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خطر حمله نظامی ارتش امريکا به ايران و 
 !عواقب حاصل از آن 

  منصور نجفی
چالش های فی مابين رهبران جمهوری اسالمی ايران و رهبران اياالت 
متحده امريکا در شرايط فعلی، برخالف ظاهر آرام آن، به مرحله 

ی ماههای گذشته رئيس مسافرت ها. حساس و خطرناکی رسيده است
 و نامزد رياست  جمهور جورج دبليو بوش، معاون او ديک چنی

 بنابر -جمهوری حزب جمهوری خواه امريکا  مک لين به خاورميانه
ر کشورهای عربی جهت اعمال ظ جهت جلب ن-گزارشات منابع عربی

بنابر اظهار نظر برخی از صاحب . تشديد فشار بر ايران بوده است
ين مورد، طرح حمله نظامی اسرائيل به ايران در مالقات نظران در ا

  .های انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته است
در کنار اين تحرکات ديپلماتيک، توجه به برخی ديگر از تحرکات و 
اظهار نظرهای دولت و ارتش اسرئيل و مهره های سياسی مهم 

 ايران، امپرياليسم امريکا، نشان ميدهد که خطر حمله نظامی به
همچون شمشير دمکلس بر فراز سر مردم ايران و منطقه خاورميانه 

بنابر اهميت مسئله، در اينجا به چند مورد اشاره . در اهتزاز است
  :ميشود

، يک موشک با ُبرد 2008ارتش اسرائيل درنيمه دوم ژانويه  -
 را مورد آزمايش - که قادر به حمل بمب اتمی است- کيلومتر4500
دولت اسرائيل جهت نظارت بر مراکز هسته ای بعالوه  .قرار داد

  .ه استايران، يک ماهواره جديد در مدار کره زمين، کار گذاشت
 21نماينده پيشين امريکا در سازمان ملل متحد، در " جان بولتن "-

ژانويه اعالم داشت که اسرائيل برای پيشگيری از دست يافتن ايران 
بعالوه او خطاب . امی به ايران نداردبه سالح اتمی، راهی جز حمله نظ
اگر حقيقتَا مخالف دستيابی ايران : " به رهبران دولت اسرائيل ميگويد

به سالح اتمی هستيد، پس منتظر نمانيد که به آن دست يابد، هم اکنون 
  .".به ايران حمله کنيد

رئيس جمهور اياالت متحده امريکا دائمَا تکرار " جورج بوش "-
از .  هيچ گزينه ای را در رابطه با ايران حذف نکرده ايمميکند که ؛ ما

  . جمله حمله نظامی به ايران
مابين ايران و ) تنگه هرمز(شبه تصادم نظامی در خليج فارس 

امريکا، نشانه هائی هستند که خطر حمله نظامی ارتش امريکا به 
  .ايران را تقويت مينمايند

  ؛ وجه نمائيم کهلذا بی مناسبت نيست که به اين سئواالت ت
 وقتيکه کاخ سفيد واشنگتن مطرح ميکند مذاکرات ديپلوماتيک با 
ايران را ادامه خواهد داد به اين معنی است که حمله نظامی به ايران 

  از دستور کار دولت امريکا خارج خواهد شد؟
 آيا ارتش امريکا و يا اسرائيل قبل از به پايان رسيدن دوران رياست 

 ؟.ش به ايران حمله خواهند کردجمهوری جورج بو
در چنين شرايطی رژيم جمهوری اسالمی ايران، نگران از حمله 

نظامی ارتش امريکا ، بنظر ميرسد که  راه برون رفت از خطر را  
فرو بردن بيش از پيش ارتش امريکا در باطالق جنگ عراق، 

و در اين مسير به گونه هائی متفاوت، به . تشخيص داده است
 بويژه به نيروهای - عراقی مخالف تداوم اشغال کشورشاننيروهای

امری که عکس .  ياری ميرساند-مسلمان تندرو و تحت الحمايه خويش
 بمثابه ريختن بنزين بر روی -العمل های دولت امريکا و متحدانش 

هر چند که آرايش نظامی دو طرف .  را بشدت برانگيخته است-آتش 
اروئی سهمگين نظامی نشده است، در منطقه تا کنون منجر به روي

اما، صدمات آن از جمله بصورت بايکوت اقتصادی، ضربات سختی بر 
اقتصاد ايران وارد آورده است که هزينه دردناک آنرا مردم لگدمال 

درچنين شريطی، خطر حمله ارتش امريکا به . شده ايران می پردازند
بر فراز سر ا، همچون شمشير دمکلس .ا.ا.ايران و تداوم تحرکات ج
 .مردم ايران در گردش است

اکنون پس از گذشت پنج سال از تهاجم نظامی ارتش امريکا و 
" دالئل"متحدانش به عراق و اشغال آن کشور، اشاراتی مختصر به 

آن حمله نظامی و   شرايط اسفناک امروز مردم عراق، ميتواند ما را 
 احتمالی بمثابه سرنوشت( رايط کنونی عراق در درک عميق تر ش

  :ياری رساند ) آينده مردم ايران
  چراامريکا به عراق حمله کرد؟

در کمتر از سه هفته پس از حمله گسترده و اشغال عراق توسط ارتش 
 2003دولت امريکا در سال . امريکا،ارتش صدام و رژيم او نابود شد

مدعی بود که رژيم صدام صاحب سالح های کشتار جمعی از جمله 
  .بمب اتمی است

 کارشناسان موسسه اتمی سازمان ملل ميگفتند از اما همان زمان هم
آنجا که آنان تمامی سالح های کشتار جمعی رژيم صدام را نابود نموده 

  .اند، لذا ادعاهای دولت امريکا غير واقعی است
پس از حمله امريکا، سقوط بغداد و فرار صدام حسين و اشغال کشور 

بويژه . خ سفيد واشنگتن برمال شدعراق، تمامی ادعاهای کذب کا
رئيس جمهور امريکا و نخست وزير انگلستان، رسوای خاص و عام 

  .شدند
 دولت امريکا مدعی شد که برای استقرار  بود کهرسوائیپس از اين 

دمکراسی به عراق حمله کرده است، و بعد از محاکمه صدام، حداکثر 
. ترک خواهد کرديک تا دو سال ديگر ارتش امريکا کشور عراق را 

اين ادعای رسوا نيز اخير در يک مصاحبه تلويزيونی توسط يکی از 
  .برجسته امريکائی به زير سئوال رفت ديپلمات های

  به مناسبت پايان پنجمين سال اشغال عراق، سفير دولت اياالت 
متحده امريکا در کشور سوئد، در يک مصاحبه تلويزيونی، در پاسخ 

عراق را ترک خواهد ريکا چه زمانی کشور اين سئول که ارتش ام
  :نمود پاسخ داد

همچنين .  سال در آلمان ماند60ارتش ما پس از جنگ دوم جهانی " 
پس از پايان جنگ کره نيز، ارتش ما هنوز هم در کره جنوبی مستقر 

 . ....... ".است
 ارتش امريکا در  که استپنج سال   از اکنون بيشدر رابطه با عراق

آمار مًوسسات بين المللی خبر از کشته شدن بيش از . داردآن حضور 
  .  سرباز امريکائی را ميدهند4000يک ميليون از شهروندان عراق و 

مدير سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی ، جنگ "  هانس بليکس"
عراق را يک تراژدی برای مردم عراق، و يک تراژدی برای حقيقت و 

  .کرامت انسانی ناميده است
در سطور فوق به آمار قربانيان و کشته شدگان تجاوز و اشغال به 

در عراق " زنده ها"عبرت انگيز است که به آمار . عراق اشاره شد
  :امروز هم توجه شود 

  .از کودکان عراق، از سًوتغذيه رنج ميبرند% 28 -
  . از کودکان عراق، از بيماری های مزمن رنج ميبرند% 10 -
ن شهرها و روستاهای عراق، بدون هيچ گونه زنا% 70 نزديک به -

  .کمک پزشکی وضع حمل مينمايند
بيمارستان های عراق، فاقد امکانات فنی و کادر پزشکی الزم % 90 -

  .هستند
 پزشک عراقی، از ترس 34000از ) نيمی % ( 50 بيش از -

  .، از کشورشان گريخته اند... گرسنگی، ترور و 
توسط گروههای تندرو و يا  پزشک عراقی، 2000 تا کنون -

  .ناشناس، به قتل رسيده اند
 در بغداد و ديگر شهرهای عراق فاضالب قابل استفاده ای وجود -

  . افتضاح بيولوژيکی، مردم عراق را تهديد مينمايد. ندارد
 تا چهار ميليون نفر از مردم عراق، يا به خارج از 3 مابين -

خودشان، از خانه و کاشانه کشورشان پناهنده شده اند و يا در کشور 
  .شان گريخته و در نقاط ديگر پناهنده اند

آزادی زنان در عراق امروز، حتی در مقايسه با گذشته، به مراتب -
  .بيشتر تهديد ميشود

  .نيز باالتر رفته است% 50 نرخ بيکاری در عراق، از -
 آدم کشی و آدم ربائی، تبديل به يک معضل روز مره در عراق شده -

  .است
 که با - نظير بالک واتر -  خارجی"غير ارتشی "  گروههای مسلح -

انعقاد قرارداد با ارتش امريکا در عراق به ارتش امريکا، ديپلمات ها، 
ارائه ميدهند، در "خدمات حفاظتی .... "شرکت های تجاری و 

دزديدن، سرکوب، برگبار مسلسل بستن مردم غير نظامی و بی دفاع 
دريافت نموده و در " چک سفيد  " ،ريکا در عراقعراقی از ارتش ام

رابطه با آدم کشی هايشان که بارها به اثبات نيز رسيده اند، به هيچ 
 تعداد اين سرکوبگران غير ارتشی در عراق را. کسی پاسخگو نيستند

  . تخمين زده اند)180،000( نفرهشتاد هزار يکصد و
 که برای -دم عراق  دست سربازان امريکائی در سرکوب و کشتار مر-

 به گونه ای حيرت انگيز باز - هستند" حشره"اشغالگران به مثابه 
جنگی ارتش امريکا " قهرمانان"با مراجعه به افشاگری های . است

که پس از بازگشت به کشورشان، افسرده از عذاب وجدان، مدال های 
د جنگی شان را بدور انداخته اند، شاهدان بسياری بر اين مدعا خواهي

  .يافت
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 تا چند دالر تخمين زده 1 درآمد متوسط مردم عراق، روزانه مابين -
  .ميشود

در . يعه، کرد و غيره تقسيم شده استشکشور عراق به مناطق سنی ، 
 متری بتونی، شهرهای عراق را به 8نقاط مختلف عراق، ديوارهای 

  .نقاط سبز و غير سبز تقسيم نموده است
و يا صدها نفر از مردم، از مسائل روزانه  انفجار و کشته شدن دهها -

  .عراق است
با توجه به اين مختصر، آشکار ميشود که امنيت، آسايش، امکان 
زيست انسانی، دسترسی به مواد غذائی و يا امکانات پزشکی در 
عراق با تداوم اشغال آن، برای مردم مستاصل و لگدمال شدۀ آن به 

برای اکثر مردم عراق . ستتبديل شده ا" دست نيافتنی"آروز های 
زندگی يعنی انتظار همراه با اضطراب و مشقت برای پايان يک روز و 

امروز بر کسی پوشيده نيست که . آغاز دردناک آن در روز ديگر است
اين همه، حاصل سياست تجاوز کارانه، غارتگرانه و هژمونی طلبانه 

د برای سياستی که در شرايطی ميتوان. دولت امريکا در عراق است
 بويژه که هل من طلبی های رژيم. مردم ما در ايران نيز رقم بخورد

 جمهوری اسالمی ايران و سرکوب مردم در ايران، بغايت ارتجاعی
غالبَا در زمينه سازی چنين سرنوشتی برای ايران، با سياست رهبران 

  . کاخ سفيد واشنگتن هم پهلو ميشود
مهوری اسالمی، و نه به راه برون رفت از چنين شرايطی، نه به ج

جنگ و تجاوز امپرياليستی و گسترده کردن مبارزات مردم ايران برای 
  . دست  يابی به حق تعيين سرنوشتشان است

……………………………………  
  

ل همسر محمود صالحی  ( نجيبه ی صالح زاده زندان سنندج،  در مقاب
 سقز، نفر که در حمايت از محمود صالحی از شهرهای 200خطاب به 

 آمده به سنندج بوکان، اشنويه، مريوان، پاوه،رشت، کرج و تهران،
 :، اظهار داشت  بودند

 ما .. . فرقی با محمود ندارند،برای من ديگر فعالين کارگری و دانشجويان
نبايد در مقابل دستگيری هر فعال کارگری و يا هر فعال ديگری سکوت 

  .کنيم
  4/1/1387  -ا و فعالين کارگریشورای همکاری تشکل هبرگرفته از اطالعيه 

  

  

  گفتگوي  گزارشگران با ارژنگ  بامشاد ،
  فعال سياسي در باره مسائل ملی

  سالم و ممنون از پاسخ شما به گزارشگران
  ه خوانندگان سايت معرفي نمائيداگر امكان دارد  خودتان را ب: گزارشگران

من از . ان با سالم گرم به شما و خوانندگان سايت گزارشگر : بامشاد
    .هستم) راه کارگر(فعالين سازمان کارگران انقالبی ايران

وضعيت خلق هاي تحت ستم ايران را در حال حاضر چگونه  : گزارشگران
  ارزيابي ميكنيد؟

خلق های تحت ستم ايران در شرايط کنونی که رژيم اسالمی  :بامشاد
پيش سياست ماجراجوئی در خارج و سرکوب گسترده در داخل را در 

زيرا عالوه بر فشار و . گرفته است، زير شديدترين فشارها قرار دارند
ستم هميشگی، اکنون به بهانه ی محاصره کشور ار طرف آمريکا و 
تهديدات نظامی امپرياليستی از يک سو و تالش آمريکا برای تماس با 
سازمان ها و گروه های متعلق به خلق های تحت ستم از سوی ديگر، 

تازه ای در اختيار رژيم قرار داده تا هر نوع مبارزه ملی مردم بهانه های 
اين مناطق را با برچسب هم سوئی با آمريکا و اقدام عليه امنيت کشور به 

