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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

از اقدام اعتراضی کارگران اهواز از اقدام اعتراضی کارگران اهواز 
  حمايت می کنيمحمايت می کنيم

   
کارگران کارخانه ی لوله بتونی اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت 

ز تجمع  ماهه حقوق معوقه ی خود در ميدان شهدای اهوا١٠
اين تجمع کارگری مورد حمايت مردم قرار . اعتراضی بر پا کردند

با حضور جمعيت حمايت کننده، خواست صنفی کارگری به . گرفت 
کارگران و . يک اعتراض توده ای عليه دولت اسالمی تبديل شد

زندگی در " ؛ " يا مرگ يا عدالت" شعار  مردم حامی با سر دادن
، " استعفاء! دولت کودتا، استعفاء " ؛ "ايران حق مسلم ماست

پيوند مبارزات مطالباتی کارگری و خواست های عمومی مردمی را 
اعالم کرده و عزم خود برای رسيدن به هدف های مشترکشان را با 

 .در مرکز شهراهواز ـ چهارراه نادری ـ نشان دادند راه پيمائی 
  
با توجه به  عدم پرداخت حقوق کارگران، آن هم به مدت ده ماه،  

.  درصدی، به معنای نابودی کامل دستمزد کارگران است٢۵تورم 
کارگری که ده ماه دستمزدش را دريافت نمی کند، چگونه بايد زندگی 
خود و خانواده اش را تأمين کند؟ اين زورگوئی در شرايطی که تورم 
لجام گسيخته بيداد می کند، عمأل مزد و حقوق بگيران را به روز 

سقوط به گرداب فقر فلج کننده، در شرايطی دامن . نشاندسياه می 
کارگران را گرفته است که دولت جمهوری اسالمی ميلياردها تومان 

 . را هزينه نيروهای سرکوب و طرح های ماجراجويانه اش می کند
 

از اين روست که به پرتگاه فقر کشانده شدن کارگرانی که 
، بيش از هر چيز از نتايج دستمزدشان را به موقع دريافت نمی کنند

. سياست های اقتصادی خانه ويران کن دولت جمهوری اسالمی است
سياست های دولت برگمارده ی ولی فقيه، چه امروز و چه در سال 

گذشته، سياست های ناظر بر چپاول کامل اقتصاد توليدی  های 
تورم . کشور و بی اعتنائی به ضرورت های توسعه ی آن بوده است

نده، بيکاری گسترده و ورشکستگی بسياری از واحدهای فلج کن
اقتصادی که عمأل به درهم ريختگی عمومی اوضاع اقتصادی منجر 

 .شده، محصول همين سياست هاست
  

تجمع اعتراضی و تظاهرات مشترک کارگران لوله بتونی اهواز با 
با اعتراضات  مردم شهر، راه پيوند حرکت های صنفی ـ مطالباتی 

چنين حرکت های متحد . عمومی را به خوبی نشان می دهدسياسی ـ 
 که پايه ی توده ای جنبش را مستحکم می کند؛  و مشترکی است

امکان سرکوب حرکت های توده ای را به حداقل می رساند؛ دستگاه 
سرکوب را فلج کرده و قدرت بسيج و تداوم اعتراضات توده ای را 

 و کارگری   جنبش صنفیپيوند. به شکل چشم گيری افزايش می دهد
با جنبش اعتراضی سياسی مردمی، زمينه ی شکل گيری و تقويت 

 .تشکل های کارگری و سازمانيابی مردمی را نيز فراهم می آورد
  

ضمن حمايت از اقدام اعتراضی کارگران اهوازی و  سازمان ما 
تاکيد بر ضرورت پيوند هر چه بيشتر جنبش های مطالباتی کارگران 

شار مردمی با جنبش های سياسی ـ عمومی از تمامی و ديگر اق
فعالين کارگری و سياسی می خواهد که برای تداوم جنبش اعتراضی 
مردم و مستحکم تر کردن پايه های اين جنبش، بر گسترش جنبش 

اعتراضات سياسی ـ عمومی پای  های صنفی ـ مطالباتی کارگری و 
ده برای فشارند و هم زمان از تمامی فرصت های پيش آم

قوی تر شدن . سازماندهی اعتراضات سياسی توده ای بهره گيرند
نقش جنبش مطالباتی کارگری در اعتراضات سياسی ـ عمومی ، 

  .آينده ی جنبش را با چشم اندازهای اميدبخشی همراه می سازد
  

  سرنگون باد جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم

  
  )راه کارگر(گران انقالبی ايرانهيئت اجرائی سازمان کار

 ٢٠٠٩ اکتبر٢۴ـ ١٣٨٨دوم آبان 

……………………………………  

 اعالميه هئيت اجرائی سازمان
  صدور احکام زندان برای اعضای سنديکای

  !محکوم می کنيم" شرکت نيشکر هفت تپه را قويا
 دستگاه های امنيتی و قضائی رژيم جمهوری اسالمی مدتهاست که 

يشکر هفت تپه را در دستور کار خود قرار داده سرکوب سنديکای شرکت ن
و ازتابستان امسال در شعبه دوم دادگاه انقالب دزفول  محاکمه اعضای 

  .  به جريان انداخته اند سنديکا را
اعضای سنديکای شرکت هفت تپه با اتهاماتی بی پايه همچون تبليغ عليه 

با افراد معاند نظام ازطريق مصاحبه با رسانه های خارج ازکشور،ارتباط 
نظام، تشکيل سنديکای غير قانونی،تحريک کارگران عليه شوراهای 

کارگران همراه وکيل مدافع . اند شدهاسالمی وعليه سران نظام مواجه 
شان محمد اوليای فر، با حضوردرجلسه به صورت مستند بی پايه بودن 

ول روشن اما از همان ا. همه ی اين اتهامات را يک به يک اثبات کرده اند
بود که مقامات قضائی رژيم اسالمی، که آلت دست ارگان های سرکوب 
دستگاه واليت هستند، گوششان نه به دالئل و نه به شواهد ارائه شده 

  .توسط کارگران و وکيل مدافع آنان بدهکار نيست
 سرانجام درهفته پايانی مهرماه دادگاه تجديد نظر اهواز احکام صادره 

ته شده ی سنديکای کارگری کشت و صنعت هفت تپه را برای فعاالن شناخ
علی نجاتی رئيس هيأت مديره سنديکای برپايه اين احکام . صادر کرد

رئيس، جليل احمدی عضو  تپه، فريدون نيکوفرد نايب کارگران نيشکرهفت
تعليقی   ماه حبس۶پورمنشی سنديکا هريک به  هيأت مديره و قربان علی

ی دادگاه تجديدنظر شهرستان اهوازمحکوم  ماه حبس تعزيری ازسو۶و 
مهرعضو ديگر هيأت مديره سنديکای کارگران  همچنين محمد حيدری اند شده
   . ماه حبس تعليقی محکوم شده است٨تعزيری و   ماه حبس۴تپه به  هفت

 نفر ۵پس ازصدور اين احکام، حراست کارخانه هفت تپه مانع از ورود 
 حکم زندان صادر شده بود، به صحن از اعضای سنديکا، که برای آنها

کارخانه شد و اسامی آنها را در فهرست افراد ممنوع الورود به کارخانه 
اين اقدام برنامه ريزی شده نشان می دهد که  هدف اصلی . قرار داد

جداساختن ساختن سنديکا از کارگران کارخانه و انحالل دستگاه سرکوب 
 .تدريجی آن می باشد

  
ايطی برای فعاالن سنديکايی هفت تپه صادر شده که  احکام درشرناي

کارگران . مانده استخ بی پاس همچنان کارگران اين مجتمع عظيممطالبات
   : برگزيده خود خواهان اين مطالبات شده اندتوسط سنديکای 

  ،حقوق های معوقه پرداخت 
    ، طرح طبقه بندی مشاغل وافزايش دستمزدهایاجرا

  رگران،  پرداخت اضافه کاری کا
وجود نداشته " روالی که قبال(  به کارخانهو خروج کارت ورود حذف 
  ،)است

 که قرار بوده است با تالش سنديکا جلوگيری از اخراج کارگران موقت
  .رسمی شوند

کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در شمار زحمت کش ترين کارگران ايران 
ن و زيان آورترين َنیُ بری در گرمای سوزان خوزستان سخت تري. هستند

و اين در حالی است که دستمزد . شرايط کار را به آنها تحميل کرده است
آنها ماهها پرداخت نشده، اضافه کاری های آنها توسط مديريت ربوده می 

آيت آهللا " متقابال. شود و خانواده های آنها محکوم به گرسنگی می شوند
تگاه واليت، با استفاده از های شکر و آقا زاده های آنها در همدستی با دس

ارز ويژه وارداتی وامکانات انحصاری سپاه پاسداران ميلياردها ثروت 
اندوخته و صنعت قند کشور را به آستانه ورشکستگی رسانده و موقعيت 

  .هزاران هزار کارگر زحمتکش اين صنعت را به خطر انداخته اند
برای فعاالن  هسازمان ما  ضمن محکوم کردن احکام صادرهيئت اجرايی 

شناخته شده سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه ، خواستار آزادی بی قيد و 
منصور اسانلو، ابراهيم مددی و مهدی : جمله شرط همه فعالين کارگری از

فعاالن کارگری دستگيرشده درروزجهانی  ، فرزاد کمانگر،فراحی شانديز
لغو بيدرنگ   ...ودر پارک الله ) ٢٠٠٩اول ماه مه (١٣٨٨کارگرسال 

ما همچنين از کليه . احضارها و احکام صادر شده عليه آنها می باشد
نهادها و تشکل های کارگری در ايران و خارج از کشور می خواهيم که 
کارزار هر چه وسيع تری را برای لغو اين احکام ضدانسانی و 

  . ضدکارگری آغاز کنند
  !مرگ بر جمهوری اسالمی ايران

  !نده باد سوسياليسمزنده با آزادی، ز
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  .ان دانشگاه ها در ايرانيسخنی با دانشجو
بر وطن ما چه رفته است و 

  شما در کجاست؟ مبارزاتجايگاه
  احمد نوين 

بود، در " قتل های زنجيره ای" سعيد امامی که کليدی ترين فرد عامل 
واجبی " گفتند که .  در زندان خودکشی شد١٣٧٨آخرين روزهای بهار  

  .  وزير اطالعات رژيم بوداو مديرکل. خورده و مرده است" 
بر بستر افشاء جناياتی که به قتل های زنجيره ای مشهور شد، در ابتدا 
اين جنايات وحشتناک، ماجراجوئی برخی از عناصر خودسر وزارت 

اما، افکار عمومی با توجه به اسناد و مدارک متعدد . اطالعات ناميده شد
ن قتل های زنجيره ای در رًاس باندی ازعامال" حاج سعيد" دريافت که 

بوده است که محمد مختاری، پوينده، پروانه اسکندری، فروهر، پيروز 
 بقتل رسانده بودند و فزون ١٣٧٧را در پائيز ... دوانی، مجيد شريف و 

 نيز در جنايات بسيار ديگری دست ١٣٧٨بر آن در سال های قبل از 
رتبه  لیای مقامات عآشکار شد که آمران اين قتل ها از پشتيبان. داشته اند
  . ترين رده ها برخوردار بوده اندنظام تا باال

 افکار عمومی ميخواست که  نه تنها از اسرار همۀ ماجراهای خونين 
توطئه هائی که در طول سال ها، جان فعالين و مخالفين ضد رژيم را 
گرفته بود آگاه شود ، بلکه  فزون بر آن اصرار داشت که بداند آمران اين 

 آن مالنان محاکمه آمران و عاردم خواهم.  ها چه کسانی بودندقتل
  .جنايات فجيع بودند

امروزه يکی از آمران جنايات مخفی در ايران، که به حکم او چندين هزار 
او روح اهللا . زندانی سياسی ايران به قتل رسيدند  را، همه ميشناسند

نيان سياسی حکم نابودی زندا. خمينی رهبر سابق جمهوری اسالمی است
ايت .  که توسط خمينی صادر شده  بود، علنی شده است١٣۶٧در سال 

. اهللا حسينعلی منتظری همان زمان به اين جنايات اعتراض نموده بود
عناصر و نيروهای مبارز اپوزيسيون جمهوری اسالمی نيز در همان 

  .زمان و بطور علنی بر عليه آن جنايات اعتراض و افشاگری کردند
و صاحب منصبان جمهوری اسالمی ايران، از همان ابتدا با دوز رهبران 

خمينی يکی . و کلک با مردم برخورد کرده اند و اکنون نيز ادامه ميدهند
او در عين حال که . از ماهرترين کارگردانان اين نظام جهل و جنايت بود

از رئوفت اسالمی صحبت ميکرد، حکم قتل عام زندانيان سياسی را 
  .صادر ميکرد

  در دوران ستم ١٣۵٧ مهرماه ٢٠فرانسه ( خمينی در نوفل لوشاتو 
دانشگاه که مرکز علم و سازنده " در مصاحبه مطبوعاتی ميگفت ) شاهی

ميريزند توی آن . نميگذارند کارش را بکند. آينده ملت است، تعطيل است
زخمی ميکنند و يا ميگيرند و ميبرند در حبس . زن و مردش را ميزنند

  ."نشجو را کتک ميزنند و ميکشنددا. ها
که (اما همان زمان نيز به وضوح ميدانست که در حکومت اسالمی اش 

پاسخ مردم آزادی خواه و ) خطوط  آنرا در رساله اش ترسيم نموده بود
. برابری طلب را با ضرب و شتم، زندان، شکنجه و اعدام خواهد داد

نظام مورد عالقه امری که هم در زمان حيات خودش و هم اکنون در 
  . اش،  روتين کار دستگاه حکومت بوده و است

و در " حاج سعيد" به هر رو ،بر بستر افشاء عملکرد های سعيد امامی  
رابطه با طرح سرکوبگرانه او در مورد قانون مطبوعات بود، که 

در بامداد . توقيف شد١٣٧٨ تيرماه ١٧در بعدازظهر " سالم " روزنامه 
ران رژيم با حمله به کوی دانشگاه در امير آباد، تالش  تير مزدو١٨روز 

کردند که با دست زدن به اعمال جنايتکارانه، دانشجويان را که به 
  . تعطيلی روزنامه سالم معترض بودند، خاموش و سرکوب نمايند

اين دانشجويان شجاع و مبارز بودند که پس از حمله به کوی دانشگاه، 
وس رسوئی رژيم را در سراسر ايران به با مقاومت و مبارزه شان، ک

 ۶.  روزی  مبارزه و مقاومت، ايران را لرزاندند۶صدا در آوردند و با 
با يادآوری اين .  روزی که لرزه مرگ را به ستون فقرات رژيم انتقال داد

واقعه تاريخی بجاست که در رابطه با مبارزات وجايگاه دانشگاه، دانش 
"  گذشته تاريخی اين مبارزات  بمثابه اندوختگان و دانشجويان، به
  .  ، نظری بيافکنيم"گذشته چراغی فرا راه آينده

در  ) ١٣١٣(واقعيت اينست که از زمان تًاسيس دانشگاه در ايران  
فقدان احزاب واقعی و متکی بر مردم مبارز و ترقی خواه، دانشجويان 

لعمل نشان همانند قلب تپنده جامعه در رابطه با تحوالت کشور، عکس ا
  . ميداده و ميدهند

 نفر و در رًاس آنها تقی ارانی، در زمان حکومت ۵٣با لو رفتن گروه 
، حکومت متوجه شد که دانشگاه تنها )رضا شاه ( خود کامه پهلوی اول 

. کادرهای متخصص در رشته های مختلف علمی به جامعه تحويل نميدهد
 سنتهای ارتجاعی و بلکه دانشجويان و دانش آموختگان در گسستن از

