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  اعالميه کميته مرکزی سازمان
 !بهار آمد

 فرارسيد ن نوروز به مناسبت
!بهار آمد   

 !پوش آمد طبيعت از خواب زمستانی برخاست و سبز
مردم، با خانه تکانی و تدارک سفره ی هفت سين، به استقبال بهار و 

 !نوروز می روند 
و اين سنت ديرينه را هر سال، با همه گرفتاری ها، بدبختی ها و سختی 
ها، چه آن ها که دستی به دهان دارند و چه آن ها که آهی در بساط 

  !ندارند، با شور و هيجان زياد تکرار می کنند 
! هفت سين پهن می کنند! شيرينی و آجيل می خرند!سبزه سبز می کنند

به بچه ها !به ديد و بازديد همديگر می روند!لباس نو بر تن می کنند 
  !و زندگی و عيد را شادمانه پاس می دارند ! عيدی می دهند

 سال پيش، در ٣٠حاکمان دين و پاسداران سرمايه، از همان ابتدا،از 
.  غيراسالمی بودن، از ميان بردارند  جرم  اين مراسم را بهتالش بودند تا

 و زاری را جای آن  شادی و سرور را از مردم بگيرند و گريه و ندبه
 پريدن از روی آتش را گناه دانستند،  عده ای از ماليان ماتم،. بگذارند

نسبت دادند، و " گبرها" برخی از واعظان تزوير، اين مراسم را به 
پيام های نوروزی شان  به جای تبريک عيد، موضوع تولد حاکمان در 

امامی و يا مناسبت ديگری را می يافتند تا عيد و نوروز را کم اهميت 
جلوه داده و در پايان از سر اکراه، تبريکی خشک و زورکی تحويل مردم 

 .دهند 
دو نگاه به بهار و نوروز و عيد، يعنی نگاه مردم و نگاه حاکمان دين، 

 شور زندگی و نگاه غم و ندبه و زاری و وعده  راوت و شادی ونگاه ط
 نگاه زندگی مدنی و انسانی و نگاه منکراتی به همه  ی زندگی آن جهانی،

 و در  شادی های زندگی، هر سال در چهارشنبه سوری، در عيد نوروز
 .سيزده بدر،در جنگی تمام عيار، با هم درگير می شوند

، پير و جوان، زن و مرد، شهری و در يک سوی اين جنگ ، مردم
روستائی، عرب، بلوچ، ، ترکمن، کرد، آذری و فارس و در سوی ديگر 
  حاکمان دين، واعظان تزوير، پاسداران تباهی ، گشت های زينب و

در اين . ثاراهللا، مجريان امر به معروف و نهی از منکر، صف کشيده اند
 در سنگرهای طبيعی جنگ تمام عيار، طرفداران شادی و زندگی مدنی

خود، در خانه ها، در سبزه زارها، در پارک ها و تفريح گاه ها، در کوچه 
 از زندگی، بساط  ها و خيابان ها و در هر کجا که حضور دارند، با دفاع

شادی و سرور بر پا می کنند و ديگران را در شادی های خود شريک می 
ان تباهی و غم، گران می اما اين زندگی طبيعی و شاد، بر پاسدار. سازند
آن ها به بهانه های گوناگون برای سرکوب اين زندگی بسيج می . آيد

. با صدور بيانيه ها، بايد ها و نبايدهای خود را ترسيم می کنند. شوند
گشت های گوناگون برای کنترل اين بايدها و نبايدها به کوچه ها و خيابان 

 از صدا و سيما و منابر و ماشين تبليغاتی شان هم.ها گسيل می دارند
تکايا، در تفکير و تحقير و يا کم اهميت جلوه دادن اين شادی و سرور به 

 .کار می افتد 
و هر سال حاکمان دين . اما در اين جنگ سی ساله، مردم پيروز بوده اند

و پاسداران شب ، مجبور شده اند دست به عقب نشينی های ملموسی 
. مند که در برابر زندگی، تاب نخواهند آورد نمی خواهند بفه آنان. بزنند

مردمی که قرن ها از . تالش های مذبوحانه شان محکوم به شکست است
شادی و سرور و زندگی انسانی حراست کرده اند، اجازه نخواهند داد حق 

 .زندگی انسانی و شاد از آن ها گرفته شود 
ت که مردم اما دفاع از حق زندگی شاد و انسانی، تنها عرصه ای نيس

سياست های خانه ويران کن جمهوری اسالمی، . برای آن می جنگند
زندگی شايسته ی انسان را برای بسياری از مردم به رويائی دست نيافتنی 

گستردگی مبارزات کارگران برای گرفتن حقوق خود، . تبديل کرده است
اج تالش برای باال بردن حداقل دستمزد، سازماندهی مقاومت در برابراخر

بيان عرصه هايی است که در آن  ..  ها، تالش برای متشکل شدن، و
فقر، بيکاری، اعتياد، . جنگ سنگر به سنگر جريان يافته و تداوم می يابد

گرانی سرسام آور، اقتصادی در هم شکسته، چپاول و غارت اموال 
ها، هزينه های " آقازاده"ها و " باالئی"عمومی، پرکردن جيب های 

ارگان های رنگارنگ سرکوب، از دستآوردهای حکومت دينی گزاف برای 
و اين در هم شکستگی اقتصادی در . است که وبال گردن مردم شده است

  سال آتی که بحران مالی و اقتصادی جهانی ، تأثيراتش را بر اقتصاد 
20 بقيه در صفحه      

 همسويی و همبستگی
  !از کوزه همان برون تراود که در اوست

،حداقل ٨٧ اسفند٢١عصرچهارشنبه ی کار،شورای عال
هزار ٢٧۴کارگران ايران رابه مبلغ ١٣٨٨دستمزد سال 

  ! تومان تعيين کرد۵٠٠و
  امير جواهری لنگرودی

  : خبرگزاری های رسمی جمهوری اسالمی اعالم داشته اند 
شورای عالی کار متشکل از نمايندگان گروه های کارگري، کارفرمايی و " 

دردومين جلسه رسمی خود حداقل دستمزد سال آينده دولت، عصر امروز 
در ادامه اعالم "  هزار ريال تعيين کرد ٧۴۵کارگران را دو ميليون و 

بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه کارگران : " شده
ريال خواهد بود که اين رقم ۵٠٠ هزار و ٩١در سال آينده رقمی معادل

در پايان خبر آمده ." د افزايش داشته است درص٢۵نسبت به سال گذشته 
 درصد آخرين مزد ثابت و ۵ به ميزان٨٨همچنين از ابتدای سال: " است 

 ريال به دستمزد ۶۴٠هزار و١۴يا مبنای سال جاری به اضافه روزانه
کارگران افزوده می شود ،مشروط به اينکه دستمزد روزانه هر کارگر از 

در مورد : " ايلنا می افزايد . " شود ريال کمتر ن۵٠٠ هزار و ٩١مبلغ 
بندي مشاغل مبلغ ياد شده براي  هاي طبقه نرخ پايه سنوات مشمول طرح

ها بر اساس جدول اعالمي از سوي  گروه يک بوده و براي ساير گروه
درمورد مبلغ کمک هزينه خانوار نيز مانند سال . شود وزارت کار اقدام مي

  ) ٨٧اسفند٢١ مهر، -نا خبرگزاری ايل"( شود گذشته عمل مي
اين همه در حاليستکه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه و اتحاديه آزاد کارگران ايران طی بيانيه ای مشترک در تاريخ 

ما با بيش از ده هزار امضا توسط : "  گزارش کرده اند ٨٧ اسفند ماه ١٨
ت افزايش دستمزدها از کارگران فراخوان دهنده طومار خواس جمعی 

تحويل، شورای عالی کار، مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخيص 
  ...."مصلحت نموده ايم

از آنجا که نرخ تورم اعالم شده توسط : " بيانيه نويسان اعالم می دارند
بانک مرکزی هميشه نصف نرخ تورم واقعی موجود در جامعه بوده است 

 اجرای بخشی از سياستهای و بر اساس پيش بينی های اقتصاددانان و
معطوف به طرح تحول اقتصادی، هزينه های زندگی در سال آينده به طور 

  . سرسام آوری افزايش پيدا خواهد کرد
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحاديه : لذا

آزاد کارگران ايران اعالم ميدارند بر اساس هر گونه کارشناسی علمی و 
انه هم اينک حداقل دستمزد کارگران بايد يک ميليون و پانصد منصف

دراين راستا و برای : " در ادامه بيانيه آمده است ." هزارتومان باشد
ما به عنوان قدم اول برای  تامين يک زندگی انسانی برای کارگران، 

  :جبران فقر و فالکتی که بر کارگران ايران تحميل شده است اعالم ميداريم
 دستمزدی که طی روزهای آينده در شورای عالی کار به تصويب حداقل

ميرسد نبايد کم تر از يک ميليون تومان در ماه باشد و ما بدينوسيله به 
نمايندگی از بيش از ده هزار کارگری که تا کنون طومار خواست افزايش 
دستمزدها را امضا کرده اند از کسانی که در شورايعالی کار بدون حضور 

ده های واقعی کارگران برای نيروی کار آنان نرخ تعيين ميکنند نماين
مصرانه ميخواهيم نيروی کار ما کارگران را مانند سالهای گذشته به 
حراج نگذارند و بر خواست کارگران برای تعيين حداقل دستمزد به مبلغ 

  /info.syndicavahed.www://http..." يک ميليون تومان تن در دهند
نماينده گان .  بيش از ده هزارامضاء کننده کارگرکه ياد شد جدا ازخواست

دراغلب شهرستان ها و استان ها، طی چند ماه " خانه کارگر" دفاتر
اخيرودرهرفرصتی درگفتگوبا ايلنا ضمن طرح مشکالت، باال بودن هزينه 
سرسام آورزندگی ، نرخ باالی تورم، گرانی خواربار، مسکن، بدهی 

انک ها و نزول خواران حاجی بازاری و صندوق يکايک کارگران به ب
های قرض الحسنه ، کوهی از مشکالت خود را پيش پای نشست دربسته  

کارگران به زبان . قرار دادند" شورای تعيين دستمزد ها " به اصطالح 
خويش اعالم می دارند؛ارقام اعالم شده بانک مرکزی که معيار ارزش 

ه حساب ميرود ، همواره پائين تر از نرخ  يابی تعيين نرخ دستمزد ساالنه ب
ميزان تورم سبد هزينه خانوار کارگري جاری در حيات روزانه اش می 

 از قول حسن صادقی از ٨٧اسفند١١خبرگزاری ايلنا در تاريخ . باشد
استناد قانوني افزايش مزد : سرکردگان سابق شورای عالی کارنوشت 

نوان کرد و آن اينکه، سبد هزينه  قانون کار ع۴١ساالنه کارگران را ماده
شود؛ درحاليکه سبد     قلم کاال تعيين مي٣۶خانوار کارگري براساس

کند براساس شاخص   اي که بانک مرکزي اعالم مي  هزينه
  .قلم کاالست٣۵۴هادر  قيمت
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ولي اين در حالی استکه  درسبد هزينه اعالمي بانک مرکزي، کاالهاي 
 درسبد هزينه خانوار کارگري، کاالهايي درعوض  لوکس نيز وجود دارد، 

هاي گران قيمت وجود ندارد و بيشتر اين سبد تامين کالري و   مثل ماشين
درهمين روزخبرگزاری . نيازهاي اوليه و ضروري خانوار کارگري است

 ۵۶٧ رقمي معادل ۵٨مزد روزانه کارگر درسال : " کاربازمی نويسد 
هزار و ١٢وز نسبت به آن سال ريال بود اما هرچند که اين رقم امر

هزار درصدي ١٧درصد افزايش داشته است، اما درمقايسه با رشد١٠٠
شود که هنوز    سال گذشته به وجود آمده است مشخص مي٣٠تورم که در

بر  ) ٨٧اسفند١١ايلنا ،" (.افزايش مزدي چهارهزار درصد عقب است
تمزد واقعی می پايه رقمی که اعالم شده است نشان ميدهد که ، ميزان دس

يكي از مشكالت موجود در رابطه خالء ميان سبد هزينه زندگي و بايست 
خط فقربوده را آه درشرايط اقتصادي حاآم برجامعه در طی اين سال ها 

شورای عالی " ولی برای . گاه اين خالء پرنشده ، پاسخ می داد  هيچ
  . تعيين دستمزد ، درب به همان پاشنه می گردد

 دراطاقهای دربسته به نام نماينده ٨٧اسفند٢١چهارشنبه آنچه درعصر 
شورای عالی کارمتشکل از نمايندگان گروه های کارگري، " گان 

به انجام رسيد، نشانه کمترين توجه به انبوه خواست " کارفرمايی و دولت
چه اهميتی : " ها و مطالبات کارگران و فرياد اين کارگراست که می گويد 

دختر سه ساله ام اصال رنگ لباس نو را . ال دارمدارد که من چند س
 متری با من بسازد،مکثی می ١٢نديده، همسرم مجبور است در يک اتاق 

  ! می دانيد چند وقت است رنگ گوشت را نديده ايم؟: کند و ادامه می دهد
اخبارو گزارشات درون کشورموئد اين است که از يك سو؛ دولت درآمد 

يران را يا چپاول آرده و در جيب سران همين حاصله از منابع سرشار ا
هاي خود آند و يا ميلياردها دالر از آن را خرج پروژهحكومت سرازير مي

اين پروژه ها هيچ سودي براي . سازدو بخش خودمانی و خودشانی مي 
بينيم آه چطور زنان و مردمان محروم کشور ندارند و از ديگرسو؛ مي

وزها، هفته ها، ماهها و ای بسا يک يا دو مردان زحمتكش ايران بايد ر
سال همان حقوق حداقل خود را هم دريافت نكنند و نتوانند پاسخگوي 

اي ترين نيازهاي خانوادهايشان باشند و هيچگاه گوشت و مرغ و پايه
تشکل، تجمع،  من پيشترهم نوشته ام ؛ .ميوه برسرسفره هايشان راه نيابد
ر،ُپردوام و کارآمد، سازمانيابی تشکل های اتحاد عمل های موردی يا پايدا

مستقل سراسری و اتحاد عمل وسيع جنبش های اجتماعی موجود در 
سطح جامعه، برانگيختن وسيع ترين همبستگی بين المللی درراستای 
پشتيبانی ازمبارزات کارگران ايران، حلقه مقدم رودررويی با استبداد حاکم 

  !    موثر فروگذار ننماييمدراينراه ازهيچ اقدام جدی و .است 
ما درطول ماه ها، هفته ها و روزهای گذشته با موج وسيع اعتراضات 
آارگران محروم ميهنمان، بخاطرعدم پرداخت حقوقشان دست به 

بطوری که درسطح سايت ها و وبالگ های . اعتراضات گسترده ای زدند
  : گوناگون داخل کشوراين اعتراضات بشکل زيرشمارش شده است 

آباد در اعتراض به پرداخت اول بهمن، آارگران شرآت پارسيلون خرم*
آارگران بجان آمده آه در . نشدن حقوق عقب افتاده خود تجمع آردند

 .با مسئوالن در آارخانه درگير شدند, وضعيت معيشتي سختي قرار دارند
 ، آارگران محروم شهرداري اهواز در اعتراض به ٨٧شش بهمن*

  .اه حقوق خود دست به يك تجمع اعتراضي زدند م6پرداخت نشدن 
دليل پرداخت نشدن حقوقشان ، آارگران صنايع فلزی به٨٧هشت  بهمن*

مأموران نيروی . نژاد تجمع اعتراضی برپا آردنددر مقابل دفتر احمدی
  .انتظامی از ترس، اين حرآت اعتراضی کارگران را محاصره آردند

 تن از آارگران ١۵٠٠تان، بيش ازتپه خوزس، در هفت٨٧ماهدهم بهمن*
آنها خواستار پرداخت به موقع حقوق و .بر نيشكر اعتصاب آردندني 

  .شان شدندپاداش ساالنه
از . بوديم ، شاهد چند حرآت اعتراضي ديگر آارگري نيز٨٧دهم بهمن*

جمله در پاآدشت آرج، آارگران سازمايه در مقابل دادگستری اين شهر 
آنها آه از دزدي و غارت حقوقشان بجان .  آردندتجمع اعتراضی برگزار

  ”.شان پرداخت نشده استدو سال است حقوق”: گفتندآمده بودند، مي
، آارگران آارخانه پرريس سسندج براي بيان ٨٧ ايضا روز دهم بهمن*

خشم و اعتراض خود به تهران رفتند و درمقابل ديوان عدالت اداری تجمع 
  .اعتراضی برگزار آردند

 تن از آارگران آارخانه قند بردسير ٢٠٠، بيش از ٨٧ز سيزده بهمنرو*
چنين در مقابل دادگاه در مقابل اداره آار و هم, هاي خودهمراه با خانواده

اعتراض آنان نيز پرداخت نشدن .در اين شهر تجمع اعتراضی برپا آردند 
  .شان بودحقوق عقب افتاده

زيرآار در همدان آارگران ، همزمان با حضور و٨٧روز پانزده بهمن*
. در مقابل استانداري تجمع اعتراضي برپا آردند, اخراجي شرآت ساميكو

  .اعتراض آنان همچنين بخاطر تاخير در پرداخت حقوق خود بود

، آارگران نساجی خامنه شبستر آه در وضعيت ٨٧روز نوزدهم بهمن*
راض آنان به اعت. معيشتی سختی قرار دارند در مقابل آارخانه تجمع آردند

اين آارگران محروم آه .  بودشان ماه پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده١٨
تا بحال چندبار تجمع اعتراضي دست زدند يك هفته بعد هم در مقابل اداره 

  . آار در تبريز تجمع اعتراضی ديگري برگزار آردند
قزوين در " مه نخ"و" فرنخ"هاي  ، آارگران آارخانه٨٧روز بيستم بهمن*

ماه آه ٧مقابل استانداری تجمع اعتراضي آردند پس ازگذشت بيش از
گذرد، هنوز هيچگونه پرداخت  تن از آارگران مي۴٠٠ازاخراج نزديك به 

اي به آنها صورت نگرفته است و حقوق عقب افتاده نيز پرداخت بيمه
  .نشده است

 ،آارگران آارخانه سرب و روی زنجان نيز ٨٧ايضا روز بيستم  بهمن *
اين آارگران محروم چند ماه است آه حقوق .تجمع اعتراضی برپا آردند

  .انددريافت نكرده
سازي  تن از آارگران لوله٣۵٠٠ ، بيش از٨٧روز بيست دوم بهمن *

آنان خواستار امنيت شغلي و .اهواز يك راهپيمايي اعتراضي برگزار آردند
يدهاي ماموران، آارگران بدون توجه به تهد. افتاده خود بودندحقوق عقب

  . به خيابان ريختند
 ،آارگران صنايع چوب طالقانی در مقابل ٨٧روز بيست چهارم بهمن*

يكسال . وزارت آار در خيابان آزادی تهران تجمع اعتراضی برگزار آردند
  .انداست آه اين آارگران هيچگونه حقوقي دريافت نكرده

ر بيانيه ای عليه موج  با انتشا٨٧کانون نويسندگان ايران در پنجم اسفند*
رد بخشی از بيان کانون . جديد سرکوب و اخنتاق در کشور اعتراض کرد

در . ها افزوده شده است بر ميزان احضارها و بازداشت: " ... آمده است 
 محمود -چند ماه اخير تنی چند از اعضای کانون نويسندگان ايران

صر زرافشان، فرخنده مويد، نا پور، مجيد امين آبادي، فرزانه آقايي دولت
 توسط نيروهای امنيتی بارها احضار شدند و -زاده و حسن صانعی حاجي
و هنوز زمان زيادی از صدور حکم . ها مورد بازجويی قرار گرفتند ساعت

طرف نگذشته بود که محسن  سنگين زندان برای يوسف عزيزی بني
زداشت حکيمی يکی ديگر از اعضای کانون و از فعاالن جنبش کارگری با

در همين . ی سنگين آزاد شد و پس از تحمل حدود دو ماه زندان با وثيقه
تپه، که هيچ  دوره برای پنج نفر از اعضای سنديکای کارگران نيشکر هفت

اند، حکم زندان صادر  جرمی جز دفاع از معيشت و حق تشکل خود نداشته
شت های مختلف کشور مورد يورش و بازدا دانشجويان در دانشگاه. شد

ی بارز ديگری از تفتيش  های مذهبی نيز نمونه فشار بر اقليت. قرار گرفتند
در . های اخير افزايش يافت ی آن در ماه و سرکوب عقيده است که دامنه

تر کيفر شدند، که عاليه  ناماِن معترض سخت پناهان و گم اين ميان بي
ها،  و اين. پناهان معترض است زدنی از اين بي يی مثال دوست نمونه اقدام

 در چند ماه اخير به  هايی از هجوم و سرکوب گسترده همه، تنها گوشه
  "… آيد شمار مي

 ، کارکنان شرکت پرديسان در سمنان در مقابل استانداری ٨٧پنجم اسفند*
ماه ٢در اين شهر تجمع اعتراضی برگزار آردند و خواستار پرداخت 

تظامی از ترس گسترش مأموران نيروی ان. حقوق عقب افتاده خود شدند
  .اين حرآت اعتراضی به آنترل و محاصره تجمع آنندگان پرداختند

: از طرف خبرگزاری ايلنا اعالم شد  )٨٧پنجم اسفند(ايضا در همين روز*
 تعداد اين ...تجمع کارگران چيني بهداشتي مينا وارد هفتمين روز خود شد

 عدم توجه  نفر مي رسد و احساس مي شود درصورت٣٠٠کارگران به 
در ادامه خبر آمده است . مسئولين ،تبعات جبران ناپذيري خواهد داشت

همچنين روز گذشته مديريت کارخانه براي آرام نمودن کارگران درجمع :
آنان حضور پيداکردکه نتيجه اي در پي نداشت وکارگران همچنان در تجمع 

    .به سر مي برند
رآيبی شهر صنعتی رشت  ، آارگران نيروگاه سيكل ت٨٧ششم اسفند* 

  . دراعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای عقب افتاده تجمع آردند
 نفرازکارگرا ن ال ستيک ٢٠٠٠بيش از :  آمده است ٨٧ در هفتم اسفند*

 پرداخت حقوق در دوماهه گذشته دست  سازی د ما ذر اعتراض به عدم
  ....به اعتصاب زدند 

يی از اخراج گسترده کارگران  ، راديو برابری طی گفتگو٨٧هشتم اسفند*
و تعطيلی کارخانه ها در شهر صنعتی کاوه آمده است ؛ شاهپور احسانی 
راد از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره اخراج کارگران، 

جمع آوری ...  وضعيت اسفبار کارگران مهاجر و خانواده های آنان و
  . امضاء جهت افرايش دستمزد ها خبر می دهد

؛ در کارگران ذوب آهن اصفهان آغاز شد  اعتصاب نمادين،٨٧دهم اسفند *
کارگران ذوب آهن اصفهان در شرايطی امروز : ادامه خبر آمده است 

که از سوئی بطور معمول اسامی کارگران  اعتصاب خود را آغاز کردند
يادداشت ميشود و از سوی  هنگام دريافت عذا از رستورانهای کارخانه
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در  ن انتظامات کارخانه امروز دست به گشت زنی مرتبديگر ماموري
 قسمتها و کارگاههای مختلف کارخانه زدند

آارگران آارخانه الستيک دنا در اعتراض به عدم  ،٨٧ايضا دهم اسفند*
پرداخت حقوق و مزاياي چهارماهه خود در مقابل کارخانه اقدام به تجمع 

به اعتصاب زده و از اين کارگران در محل کار خود نيز دست . کردند
صبح روز شنبه اين حرآت اعتراضي به . کارکردن خودداري کرده اند

درگيري بين آارگران و آارگزاران در اين آارخانه انجاميد که در جريان 
  .آن، تعدادي از آارگزاران زخمي شدند

گسترش فقردرسه : مينويسد  ،٨٧سايت جمهوريت در تاريخ دهم اسفند*
  . هزار تومان می رسد ٨٠٠به سال گذشته خط فقر 

ماه است دستمزدی ١٠ رويهم رفته ٢کارگران صنايع فلزی شماره *
نکرده اند و اعتراضات تا کنونی اين کارگران برای دريافت  دريافت

تجمعات مکرر آنان و وعده های  دستمزدهای معوقه شان عليرغم
زداشت شش حکم با مسئولين نه تنها محققق نشده، بلکه دادگاه يافت آباد

 .نفر از اين کارگران را نيز صادر کرده است
 به گزارش ايلنا،دبيراجرايي خانه آارگراستان قزوين ،٨٧چهارده اسفند *

  . آارگر اين استان دردو روزگذشته خبر داد١١٠ازبيكارشدن
ايضا در همين روز ايلنا خبر می دهد ؛ دبير اجرايي خانه آارگر استان *

اني و سخت معيشتي آارگران آارخانه نساجي مازندران از وضعيت بحر
  .آارگران دو ماه حقوق معوقه طلب دارند. مازندران خبر داد

 کارگران شهرداری شويشه واقع دربيست کيلومتری ،٨٧شانزدهم اسفند *
 مريوان ، سه ماه است که حقوق ومزايای خودرادريافت -شهرسنندج 
 دارد که ازنظرامکانات  نفرکارگر٧شهرداری روستای شويشه .نکرده اند

بهداشتی هيچ گونه توجهی به سالمتی آنها داده نمی شود ودربدترين 
  .شرايط کاری ومالی بسرمی برند

،به نوشته کانون صنفی معلمان ايران در تاريخ ٨٧هفدهم اسفند *
رضا عبدی سنبل آبادی دبير زبان انگليسی :   آمده است ٨٧اسفند ١٧

هران به حکم سيد حميد رضا حسينی  آموزش وپرورش ت١٩منطقه ی 
مجتمع قضايی شهيد بهشتی وتاييد حکم، توسط ١٠۵٩رئيس شعبه ی 

   تجديدنظر به شالق محکوم شد١٩آقای حميد محمدی رئيس شعبه ی
نفر ١٠٠حدود: ، به گزارش خبرگزاری مهر آمده است ٨٧هيجدهم اسفند*

ز مقابل از کارگران شرکتهای کشت و صنعت استان خوزستان صبح امرو
اين افراد خواستار احقاق حقوق خود . مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

  .و پرداخت ما به التفاوت بيمه فصول گذشته خود هستند
، به گزارش خبرگزاري کار ايران  آمده است ٨٧اسفند ايضا در هيجدهم *
آنندگان حدود  آارگران نيشكرخوزستان درمقابل مجلس تجمع آردند تجمع: 

 آارگر اين آارخانه ۵٠٠ر بودند به نمايندگي ازسه هزار و نف٢٠٠
ها با بيان اينكه به صورت فصلي آار  آن. درمقابل مجلس تجمع آرده بودند

 ماه آار دارند و درمابقي سال ۶-٧آنند،اظهار داشتند آه ساالنه حدود مي
  .شوند بدون حقوق و مزاياي بيكار مي

 ماه ١٠ميايي ساري، بمدت ، آارگران صنايع شي٨٧ نوزدهم اسفند *
اند تنها   ماه حقوق خود را دريافت نكرده١٠اند اين آارگران  حقوق نگرفته

  .اند امروز حقوق خردادماه خود را دريافت آرده
، تجمع اعتراضی کارگران شرکت آردل ٨٧ ايضا در تاريخ نوزدهم اسفند *

حقوق  نفر ازکارگران شرکت آردل در اعتراض به چهار ماه ١۵٠حدود 
معوقه و پرداخت نشدن عيدى و پاداش خود مقابل دفتر سهامدار اصلى 

  .واقع در ضلع شرقى مصلى تهران تجمع کردند
، مسموميت شديد کارگران معدن آق دره تيکان تپه و ٨٧بيست اسفند*

اجتماع اعتراضی آن کارگران ، دوازده تن از کارگران اخراجی معدن آق 
که در اثر استشمام بخار جيوه به شدت ) تکاب(دره شهرستان تيکان تپه

  .مسموم و از کار اخراج شده بودند به اداره کار اين شهر شکايت کردند
صبح امروز جمعی از :، به گزارش ايلنا آمده است٨٧بيست و يکم اسفند*

کارگران کارخانه پارس قوه به دنبال دريافت نکردن مطالبات خود مقابل 
 ۵٠٠ازمجموع :  کارگران اظهار داشتيکی از. کارخانه تجمع کردند
 ٨٧ ماه حقوق و عيدی و پاداش سال٣ کارگر ١٠٠کارگر اين کارخانه ،

