مارس سال گذشته با عباراتی تند و حالتی طلبکارانه 
و سری باال و با تکبری که طعنه به تکبر آقای خامنه ای ميزد به 
شدت به کميسيون حقوق بشر تاخت که چرا در مخالفت با نقض 

 قطع نامه .رائيل قطع نامه ها صادر کرده استحقوق بشر عليه اس
دليل؟ همان که مقامات . ک را اجرا نکردهایی که اسرائيل هيچي

دیکتاتور ها : رژیم اسالمی برای سرکوب مردم ایران ارائه ميدهند
  . ميانه حقوق بشر را نقض ميکننددر خاور

اسرائيل برای سوختی که باید به غزه تحویل دهد، ماهيانه ده 
هيچکس هم نمی پرسد . ميليون دالر پول از اتحادیه اروپا ميگيرد

همه نيازهای فلسطينی ها باید از خت، غذا، لباس، دارو و چرا سو
چگونه . چرا این مردم اقتصاد ندارند.  تامين شود،منابع کمکی

ميشود از تشکيل یک دولت توسط یک ملت صحبت کرد وقتی نه 
اقتصاد دارد، نه زمين به هم پيوسته، نه حتی حق رای دادن در 

 -ی آنها "مدیریت شده"چارچوب بانتونستان های خود و انتخابات 
 و به جای مرز هرجا که بخواهند -بگذریم از حق تعيين سرنوشت

رهایش را دیگران دورش حصار ميکشند و دروازه های معدود حصا
، هروقت بخواهند می بندند "شکنجه هوشمندانه"بر اساس برنامه 

  .و هروقت بخواهند باز ميکنند
ده اند و اسرائيل بعد از  تازه همين منابع کمکی هم گروگان گرفته ش

انتخابات با توافق کمک کنندگان آن را به گروگان گرفت و حاال در 
  سازمان های خيریه به منبع چرخش اقتصادملیغزه کمک های
: دتوجه کنيد این دو نوع منبع کمکی متفاوت هستن. تبدیل شده اند

 و به پناهجویان "زوال یافته" ملت فلسطين در غزه آرام آرام 
ساحل غربی به عنوان . بسته به خيریه ها تبدیل شده استوا

بانتونستان های جدا از هم و تحت کنترل به کمک های دولت های 
.  خبری نيست"اقتصاد ملی"در هيچکدام از . ارجی وابسته استخ
  .  است"زوال و اضمحالل" مشمول استراتژی "اقتصادملی"

ميليون دالر که با این حساب آیا درست نيست که بگوئيم آن ده 
 "شکنجه هوشمندانه"پا ميدهد، بخشی از بودجه برنامه اتحادیه ارو

  . دولت اسرائيل را تامين ميکند
  

قبل از آن بهانه . بهانه بستن غزه، پرتاب موشک های قسام بود
تحریم غزه و ساحل غربی این بود که مردم فلسطين به حماس رای 

وق بشر ویژه اسرائيل داده بودند در حاليکه براساس چارت حق

بعضی ملت ها الزم است شورای نگهبان داشته باشند تا مردم را 
   .مثل جمهوری اسالمی. موظف کند گزیده آن را برگزینند
قبل ازاینکه مردم فلسطين برخالف . اما هردو اینها هم بهانه بودند

نظر شورای نگهبان اسرائيلی رای دهند و تحریم هردو بخش 
   ؛گذاشته شود فلسطين به اجرا

  
 دولت اسرائيل باعث شده "شکنجه هوشمندانه"برنامه دراز مدت 

 درصد مردم نوار غزه زیر خط فقر زندگی کنند و حتی برای 78بود 
آن موقع . دسترسی به مواد اساسی غذایی با دشواری روبرو باشند

  ه دولت سکوالر یاسر عرفات بودبهانه شب
 .  

شکنجه هوشمندانه قبل از محاصره بزرگ ترین نمایش بين المللی 
آن . د نه در غزهغزه، در رام اهللا در نوار غربی بود به اجرا در آم

 آن زمان قرار بود . بود نه غزه"مرکز شر"زمان ساحل غربی 
 برقراری صلح را بشکند، حاال قرار است "بن بست"، حذف عرفات

قرار بود , قرارداد اسلو,، و قبل تر ,نقشه راه,قبال . ,حذف حماس,
سرکوبگران هرگز از کم . ,آناپوليس,بن بست را بشکنند، حاال 

بی شرمی یک . گی و تکرار دروغ های خود شرم نمی کننده حافظ
   .خصلت الزامی برای ستمگران و مدافعان ستمگری است

رژه انواع بهانه ها و بازی با انواع رهبران، فقط وسيله ای بودند 
بعد از جدا کردن غزه از نوار . کشتاربرای تشدید تحریم و آزار و 

ی تشدید موضعی تحریم ها و غربي، اسرائيل امکان جدیدی برا
 شکنجه بين فلسطينی ها برای خود دست و پا کرده "مفيد"توزیع 
بنا بر گزارش سازمان غذای جهانی وابسته به سازمان ملل، . است

د،  درصد مردم برای تامين غذا به سازمان های امدا85اکنون 
سازمان های امداد نه کمک های دولت های : توجه کنيد.وابسته اند

   .خارجی این دومی را به زندانيان نوار غربی اختصاص داده اند
   .آنها مدام به آسمان نگاه ميکنند

 بخشی از یک  تاکتيک تحریم،،گفتيم در روش ایده ال و اسرائيلی
مالت نظامی ح. استراتژی گسترده نظامي، اقتصادی و سياسی است

 و "جيره بندی"مردم فلسطين نيز بر اساس برنامه اسرائيل به 
   . به اجرا در می آید"شکنجه هوشمندانه "

روزهای تشدید تحریم غزه، همزمان بود با تشدید حمالت نظامی در 
فعال در . ه ها و ترور در نوار غربیغزه و تشدید ویرانسازی خان

سطين به غزه، روی ل مساله فل از سياست اسرائيل برای تقليتبعيت
 متمرکز  حمالت نظامی حساب شده ی آن"جيره"همين باریکه و 

  . ميشویم
 همان زمان که جرج بوش در تور خاورميانه ای  ژانویه15روز 

خود به عربستان رسيده بود و شمشير تحویل ميگرفت و بوسه و 
،  موشک تحویل ميداد، اسرائيل با هليکوپترهای نظامی آپاچي900