بی جهت نيست که در شرايط کنونی حتی فعاليت های .  شدت سرکوب کند
فرهنگی و علنی که تاکنون تا حدودی تحمل می شد نيز در زمره ی اقدام 

صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد . امنيت ملی تلقی می شودعليه 
روزنامه نگار بلوچ در زاهدان و يا دو تن از روزنامه نگاران کرد، گويای 

در سال گدشته شاهد گسترش سرکوب و اعدام ها در . اين مسئله است
خوزستان و بلوچستان بوده ايم که اين امر در راستای سياست سرکوب 

اگر  گسترش  سرکوب  .لق های تحت ستم  صورت می گيردهمه جانبه خ
توسط حکومت اسالمی جنبش  های ملی را تحت فشار شديد قرار می 
دهد، خطر به دام دسيسه های امپرياليستی افتادن سازمان ها و جريانات 
سياسی  مناطق ملی  نيز می تواند توان واقعی جنبش و اهداف آن را به 

 .شدت به کجراه برد
واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که سياست آمريکا در قبال ايران، اين 

اگر در دوران جنگ سرد، آمريکا برای . سياستی است بشدت خطرناک
مقابله با اتحاد جماهير شوروی از يک پارچگی ايران حمايت می کرد، 

برای مقابله با نقش ايران در . اکنون اوضاع به گونه ی ديگری است
ک گزينه جنگ و در هم شکستن قدرت جمهوری اسالمی و منطقه، اگر ي

روی کار آوردن يک رژيم گوش به فرمان  است، گزينه ی ديگر بر هم 
زدن يک پارچگی ايران و تبديل آن به کشورهای کوچک، ولی مطيع می 

اما جدا از دنبال کردن هر يک از اين گزينه ها، در شرايط کنونی .باشد
 کار گرفته است تا با تماس با سازمان ها و آمريکا تالش گسترده ای به

جريانات ملی، اقدامات ايذائی در مناطق ملی را سازمان دهد  تا از اين 
همين وضعيت . طريق يک جنگ اعالن نشده و به نيابت  گسترش يابد
هم به اين دليل که .شرايط برای مبارزات ملی را بشدت بغرنج کرده است

 خلق ها از يک سو بايد با دسيسه های مبارزان راه حق تعيين سرنوشت
امپرياليستی درگير شوند و از سوی ديگر با سرکوب خشن و لجام 

و هم زمان منافع ملی مردم و . گسيخته رژيم اسالمی روبرو گردند
خواست ها و نيازهايشان را در نظر گيرند و برای رسيدن به آن ها 

 .مبارزه کنند
قليت هاي قومي موجود است؟ يا آن آيا جنبشي بنام جنبش ا :گزارشگران

جه تا آنون در آذربايجان، خوزستان و بلوچستان و آردستان رخ داده 
 است حرآت هاي موردي بوده است؟

ما . آن چه در مناطق ملی وجود دارد حرکت های موردی نيست :بامشاد
ابن جنش های مردمی .در اين مناطق با جنبش های مردمی روبرو هستيم

جنبش . است های ملی گاه شکل آشکاری به خود می گيردبويژه حول خو
ها ی ملی در پاره ای از موارد سخنگويانی در هيئت احزاب و  سازمان 
. های ملی دارند  و خواست هايشان توسط اين جريانات بيان می شود

وقتی از جنبش خلق های تحت ستم سخن می گوئيم، نمی توانيم تنها 
نبايد فراموش کنيم که جنبش مردم . يموضعيت کنونی را در نظر بگير

همين وضعيت را . ترکمن بعد اتقالب تا چه حد گسترده و عمق يافته بود
جنبش ملی  در اين منظقه آن چنان گسترده و توده .  در کردستان ديده ايم

ای شده بود که سال ها طول کشيد تا سرکوبگران اسالمی بتوانند تسلط 
عمق نفرت خلق های تحت ستم از . کنندخود بر اين منطقه را تکميل  

حکومت اسالمی به حدی است که کوچکترين تکان سياسی باعث گسترش 
برای مقابله با همين وضعيت . جنبش های ملی در مناطق ملی خواهد شد

است که حکومت اسالمی با استقرار گسترده نيرو در مناطق ملی، خود را 
 .ستبرای سرکوب حرکت های مردمی آماده کرده ا

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 
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موانع رشد و اعتالي جنبش هاي ملي و قومي را چگونه :  گزارشگران
 ارزيابي ميكنيد؟

مهم ترين مانع رشد و اعتالی جنبش های ملی، سرکوب گسترده  :بامشاد
خلق های تحت ستم همواره از سوی . نظامی ـ امنيتی رژيم اسالمی است

رشرايط  اين سرکوب د. دولت های مرکزی با سرکوب  روبرو بوده اند
حاکميت استبداد تشيع  که با ديگر مذاهب  هم سر ستيز دارد، به شدت 

از آن که جا بخشی از خلق های تحت ستم ايران سنی . تشديد شده است
مذهب هستند، دولت اسالمی عالوه بر فشار سياسی و نظامی، فشار 

ترور مولوی های سنی در . مذهبی را نيز در اين مناطق تشديد می کند
ستان  و يا فشار بر روحانيون اهل سنت در کردستان نمونه هائی از بلوچ

وجود سرکوب نهادی شده، زمينه ی حرکت  و . اين شکل سرکوب هستند
. تالش برای سازمانيابی توده ای را با مشکالت جدی روبرو می سازد

عامل ديگری که مانع رشد و اعتالی جنبش های ملی می شود، تالشی 
ن خارجی برای تأثيرگذاری بر بخش های سازمانياته است که  سلطه گرا

اين امر هم باعث توهم پراکنی در ميان . جنبش های ملی انحام می دهند
مردم مناطق ملی می شود و هم بهانه ی خوبی به دست سرکوبگران 

عالوه بر . اسالمی برای سرکوب خواست ها و حرکت های ملی می دهد
 مجموعه ی ديگر عواملی نيز اشاره کرد اين دو پارامتر مهم، می توان به

که  مانع رشد و اعتالی جنبش مردم در سراسر کشور می شود و اين 
عوامل در مورد خلق های تحت ستم به عنوان عضوی از جامعه ايران نيز 

  .صادق است
آيا وجه غالب مبارزاتي اقليت هاي قومي ، ناسيوناليستي و  :گزارشگران

 يا در راستاي خواست هاي تا آنون پايمال شده جدائي طلبانه بوده است و
  حقوق دمكراتيك و اساسي؟

واقعيت اين است که مبارزات ملی خلق های تحت ستم ايران  :بامشاد
ممکن است اين جا و آن جا پاره . تاکنون شکل جدائی طلبانه نداشته است

ای گروه های کوچک غير مؤثر در جنبش های ملی گاه شعار و تمايل 
. طلبانه بروز داده باشند، اما اين نمونه های محدود،استثنا استجدائی 

بطور مثال تاکنون هيچ يک از احزاب و سازمان های  کرد، آذری، عرب، 
بلوج يا ترکمن شعار جدائی طلبانه نداده اند و چون دولت های مرکزی چه 
در زمان سلطنت و چه در دوران واليت مدام با اتهام جدائی طلبی جنبش 

 ملی را سرکوب کرده اند سازمان های وابسته به جنبش های ملی های
مدام مجبور شده اند بر اين نکته تأکيد کنند که  تمايالت جدائی طلبانه 

واقعيت هم اين است که زندگی مشترک خلق ها در ايران آن چنان .ندارند
. به هم تنيده شده است که زمينه ی تمايالت جدائی طلبانه وجود ندارد

 سرکوب دولت  مرکزی فشار زيادی بر خلق های زير ستم وارد گرچه
همين . آورده و می آورد اما مناسبات ميان مردم از جنس ديگری است

همزيستی مسالمت آميز ميان مردمان مناطق مختلف و مراودات تنگاتنگ 
در بسياری از زمينه ها باعث مستحکم شدن علقه  ها و پيوندهای انسانی 

بطور مثال مگر می توان تهران ، شهری چند . ستگرانقدری شده ا
ميليونی را بدون حضور گسترده آذری های در تمامی ارکان زندگی آن 
تصور کرد؟  يا شهری چون زاهدان را بدون حضور غيربلوچ های تصور 

  کرد؟
در اين جا نيز بايد بر اين نکته تأکيد کنم که با سياست هايی که امپرياليسم 

 دارد، خطر تحريک تمايالت جدائی طلبانه را نبايد از نظر آمريکا در منطقه
واقعيت اين است که دولت آمريکا، چه در مورد عراق، چه در . دور داشت

مورد افغانستان، چه در مورد پاکستان و هم چنين در مورد ايران، طرح 
در اين طرح ها گاه تجزيه اين کشورها و ايجاد . های دور و درازی دارد

. وچک و درگير با يک ديگر نيز مورد بررسی قرار می گيردکشورهای ک
اگر شرايط برای تحقق اين طرح های شوم فراهم شود، آنگاه در مناطق 

  .ملی با وضعيت جديد و به شدت خطرناکی روبرو خواهيم بود
آيا در مبارزات ملت هاي تحت ستم ايران آدام يك از خواست :گزارشگران

   است؟هاي زير بيشتر زمينه داشته
يا زندگي در ايراني ، حق تعيين سرنوشت بدست خويش، خودمختاري

  فدراتيو؟
قبل از هر چيز بايد يادآوری کنم که سه خواستی که شما مطرح  :بامشاد

حق تعيين سرنوشت  . می کنيد وجوه يا نما های يک خواست واحد هستند
ًال از مث. با خواست خود مختاری يا با خواست فدراليسم مباينتی ندارد

که بگذريم ، فدراليسم عمًال ) که  اهميت زيادی ندارند ( جزئيات حقوقی 
يا خواست . جز پذيرش خود مختاری های منطقه ای چيز ديگری نيست

حق تعيين سرنوشت بيان عمومی تری است که می تواند شکل خود 
بنابراين . مختاری يا فدراتيو به خود بگيرد يا حتی حق جدايی را بيان کند

، بهترين و روشن ترين بيان برای حق ملی همان حق تعيين سرنوشت 
اگر واقعًا دموکراسی می خواهيم و اگر واقعًا خواهان اتحاد . است

دموکراتيک و داوطلبانه مليت های ايران هستيم ، بايد از فرمول عمومی حق 
 دفاع از اين. تعيين سرنوشت مليت ها و از جمله حق جدايی آن ها دفاع کنيم

برخالف تصور واهی که از طرف ناسيونايست های  ايرانی دامن زده ( فرمول 
بگذاريد همان مثال معروف را بزنم . به معنای دفاع از جدايی نيست) می شود 

جدايی مليت های . که دفاع از حق طالق به معنای  دفاع  از طالق نيست
 خونباری خواهد ايرانی از هم ديگر ، به احتمال قريب به يقين مصيبت بسيار

اما راه جلوگيری از اين مصيبت اين نيست که واقعيت چند مليتی بودن . بود
بر عکس بهترين و کم . ايران و حق برابر همه اين مليت ها را انکار کنيم

هزينه ترين راه مقابله با آن مصيبت احتمالی تأکيد روشن روی همين حق 
نه های شوينيستی را از دست تنها از اين طريق است که می توان  بها. است

اگر همه مليت های ايران از حقوق برابر برخوردار . سرکوب گران گرفت
باشند ، مسلمًا جدايی طلبان و ناسيوناليست های قومی در  انزوا قرار خواهند 
گرفت و بستر مناسبی برای ايجاد يک دموکراسی پايدار که حتمًا بايد بر اتحاد 

    .کشور باشد ، به وجود خواهد آمدداوطلبانه همه مليت های 
از اين مالحظات که بگذريم ، بايد بگويم که مردم مناطق ملی همواره خواهان 
رفع تبعيض در زمينه های مختلف، در مورد زبان مادری؛ درمورد مسائل 

برای رفع اين تبعيضات ، مبارزه . فرهنگی؛ مسائل اقتصادی و اداری  بوده اند
اين . ملی همواره روی خودمحتاری دور می زده استو خواست مردم مناطق 

اما همين خواست ملی .شعار سال ها شعار احراب کرد و بلوچ بوده است 
در شرايط . همواره با سرکوب شديد و با اتهام تجزيه طلبی روبرو شده است

کنونی که تحوالت جهانی شکل ديگری به خود گرفته است و بويژه پس از 
ق و قانون اساسی جديد آن، شعار زندگی در کشوری تحوالت جديد در عرا

زيرا تجارب جهانی نيز . فدارتيو به تدريج به شعاری محوری تبديل می شود
نشان داده است که شکل فدراتيو حکومتی برای کشورهای چند مليتی، راه حل 

راه حلی که در آن تمامی خلق ها می توانند به شکلی . عاقالنه تری است
 کنار هم ديگر زندگی کنند و بصورت مشترک از توانائی و داوطلبانه در

امکانات هر يک از خلق ها برای رشد و گسترش خود و ديگر خلق ها بهره 
وقتی صحبت از اتحاد داوطبانه به ميان می آيد طبعأ اين امر در . گيرند

هر خلقی به رسميت " حق تعيين سرنوشت" شرايطی می تواند تحقق يابد که 
اين آن چيزی است که از طرف دولت مرکزی و وابستگانشان .  دشناخته شو

تمايالت عظمت " دفاع از تماميت ارضی" و تمامی آن هائی که زير شعار 
طلبانه و سرکوبگرانه و گاه شوونيستی خود را پنهان می کنند؛ به تجزيه 

  .طلبی تعبيير می شود
اين مناطق تا چه بنظر شما نيروهاي فعال براي خودمختاري در  :گزارشگران

  حد متفاوتند و گرايش غالب آن ها آدام  است؟
 نيروهای فعال در مناطق ملی را هم اکنون عمدتأ در کردستان و  :بامشاد

در . وضعيت آذربايجان خود ويژه است. بلوچستان و خوزستان می توان ديد
کردستان با احزاب و سازمان های قوام يافته ای روبرو هستيم که سال ها 

در ميان سازمان . رای خواست های ملی خلق کرد مبارزه کرده و می کنندب
های مختلف می توان از گرايشات سوسياليستی تا گرايشات بورژوائی سراغ 