روی آوری به تجدد و ترقی خواهی، ميتوانند پيام آوران آزادی و برابری 
  .برای جامعه شان نيز باشند

 نفر و قتل تقی ارانی در زندان، نتوانست ۵٣زندان و شکنجه گروه 
دانش آموختگان و .  جلوی پيشروی  تجدد و ترقيخواهی را سد کند

ضا خان از کشور و سقوط حکومتش، به دانشجويان ايران پس از فرار ر
دانشگاه همانند قلب پر احساس جامعه، در . مبارزاتشان ادامه دادند

ميدان مبارزه می تپيد و در سال های حکومت دولت ضد استعماری محمد 
مصدق و مبارزات ملی کردن نفت، دانشجويان مبارز و مترقی با تمام قوا 

  .در اين مبارزات شرکت نمودند
 و سقوط دولت مصدق، اين ١٣٣٢ مرداد ٢٨ کودتای ننگين  پس از

"  احزاب"دانشگاه تهران و دانشجويان مبارز آن بودند که در حالی که 
و رهبران خود گمارده منفعل بودند ،جان بر کف در مقابل دولت کودتا، 

که شاه فراری را به کشور ( دربار محمد رضا شاه و امپرياليسم امريکا  
، قد علم کردند و در اعتراض ) بر تخت سلطنت نشانده بودبازگردانده و

ريچارد ( به دربار پهلوی  و سفر معاون وقت رياست جمهوری امريکا 
  . دست به تظاهرات زدند١٣٣٢ آذر ١۶به تهران، در ) نيکسون 

،  ١٣٣٢ آذر١۶ در حمله نيروهای مسلح رژيم به دانشجويان در 
 دانشجوی مبارز و آزاديخواه شريعت رضوی، قندچی و بزرگ نيا، سه

بدست ماموران سرکوبگر رژيم شاه، به قتل رسيدند و نامشان ثبت در 
  . آذر شد١۶همچنان که . تاريخ آزادی خواهی شد

جوان است و از .  دانشجو غالبًا کمال گراست و روی به آينده دارد
، در زمانی که ١٣٣٢ آذر ١۶دانشجويان دانشگاه در . سازندگان آينده

يم موفق شده بود که احزاب غير دولتی را درهم شکند، به نمايندگی از رژ
جامعه داغ ننگی را بر پيشانی رژيم کودتا کوبيدند که تا سرنگونی رژيم 

  . باعث سرافکندگی آن رژيم بوده و هست) و حتی تا امروز ( شاه 
 ارتش همچنان مسئوليت استمرار ٢ رکن ١٣٣٢ آذر ،١۶پس از 

 با تًاسيس سازمان ١٣٣٧از  سال . را بعهده داشتسرکوب و خفقان 
تداوم خفقان، ) سازمان اطالعات و امنيت کشور( جهنمی ساواک 

سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام و قتل دهها هزار مبارز ضد رژيم 
  .عمدتا با سازماندهی  ساواک شاه ، به پيش برده ميشد
اما، دانشگاهيان و  با وجود ورود و استقرار گارد نظامی در دانشگاه ،

دانشجويان با افت و خيز پرچم مبارزه آزاديخواهی و برابری طلبی را 
خاطره جانفشانی ها و سازماندهی . همچنان بر افراشته نگاه ميداشتند

هزاران دانشجوی مبارز در آن سالهای سياه و تا پايان کار رژيم ستم 
مچنان ميدرخشد شاهی، همانند ستاره های درخشانی بر فراز جامعه ما ه

و گرما و اميد تداوم مبارزه را در جان و تن دانشجويان و مردم مبارز 
  .کشورمان زنده نگه ميدارد

 بر بستر اوجگيری مبارزاتی که منجر به ١٣۵٧ و ١٣۵۶ در سال های 
فرار محمد رضا شاه از ايران و سرنگونی رژيم پهلوی گرديد، 

 های ارزنده ای در کنار دانشجويان و دانش آموزان ايران نيز نقش
دانش . مبارزات کارگران و ديگر زحمتکشان کشورمان را ايفا نمودند

 ، ١٣۵٧ آبان ١٣آموزان و نوجوانان  کشور با استفاده بهينه از روز 
در سراسر کشور بر عليه رژيم خود کامه خاندان پهلوی و در رًاس آنها 

ا آمدند و با تًاثير شخص محمدرضا پهلوی، به ميادين و خيابانهای شهره
گذاری بر روحيه عمومی ضد رژيمی در کشور، به قدرت تهاجم جنبش 

 آبان ١٣تظاهرات . آزاديخواهانه مردم بر عليه رژيم سابق افزودند
 دانش آموزان و نوجوانان کشور، درتوان بخشيدن به مبارزات ١٣۵٧

جنبش ُپر خروش ضد سلطنتی و عقب نشينی حکومت و اعوان و 
 ، جمعيت جوان کشور ١٣۵٧در سال . ، نقش بسزائی داشتانصارش

  .حدود نيمی از جمعيت کشور را تشکيل ميدادند
لذا، به . جوان دانشجو عالوه بر کمال گرائی، غالبًا آرمان گرا نيز هست

دليل جوانی و آرمان گرائی بخش قابل مالحظه ای از جمعيت کشور در آن 
نامتعادل و متکی بر ماليخوليای دوران، با توجه به شکست برنامه های 

خود بزرگ بينی مفرط شاه، که آينده ناروشن و نااميد کننده ای را در 
مقابل نسل جوان قرار ميداد، لذا طبيعی بود که دانشجويان مترقی کشور 
که بَری از محافظه کاری و مرتبط به حوزه های معرفتی بودند، در نبود 

راسری، بسرعت به مثابه نبض احزاب طبقاتی واقعی با حيطۀ عمل س
  .  اجتماعی کشور گردند–سياسی جامعه، درگير تحوالت سياسی 

در آن روزهای بحرانی، در بستر تنش های اجتماعی، دانشجويان مبارز، 
دانشگاههای کشور را به سنگر دفاع از انقالب مردم برای دست يابی به 
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آن زمان با جوش خوردن جنبش دانشجوئی در . آزادی، تبديل نمودند
ديگر جنبش های ضد سلطنتی، از غلظت نخبه گرائی های پيشين آن 
کاست و با گامهای استوار، راديکال و در کنار و درخدمت مبارزات مردم 

  . قرار گرفت
بتدريج که ( اما، همين خصلت ها و پيوندها، پس از سقوط نظام سلطنتی 

ر رابطه با اداره قدرت روحانيون و متحدان آنها، ميرفت که پايش را د
  . برای صاحبان جديد قدرت وحشت زا بود) جامعه محکم تر نمايد 

کاست حکومتی نيامده بود که جامعه را بسوی ترقی و تجدد خواهِی 
. واقعی، آزادی خواهی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان، رهنمود دهد

درت برای آنان مردم وسيله بودند که با توسل به آنها روحانيت بر مسند ق
حتی بخش غير روحانی شريک در قدرت دولتی، در گله گذاری . تکيه زد

از روحيه انقالبی توده حق طلب های آنان ميگفت که ما باران خواستيم، 
  . اما سيل آمد

رئيس دولت موقت، با " داهيانه " مدتی پس از ارائه اينگونه اظهارات 
زب اللهی، سفارت سازماندهی مخفيانه تعدادی از دانشجويان و جوانان ح

امريکا در تهران تسخير شد و اين عمل نامنطبق بر عرف ديپلماسی، 
گذشته از آنکه خسارات جبران ناپذيری به اقتصاد کشور وارد آورد و با 
دادن دستاويز به قدرت های غربی ،باعت تشديد انزوای بيش از پيش 

امکان داد تا ايران شد، به روح اهللا خمينی و ديگر محافل قدرت در ايران 
با توسل به آن، هم دولت موقت را بزير بکشند و سلطه حزب اهللا را بيش 

  .از گذشته بر محيط های آموزش عالی و جامعه، مسلط گرداند
از اقدامات سرکوبگرانه نظام اسالمی که اداره کشور را در دست گرفته 
ه بود، تالش برای تسلط انحصاری بر دانشگاههای کشور، بويژه دانشگا

عاقبت نيز بايورش به دانشگاهها و سرکوب دانشجويان . تهران بود
مترقی و مبارز تالش نمودند که سلطه انحصاری ارتجاع حاکم را بر 

  . دانشگاهها و مدارس عالی برقرار نمايند
مقاومت دانشجويان، اساتيد ومديران آزاديخواه در مقابل تهاجم رژيم 

سئوالن امور با دميدن در شيپور آنچنان قاطع بود که عاقبت بدستور م
در ارديبهشت " انقالب فرهنگی " مبارزه با تهاجم  فرهنگی و بنام 

.  جامعه  با انسداد سياسی روبرو گرديد و دانشگاهها بسته شدند١٣۵٩
مزدوران رژيم با سه سال سرکوب بی وقفه دانشجويان و اساتيد آزادی 

ل قديم دانشجويان را از ،  عمًال نس"انقالب فرهنگی"خواه تحت لوای 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بيرون رادند و با جايگزين نمودن 
دانشجويان بسيجی که عمدتًا با استفاده از سهميه های تحميلی به 

قبلی دانشجو به نسل " نسل"دانشگاهها راه يافتند، مانع از انتقال تجربه 
  .جديد شدند

 - ١٣۶١شگاهها در سال های با گذشت سه سال ،پس از بازگشائی دان
، با توجه به عللی که به اختصار در سطوح فوق بدان ها اشاره رفت، ۶٢

تا پايان جنگ ارتجاعی ايران و عراق، جنبش دانشجوئی ايران، عليرغم 
تالش ها و جانفشانيهای بسيار مبارزان و دانشجويان مترقی، وارد 

  . مرحله ای شد که بی شباهت به دوران فترت نبود
پس از پايان جنگ هشت ساله نيز، با صدور فرمان کشتار زندانيان 
سياسی توسط روح اهللا خمينی و تشديد سرکوب در جامعه، داس مرگ و 
خفقان رژيم چندين هزار نفر از مقاوم ترين مبارزان کشور را بقتل 

در اين کشتارها و سرکوبها، جنبش دانشجوئی نيز بی نصيب . رسانيد
  .نماند

زگشائی مجدد دانشگاهها همچنان هيج تشکل مستقل دانشجوئی پس از با
تنها دانشجويان خط امام تحت . اجازه فعاليت در دانشگاهها را نداشت

پوشش انجمنهای اسالمی ميتوانستند با برخورداری از همه امکانات، به 
 شامل دوران جنگ و پس از آن تا سال –در اين دوره .  فعاليت بپردازند

تشکل دانشجوئی  بغير از نيروهای وابسته به دفتر تحکيم  هيج - ١٣٧۶
  در رقابت با تحرکات ترقيخواهانه دانشجويان ١٣۵٨که در سال( وحدت 

و امثالهم، در محل های آموزش عالی اجازه فعاليت ) بوجود آمده بود 
تازه همين تشکل ها هم نه بعنوان بلندگوی اعتراضات . علنی نداشتند

بمثابه  نيروی کمکی به ارگان های خفقان و مبلغ دانشجوئی، بلکه، 
با داغ و درفش های رژيم، اما، با تمام خفقان ها و . رژيم فعاليت ميکردند

هر کجا که دانشجويان معترض فرصت می يافتند، ِرژيم و عوامل آنرا به 
  .چالش می طلبيدند

 که  اميدهای ناروشنی به ايجاد تغييراتی درنظام در ١٣٦٧در سال 
هنيت بخشی از جامعه با توهم درهم آميخت، اثرات انکار ناپذير آن بر ذ

به واقع تحرکات بيرون از دانشگاه . روی دانشجويان نيز محسوس شد
  . ،گرمای مبارزاتی ملموسی را بداخل دانشگاه منتقل کرد

بيم و اميد نسبت به امکان تغييرات جدی در جمهوری اسالمی آنچنان 
د تب، بخش قابل توجهی از جامعه را ملتهب کرده توهم زا شد که همانن

بر اين بستر، تودههای آزاديخواه، اصالح طلبان رژيم و در راس . بود
آنها محمدخاتمی را سپر کردند تا به ميدان بيايند و خواهان برقراری 

دانشجويان و ديگر جوانان در رًاس  حرکت خود . آزادی درکشور شوند
ه ميدان مبارزه با خودکامگی های ولی فقيه جوش مردمی، با تمام قوا ب

  . شتافتند
اکنون که اميد به شکستن انسداد سياسی در جامعه، به قلب و شعور 
جوانان و دانشجويان نور اميد می تاباند، جنبش دانشجوئی ترقی خواه ، 
بمثابه بازتاب موقعيت نيروهای اجتماعی رشد يابنده در جامعه، از صحنه 

 و به درون جامعه، در کوچه ها، خيابان ها و ميادين دانشگاه خارج شد
شهرها رخنه کرد و تالش نمود که شور تحول خواهی، آزاديخواهی و 

در . برابری طلبی را در روح و جان ديگر شهروندان آزاديخواه، بدمد
واقع در اين دوره ، جنبش دانشجوئی مترقی در رًاس پيکان مبارزات 

  . تاختتوده های حق طلب به پيش مي
اميد غير واقعی به اصالح طلبان دولتی که با سر دواندن جنبش مردم در 
پائين و الس زدن با حاکميت در باال، در صدد تحکيم يايه ها قدرتش بود، 
در سرخوردگی و نا اميدی بسياری از مردم مبارز و حق طلب، نقشی 

ا شقه بازتاب اين وضعيت در جنبش دانشجوئی نيز ب. انکار ناپذير داشت
که با (شدن اين جنبش و به انفعال کشيدن جنبش رزمنده دانشجوئی 

خود را به معرض ) همدستی و  تًاثيرات مخرب دفتر وحدت همراه بود
  .   نمايش گذاشت

همانگونه که در ابتدای مقاله مورد اشاره قرار گرفت، جنبش دانشجوئی 
ز حمله فاشيستی بمثابه قلب تپنده جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، پس ا

 تير به خوابگاه دانشجويان در اميرآباد ١٨مزدوران رژيم در شامگاه 
تهران و قيام دانشجويان مبارز، پس از چندين روز مقاومت و مبارزه  
پس از آنکه تشکيالت تحکيم وحدت ، پشت جنبش دانشجوئی را خالی 

يم  با  هجوم وحشيانه  ماموران مسلح رژ١٣٧٨ تيرماه  ٢٣کرد، در 
  . درهم شکسته شد

همين مصاف کوتاه و ُپر غرور دانشجويان مبارز با رژيم جهل و جنايت، 
آنگاه که رژيم محاسبه ميکرد که مردم تهران از جمله کارگر و 
زحمتکشان نيز احتمال دارد دست در دست دانشجويان به ميدان آيند، 

 رهبر رژيم علی خامنه ای.  عقب نشينی کرد به ار ابتدا واد  در رارژيم
اگر عکس های : "امت هميشه در صحنه گفت" با حالی نزار خطاب به 

  .".مرا هم پاره کردند، مداخله نکنيد
عطوفت اسالمی " تيرماه نشان داد که ٢٣اما بمجرد آرايش جديد قوا، در 

او چيزی جز چنگ و دندان نشان دادن به مردم و درنده خوئی، معنای " 
پس از سرکوب جنبش " الح طلبیاص"جنبش . " ديگری ندارد

اما اصالح طلبان دولتی .  تيرماه ، عمًال و رسما ُمرد٢٣دانشجوئی 
نُمردند و پس از تحمل شکست های متعدد در ستيزه جوئی با حاکميت، 
پذيرفتند که در حاکميت ولی فقيه، حتی مقام رياست جمهوری در اين 