 تن را کشت و 18راکت، تانک و بولدوزر به نوار غزه حمله کرده 
در این حمله که به یک منطقه مسکوني، .  نفر را مجروح کرد50

 بيش از نيمی از ،اما محل تمرکز مقامات حماس صورت گرفت
قربانيان شهروندان غيرنظامی و بخش دیگر نيروهای وابسته به 

 یکی از وزرای کليدی حماس از جمله محمود الزهار. حماس بودند
  . ين پسر خود را نيز از دست داد دوم،در این حمله

این بار .  اسرائيل به دو نقطه حمله کرد ژانویه17دو روز بعد یعنی 
یک حمله دو . هدف کوچکتر و قربانيان تماما غيرنظامی بودند

غيرنظامی فلسطينی را کشت و حمله دیگر به یک خود رو در وسط 
 ساله و 13 و طی آن سرنشينان خودرو، یک پسر بچه خيابان بود

پدر و عمویش به گفته پزشک چنان له شدند که جسد ها قابل جدا 
اسرائيل در مورد حمله به این خودرو که .کردن و شناسایی نبودند

 به رسانه های خارجی ،تصویر آن در رسانه ها سند به جای گذاشت
   .اشتباه کردیم :گفت

رائيل یک خانه را به راکت بست و گفت وزارت  از آن اسروز بعد
.  تن زخمی شدند48اما طی آن یک زن به قتل رسيد و . کشور است

خبرگزاری . این بار تمامی قربانيان شهروندان غيرنظامی بودند
فرانسه گزارش داد از زمان برگزاری کنفرانس صلح در آناپليس 

  .ت فلسطينی را در حمالت هوایی کشته اس115اسرائيل 
 230 ژانویه تا یک شنبه آن هفته اسرائيل 15 تنها از سه شنبه 

ض یک هفته موشک و خمپاره به شهر شليک کرده بود و در عر
  .  نفر را کشته بود32

  : حمالت نظامی اسرائيل مثل تحریم های آن دو هدف را تعقيب ميکند
یا شاید تضعيف  و شکستن دولت حماس با ابزار نظامی در هم : اول
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قبال این هدف از طریق زندانی . آینده معلوم خواهد کرد کداميک ؟آن
کردن اعضای دولت حماس، سازمان دادن جنگ داخلی و حتی کودتا 

 امنيتی وابسته به فتح در همکاری با –توسط نيروهای نظامی 
نيروهای ترور اسرائيل صورت گرفته بود، ولی بعد از پيروزی 

ه بارفلسطين به دو بخش، حماس در جنگ داخلی و تقسيم فاجع
اسرائيل به سياست دوره عرفات متوسل شده است، یعنی شناسایی 
و قتل و ترور گزینشی کادرها، و تخریب ساختمان ها و راه ها و 
زیر ساخت های اداري، سياسی و امنيتی حماس بااستفاده از نيروی 

  . نظامی زمينی و هوایی و تيم های ترور
ردن خانه و کاشانه آنها ردم و ویران ککشتارو زخمی کردن م: دوم

در این . "زوال" برای پی گيری تاکتيک "جيره بندی شده"به شيوه 
تبليغات رسانه ای , خسارت جانبی, یا "اشتباه گرفتن هدف"رابطه 

برای افکار عمومی خارجی است، وگرنه در رابطه با خود مردم 
مردم . يگذاردفلسطين، دولت اسرائيل قصد خود را علنا به نمایش م

نه خانه و نه خيابان برای . باید بدانند که در لبه پرتگاه قرار دارند
فردا معلوم نيست زنده هستند یا نه، فرزندی که به . آنها امن نيست

  . مدرسه یا زمين بازی فرستاده اند به خانه باز ميگردد یا نه
برای اجرای این تاکتيک کافی است هدف اول و دوم در هم ادغام 

 از کار در ,اشتباه ,دایما , هدف های شناسایی شده امنيتی,. شوند
رقم قابل . داشته باشند "خسارت جانبی"بيایند، ضربات دایما 

 و افراد کودکان و زنان, خسارات جانبی,  و "اشتباهات"توجهی از 
  . مسن از آب در بيایند

خانم جکی رولند گزارشگر قبلی بی بی سی که اکنون برای شبکه 
نگليسی زبان الجزیره کار ميکند، یک خبرنگار جنگی زبده است که ا

دررابطه با درگيری های مربوط به نيروهای اسالمی کارکرده است 
او بعد از حمله . و عليه ميلسویچ در دادگاه شهادت داده است

 ژانویه که یک کشته و بيش 18موشکی اسرائيل به یک خانه در 
بالی گزارشات خبری خود از  زخمی برجای گذاشت، در ال48از 

   :غزه، تصویر نسبتا دقيقی از تاکتيک اسرائيل ارائه داد
به نظر . حاال ميدانيم که سه حمله موشکی صورت گرفته است 

ميرسد اسرائيل سعی ميکند نوعی زیرساخت امنيتی مقامات حماس 
سخره آميز اینکه در بيشتر موارد این ساختمان . را نشان بگيرد

برای . ند که واقعا نيروهای حماس از آنها استفاده ميکنندهایی نيست
مردم غزه مثل این است که اسرائيل کم و بيش بدون اینکه تمایزی 

بزرگ ترین حمله . قایل شود از هوا و زمين به آنها حمله ميکند
هوایي، آنکه ساختمان وزارت کشور را هدف گرفت، تا آنجا که ما 

   .ان غيرنظامی را قربانی کرده استدميتوانيم بگوئيم عمدتا شهرون
م دایما به مرد : قبل از آن به الجزیره گفته بودجکی رولند روز

  .ت دارند که راکت ها فرو ببارندوحشآسمان نگاه ميکنند و 
   دولت آپارتاید نژادی و نياز به دشمن

خانم رولند بی پایگی توجيه اسرائيل برای این سياست غيرانساني، 
 برابر موشک پرانی و نهایتا مقابله با حماس به یعنی واکنش در

  : هدید امنيتي، را نيز افشا کردعنوان یک ت
  

  .درصد جمعيت غزه را تشکيل ميدهند مبارزان فلسطينی تنها یک 
حتی اگر ادعای اسرائيل راست بود، باز عمليات آن غيرقانونی و 

یان اما آیا اسرائيل شر.جنایت عليه حقوق بشر به حساب می آمد
حيات یک ميليون انسان از نوزاد شيرخواره تا زنان و مردان عصا 
بدست، از کارگر و دانشجو و معلم و پرستار و پزشک تا بيکار و 
بيمار را قطع ميکند تا یک درصد آن را از پای در آورد؟ دولتی که 
به پيشرفته ترین و پيچيده ترین سالح های کشتار و یکی از 

