
  اعالميه هيئت اجرائی  سازمان
  به مناسبت عمليات انتحاری در بلوچستان
 عملياتی در خدمت چرخه ی خشونت

پاسداران نه  وقوع چنين عمليات تروريستی در شرايطی که سپاه
تنها مسئوليت حفظ امنيت بلوچستان بلکه کنترل کل کشور را در 
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مبارزات ملی و توده ای مردم بلوچ در صورتی که بتواند با 
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  عالميه هيئت اجرائی  سازمان
  به مناسبت عمليات انتحاری در بلوچستان
  عملياتی در خدمت چرخه ی خشونت

در " پيشين" در شهر ١٣٨٨ مهرماه ٢۶در صبح روز يک شنبه 
جتماع همايش طوايف و ، ا"چهاربهار"و " سرباز"حدفاصل شهرهای 

قبائل بلوچ و فرماندهان سپاه، طی يک عمليات انتحاری، منفجر شد و 
در ميان کشته شده گان .  کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت۴٠بيش از 

چندين تن از فرماندهان سپاه، معاون فرمانده ی نيروی زمينی و فرمانده 
لوچستان، فرمانده سپاه قدس در شرق کشور، فرمانده سپاه سيستان و ب

؛ تعدادی از سران قبايل و مردم بلوچ حاضر در همايش، ... سپاه ايرانشهر
جنداهللا به رهبری عبدالمالک ريگی با انتشار بيانيه ای . ديده می شوند

 را عبدالواحد محمدی سراوانیمسئوليت اين عمليات را بر عهده گرفت و 
" ليات تروريستی جنداهللا عم. به عنوان فرد انتحاری معرفی کرد

را پاسخی به جنايات رژيم در بلوچستان از جمله اعدام " شهرپيشين
در پاسخ به اين عمليات . جوانان بلوچ و روحانيون سنی اعالم کرد

پاسخ :" انتحاری، سردار محمد پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه گفت
  ".دبوهاي معاند در آشور بسيار سخت و آوبنده خواهد  سپاه به گروهك

وقوع چنين عمليات تروريستی در شرايطی که سپاه پاسداران نه تنها 
مسئوليت حفظ امنيت بلوچستان بلکه کنترل کل کشور را در اختيار گرفته 
است، فرصتی طالئی می دهد تا طرح های سرکوبگرانه ی خود عليه 
جنبش نوپای مردمی را به بهانه ی مقابله با اقدامات تروريستی در 

روشن است که سپاه پاسداران، به دنبال . ان و کردستان توجيه کندبلوچست
ضربه سهمگينی که متحمل شده است، مجددأ چوبه های دار را در 
بلوچستان بر خواهد افراشت و جوانان بيگناه بلوچ را به اتهام همکاری يا 

امری که محمد مرزيه دادستان . همراهی با جنداهللا به دار خواهد آويخت
در اين خصوص کسی بازداشت : "بر آن تاکيد کرد وقتی که گفتزاهدان 

نشده و مظنون خاصی وجود ندارد، اما تعدادی که قبأل از اين گروه 
دستگير شده اند پرونده هايشان در حال رسيدگی است و احتماأل در آينده 

و به اين ترتيب چرخه خشونت و تروريسم ". نزديک مجازات خواهند شد
  .تی قربانيان تازه ای خواهد گرفتدولتی و ضد دول

تنها فرماندهان سپاه " پيشين"کشته شده گان عمليات انتحاری شهر 
تعدادی از سران قبايل و عشاير و مردم بلوچ نيز در جريان اين . نبودند

روشن است کشته شدن سران قبايل از سوی هر . اقدام به قتل رسيدند
به جريان افتادن . اهد ماندنيروئی که صورت گرفته باشد، بی پاسخ نخو

سياست انتقام گيری ميان قبايل بلوچ نه تنها جنگ برادر کشی را به ميان 
مردم بلوچ خواهد کشاند، بلکه بهترين فرصت را به سپاه و دولت 
جمهوری اسالمی می دهد که بر آتش درگيری های قبيله ای به بهانه ی 

ديگر تجهيز و تسليح خونخواهی، بدمد و بخشی از قبايل را عليه بخش 
بهترين هديه به " پيشين"از اين منظر هم عمليات انتحاری شهر . کند

سرکوب گران جمهوری اسالمی است که خود را مناديان وحدت شيعه و 
سنی و فارس و بلوچ بنامند و از فرصت پيش آمده بيشترين بهره برداری 

  .را بنمايند
وی سازماندهندگانش هر چند از س" پيشين"عمليات انتحاری منطقه 

عملياتی در پاسخ به جنايات جمهوری اسالمی در بلوچستان، اعتراضی به 
صد ها اعدام و قتل، اعالم نفرتی به حکومت نظامی اعالم نشده در 
بلوچستان، و فريادی برای به رسميت شناخته شدن حقوق پايمال شده ی 

ند همبستگی و مردم اين ديار تلقی شود، اما به علت ماهيت خود نمی توا
اگر تظاهرات . همراهی مردمی چه در ايران و چه در جهان را جلب کند

ميليونی و مسالمت آميز توده ای مردمی در چند ماه اخير در سراسر 
کشور عليه دستگاه واليت و دولت جمهوری اسالمی، همبستگی ملی و 
 حمايت  جهانی را به دنبال داشت و چهره کريه خشونت جمهوری اسالمی

به اين چهره ی " پيشين"را بر همگان آشکار ساخت، عمليات انتحاری 
کريه خشونت اسالمی، زمينه سوءاستفاده عطا می کند و چهره ی 

  .مظلوميت مبارزه مردم بلوچ را تيره و تار می سازد
سازمان ما ضمن محکوم کردن جنايات جمهوری اسالمی در بلوچستان، 

لوچ برای رسيدن به حق تعيين ضمن حمايت قاطع از مبارزه مردم ب
سرنوشت خود و زندگی داوطبانه در ايرانی همبسته، متحد و آزاد در کنار 

و عمليات مشابه " پيشين"ديگر خلق های ساکن کشور، عمليات منطقه ی 
آن که از سوی گروه جنداهللا و ديگر گروه های مسلح خودمختار محلی 

مبارزات ملی و . بلوچ نمی داندانجام می گيرد را به نفع مبارزه ملی مردم 
توده ای مردم بلوچ در صورتی که بتواند با مبارزات توده ای و سراسری 
مردم ايران پيوند بخورد، می تواند در راستای اهداف خود گام های 
استواری بردارد  و مانع از آن شود که اين مبارزات و فداکاری ها، مورد 

تای اهداف و منافع نيروهای بهره برداری نيروهايی شود که در راس
  .سلطه جو و يا رقيبان منطقه ای و مذهبی قرار گيرد
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ اکتبر ١٩ـ ١٣٨٨ مهرماه ٢٧

……………………………………  
  ستیستیدرمحکوميت سياست های تروريدرمحکوميت سياست های تروري

  !!حکومت اسالمی و تروريسم ضد حکومتیحکومت اسالمی و تروريسم ضد حکومتی
  

صرفنظر از مذموم بودن تروريسم کور، محاسبات سياسی نيز نشان *
ميدهد اين نوع عمليات سرانجام در خدمت نيروهای واپسگرا و در 

  . راس آنها خود رژيم قرار ميگيرد
در عمليات تروريستی روز يک شنبه دراستان سيستان و . روشنگری

 ٣١تا عصر روز شنبه اسامی . ها نفر به قتل رسيدندبلوچستان ده 
نماينده مجلس . کشته اعالم شد و گفته شد حال نه نفر نيز وخيم است

 نفر از کشته شدگان از فرماندهان سپاه و ١١رژيم در زاهدان گفت 
  ] ايلنا.[ نفر نيز از مردم عادی و عشاير بودند٢٠

ل همايش سران بمبگذاری که گفته ميشود انتحاری بود در مح
بنا بر . نزديک چاه بهار صورت گرفت, پيشين,طوايف در منطقه 

ادعای رژيم هدف اين همايش وحدت ميان عشاير شيعی و سنی بود، 
در اين بمب . هرچند برخی از منابع اينترنتی اين ادعا را رد کرده اند

گذاری نورعلی شوشتری جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه و 
 زاده فرمانده سپاه استان سيستان و بلوچستان و چند رجبعلی محمد

 . تن از فرماندهان محلی سپاه کشته شدند
آمريکا و انگلستان عمليات را محکوم کرده اند، اما الريجانی و نيز 
رسانه های وابسته به رژيم از جمله ايرنا آمريکا و انگلستان را به 

 .  رد کردنددو کشور مزبور هردخالتی را. دخالت متهم کردند
مسووليت عمليات را گروه جنداهللا برعهده گرفته و از نتايج آن ابراز 

با اينکه رژيم چند تن از فرماندهان خود را در . خرسندی کرده است
اين عمليات از دست داد، اما عمليات تروريستی بيش از رژيم به 
جنبش آزاديخواهی ايران که فراز تازه ای يافته است ضربه وارد 

صرفنظر از مذموم بودن تروريسم کور، محاسبات سياسی نيز . ندميک
نشان ميدهد اين نوع عمليات سرانجام در خدمت نيروهای واپسگرا و 

رژيم با سوء استفاده از .در راس آنها خود رژيم قرار ميگيرد
تروريسم، سياست ضد امنيتی خود در منطقه و در سراسر ايران را 

سرکوب جنبش های مدنی را به بهانه سياست امنيتی جلوه ميدهد و 
از طرف ديگرفضا را برای جنبش . مقابله با تروريسم توجيه ميکند

 . های دمکراتيک و مدنی بيش از پيش تنگ ميکند
ترديدی نيست که مسبب بازشدن فضا برای تروريسم ضد حکومتي، 

بی حقی مضاعف ملی و مذهبي، سرکوب جنبش ها، . خود رژيم است
ست های مدني، تبديل منطقه به پادگان نظامي، نيروها و خوا

ترورهاو کشتارهای دولتی ، دادگاه های سربسته و نمايشی و اعدام 
های غيرقانونی گوشه ای از سياست تروريستی رژيم در منطقه است 

اما راه مقابله با سياست های . که به تروريسم مقابل ميدان ميدهد
  . مسير دمکراسی ميگذردسرکوبگرانه و تروريستی رژيم تنها از 

جنبش از نوع پا گرفته ی دمکراسی در سراسر ايران که زمين را 
زير پای رژيم لرزان کرده است با تحمل ضربات سنگين توانسته 
خواست های برحق خود و وفاداری اش به معيارهای دمکراسی و 
عدالت، و متقابال ماهيت ضدانسانی رژيم را در مقابل چشم جهانيان 

 و رژيم را به نحوی در سراسر جهان بی اعتبار کند که در بگذارد
روشن است که رژيم از . تاريخ ننگين سی ساله اش بی سابقه است

فضايی که تروريسم بوجود می آورد سوءاستفاده خواهد کرد تا اين 
 . تصوير روشن را کدر کند

از اين رو وظيفه نيروهای آزاديخواه و بيش و پيش از همه فعاالن 
ديخواه خود بلوچستان است که باپا فشاری بر معيارهای دمکراتيک و آزا

محکوم کردن هرنوع تروريسم اعم از سياست های تروريستی حکومت 
اسالمی و نيز تروريسم کور ضد حکومتی راه سوء استفاده از فضای 

 ١٣٨٨ مهر ٢٦. تروريستی را بر رژيم ببندند

……………………………………….  
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   چشم توفان چشم توفان چشم توفان 
يت بی اعتبار و طنز زيبای تاريخ در يت بی اعتبار و طنز زيبای تاريخ در کودتا، والکودتا، وال

  " " امت هميشه در صحنهامت هميشه در صحنه""رابطه با رابطه با 
 سوسن آرام

ای می خوانند که " فتنه"مربوط به انتخابات را " حوادث"مقامات رژيم 
" القای تقلب"ظاهرا برای رفع . در انتخابات برپا شد" القای تقلب"برپايه 

 ميليون ٢٤ بر است که خامنه ای در يک سخنرانی بعد از سخنرانی ديگر
رای احمدی نژاد تاکيد کرده است و اکنون هم درحال رسميت دادن به اين 

يعنی اعتراض به تقلب در انتخابات جرم " القای تقلب"امر هستند که 
سياسی است و گروهی هم برای دستگيری مقامات معترض بويژه آقايان 

 . موسوی و کروبی فشار می آورند
چيزی ديگری است و در " فتنه"منظور از. ستاما همه اينها ظاهر قضيه ا

ورای حمله به نامزدهای سرکوب شده که ممکن است به دستگيری 
 . بيانجامد يا سازش پروژه ديگری سازمان داده ميشود

تقلب در انتخابات نيست، " آقايان"واقعيت اين است که جرم اصلی 
نگرفته و اين به آن معنا نيست که تقلب در انتخابات صورت . کودتاست

آرا ساختگی نيست، بلکه به اين معناست که تقلب در آرا جرم کوچک تر 
رژيم است و در انتخابات اخير رژيم مرتکب جرم بزرگ تری شده، يعنی 

اين مساله اگر در روزهای اول و همزمان با اعتراضات . کودتا کرده است
ان بيش از توده ای عليه تقلب در انتخابات خيلی آشکار نبود، با گذشت زم

همينکه جواد الريجانی اخيرا . پيش خود را به نمايش گذارده است
نامزدهای سرکوب شده را متهم به کودتا کرد خود نشان ميدهد که رژيمی 

فراافکنی خود . ها ميدانند اکنون اتهام عمده آنها کودتاست نه فقط تقلب
 . نوعی اعتراف است

خابات پاکستان يا افغانستان تقلب انتخاباتی چيزی است که مثال در انت
هرچند در اين دو کشور، بويژه در پاکستان، آنقدر . صورت گرفت

بود که همه رقبای انتخاباتی تا حدودی از حق تقلب برخوردار " انصاف"
تقلب انتخاباتی چيزی است که رژيم .  اگرچه نه بطور مساوی–بودند 

 بی حق ميکند و ايران عليرغم ابزار قانون اساسی که مردم ايران را
شورای نگهبان و بقيه قضايا، بازهم در مقابل تدبير مردم کم آورده و پی 

 . در پی در انتخابات ها ازآن استفاده کرده است
اما آنچه در انتخابات رياست جمهوری دهم صورت گرفت فقط دستکاری 

نيروی کوچک اما مسلط بر دستگاه حکومتی در . در آرا و تقلب نبود
 انتخابات وسايل ارتباطی را قطع کرده با ارسال نيرو به حوزه جريان اين

ها، با اتکاء به نيروی نظامی صندوق ها را تصرف کرد، از ناظران خلع 
يد نمود، به دفتر موسوی حمله کرد، برخی از کارکنان انتخاباتی رقبا را 
همان شب يا روز بعد دستگير کرد، و طی زمانی که شمارش آراء ممکن 

به عبارت ديگر . عدادی را به عنوان نتيجه انتخابات اعالم نمودنبود ا
رژيم بطورناگهانی روندهای قانونی مورد قبول خودش را با اتکاء به 
نيروی نظامی متوقف کرد تا با اعالم احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور 

 اراده خود برای اجرای برنامه - صرفنظر از اينکه چقدر رای آورده است-
آنگاه با اعالم . استراتژی و تاکتيک مورد نظر خود با زوراعمال کندها، 

فوری و بدون فوت وقت اين اراده از زبان واليت فقيه از نامزدها و 
اين شيوه کالسيک . همگان خواستند که به اين اراده تسليم شوند

 . کودتاست
جالب اين است که اکنون تريبون داران رژيم برای سازش با نامزدها و 

و دوم " قانون"يک، پذيرش : شخصيت های معترض دو شرط گذاشته اند
اولی يعنی تسليم به کودتا بدون چون و چرا و دومی . تبعيت از واليت فقيه

اينها .يعنی اعالم تبعيت از واليت فقيهی که بر اراده نظامی متکی است
 . همان شروط روز اول کودتاست

د اعتراض نامزدها به روند جناح های تندرو تر رسما و علنا ميگوين
به شمار می آيد وبايد به خاطر " سرپيچی"بوده و " غيرقانونی"انتخابات 

قبل و بعد از . اينجا صحبت از دو قانون است.آن تحت تعقيب قرار گيرند
در اولی واليت فقيه متکی بر قانونی التقاطی بود که جناح های . کودتا

افق کرده بودند، در دومی سياسی و روحانی در حکومت بر سر آن تو
واليت فقيه متکی بر اراده نظامی است و حتی نتيجه انتخابات را هم با 

 . حکم حکومتی متکی بر اين اراده تعيين ميکند
که کودتاگران به " سرپيچی"بودن اعتراض و " غيرقانونی"اتهام 

 معترضان ميزنند آدم را به ياد دادگاه مصدق می اندازد که دادستان نظامی
او را متهم ميکرد از پذيرش فرمان شاه مبنی بر عزل او از نخست 

از " قبل"وزيری سرپيچی کرده است و هرچه او توضيح ميداد که 

سرپيچی او شاه يک کودتا عليه او صورت داده بود، البته به خرج دادگاه 
غرض مقايسه نامزدهای کنونی با مصدق نيست، اما بی . نظامی نمی رفت
ات کودتاچيان اخير و کودتا چيان آن زمان شباهت زياد شک بين اقدام

 . است
اين مساله که خود رژيم، کودتا را انکار ميکند امری طبيعی است، ولی 
متاسفانه برخی از نيروها و افراد در اپوزيسيون دمکرات و چپ رژيم هم 

استدالل آنها عمدتا مبتنی است . وقوع کودتا را انکار يا کم رنگ می کنند
اينکه رژيم هميشه تقلب ميکرد و اساسا انتخابات های رژيم از پايه بر 

عليه رای مردم سازمان يافته است و بنابراين اگر انتخابات کنونی را 
اين استدالل .کودتا بدانيم بايد همه انتخابات های رژيم را کودتا بخوانيم

تنا درست نيست، زيرا با تکيه بر برخی از حقايق، به وقايع جاری بی اع
ميماند و از اين طريق تحوالت مهمی را که بوقوع پيوسته و بر روش 
مبارزات در جنبش آزاديخواهی تاثير ميگذارد ناديده ميگيرد و در راس 

 : آنها دو تحول مهم
ازدست رفتن مشروعيت اسالمی رژيم عالوه بر مشروعيت مدنی و ترک *

 . های عظيم و غيرقابل جبران حاصل از آن
 از اسارت رژيم و تحول در ٥٧ ميراث های مردمی انقالب آزاد شدن* 

 . جنبش آزاديخواهی
در اينجا به دومی می . در مورد اولی به اندازه کافی بحث شده است

 . پردازم
 بلوغ يافته به صحنه " امت"باز گشت 

مقامات . نه کودتا و نه خيزش مردم عليه آن رعدی در آسمان بی ابر نبود
تحول در "ميکردند و بر " رصد"بيش از يک سال بود رژيم خود ميگويند 

دست يافته و متناسب با آن تحول در ساختار و " بصيرت"به " تهديدها
در اين زمينه سخنان . عملکرد سپاه و بسيج را در دستور گذاشته بودند

تيمسار جعفری فرمانده سپاه در مراسم تعويض مقامات اين نيرو آخرين 
او گفت تحوالت اخير در سپاه و بسيج . افات استنمونه از اين دست اعتر

 سپاه استانی در همين راستا ٣١دوسال بود که پيگيری ميشد و تشکيل 
حضور " در هر محله"صورت گرفت و حاال ميتوانند با فعال کردن آن 

  همه اقشار، همه"آن را برعهده بگيرند و در رابطه با" امنيت"داشته و 
 و ابعاد سياسي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي، و ها  زمينه  و همه موضوعات
 .*نقش بازی کنند" اقتصادى

تهديدات دهه چهارم "تحول در وضعيت که جعفری از آن با عنوان 
ياد ميکند، چيزی نيست جز تحول در روحيه مردم که کشف آن " انقالب

پروژه اصالحات شکست خورده بود و . نياز نداشت" رصد"چندان به 
دستگاه حاکم تبديل شده بودند و " اسيران خانگی"بواقع به اصالح طلبان 

در زندان شيشه ای خود تاحدی که رژيم اجازه ميداد اجازه حرکت داشتند 
. و هروقت هم دستگاه اراده ميکرد اين اجازه را محدود يا کال لغو ميکرد

 . حتی بيم آن ميرفت در شرايط خاص آنها را يک راست به مسلخ ببرند
بان و نيروهای منتقد ديگر درون رژيم هم با تاکتيک خود به اين اصالح طل

خود آقای عليرضا بهشتی بيش از يکبار تاييد . وضعيت رضا داده بودند
 که در عصر روز انتخابات - البته به زبان زرگری در سياست رايج –کرد 

در ستاد آقای موسوی دريافتند که اراده حاکم آنها را بازی داده و قرار 
ست به بازی گرفته شوند و آنها هم به اين امر تا آن حد تسليم شدند که ني

رفتند و چند ساعتی خوابيدند، بعد هم به فکر اين بودند که فقط به منظور 
کنترل اوضاع و جلوگيری از خونريزی و خسارت يعنی در واقع برای 
د کنترل حرکات مردم به خيابان بيايند که با سيل حرکت مردم روبرو شدن

 .که آنها را با خود ميبرد
در مجموع مردم با سرخوردگی از اصالحات به ناگزير به مسير مقابله با 
نظام گام می گذاشتند و همين بود که رژيم را نگران کرده و با متحول 
کردن دستگاه سرکوب کوشش ميکرد خود را برای مقابله با ناآرامی ها 