اصالح " مرثيه ای اين بواقع. نظام نيز سمتی هم طراز آپاراتچی است
  . بر مزار اصالحات در نظام واقعًا موجود اسالمی ايران بود" طلبانه

، جنبش دانشجوئی که در دوره "اصالح طلبی" پس از عبور از سنگالخ 
اول رياست جمهوری محمد خاتمی، ضربات جانکاهی دريافت نموده بود، 

در " لبانهاصالح ط" باز انديشی در مورد يافتن راه خروج از بن بست 
جنبش دانشجوئی به واقع از ابتدای پيدايش، با . دستور کارش قرار گرفت

سه گرايش درون خود روبرو بود ؛ انديشه مارکسيستی، ناسيوناليستی و 
  . مذهبی

پس از شکست تفکرات اصالح طلبانه در ذهنيت آرمانگرايانه و تکامل 
جا که اين قشر گرايانه  بخش قابل توجهی از دانشجويان مترقی، از آن

جستجو گر و غالبًا چشم به آينده دارد، لذا، گرايشات چپ و عمدتًا متمايل 
  . به مارکسيسم در ميان اين دانشجويان، پايگاهی گسترده تر پيدا کرد

رژيم که با تعطيلی دانشگاه و ديگر مراکز آموزش عالی و تسويه های 
قابل مالحظه ای بی شمار در بين دانشجويان و اساتيد و گسيل تعداد 

دانشجوی بسيجی و طرفدار رژيم تصور ميکرد که تا ساليان سال، محيط 
" حفاظت"های آموزش عالی را از  ترقی خواهی و نفوذ افکار پويا ، 

نموده است، در کمال ناباوری با نسل جديدی از دانشجويان روبرو شد که 
شان " شر"تصور ميکرد با  تحميل سرکوب و خفقان به دانشگاهها، از 

  . راحت شده است
 تمامی آرزوهای ارتجاعی رژيم، که تصور ميکرد با بگير و ببندها، از 
  .  نفوذ افکار مترقی بدانشگاهها جلوگيری خواهد کرد، باطل از کار در آمد
. بازتوليد رفتار و مناسبات اجتماعی دانشجويان، متناسب با جامعه بود

ل رياست جمهوری اصالح جامعه با پشت سر گذاشتن تجربه هشت سا
طلبان و فزون بر آن تسلط آنها بر مجلس ، به هيچ دستاورد ملموسی در 
تحکيم پايه های دمکراسی از جمله آزادی تشکيل احزاب و تشکل های 
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مستقل مردمی ، مطبوعات آزاد، و نهادينه شدن حق شهروندی دست 
های مفتضحانه اصالح طلبان از طرف ديگر عقب نشينی . نيافته بود

که اکثريت کرسی های آن را تصاحب نموده ( دولتی در مجلس اسالمی 
از جمله در رابطه با قانون مطبوعات نيم بند، که تنها با صدور ) بودند

حکم حکومتی ولی فقيه بدون مقاومت جا زده بودند، مردم را نسبت 
  . بهاصالح طلبان نا اميد نموده بود

 از شرکت کانديداهای اصالح طلبان ١٣٨۴م در انتخابات لذا اکثر مرد
دولتی استقبال نکردند و لذا دست جناح محافظه کار رژيم برای تقلبات 

سر ) محمود احمدی نژاد ( گسترده باز تر شد و کانديد مورد نظر ولی فقيه 
  .از صندوق انتخابات رياست جمهوری بيرون آورد

مهوری احمدی نژاد بنظر ميرسد که  در دوران چهار ساله اول رياست ج
جنبش دانشجوئی متناسب با آموزش های بدست آورده در چند دهه 
حاکميت جمهوری اسالمی ايران، سرخورده از اصالح طلبان دولتی و 
متنفر از ولی فقيه و اعوان و انصارش ، متمايل به نگرش به افق های 

 و سوسياليسم  در اين مسير دانشجويان متمايل به چپ. ديگری گرديد
توانستند توجه بسياری از دانشجويان مبارز و ضد رژيم را بخود جلب 

  . نمايند
جلب توجه دانشجويان به افکار چپ مترقی و سوسياليستی در دوران اول 
رياست جمهوری احمدی نژاد، آنچنان آشکار شد که برخی از سخنگويان و 

، توجه "خطر"ای رفع قلمزنان اصالح طلب دولتی در صدد بر آمدند که بر
محافظه کاران و عمله و اکره آنها را به ضرورت سرکوب اين دانشجويان 

  .آزادی خواه و برابری طلب جلب نمايند
متًاسفانه چپ روی و جدا کردن صفوف برخی از دانشجويان آزادی خواه و 
برابری طلب از توده دانشجوئی، به پائين آمدن توان مقابله با سرکوب های 

تجربه نشان داده است که دانشجويان جپ . اين دانشجويان منتهی شدشديد 
و مترقی، همانند ماهی در دريای مبارزات توده های دانشجويان معترض 

در مقابله مًوثر تر با سرکوب . به رژيم، از حفاظ امنيتی بهتری برخوردارند
  . و خفقان رژيم، عدد بزرگ، تًاثيرات انکار ناپذيری دارد

ن ،مقاومت، مبارزه و تداوم ايستادگی جنبش دانشجوئی در تسليم نشد
سطوح گسترده و مواردی کشوری در مقابل سرکوب های دولت احمدی 
نژاد و ولی فقيه در چهار سال گذشته نيز ، برگ های ُپر افتخار ديگری بر 

  . دفتر مبارزات ترقيخواهانه جنبش دانشجوئی، افزوده است
ران دراين دوران، با وجود انواع و اقسام دانشجويان مبارز و مترقی اي

روش ها و َاعماِل خفقان زای رژيم از قبيل اخراج، بازداشت، ضرب و شتم 
سر تسليم فرود نياوردند و با تمام لطماتی که بر ...  ، زندان، شکنجه و 

وجودشان وارد ميآمد، از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حقوق 
  . ز دفاع نمودندخودشان و مردمشان، سرافرا

با برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران و افشاء تقلبات 
گسترده و کودتای انتخاباتی، دانشجويان که در دوران تعطيلی بسر 
ميبردند، همراه و همدوش جوانان، زنان، کارگران در ابتدا در صفوف 

  . تظاهرات ميليونی شرکت کردند
اه ديگر مردم مبارز و آزاديخواه که با سپر بسياری از دانشجويان که بهمر

کردن برخی از رهبران اصالح طلب دولتی نظير ميرحسين موسوی و 
مهدی کروبی ، بر عليه رژيم و تقلبات و کودتای انتخاباتی، برعليه محمود 
احمدی نژاد ، علی خامنه ای و سياست ها و عملکردهای فاشيستی آنها در 

ند، در يورش گله های مزدوران رژيم به تظاهرات ها شرکت نموده بود
صفوف تظاهر کنندگان، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، دستگير و روانه 

آمران و عامالن سرکوب از هيچ . بازداشت گاههای مخوف رژيم شدند
زندان شکنجه و در مواردی تجاوز جنسی به . جنايتی فرو گذار ننمودند

بطور مثال اعمال . ن رژيم بودجوانان دستگير شده، روتين کار مزدورا
روش های بشدت غير انسانی در زندان کهريزک آنچنان مًوثر و گسترده 
افشاء شد که نام زندان کهريزک ، نام زندان ابوغريب و شکنجه های 

  . امريکائيان به زندانيان عراقی را در ذهن تداعی مينمود
هرات آنچنان شدت سر کوب و کشتار جوانان حق طلب و آزاديخواه در تظا

بود که برای جلوگيری از پرداخت هزينه های سنگين تر، تاکتيک تظاهرات 
  .ميليونی تغيير کرد

بقصد پراکندن نيروهای سرکوبگر رژيم و تداوم جنبش اعتراضی  ، 
. تظاهرات ها در نقاط مختلف تهران و ديگر شهرها ، سازمان دهی شد

سب موقعيت، فاصله ايجاد بمرور مابين زمان برگزاری  تظاهرات ها، برح
  .اما، تحرکات مردم از نفس نيافتاد. شد

 هر چند که جنبش اعتراضی برای احتراز از پرداخت هزينه های سنگين، 
از نشان دادن قدرت اش در فواصل زمانی کوتاه  خوداری کرد، اما، از هر 
فرصت و از هر وسيله ممکن و روش قابل اجرا، برای رساندن صدا و 

 در رابطه با نابودی نظام جهل و جنايت حاکم بر کشور ما، خواست اش
  .استفاده بهينه کرده و ميکند

 ولی فقيه، دولت کودتای انتخاباتی و همه ابزار سرکوب آنها با نزديک 
شدن زمان بازگشائی دانشگاهها به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد، دچار 

. الدرم بلدرم نمودند. ندتهديد به سرکوب های شديدتر کرد. لرزه مرگ شدند
در تهران و شهرستان ها صدها . تهديد به تعطيلی دانشگاهها نمودند

در برخی نقاط برای پدر و . دانشجو را احضار و مورد تهديد قرار دارند
در مواردی دانشجويان را دستگير و . مادر دانشجويان خط و نشان کشيدند

ردند که زهر چشم های کاری احمقانه شان تصور ک. روانه زندان ها کردند 
بخيال خودشان، دانشجويان آزاديخواه  را در . از دانشجويان گرفته اند
  .جايشان ميخکوب نمودند

 خانواده دانشجويان که ٥٠رئيس دانشگاه صنعتی اصفهان به بيش از 
. فرزندان مبارز آنان در جنبش اعتراضی اخير شرکت داشتند، اخطار داد

 سرکوب دانشجويان، در دستور ی اصفهان نيست کهدانشگاه صنعتتنها در 
کار قرار گرفت، در حال حاضر تعداد زيادی از دانشجويان در سراسر 

. فعاليت و يا گرايش سياسی از تحصيل محروم شده اند" بجرم"کشور 
تعدادی از دانشجويان امسال نيز " بنابر گزارش سايت خبری ادوار نيوز 

شناسی ارشد ستاره دار و محروم از تحصيل همانند سال قبل در کنکور کار
  .".شده اند

" شرکت در تجمعات مسالمت آميز صنفی و فعاليت های دانشجويی"بعلت 
 نفر از دانشجويان دانشگاه هنر به کميته انضباطی احضار و يک نفر ٢٠

  .ديگر به دادگاه انقالب احضار شده اند
انی سه ساختمان کوی طی اقدامی ناگه" بنابر گزارش خبرنامه اميرکبير 

 که دانشجويان ٢١ و ٢٠ساختمان های . دانشگاه باالجبار تخليه شد
 که متعلق به ٢٣کارشناسی در آن ساکن بودند و همچنين ساختمان 

دانشجويان کارشناسی ارشد می باشد و در ضلع جنوبی کوی دانشگاه 
لی می تهران واقع شده اند و همچنين مشرف به خيابان های امير اباد شما

  ." .باشند، از جمله ساختمان هائی است که ساکنين آن تخليه شده اند
فرماندۀ سپاه پاسداران که در گردهم آئی مسئوالن بسيج دانشجوئی 
دانشگاه های ايران سخن می گفت، نا آرامی های پس از انتخابات رياست 

بزرگترين خطر برای محتوای نظام و انقالب "جمهوری در ايران را 
می طی سی سال گذشته و حتی خطرناک تر از جنگ هشت ساله ايران اسال

  توصيف کرده" و عراق
بنابر گزارشات خبرگزاری هرانا دهها دانشجو به حبس های کوتا، ميان 

رهاد حاج ميرزايی، فعال حقوق  : از جمله . مدت و بلند مدت محکوم شدند
 التحصيل ارغ   مهدی گرايلو، ف\ ماه حبس تعزيری ۴ سال و ١٠کودک به 

فيزيک دانشگاه صنعتی شريف و دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفيزيک 
 سال ۵کيوان اميری الياسی، به   \ سال حبس تعزيری ۵ به دانشگاه تهران
 مهدی بخارايی، \ ماه حبس تعزيری ٣٢ علی کانطوری، به \حبس تعزيری 

ری  سال حبس تعزي٢ مهدی اهللا ياری، به \ ماه حبس تعزيری ٣٢به 
بسياری از دانشجويان مبارز  در ماه های گذشته به حبس .محکوم شده اند

. حکوم شده اند) رژيم" داموکلس "قرار گرفتن در زير شمشی ( تعليقی 
سال تعليق ، صدرا  ۵ سال حبس تعزيری به مدت ٣مجيد اشرف نژاد به 

ز و نيز بسياری ا... پير حياتی، ساناز اهللا ياری، امير حسين محمدی و 
 يا تشکيل دادگاه  دانشجويان اين طيف دانشجويی در انتظار دريافت حکم

  .می باشند
اگر قرار ميبود که ليست . است" مشت نمونه خروار" اين همه بمثابه 

سرکوب دانشجويان در سه ماهۀ اخير در اين مقاله بطور کامل منتشر 
ه می شود، آنگاه تنها اين ليست، بقدر يک کتاب بر صفحات اين نوشت

  .افزود، لذا به همين مختصر يادآوری بسنده ميشود
با همه اين سرکوب ها ،اما، در اولين روز بازگشائی دانشگاهها و ديگر 
مراکز آموزش عالی، مقامات رژيم که برای ايراد نطق های افتتاحيه به 
دانشکده ها مراجعه نموده بودند، توسط صفوف بهم فشرده دانشجويان هو  

دانشجويان در شرايط گستردگی تور اختناق و خطر پرداخت . دو افشاء شدن
مرگ بر ديکتاتور، چه رهبر ، " هزينه های بسيار سنگين، با شعار های 

جمهوری اسالمی ( نفرت و انزجارشان از رژيم واليت فقيه " چه دکتر
  .را مجددًا به اطالع افکار عمومی رساندند) ايران 

اما، اين يورش های . زدوران سرکوبگر بوداين بار نيز پاسخ رژيم اعزام م
بنظر ميرسد که ولی فقيه و دولت . نيز با مقاومت دانشجويان روبرو شد

پادگانی احمدی نژاد در صورت ضرورت از پادگانی کردن دانشگاهها نيز 
  . ابائی ندارند

  
باتوجه به شرايط متحول جامعه و بويژه پس آن همه کشتار و جنايات که 

ن رژيم قبل از روز قدس انجام  شد و شرکت گسترده تودهای توسط مزدورا
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معترض در صفوف بهم فشرده و در تهران و بسياری از شهرهای ديگر 
ايران در روز قدس، واضح است که مردم از روحيه مبارزاتی باالئی 
برخوردارند و مايل نيستند که دست از خواستهای آزاديخواهانه و برابری 

ديگر قدر قدرتی رژيم در ذهنيت . ه با رژيم بردارندطلبانه شان و مقابل
همين مردم از شکافهای ايجاد شده در باالی . مردم درهم شکسته شده است

رژيم استفاده بهينه ميکنند و رهبران اصالح طلب دولتی را که به آنها 
مهدی کروبی در آخرين . پناهنده شده اند، بدنبال خود روان نموده اند

نکه در نمايشگاه مطبوعات مورد حمله گله های وحشی گفتارش پس از آ
يو "حزب اهللا مدافع ولی فقيه و احمدی نژاد قرار گرفت در گفتاری در 

در چنين شرايطی ما در هر صحنه ای : " چنين اظهار نظر کرد " توب
قبًال داعی داشتيم که بدوستانمان نگوئيم که کجا ..... حاضر ميشويم

هيچگاه از ميدان بدر . ... يم کجا خواهيم رفتميرويم، اما حاال ميگوئ
محکم و قرص ايستاده ايم و از هيچ چيزی هم باک . نخواهيم رفت