  . خود رادريافت نکرده اند
  ...و اين سلسله اعتراضات همچنان ادامه داشته و دارد

راه درازی نيست، کارگران ازهمين امروز ١٣٨٨تا فرارسيدن اول ماه مه
تومانی تحميل ٢٧۴/ ۵٠٠ويب رسيدن دستمزد به تص: فرياد برمی آورند 

مبارزه  گرسنگی مطلق برما و خانواده هايمان است، با پيوستن به صف 
 !برای افزايش دستمزدها از حق حيات انسانی خود به دفاع برخيزيم

 ٨٧ اسفند٢٢ 

……………………………………  

 و واکنش واليت فقيه, رقابت انتخاباتی جناح های رژيم
اين که دستگاه واليی در انتخابات پيش رو قصد دارد يکی از نشانه های *

چگونه صحنه آرايی کند و به کمک ماشين انتخاباتی اش کدام کارگزار را 
واکنشی است که نسبت به تبليغات , از درون جعبه های رای بيرون بکشد

  .... انتخاباتی نامزدها نشان می دهد
مهوری دهم در هر رويکردی به مساله انتخابات رياست ج: روشنگری

رژيم جمهوری اسالمی پيش از هر چيز به نقش و جايگاه واليت فقيه 
زيرا خامنه ای و تشکيالت تحت فرمان او يعنی . مربوط و مرتبط است

صحنه گردان اصلی پشت پرده انتخابات رژيم جمهوری , دستگاه واليی
ای فضای معينی بر, به موازات نزديکی به زمان انتخابات. اسالمی هستند

ورود افراد مختلف وابسته به جناح ها و گروه بندی های حکومتی باز 
قطعيت يافتن حضور سيد محمد خاتمی رييس , از آن جمله است. شده است

به عنوان نامزد انتخاباتی و مير حسين " اصالحات"جمهور دوره 
احتمال نامزدی حسن . رييس جمهور رژيم در دوره خمينی, موسوی

از آنجا که . ن سياست هاشمی رفسنجانی نيز طرح استروحانی از نزديکا
رسيدن به پست رياست دولت محور اصلی رقابت انتخاباتی دسته بندی 

اين روزها انتقاد از سياست ها و برنامه های , های درونی رژيم است
  . دولت احمدی نژاد و اثرات آن بر جامعه در ميان نامزدها باال گرفته است

ی از نشانه های اين که دستگاه واليی در انتخابات يکی و البته فقط يک
پيش رو قصد دارد چگونه صحنه آرايی کند و به کمک ماشين انتخاباتی 

واکنشی است , اش کدام کارگزار را از درون جعبه های رای بيرون بکشد
سخنان روز . که نسبت به تبليغات انتخاباتی نامزدها نشان می دهد

ر با رفسنجانی به عنوان رييس و اعضای پنجشنبه خامنه ای در ديدا
مجلس خبرگان حای ترديدی نمی گذارد که او با صراحت از سياست های 
دولت احمدی نژاد جانبداری می کند و منتقدين اين سياست ها را محکوم 

 . می داند
خامنه ای در اين اجالس در واکنش به نقدهای جناحی از دولت احمدی 

هاى منفي،  هاى ناپاک و نگاه برخى نيت:"ستنژاد و سياست هايش گفته ا
خواهند با تزريق نااميدي، مردم و کشور  محدودنگر و آلوده به ضعف مي

 ." را از کار و تالش و پيشرفت بازدارند
هاى کامال  دادن گزارش"او درست مثل دولتی ها و خود احمدی نژاد از 

تاثيرگذار در نادرست و يا آميخته با اطالعات غلط به بعضى از افراد 
می خواند " هاى ايجاد نااميدى از آينده از روش"می نالد و آن را " جامعه

و برای اين که جای ترديدی باقی نگذارد که دارد از چه کسانی انتقاد می 
کند به يک فقره دعوای مشخص گروهبندی های رژيم که بعد از پرتاب 

در مورد اقدام در ماهواره اميد به فضا مشغول تقسيم ارث و تعيين سهم 
را به قباله عملکرد خودشان " پيشرفت علمی"اين زمينه شدند و خواستند اين 

العاده  هاى فوق برخى پيشرفت"خامنه ای با تاکيد بر . اشاره کرد, سنجاق کنند
البته اين حرف درست است که آغاز : "گفت" هاى علمى کشور در عرصه
ه است اما نبايد فراموش کرد که هاى اخير بود ها در دهه برخى از اين طرح

ها  ها کارآمدتر و بعضى همت براى به ثمر رسيدن کارهاى بزرگ، برخى اراده
  ."نافذتر هستند

و در واقع سهم اصلی را به کيسه دارودسته کارگزار فعلی اش احمدی نژاد و 
و افزايش تعداد " سانتريفوژها"او در همين زمينه به مساله . دولت او ريخت

امروز هزاران سانتريفيوژ ساخت دانشمندان جوان :"هم اشاره کرد و گفتآنها 
دهد قطار  دهى است و اين واقعيت نشان مي کشور در حال حرکت و بهره

پيشرفت کشور به سرعت در حال حرکت است اگرچه برخى مسافران آن، اين 
 ." کنند حرکت را احساس نمي

دولت احمدی نژاد در شرايطی که آيا اين حمايت تبليغاتی آشکار خامنه ای از 
جنگ جناح های رژيم به موازات نزديکی به زمان انتخابات رياست جمهوری 

مقدمه بيرون کشيدن او از صندوق های انتخاباتی رياست , داغ می شود
جمهوری دهم است يا فقط نتيجه وحشت خامنه ای از اين که فضای انتقاد 

 نظام سرکوب و اعدام و شکنجه را کليت رژيم را تخريب کند؟ و سياهی چهره
بيشتر در معرض ديد عموم بگذارد؟ و در صورت اخير آيا مطلوب وی و 

فضای انتخاباتی , ماشين رای سازی و رئيس جمهور گزينی دستگاه واليی
 ؟ ترجيح می دهد" بال های نظام"سرد را بر فضای مشحون از مشاجره 

ه زمانی به توهم عدالت خواهی و هر کدام باشد حاال ديگر برای همه آنهايی ک
روشن شده , رسيدگی به امور معيشتی شان به احمدی نژاد رای داده بودند

است که ميان دولت او و دولت های پيشين و همين حاال ميان او و نامزدهای 
انتخاباتی رقيبش هيچ اختالف جدی اصولی در زمينه تحميل رياضت کشی و 

و خصوصی سازی , رها سازی قيمت ها, انیتورم و گر, فقر به اکثريت مردم
از اين . و آنها همگی واريانت های مختلف يک صدا هستند. وجود ندارد

انتخابات نه آبی برای مردم گرم می شود و نه دردی از دردهای آنها درمان 
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  پرده ای ديگر از چشم بندی های
 ”زمان  سربازان گمنام امام “

  محمد رضا شالگونی
    هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق” 

  حافظ   -   “ثبت است بر جريده عالم دوام ما 
های مترقی  چهرۀ تاريخی چريک فدايی خلق در شرايطی در حافظه اليه

مادهای ايستادگی در مقابل استبداد و مردم ايران به عنوان يکی از ن
نابرابری ثبت شده، که اوًال مردم با تمام وجود از بيداد و خفقان رژيم 

 ثانيًا هر مقاومت مردمی را دربرابر آن  بردند؛ شاهنشاهی رنج می
بر خود نهاده ” فدايی خلق“ستودند و ثالثًا از زنان و مردانی که نام  می

و سر سپردگی به انبوه لگدمال شدگان چيزی بودند، جز فداکاری بی ريا 
آنهايی که اکنون اين نام نيک در حافظۀ مردم را خطری برای . ديدند نمی

نامند، قبل  می” اسطوره سازی دروغين و بيهوده“بينند و آن را  خود می
از هر چيز از ديدن چهرۀ خود در آيينه افکار عمومی وحشت دارند و 

 آزادی و برابری را از شناختن نسب نامه کوشند نسل جوان مبارزان می
  .شان محروم سازند

چريک های “کتابی که دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی تحت عنوان 
منتشر کرده، به يک  ” ١٣٥٧فدايی خلق، از نخستين کنش ها تا بهمن 

زيرا اين کتاِب حجيم . لحاظ، کار تبليغاتی عجيب و سؤال برانگيزی است
جز معرفی چريک های فدايی خلق به روايت بازجويی عمًال چيزی نيست 

ظاهرًا نويسنده يا نويسندگان کتاب . ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی
اند که خود عمًال به راوی  های ساواک فرو رفته چنان در البالی پرونده

گاهی به نظر می رسد آنها حتی برای . اند امانت دار ساواک تبديل شده
اند و از دنيای  های ساواک چيزی نخوانده روندهنوشتن اين کتاب جز پ

های چهل و پنجاه چيزی  فکری و اجتماعی مارکسيست های ايرانی دهه
  :مثًال به اين تکه نگاه کنيد. دانند نمی
 ميالدی ، اختالفات چين و شوروی از پرده بيرون ١٩٦٠در اوايل دهه  “
مائو ، استالين ، . اين اختالفات ظاهرًا وجهی ايدئولوژيک داشت. افتاد

رهبر وقت حزب کمونيست شوروی را تجديد نظر طلب می خواند و متقابًال 
خود نيز متهم می شد که ناسيوناليزم چينی را به لباس مارکسيستی در 

 لنينيسم را مورد حمله قرار –آورده و از اين طريق اصول عام مارکسيسم 
ايت آن مردی می اين جمالت آدم را به ياد حک  )٥٨ص ( ” .داده است

خسن و خسين دختران معاويه بودند که آنها را در ” اندازد که گفته بود 
کسی که فقط از درشت ترين تيترهای تاريخ قرن . “مدينه گرگ خورد 

بيستم خبر داشته باشد می داند که استالين سال ها پيش از آن که 
 و مائو مرده بود) ١٩٥٣در سال (اختالفات چين و شوروی علنی بشود ، 

به ) الاقل در سطح بحث های ايدئولوژيک(با استالين دعوا نداشت ؛ بلکه 
استالين زدايی در شوروی دوره خروشچف معترض بود و آن را يکی از 

  .مظاهر تجديد نظر طلبی رهبران شوروی می ناميد
بنابراين خواننده کتاب با اين سؤال ناگزير روبرو می شود که اين تکيه 

منابع ساواک برای چيست؟ آيا حکومِت امام زمان با انبوه يک جانبه بر 
تاريخ نويسان و تاريخ پردازانش که از برکت پول نفت، شمارشان هم 
دائمًا در حال افزايش است، جز منابع ساواک چيزی برای گفتن در باره 

به نظر . چريک های فدايی خلق ندارد؟ چنين چيزی بسيار بعيد می نمايد
را به عهده دارد که مواضع دشمن را ” آتش تهيه“نقش من ، اين کتاب 

. می کوبد تا بعدًا تاريخ پردازان جيره خور با خيال راحت وارد عمل شوند
اميد است اين “: می گويد) ٢٣در ص (تصادفی نيست که پيشگفتار کتاب 

اثر که قطعًا آخرين روايت نخواهد بود، با توضيحات ديگرانی که خود در 
  ”.اند، تکميل گردد ين جريان نقش ايفا نمودهای از ا گوشه

همه ) و نه فقط تاريخ نويسی سياسی(فراموش نبايد کرد که تاريخ نويسی 
جا و حتی در دموکراسی های ليبرالی، يکی از مهم ترين و 

منتهی در . ترين محورهای پيکارهای سياسی است ايدئولوژيک
ستگاه های ايدئولوژيک های ليبرالی، در مقابل بوق و کرنای د دموکراسی

مثًال کسی که . حاکم ، الاقل امکان تاريخ نويسی آلترناتيو هم وجود دارد
در امريکا مجال و توان جستجوی حقيقت را داشته باشد ، آزادانه می 

  ” تاريخ مردم اياالت متحده“تواند به کتابی مانند 
يل مراجعه کند تا دريابد پشت صحنه پيکار تعط) نوشته هاورد زين(

. چه خبری بوده است” دموکراسی گستری“ناپذيرطبقه حاکم امريکا برای 
اما در کشوری مانند ترکيه اگر کسی جرأت کند مثًال به قتل عام ارمنی ها 

کنند جالی وطن کند، حتی  اشاره بکند، مجبورش می” ترکان جوان“توسط 
ن گرفتار و ما در ايرا. اگر تنها برنده جايزه نوبل کشور در ادبيات باشد

حکومتی هستيم که در مقايسه با آن، حتی کماليسم ترکيه چشم اندازی 

در جمهوری اسالمی کافی است کسی مثًال زندگی . کند رويايی جلوه می
ای به  نامه رسمی خمينی يا خامنه ای را زير سؤال ببرد يا حتی اشاره

 جنايات شيخ فضل اهللا نوری در سرکوب آزادی خواهان جنبش مشروطيت
بکند ، تا به طور کامًال رسمی و قانونی ، به اتهام توهين به مراجع ، به 

چنين حکومتی نه می تواند از تاريخ . شالق و حبس طوالنی محکوم شود
پردازی در باره بزرگ ترين و با نفوذ ترين جريان مارکسيستی يکی از 

 ١٣٤٧ – ٥٧حساس ترين دوره های تاريخ معاصر ايران ، يعنی دهۀ 
ناب کند و نه می تواند به روايت ساواک شاهنشاهی در باره آن اکتفا اجت
درز گيری تاريخ يکی از مهمترين وظايفی است که هر ديکتاتوریِ  . نمايد

بنابراين جمهوری اسالمی ، نمی . ايدئولوژيک در برابر خود قرار می دهد
 در تواند به خالء تبليغاتی ، مخصوصًا در حوزه تاريخ معاصر ايران تن

  .بدهد
اما برسر تاريخ پردازی دلخواِه جمهوری اسالمی در باره چريک های 

هر نظری . فدايی خلق فعًال مانعی وجود دارد که بايد از ميان برداشته شود
دهۀ پيش از انقالب داشته باشيم ، به اين ” مشی مسلحانه“که درباره 

ه های حقيقت بايد توجه کنيم که چريک های فدايی خلق و ساير گرو
مارکسيست هم سو با آن ، عمومًا جمع انسان های جان برکفی بودند که 
بی آن که چشمی به مقام و قدرت يا حتی پيروزی سريع داشته باشند ، 
عليه ديکتاتوری خفه کنندۀ شاهنشاهی برخاسته بودند و همه می دانستند 

ه چيزی که آنها را ب. که عمر چريک قاعدتًا نمی تواند طوالنی باشد
کشاند، پيش از هر چيز نفرت از ديکتاتوری و امپرياليسم بود و  مبارزه می

و با همين هويت بود که . سرسپردگی به عدالت خواهی و برابری طلبی
بعالوه . آنها در ميان اليه های مترقی مردم شناخته شدند و ارج يافتند

هنوز بخش بزرگی از کسانی که خاطره جانفشانی آنها را به ياد دارند، 
اند و صرف نظر از عقيده امروزی شان در باره شيوه مبارزه آنها،  زنده

ها  به نظر من، مجاهدين خلق آن سال. دارند هم چنان ياد آنها را عزيز می
نيز، علی رغم اين که هنوز نتوانسته بودند خود را از چنگ بعضی 

رده های مترقی در همان  تعصبات مذهبی برهانند، در ذهنيت همان اليه
برای از بين بردن اين حقيقت است که دستگاه اطالعاتی . گرفتند قرار می

. جمهوری اسالمی ناگزير شده به اسناد ساواک شاهنشاهی متوسل شود
آنها می کوشند اوًال بازجويی ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی را به 
ه عنوان اسناد تاريخی معتبر جا بزنند؛ ثانيًا به کمک آنها نام و خاطر

پرُحرمت چريک های فدايی خلق و البته همه مبارزان کمونيست کشور ما 
عليه ديکتاتوری شاهنشاهی را در ذهن مردم خراب کنند و باالخره، ثالثًا 
هر نوع انديشۀ براندازی انقالبی و حتی تشکيالت انقالبی مخفی را بی 

  .اعتبار و بی حاصل نشان بدهند
  احبان کنونی آنهادو کلمه در باره اسناد ساواک و ص

اند که اعتراض به اعتبار  کرده نويسنده يا نويسندگان کتاب پيش بينی می
بنابراين . اسناد ساواک نخستين چالشی است که با آن روبرو خواهند شد

نگاه کنيد ( اند  دفاع از اعتبار اين اسناد را نخستين وظيفه خود قرار داده
دۀ دفاعيه شان اين است که و چکي ). ٢٠ – ٢١به پيشگفتار کتاب ، ص 

هر چند مراحل اوليه هر بازجويی ممکن است گمراه کننده باشد ، ولی 
حاوی اطالعات دقيق و قابل “های تکميلی و تفصيلی بعدی  بازجويی

روحيات بازجويی شونده و يا ديگر افراد گروه و … اعتنايی است 
ه به لحاظ روان همچنين مناسبات بين آنها نيز در آنها بازتاب می يابد ک

  .”شناختی بسيار حائز اهميت است
شود گفت؟ هر نظری در بارۀ نتيجه کار شکنجه  در باره اين دفاعيه چه می

، قبل از هر چيز بايد يک نظر اخالقی و انسانی باشد و گرنه ضرورتًا  گران
، با هر توجيهی که  زيرا بی طرفی در باره شکنجه. يک نظر شريرانه است

سربازان گمنام “اما .  نا خواه همدستی با شکنجه گران است، خواه باشد
توانند در بارۀ کار اسالف خودشان موضعی اخالقی  نمی” امام زمان

بگيرند و آن را محکوم کنند، زيرا چنين موضعی به طور گريزناپذير به 
تصادفی نيست که . معنای محکوميت کار و کارکرد خودشان هم خواهد بود

 توحش شکنجه گران ساواک و حتی از شکنجه تقريبًا، در تمام کتاب از
بعالوه آنها می دانند که هر سخنی در باره . سخنی به ميان نمی آيد

شکنجه، الاقل تا حدی، اوًال اعتبار اطالعات موجود در اسناد ساواک را 
زير سؤال خواهد برد؛ ثانيًا مقاومت و نيز حال و روز انسان های زير 

و اين هر دو دقيقًا . واننده تداعی خواهد کردشکنجه را در ذهن خ
چيزهايی هستند که نويسندگان کتاب می خواهند از ذهن خواننده پاک کنند 

در عوض آنها وانمود . تا بتوانند به هدف های تبليغاتی شان دست يابند
می کنند که می خواهند در بارۀ ارزش اطالعاتی اسناد بازجويی ها ، نظرِ  

و با اين نظر . و ارزيابی تحليلی ارائه بدهند” شناسیکار“به اصطالح 
به “است که مخصوصًا تأکيد دارند که اسناد بازجويی ها ” کارشناسی“

الزم نيست آدم تجربه ای . ”لحاظ روان شناختی بسيار حائز اهميت است
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از بازجويی و شکنجه داشته باشد تا بداند که روان شناسی انسان زير 
عمومًا هر انسان زير فشار و سرکوب . بل اتکا باشدشکنجه نمی تواند قا

نقابی به چهره دارد که به دقت می کوشد خويشتن خويش را پشت آن 
حتی انسان هايی که در زير شکنجه می شکنند ، معموًال . پنهان کند

خويشتن خويش را بروز نمی دهند ، بلکه فقط نقاب شان را عوض می 
ن است خويشتن خويش را حتی از خود بعد از مرحله ای آنها ممک. کنند

دهند؛  نيز بپوشانند و يا برای هميشه آن را گم بکنند، اما آن را بروز نمی
هايی درهم شکسته اند ، جرأت نمی کنند آن را بروز  يا دقيقًا چون انسان

دانند که  آنها نيز می) يا اربابان(شکنجه گران و همچنين ارباب . بدهند
هايی نقابدار هستند و مکنونات شان را  ها انسان حتی شکسته ترين انسان

اما ناگزيرند آنها را با همان نقاب شان بپذيرند و گرنه . دهند بروز نمی
در دنيای سرکوب شده، سرکوب گران نيز . توانند آرامش پيدا کنند نمی

نقاب به چهره دارند، نقابی که پشت آن نگرانی و ناتوانی شان را پنهان 
” نه هميشه“ولی البته نه هميشه، و روی اين (الب موارد در غ. می کنند

توان اطالعات مشخصی را از فرد زير شکنجه  با شکنجه می) تأکيد دارم
زيرا با . بيرون کشيد ، ولی هرگز نمی توان به دنيای درونی او راه يافت

تر و  افزايش شکنجه، دنيای ُنه توی روان شناسی قربانی شکنجه پر پيچ
اگر جز اين بود ، کشورهايی که مبارزات مردم . تر می شود تو- در-تو

الاقل در (توانسته است شکنجه را در آنها از حالت روتين خارج سازد و 
بايست از نظر اطالعاتی  می) سطح رسمی به عنوان جنايت معرفی کند

اما . آسيب پذيرتر از کشورهايی بودند که شکنجه در آنها يک قاعده است
شکنجه فقط به لحاظ اخالقی محکوم نيست ، به . نين نيستمی دانيم که چ

  .لحاظ عملی نيز ناکارآمد است
اما مسألۀ مهم تر نه ارزش اطالعات موجود در اسناد ساواک ، بلکه 

در حال حاضر ، اطالعات موجود در . استفادۀ گزينشی از اين اسناد است
می قابل اين اسناد فقط و فقط برای دستگاه اطالعاتی جمهوری اسال

است و ” سربازان گمنام امام زمان“يعنی کليد آنها در دسِت . استفاده است
آنها هستند که تصميم می گيرند چه چيزی را منتشر يا مخفی کنند يا حتی 

و تا جمهوری . چه چيزی را از بين ببرند يا به اسناد موجود بيفزايند
ن کليد داران اسالمی پا برجاست اميدی به نجات اين اسناد از دست اي

تصادفی نيست که آنها از ميان انبوه عظيم اوراق . بهشت وجود ندارد
بازجويی های ساواک چيزهايی را منتشر می کنند و طوری منتشر می 

حقيقت تاريخی از نظر اينها تا حدی اعتبار دارد . کنند که به کارشان آيد
با اين . يت کندرا به مخاطره نيندازد ، بلکه حتمًا تقو” مصلحت نظام “که 

معيار ، طبيعی است که آنها به خود حق می دهند که همه اسناد تاريخی ، 
فراموش نکرده ايم که آنها با . واز جمله اسناد ساواک را دستکاری کنند

چه کردند ؛ يا با انبوه مدارک و شاهدان رشتۀ ” النۀ جاسوسی“اسناد 
پرونده های .  چه کردندپايان ناپذير قتل های زنجيره ای و غير زنجيره ای

ساواک نيز هميشه در دست آنها نشان دهندۀ ضعف ، فساد و بيرحمی 
عالج ناپذير کمونيست ها ، مجاهدين ، ملی گراها ، ليبرال ها و حتی 

  ِ خواهد بود و گواه رشادت ، مظلوميت و ” آقا“مسلمانان غير مقلد
ده چنين بوده و تا بو” نظام“اين . ”روحانيت مبارز“شهادت طلبی پيروان 

معيار ” مصلحت نظام “حقيقت اين است که . تا هست چنين خواهد بود
به قول خمينی ( می شود ” مصلحت نظام“اگر بنا به . بسيار کشداری است

حتی نماز و روزه را موقتًا تعطيل کرد ، چرا نشود حقيقت های زمينی را ) 
 چيزی نيست ، دستکاری در اسناد ساواک که. برای هميشه ناديده گرفت

” می شود حتی قانون اساسی خود جمهوری اسالمی را در صورتی که 
باشد ، تعطيل يا به طور کامل وارونه ” جريان آن مخالف مصالح اسالم 

هر گونه شکنجه برای ” : مثًال اصل سی و هشتم اين قانون می گويد. کرد
ت ، گرفتن اقرار و يا کسب اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شهاد

اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش 
اما همه ”.شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می. و اعتبار است

دانيم که شکنجه در زندان های سياسی جمهوری اسالمی در تمام دوره  می
ان موجوديت اين رژيم يک قاعده جا افتاده بوده است؟ ترديدی نمی تو

داشت که عمل جمهوری اسالمی درست وارونۀ اصل ياد شدۀ قانون 
اين تناقض نيز ” مصلحت نظام“ولی با معيار طاليی . اساسی خوِد آن است

اصل سی وهشتم قانون اساسی هنگامی نوشته شد که : قابل حل است
ايجاب می کرد که به مردم ” مصلحت“هنوز فضای انقالب داغ بود و 

ه برخالف رژيم شاهنشاهی ، در حکومت امام زمان از تضمين داده شود ک
شکنجه خبری نخواهد بود ؛ اما وقتی خر واليت از پل گذشت و مخصوصًا 
مردم متوجه شدند که چه کاله گشادی سرشان رفته ، شرايط عوض شده 

ايجاب می کرد که چنان شکنجه و ” مصلحت نظام“بود ، و اين بار 
قول منتظری در نامۀ معروف اش به خمينی به ( کشتاری راه بيندازند که 

از نظر جمهوری اسالمی هيچ قانون . کنند” روی ساواک شاه را سفيد“) 

مدون و حتی فراتر از آن ، هيچ آيه و حديثی که راهنمای مردم به 
هر آن ” مصلحت نظام“. باشد ، وجود ندارد” مصلحت نظام“تشخيص 

تشخيص می دهد و ”  فقيهولی“چيزی است که در نهايت يک نفر ، يعنی 
مصالح “می شود عينِ  ” مصلحت نظام“وقتی او تصميم اش را گرفت ، 

تصميم گرفت که در عرض ” ولی فقيه “١٣٦٧مثًال در تابستان . ”اسالم
اينها همه قبًال با حکم . چند هفته چند هزار زندانی سياسی را قتل عام کنند
ندان بودند و بنابراين قطعی محکوم به حبس شده بودند و سال ها در ز

نمی توانستند اقدامی عليه رژيم انجام بدهند ؛ بعالوه مصاحبه های بسيار 
کوتاهی که سرنوشت اينها را رقم ميزد ، غالبًا در باره اعتقادات اينها بود 

چرا آنها را کشتند؟ . و معموًال به پرونده سياسی فردی آنها ربطی نداشت
ابی نداده است ، اما از حرفی که يک بار از رهبران رژيم تاکنون کسی جو

خمينی در باره اعدام شدگان به دست جمهوری اسالمی زده ، می شود 
جمهوری اسالمی حتی يک انسان ” او گفت . جواب آنها را حدس زد

معنای اين حرف . ”نکشته است ، آنهايی که کشته شدند همه سُبع بودند
ولی “المی باشد ، يعنی کسی که مخالف جمهوری اس: بسيار روشن است

مصلحت “تشخيص بدهد که او مخالف جمهوری اسالمی است يا ” فقيه
ايجاب کند که او اين کاره است ، خود به خود از جرگۀ بشريت ” نظام

خارج ميشود و به ردۀ جانوران درنده سقوط می کند ، حتی اگر دندانی 
که ” انسربازان گمنام امام زم“وظيفۀ ! برای دريدن نداشته باشد

نويسندگان کتاب مورد بحث ما هستند ، اين است که از رعايای ولی فقيه 
اين . خودشان بدانند” مصلحت“را عين ” مصلحت نظام“بخواهند که 

قرن ها پيش . در کشور استبداد زدۀ ما تاريخی طوالنی دارد” مصحلت“
به خون / خالف رأی سلطان رأی ُجستن“: سعدی در بارۀ آن گفته است

ببايد گفتن / اگر خود روز را گويد شب است اين.  باشد دست ُشستنخويش
  .”اينک ماه و پروين

  انسان گرفتار در دست شکنجه گران معموًال چه می کند؟
های  چريک“يکی از چشم گيرترين محورهای مورد تأکيد نويسندگان کتاب 

که قاعدتًا نظر هر خواننده ای را به خود جلب می کند، …” فدايی خلق 
اسطوره سازی های دروغين و بيهوده “) به قول خودشان(اين است که 

به عبارت ديگر، کتاب . بشکنند” را که اتفاقًا بيماری رايجی نيز هست
کوشد به کمک اسناد ساواک ، چهرۀ چريک فدايی خلق را به عنوان  می

يکی از شاخص ترين سمُبل های ايستادگی و فداکاری در مقابل 
که خود به طور ضمنی می پذيرد که در ميان (هی ديکتاتوری شاهنشا