 . آماده کند
بلهانه انتخاباتی که مردم ناآرام و بی تاب شده کودتا آنهم در ميانه نقشه ا

را آماده خيزش کرده بود، آنچه را که از آن ميترسيدند و خود را برای آن 
آماده ميکردند نزديک تر کرد و شعله تحول سريع انقالبی را در روحيه و 

نحوه سرکوب حتی از نقشه انتخاباتی هم ابلهانه تربود . رفتار مردم گيراند
ترديدی نيست که اين نحوه سرکوب از سر . رش شعله کمک کردو به گست

رژيم حتی اگر تانک ها را به ميدان آورده و مستقيم به . دستپاچگی بود
معترضان شليک ميکرد در رشد آگاهی مردم و تحول انقالبی اوضاع آن 
اثر را نداشت که گروه گروه جوانان معمولی را در سوله های کهريزک 

. به دست اوباش حکومتی بدهد که به آنها تجاوز کنندروی هم ريخته و 
کدام رژيم توده مردم را به شاهدان جمعی کثيف . سرکوب هم قواعدی دارد

ترين اعمال رذل ترين ماموران خود در تاريک ترين زوايای مخوف ترين 
سياه چال های مخفی خود تبديل ميکند وبعد هم به انکار آن می پردازد و 
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که لخت روی صحنه راه ميرفت تصور ميکند که ميتواند مثل آن سلطانی 
. با انکارآنچه مردم خود شاهد آن بوده و هستند، عورت خود را بپوشاند

. رفتار کرد" قبيله دشمن"رژيم در جريان اين سرکوب با مردم درست مثل 
اين کارها را . ها افتاده بودن" هوتو"که به جان " توتسی ها"مثل 

حاال که رژيم . [ا برای بی ثبات کردن نظم حاکم ميکردندکنتراهای نيکاراگو
سعی ميکند به برنامه سرکوب خود سامان بدهد خوب است به اين نکته 

 .] توجه داشته باشيم
يک تقلب خوب سازمان يافته حتما مردم را نااميد و خشمگين ميکرد اما 

يه مردم به احتمال قوی نمی توانست آن تاثير انقالبی را در آگاهی و روح
داشته باشد که کودتا و سرکوبی که با اين همه ناشی گری سازمان يافته 

را از زندان رژيم رها کرده و به " انقالب"اين کودتا در واقع . بود
اين . بازسازی پيوند نسل های جديد با ميراث های مثبت انقالب کمک نمود
.  بودندميراث ها به مدت سی سال از همه طرف آماج حمله قرار گرفته

بيش و پيش از همه توسط خود رژيم که با سوء استفاده و استفاده 
ابزاری و ارتجاعی از اين ميراث ها هرچه را که به انقالب منتسب بود در 

بعد توسط آن بخش از نيروهای اپوزيسيون رژيم . چشم مردم خوار ميکرد
مباران که بطور سنتی و کالسيک از انقالب بيزار بودند وباالخره توسط ب

اين دو دسته درست مثل خود رژيم انقالب را با . نظری اصالح طلبان
اعمال خشونت، انحصار طلبي، عدم تحمل مخالف و گريز از تکثر، اعمال 
زور توسط اقليت پيروز بر مردم، مخالفت با آزادی ها و بی اعتنايی به 
حقوق مدني، سياست های تحريک آميز خارجی و خالصه هرچيز بد و 

اين تعريف از انقالب که نقطه به . ور در سياست معادل قرار ميدادندمنف
نقطه آن غلط و حتی بی ربط است با پافشاری رژيم بر تعريف خود و 

 . سياست هايش در پوشش انقالب تقويت ميشد
حاال مردم به ضرورت به خيابان ها برگشته اند و اصرار دارند در خيابان 

ونی هم که سی سال به رساله نويسي، حاال ديگرآن اپوزيسي. بمانند
سخنراني، طنزپردازی و کشيدن کاريکاتور عليه انقالب مشغول بود 
فهميده و اصرار دارد مردم را در خيابان نگه دارند، و اين طنز زيبای 

را به مهم " امت هميشه در صحنه"رژيمی که سی سال : تاريخ را بنگريد
 بيرون راندن آنها از حکومت ترين ابزار خود برای سلب حق از مردم و

وحشت " امت به صحنه"تبديل کرده بود از هيچ چيز به اندازه فراخواندن 
به صحنه بازگشته است اما نه به صورت رعيتی گوسفند " امت. "ندارد

وار و تابع چوب شبان بلکه به صورت شهروندانی بالغ و آگاه به حقوق 
ما مذموم ترين بخش قانون خود که با فريادهای مرگ بر ديکتاتور مستقي

، اين صيغه ناشايست "شبان و گوسفند"اساسی جمهوری اسالمي، پديده 
انبوهی ميليونی مردم نشان داده اند ديگر . را نشان گرفته اند" واليت"
را نمی پذيرند و تالش ميکنند با دست زدن به اقدام مستقيم اراده " واليت"

ترين مشخصه يک وضعيت اين برجسته . خود را به نمايش بگذارند
 . انقالبی است که مستقيما در مقابله با کودتا پا گرفته است

های سردار سپهی " استدالل"از:برای بازسازی اعتبار واليت"جنگ نرم"
 آن پدر متجاوز اتريشی "عالقه"تا 

را به اولويت "واليت پذيری"و اشائه"اقتدار واليت"رژيمی ها بازسازی 
ين خود بهترين نشانه آن است که همان يک نفس ا. خود تبديل کرده اند

مضحک اينکه .انقالبی مردم که به اوضاع دميد کمر واليت را شکست
معترضان عليه "واليت پذير کردن"رژيم برای " نرم"بخش اعظم تدابير 

 : ازجمله. هدف خود عمل ميکند
تمثال "کيش شخصيت،تعريف و تمجيد، تملق و چاپلوسي، چاپ :يک

مانی که از بطن مادر تشريف فرما شد تا حاال که پای گور ازز" مبارک
، روحيه بزمی "جبهه ای"در تصاوير" حضرت واال"است، روحيه رزمی 

درصدای مبارک وقتی که شعر حافظ ميخواند، پخش " حضرت واال"
وصيت نامه مقدس، توليد انبوه در زمينه اهميت و الوهيت مقام واليت، 

خ ساز او، علم لدنی او، معصوم و غيرقابل نفس نجات بخش او، نقش تاري
 . انتقاد بودن او

اعالم بندگی و خاکساری به آستان خامنه ای توسط سران و کارگزاران :دو
کودتا از يک طرف و مشروط کردن سازش با جناح اسير به ابراز 

 . وفاداری و سرسپردگی به آستان واليت از طرف ديگر
که برخی از آنها واقعا "معقول" و "سياسی"فلسفه بافی های ظاهرا :سه

از جمله اين کشف محيرالعقول که .بر استدالل های بندتنبانی استوار است
افتخار به عيب بی ![در هيچ جای جهان چيزی مثل واليت فقيه وجود ندارد

وحدت چه کساني؟ دشمنان [يا اينکه واليت فقيه مايه وحدت است ] همتا؟
قيه عامل استقالل و مانع تجزيه کشور ، يا اينکه واليت ف]ملت با هم؟

در اين زمينه اخيراعلی الريجانی در يک سخنرانی در قم اين . است
استدالل ها را به گمان خود از قالب ايدئولوژيک خارج کرد تا مثال ملی 

حتی اگر نگاه ما ملی باشد رکن واليت : "گرا ها را هم مجاب کند و گفت

ور را حفظ کند و حتی پيروزی در هشت فقيه است که ميتواند استقالل کش
سال دفاع مقدس، دستيابی به انرژی هسته ای را مديون واليت فقيه 

 ."** هستيم
با اين نوع استدالل بود که سردار سپه را برکشيدند تا به دستاوردهای 

در طول تاريخ مدرن ايران، مستبدان و .انقالب مشروطيت تير خالص بزند
اع از ديکتاتوری مداوما به اين فلسفه متوسل استبداد پروران برای دف

شده اند که مردم ما هنوز برای دست يافتن به دمکراسی به سن بلوغ 
نرسيده اند و بدون يک دست قوي، بدون يک ديکتاتور، کشور تجزيه و 

 . به ايرانستان تبديل خواهد شد
و تلخ اينکه مثل همه دروغ های بزرگ، اين دروغ هم دورهسته کوچکی 

ديکتاتورها همه عوامل همبستگی ملی و . ز حقيقت پرورانده شده استا
مردمي، همه آجرهای الزم برای برآوردن بنای دمکراسی را ويران و 
نابود ميکنند، به گرايش گريز از تمرکز الزم برای وحدت دامن ميزنند، 
ميل توسل به نيرويی زورمندتر از زور حاکم را تقويت ميکنند و کار را به 

يی ميرسانند که وقتی خود به زباله دان تاريخ می پيوندند، اگر نيروهای جا
دمکراتيک و مردمی با تالش و آگاهی فوق العاده دست به کار نشوند، در 
خالء موجود همه عوامل منفی به سرعت رشد می کنند و طبيعی است که 

و . قدرت های خارجی هم بيکار نمی نشينند و منافع خود را پيش می برند
بايد تاکيد کرد رژيم اسالمی ايران در اين زمينه گوی سبقت را از همه 

به راستی واليت فقيه اگر در يک مسابقه . ديکتاتورهای قبل ربوده است
برای از بين بردن مبانی " دوی استقامت"مستحق مدال طال باشد، آن 

و اگر . استقالل،وحدت، دمکراسي، سربلندی و پيشرفت مردم ايران است
ران و ايرانی يک شانس داشته باشد که بتواند خود را از زير بار اين اي

سيل ويرانگر برهاند ارتقاء همين جنبش ضد واليت فقيه موجود به 
جنبشی عميقا دمکراتيک، توده ای و انقالبی برای برپايی حکومت مردم 

 . است تا بتواند فضوالت انبوه شده اين نظام را جارو کند
خامنه ای ، مقام واليت " اقتدار"بير به جای بازسازی در مجموع اين تدا

تبديل کرده است تاجايی که ديگر حتی " طاغوت"رابه مصداق واقعی کلمه 
حاکم مستبد را " مرگ بر شاه" ضرورتی ندارد مردم با فرياد ٥٧مثل سال 

خطاب قرار دهند، حاال ديگر کافی است مردم در تظاهرات خود فرياد بزنند 
و مقام واليت را هدف " طاغوت زمان"تا مستقيما قلب " مرگ بر تو"

 . بگيرند
بازی ها، تالش رژيم برای حبس کردن مردم ايران " طاغوت"در کنار اين 

و جدا کردن آنها از تمدن و فرهنگ جهان تاجايی که حتی علوم انسانی هم 
قرار گرفته و خرافات جانشين " منکرات"به دستور خامنه ای در ليست 

رژيم را برای بازسازی اعتبار " جنگ نرم"ه است، اجزای ثابت آن شد
به آن پدر " تدبير"مقام واليت با اين دو فقره . واليت تشکيل ميدهد

به دخترش او را در " عالقه"اتريشی شباهت پيدا کرده است که از فرط 
 . زيرزمين خانه حبس کرده و به او تجاوز ميکرد

 مردم رژيم با " جنگ سخت"چشم توفان و 
راه به جايی نمی برد " جنگ نرم"مقامات رژيم خود بهتر ميدانند که اين 

آنها . و جزء به جزء پروژه جنگ نرم آنها آتش خشم مردم را دامن ميزند
با مردم گذاشته اند و خود را برای مقابله " جنگ سخت"ميدانند به ميدان 

 .با توفان های بزرگ آماده ميکنند
" حوادث"يافته، و " بصيرت"دهای دوساله آنها ميدانند و در رص

انتخاباتی بيش از پيش آنها را متقاعد کرده که چشم توفان در پائين، در 
قلب نارضايی و ناآرامی مردم است و در اين زمينه از اصالح طلبان و 

 . نامزدهای سرکوب شده کارزيادی بر نمی آيد
عده .  آن پا ميکنندبه همين جهت برای تصميم گيری در مورد آنهااين پا و

ای يک سره کردن کار و دستگيری موسوی و کروبی و غيرقانونی کردن 
همه احزاب و نهادهايی را که کامال سرسپرده و وابسته نيستند برای 
آرايش جنگی خود عليه مردم مثبت ميدانند، و عده ای پروژه سازش را 

برای روزهای پيشنهاد ميکنند چون يا اصالح طلبان را ابزار مهارکننده 
 . دشوار ارزيابی ميکنند يا به فکر سرکوب مرحله ای هستند

اين حرکت پاندولی در مورد اصالح طلبان يا الاقل بسياری از آنها هم 
ببرند، " خيابان"صادق است که از يک طرف وحشت دارند يک سره از 

ازطرف . زيرا ميدانند بدون نيروی خيابان سرشان را زير آب خواهند کرد
گر کيلوکيلو عليه انقالب نظريه صادر ميکنند، آنهم در حالی که حرکت دي

پوينده مردم در خيابان تداوم داردو به اصالح طلبان هم حيات مجددی داده 
است و خود آنها نگرانند که مبادا با فروکش کردن حرکات پائين زمينه 

گاهی محو آنها فراهم شود و از اين رو حتی به اکسيون و اکسيونيسم جاي
 . غيرواقعی در مسير حرکت انقالبی داده اند

 اين مساله ای است که بايد جداگانه به آن پرداخت اما عليرغم اهميت 
  ۶ :          بقيه در صفحه                                                       
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      نگاهی به اوضاع کنونینگاهی به اوضاع کنونینگاهی به اوضاع کنونی
   !!!در ايراندر ايراندر ايران
 احمد نوين 

المی تصور نميکرد که شکاف های ايجاد شده  حاکميت جمهوری اس– ١
مابين اصالح طلبان دولتی و دستگاه واليت ، اين چنين عمقی را پيدا 

 ، و تقلبات مربوط به آن ، اعتراضات بی ١٣٨۴" انتخابات"تجربه . نمايد
رمق و کوتاه مدت مهدی کروبی در آن زمان، احتماال، در ذهنيت علی 

  محمود احمدی نژاد و حاميانش در سپاه خامنه ای و دستگاه واليت اش،
پاسداران اين تصور را بوجود آورده بود که اين بار نيزبا تشر زدن رهبر 

، همه مخالفان يکه تازی های او و احمدی نژاد، "انتخابات"به بازندگان 
  .جا خواهند زد

رژيم، و " طرح امنيت اجتماعی "  دولت احمدی نژاد با اجرای – ٢
 بخش هائی از نقشه ايجاد اختناق آشکار در شهرها و عملياتی نمودن

سرکوب جوانان، با تصور شکستن کمر جنبش دانشجوئی، تشديد خفقان 
در مورد فعاليت های زنان مبارز از جمله کمپين يک ميليون امضاء، ايجاد 
تضيقات بيشتر و دستگيری برخی از رهبران کارگری و تشديد فشار بر 

تحکيم اختناق بر معلمان، خبرنگاران، نويسندگان، کارگران مبارز، تداوم 
هنرمندان، وبالگ نويسان، مليت های تحت ستم در ايران از طرفی و از 
طرف ديگر در کنار وعده و وعيدهای آوردن پول نفت بر سر سفره 
کارگران و زحمتکشان و قول های پوشالی در سفرهای استانی و ديگر 

مطمئن .... ه دولتش قدرتی اتمی است و تبليغات مردم فريبانه نظير اينک
بود که بر خر مراد سوار است و کافی است که با فشار مهميزی از جانب 
رهبرنظام، تا پايان چهار ساله دوره دوم  رياست جمهوريش، به تاخت به 

  . پيش برود
در عين حال حکومت حساب ميکرد که با نشان دادن چماق و نان قندی به 

، موقعيت متزلزل نظام  را با )عه راهزنان جهانی جام( جامعه جهانی 
  .حمايت ها و همراهی های جامعه جهانی، تقويت و تثبيت خواهد کرد

خود احمدی نژاد و سپاه نيز وخامت و تيره تر شدن روابط دولت با 
ابلهانه تر اينکه قدرت . اصالح طلبان دولتی را ّجدی نگرفته بودند

 شده مردم و ابتکار عمل های آنان را انفجاری فرياد های در گلو خفه
دست کم گرفته بودند و تصور ميکردند که بسيج ، سپاه ، لباس شخصی 

آنچنان مردم را لگد کوب خواهند کرد " سربازان گمنام امام زمان"ها و 
که ديگر کسی جرًات ابراز نظر در مقابل دولت و دستگاه واليت را بخود 

س دولت کودتای انتخاباتی، آنچنان بود اين خود شيفتگی رئي. نخواهد داد
که بی مهابا و در کمال بی شرمی، ابراز نارضايتی از جانب توده های 

مقايسه نمود و به همه اطمينان " خس و خاشاک " بجان آمده مردم را با 
مردم در پاسخ به خزعبالت . داد که دولتش کامًال بر اوضاع مسلط است

خس و خاشاک : " د و پاسخ دادند احمدی نژاد لحظه ای درنگ نکردن
و در پاسخ به رهبر نظام که آنان را !". توئی، دشمن اين خاک توئی

مرگ بر ديکتاتور، چه رهبر، چه : " دشمن خوانده بود شعار دادند که 
  !".دکتر

در دنيای واقعيت ها، مردم مبارز نه تنها محاسبات رهبر، رئيس دولت، 
قاومت و مبارزه توده های حق طلب و در برخورد به م... سپاه، بسيج و

آزادی خواه را بهم ريختند، بلکه قدر قدرتی رژيم را در ذهن توده ها را 
آنان که . اما اين مردم مبارز به همينجا بسنده نکردند. نيز درهم شکستند

اصالح طلبان دولتی را بهانه و سپر کرده بودند، بسرعت از اينان نيز 
گذر نموده و با هدف قرار " رًای من کو؟ " پيشی گرفتند و از شعارهای

دادن رهبر نظام و جمهوری اسالمی، نشان دادند که قدرت ساختار شکنانه 
تا جائی که . آنها، آمال و آرزوهائی فرا تر از رهبران اصالح طلبان دارد

" رهبران"برخی از رهبران اصالح طلب دولتی اظهار نمودند که اين 
  .نندهستند که در پی مردم روا

باصطالح جناح (  بخشی از پشتيبانان دستگاه واليت و دولت کودتا – ٣
پس از آنکه تشخيص دادند که قدرت بالقوه ) دور انديش حاکميت 

انفجاری توده حق طلب در صورتی که با سازماندهی مستقل و سراسری 
،  "نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان" به مقابله با رژيم برآيد، 

د فشار را بی حاصل ارزيابی نمودند و چاره کار را در مصالحه و تشدي
پا در ميانی . کوتاه آمدن با رهبران اصالح طلبان دولتی جستجو کردند

و " اصول گرايان"رژيم،اما، جز ايجاد تشتت در بين " جناح دورانديش"
  .نتيجه ای جز تضعيف بيشتر ارادۀ واحد حکومت ببار نياورد

کردن اصالح طلبان " نمد مالی " اکميت که با طرح  جناح سرسخت تر ح
دولتی، بخود می قبوالند  که  ريزش قابل توجهی در صف آنان بوجود 

خواهد آورد و در نهايت با خفه کردن مردم و شکستن کمر اصالح طلبان 
دولتی، يا رهبران آنها را به پذيرش تسليم و ذلت وادار خواهد کرد و يا با 

، غائله را پايان خواهد داد،اما، اکنون در جهان "رانرهب" دستگيری آن 
و خطر "  رهبران"واقعيت ها بار ديگر خود را با مقاومت و سازماندهی 

  .روبرو ميبيند)  صفوف اصولگرايان ( دو دستگی در صفوف خويش 
لذا بنظر ميرسد که با همه هارت و پورت های علی خامنه ای، احمدی 

ائی و نظامی اشان مبنی بر دستگيری، نژاد و دستگاه سرکوبگر قض
ناچار هستند ... محاکمه و مجازات مهدی کروبی و يا ميرحسين موسوی و

  . فعًال در اين رابطه تنها به تهديد بسنده کنند
" صدا و سميای جمهوری اسالمی "در آخرين نماز جمعه تهران که از 

 و رهبران پخش گرديد، امام جمعه موقت تهران جنتی با اشاره به مردم
اخالل گران روز قدس، براي سيزده آبان " اصالح طلبان دولتی گفت که ؛ 

مسئله بسيار باالتر و مهمتر از آن چيزي است که در ظاهر . برنامه دارند
آنان  ....مسئله دشمني اين افراد بسيار ريشه دار است. نشان مي دهد

 ."خواستار حذف نظام اسالمي هستند
 نيز نبايد از نظر دور داشت که طرح احمقانه کودتا در البته اين احتمال را

کودتا، توسط بخشی از اختاپوس حاکميت، در صورت وخيم تر شدن 
وضعيت کنونی و غير قابل کنترل شدن اوضاع در آينده، ميتواند در دستور 

  .کار يکی از محافل قدرت قرار گيرد
 حاصل از  کار چرخانان نظام پس از آنکه  پول های باد آورده– ۴

افزايش در آمد نفت را غارت نمودند و صندوق دولت را به تاراج بردند، 
هدفمند " برای دست يابی به ثروت بيشتر و کم کردن مخارج دولت، به 

اين امر نيز بواقع گردن نهادن . روی آورده اند" کردن رايانه های دولتی
  . سترژيم جمهوری اسالمی به رهنمودهای صندق بين المللی پول ا