  .". نداريم
در چنين هنگامه ای، تالش رژيم در پادگانی کردن دانشگاهها و مقاومت و 
مبارزه دانشجويان مبارز و آزاديخواه برای برچيدن بساط گله های 

داوم قيامهای خيابانی مردم، ميتواند صحنه سرکوبگر رژيم و در ت
 . دانشگاهها را به روياروئی عظيم دانشجويان و مزدوران رژيم تبديل کند

اگر در اين روياروئی، اساتيد مترقی دانشگاهها، معلمان ، دانش آموزان، 
زنان، کارگران در همراهی با دانشجويان و بطور کلی در تداوم  جنبش 

فاع از آزادی و برابری به ايفای سهم و هماهنگی اعتراضی اخير و در د
وجنبش  دانشجوئی نيز در همراهی و هماهنگی با ديگر ( ادامه دهند 

، آنچنان دندانهای خونريز رژيم در دهان دريده اش )اعتراضات مردمی 
درهم کوبيده خواهد شد که  بيهودگی، ناکارائی و شکست استفاده از اهرم 

 کشاندن مقاومت و مبارزه مردم،  در مقابل سرکوب رژيم در بخاموشی
ديدگان افکار عمومی در ايران و همچنان در معرض ديد افکار عمومی 

  . جهان نيز قرار خواهد گرفت
دانشجويان مترقی و مبارز عالوه بر مبارزه مداوم با عوامل سرکوب رژيم، 

فکر غير بايد با تمام قوا عليه افکار ارتجاعی بنيادگرايان اسالمی و هر ت
رهبر نظام که با علوم انسانی مخالفت . علمی و ارتجاعی ديگر، قد علم کنند

، ادعا کرده است که اساسی ترين "حضرت معصومه"ميکند  در سالروز
 "  شکل گيرى نظام مبتنى بر دستورات قرآن و اسالم"کار يک جامعه 

اين . ."پايه و اساس علوم انسانى را بايد در قرآن جستجو کرد"است و  
ياوه ها ميتواند با پژوهش های علمی دانشجويان مترقی و از جانب 

 . دانشجويان پاسخی شايسته دريافت نمايد
دغلکاری علی خامنه ای زمانی ملموس تر ميشود که به تالش های 
مزورانه صاحب منصبان رژيم اش توجه شود  که سعی ميکنند که حتی با 

 در - خود را پزوهشگر علمی توسل به سرقت علمی، در محافل علمی،
  . معرفی نمايند-مواردی که پايه و اساس آن در قران جستجو نميشود

 البته در تمام طول حيات جمهوری اسالمی، از صدر تا ذيل اين رژيم 
خبرنامه اينترنتی نيچر نيوز . خورده اند" نان به نرخ روز " همواره 

Naturenews وابسته به نشريه علمی معتبر نيچر Nature در 
گزارشی به بررسی جنجال ناشی از اتهام کپی برداری از مقاالت علمی 
عليه کامران دانشجو، وزير علوم، و حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری در 

  . کابينه محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران، پرداخته است
شده چاپ " وزيران ايرانی در جنجال سرقت علمی"اين گزارش با عنوان 

و در آن آمده است که براساس تحقيقات نشريه نيچر، دو تن از وزيران 
دولت ايران در نوشتن و چاپ مقاالتی همکاری داشته اند که بخش عمده 

 . ای از آنها از نوشته های ديگران کپی شده است
دانشجويان در مقابله با سرکوب ها،تهديد ها و کاهبرداری ها و زورگوئی 

ها را با انقالبی  ند هشدار دهند که اگر کسانی دانشگاههای رژيم حق دار
فرهنگی تهديد کنند، دانشجوها نيز ناگزير آنان را به انقالبی ديگر تهديد 

دانشجو ميميرد، : البته دانشجويان مبارز بارها شعار داده اند . خواهند کرد
  .ذلت نمی پذيرد

جود براه افتادن هم اکنون با وجود گستردگی ترور و ارعاب دولتی، با و
موج اعدامها در سراسر ايران، با وجود اذيت و آزار، ضرب و شتم و 
دستگيری ها و محکوميتهای روزمره دانشجويان، زنان، کارگران، 
روزنامه نويسان، خبرنگاران، مبارزين مليت های ساکن ايران و تشديد 

 عقب فشار بر برخی از رهبران اصالح طلب دولتی، در هيچ کجا نشانی از
امروز مقاومت و . نشينی و يا توقف جنبش اعتراضی اخير نمی بينيم

مبارزه نه تنها در تهران بلکه در بسياری از شهرهای ديگر ايران نيز 
  .ادامه دارد

اين اتفاق؛ يک پيروزی برای جنبش دانشجوئی و همه جنبش های 
يد به تغيير اتفاقی که؛ ام. آزاديخواهانه و برابری طلبانه در ايران نيز هست

واقعی، گسترده و منعطف به عمق را در ذهنيت توده های مردم لگدمال 
  .شده کشورمان بيش از پيش تقويت خواهد کرد

در بسياری از انقالبات يکی دو قرن اخير، شرکت جنبش ترقيخواهانه 
. دانشجويان در تسريع چرخ انقالب، اثرات رشد يابنده و مثبتی داشته است

 مترقی و همياری جنبش ترقيخواهانه دانشجوئی با شرکت دانشجويان
مبارزات بخش های ديگر جامعه از ضروريات مبارزات کنونی مردم ايران 

  . است
در مورد اهميت جنبش اعتراضی اخير و فدرت بالقوه آن توجه به برخی از 

رئيس دفتر خامنه . اظهار نظرهای صاحب منصبان رژيم، عبرت انگيز است
دبير هوشمندانه مقام معظم رهبری در اين برهه نبود، از اگر ت: "ای گفت

  به گزارش ايسنا آخوند \." ماند اسالم غير از نام اسالم چيزی باقی نمی
محمدی گلپايگانی صبح روز دوشنبه در نهمين همايش سراسری 

آه اين  در مسايل اخير بحث بر سر اين: "روحانيون ارتش تصريح آرد
طرح نبود بلكه اساس نظام را هدف گرفته جمهور شود يا آن م رييس
  ."بودند

علی " تدبير هوشمندانه مقام معظم رهبری"بی جا نيست که در اينجا 
چه ) علی خامنه ای( تدابير ولی فقيه . خامنه ای  مورد اشاره قرار بگيرد

 ٥٠٠٠بازداشت بيش از. ؟ سرکوب، سرکوب و باز هم سرکوب.بوده است
برخوردهای . علت اعتراضات مسالمت آميزنفر از شهروندان ايران ب
شکنجه های وحشتناک و در مواردی تجاوزات . فيزيکی ، تحقير و زندان

جنسی به جوانان بازداشت شده و اجبار به افرادی که در زير بازجوئی ها، 
بيخوابی ها، توهين و تحقيرها و بعضًا شکنجه ها شکستند وحاضر شدند 

زندان ها، در مقابل دوربين تلويزيون ظاهر که بنا بر خواست بازجويان در 
شوند و آنچه بازجويان به آنان ديکته کرده بودند ، بخود و ديگران نسبت 

  .دهند
واقعًا اين تدابير علی خامنه ای را ميبايست در کنار تدابير ديگران نظير؛ 

در موزۀ ارتکاب جناياتِ  ... خمينی، مصباح يزدی، محمود احمدی نژاد
رهبران و " رکورد " ر هيتلر و پولپوت به ثبت رساند تا افرادی نظي

کارگزاران رژيم جمهوری اسالمی ايران، در جنايت بر عليه بشريت، بنام 
  .!جانيان و پريشان روانان ديگری، به ثبت نرسد

در مقابل تداوم حکومت ترور و وحشت واليت فقيه ، اما، پيوند جنبش 
ومی ضد استبدادی و ترقيخواهانه  دانشجوئی با ديگر مبارزات، جنبش عم

مردم را تقويت ميکند و اميد به ايجاد تغييرات ترقی خواهانه را بيش از 
اين آگاهی ذهنی و . پيش در ذهنيت توده های مردم تقويت خواهد کرد

خوشبينی عمومی به امکان تغييرات جدی، که بتواند منافع اکثريت عظيم، 
حقق بخشد، هر گاه با سازماندهی به همت اکثريت عظيم را در آينده ت

سراسری  اين اکثريت عظيم گره بخورد ، آينده روشنی را برای مردمان 
 . تحت ستم کشورمان، نويد خواهد داد

اين امر که در اين .  آبان دانش آموزی در ايران فراخواهد رسيد١٣بزودی 
 ١٣ روز احتمال دارد دانش آموزان و مخالفان رژيم، مراسم حکومتی را به

روز " امری که در مراسم ( آبان مردمی و بر ضد رژيم تبديل نمايند، 
لرزه های مرگ بر وجود رهبر و صاحب منصبان رژيم ) انجام شد" قدس

عکس العمل های وحشت رژيم را در صدور احکام . مستولی نموده است
وحشيانه متعدد بر عليه دستگير شدگان جنبش اخير اعتراضی مردم و 

  .مها ميتوان مشاهد کردتشديد اعدا
 آبان در مقابل ١٣در صورت صف آرائی دانش آموزان و معلمان کشور در 

رژيم جمهوری اسالمی و دفاع از آزادی و برابری  و حمايت همه جانبه 
دانشجويان ترقيخواه از اين مبارزات، اين صفوف متحد و مبارز نه تنها  

ثر خواهند بود و ضربه در ايجاد هماهنگی بخش های مبارزاتی مردمی مو
کاری ديگری بر رژيم وارد خواهد نمود، بلکه در جلب دانش آموزان و 

 آذر دانشجوئی در خدمت دفاع از آزادی و برابری و ١۶معلمان در دفاع از 
تقويت روحيه همبستگی انسانی در جامعه و حمايت از مبارزات زنان، 

ای همه جنبش های و برای برقراری ارتباط های زنجيره .. کارگران و
مردمی در ايران نظير جنبش کارگری، زنان، مليت های تحت ستم در 
ايران، نقش مثبتی در راه رهائی از زنجيرهای نظام اسالمی حاکم بر 

   ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨!      به اميد آن روز.   کشورمان  بازی خواهد کرد

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

 من همدست توده ام 
  تا آن دم که توطئه می کند گسستن زنجير را

 احمد شاملو
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  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
  ميالدیميالدیميالدی   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩ اآتبر سال  اآتبر سال  اآتبر سال ٢٣٢٣٢٣برابر با برابر با برابر با    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨ ماه  ماه  ماه اولاولاولجمعه جمعه جمعه 

. ها در سطح بين المللي بنفع مردم ايران استدر هر حال آاهش تنش * 
من بار ها اين را گفته ام و اين يكي از آن نكاتي است آه روي آن تاآيد 
دارم و معتقدم آه در رابطه با قدرت هاي بزرگ هر چه بيشتر تنش ها 
تقويت بشود، جمهوري اسالمي فرصت بيشتري پيدا ميكند آه خودش را 

ن بنفع مردم ايران است آه صحنه خلوت بشود و بنا بر اي. ... توجيه بكند
اين تعيين آننده خواهد . به تنهائي با جمهوري اسالمي رو در رو بشود

  .بود
ما مردم ايران آه بدنبال دموآراسي و آزادي، حفظ  وحدت بخشهاي * 

مختلف آشورمان، و خواهان برادري و خواهري مليت هاي ايران هستيم؛ 
چيزي آه مسئله را بوجود مي آورد و . استاين مسئله، مسئله مهمي 

بلوچستان را نا امن ميكند قبل از هر چيز موجوديت خود جمهوري 
  .اسالمي است

 اآتبر 23برابر با  ١٣٨٨ ماه  آبان1جمعه (در برنامه امروز : رحيمی
طبق روال جمعه ها  به گفتگو می نشينيم با آقای ) ميالدی ٢٠٠٩سال 

ين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از کشور و محمدرضا شالگونی از فعال
آقای . از تحليل گران سياسي برجسته مسائل ايران، منطقه و جهان
  .شالگونی با درود به شما و سپاس بخاطر پذيرش گفتگوئي ديگر

تشكر ميكنم از .  سالم عرض مينكم آقاي رحيمي:محمد رضا شالگوني
در خدمتتان . يو سپهرو سالم عرض ميكنم به شنوندگان عزيز راد. لطفتان
  . هستم

آقاي شالگوني دو اتفاق مهم منتها با نتايج مختلف در هفته : رحيمي 
گذشته اذهان را بخود جلب آرد؛ يكي مذاآرات تهيه سوخت مورد نياز 
راآتور اتمي تهران بود آه يقين دارم شما آنرا بدقت پيگيري آرده ايد و 

ستان و بلوچستان و آشته يكي ديگر هم حمله ي انتحاري در استان سي
شدن چندين نفر از سران سپاه بود آه حرف و حديث هاي زيادي را بدنبال 

  ممكن است نظر شما را در باره اين دو موضوع بشنويم؟. داشت
 ببينيد، اين نكته اول آه فرموديد در باره مذاآرات :محمد رضا شالگوني

ً  امري) 5+1(ايران و گروه آشورهاي غربي  كا ، ظواهر و مخصوصا
نشان ميدهد آه يك سلسله توافقاتي صورت گرفته و البته قرائن زيادي 

اما هنوز نتيجه قطعي . وجود دارد آه جمهوري اسالمي هم اين را ميپذيرد
بايستي از طرف رهبري ايران آه علي القاعده آقاي خامنه اي هست 

از تهران و من امروز تا حال آخرين خبرها را . بايستي تائيد قطعي بشود
ولي در هر حال امروز قرار است قطعاً  .  نميدانم آه آيا خبري هست يا نه

بگويند آه آيا اين را قبول ميكنند يا نه؟ و مبناي مسئله عبارت از اين 
است آه در واقع يك بخش اورانيوم غني شده ايران را به روسيه بدهند و 

 براي تحقيقات علمي آنها در حدي آه براي راآتور اتمي تهران الزم است،
و بعدًا هم از لحاظ آمادگي مصرفي فرانسه در آنجا يك سلسله .آماده بكنند

و . و اين آار آالًً يك سال طول خواهد آشيد. آار هائي بكند و تحويل بدهند
ً  آابينه اوباماست اين  آن چيزي آه مورد نظر دولت امريكا و مخصوصا

ي شده اي را آه ايران حاال انبار  درصد آن اورانيوم غن75است آه ميتواند
و بنا بر اين اگر ايران برنامه غافل گيرانه . آرده، آنرا از آشور خارج بكند

البته . اي داشت آه بطرف سالح هسته اي برود آنرا ال اقل بتعويق بيندازد
اين بمعناي اين نيست آه جمهوري اسالمي غني آردن اورانيوم را متوقف 

آن چيزي آه در واقع . مورد بحث قرار نگرفته استاين هنوز . خواهد آرد
 اآتبر در وين با رهبري و هدايت محمد البرادعي 22 تا 19در فاصله 

صورت گرفت بيشتر ناظر بر همين انتقال اورانيوم غني شده به روسيه و 
اينكه در اين وسط جمهوري اسالمي حق اين را خواهد . فرانسه است

امه بدهد يا نه، اين بحثي است آه بعدًا داشت دوباره به غني سازي اد
  خواناين به اصطالح. صورت خواهد گرفت آه هنوز به آنجا نرسيده اند

ولي در هر حال در اين مرحله نشان ميدهد آه يك توافقاتي . دوم است
وزارت خارجه امريكا از ( صورت گرفته آه هم امريكائي ها راضي هستند 

وهم نمايندگان جمهوري اسالمي )   استاين مسئله آشكارا استقبال آرده
در مذاآرات، علي اصغر سلطانيه و ديگران، اظهار آردند آه حرآت در 