هر چند مبارزه برای خواست های ملی در الويت های فعاليت های اين . گرفت
 به خلق جريانات قرار دارد اما تحوالت ميان سازمان ها و جريانات وابسته

. کرد تنها با شعار خودمختاری و يا تکيه بر ديگر خواست ها تعريف نمی شود
در شرايط کنونی با حضور فعال آمريکا در منطقه و سياستی که در عراق در 
پيش گرفته است و تحوالت کردستان عراق، مسائل بسياری در ميان سازمان 

 و مرزهای  سابق ميان ها و احزاب  کردستانی ايران بوجود آمده است که خط
  .اين جريانات را نمی توان با معيارهای قديمی گز کرد

در ميان جريانات و سازمان . در مورد بلوچستان وضعيت شکل ديگری دارد
اما با توجه به . های خلق بلوچ نيز می توان گرايشات گوناگون را سراغ گرفت

الی وجود دارد؛ نمی نقشی که هنوز پيوندهای قبيله ای بويژه در بلوچستان شم
توان سازمان ها و جريانات خلق بلوچ را با همان معيارهايی مورد بررسی 

اين پيوندهای . قرار داد که در کردستان می توان به تحليل آن ها نشست
عشيرتی گاه می تواند معيارهای طبقاتی را تحت الشعاع قرار دهد و مانع از 

نامه های مشخص طبقاتی شکل گيری سازمان ها و جريانات دارای بر
نکته ديگری را که بايد در مورد جريانات سياسی در بلوچستان در نظر .شود

گرفت، تالش هايی است که دولت آمريکا برای تأثيرگذاری بر روند مبارزات 
اين امر می تواند سمت و سوی . ملی مردم بلوچ وبه کجراه کشاندن آن دارد

  .بسياری از جريانات را عوض کند
ليل همين وضعيت به شدت بغرنج جديد يعنی تشديد سرکوب از سوی به د

امپرياليستی  جمهوری اسالمی و تدارک گسترده در اين رابطه و دسيسه های
بويژه در مناطق ملی، تعريف جايگاه سازمان ها  و جريانات ملی تا حد زيادی 
 بستگی به مرزبندی های روشن آن ها با اين دو دشمن غدار خلق های تحت

  .ستم ايران دارد
وجه اشتراك و افتراق خلق بلوچ و آذربايجان در چيست؟ ريشه  :گزارشگران

هاي آن در آجاست؟ و نقش ناسيوناليسم قومي و مذهبي در اين مناطق تا چه 
  حد آينده دارد؟

واقعيت اين است که اگر از جنبه ی فشارهای ملی بگذريم در ديگر  :بامشاد
. زيادی ميان بلوچستان و آذربايجان يافتزمينه ها نمی توان شباهت 
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آذربايجان و مردم آذری به دليل نقش و اهميتی که در اقتصاد کشور و در 
بسياری از عرصه های سياسی و اجتماعی دارند، از جايگاه ويژه ای 

. اقتصاد ايران بدون اقتصاد قدرتمند آذربايجان قابل تصور نيست. برخوردارند
 کشور با اقتصاد آذربايجان و بويژه نقش سرمايه های در هم تنيده گی اقتصاد

آذری ها در کل اقتصاد آنچنان است که نمی توان اقتصاد ايران را بدون 
از نظر . سرمايه های آذری ها و اقتصاد آذربايجان مورد بررسی قرار داد

سياسی نيز آذربايجان در عرصه سياست کلی کشور همواره جايگاه  ويژه ای 
فراموش نکنيم که تبريز سال های سال در گذشته وليعهد نشين . داشته  است

از زاويه . بوده است و قرن ها آذری ها بر کل ايران حکومت کرده اند
مبارزاتی نيز نبايد فراموش کنيم که جنبش مردم آذربايجان همواره يکی از 

نقش آذربايجان . ستون های اصلی مبارزه برای دمکراسی در ايران بوده است
ر جنبش مشروطيت و در طول ده های اخير، امری نيست که بتوان از کنار د

توجه به ترکيب جمعيتی تهران بزرگ نيز خود نشان دهنده اين در . آن گذشت
جمعيت چند ميليونی آذری . هم تنيده گی سياسی، اقتصادی و اجتماعی است

ين در ا. های ساکن تهران وضعيت ويژه ای برای اين شهر بوجود آورده است
هم تنيده گی همه جانبه خود باعث می شود که تمايالت ملی گرايانه و يا جنبه 

  .های افراطی گرايانه ی آن جلوه برجسته ای نداشته باشد
بلوچستان از استان های فقير . وضعيت در بلوچستان به گونه ی ديگری است

 کشور است که برای رشد اقتصاد آن نيز تالش موثری از سوی دولت های
در بافت اقتصادی آن عليرغم رشد شتابان در . مرکزی صورت نگرفته است

چند دهه ی اخير هنوز بقايای سيستم عشيرتی وجود دارد که با خود تبعات 
نقش مردم بلوچ در . گسترده اجتماعی و فرهنگی را به دنبال آورده است

ر می اقتصاد استان هر چند روز به روز به دليل تالش گسترده مردم ، بيشت
شود اما اين نقش  هنوز نتوانسته است جايگاه ويژه ای در اقتصاد کل کشور 

به دليل ضعف سرمايه محلی و عدم کمک رسانی کافی دولتی، . بازی کند
عقب نگه داشته . بسياری از ظرفيت های رشد اقتصادی بالاستفاده مانده است

ان زمينه برای شدن استان و برخورد امنيتی ـ نظامی با مشکالت متعدد است
با اين حال و عليرغم . اقدامات افراطی و مسلحانه را نيز گسترش داده است

اين وضعيت در ميان مردم بلوچ نيز گرايشات تجزيه طلبانه جايگاه مهمی 
عالوه بر همه اين ها ، بلوچ های ما سنی مذهب اند و اين در زير . ندارد 

و  عموم  مليت های ( ا سلطه جمهوری اسالمی تبيض مضاعفی را بر آن ه
از نظر اداری نيز وضعيت بلوچستان، شکل ويژه . تحميل می کند) سنی مذهب 

در زمان سلطنت، برای باال بردن کنترل بر استان، پست های کليدی . ای دارد
به بيرجندی ها داده شده بود که از حمايت اميراسداهللا اعلم برخوردار بودند و 

و در حکومت اسالمی .  استان را پيش می بردنداز اين طريق تسلط اداری بر
و بويژه در دوره اخير، اين سيستانی ها هستند که بر اهرم های اداری تسلط 
دارند و از اين طريق هدف های دولت مرکزی اسالمی را به پيش می 

امری که به دليل رقابت هميشگی دو بخش استان يعنی بلوچستان و .برند
نکته ديگری . ای را در استان بوجود آورده استسيستان، تنش های گسترده 

که در مورد بلوچستان بايد در نظر گرفت، جايگاه استراتژيک آن است که هم 
از . در هم مرزی با پاکستان و افغانستان و هم در کناره دريای عمان قرار دارد

اين روست که اين استان در استراتژی تخريب گرايانه و سلطه جويانه 
ی جايگاه ويژه ای پيدا می کند و خطرات گسترده ای با خود به امپرياليست

  .دنبال خواهد داشت
شما خود چه راه حلي براي حل مسئله ملي در ايران در نظر  : گزارشگران

 داريد؟
وقتی به اين . واقعيت اين است که ايران کشوری چندمليتی است : بامشاد

انی برای تمامی مردم واقعيت توجه کنيم برای سازماندهی يک زندگی انس
کشور يعنی خلق های ساکن ايران، می بايست در گام اول ويژه گی های 

بدون در نظر گرفتن اين . موجود در عرصه های گوناگون را در نظر گرفت
ويژه گی ها  نمی توان از همزيستی مسالمت آميز ميان خلق های کشور سخن 

ه ای به خود  بگيرد و برای اين که همزيستی مسالمت آميز شکل پاي. گفت
همه بطور يکسان خود را در سرنوشت کشور سهيم بدانند بايد اتحادی 

اتحاد داوطلبانه در صورتی امکان . داوطلبانه ميان خلق های کشور بوجود آيد
پذيرخواهد بود که خلق های کشور بتوانند از حق تعيين سرنوشت خود 

ه شدن حق تعيين سرنوشت و تنها در سايه به رسميت شناخت. برخوردار باشند
تالش برای ايجاد اتحادی داوطلبانه می توان به تمايالت و خواست تمامی مردم 

چنين هدفی را می توان در سيستم حکومتی فدارتيو به بهترين . کشور رسيد
در چنين سيستمی هم حقوق ملی خلق های ساکن کشور به . شکلی متحقق کرد

چهارچوب اتحاد داوطلبانه در کشوری بهترين نحو تأمين خواهد شد و هم 
تنها با تأکيد بر حق تعيين سرنوشت تمامی خلق های . واحد تحقق خواهد يافت

ساکن ايران و دفاع قاطعانه از اتحاد داوطلبانه آن ها در چهارچوب ايران و 
دفاع از يک دمکراسی پايدار و توده ای  می توان هم با سرکوب گری های 

 دينی اسالمی مقابله کرد و هم دسيسه های امپرياليستی لحام گسيخته استبداد
  .را در هم شکست

  .باز هم سپاس آه در اين گفتگو با ما شرآت داشتيد : گزارشگران

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

 در که ارتش امريکا و متحدانش کشور عراق را اشغال پنج سال قبل
 ما " مقاله ای منتشر کرد، تحت عنوان محمد رضا شالگونی.ر نمودند،

  نکات اساسی آن همچنان برجستهاز آنجا  "بر سر دو راهى نيستيم
 . جلب مينمايم نظر شما را به آن است،و آموزنده

 .ما بر سر دو راهى نيستيم
  محمد رضا شالگونى

 
هر چه سنگربندى هاى مدنى مردم براى خواست هاى بى 

اثر گذارى پيکار ضد استبدادى واسطه شان گسترده تر شود و
برآمده از اين سنگر بندى هاى مستقل؛ مشهودتر گردد؛ دخيل 
بستن به کرامات نجات دهندگان داخلى و خارجى بى اعتبارتر 

   .خواهد شد
  

از زمانى که معلوم شد حکومت آمريکا مّصمم است به هر قيمتى که 
که جمهورى شده رژيم صدام را براندازد؛ به راحتى مى شد دريافت 
و اکنون که . اسالمى بعد از صدام نمى تواند همانى باشد که قبٌال بود

ارتش آمريکا در عراق مستقر شده است و حکومت بوش هم چنان 
تاکيد مى کند که اوًال به اين زودى ها قصد بيرون رفتن از عراق را 
ندارد و ثانيًا نمد مالى جمهورى اسالمى را يکى از اولويت هاى 

اش مى نگرد؛ لرزه در ارکان جمهورى اسالمى چنان است که اصلى 
مثًال خامنه اى در نخستين . رهبران رژيم به هذيان گويى افتاده اند

اظهار نظر رسمى اش بعد از سقوط صدام؛ با لحن فيلسوفانه اى به 
در هر : "بى طرفى مردم عراق در جنگ اشاره مى کند و مى گويد

ئوالن فاصله بيفتد؛ مسأله به همين کشورى بين ملت؛ مديران و مس
انگار نه انگار که خودش دقيقٌا همان کسى است ". گونه خواهد بود

يا هاشمى رفسنجانى . که مردم ايران از دست اش به جان آمده اند
که مترنيخ نظام محسوب مى شود؛ پيشنهاد مى کند که بر قرارى 

يا محسن . رابطه ديپلماتيک با آمريکا به رفراندوم گذاشته شود
که قاعدتٌا مشغله اصلى اش (رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت 

ُکرى مى خواند که اگر آمريکا به سوريه ) باشد" مصلحت نظام"بايد
به نظر مى رسد رهبران ! حمله کند با ايران طرف خواهد شد

جمهورى اسالمى مانند صدام حسين محکوم اند تا آخرين لحظه هاى 
  . ن گويى ها را ادامه بدهندموجوديت رژيم اين هذيا

اّما مشکل اصلى کشور ما اين نيست که در معرض دست اندازى 
که همه بدبختى هاى مان _ آمريکا قرار گرفته است؛ مسأله اصلى ما

اين است که گرفتار حکومتى هستيم که ادامه _ از آن ناشى مى شود
. موجوديت اش بزرگ ترين تهديد عليه موجوديت کشور ماست

 بعد از يک ربع قرن تجربه جمهورى اسالمي؛ بزرگ ترين اکنون
شانس ما اين است که اکثريت خردکننده مردم ايران ادامه موجوديت 
اين رژيم را تحّمل ناپذير مى يابند و بنابراين شرايطى بوجود آمده 
است که بتوانند آن را به زير بکشند و با تکيه بر آگاهى و تجربيات 

ولى درعين . ؛ نظامى دموکراتيک بر پا کنندخودشان) منفى و مثبت(
حال؛ خطر بى واسطه اى که ما را تهديد مى کند اين است که جنبش 
آزاديخواهى مردم ايران هنوز با نيروى نفى پيش مى رود يعنى 

بيش از آن که بدانند چه مى خواهند؛ _ در مقياس توده اى_ ايرانيان
اين نيروى نفى الزمه ترديدى نيست که . مى دانند چه نمى خواهند

حياتى شکل گيرى اراده عمومى معطوف به آزادى است؛ ولى براى 
و اگر متناسب . رسيدن به آزادى و تأسيس دموکراسى کافى نيست

با آن؛ يک نيروى اثباتى کافى براى تأسيس دموکراسى پا نگيرد؛ 
رهايى از چنگ استبداد حاکم خود مى تواند مقدمه شکل گيرى 

 درست از 1357همان طور که در انقالب . ى باشداستبداد ديگر
طريق براندازى استبداد پهلوى بود که به جهنم جمهورى اسالمى 

چيزى که ادامه موجوديت جمهورى اسالمى را در اين . پرتاب شديم
دوره به طور ويژه خطرناک تر مى سازد اين است که نفرت از آن 

رده تر وعميق تر از در ميان اکثريت عظيم مردم ايران آشکارا گست
بنابراين بخش . آگاهى و اراده توده اى معطوف به دموکراسى است

قابل توجهى از مردم ايران؛ مى توانند به هر نيرويى که راه گريزى 
خطر . از جهنم جمهورى اسالمى به روى شان بگشايد؛ پناه ببرند