اين اجحافات با . امری که دستبرد به جيب کارگران و زحمتکشان است
توجه به نابسامانی های اقتصادی کشور، همچنين تشديد تورم و باال رفتن  
فشار قيمت کاالهای مورد نياز مردم، دهانه های آتشفشان خشم عمومی را 

ل و آتش بارانی که اگر با سازماندهی مستق. بيش از پيش خواهد گشود
سراسری توده ها هم زمان گردد، ميتواند کل نظام جمهوری اسالمی را 

  . زير ضربات سوزنده خويش به مرز درهم پاشيدگی برساند
حال اگر به اين نابسامانی ها، سرکوب ها و تحميل خفقان ها به مردم،  
رشوه خواری و فساد فزاينده  که سرتا پای رژيم را فراگرفته است 

در می يابيم  که رژيم  با چه دردهای بی درمانی روبرو رااضافه کنيم، 
از يک طرف  پروسه زوال يافتن، مستاصل اش نموده و از طرف . است

ديگر مردمانی لگد مال شده، اما، به پاخواسته، مترصد هر موقعيتی 
  .هستند که با وارد آوردن ضربه نهائی، به حيات ننگين اش پايان دهند

" انتخاباتی"  که در تقابل با طرح کودتای  اصالح طلبان دولتی– ۵
رياست جمهوری، با سرسختی کودتا چيان روبرو  گشتند و با سَپر شدن 
شان توسط مردم ، راه بازگشت به دوران طالئی گذشته نيز برايشان به 
سراب تبديل شده است، اکنون اعتراف ميکنند که اين مردم هستند آنان را 

چنين موقعيتی، وضعيت آنان نيز بگونه ای در . بدنبال خودشان ميکشند
  . دگرگون گشته است که بنظر ميرسد بناچار به مردم  پناهنده  شده اند

اگر دست از . در کوتاه مدت نيز چارۀ ديگری برايشان متصور نيست
مقاومت بردارند، بسرعت از چشم مردم می افتند و پرونده سياسی آنان 

 گذرانی در پائين گره خورده بود، که به چانه زنی در باال و به وقت
  . ميسوزد و آينده متصور سياسی شان، نابود ميشود

در موقعيتی که اصالح طلبان دولتی، نه فقط موقعيت اقتصادی و يا 
اجتماعی شان، بلکه جانشان نيز از جانب حاکميت مورد تهديد قرار دارد، 

امری . ده استبه مردم باقی نمان" پناهندگی"برای آنها چاره ديگری جز 
در اين . که در تشديد شکاف ها در باال به ضرر حاکميت تمام شده است

بين ايستادگی مهدی کروبی بر روی افشا گری هايش در رابطه با سرکوب 
های اخير و تجاوزات جنسی به برخی از جوانانی که در جنبش اعتراضی 

قامات و اخير دستگير شده بودند، و حتی نامه های اخطارگونه او به م
برخی از مراجع تقليد شيعه، بتدريج در اردوگاه اصالح طلبان جايگاه 

امری که خشم عناصری از حاکميت را . مطلوب تری را به او داده است
آنچنان برانگيخته است که در صدد هستند که با محاکمه و محکوم کردن 

  . او، صدايش را به خاموشی کشانند
لبان دولتی، اکنون پس از سپری شدن در حين ادامۀ تالش های اصالح ط

 سال از آغاز علنی اصالح طلبی در جمهوری اسالمی  ايران و ١۴
شکست های پياپی آنان در وادار نمودن ولی فقيه به گردن نهادن به 
قوانين خود نظام، بی حاصل بودن تالش اصالح طلبان دولتی را بی ردا و 

يدهد که پروژه اصالح پوشش در معرض ديد همگان قرارداده و نشان م
طلبی  در جمهوری اسالمی ايران، که از ابتدا پروژه ای سترون بود، 

  .اکنون مرده است
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 توده های حق طلب مردم با تشخيص موارد فوق الذکر، از تشديد – ۶
که خود ( شکاف ها در باال، استفاده بهينه ميکنند و از موقعيت پيش آمده 

برای ضربه زدن به جمهوری ) ه اندنقش بسزائی در پيش آمدن آن داشت
زنان، کارگران، نوجوانان، جوانان، . اسالمی ايران بهره ميگيرند

دانشجويان، معلمان، هنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران، مادران عزا 
و خانواده های دستگير شدگان اخير و ديگر زندانيان سياسی، مليت های 

ت  های موجود، به گسترش با استفاده از فرص... ساکن ايران و 
ارتباطات و شبکه های خبر رسانی و سامان دادن به مبارزاتشان، کمر 

  .امری که لرزه مرگ بر اندام رژيم انداخته است. همت بسته اند
 در چنين هنگامه ای رژيم فرتوت و انزوا يافته واليت فقيه، که بنظر – ٧

 طلبان را دارد  نه ميرسد  که نه توانائی عقب نشينی و سازش با اصالح
توان برچيدن قطعی بساط آنها را، و نه توان درهم شکستن مبارزات مردم 
و مقابله با ابتکارات آنان را دارد و نه توان انجام رفرم های اقتصادی و 

 اجتماعی را، آنچنان به مخمصه افتاده است که مانند گرگ به –يا سياسی 
دندان و تا آنجا  که ميسر است، تله افتاده و چاره را نشان دادن چنگ و 

  .دريدن يافته است
گوبلز وزير تبليغات هيتلر ميگفت که ؛ سرکوب بايد آنچنان کاری باشد که 

جمهوری جهل و جنايت . مردم ليزی آنرا در لباس شان احساس نمايند
حاکم بر کشور ما نيز تنها چاره را ايجاد رعب و وحشت يافته 

 ها، اعمال شکنجه ها، اعتراف گيری ها دستگيری ها، زندان کردن.است
و ذلت دادن به برخی از دستگير شدگان اخير، توسل به تجاوز جنسی در 
زندان ها، براه اندازی موج جديد اعدام ها و بويژه اعدام نوجوانان و 
جوانان، از جمله عملکردهای رژيم جمهوری اسالمی ايران در رقابت با 

بزعم کارگزاران . شت در ايران استگوبلز و سراسری کردن ُرعب و وح
رژيم اين نوعی عمل پيشگيرانه در رابطه با بپا خواستن مردم حق طلب، 

  . آزاديخواه و برابری طلب است
کارگزاران رژيم و رهبران آن کمابيش به وخامت اوضاع کنونی کشور و 

کارشان .اما کار زيادی از دستشان بر نميآيد.حکومتشان آشنا شده اند
 زار شده است که حسينعلی منتظری رهنمود های غير مستقيم به آنچنان

  .توجه به اين نکته ضروری است. نيروهای مسلح رژيم  ميدهد
نکته ديگری که توجه به آن ضروری است، فرار ثروت ها و برخی از 

بطور . سفرهای بی بازگشت نزديکان مقامات نظام و نامداران کشور است
اله ُکلهر مشاور فرهنگی و رسانه ای  س٢۵مثال نرگس کلهر دختر 

محمود احمدی نژاد ماه گذشته به بهانه شرکت در جشن واره سينمائی 
نورمبرگ از کشور خارج شد و سپس از دولت آلمان تقاضای پناهندگی 

وقتيکه فرزندان و نزديکان مقامات باالی رژيم هم روی از آنان بر . کرد
ااعالم مينمايند، آنگاه مقامات رژيم ميگردانند و انزجار خودشان از آنان ر

با پوست و گوشت خود در مييابند که قانون گريز از مرکز در حل عمل 
  . است

اکنون که هراس از سفر بی بازگشت چهره های شناخته شده از ايران 
) مستند ساز(، مجتبی ميرتهماسب )هنرپيشه ( نظير فاطمه معتمد آريا 

ه سمبل هائی از نويد فرارسيدن توفانی که  بمثاب-)  سينماگر( جعفر پناهی 
 بار ديگر به کابوس ها رژيم تبديل -حيات رژيم را ميتواند به خطر بياندازد

شده است، ممنوع الخروج کردن اين چهره ها در فرودگاه و ضبط  
هر چند که رژيم به اين .!!! پاسپورت آنها، تسالی خاطر رژيم شده است

آورده بود، اما،گستردگی و سيستماتيزه نوع عملکردها در گذشته روی 
شدن آن، بعالوه، شرکت تعداد قابل مالحظه ای از نزيکان و فرزندان 
مقامات رژيم در تظاهرات اخير، نشان ميدهد که خود رژيم نيز احساس 

  . مينمايد که وارد مرحله ای متفاوت از گذشته شده است
 رقم نجومی بيش از خروج و يا فرار فرزندان صاحبان زر و زور و خروج

که بطور (  ميليارد دالر از ايران و تصاحب آن توسط مقامات ترکيه ١٨
، جدا شدن علنی و ُپر سر و صدا و هزينه دار .)علنی رو شده است

اصالح طلبان دولتی از ولی فقيه، ايستادگی اشخاصی نظيرميرحسين 
 از موسوی، مهدی کروبی  حتی محمد خاتمی و خائن ناميده شدن آنان

جانب عناصر ُپرنفوذ وابسته به علی خامنه ای، افزايش روز افزون 
شکاف ها در باال، ترس و واهمه ولی فقيه و مقامات وابسته به او از 
فرارسيدن روزهای تاريخی و دل پيچه آنان از احتمال ابتکار عمل های 

همه و همه نشان از ترک برداشتن سقف و .... توده های مخالف نظام و 
اين آغاز پايان کار رژيم . ه نظام از درون و تداوم تحرکات مردم استبدن

  . است
احساس نا امنی ميکند و به . رژيم جمهوری اسالمی ايران مستاصل است

امری که . مينگرد) اصطالح علی خامنه ای ( مردم ناراضی بچشم دشمن 
اه لذا، ر. باتوجه به سه دهه سرکوب خونين مردم، بدور از واقعيت نيست

  .چاره را دريدن مردم و ايجاد رُعب و وحشت يافته است

. همه را نميتوان ُکشت.   اما همه را نميتوان دستگير و زندانی کرد
شرايط کنونی ايران نشان ميدهد که تمهيدات رژيم برای  خريدن وقت، 

رژيم همانند بدنی جزام گرفته، در حال اضمحالل .  بشکست انجاميده است
  .است

ارز و ترقيخواه ايران ميتوانند با تشديد کارزار تبليغی و ترويجی،  مردم مب
با استحکام بخشيدن به سازماندهی خود و تالش در برقراری ارتباط مًوثر 
بخش های متفاوت مبارزاتی در سراسر کشور  و همراهی و همياری 
عناصر و تشکلهای مبارز و مترقی در خارج از کشور با مبارزات مردم 

 و ايجاد همبستگی و پشتيبانی مًوثر و پيگير افکار عمومی در در ايران
جهان از مبارزات مردم ايران، نه تنها در اين مقطع رژيم را منزوی تر و 
مستاصل تر نمايند، بلکه با ادامه مقاومت و مبارزه و اتکاء به نيروی 
خودشان، قادر خواهند شد که اين رژيم نابهنگام تاريخی را به گورستان 

  .ريخ رهسپار نمايندتا
دث و تحوالت ايران، منطقه و ميبايست با تعقيب مسير اتفاقات، حوا

، ضمن باال بردن آگاهی و احاطه مان بر اوضاع جاری، مترصد جهان
دخالت مًوثر تر در رابطه با حوادث و وقايع داخل کشور برای ياری 

شروی مردمی که با آموزش از شکست  ها و پي. رسانی به مردم باشيم
های خويش، با سنگربندی توده ای، از درآميختن خواست های 

اميد . مطالباتيشان و مبارزاتشان، در صددند که بار ديگر تاريخساز باشند
که اين بار تاريخ تسلط تحميل اراده خود بر سرنوشت شان را به ثبت 

اميد که اينبار ُمهر آزاديخواهی و برابری طلبی را به نتايج . برسانند
اميد که اينبار تالششان به تامين منافع . اومت مبارزتشان بکوبندمق

  ٢٠٠٩ اکتبر ١٨  !به اميد فرارسيدن آن روز. اکثريت عظيم منجر شود

.................................................  
  چشم توفانچشم توفانچشم توفان: بقيه 

مبحث انقالب و اصالح، فعال برای جنبش آزاديخواهی ايران، همانطور که 
مبارزه به . رای خود رژيم، اصالح طلبی تهديد اصلی به شمار نمی رودب

اين را مقامات رژيم خوب ميدانند و با . مدار ديگری ارتقاء يافته است
رديف کردن سخنرانی ها فقط صورت خود رابا سيلی سرخ ميکنند و ظاهر 

وقتی ميگويند . مناسبی برای نگرانی های باطنی شان فراهم می آورند
به توفانی که وزيدن گرفته فکر ميکنند، وقتی بر سر چگونگی " هفتن"

برخورد با رهبران اصالح طلب مرافعه ميکنند فقط به فکر آرايش صحنه 
برای جنگ سختی که با " جنگ نرم"بيرون هستند، و وقتی ميگويند 

سردار "جنگی از آن نوع که . مردم در پيش دارند تدارک می بينند
، در رابطه با "همه اقشار"، با"در همه محالت":تعريف کرد" سرلشگر

". ها و ابعاد سياسي، امنيتي، فرهنگى  زمينه  و همه  موضوعات همه"
در استراتژی حکومت خود "دشمن"همين تعريف به تنهايی نشان ميدهد 

    ١٣٨٨ مهر ٢٦ .جنگ سخت مردم و حکومت شروع شده است. مردم هستند
 جديد سپاه و بسيج سخنان جعفری در مورد طرح های *

1187953-News=ID?aspx.NewsView/ISNA/ir.isna://http&P=Lang   
 سخنان الريجانی در قم **

178320=?@asp.view_Default/com.eqtesad-e-donya.www://http   

.............................................  
 مهدی شانديز را آزاد کنيد

مهدی شانديز يکی از دستگير شدگان مراسم اول ماه مه همچنان در 
با گذشت شش ماه از مراسم روز کارگر در پارک الله تهران . زندان است
مهدی فرايی شانديز معلم آگاهی که در آن روز . د نشده استهنوز هم آزا

گرامی داشت روز کارگر همانند بقيه به پارک آمده بود، قبل از انجام  برای
هر گونه مراسمی همراه با حدودی يک صد و پنجاه نفر ديگر به طرز 
بسيار وحشيانه و خشنی، ضمن ضرب و شتم و توهين فراوان به وسيله 

 ساعت اوليه ۴٨بازداشت شدگان در . يتی بازداشت شدندی نيروهای امن
در شرايط بسيار دشواری نگهداری و سپس با وثيقه های سنگين ظرف 

آنان به جرم . حدود دو ماه به تدريج ازاد شده و در انتظار دادگاه هستند
شرکت در مراسم انجام نشده گرامی داشت روز کارگر بايد به پای ميز 

   .محاکمه کشيده شوند
مهدی شانديز که در وضعيت جسمانی مناسبی قرار ندارد، هم چنان در 

او از فعاالن کارگری . بازداشت است و به وضيعت وی رسيدگی نمی شود
است که سال گذشته نيز به جرم جمع آوری امضا برای ازادی منصور 

ماخواهان آزادی هر چه زودتر او از  . اسالو مدتی را در بازداشت گذراند
 کانون مدافعان حقوق کارگر               .  هستيمزندان

…………………………………... 
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نکاتی در باره کنار گذاشتن عبارت نکاتی در باره کنار گذاشتن عبارت نکاتی در باره کنار گذاشتن عبارت 
   مسئله آفرين و پدرساالرانهمسئله آفرين و پدرساالرانهمسئله آفرين و پدرساالرانه

   """زنان و کودکانزنان و کودکانزنان و کودکان "  "  " 
  از ناديا حيجاب

 ترجمه از پريسا آزاديان
" شورای امنيت سازمان ملل اخيرا قطعنامه ای را تحت عنوان 

به تصويب رسانده است که بر " يت شورای امن١٨٨٨قطعنامه 
اساس آن توان جامعه بين المللی برای مقابله با خشونت های جنسی 

بررسی .  که در دوران جنگ بوقوع می پيوندد تقويت می شود
جرايم مربوط به خشونت جنسی هم اکنون بخشی از قانون پايه ای 

قطعنامه دادگاه بين المللی جنايی را دربر ميگيرد، و همانطور که در 
پيشين سازمان ملل نيز تاکيد شده، اين جرايم ميتواند در برگيرنده  
جنايات دوران جنگ ، جنايت عليه بشريت و يا اقداماتی که بخشا در 

  .  جهت نسل کشی صورت ميگيرد باشد
استفاده از .  توجه به اين موضوع در دنيا کامال ضروری است

و همچنين استفاده تجاوز جنسی بعنوان سالحی در دوران جنگ 
.  ازاشکال ديگر خشونت های جنسی به مراحل هولناکی رسيده است

مرتکبين اين جنايات به منظور درهم شکستن جوامع درگير جنگ،  
زنان را چه در دوران جنگ وچه پس از پايان آن، مورد حمله خود 

نيم ميليون زن در دوران نسل کشی در کشور رواندا و . قرار ميدهند
زار زن در دوران درگيريهای بالکان مورد تجاوز جنسی ششصد ه

در سيرالئون شصدوچها هزار زن از خشونت های .  قرار گرفتند
امروزه در نواحی شرقی جمهوری .  مربوط به جنگ رنج بردند

دمکراتيک کنگو ماهانه هزاروصد مورد تجاوز جنسی گزارش 
ورشی ميشود که مرتکبين آن از ميان نيروهای امنيتی ويا ش

" همانطور که يکی از ديپلماتهای آمريکايی اشاره ميکند، .  ميباشند
  ."زن بودن بمراتب خيلی خطرناک تراز سرباز بودن است 

اهميت چنين قطعنامه هايی فقط در اين نيست که هدفشان پايان دادن 
به چنين جناياتی است، جناياتی که غالبًا رسيدگی و بررسی آنها در 

اين .  س از تخاصم به فراموشی سپرده ميشودمذاکرات دوران پ
قطعنامه ها فرهنگ جا افتاده و ارزشهای سنتی که آزار جنسی را 
بنوعی کم اهميت تر از ديگر جنايات ارزيابی ميکند و حتی باور 

  . را به چالش ميطلبند" مسئوليت آن با خود زنان است"دارد که 
 يکسو به يکسری از اما متاسفانه، طرفداران حقوق انسانی زنان از

عملکردهای فرهنگی غير قابل پذيرش حمله ميکنند ولی از سوی 
 و ١٨٨٨درسرتاسرمتن قطعنامه .  ديگر برخی را تقويت ميکنند

" زنان و کودکان" همچنين گزارشات مربوط به آن بطورمکرر به 
، يک عبارت مسئله آفرين "زنان و کودکان"عبارت .  اشاره ميشود

  .ح و هم در زمان جنگ استهم در دوران صل
مشکل اين نظريه پدرساالرانه که هنوزدربيشترين نقاط  دنيا متداول 
است، اين است که چنين وانمود ميکند که گويا در دوران صلح زنان 
به اندازه کودکان ناتوانند ونميتوانند بدون حمايت ومحافظت مردان 

ا و با نيت اين عبارت مشکل سازکه غالب.  کاری را از پيش ببرند
خيرتوسط سازمانهای توسعه اقتصادی بکار گرفته ميشود، نقش 

بجای ادغام شدن .  بالقوه و واقعی زنان در اقنصاد را ناديده ميگيرد
زنان درجريان اصلی اقتصاد، آنها به حاشيه اقتصاد رانده شده و 
اغلب درگير فعاليتهای نامربوط به بازار نظير خياطی و صنايع دستی 

  .  ميشوند
: در دوران جنگ حاوی سه نکته است" زنان و کودکان"عبارت 

اينکه تمامی مردان بجای شهروند، جنگجويان بالقوه و بالفعل 
بشمار می آيند؛ اينکه مردان به دفاع و محافظت نياز ندارند؛ و 

الزم است .  اينکه زنان نمايندگی و يا ظرفيت برای اقدام را ندارند
  .ر مجزا برخورد کردکه به اين سه نکته بطو

اين نظر که تمامی مردان جنگجويان بالقوه محسوب ميشوند، اخيرا 
در حمالت اسرائيل به غزه که درزمستان گذشته اتفاق افتاد، خودش 

در آن زمان رسانه ها .  را بطور اشکاری به نمايش گذاشت
بطورپيوسته تعداد تلفات و مجروحين شهروندان غير نظامی را در 

خود کمتر منعکس کردند و تمرکزشان را به روی تعداد گزارشات 
در واقع، طبق آمار سازمانهای .  تلفات زنان و کودکان گذاشتند

 نفربود که ١١٧٢حقوق بشر تعداد تلفات شهروندان غير نظامی 
  . نفر، مرد بودند٧١٩بيش از نيمی از آنان، يعنی 

ين فرضيه که ا.  در حقيقت مردان نيز به دفاع و حفاظت نياز دارند
مردان جنگجويان بالقوه هستند بدين معناست که ، بعنوان مثال، آنها 
بطورمدام در ميدان جنگ کشته شده، به اسارت درآمده و با شرايط 
.   ناهنجاراسارت و رفتارهای غير انسانی مواجه ميشوند

درکشورهايی که انجام نظام وظيفه اجباری است، مردان جوان 
گونه دفاع و چاره جويی مورد خشونت قرار ميتوانند بدون هيچ