منتها مسئله همانطور آه گفتم قطعًا بايد . مسير درستي پيش ميرود
اين امروز قطعي خواهد شد آه آيا . بوسيله ولي فقيه ايران تائيد بشود
مسئله مهمي آه هست جمهوري . ندايران اين را نهائي ميكند يا نمي آ

اسالمي در اينجا نمي خواسته آه فرانسه در مسئله مداخله داشته باشد و 
اهميت اين مسئله عبارت . به آن اعتراض آرد و تا حدي هم آنرا قبوالندند

از اين است آه در واقع امريكا پذيرفته است آه از نظر بين المللي 
البته اينكه تا چه . اورانيوم را داردجمهوري اسالمي ايران حق غني آردن 

ولي . حد پذيرفته اند و چه آرده اند در مراحل بعدي تعيين خواهد شد

تبليغات جمهوري اسالمي اين را ميگويد و بنا بر اين اينها اين را يك نوع 
و البته امريكائي ها هم از اين . پيروزي براي خودشان بحساب مي آورد

 همان -آه در رابطه با مسايل خاورميانه چرا . مسئله خوشحال هستند
 مسئله اصلي عبارت از -طور آه قبالً  هم صحبت آرده ايم و همه ميدانند 

اين است آه طرح خاورميانه اي امريكا تغييراتي آرده و تغيير رژيم در 
و بعالوه در مورد افغانستان و . ايران فعًال در دستور آار امريكا نيست

و اين را مثًال . همكاري هائ ايران احتياج داردپاآستان به يك سلسله
ژنرال ارشد ارتش امريكا، استانلي مك آريستل ، آه بارها به امريكا رفته 
و به رئيس جمهور و گنگره گزارش داده بود، اعالم و مطرح آرد آه اگر 
پا روي دم  جمهوري اسالمي بگذارند ميتواند مزاحمت ها و درد سر هائي 

وضع افغانستان و پاآستان و سياست امريكا در . جاد بكندبراي امريكا اي
آنجا بشدت شكننده است، خود دولت امريكا از لحاظ افكار عمومي زير 
. فشار است و دو سوم امريكائي ها ادامه اين جنگ را تائيد نمي آنند

بعالوه بحران اقتصادي و بقيه مسايل، وضعيتي را پيش آورده آه دست 
حتي اين تعرضي را آه در پاآستان شروع آرده . يستامريكا خيلي باز ن

اند معلوم نيست آه به نتيجه برسد و يا به اين سرعت آه مورد نظر 
و حتي بعضي از . به نتيجه برسد) مثًال  در دو يا سه ماه آينده( آنهاست 

آارشناسان مسئله پاآستان مطرح ميكنند آه حتي تا پايان سال اتفاق خيلي 
بنا بر اين امريكائي ها از . نده اي بنفع ارتش پاآستان نيفتدمهم و تعيين آن

اين مذاآرات آه بنحوي خنثي آردن خصومت ها با ايران باشد، استقبال 
ً  . جمهوري اسالمي هم به چنين چيزي احتياج دارد. ميكنند و مخصوصا

در شرايط آنوني آه حقانيت داخلي اش را از دست داده و مشروعيت 
ً  هار مردمي اش بطور  علني ديگر معنا ندارد و حتي  تبليغات آامال

جمهوري اسالمي هم ديگر نميتواند آنرا بپوشاند؛ به چنين سازش هائي 
  .بايستي منتظر شد و ديد آه چه اتفاقاتي مي افتد. احتياج دارد

.  در هر حال آاهش تنش ها در سطح بين المللي بنفع مردم ايران است
 و اين يكي از آن نكاتي است آه روي آن تاآيد من بار ها اين را گفته ام

دارم و معتقدم آه در رابطه با قدرت هاي بزرگ هر چه بيشتر تنش ها 
تقويت بشود، جمهوري اسالمي فرصت بيشتري پيدا ميكند آه خودش را 

و يا ميخواهند ايران '' آشور در خطر است''توجيه بكند و نشان بدهد آه 
بنا بر اين بنفع مردم ايران است . د و اال آخررا اشغال بكنند و طرح دارن

. آه  صحنه خلوت بشود و به تنهائي با جمهوري اسالمي رو در رو بشود
بعضي ها، به اين نظر اعتراض دارند و فكر . اين تعيين آننده خواهد بود

. ميكنند آه آمك قدرت هاي خارجي خيلي مهم و حتي تعيين آننده است
وضعيت مبارزات مردمي را ) دخالت خارجي( ن اي. آنها اشتباه ميكنند

تضعيف ميكند و جمهوري اسالمي را هميشه تقويت آرده و در طول سي 
سال گذشته جمهوري اسالمي هميشه از اين فرصت براي پيشبرد هدف 

. در هر حال اين يك طرف قضيه است. هاي خودش استفاده آرده است
رت از اينست آه آن طرف ديگر ماجرا همانطور آه مطرح آرديد عبا

  ...بلوچستان اتفاق افتاد'' پيشين'' جرياني آه در يكشنبه گذشته در
''  ببخشيد آقاي شالگوني، قبل از اينكه برويم سراغ جريان :رحيمي 
اجازه بدهيد اين سوال را بكنم آه با توجه به اينكه اينها واردند به '' پيشين

ايران ميتوانست با توجه به امور غني سازي اورانيوم و اين مسايل، اگر 
درصد چرا در 20غني شده ] اورانيوم[نيازي آه به راآتور تهران دارد به 

طول اين سالها اقدام نكرد آه بتواند سوخت اتمي خودش را براي راآتور 
درصد اورانيوم را غني بكند 20تهران تهيه بكند ؟ پس وقتي نمي تواند 

   بكند آه از آن بمب اتمي بسازد؟ درصد غني90] اورانيوم[چطور ميتواند 
 آارشناسان مسئله، هم آنهائي آه مخالف جمهوري :محمد رضا شالگوني

اسالمي هستند و هم خود جمهوري اسالمي ميگويند آه ميتوانند اين آار 
. البته بايد دستگاه ها و تكنولوژي پيشرفته تري داشته باشند. را بكنند

ًا امريكا تالش اش اين است آه مسئله اين است  آه غربي ها و مخصوص
آاري بكند آه اين غني سازي بيش از حد معيني درخود ايران صورت 

يعني ايران به آن آستانه از نظر علمي و تكنولوژيك نرسد آه با . نگيرد
هر قدر . خم آردن قضيه به يك طرف نظامي، بتواند بمب اتمي درست بكند

آه جمهوري اسالمي نتواند فاصله زياد تر باشد يك فرصتي وجود دارد 
آن چيزي آه مثًال در مورد . خيلي راحت به سالح هسته اي دست پيدا آند

با مانورهائي جريان را ] آره شمالي [ديديد آه . آره شمالي اتفاق افتاد
پيش برد، وسعي آرد با حالت پيشروي، عقب نشيني، مذاآرات و بعد قهر 

آرده بود، اعالم آرد آه بمب آردن ها، در لحطه اي آه خودش را آماده 
در واقع آره شمالي به . اتمي اش را دارد و هيچ آاري هم نمي شد آرد

مسئله اي آه هست . اين مسئله مهمي است . سالح هسته اي مجهز شد
ولي يك چيز روشن . امريكائي ها نمي خواهند آه چنين چيزي اتفاق بيفتد

حق دارد آه طبق همان است، دولت اوباما پذيرفته آه جمهوري اسالمي 
تي، غني سازي اورانيوم را در خدمت مصالح به اصطالح مسالمت .پي.ان
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البته از نظر من به . اين يك پيشرفتي است. آميز خودش را داشته باشد
آالً انرژي هسته اي، هرقدر . لحاظ شخصي و سياسي، اين بنفع ما نيست

وري اسال مي اصًال در اين حوزه جلو برويم، حتي اگر فرض بكنيم آه جمه
چون آخوند .  آه چنين فرضي اشتباه است-بدنبال سالح هسته اي نيست 

ها براي اينكه موضع خودشان و مخصوصًا موقعيت چانه زني شان را در 
ً چنين چيزي را ميخواهند   حتي -سطح بين المللي تقويت آنند احتماال

اينكه آدم اصالً  نه . انرژي صلح آميز هسته اي هم بنفع مردم ايران نيست
با انرژي هسته اي در هر سطحي  مخالف باشد؛ اين يك بحث علمي و فني 

ولي من تا آنجا آه اطالع دارم . است آه بايستي صاحب نطران دنبال بكنند
و نظرم را از آنهائي آه اهل فن هستند ميگيرم و نه اينكه خودم نظر 

ف داريم، ميدانم آه خاصي داشته باشم و با تجربه اي آه از موارد مختل
چنين چيزي عموماً  فضاي سياسي آشور را امنيتي ميكند، هر چه بيشتر 

و بعالوه . پليس مخفي را تقويت ميكند، نهاد هاي سرآوب را تقويت ميكند
جمهوري اسالمي دولتي است آه اصًال به مردم پاسخگو نيست و همه 

انيم خبر زلزله را در آشوري آه حتي نميتو. چيز را ميتواند دستكاري آند
درست دريابيم آه چقدر يك زلزله تلفات داشته، يك سيل آه در فالن استان 
آمده چقدر تلفات داشته، توجه داشته باشيد آه نشت يك نيروگاه ميتواند 

اين را در آشورهاي ديگر . چه مصيبت هائي را براي مردم ببار بياورد
تاللي در يك نيرو گاه حتي در آشور هاي غربي مي بينيد اخ. ديده ايم

هسته اي صورت ميگيرد و بعدًا سالهاي بعد درز ميكند آه نشت آرده بود 
چه رسد به اين خرابه هاي شرق آه ما در آن گرفتار . و پنهانش آرده اند

هستيم و با حكومت وحشتناآي آه هيچ چيزي را امان نميدهد آه مردم از 
شور ما بلحاط انرژي مورد بعالوه آ. اين بضرر ماست. آن خبر دار شوند

يك آشوري است آه از لحاظ انرژي . نياز آشور آنطور درمانده اي نيست
هاي بادوام مثل انرژي خورشيدي شايد به نفع اش باشد آه اين راهها 
. بسته شوند و رو بياورد بطرف انرژي با دوام و قابل نوسازي و نو آردن

اينها از يك . اي وسيع استايران آشوري با فالت ها ، با بادها و آويره
ما ميتوانيم انرژي مهمي . بنفع ما باشد) انرژي(نظر ميتواند در اين زمينه 

را بدست بياوريم بشرط اينكه فشار بيايد و اينها نتوانند راحت بروند 
چيز هاي ديگري وجود دارد آه اينها ميتوانند از . بسمت انرژي هسته اي
سعي ميكنند از ناسيوناليسم ايراني ) رژيم(اينها . آن بر خوردار باشند

و تحريك بكنند آه چرا ديگران ) در واقع سوء استفاده بكنند( استفاده بكنند
البته اين درست است آه تبعيض و چند معياري . دارند و ما نداشته باشيم

مثالً  . بودن در سطح بين اللملي يك قاعده است آه متاسفانه وجود دارد
و يا هند دارد و حاال ! دارد، ايران چرا نداشته باشد؟در آنار ما پاآستان 

تي را قبول نكرده ولي .پي.امريكا ميگويد آه درست است آه هند اصالًً  ان
ما حاضريم چون ميخواهيم آنرا در برابر چين بزرگش بكنيم و بقدرت 

در دوره . بزرگ تبديلش بكنيم، مي آئيم از لحاظ اتمي تقويتش هم ميكنيم
منتها اين دليل نميشود آه چون . يديد آه اين آار را آردندجورج بوش د

ديگران تبعيض ميكنند ما بخواهيم اين تبعيض را از بين ببريم خودمان را 
اين . حلق آويز بكنيم، و بگوئيم آه ما هم بايد سالح اتمي داشته باشيم

از اين طريق يك آشور مرفه تر ،آزادتر و آباد تر . بنفع مردم ايران نيست
هر بار آه به مسئله انرژي هسته اي ميرسد من ميبينم آه حتي . نمي شود

بعضي ها آه آامًال مخالف جمهوري اسالمي هستند رگهاي گردشان به 
چرا ما نداشته باشيم؛ چرا ايراني ها نبايد اين : اصطالح آلفت ميشود آه

ق، امكانات و حتي سالح هسته اي را داشته باشند؟ ميدانيد آه از اين طري
جمهوري اسالمي در مورد تقويت خودش يكي از آس هاي برنده اش 

مخصوصًا از اينجا ميرسيم به اينكه رژيم ميگويد آه؛ خارجي ها به . است
ما  فشار مي آورند و ملت در مقابل قدرت هاي ديگر بايد متحد بشوند و 

  .بضرر ماست) انرژي هسته اي( در هر حال اين . غيرو و غيرو
 سوالي را آه شما مطرح آرديد؛ واقعيت اين است آه قراين ولي مسئله و

نشان ميدهد آه جمهوري اسالمي الاقل ميتواند به چنين درصد غني سازي 
منتها آنها .  درصد برسد آه سالح  هسته اي درست بكند90باالي 

مايل نيستند آه جمهوري اسالمي چنين چيزي داشته ) آشورهاي غربي(
اين چيزي است آه آنها .  مرحله نظامي راحت باشدباشد و براي انتقال به
  .بهيچوجه دوست ندارند

 بله، ولي اين اختالفي آه با فرانسه بوجود آوردند چه بود؟ :رحيمي
  ميخواستند به چه برسند؟

 واقعيت اين است آه امريكائي ها و در واقع دولت :محمد رضا شالگوني
ب، آشورهاي متحد امريكا، اوباما ميخواهد فرانسه را بعنوان نماينده غر

حقيقت اين است آه آنها به روسيه خيلي اعتماد . در آنجا داشته باشد
فرانسه را در اين ماجرا وارد ميكنند آه  آنترل فرانسه بيشتر . ندارند
مخصو صًا در دوره ( و جمهوري اسالمي هم چون فرانسه . باشد

سانچه پانزه هاي به امريكا نزديك شد و در واقع يكي از آن ) سارآوزي

امريكاست آه دايم قمه ميكشد، مخالف اين است آه فرانسه خيلي نقش 
مهمي داشته باشد و سعي ميكند آه تماماً  با روسيه  قضيه را حل و فصل 

امريكائي ها هم براي اينكه فرانسه بتواند از نزديك نظارت غرب بر . بكند
. زي را خواهان هستندمسئله هسته اي ايران را نمايندگي بكند، چنين چي

  .اصل مسئله عبارت از اين است
 ولي مثل اينكه قرار شده است آه ايران اورانيوم غني شده :رحيمي 

خودش را در اختيار سازمان بگذارد و سازمان در اختيار روسيه بگذارد 
و روسيه بدهد به فرانسه، غني بشود و دوباره اين مسير برگردد تا 

در هر حال اين فرانسه است آه اين آار را . دوباره بدست ايران برسد
  .خواهد آرد

مرحله نهائي را مثل اينكه .  دقيقاً چنين چيزي است:محمد رضا شالگوني
منتها اينكه آيا جمهوري اسالمي اين مرحله را . فرانسه بايد انجام بدهد

پذيرفته يا نه، در آن گفتگو هاي دو روز و نيمي آه در وين داشتند، مثل 
ولي هنوز اين مسئله .  جمهوري اسالمي زياد زير اين بار نميروداينكه

و آنها از اين مسئله استقبال . قطعيت نيافته آه آيا فرانسه خواهد بود يا نه
ميكنند آه روسيه اين را داشته باشد منتها انگشت فرانسه هم به يك نحوي 

بكند، مسئله اين نيست آه روسيه نمي تواند اين آار را . در آار باشد
و . مسئله اين است آه ميخواهند فرانسه به يك نحوي مداخله داشته باشد