  .بی اعتبار سازد) مردم سمُبل بسيار جا افتاده ای هم هست
به نظر من هم ، تاريخ نويسی علمی بايد از اسطوره سازی بپرهيزد ، اما 
بازشناختن اسطوره های مردمی و توضيح منشاء و دليل شکل گيری آنها 

مردم ممکن است در .  علمی استخود يکی از وظايف هر تاريخ نويسی
ها اشتباه کنند ، اما بی دليل قهرمان نمی سازند و  شناخت افراد و جريان

اسطوره های مردمی تحت شرايط خاصی . ستايند هر کسی را بی دليل نمی
قهرمانان مردمی بيان آرزوهای مردم و نماد کمال طلبی . شکل می گيرند

 خلق در شرايطی در حافظه اليه چهرۀ تاريخی چريک فدايی. آنها هستند
های مترقی مردم ايران به عنوان يکی از نمادهای ايستادگی در مقابل 
استبداد و نابرابری ثبت شده، که اوًال مردم با تمام وجود از بيداد و خفقان 
رژيم شاهنشاهی رنج می بردند؛ ثانيًا هر مقاومت مردمی را در برابر آن 

بر خود نهاده ” فدايی خلق “ و مردانی که نام می ستودند و ثالثًا از زنان
بودند، جز فداکاری بی ريا و سر سپردگی به انبوه لگدمال شدگان چيزی 

آنهايی که اکنون اين نام نيک در حافظۀ مردم را خطری برای . نمی ديدند
می نامند ، ” اسطوره سازی دروغين و بيهوده“خود می بينند و آن را 
 چهرۀ خود در آيينه افکار عمومی وحشت دارند و قبل از هر چيز از ديدن

می کوشند نسل جوان مبارزان آزادی و برابری را از شناختن نسب 
  .شان محروم سازند نامه

چيست؟ ” اسطوره سازی دروغين“اما ببينيم منظور نويسندگان کتاب از 
که باب طبع انقالبی گری سانتی ( نخست آنها تصوری خيالی از مقاومت 

می پردازند ، تا با شکستن آن نشان بدهند که ) هم می تواند باشد مانتال 
چريک های فدايی خلق همه به محض دستگيری ، يک ديگر را لو 

: چنين است ) ٢١در پيشگفتار کتاب ، ص ( مقدمه چينی آنها . دادند می
بايد برای اين پرسش ، پاسخی شايسته بيابيم که چرا پس از هر “

امن به سرعت تخليه می شدند و يا ضربه ای ديگر دستگيری ، خانه های 
منظور حضرات اين است که اگر چريک ها در ” به گروه وارد می گرديد؟ 

بازجويی مقاومت می کردند ، خانه های امن بعد از هر دستگيری تخليه يا 
در اين جا آنها عمدًا تصوری از مقاومت القاء می کنند . کشف نمی شدند

برای روشن شدن مسأله بايد تصوری . اقعی نداردکه ربطی به زندگی و
  .واقعی از رفتار انسان مبارز گرفتار در دست شکنجه گران داشته باشيم
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ترين مسألۀ هر مبارز گرفتار در زير شکنجه اين است که هيچ  مهم
اطالعاتی به بازجو ندهد و در عين حال تا می تواند از شکنجه بگريزد يا 

اين کار صرفًا با سکوت در مقابل . ن بکاهدالاقل از شدت و تمرکز آ
رود، بلکه او ناگزير است برای متقاعد يا خسته  سؤاالت بازجو پيش نمی

بازجويی جايی . کردن بازجو، جواب های انحرافی زيادی را سرهم کند
فرد زير بازجويی نه تنها می کوشد . برای بيان مواضع سياسی نيست

البًا سعی می کند هويت سياسی و اطالعاتی به بازجو ندهد، بلکه غ
و برای اين منظور گاهی مجبور می شود . اعتقادات خود را نيز پنهان کند

اما بازجويی غالبًا از صفر شروع نمی . خود را حتی طرفدار رژيم جا بزند
شود و بازجو اطالعاتی از فرِد زير بازجويی دارد که با تکيه بر آنها می 

اطالعات موجود در دست بازجو . ست بياوردخواهد اطالعات بيشتری به د
، در کنار شکنجه، اهرم ديگری است برای فشار بر فرد زير بازجويی و 
هر چه ميزان اين اطالعات بيشتر باشد، کور کردن جريان بازجويی برای 

زيرا بازجويی روی سؤاالت مشخص تری کانونی . فرد دشوارتر می گردد
مشکل اصلی . شکنجه افزايش می يابدمی شود و بنابراين شدت و تمرکز 

فرِد مقاوم سؤاالت کلی بازجو نيست، بلکه سؤاالت مشخص اوست ، زيرا 
سرهم . ها بسيار دشوارتر از اولی هاست طفره رفتن از پاسخ به دومی

بندی کردن جواب های انحرافی نيز در مقابل سؤاالت مشخص بسيار 
  .دشوارتر است

ارزه مسلحانه فضای بازجويی و شکنجه در بازجويی افراد مرتبط با مب
حتی در مواردی که بازجو اطالعات مشخصی در . آشکارا خشن تر است

باره فرد زير بازجويی ندارد ، از او اطالعات مشخصی می خواهد ، زيرا 
فرض بر اين گذاشته می شود که او قراری با رفقای خود دارد و در خانه 

رارهای اعضای تيم های مسلح کوتاه و از آنجا که ق. امنی زندگی می کند
مدت هستند، هر فرد مرتبط با مبارزه مسلحانه، از همان ساعات و حتی 
لحظات اول بازجويی با دو سؤال مشخصِ  زمان دار روبرو می شود و 

 ٤٨ يا ٢٤کوشد در همان  بازجو با استفاده از هر شکنجۀ ممکن می
و تالش . يرون بکشدساعت اول ، قرار و آدرس خانۀ امن را از او ب

اصلی مبارز زير بازجويی سوزاندن اين اطالعات حياتی است ، زيرا از 
. اين طريق است که او می تواند رفقای خود را از خطر آنی نجات بدهد

مقاومت در زير شکنجۀ بی امان متمرکز روی يک يا دو سؤال در چند 
ربازجويی غالبًا روز اول بازجويی واقعًا طاقت فرساست ، بنابراين فرد زي

تالش می کند با سرهم کردن قرارهای من در آوردی، تداوم و تمرکز 
  .شکنجه را بشکند

ناگزير به چند نتيجه می  با توجه به نکات ساده ای که يادآوری کردم ،
  :رسيم
 اوراق بازجويی بسياری از افراد دستگير شده در يک نظام – ١

ندازی باشد که ظاهرًا نشان ديکتاتوری می تواند حاوی بخش های غلط ا
در اين بخش ها . دهندۀ ضعف يا سازشکاری فرد زير بازجويی است

خواهيد ديد که فرد زير بازجويی آدرس خانه ای ، تاريخ قراری يا اسم و 
مشخصات رفيقی را به بازجو می دهد يا حتی با لحن تأئيد آميزی از رهبر 

کن است تصوير کامًال اين بخش ها مم. يا رهبران رژيم سخن می گويد
برای به دست آوردن . واژگونه ای از فرد زير بازجويی به دست بدهند

تصوير درستی از بازجويی فرد مورد نظر ، بايد به همه اوراق بازجويی 
با دست يابی به همه اوراق بازجويی ممکن است دريابيد . او دست يافت

زشی نداشته اند ، يا که هيچ يک از آن اطالعات در آن تاريخ معين هيچ ار
هويت سياسی او در آغاز برای بازجو ناشناخته بوده و او برای گريز از 
دست دشمن حتی خود را طرفدار رژيم جا زده اما بعدًا با معلوم شدن 

مثًال . هويت سياسی واقعی اش، مقاومت تحسين انگيزی انجام داده است
ردن نام عباس نويسندگان کتاب مورد بحث ما، ظاهرًا برای خراب ک

که انصافًا يکی از درخشان ترين چهره های مقاومت در زندان (سورکی 
تيمسار معظم ” تکه ای از سپاسگزاری او از ) های رژيم ستم شاهی بود
آورده اند ، که گويا سورکی  ) ٦٤در ص ( را ” رياست سازمان امنيت

 ١٣٣٩ اش در سال هنگام آزادی از زندان در يکی از دستگيری های قبلی
ترديدی نبايد کرد که عباس سورکی آن نامه سپاس را برای ! نوشته است

ای که می شناسيم ،  اش و ادامه مبارزۀ فداکارانه پوشاندن هويت واقعی
و خيلی های ديگر که می (عباسی را که من می شناختم . نوشته بوده

 يک پارچه آتش بود و کنار آمدن با دشمن برايش) توانند شهادت بدهند
  .تصور ناپذير بود) حتی فکر می کنم(ناممکن و 

 در اوراق بازجويی ها هر اطالعات داده شده توسط فرد زير بازجويی – ٢
، ضرورتًا به معنای اطالعات تازه برای بازجو ، در تاريخ نوشته شدن 

ممکن است فرد زير بازجويی صرفًا دارد اطالعاتی . ورقه مربوطه نيست
از طريق اعترافات ديگران يا اسناد ( ی داند قبًال را تأئيد می کند که م
به دست بازجو افتاده است و انکار آنها را بی ) کشف شده توسط رژيم

برای پی بردن به واقعيت ماجرا ، بايد به کل اوراق . فايده می داند
بازجويی و حتی گاهی به اوراق بازجويی ساير افراد هم پرونده دست 

 هر ورقه بازجويی را به دقت مورد توجه قرار يافت و تاريخ نوشته شدن
در اوراق آخرين جلسات بازجويی هر فردی ممکن است با کروکی . داد

ها در بارۀ افراد ”تک نويسی“روابط افراد مختلف ، فهرستی از نام ها، 
مختلف، يا تاريخچۀ شکل گيری گروه روبرو بشويم؛ ولی از هيچ يک از 

 فرد مورد نظر در تاريخ نوشتن اين اوراق اينها نمی شود نتيجه گرفت که
فقط با دسترسی . داده است داشته اطالعات تازه يا با ارزشی به بازجو می

به کل اوراق بازجويی هر فرد و مقايسه آنها با بازجويی های افراد هم 
  .پرونده او می توان به تصور درستی از بازجويی او دست يافت

به ويژه ( نوشته شده در اوراق بازجويی  قرارها ، آدرس ها يا اسامی– ٣
را ضرورتًا نبايد اطالعات ) در پروندۀ افراد مرتبط با گروه های مسلح

ممکن است آنها جواب های انحرافی باشند که فرد . واقعی به حساب آورد
زير شکنجه برای سوزاندن تاريخ قرارها و اطالعات واقعی اش به بازجو 

  .داده است
توانستند بعد  ای درگير در مبارزه مسلحانه معموًال می اعضای گروه ه– ٤

از سوزاندن زمان معينی، آدرس خانۀ تيمی را بگويند، زيرا فرض بر اين 
بود که اعضای تيم در فاصلۀ زمانی مقرر حتمًا خانه مزبور را تخليه 

بنابراين توجه به تاريخ يا آدرس قرارِ داده شده در اوراق . خواهند کرد
  .ميت بسيار زيادی داردبازجويی اه

 نظر منفی يا انتقادی بيان شده در اوراق بازجويی در باره افراد – ٥
مختلف ، ضرورتًا نظر واقعی فرد زير بازجويی در باره آن افراد نيست ، 
بلکه ممکن است برای منحرف کردن ذهن بازجو و پنهان کردن اهميت 

  .واقعی فرد مورد نظر بيان شده باشد
نتظار داشت که اوراق بازجويی يا گزارشات بازجويان به  نبايد ا– ٦

شکنجه گران . مقامات باال، فضای بازجويی و شکنجه را منعکس کنند
مثًال نمونۀ جالب در . گذارند معموًال سند کتبی از کارهای خود به جا نمی

يکی از اوراق بازجويی علی …” چريک های فدايی خلق“همين کتاب 
در . است که عکس آن را نيز در آخر کتاب آورده انداکبر صفائی فراهانی 

آقای علی اکبر صفائی ” : اول صفحه سؤالی که از او می شود چنين است
و قرار ) جنگل(فراهانی لطفًا آخرين وضعيت دوستان خود در کوهستان 

الحاق بعدی به آنها و هر گونه اطالعات ديگری که در مورد مسير اين 
آيا . ”کروکی و مشخص کردن مسير مرقوم فرمائيدافراد داريد با ترسيم 

  !فضای بازجويی از فرمانده عمليات سياهکل اين قدر مؤدبانه بوده است؟
  ”سربازان گمنام امام زمان“نمونه هايی از تاريخ نويسی رسوای 

سند سازی دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی برای خراب کردن چهره 
 در عين حال ناشيانه است که چريک های فدايی خلق چنان رذيالنه و

پرداختن به تک تک موارد آن ، يقينًا خواننده اين يادداشت را فرسوده 
  .من در اينجا فقط به چند نمونه اشاره می کنم. خواهد کرد

يکی از چشم گير .  تالش برای بی اهميت نشان دادن جنبش فدايی–الف 
يی را يک جريان ترين تالش های نويسندگان کتاب اين است که جنبش فدا

سياسی بی اهميت و بی ريشه در جامعه ايران نشان بدهند که در مبارزه 
فقط به دو نمونه زير . با ديکتاتوری شاهنشاهی اصًال به حساب نمی آمد

  :از آغاز و پايان کتاب توجه کنيد
 پيشگفتار کتاب با اين جمالت که ظاهرًا تز تئوريک پايه ای – ١

  :ن می کنند ، شروع می شودنويسندگان کتاب را بيا
اگر بتوان چند عمليات نظامی و يا درگيری های مسلحانه ای که بين ” 

مامورين ساواک و کميته مشترک ضد خرابکاری با اعضاء سازمان های 
 روی داد جنبش ١٣٤٩ – ١٣٥٧مسلح و مخفی را که در خالل سال های 

 متن مبارزات مردم ناميد ، بايد چرايی پيدايش اين جنبش را در” مسلحانه
در برخی کشورها، عليه اشغالگران و يا حاکمان مستبد و ديکتاتور خود 

به عبارت ديگر می توان ترجمان ديگری از اين سخن . جستجو کرد
ما مارکسيسم را انتخاب نکرديم بلکه مارکسيم “منسوب به خليل ملکی که 

انه به عنوان يعنی انتخاب مشی مسلح. ، به دست داد” ما را انتخاب کرد
يگانه و يا مؤثرترين راه برای فائق آمدن بر ديکتاتوری شاه پيش از آن 
که انتخابی آگاهانه و از سر ناگزيری باشد ، رفتاری کامًال تقليدی بود که 

  ”.جاذبه های آن اين تقليد را پنهان نگاه داشت
 اوًال جريانی را که در يکی از خشن ترين دوره های سرکوب و اختناقِ 
يکی از خشن ترين ديکتاتوری های جهان ، توانست به مدت يک دهه 
تداوم تشکيالتی و عملياتی خود را حفظ کند و در ميان بخش بزرگی از 
اليه های مترقی کشور، به ويژه جوانان تحصيل کرده ، جاذبۀ انکار 

 دو سال اول بعداز قيام –ناپذيری داشته باشد و در گرماگرم انقالب و يکی 
 بزرگ ترين جريان سياسی غير مذهبی کشور تبديل شود ، نمی شود ، به

برای روشن شدن مسأله کافی . جريانی بی اهميت و وارداتی قلمداد کرد
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است جنبش فدايی را با دو جريان مسلحانۀ مذهبی که سوگلی روحانيت 
حاکم محسوب می شوند و تاريخ پردازان جيره خور رژيم در ستايش شان 

هيأت “و ” فدائيان اسالم“منظورم . خته اند ، مقايسه کردکتاب ها پردا
هردو گروه از چتر حمايتی بخشی از . هستند” های مؤتلفه اسالمی

دستگاه مذهب و از کمک های مالی شبکه های سنتی بازاريان مذهبی 
يعنی دوره فعاليت ( برخوردار بودند و در مقايسه با دهه پيش از انقالب 

در شرايط سياسی به مراتب بازتری فعاليت می ) چريک های فدايی خلق 
کردند و البته که هر دو پديده های غير وارداتی بودند و در ارتباط با 

اما می دانيم که هر دو به . سنتی ترين اليه های اجتماعی زمان خود
که باقی ” هيأت های مؤتلفه اسالمی“مخصوصًا . سرعت متالشی شدند

بارزۀ مسلحانه گروه شان می نازند و از مانده هايش هنوز به تاريخ م
برکِت آن در نظام والئی به امتيازات بی حسابی دست يافته اند ، گروهی 
بود که فقط توانست به يک اقدام مسلحانه واحد دست بزند و در فردای 
ترور حسنعلی منصور ، دهها نفرشان دستگير شدند و تمام شبکه شان از 

  .هم پاشيد
 دليل نويسندگان کتاب در وارداتی و تقليدی معرفی کردن ثانيًا معلوم نيست

مبارزه مسلحانه چريک های فدايی خلق ، مارکسيسم آنهاست يا نامناسب 
اگر مارکسيسم را علی رغم . بودن مبارزه مسلحانه با شرايط خاص ايران

ريشه های عميق اش در تاريخ يک صد سال اخير ايران و نفوذ غير قابل 
م ترين جنبش های زحمتکشان اين کشور ، وارداتی بدانيد انکار آن در مه

آيا می . ، با همان معيار بايد خيلی چيزهای ديگر را هم وارداتی بدانيد
شود اتوموبيل های بنز ضدگلولۀ صد در صد وارداتی سوار شد؛ مطالب 

را به کمک تکنولوژی الکترونيک صد در ” حوزه های علميه“عهد بوقی 
 داد و برای رخنه کردن به خصوصی ترين بخش صد وارداتی آموزش

زندگی مردم از وسائل جاسوسی الکترونيک صد در صد وارداتی استفاده 
کرد ؛ و در همان حال جهانی ترين انديشه انقالبی دوران معاصر را پديده 

اما اگر دليل نويسندگان کتاب ، در تقليدی ! ای وارداتی قلمداد کرد؟
ريک های فدايی خلق ، ناسازگاری اين شيوۀ خواندن مبارزه مسلحانۀ چ

مبارزه با شرايط خاص ايران باشد ، بايد ديد معيار آنها برای اين ارزيابی 
هيأت های “و ” فدائيان اسالم“چيست؟ آيا می شود مبارزۀ مسلحانۀ 

را با َبه َبه و َچه َچه ، مبارزۀ اصيل برآمده از دل مردم ” مؤتلفه اسالمی
مان حال مبارزۀ چريک های فدايی خلق را تقليدی و معرفی کرد و در ه

وارداتی دانست؟ بحث در بارۀ شرايط زمانی متفاوت نيز تز تئوريک 
فدائيان “مثًال مبارزۀ مسلحانۀ . حضرات را بی اعتبارتر خواهد کرد

به دوره ای تعلق دارد که فضای سياسی نسبتًا بازی وجود داشت ” اسالم
ژه برای جريان های مذهبی نه تنها باز بود ، و راه مبارزۀ سياسی به وي

بلکه دربار پهلوی از ترس جنبش توده گير چپ و مبارزات دکتر مصدق 
برای ملی کردن صنعت نفت ، با دستگاه روحانيت در ائتالفی همه جانبه 

و حاميان روحانی شان ” فدائيان اسالم“اما چيزی که در آن شرايط ، . بود
 چشم انداز گسترش جنبش طبقاتی کارگران و را به وحشت می انداخت ،

دهقانان و تقويت جنبش عمومی آزادی خواهانه و ضد امپرياليستی مردم 
ترس از باختن در ميدان مبارزات سياسی توده ای بود که آنها . ايران بود

و درست به همين دليل ، اقدامات . را به سوی اقدامات مسلحانه می کشاند
  .بود” تروريستی“ای کلمه آنها به دقيق ترين معن

  : و در پايان کتاب ، خواننده با اين پاراگراف روبرو می شود– ٢
در ماه ها و حتی روزهای پايانی رژيم پهلوی آنان کودکانه بر خواست  “

 بهمن ، در حالی که همه اقشار جامعه ١٩روز . های خود پای می فشردند
يی گسترده ای انجام در تأئيد و حمايت دولت مهندس بازرگان راهپيما

دادند، چريک های فدايی در گوشه ای از زمين چمن دانشگاه تهران 
 بهمن ٢١روز شنبه . گردهم آمده بودند تا واقعه سياهکل را گرامی بدارند

، در حالی که زدو خورد بين مردم و همافران از يک سو ، و افراد گارد 
از شده بود ؛ و شاهنشاهی از سوی ديگر ، از نيمه های شب گذشته آغ

چريک های فدايی خلق در تنهايی … مردم به سرعت مسلح می شدند 
مطلق ، در کنجی از زمين چمن دانشگاه تهران ، در حالی که تمامی 

ايران را “: درهای ارتباط خود را با مردم قفل زده بودند ، شعار می دادند
  ”! ..” سراسر سياهکل می کنيم

 خوشبختانه شاهدان عينی آن روزهای .اما اين يک دروغ گوبلزی است
 هنوز آن قدر زيادند و مستندات صوتی و تصويری ١٣٥٧حساس بهمن 

آن حوادث چنان انبوه است که هر تالشی برای وارونه نشان دادن حقايق 
سربازان گمنام امام “مربوط به آن روزها، قبل از همه چهره رسوای خوِد 

ين است که شعار سياهکل در آن حقيقت ا. را به نمايش می گذارد” زمان
ای بود ، چيزی که  روزها ، قبل از هر چيز دعوت به قيام مسلحانه توده

انبوه مردم آن را می خواستند و روحانيت از ترس افتادن سالح به دست 
درگيری مسلحانه ميان همافران و گارد . مردم ، با آن مخالفت می کرد

 از کنترل طرفداران خمينی شاهنشاهی حادثه ای بود که کامًال خارج
صورت گرفت و انصافًا نقش سازمان فدايی و ساير نيروهای چپ در تبديل 

و خمينی و نزديکان او نه .  بهمن بسيار چشم گير بود٢٢آن درگيری به قيام 
بلکه حتی ) که علی رغم مخالفت آنها ، از پائين مشتعل شد(تنها قبل از قيام 

ا از افتادن سالح به دست مردم به هيچ وجه بعد از آن نيز ناراحتی خود ر
 سه شب بعد از قيام ، هاشمی رفسنجانی -کردند ، تاجايی که دو  پنهان نمی

، افتادن سالح به دست مردم را توطئه  ضمن سخنانی در تلويزيون سراسری
  .امريکا قلمداد کرد

نويسندگان کتاب برای سند سازی عليه چريک های .  ادعاهای بی سند–ب 
اما گاهی اين کار را چنان . اند دايی خلق از هيچ تقلبی روی گردان نبودهف

،  اند اند که رِد تقلب حتی در کتابی که خود سرهم بندی کرده ناشيانه انجام داده
  :به عنوان نمونه فقط به چند مورد زير توجه کنيد. پيداست

که حميد اشرف وقتی در زير آتش  ) ٦٤٥در ص (  ادعا می شود – ١
در ” نيروهای امنيتی می خواسته از خانه تيمی در تهران نو فرار کند ، 

آخرين لحظات پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبی را با شليک 
گرفتار شوند و از طريق آن دو ” زنده“گلوله هايی به سرشان کشت ؛ تا مبادا 

  .” بيفتد ساله ، اطالعاتی به دست ساواک و کميته مشترک١٣ و ١٢کودک 
حتی در روايت . اما آنها در باره راوی و شاهد اين ماجرا چيزی نمی گويند

خودشان آمده است که حميد اشرف تنها فردی بوده که از آن خانه جان به در 
حميد اشرف شجاعت ” می گويند که  ) ٦٤٦در ص ( و باز خوِد آنها . می برد

پاره ای از تجربيات “ جزوۀ آن را نداشت که با روايت صادقانۀ اين واقعه در
؛ يعنی می ” ، اين جنايت را به نام خود ثبت کند” جنگ چريکی در ايران

ناچار بايد بپذيريم . پذيرند که حميد اشرف منکر قتل آن دو کودک بوده است
خبر نداده ” سربازان گمنام امام زمان“که اگر هاتف غيبی حقيقت ماجرا را به 

رش ماموران ساواک چنين جنايتی را به حميد اشرف باشد ، آنها به استناد گزا
اما همه قراين حاکی از آن است خوِد ماموران ساواک نيز . نسبت می دهند

چون ظاهرًا آنها . نديده اند که حميد اشرف آن دو کودک معصوم را کشته است
هنگامی بر سر جنازه آن دو کودک رسيده اند که حميد اشرف فرار کرده بوده 

حتی اگر با هالوگری تمام فرض کنيم که منافعی در تحريف ماجرا (و آنها 
. حدس زده اند که او قاتل آنها بوده است) نداشته اند ، بايد الاقل بپذيريم که

يعنی روشن است که صحنۀ قتل شاهد عينی نداشته ، بلکه تنها مبنای روايت ، 
يقًا همان حدس و ارزيابی ماموران امنيتی رژيم شاهنشاهی است، يعنی دق
آيا آنها . کسانی که خانه را زير آتش گرفته و الاقل چهار نفر را کشته بودند

دليلی داشتند که ارژنگ و ناصر شايگان زير رگبار گلوله های خود آنها کشته 
نشده اند؟ نه ، دليل فنی نداشتند ، اما انگيزه نيرومند برای دروغ پردازی ، 

” حافظان جزيره ثبات“عصوم با آتش زيرا اعالم اين که دو کودک م. چرا
در رژيم شاهنشاهی داده ” سربازان گمنام امام زمان“عنوانی که به همتايان (

به قتل رسيده اند ، برای چهره بزک کرده رژيم ، ضربه بسيار مخربی ) می شد
” کمونيست بيرحمی“بود؛ و برعکس نسبت دادن قتل آن دو کودک معصوم به 

رين چهرۀ شورش عليه رژيم شاهنشاهی محسوب که در آن هنگام شاخص ت
را در قلع و قمع مخالفان رژيم بازتر می ” حافظان جزيرۀ ثبات“شد ، دست  می
پس می بينيم که حتی اگر از نظر حقوقی نيز به ماجرا نگاه کنيم ، قاعدتًا . کرد

اما برای . بار اتهام بايد بر دوش ماموران ساواک باشد نه حميد اشرف
چرا؟ به خاطر اين که نسبت به .  کتاب همه اين ها بی معناستنويسندگان

زيرا اگر اصل برائت . دارند” حميت رسته ای“ماموران ساواک احساس 
پرونده . ماموران امنيتی زير سؤال برود ، زير پای خودشان نيز خالی می شود

ار قتل های زنجيره ای و مشابهات بی پايان آن را به ياد بياوريد که اگر اعتب
  .واليت می خوابد” ستون خيمۀ“روايت خوِد حضرات زير سؤال برود ، 
که سی و چند سال اين ) فاطمه سعيدی ( ضمنًا به ياد بياوريد که مادر شايگان 

ادعای ساواک را افشاء کرده ، بعداز انتشار اين کتاب رسوا ، بار ديگر با دقت 
باره شهادت و صراحت تمام ،عوض شدن روايت های مختلف ساواک در 

بنا به شهادِت مادر ، ساواکی ها قبًال می گفته اند . فرزندانش را بازگو می کند
کشته شده اند و چند روز بعد از ماجرا بود ” درگيری متقابل” که بچه ها در 

بايد توضيح ” سربازان گمنام امام زمان“. که آن روايت رسوا را جعل کردند
وايت زن مبارزی که چهار فرزندش را در بدهند که چرا روايت ساواک را بر ر

مبارزه با رژيم شاهنشاهی از دست داده و خود در آن رژيم ماه ها زير شکنجه 
  بوده و سال ها زندان کشيده ، ترجيح می دهند؟

طوری  ) ٦١٤ – ٦٢٠د ر ص (  در باره اعظم روحی آهنگران – ٢
 با بازجويان همکاری گزارشات را چيده اند که گويی او بعد از دستگيری کامًال

کرده ، همه قرارهای اش را گفته وحتی در مواردی داوطلبانه پيشنهاداتی 
اما بعد از خواندن همه مطالب ، . برای دستگيری رفقايش به آنها داده است

کس دستگير  خواننده در می ماند که اگر او همه چيز را گفته ، چرا هيچ
به گزارش مندرج در اسناد ، اعظم ” : نشده؟ نويسندگان کتاب خود می گويند

روحی همچنين در روزهای چهارم ، پنجم و ششم مرداد ماه ، طی ساعات 
مختلف به محل های قرار در جاهای مختلف برده شد که ظاهرًا هيچ کدام از 