بطور نمونه، در ارمنستان، آزار و اذيت مردان جوان .  بگيرند
بهنگام خدمت سربازی به حدی بود که بعضی از آنها خودکشی را 

  .  بعنوان تنها راه نجات خود برگزيدند
و بالخره، زنان نه تنها ظرفيت اقدام را دارند، بلکه همانطور که 

ان مطرح ميکنند، آنها همان کسانی هستند که تمامی جوامع کارشناس
.  را قادر ميکنند که از جنگ و درگيری نظامی جان سالم بدرببرند

هر چند که توانايی آنها درعرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
 . هنوز درعرصه سياست منعکس نشده است

زنان  گام مثبتی در جهت بخدمت گرفتن نمايندگی ١٨٨٨قطعنامه 
اين قطعنامه، مناطقی را که در آن زنان بطور .  بشمار می آيد

مشخص دردرگيريهای جنگی مورد هدف قرار گرفته اند را برجسته 
ميکند و خواهان اين است که اين خشونت ها را جنايات جنگی 

اين کارنقطه پايانی بر معاف کردن اين جنايات .  محسوب کنند
چنين باعث استحکام قطعنامه های اين قطعنامه هم.  خواهد گذاشت

پيشين شده که درآنها حق بدست آوردن نمايندگی منصفانه زنان در 
برقراری صلح چه پس از درگيريهای جنگی و يا چه در اقداماتی که 

  .  برای برقراری صلح صورت ميگيرد، طلب شده بود
اما اين گامهای مهم نبايد موجب پنهان کردن اين حقيقت باشد که، 

زنان و "به خاطر زنان و هم مردان، ما بايد از استفاده ازعبارت هم 
نويسندگان و سخنرانان، هر وقت که الزم .  خودداری کنيم" کودکان

است که توجه دنيا را به اين واقعيت جلب کنند که بيشتر کسانی که 
 سال ميباشند ١٨مورد هدف خشونت قرار ميگيرند دختران کمتر از 

نامه بين المللی حقوق کودکان دوران کودکی سنی که طبق عهد ( 
در غير اين .  بايد به اين مسئله اشاره کنند) رسما به پايان ميرسد

صورت ما تنها به بخشی از اين مسئله پاسخ گفته؛ زنان را در 
پروسعه توسعه به حاشيه رانده؛ وبرای برخی از حقوق انسانی 

  .  اولويت بيشتری قائل شده ايم
  
  

مقاله نکاتی در باره کنار گذاشتن عبارت ر برگردان  نوشته حاض
به قلم ناديا حيجاب " زنان و کودکان" مسئله آفرين و پدرساالنه 

  .است که در سايت کانتر پانچ درج شده است

............................................. 
حکم دادگاه را در باره فعاالن سنديکای حکم دادگاه را در باره فعاالن سنديکای حکم دادگاه را در باره فعاالن سنديکای 

   ...مممنيشکر هفت تپه محکوم می کنينيشکر هفت تپه محکوم می کنينيشکر هفت تپه محکوم می کني
دادگاه تجديد نظر، احکام صادره در باره اعضای سنديکای هفت  

اعضای . تپه را مبنی بر محکوميت آنان به حبس تعزيری تاييد کرد
سنديکای هفت تپه که جرمی به جز دفاع از حقوق غير قابل انکار 
همکاران کارگر خود ندارند، به آن دليل محکوم می شوند که 

 حقوق کارگران و جلوگيری از اجحاف خواهان ايجاد تشکل و احقاق
  . به آنان و تعطيلی کارخانه و خصوصی سازی آن هستند

تشکيل سنديکا که از ابتدايی ترين حقوق کارگران در تمام دنيا است 
درخواست حقوق های چند ماه . گويا برای کارگران ايران جرم است

ه می به تاخير افتاده کارگران گناهی است که با زندان پاسخ داد
اين همه ستم و نامردمی بر حقوق کارگران و زحمتکشان با . شود

چه منطقی است؟ کارگران و زحمتکشان که اصلی ترين پايه های 
توليد و گردش زندگی اقتصادی جامعه هستند درهيچ نقطه ای از 

  .دنيا به اين شکل مورد ستم و استثمار قرار نمی گيرند
می در حق کارگران عنوان ما ضمن محکوم کردن صدور چنين احکا

می کنيم که صدرو چنين احکامی نه تنها کارگران را برای رسيدن 
به خواسته های برحق خود مايوس نکرده، بلکه باعث افزايش خشم 
ونفرت آنان از اين گونه اعمال سود محور است که هيچ گونه حقی 

  . برای اصلی ترين مالکان وصاحبان ثروت اجتماعی قايل نيست
   مدافعان حقوق کارگرکانون

……………………………………  
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   مصاحبه آرش با يوسف آبخونمصاحبه آرش با يوسف آبخونمصاحبه آرش با يوسف آبخون
با سالم به خوانندگان گرامی نشريه آرش و با سپاس از  :يوسف آبخون 

شما که اين شماره نشريه آرش را به مسائل جنبش کارگری اختصاص 
با ابراز تاسف از اين که  نشريات ايرانی، چه آن ها که خود را . داده ايد
 طبقه کارگر می دانند و چه آن ها که نمی دانند، کم تر به اين طرفدار

در حالی که هر تحولی در کشور ما، به تحوالت در . مسائل می پردازنند
  . اين طبقه، يعنی پرشمارترين مردم ما بستگی دارد

ی کارگران ايران در چه »آگاهِی طبقاتی« به نظر شما سطح - آرش
   ايست؟ مرحله

اسخ به اين سئوال ابتدا بايد روشن کنيم که منظور از به نظرمن برای پ
چه هست تا بتوانيم به اين سئوال پاسخ بدهيم که " آگاهی طبقاتی" 

چرا که در اين مورد . کارگران ايران در چه مرحله ای ازآن قرار دارند
برداشت واحدی وجود ندارد و حتی می توان گفت در چپ ما برداشت 

به اين ترتيب که آگاهی طبقاتی کارگران با . دنادرستی از آن وجود دار
آن هم با برد اشت های گوناگونی که ( آگاهی سوسياليستی ويا انقالبی 

يکی ) از اين سوسياليسم و يا انقالب کارگری در ذهن آن ها وجود دارد
همراه با اين درک نادرست تر از گفته های لنين  که .  گرفته می شود

وجود دارد که ) حرفه ای ( به عنوان انقالبيون اين آگاهی درميان آن ها
نتيجه عملی اين  .طبقه کارگر ببرند) درون( به ) بيرون( بايد آن را از

وبه قول مارکس آن طور که ( درک اين است که خود طبقه و آگاهی اش
که معموال تا شرائط انقالبی در ) هست ونه آن طور که ما می خواهيم

ليستی نيست، نه تنها در معادالت  آن ها جامعه، انقالبی ويا سوسيا
حذف  می شود بلکه حتی  مبارزه و آگاهی اين طبقه مثال تا زمانی که 
در چارچوب نظام سرمايه داری صورت می گيرد، تحقير و گاهی حتی 

بنا براين در اين .  تلقی می شود!)  معلوم نيست از چه هدفی(انحراف
مرحله ای و حتی سوسياليستی برداشت، آگاهی خود طبقه کارگر درهر 

مگر آن که آگاهی طبقه . که هم باشد، آگاهی طبقاتی محسوب نمی شود
  .با آگاهی های  آن  ها يکسان گرفته شود

(  اين گسست دردرک آگاهی خود طبقه و آگاهی سوسياليستی که گويا 
بی ارتباط از ) با برداشت نادرست از گفته های لنين در چه بايد کرد

 گرفته ويا به وجود می آيد، نتايج منفی زيان باری برای طبقه شکل
درحالی که منظور لنين اين بود که . جنبش کارگری داشته است

سوسياليسم مارکسی ويا کارگری حاصل روند فکری خاصی بوده که 
نه آن که او تئوری خود . تئوريسين آن يعنی مارکس کارگر نبوده است

در حالی که .  اين طبقه شکل داده استرا بی ارتباط به مبارزه و آگاهی
برعکس واقعيت اين است،  که مارکس به اين دليل سوسياليسم خود را 
کارگری ناميد که دربرابر ساير مکاتب سوسياليستی و کمونيستی آن 

روزمره، ( زمان، اولين سوسياليسمی بود که در پيوند با نتايج مباررزه 
ن طبقه و با تکيه و تاکيد بر آن به وآگاهی اي) اقتصادی ويا اتحاديه ای 

با اين حال می توان گفت که گسست جنبش چپ ازجنبش . وجود آمد 
، که سابقه ای طوالنی داشته و تنها به چپ ما )ويا  اتحاديه ای( کارگری

محدود نيست و به ويژه پس از لنين، ريشه در همين درک نادرست از 
  .گفته های او دارد

کته دراين جا الزم باشد گه  منظوراز آگاهی طبقاتی شايد تاکيد برا اين ن
کارگر از نظر فردی تفاوتی با ديگر مردم . هم، آگاهی فرد کارگر نيست

جامعه و يا طبقات تحت ستم ماقبل خود ندارد و ممکن است کارگران 
اين . مانند سايرگروههای مردم افکاری ارتجاعی ويا مترقی داشته باشند

 رنگارنگ سوسياليستی و يا کمونيستی قبل ويا بعد تاکيد، به آگاهی های
چنان چه اکثر نمايندگان افکار سوسياليستی . از مارکس هم مربوط است

ولی کارگر بودن آن ها مانع . و کمونيستی قبل از مارکس، کارگر بودند
از آن نشد که  مارکس در فصل سوم مانيفست، سوسياليسم و کمونيسم 

 مثال وايتلينگ که به پدر کمونيسم آلمان .آن ها را ارتجاعی ننامد
معروف است، خياط بود و پردون  فرانسوی که به پدر آنارشيسم 
معروف است چاپچی بود ويا ارنست هارنی که به پدر سوسياليسم 
کارگری انگليس معروف است وبه قول دريپر قبل از مارکس به 

مونيسم آن ولی مارکس سوسياليسم و ک. سوسياليسم کارگری رسيده بود
ها را به اين دليل تخيلی وگاه همين طور ارتجاعی می دانست که به 
حرکت و آکاهی خود طبقه کارگرمتکی نبودند و مبارزات روزمره 
اقتصادی و اتحاديه ای کارگران را سازشکارانه و ارتجاعی می دانستند 

درحالی که مارکس اين مبارزات را در . و آن را تحقير می کردند
اين مساله .  انقالبی و مکتب مبارزه برای کمونيسم می دانستجوهرخود

به آگاهی طبقاتی حاصل از اين مبارزه طبقه کارگر هم که به قول 

مارکس به واسطه مجموعه شرائط  زندگی و اجتماعی اش انقالبی است 
  .نيز برمی گردد

 اين که چرا مارکس مبارزه روزمره کارگران برای دست مزد را در 
د انقالبی می داند و يا اين طبقه را به واسطه مجموعه شرائط جوهر خو

کاروزندگی اش انقالبی می داند، به درکی مربوط است که مارکس از 
مفهوم عينی پرولتاريا در فصل اول مانيفست به دست می دهد و 
. سوسيليسم کارگری خود را نيز بر اساس اين درک بنا کرده است

  ير است؛محورهای اين مفهوم به شرح ز
  همان طور که مارکس در اولين جمله از دفتر های دست نوشته -يک

های فلسفی و اقتصادی خود در پاريس پس از آشنائی با اتحاديه ها  و 
نوشت، کارگران برای زنده ماندن ) ١٨۴٣انجمن های کارگری در سال 

خود ناگزير به مبارزه هستند در حالی که طبقات ديگر، برده ويا رعيت، 
  . بودندن
 اين مبارزه برای زنده ماندن با مبارزه هر روزه بر سر دست مزد -دو

چرا که کارگران برای زنده ماندن خود چيزی جز . صورت می گيرد
دست مزدی که سرمايه داران .  فروش نيروی کارشان در اختيار ندارند

ويا صاحبان وسائل توليد برای زندگی، همان طور که هر روزه می بينيم 
مان طور که مارکس در سرمايه در تالش برای اثبات آن بود، وه

اعتراف می کنند که قادر به پرداخت آن نيستند و کارگران بايد بروند آن 
را از دولت، آن هم در جامعه ای که آن ها را به امان خدا رها کرده 

درحالی  که حاکمان و طبقات ستم گر ما قبل سرمايه . است، مطالبه کنند
 همه قدر قدرتی خود قادر نبودند برده و رعيت خود را که به هر داری با

چراکه . حال جزو مايملک خود محسوب می کردند به امان خدا رها کنند
فکر می کردند که با اين کار دارائی  وقدرت خود را از دست خواهند 

اين شرائط، کارگران را ناگزير به مبارزه عليه نظام سرمابه داری . داد
  .  مدافع آن می کشاندو دولت 

  مبارزه مشترک کارگران برای زنده ماندن بر سر دست مزد که - سه
در سراسر جهان سرمايه داری مضمون واحدی دارد، آن ها را ازهمان 
گام اول ناگزير می کند که فکری به حال تفاوت ها ی موجود در ميان 

ی آن ها خود، که از نظر قومی، ملی، نژادی، مذهبی و همين طور صنف
را از هم جدا  ومبارزه شان را تضيف می کند، بکنند تا بتوانند نيروی 
بيش تری را برای مبارزه خود برای دست مزد ويا مبارزه برای زنده 

  .ماندنشان  بسيج کنند
 موقعيت کارگران در توليد اجتماعی که امکان سازمان دهی -چهار

ی به آگاهی و نيروهای شان به دست خودشان و هم چنين دست ياب
در حالی که طبقات تحت . وحدت طبقاتی را برای آن ها فراهم می کند

اهميت اين . ستم و استثمار ما قبل او از چنين امکانی برخوردار نبودند
موقعيت در اين است که نه تنها کارگران هم مثل تمام طبقات تحت ستم 

ثروت های و استثمار تاريخ در می يابند که آن ها منبع اصلی توليد 
اجتماعی اند بلکه به اين دليل که اين توليد اجتماعی با تقسيم کار پيچيده 
وجمعی و پيش رفته ای که توسط سرمايه داران برای توليد سود بيش 

اين سازماندهی توليد جمعی که . تر سازماندهی می شود، انجام می گيرد
 داران به قول مارکس حاال برای سود بيشتر صورت ميگيرد و سرمايه

وصاحبان توليد ناگزيرند که برای از ميدان بدر کردن  يک ديگر هر 
روزه اين سازماندهی را به شيوه ای انقالبی، پيچيده تر و پيش ر فته 
تر کنند، کارگران را به اهميت  تقسيم کار جمعی، سازمان و سازماندهی 

تبديل به همين دليل کارگران به اولين طبقه تحت ستم تاريخ . می رساند
می شوند که می توانند به آگاهی طبقاتی، وحدت و تشکل دست يابند 

در حالی . وبه اين ترتيب شرائط رهايی خود را به دست خود فراهم کنند
که طبقات ديگر تحت ستم تاريخ،  توان دست يافتن به وحدت، تشکل و 

  . آگاهی طبقاتی وهم چنين رهايی خود را نداشتند
يد کااليی سرمايه داری دراين است که بهبود و  ويژگی نظام تول-پنج 

تکامل هرچه بيش تر توليد در آن باعث تخريب هرچه بيش ترموقعيت 
در واقع در اين نظام  توليدی، . کارگران ويا بردگان کارمزدی می شود

کارگران هر چه بيش تر و سريع تر و بهتر کارکنند خود را به عنوان 
ی ارزان تر کرده و موجبات فقر بيشتر يک کاال، مانند هر کاالی ديگر

به عبارت ديگر بقای سرمايه دار به تخريب . خود را فراهم می سازنند
درحالی که . هرچه بيش تر موقعيت بردگان کارمزدی خود وابسته است

بهبود وتکامل توليد در نظام های ماقبل سرمايه داری موجب ارتقائ 
طور که مارکس در همان . موقعيت طبقات تحت استثمار می شد

مانيفست اشاره کرده در نظام های قبلی برده به رعيت و رعيت به 
  .  شهرنشين پيشه ور و پيشه ورشهر نشين به بورژوا تبديل شدند

بر اساس  محورهای باال که در واقع فشرده ای از فصل اول مانيفست  
است مارکس تالش ميکند تا با تشريح روند تکامل نظام سرمايه داری 
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به توضيح مفهوم عينی پرولتاريا و يا طبقه ای بپردازد که درمبارزه 
ناگزيرروزمره خود برای زنده ماندن، ويا مبارزه برای دست مزد که آن 
را در جوهر خود انقالبی می داند، می تواند به وحدت، سازمان و آگاهی 
طبقاتی دست يافته و به اولين طبقه تحت ستمی در تاريخ تبديل شود که 

به همين دليل است که مارکس . قادر است خود را به دست خود رها کند
نتيجه می گيرد که اين طبقه به واسطه مجموعه شرائط اجتماعی و 

  .اقتصادی اش انقالبی است 
 براين اساس است که او در فصل دوم و سوم مانيفست به رابطه 

که به رابطه در فصل دوم . ديگران با اين مفهوم ويا اين نيرو می پردازد
ونه همه آن ها که خود را کمونيست  ويا سوسياليست ( کمونيست ها 

اصال " و پرولتاريا پرداخته، با اين سئوال شروع می کند که )  می نامند
وبالفاصله پاسخ می دهد که " کمونيست چه رابطه ای با پرولتاريا دارند

نها تفاوت آن ها سازمان جدا از ساير سازمان های کارگری نيستند وت
ونه در مبارزه ای جدا از ( شان با آن ها در اين است که در اين مبارزه 

در فصل . از منافع آتی کارگران دفاع می کنند) مبارزه روزمره کارگران
سوم مانيفست که به قول دريپر کم تر مورد توجه قرارگرفته، به رابطه 

 وهمه پنج سوسياليسم و کمونيسم های ديگر با اين نيرو می پردازد
گروه ياد شده در آن را، با اشاره در هر بند، به اين دليل ارتجاعی  می 
نامد که در برابر حرکت پرولتاريا با مفهومی که درفصل اول توضيح 

پيراهن پاره پرولتاريا را " داده، قرار دارند، با اين که هر يک از آن ها
  ".پرچم خود قرار داده اند

کس تاکيد می کند، آگاهی طبقاتی کارگران بنا براين، آن  طورکه مار
عبارت است از آگاهی آن ها از موقعيت طبقاتی و مبارزه شان  که با 
آن، اگر از نتايج مبارزه اش به عقب کشانده نشود، به سوی 

به گفته لنين اين آگاهی می تواند خود را  . سوسياليسم حرکت خواهدکرد
  درسه محور زير نشان  دهد؛

  ن که آن ها طبقه واحدی را تشکيل می دهند؛ درک اي– يک 
   اين که منافع متفاوتی با منافع طبقات ديگر دارند؛ - دوم

 اين که، همان طور که طبقات ديگر تالش می کنند که با نفوذ -و سوم 
در دولت منافع خود را به پيش ببرند، آن ها هم بايد تالش کنند که با 

  .ببرندنفوذ در دولت منافع خود را به پيش 
 اين است که کارگران از نظر آگاهی، بنا به تفاوت های –مساله دوم 

موجود در ميان شان، کل واحدی را تشکيل نمی دهند که در لحظه ای 
موعود، آن طور که در تصور بسياری از چپ ها وجود دارد، به 

. مبدل شوند" طبقه ای برای خود" به " طبقه ای در خود"اصطالح از 
 آگاهی به اين واقعيت، که به قول دريپر اين اصطالح را با مارکس هم با

درک هنوز هگلی در مانيفست به کار برده بود،  جز در دو سه مورد در 
با اين حال، اين . همان دوره ديگر هيچگاه تا آخر عمر خود به کار نبرد

اصطالح بنا به کاربردش در مانيفست تاثير ديرپائی بر ذهنيت چپ باقی 
تصوری غير واقعی از طبقه ای برای خود وبا آگا هی يکدست گذاشته و

طبقاتی و يا کمونيستی و تحت هدايت سازمان واحدی و مثال کمونيستی 
ولی واقعيت اين است که به قول لنين، کارگران بنا . برجای گذاشته است

به تفاوت های موجود در ميان شان در سطوح مختلفی از آگاهی 
صويری که او از حزب انقالبی طبقه به دست می وآمادگی قرار دارند وت

( دهد ترکيبی است از سطوح گوناگون سازمان های کارگری وانقالبی 
آن طور که او در طرح خودش در چه بايد گرد و يک گام به پيش و يک 
گام از ترکيب پنج سطح از سازمان های انقالبی حرفه ای با توجه به 

ساز مان های گوناگون کارگری از شرائط استبدادی روسيه آن زمان و 
.  قابل درک خواهد بود) اتحاديه ها و محافل کارگری به دست داده 

 ١٩٠۵باضافه اين که به قول روزا لوکزامبورگ در تحليل انقالب 
کارگران  حتی در شرائط انقالبی هم مجموعه ای از خواست ها روسيه، 

اين . اقتصادی، سياسی و انقالبی را با هم به پيش می کشند
انقالب،اولين انقالبی بود که با اعتصاب های عمومی توده ای و کارگری 
شکل مشخص انقالب کارگری را داشت، خالف انقالب های اروپائی قبل 

ت کمون های شهری  با سنگربندی ها ی از آن که با سنت مبارزا
خيابانی به پيش ميرفت وبه قول مارکس بورژوازی را به قدرت 