 و 16ن مجهز است با جنگنده های اف قویترین ارتش های جها
هليکوپترهای توپدار از هوا و تانک های مجهز از زمين خانه و 
کاشانه و خودرو و کوچه و خيابان را با مردم توی آن به آتش می 

 که چند چریک را که حداکثر چند موشک دست ساز و چند ، بندد
 هدف مردمتفنگ دارند به عقب نشينی وادارد؟ روشن است که 

   .جنگجوستند نه آن چند ه
  

عمليات نظامی بر پایه تنبيه دسته جمعی در عراق توسط آمریکا و 
در افغانستان توسط ناتو به کار گرفته ميشود، به همين جهت در 

هروندان غيرنظامی با توجيه رسمی آنجا هم مداوما با کشتار ش
ت آنجا هدف قطع حمای.  روبرو هستيم"اشتباه" ، و "تلفات جانبی"

اما بين عمليات اسرائيل و . از شورشيان عراقی یا طالبان ها ست
در مورد . مهمی وجود داردعمليات آمریکا در آن دوکشور تفاوت 

آمریکا حداقل به لحاظ نظری ميتواند ، افغانستان عراق یا
آلترناتيوهای مطلوبی را به عنوان جایگزین طالبان ها و شورشيان 

طين هر نوع نيرویی که بطور بالقوه در فلس. ضد اشغال قبول کند
  تشکيل دولت داشته باشد، دشمن بتواند دولت تشکيل دهد یا ادعای

هيچ نوع دولتی مذهيی یا سکوالر، مستقل یا . محسوب ميشود
دیروز حماس . وابسته، سالم یا فاسد مورد قبول اسرائيل نيست

روز مذهبی در مقابل عرفات سکوالر مورد حمایت قرار ميگرفت، ام
اسرائيل با سياست های . عباس سکوالر در مقابل حماس مذهبی

خود آگاهانه حماس را که بعد از پيروزی انتخاباتی آشکارا عالیم 
سازش نشان ميداد به طرف استفاده از نيروی نظامی هول داد و هم 
. اکنون نيز آن را به طرف از سر گرفتن عمليات انتحاری می راند

دموکرات اسرائيلی بارها گفته اند دولت تحليل گران ليبرال و 
اسرائيل نگران امنيت و جان شهروندان خود هم نيست و برای 
. پيشبرد سياست های خود خواهان وجود نيروهای ميليتانت است

 نياز به آن دارد که "زوال"ت اسرائيل برای پيشبرد استراتژی دول
  .  قرار دهدشهروندان خود را در معرض تهدید امنيتی

اس یک نيروی ارتجاعی است ولی همه و بيش از هرکس خود حم
اما دولت نژادی و .  چاره ارتجاع، دمکراسی است.اسرائيل ميداند

 .ر جوهر خود انکار دولت نژادی استدمکراسي؟ دمکراسی د
دولت . همانطور که آزادی در جوهر خود انکار دولت مذهبی است

ضد , نژاد پرست و اسرائيل همه منتقدان به خود را به کيش خود
اما امروز دیگر غيریهودی ها ، مقامات بازنشسته . ميخواند, یهود 

مثل جيمی کارتر، یا یهودیان پيشرو نيستند که تایيد ميکنند اسرائيل 
  . تاید استیک دولت آپار

درهفته تشدید کشتار و تحریم کامل غزه، رسانه ها خبر دادند 
 British Zionistفدراسيون صهيونيست های بریتانيا 

Federation از سخنرانی دانی روبينشتاین یک عضو ارشد 
. شورای سردبيری روزنامه هاآرتص، جلوگيری به عمل آورده است

دانی روبينشتاین در کنفرانس سازمان ملل در بروکسل در برابر 
اسرائيل امروز یک دولت , : ميهمان از اتحادیه اروپا گفته بود350

فلسطينی های غزه، : رسته بندی ازفلسطينی هاآپارتایداست با چهار 
  . فلسطينی های ساکن اسرائيلشرق اورشليم، ساحل غربی و 

   !جانی های خودی
  

تمرکز کنونی بر شکنجه گاه غزه، رنج سه گروه دیگر مردم 
فلسطينی را از زیر نگاه رسانه ها خارج کرده است و این یکی از 

ه عليرغم همه رنج های خود مردم غز. اهداف آگاهانه اسرائيل است
مردم ساحل غربی در . الاقل ميتوانند در سراسر این نوار حرکت کنند

بانتونستان های پراکنده محاصره شده و برای رفتن به مدرسه، کار، 
تاق های بازرسی متعدد تحت خرید و دیدار خویشاوند باید از ا

ه های بنا بر گزارش گرو.  بگذرند"ایستگاه های نگهبانی"عنوان 
مستقل فلسطينی حدود ده گروه ویژه ترور اسرائيلی وظيفه 

د را در این بخش دستگيري، شبيخون به خانه ها و ترور افرا
  . برعهده دارند

  
اسرائيل در اینجا مشغول . اورشليم شرقی فقط گتو نيست

کدام خانه ها نامزد ویرانی هستند؟ کدام زارعين . حصارسازی است
خواهند داد؟ حتی در روزهایی که کنفرانس هستی خود را از دست 

آناپوليس بر گزار ميشد و در روز هایی که جرج بوش به تور 
خاورميانه ای مشغول بود، چه بسيار مردم از خواب برخاستند و با 
 بولدوزرهایی که برای ویران کردن خانه های آنهاآمده بودند روبرو

  . شدند
ای کوچ دسته جمعی و فلسطينی های ساکن اسرائيل هدف ویژه بر

اقدامات اگر این .  برای این منظور هستند"الزم",همه آزارهای 
 صورت گرفته بود، دولت "غيرخودی"توسط ميلسویج یا هرجانی 

کانادا که آمریکا و اسرائيل را از ليست شکنجه خارج کرده و دولت 
 پيدا ميکردند و "وجدان"ادیه اروپا و متحدین شان ناگهان های اتح

اما دولت اسرائيل یک .  افتادندیاد چارت کهنه حقوق بشر میبه 
  . است"جانی خودی"
  

کسانی که ستمگران را به خودی و غيرخودی تبدیل ميکنند، از جمله 
آندسته از روشنفکران و نيروهای سياسی ایران که به بهانه مبارزه با 