آيا اين نشان نمی دهد که . ”آنها برای کميته مشترک نتيجه ای در بر نداشت
هنگران می داده ، قرارهای انحرافی برای همه قرارهايی که اعظم روحی آ

سوزاندن اطالعاتش بوده است؟ اما حقيقت اين است که نويسندگان کتاب می 
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دانند که اگر دو کلمه صريح در باره مقاومت زنی که بعداز گذراندن چهارده 
ماه در زير شکنجه و بازجويی ، تيرباران شده است ، بنويسند ، بسياری از 

  . باره چريک های فدايی خلق پنبه خواهد شدرشته های شان در
 در باره دستگيری حبيب مومنی با نقل گزارش ساواک گفته می شود که – ٣

و بعد . او در حين دستگيری زخمی شده و بعدًا در بيمارستان در گذشته است
مومنی پيش از مرگ ، در حالی که دوره نقاهت خود را ” يادآوری می کنند که 

 که ٢٦٧آدرس خانه تيمی خود را در قلعه حسن خان ، پالک سپری می کرد ؛ 
وقتی . به اتفاق دو نفر ديگر اجاره کرده بود ، در اختيار مامورين گذاشت

خواننده اين . ”مامورين به آن خانه مراجعه کردند ؛ آنجا راتخليه شده يافتند
 داده سطور می ماند که آيا حبيب مومنی داوطلبانه آدرس خانه را به ماموران

در حالی که دوره نقاهت خود “يا زير شکنجه؟ نويسندگان کتاب با آوردن قيد 
، اصرار دارند نشان بدهند که او داوطلبانه اطالعات خود ” را سپری می کرد

اما آيا عجيب نيست کسی که در حين دستگيری دست به اسلحه . را داده است
ش را به آنها بدهد؟ قراين برده و با ساواکی ها جنگيده ، داوطلبانه اطالعات

. نشان می دهد که او زير شکنجه آدرس خانه تيمی را به بازجويان داده است
و خالی بودن خانه نشان می دهد که او بعد از سوزاندن زمان کافی ، آدرس را 
داده ، و بنابراين به احتمال زياد با تن زخمی زير شکنجه قرار داشته و شايد 

 يا الاقل در نتيجه شکنجه حالش خراب شده وبعدًا در هم زير شکنجه جان داده
مجبورند حتی ” سربازان گمنام امام زمان“اما . بيمارستان جان باخته است

های گزارش ساواک را صاف کنند تا معلوم نشود چريک فدايی   چوله–چاله 
خلق با تن زخمی در زير شکنجه ساواک دليرانه مقاومت کرده و اطالعاتش را 

  . استسوزانده
نويسندگان  ) ٣٩٦ – ٤٠٠در ص (  در باره دستگيری مسعود احمدزاده – ٤

چنين دو منزل ديگر را  هم“کنند که او تلفن خانه چنگيز قبادی و  کتاب ادعا می
داشتند در همان بازجويی های اوليه فاش می … که مشترکًا با عباس مفتاحی 

علی رغم . تخليه شده بودندها  کنند که همه خانه اما خود اعتراف می. ”سازد
، که وظيفه آن صرفًا ايجاد ”خيانت“اين ، با پيش کشيدن بحثی در باره مفهوم 

به مسعود احمدزاده است، ” خيانت“فضايی مناسب برای چسباندن عنوان 
در اين صورت احمدزاده نيز “،  گويند اگر لو دادن خانه و قرار خيانت باشد می

 / ١٠ در پنجمين جلسه بازجويی که در تاريخ خود خائن می باشد ؛ زيرا وی
صرف . ”سازد ؛ شماره تلفن منزل چنگيز قبادی را فاش می  انجام شد٥٠ / ٥

ناميدن ضعف در زير شکنجه داشته ” خيانت“نظر از هر نظری که در باره 
که من خودم به تجربۀ شناخت از بسياری از افراد در چهل سال (باشيم 
اشتباه می ” خيانت“در زير شکنجه را با ” ضعف “، مترادف دانستن گذشته
، از همين گزارش نويسندگان کتاب ، با قطعيت می توان دريافت که ) دانم

زيرا هيچ کس از طريق . مسعود احمدزاده همه اطالعاتش را سوزانده بود
همين تاريخ بازجويی ياد شده . کشف خانه های ياد شده دستگير نمی شود

ترين انواع شکنجه چيزی  او يک هفته تمام زير خشنگواه روشنی است که 
، آدرس خانه قبادی را   ساعت بعد٤٨نگفته ، در حالی که احتماًال می توانسته 

می دانند که اگر نتوانند چهرۀ مبارزی ” سربازان گمنام امام زمان“اما . بدهد
ی ترين افراد چريک های فداي ، يعنی يکی از درخشان مانند مسعود احمدزاده
 ٩٠٠، تمام پروژۀ شان در سرهم بندی کردن اين کتاب  خلق را خراب کنند

  .صفحه ای برباد رفته است
همين جا بايد يادآوری کنم که تا آنجا که من می دانم همه فدائيان زنده مانده از 

ای کرده بودند ،  های دليرانه  که خود نيز مقاومت١٣٥٠دستگير شدگان سال 
 در زير شکنجه را نه خوب ، بلکه درخشان توصيف مقاومت مسعود احمدزاده

با (، بازجويان  بعد از تمام شدن بازجويی ها و پيش از شروع دادگاه. می کردند
 را ٥٠غالب فدائيان دستگير شده در تابستان ) اند هر طرحی که در نظر داشته

ده در آنجا مسعود احمدزا. برای مدتی در اوين به يک اتاق واحد فرستاده بودند
نهاد کرده بود که همه بازجويی های شان را بی کم و کاست ، در جمع  پيش

و خود قبل از همه ، جريان بازجويی . بازگو کنند و به ارزيابی جمعی بگذارند
آيا کسی که کوچک ترين ضعفی در بازجويی داشته . اش را بازگو کرده بود

ای هايش بازجويی خود  هپروند ، با چنين جرأتی می تواند در مقابل همه هم باشد
را بازگو کند؟ شهرت مسعود احمدزاده در ميان چريک های فدايی خلق فقط به 
خاطرنقش برجسته اش در پرداختن تئوری مبارزه مسلحانه نبود ، مقاومت 
درخشان او در زير شکنجه بود که آن را تکميل کرد و از او چهره ای حماسی 

  .ساخت
باره بهروز دهقانی نيز يکی از سند سازی  گزارش نويسندگان کتاب در – ٥

، مسلحانه مقاومت می  بهروز دهقانی هنگام دستگيری. های رذيالنه آنهاست
اما بيان . کند و در زير شکنجه بی آن که اطالعاتی بدهد، به شهادت می رسد

سرراست چنين حقيقتی می تواند پروژه نويسندگان کتاب را خراب کند ، 
ی کنند به خواننده القاء کنند که حتی او نيز کسانی را لو بنابراين آنها سعی م

، می گويند او اعتراف می کند  )٣٥٣ص ( با نقل گزارش ساواک . داده است
اما . که رابط شبکه تبريز با تهران بوده و آدرس خانه امن خود را نيز می دهد

گويند و نيز می . در مراجعه به خانه معلوم می شود که خانه تخليه شده است
ای مشترک با اصغر عرب هريسی نيز اقرار می کند ،  که او به داشتن خانه

گويند  به اين ترتيب، نويسندگان کتاب می. ولی آن خانه نيز تخليه می شود
بهروز دهقانی آدرس دو خانه امنی را که می دانسته به بازجويان می دهد، بی 

 ترين نکته ، چيزی گفته آن که در باره تاريخِ  دادن اين آدرس ، يعنی مهم
اما تخليه شدن هردو خانه نشان می دهد که بهروز دهقانی در زير . باشند

و شکنجه چنان وحشيانه بوده که . شکنجه قرار های خود را سوزانده است
و گزارش . …چند روز بعد بهروز دهقانی در بيمارستان زندان فوت ميکند“

. ”اک را اندکی نمايان می سازدپزشکی قانونی از معاينه جسد ، قساوت ساو
چيزی که در ( نيز ياد می کنند ” قساوت ساواک“آنها حتی از ! بينيد می

، اما از تاريخِ  دادن )  صفحه ای بسيار نادر است ٩٠٠سراسر اين کتاب 
در خانه اول ، در ميان . ها توسط بهروز دهقانی چيزی نمی گويند آدرس خانه

ن امنيتی نامه رمزی پيدا می کنند که از طريق چيزهای به جا مانده ، مامورا
آن به سر قرار حميد توکلی می روند و او را دستگير می کنند و در مورد خانه 
دوم ، بعد از تخليه خانه ، اصغر عرب هريسی ، تحت تأثير توصيه غير 
عاقالنه دو تن از رفقايش برای گرفتن وديعه به بنگاه معامالتی مراجعه می 

در واقع گزارش طوری چيده شده که دستگيری حميد . ير می شودکند و دستگ
حتی . توکلی و اصغر عرب هريسی نتيجه اعتراف بهروز دهقانی قلمداد شود

اگر روايت خوِد کتاب از ماجرا را بپذيريم ، بی هيچ ترديد می توان گفت که هر 
که قرار افتد  دو دستگيری ، در نتيجه اشتباه و سهل انگاری رفقايی اتفاق می

  .بوده خانه را تخليه کنند و رد پايی از خود بر جای نگذارند
نام حبيب برادران  ) ٦٧٦ و ٥٤٠در ص (  در کل کتاب فقط دوبار – ٦

. نيز عکسی از او ) ٨٥٩ص ( خسروشاهی به ميان می آيد و در پايان کتاب 
ده و در هر دو بار از اطالعاتی صحبت می شود که گويا او به بازجويان دا

بنابراين خواننده کتاب اگر اطالعی در باره حبيب برداران خسروشاهی . است
نداشته باشد ، قاعدتًا گمان می کند که او کسی بوده که جز اطالعاتی که در 

اما می دانيم که . بازجويی داده ، چيز قابل ذکری در باره اش وجود ندارد
زجويان را سر يک حبيب برادران خسروشاهی برای سوزاندن اطالعاتش، با

قرار انحرافی برد و در آنجا با استفاده از فرص ، دالورانه خودش را زير 
بی ترديد او يکی از عاشقان پاکباخته ای بود . اتوموبيلی انداخت و جان باخت

ثبت است و در تاريخ پيکارهای آزادی ” بر جريده عالم“که نام شان 
ويسندگان کتاب نياز داشته اند اما ن. زحمتکشان اين کشور باقی خواهد ماند

تصوير فوری وارونه ای از او بپردازند ، زيرا گفتن حقيقت در بارۀ او به 
و جالب اين است که علی رغم همه دستکاری ها باز . طرح شان آسيب می زده

داده شده از طرف ” اطالعات“هم از متن خوِد کتاب روشن است که از طريق 
  .ک نشده استاو چيز به دردخوری عايد ساوا

يکی از .  تالش برای وابسته نشان دادن چريک های فدايی خلق–ج 
مشخصات بارز چريک های فدايی خلق استقالل نظری و سياسی آنها از قطب 
های جهانی بود و ضمنًا يکی از داليل محبوبيت آنها در بين مردم نيز همين 

می نمی تواند از بنابراين طبيعی است که دستگاه اطالعاتی جمهوری اسال. بود
 – ٦٤٤ص ( آنها ادعا می کنند . سند سازی در اين زمينه خود داری کند

که چريک های فدايی از دولت ها و سازمان های سياسی کشورهای  ) ٦٤٢
اين دولت ها و “ديگر کمک های مالی و تدارکاتی دريافت می کردند که 

ق برای آزادی سازمان ها عبارت بودنداز ليبی ، يمن جنوبی ، جبهه خل
و باز ادعا می . ”، جبهه خلق برای آزادی عمان) جناح جرج حبش(فلسطين 

کنند که گويا حميد اشرف در نامه ای به رابطه با اتحاد شوروی و کمک های 
اوًال بايد ديد منابع اين ادعاها چقدر قابل اتکاء است و .آن اشاره کرده است

ن کمک از سازمان های انقالبی و واقعيت ماجرا چه بوده است ؛ ثانيًا گرفت
مردمی همرزم در کشورهای ديگر نه تنها کار بدی نيست ، بلکه گاهی از 

محکوم . لوازم اجتناب ناپذير هر نوع مبارزه مردمی ، مترقی و انقالبی است
های مترقی کشورهای مختلف از هم ديگر ، جز محکوم  کردن پشتيبانی جنبش

و حتی محکوم . کشان معنای ديگری نداردکردن همبستگی بين المللی زحمت
کردن هر نوع رابطه ای با هر دولتی و تحت هر شرايطی نيز می تواند به 

هر رابطه ای با . امکان بقا و گسترش جنبش های انقالبی مردمی آسيب بزند
نگاهی به . هر دولتی و تحت هر شرايطی ضرورتًا به وابستگی نمی انجامد

جهان جايی برای ترديد باقی نمی گذارد که بسياری تاريخ همين دو سدۀ اخير 
از جنبش های رهايی بخش مردم در مناطق مختلف جهان بدون بهره برداری 

ثالثًا با . از اختالفات و تضاد منافع دولت ها نمی توانستند به نتيجه برسند
توجه به سياست ها و موضع گيری های چريک های فدايی خلق که علنًا اعالم 

 و قابل بررسی هم هستند ، با قاطعيت می توانيم بگوئيم که آنها هرگز شده اند
به هيچ قدرتی امتياز ندادند و هميشه از استقالل نظری و سياسی خود 

و باز با قاطعيت می توان گفت که دقيقًا کنار گذاشته شدن اين . پاسداری کردند
” ثريتاک“خط استقالل چريک های فدايی خلق از قدرت های ديگر توسط 

سازمان فدايی در دوره بعداز انقالب بود که به فاجعۀ پيروی آنها از سياست 
رابعًا اگر چريک های . اتحاد شوروی در حمايت از جمهوری اسالمی انجاميد

فدايی خلق را صرفًا به خاطر تماس با بعضی سازمان های سياسی و دولت ها 
آشکارا از آنها ” مينیحضرت امام خ“، وابسته بدانيم ، بايد بپذيريم که 

همه آنهايی که حوادث آن سال ها را به خاطر دارند ، می دانند . وابسته تر بود
که در آن سال ها سيد محمود دعايی در راديو بغداد برنامه ای داشت به نام 

و با توجه به رابطۀ دعايی با خمينی ، . ”تاريخ مبارزات روحانيت در ايران“
ر راديوی رسمی رژيم بعثی ، حتی اگر با راهنمايی مسلم است که آن برنامه د

اگر . خمينی صورت نگرفته باشد ، بدون اطالع و تأئيد او نمی توانست باشد
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چريک های فدايی خلق چنان برنامه ای در راديو بغداد می داشتند ، آيا اکنون 
آوازه گران جمهوری اسالمی آن را به عنوان سندی متقن برای وابستگی آنها 

  !م نمی کردند؟َعل
نويسندگان کتاب که برای خراب کردن چريک های فدايی : و يک سند خنده دار

خلق به هر خس و خاشاکی متوسل شده اند ، سندی هم در مورد وابستگی 
آنها از ميان انبوه گزارشات ساواک در . بيژن جزنی به اسرائيل پيدا کرده اند

ه اند که می گويد مادر بيژن باره بيژن جزنی ، عمدًا سندی را بيرون کشيد
اخيرًا با يک تکنيسين اسرائيلی که مدتی قبل به ايران آمده و مدتها ” جزنی 

در زندان سازمان امنيت بود ازدواج کرده است و اخيرًا پسر شوهر اين خانم 
 ساله به نام رونالد است چند روزی است از اسرائيل به ايران ٢٠که جوانی 

می بينيد که شوهر مادر جزنی ). ٣٠ص (”ل کار شودآمده تا در ايران مشغو
البد به اتهام جاسوسی برای (چنان پديده عجيبی بوده که حتی در رژيم شاه 

اما نويسندگان کتاب که فکر می کنند ممکن است . زندانی بوده است) اسرائيل
خواننده کامًال متوجه اتهام جاسوسی ناپدری بيژن جزنی نشده باشد ، در زير 

گيرنده اين گزارش که فاقد تاريخ ” :  همان صفحه چنين اضافه می کنندنويس
وظايف اين اداره . است” رياست اداره مستقل هشتم“و شماره می باشد ، 

می بينيد؟ آنها حتی در جايی که نمی ! ”فعاليت در زمينه ضد جاسوسی بود
 ُشبه خواهند باصراحت ادعايی را مطرح کنند ، سندی علم می کنند که القای

حتی يک ” آدم را به ياد آن مثل معروف می اندازد که ” سند“کشف اين . کنند
  !”مو هم که از خرس بکنی غنيمت است

 بهره برداری تبليغاتی در باره تصفيه های درون سازمانی چريک های –د 
نويسندگان کتاب با بهره برداری از بعضی شايعات و روايات ، به . فدايی خلق

يه های خونين درون سازمانی در ميان چريک های فدايی خلق مواردی از تصف
اوًال اگر چنين جناياتی واقعًا اتفاق . اشاره می کنند) ٥٣٢ – ٥٤١در ص (

افتاده باشد ، صرف نظر از اين که آمران و عامالن آنها چه کسانی بوده اند و 
وم توجيه شان برای ارتکاب چنين جناياتی هر چه بوده ، مسلمًا بايد محک

ثانيًا در انتساب چنين اتهاماتی، حتی به بد نام ترين افراد، بايد با دقت و . شود
ثالثًا اين شايعات را قبًال هم شنيده ايم ،ولی در . مسؤوليت اخالقی حرف زد

باره هيچ يک از آنها تاکنون خبر، شاهد يا مدرک قابل اتکايی به دست نيامده 
” شايعات“نان ترجيح می دهم آنها را و به همين دليل است که من هم چ. است
يکی از افرادی را که ادعا می شود تصفيه شده ، من شخصًا می . بنامم

با احمد افشار نيا من درزندان عادل آباد شيراز آشنا شدم ، هر چند . شناختم
مدت زيادی با هم نبوديم، ولی خاطره های خوشی از او دارم ؛ رفيق نازنينی 

به او ” اوزون احمد“قدی بود وبچه ها به شوخی لقب جوان آذری بلند. بود
” تهرانی“يا (بعداز قيام و ظاهرًا بعد از حرف های بهمن نادری . داده بودند

يکی از رفقای من که ضمنًا هم پرونده ای او هم بود ) بازجوی معروف ساواک
، به من گفت چنين حرف هايی در باره احمد زده می شود و مدتی هم دنبال 

حتی . اما تا آنجا که به ياد دارم ، به نتيجه ای نرسيد. ا را گرفتماجر
نويسندگان کتاب نيز علی رغم تالش برای بهره برداری از ماجرا ، در مورد 

اين ترديِد آنها را . کنند احمد افشار نيا و همه موارد ديگر با ترديد صحبت می
نجه شاهی که گويا حتی در مورد ادعای مهدی فتاپور در باره قتل عبداهللا پ

توسط احمد غالميان لنگرودی و سيامک اسديان به اتهام داشتن رابطه جنسی 
مشاهده ) ٨٢٠ – ٨١٧در ص (با ادنا ثابت ، صورت گرفته ، نيز می شود 

مجموعه همين آشفتگی ها در روايت های مختلف و نبود قراين و مدارک . کرد
ز اين نوع تبه کاری ها صورت قابل اتکاء نشان می دهد که حتی اگر مواردی ا

گرفته باشد ، با تصميم فرد يا افراد بسيار محدودی بوده وفعاالن سازمان از 
آنها بی خبر بوده اند ، و گرنه چنين خبرهايی حتمًا در بازجويی ها و روابط 

  .سازمانی درز می کرد
  کالم آخر

ته باشم به اين نوشته طوالنی تر از آن شد که می خواستم ، بی آن که توانس
بسياری از آن چه در نظر داشتم در باره سند سازی های رذيالنه نويسندگان 

حقيقت اين است که اشاره ای کوتاه حتی به مهم ترين موارد . کتاب اشاره کنم
اما شايد بهترين . تحريفات اينها به نوشته ای حجيم تر از خود کتاب نياز دارد

هدف .  آن را منتشر کرده استمعرف کتاب همان مؤسسه رسوايی است که
دستگاه واليت، بنا به تعريف، کشتن ” مطالعات و پژوهش های سياسی “

خط راهنمای . حقيقت است؛ نه تنها در اين مورد، بلکه هميشه و همه جا
شان مثًال از جنس همان رهنمودی ”مطالعات“در ” سربازان گمنام امام زمان“

او علنًا از . به آنها داد” ای زنجيرهقتل های “ای در ماجرای  است که خامنه
منبر نماز جمعه گفت اين کار جمهوری اسالمی نيست، بلکه حتمًا دست 

در . عناصر نفوذی بيگانه و مخصوصًا اسرائيل را بايد در اين قضيه پيدا کرد
راستای آن رهنمود بود که با چيز خور کردن سعيد امامی، او را در رأس 

اندند که با اسرائيل در ارتباط بوده ، و بعد با ی نش ”محفل نفوذی خودسر“
دادن يک پيچ صد و هشتاد درجه ای به مسأله، به جای عامالن و آمران آن 

بنابراين . ها، افشاء کنندگان و دادخواهان آنها را به زندان فرستادند قتل
نه تنها ” مطالعات و پژوهش های سياسی“ترديدی نبايد داشت که وظيفه 

است، بلکه در بسياری از موارد ، حقيقت درست وارونه آن کشتن حقيقت 
و فکر می کنم اکثريت قاطع مردم ايران نيز . چيزی است که آنها تبليغ می کنند

به تجربه اين را دريافته اند و هرچيزی را که مورد تأکيد دستگاه های تبليغاتی 

دستگاه انتشارات . جمهوری اسالمی باشد ، با ترديد و سوء ظن می نگرند
های اطالعاتی حکومت امام زمان همان نقش و وظيفه ای را در فضای 
سياسی ايران امروز دارند که انتشارات دستگاه های اطالعاتی رژيم 

چريک های فدايی “ داشت و کتاب ١٣٣٢ مرداد ٢٨شاهنشاهی بعد از کودتای 
 در سير کمونيسم“همان گونه رسوا خواهد بود که کتاب هايی مانند …” خلق 
در آن روزهای تاريک …” کتاب سياه در باره سازمان نظامی ” و ” ايران

  .تاريخ ايران
در باره نقش فعاالن مذهبی طرفدار روحانيت و فعاالن چپ در مبارزه با 
ديکتاتوری شاهنشاهی ، با قطعيت می توان گفت که حقيقت درست وارونه آن 

مثًال اگر . ر می کنندچيزی است که تاريخ پردازان جمهوری اسالمی تصوي
 ٣٥مبارزات سياسی سازمان يافته عليه سلطان دوم پهلوی را در يک دورۀ 

ای منتهی به   که نخستين حرکت های توده١٣٥٥ تا ١٣٢٠ساله ، يعنی از 
، در نظر بگيريم ، به جرأت می توان گفت که )  آغاز گرديد١٣٥٧انقالب 

 به فعاالن چپ در تشکل های ميانگين نسبِت فعاالن مذهبی طرفدار روحانيت
. سياسی مخفی وعلنی و مخصوصًا در زندان های سياسی به مراتب کمتر بود

و اگر مقايسه ای ميان چريک های فدايی خلق و گروه های هم سوی آنها با 
فعاالن مذهبی طرفدار روحانيت در دهۀ پيش از انقالب صورت بگيرد ، نتيجه 

اين است که چريک های فدايی خلق و هم حقيقت . آشکارا گوياتر خواهد بود
جسورانه ترين مبارزه عليه ديکتاتوری را ) و نيز مجاهدين خلق(سويان آنها 

ها و زندان های  در شکنجه گاه. در دهۀ پيش از انقالب سازمان دادند
. ديکتاتوری نيز محکم ترين و پی گيرترين ايستادگی ها متعلق به همين ها بود

العاتی جمهوری اسالمی با اين حقيقت ، خود جنايت درافتادن دستگاه اط
بگذاريد طنز . ديگری است که رسوايی بيشتری برای رژيم به بار خواهد آورد

زيبای حافظ را به يادتان بياورم که در اشاره به بساط رياکاری همين دين 
  ترسم که بهره ای نَبَرد روز بازخواست”           :ساالران می گويد

  .”نان حالل شيخ زآب حرام ما                         
  ١٣٨٧آذر 

*****  
  :پس نوشت

نقدی است که فرخ …” چريک های فدايی خلق “عجيب تر از خوِد کتاب 
از چند انتقاد بی . در باره آن نوشته است ) ١٣٨٧ آبان ٦به تاريخ ( نگهدار 

های فنی و خاصيت آن چنانی و چند يادآوری ظاهرًا دانشمندانه در بارۀ ضعف 
تحقيقی کتاب که بگذريم ، او آب تطهيری بر سر آن ريخته و با صراحت 

  :مثًال به اين عبارات نگاه کنيد. شگفت آوری آن را تأئيد کرده است
محصول مطالعه و واشکافی دهها هزار ” های فدائی خلق چريک“کتاب «”

ا برای ه ها و تحليل ها و تجسس صفحه سند و مطلب و نيز انبوهی از تالش
نکته قابل مالحظه در کار پژوهشگر . ی رويدادهاست های گم شده بازيافت حلقه

آنست که او، جز در چند مورد معين که پائين تر به آنها خواهم پرداخت، 
من با . ساختار ارزشی ذهن خود را مبنای بازنگاری رويدادها قرار نداده است

های وزارت مطبوع وی   به انگيزه-خواندن کتاب قانع شدم که شخص وی 
 به انگيزه رد يا اثبات صحت ايدئولوژی اسالمی، يا حقانيت -پردازم  نمی

مجاب . انديشه مارکسيستی، يا طرز فکر ليبرالی، دست به قلم نبرده است
ها و تعلقات حزبی و  نيستم که او رويدادها را پس از عبور از منشور بستگی

  .”استسياسی خود، گزين کرده و کنار هم چيده 
کسانی چون من که خود در دهساله قبل از انقالب از دور و نزديک  “ :يا 

ها و زجرهای فدائيان  ها و رنج ها، شور و شوق شريک يا شاهد فراز و نشيب
های تلخ و  ها و خاطره ايم، يادمانده برای زنده نگاه داشتن سازمان خود بوده

بسياری از . ری ناهمساز نيستمان با اکثر روايات آقای ناد شيرين ايام جوانی
ام، و نيز با رواياتی که  های کتاب، با رواياتی که من خود شاهد آن بوده گزارش

شد تطابق  ها نقل می از نبردهای فدائيان با ساواک و دستگاه سرکوب در زندان
ها و  های مربوط به ضعف و قوت دستگير شدگان در زيربازجويی گزارش. دارد

های قبل از انقالب  هاست که ما در سال  تقريبا همانها در جريان شکنجه
  ”.دانستيم می
آقای نادری از تحليل و تفسير رويدادها و داوری پيرامون عملکرد  “ :يا 

کتاب مواد خام فراوان فراهم آورده که . ها عمدتا اجتناب کرده است چريک
ازی کرد توان از درون آن جهاتی از تصوير عمومی حرکت فدائيان را بازس می

کتاب آقای نادری اطالعات . و علل عمومی فراز و فرود آنان را باز شناخت
فراوان برای صاحب نظران و تحليل گران و ارزش گذاران آينده گرد آورده 

  ”.است
برای من انگيزه نويسندگان کتاب کامًال قابل فهم است ؛ اما بايد اعتراف کنم که 

آيا تالش .  با آنها به درستی نمی فهممانگيزه فرخ نگهدار را در اين همراهی
در يکی از سرنوشت ” خط امام“او برای توجيه پادويی هايش در تقويت 

سازترين و خونين ترين دوره های تاريخ معاصر ايران ، او را به آنجا کشانده 
که حتی نسبت به دوستان ورفقای پيشين خودش نيز که برخاک افتاده اند ، 

  !ی کند؟احساس کينه و دشمنی م
/com.wordpress.shalgooni://http   -  /com.blogspot.shalgouni://http 

………………………………………. 
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 بزرگ ترين سرقت تاريخ
تحت کنترل رابرت  ميليون دالر پول 58.8بسته های باربندی شده 

 نيويورک تايمز: منبع عکس . اشتين
نقض خشن قواعد بين المللی در جنگ عراق منحصر به . روشنگری

در پرده اسرار اين جنگ اخبار موحش ديگری است . اقدامات جنگی نيست
که آمار کشته ها و زخمی های بالفصل جنگ را باال نمی برد، اما نقش 