 . آمريکا از اين جاست
ه در آن اسالم گرايى يک ربع قرن پيش ايران نخستين کشورى بود ک

و اکنون . ضد آمريکايى با تکيه بر جنبش توده اى به قدرت رسيد
است " دنياى اسالم" ايران يکى از نمونه هاى نادر در به اصطالح
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که اکثريت مردم آن به نحو ساده لوحانه اى نسبت به آمريکا خوش 
 ساله 24اين چرخش کامل محصول حاکميت . بينى نشان مى دهند

.  اسالمى است و نمودارى از ورشکستگى ايدئولوژيک آنجمهورى
به عبارت ديگر؛ مردم ايران اکنون آمريکا را از طريق جمهورى 

و در نتيجه بيزارى از جمهورى اسالمي؛ . اسالمى شناسائى مى کنند
و اين . دشمنان آن را دوست و دوستان آن را دشمن خود مى دانند

 مردم ايران است در مرحله يکى از تناقض هاى جنبش آزاديخواهى
کنونى که اگر به موقع حل نشود پى آمدهاى بسيار خطرناکى خواهد 

 . داشت
الزم مى دانم يک بار ديگر تاکيد کنم که بى زارى مردم از کائنات 
جمهورى اسالمى نه تنها چيز بدى نيست؛ بلکه تنها صخره اميدى 

ر کشور ما است که بدون ايستادن روى آن هيچ چيز پيشرويى را د
اين بى زارى محصول بى واسطه تجربه . نمى توان بوجود آورد

اّما خوش . مردم از جهنمى است که يک ربع قرن آن را زيسته اند
و مخصوصًا به هر چه مخالف " جمهورى اسالمى_ نه "بينى به 

جمهورى اسالمي؛ با آن فرق دارد؛ اين خوش بينى محصول شناخت 
اطفه منفى نسبت به جمهورى تجربه نيست؛ محصول جنبى ع

به عبارت ديگر؛ محصول يک شناخت عاطفى . اسالمى است
شناخت عاطفى معکوس هر چند پديده قانون مندى . معکوس است

است که در همه جنبش هاى ضد استبدادى نقش پر رنگى ايفاء مى 
  . کند؛ ولى شناخت قابل اتّکايى نيست

د استبدادي؛ جنبش باالخره فراموش نبايد نکنيم که هر جنبش ض
قربانيان يک نظام استبدادى است که درست به دليل گرفتارى در 
چنگال استبداد؛ در دست يابى به داورى متوازن با محدوديت هايى 

م داورى واقعى روبرو هستند و معموًال در باره مخالفان استبداد حاک
 . خوش بينانه اى دارند

آمريکا يک خطر واقعى ترديدى نيست که . برگرديم به خطر آمريکا
است؛ نه صرفًا به دليل استقرار نيروهاى نظامى اش درحساس ترين 
مرزهاى کشور ما و طرح هاى اعالم شده اش براى کشور ما و کل 
منطقه خاور ميانه؛ بلکه بيش از همه به دليل خوش بينى ساده 

اّما همان طور . لوحانه بخش بزرگى ازجمعيت کشور ما نسبت به آن
ره کردم؛ اين خوش بينى محصول جنبى بى زارى از که اشا

جمهورى اسالمى است و پديده اى است قانون مند که مقابله با آن 
تا . تنها با بحث و يادآورى جنايات امپرياليسم آمريکا ممکن نيست

جمهورى اسالمى پا برجاست و تا موضع خصمانه آمريکا نسبت به 
. ا ادامه خواهد يافتآن ادامه دارد؛ اين خوش بينى به آمريک

بنابراين تا حد بداهت روشن است که مقابله با خطر آمريکا در 
امتداد پيکار موثر عليه جمهورى اسالمى قرار دارد و بدون آن 

فراموش نبايد کرد که بزرگ ترين . معنايى نمى تواند داشته باشد
قدرت دفاعى هر کشورى در مقابل خطر خارجي؛ مخصوصًا در 

اگر اکنون کشور ما در مقابل خطر .  مردم آن استدنياى امروز؛
آمريکا بى دفاع است؛ دليل اش اين است که بخش بزرگى از مردم 
ايران اين خطر را نمى بيينند و شايد حتى مداخله احتمالى آمريکا را 

اينها از طريق مشاهده اثر گذارى پيکار ضد . نجات بخش مى دانند
نبش هاى توده اى مستقل استبدادى و کشف ظرفيت هاى عظيم ج

مردم در بستر اين پيکار است که مى توانند از اين توّهم يا نقطه 
 خواست هر چه سنگر بندى هاى مدنى مردم براى. کور بيرون بيايند

هاى بى واسطه شان کسترده تر شود و اثر گذارى پيکار ضد 
استبدادى بر آمده از اين سنگر بندى هاى مستقل؛ مشهودتر گردد؛ 

ل بستن به کرامات نجات دهندگان داخلى و خارجى بى اعتبارتر دخي
خواهد شد و شمار هر چه بيشترى از مردم در خواهند يافت که 
خطر نجات دهندگان کمتر از سرکوب کنندگان نيست و نجات دهنده 
. امروزى به سرعت مى تواند به سرکوب کننده بعدى تبديل شود

و به زانو در آمدگان مى توانند درماندگان  مگر نه اين است که تنها
به نجات دهنده دخيل ببندند؟ ايران فقط و فقط از طريق قدرت مند 
شدن مردم آن مى تواند در مقابل خطر خارجى و از جمله آمريکا 

آخر چگونه ممکن است مردمى که حق حاکميت . قابل دفاع باشد
ى شان به صورت کامًال صريح و تئوريک در قانون اساسى حاکم نف

) يعنى نه به صورت خيالى(شده است؛ بتوانند به نحوى با معنا 
 تشديد فشار شان در مقابل خطر خارجى دفاع کنند؟"حاکميت ملى"از

آمريکا بر جمهورى اسالمى و حتى رويا رويى احتمالى آنها؛ ما را 
  .بر سر دو راهى قرار نمى دهد

  
  

  
اد حاکم براى رسيدن به دموکراسى ما ناگزيريم هم با استبد

در بيفتيم و هم با هر نوع سلطه مستقيم و غير مستقيم 
  .خارجى

  
 چنين مبارزه اي؛ عليرغم همه پيچ و تاب هاى عملى احتمالى اش؛ 
به لحاظ سياسى مبارزه واحدى است که پويايى اش از نيازها و 

  . خواست هاى خود مردم بر مى خيزد
 راهى مى بينند؛ چه حال ببينيم آنهايى که مردم ايران را بر سر دو

مى گويند؟ ناگفته روشن است که هم مدافعان جمهورى اسالمى و 
هم دخيل بستگان به نقش نجات بخش آمريکا؛ هر دو؛ ما را بر سر 

هم " عاقلى"بعالوه؛ آدم ها و جريان هاى. دو راهى قرار مى دهند
وجود دارند که هر چند نه رژيمى هستند و نه وابسته به آمريکا؛ 

عتقدند که درگيرى هم زمان در دو جبهه شرط عقل نيست و ولى م
واقع بينى حکم مى کند که در صورت حاد شدن رويا رويى جمهورى 

چسباندن . اسالمى و آمريکا؛ با يکى از اين دو متحد شويم
ها به رژيم يا به آمريکا البته گمراه کننده و نادرست " عاقل"اين
ا در جا انداختن منطق اّما حقيقت اين است که نقش آنه. است

در هر حال؛ طرفداران منطق . دوراهى واقعًا تعيين کننده است
  : دوراهي؛ در نهايت به دو اردوى اصلى تقسيم مى شوند

اردوى ائتالف با جمهورى اسالمى براى مقابله با خطر آمريکا؛ و 
. اردوى ائتالف با آمريکا براى رهايى از استبداد جمهورى اسالمى

و؛ عليرغم تقابل آشکار شان؛ منطق واحدى را تبليغ مى اين دو ارد
هر دو مى کوشند نشان بدهند که مردم بدون پيوستن به قطب . کنند

مورد نظر آنها بازنده خواهند بود؛ هر دو ما را در دو راهى انتخاب 
 مقابل استبداد يا تن دادن به سلطه امپرياليسم مى ميان زانو زدن در

  . اين انتخاب گريزى نيستبينند و مى گويند از 
از خامنه اى و رفسنجانى گرفته تا خاتمى و (حرف هاى رژيمى ها

را که مخصوصًا بعد از حمله آمريکا به ") مشارکتى ها"کروبى و
عراق؛ همه براى مقابله با تهديدهاى آمريکا؛ ورد وحدت مى 

ه زيرا همه با آنها آشنا هستند و همه ب. خوانند؛ عمدًا کنار مى گذارم
 . نسبت به آنها بى اعتناء

زيرا . به تبليغات وابستگان مستقيم به آمريکا نيز فعًال نمى پردازم
فقط . ُدم خروس وابستگى شان از اعتبار استدالل هاى شان مى کاهد

به دو نمونه از نظرات آنهايى اشاره مى کنم که با جريان هاى علنى 
 پيوندهاى تاريخى مخالف رژيم در داخل کشور مرتبط اند و به خاطر

شان با حکومتى ها؛ از سرکوب خشن تا حدى در امان اند و راحت 
 . وزيسيون مى توانند نظر بدهندتر از جريان هاى ديگر اپ

که (  تفر از فعاالن سياسى170نمونه اول بيانيه اى است که حدود 
 فروردين 21در ) هستند" مذهبى ها_ ملى"غالب شان از طيف 

بيانيه نيروهاى سياسى ايران پيرامون "با عنوانمنتشر کرده اند؛ 
اينها با اشاره به حمله آمريکا و انگليس به عراق ". تحوالت منطقه

ى منطقه؛ ابراز "براى نقض حاکميت ملت ها" و برنامه هاى آنها 
" جمهورى اسالمى" تصميم گيرندگان اصلى"اميدوارى مى کنند که 

زمينه وحدت کليه ......براى مقابله با تهديدهاى جدى خارجى
را " الزامات هم بستگى و وحدت ملى"و. را فراهم بياورند" نيروها

در اين مى بينند که همه زندانيان سياسى آزاد شوند؛ روزنامه ها و 
اند ؛ اجازه انتشار "بدون تشکيل دادگاه توقيف شده"نشرياتى که 

فراهم " اجراى کامل قانون اساسى "داشته باشند؛ زمينه الزم براى 
بيايد؛ به نظارت استصوابى بر انتخابات پايان داداه شود؛ و مطالبات 

به . بر آورده شود" از طريق مجلس و دولت منتخب مردم"ملت 
عبارت ديگر؛ نويسندگان اين بيانيه؛ ضرورت اتحاد با همين رژيمى 
را مطرح مى کنند که مردم از دست اش به جان آمده اند؛ ضرورت 

آن؛ يعنى دستگاه واليت با تمام "  گيرندگان اصلىتصميم"اتحاد با 
و براى جوش دادن اين اتحاد؛ به . سپاه و نهاد و جهاداش را

توصيه مى کنند که اندکى سرکوب ها را " تصميم گيرندگان اصلى"
فضاى مناسب و مساعد براى ايجاد وحدت و انسجام "تعديل کنند تا 

هديدهاى خارجى مصونيت ملى فراهم کردد و جامعه ايران در برابر ت
" تصميم گيرندگان اصلى"اّما به تجربه مى دانيم که ارزيابى ". يابد

از اوضاع به مراتب دقيق تر از خيال بافى هاى امضاء کنندگان اين 
آنها بهتر مى دانند که هر گونه تعديل سرکوب؛ فرمان . بيانيه است

 با تمام دستگاه واليت( آنها. روايى شان را ناممکن خواهد ساخت
 بهتر مى دانند که کنار آمدن با آمريکا به  )سپاه و نهاد و جهاداش
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مراتب راحت تر است تا متقاعد کردن مردم ايران به گردن گداشتن 
آنها اين خواهد بود که به " تصميم"بنابراين. به جمهورى اسالمى

و از همين االن . بهانه مقابله با خطر آمريکا؛ سرکوب را تشديد کنند
 .  توان ديد که اين کار را آغاز کرده اندمى

نمونه دوم را مى توان در ميان نوشته ها و گفته هاى کسانى ديد که 
بر خالف امضاء کنندگان بيانيه اتحاد در مقابل خطر آمريکا؛ مدخله 

از ميان اينها اخيرًا دو نفر با . آمريکا را نجات بخش مى بينند
آمريکا برخاسته اند؛ مرتضى جسارت و وقاحت بيشترى به دفاع از 

بوده اند " امام راحل"مرديها و نيما راشدان؛ که هر دو شيفته گان 
و هر دو در بساط خاتمى سينه مى زده اند و اکنون به جاى خميني؛ 

راشدان در هفته دوم . چهره نورانى جرج بوش را در ماه مى بينند
ير؛ از ديد کارشناسان نظامي؛ دو جنگ اخ:" جنگ عراق نوشت

يعنى عمليات سقوط طالبان و آزاد سازى عراق؛ کم هزينه ترين 
عمليات نظامى تاريخ جهان به لحاظ تلفات غير نظامى ؛ ارزيابى 

و با وجدانى بسيار آرام و حتى با ذوق زدگى حيرت ". شده اند
انگيزى ياد آورى کرد که رقم کشته شدگان غير نظامى عراقى تا 

 13ادى است که در روز سيزده بدر و تقريبًا نصف شمار افر"کنون
روز گدشته در کشور ايران بر اثر تصادفات رانندگى جان باخته 

کارشناسان "اکنون که پنج هفته بعد از شروع حمله به عراق؛ ". اند
مورد اعتماد نيما راشدان؛ پرونده جنگ را مختومه اعالم " نظامى

بيمارستان هاى همه . کرده اند؛ مردم عراق نه برق دارند و نه آب
مردم بصره در کنار پرآب . آن به مرده شور خانه تبديل شده اند

ترين رودخانه خاور ميانه؛ به جيره آب آشاميدنى ارسالى از کويت 
تقريبًا همه زير ساخت هاى مدرن عراق متالشى . چشم دوخته اند

بزرگ ترين گنجينه تاريخ طوالنى اين کهن ترين گهواره . شده است
کارشناسان "و بدتر از همه؛. انى به يغما رفته استتمدن انس