  .رساندند
  شاخص آگاهی طبقاتی کارگران است که از نظر مارکس، همان - سوم

طور که در باال اشاره شد، خود را درمبارزه برای سازماندهی سازمان 
رحله ای از آگاهی و مبارزه يعنی م. های واقعی طبقاتی نشان می دهد

کارگران که آن ها، همان طور که مارکس در مانيفست اشاره می کند، 
در می يابند که اهميت مبارزه برای اين سازمان ها، که در ابتدا برای 
پيش برد مبارزه برای دست مزد ها شکل ميگيرند، از مبارزه برای 

ا و خواست های چرا که تامين دست مزد ه. دست مزد ها بيش تر است

شان را بدون اين سازمان ها نا ممکن می بينند و به قول مارکس حتی 
بورژوازی را با اختصاص دادن بخشی از دست مزد های ناچيزشان 

اين مرحله خود را . برای سرپا نگاه اين سازمان ها به تعجب می اندازند
در حرکاتی از همبستگی کارگری، سازمان دهی صندوق ها ی اعتصاب 
های کارگری که به قول لنين تواتر آن ها خود مرحله ای از شکل گيری 
اتحاديه های کارگری است، وهمبستگی بخش های مختلف کارگری از 

اين البته بايد اشاره کرد که اين آگاهی، . مبارزات همديگر نشان می دهد
  .سطح پايه ای و ابتدائی آگاهی طبقاتی کارگران است 

ارگران ايران ، با توجه به آن چه اشاره رفت وبا  و اما در رابطه با ک
توجه به مبارزات کارگران ايران در سال های اخير نمی توان گفت که 
کارگران ايران در مراحل اوليه آگاهی طبقاتی خود قرار دارند، هرچند که 

در . هنوز قادر به سازماندهی تشکل های مستقل کارگری خود نشده اند
 باال اشاره شد محورهايی عام هستند ونمی توان واقع محورهايی که در

آگاهی طبقاتی کارگران در شرائط مشخص را با اين محور ها ی عام  
به طور مثال کارگران ايران، ال اقل در سطح کارگران با . تعيين کرد

سابقه صنايع بزرگ آگاهی طبقاتی و سياسی بااليی را از خود نشان داده 
 به سازمان های خودشان بايد غسل تعميد آن ها برای دست يابی. اند

. خونباری را از سرکوب و کشتاربی رحمانه اسالمی از سر می گذراندند
ويا سد سرکوب رژيم اسالمی را نهاد های کارگری جاسوسی وابسته به 
آن را در هم می شکستند تا می توانستند تشکل ها و سازمان های 

ايد می توانستند با عميق ترين آن ها ب. مستقل خود را به وجود بياورند
اعتقادات مذهبی خود کنار می آمدند تا می توانستند  و هم چنين از 
سنگينی انقالبی شکست خورده و به ويژه انقالب الهی مدعی برابری 
رها می کردند تا بتوانند به روی پای خود ايستاده و سازمان ها ی 

د می توانستند به قول لنين ويا آن ها باي. مستقل طبقاتی  خود را بنا کنند
آن هم (آمادگی و آگاهی انقالبيون حرفه ای در مبارزه با پليس سياسی 

می داشتند تا بتوانند بقا و ادامه کاری اين ) مخوف ترين آن ها را
ويا بايد ازآگاهی اخالقی و عاطفی باالی . سازمان های را تامين کنند

زخوانی های چپ های به برخوردار می بودند تا خود را از آوار ناسا
اصطالح انقالبی مدافع طبقه کارگرکه شهدای بی شماری به نام دفاع از 

آن ها دااده بودند، بيرون کشيده و سازمان ها ی واقعی ) آتی(منافع 
مهم تر آن که آن ها می بايد مبارزه ای غير . کارگری خود را برپا کنند

اندهی هرروزه تظاهرات معمول در شرائط کامال غير معمولی را با سازم
در برابر نهاد های دولتی به جای اعتصاب های معمول کارگری و راه 
بندان وغيره را در کشوری که در آن اصل پرداخت دست مزدها و 
اشتغال به زير سئوال رفته به پيش می بردند تا بتوانند به سازماندهی 

ر گام زمين آن هم درحالی که در ه. تشکل ها ی اتحاديه ای خود برسند 
زير پايشان با تخريب پايه های مادی مقاومت ومبارزه اشان و با 
نابودی توليد واقتصاد و بيکاری های ميليونی و تحت جراحی بيرحمانه 
طرح های نئوليبرالی اسالمی و خصوصی سازی دولت، مداوما خالی  

اين سياست ها، همان طورکه در دوسه دهه اخير در . کرده و می کند
ای پيش رفته سرمايه داری شاهد بوده ايم، حتی سازمان يافته کشوره

ترين و آگاه ترين اتحاديه های کارگری را درهم شکسته و اعضای آن 
به اين ترتيب، معلوم است .  ها به نيم و حتی يک سوم کاهش داده است

که دست يابی به حقوق کارگری در چنين شرائطی تنها با تکيه نيروی 
در واقع در همه جا حقوق پايه ای کارگری و . ار استخود کارگران دشو

يا سازمان های کارگری حاصل جنبش های عمومی توده ای و کارگری 
مثال در انگليس سازمان دهی .  و يا انقالب ها ی دمکراتيک بوده اند

اولين اتحاديه سراسری کارگری در پی مبارزه عمومی برای حق رای 
که مارکس آن را نوشت وبه پيش برد طرحی . برای مردم به وجود آمد

وبه همين دليل از جانب چپ های به اصطالح انقالبی آن زمان به 
درواقع ناگزيری مبارزه برای زنده ماندن در .  . رفرميسم متهم شد

جهنم نظام اسالمی سرمايه داری در ايران، کارگران ما را تا آن مرحله 
همه دشواری ها و پيچيدگی از آمادگی وآگاهی رسانده تا قادر شوند با 

ها مبارزه در شرائطی چنين نامعمول و بحرانی، تشکل های طبقاتی 
  . واقعی خودرا سازمان بدهد

نهادهای عملی   در اين مرحله از جنبش طبقه کارگر ايران، پيش: آرش
  يابی اين طبقه چيست؟ و ملموس شما برای تشکل

اقل در سطح می توان گفت که کارگران ايران ال :يوسف آبخون 
. واحدهای بزرگ صنعتی و برخی از رشته های صنفی متشکل هستند

سازماندهی اعترضات واعتصاب ها کارگری، که هرروزه شاهد آن ها 
ولی مساله اين است . هستيم، بدون سطحی از سازماندهی ممکن نيست

که اين سطح از تشکل يابی، همان طور که تجربه کارگران در سال های 
.  می دهد، برای دست يابی به خواست های شان کافی نيستاخير نشان
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وواقعيت اين است که کارگران ما علی رغم مبارزات قهرمانانه ای که به 
پيش برده اند از نظر شرائط زندگی تا سطح شرائط مرگ وزندگی و از 
لحاظ حقوقی تا سطح ابتدايی ترين حقوق کارگری وعقب مانده ترين 

تا جايی که ديگرگذران زندگی روزمره . شده اندکشورها به عقب رانده 
زندگی شان با بن بست روبروشده وجايی برای عقب نشينی بيش تر 
برايشان باقی نمانده و از لحاظ حقوقی هم، عمال نه تنها قانون کار بلکه 

بيش از نود . حداقل پوشش قانونی نيز معنای خود را از دست داده است
دهای موقت کار می کنند، يعنی رسما از در صد کارگران تحت قرار دا

شمول قانون خارج شده اند و برای باقی آن ها که قانون کار رسما 
  .شامل شان می شود، کارکردی ندارد

اين شرائط، حاصل بحران عمومی جهان سرمايه داری، سياست 
نئوليبرالی دردهه های اخير و مهم تر از آن تخريب اقتصاد و توليد 

است های تارجگرانه و دالل مابانه رژيم اسالمی در کشور ما تحت سي
سه دهه گذشته است که باعث در هم ريختن پايه های مادی مقاومت 

روشن است که  شرائط بحرانی به طور کلی، . طبقه کارگر ما شده است 
همان طور که در سطح جهانی شاهد هستيم، شرائط مناسبی برای تشکل 

د که بايد در مسائل تشکل يابی کارگران يابی کارگران نيست ونتايجی دار
  .ما در نظر گرفته شود

مساله دوم، شرائط سرکوب ددمنشانه و قرون وسطائی رژيم واليت فقيه 
است که آن را با پيش رفته ترين و مدرن ترين وسائل و تجارب جهانی 

نتيجه، همان طور که در باال اشاره کردم، . سرکوب در هم آميخته است
سازماندهی ساده ترين تشکل های  کارگری به آمادگی و اين است که 

آگاهی باال و تجربه و آشنائی به قول لنين با هنرو فنون مبارزه با پليس 
سياسی، آن هم با وحشی ترين و خونخوارترين آن در سطح جهان و بی 

بايد اعتراف کرد که کارگران ما، .  سابقه در تاريخ کشورما، نياز دارد
زماندهی سنديکا و يا اتحاديه شرکت واحد اتوبوس رانی به ويژه در سا

تهران و سپس در نيشکر هفت تپه هنر وفداکاری خارق العاده ای را از 
کاری که شگفتی، اميد و احترام جنبش جهانی کارگری . خود نشان دادند

را و در برابر کارشکنی ها و گيج سری و درماندگی به اصطالح چپ 
 در حمايت کارگران در کشورهای مختلف های وطنی، همان طور که

  .     شاهد بوديم، برانگيخت
مساله سوم، ساختار طبقه کارگر ما است که در آن سهم کارگران صنايع 
بزرگ، يعنی هسته اصلی مقاومت ومبارزه جنبش کارگری، حتی قبل از 
آن که مصيبت رژيم اسالمی از آسمان بر آن نازل شده وبا سياست های 

ی دنيای مدرن درهم آميخته و توليد و صنعت مدرن ما را درهم نئوليبرال
با اين حال . بشکند، در مقايسه با ساير بخش های کارگری ناچيز بود

اين بخش از طبقه کارگر ما اين کاستی  در سازماندهی عمومی و 
سراسری کارگران کشور ما را با مبارزات دالورانه وهوشيارانه خود 

  .جبران کرده است
نکاتی که در اين رابطه به نظرم می رسد اين است که سازماندهی اما 

سراسری کارگران ما تنها با تکيه برنيروی اين بخش مهم و تعيين کننده 
عواملی که در باال به آن اشاره کردم . در جنبش کارگری ما ممکن نيست

موجب می شود، که همان طور که تجربه سال های اخير نشان داده، 
 اين بخش هم با همه اهميت و نقش تعيين کننده ای که در حتی کارگران

اقتصاد ما دارند، نتوانند خواست های اصلی خود مانند پرداخت دست 
در واقع اوضاع در . مزد ها و يا امنيت شغلی شان را تامين کنند

کشورما حاال به جايی رسيده  که تامين ابتدائی ترين خواست های 
 ای درسياست و اقتصاد کشور گره خورده کارگری نيز با تحوالت پايه

اما هر تحولی در اين کشور نيز بدون تحولی پايه ای در جنبش . است
کارگران ما هم ضرورت اين مساله درک کرده . کارگری ما ممکن نيست

و همان طور در مبارزات کارگری سال های اخير شاهد بوده ايم تالش 
انه و واحد های منفرد فراتر کرده اند تا مبارزات خود را از سطح کارخ

برده و بر نيروی هر چه وسيع تری از کارگران و هم چنين با به ميدان 
آوردن خانواده ها و مردم محالت زحمت کش نشين، نيروی هرچه 
وسيع تری را برای برهم زدن تعادل موجود که به ضرر آن ها عمل می 

رانه رژيم بحران اقتصادی و سياست های ويران گ. کند، وارد کنند
اسالمی حداقل امکان زندگی شرافتمندانه و انسانی را از اکثريت مردم 
ستم ديده و زحمتکش ما گرفته واين احساس هم سرنوشتی با کارگران 

اين احساس می تواند  جنبش عمومی . را در ميان آن ها دامن زده است
ز از مردم   زحمت کش و کارگران را در برابر سياسيت نئوليبرالی وا

جمله کل نظام سرمايه داری دامن زده و تعادل موجود را به نفع جنبش 
بايد اشاره کنم که تامين مطالبات پايه ای کارگری .  کارگری بر هم بزند

و يا حق تشکل و اعتصاب  در همه جا حاصل جنبش های عمومی 
مثال اولين . کارگری و توده ای ويا انقالب های دمکراتيک بوده اند

راسری کارگری، يعنی اتحاديه کارگران انگليس در پی اتحاديه س
 به وجود ١٨۶٧مبارزات عمومی برای حق رای برای مردم در سال 

  .آمد
با اين حال بايد تاکيد کرد که اين جنبش عمومی، نه تنها ما را از 
برخورد به مسائل مشخص جنبش کارگری ويا سازماندهی سراسری 

م اين جنبش به قوام و سازمان يابی کارگری بی نياز نمی کند بلکه قوا
  .جنبش کارگری وابسته است

   اما تصور طبقه کارگری متشکل و سازمان يافته که می تواند خود را 
در سازمان های سراسری ويا اتحاديه های کارگری نشان بدهد، بدون 

با توجه به اين که .  تشکل يابی بخش های گوناگون آن ممکن نيست
مثال کارگران . بخش های مختلف آن هم يکسان نيستمسايل سازماندهی 

صنايع برزگ  می توانند نسبت به ساير بخش های کارگری ساده تر 
ولی ممکن است همين بخش در شرائطی و در . خود را سازمان بدهند

برخورد با امتيازاتی نسبت به ساير بخش های کارگری در موقعيتی 
که در تاريخ جنبش کارگری وجود پديده ای . محافظه کارانه قرار بگيرند

ويا ممکن است بخش . داشته و به اشرافيت کارگری موسوم شده است
هائی از کارگران و يا حتی اتحاديه های آن ها، به داليلی در موضعی 

به طور مثال همان طور که مارکس در کتاب . ارتجاعی قرار بگيرند
 دستی در سرمايه خود راجع به اتحاديه های کارگران دوک ريسی

انگليس در قرن نوردهم نمونه آورده بدليل عدم همراهی با جنبش 
عمومی کارگری و قرار گرفتن در برابر رشد صنعت مدرن نساجی ، که 
موجوديت آن ها مورد تهديد قرار داده بود، ، موضعی کامال ارتجاعی 

  . اتخاذ کنند
پيش نهاد بنا براين در مورد پاسخ به سئوال دوم می توانم بگويم که 

های من برای تشکل يابی طبقه کارگرما، که طبعا از راه دور نمی تواند 
چندان عملی و ملموس باشد،  می تواند توجه دادن به نکات کلی اشاره 
شده در باال،ويا به آن چه  در ترسيم استراتژی سازماندهی سراسری و 

  .    يا اتحاديه ای آن ها ضروری است، باشد
توان سخنی از  ن مرحله از جنبش کارگری ايران، می آيا در اي: آرش

  گرايش های مختلف به ميان آورد؟
همان طور که در باال اشاره کردم، اگر منظور از جنبش  :يوسف آبخون 

آن طور که هست و " کارگری حرکت خود طبقه باشد، وبه قول مارکس
در ، طبعا می توان در ميان کارگران و "نه آن طور که ما می خواهيم

جنبش آن ها هم مثل ساير مردم گرايش های گوناگون سياسی و 
ولی مشکل ما هم در .  ائدولوژيک مترقی و يا ارتجاعی را تصورنمود

" آن طور که هست " اين رابطه اين است که وضعيت طبقه کارگر ما 
کامال ناديده گرفته شده و کار به اصطالح کارشناسی بسيار ناچيزی در 

طوری که گويا تحوالت در اين . گرفته استاين رابطه صورت 
پرشمارترين طبقه ، در معادالت سياسی و يا تحوال ت در جامعه ما، 
حتی از نظر کسانی که خود را مدافع طبقه کارگر می دانند، اهميتی 

از اين رومی توان گفت اطالعات قابل تکيه ما در اين . نداشته است
ان های عمومی فراتر نمی رابطه بسيار ناجيز است و از حدس و گم

  .رود
، "آن طور که ما می خواهيم "  ولی در مورد وضعيت طبقه کارگر ما 

بحث های بی ثمر بسياری در ميان چپ ها ويا کسانی که  خود را مدافع 
طبقه کارگر می دانسته اند، وجود داشته که  خوش بختانه تاثير واهميت 

خوش بختی ديگر .  استچندانی هم در جنبش عملی کارگری ما نداشته
اين است که هر اندازه که جنبش کارگری ما خود پا به ميدان گذاشته و 
می گذارد و سازمان می يابد، اهميت و تاثير منفی اين بحث  ها نيز 

به قول مارکس در جمعبندی خود از انتزناسيونال اول، . کاهش می يابد
لی غير که با تالش مارکس گرايش های گوناگون سوسياليستی و

رابطه معکوسی " کارگری در کنار اتحاديه های کارگری نشسته بودند،
بين رشد جنبش واقعی کارگری و فرقه هايی که می خواستند خود را به 

  ".جای اين جنبش واقعی بنشانند وجود دارد
بحث در مورد گرايش های مختلف در جنبش کارگری از نظر گرايش اما 

 حاال اتحاديه بسازند بايد که کارگران های مختلف چپ ما هم اين بوده
گويا .  ويا شورا؟ بی توجه به اين که خود کارگران در عمل چه می کنند

که با فرمان آن ها است که تشکل های کارگری شکل می گيرند ويا مثال 
ويا اين که، . گرايش های گوناگونی در ميان آن ها به وجود می آورد

لخواه شان تصميم می گيرند که چه اين کارگران هستند که بنا به د
زمانی تشکل انقالبی و يا شورا را سازمان بدهند وچه زمانی تشکل 

درحالی که همه اين ها تابع شرائطی . رفرميستی و مثال اتحاديه ای را
مثال شرائط انقالبی را نمی توان به . است که از اراده ما خارج است

. را از آن نتيجه بگيريموجود آورد که بخواهيم تشکل های انقالبی 
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هرچند برخی برای توجيه نظر خود برای عمل ويا تشکل انقالبی و يا 
رفرميستی ناگزير می شوند شرائط را همواره انقالبی  ويا رفرميستی 

ويا اين که آن ها، برخی از مبارزات واشکال تشکل کارگری را . ببينند
در حالی که . ی می دانندهمواره انقالبی و يا مثال همواره و ذاتا رفرميست

مارکس مبارزه کارگران برای دست مزد و تشکل اتحاديه ای مبارزه 
برای آن را ذاتا انقالبی می داند که در شرائطی بايد برای رفرم مبارزه 
کنند و برخی از اين رفرم ها را در بهبود شرائط کارو زندگی کارگران 

 حال طبقه کارگرو انقالب مفيد تر از اقدامات انقالبی کابه و بالنکی به
 ١٩٠٥يا اين که لنين در گرماگرم انقالب . کارگری می دانسته است

وشکل گيری اولين شوراهای انقالبی به اعضای سوسيال دمکرات 
روسيه هشدار می دهد که از فرصت به دست آمده از شرائط انقالبی 
برای سازماندهی تشکل های اخص کارگری ، يعنی اتحاديه ها ويا 

چرا که اوضاع تشکل های شورائی . نديکاهای کارگری استفاده کنندس
در اين مورد می توان به . را ناپايدار، مبهم و غير قابل تکيه می دانست

قطعنامه های حزب سوسيال دمکرات روسيه در فاصله سال های 
همان طور که شوراهای کارگری آلمان .   مراجعه کرد١٩٠ ٧-١٩٠٥

 در ان  کشوردچار شده و به مشارکت با ١٩١٩بعد از شکست انقالب 
سرمايه داران و همکاری با دولت کشانده شده و هنوز هم با مديريت 
کارخانه ها برای مثال اخراج کارگران برنامه ريزی می کنند ويا 

در ايران که به بازوی سرکوب رژيم تبديل ) اسالمی( شوراهای کارگری
  . شدند

 بتوان در بخش پيشرو ويا آگاهی از  نبايد فراموش کرد که حتی اگر
کارگران گرايش های گوناگونی سياسی ويا ائدئولوژيک پيدا کرد، نمی 

چراکه . شود گرايش در ميان آن ها را با گرايش های کل طبقه يکی گرفت
و بايد .  اين بخش همواره بخش ناچيزی از کارگران را شامل می شوند

 برد، شرائط کار وزندگی آن توجه کرد که آن چه طبقه را به پيش می
هاست و آن چه گروه و پيش روی کارگری وانقالبی را به پيش می برد، 

از نظر مارکس طبقه کارگر به  دليل .  آرمان فکری وانقالبی آن ها است
مجموعه شرائط  کاروزندگی اش انقالبی است و در مبارزات روزمره خود 

 کند، هر چند که توده و برای زنده ماندن به سوی سوسياليسم حرکت می
يا سازمان های طبقاتی کارگری حاال افکار انقالبی نداشته و يا حتی 

که شرط آن از نظر مارکس وفاداری به منافع ( رهبران رزمنده آن ها 
به دولت و نظام سرمايه داری متوهم بوده و يا از ) طبقاتی است

های سياسی و ولی سازمان هايی با گرايش . سوسياليسم طرفداری نکنند
هرچند که ممکن است که ) هر اندازه هم کارگری( ايدئولوژيک  گوناگون 

هم دفاع کنند، از ) چه سوسياليسمی؟(حاال انقالبی بوده واز سوسياليسم 
نظر مارکس سازمان ها ی ها واقعی طبقاتی به شمار نمی آيند وممکن 