منطق تن رژیم ایران یا به دليل رنجی که از این رژیم می کشند به این 
در ميدهند و در برابر این جنایات سکونت ميکنند، خود را به سطح 

 .ميدهند جنایتکاران و حاميان شکنجه و کشتار تقليل
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ما آنها فقط خود را بی اعتبار نمی کنند، عرض خود می برند اما 
زیرا قبل از هرچيز به منطق ضد حقوق . زحمت ما هم ميدارند

یعنی قابل تقسيم بودن : رسانندبشری جمهوری اسالمی یاری می 
وقتی معيارهای . حقوق بشر و انکار معيارهای جهان شمول آن

جهان شمول حقوق بشر را رد کنيد، کاری که باقی می ماند چانه 
اخذ جواز سرکوب ایرانی در : زدن برای اخذ جواز سرکوب است

مقابل جواز سرکوب فلسطيني، مجوز سرکوب چچنی در مقابل مجوز 
عراقي، مجوز سرکوب تبتی در مقابل مجوز سرکوب سرکوب 
 پيدا ميکنند، تا "ستمگرتر"ستمگران هميشه نمونه های . افغانی

معيارهای رعایت حقوق بشررا به اندازه ذات خبيث خود به عقب 
   .بکشند
  .روزبشر  برابری حقوق"سنتی"وتيم تجدید نظردر اصول داووس

نی در گفتگو با خبرگزاری  دیماه مجمد جواد الریجا30 ژانویه، 20 
ایسنا با اشاره به احتمال حضورش در اجالس داووس گفت ميخواهد 

او در . نددر این اجالس دیدگاهی متفاوت از دیدگاه غرب ارایه ک
ایدئولوژی غربی به تمامی مسایل حيات "توضيح این دیدگاه گفت 

اکم اینکه در دیدگاه های ح. "از دیدگاه اقتصادی نگاه ميکندبشر ی 
بر جهان، نه فقط در ایدئولوژی غربي، توسعه اقتصادی در مفهوم 
خاصی بر جهان حاکم شده و عواقب وخيمی به بار آورده نه 
محصول فکر محمد جواد الریجانی بلکه نظری است که متفکران 
پيشرو بيش از دو دهه است روی آن کار کرده و کارزار برپا کرده 

رزارها در معيارهای رسمی اند و بر اساس همين کارها و کا
اما سنت مقامات رژیم . سازمان ملل هم تغييراتی ایجاد شده است

اسالمی این است که بهترین ایده های جهان را وام گرفته و بعد از 
اینکه آنها را به لجن آلودند، به عنوان ابزار توجيه واپس مانده 

ات الریجانی هم درادامه توضيح. ترین سياست ها تحویل بدهند
خودگفت حاال زمينه هایی فراهم آمده که ميتوان در اجالس داووس 
در عين حفظ حمایت غرب دیدگاه های غير غربی را مطرح کرد و او 
قصد دارد دیدگاه های فرهنگی و نيز هسته ای رژیم اسالمی را در 

   .این اجالس مطرح کند
مان هرژیم اسالمی و , دبير ستاد حقوق بشر, محمد جواد الریحانی 

  ".ما خجالت نمی کشيم"کسی است که گفته بود 
 یعنی از آپارتاید جنسی و مذهبی و قومي، از سنگسار، از بریدن 
دست و پا، در آوردن چشم، اعدام به طریق پرتاب از بلندي، شکنجه 
متهم تحت عنوان تعزیر، نفی حق شهروندی تحت عنوان قصاص، 

تماعي، از قایل انکار آزادی های فرهنگی و حقوق شخصی و اج
شدن دونوع حق برای شهروندایرانی و شهروندان فلسطينی و 

ایتی خجالت نمی کشند، زیرا چارت عراقی و افغانی و کال از هيچ جن
   . حقوق بشر را قبول ندارند"سنتی"

 هاست و نمایندگان قدرت های "برابرتر"داووس اجالس اقتصادی 
 طرح هایی تنظيم بزرگ و پول های بزرگتر در آن می نشينند و

ميکنند تا برابرتر ها را بازهم برابرتر و نابرابر ها را نابرابرتر 
  .به همين جهت فوروم اجتماعی جهان در مقابل آن شکل گرفت. کنند

الریجانی به سياست اقتصادی نابرابر ساز داووس اعتراض ندارد و 
نقد او به . دولت متبوع او با شدت و قدرت آنرا پی گيری ميکند

داووس این است که این سياست اقتصادی نابرابرساز ، با سياست 
   .فرهنگی نابرابرساز رسما ادغام نشده است

در اجالس داووس . اینجاست ارتباط این مساله با موضوع این مقاله
 های "]Ego[گنده ترین من"  تن از 2500به قول هرالد تریبون 

مهم شان تا جهان شرکت دارند از روسای دولت ها و کادرهای 
از اسرائيل هم فرمانده . روسای بنگاه های بزرگ و نمایندگان آنها

کشتارها وویرانی های اخير در ساحل غربی و نوار غزه ایهود 
باراک، رئيس جمهور شيمون پرز،وزیر خارجه تزیپی ليونی و 
تعدادی ازروسای بانک ها و مسوولين قراردادهای تجاری با 

از ایران نيز متکي، .  آنها شرکت دارندکشورهای نفت خيز و امثال
آنها . خاتمي، قاليباف و ثمره هاشمی در اجالس شرکت کردند

، "اصول"بت هایی که باهم دارند، در حوزه عليرغم همه رقا
 و سياست های بنيادی دارای دیدگاه های مشترکی "ایدئولوژی"

تيم هستند و ميتوانند براساسی که محمد جواد الریجانی توصيف کرد 
   .مناسبی راتشکيل دهند

 "مفيد"ست های آنها در ایران و اسرائيل این فقط برای توجيه سيا
باید توجه کرد یکی از نخستين و مهم ترین مالقات های خانم . نيست

ليونی در جریان این اجالس باعمرو موسی یارادوا و الهام علی 
جان، اوف، روسای جمهور دو کشور نفتی نيجریه و جمهوری آذربای

, :در مالقات با یارادوا خانم ليونی درخواست کرد. صورت گرفت
توسعه روابط بين اسرائيل و نيجریه باید مستقيما در یک گفتگوی 

   .ن المللی مورد تاکيد قرار بگيردپان آفریقایی و در نهادهای بي
پيشنهاد الریجانی به تفاهم در گفتگوی پان آفریقایی و تنظيم 