 عراق مورد اعتماد نيما راشدان ترتيبى داده اند که مردم" نظامى
خود را در چهره تحقير انگيز غارت کنندگان موزه ها و بيمارستان 
ها تماشا کنند؛ تحقيرى که حتى در غارت بغداد بدست قشون 

جهت اطالع نيما راشدان ها ياد آورى . ُهالکوخان هم ديده نشده بود
آن چناني؛ شمار کشته " ديد کارشناسان نظامى"مى کنم که از 

 نيز خيلى باال نبود؛ 1991وزهاى جنگ شدگان غير نظامى در ر
ولى بعد از تمام شدن عمليات نظامى بود که مرگ آرام غير نظاميان 

زيرا جامعه شهرى امروزى بدون زير ساخت هاى مدرن . آغاز شد
تصادفى نبود که طبق تحقيق سازمان غذا . به سرعت فرو مى ريزد

ان عراقى ؛ فقط تلفات کودک1995و کشاورزى سازمان ملل در سال 
بعالوه شمار .  هزار نفر بود576 سال اول بعد از جنگ؛ حدود 5در

 12مبتاليان به سرطان خون؛ مخصوصًا در مناطق جنوبى عراق 
که از (آن چنانى" کارشناسان نظامى"بار افزايش يافته بود که جز

همه بر اين باورند که ) هر نوع بحث علنى در اين باره وحشت دارند
ه کارگيرى اورانيوم تخليه شده در عمليات نظامى اين در نتيجه ب

يعنى نوعى سالح هسته اى که بتدريج عمل مى کند و . بوده است
سالحى که اين بار نيز . اثرات اش بسيار پايدارتر از بمب اتمى است

 . بل در عراق به کار گرفته شدبسيار گسترده تر از جنگ ق
لزوم و "م صدام حسين؛نيما راشدان؛ با اشاره به جنايات عظيم رژي

اّما . آن را مّوجه مى داند" ضرورت سرنگونى سريع و کم هزينه
همه مى دانند که اوًال رژيم صدام حسين؛ القل بعد از انقالب ايران؛ 
مورد حمايت فعال آمريکا بود و او با تشويق و حمايت آمريکا و 

 1990 تا 1980انگليس بود که به ايران حمله کرد و در فاصله 
. هميشه از حمايت آمريکا برخوردار بود) يعنى تا حمله به کويت(

 14 عمًال تا آستانه سرنگونى پيش رفت و 1991ثانيًا در جنگ 
 استان عراق بدست مردم افتاد؛ و فقط با محاسبه کامًال 18استان از 

آگاهانه حکومت جرج بوش پدر بود که از سرنگونى نجات يافت و 
 . اک مردم به پا خواسته عراق پرداختبه آن قتل عام هاى وحشتن

ثالثًا بعد از آن نيز امکان سرنگونى صدام بدون توسل به جنگ 
کافى است به ياد داشته باشيم . وجود داشت ولى مطلوب آمريکا نبود

 90که گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل براى عراق؛ در دهه 
, ار تودهاىبارها پيشنهاد کرد که مانند بازرسى سالح هاى کشت

بازرسى ويژه اى نيز براى بررسى فعال مساله حقوق بشر در زير 
نظر شوراى امنيت ايجاد شود و در باره جنايات رژيم صدام تحقيق 

اّما قدرت هاى بزرگ و در رأس شان آمريکا و انگليس عالقه . کند
آنها حتى براى برگزارى يک . اى به اين پيشنهاد نشان ندادند

. زير نظر سازمان ملل؛ صدام را زير فشار قرار ندادندانتخابات آزاد 
از همه اين ها که بگذريم؛ معلوم نيست نيما راشدان چه تعداد از 

تلفات غير نظاميان را غير قابل تحّمل و غير مجاز مى داند؟ آيا اگر 
 هزار نفر غير نظامى ها در اين جنگ 40 هزار نفر؛ 4به جاى مثًال 

شدان حاضر بود جنگ را محکوم کند؟ او که کشته مى شدند؛ نيما را
مرتضى مرديها با به به و چهچه ياد " از کجا آغاز کنيم؟"از مقاله

. مى کند؛ حتى در آن صورت هم بعيد بود؛ جنگ رامحکوم کند
مرتضى مرديها در آن مقاله؛ آمريکايى ها راحتى در قتل عام اتمى 

 بينيم مسأله پس مى. مردم هيروشيما و ناگازاکى مّحق مى داند
تلفات جنگ از نظر افرادى مانند راشدان و مرديها چيز در خور 

 ساله عراق 12فراموش نکنيم که تحريم در ضمن . توجهى نيست
و فقط از مردم (که با اصرار آمريکايى ها بر قرار شد و ادامه يافت 

بيش از ) بى دفاع غير نظامى عراق قربانى گرفت و نه از صداميان
 . مى هيروشيما و ناگازاکى تلفات داشتقتل عام ات

و آمريکايى ها اين قتل عام را با محاسبه کامًال آگاهانه سازمان 
؛ مالن آلبرايت؛ وزير خارجه وقت آمريکا در 1996در سال . دادند

 Stahl آمريکا در مصاحبه با CBS شبکه Minutes 60برنامه 
اقى هزينه  هزار کودک عر500در پاسخ به اين سوال که آيا مرگ 

سنگينى براى ادامه تحريم ها نيست؟ با خون سردى جنايت کارانه 
اى اعتراف کرد که اين هزينه اى است که مردم عراق براى 
سرنگونى صدام بايد بپردازند؟ آنها مى خواستند صدام برود و لى 

فرمول . کنند" سوء استفاده "مردم عراق نتوانند از سقوط او
 . بود" دام بدون صدامحفظ حکومت ص"معروف آنها

بى تفاوتى راشدان ها و مرديها نسبت به کشتار مردم بى دفاع عراق 
نشان مى دهد که آنها به انسان ) وژاپن و ويتنام و هر جاى ديگر(

ها به عنوان يک وسيله مى نگرند؛ در بهترين حالت وسيله اى 
با همين نگرش بود که آنها ديروز . براى رسيدن به يک امر خير

تار کمونيست و مجاهد و ضد واليت فقيه و بهايى را براى کش
را الزم و موجه مى ديدند و با همين " اسالم باب محمدى"استفرار

ديد است آه امروز آشتار صدها هزار انسان بى دفاع را ظاهرًا براى 
نگرش همان است که بود؛ . استقرار مدرنيته؛ قابل توجيه مى دانند

به : "نيما راشدان مى نويسد! کرده استجهت اعتقاد حضرات تغيير 
نظر مى رسد استقرار دموکراسى در کشورهايى نظير عراق نيز 
محتاج توجه ويژه جهان جهانى شده باشد واّال تا دنيا دنياست؛ صدام 
و يا هزار صدام ديگر سوار بر احساسات جاهلى و تعصب آميز توده 

تصور نيما ". ندهاى آموزش نديده و دور از مدنيت حکم خواهند را
اسالم ناب :راشدان از دموکراسى و مدرنيته به شدت آغشته به 

جوهر دموکراسى و البته مدرنيته دموکراتيک؛ بيش . است" محمدى
از هر جيز پاى بندى به اين اصل ساده است که هر انسانى خود يک 
. هدف است و نبايد به وسيله اى در دست کسان ديگر تبديل شود

 متعهد به اين اصل؛ در مرگ هر انسانى مرگ خود را انسان معتقد و
و ايرانى ها؟ چرا ( نيما راشدان مدعى است که عراقى ها. مى بينند

نمى توانند بد و خوب شان را خود تشخيص " تا دنيا دنياست) "نه؟
اّما مرتصى مرديها که چند پيراهن بيشتر از او پاره کرده . بدهند

 در مقاله اى که در ذّم تظاهرات او. است مى داند که چنين نيست
 فوريه گذشته نوشت؛ تلويحا هشدار داد آه از 15جهانى ضد جنگ 

خانم سوسن آرام . آن تظاهرات در وحشت است" اديت نشده "روح 
يك لحظه تصور آنيد : " در نقد آن مقاله به درستى يادآورى آرد

ر ميليونى ضد جنگ لندن يا مادريد را د» اديت نشده«تظاهرات 
آيا يكساعت بعد از شروع تظاهرات، اين جنبش . خيابان هاى تهران

عليه جمهورى اسالمى و همه متعلقات اش، از جمله اصالح طلبان 
آرى به نظر مى رسد آنها از سر خام " حكومتى برنخواهد خواست؟ 

فكرى و نادانى نيست آه به آمريكا دخيل بسته اند، بلكه وحشت از 
است " اديت نشده) "به قول مرديها(ى مردم ظرفيت هاى عظيم بيدار

    2003 آپريل 25 .آه قبض روح شان مى آند

…………………………………...  
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  وضعيت کارگران در سال جديد
بهره کشی بيرحمانه , اخراج از کار, دشواری های کمرشکن اقتصادی*

عدم پرداخت حقوق و تحميل عامدانه , "پيمانی"شرکت های برده داری 
  ....در چهارچوب تعيين نرخ حداقل دستمزد زير خط فقررژيم گرسنگی 
بدون اين که هيچ جنبه ای از پيش بينی يا پيش گويی در : روشنگری

 1387نظر باشد از هم اکنون می توان با قاطعيت اعالم کرد که سال 
که پنجمين روز آن را پشت سر گذاشته ايم برای کارگران ايران سال 

خطر اخراج از کار و , فقر, قتصادیادامه دشواری های کمرشکن ا
بهره کشی بيرحمانه شرکت های برده , پرتاب شدن به گردونه بيکاران

  .و همچنين عدم پرداخت دستمزدهاست" پيمانی"داری جديد 
کارگران کشور در حالی وارد سال جديد شده اند که درست در آخرين 

ن تر از روزهای سالی که گذشت دولت حداقل دستمزد را بسيار پائي
تومان تعيين کرد و اين در 600 هزار و 219خط فقر يعنی به ميزان 

حالی است که وزارت رفاه همين رژيم چندی پيش حفط فقر را درآمد 
 هزار تومان اعالم کرده است و آمارهای ماهانه بانک ۴٠٠کمتر از 

 .  حکايت داردمرکزی در باره نرخ تورم از ادامه سير صعودی تورم
دستمزد تعيين شده حتی نمی توان از عهده ابتدايی ترين با حداقل 

اين دستمزد . مخارج زندگی يک خانوار چهار نفره کارگری برآمد
  .تحميل عامدانه رژيم گرسنگی بر کارگران از سوی رژيم است

تعيين حداقل , در کشورهايی که در آنها جنبش کارگری ريشه دار است
ت اخطاری و آنچه سرمايه داران دستمزد معموال با موجی از اعتصابا

دولت . می نامند همراه است" اعتصاب وحشی"و کارفرمايان معموال 
و کارفرمايان نمی توانند حداقل دستمزد را مطابق ميل خود به هر 

اما در ايران که فعاليت های مستقل , ميزان که خواستند تعيين کنند
, می شودصنفی و سنديکايی کارگری بشدت از سوی رژيم سرکوب 

زمان تعيين حداقل دستمزد هنوز به مقطع صف بندی های آشکار با 
دولت و کارفرمايان و اعتصابات اخطاری هدفمند مزد و حقوق بگيران 

اين در حالی است که اعتصابات کارگری که نشان . تبديل نشده است
متاثر , آشکار نارضايتی عميق کارگران کشور از وضع موجود است

 دولت احمدی نژاد در مهار بيکاری و بهبود سطح از ناکامی های
, افزايش گرانی و تورم و ادامه بی حقوقی کارگران, معيشت کارگران

بيش از پيش گسترش می يابد و به طور نمونه در ده روز آخر سال 
گذشته روزانه به طور متوسط بيش از يک اعتصاب کارگری گزارش 

در سال جاری نيز . ده استشده در واحدهای توليدی بحران زده رخ دا
, با وجود تعطيالت نوروزی و سانسور شديد حاکم بر رسانه های رژيم

کارگران اخراجی شرکت ايران صدرا ايران در مقابل استاندارى 
 .  و به اخراج خود اعتراض کردندبوشهر دست به تجمع زده

عاملی , عالوه بر سرکوب وحشيانه اعتراضات کارگران از سوی رژيم
توجيهات , سيعا در خدمت سرکوبگری های آن قرار می گيردکه و

نظری گرايش های نئوليبرال حاشيه رژيم و خارج از آن در 
اين گرايش ها از يک سو . اپوزيسيون راست و محافظه کار است

مدعی حمايت از تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری غير دولتی 
ادی را در ايران در گرو از سوی ديگر پيشرفت اقتص, کارگران هستند

رواج برده , تشديد خصوصی سازی ها, تهاجم بيشتر به شرايط کار
داری نوين در قالب قراردادهای پيمانکاری و آزادی عمل وسيع تر و 
همه جانبه تر کارفرمايان در همه زمينه ها از جمله تعيين نرخ حداقل 

 محکوم می آنها در لفظ شالق زنی به کارگران را. دستمزد می دانند
اما عمال خدمت گذار سياست شالق زنی به کارگران از سوی , کنند

هستند و سياست شان مشوق سرکوب " مهرورزان"دارودسته 
  .کارگران است

در چنين شرايطی نيرويی که قبل از همه می تواند در تغيير شرايط 
خود موثر باشد و به تدريج از وضعيت تدافعی خارج شود خود 

فشار اعتراضات کارگری و حمايت گسترده تر از اين . ندکارگران هست
اعتراضات از اين ظرفيت برخوردار است که رژيم را سرانجام وادار 

سال گذشته بوده است مواردی که پيگيری . به عقب نشينی نمايد
اعتراضات کارگری در سطح واحدهای منفرد توليدی منجر به عقب 

ز خواست های کارگران شده نشينی کارفرما و دولت و تحقق بخشی ا
فرا رفتن آن از سطح کارخانه های , گسترش همين اعتراضات. است
پيگيری حق برخورداری , تقويت ارتباط و همبستگی کارگری, منفرد

از تشکل های مستقل کارگری در پيوند همه جانبه با مطالبات و 
از اولويت های مهم فعاالن کارگری , اعتراضات بی واسطه کارگران

     1387 فروردين 6 .ر سال جديد استد
………………………………………..  