ل بود که به همين دلي. است حتی در برابر جنبش کارگری قرار بگيرند
مارکس درآغاز مبارزه سياسی اش از اتحاديه کمونيست ها که رهبران آن 
مثل وايتلينگ و ديگران کارگر بوده واز بنيان گذاران جنبش کمونيستی در 
. آلمان به شمار می رفتند، جدا شد و کمونيسم آن ها را ارتجاعی ناميد

ريت و برابری چرا که کمونيسم آن ها برايده های کلی درمورد رهايی بش
و بر تحقير مبارزات اقتصادی  و  روزمره کارگران و در نتيجه بی ارتباط 

  . به مبارزه خود طبقه استوار بود
به نظرمن، همان طور که در باال اشاره کردم، همواره در ميان کارگران، 
بسته به موقعيت کاروزندگی آن ها و تفاوت های موجود در ميان شان از 

ی، ملی و صنفی وهم چنين آگاهی و آمادگی شان برای نظر مذهبی، قوم
ولی اگر بخواهيم . مبارزه، گرايش های گوناگون را می توان تصور نمود

از گرايش عمومی آن ها از نظر سازماندهی صحبت کنيم، بايد بگويم که 
به قول مارکس اين مجموعه شرائط کاروزندگی آن ها ست که کارگران 

ن برای زنده ماندن که از طريق مبارزه مشترک را، در مبارزه ناگزيرشا
شان برای دست مزدها می گذرد، به ضرورت سازماندهی مبارزات 

اين سازمان ها، حال هر اسمی . روزمره و سازمانی برای آن می کشاند
که روی آن ها بگذاريم و چه ما بخواهيم ويا نخواهيم،  همان طور که 

 جهان ننشان می دهد، چيزی تاريخ جنبش کارگری در تمامی کشورهای
مساله ای که باقی . جز سازمان های اتحاديه ای  نبوده ونمی توانند باشند

می ماند اين است که ما بايد چگونه با اين واقعيت ويا گرايش عمومی 
  کارگری برخورد کنيم؟

ها و سنديکاهای کارگری ايران،  ی صنفِی اتحاديه  اصوٌال در مبارزه: آرش
  کند؟ چه مقدار نقش بازی می»  طبقاتیآگاهی«مسئله 

کارگران در مبارزه  روزمره، اقتصادی ويا اتحاديه ای  :يوسف آبخون 
دست ) اتحاديه ای(خود به قول لنين به آگاهی ترديونيونی ) ويا سنديکائی(

اين آگاهی،  از نظرمارکس سطح پايه ای و ابتدائی آگاهی . می يابند
 جريان همين مبارزه به سطوح باالتری طبقاتی کارگران است وآن ها در

در اين نگاه، آگاهی طبقاتی خارج از . از آگاهی طبقاتی دست می يابند
چرا که به قول دريپر، مارکس اعتقاد دارد که طبقه . طبقه وجود ندارد

کارگردر مبارزات خود، اگر از نتايج آن به عقب کشانده نشود، به سوی 
اما .  را به دست خود رها خواهد کردسوسياليسم حرکت خواهد کرد وخود

کارگران چگونه به آگاهی طبقاتی دست می يابند؟ در جريان مبارزات 
که بسته به شرائط، می تواند اقتصادی، ( روزمره و اتحاديه ای خود

که مارکس آن را مکتب مبارزه برای کمونيسم )  سياسی و انقالبی باشد
  . می نامد

قاتی برای رهايی طبقه کارگر به دست خود اما آيا اين سطح از آگاهی طب
کافی است؟ نه و آن طور که مارکس در مانيفست می گويد اين طبقه بايد 
. تا سطح ملت فرابرويد و همه را رها کند تا اين که بتواند خود را رها کند

ازاين رو به آگاهی و سازمانی فراتر از آگاهی و سازمان طبقاتی اخص 
. اين سازمان، سازمانی فراطبقاتی ويا ملی نيستالبته . خود نياز دارد

همانند ساير سازمان های ) سازمان و يا حزب کمونيست( سازمانی 
  .  کارگری ولی در مبارزات آن ها از منافع آتی اين طبقه دفاع می کند

اين آگاهی، آگاهی طبقاتی سوسياليستی ويا تئوری سوسياليسم کارگری 
به قول لنين بيرون از طبقه وتوسط است که ) ونه هر سوسياليسمی(

گرچه اين تئوری و يا آگاهی . مارکس که کارگرنبوده تئوريزه شده است
می تواند توسط هرکسی وبيرون از طبقه کارگرفراگرفته شود ولی نمی 

يعنی ( تواند بيرون از اين طبقه وبی ارتباط با مبارزات روزمره اين طبقه 
, چرا که اين سوسياليسم. متحقق شودمفهوم و ) عامل تاريخی سوسياليسم

سوسياليسمی است که در ارتباط با ) اولين(يعنی سوسياليسم کارگری، 
جنبش کارگری و در دفاع از مبارزات روزمره واتحاديه ای کارگران وبه 

در حالی که سوسياليسم های . وجود آمد و در پيوند با آن قابل درک است
درباره رهائی کارگران و )  مضحکگاه( قبل از مارکس ايده هايی کلی 

بشريت بودن و نه تنها هيچ ارتباطی بين ايده های سوسياليستی خود و 
نتايج مبارزه طبقاتی و با مبارزات روزمره و اتحاديه ای کارگران برقرار 
نمی کردند، بلکه مبارزات اقتصادی آن ها را به واسطه خواست های 

  . می کردندتحقير !) ذاتا رفرميستی( حقيرروزمره 
در اين سئوال آگاهی طبقاتی " آگاهی طبقاتی"بنابراين، اگر منظور از 

ها و  ی صنفِی اتحاديه سوسياليستی باشد، طبعا می تواند در در مبارزه
سنديکاهای کارگری ايران تاثيری مثبت داشته باشد و درغيراين صورت 

  .می تواند منفی وباز دارنده
داری مذهبی در ايران را با  اسِی سرمايه ارتباط ساختار قدرت سي: آرش
  کنيد؟ های مبارزاتی طبقه کارگر، چگونه ارزيابی می روش

ارس  :يوسف آبخون  قدرت سياسی سرمايه داری مذهبی در ايران  اخت
بی ترديد شرائط را برای مبارزه کارگران به مراتب دشوارتر و پيچيده تر 

رزه با رژيم ها ی دشواری ها وپيچيده گی های که در مبا.  کرد
رژيم . توتاليتروبه ويژه مذهبی وبه همين دليل بی رحم و خشن وجود دارد

هايی که اول بسم اله شان با برسميت نشناختن طبقه و مبارزه طبقاتی و 
از اين رو مبارزات کارگری در . ذوب آن ها در امتی واحد شروع می شود

رت سياسی مذهبی در هر سطحی مقابله با ارزش ها نظام و درساختار قد
از اين .ايران مقابله با خدا واعتقادات مذهبی و در نتيجه کفر تلقی می شود

ولی از جانب . رو مبارزه کارگران در هر سطحی خصلتی سياسی می يابد
ديگراز ان جا که اين رژيم ها معموال ناجی ملت ويا امت خود می نامند در 

  .  برابر مطالبات اقتصادی ضربه پذيرند
 به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسی حاکم بر ايران، :  رشآ

تواند به تشکل يابی کارگران و  مبارزه برای افزايش دستمزد می
  های اجتماعی ديگر کمک کند؟ يا مبارزه برای حق تشکل؟ جنبش

به نظر من در همه جهان سرمايه داری، اين مبارزه  :يوسف آبخون 
کارگران را همان طور که مارکس می مشترک برای دست مزد است که 

گويد علی رغم تفاوت ها و اختالفات موجود در ميان شان به مبارزه متحد 
کارگران درپی همين مبارزه است که درمی يابند که . و متشکل می کشاند

اهميت مبارزه برای سازمان، همان طور که در مانيفست آمده، از اهميت 
چرا که بدون آن مبارزه برای تامين . مبارزه برای دست مزد بيش تر است
از جانب ديگر اهميت سازمان . دست مزدهای شان ممکن نيست

وسازماندهی برای کارگران، همان طور که در باال اشاره کردم از شرائط 
کار و توليد شان در نظام سرمايه داری روشن می شود وآن ها را به قول 

ت استثمار و ستم تاريخ مارکس به اولين طبقه ای در ميان طبقات تح
از اين رو به . تبديل می کند که قادر به رهايی از ستم واستثمار می کند

نظر من مبارزه برای دست مزد و مبارزه برای حق تشکل کارگری 
  . ارتباطی متقابل با همديگر دارند ونمی شود آن ها را از هم جدا نمود

 يا زنده ماندن خود با اين حال، کارگران در مبارزه برای حق زندگی و
ناگزير به مبارزه برای حق تشکل، که به هر حال جزو حقوق دمکراتيک 
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و اجتماعی محسوب می شود، به مبارزه سياسی در برابر دولت کشانده 
به اين ترتيب است که تاريخ  و سرنوشت مبارزه برای حقوق . می شوند

ارگری گره دمکراتيک واجتماعی با تاريخ و سزنوشت مبارزات  وجنبش ک
اولين جنبش عمومی کارگری جهان، يعنی جنبش جارتيستی . می خورد 

در انگليس، در واقع جنبشی سياسی برای حقوق مردم زحمتکش بود که 
تا آنزمان در هيچ جای جهان جزو انسان ويا شهروند دارای حق محسوب 

در دو دهه بعد از اين جنبش بود که مبارزه برای حق تشکل . نمی شدند
رگری در انگليس به مبارزه برای حق رای برای مردم دامن زد و با به کا

رسميت شناختن حق رای برای  اولين بار در کشوری در جهان و هنوز 
به قول آن هابس باووم هنوز برای  فقط يک ( تنها برای بخشی از مردم 

 -اولين اتحاديه سراسری کارگری انگليس) ١٨٧٦هشتم مردم در سال 
مبارزه برای همين رفرم ها و حقوق دمکراتيک . به وجود آمد -سی-يو-تی

بود که به نظر مارکس، که در آن نقش فعال و تعيين کننده ای با تنظيم 
مطالبات و حقوق دمکراتيک کارگران داشت،  به حال جنبش کارگری مفيد 

  . تر از اقدامات انقالبی کابه وبالنکی می آمد
تشکل و دمکراتيک خود تنها نيستند ويا کارگران اما در مبارزه برای حق 

از اين . به تنهايی و با تکيه برنيروی خود قادر به تامين آن نخواهند بود
رو آن ها برای بر هم زدن تعادلی که به هر حال در نظام سرمايه داری به 
ضرر آن ها عمل می کند  و به ويژه در شرائطی که اين  تعادل هر چه 

 هم خورده است، ناگزير به تکيه به نيروها بيش تر به ضرر آن ها به
به نظر من سنگ بنای اين جنبش را، . وجنبش ها اجتماعی ديگر هستند

به ويژه در شرائط سياسی حاکم برايران، مبارزه برای حق تشکل تشکيل 
  . می دهد
در کشوری که کارکنان واحدهای اقتصادی کوچک بخش اعظم  :  آرش

 و غالبًا از شمول قانون کار خارج هستند ، نيروی کار را تشکيل می دهند
مبارزه برای افزايش دستمزد و ايجاد تشکل های کارگری مستقل ، از چه 

  راه هايی بايد پيش برود؟
همان طور که در مانع ساختاری طبقه کارگر ايران اشاره  :يوسف آبخون 

کردم، طبقه کارگرو جنبش کارگری ايران بدون ميليون ها کارگری که 
هزاران کارگاه توليدی وخدماتی کار می کنند و از ابتدايی ترين حقوق در

اين کارگران با يد متشکل شوند . کارگری برخوردار نيستند، معنايی ندارد
ولی متشکل شدن آن با جنبشی عمومی وسراسری از کارگران بخش های 
مختلف از صنايع بزرگ و بخش های صنعتی گرفته تا بخش ها خدماتی و 

ی مثل معلمان، پرستاران و هم چنين کارکران کارگاههای توليدی و آموزش
به نظر من، با توجه به اين که رژيم اسالمی . خدماتی امکان پذير است

سرمايه داران امکان زندگی شرافتمندانه انسانی را از اکثزيت مردم گرفته 
و تامين ابتدايی ترين خواست هم به تحوالت اساسی در اقتصاد و سياست 
جامعه مشروط شده، جنبش عمومی برای برخورداری از حق زندگی و 
  .زنده ماندن و در برابر سياست های رژيم اسالمی می تواند به پيش برود

آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشکل های مستقل کارگری  :  آرش
  می تواند معنايی داشته باشد؟

ست مزد بلکه هر قانون به نظرمن نه تنها تعيين حداقل د :يوسف آبخون 
فقدان . ديگری بدون تشکل های مستقل کارگری ضمانت اجرايی ندارند

تشکل های کارگری بود که رژيم را قادر ساخت تا قانون کاررا عمال برای 
اکثريت کارگران بی معنا سازد وبا قانون قراردادهای موقت، قانون جنگل 

  .را برروابط کارگری حاکم کند
اجع به بحثی که ميان عده ای از فعاالن کارگری در باره نظرتان ر  : آرش

) يا کار مزدی( رابطه اتحاديه های کارگری و مبارزه عليه سرمايه داری 
      مطرح است ، چيست؟

 بگويم که بحثی که عده ای از چپ های ما در انکار  بايد:يوسف آبخون 
 نادر در سطح اهميت اتحاديه های کارگری براه انداخته اند جزو بحث های

در واقع، کم تر جائی در جنبش های چپ جهان . جنبش چپ جهانی است
را می توان يافت که اهميت اتحاديه های کارگری را برای جنبش 

را با اين آسودگی خيال انکار ) و همين طور دمکراتيک ( سوسياليستی 
 چرا که اگر کم تر آشنايی با سوسياليسم مارکسی و يا سوسياليسم. کنند

کارگری داشته باشند درخواهند يافت که اين سوسياليسم درارتباط  
ودرپيوند با اتحاديه های کارگری و در برابر سوسياليسم های ديگر شکل 
گرفته است وهيچ چهره برجسته مارکسيستی را، از مارکس و لنين و 
روزالوکزامبورک و تاکنون را نمی توان يافت که اهميت اتحاديه های 

چرا که . حتی ضرورت فعاليت در اتحاديه های زرد را انکار کندکارگری و 
شعار اصلی اين سوسياليسم، از زمانی که  مارکس با ورود به اجالس اول 
انتر ناسيونال با صدای بلند در بيانيه افتتاحيه آن اعالم نمود اين بوده که 

و " رهائی طبقه کارگر تنها به دست طبقه کارگر امکان پپذير است "
سير اين رهايی از طريق سازمان های واقعی طبقاتی که خود کارگران م

سازمان می دهند و نه واحزاب و سازمان هايی که به نام آن ها ساخته 
) ونه فقط فعاالن و يا پيش روان( وجائی که اين طبقه . می شود، می گذرد

می تواند حضورداشته ومبارزه برای رهائی خود را بيآموزد، مبارزات 
مره شان برای زنده ماندن که همان مبارزه برای دست مزد های شان روز

تشکل . است و تشکل مبارزه برای آن که همان اتحاديه های کارگری است
که می تواند ( به اصطالح انقالبی مبارزه برای الغای نظام کارمزدی 

که برخی آن را در برابر اتحاديه های کارگری قرار ) ارتجاعی هم باشد
 نمی تواند طبقه را در خود جای داده و در نتيجه چيزی و از جمله ميدهند

چرا که طبقه و نه فقط . ضزورت الغای نظام کارمزدی را به آن ها بياموزد
پيش روان و بخش آگاه آن، تا زمانی که شرائط برای اين مبارزه فراهم 

ل به همين دليل تا آن زمان تشک. نشود نمی تواند به ضرورت آن آگاه شود
مبارزه برای کارمزدی، چنان چه به آرمان خود وفا دار بماند، از ميان 

شايد الزم به اشاره به اين تاکيد دائمی  مارکس . طبقه منزوی خواهد شد
نباشد  طبقه از طريق پند واندرزو کتاب آگاه نمی شود بلکه در مبارزه 

که چرا که مبارزه طبقاتی کالس درس نيست . روزمره اش آگاه می شود
. طبقه در آن آگاهی برای الغای نظام کارمزدی را از آموزگاران فرا بگيرد

بايد اهميت اين نکته را در يافت که اتحاديه های کارگری به وجود آورده 
نمی شوند بلکه آن ها در جريان مبارزات روزمره کارگری به وجود می 

کارگری می به همين دليل است که آن ها را تشکل های خود انگيخته . آيند
به قول لنين آگاهی ( هرچند که درجه ای از آگاهی در ميان کارگران . نامند

ترديونيونی که به طور خود انگيخته در مبارزات روزمره کارگری به 
آگاهی سوسياليستی . برای سازماندهی آن ها ضروری است) وجود می آيد

 طبقاتی در ميان طبقه تنها می تواند با تکيه بر اين سطح از آگاهی
و از ) که سطح پايه ای و ابتدائی آگاهی طبقاتی کارگران است ( کارگران 

طريق ارتباط  و پيوند با اتحاديه های کارگری در ميان توده کارگران 
در واقع اتحاديه های کارگری، پايه توده ای و طبقاتی . گسترش يابد

 احزاب و .واقعی جنبش، انقالب و برپايی سوسياليسم را تشکيل می دهند
سازمان های حتی سوسياليست از نظر مارکس سازمان طبقاتی واقعی 

چرا که پايه کارگری ندارند و يا نمتوانند . کارگری به شمار نمی روند
ويا . داشته باشند مگر آن که در اتحاديه های کارگری نفوذ داشته باشند

نين در ل. آن که سوسياليسم شان ارتباطی با اتحاديه های کارگری ندارد
پاسخ به اين سئوال که ديکتاتوری پرولتاريا چگونه توده ای می شود؟  

يعنی حتی زمانی که .  پاسخ می دهد از طريق اتحاديه های کارگری
قراراست که نظام کارمزدی الغا شود، بازهم ضرورت اتحاديه های 

  . کارگری به عنوان تشکل توده ای و پايدار کارگری از بين نمی رود
ه های  کارگری تشکل ها ی ائديولوژيک نيستند که شرط ورود به اتحادي

حتی در اتحاديه هايی که . آن ها آگاهی داشتن به ائديولوژی خاصی باشد
از ايدئولوژی معينی و مثال سوسيال دمکراتيک و يا مذهبی پيروی می 

شرط ورود به اتحاديه های کارگری کارگربودن است، از اين رو هر . کنند
ولی شرط ورود به تشکل الغای . می تواند به آن راه يابدکارگری 

کارمزدی، داشتن آگاهی و يا پذيرش شرط الغای نظام کارمزدی است و 
  .بنابراين هر نمی تواند به آن وارد شود

 را   رابطه فعاالن چِپ داخل و خارج کشور و جنبش کارگری ايران:  آرش
  در حال حاضر، چگونه ارزيابی می کنيد؟

واقعيت اين است که چپ ما در مجموع خود با توجه به  : آبخون يوسف
مختصاتی که در پنجاه سال اخير داشته ازارتباط فعال و سازنده با جنبش 
کارگری ناتوان بوده است و به قول معروف بيش تر بار خاطر جنبش 

اين چپ، گرچه خود را مارکسيست می . کارگری بوده است تا يارشاطرآن
ز همان ابتدای موجوديتش کارخود را برانکاراهميت حرکت دانست، ولی ا

و با قرار ) شايد کارگری و سوسياليستی( برا ی انقالب ) کارگر( طبقه 
درست با اين نگاه سوسياليست . دادن حرکت خود به جای طبقه قرار داد

ويا به خواست ( های قبل ازمارکس که از آن جا که طبقه حرکت نمی کند 
سازمان انقالبيون ( موتور کوچک ) خود مشغول استحقير اقتصادی 

را به حرکت در آورده ) طبقه و تود ه ها را(بايد موتور بزرگ ) حرفه ای
  . وبه انقالب بکشاند

. قصد من در اين جا وارد شدن به اين بحث درباره اوضاع چپ ما  نيست
ن ولی می خواهم به اين نکته اشاره کنم که چپ ما درگرايش های گوناگو

در نتيجه گويا سرنوشت . آن، هنوز خود را از اين ديد رها نکرده است 
اش اين است که يا از اين طرف بام به راست سقوط کند و يا ازآن طرف 
به چپ و باالخره هم نتواند ارتباط و تعادل خود را در ارتباط با جنبش 

  . کارگری به دست بياورد
که چپ ما انزوای ( ن حرفه ای اما مايلم درباره رابطه سازمان انقالبيو

باشکوه خود از جنبش اتحاديه ای، که آن را ذاتا ربرميستی می داند، با 
با جبنش کارگری  به اين تاکيد لنين به عنوان ) آن توجيه می کند
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تئوريسين سازمان انقالبيون حرفه ای  اشاره کنم که در ارزيابی از فعاليت 
شت که اين سازمان ها در صورت اين سازمان ها در روسيه آن زمان نو

عدم تکيه بر اتحاديه های کارگری، که طبقه را به حرکت در می آورند، 
اين تاکيد لنين درباره ضرورت ارتباط و . اسباب بازی بيش نمی بودند

فعاليت دراتحاديه های کارگری که بارها در قطعنامه های سوسيال 
و در ( نقالب روسيه دمکرات های روسيه از آغاز تا سال ها بعداز ا