 استان شمالی 12فراموش نکنيم . مک ميکندقراردادهای نفتی ک
نيجریه قوانين شریعه را به اجرا ميگذارند و بریدن دست و پا و 
بيرون آوردن چشم و سنگسار را به عنوان قصاص به رسميت می 

ارتش این کشور مثل خود اسرائيل سابقه پاکسازی توده ای . شناسند
 خود آقای .و به توپ بستن خانه و مزرعه روستائيان را دارد
ی نگهبان تک یارادوا فقط با انتخابات تقلبی روی کار نيامد، شورا

 شورای نگهبان های جهان بود "جالب ترین"نفره نيجریه یکی از 
و رئيس جمهور قبلی و پدر خوانده رئيس جمهور کنونی آقای 
اباسانجو، معروف به دزد دزدان، شخصا با نشانه گرفتن لوله 

و از دوا دستور داد صالحيت خود را رد کنند تفنگ، به رقيبان یارا
  . صحنه انتخابات خارج شوند

 های گنده ی آفریقا یا آسيارا که در داووس شرکت "من"بسياری از 
آنها همان کسانی هستند که در نهادهای حقوق . ميکنند می شناسيم

بشری سازمان ملل می نشينند و باخشم و تمسخر رو به جلسه فریاد 
ميخواهيد با قوانين مضحک حقوق بشرتان به جنگ ميکشند شما 

سنت نيکوی هزاران ساله ما بروید و اعدام را لغو کنيد؟ آنها هم 
مثل آقای اسحاق لوانون نماینده اسرائيل جلسات حقوق بشری 

 ميخوانند، درست مثل خامنه ای و احمدی "سيرک"سازمان ملل را 
ئيل ميتوانيد همه اینها رژیم اسالمی و اسرا. نژاد و بقيه دار و دسته

   .این یک تيم نيرومند است. را زیر کت خود بگيرند و رهبری کنند
ولی متون مبتنی بر برابری و جهانشم: رسالت این تيم روشن است
تعدیل , عصر نوليبرالي، "نوسازی"روح . حقوق بشر را پاره کنيد

قدرتی اختيار بدهيد  به هر. در این متون را می طلبد, ساختاری
متناسب با زور خود حق داشته باشد و برای این حق ویژه یک 

درست همانطور که در حوزه . سنت محلی یا دليل آسمانی پيدا کند
  . اقتصاد وبازار عمل ميکنيد

و برای بشری که دستش از دامن قدرت کوتاه است، شاید این ضربه 
 خيلی دیوار ستم. الزم باشد تا بداند که کار را باید از نو آغاز کرد

  آ .س  .بلند شده است

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

 !چند گزارش خبری 
حاکيست که خانم نسيم  گزارشات رسيده از خانواده های دانشجویان در بند

ریال وثيقه آزاد شده   ميليون۵٠٠سلطان بيگی دیروز بعد از ظهر با تأمين 
دیدار کنندگان خانم   .ود بازگشته استو به آغوش گرم خانواده و رفقای خ

 .خبر می دهند نسيم سلطان بيگی از روحيه ی باالی این دانشجوی مبارز
  ميليون ریال را برای۵٠٠همچنين دادسرای قوه قضایيه وثيقه ای بالغ بر 

 ٨آقای کيوان امير الياسی تعيين کرده است که خانواده ی او از فردا دوشنبه 
اتب تأمين قرار را آغاز کرده و تمامی یاران این  سلسله مر١٣٨۶بهمن 
 .اميدوارند که تا پایان هفته شاهد آزادی وی باشند عزیز

اما خبرهای دیگر حاکی از اولين مورد تأیيد شده ی شکنجه ی جسمانی یکی 
 این خبر که هفته ی گذشته به دست کميته تالش  .دانشجویان در بند است از

 بند رسيده بود، امروز از طرف منبع مستقل رهایی دانشجویان در برای
   .مورد تأیيد قرار گرفت دیگری نيز

 طبق این خبر آقای مهدی اللهياری، از دانشجویان در بند بازداشت شده
هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم وحشيانه تيم بازجویی خود قرار گرفته، 

  .شهود بوده استدر مالقاتی که با خانواده اش داشته م آثار آن که بطوری 
برخی از زندانيان آزاد شده اطالع می دهند که صدای ضرب و شتم  همچنين

اعتراض این جوان را حتا در سلول های خود که فاصله ی نسبتًا  و فریادهای
 .بازجویی وی داشته است، شنيده اند زیادی از اتاق

  ٧/١١/١٣٨۶  کميته تالش .کميته تالش برای رهایی دانشجویان در بند
....................................................................... 
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 !فمينيسم، نه یک کلمه بيشتر، نه کمتر
  الله حسين پور

گویا هيچ . ود به لقب احتياج داریمما برای مرزبندی با مخالفين خ
مفهومی رسا نبوده و به طور کامل دارای آن محتوایی نيست که ما 

عادت کرده ایم دائما پسوند و پيشوند به . برای نظرات خود قائليم
اعتقادات خود آویزان کنيم و افکار خود را در صفحات بی شمار تعریف 

 خود بگوئيم، نه، شما این کرده و بگوئيم، ما این هستيم و به مخالفين
  .نيستيد، بلکه آن هستيد
مشکل انسان ها هستند که نمی توانند آزادانه . مشکل، مفاهيم نيستند

آن ها خود را در چهارچوب یک تفکر یا ایدئولوژی زندانی . فکر کنند
های جهان را در آن چهارچوب هم "ایسم"کرده و می خواهند تمام 

  .آهنگ و منطبق کنند
حال . ایدئولوژی برذهن انسان ها، آن ها را توتاليتر کرده استحاکميت 

اگر انسان خود بر ایدئولوژی . هر ایدئولوژی که باشد، تفاوتی نمی کند
حاکم شود، می تواند از آن استفاده کرده و پرده از رازهای نهفته بردارد 

اما وقتی این رابطه . و پاسخ سئواالت جهان و هستی و نيستی را بدهد
عکس شد و ایدئولوژی بر انسان حاکم گشت، قفلی بر ذهنيت می زند بر

حاکميت ایدئولوژی . و مانع گشایش ادراکات و تبلور خالقيت ها می شود
  .بر انسان، او را دگم، بسته، عقب مانده و ارتجاعی می کند

زنان، مادام که از ایدئولوژی استفاده کرده و نگاهی هشيار به خود و 
 افکنند و در ضمن هم زمان برای حقوق و جای گاه پيرامون خود می