 قربانيان دراز مدت جنگ، و مرگ و مير و رنجی تعيين کننده ای در آمار
. که هم اکنون ميليون ها عراقی آواره و ساکن کشور متقبل ميشوند دارد

خبر زير که توسط پاتريک کابرن گزارشگر ويژه اينديپندنت در عراق از 
سليمانيه ارسال شد، اين نظر برخی تحليل گران را تاييد ميکند که هدف 

. کامل عراق به عنوان يک واحد ملی بودسياسی حمله، نابودی 
کالهبرداری هايی که در اين مقاله به آنها اشاره شده چيزی بيش از يک 
سرقت و تامين مطامع مادی دزدان است و همانطور که در مورد ويرانی 
آثار تاريخی عراق هم مشاهده ميشد، شبهه نابودی کامل اقتصاد عراق را 

ای که در مقاله به اواشاره ميشود بنابر  ساله 24جوان . بوجود می آورد
، نمونه کامل ,مانع سياسی,گزارش های ديگر قرار بود، با حذف هرنوع 

را از , بی صاحب,يعنی ثروت . يک طرح نئوليبرال را به نمايش بگذارد
پيتزا فروش قبلی شهر بن . طريق بازار آزاد به مراکز سرمايه انتقال دهد

در آن سال ها را به ياد می آورد که , کرزای,صف دراز داوطلبين موقعيت 
اخالص در فروش کشور و مردم خود را به سرمايه خود برای پيمودن 

اين خيانت ها و جنايت ها , عوايد,اما . تبديل کرده بودند, پله های ترقی,
تاکنون بيش از همه به خزانه اسالم گرايان و واپس گرايان ريخته شده 

  . در نشريه اينديپندنت چاپ شد فوريه 16مقاله در . است
   عظيم تر از کالهبرداری مداف

مقامات آمريکا تحقيقات در مورد اتهامات افسران ارشد نظامی آمريکا در 
 ميليارد دالر سوء استفاده مالی از بودجه بازسازی عراق 125رابطه با 

رقم دقيق پول های گم شده ممکن است هرگز معلوم . را شروع کرده اند
ولی بنابر ارزيابی هيات بازرسی ويژه اين پرونده، مبلغ مزبور نشود، 

 ميليارد دالر باشد، رقمی که اين دزدی را باالتر 50ممکن است بيش از 
  . از کالهبرداری برنارد مداف قرار ميدهد

 در عراق فعاليت ميکند، ميگويد به 2003يک تاجر آمريکايی که از سال 
حمله نه توسط سارقين زاغه نشين، نظر من غارت واقعی عراق بعد از 

يکی از . بلکه توسط مقامات و کنتراتچی های آمريکايی صورت گرفت
 ميليون 57.8مواردی که اعضای هيات تحقيق به آن دست پيدا کرده اند، 

دالر است که بصورت بارهای بزرگ متشکل از بسته های صددالری برای 
بازرس حسابداری ]  Robert J Stein Jr[ رابرت جی استين جونيور

آمريکا در جنوب عراق ارسال شد که از خود او هم در حاليکه در مقابل 
او از نادر آمريکايی هايی . باربندی پول ها ايستاده عکسی وجود دارد

  . است که به جرم اختالس و پولشويی محکوم شده است
 به بازسازی عراق اختصاص 2003عليرغم مبالغ عظيمی که از سال 

، جرثقيلی در آسمان بغداد ديده نشد مگر آنها که سفارت جديد داده شد
آمريکا را می ساختند بعالوه چند جرثقيل زنگ زده و اسقاط مخصوص 

  . مسجدی که صدام قرار بود بسازد
يکی از نشانه های معدود بازسازی توسط دولت عراق در بغداد، تالش 

ل بين جاده های خستگی ناپذير مبنی بر کاشتن تعدادی درخت خرما و گ
  . بعد آنها را کنده و بعد از چند ماه دوباره کاشتند. اصلی بود

رهبران عراقی معتقدند سرقت و نابودی چنين مقادير عظيمی از پول 
آمريکا و حکومت عراق نمی توانست بدون همدستی خود مقامات ارشد 

 ميلياردی تهيه ساز و برگ 1.3کليه بودجه . آمريکايی صورت بگيرد
، صرف خريد چند هليکوپتر مدل 2004-05رتش عراق در سال های ا

 سال پيش و منسوخ شوروی شد که کهنه تر و از کارافتاده تر از آن 28
بودند که بتوانند به پرواز در آيند، بعالوه تعدادی ماشين های ارتشی که 

اين سرقت به مقامات عراقی . گلوله تفنگ به آسانی در آن نفوذ ميکرد
ولی وزارت دفاع در آنزمان اساسا زير کنترل مقامات . ده شدنسبت دا

انظامی آمريکا بود و آنها يا بطور فوق العاده ای مسامحه کار بوده اند يا 
  . خود در اين کالهبرداری شريک بودند

به گزارش نيويورک تايمز بازرسان دولتی در آمريکا حاال تحقيقات در 
 طرح های بازسازی عراق را مورد نقش افسران آمريکايی در اجرای

اسناد دادگاه که در اين روزنامه نقل شده است نشان ميدهد . آغاز کرده اند
بازپرسان در ژانويه سوابق بانکی کلنل آنتونی بی بل را که اکنون 
بازنشسته شده است ولی قبال مسوول برنامه بازسازی عراق در سال های 

زارش نيويورک تايمز دو به گ.  بود درخواست کرده اند2004 و 2003
مقام دولتی گفته اند بازرسان اکنون فعاليت های سرهنگ دوم رونالد دبليو 

 مسوول تنظيم قراردادها 2004هرتل از نيروی هوايی آمريکا که در سال 
معلوم نيست از اين دونفر که حاال . در بغداد بود را نيز بررسی ميکنند

ه شواهد ويژه ای در دست ميگويند چيزی برای مخفی کردن ندارند چ
  . است

پايان يافتن دوره بوش ممکن است باعث شود تحقيقات در مورد 
کالهبرداری های ده ها ميلياردی دالری مربوط به بازسازی عراق که 

در روزهای اول اشغال به . عمال به بازسازی منجر نشد، دامن بگيرد
 يک جوان .جمهوريخواهان عليرغم بی تجربگی شغل های خوب داده شد

 ساله از يک خانواده وابسته به حزب جمهوريخواه به رياست بورس 24
اين بورس بعدا ناگزيرتعطيل گرديد، زيرا او متهم شد که . بغداد گمارده شد

  . فراموش کرده است قرارداد اجاره ساختمان ها را تمديد کند
  پيتزا های ميليون ها دالری 

ياالت متحده جريان دارد، پرونده در تحقيقات گسترده ای که اکنون در ا
 Dale Cمربوط به يک بازرگان کوچک آمريکايی به نام ديل سی استافل 

Stoffel2004اين شخص در سال .  نيز مجددا بررسی قرار گرفته است 
هنگامی که از يک پايگاه آمريکايی در تاجی نزديک بغداد خارج ميشد 

چی بود، قبل از کشته شدن، استافل که يک دالل اسلحه و کنترات. کشته شد
با گرفتن تامين از پليس، اطالعاتی در مورد شبکه رشوه خواری و پيوند 
آنها با کمپانی ها و مقامات آمريکايی مقيم منطقه سبز که کنترات های 

او گفته بود رشوه های ده ها هزار دالری در . مهم را ميگرفتند، داده بود
ای مقامات آمريکايی مسوول بستن جعبه های پيتزا بسته بندی شده و بر

  . قرارداد ارسال ميشد
تاکنون، افسران آمريکايی که افشا و محکوم شده اند در رابطه با 
کالهبرداری های جزيی بوده اند و پول هايی که رد و بدل شده غالبا به 

يکی از موارد مربوط به . صورت نقد بوده و ميزان آن ها ثبت نشده است
ی بود که به مسووليت احيای بوکس کشور گمارده يک سرباز آمريکاي

شده بود و تمام پولی را که دريافت کرده بود در قمار باخته بود ولی 
محاکمه او ممکن نبود زيرا هرچند پول بطور قطع از بين رفته بود، ولی 

 هزار دالر 20هيچکس مقدار آن را ثبت نکرده و معلوم نبود مقدار آن 
  . هزار دالر60بود يا 

. وزرای عراقی می پذيرند حکومت های شان از سرتا پا فاسد بوده اند
علی عالوی وزير قبلی دارايی ميگويد عراق مثل سال های قبل نيجريه 

ولی بسياری از . شده بود که تمام درآمد نفت اش به سرقت رفته بود
عراقی های ارشد نيز قويا مظنون اند که مقامات آمريکايی در ارتکاب 

داشته يا از دست نشاندگان عراقی به عنوان چهره جلوی جرم دست 
  . صحنه در معامالت کالهبردارانه استفاده ميکردند

به چند مقام عراقی که فاقد تجربه بودند بنا بر اصرار مقامات دولتی 
برای مثال رئيس تهيه ساز . آمريکا در عراق مشاغل مهمی داده شده بود

ی مربوط به وزارت دفاع قرار داشت، و برگ تسليحاتی که در مرکز رسواي
 سال خارج از عراق می زيست و در 27 لهستانی بود که -يک عراقی 

  .  يک رستوران پيتزا در حاشيه شهر بن داشت90دهه 
در موارد متعددي، کنتراتچی ها هرگز ساختمانی را که قرار بود بسازند 

 که 2003ابستان از ت. شروع نکردند يا هرگز آن ها را به پايان نرساندند
وضع امنيتی در عراق رو به وخامت گذاشت ديگر کنترل اينکه آيا يک 

ولی ناتوانی در تامين برق، . قرار داد به سرانجام رسيده است دشوار بود
آب و فاضالب در دوره اشغال نقش تعيين کننده ای در بيزاری عراقی ها 

  . در دوره بعد از صدام بازی کرد
استافل کنتراتچی آمريکايی در عراق که قبل از ديل :عکس صفحه اول*

. ترور گفته بود پول در بسته های پيتزا به عنوان رشوه تحويل داده ميشد
  . برخی از وبالگ های آمريکايی نوشته اند او مامور مخفی سيا بوده است

  1387 اسفند 26                :منبع
-than-bigger-fraud-a/americas/world/news/uk.co.independent.www://http

html.1622987-madoff   
    ........................................... 
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 تالش برای تخريب خاوران و
  خوف مهاجمان از ياد ها " 

 شناستراب حق 

  
رژيم سرمايه و جهل و خرافات مذهبى در چند هفتۀ گذشته آنچه را آه 

تخريب مزارآباد : از سالها پيش در نظر داشت باز پيش آشيده است
  .خاوران

چرا؟ چون مى بيند آسانى آه آنها را به اعدام، يعنى به نيستى، محكوم 
زۀ خود آرده بود، از طريق نماد خاوران نيز به حيات و بسيج و مبار

گمان رژيم بر اين است آه خاوران آخرين بقاياى جريان . ادامه مى دهند
هاى اجتماعى و سياسى راديكالى ست آه آل نظام سرمايه دارى و 
تعصب مذهبى را نه فقط زير سؤال مى بردند بلكه آنها را نقض و نفى و 
انكار مى آردند و بنابر اين بايد از حافظۀ تاريخى جامعۀ ما زدوده 

  .شوند
براى هررژيمى » شكست خوردگاِن«ياد مخالفان و خاطرۀ زنده و فعال 

براى . آه خود را بر اآثريت جامعه تحميل آرده باشد منشأ خطر است
ديار «تثبيت يك حاآميت ظالمانه نه تنها مخالفان را اعدام يعنى به 

پيكرها برخاك، «مى فرستند، بلكه وقتى به تعبير ويكتورهوگو » نيستى
مواظب هستند مبادا بذر آن ايده ها آه همه جا » ايده ها برپا استو 

پراآنده شده از زير خاك دوباره جوانه بزند و قدرت سياسى آنان را 
  .تهديد آند

آتاب ها، فيلم ها، ترانه ها، شهادت دادن ها و مقاالتى آه در سى سال 
ى گذشته از جنايات و خالفكارى هاى رژيم سلطنتى و جمهورى اسالم

خوشبختانه آم نيست . نوشته و تهيه شده اهميت شان در همين است
خاطراتى آه به نگارش درآمده و به تاريخ سپرده شده است و چه بجا 

خوب «همين جا ياد آنيم از . ست آه اين تالش الزم پى گرفته شود
. م» حقيقت ساده«نوشتۀ پروانۀ على زاده و » گوش آنيد راستكى ست

نيما » نبردى نابرابر«محسن فاضل، » ى زندانيادداشت ها«رها، 
سودابۀ » يادنگاره هاى زندان«فريبا ثابت، » يادهاى زندان«پرورش، 
آار جمعى ناصر مهاجر و همكاران، و آتاب ها » گريز ناگزير«اردوان، 

درختى آه به ياد مى «و همچنين فيلم هايى مانند ... و مقاالت متعدد 
آار آرش رياحى، چند » ى يك لحظه آزادىبرا«آار مسعود رئوف، » آورد

  .مستند آار جمشيد گلمكانى و بسيارى ديگر آه جاى برشمردن آنها نيست
در اعتراض به تخريب خاوران، خانواده ها و دوستان شهدا طى سى 

را با قبول خطرات و به رغم سياست » سِر خاك«سال گذشته، رفتن به 
آه مخالفين رژيم در خارج از چنان . سرآوبگرانۀ رژيم ادامه داده اند

آشور نيز هرآس به اندازۀ توانايى اش تالش آرده و فرياد زده و در 
هيچ . بسيج عليه اين اقدام رژيم به هر وسيلۀ ممكن فعال بوده است

اين فعاليت ها همه . فرياد و امضا و حضورى قابل چشم پوشى نيست
ثل بسيارى از موارد الزم است و نبايد آنها را دست آم گرفت، حتى اگر م

مبارزه براى آزادى و برابرى و دفاع از . ديگر مانع اقدامات رژيم نگردد
بر . دستاوردهاى جنبش هاى حق طلبانه به هيچ رو شكل واحدى ندارد

دشمن از همۀ راهها بايد تاخت، دربرابرش ايستاد و او را از دستبرد به 
  .حقوق اجتماعى و فردى ستمديدگان باز داشت

. نكتۀ مهم اين است آه نبايد پنداشت آه گويا اين رژيم استثنا استاما 
ناديده گرفتِن مخالف و تالش براى انكار موجوديت و محو هر خاطره اى 
از او در تاريخ بشر سابقه اى طوالنى دارد و حتى به پيش از تاريخ هم 

  :براى مثال. مى رسد
 و آنجا را به عنوان اقوامى آه از شبه قارۀ هند به فالت ايران رسيدند

مسكن خويش اشغال آردند، اهالى پيشين فالت ايران را تار و مار آردند 
و براى آنكه هيچ اثرى از آنان، جز نامى بد و نفرت انگيز، نماند، آنها 

ديو سفيد اهالى شمال ايران آنونى و ديو سياه اهالى . را ديو ناميدند
 جعفر محجوب از به درس هاى دآتر محمد. رك(جنوب آن بودند 

  .)شاهنامه، آاست اول، روى ب
آمريكا بدانجا رفتند بوميان را پس از » آشف«اروپايى ها هم آه پس از 

انكار انسان بودن شان نابود آردند و بعدها آنان را در فيلم هاى وسترن 
به عنوان وحشى و مزاحم و شرور نشان دادند؛ دستگاه ايدئولوژيك 

يات و جا انداختن دولتشان ــ آه بعدها دولتى را براى توجيه جنا
دموآراتيكش ناميدند ــ به آار گرفتند و تا همين امروز آن را به آار مى 

و ) Sami(و سوئد) Amèrindiens(بوميان آمريكا و آانادا. گيرند
  و غيره امروز چه وضعى دارند؟) Aborigènes(استراليا

از . استدر عرصۀ مشخص تر سياسى و اجتماعى هم همين طور 
قربانيان انكيزيسيون و آشتار زنان هوشمند به عنوان ساحره آه 
تاريخش وحشت انگيز است و قربانيان جنگ هاى صليبى چه آسى خبر 
دارد؟ آيا محكومان و قربانيان دادگاه هاى اشعرى ها و معتزله در تاريخ 
و ذهن مورخان دنياى مسلمان جايى دارند؟ دستگاه خالفت امويان و 

ان مخالفان خود را آه شيعيان بودند چنان تارومار آردند آه يك عباسي
اش و سينه » عتبات مقدسه«نمونه اش داستان آربال است آه امروز با 

زنى و قمه زنى بنا به مصلحت حكومت ها يادشان زنده نگه داشته مى 
آنها تا چند قرن به آلى فراموش شده بودند و قبرشان را به آب . شود

 اما بعدها بنا به مصالح سياسى و حكومتى، يعنى از دورۀ .بسته بودند
ديلميان يادشان را با روضه خوانى ها زنده آردند و برايشان قبر و اصل 
و نسب و هزار افسانه ساختند چون براى حكومت طبقات غالب الزم 

آيا يهوديان و آوليان و آمونيست ها در رژيم نازى، مخالفان در . بود
هائيان در دورۀ مشروطه و نيز پس از روى آار آمدن نظام استالين، ب

رژيم آنونى، و نيز مخالفانى آه در دورۀ هر دو پهلوى تارومار و نابود 
شدند همين سرنوشت را نداشته اند؟ آيا امروز آسى مى داند بر سِر 

چه آمده و مى آيد؟ ... ستمديدگان ويتنامى، عراقى، افغانى و فلسطينى و
 فاتحان را تكرار نمى آنند؟ و آيا همين ها تاريخ آيا عمومًا روايت

نخواهد شد؟ از آشتار مزدآيان و سپس قرمطيان گرفته تا برسيم به يك 
ميليون آشته از حزب آمونيست در اندونزى توسط آودتاى آمريكايى ـ 

  اروپايى ژنرال سوهارتو آسى آمارى دارد؟
آه يادها را از در همه جا، اين جابجايى حاآمان و مصالح سياسى ست 

زير آوار بيرون مى آشد، آنها را با حقيقت و افسانه بازسازى مى آند و 
اگر آسى نمى داند آه . باز براى پرداخِت حكومتى ديگر به آار مى گيرد

قربانيان جنايات صدام حسين چه آسانى و چه چيزهايى هستند، قربانيان 
 اگر بداند تجاوز بوش پدر و پسر هم آسى به درستى نمى داند و

دربرابرمصالح اقتصادى و سياسى سرماىۀ جهانى آه آمريكا سرآردگى 
اش را دارد به چيزى محسوب نمى شود و حتى يك سطر را در تاريخ 

آيا از آشتار آارگران و . منطقۀ ما به خود اختصاص نمى دهد
زحمتكشان آفريقا و آمريكاى جنوبى آه از صدها سال پيش تا همين 

ديكتاتورهاى نظامى و غير نظامِى مورد حمايت و دست امروز به دست 
نشاندۀ آمريكاى شمالى انجام مى شود آمارى وجود دارد؟ مغلوبان وقتى 

آيا در زمان شاه . هم زنده باشند حقى ندارند تا چه رسد به مرده شان
از مصدقى و توده اى و سازمان هاى فدايى و مجاهد و (نام مخالفين 

در رسانه هاى رسمى چيزى جز به نفرت و ) ...قوميت هاى حق طلب
  خرابكارى و افترا برده مى شد؟

بارى، نماد خاوران و ياد آسانى آه با انديشه ها و آرزوهاى راديكال و 
شعار مرگ بر سرمايه دارى و زنده باد آمونيسم، فريادشان به ضرب 

 جمهورى اسالمى از. گلوله در گلو خفه شد براى اين رژيم زيانبار است
روزى آه بر سِر آار آمد هرآسى غير از خمينى و همدستانش را بر 

آتاب . باطل و آشته شدنى و تهمت زدنى و لجن مال آردنى تلقى آرد
هاى متعددى آه با تيراژهاى باال عليه مخالفين و گذشته و آينده شان 
چاپ مى شود و مجانى در مساجد و محافل وابسته به رژيم پخش مى 

بارى، نابود آردن مخالف و ... هدف را دنبال مى آنندگردد همه همين 
از بين بردن حتى اسم و رسم و نقش او تا برسد به قبرش اصًال تازگى 

اين رژيم آه تعبير ددمنش دربارۀ او رسا نيست پا جاى پاى . ندارد
اسالف خويش مى گذارد تا باز هم به سود طبقات استثمارگر، حاآميت 

ه آه همانا آارگران و زحمتكشان هستند خويش را بر اآثريت جامع
آارگران و زحمتكشانى آه مى خواهند براى ادامۀ حيات خود . تحميل آند

  .و احقاق حقوق انسانى شان نظامى عادالنه برپا دارند
يكى از حوادث مهم فرانسه در قرن نوزدهم آمون پاريس است آه لرزه 

برآت اوست آه نظام بر اندام بورژوازى فرانسه و اروپا انداخت و به 
آمون بر آرمان آزادى، برابرى، برادرى . جمهورى در فرانسه تثبيت شد

 ٧٠برپا شد و نخستين حكومت آارگرى لقب گرفت و مصوباتش طى 
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روز آه برپا بود منشأ بسيارى از دستاوردهاى اآثريت مردم يعنى 
دموآراسى شد آه هنوز هم زحمتكشان فرانسه با چنگ و دندان مى 

. د آنها را حفظ آنند و از تهى شدن آنها از محتوا جلوگيرى آنندآوشن
اما اگر نامى از آمون هست، اگر ديوارى آه آخرين آمونارها را پاى آن 
به گلوله بستند هنوز مورد تجليل و بازديد عالقه مندان است نه خواسِت 

، بلكه به اعتبار »دموآراسى و پلوراليسم اش«بورژوازى فرانسه و 
ى ست آه در جامعۀ فرانسه وجود دارد و آوشيده و توانسته است نيروي

وگرنه در آتاب هاى درسى . آن ياد را و آن آرمان ها را زنده نگه دارد
مدارس فرانسه تجليلى و حتى تحليل درستى از آمون نيست، بلكه 

 حتى ١٩۵٠در دهۀ . اغتشاشى معرفى مى شود آه فرو خوابانده شد
  .ر دانشگاه هاى فرانسه تدريس نمى شدآثار اقتصادى مارآس د

مزار آباد خاوران نمادى ست يادآور آمونيسم، راديكاليسم، دست بردن 
. به ريشه ها، طرد خرافات مذهبى، حكومت الئيك و جمهورى مردمى

نماد آرزوهاى تحقق نيافتۀ چندين نسل است آه شجاعانه دربرابر موجى 
. ى تر از او بود برخاستارتجاعى آه به لحاظ طبقاتى و تاريخى قو

اما . تخريب خاوران تخريب خاك و آجرى ست آه نماد آن ايده ها هستند
آن ايده ها نه فقط از سوى جمهورى اسالمى، بلكه به دست توابان 

بيش از . واقعى، يعنى توابان خارج از زندان نيز تخريب شده و مى شود
 ترس از رژيم  سال است آه برخى در همين خارج از آشور آه بدون٢۵

مى توان نظرى را بيان آرد، اگر گاهى خواسته اند به ياد آن آشته ها 
سخن بگويند آنان را مثل خودشان پشيمان و منفعل و وارفته فرض 

در برخى مقاالت و آتاب ها آه پيرامون آن سرآوب ها نوشته . آرده اند
 آبكى نام مى برند آه» آزاديخواه«شده از آن آشتگان تنها به عنوان 

. بودن اين آزاديخواهى بسته به مزاج آسى ست آه آن را مى نويسد
آسانى هستند آه در دورۀ جوانى شان و طبق آب و . آرى زمانه است

هواى آن زمان، خود را آمونيست مى دانستند، از تغيير مناسبات 
امروز نظر . طبقاتى و برقرارى جامعه اى آزاد و برابر سخن مى گفتند

در اين تغيير موضع ايرادى . ا احمقانه ارزيابى مى آنندپيشين خود ر
ولى اينكه نظر خود را . خودشان مسؤول نظر و عمل خويش اند. نيست

عطف به ماسبق آرده، آشته ها را با خودشان تواب مى آنند غير قابل 
: چطور قدر آسانى را آه در حكم اعدام شان نوشته شده. تحمل است

بايد اعدام ... ز آمونيسم و عضويت در سازمانبه خاطر الحاد و دفاع ا«
آيا ! گدايى شده از آمريكا تقليل داد؟» آزادى«مى توان به خيال » شود

تهى آردن مبارزۀ شهدا از محتوايش چيزى از تخريب خاوران آم دارد؟ 
  آيا حتى بدتر نيست؟

بسيج همه جانبه و مردمى برپا . دربرابر جنايت رژيم بايد مقاومت آرد
در عرصۀ سياسى تنها .  بايد نيرو داشت تا صدايمان را بشنوند.آرد

رحم و اخالق را نبايد از دشمن طبقاتى . نيرو ست آه به حساب مى آيد
اگر در فرانسه ياد آمون و نمادهاى مقاومت ضد . انتظار داشت

فاشيستى زنده است، اگر دستاوردهاى دموآراتيك هنوز تا حدى حضور 
مردمى و اجتماعى ست آه فعاالنه از آنها دفاع مى دارد ناشى از نيرويى 

  .آند
با حفظ ايده هاى راديكال و ضد سرمايه دارى و حمايت از آرمان هاى 
شهدا و نقد و تكامل ايده هاست آه ياد آنان به بهترين وجه زنده مى 
ماند و با بهبود زندگى و شادى زحمتكشان همراه مى شود و نمادها، 

تا مردم . زارها برپا و الهام بخش باقى مى مانندستون هاى يادبود و م
مبارز وجود دارند خاوران ويران نخواهد شد و نماد جنايتى باقى خواهد 
ماند آه رژيم جمهورى اسالمى براى دفاع از مصالح بورژوازى ايران و 

مبارزه براى آزادى ـ . با تأييد ضمنى و سكوت وقيحانۀ او مرتكب شد
افت و رژيم از به توبره آشيدن خاك خاوران و از برابرى ادامه خواهد ي

  .تالش براى پنهان آردن يادها طرفى برنخواهد بست
طبيعى ست آه ما تالش رژيم را در تخريب خاوران آه از عمق آينه اش 
به انقالب توده ها، به آزادى ستمديدگان بر مى خيزد محكوم مى آنيم و 

د ادعا آند، چنان آه بايد و با خانواده هاى داغدارى آه آسى نمى توان
شايد، رنجشان را درك آرده است همصدا هستيم و ابراز همبستگى مى 

  .آنيم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تعبيرى ست آه از يك شعر محمود درويش* 
  بر اين سرزمين چيزى هست آه شايستۀ زيستن است

نوشته / رۀ مردانآراء زنى دربا/ عطر نان در بامداد/ ترديد ارديبهشت
مادرانى برپا ايستاده بر / گياهى بر سنگ/ آغاز عشق/ هاى ِاسخيلوس
  . (...)و خوف مهاجمان از يادها/ ريسمان آواى نى

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

ما اعمال سرآوبگرانه درهفت تپه را به 
  شدت محكوم مي آنيم

ن نيشكر هفت تپه زير شديدترين حدود سه هفته است، سنديكاي آارگرا
شكست مفتضحانه ي انتخابات . فشارهاي پليسي، امنيتي قرار دارند

فرمايشي شوراي اسالمي آار در هفت تپه موجب شد تا مديريت و عوامل 
امنيتي اطالعاتي، دست به انتقام جويي از آارگران زده و اعضاي هيئت 

ر اين رابطه طي سه هفته د. مديره ي سنديكاي هفت تپه را بازداشت آنند
ي گذشته، بيشترين فشارها نسبت به اعضاي هيئت مديره و خانواده هاي 
آنان از قبيل تعقيب اعضاي خانواده هاي اين آارگران، تفتيش منازل، 

اعمال شده است آه نسبت به تمام دوران مبارزات آارگران ... تهديد و
ان در مقابل اين سرآوب اما آارگر. هفت تپه، تاآنون بي سابقه بوده است

بي تفاوت نبوده و گفتني است طي روزهاي گذشته حدود سيصد نفر از 
آارگران با زير فشار قرار دادن مديريت به اشكال گوناگون نسبت به اين 

 نفر از دستگير شدگان 7در حال حاضر . گونه اعمال اعتراض آرده اند
 18ا ديروز يکشنبه اعضای هيئت مديره به قيد کفالت آزاد شده اند، ام

اسفند علی نجاتی رئيس هيئت مديره ی سنديکای کارگران نيشکر هفت 
تپه با يورش مأموران امنيتی به منزلش دستگير شد و تاکنون از وضعيت 