بيماری کودکی چپ روی که لنين در آن با عصبانيت عنوان بخشی از 
نوشته را با اين سئوال آغاز می کند که آيا بايد در اتحاديه های زرد 

تکرارشده، به طور جيرت انگيزی مورد بی توجهی سازمان ) شرکت کرد
اال اشاره های انقالبيون چپ ما قرار گرفته است و همان طور که در ب

کردم به طور شاخصی آن ها را درانکار ضرورت واهميت اتحاديه های 
در . کارگری برای جنبش سوسياليستی از چپ جهانی متمايز کرده است

حالی که اين تاکيد لنين به قول دريپر در تداوم فعاليت برهمان پايه ای 
اليت قرار داشته  که بنيان سوسياليسم مارکسی و يا کارگری و اساس فع

مارکس از آغاز تا پايان مبارزه سياسی اش را تا دوره انتر ناسيونال وبعد 
من در باال به ارزيابی مارکس از فعاليت .  از آن را تشکيل می داده است

انترناسيونال اول  وداليل تالشی آن از نظر وی اشاره کردم که نوشته بود 
ستند خود را به که چيزی نبود جز تالش نافرجام سکت هائی که می خوا

ولی در اين جا اشاره به . جای سازمان های واقعی طبقه کارگر بنشانند
طرفدارن ( سرنوشت يکی از انقالبی ترين اين سازمان ها ی انقالبيون 

را که با توطئه های خود موجبات تالشی انترناسيونال اول را )   باکونين
س که به اتحاديه های فراهم آوردند، مفيد می دانم که در انتقاد به مارک

که از نظر او سازمان های واقعی طبقه کارگر محسوب می ( کارگری 
انترناسيونال " تکيه کرده بود، انترناسيونال ديگری را به نام) شدند

اين انترناسيونال که ابتدا . را سازمان دادند" انقالبی الغای نظام کارمزدی
اسيونال اول سازماندهی شده به طور توطئه گرانه و مخفيانه در کنار انترن

بود تا چهار بعداز تالشی انترناسيونال اول هم به کار خود ادامه داده و 
اين گرايش به هر حال به . کنگره های خود را هم به همين نام برگزارکرد

قول هابس باووم با موجی که انترناسيونال اول باالخره در براه انداختن 
ولی جالب . رپا کرد در تاريخ محو شداتحاديه های کارگری در اروپا ب

است که طرف داران اين گرايش که هنوز هم وجود دارند، در کنگره ای 
چهار سال پيش در افريقای جنوبی برگزار کردند، قطعنامه ای در ضرورت 

به ويژه با تاکيد در اتحاديه های زرد ( فعاليت در اتحاديه های کارگری 
  .  صادر کردند) کارگری
ترتيب به اعتقاد من چپ ما تا زمانی که نتواند تکليف خود را چه به اين 

در داخل و چه در خارج با اين واقعيت حتی در حد آنارشيست های ياد 
شده روشن کند، اگرضرری به جنبش کارگری نرساند مفيدی هم واقع 

البته ازآن جا که چپ داخل مستقيما با رشد جنبش کارگری و . نخواهند شد
 در کشور ما در تماس است اميد هايی را در دفاع از اين اتحاديه ای

ولی کارچپ ما درخارج که درست در کوران . جنبش به وجود آورده اند
مبارزه کارگران برای سازماندهی اتحاديه ها و سنديکا های کارگری 

مارکس درباره ضرورت واهميت اتحاديه های ! درباره انتقاد و يا انکار
  . لمفرسائی می کند واقعا تامل برانگيز استکارگری تبليغات و ق

 رابطه جنبش کارگری با جنبش های اجتماعی ديگر را چگونه  : آرش
  ارزيابی می کنيد؟ و چه پيشنهاداتی برای تقويت روابط آنها داريد؟

همان طور که در باال اشاره کردم جنبش کارگری بدون  :يوسف آبخون 
. می تواند مطالبات خود را تامين کندارتباط با جنبش های اجتماعی ديگر ن

به ويژه در شرائط هم تحوالت ساختاری ناشی از تحوالت ساختاری در 
نظام توليدی سرمايه داری وهمين طور سياست ها و برنامه های 
نئوليبرالی به طور کلی و پيش برد اين سياست ها  تحت حاکميت رژيم 

  وويرانی اقتصاد و اسالمی سرمايه داری وسازماندهی اقتصاد انگلی
توليد در کشورما وتاراج و چپاول ثروت های ملی از جانب سران اين 
رژيم وسرکوب وحشيانه برای اين تاراج گری که از هر نظر تعادل را به 

در حال حاضر، شاهد تجارب ارزنده . ضرر جنبش کارگری برهم زده است
  .ای در اين مورد در امريکای التين هستيم

های کارگری  استقالِل جنبش و تشکل«ی  ما از مقوله درک ش:  آرش
داری چيست؟ و به نظر شما  از دولت، احزاب و نهادهای سرمايه» ايران

تواند  جنبش کارگری ايران تا کجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاری می
  المللی حساب کند؟ های بين روی حمايت

ا بايد از دولت و به نظر من تشکل های کارگری به تنه :يوسف آبخون 
احزاب ونهادهای سرمايه داری بلکه هر دولت و حزب نهادی مستقل 

در مورد حمايت های بين المللی تا جايی که استقالل آن ها از ميان . باشند
  .نرود و در هر مورد به بررسی مشخص نياز است

  سايِت آرشيِو آرشبرگرفته از 

   لوچستانلوچستانلوچستانببب   پشت پرده انفجارپشت پرده انفجارپشت پرده انفجار
در داخل حکومت، مهمترين بحث داغ امنيتی روز، فرار 

سايت مخفی غنی سازی قم با  سازماندهی شده فرمانده نظامی
است که بهمراه کليه اسناد و نام مستعار شهرام اميری 

افشای فقط بخشی از . به غرب پناهنده شده است مدارک
سبب شد تا  اطالعات وی در ژنو توسط هيأت آمريکائی،

  .دحکومت بطور تاکتيکی وادار به عقب نشينی فاحشی گرد
  . مالحظه نمائيد سايت خبری را کارگرخبر را ميتوانيد درمشروح 

.............................................  
  توافقات جمهوری اسالمی و پاکستان

 نسيستا و  مورد مرزهای بلوچستان در
مدير کل حمل و نقل و پايانه هاي سيستان و بلوچستان اعالم 

از اين پس تردد مسافران و زائران پاکستاني از : کرد
مرزهاي استان و رفت و آمد آنان به ساير نقاط کشور 

  دساماندهي مي شو
.................................................  

 لمپ آموزشگاه خيريه آنكور به جرم درويشيپ
دليل آموزشگاه علمي خيريه دخترانه وحدت در شهرستان آرج به 

آذر فريزي ، مؤسس آن، به سلسله دراويش نعمت  وابستگي خانم
تصوف اسالمي ، به  اللهي گنابادي و پيروي از مكتب عرفان و

دستور دادستاني آرج ، برخالف موازين شرعي و قانوني روز شنبه 
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای . مهرماه پلمپ شد  ١٨

 به اداره کل ١٣٨٨ادماه خرد ١٨استان تهران در نامه مورخ 
مفاد  ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع ، که

آن به صورت شفاهی به خانم فريزی ابالغ شده ، صريحًا فعاليت 
دليل انتساب موسس آن به دراويش نعمت اللهی  آموزشگاه را به

می داند و خواستار  گنابادی ، برخالف مصالح منطقه و سازمان
 ١٣٨٨مهر  22  .  آن می شودانحالل

……………………………………  
  

  

 *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

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/ 
  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 
 ميشوند، الزامامشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد  : توجه 

 بيانگر
  . مواضع سازمان نيستند
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  حبيب اهللا عسگراوالدی
  : چه ميگويد   نظامعضو مجمع تشخيص مصلحت 

انتخابات پرشرکت کننده ترين باشد، و :رهبری دو چيز ميخواست
تنها راه اين است که  / رئيس جمهور باالترين رای را داشته باشد

 . با واليت فقيه هم آهنگی پيدا کنند..] موسوی و[اين افراد
موسوي، آروبى :دبير آل جبهه پيروان خط امام و رهبرى تاآيد آرد: ايلنا
  .گر نيستند  خاتمى فتنهو

اهللا عسگراوالدى در نشست خبرى عصر  به گزارش خبرنگار ايلنا حبيب
گفت با  امروز آه در دفتر جامعه اسالمى مهندسين برگزار شد، سخن مي

بيان تسليت به مناسبت شهادت فرماندهان سپاه در حادثه تروريستى صبح 
امام و رهبرى با اصحاب امروز با تاآيد بر اينكه ما در جبهه پيروان خط 

به عنوان يك خادم : رسانه معاشرت صميمانه داشته و داريم اظهار داشت
آنم آه تجربه من در انتخابات حتى به قبل از انقالب  نظام و امت عرض مي

گردد و حتى در دو دوره از انتخابات رياست جمهورى نيز به عنوان  بازمي
يى و ديگرى در دور دوم آه نامزد حضور داشتم يكى در آنار شهيد رجا

 انتخابات مجلس نيز ٦مقام معظم رهبرى نيز شرآت آردند و حداقل در 
نامزد بودم ولى شرايط انتخابات دور دهم رياست جمهورى را داراى 

  . دانم هايى مي ويژگي
وى به بيان روند برگزارى انتخابات دور دهم رياست جمهورى پرداخت و 

د ما در جبهه پيروان چند استنباط از آهنگ وقتى انتخابات شروع ش: گفت
خواهند انتخابات  يكى اين بود آه رهبرى مي. واليت و رهبرى داشتيم

هاى اخير باشد دوم اينكه ايشان  ترين انتخابات سال آننده پرشرآت
جمهور دوره دهم باالترين راى را داشته باشد و بعد از  خواهند رئيس مي

د بيايد تا شرآت مردم بتواند پشتيبانى براى انتخابات نيز انسجام ملى پدي
از سوى ديگر استنباط ما از سخنان رهبرى اين بود آه ايشان . نظام باشد

هاى پيش از آن توقع داشتند  دولت دهم را مقتدرتر از دولت نهم و دولت
  . آه ما بر اساس اين باورها از انتخابات استقبال آرديم

احزاب عضو جبهه پيروان و شوراى وى با بيان اينكه در اين راستا 
در اولين استنباط از : ريزى آردند گفت مرآزى براى انتخابات برنامه

بينى حضور  يعنى مردم با شرآتى غيرقابل پيش. فرمايشات آقا موفق شديم
هاى جهان را شكستند و در دومين  پيدا آردند و شايد رآورد انتخابات

جمهور دوره دهم باالترين  ه رئيساستنباط هم توفيق داشتيم و اين بود آ
  . راى را آسب آرد

عضو ارشد حزب موتلفه اسالمى با بيان اينكه سومين و چهارمين استنباط 
خواستيم بعد  ما مي: ما از سخنان رهبرى با شيطنت دشمن مواجه شد گفت

. تر از گذشته باشيم اما دشمن آن را هدف قرار داد از انتخابات منسجم
تيم دولت دهم مقتدرتر از دولت نهم جلوه آند آه دشمن خواس همچنين مي

  . نيز آن را مورد شيطنت قرار داد
اى دارد، ادامه  عسگراوالدى با بيان اينكه هر انتخابات پيروزى و بازنده

دشمن با شعار تقلب در انتخابات سعى آرد برخى نامزدها را به طرفى : داد
هاى  كيه آند، با شيطنتببرد آه بر روى مسئله تقلب در انتخابات ت

گوناگون و با ابزار تبليغاتى جهانى و داخلى تالش آرد آه ذهن نامزدها و 
در صورتى . طرفداران آنها را به جايى هدايت آند آه حتما تقلب شده است

آه در نظام ما و بر اساس قوانين بررسى صحت انتخابات مسيرهاى 
آنند اولين  ى تقلب ميمشخصى دارد و وقتى نامزدى يا طرفدارانش ادعا

مرجعى آه بايد به آن پاسخ دهد وزارت آشور است آه اين نهاد نيز به 
  . انحاء مختلف سالمت انتخابات را تائيد آرد

دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى با بيان اينكه دومين مرجعى آه 
در شوراى : آند، نهاد نظارتى است، گفت سالمت انتخابات راتضمين مي

 فقيه آب ديده و زندان چشيده قبل از انقالب و مورد اعتماد ٦ان آهنگهب
ها بررسى شد و   حقوقدان حضور دارند، شكايت٦امام و رهبرى به همراه 

  . سالمت انتخابات را تائيد آردند
عسگراوالدى با بيان اينكه پس از اين مرحله طبق قانون از سوى مقام 

قبل از تنفيذ حكم : ام گرفت گفتجمهور انج معظم رهبرى تنفيذ حكم رئيس
حتى رهبرى دستور دادند آه پنج روز به زمان بررسى شكايات اضافه 
شود آه در همان زمان من به همراه چهار نفر ديگر خدمت آقاى موسوى 
رسيديم و گفتيم شما شكايات خود را به شوراى نگهبان بفرستيد و پنج 

د نيز شكايات را بررسى ان الطرفين مشخص شده نفرى آه به عنوان مرضي
آقاى موسوى اين را پذيرفتند اما متاسفانه برخى طرفداران ذهن . آنند

 ايشان صادر شد و ١٠ايشان را تغيير دادند و پس از آن اعالميه شماره 
  . عمال آن جلسه ما آان لم يكن گرديد

عسگراوالدى با تاآيد بر اينكه بر اساس قانون اساسى وقتى حكم 
هاى تخلف و  شود قاعدتا شائبه ز سوى رهبرى تنفيذ ميجمهور ا رئيس

جمهور در محضر قرآن  پس از تنفيذ حكم، رئيس: رود گفت تقلب از بين مي
آند و اين نيز مرحله ديگرى  و در حضور رئيس قوه قضائيه سوگند ياد مي

  .الخطاب بودن نتيجه انتخابات است از فصل
ولت دهم به مجلس و مرحله بعدى معرفى وزراى د: وى ادامه داد

مجلس آه در راس امور است پذيرفت آه رئيس . گيرى براى آنها بود راي
 به اتفاق نيز بر اساس  جمهور است و اآثريت قريب دولت دهم، رئيس

اى  قانون اساسى و قوانين به وزرا راى دادند آه اين نيز هيچ شك و شبهه
 و قانون اساسى را مگر آسى آه خارج از نظام باشد. گذارد را باقى نمي

  . قبول نداشته باشد
اى را آغاز آرد و بر  دبير آل جبهه پيروان با بيان اين انتقاد آه دشمن فتنه

گويد در انتخابات  اساس آن آروبى آه آمتر از يك درصد راى داشت مي
آيا واقعا براى آسى آه آمتر از يك درصد راى : تقلب شده است گفت

بحث .  درصد راى داشته است٥٠ييم باالى آورده است جايى است آه بگو
  . توانست بازدهى داشته باشد تقلب براى آقاى آروبى نمي

هاى مختلف اثبات شده بود  براى آقاى موسوى نيز از جنبه: وى ادامه داد
شود جايى براى تقلب باقى  جمهورى تنفيذ و تحليف مي آه وقتى رئيس

ك آردند آه روى موضع خود ماند اما اطرافيان آنها ايشان را تحري نمي
  . بايستند

عسگراوالدى با بيان اينكه بنده وزير بازرگانى آقاى موسوى بودم امروز 
معتقديم ما بايد در درون نظام مشكالت : نيز براى ايشان احترام قائلم گفت

ها  طلب  خود را حل آنيم چرا آه در بيرون نظام با تحريك دشمنان و سلطنت
ارى شده است و امروز همه چيز با من يا هيچ چيز گذ براى فتنه سرمايه

معنا ندارد و من در همان زمان انتخابات نيز عرض آردم چهار نامزد 
اند و همراه  آسانى هستند آه در نظام و انقالب خدمات فراوانى داشته

  . مردم بودند
اى آه از سوى  عسگراوالدى در پاسخ به سئوالى در خصوص آميته

رفت از شرايط فعلى آشور   نظام براى برونمجمع تشخيص مصلحت
تعدادى از اعضاى مجمع به اين فكر افتاديم آه : است،گفت تشكيل شده

خدمت آقاى هاشمى رفسنجانى برسيم و از ايشان بخواهيم در رابطه با 
موضوعاتى با صراحت بيشتر اعالم نظر آنند آه ايشان در اين جلسه 

برى آلترناتيوى ندارد و موضوعاتى آه گفتند آه همه ما بايد بدانيم آه ره
توانند حل  پس از انتخابات پيش آمده است را تنها مقام معظم رهبرى مي

  . آنند
اى براى حل  وى با بيان اينكه آقاى هاشمى خطاب به ما گفتند آه اگر ايده
بر اين اساس : مسائل پس از انتخابات داريد طرح خود را ارائه دهيد،گفت

شان ارائه آرديم و ايشان نيز در مورد مسئله واليت و طرحى را خدمت اي
بخشى حول محور واليت تاآيد داشتند و طرح تقديمى ما خدمت  وحدت

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر به اين شد آه گزارش اين طرح 
ها و ارشادهاى  را نيز خدمت رهبرى بدهيم و امروز نيز منتظر هدايت

  . ايشان هستيم
بر اينكه حرف آقاى هاشمى اين بود آه من دولت را مشروع وى با تاآيد 

ها بود آه  اين سخن ايشان برخالف سخن خيلي: دانم، ادامه داد مي
شناختند ولى ايشان رسما اعالم آردند  مشروعيت دولت را به رسميت نمي

  . آنند جمهور و دولت را تائيد مي آه رئيس
ن ارتباط در پاسخ به سئوال دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى در اي

خبرنگار ايلنا آه خواستار ارائه جزئيات طرح موسوم به طرح دلسوزان 
از  :نظام آه براى خروج از وضعيت فعلى آشور ارائه داده شده است،گفت

اينكه جزئيات را عرض آنم معذورم ،زيرا برخى چيزها را قبل از اينكه 
د اسرار خود را وقتى آه شنوند و ما نباي دوستان بشنوند دشمنان مي

  . دشمنان گوش شنوايى بيشتر از دوستان دارند، انعكاس دهيم
وحدت ما حول محور واليت حاصل است و اگر : عسگراوالدى تاآيد آرد

شود به آنها گفت آه  دارند نمي آسانى خود را از آهنگ نظام آنار نگه مي
  . بيايند و همگام با آهنگ نظام شوند

يدار اخير خاتمى و موسوى آه در آن مطرح شده بود ما وى با اشاره به د
من : حتى در صورتى آه منزوى شويم به انزوا نيز نخواهيم رفت، گفت

سئوالى از اين دوستان دارم چه آسى شما را در انزوا قرار داده است ، 
خواهيد با واليت هيچ  نظام ما قانون اساسى و واليت دارد،شما نمي

. و اگر با واليت ارتباط نداريد خارج از نظام هستيدارتباطى داشته باشيد 
  . ها وحدت داشت طلب شود با خارج از نظام و سلطنت مگر مي

نمى توان با آسانى : دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى تصريح آرد
چرا آه جاى . اند هاى در آشور شده انسجام ملى داشت آه سبب آسيب
زند و   واليت حرف آخر را در نظام ما ميآشتى با اين افراد نيست و محور
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اند و انزواى ارادى را  اگر غير از اين باشد آنها خود را منزوى آرده
  . توان تغيير داد در غير اين صورت جا براى آنها است نمي

اين جمع در روز : عسگراوالدى با اشاره به راهپيمايى روز قدس نيز گفت
 و شعارهاى خود را دادند در قدس حاضر نشدند به نماز جمعه بيايند

صورتى آه شعار عمومى مردم در روز قدس از امام شروع شده است و 
آنان با آسانى آه روى آشتى با نظام و واليت  بايد تاآيد آنم وحدت و آشتي

  . ندارند، عبث است
ما به دنبال حذف نيستيم، اما اگر آسى بخواهد خود را : وى تاآيد آرد

يم جلوى آن را بگيريم امام فرمودند آه هر دو جناح توان حذف آند،ما نمي
بايد در آشور آار آنند اما آار آردن به اين معنا نيست آه مثال رهبرى 

  . بگويد آه در انتخابات تقلب نشده و آنها بگويند آه تقلب شده است
اهللا عسگراوالدى در ادامه نشست خبرى خود در پاسخ به سئوالى  حبيب 

ا در آابينه مهندس موسوى با بهزاد نبوى همكار در خصوص اينكه شم
  ايد؟  بوديد،آيا براى آزادى وى از زندان آارى آرده

بعد از پايان دولت مهندس موسوى من سه بار بهزاد نبوى را ديدم : گفت
آه يك بار در مكه بود و بار ديگر در شرايطى بود آه ايشان در مجلس 

 وى داشتم گفتم شما در متن ششم تحصن آرده بودند، در ديدارى آه با
آنند آن  ايد آه مطبوعات داخلى جرات نمي استعفاى خود مطلبى را نوشته

آنم آه نظام آنقدر محكم  را منتشر آند و اين آار نادرست است من تاآيد مي
است آه استعفاى شما در آن اثرى ندارد،غير از اينكه شما دو سه لگد به 

آنم متن استعفاى خود  ه من گفت سعى ميزنيد آه ايشان ب نظام پابرجا مي
  . تر آنم را نرم

دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى با بيان اينكه بر سر مسائلى آه در 
چند ماه : خانه احزاب پيش آمده بود با بهزاد نبوى همكارى داشتم،گفت