انسانی خود و هم جنسان خود در یک جامعه مردساالر مبارزه می کنند، 
اما وقتی خود را در چهارچوب . راه پيش رفت و ترقی را طی می کنند

یک ایدئولوژی اسير کرده و حاضر به فراتر رفتن از آن نباشند، حال چه 
ب و آئينی، دیگر نمی توان از ترقی صحبت اسالم باشد و چه هر مذه

دیگر این دگماتيسم و انحصار فکری است که گریبان گير یک . کرد
غافل از این که ایدئولوژی که اساسا به .  مدافع حقوق زنان می شود

عنوان مذهب در جامعه عمل کرد داشته، قبل از آن که مقدس و جاودانه 
 های انسان ها و کمبود و شود، خود از ملزومات جامعه و درخواست

رنج و مشکالت شان و توسط خود انسان ها به وجود آمده تا پاسخی به 
معادله ظلم و ستم انسان بر انسان بدهد و بر آن معادله، روشنایی 

اما خود، به مرور بر تار و پود جامعه و افکار و اذهان مردم . افکند
ا در دستان خود حاکم شده و از این طریق منافع عده ای که قدرت ر

بنابراین بسياری از ایدئولوژی ها و مذاهب در . دارند، تأمين گشته است
وهله اول حافظ حاکميت قدرت مداران بر توده مردم جامعه می باشد و 
به همين دليل مقدس شمرده شده و دست بردن در آن و تغيير آن، کفر 

  . محسوب می گردد
د که برای رفع تبعيض جنسی فرض بر این که زنان مسلمانی وجود دارن

آیا زنان . تالش می کنند، دليل بر حقانيت فمينيسم اسالمی نمی شود
مسيحی که فمينيست هستند و عليه تبعيض جنسی می جنگند، فمينيست 

  های مسيحی ناميده می شوند؟
تنها زمانی مفهوم فمينيسم اسالمی موجودیت می یابد که فمينيست ها 

 عنوان یک ایدئولوژی سياسی حاکم بر جامعه ادعای اسالميست بودن به
. را داشته باشند و بخواهند این دو مفهوم را بر یک دیگر منطبق کنند

اسالميست هایی که تالش می کنند فمينيسم را با ایدئولوژی اسالم 
سياسی هم آهنگ کنند، در نهایت پدیده ای به وجود خواهند آورد که در 

 آن و در غير این صورت این فمينيسم بهترین حالت، نه این است و نه
در چنين حالتی دیگر . است که اسير اسالميسم شده و تابع آن می گردد

آن ها اسالميست هایی هستند که . نمی توان نام فمينيست بر آنان نهاد
اما . قوانين اسالم و شریعت را درباره حقوق زنان پياده می کنند

هند اسالم را تغيير داده و دست فمينيست های اسالمی تا آن جا که بخوا
به آیه های قرآنی ببرند و آن را منطبق بر فمينيسم کنند، البته فمينيست 

و اگر مسلمان هم باشند، باید اسالم . هستند، اما دیگر اسالميست نيستند
  .سياسی را رد کنند

آن هایی که به خود لقب فمينيست اسالمی می دهند، درواقع مسلمان 
 برای رفع تبعيض جنسی در چهارچوب اسالم تالش می هایی هستند که

آن ها در ادامه راه خود در جایی متوقف شده و دیگر راهی برای . کنند
آن ها برای این که هویت . گشایش چهارچوبه قوانين اسالمی ندارند

اسالمی خود را حفظ کنند، مجبورند فمينيسم را در چهارچوب اسالم نگه 
را برای گشایش و رشد مبارزه سرکوب کرده و دارند و ظرفيت فمينيسم 

  . آن را در محدوده قوانين مقدس و تغيير ناپذیر اسالم محبوس کنند
بسيار روشن است که فمينيسم را نمی توان با اسالميسم آشتی داد و به 
محض این که یکی از درخواست های زنان با آیه ای از قرآن ناهم 

 زنده باد قرآن و مرده باد حقوق خوانی پيدا کند، مسلم است که شعار
فمينيسم را با هيچ ایدئولوژی دگمی که ظرفيت . زنان سر داده می شود

  .تغيير و توسعه نداشته باشد، نمی توان آشتی داد

فمينيست تا آن جا فمينيست است و فمينيست باقی می ماند که درخواست 
يض جنسی رها های زنان را تا به آخر دنبال کرده و زنان را از قيد تبع

رفع تبعيض جنسی با هيچ ایدئولوژی و هيچ مذهبی، با هيچ اما و . کند
  .اگری نمی تواند محدود شده و یا متوقف گردد

خدا . فمينيست ها می توانند حزب داشته باشند و فعاليت سياسی کنند
آن ها می توانند آتئيست باشند و به هيچ . داشته باشند و عبادت کنند

کمونيست باشند و برای رهایی طبقه کارگر مبارزه . ندخدایی نيانگار
برای فمينيست بودن هيچ شرطی و پيش شرطی نمی توان قائل . کنند
مشکل از آن جا شروع می شود که فمينيست ها تالش می کنند که . شد

مبارزه برای رفع تبعيض جنسی را بر ایدئولوژی و اعتقادات خود 
نيست ها می خواهند فمينيسم را با مشکل آن جاست که فمي. منطبق کنند

این تناقضی است که در روند رشد . مذهب و آئين خود توضيح دهند
  . خود، اجبارا به نفع یک طرف شکسته شده و از بين خواهد رفت

فمينيسم با رشد خود و آگاهی عميق تر به وظائف خود در طول تاریخ، 
از حق . شف کردهر بار عرصه جدیدی را برای به اثبات رساندن خود ک

از دست مزد برابر برای کار . رأی زنان گرفته تا حقوق برابر در قانون
برابر تا امکان تحصيالت و داشتن سهميه برابر و مقام در رأس یک 

  . اما اکنون فمينيسم یعنی مبارزه برای رفع تبعيض جنسی. دولت و غيره
ولت ها و یا رفع این تبعيض تنها از طریق تغيير قوانين یا سرنگونی د

برقراری سوسياليسم متحقق نخواهد شد و با برابری اقتصادی و رفع 
برای رفع تبعيض جنسی باید . تبعيض طبقاتی نيز از بين نخواهد رفت

رفع تبعيض . پایه و اساس هر گونه تبعيضی از ميان برداشته شود
جنسی مبارزه ای ست همه جانبه، فرهنگی و اقتصادی، در خانه و در 