 !ياد من باش
  

  ماهی خسته به جويی باريک 
  : شکوه می کرد ز تنگابه ی خود

  دلِ  من می خواهد 
                     ُجفِت دريا بشوم

  دلِ  من می خواهد
                    خودِ  دريا بشوم

  
  پاسخش داد به آواز حزين 

  : ده به تور صيادماهی مان
  اگر از جوی به رودی به چمی 

  واز آن رود به دريا بزنی 
  غم خود غرق کنی در مانداب 

  بزنی ُپشتک و وارو در آب 
  موج در موج و غزلخوان

                           به شتاب 
  بروی تا ته دريا

                          بی تاب 
  هر بهاران پی ُجفتت 

              شادان              
  ِبدوی شور بسر 

                    شوق بجان 
  عا فيت، خواب کنی 

                        آب شوی 
  خواب را پس زده 

                      خيزاب شوی 
  تن و جان وا شده 

                      سودا گردی 
  گُم شوی در خود و

                       دريا گردی ؛
  ادِ  من باش ي

                 که در تور اسير 
  ... سفرِ  خاکی تلخم در پيش 

                                                                    
  حسن حسام                                                                       -پاريس 

از . پيش از اين ، شاعرانی چند براين مضمون کار کرده اند* 
، محمد زهری در "ياد آر" علی اکبر دهخدا درشعر : معاصرين

، شفيعی کدکنی "مرداب" ، فروغ فرخزاد در شعر" فردا" شعر
 " .سفر بخير" در شعر

…………………………………… 
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يران، جنگ بين شيعيان در القاعده،ا
  سناتور "گاف" عراق و 

 
آقای ليبرمن البته با بن الدن مخالف است، اما مخالف همه 

  .بنيادگرا نيست ريشوهای
از سفر سناتور مک کين به خاورميانه يک ويديو به . روشنگری

های سياسی يوتيوب راه يافت که به يکی از پر بيننده ترين ويديو 
سناتور مک کين هم به لحاظ گرايش به .* هفته های اخير تبديل شد

جنگ افروزی و هم به لحاظ ضعف در کاراکتر شخصی در سطحی 
است که يکی از نويسندگان آمريکايی نوشته است او در صورت 
انتخاب به رياست جمهوری اعتبار از دست رفته جرج بوش را باز 

ان کسی است که در کارزار انتخاباتی در مک کين هم. خواهد گردانيد
پاسخ يک سوال در مورد سياست او در رابطه با ايران گل از گلش 

بمب بريزيد، بمب بريزيد، ,:شکفت و شروع کرد به ترانه خوانی
   .,روی ايران

در ويديوی مورد نظر هم مک کين چنان در خلسه ی عشق بمباران 
. داد, گاف,ای آمريکايی يک ايران فرورفته بود که به گفته رسانه ه

ميدانيم در هفته . ويديو از يک کنفرانس مطبوعاتی در اردن است
های اخير جرج بوش، ديک چني، ژنرال پترائوس و ديگران يک کر 
هماهنگ در مورد خطر رژيم ايران در منطقه به راه انداخته اند که 
ی برخی آنرا جنگ روانی خوانده اند و برخی هم آنرا مقدمه نوع

مک کين در اظهاراتی که در اين . اقدام نظامی عليه ايران ميدانند
اين ديگر برهمه روشن است و گزارش هم ,: ويديو ثبت شده ميگويد

شده که اعضای القاعده به ايران ميروند و تعليم ميگيرند و بر 
بنابراين به اعتقاد من . ميگردند عراق، اين امری کامال مسجل است

هستيم و اوضاع فوق العاده پيشرفت کرده ولی ما در عراق موفق 
ان است و در هم نشکسته همچنين ميخواهم تاکيد کنم القاعده در اير

 , ...است
همانطور که در ويديو می بينيد در اين هنگام سناتور جو ليبرمن که 
در کنار او ايستاده بود سرش را توی گوش مک کين ميگذارد و 

ی برخی از رسانه های بزرگ از چيزی ميگويد که بعد دستگاه ها
او داشت به مک کين ديکته .  آن را ثبت ميکنندCBSجمله 
مک کين فورا . , افراطی ها را تعليم ميدهد نه القاعده را.. ,:ميکرد

متاسفم، , : مثل بچه حرف گوش کن گفته خود را تصحيح ميکند
ميکند  تاکيد و, ايرانی ها افراطی ها را تربيت ميکنند نه القاعده را

 , .نه القاعده را,
شبکه های آمريکايی از فاکس در منتهاعليه راست تا پروگرسيوها 

, گاف,و وبالگ های مستقل اين قطعه را پخش کردند و در باره 
نکته مورد تاکيد . سناتور مک کين به بحث و اظهار نظر پرداختند

. آن ها عمدتا اين بود که القاعده سنی و رژيم ايران شيعه است
وبالگ های مستقل . توسط سناتور گفت, تصحيح اشتباه,اکس از ف

بيشتر در مورد بی اطالعی مک کين از اوضاع خاورميانه، يا پيری 
و نسيان او نوشتند و يا خاطرنشان کردند که وقتی آمريکا برای 
حمله به عراق تدارک می ديد افکار عمومی آمريکايی ها را فريب 

 . ارتباط داردداد و گفت صدام با القاعده 
  ما قاطی کرده ايم، يا آنها

واقعيت اين است که رژيم ايران وقتی پای منافعش باشد القاعده که 
دهد و با او و , تعليم, سهل است سناتور مک کين را هم ميتواند 

يارانش رابطه بزند و در سياست های آمريکا برای برپا کردن جنگ 
ا شرکت کند، به شرط های خونين فرقه ای حتی جنگ بين شيعه ه

اينکه اميدی داشته باشد که سهم قابل توجهی از اين جنايت مشترک 
 . م همين سياست را پيش برده استچنانکه قبال ه. بگيرد

اما مشکل ايرانيان، و جهانيان، اين است که بين دو نيروي، به 
گير کرده اند که از هيچ دروغ و از هيچ , شر مطلق,زبان خودشان، 

رای پيشبرد هدف های شان فروگذار نميکنند حتی وقتی در جنايتی ب
آنها ورفع شر آنها به جبر , کبر سن,لبه گور ايستاده اند و مردم به 

زيرا آنها تا هستند چه در جنگ علنی و چه . طبيعت اميد بسته اند
  .در ساخت و پاخت پنهانی مردم را قربانی ميکنند

يکايی و متحدانش است که به نفع جنگ افروزان آمر, فعال,ظاهرا 
رژيم ايران را فقط به افراطی های شيعه مربوط کنند زيرا نه تنها 
خودشان در عراق با سنی ها و در منطقه با رژيم های سنی متحد 
شده اند بلکه فعال جنگ شيعه باشيعه در عراق به ميمنت و مبارکی 

ز يا چند رو, فعال,البته معلوم نيست اين .است, شکوفايی,در حال 
چون اين طور که از خبرها بر می آيد حمله . چندسال طول ميکشد

به نيروهای مقتدا صدر در عراق چندان موفق از کار در نيامده است 
, دولت عراق,و آمريکا وانگليس که روز اول ادعا ميکردند خود 

اين جنگ را پيش ميبرد، حاال حقيقت را علنی کرده و با بمب افکن 
ولی گزارشگران و . کت ها وارد ميدان شده اندها و بمب ها و را

تحليل گران مستقل ميگويند عليرغم اين معلوم نيست حمله به نتايج 
مطلوب خود برسد و حتی بيم آن می رود که نيروهای صدر از اين 
حمله قوی تر از گذشته بيرون بيايند و حزب اسالمی آقای مالکی که 

 انتخابات پائيز بااين حمله ميگويند به اميد روبيدن رقيب شيعه در
جالب اين است . موافقت کرده است، ضعيف تر از گذشته هم بشود

که دولت مالکی که آقای بوش در روز نخست حمله برای موفقيتش 
دعا خواند، متحد نزديک رژيم اسالمی است و کم نبودند جناح های 

دولت مالکی دعا , ماموريت,رژيم اسالمی هم که برای موفقيت 
بنابراين در اين ميان بر مردم عراق و ايران که کامال ! ندندخوا

آقای مک کين , اشتباه,بيگانه محسوب ميشوند معلوم نيست تصحيح 
زيرا اگر رژيم ايران، افراطی های . چه فايده ای برای خودشان دارد

شيعه يعنی مقتداصدر را تعليم ميدهد و تالش دولت متبوع آقای مک 
و دولت مالکی نيروهای مقتدا صدر را شکست کين به نتيجه رسيده 

دهد، نزديک ترين حزب شيعه به رژيم ايران يعنی همان شورای 
عالی انقالب اسالمی که اسمش را کمی تغيير داده پيروز از آب در 

اگر هم شکست بخورد که به قول سناتور مک کين صدری . می آيد
 .  رژيم ايران هستندها هم يار

ست های پيچيده آمريکا و رژيم بگذريم که ازاوضاع عراق و سيا
کنيم , قاطی,کالف سر در گم است و بايد باور کنيم بيش از اينکه ما 

و اغلب , آنچه برهمه روشن است,. آنها خودشان قاطی کرده اند
اين است که رژيم و آمريکا با , گزارش ميکنند,ناظران ميگويند و 

زی ها با هم در تناقض چندين کارت بازی ميکنند و برخی از اين با
بعالوه آنها به هم رودست ميزنند و مقاومت مردم با اشغال . هستند

و دخالت خارجی اعم از آمريکايی يا ايرانی را به خدمت ميگيرند و 
اما چيزی که در همه بازی های آنها . در نتيجه اوضاع قاطی ميشود

رانی داو گذاشته شده استقالل و حق تعيين سرنوشت عراقی ها، اي
ها و تمام مردم منطقه و همراه آن جان و دارايی ميليون ها انسان 
ساکن اين منطقه است و رهايی مردم منطقه بدون رهايی از شر 
. هردو طرف و مداخله آن در تعيين سرنوشت کشورها ممکن نيست

ديگر تنها قلم بدستان وابسته به يکی از دو طرف هستند که منکر 
دمان باشد کسانی که در عراق کشته ميشوند يا. اين واقعيت ميشوند

, عنوان,و خبرگزاری های انحصاری با خشنودی خبر تلفات آنها به 
دشمن را به اطالع عموم ميرسانند سران القاعده يا رهبران حزب 

يا حزب الدعوه يا شورای عالی انقالب اسالمی , جيش المهدی,
وند پشتيبانان اگرهم تک و توکی از آنهااز بين بر. عراق نيستند

قربانيان اصلی . خارجی شان که چشم فتنه هستند، از گزند مصوند
 ساله بزرگ شده يا حتی چشم 12جوانانی هستند که در دوره تحريم 

به جهان گشوده اند و در حاليکه گرسنگی می کشيدند، آلترناتيوی 
به جز همين احزاب مرتجع که متناوبا به ياور يا خصم اشغالگران 

و مقاومت عراق که نخست فقط عليه . يشوند، نديده اندتبديل م
: نيروهای خارجی متمرکز بودمرحله به مرحله اجزای مکملی يافت

نخست جنگ خونين شيعه و سني، که بعد جنگ سنی با سنی و حاال 
 . جنگ شيعه با شيعه هم به آن اضافه شد

 اصولگرايان دو سوی آب 
 که در ويديو آمده يا اما گاف سناتور مک کين به همين موردی
 سال ماندن در 100, سرود خواندن برای بمباران مردم ايران يا

يا اظهار بی اطالعی محض از مسايل اقتصادی يا دفاع ازيک , عراق
, فاحشه خانه بزرگ جهان,کشيش ضد يهود که کليسای کاتوليک را 

هنوز هيچ نشده، ليست های متعددی از . خوانده خالصه نميشود
: اما اين يکی جالب است.  آقای مک کين تهيه کرده اندگاف های

 سال ماندن در عراق توضيح 100او مبنی بر , گاف,وقتی در مورد 
 : متوسل شد, برهان قاطع, به اين خواستند، او اين

هيچ آمريکايی بر عليه حضور نظامی ما در کره يا ژاپن يا آلمان يا , 
 زيرا آمريکا در اين مناطق کويت يا ترکيه يا ديگر جاها حرف نميزد،

بنابراين به عقيده مک کين آنچه مهم است جان , .تلفات نمی دهد
ان، حقوق شان و البته آمريکايی است، گور پدر ملت ها، خواست ش

  . جان شان
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سناتور جو ليبرمن که در کنار سناتور مک کين و به عنوان راهنما 
مک کين جالب و و مصحح او در ويديو ديده ميشود خود به اندازه 

مک کين و . است, يک پديده,به قول بچه های خودمان در ايران 
ليبرمن که اولی از حزب محافظه کار و دومی از حزب دمکرات است 

, مستقل,رسما به اين دليل به هم نزديک شده اند که هردو خود را 
اين است که هردو وقتی می بينند , مستقل,منظور از . ميخوانند

ان رای جلب نميکنند در آن حوزه روشی پوپوليستی سياست حزب ش
   .اتخاذ ميکنند

در هر معنايی بهانه است و ليبرمن بيش از , استقالل,امابه هرحال 
مک کين به بوش نزديک بوده است و بوسه معروف جرج بوش بر 

 به خاطر خصلت 2005گونه ليبرمن درسخنرانی آغاز سال 
برمن به سياست جنگ سمبوليک آن و نشان دادن وفاداری لي

افروزانه دولت بوش در خاورميانه بود که آن همه سروصدا برپا 
وجه مشخصه واقعی ليبرمن، که او را به بوش، مک کين و . کرد

جمهوريخواهان نزديک کرده وفاداری و سر سپردگی کامل او به 
اسرائيل است و اين وفاداری فقط به حمايت از جنگ عراق يا جنگ 

رميانه محدود نمی شود، بلکه تا جايی پيشرفته است افروزی در خاو
که او همراه لنی چني، بانوی دوم آمريکا و همسر ديک چنی و 
دانيل پايپز يکی ديگر از حاميان اسرائيل که به نژادپرستی در 

ديده ,آمريکا شناخته شده است، وبسايت و در واقع سازمان بدنام 
 سپتامبر باز کرده 11رابعد از  , Campus Watchبان دانشگاه 