  .اين فعال کارگری اطالعی در دست نيست
  شوراي همكاري تشكل ها و فعالين آارگري

19/12/1387  

……………………………………  
  

ری از فعالين کارگری نيشکر نظام سرمايه دا
  !!! می گيرد هفت تپه انتقام

  :آارگران و مردم آزاديخواه
نظام سرمايه داري ايران، مدتي است آه نيروي سرآوب خود را در نيشكر 

 که آارگران هفت تپه در ادامه ي  چرا. هفت تپه متمرآز آرده است
با انتخاب مبارزات بي وقفه ي خود، مدتي پيش در انتخاباتي پر شور، 
آارگران . نمايندگان واقعي خود، سنديكاي مستقل خويش را ايجاد آردند

هفت تپه با مبارزات خردمندانه ي خود و با مطالباتي واقعي و راديكال 
نشان دادند آه جنبش آارگري ايران از چه پتانسيل بااليي در روند رشد 

مبارزات مبارزات آارگران هفت تپه در تاريخ . خويش برخوردار است
آارگران هفت تپه با . جنبش آارگري ايران ستودني است و آم نظير است

تأآيد بر خواسته هاي خود، سرمايه داري را با همه ي يال و آوپالش به 
از سوي ديگر، مبارزات اين آارگران تأثير بسزايي در . چالش آشيدند

. ستارتقاء مبارزات ديگر واحدهاي توليدي در منطقه ي جنوب داشته ا
راهپيمايي هاي آارگران لوله سازي اهواز را مي توان از اين دست نام 

آارگران پس از تشكيل سنديكاي مستقل خود، گام هاي بسيار محكمي . برد
برداشتند، آنان با دفاع جانانه از تشكل خويش، ترفندهاي مكرر مسئولين 

 موفقيت به همه ي اين موارد. آارخانه و نهادهاي امنيتي را خنثي آردند
هاي سنديكاي آارگران هفت تپه را مي توان اضافه آرد، اين سنديكا در 
پيگيري خواسته هاي آارگران موجب افزايش حقوق آليه ي آارآنان به 

 نفر از 200 هزار تومان شد و نيز استخدام رسمي بيش از 70مبلغ 
  .آارگران قراردادي را در دستور آار خود قرار داد

به ما مي گويند مبارزات آارگران هفت تپه، تمامي اين موارد، 
ژه اي را در تاريخ مبارزات آارگري به خود اختصاص  جايگاه وي

داده است و از همين روست آه امروز آاسه ي صبر نظام سرمايه 
داري به سر آمده و ديگر تاب تحمل اين مبارزات درخشان را ندارد 

گر آارخانه ها و و ديگر نمي تواند شاهد تسري اين تحرآات به دي
  .واحدهاي توليدي باشد

  !!همه ی فعالين و تشکل های مستقل کارگری
 نفر از اعضای هيئت مديره ی اين سنديکا، در 7پس از آزادی 

 اسفند مأموران امنيتی با يورش به منزل 18صبح روز يکشنبه 
. علی نجاتی، رئيس هيئت مديره ی اين سنديکا را دستگير کردند

ستگی طبقاتی به هم زنجيران مان در نيشکر هفت تپه، بياييم در همب
 و مؤثر خواهان  دست در دست هم متحدانه و به هر طريق ممکن

پايان دادن به ارعاب و فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی 
توسط نظام انسان ستيز سرمايه داری ايران و آزادی علی نجاتی، 

  .گران زندانی شويماين کارگر ُپر شور و شجاع و ديگر کار
  19/12/1387کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

.............................................  
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  زنان در جبهه کار
  آزاده ارفع

اخيرا در فرانسه و آلمان اخباری درباره اخراج زنان صندوق دار و 
جديدی برای کاهش سرمايه داران روشهائی . پرستار منتشر شده است

نيروی کار و اخراج کارگران، ضمن اجتناب از پرداخت خسارت و عوايد 
آنها با  زدن اتهام و برچسب دزدی، . قانونی مربوط به اخراج، يافته اند

بدون اقامه هيچ نوع دليل و مدرک مستندی، کارگران زن خود را اخراج 
و با حتی سی سال صندوقداران زن بخاطر چند سنت و يا چند يور. ميکنند

اين اخراج ها به . بخاطر سوءظن اخراج می شوند" سابقه کار صرفا
قدری غير انسانی است که گزارش آنها در اکثر  روزنامه ها با عنوان 

مديران بانکها بخاطر ايجاد بحران کنونی و ببار آوردن " هائی نظير
سابقه ميلياردها ضرر جايزه می گيرند اما صندوق دار زن با سی سال 

در . به انتقاد از آن برخواسته اند" بخاطر يک يورو اخراج می شود  
اينجا به چند نمونه از  اين بی عدالتی های که در حق زنان صورت گرفته 

  . است می پردازيم
 60چندی پيش  يک زن صندوق دار فرانسوی بخاطر آن که صندوقش 

دادگاه . ميشوداز کار اخراج "  دزدی" سنت کسری داشته است با سوظن
اين اخراج را غير قانونی ) منطقه ای در حومه پاريس"( ورسای" کار در

 يورو خسارت ناشی از 17380دانسته و    وبرای زن صندوق دار  
اعالم غير قانونی بودن اخراج  اين صندوق دار بدان  . اخراج  تعيين ميکند

 آن جا که از . معناست که او ميتواند مجددا به سر کار خود برگردد
کارفرما به رای دادگاه اعتراض نکرده است بنابراين مانعی برای بازگشت 

  )خبرگزاری فرانسه. (به کار صندوق دار زن وجود ندارد
اما درهمه موارد زنان صندوق دار در دادگاه کار عليه اتهامات وارده به 

ر سال  سابقه کا31يک صندوق دار زن در آلمان با . آنها موفق نشده اند
که در مظان دزدی يک يورو و " کايزر" در فروشگاه زنجيره ايی به نام

 اخراج 2008 ژانويه  25سی سنت قرار گرفته بود، توسط کارفرما در 
، که عضو اتحاديه خدمات آلمان به نام "اميلی" صندوق دار زن،. می شود

 به دادگاه شکايت می واز فعالين سازمان دهنده اعتصابات بوده " وردی"
کند و مورد حمايت همکاران، اتحاديه ، ديگر حقوق بگيران فروشگاه 

 تشکيل 2008دادگاه اول در سال . و افراد متعهد قرار می گيرد" کايزر"
از حکم " اميلی." و حکم اخراج  او را از سوی کارفرما تائيد می کند

" دادگاه اول تقاضای تجديد نظر کرده و بررسی به دادگاه کار منطقه
همبستگی " در اين ميان تحت شعار . ارجاع می شود" براندبنورگ-برلين

فعالين اتحاديه ای و سياسی بسياری از طريق ترتيب دادن " با اميلی
گردهم آئی ها، سمينارها، فراخوان های بايکوت فروشگاه زنجيره ای، 
چاپ  پالکارتها ها و تارنماهای اينترنتی و نيز اقدامات نظير وارد شدن 

و "کايزر"معترض با موزيک و بلندگو به شعبات فروشگاه گروهای 
که  مادر سه " اميلی"خواهان بازگشت ... افشاء اخراج ناعادالنه

آنها اعالم می کنند که اخراج .فرزنداست، بر سر کار خود می شوند
  .بخاطر نقشی است که او در سازماندهی اعتصابات داشته است" اميلی"

مسال تشکيل شد و رئيس دادگاه کار،  که خود ا" اميلی"دادگاه تجديد نظر
يک زن است، حکم اخراج  اميلی را تائيد و حق فرجام خواهی به دادگاه 

 انتشار اين خبر تکان دهنده  بازتاب .های باالتر را از وی سلب می کند
از " ولف گانگ تيرز. " گسترده ای در رسانه ها و افکار عمومی پيدا کرد

 معاون پارلمان آلمان اين حکم را بربر منشانه  حزب سوسيال دمکرات و
ا و گفت برايش قابل فهم نيست که چرا  .و غير اجتماعی توصيف کرد

فشار افکار . خانم قاضی اين حکم غير عادالنه را صادر کرده است
عمومی به گونه ای بود که سخنگوی دستگاه قضائی برلين ناچار شد 

از لحاظ ه حکم داده کار تجديدنظر عکس العمل نشان داده و اعالم کند ک
  . قضائی منطق بر قوانين بوده است

صادر کرده است  " اميلی" قاضی زنی که اين حکم غير انسانی را برای 
بررسی وضعيت او استقالل ادعائی دادگاه ". دانيله ربل" زنی است  به نام

خانم . های کار آلمان و نيز نظام قضائی اين کشور را روشن می سازد
بعنوان متخصص و )   موسسه ی مديران"( فوروم" در " دانيله ربل"

اين موسسه به مديران . مشاور در امور مربوط به اخراج شاغل است
انحصارات و بنگاهها در مورد قوانين و نحوه اخراج شاغلين خدمات 

 اکتبر سال 18 و 17در "  ربل"خانم . فکری و مشورت ارائه می کند
شک و ترديد در " ه درباره  اخراج بر مبنای در  همين موسس2008

سخنرانی کرده و به مديران نشان داد که " صحت و صداقت کارکنان 
با اقامه دالئلی که نشان دهنده سوظن است " چگونه می توانند صرفا

  . کارگران خود را با استفاده قوانين کار اخراج کنند

اگر چه ( زش رد کرددر سال گذشته پيشنهاد مديريت را برای سا" اميلی"
و اکنون نيز نيروهائی که از او ) اتحاديه وردی با اين پينشهاد موافق بود

" دادگاه قانون اساسی آلمان" پيشتبانی کرده اند می خواهند شکايت را تا 
 .پيگيری کنند" دادگاه عالی قضائی اروپا" و 

  شبيه همين حوادث  نيز برای يک پرستار خانه سالمندان وابسته به
  .در برلين اتفاق می افتد" ويوانتس"بيمارستان دولتی به نام 

 که بر --با ديدن اشکاالت اساسی بهداشتی و کمبودها" بريگيت هاينريش"
اثرسياست های نئوليبرالی چند سال گذشته در آلمان در زمينه بهداشت 

کسی به اعتراضات وی .  دست به اعتراض ميزند-افزايش يافته است
 و به ناچار عيله اين بی عدالتی شکايت ميکند که خود باعث توجه نميکند

وی عليه اخراج خود شکايت ميکند ولی از بخت بد . اخراج وی ميشود
از روسای سابق  اتحاديه بخش "ويوانتس " وی يکی از سران بيمارستان

  در اين ماجرا فقط همکاران محل کار و . می باشد " وردی"خدمات
شورای . وی در دادگاه محکوم ميشود. ايت ميکنند پايه اتحاديه از وی حم

کارخانه نيز هيچ دخالتی در اين شکايت نکرده و حتی اشاره ايی به اين 
 .حادثه نميکند

در ارتباط با مورد . اما اين نوع فشارها  فقط به زنان وارد نمی شود
مشابه ای که متوجه دو کارگر مرد شده است  بايد به محاکمه دو نانوای 

سالن  .  آلمان، به اتهام دزدی اشاره کنيم" دورت موند"  در شهر مرد
دادگاه اين شهر  با انبوهی از خبرنگاران با  دوربين ها و ميکروفون ها، 

موضوع . نظير محاکمات جنجالی برای دزدی ميليونها يورو، پر شده بود
به کارگران .  سنت روغن گياهی بود50اتهام دو نانوا اما مبلغی در حدود 

 سنت روغن گياهی  روی نان ماليده  و خورده بودند و همين 50ميزان 
قاضی دادگاه اين اخراج را غير .  مسئله  باعث اخراج آنها شده بود

دادگاه . عادالنه دانست و دو کارگر مزبور دوباره به سر کار خود برگشتند
در مورد اين که مصرف  روغن گياهی  از طرف دو کارگر مزبور بايد 

زدی محسوب  شود يا نه وارد قضاوت نشده و مسئله را باز گذاشته د
کارفرما مدعی است که در همه موارد ضوابط مقرر کرده و اين . است

وی  همچنين گفت که برای چنين . ضوابط توسط دو کارگر نقض شده است
مواردی تصميم گيری سخت است که مرز دزدی را از کجا ميتوان تعيين 

او از حکم داده گاه ....   يک يورو، ده يورو هزار يوروکرد از يک سنت، 
  . تقاضای تجديد نظر کرده  است

 حوادث اشاره شده نمونه های بارزی هستند از هار شدن هر چه بيشتر 
سرمايه داران برای اخراج کارگران و تالش آنان برای فرار از پرداخت 

که اکثر شاغلين از آن جا .هر گونه خسارت قانونی اخراج و سنوات خدمت
صندوق دارها زن هستند فشارهای گوناگون " بخش خدمات مخصوصا

 .  ناشی از استثمار و فشار کار به آنها اعمال می شود
 8يک زن صندوق دار فرانسوی  فارق التحصيل در  رشته ادبيات به مدت 

وی تجربيات خود را  از . سال در يک فروشگاه زنجيره ايی کار ميکند
ر نابرابر و تبعيض جنسيتی  و کار سخت  و طاقت فرسای  شرايط بسيا

صندوق داری که اساسا  زنان  آن را بعهده دارند  در دفتر خاطرات 
يادداشتهای وی در کتاب خاطراتش مورد . روزانه اينترنتی اش مينويسد 

در همين فاصله يک . توجه بازديدکنندگان اينترنت بيشماری  قرار ميگيرد 
وی پيشنهاد می دهد که  يادداشت هايش را به صورت کتاب انتشاراتی به 
   .منتشر کند

 شده و به 2009کتاب  مزبور يکی از پر سروصداترين کتاب های سال 
زبان های متعددی مثل هلندی ، ايتاليايی، اسپانيايی، تايوانی و البته 

در اين کتاب نويسنده به  تشريح . انگليسی و آلمانی  ترجمه شده است
ط سخت کار و انواع و اقسام فشارهائی که زنان صندوق دار وارد شراي

 . می شود پرداخته است
سرمايه داری معاصر زنان را به طور وسيع وارد عرصه توليد کرده و 
نيروی کار زنان به يکی از عناصر حياتی بقای نظام اقتصادی حاکم در 

وجب ميشود اما تبعيض جنسيتی ذاتی در نظام سرمايه داری م. آمده است
زنان عالوه بر فشار .که شدت استثمار زنان از مردان بسيار بيشتر باشد

در . مضاعف در عرصه شغلی بار کار خانگی را نير به دوش می کشند
چنين شرايطی زنان بايد برای کسب حقوق خود و مقابله با فشارهای 
. مضاعف محيط کار به طور فعال در تشکل های اتحاديه ای شرکت کنند

رکت زنان در فعاليت اتحاديه ای سابقه اش به اواخر قرن نوزدهم در ش
" درآن دوره  برجسته ترين رهبر زنان سوسياليست.انگلستان بر می گردد

او نه فقط يک فعال سياسی بسيار توانا بلکه . بود " اليانور مارکس
سازمانده برجسته ای بود که حوزه فعاليت خودش را در ميان کارگران 

  که شرايط زندگی شان نسبت به کارگران ديگر مناطق لندن -دنشرق لن
14 بقيه در صفحه  

................................................................  
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  »اردوگاه آار اجباري«:عسلويه
 

عسلويه در کدام نقطه از ايران واقع شده است که اين روزها اينقدر از 
اين حجم از ثروت و به زبان ديگر . شوداهميت اقتصادی آن صحبت می 

کار مجسم به وسيله چه نيروهايی خلق شده است؟ آفريدگان اين قطب 
صنعتی خود چگونه گذران زندگی می کنند؟  کارگرانی که با توليد اين همه 

کار، شرکت ملی گاز و  سرمايه موجب ثروتمند شدن شرکت های مقاطعه
شده اند خود در چه ... ايی و شرکت های انگليسی، کره ای ، ايتالي

وضعيتی به سر می برند؟  کارگران ديگر کشورها هم که نيروی کارشان 
به اشکالی چون ساخت ابزار و وسايل صنعتی تابلو، تاور و تيديل شده و 

که زير خط فقر زندگی می کنند، کارگرانی که با توقف  يا کارگرن ايرانی
کار هستند، کارگرانی که از بيمه کارهای پروژه ای اکنون سرگردان برای 

 ...بيکاری بی بهره هستند و 
بخش های صنعتی عسلويه که به نام سايت و فاز از آنها ياد می شود 

 آن، مرحله 10 و 9در حال حاضر فازهای .  فاز ادامه يابد25قرار بود تا 
پيشا راه اندازی را از سر گذرانده اند و قرار است در روزهای آينده راه 

دازی شوند و در بعضی مناطق در حال تسطيح زمين و گردآوری برای ان
اين منطقه . هر سايت شامل چندين فاز می شود. فونداسيون هستند

می باشد که در فاصله ... صنعتی شامل مناطقی چون جم، کنگان و 
 کيلومتری از ساحل خليج فارس قرار دارند و د ردامنه 20 تا 10حداکثر 

  .ه اندرشته کوهی بنا شد
کليه کارهای تسطيح زمين، ساخت فونداسيون و جدول بندی بدون حضور 

اگر در بين . نيروهای کره ای و کًال توسط کارگران ساده انجام می گيرد
. آنها متخصص هم وجود داشته باشد، دستمزد کارگر ساده را می گيرد

يزيون اين بخش از کار از چشم بيننده ای که اين تاسيسات را از طريق تلو
می بيند پنهان می ماند، همين جا الزم است يادآوری کنيم که کارگران 

سرتاسر ساحل خليج . پروژه ای در جنوب محدود به عسلويه نمی شوند
فارس و همچنين بعصی جزاير خليج فارس چون الوان و سيری را در بر 

در حال حاضر کارها در عسلويه عمدتًا به تاسيسات پتروشيمی . می گيرد
  .  تعميرات محدود می شودو

قانون هشت . اي است آه از هيچ قانوني تبعيت نميكند عسلويه منطقه
داري  ساعت آار هم آه به ضرب مبارزات طبقة آارگر به دولتهاي سرمايه 

 و 5/4کارگران ساعت . تحميل شده است، در اينجا محلي از اعراب ندارد
 صبح آار 6 ساعت  صبح از خواب بيدار مي شوند، معموًال5حداآثر 

.  ساعت اضافي آاري ادامه می يابد5/1 شب با 5/7شروع ميشود و تا 
 شب اضافه آاري ادامه پيدا می 5/8اگر شرآت ها الزم بداند تا ساعت 

ده ساعت آار در روز به ازاي . کند، در مواردي هم شب آاري وجود دارد
صورت . ميشود روز آار در ماه، اين مقررات در اآثر شرآتها اعمال 24

آارآرد در ماه به آسي داده نمي شود، به ندرت ليست با ساعات اضافه 
 210دستمزد از . آاري آليه آارگران قسمت به رويت آارگران ميرسد

 هزار تومان به آارگران 240تا ) در سال جاري از خرداد(هزار تومان 
آارهاي سيويل، محوطه سازي، فونداسيون بعضي (ساختماني 

آه در هر (، آارگراني آه در بخش ساخت مخازن )هاي اداريساختمان
، آارگران آمكي )سايتي بيش از ده تايي از اين مخازن ساخته مي شود

 آارگران تأمين – آمكي هاي راننده جرثقيل –آمك جوشكار، ريگرها (
جوشكاران . همه همين دستمزد را دريافت ميكنند) نگهداري اسكافل بندها

ها بسيار آم است يك ميليون تا يك ميليون و صد هزار لوله آه تعداد آن
 تا 350آارگران نصب عمومًا دستمزدشان . تومان دستمزد ميگيرند

 600 فورمن ها آه در واحد آاري يكي و حداآثر دو نفر هستند  ،400
.  هزار تومان هم ميرسد700فورمن واحدهاي برق تا . هزار تومان است

آيد، معموًال  لغ دستمزدها در ليست نمياما دستمزدها يك راز است مب
اما عمده نيروي . آارگران از حقوق و مزاياي خود با هم صحبت ميكنند

 240آاري در عسلويه همين آارگراني هستند آه دستمزد ماهانه آنها بين 
  . هزار تومان در ماه است210تا 

مدير آارگاه، دستياران مديريت آارگاه آه شامل مديرهاي واحدهاي 
ختلف و سرآارگرها آه مسئول بهره آشي نيروي آار از آارگران مي م

باشند، حقوقهاي آالني مي گيرند آه معموًال ما آارگران آمتر از آن اطالع 
 ميليون، 7-10آنچه از گوشه و آنار خبرش ميرسد رئيس آارگاه . داريم

 ميليون حقوق ماهانه دارند، 5 فني هر آدام –معاونين امور اداري 
  . ميليون در ماه مي گيرند2رگرها از هفتصد هزار تومان گرفته تا سرآا

حتي مدير . در بين مديران واحدها به ندرت نيروي فني به چشم ميخورد 
نيروهايي هستند آه سابقه آاري زيادي . آارگاه بندرت آارشناس فني است

. در شرآت دارند و از اين مهمتر مورد اعتماد مدير عامل شرآتها هستند

ودم شاهد بودم آارشناس مكانيك از يكي از دانشگاههاي معروف آشور خ
آار او را يك . به داليلي گذاشت و رفت.  هزار تومان بود600حقوقش 

داليل اين . ديپلمه آه تنها آمي به آامپيوتر آشنايي داشت انجام مي داد
. موضوع و بطور آلي اهميت ندادن مهندسين فني را در پايين باز ميكنم

آارگرها آه معموًال به آنها سوپروايزر گفته مي شود، الزم نيست آار سر
شان در اين است آه چگونه از نيروهاي آار به  بلد باشند، اينها تخصص

بهترين وجه آار بكشند و چگونه برنامه چيني آنند آه آارگر ناراضي را 
) هاسرآارگر(سيستم چنان با برنامه عمل ميكند آه اين گروه . اخراج آنند

سوپروايزهاي . معموًال در ضمن آار در سايت به اين رموز آشنا ميشوند
هم با چند روز پرسه زدن در سايت، و ) همان سرآارگرها(تازه وارد 

. يادگيري اسم واحدها به انگليسي به درجه سوپروايزي نايل خواهند شد
آه . جوهر اصلي يك سرآارگر همان توانايي در سلطه بر نيروي آار است

اگر در ضمن آار اين توانايي را از خود بروز دهد، درجات ترقي را به 
  .مرور طي خواهد آرد

بلكه از . مديران واحدها عمًال خودشان اقدام به اخراج آارگران نميكنند
بارها اتفاق . طريق همين سرآارگرها است آه به اين آار اقدام ميكنند

 هستند و بصورت گروهي افتاده است آه آارگران خدماتي آه عمًال بلوچ
آيند مواقعي خواستار دستمزد باالتر شوند، همين سرآارگرها با  مي

استفاده از تجربياتي آه مديران واحدها ديکته می کنند چنان بدون 
سروصدا آنها را اخراج کرده اند آه بقيه آارگراني آه در صد متري آنها 

ع اين تيپ آارگراني در واق. آار می کردند، يكي دو روز بعد متوجه شدند
آار ميكنند در قبال همين آارها حقوقهاي » سوپروايز«آه با سمت 

اما . در صورتي آه هيچگونه تخصص آاري هم ندارند. آنچناني ميگيرند
با اين وجود آم نيستند آارگران فني آه از فرط نبود آار به اين منطقه 

پارتي (رابطه .  بدهنداما مجبورند با دستمزدهاي پايين تن به آار. اند آمده
بزازي آه آارش در . براي گرفتن پست وحقوق حرف اول را ميزند) بازي

 ميليون 5ماهانه بيش از . بازار نگرفته است معاون فني آارگاه ميشود
  .اين تيپ افراد بسيارند. حقوق ميگيرد

مورد ...  جوشكار نصاب–اما چرا در عسلويه آارگر فني به جز لوله آش 
نميخواهم بگويم آارگران فني نيستند، بسياري از آارگراني آه . نياز نيست

 هزار تومان آار ميكنند فني هستند حاال ممكن 210 تا 240با دستمزد 
باشند ولي به عنوان آمكي به آار ) پليت(است برقكار يا جوشكار ورق 

) ولو(دستگاههاي حساس آمپرسورها گرفته تا شيرهاي . گرفته ميشوند
بند از خارج وارد ميشوند و بدون آنكه آاري روي آنها انجام بزرگ هم آآ

اين دستگاهها ساخت آشورهاي مختلف ميباشند از . گيرد نصب ميشوند
به ... آشورهاي اسكانديناوي گرفته تا ايتاليا در جنوب اروپا ژاپن و آره و

داري به نوعي از طريق صدور آاالهاي صنعتي  ديگر سخن جهان سرمايه
اي در نصب و راه اندازي  اما آارگران فني آره.  حضور دارنددر عسلويه

آارگراني آه . حضور دارند و آارهاي فني زير نظر آنها انجا می گيرد
اطالع  سالها در عسلويه آار ميكنند از مكانيسم و آار اين دستگاه بي
اند، مي  هستند، در صورتي آه بارها در نصب اين دستگاهها شرآت داشته

اين . هايي آه اين دستگاه عظيم جثه روي آنها نصب ميشوند ماند سازه
ها آه به خاطر  سازه ها ساخت چند شرآت ايراني است به جز بعضي سازه

حساسيت باال نياز است از آشورهاي خارجي وارد شوند و عمدًا از آره 
وارد ميشود و در اينجا ميتوان آذرآب اراك و از شرآت اصفهاني نام برد 

 اشكال در محاسبات و در نتيجه سورخ آاريهاي اشتباه آه آه به خاطر
 هزار 300مجددًا به وسيله همين آارگرهايي آه دستمزد آنها بيش از 

) استراآچرها(ها  ماهها براي نصب اين سازه. تومان نيست انجام مي گيرد
نيروي صدها آارگر صرف ميشود تا حفاظ ها و نرده های سازه نصب 

والني شود نه تنها به ضرر شرآت نميباشد بلكه به هر چقدر آار ط. شود
من پاور به ازاي دستمزدي آه به (چون اين شرآتهاي . نفع آن ميباشد

بقيه دستگاه همانطوري ) آارگران ميدهند چند برابر آن را به جيب ميزنند
در موقع راه اندازي سايت عمليات تقطير و . آه گفته شد واردتي هستند

) پاي پينگ(لوله آشي . از روي آنها انجا می گيردشكستن مولكولهاي گ
از جمله آارهايي است آه حجم عظيمي از نيروي آار را به خود 

در ) من پاور(قابل ذآر است آه اين شرآتهاي پيماني . اختصاص مي دهد
از شرآت ) در ماه( ميلون 10 ميليون تا 4قبال هر آدام از اين نيروها از 

  .ملي نفت پول ميگيرد
تهايي آه آار نصب و ديگر آارهاي آماده سازي سايتها را براي بهره شرآ

آشي از نيروي آار ارزان و در نتيجه به جيب زدن سودهاي آالن انجام 
در سالهاي اوليه شروع آار . ميدهند، همه شرآتهاي من پاوري هستند

اي بودند به اين جهت  آارگران در استخدام شرآتهاي آره) 75سالهاي (
آارگران نسبت به حال خيلي بيشتر بود ولي با باز شدن پاي اين دستمزد 

. شرآتها به عسلويه تأمين نيروي آاري آًال به عهده اين شرآت هاست
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شرآتي است آه به وسيله شرآت  IOFCاين شرآتهاي پيماني با شرآت 
ملي نفت و گاز ايجاد شده است و آليه آارهاي نظارتي تحت نظر و 

يرو به وسيله اين شرآت انجام مي گيرد و همچنين بر قراردادهاي تأمين ن
اين شرآتها آارگران را با . نظارت دارد) من پاور(اين شرآتهاي پيماني 

) موقت روزمزد(دستمزدهايي آه در باال به آن اشاره شد به استخدام 
اما خودشان اين نيروي آار ارزان را با قيمت اين آاال در . آورند درمي

به قول اآثر آارگران به ريال ميخرند و . رسانند وش ميسطح جهان به فر
 ساعت آار 14اينجا آارگران به طور متوسط روزي . به دالر ميفروشند

ميكنند و اين شرآتها از قبل هر آارگري با توجه به اضافه آاريها باال چند 
برابر دستمزدي آه ميدهند پول به جيب ميزنند و هر آارگري آه اعتراض 

  .چون و چرا اخراج ميشودآند بدون 
  !چرا آارگران با وجود شرايط بد آاري به عسلويه ميروند

همانطوري آه در باال به آن اشاره شد، در دهه هشتاد تا حدودي قيمت 
نيروي آار در عسلويه نسبت به مناطق ديگر ايران باالتر بود و آارگراني 