به هر ) روسيه(يكي. در واقع دو تا قدرت اتمي در آنجا مداخله داشته باشد
) فرانسه(حال منافعي دارد و با امريكا اختالف و رقابت دارد و ديگري 

اين . داشته باشدمتحد امريكا است و ميتواند اطالعات دقيق تري از مسئله 
تا روشن نشود آه حتي . ز قطعي نيست.ولي اين هو. مسئله آليدي هست

نامفهوم در فايل .[…اورانيوم را از آشور ببرند بيرون اينها هنوز روشن 
] جمهوري اسالمي[ولي قرائن نشان ميدهد آه . پذيرفته اند يا نه] صوتي

. ز روشن نيستمنتها قطعيت آن هنو. ميخواهد بپذيرد و راهي ندارد
و البته اگر اين بپذيرفته بشود هنوز . بايستي مراحل بعدي را نگاه بكنيم

چون مسئله عبارت از اين است آه غني . مشكل انرژي حل نشده است
سازي چطور خواهد بود؛ ادامه غني سازي چطور خواهد بود؛ راآتور 

 غرب هاي مراآز غني سازي ايران چطور خواهد بود؛ آدام راآتور ها را
هر دو . خيلي آشدار است. به ايران خواهد داد؛ معامالتشان چه خواهد بود

منتها مسئله اي . طرف روي اينكه راه دارزي در پيش دارند تاآيد ميكنند
. آه هست امريكا حاال در سياست خاورميانه اش با مشكالتي روبرو است

خواهد چين و روسيه به نحوي متحدان ايران هستند و امريكا هم نمي 
  .اين مسئله مهمي است. ايران بيش از حد به دامن چين و روسيه بغلطد

 روزگار بجائي رسيده است آه آشور هائي آه يك زماني نماينده :رحيمي 
  .دفاع از حقوق خلق ها بودند حاال تبديل شده اند به دشمن خلقها

  واقعيت اين است آه آنهائي آه خودشان را نماينده:محمد رضا شالگوني
من يك . خلق ها نشان ميدهند معموًال به داليل منافعي اين آار را ميكنند

يكي از آن عواملي آه باعث شده آه من از همان اوايل . آمونيست هستم
نسبت به آن چيزي آه آمونيست هاي قديمي و سنتي ايران موضعي آه 

 حتي قبل از اينكه -نسبت به شوروي داشتند نظر انتقادي داشته باشم 
 اين بود آه آن موقع شوروي ستاد پرولتارياي دنيا -روي فرو بريزد شو

تلقي ميشد همان موقع ميدانيد آه بخاطر اينكه طرح هاي خودشان را پيش 
ببرند در آشور ما چه آارهائي آردند و چقدر جنبش چپ ايران را بي 

اين ضرب المثل . مثالً ، جريان نفت شمال آه يادتان هست. اعتبار آردند
نكته مهمي '' آس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من'' نگ فارسي قش
يعني اينكه ديگران بيايند براي شما دفاعيه اي درست آنند و از شما . است

دفاع آنند، اگر منافع شان با منافع شما هم جهت شد، يك آارهائي ميكنند 
مثالً  توجه داشته . اگر هم جهت نشد در جهت مخالفش حرآت ميكنند

د آه امريكا از جريان دآترين مونرو به بعد يعني  تقربيًا از ربع اول باشي
قرن نوزدهم تا به حال امريكاي التين حيات خلوتش بوده و ديكتاتوري 
هاي امريكاي التين عليرغم ميل امريكا بوجود نيامدند بلكه با حمايت 

تا متحد همينطور در منطقه ما دقت بكنيد آه مثالً  سه . امريكا بوجود آمدند
 متحد با اعتبار امريكا در دنياي عرب -امريكا، عربستان سعودي، 

 اردن و مصر است آه آشور ارشد و مهم تعيين -عربستان سعودي است 
هر سه اين آشورها ديكتاتوري هستند و در آن ترديدي . آننده عربها است

 اينها. منتها امريكا اصًال آكش نمي گزد، هيچ وقت هم نمي گزد. نيست
آي به اين روز . مثًال پاآستان را ببينيد. اصالً  منافع شان در اين است

انداخته است؟ همين خود روابط امريكا آنرا به اين روز انداخته 
چه آساني در . امريكائي ها هميشه پشتيبان ارتش پاآستان بوده اند.است

 در واقع ارتش را بر زندگي مردم ترآيه حاآم - بغل گوش ما -ترآيه 
حاال هم بيك نحوي در يك تناقض ديگري، خود ارتش . اختند؟ امريكاس

و حتي به اين خاطر . ترآيه هم نسبت به امريكا موضع انتقادي پيدا ميكند
است آه دولت اسالمي ميانه رو ترآيه اولين بار ميايد و ميگويد آه در 
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مانور ناتو آه اسرائيل هم قرار بود در آنجا باشد، به خاطر حضور 
خوب،اين مسئله است آه آشوري را آه قسمت . ائيل شرآت نمي آنماسر

   مسلمان هستند و خودشان - درصد 99 تا 98 تقريباً -اعظم جمعيت آن 
را هم يك روزي مرآز خالفت اسالمي ميدانستند بيايند متحد اسرائيلي 

معلوم است آه اينجا راي . بكنند آه سرزمين مسلمان ها را گرفته است
ولي امريكا منافع اش در اين است آه . ه مالئك قرار نمي گيردمردم ترآي

منظور من اين است . هر طور شده اين را بعنوان هاي مختلف پيش ببرد
همين . آه نبايد دنبال اين باشيم آه اين آشورها گويا مدافع خلقها باشند

  ...فرانسه
 آار  ببخشيد آقاي شالگوني ، ما شاهد بوديم همين دولت بر سر:رحيمي 

در ترآيه در زمان جورج بوش روابط بسيار خوبي با اسرائيل برقرار آرد 
. و حتي مانورهاي مشترك داشتند و حتي پا در مياني آردند براي سوريه

با تغيير بوش و آمدن اوباما حاال ميبينيم آه اوالً  آه از اسرائيل خودش را 
ً  ميشود گفت آه مثل جم هوري اسالمي عقب آشيد و حتي امروزه تقريبا

آيا اين نتيجه ي تغيير سياست در . رو در روي اسرائيل ايستاده است
  امريكا است آه اينها به اين نتيجه رسيده اند يا اعتقاد خود ترآيه است؟

اين يك مسئله است آه وقتي ارباب صرفه بكند : محمد رضا شالگوني
ر بكند آن اينكه سياست امريكا اندآي تغيي. ديگران ذات الريه ميگيرند

ولي اصل . جاهاي ديگر جرات ميكنند حرآتهاي ديگري را انجام بدهند
طرح امريكا براي اشغال عراق در دوره خود . مسئله در خود ترآيه است
و مخصوصًا آن سياست خاصي را آه در مورد . جورج بوش شكل گرفت

توجه داشته . آردستان عراق در پيش گرفتند، ترآيه را بشدت نگران آرد
اشيد آه يكي از اعتقادات بنيادي آماليسم اين است آه ترآها يك ملت ب

 ناسيون عين آن به اصطالح . يكپارچه هستند،هيچ اقليتي وجود ندارد
 فرانسوي است آه فرانسوي ها يك ملت، يك صخره يكپارچه اندي ويزابل

اين ماجرا درمورد ايدئولوژي . هستند آه اصالً  شكافي در آن وجود ندارد
تش ترآيه هم بر اين مبنا ساخته شده آه اصًال آردي در ترآيه وجود ار

 بزرگترين آردهاي منطقه را ترآيه -مسئله آرد آردستان عراق . ندارد
 ترآيه را بشدت نگران آرد و همان موقع در جريان حمله اشغال -دارد 

و البته از اين . عراق آنها آشكارا در مقابل سياست امريكا ايستادند
حزب عدالت و (ضات يك فرصتي بوجود آمد آه اين دولت ترآيه تناق

نيروي ويژه اي را پيدا آرد و عمالً  از زير آنترل ارتش، تا ) توسعه
حدودي خودش را خارج آرد و يك نيروي خاصي را بوجود آمده آه تا 

اين چيزي است آه قبًال هيچ يك . حدي با نفوذ بالمنازع ارتش مقابله ميكند
اصًال نخست . يران و دولتهاي ترآيه جراتش را نداشتنداز نخست وز

وزيران ترآيه را به شوراي امنيت ملي شان احضار ميكردند و در واقع 
يادتان باشد سياستمدار . در آنجا ژنرالها شرايط شان را ديكته ميكردند

ارشد تري آه همين آقاي اردوغان در واقع از نوچه هاي او بود، يعني 
 خواستند و گقتند آه استعفا بده و وادارش آردند آه اربكان را آنجا

در ترآيه اتفاقات بزرگي افتاده آه به . آنچيزي را آه ميخواهند عمل بكند
نفع امريكا نبوده و عليرغم ميل امريكا هم اتفاق افتاده و تصادفًا در دوره 

منتها در دوره اوباما دارد گسترش بيشتري . بوش هم اتفاق افتاده است
  . ميكندپيدا

 اگر موافق باشيد برويم به سراغ وقايعي آه در بلوچستان اتفاق :رحيمي
  .افتاد

واقعيت اين است آه اين هم با ماجراي ايران :  محمد رضا شالگوني
اين انفجار روزي .وامريكا و مذاآرات هسته اي خيلي بي ارتباط نيست

اآرات  اآتبر مذ19 آه روز – اآتبر 18 روز يكشنبه –اتفاق افتاد 
و خيلي از مفسران اين . جمهوري اسالمي با ديگران در وين شروع ميشد

را مطرح ميكردند آه آيا اين همزماني در آستانه مذاآرات تصادفي بود؟ 
آدم بايد قبالً  الاقل به اين سوال پاسخ بدهد و بعد روي اين مسئله برود آه 

. له تصادفي نبوددر واقع اصل بر اين است آه مسئ. اين امر تصادفي نبود
تفسير هاي . چون خيلي قرائن نشان ميدهد آه با همديگر رابطه داشته اند

بعضي ها معتقدند آه در واقع امريكا اين آار را آرد . مختلفي وجود دارد
آه در آستانه مذاآرات به ايران حالي بكند آه اگر خيلي بازي در بياوريد 

دسر برايتان درست بكنيم و ميتوانيم آشورتان را ناامن تر بكنيم و در
بعضي ها هم معتقدند آه اصًال چنين چيزي وجود ندارد و امريكا ... الخ

منافع اش در اين بوده آه مذاآرات پيش برود و ارزيابي شان هم اين بوده 
آه جمهوري اسالمي حاضر است آه در مورد مسئله هسته اي مذاآره 

. آه چنين چيز هائي استمذاآرات اول اآتبر هم نشان داده بود . بكند
بعالوه روي اين مسئله انگشت ميگذارند آه خود اوباما و طرح اوباما و 
تيم او سعي شان بر اين است آه خصومت ميان امريكا و جمهوري 

و اينها روي مسئله انگشت ميگذارند آه در . اسالمي را آاهش بدهند
يان داشته مذاآرات مخفي يا نامه اي آه در تمام چهار ماه گذشته جر

اوباما شخصًا سه بار به اصطالح مداخله شخصي آرده آه آاري بكند آه 
اين را دليلي مي آورند آه دولت اوباما خواهان اين است . قضيه پيش برود

آه بنحوي به يك معامله مهم با ايران دست پيدا بكند و نگذارند ايران آامًال 
ر مسئله افغانستان و به طرف آن همكاري شانگهاي بغلطد، و يا اينكه د

  .پاآستان موضع خصومت آميزي پيدا بكند
عده اي معتقد آه درست است آه دولت اوباما چنين چيزي را ميخواهد 
ولي طرح پنتاگون و ارتش امريكا و سيا اين است آه از طرف ديگر در 

يك بازي هائي را بكنند و نگذارند آه بلوچستان آامال ) مذاآرات(آنار اينها 
منظورم عبارت از اين است آه  جمهوري اسالمي يك خط . بشودً امن 

 آن را خط -لوله گازي آشيده و آن را تا نزديكي مرز پاآستان پيش برده 
ً  قرار است به هند برود ولي –لوله دوستي يا صلح ميگويند    آه بعدا

چين يك مقداري از آن را خواهد خريد و به استان . هنوز مشخص نيست
ميدانيد آه جمهوري . بي چين منتقل خواهد شد و اال آخرهاي جنوب غر

اسالمي آه اين طرح را پيش ميبرد، امريكا بر پاآستان فشار آورده است 
مخصوصًا در (و پا آستان عليرغم فشار امريكا، . آه اين قرار داد را نبندند

امريكائي ها . اين آار را انجام داد) دوره بوش اين فشار خيلي شديد بود
البته هندي ها روي مالحظات .هند فشار آوردند آه فعالً  زياد پيش نرودبر 

در مورد مسئله . ديگري هم عمل ميكنند آه آيا هزينه آن چقدر ميشود
اين . ولي در هر حال هند هنوز به اين مسئله نپيوسته است. اختالف دارند

ران و روشن است آه امريكا خيلي نمي خواهد آن قرار داد لوله گاز بين اي
يكي از داليل آن عبارت از اين است آه در . پاآستان بيش از حد جلو برود

آنار مرز ايران بندر گواتر است آه قرار است بندر بزرگ پاآستان بشود 
و چيني ها عمًال دارند آنرا نوسازي ميكنند و تاسيسات مدرني را در آن 

ر مهم را در مدار اين خط لوله گاز اگر آشيده شود اين بند. بوجود ميآورند
و حال طرح امريكا عبارت از اين است آه . نفوذ چين قرار خواهد داد

منابع انرژي آسياي ميانه را از طريق طرح ماوراء افغانستان به همين 
بندر برساند و از آن طريق منابع نفت و گاز آسياي ميانه بي آنكه از ايران 

و از اين طريق .  بكننديا روسيه بگذرد بتوانند به اقيانوس هند منتقل
بتوانند در اروآسياي مرآزي، پشت مرزهاي روسيه، يك منطقه قدرت 

نمائي درست بكنند آه به منابع انرژي دست داشته باشند آه نگذارند چين  
اين مسئله . بطرف منابع آسياي ميانه يا منابع خليج فارس پيشروي بكند

ه اين وقايع همزمان بنا براين اينك. مهمي است آه بعضي ها ميگويند
اتفاق افتاده ممكن است به مذاآرات ارتباط نداشته باشد ولي طرح بزرگ 

آه در دست دارد، ) در واقع جاده انرژي( امريكا براي لوله هاي انرژي 
سر آن است آه مسئله افغانستان و پاآستان را به اين حدت و جديت دنبال 

ردي پيدا آرده و بنا بر اين ميكند و آن طرح با اين مذاآرات تضاد هاي مو
در حالي آه امريكائي ها آنرا ميخواهند آه نا امن باشد در عين حال 
. ميخواهند آه با ايران هم در مورد مسئله اي هسته اي شان مذاآره بكنند
( اين درست است آه به مذاآراتشان ضربه ميزند ولي طرح بزرگ امريكا

ً  طرح پنتاگون  البته معلوم است آه اين يك .، بايد پيش برود)مخصوصا
ولي عده اي . من ميخواهم آن نظرات را بگويم. فرضيه و يك نظر است

معتقدند اساسًا امريكا مخالف قضيه بوده و حتي ارتش امريكا حاال نمي 
حتي رابرت گيتس معتقد است آه در . خواسته آه ايران را  تحريك بكند

مثبت ايران را جلب آرد، نه افغانستان و پاآستان الاقل بايستي بيطرفي 
اينكه اذيتش آرد تا مزاحمت هاي مضاعفي براي پاآستان و جنگ 

وزير . افغانستان، ايجاد بكند و بهتر است آه همكاري هايي صورت بگيرد
اينها را . مثًال ژنرال مك آريستل نظرش اين است. دفاع نظرش اين است