اين نهادی است که آنرا اهرم بازگشت به دوره تفتيش عقايد . است
مک کارتی خوانده اند وروزنامه های اروپا از جمله گاردين گزارش 
مبسوطی از فعاليت های آن داده اند وبسياری از استادان آمريکا و 
نيز دو دانشمند معروف، جان ميرشهايمر و استفن والت که جزوه 
البی اسرائيل را نوشته اند در مورد فعاليت های شبه جاسوسی 

اين نهاد که ظاهرا به قصد تقويت . وفشارهای آن شهادت داده اند
مطالعات آمريکا در خاورميانه تاسيس شده، دانشجويان را تشويق 
ميکند حتی به آنها پول و امتيازات ديگر ميدهد که در مورداستادان 

 که واحد درسی دارند و سخنرانان و و پژوهشگران و معلمانی
مقاالت و جزواتی که به دانشجويان داده ميشود و گمان ميرود 
مطلبی عليه اسرائيل و سياست های بوش توسط آنها ارائه ميشود 

به گفته استادان معترض، در عمل نهاد مزبور ليست . گزارش دهند
ر قرار را زير فشا, غيرخودی,سياه تهيه ميکند و آکادميسين های 

ميدهد و اگر تن در ندادند آنها را با بسيج امکانات خود مجازات 
  . کندمي

آقای ليبرمن البته با بن الدن مخالف است، اما مخالف همه 
او با برخی گروه های افراطی يهودی که . ريشوهای بنيادگرا نيست

به بهانه احيای سنن کهن يهودی منابع مالی بسيج ميکنند همکاری 
و به , اصولگرا,برمن و همسرش حادسا هردو از يهوديان لي. ميکند

حتی گزارش شده حادسا در برخی از محافل با . شدت مذهبی هستند
روسری که برخی از يهوديان بنيادگرا استفاده از آن را برای زنان 
واجب ميدانند ظاهر شده است و اين امر در محافل سکوالر آمريکا 

ر که استفاده از روسری توسط همانطو. نگرانی ايجاد کرده است
همسر نخست وزير ترکيه در محافل سکوالر اين کشور انعکاس 

طبيعتا عقايد مذهبی هرکس به خودش . نامساعدی داشته است
. مربوط است، واين مساله در آمريکا بيش از ترکيه جاافتاده است

اما وقتی سياستمدار عقايد مذهبی خود را به محور جهت گيری 
جنگ نهايی خدا و ,ی تبديل کرده و بخواهد آرماگدون سياست خارج

در روی زمين راه , شيطان در کتاب مقدس مسيحيان ويهوديان
بيندازد، آنوقت عقايد شخصی سياستمدار به مساله همه تبديل 

   .ميشود
آنها که در آن يا اين طرف اقيانوس ها با وعده : مساله اين است

ا مثل رئيس دولت واليت فقيه با راه بيندازند ي, آرماگدون,دمکراسی 
وعده بهشت رسما پيام ميدهند سياست داخل و خارج را برای روز 

آماده ميکنند، زمين به جهنم تبديل کرده و مردم را , ظهور حضرت,
در آتش آن می سوزانند، زيرا در اين جهنم است که منافع فرقه و 

ا ها و لعنت آسمان را به خد. دولت و شخص خودشان تامين ميشود
پيامبران خودشان واگذار ميکنيم، اما لعنت ابدی زمين و انسان های 

  . روی زمين بر آنهاست
  روشنگری: برگرفته از 

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

 * ديدگاه *
در تبديل » مارکسيسم دولتی « نقش

 چين به يک کشور سرمايه داری
  پارسا بنابونسي

   : درآمد
گران و  ها، تحليل ی است که در چين بحث بزرگی بين آکادميسينمدت

ی پيشنهاد قانونی ساختن حق مالکيت   فعالين سياسی درباره
اين بحث هنوز هم که شش ماه از .  خصوصی در گرفته است

دهد  ها نشان می بررسی اين بحث.  تصويب آن می گذرد، ادامه دارد
 چين کنونی در چه سمتی های اجتماعی در که تغييرات و دگرديسی
ها طرفين  ها که در آن محتوی اين بحث. دهند به حرکت خود ادامه می

های خود مارکس،  از زبان و ادبيات مارکسيستی به ويژه نوشته
دهد که چگونه در  کنند، نشان می برای اقناع طرف ديگر استفاده می

با » دولتی«و » رسمی«چين بر خالف روسيه، يک نوع مارکسيسم 
يک کشور » مسالمت آميز«حمايت حزب کمونيست در خدمت گذار 

ی  سوسياليستی به يک جامعه» پسا انقالبی«ی تاريخی  از مرحله
در اين نوشته بعد از .  داری هار دولتی، قرار گرفته است سرمايه

حق «و » حق مالکيت خصوصی«های مربوط به  اشاره به بحث
های انباشت  ت پروسهبه بررسی فعل و انفعاال» عضويت در حزب

سازی که  ی خصوصی، کاالسازی و خصوصی ی سرمايه اوليه
) »سوسياليسم بازاری«(های بازاری  های اساسی رفرم مؤلفه

 .پردازيم شوند، می محسوب می
  حق مالکيت خصوصی و حق عضويت 

حاميان قانون پيشنهادی حق مالکيت بر آن هستند که رشد اقتصاد 
زب می طلبد که مالکيت خصوصی سوسياليستی در چين از ح

ها و ديگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از  کارگاه
که  برای اين.  حقوق افراد باشد، بلکه امنيت آنها نيز بايد تأمين شود

جامعه و دولت چين به اين هدف برسند بايد قانونی وضع و تصويب 
امالک، گردد که در آن به طور مشخص حقوق مالکين و صاحبان 

  .های تجاری و توليدی رعايت و تضمين گردد ها و شرکت کارگاه
 مخالفين وضع و تصويب قانون حق مالکيت خصوصی معتقدند که 

اين .  قبول آن قدمی ديگر به سوی دوری از نظام سوسياليستی است
ورزند که تصويب و قبول حق مالکيت خصوصی و  مخالفين تأکيد می

کيت عمومی، نقش کليدی دولت را در ارتقاء آن به سطح حق مال
مضافا .  اداره نهادهای تجاری و توليدی به زير سوآل خواهد برد

گويند که اين قانون جديد به طور بالقوه مالکيت  مخالفين می
های گذشته از طريق  های توليدی و کارخانجات را که در دهه کارگاه

ظر قانونی اند، از ن فساد وارتشاء توسط افراد خصوصی سازی شده
سازی از  ی خصوصی به عقيده اينان، پروسه.  تأمين خواهد ساخت

طريق ارتشاء اگر به خاطر اين قانون جديد ادامه يابد در نتيجه  به 
های خصوصی رواج دارد،  استثمار کار که هم اکنون در کارگاه

شايان توجه است که هم مخالفين و هم .  مشروعيت خواهد داد
های خود و اقناع ديگران از   برای اثبات نظرگاهموافقين اين قانون

ها،  در اکثر کنفرانس.  کنند متون مارکس و مارکسيسم استفاده می
عليرغم .  است» مارکسيسم دولتی«زبان و گفتمان بحث و تفحص 

دگرديسی عظيمی که اقتصاد و سيستم اجتماعی چين در سی سال 
ی  داری و پروسه هجا مناسبات سرماي گذشته به خود ديده و در آن

جنبه حاکميت پيدا کرده )) Commodificationکاالسازی  
زبان » رسمی«و يا » دولتی«است، هنوز هم يک نوع مارکسيسم 

ئولوژی  ی مسائل و مطالب اقتصادی و ايد ها به ويژه در گستره بحث
  .گيرد دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار می

 مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق چه مخالفين و چه موافقين در
مالکيت خصوصی، نوع و کيفيت مناسبات توليدی و اجتماعی و 

کنند که برای اثبات  المللی تالش می مسائل حياتی ميهنی و بين
.  های مواضعی خود از زبان و متون مارکسيستی استفاده کنند نظرگاه

های  تئوریها و  ها از انديشه جاست که طرفين در اين بحث جالب اين
داری نيز استفاده کرده و به آنها اهميت و  سرمايهنئوکالسيک اقتصادی 
  .شوند مقام متوفقی را قائل می

ی تاريخی  ی پيشينه   يک نکته مهم ديگر که به اين بررسی درباره
کند مربوط به ساختار طبقاتی چين کنونی و  ها کمک می اين بحث
 از زمان تأسيس حزب در . ی آن با حزب کمونيست چين است رابطه
 تا سال های اخير، عضويت در آن برای کارگران، دهقانان و ١٩٢١
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گسترش شديد تجارت و کسب کار و تأسيس .  فکران باز بود روشن
ی  های خصوصی که به تدريج در اوايل دهه ها و کارخانه کارگاه
 به اوج خود رسيد، ١٩٩٠ی   آغاز گشته و در اوايل دهه١٩٨٠

دار بومی به وجود  ی سرمايه گيری و رشد طبقه برای شکلشرايط را 
داران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل  اين سرمايه.  آورد

ای در جامعه شدند، حداقل از عضويت رسمی در حزب حاکم  مالحظه
ی  ولی در عرض چند سال گذشته، بعد از يک مبارزه.  محروم بودند

خوش تحول  عضويت در حزب دستحاد سياسی، مقررات و شرايط 
های کسب و کار  ها و بنگاه قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاه

يعنی به همان شيوه و شرايط .  نيز حق عضويت در حزب داده شد
تواند به عضويت  که يک کارگر و يا يک کشاورز در آمريکا می

در آيد، در چين کنونی » حزب جمهوری خواه«و » حزب دموکرات«
. تواند به عضويت حزب کمونيست چين درآيد دار می  يک سرمايهنيز

از اين نظر، به عقيده نگارنده، حزب کمونيست چين در تاريخ صد و 
مانيفست «از سال انتشار (ی جنبش کمونيستی جهانی  شصت ساله
نظير و  ی ساختاری بی يک پديده)  تا کنون١٨٤٨در » کمونيست

خاطرنشان ساخت که اقال بيست و چند جا بايد  اين.  باشد همتا می بی
داران چينی به حزب کمونيست،  سال پيش از قبول عضويت سرمايه

تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقيم و غير مستقيم 
داران صاحب نفوذ   به تجار و سرمايه١٩٩٠ی  تدريجا در آغاز دهه

  .و قدرت تبديل شده بودند
 که در کنگره خلق سرتاسری چين  به غير از حق مالکيت خصوصی

داران در   و حق عضويت سرمايه٢٠٠٧در شانزده مارس سال 
 به تصويب رسيدند، يک ٢٠٠٥حزب کمونيست چين که در سال 

ها، فعالين درون حزب  ی مهم ديگری نيز بين استادان دانشگاه مساله
ها  و تجمعات ديگر به بحث گذاشته  گران در کنفرانس و تحليل

که پروسه (های جهان  که به نظر خيلی از مارکسيستشود  می
چرخش و يا دگرديسی در چين از نظام سوسياليستی به نظام 

داری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار  سرمايه
از اهميت بزرگتری برخوردار است، پروسه انباشت سرمايه ) اند داده

 .خصوصی و تاريخ رشد آن در چين کنونی است
  ی خصوصی     سه انباشت سرمايهپرو

داری کامال با روندی که در روسيه  که گذار چين به سرمايه با اين
زيرا هر دوی . طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتيجه يکی بود

انباشت (اين کشورها به خاطر پيروی از منطق حرکت سرمايه 
شده و نقش و » مسخ«باالخره دچار يک دگرديسی و ) سرمايه
 سياسی در مقابل -های نوين اجتماعی  خود را به عنوان بديلاهميت 

ی فالکت بار و  بررسی پروسه.  نظام جهانی سرمايه از دست دادند
داری شايان  ضروری انباشت برای تبديل چين به يک کشور سرمايه

ی حاکم با استفاده از وجود دستگاه  از يک سو طبقه.  توجه است
 کردن کارگران از شغل، مسکن و توانست با محروم) حزب(عظيمی 

اين . خدمات درمانی آنها را عمال به ديسپلين بازار وابسته سازد
 ٤٠٠وضع موقعيت کارگران را در چين که امروز تعدادشان به 

رسد، در مقام مقايسه، مشقت بارتر از وضع کارگران  ميليون نفر می
نحو که به (داری صنعتی  ی گسترش سرمايه انگلستان در بحبوحه

گويائی در آثار ادبی چارلز ديکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس 
خواهد   و از سوی ديگر، رهبری حزب و دولت چين می ساخته) است

که هنوز هم  به (نه تنها سود، بلکه مالکيت وسايل توليد را نيز 
ها است که  سال.  خصوصی سازد) طور زيادی در اختيار دولت است

 دولتی با گرفتن قرضه از دولت -ی حزبی خيلی از کادرهای رهبر
مستقيما در بازار مشغول فعاليت شده و از همان آغاز کار به پيروی 

به تاراج و استثمار کار و زحمت ) انباشت(از منطق حرکت سرمايه 
« ی حزبی به بازار  هجوم کادرهای برجسته.  پردازند کارگران می

دان (سيائوپين سازی از زمان قدرقدرتی دن  و خصوصی» آزاد
 توسط خود دان و بعضی از ١٩٨٠ی  در اواسط دهه) شائوپن

به پيروی از دان و ديگر رهبران .  اش شروع گشت اعضای خانواده
که در واقع » های راهزن خان«، ١٩٨٠های  رتبه حزب در سال عالی

کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد 
تر از يک دهه در اقيانوسی از فساد، احتکار، بازاری، چين را در کم

فرو » داری سکس برده«ارتشاء، دزدی، رشوه خواری و تجارت 
های خصوصی و  وسيله به انباشت وسيعی از ثروت برده و بدين

گران آمريکايی و  طبق گزارش پژوهش.  شخصی توفيق يافتند
) ندها نبود که ضرورتا مارکسيست و يا سمپات مارکسيست(اروپائی 

جا به تدريج شکاف بين فقر و ثروت به ويژه در  کشوری که در آن

های آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل  گستره
 تعديل يافته بود، ناگهان ١٩٧٥ - ١٩٦٠های  ای در سال مالحظه
در اين راستا، کادرهای .  رو گشت های شديدی روبه نابرابری

ترين  اصلی) داران چين معاصر يهيعنی اولين سرما(الذکر حزبی  فوق
های  های بزرگ را خصوصی ساخته و پايه مؤسسات و کارخانه