بيكار اجبار زندگي آه از همه جا مانده بودند، آارگران اخراجي و آارگران 
آنان را وادار ميكرد به منطقه روي آورند و با تحمل مشقات آار و دوري 
از خانواده به اين دل خوش بودند آه حداقل سطح حقوق باالتر است ولي 
در حال حاضر عسلويه اردوگاه آار اجباري است آه آارگران براي ادامه 

ميكنند اگر دولتهاي حيات به دلخواه اين شرايط اردوگاهي را انتخاب 
زندانيان و بطور آلي مخالفين ) چه دولتي و چه خصوصي(داري  سرمايه

امروزه . خود را با قوه قهر به اردوگاههاي آار اجباري روانه ميكردند
سيستم سرمايه جهاني شرايطي را به آارگران تحميل نموده است، آه 

آت پيماني مجبور مي شوند در استخدام شر.. آارگران بلغاري، چك و
روانه آلمان و فرانسه شوند و همانند آارگران ايراني آه هيچگونه امنيت 
شغلي ندارند به سخت  ترين آارها در بدترين شرايط نيروي آارشان را به 

اگر از آارگران عسلويه بپرسي چرا با اين شرايط . ثمن نحس بفروشند
هست از درد  هزار تومان اينجا آار ميكني ميگويد آجا آار 240ماهي 

ام  ولي آلي هزينه. با اين دستمزد صرف نمي آند. ام ناچاري به اينجا آمده
شد تا اينجا آمدم يكي دو روز اين در و آن در زدم بلكه آار بهتري پيدا آنم 

آارگراني آه يكي . يكي دو ماه اينجا آار ميكنم تا ببينم چه ميشود. اما نشد
ان آم نيست واين موضوع به نفع دو ماه در عسلويه آار ميكنند تعدادش

صاحبان شرآتهاست چون هيچگاه آارگري که به اين صورت آار ميكند 
. پول بيمه آارگران به جيب شرآتهاي من پاور ميرود. بيمه نمي شود

شرآت رامشير يكي از شرآتهايي است آه سالها در عسلويه آار پيمان 
ماههاست . دگي ميكندسهامدار اصلي اين شرآت در امريكا زن. آاري ميكند

حقوق آارگرانش را پرداخت نكرده است و بسياري از آارگران اين شرآت 
بدون دريافت حقوق معوقه خود براي آار به شرآتهاي ديگر چون در ريز 

IGC ... سال جاري آارگراني آه ) بهار( و سه ماهه 86اند در سال  رفته
اند بارها    نكردهدر اين شرآت شاغل هستند و حقوقهاي خود را دريافت

خبرها حاآي از آن است شرآت رامشير بارها . دست به اعتصاب زدند
گرفته ) به بهاني پرداخت دستمزد آارگران(وامهاي چند صد ميلياردي 

بخشي از آارهايي آه به اين شرآت محول شده بود نيمه تمام رها . است
شي از آرد در حالي آه مطالبات خود را از شرآت ملي نفت گرفته بخ

  .دستمزد آارگران را پرداخت نكرده است
هر . اش به تعويق افتاده بود آارگري در همين شرآت آه ماهها حقوق

آاري آرده بود موفق نشده بود حقوق معوقه خود را بگيرد در بهمن ماه 
 خودش را به باالي چرثقيل گردان ميرساند و اعالم ميكند اگر 86سال 

. خت نشود خودم را از باال به پايين مياندازمحقوقهاي عقب افتاده من پردا
هر آاري ميكنند نميتوانند او را راضي به پايين آمدن آنند اين آارگر در 

در اين موقع مدير آارگاه شرآت رامشير . نهايت خود را آويزان ميكند
        .راضي به پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده او ميشوند

  كن و بهداشتشرايط آب و هوايي، وضع غذا، مس
شرجي و آب و هواي گرم عسلويه زبانزد عام و خاص است و آار در 

آنچنان است آه اگر فشار زندگي و نياز مبرم . فضاي باز زير تابش آفتاب
درجه حرارت نامساعد . براي زنده ماندن نبود آسي در عسلويه نمي  ماند

رگري آه اما اينجا قوانين آا. بودن آب و هوا آار بايستي تعطيل شود
آار «به معناي واقعي آلمه . سالها برايش مبارزه شده است اجرا نميشود

هر آاري را آه آارفرما دستور داد بايد بدون آالمي بايستي » اجباري
عالوه بر . انجام گيرد در غيراينصورت براي اخراجت برنامه ريزي ميشود

زهاي نامساعد بودن شرايط آب و هوايي آه بر آسي پوشيده نيست، گا
بدين . سمي شناور در هوا آنچنان شديد است آه مشكل تنفسي ايجاد ميكند

جهت آار بدون ماسكهاي دهني مشكل و به نوعي ميتوان گفت غيرممكن 
است چون به مرور زمان اثر خود را برروي ارگانيسم بدن و به ويژه 

  . دستگاه خواهد گذاشت

عه براي گرفتن ماسك پس از مراج. اما آارفرما از دادن ماسك خودداري ميكند
بارها مراجعه از ماسكهاي يكبار مصرف با آيفيت پايين داده ميشود آه واقعًا 

آه يكبار » ماسك نمدي«يك نوع ماسك معروف به . قابل استفاده نيستند
آارگران بارها براي . مصرف هست آه براي نيروي دفتري آورده ميشود

  .ند اما به ندرت نتيجه بخش استگرفتن ماسك با آيفيت باال مراجعه ميكن
جالب است از سوي ديگر نيروهاي ايمني به آارگراني آه از ماسك استفاده 

در حالي آه خود اين نيروي ايمني از شرآتهاي . نكنند آارتشان را ميگيرند
پيماني دستمزد ميگيرند و فاصله دفتر نيروهاي ايمني تا مديريت چند قدم است 

يت خواستار وسايل ايمني با آيفيت شدند، آارگران را به جاي مراجعه به مدير
معموًال وسايلي چون دستكش، . مورد مواخذه قرار ميدهند و يا جريمه ميكنند

ماسك و لباس آار از وسايلي است آه بايستي آزادانه در اختيار آارگر گذاشته 
د تنها در بعضي موار. در اآثر شرآتهاي پيماني لباس آار داده نميشود. شود

بسيار استثنايي در صورتي آه هزينه لباس آار از شرآت ملي نفت و گاز 
مصرفي در اين شرآتها آن چنان ) آارگري(دستكشهاي . گرفته ميشود

. آيفيت است آه آارگر در موقع آار نميتواند آن را مورد استفاده قرار دهد بي
  .اين است گه از خيرش ميگذرد

بسيار نامطلوب است طبق ) ورمن پا(وضع غذا در شرآتهاي پيماني 
هاي موثق در اويل همين سال جاري شرآتي آه غذاي آارگران را تأمين  شنيده

در ازاي سه وعده غذا پرداخت ميشده )  تومان3200(ميكرد در رامشير 
توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل با اين قيمت طبيعي است آه . است

اگر . ماهها و حتي سالها تغيير نميكندليست رژيم غذايي . غذا با آيفيت نباشد
آارگری بخواهد غذای با آيفيت بخورد ميبايست هر چه آار ميكند براي غذا 
هزينه آند چرا آه قيمتها باال است هزينه رفت و آمد به شهر هم سرسام آور 

 وارد آمپ 8-30/8از اين گذشته وقت هم نداري چون ساعت . است
بعضي . ند براي شهر رفتن و يا تهيه غذاميشويم وقتي نمي ما) خوابگاه(

اي  و يا براي نيروهاي آره) شرآت ناظر (OIECسايتها آه زير نظر مستقيم 
  .آار ميكنند وضع غذايي بهتري دارند

در عسلويه بيمارستان مجهزي وجود ندارد، در سايتها و آمپ هم معموًال يك 
 مراجعين قرص بهيار هست از آمبوالنس و ديگر تجهيزات خبري نيست، به

اين در حالي است در اين . سرماخوردگي، اگر خوب نشدي آنتي بيوتيك ميدهند
سايت ماهي دو سه نفر حين آار جان خود را از دست ميدهند؛ اما هيچگونه 

بارها کارگران به خاطر وجود . اقدامی برای ايجاد بهداری انجام نمی شود
م می کنند اين کارگر مرض در اين مواقع اعال. گازهای سمی بيهوش شده اند

  .صرع داشته است
  اما مبارزات آارگري

مبارزات آارگري در عسلويه هم يك جريان برخاسته از رابطه آار و سرمايه 
جنبش آارگر . هاي جنبش آارگر وجود داشته و دارد همچون ديگر حلقه

جنبش آارگري از روزي آه طبقه . برخاسته از شرايط عيني طبقه آارگر است
داري همزمان با تولد شيوه توليد ارزش  گر با استقرار شيوه توليد سرمايهآار

اش بر عليه سرمايه  اضافی حضور پيدا می کند و از همان زمان مبارزات
خودبه خودي برخاسته از اين ) تعارضات(اين حرآات . شروع شده است

و اين . شرايط دستاوردهايي هم در زمينه تشكل طبقه آارگر داشته است
اما اين مبارزات به خاطر . بارزات از بدو شروع اقتصادي سياسي بوده استم

عدم آگاهي از آنه و ذات اين شيوه توليد ارزش اضافي عالوه بر دستاوردها 
اشتباهاتي هم داشته است، به عنوان مثال مبارزات آارگران در ابتدا استقرار 

ورد حمله قرار دهد، داري در اروپا به جاي اينكه مناسبات طبقاتي م سرمايه
نقش . ابزار توليد آه محصول آار خود آارگران بود هدف قرار ميدادند

پيشروان طبقه آارگر در برخورد آگاهانه آارگران عليه سرمايه ميتواند موثر 
  .اينجاست آه نقش آارگران فعال و پيشرو با اهميت است. باشد

آار در عسلويه آار  به حق ميتوان گفت :اما مبارزات آارگران در عسلويه
داري به آارگران تحميل  اي است آه مناسبات سرمايه اجباري خود خواسته

اگر در دهه . آرده است آه آارگران به پاي خود به اين اردوگاه روانه ميشوند
 تقاضا براي نيروي آار زياد بود و آارگران براي پيدا آردن آار بين يكي 80

امروزه به خاطر افزايش . هتر را داشتنددو شرآت حق انتخاب آار با شرايط ب
تعداد آارگران بيكار و اصوًال آم شدن آار در منطقه با وجودي آه مايحتاج 
زندگي يعني دستمزدي آه به آارگر و همسرش داده ميشود، آه زندگي خود، 

مزد آارگران در . همسر و فرزندانشان را تأمين آند افزايش يافته است
به اين خاطر است آه ميگويم اردوگاه آار اجباري . عسلويه پايين آمده است

. خود خواسته هر آارگري به اين شرايط حقوقي اعتراض آند اخراج است
نام او در . خيلي جالب است بدانيد آارگر معترض را هيچ شرآتي آار نميدهد

چون آارگري آه تصفيه حساب ميكند، . ميگيرد  قرارBlack listليست سياه 
نامه از شرآت قبلي داشته باشد، و آارگري اين رضايت نامه بايستي رضايت 

  .به او آار نميدهند) من پاور(را نداشته در هيچكدام از شرآتهاي پيمان آاري 
عليرغم اين جو حاآم بر جنبش آارگري و استبدادي آه سرمايه داران در 

ن اند آه بيشترين ارزش اضافي را از نيروي آار ارزا منطقه به وجود آورده
اما ضرورت زندگي و آار در جامعه سرمايه داري مبارزات . آسب آنند

آارگري نيز جبري است و تا زماني آه سرمايه داري وجود دارد اين وضعيت 
اما اين مبارزات زماني آه هدفدار و توام با آگاهي و . نيز وجود خواهد داشت
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و سرمايه مسثني عسلويه نيز از اين شرايط آار . متشكل باشد آارا خواهند بود
اينجا نيز با وجود شرايط ضد آارگري ضد انساني مبارزه نيز وجود . نيست
آارگران روزي نيست که کارگران به صورت آرام تعرضي براي افزايش . دارد

 براي گرفتن دستمزدهاي عقب افتاده، براي –دستمزد بهتر شدن شرايط آار 
ض نکنند، اما در اين مواقع  براي گرفتن وسايل ايمني العترا–گرفتن مرخصي 

  .عوامل سرمايه به کمک شرکت پيمان کار می آيند
 آارگر است 100 تا 20اعتراضات آارگران در واحدهايي آه تعدادشان بين 

. بارها براي بعضي خواستها و مطالبات خود اعتراض ميكنند، هميشگی است
ع پيوسته  بارها به وقو10-9-6-5اما اعتراضات گستردة آارگري در سايت 

آه دو نمونه از اين اعتصابات آارگري را آه سرتاسر سايت را فرا . است
 به 86يكي از اعتصابات آارگري آه سال . گرفته است به آنها اشاره ميكنيم

 هزار آارگر 6وقوع پيوست، آه اين اعتصاب به خاطر شرايط آاري بود آه 
سايت آمدند آه در بطور دسته جمعي پياده از سرتاسر سايت به درب خروجي 

بين راه بسياري از ابزار آار را از آار انداختند در درب خروجي سوار بر 
من (آارگران اعتصابي متعلق به چند شرآت پيماني . سرويسها به آمپ رفتند

شرآتها آه اعتصاب آارگران را جدي ديدند به خواست آارگران . بود) پاور
روشن است يك . وق مرخصي دادندو يك روز به آارگران با حق. تمكين آردند

روز مرخصي دادن به آارگران براي سر و سامان دادن وضعيت سايت آه در 
اين يكي از اعتصابات موفقيت آميز آارگري بود . روز اعتصاب آشفته شده بود

  .که به بعضی از مطالبات خود دست يافتند
ران به  بود آه آارگ87اعتصاب دوم فروردين ماه سايت نه و ده در سال 

 فروردين به وقوع پيوست، آه به 2خاطر آار در بعد از ظهر روز جمعه 
موضوع اعتصاب روز عيد . اخراج بيش از ده نفر از آارگران انجاميد

موقع سال تحويل سر آار بوديم با بوق چرثقيلها ماشينهاي . بود) پنجشنبه(
ه شروع سبك و سنگين سال تحويل اعالم شد و آارگران از اين طريق متوج

 بعد از ظهر روز پنجشنبه را تعطيل IGCمديريت شرآت . سال جديد شدند
اعالم آرد و به جاي آن از آارگران خواست روز جمعه آه هميشه بعد ازظهر 
تعطيل بود به اين خاطر بعد از ظهرهر هم به جاي بعد ازظهر پنجشنبه سر کار 

بعد از نهار آارگران از آارگران پيش از ظهر روز جمعه را آار آردند . بيايند
برگشت به سايت خودداري آردند و با شكستن شيشه اتوبوسها اعتراض خود 

حراست سايت به دستور مديرعامل از برخورد با آارگران . را اعالم آردند
خودداري آرد و براي جلوگيري از تداوم اعتصاب با خواست آارگران موافقت 

چند مديران سايت در قبال اعتراض هر . لذا آارگران به آمپ برگشتند. آرد
  .از فرداي آن روز شروع به اخراج آارگران آردند. آارگران آوتاه آمدند

علت اعتصاب خواست و مطالبات فراوان آارگري بود آه از ماهها قبل 
هاي پنج نفري ، ده  با نوشتن شعار به در و ديوار و اعتراضها دسته

ت غذا، اضافه آاريها همه نفري و غيرو نسبت به آمي دستمزد، وضعي
اما در . و همه باعث شده بود آه آارگران در آن روز دست از آار بكشند

ماههاي ارديبهشت هم اعتراضات نه به وسعت دوم فروردين آه تقريبًا 
 و چند شرآت آوچك در آن IGCدر )  نفري2000(آليه آارگران 

اي خود ولي واحدهاي مختلف نسبت به دستمزده. شرآت داشتند نبود
معترض بودند و بارها دست از آار آشيدند در مواردي با گرفتن بخشي 
از خواستهاي خود به سر آار بازگشتند و مواردي هم با اخراج آارگران 
اعتصابي خاتمه يافت جنبش آارگري يك جريان دايمي است و در هر 

جنبش آارگري يك حرآت عيني است و . اي به شكلي بروز ميكنند دوره
اما . آن هم رابطه متضاد و برخاسته از رابطه آار و سرمايه استمنشا 

جنبش آارگري همه با يك شكل و شمايل و گستردگي يكسان ظاهر 
ديگري ممكن است خيلي . يكي متشكل و سازماندهي شده است. نميشوند

اعتصابها و . توفنده و سيل آسا ظاهر شوند و زود هم خاموش شوند
 دوم است، چرايي آن در اين است آه آنترل اعتراضهاي عسلويه از نوع

ساعت باالي . شديد آارگران، جو مستبدانه حاآم بر آارگاه ها و سايتها
آار روزانه شدت باالي آار و از همه مهمتر خواستها و مطالبات انباشت 

آارگران . (شده و عدم تحقق آنها عدم شناخت آافي آارگران از يكديگر
ز درصدد است آار جديدي در جاي ديگر با به خاطر آمي دستمزد هر رو

با يكديگر همه و همه باعث ميشود ) دستمزد و شرايط بهتري پيدا آند
اعتصابهاي آارگري در اين منطقه سيل آسا و توفنده سرآش خود به 

 در عرض تقريبًا دو ساعت هر 5 و 6اعتصاب سايت . خودي باشند
هر . ر هم شكسته شدماشين و ابزاري سر راه آارگران معترض بود؛ د

در برابر اين خشم عظيم آارگران آه از ) من پاور(چند شرآت پيماني 
خواست و مطالبات انباشت شده آارگران نشأت گرفته بود عقب نشيني 

از پيش براي جلو بردن . اما جنبش آارگري سازماندهي شده نبود. آرد
 بروز داد خشم خود را سيل آسا. خواست و مطالبات خود برنامه نداشتند

هر آدام از اين جنبشهاي اعتراضي در . و به نوعي خود را تخليه آردند
عسلويه اگر سازمان يافته و متشكل بودند، ميتوانستند صاحبان سرمايه 

آارگران شرآت رامشير بيش از دو سال است براي . را به زانو درآورند
ي به گرفتن حقوق معوقه مبارزه ميكند اما آمتر با نگرش تشكل ياب

منطقه ای که به صحرايی برهوت می مانست اکنون به . اند ميدان آمده
اما اينانی که خود خالق همه اين . منطقه ای صنعتی تبديل شده است

سرمايه عظيم بودند چرا نبايد تا زمانی که کار برايشان فراهم شود از 
. يمما کارگران خود بايد چاره کار خود کن. بيمه بيکاری برخوردار باشند

اگر بخواهيم، با تمام جو رعب و وحشت ايجاد شده می توانيم با اتحاد و 
همبستپی دولت و سرمايه داران را وادار کنيم بخش کوچکی از ثروتی 
که خود و هم طبقه ای هايمان توليد کرده ايم برای زمان بيکاری تا 

هم اکنون بسياری از همکاران . زمان رفتن سر کار حقوق دريافت کنيم
ا با وجود اجاره نشين بودن بيکار هستند و با وجود پراکنده بودن م

کارگران پروژه ای می توانيم همکارانمان را در شهرهايی چون مسجد 
پيدا کنيم و با اتحاد و همبستگی با هم از ... سليمان، ايذه، اهواز و 

دولت بخواهيم که تا زمان رفتن به سر کار بيمه بيکاری کليه کارگران 
  .خت شودپردا

  جمعی از کارگران فعال عسلويه
    سايت کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 

…………………………………… 

 زنان در جبهه کار:  بقيه
 جنبش جديد 19در پايان قرن .  متمرکز کرده بود-وخيم تر بود

اليانور " اتحاديه ها در انگلستان با خصلت رزمنده شکل گرفت و
او . از تواناترين رهبران اين جنبش اتحاديه ای بوديکی " مارکس

  ).1(فعاالنه در تاسيس يکی از اتحاديه های نوع جديد شرکت کرد
اين اتحاديه،اتحاديه ای از نوع جديد بوده و کارگران ماهر و غير 
ماهر را بصورت يک مجموعه رزمنده در صفوف خود سازمان داده 

. رين اتحاديه انگلستان استانگلس نوشت که اين اتحاديه بهت. بود
او همچنين رهبر بالمنازع زنان کارگر در اين جنبش بود و توانست 
برای اولين بار بخش های زنان اتحاديه را در اين اتحاديه و ساير 

همچنين " اليانور مارکس. "اتحاديه ها  در انگلستان سازمان دهد
در مباحثات مربوط به سياست رهايی زنان در جنبش زنان 
سوسياليست در قاره اروپا شرکت فعال داشت و از جمله ناشران 

 ". مسئله زنان" جزوه ای در انگلستان بود بنام
جا دارد که زنان کارگر ما نيز برای رهايی خود از استثمار مضاعف 
و تبغيض جنسيتی در عرصه کار فعاالنه در جنبش اتحاديه ای 

تن به  مسائل و اتحاديه هايی که عالوه بر پرداخ. شرکت کنند
مشکالت عمومی  کارگران به مسائل ويژه کارگران زن و زنان 

حضور منظم زنان در مبارزات اتحاديه . کارگران نيز می پردازند 
ايی ميتواند تاثيرات مثبت خود بر روی کل  مبارزات اتحاديه ای 

 . بگذارد
1-Gas Workers and General labourers Union  

……………………………………  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.hekargarra.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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مع خانواده هاي جان باختگان، در گلزار تج
  تصوير + خاوران

 
 آژانس ايران خبر  )تيتر از جنگ خبر(

آخرين جمعه سال طبق معمول خاوران با  اسفند در23امروز جمعه 
در خاوران  جماعتي آه.  نفر گلباران شد 600جمعي نزديك به 

حضور داشتند با خواندن مقاله و شعر ياد عزيزانشان را گرامي 
دور مزار شهدا به پياده روي پرداختتند اين مراسم  داشتند و سپس

  . ادامه پيدا آرد1130ساعت   صبح شروع شد تا0900آه در ساعت 
آرده اند و  يزيمادران اعتراض داشتند آه چرا خاوران را خاآر 

چرا دارند سند جنايات خود را بدين وسيله ميپوشانند ؟ مسوليني آه 
بودند گفتند آه از طرف مقامات بهشت زهرا دستو رآمده و ما  آنجا

طرفي مسئولين بهشت زهرا گفتند آه ما  از. هم اجرا آرده ايم 
ازطرف ما  اساسا ازاين موضوع اطالعي نداريم و هيچ اقدامي

 .فته استصورت نگر
و از کل  مادران اين شهيدان توسط يک وکيل متنی را تهيه فرموده

خانواده های شهيدان خواستند تا آن را امضا کنند تا توسط آن 
اين ماجرا بروند و حرف خود را به گوش مسئولين  دوباره بدنبال

 .نشان دادن گلهای گلزار برسانند ولی درختان ابزاری شد برای
 ولي خانواده ها,اطراف خاوران حضور داشتنيروي انتظامي در

  .برنامه گرامي داشت ياد عزيزانشان را اجرا آردند

 
……………………………....…   

  بازداشت علی نجاتی را محکوم می کنيم 
 سنديکای کارگران نيشکر هفت   هيئت مديرهعلی نجاتی عضو و رئيس

در منزل شخصی خود دستگير و تاکنون در ١٣٨٧/١٢/١٨تپه در تاريخ 
  بازداشت به سر می برد 

اتهام علی نجاتی دفاع از حقوق صنفی کارگران نيشکر هفت تپه و ايجاد 
 .سنديکای مستقل کارگری می باشد 

ه سازی عليه فعالين اعمال هرگون فشار ، بازداشت ،احضار و پروند
سنديکايی همواره به عنوان تنها راه به تمکين واداشتن مبارزاتشان می 

  . باشد 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت علی 
" نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را قويا

   . ايشان می باشدمحکوم می کند و خواستار آزادی بی قيد و شرط
  سنديکای کارگران شرکت واحد
  اتوبوسرانی تهران و حومه

١٣٨٧/١٢/٢٠  

…………………………………… 
  

  در سوگ ژرژ البيکا فيلسوف و مبارز کمونيست
 تراب حق شناس

 فوريه 12با خاموشی ناگهانی ژرژ البيکا، در اثر خونريزی مغزی، در 
 يکی از مدافعان  سالگی، انديشۀ رزمندۀ مارکسيستی79جاری، در سن 

 در 1930وی متولد . روشن بين و خستگی ناپذير خود را از دست داد
بود و استاد ممتاز در فلسفۀ سياسی و به ويژه تاريخ و ) فرانسه(تولون 

و نخستين معاون ) نانتر (10تئوری مارکسيسم در دانشگاه پاريس 
) CNRS(در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه . شورای علمی آن

مايشگاه فلسفۀ سياسی، اقتصادی و اجتماعی را تأسيس کرد و مديريت آز
عضو کميتۀ علمی و تحريريۀ قريب پانزده نشريۀ . آن را به عهده داشت

فرانسوی و خارجی بود و نويسندۀ بيش از صد مقاله و تحقيق و برگزار 
. کننده يا شرکت کننده در ديدارها، کنفرانس ها و کنگره های بين المللی

 اثر جمعی در مسائل مختلف فلسفۀ سياسی از 50ير يا مؤلف حدود مد
  .»فرهنگ انتقادی مارکسيسم«جمله 

از (پژوهشگر و مفسر آثار مارکس و مبتکر پروژه های متعدد تحقيقی 
و مبارز انقالبی و ضد استعماری، کمونيست ) جمله نشريۀ اکتوئل مارکس

يی يا در همکاری با به تنها(و منتقد پيگير و صاحب آثار فراوانی 
که بسياری از آنها به زبان های غير فرانسوی ترجمه شده ) ديگران
البيکا چند نسل از انديشه ورزان و مبارزان متعهد چپ را تحت . است

صراحت بيان، تعهد سياسی او در کنار . تأثير انديشۀ خود قرار داد
د کارگران و زحمتکشان در فرانسه و در عرصۀ جهانی و مواضع ض

استعماری او از الجزاير گرفته تا فلسطين و عراق وحمايت از ديگر 
مبارزات آزاديخواهانۀ خلق ها، روحيۀ اميدوار و طنز شاعرانه ای که در 
برخی آثارش عليه انواع نژادپرستی به کار می برد و نيز حضورش در 
کنفرانس ها، مجامع رسمی و نيز تظاهرات توده ای او را تا آخرين دم در 

او . صحنۀ علم و پژوهش و مبارزۀ اجتماعی و سياسی همراهی کرد
  .سرمشقی به ياد ماندنی برای مبارزان راستين چپ بود

  :ما اين سخنان زنگدار او را فراموش نمی کنيم
طبقۀ کارگر ديگر وجود ندارد، اما همۀ کاسه کوزه ها را سر او می «

ا درمان، تنها بديل کمونيسم تنها پادزهر، تنها نوشدارو، تنه. شکنند
برای جامعۀ تحت استثمار سرمايه داری ست که  هرگز چهرۀ ) آلترناتيو(

همۀ نفرين شدگان زمين اين را می دانند که هر روز . انسانی نداشته است
تنها . تعدادشان بيشتر می شود و هر روز بر فالکت شان افزوده می گردد

ت از همين ميتوان آنها را اراذل اند که در کنار آنان نمی ايستند و درس
  ».شناخت

هم اکنون در حالی «: در جريان يک راهپيمايی اول مه با تأسف می گفت
که تهاجم سرمايه به دنيای کار بيش از هر زمان ديگر است، پاسخ 

و دليل آن را . »نيرومند و شايسته ای از سوی دنيای کار وجود ندارد
. می دانست» روغين چپخيانت احزاب سوسيال دموکرات و مدعيان د«
  )به نقل از حافظه(

امروز خط مرزبندی بين چپ و راست در اروپا «: يا جای ديگر می گفت
  ».قضيۀ فلسطين است

 فوريه با حضور ناديا همسر و تی يری 16در مراسم تدفين اش که در 
فرزندش و جمعی از نزديک ترين شاگردان، همکاران و همرزمانش در 

انجام شد دسته گلی هم به نشانه ) ن آن لهسن ژرم(گورستان ِپک 
  .سپاسگزاری به نمايندگی از خلق فلسطين بر تابوتش نهاده شد

انديشه و پيکار مراتب احترام خود را به خاطرۀ استاد ژرژ البيکا، رفيق و 
دوست مهربان و متواضعی که سالها ست با انديشه هايش در کنگرۀ بين 