براى . قبل از انتخابات آقاى نبوى سخنرانى براندازانه بسيار تندى داشت
  . روى راه مناسب تو نيست، اما رفت  پيغام دادم آه اين راهى آه ميايشان

 من با مهندس بازرگان نيز زندانى و همكار بوديم و حتى با  :وى ادامه داد
بسيارى از آسانى آه بعدا منافق شدند همكارى داشتم، ولى وقتى آسى در 

  . توانيم آن را برگردانيم ايستد نمي مقابل نظام و امت مي
اوالدى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه آيا طرح شما براى عسگر

تواند منجر به جلوگيرى از محاآمه سران اغتشاشات اخير  وحدت ملى مي
آننده  مدارآى آه از افراد متهم به دست آمده است آامال اثبات: شود،گفت

هاى جديدى آه از سوى مهندس موسوى پخش  جرم آنهاست و اعالميه
آنم  ئيدآننده آنها است و من دوستانه و صميمانه عرض ميشود نيز تا مي

اگر دوست داريد آرامش مردم و حيات اجتماعى آنها آرام بگيرد يقينا نظام 
اينگونه نيست آه بگذارد به شما جفا شود،اما اينكه به بهانه مالقات با 

  . ايد هاى گذشته را تكرار آنيد، يعنى نظام را متزلزل آرده بزرگان حرف
آهنگى  فقيه هم بهترين راه اين است آه اين افراد با ولي:  تصريح کردوى

گذارند به آنها ظلم  پيدا آنند و اگر اين اتفاق بيفتد مقام معظم رهبرى نمي
آس در نظام طرفدار  شود، اما اگر بناى براندازى داشته باشند،يقينا هيچ

ي، آروبى و اين نيست آه از آنها بگذرد هنوز هم معتقد نيستم آه موسو
  . گر هستند خاتمى فتنه

  . آنند معتقدم اطرافيان اينها آسانى هستند آه از آنها سوء استفاده مي
عضو ارشد حزب موتلفه با بيان اينكه معتقدم آروبى در جريان انتخابات 

در ديدارى آه با آقاى : گم شد و بايد آوشش آنيم خودش را پيدا آند،گفت
گويى چه آار آنم، آه من پاسخ  فت شما ميآروبى داشتم ايشان به من گ

آنى تماس بگير و با ايشان مشورت آن آه پاسخ داد  دادم ، با آقاى مهدوي
  .آقاى مهدوى روحيه خاص خود را دارد

به آروبى گفتم خود ايشان به من گفتند آه به سراغ شما : وى ادامه داد 
 دست نياورده بيايم،آقاى مهدوى آنى آقايان آروبى و موسوى را مفت به

آنيم به اين معنا  ما وقتى بحث از وحدت مي. است آه مفت از دست بدهد
نيست آه با هم روبوسى آنيم، بلكه بايد همه با هم با نظام و واليت آشتى 

موسوى و آروبى در نظام ارزش دارند،اما خارج از نظام آسانى . آنند
  .آشند هستند آه آنها را با خود مي

  : زيابى خود از فعاليت احزاب در انتخابات گفتعسگراوالدى در ار
يك دسته آه . اصولگرايان در مورد مسئله انتخابات سه دسته بودند

نژاد بودند و اعتقاد داشتند نامزد ما ايشان است  طرفداران آقاى احمدي
نژاد  والغير و گروه ديگر نيز منتظر بودند آه ببينند آيا رهبرى از احمدي

خواستند تحقيق آنند آه در آن  و از سوى ديگر ميعبور آرده يا خير 
دسته جبهه پيروان خط امام و رهبرى بود آه ما آهنگ رهبرى را دنبال 

  . آرديم
وقتى بنا شد از : وی در بيان داليل حمايت از احمدى نژاد در انتخابت گفت

نژاد حمايت آنيم چند دليل داشتيم، اول اينكه ايشان  آقاى احمدي
دوم اينكه استنباط ما . از لحاظ تسلط به مسائل آشور بودخيرالموجودين

نژاد عبور نكرده است و سومين مطلب نيز  اين بود آه رهبرى از احمدي
جمهورى آه در دوره  گفت هر رئيس اين بود آه تجربه انتخابات به ما مي

دوم نامزد شود قطعا دو سوم راى را خواهد داشت و در نهايت هر سه 
  . نژاد همراه شدند ن با آقاى احمديدسته اصولگرايا

دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى در بخش ديگرى از سخنان خود 
ايشان شعارهاى : به شعارهاى موسوى در انتخابات اشاره آرد و گفت

نژاد آه در اين  تا زمان مناظره با آقاى احمدي. ارزشى را مطرح آرد
توانند زمام آشور را به   نميمناظره بسيار عصبانى آشكار شد و مردم ما

اى  چرا بايد ايشان در مقابل با رقيب به گونه. دست آدم عصبانى بدهند
نژاد بگويد تو دروغ  رفتار آند آه ظرف چند دقيقه چندين بار به احمدي

  .گويى و پس از آن بود آه آراى ايشان رو به ريزش آرد مي
داشتم گفتم پس از من خطاب به آقاى موسوى در ديدارى آه : وى افزود

اينكه شما شعارهاى ارزشى داريد، ما به اين فكر افتاديم با اينكه آقاى 
نژاد را به عنوان نامزد خود معرفى آرديم ولى بررسى مجدد آنيم و  احمدي

شايد در آن تجديدنظر آنيم ،ولى وقتى شما در مناظره عصبانى عمل 
اى شد آه آراى شما  يجهآرديد،ديگر جايى براى تجديدنظر باقى نماند و نت
  . ريزش پيدا آرد و راى رقيب شما افزايش يافت

: طلبان در بين خود اختالفات جدى داشتند،گفت وى با تاآيد بر اينكه اصالح
گسيخته  طلبان لجام متاسفانه مجمع روحانيون مبارز هم با شعارهاى اصالح

، ولى همراه شد و بنابراين آنها نتوانستند وحدت خود را حفظ آنند
اصولگرايان در اين انتخابات به آزمايش تشكيالتى جديدى رسيدند و 

  . توانستند از يك نامزد حمايت آنند
هاى سياسى در آشور  وى در پاسخ به سئوالى در خصوص دغدغه طيف

طلبان و اصولگرايان جداست، ولى ما در آشور  دغدغه اصالح: گفت
 ريشه آنها به هزار سال تشكيالت غيررسمى به اسم مراجع را داريم آه

رسد،جامعه مدرسين، جامعه روحانيت مبارز و تا قبل از انتخابات  مي
مجمع روحانيون مبارز اين وضعيت را داشتند، ولى پس از انتخابات 

  . هاى براندازانه داشت گيري مجمع روحانيون موضع
را نظر بين مراجع آنها  آنند اختالف برخى فكر مي: عسگراوالدى تاآيد آرد

هاى  آند ، اما بايد بدانيم آه وحدت آنها ايمانى است و نگراني پراآنده مي
امر مسلمين  هاى ولي آنها بايد محاسبه شود و در راس همه آنها دغدغه

بايد به تذآرات . است، احزاب هر آدام جايگاه محدودى در جامعه دارند
  .مراجع توجه جدى شود

در مورد موضع اين تشكل در دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى 
بايد آقاى هاشمى را از زبان : خصوص حمالت به هاشمى رفسنجانى گفت

وقت از نظام  هاشمى هيچ. فرمايند رهبرى مي. امام و رهبرى بشناسيم
چند روز پيش نيز وقتى . چيزى نخواست و از نظام هزينه نكرد

، ايشان گفته ها آمده بود نامه مقام معظم رهبرى در برخى از سايت وصيت
  . بودند يكى از آسانى آه بنده به او بدهكار هستم، هاشمى است

اى راجع به فرزندان  شده وى با تاآيد بر اينكه براى بنده هيچ چيز ثابت
بنده رابطه عاطفى با ايشان و فرزندانش : آقاى هاشمى وجود ندارد،گفت

را نداريم دارم، وى سردار بزرگ قبل، حين و بعد از انقالب است، آسى 
آه تا اين حد براى نظام فداآارى آرده باشد،حتى در پيش از انقالب نيز 

  . داد  امام را هاشمى مي هاى اعالميه هزينه
به نظر بنده بايد براى هميشه يك بار هم آه شده : عسگراوالدى تاآيد آرد

ها از خانواده هاشمى پاك شود خود ايشان هم اينگونه خواسته است  شائبه
يد در بال رهبرى يعنى مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت آه و نبا

در راس آن آقاى هاشمى است، ابهامى در ارتباط با اطرافيانش وجود 
  . داشته باشد

دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبرى در پاسخ به سئوالى در مورد 
به هر حال در زمان : پذيرى دولت دهم و مسئله انتصاب مشايى گفت واليت

قاى خاتمى و آقاى هاشمى نيز برخى همكاران آنها را رهبرى آ
نژاد حكم  پسنديدند، اما در مورد قضيه آقاى مشايى وقتى آقاى احمدي نمي

ايد و  مشايى را دارد آقا تذآر دادند، شما هنوز تنفيذ و تحليف نشده
يار  خواست يار و هم نژاد نمي توانيد آسى را نصب آنيد آه آقاى احمدي نمي
د را بشكند و وقتى مشايى استعفا داد اين استعفا را خدمت رهبرى خو

  .ايد عملى شده است فرستاد و گفت، آنچه شما خواسته
نژاد را  هاى آقاى احمدي اگر رهبرى برخى روش: عسگراوالدى تاآيد آرد

خواهند با اجبار به  آدام را نمي دهند، اما هيچ نپسندند، بخواهند، تذآر مي
ميل آنند وتنها جايى آه رفتارى بر عليه نظام باشد ايشان جمهور تح رئيس

   ١٣٨٨ مهر ٢٦                   .شود مانع مي

.............................................   
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 به نيابت از چه کسانی
  ؟"اما فراموش نکنيم ببخشيم"

 علی فياض
هران را به حرف من اين نيست که اينک بايد همه اين برادران و آن خوا

اما از آن سوی هم بايد انصاف داد که به سادگی از ! دار مجازات آويخت
اينها همه مربوط به . جرايم سياسی و اجتماعی افراد نمی توان گذشت

عفو و گذشت که در مذاهب مختلف . حقوق اجتماعی و قوانين مدنی است
هم آمده است، مربوط به حقوق فردی و گذشت خصوصی و انفرادی 

البته که ما می توانيم ببخشيم و ! ت، و نه در رابطه با حقوق اجتماعیاس
شايسته و بايسته است که چنين کاری را انجام دهيم، اما در چه رابطه ای 
و چه موضوعي؟ مگر ما مدعی العموم، و يا وکيل و وصی پدر و مادری 

 ما هستيم که تنها فرزندنشان را به جرم پخش اعالميه سر بريده اند؟ مگر
وکيل مدافع نوجوانان و جوانانی هستيم که به نام عشق و آزادي، جان 

 خود را فديه رهايی مردم ايران کردند؟ 
************ 

 به �بين ايرانيان " ببخشيم اما فراموش نکنيم"چند سالی است که شعار 
تا سخن از مبارزات مردم به ميان می . ويژه خارج نشينان  مد شده است

ز از کسانی که از رژيم بريده و يک شبه ره صد ساله را پيموده  و ني-آيد 
 به ناگهان ياد اين شعار می افتند، بدون اينکه به مطرح کنندگان -! اند

 . اصلی اين شعار و هدفشان توجهی نشان دهند
، تبديل به نقل و نباتی شده است، که در "ببخشيم اما فراموش نکنيم"

واهی و دموکراسي، حسابی مزه کرده دهان برخی از مدعيان آزادی خ
بدون اينکه اندکی به اين موضوع بينديشند که مروجان و مبلغان ! است

بدون اينکه از خود بپرسند؛ که چرا بيشتر ! اين شعار چه کسانی هستند
آنانی که طرفدار اين شعار هستند، کسانی هستند که خود به نوعی طی 

 تاييد کننده جنايات دهه ی سال های طوالني، عامل، همراه،همگام و
 شصت بوده اند؟ 

 از خود نمی -تکرار کنندگان اين شعاراگر هم در مواردی درست بينديشند 
پرسند که چی و کی را ببخشيم؟ تازه ما چه کاره ايم که ببخشيم؟ و از کجا 

است که ببخشيم؟ مگر ما وکيل مدافع "! از کيسه خليفه"ببخشيم؟ مگر 
 هستيم که ببخشيم؟ آيا ما می توانيم به نيابت و مردم يا مدعی العموم

وکالت از مادران و پدران عزيز از دست داده ببخشيم؟ آيا ما حق داريم به 
نيابت از نوجوانانی که در سنين نوجوانی به زندان رفتند و هولناک ترين 
شکنجه ها را تحمل کردند و البته برخی از آنان با موی سپيد بيرون 

 از آنان هرگز رنگ آفتاب را به چشم نديدند، اينچنين بذل و آمدند، و برخی
و چرا به جای . بخشش کنيم؟ گيرم که خود نيز يکی از آنها بوده باشيم

تبديل به " ببخشيم"شعار من از حق خودم می گذرم يا من می بخشم، 
شعار محوری شده است؟ آيا دنباله روی از شعارهای بسيجيان و 

امام امت و پير راحل و "حزب اللهی های سابق پاسداران و پيروان و 
يعنی خمينی جماراني، نشانه دموکرات بودن و "! ميدان دار آزادی خواهی

 آزادی خواه بودن ما است؟ 
، به نمايندگی از چه کسانی و در رابطه با "ببخشيم اما فراموش نکنيم"

 چه جرايمي؟ چه کسانی را بايد بخشيد؟ 
نقدی را؟ " سردار"ی را؟ خلخالی را؟ الجوردی را؟ موسوی تبريز

و يا حتی ... مصطفی پور محمدی را؟ حبيب اهللا عسکر اوالدی را؟ و
همين بهزاد نبوی زندانی کنونی را؟ که البته بايسته و شايسته است که هم 
اکنون از حقوقش دفاع کرد؛ کسی که روزی روزگاری همه جنايات انجام 

می از موجوديت خويش می  را دفاع حکومت اسال٦٠شده در دهه 
 پنداشت؟ 

مگر خاتمی و مير حسين موسوی و کروبی و موسوی اردبيلی و يوسف 
که امروز نسبت به تقلب در انتخابات معترضند و حتی ... صانعی و 

 -  که به اصطالح عاميانه گناهان خود را می شويد -کسانی چون کروبی 
 ٦٠بر نسل دهه ، آنچه "امام راحل خمينی کبير بت شکن"در زمان 

گذشت، عدلی الهی و رأفت اسالمی نمی دانستند؟ کداميک از آنان در آن 
دهه نسبت به آنچه انجام شد، اعتراض داشتند؟ اصال کداميک از آنان در 

 تاييد و عملی نکردن آن اقدامات اندکی ترديد نشان می داد؟ 
 را به حرف من اين نيست که اينک بايد همه اين برادران و آن خواهران

اما از آن سوی هم بايد انصاف داد که به سادگی از ! دار مجازات آويخت
اينها همه مربوط به . جرايم سياسی و اجتماعی افراد نمی توان گذشت

عفو و گذشت که در مذاهب مختلف . حقوق اجتماعی و قوانين مدنی است
هم آمده است، مربوط به حقوق فردی و گذشت خصوصی و انفرادی 

ما می توانيم به نيابت از !  نه در رابطه با حقوق اجتماعیاست، و
اما حق ! خودمان الجوردی و مرتضوی و احمدی نژاد را هم ببخشيم

ما عادت کرده ايم همه . نداريم به نيابت از مردم چنين کاری را انجام دهيم
مگر جنايات انجام شده مربوط به قتل و يا بی . چيز را با هم مخلوط کنيم

 درباره عمه و خاله و فرزند و برادر و پسر عمويمان هست؟ تازه عدالتی
مگر اينکه يک . ما درباره آنان هم حق اظهار نظر حقوقی و جزايی نداريم

به ! قبيله ای باشد و در عهد دقيانوس به سر بريم" قوانين"پايمان در 
 عالوه پس قانون چه کاره است؟ 

 سخن از عفو و بخشش و يا در بسياری از کشورهای مدرن و دموکراتيک
خواستن قصاص از سوی اوليای دم مطرح نيست، چون قانون، خود در 

و دخالت فرد در قوه قضاييه را بی قانونی و !! اين رابطه قانون دارد
 ! ای ارزيابی می کنند" قبيله"

البته که ما می توانيم ببخشيم و شايسته و بايسته است که چنين کاری را 
ا در چه رابطه و چه موضوعي؟ مگر ما مدعی العموم، و انجام دهيم، ام

يا وکيل و وصی پدر و مادری هستيم که تنها فرزندنشان را به جرم پخش 
اعالميه سر بريده اند؟ مگر ما وکيل مدافع نوجوانان و جوانانی هستيم که 

 به نام عشق و آزادي، جان خود را فديه رهايی مردم ايران کردند؟ 
ر بخشيدن باشد، تا کجا می توان پيش رفت؟ بخشيدن تازه اگر بنا ب

خميني؟ خامنه اي؟ رفسنجاني؟ احمدی نژاد؟ محمدی گيالني؟ الجوردي؟ 
 محسن رضايي؟ 

محسن رفيق دوست؟ محسنی اژه اي؟ علی فالحيان؟ محمدی ريشهري؟ 
روح اهللا حسينيان؟ سيد حميد روحاني؟ دار و دسته ی موتلفه؟ فداييان 

 اسالم؟
ن انقالب؟ حزب جمهوری اسالمي؟ احمد جنتي؟ احمد خاتمي؟  مجاهدي

مصباح يزدي؟ يا نمی دانم حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی در دوره 
 عربده می کشيد که خرخره دانشجويان را بايد ٧٨خاتمی که در سال 

جويد و حاال اصالح طلب شده است؟ و يا حتی بريده های به خارج اجالل 
مروز به کسوت رهبران اپوزيسيون در آمده اند و با نزول فرموده که ا

 با آب توبه پاک و مطهر - و البته همسانان -دست برخی از همنوعان 
 ! شده اند؟

ما حق نداريم اين کار را . ما نمی توانيم آمران و عامالن جنايت را ببخشيم
چرا بايد به سادگی از دهه شصت عبور کرد؟ دهه شصت، . انجام دهيم

کشتار نوجوانان و جوانان معترض به ديکتاتوری خمينی و شرکا دهه ی 
دهه ی شکنجه، تجاوز، انفرادی و کشتار کسانی بود که استبداد ... بود

کشتار کسانی که به فاالنژها و پاسداران و بسيجی . جديد را بر نمی تافتند
دهه ای که . ها و کتاب سوزی ها و شکنجه ها و جنايات آنها نه می گفتند

خش اعالميه و فروش نشريه به فرمان خمينی ممنوع بود و قداره پ
بندانش، در هر کوی و برزن، جوانان را به جرم پخش آگاهی به دار می 

 . آويختند
حال که جنگ جناح ها شدت يافته است، بسياری از همان عناصری که 

، به صغير و کبير ما رحم نکردند و نمی "امام راحل"زير نام و فرمان 
آن هم نه از موضع يک ! ند، امروز مدافع سينه چاک آزادی شده اندکرد

! ، که از موضع رهبری و سردمداری...عنصر نادم و پشيمان و دنباله رو
و می "! ببخشيم اما فراموش نکنيم"و آن هم با اين شعار زيرکانه که 

بينيم که در همين خارج برخی از ايرانيان برای آنها چه سر و دستی می 
. ظاهرا با اين توجيه که بايد از ريزش نيروهای رژيم استقبال کرد! دشکنن

اگر در آينده ای نه ... اما ! که صد البته بايد آن را به فال نيک گرفت
... چندان دور و نه چندان دير، فرزندان رفسنجانی و خامنه ای و جنتی و 

چ وجه بر هم آمدند، و بريدند، بايد سپاسگزارشان باشيم؟ البته من به هي
اين باور نيستم که بايد حساب پدر و فرزند و يا مادر و فرزند را با هم 

اما اين را هم نمی توانم بپذيرم که در شرايط حکومتی . يکی ارزيابی کرد
مضافا بر اينکه بسياری ! کنوني، به آنها تبريک گفت و از آنان تمجيد کرد

ادی و سياسی سهيم زادگان خود در بسياری از جنايات اقتص...از اين 
بوده وِ صرف خروج از ايران و نقش اپوزيسيون بازی کردن، گذشته آنان 

 . را تطهير نمی کند
نه نمی توان بخشيد، درست به همانگونه که کسی هيتلر و افسرانش را 

درست به همانگونه که کسی سرهنگان آرژانتينی و پينوشه را . نبخشيد
دموکراسی و آزادی و حقوق بشر مگر در قلب اروپا که مهد . نبخشيد

است، سردمداران و عامالن صرب های جنايتکار را بخشيدند؟ مگر هنوز 
که هنوز است پيرمردان نازی را اگر بيابند به دادگاه نمی کشانند و حتی 
تحويل دولت فاشيستی اسراييل نمی دهند؟ وقتی قانون حکومت کند و همه 

اگر در سايه قانون . شش نيستتن به قانون دهيم، نيازی به بذل و بخ
عدالت اجرا شود، هر شهروند مجرمی می بايد در عدالت خانه حساب پس 

    ١٣٨٨ مهر ٢٥     "!هر سخن جايی و هر نکته مکانی دارد"  . دهد
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