. کار، در روابط انسان ها با یک دیگر و در برخورد با خودمحيط 
تبعيض جنسی آن چنان ریشه دار و قوی در تار و پود جامعه رخنه 
کرده است که تنها با تغيير قوانين، دین، زبان، آموزش و سایر تغييرات 

فمينيسم دنيای دیگری می . روبنایی و زیر بنایی قابل از بين بردن نيست
سم مبارزه ای جانانه و تا به آخر می طلبد و به همين دليل فميني. خواهد

این یعنی . به نيروهایی نياز دارد که جانانه و تا به آخر می جنگند
 !فمينيسم، نه یک کلمه بيشتر و نه کمتر

.............................................  
 !پيام محمود صالحی به مناسبت کشتار کارگران مس خاتون آباد

این روز به . چهارم بهمن روز بزرگداشت کارگران جانباخته است
 و جان باختن کارگران مبارز معدن خاتون 1382مناسبت چهارم بهمن 

آباد ریاحی، مهدوی، جاویدی و مومنی بدست نمایندگان مسلح سرمایه 
های  این کارگران همراه همکاران و افراد خانواده. نامگزاری شده است

شغلهای خود به تجمعی اعتراضی و مسالمت آميز دست خود برای حفظ 
. زده بودند و جناتکارانه مورد هجوم و تيراندازی پليس قرار گرفتند

من، در کنار بقيه کارگران حق خواه و معترض، یاد همه جانباختن 
های گرامی  کارگری را بزرگ ميدارم و به طبقه خود، خانواده

ده محترم جانباختگان خاتون آباد جانباختگان کارگری و از جمله خانوا
داری را محکوم  تسليت ميگویم و جنایات نمایندگان بی رحم سرمایه

  .مينمایم
  !کارگران

صاحبان سرمایه و نمایندگانشان تنها زمانی ميتوانند ما را اینگونه به 
خاک و خون بکشند که بطور پراکنده و یا بخش بخش دست به اعتراض 

اگر . ثر سایر بخشهای کارگری برخوردار نشویمبزنيم و از پشتيبانی مو
ئی های ما  داری اینگونه راحت و بی محابا به روی همطبقه نظام سرمایه

آتش ميگشاید، اگر نمایندگان کارگری را بدون هراس از عکس العمل 
سایر کارگران اخراچ ميکند و اگر به خود جرات ميدهد فعالين کارگری 

است که ما هنوز در تشکالت کارگری خود را را زندانی کند به این دليل 
اگر ما تالشهای کنونی خود برای سازمادهی . ایم سازماندهی نکرده

ئی و کارگری را به سرانجام نرسانيم و به صورت منفرد از  توده
مطالبات برحق خود دفاع نمائيم، احتمال تکرار چنين اعمال 

باید . داری وجود دارد ئی از جانب نمایندگان مسلح سرمایه جنایتکارانه
ئی  به خاطر داشت که دستاوردهای تاکنونی ما کارگران حاصل مبارزه

برای حفظ . خونين، پر رنج و مملو از قهرمانی از گذشته تا امروز است
این دستاورد و استفاده از آنها در مبارزه طبقاتی خویش باید سازمان 

  .یمیابيم و تشکالت طبقاتی و نيرومند کارگری را بساز
باردیگر ضمن محکوم کردن کشتار همرزمان خود در خاتون آباد و 

های آن عزیزان بر این اميدم که سازمان یابيم  عرض تسليت به خانواده
و با استفاده از تشکلهای خود به خواستهایمان برسيم و از این طریق 

  .دست سرکوبگران را کوتاه نمائيم
  انزنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگر

  بيمارستان توحيد سنندج -   1386 بهمن 4محمود صالحی 

............................................. 
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: از اتفاقات یکشنبه شب در کوی دانشگاه گزارش کامل

 !دانشجویان ورود گارد ویژه به کوی و ضرب و شتم
 ١٣٨۶م بهمن ٨دوشنبه 

 تهران اعالم کرده در حالی که مسئولين دانشگاه: خبرنامه اميرکبير
اند به خواسته های صنفی دانشجویان کوی دانشگاه رسيدگی 
خواهند کرد، اعتراضات دانشجویان برای سومين شب متوالی در 

   .محوطه کوی دانشگاه ادامه یافت
 بهمن ٧ یکشنبه شب، ٧:٣٠به گزارش خبرنامه اميرکبير ساعت 

شگاه تهران با  نفر از دانشجویان ساکن کوی دان۵٠٠ماه، در حدود 
تجمع در محوطه کوی به اعتراضات خود پيرامون مطالبات صنفی و 

یار «دانشجویان ابتدا با خواندن شعار . سياسی خود ادامه دادند
رئيس بی لياقت استعفا «و سر دادن شعارهایی همچون » دبستانی
به راهپيمایی در … و» دانشجوی زندانی آزاد باید گردد«، »استعفا

  .داخته و به تدریج مقابل درب دانشکده فنی کوی جمع شدندصحن کوی پر
این در حالی بود که دقایقی پس از آغاز تجمع دانشجویان نيروی 
انتظامی و گارد ضد شورش به همراه مامورین لباس شخصی در 

تعداد نيروهای پليس ضد شورش . خيابان اميرآباد مستقر شده بودند
 زیادی خودرو از جمله دو بيش از هفتاد نفر بود که با تعداد

بوس و یک خودروی کورکننده آنتن تلفن  اتوبوس، چهار مينی
   .همراه، در اطراف کوی دانشگاه مستقر شدند

نيروی انتظامی به طرف دانشجویان تجمع کننده داخل کوی اقدام به 
سنگ پراکنی کردند که دانشجویان نيز در اقدامی متقابل به طرف 

. ی مستقر در خيابان سنگ پرتاب می کردندمامورین نيروی انتظام
نيروهای گارد ویژه همچنين در اقدامی تحریک آميز در پاسخ به 

» هو«شعارهای دانشجویان بر عليه نيروی انتظامی دانشجویان را 
می کردند و نيروهای گارد در خيابان اميرآباد مقابل خوابگاه 

   .دانشجویان رژه می رفتند
شجویان تجمع کننده مقابل درب فنی به پس از آن که جمعيت دان

 نفر رسيده بود، اقدامات تحریک آميز نيروی انتظامی ٧٠٠بيش از 
و فشار جمعيت موجب شکسته شدن درب فنی و خارج شدن 