دار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا  ی سرمايه اصلی طبقه
فساد « اين ١٩٨٩ سال پيش در ماه ژوئن ١٨در واقع .  نهادند
و استثمار کارگران بودند که بيشتر از هر علتی تظاهرات » اداری

نارضايتی و .  را در پکن موجب شد» تين آن من«سيع در ميدان و
خشم مردم به ويژه کارگران و دهقانان، نسبت به روند فساد اداری 

سازی است، امروزه  که از ضروريات انباشت سرمايه و خصوصی
در مقام مقايسه با روسيه، در گذار چين .  چندين برابر گشته است

، دو تفاوت اساسی را  جا باشت در آنی ان داری و پروسه به سرمايه
های حاکم در حزب و دولت  يکم اين که چينی: توان تشخيص داد می

ی  های روستائی را به شکرانه  به اين طرف، کمون١٩٧٨از سال 
کارائی و قدرقدرتی حزب در چين منحل ساخته و بخش بزرگی از 

 در صورتی که در روسيه هنوز هم.  کشاورزی را خصوصی کردند
های بزرگ  بخش قابل توجهی از توليدات کشاورزی توسط تعاونی

ها در اين بخش در  گردد و تعداد خصوصی سازی دولتی اداره می
دوره دوم زمامداری والديمير پوتين به مقدار قابل توجهی کاهش 

داران دولتی به سرعت  دوم در روسيه، سرمايه.  يافته است
های  ست دولت بود، از راههای بزرگی از صنايع را که در د بخش

در چين هنوز بعد از بيست سال .  غير قانونی خصوصی ساختند
ی  داری، مالکيت دولتی تا اندازه گير و مشخص به سرمايه گذار چشم

در کنار اين نوع مالکيت، .  قابل توجهی به جای خود باقی است
 دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نيمه خصوصی -مقامات حزبی 

از نظر مالی شديدا به منابع و بازارهای خارجی به ويژه را که 
.  آمريکا و از نظر اقتصادی کامال رو به صدور دارد، ايجاد کردند

و يا » وابسته سازی«اين نوع تغيير در اقتصاد را بعضی ناظران 
مناطق « اين نوع اقتصاد در .  کنند تعريف می»  صدور مدار«

 به اين سو ١٩٨٢ سال قرار گرفته و از» مخصوص اقتصادی
فقط برای بازار و » مناطق«اين نوع .  تعدادش افزايش يافته است

کنند و در مقايسه با  می) توليد(بازار عرضه » تقاضای«بر اساس 
و » آزاد«شوند کامال  صنايعی که هنوز با مقررات دولتی اداره می

ی  در نتيجه بر خالف روسيه.  کنند بدون دخالت دولت عمل می
ين، در چين ما شاهد ظهور يک اقتصاد در داخل اقتصاد ديگر پوت

ها موفق شدند که اين نوع اقتصاد  اين که چينی.  هستيم
داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط يک حزب  سرمايه

شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی  کمونيست اداره می
 و به ويژه آمريکا داری پيشرفته کنگ و کشورهای سرمايه بندر هنگ

 بالفاصله شروع به ١٩٨٠ی اول  اين کشورها بعد از نيمه.  باشد می
جا هم دوباره شاهد هستيم که بر  اين.  گذاری در چين کردند سرمايه

گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد  خالف روسيه، سرمايه
داری چين را به خصوص در بخش خصوصی  اقتصادی سرمايه

داری  ی اول گذار به سرمايه ن جهت شرايط در مرحلهبدي.  تأمين کرد
داری در روسيه  ی گذار به سرمايه ی مرحله در چين به اندازه

ی حفظ مالکيت دولتی،  دردناک و هولناک نبوده زيرا با ادامه
به .  ی سرمايه چند صباحی به تأخير افتاد ی انباشت اوليه پروسه
ی  ی سی ساله با دورهی هری مگداف اين نکته از جهاتی   عقيده

، که در طول آن حزب کمونيست )١٩٧٦ - ١٩٤٩(رهبری مائو 
 تالش کرد که گذار به سوسياليسم به وقوع بپيوندد، رابطه دارد

  . اين مقاله در شماره آينده درج خواهد شد بخش دوم و پايانی
   ---------------------------------------------------------------  
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 يک عيد در زندان
 شهاب شکوهی

در آن .  رخ داد 54اولين بار دستگيری و زندانی شدنم در سال 
زمان من و بقيه افرادی  که با هم فعاليت می کرديم همگی سغر سن 

 بند 1ما را به زندان قصر اندرزگاه شماره .  ساله بوديم18يا زير 
 انجام 54ال اتفاقًا اين انتقال چند روز قبل از عيد س.  بردند2-3

تا آن زمان هيچکدام از ما اعالرغم اينکه بعضًا برادرانمان يا . گرفت
فاميلی در زندان داشتيم و يا به عنوان خانواده زندانی  چندين سال 
جشن عيد ها را با زندانيان و در جلو زندانها گذرانيده بوديم ولی تا 

ژه جشن عيد به زندان نيفتاده بوديم  فکرش را هم نميکردم که به وي
 چه جشن با شکوهی بود و شايد به جرعت بگويم که اگر 54سال 

 را نديده بودم می گفتم که 58جشن پيروزی مردم و عيد ويژه 
با وجود استقبال .  در زندان داشتم54بهترين عيد زندگيم را در سال 

خشن معاون زندان آقای ستار مرادی و ناشناس بودن همه چيزدر 
ن، اما شور و اشتياقمان برای ديدن چريکهای اطراف و آينده ما

در هر حال . واقعی و تماس با آنها هر گونه مانعی را منتفی ميکرد
از آنجا که نزديک عيد . بعد از سپری کردن قرنطينه وارد بند شديم

ما از . بود قالب زندانيان را در جنب و جوش و تدارک عيد ميديديم
از . اده بود اطالعی نداشتيماتفافاتی که چندی قبل در بند رخ د

زندانيان شنيديم که چندی قبل تعداد بسيار زيادی از زندانيان به 
    شدت مسموم شده وعلت مسموميت آنها غذای فاسد بوده

! زندانيان دست به اعتراض می زنند که طبق معمول تعدادی دستگير
 تنبيهی برده می شوند و بعد از آن 1و به عنوان مسببين به بند 

رار بر اين شده بود که کنترل و تميز کردن مواد غذايی را به عهده ق
. خود زندانيان قرار بدهند که خود به نسبه پيروزی قلمداد می شد

نميدانم که چه کسانی برنامه . فضای بند بسيار آرام به نظر می رسيد
ريزی جشن عيد را انجام داده بودند واقعًا همه کار ها به خوبی و 

   . پيش ميرفتبسيار جالب
 و داخل بند ها به حد غير قابل باوری تميز و 3-2حياط بزرگ بند 

دور تا دور حياط . همه جا واقعًا برق ميزد. گرد گيری عيد شده بود
در هر . با پتو های مالفه شده جاهايی برای نشستن ايجاد شده بود

قدم ظرفی آرايش شده پر از ميوه و ظرفهايی ديگر پر از شيرينيهای 
از روزهای . دست ساز جلوه ای خواص به فضای حياط داده بود

قبل عده ای در صف سلمانها قرار داشتند و سلمانيهای خوب حسابی 
به غير از تعدادی مذهبی هايی که بعدًا حکومت . سرشان شلوغ بود

بقيه زندانيان همه لباسهای نو و ترو تميز پوشيده و انگار . گر شدند
. ز مراسم ، به باز ديد اقوام وفاميل خود بروندقصد  داشتند که بعد ا

کارگران روز کم کم دست . به  لحظات تحويل سال نزديک می شديم 
 زندانی در حياط زندان جمع 400حدود . از فعاليت بر می داشتند

بعد ها متوجه شدم که . شده و همگی آماده لحظه مورد نظر بودند
را که ستار مرادی معاون زندانيان به شدت نگران آن لحظه بودند چ

بند تهديد کره بود که اگر مراسم محدود نگيريد آن را بهم خواهيم زد 
اما خوشبختانه مشکلی پيش نيامد و . و خاطيان هم تنبيه خواهند شد
. بالخره شمارش معکوس شروع شد. همه چيز عالی پيش رفت

يه و هورای زندانيان که مطمئنًا همسا1 -2.......-6 -7 -8 -9 -10
بعد هم روبوسيها و . های اطراف زندان قصر آن را شنيده اند

آرزوهای زندانيان که عمدتًا آرزوی سرنگونی شاه و به قدرت 
ما که . رسيدن خلق بود ، در شکلها و جمالت مختلف بيان می شد

بيشترين فشار ! به خاطر کم سن بودن بيشترين طرفدار را داشتيم
ما نشان ميدادند ! را با له کردنبازوهای جماعتی که عالقه خود 

!  نفر نبريديم400تحمل می کرديم و نه تنها از رو بوسی با نزديک 
بعد از . بلکه تا آخر جشن با تمام وجود در حال تحرک بوديم

روبوسيها، کمی شيرينی خورديم و تازه بازی های محلی و ابتکاری 
 اندازه شايد به جرعت بگويم که هيچ وقت به. زندانيان شروع شد

آن روز به جوکها و بازی های به اصطالح رو حوضی بچه ها 
اين همه ابتکار و . واقعًا دلم نمی خواست روز تمام شود. نخنديدم

تاشب . خالقيت شايد کمتر زمانی در تاريخ زندگی ها اتفاق بيفتد
تعدادی مجروح از بازی ها که بعضًا خشن بودند داشتيم ولی کسی 

ر حال روز عيد به پايان خودش نزديک می شد به ه. اهميت نميداد
و من در نا باوری اين همه همدلی و احساس انسانی و صميميت 

ما سال ها بود که عيد ها را با خانواده ها در . دچار ترديد شده بودم 
زندانها می گذرانديم و به گفته آنها عيد واقعی روزی بود که زندانی  

يت به ما گفته شده بود که عمر از طرفی هنگام فعال. وجود نداشت

 ماه نيست و دراين رابط چه در خانواده ها و چه 6چريک بيش از 
در زندگی عمومی ما می دانستيم که بايد مهم ترين کار ها يعنی 
فعاليت عليه شاه را داشته باشم و بدين لحاظ آموزش ما فقط می 

من ما به بر داشت . توانست بدن سازی و فن مبارزه با رژيم باشد
هر گونه آموزشی به غير از رزمی را وقت تلف کردن می دانستيم و 
خيلی محدوديت های ديگر و بخصوص هر آنچه که در خود  کمی 
رنگ شادی بخش داشت را برای خود ايجاد کرده بوديم که همه 

اما در زندان چريکهای واقعی را ديدم . بهتراز من و بخوبی ميدانيد
ر خلقهای ديگر می گذاشتند، شعر های که جوک ميگفتند سر به س

که قطعًا .کوچه بازاری می خواندند و از همه چيز بدتر می رقصيدند
اشکال از توهم داشتن من بوده و همين موارد من را دچار ترديد 
کرده بود که اينها واقعًا چريک هستند يا چريکهای واقعی معموًال 

ه نگه داری دستگير نميشوند و اگر هم بشوند در جاهای ويژ
به هر حال هم فال بود و هم تماشا و برای آدم های کم سنی . ميشوند

 عيد ديگر عمر 8االرغم اينکه حدود . مثل ما  روزهای بزرگی بود
خود را در زندان گذراندم و هرکدام در دوره ها و شرايط خواصی 
بودند اما هيچکدام از آنها لذت بودن با آن تعداد انسان راحت و 

  . را به هيچ عنوان برايم تجربه نکردصميمی 
   29/12/78            با آرزوی عيد واقعی برای مردم ايران

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

در عراق رروز بيش از يکصد و هشتاد هزار نفام
 ......به صورت خصوصى استخدام شده اند

 مى ، يک مامور شاغل در شرکت خصوصى تامين امنيت
  .تواند حدود چهارصد هزار دالر در سال درآمد داشته باشد

" خصوصى سازى جنگ"جنگ عراق پديده اى جديد به نام 
 .را به همراه داشت
الجزيره انگليسى گزارش داد ، به کارگيرى :واحد مرکزى خبر

شرکت هاى خصوصى خارجى در عراق عالوه بر آنکه هزينه 
ر اشتغالزايى در عراق مى هاى زيادى دارد ، باعث اخالل د

 . شود
به گزارش اين شبکه تلويزيونى ، جنگ عراق پديده اى جديد 

از دهه . را به همراه داشت" خصوصى سازى جنگ"به نام 
هزار و نهصد و نود تاکنون وظايف بيشتر و بيشترى در 
. مناطق جنگى به شرکتهاى خصوصى واگذار شده است

نفر در عراق به صورت امروز بيش از يکصد و هشتاد هزار 
خصوصى استخدام شده اند تا امنيت و تدارکاتى همچون 

اين گونه فعاليت ها براى برخى . تامين غذا را فراهم کنند
يک مامور . شرکت ها سودمند است و درآمد خوبى دارد

شاغل در شرکت خصوصى تامين امنيت مى تواند حدود 
ر حالى که چهارصد هزار دالر در سال درآمد داشته باشد د

همين مامور در مقام يک نظامى ممکن است چهل هزار دالر 
 . در سال درآمد داشته باشد

اين گزارش مى افزايد ، قراردادهايى که در بخش خصوصى 
شرکت . در عراق بسته مى شوند ميلياردها دالر ارزش دارند

هاليبرتون آمريکا در عراق قراردادهايى به ارزش نوزده 
شرکتهاى . ميليون دالر امضاء کرده استميليارد و سيصد 

ديگرى هم در عراق توانستند قراردادهاى بزرگى امضاء کنند 
که در گذشته بخشى از ) KBR(از جمله شرکت کى بى ار

) BECHTEL(همچنين شرکت بکتل . شرکت هاليبرتون بود
که بزرگترين شرکت مهندسى آمريکاست نيز قراردادهاى 

ن فعاليتها درحالى است که اي. بزرگى امضاء کرده است
بکارگيرى شرکتهاى خارجى در عراق مورد انتقاد منتقدان 

اين منتقدان مى گويند ، استفاده از . قرار گرفته است
شرکتهاى عراقى عالوه بر اشتغالزايى براى پنجاه درصد 

      1387 فروردين 3 .مردان عراقى ارزانتر نيز خواهد بود
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