يگر آشنا بوده و به ويژه با مواضع المللی مارکس و در مناسبت های د
راديکالش در حمايت از کارگران و زحمتکشان جهان و همچنين خلق 
فلسطين دلگرم بوده ايم تقديم می دارد و خود را در غم خانواده ودوستان 

               .و ياران وفادارش شريک می داند
  نکاتی از زندگينامۀ او

در خانواده ای کم ) فرانسه(ن  در تولو1930ژرژ البيکا در دسامبر 
در . پدرش کارگری ايتاليايی تبار بود و مادرش پرستار. درآمد زاده شد

. محيطی الئيک و دارای سنت نيرومند دموکراتيک و سياسی بزرگ شد
آلپ «خواهرش که پرستار بود يکی از مسؤولين کمونيست ناحيۀ 

. جا مقيم شده بودندشد که خانواده دوسال پس از تولد پسر در آن» ماريتيم
همزمان با (و پاريس  » اکس آن پروانس«تحصيالتش را در نيس و 

آثار مارکس و کالسيک های مارکسيسم را به دقت . پی گرفت) کارکردن
مطالعه می کند و به ويژه آثار لنين را با ژرف نگری در جريان پژوهش هايش 

باقی می ماند دنبال می کند و يکی از رفرانس های سياسی و فلسفی اش 
  ).نشانه ای از اين پيوند است» دفتر آبی لنين«انتشار (
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 به بعد، پس از پذيرفته شدن در 1954عضو حزب کمونيست فرانسه از 
) در الجزاير( به تدريس فلسفه در دبيرستان الجزيره 1956کنکور دبيری، از 

د و اعالم بو» نبرد الجزيره«، مقارن با 56ورود او بدانجا در اکتبر . پرداخت
وی که معلمی جدًا ضد استعمار و از شور مبارزۀ استقالل . حکومت نظامی

طلبانۀ مردم الجزاير سرشار بود بی درنگ با شبکه های جبهۀ آزاديبخش 
در منطقۀ خودمختار رابطه برقرار کرد و مانند معدودی از ) FLN(الجزاير 

 به چريک ها ياری روشنفکران فرانسوی ديگری که در الجزيره کار می کردند
مالقاتش با ناديا، همسر آينده اش، که تازه ديپلمش را گرفته بود و . می داد

ژرژ که می ترسيد . برای آموزگاری درس می خواند در اين زمان رخ داد
مجبور به خدمت نظام در الجزاير شود، توانست خدمت نظام  خود را به 

.  ماه در اين منطقه گذراند28بيندازد و ) آلپ پروانس ـ فرانسه(بارسلونت 
طی همين دوره است که با قوم نگار معروف فرانسوی، خانم ژرِمن تيليون 

)Germaine Tillion ( که به عنوان ميانجی بين دولت فرانسه و جبهۀ
  .آزاديبخش الجزاير برای پايان جنگ تالش می کرد در شهر نيس مالقات کرد

ارتش « و ناديا بايد با خشم شديد  که به الجزاير بازگشتند، ژرژ1960سال 
و برای سرش جايزه » به اعدام محکوم«درگير می شدند که وی را » سری

 ناگزير پيش از آن که سال 1962زوج ژرژ و ناديا در . تعيين کرده بود
با اعالم آتش بس، رفراندوم و . تحصيلی به پايان رسد به فرانسه بازگشتند

، البيکا توانست در چارچوب همکاری 1962 اعالم استقالل الجزاير در ژوئيۀ
او برای آموزش کادرهای . فرانسه ـ الجزاير، شغلی در دانشکدۀ الجزيره بيابد

با . الجزاير مستقل کوشيد وروابط فکری و فرهنگی خود را گسترش داد
 همکاری می کرد و در کارزار بزرگ مبارزه FLNروزنامۀ المجاهد، ارگان 
نخستين تحقيقات خود را به انديشمندان عصر . با بيسوادی شرکت داشت

زير نظر خاورشناس و مبارز ضد ) از جمله ابن خلدون(طالئی عرب 
» المقدمه«دوکتاب او يکی . [امپرياليست ماکسيم رودنسون اختصاص داد

 1960دربارۀ خردگرايی ابن خلدون و ديگری دربارۀ ابن طفيل از آثار دهۀ 
وی به تاريخ فلسفه وانديشۀ خردگرا در دنيای چنانکه اهتمام مستمر . اوست

 سميناری دو روزه 2006عرب و اسالم باعث شد که در روزهای آخر اکتبر 
دربارۀ ابن خلدون به مناسبت ششصدمين سال تولد او در سوربن ـ پاريس 

از سوی ديگر پژوهش در متون پايه ای مارکسيسم را در راستای ]. برپا کند
در مباحث . ل کرد، بدون آنکه خود را در مکتب او بداندتحقيقات آلتوسر دنبا

تئوريک، سياسی و مبارزاتی که در آن زمان در محيط مارکسيستی، کمونيستی 
 توانست در جنبش دانشگاه نانتر 1968در مه . جريان داشت شرکت می ورزد

) SNES(به عنوان نماينده در کنگرۀ سنديکای سراسری آموزش عالی
يان همين سال است که برای هميشه به فرانسه بر می گردد در پا. شرکت کند

و با تأييد پل ريکور و موريس گاندياک در دانشگاه نانتر به تدريس فلسفه می 
  .پردازد

اما پيوند با جهان سوم، مبارزات برای استعمارزدايی و عليه نئوليبراليسم 
 حمايت از همواره يکی از ابعاد تعهد فکری وی باقی می ماند به خصوص در

» کميتۀ مراقبت برای صلحی واقعی در خاورميانه«تأسيس . [مردم فلسطين
)CVPR-PO ( با همکاری شخصيت های معروف علمی و دانشگاهی و

حقوقی فرانسه متشکل از کسانی که تبار يهودی، عرب، يا اروپايی داشته اند 
سون، ژيزل مانند آندره ميکل، استفان هسل، ادگار موَرن، پل ريکور، کلود ش

 از حزب کمونيست 1981در سال .] نمونه ای از اين تعهد است... حليمی و
که منجر به (در اعتراض به برنامۀ مشترک آن با حزب سوسياليست [فرانسه 

اما هميشه خود را يک . کناره گيری کرد)] انتخاب فرانسوا ميتران شد
 16گواـ اومانيته برگرفته از نوشتۀ لوسيان د( .کمونيست می دانست، که بود

  .) ـ کروشه ها از ما است2009فوريه 
که البيکا چند ماه پيش آخرين ) EuroPalestine(انجمن اروپاـ فلسطين 

 Librairie(را در محل آن انجمن ) 1(» تئوری خشونت«کتاب خود 
Résistance (او از کسانی نبود : معرفی کرد در بزرگداشت او می نويسد

و » خونريزی«می ترسند يا می کوشند آن را با » انقالب«که از واژۀ 
همانند کند تا کارگران را بهتر در سيستم استثماری موجود نگه » استالينيسم«

ژرژ البيکا از انقالب فرانسه و نيز از انقالب اکتبر دفاع می کرد بی . دارند
به آنکه به انگل هايی امتياز دهد که با ادعای حمايت از آن انقالبها می کوشند 

او جهان و فرهنگ عرب را استادانه می شناخت، انسانی . قدرت چنگ بيندازند
بود که امروزه هرچه کمتر در تلويزيون و  متمدن و از آن گونه روشنفکرانی

رسانه های گروهی می بينيم، چنان که به دليل صراحت بيانش به ندرت از او 
يم که خودش می گفت همينجا اضافه کن. [در تلويزيون دعوتی به عمل می آمد
و جالب اينکه روزنامۀ لوموند که معموًال . من در لوموند ممنوع القلم هستم

طبق سنت خويش هنگامدرگذشت روشنفکران صاحب اثر از آنان ياد می کند، 
   !]از البيکا ياد نکرد

  »درسی که ژرژ البيکا از استقامت مارکسيستی به ما آموخت«
  آندره توزل

يکی از همکاران دانشگاهی و فکری او طی ) André Tosel(آندره توزل 
درسی که ژرژ البيکا از استقامت مارکسيستی به ما «مقاله ای زير عنوان 

  : فوريه، پس از نقل قولی از او می نويسد16در روزنامۀ اومانيته » آموخت

. طبقۀ کارگر ديگر وجود ندارد، اما همۀ کاسه کوزه ها را سر او می شکنند«
برای ) آلترناتيو(تنها پادزهر، تنها نوشدارو، تنها درمان، تنها بديل کمونيسم 

. جامعۀ تحت استثمار سرمايه داری ست که  هرگز چهرۀ انسانی نداشته است
همۀ نفرين شدگان زمين اين را می دانند که هر روز تعدادشان بيشتر می شود 

 در کنار آنان نمی تنها اراذل اند که. و هر روز بر فالکت شان افزوده می گردد
  ».ايستند و درست از همين ميتوان آنها را شناخت

» دموکراسی و انقالب«اين کلمات قصار را که از يکی از آخرين کتاب های او 
برگرفته ايم بازتاب صدای يگانۀ کسی ست که اخيرًا از ميان ما رفت ) 2002(

 کمونيست و همچون چهره ای از يکی از نادرترين روشنفکران مارکسيست و
فرانسه ماندگار خواهد شد که دانستند در طوفان افسار گسيخته ای که سرمايه 

ژرژ . داری جهانی شده برانگيخته، چگونه جهتگيری خويش را حفظ کنند
البيکا قبل از هرچيز، همين صدا ست که بی وقفه به انديشه، به فلسفه 

ين جهان اند، و يادآوری می کند که به ويژه متعلق به جهان، به اوضاع ا
متعلق به شرايط محروميت بشريت که تودۀ انسان هايی که در اين جهان بسر 

او جويای راه ديگری برای کمونيسم . می برند به اعماق آن پرتاب می شوند
چنين است خط راهنمای آثار قابل توجهی که از . اين جهان و اين زمان بود

اثر جمعی که مديريت آنها را  15 کتاب، حدود 15حدود : وی بجا مانده است
بر عهده داشته وانبوهی از مقاالت و مداخله های گوناگون در گردهم آيی ها 

  .ونشريات در سطح کشوری و بين المللی
البيکا که با آثار مارکس از طريق مطالعۀ آثار هانری لوفور و لويی آلتوسر 

اجتناب کرد و هرگز آشنا شده بود  از اينکه آندو را دربرابر يکديگر قرار دهد 
نه در باور به دستاورد کاهش ناپذير مارکس کوتاه آمد، نه به دستاورد 
مارکسيست های انتقادی و انقالبی، چرا که آندو را الزم و ملزوم يکديگر می 

از نگاه او سنجش انتقادی مجدد لنين، مائو و کاسترو هرگز به معنی . دانست
 ليبراليسمی نيست که در آب حيات ترک آنها و بازگشت به کاشانۀ سوسيال

رسانه های گروهی تر و تازه اش کرده اند يا در روغن مقدس نزاکتی 
  .جايگزين تعميدش داده اند

اين موضع گيری در دفاع از نقد مارکسِی جامعۀ سرمايه داری از همان آغاز 
با تحليل اين جهان بر اساس يک چشم انداز مبارزه جويانۀ ضد استعماری و 

مپرياليستی همراه شد؛ چشم اندازی که خيلی زود در جريان جنگ ضد ا
الجزاير و اقامت او در اين کشور که با همسرش ناديا در آنجا نيز مالقات کرد 

غالبًا فراموش می شود که البيکا زندگی پژوهشگرانۀ خود را . به فعليت درآمد
دگرا از تاريخ با مطالعۀ آثار انديشمندان قديم عرب که در جستجوی بينشی خر

 و سياست و 1966مقدمه، خردگرايی ابن خلدون (و فلسفه بوده اند آغاز کرد 
ابن طفيل فيلسوف (و ابن طفيل )  الجزيره1966مذهب از نگاه ابن خلدون 

طبقۀ کارگر را بالفاصله در اشکال متعددش ).  الجزيره1969بدون استاد 
آثار مارکس که با . نکرددرک کرد و هرگز آن را از خلق های ستمديده جدا 

مداخلۀ قاطعانۀ آلتوسر موضوع روز شده بود برای اين جانبداری اخالقی و 
سياسی پايه ای تئوريک فراهم کرد و البيکا را به عرصۀ جدل با فلسفه کشاند 

در تز دکترای فلسفه . که او را در کليۀ آثاری که بعدها نوشت رهنمون گشت
 10 استاديار و سپس استاد دانشگاه پاريس اش که خيلی زود او را به مقام

می پردازد » جايگاه مارکسيستِی فلسفه«رساند، البيکا به بررسی ) نانتر(
خروج از فلسفه را که ). 1977انتشارات کمپلکس ـ بلژيک، وران ـ پاريس (

 بدان مبادرت می ورزد و آلتوسر آن رابه 1848 تا 1841مارکس جوان از 
اخت شناسانه تئوريزه می کند مورد بررسی قرار عنوان گسست يا برش شن

مارکس در جستجوی آن نيست که فلسفۀ ديگری را تدوين کند؛ . می دهد
فلسفه ای که وحدت بين ماترياليسم تاريخی يا دانش قوانين عينی تاريخ و 

او از . ماترياليسم ديالکتيک يعنی فهم عام قوانين انديشه، طبيعت و تاريخ باشد
شناخت؛ ترکيب يا سنتزی که   کار، ترکيب ناممکن ايندو را مردودهمان ابتدای

مارکسيسم ـ لنينيسِم اتحاد شوروی از آن دفاع می کرد و به صورت حقيقت 
رسمی درآمد، يعنی همان اصول عقايدی که حزب کمونيست فرانسه در مدارس 

  .خود تبليغ و ترويج می کرد
مجددًا » عناصری برای يک نقدمارکسيسم ـ لنينيسم، «اين انتقاد در کتاب 

). Bruno Huisman 1984انتشارات (مورد بحث و گسترش قرار گرفت 
.  داشتSèveاين کتاب مبنای پلميکی دائمی ست که البيکا با لوسيان ِسو 

ِسو در آن زمان می کوشيد روايت قابل قبولی از فلسفۀ مارکسيستی، 
بيکا فلسفه همواره متمايل است از نظر ال. ماترياليستی و ديالکتيکی ارائه دهد

خود به صورت تصوری مستقل شکل بگيرد، به مثابۀ هدفی درخود، تعلقش به 
فلسفه يا انکار اين . دنيای تاريخی مبارزات و کشمکش ها را فراموش کند

رابطه است يا ستايش غير مستقيم يا مستقيم وضع کنونی جهان به سود 
ظر به وجود فلسفۀ مارکسيستی باشد اين درک بيش از آنکه نا. نيروی مسلط

معتقد است که در عمل، تنها برخورد مارکسيستی به فلسفه و جايگاه 
مارکسيستی آن وجود دارد که بايد به نقِد دائمِی تبديل شدنش به ايدئولوژِی 

اين عمل باعث پديد آمدن يک موضعگيری دائمی . دولتی و حزبی مبادرت کند
ترش آن می شود؛ تاريخی که خويش را می در دفاع از دانش تاريخ و گس

سازد، و اين در جهتی غير اکونوميستی گرايی ومسلمًا باز و گشوده به روی 
جهش سياسی و ايدئولوژيک مبارزات طبقاتی و مبارزات توده های فرودست 

از فلسفه همچنين نشان می دهد که ] جدلی[اين تفسير سياسی ـ پلميک . است
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نزديک نشد که البته او را خوب می شناخت، اما از چرا البيکا به گرامشی 
تفسيرهای سوسيال ـ ليبرالی که روشنفکران مسلط بر حزب کمونيست ايتاليا 

البيکا کمونيسم انتقادی . از انديشه های وی عرضه می کردند هراس داشت
آنتونيو البريوال را به فلسفه ای از پراکسيس که احتمال داشت ايدۀ فهم جهان 

بر اين اساس بود که نخستين سمينار ويژۀ . ق کند ترجيح می دادرا مطل
البريوال از اين قرن تا آن «البريوال، انديشمند ايتاليايی، را برپا کرد و کتاب 

در همان دوره مواضع . را نوشت)  انتشارات مريديان ـ پاريس1987» قرن
ام داد  دربارۀ مارکس انج1987وی با پژوهش قابل توجهی که باز در سال 

  .انتشارات دانشگاهی فرانسه» مارکس، تزها دربارۀ فوئرباخ«: تقويت شد
البيکا مدتها اميدوار بود که حزب کمونيست فرانسه که وی از ابتدا تا پايان 

 در چارچوب آن مبارزه کرده بود بتواند خود را 1980 و آغاز 1970دهۀ 
 بدون آنکه برای خروج اصالح کند و خود را از بار سنگين استالينيسم برهاند

از بحران خويش به راه سوسيال ـ رفرميستی درغلتد، بدون آنکه به بتوارگی 
او هم مانند آلتوسر . يک نوع دموکراسی مبنی بر نمايندگی خالص  روی آورد

به ضرورت خروج از استالينيسم از موضع چپ می انديشيد و با چنين روحيه 
د و همصدا با سمير امين، روابط خود  شرکت ورزي1968ای بود که در وقايع 

او پس از چند بار اعالم خطر . را با مبارزات ضدامپرياليستی تقويت کرد
به ويژه با اتی ين باليبار، گی (» برنامۀ مشترک«دربارۀ ابهام های سياسی 

) 1979در » !دريچه را باز کنيم رفقا«لوِفور در بيانيۀ معروف . پ. بوآ، ژ
با وجود اين، وی به فعاليت سياسی خود در .  کردحزب کمونيست را ترک

محافل مختلف فکری و عملی حول و حوش نشرياتی مانند اتوپی انتقادی 
Utopie critique يا انتشارات Temps des Cerisesدر .  ادامه داد

واقع، مهم ترين بخش از انرژی خود را برای گرِد هم آوردن صداهای بسيار 
 به صورت عناصر فعال 80 تا 1961سال های مختلف مارکسيستی که طی 

فرهنگی درآمده بودند صرف کرد و بدين نحو نشان داد که سازمان دهنده ای 
او در دانشگاه نانتر تا زمان . بزرگ برای فرهنگ تئوريک و سياسی ست

وابسته به (بازنشستگی اش يک مرکز پژوهشی سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
را که در آن زمان در نوع ) CNRSفرانسه مرکز ملی پژوهش های علمی 
اين مرکز گرِد هم آيی های متعددی برپا کرد . خود بی نظير بود هدايت ميکرد

البيکا که در باورهای . و آزادمنشی فکری واقعی از خود به نمايش گذاشت
تئوريک و سياسی خويش پيگير و استوار بود روحيه ای بسيار باز از خود 

غوش باز همۀ سمتگيری های انديشۀ انتقادی را می نشان می داد و با آ
با اين اميد که حول يک تئوری انتقادی نوين در پيوند با مارکس و . پذيرفت

او به پژوهشگران متعددی . ديگر کالسيک ها، و بدور از سکتاريسم، کار کند
در چارچوب چنين اکيپی بود که نشريۀ اکتوئل . ياری داد تا خود را بشناسانند

کس شکل گرفت و سپس مستقل شد و ادارۀ آن را ژاک بيده و مدتی هم با مار
اين نشريه همچنان در راه بازسازی تئوريک و . ژاک تکسيه به عهده گرفتند

  .سياسی به کار خود ادامه می دهد
ناقد خود و [کريتيک ) اتو(جوهر اين تالش برای تدوين يک مارکسيسم 

 فرهنگ انتقادی مارکسيسم انجاميد با  به تدوين و انتشار1981در ] ديگران
مديريت مشترک البيکا و ژرار بن سوسان در انتشارات دانشگاهی 

که به زبان های مختلفی ترجمه شده و چند بار هم به چاپ .  PUFفرانسه
.  تهيه کردPUFرسيده است چنانکه می توان در قطع ارزان نيز از انتشارات 

 توانست حدود صد نفر همکار از افق اين اثر که همچنان مهم و اساسی ست
های مختلف را گرِد هم آورد و امکان داد که نه تنها بر مفاهيم عمده ای که 
مارکس و مارکسيست ها تدوين کرده اند پرتو افکنده شود بلکه از چهره هايی 
نيز که در گذشته در مکتب استالينی مشمول سکوت و فراموشی شده بودند 

) پارادوکس(ن فرهنگ يک نقطه عطف و نيز يک ناسازه اي. اعادۀ حيثيت گردد
از يک سو امکان می دهد از آنچه پژوهش مارکسيستی در فرانسه بوده . است

 يک 1968تهيه شود، زمانی که اميد می رفت که پس از ) کارنامه ای(بيالنی 
اما از سوی ديگر، . راه انقالبی يا راه نيرومند اصالح طلبی گشوده خواهد شد

وقعيتی پا به ميدان می گذارد که ضدانقالب ليبرالی که ابتدا خود را در در م
پوشش رفرميسم بدون رفرم ميتران و حزب سوسياليست پنهان کرده بود با 

که نيروهای ليبرال )  antitotalitaire(کارزار بی امان ضد اقتدارگرايی
می آورد جانبدار سرمايه داری  را با نوعی چپ به اصطالح مدرن يکجا گرد 

زمانۀ پسامدرن بر مارکسيسم غلبه کرد، آنهم درست در زمانی که . همراه شد
بسياری از . کمونيسم شوروی برای هميشه از صحنه ناپديد می شد

تئوريک سوسيال ـ ليبرالی دست زدند که ) ويراژ(مارکسيست ها به انحراف 
ود که کمابيش جنبۀ اجتماعی داشت و به سود نوعی دموکراسی شهروندی ب

دربرابر اوج گيری انواع نژادپرستی و قوم گرايی، دربرابر انحالل دولت رفاه 
ضد انقالبی ای که با سرمايۀ جهانی آغاز گرديده و ديگر ] موج[و دربرابر 

پروژۀ البيکا با مانع روبرو . رقيبی نداشت، همان اندازه پرگو بود که عاجز
وسازی مارکسيسم و کمونيسم او که با حملۀ تئوريک و سياسی در جهت ن: شد

حرکت کرده بود خود را با وظيفۀ ناخوشايند و دشوار يک عقب نشينی 
استراتژيک روبرو ديد تا از فروپاشی کامل نيروهای معترضی که از 
مارکسيسم کمونيستی الهام می گرفتند اجتناب ورزد و روحيه ای استوار و 

آنچه را که در . ش ادامه دادبه تأمالت. شکيبا از خود نشان داد و تسليم نشد
سرمايه داری جهانی شده و بی رحم نو بود درک کرد و قدرت تخريبی آن را 

اين مقاومت سرسختانه و درس استقامِت مبارزاتی ست که به . هشدار داد
و مطالعۀ سيستماتيک » دموکراسی و انقالب«: ويژه در دو کتاب اخيرش

  .بيان می کند» تئوری خشونت«
البيکا . ب به نحوی وصيتنامه ای ست که برای ما برجا گذارده استاين دو کتا

او تنها چنين . که هميشه لنين را جدی می گرفت، هرگز ضد دموکراتيک نبود
ست که ) يا سلطۀ اقليتی(می انديشد که دموکراسی کنونی يک اوليگارشی 

دست نيروهای سياسی و اقتصادی مسلط را باز می گذارد وتنها خيزش يک 
قالب است که می تواند دموکراسی را از نو پديد آورد؛ خيزشی که از کمبود ان

هيچ دموکراسی بدون انقالب وجود ندارد، اما . دموکراسی درس آموخته باشد
به همين ترتيب بايد به . هيچ انقالبی هم بدون دموکراسی توده ای وجود ندارد

ِع طبقات و اگر راست است که ضد خشونِت مشرو. مسألۀ خشونت بازگشت
خلق های استثمار شده نتوانسته از نوعی افراط در خشونِت غير قابل کنترل و 
غير موجه اجتناب کند، نبايد هم برعکس، خشونت و باور نکردنی و بی نهايت 
فراتِر سيستِم سرمايه داری را که تا مرز غيرقابل تحمل به پيش می رود 

است که در پژوهش زيبايی که اين يادآوری آموزنده و سودمند . فراموش کرد
از اعادۀ ) PUF انتشارات 1990(» سياسِت فلسفه: روبسپير«در کتاب 

حيثيت از چهرۀ يک انقالبی فراتر می رود و در روبسپير يک فيلسوف حقوق 
می بينيم که البيکا . طبيعی و در اين امر، نزديک به ارنست بلوخ می بيند

  .چقدر بلوخ را دوست داشت
انديشمند و مبارزی ست با شريفترين و جامع ترين شور و شوق ژرژ البيکا 

او به نحوی می کوشيد به مارکسيسم و سياست مردمی آن همان . سياسی
برخی  . معنايی را بدهد که ماکياول و لنين به سياست  و فلسفۀ ذاتِی آن دادند

 ارزيابی شان اين است که انتقاد البيکا از فلسفه با نوعی بی اعتنائی به
پژوهِش فلسفِی قرِن گذشته ] نيرومند و سرنوشت ساز[لحظات تعيين کننده 

گسترش يافته و با نوعی شکاکيِت نسبی در رابطه با ساخت های تئوريک 
اين مسأله ای ست که بايد . همراه است و از ساخت تئوريک سيستماتيک دور

رج از به بحث گذاشت و برجسته ترين عناصر انديشه را در فرانسه و در خا
البيکا فلسفه ای به معنائی که . آن با سکوت روبرو شده اند در نظر گرفت

سارتر، مرلوپونتی، الن باديو، دولوز، دريدا، باليبار، ژان لوک نانسی، 
او تئوری را به معنائی مورد نظر . کاستورياديس، فوکوداشتند توليد نکرد

با ) چه بسا(البًا بورديو، هابرماس، ژاک بيده تدوين نکرد، درحالی که غ
يادآوری های مفيد نسبت به برخی فراموشی ها يا انحراف ها تأثير عملی می 

  .گذارد
دربرابر کسانی که می گويند همه چيز در آثار مارکس نيست، ژرژ البيکا به 
نحوی خستگی ناپذير و باز به درستی، يادآوری می کند که بدون مارکس يعنی 

مدنی سرمايه داری جهانی شده نمی توان کاری بدون انتقادی نوين از جامعۀ 
البيکا خود را از فلسفه . کرد، و اين ايده ای ست همچنان درست و درست تر

بافی های التقاطی و از ترکيب و سنتزهای نارس برحذر می دارد که تالش 
دارند حفره ها را از همان جا پر کنند که واقعيت، ما را زخمی می کند يا ما را 

البيکا آنقدرها هم ضِد فيلسوفی که در . از اين فراتر برويم. می طلبدبه چالش 
اوهمواره برای آثار هانری لوِفور احترام . پلميک هايش نشان می دهد نيست

اثر لوِفور را با مقدمه ای » فرافلسفه«تئوريک و سياسی قائل بود و کتاب 
بيکا چه بوده؟ فلسفه آيا در اينجا نيست که بايد ببينيم فلسفۀ ال. تجديد چاپ کرد

ای که آغوشش به روی تحول عرصه های معرفتی و اردوهای سياسی باز 
. است؟ مطالعۀ نوشته های خطی و منتشر نشدۀ او می تواند ما را غافلگير کند

در هرحال، ترا سپاسگزاريم ژرژ، با .اميدوار باشيم که اين پژوهش به راه افتد
  .ۀ دشوارمنش تئوريک و سياسی ات در اين زمان

............................................. 
  فرارسيد ن نوروز به مناسبت!   بهار آمد   :بقيه

کشور گسترش خواهد داد، وضعيت زندگی انبوه مزد و حقوق بگيران و 
و پاسخ حاکمان . توده های پائين جامعه را به شدت خرابتر خواهد ساخت

ای پائين، به کارگران و زحمتکشان، دين و سرمايه به اعتراضات توده ه
به زنان و جوانان، به مردم مليت های تحت ستم که هر روز تعدادی از 
جوانانشان را بر چوبه های دار می آويزند، جز سرنيزه چيز ديگری 

 .نخواهد بود
مردمی که با شور و هيجان از حق زندگی شاد دفاع می کنند، با همان 

ن حق خود برای يک زندگی شايسته ی شور و هيجان برای بدست آورد
اميد که سال آتی ، سال . انسان، با تمامی امکانات خود مبارزه خواهند کرد

گسترش مبارزات مزد و حقوق بگيران،سال سازمانيابی بيشتر زحمتکشان 
، سال تداوم همبستگی های توده ای، و سال مقاومت و مبارزه همبسته و 

ک جمهوری اسالمی پاسدار سرمايه گسترده توده های مردم عليه بخت
 . باشد

 بهاران خجسته و نوروزپيروز
 !بر همه شما مبارک باد 

 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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