مرگ بر «دانشجویان درحالی که شعار . دانشجویان از کوی شد
  .سر می دادند چند متر وارد خيابان شدند» دیکتاتور

ت دانشجویان، گارد ویژه در اقدامی بی سابقه با در پی این حرک
حمله به طرف دانشجویان، آن ها را تا داخل کوی تعقيب و 

در پی ضرب . دانشجویان تجمع کننده را مورد ضرب و شتم قرار داد
 نفر از دانشجویان جراحاتی در ناحيه ١٨و شتم دانشجویان حدود 

نين در داخل کوی گارد ویژه همچ. سر، صورت، پا و دست برداشتند
پس از این  . نفر از دانشجویان نمود۵ -۴اقدام به دستگيری 

حرکت، نيروهای گارد از کوی خارج شده و به داخل خيابان باز 
دانشجویان نيز با انتقال مجروحين به داخل نمازخانه، . گشتند

. همچنان به تجمع و سر دادن شعار در محوطه کوی ادامه دادند
 نفر رسيده ١٠٠٠ شب به بيش از ١٠در ساعت جمعيت دانشجویان 

   .بود و دانشجویان شعارهای تند سياسی بر عليه مسئولين نظام سر ميدادند
دانشجویان از داخل کوی و پشت بام ساختمان خوابگاه های کوی 

گارد . اقدام به پرتاب سنگ و مواد آتش زا به داخل خيابان کردند
 نشسته درآمده و سپرهای ضد شورش در مقابل این حرکت به حالت

خود را روی سر خود گرفته بود، تا سنگ و مواد آتش زا به آن ها 
اما با این وجود چند نفر از مامورین نيروی انتظامی . آسيبی نرساند

  .مجروح و با آمبوالنس به بيمارستان منتقل شدند
به گزارش خبرنامه اميرکبير تجمع دانشجویان تا دقایقی مانده به 

ب ادامه داشت و در چند نوبت پس از تجمع دانشجویان نيمه ش
مقابل درب ها، مامورین نيروی انتظامی با حمله به سمت 
. دانشجویان آن ها را از پشت درب های کوی متفرق می کردند

، »دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذیرد«دانشجویان شعار می دادند 
   .… و» زنجانی بی عرضه، برو برگرد به حوزه«

الی که جو رعب و وحشت در ميان دانشجویان ساکن کوی از در ح
حمله شبانه نيروهای لباس شخصی به کوی حاکم شده، همانند 

 افتاد، معرضين به تجمع خود خاتمه ٧٨ تير سال ١٨اتفاقی که در 
 ..…………………داده و به اتاق های خود بازگشتند

دانشجویان روز شنبه نيز تجمع مشابهی را در کوی برگزار 
  ………………………………………………….کردند

…………………………………… 

   انتخاباتی, معمای
  در باب سرگردانی رقت انگيز اصالح طلبان*

تعدادی از اصالح طلبان که خيلی مشتاقانه در بازی انتخاباتی . روشنگری
رژیم شرکت کرده و خود را به اصطالح نامزد کرده اند، برگه رد صالحيت 

 پایان مهلت رسيدگی به اعتراض دریافت کرده خود را تنها چند ساعت قبل از
. ذکر شده بود, عدم التزام به اسالم,اند، آنهم در حالی که دليل رد صالحيت 

ستاد ائتالف اصالح طلبان ,حاال مرتضی حاجی بابایی رئيس اسم دهن پرکن 
  , چگونه ثابت کنيم به اسالم التزام داریم؟,: می پرسد! ,تهران بزرگ

راه حلش پنج رکعت نماز که نيست، حتی التزام .  سوال داردآخر بدیهيات هم
به جمهوری اسالمی هم نيست که اصالح طلبان نان شان را از آن ميخورند 

راهش ذوب در والیت . و به خودی خود معلوم است به آن ملتزم هستند
  . است

حاال اگر آقای حاجی بابایی با اشتياق و کنجکاوانه به منظور راه یابی به 
ازی بپرسد چطور ثابت کنيم که ذوب در والیت هستيم، آنوقت باید بداند که ب

چه ,: باید بروند از آقا بپرسند. والیت انتخابات ندارد، فرمایشات دارد
دوال شوید روی چهار دست و پا راه ,: اگر گفت, فرمایش می فرمایيد؟

. مبگویند روی سر.. ,جای دوست کجاست؟,: گفت. بگویند چشم.. ,بروید
من روی ,: بگوید. بگویند زیر نشيمن شما.. ,جای دشمن کجاست؟,:بگوید

. بنشينند.. ,بشين,: بگوید. بگویند روی سر اصالح طلبان.. ,چه نشسته ام؟
و همينطور بازی ... بشين و پاشو..بشين و پاشو... پا شوند.. ,پاشو,: بگوید

 : یز مانرا ادامه دهند تا روزی که مردم خودشان به گفته شاعر عز
 بزنن به جون شب، ظلمتو داغونش کنن "

 عمو زنجير بافو پالون بزنن وارد ميدونش کنن 
 به جائی که شنگولش کنن 

 دور یارو برقصن         دست همو بچسبن         : سکه یه پولش کنن
 در بيارن "حمومک مورچه داره، بشين و پاشو" 
 " ندر بيار" قفل و صندوقچه داره، بشين و پاشو"

به راستی که اصالح طلبان رقت آور شده اند و مضحکه ای که انتخابات این 
. دور با آن آغاز شد، این واقعيت را روشن تر از هميشه به نمایش ميگذارد

آنها تاکنون بزرگ ترین خدمات را به رژیم اسالمی و والیت فقيه اش کرده 
ز اینجا مانده از ا. اند، بی آنکه حتی یک تشکر خشک و خالی دریافت کنند
يد زدن بر مهر تای: آنجا رانده فقط یک وظيفه برای خودشان می شناسند

 . بازی انتخاباتی رژیم
عاليقدر، این دلخوشی بزرگ را دارند که با " زعيم"شاید عليرغم بی مهری 

تالش برای حفظ نظام نه فقط به جناح رقيب، بلکه به خودشان هم خدمت 
 به یاد ميراث شاعر عزیزمان می اندازد و روزی که ميکنند، که باز هم ما را

 ..عمو زنجير بافو پالون بزنن,: مردم

……………………………………  

 

 
  * پيوندها* 

  ایميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سایت راه کارگر

www.rahekargar.net  
   برابریسایت رادیو

www.radiobarabari.net  
  سایت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سایت رادیو صدای کارگران ایران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشریه انگليسی ایران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

 ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