ما هم طرح اعالم شده بارها اعالم آرده اند و طبيعي است آه دولت اوبا
طرح ) عمليات انتحاري( بنابر اين است آه ميگويند اين. اش همين است
. عربستان سعودي است] نامفهوم در فايل صوتي. ...[امريكا نيست

واقعيت اين است آه عربستان سعودي مخصوصًا سيستم امنيتي عربستان 
 آه در سعودي و منابع مالي شان به يك نحوي با آن نيروهاي اسالمي

پاآستان حاال مسئله شده اند و ضد اطالعات ارتش پاآستان در پروراندن 
آنها نقش داشته و حاال بالي جان خودشان هم شده نقش موثري داشته 

  .است
اصوالً  آن اسالمي را آه دفاع از سني ها در مقابل شيعه ها و يا سرآوب 

طالح اسالم شيعه ها، يا جنگ با شيعه ها يكي از خط هاي ثابت به اص
يا در شبه قاره هند بگوئيم، اسالم پاآستان و هند آه به . وهابي است

دئوبند يك مرآزي در نزديكي دهلي ( اصطالح اسالم دئوبندي ميگويند، 
بوده آه از قديم از آنجا به اصطالح راديكاليسم اسالمي، بنياد گرائي 

. ندسعي ميكرده اين را تضعيف را بك) اسالمي سني شكل ميگرفته
در : آن تز اينطوري ميگويد. عربستان سعودي به دو دليل نگران هست

مقابل پيشروي و به اصطالح پيشرفت مذاآرات امريكا و جمهوري اسالمي 
يكي عبارت از اين است آه خود اين تنش زدائي باعث ميشود آه عمالً  
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جمهوري اسالمي با آن امكانات و ظرفيت هائي آه دارد به نيروي فائقه 
در حالي آه عربستان سعودي نقش خيلي مهمي ايفا . نطقه تبديل بشودم

مخصوصاً  بعد از سقوط  شوروي در اين مسئله نقش فوق العاده . ميكند
، ايران نقش مهمي در منطقه 57ميدانيد قبل از انقالب . مهمي ايفا ميكند

داشت ولي بعد از آن عربستان سعودي در بين آشورهاي منطقه خيلي 
براي . شته و به لحاظ منابع مالي اش خيلي هدايت آننده بوده استنقش دا

خاندان سعوديآ آنقدر اين مسئله نگران آننده بوده است آه در واقع حتي 
بعضي از متحدان خودشان را در شوراي همكاري خليج فارس نميتوانند 

اين تز روي آن مسئله انگشت ميگذارد آه ببينيد قطر . آامالً  آنترل آنند
رخوردش با جمهوري اسالمي چگونه است آه عليرغم ميل عربستان ب

سعودي به آن نزديك ميشود؛ بحرين روابطش را گرمتر ميكند؛ آويت يك 
 با ايران روابط – از زمان شاه -ساز خاصي ميزند؛ عمان آه از قديم 

ويژه اي داشته، با ايران گرمتر ميشود و بنحوي متحدان عربستان 
ً  براي مقابله با خطر سعودي در شوراي ه مكاري خليج فارس آه اساسا

اين يك مسئله جدي . ايران بعد از انقالب بوجود آمده بود بي معنا ميشود
يك مسئله ديگر عبارت از جنگ داخلي يمن است آه شيعيان يمن در . است

آنجا عليه دولت مرآزي مي جنگند و عربستان سعودي در تقويت سني ها 
ند آه آنترل را بيشتر بكند و شيعه ها را به مواضع نقش دارد و سعي ميك
 درصد جمعيت يمن را 40وحال آنكه شيعه ها . تضعيف شده ايي براند

اينها . البته اين شيعه هاي يمن با شيعيان ايران فرق دارند. تشكيل ميدهند
. منتها در هر حال شيعه هستند. زيدي و به اصطالح پنج امامي هستند

ي اسالمي را متهم ميكرد آه انگشتي در جنگ داخلي يمن يك مدت جمهور
ولي واقعيت اين است آه جمهوري اسالمي عقب نشيني آرد و . يمن دارد

مدام دعوت آرد آه مسئله شيعه و سني بصورت برادرانه حل شود و حتي 
از دولت يمن خواست آه مدافع تماميت عرضي و وحدت يمن است و از 

 مرآزي يمن نتوانسته شورش شيعيان شمال حاال آه دولت. اين داستان ها
را آنترل آند، حاال از جمهوري اسالمي ميخواهد آه در اين ماجرا بنحوي 

واليتي به آنجا سفر آرد و با دو طرف مالقات آرد و قرار . وساطت بكند
. است آه منوچهر متكي هم به آنجا برود و با دو طرف مالقات آند

 فعال -حياط خلوت خاندان سعودي  -وساطت جمهوري اسالمي در يمن 
شدنش در منطقه خليج فارس، قدرت گرفتن متحدانش در عراق و نفوذ ش 

بعضي . در لبنان، براي عربستان سعودي خيلي خيلي ناراحت آننده است
ها مسافرت ملك عبداهللا به دمشق را بعد از سالها با اين مسئله توضيح 

آه تحريك جنداهللا اين مسئله بوده با توجه به اين، اينها ميگويند . ميدهند
در هر حال نظرات هرچه باشد، جنداهللا خودش را به اصطالح جنبش . است

جنداهللا آه . رهائي بخش مردم سني ايران و يا مردم ايران قلمداد ميكند
اسمش را حاال عوض آرده است، يك سازمان بنيادگراي اسالمي است، با 

 يك نفر بنام نك محمد وزير آه از و حتي موسس آن. القاعده رابطه دارد
ً  2003طالبان پاآستان بوده در سال   آنرا بنياد گذاشت آه خودش بعدا

همين عبدالمالك ريگي يكي از . بدست نيروهاي امنيتي پاآستان آشته شد
و حتي . تحصيل آرده هاي آن مسجد معروف دئوبندي در آراچي است

 آراچي است؛ هرچند آه ميگويند آه ستاد اصلي و مرآزي جنداهللا در
و پاآستان از مسئله بي . پايگاه هائي در بلوچستان پاآستان و ايران دارد

پاآستان درمانده است آه آن منطقه را نمي تواند حتي براي . اطالع نيست
حتي مي بينيد آه طالبان پاآستان تا راولپندي آه مرآز . خودش قرق آند

واقع ميخواستند اتومبيل انتحاري در . ستاد ارتش پاآستان است، آمده اند
اينطور نيست آه . بگذارند آه آنجا درگيري پيش آمد و گروگان گرفته اند

  . بتوانند اينها را راحت آنترل آنند
اينكه جمهوري اسالمي ميگويد ما ميتوانيم برويم داخل پاآستان 

در . اصًال معلوم نيست آه اگر داخل پاآستان بروند چه اتفاقي بيفتد
 حال ترديدي نيست آه جنداهللا يك نيروي بنياد گراي اسالمي هر
ترديدي نسيت آه با عوامل غرب حاال يا مستقيماً با امريكا و . است

ً  امارات  يا غير مستقيم از طريق آشورهاي خليج فارس مخصوصا
براي اينها مدارآي . متحده عربي و عربستان سعودي ارتباط دارد

 جهانگيري از آن گروه هاي اسالم وهابي مثالً  لشگر. پيدا شده است
است آه آشتن شيعه ها را وظيفه خودشان ميدانند، آامالً  قطعي 

مثالً  در ارتباط با اين . است آه با عربستان سعودي ارتباط دارد
مسئله آه جنداهللا وقتي يك ديپلمات ايراني را در سفر پيشاور 

پيدا آردند و يكي از دزديدند نيروهاي امنيتي پاآستان آنجا مدارآي 
ترديدي نيست آه . آادر هاي لشگر جهانگيري را آنجا دستگير آردند

اينكه آيا عربستان سعودي اين آار . با عربستان سعودي ارتباط دارد
را آرده يا نه، اين بحث ها حدس زني ها و تحليل ها و ارزيابي 

و ما مردم ايران آه بدنبال دموآراسي . يك چيز روشن است. هاست
آزادي، حفظ  وحدت بخشهاي مختلف آشورمان، و خواهان برادري 

. و خواهري مليت هاي ايران هستيم؛ اين مسئله، مسئله مهمي است
چيزي آه مسئله را بوجود مي آورد و بلوچستان را نا امن ميكند قبل 

در آشوري آه . از هر چيز موجوديت خود جمهوري اسالمي است
با اسالم واليت فقيهي موافق نباشند در غير شيعه ها و آساني را آه 

واقع خفه ميكنند، طبيعي است آه در مناطق ديگر ايران آه الاقل 
 حاال آه ما نه طرف -]  چنين اتفاقاتي بيفتد[ شيعه مذهب نيستند،

 من آن –شيعه هستيم و نه سني، ما را آه اصالً  حساب نمي آنند 
درصد جمعيت 10ي ها سني ها را ميگويم آه بنا بر آمار و ارزياب
بنا بر اين است آه شما . ايران از شاخه هاي مختلف سني هستند

درصد جمعيت آشور را بطور رسمي به 10وقتي در يك آشوري آه 
شهروند درجه دوم تبديل ميكنيد خيلي روشن است آه چنين چيز 

عالوه بر مسئله ملي مسئله مذهبي هم در . هايي اتفاق مي افتد
  .... شده است بر اينحوزه هائي اضافه

 ببخشيد آقاي شالگوني، در شايعات بوده آه آشتن اين :رحيمي 
. فرمانده سپاه پاسداران به دليل نزديكي اش بوده به آقاي رفسنجاني

  آيا اينها هم تاثير داشته؟
 من هم همين نورعلي شوشتري را ميگوئيد؛: محمد رضا شا لگوني 

دهان قديمي جنگ ايران و او از فرمان. چنين چيزي را شنيده ام
منتها براي اين . عراق بوده و در واقع فرد شماره دو سپاه بوده

من به هر . چيزها آساني آه اطالعات دقيق تري دارند بايد بگويند
. حال جزء آنهائي نيستم آه اطالعات دقيقي در اين حوزه داشته باشم

د در جمهوري اسالمي اين چيزها هيچ بعي. ولي اين مطرح است
ولي قرائن اين . اگر هم واقعيت داشته باشد نبايد تعجب آرد. نيست 

قرائن نشان ميدهد آه اينها طرحي داشته اند و . را نشان نمي دهد
توجه داشته باشيد آه اين مهلك ترين ضربه . ميخواستند آاري بكنند

به سپاه پاسداران است و از لحاظ  سمبوليك خيلي اهميت دارد آه 
ه سپاه پاسداران ميگويد آه همه چيز را تحت آنترل در لحظه اي آ

خود دارد ميروند در چنين همايشي شرآت ميكنند و رهبران درجه 
اولشان را ميبرند آنجا و يك عده از سران قبايل رابرده بودند و يك 
دفعه يك انفجاري ميشود و الاقل هفت نفر از ژنرال هاي ارشد سپاه 

يا آن مسجد علي ابن . يش مي آيدآشته ميشوند و آن ضربه مهلك پ
يعني اينها ضربه . ابي طالب زاهدان را منفجر آردند چيز آمي نبود

هاي مهلكي است آه سپاه پاسداران بر خالف آن الف و گزافي آه 
در تهران دارد و دختران و پسران جوان را ميگيرند و آتك ميزنند، 

و از .  استدر واقعيت امر سپاه نيروي ضعيف و بسيار شكننده اي
اين نظر من فكر ميكنم آه بازنده اول آه بال فاصله به ذهن ميرسد 

  .خود جمهوري اسالمي، آقاي ولي فقيه و سپاه پاسداران است
 بسيار سپاسگزار هستم آقاي شالگوني از شرآتتان در :رحيمي

  .برنامه اين هفته و با اميد گفتگو در هفته آينده
و خداحافظي ميكنم . م، زنده باشيدتشكر ميكن: محمد رضا شا لگوني 

  .از شما و شنوندگان عزيز راديو سپهر

………………………………….  

 *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 
مشخص ميشوند، الزاما " ديدگاه " مقاالتی که با کد  : توجه 

گ
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   بلوچستان در چنبره ی خشونت کوربلوچستان در چنبره ی خشونت کوربلوچستان در چنبره ی خشونت کور
 ارژنگ بامشاد

عمليات انتحاری جنداهللا در همايش طوايف و قبايل بلوچستان در منطقه 
اما زخِم .  زخمی به جای گذاشت۵۵ کشته و۴١شهر سرباز ، " پيشين"

از شش .  بر تحوالت آتی بلوچستان، شايد دريای خون ايجاد کندکاری آن
ماه پيش که سپاه پاسداران جمهوری اسالمی مسئوليت امنيت اين استان 
حساس را بر عهده گرفت، طرح بومی کردن امنيت و سرکوب را در 

محورهای اساسی اين طرح شامل، جلب همکاری و . دستور قرار داد
بايل و از ميان بردن بی اعتمادی ميان عشاير و تجهيز و تسليح برخی از ق

نيروی انتظامی و سپاه، پيشنهاد استخدام جوانان بلوچ وسنی به بدنه 
نيروی انتظامی، جمع آوری سالح و طرح بخشودگی افراد مسلحی که 
امان نامه بگيرند، شناسائی و اخراج پناهندگان افغانی از کشوربه کمک 

. مرزها و مبارزه با پديده ی گروگان گيریريش سفيدان محلی، حفاظت از 
آن چه در اين طرح سخنی از آن به ميان نيامده تالش برای سروسامان 
دادن اقتصاد در هم ريخته و ضعيف استان و ايجاد شرايط کار و مبارزه با 

همچنين در اين طرح از مبارزه با امر قاچاق مواد مخدر . بيکاری است
روشن نيست که در اين رابطه سپاه چه . سخنی به ميان نيامده است

سياستی اتخاذ کرده و با قبايل و خوانينی که در اين رابطه فعال هستند چه 
روشن است منطقه بلوچستان يکی . برخوردی در پيش گرفته خواهد شد

يکی از . از راه های اصلی انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپاست
ه ی  نيروی انتظامی در تمامی سال اصلی ترين وظايف رسمأ اعالم شد

در اين . های گذشته ، مبارزه با کاروان های قاچاق مواد مخدر بوده است
رابطه نيز نبايد اين نکته از ياد برد که همواره ميان نيروهای ارتش و 

نيروی انتظامی و برخی از سران قبايل و يا خوانين که در اين امر فعاليت  
اين امر در زمان . صورت می گرفته استداشته اند، همکاری هايی 

بنابراين مسئله قاچاق وقتی در سطح . حکومت شاه نيز جريان داشته است
زيرا . کالن مطرح می شود، موضوع با پيچيده گی هايی همراه خواهد شد

در مواردی همکاری های گسترده ای ميان خوانين و سران نيروی 
هر چند هر روزه .   گرفته استانتظامی در نقل و انتقال قاچاق انجام می

  .خبر از مبارزه ی نيروی انتظامی با باندهای قاچاق مخابره می شود
سياست جديد سپاه در بلوچستان که می توان آن را بومی کردن سرکوب 
ناميد، در متن سياستی به اجرا در می آيد که در سال های گذشته، بايد آن 

لت جمهوری اسالمی بويژه در سياست دو. را سياست چوبه های دار ناميد
دوره ی دولت احمدی نژاد، با تکيه يک جانبه بر شيعيان سيستانی و يا 
جريان موسوم به انتظاريون و طرفداران انجمن حجتيه که مدام بر آتش 
جنگ شيعه و سنی می دميدند، سرکوب کامل هر نوع مبارزه ملی و 

 حجم اعدام جوانان در سال های گذشته،. مذهبی در ميان مردم بلوچ بود
بلوچ بسيار باال بود؛ ترور و اعدام روحانيون اهل سنت نيز بارها اتفاق 
افتاد؛ حتی فعالين   فرهنگی همچون يعقوب ميرنهاد، نيز نتوانستند از 

سياست چوبه های . چنگ اين سياست خشونت کور جان سالم بدر برند
 ندارد، صنعت در دار، در منطقه ای که از نظر اقتصادی وضعيت استواری

آن جا ديده نمی شود، کشاورزی و دامداری  و تجارت نمی تواند نيروی 
جوان را به کار جذب کند و بيکاری  و فقر به مشکلی جدی تبديل شده 
است، تنها پاسخ رژيم به مشکالت منطقه ای بود که به دامن زدن کينه و 

  .نفرت منجر شده است
لی و مذهبی، بيکاری و فقر؛ کينه سياست چوبه های دار، سرکوب خشن م

و نفرت فزاينده، زمينه هايی است که نيروهايی چون جنداهللا توانستند بر 
بيکاری گسترده و فقر توانفرسا دو عاملی . متن آن به جذب نيرو بپردازند

هستند که هم به جنداهللا برای نيروگيری کمک می کند و هم به پاره ای از 
هد تا برای سازماندهی کاروان های قاچاق به خوانين اين امکان را می د

جذب نيرو بپردازند و در درگيری ها ميان اين کاروان ها و نيروی 
انتظامی وارتش همواره گوشت دم توپ داشته باشند و خود در کناره ی 
ميدان به جمع آوری پول و هزينه کردن آن برای خريد  خانه و امالک و 

مرفه بپردازند و همراه خانواده  و سازماندهی زندگی يک جانشينی و 
روشنفکران منطقه و آن ها که در . بستگانشان به سرمنزل مقصود برسند

بلوچستان زيسته اند نيک می دانند که تفاوت زندگی خوانين و 
وابستگانشان با مردم فقير و توده های پائين سلسله مراتب عشايری تا 

شرايطی، سياست سپاه درچنين . چه حد چشم گير و نگران کننده است
برای جذب و جلب خوانين و سران قبايل، می تواند به شکاف تاکنونی 
شدت بيشتری بخشد و مردم فقير و توده های کار و زحمت زير چرخ های 

زيرا اگر سران قبايل با مسلح شدن و . اين همکاری امنيتی له شوند
ازوی سرکوب همکاری با سپاه و نيروی انتظامی در ازای امتيازاتی به ب

تبديل شوند، امکانات جوانانی که برای امرار معاش با موتورسيکلت ها و 

يا وانت بارهايشان به تجارت ميان اين سوی و آن سوی مرز مشغول 
 امر همچنين می تواند زمينه ی اين. هستند، بسيار محدود خواهد شد

به همين دليل بود که .  رقابت ودرگيری ميان قبايل گوناگون را دامن بزند
مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه، 
از سياست مسلح کردن قبايل و بکارگيری آن ها به عنوان اهرم های 

  . سرکوب انتقاد کرد
تی، عمليات انتحاری وتروريستی جنداهللا، با هر نيتی بر متن چنين وضعي

که صورت گرفته باشد، ضربه سهمگينی به جنبش مردمی بلوچستان و 
چنين عملياتی حتی اگر . جنبش نوپا و دمکراسی طلب سراسر ايران بود

برای انتقام گيری از خون جوانان بلوچ و روحانيون سنی مذهب انجام 
اسخی باشد به جنايات جمهوری اسالمی در شده باشد؛ حتی اگربخواهد پ

بلوچستان و حکومت نظامی و امنيتی اش؛ حتی اگربخواهد مرهمی باشد 
بر درد مادرانی که فرزندانشان به چوبه های دار آويخته شده اند؛ حتی 
اگربخواهد بی حقی مردم بلوچ و ستم مضاعفی که بر آن ها روا می شود 

مامی اهدافش با شکست کامل روبرو را به گوش جهانيان برساند؛ در ت
زيرا اين خشونت کور و لجام گسيخته که جان ده ها نفر از . خواهد شد

بلوچ و فارس، شيعه وسنی، فرمانده سپاه و سران قبايل و عشاير، جوان 
  :و پير را گرفته است؛ نتايج معکوسی به بار خواهد آورد زيرا

سرکوبگران سپاه و خشک  در گام اول برگ برنده تبليغاتی در اختيار 
انديشان مذهبی می گذارد  تا اعالم کنند که تالش شان در راستای وحدت 

اين کشتار کور، اين امکان را . شيعه  و سنی، با بمب پاسخ گرفته است
فراهم می آورد که نيروهای دولتی و سپاه، با تکيه بر کشته شدن برخی 

و خون خواهی آن ها  را از سران و افراد  قبايل، روحيه انتقام طلبی 
تحريک کرده و در اين زمينه به تجهيز، تسليح و تغذيه اطالعاتی اين 

روشن است در اين حالت دامنه همکاری اين نيروها با . قبايل بپردازند
سپاه و نيروی انتظامی گسترده تر گشته و زمينه جنگ برادر کشی در 

که بخش اعظم بی جهت نيست . ميان طوايف بلوچ گسترش خواهد يافت
قبايل وطوايف بلوچ با انتشار بيانيه هايی اين حرکت جنداهللا را محکوم 

به اين ترتيب جنداهللا با اقدام تروريستی خود، . کرده و از آن برائت جسته اند
  .زمينه نزديکی برخی از قبايل با سپاه و نيروهای دولتی را تقويت خواهد کرد

خشن و شديد نيروهای سرکوب را در گام دوم  شدت اين عمليات، واکنش 
بايد در روزهای آينده شاهد بکارگيری ماشين . نيز بر خواهد انگيخت

اين بار نيز حکام شرع و . کشتار قضائی رژيم اسالمی در بلوچستان باشيم
دادستان های بيدادگاه های جمهوری اسالمی در بلوچستان، در دادگاه های 

صادر خواهند کرد و چوبه های دار دربسته و چند دقيقه ای احکام اعدام 
از هم اکنون دادستان زاهدان و ديگرمسئوالن . را بر پا خواهند داشت

از اين رو جان . قضايی به خط و نشان کشيدن هايشان مشغول شده اند
صدها جوان بلوچ که در زندان های جمهوری اسالمی اسير هستند در 

  .خطر جدی قرار گرفته است
مليات خشونت باری، فضای استان را به شدت در گام سوم، چنين ع

نظامی و امنيتی خواهد کرد و هر نوع اعتراض مردمی و مدنی را با خطر 
در . واکنش خشن و سرکوب شديد نيروهای رژيم روبرو خواهد ساخت

چنين فضای امنيتی و نظامی، هر جوان بلوچ به چشم يک نيروی انتحاری 
ينی ميان ساکنان استان نيز منجر نگريسته  شده و به دامن زدن حس بدب

اين فضای مسموم را همواره در بعد از اقدامات تروريستی . خواهد شد
بر متن چنين فضائی است که نيروهای رژيم همواره . جنداهللا ديده ايم

تالش کرده اند که نيروهای غيربلوچ ساکن بلوچستان را به پايگاه حمايتی 
.  موفقيت زيادی همراه نبوده استامری که تاکنون با. خود تبديل کنند

زيرا پيوندهای انسانی مردم ساکن استان و تاريخچه ی همزيستی مسالمت 
آميزشان، مستحکم تر از آن است که فريب سياست های تاکتيکی نيروهای 

  .سرکوب را بخورند
 اما مهمترين جنبه منفی اين عمليات کور و خشونت طلبانه، فرصتی است 

می می دهد تا چهره مظلوم و قربانی اقدامات که به جمهوری اسال
تروريستی بخود بگيرد و تمامی تالش های دالورانه مردم سراسر ايران 
که در چند ماه گذشته توانستند با تظاهرات ميليونی و مبارزه 
شکوهمندشان، پرده از چهره بی رحم حکومت اسالمی بدرند، و ماهيت 

درست در شرايطی . لش بگيردخشن و دهشتناکش را رسوا سازند، به چا
که فضای عمومی سياسی سراسر کشور زمينه ی دفاع از حقوق خلق 
های تحت ستم و بويژه مظلوميت خلق بلوچ را فراهم کرده و اين 
همبستگی عمومی می تواند به مبارزات ملی و پيوند آن با مبارزات 

ن دهد، سراسری کمک شايانی کند و به انزوای تاکنونی اين مبارزات پايا
از اين رو محکوميت اين . چنين عملياتی نقش کامأل منفی ايفا خواهد کرد

اقدام تروريستی از سوی شورای امنيت سازمان ملل، هديه ای به جمهوری 
  .زمينه ی آن را فراهم آورده بود" جنداهللا"اسالمی است که 
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 روشن است که اقدامات تاکنونی جنداهللا، که از درگيری های نظامی با 
نيروهای سرکوب جمهوری اسالمی آغاز شده، به تدريج شکل و شمايل 
عمليات انتحاری و سبک و سياق عمليات القاعده و طالبان را به خود می 

منفجر کردن مسجد و يا يک گردهم آيی که به کشتار کور منجر می . گيرد
شود، شيوه ای است که عمدتأ توسط نيروهای القاعده و طالبان به کار 

روی آوری جنداهللا به .  شده و جنايات بسياری به بار آورده استگرفته
را به " شرق االوسط" اين شيوه ها، هر چند بتواند خوشحالی نويسندگان

همراه داشته باشد، اما نمی تواند حمايت، همدلی و همبستگی مردمی، 
آن هم در شرايطی که جنبش مردمی . بويژه در ايران را به خود جلب کند

ا تکيه بر خصلت توده ای و مسالمت آميز اعتراضات خود، رژيم ايران ب
جمهوری اسالمی را دربن بست تاريخی گرفتار کرده، شکاف در باالی 
. حکومت را گسترش داده و قدرت تصميم گيری را از آن گرفته است

جنبش مردمی و مظلومانه مردم بلوچ، برای احقاق حقوق خود، برای 
رای رسيدن به حق تعيين سرنوشت خود، برای رهائی از ستم دوگانه؛  ب

زندگی در بلوچستانی آباد که داوطلبانه در کنار ديگر خلق ها به زندگی 
بدون دغدغه و سرکوب بپردازد و بر سرنوشت خود مسلط باشد، بدان 
نياز دارد تا در کنار ديگر خلق های سراسر کشور به مبارزه ای مدنی و 

مردم . ت جمهوری اسالمی مبادرت ورزدتوده ای و همبسته عليه جنايا
بلوچ نبايد فراموش کنند که آن بخش از هموطنانشان که از ديگر شهرها 
به بلوچستان آمده و دهه هاست در آن ديار  به کار و زندگی مشغول 
هستند، نه تنها همشهری هايشان محسوب می شوند بلکه همچون آن ها 

ن در مبارزه برای آزادی، زير ظلم و ستم حکومتی هستند و متحدينشا
پيوند مبارزاتی اين نيروها با . دمکراسی و حق تعيين سرنوشت هستند

مبارزات مردم بلوچ، زمينه ی همبستگی و هم سرنوشتی مليت های 
سراسر ايران را تقويت کرده و به رشد و گسترش مبارزات توده ای عليه 

  .حکومت جمهوری اسالمی کمک خواهد کرد
د به روشنفکران بلوچ يادآور شد که دفاع کور و احساساتی و در پايان باي

از اقدامات تروريستی جنداهللا، هر چند همسوئی با فضای احساسی جوانان 
تحت ستم بلوچستان باشد، اما نمی تواند در راستای منافع درازمدت 

  .جنبش مردمی  و مظلومانه مردم بلوچ و ساکنان بلوچستان تلقی شود
  ٢٠٠٩ اکتبر٢١ـ ١٣٨٨ مهرماه ٢٩

………………………………………. 
 

کارگران خباز سنندج در صورت عدم رسيدگی به 
 .وضعيتشان دست به اعتصاب خواهند زد

بر اساس گزارش رسيده، اگر فر مانداری و ديگر مسولين استان به 
خواست کارگران خباز سنندج رسيدگی نکنند، انان دست از کار 

  .خواهند کشيد
و جمع  استای افزايش دستمزد خود کارگران خباز سنندج در ر

 نانوانی در شهر سنندج ٤٠٠اوری طوماری که به امضا بيش از 
  .رسيده خواستار افزايش دستمزد خود شده اند

   واحد نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری٤٥٠در شهر سنندج  
 کارگر در اين واحد ها مشغول به کار ٤٥٠٠موجود است که حداقل 

  .می باشند
ران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار کارگ 

ان شدند که با توجه به پائين بودن دستمزدها و عدم افزايش 
، دستمزد انان افزايش يابد اما تا کنون مسولين ٨٨دستمزد در سال 

  .استانی به اين خواست هيچ گونه جوابی نداده اند
ر و استاندار در سنندج  فرماندا کارگران در چندين جلسه خود که با 

 ابانماه به مطالبه ٣  داشته اند متذکر شدند اگر تا پايان روز يکشنبه
قانونی انان رسيدگی نشود و دستمزد انان افزايش پيدا نکند تمامی 

 واحد نانوائی در سطح شهر سنندج دست به اعتصاب خواهند ٤٥٠
  .زد

ی کارگری ما اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل ها
از اين خواست طبقاتی کارگران خباز حمايت کرده و از تمامی مردم 
سنندج می خواهيم در صورت اعتصاب کارگران خباز که در راستای 

 دستمزد صورت ميگيرد به هر شکلی که امکان دارد، همه  افزايش
از مطالبات کارگران حمايت و انان را در اين کشمکش  با هم 

  ١٣٨٨  مهر٢٩چهارشنبه  .طبقاتی ياری رسانيم
  کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

…………………………………. 
 

 واليت ضد کارگری
شدن طبقه کارگر در نظام اسالمی ايران از زبان " مازاد"حکايت 

 مقام خانه کارگر
اختصاصی "اگر بر سر خصوصی کردن يا آنطور که به طنز ميگفتند *

خصوصی "و سرمايه مردم اختالف بود، بر سر مال و دارايی " کردن
 ، "کردن

 فردی"، "شخصی کردن"، " اختصاصی کردن"
  ... درد و رنج" غيرسياسی کردن"،" کردن

حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر در يک سخنرانی در . روشنگری
 مهر شرح حال جرح و تعديل شده ای از رابطه رژيم اسالمی ايران و ٣٠

سخنان او جنبه انتقادی داشت تا به گفته خودش . ت دادکارگران به دس
به ". احساس کنند که اين تشکيالت پايگاه و پناهگاه آنهاست: "کارگران

عبارت ديگراو با اين انتقادات هم خانه کارگر را که تشکلی وابسته به 
دولت است تشکل خود کارگران معرفی ميکرد، هم ازضرب انتقاد در برابر 

 هيچ انتقادی حتی از طرف نيروهای وفادار به نظام را نمی چماق رژيم که
ميخواند " سياه نمايی"پذيرد و آن را به قول خامنه ای و احمدی نژاد 

صادقی که در اردوی سراسری دبيران اجرايی خانه های کارگر در . بکاهد
چمخاله گيالن صحبت ميکرد تاريخچه رابطه رژيم با طبقه کارگرايران را 

 : ف کردچنين توصي
ديديم و ديدند که چگونه شوراهای اعتصاب پس از انقالب به شکل جدی "

هم کارگر بودند و هم کارفرما، . امور کارخانجات رها شده را بدست گرفتند
کردند و هم مديريت را به عهده گرفته بودند و تالششان باعث  هم کار مي

طی اندک کارخانجات حفظ شد، توليد شروع شد و . شد اتفاقی نيفتد
سالهای اول انقالب تا قبل از جنگ به همت همين حضور با اينکه کشور 
مشکالت جدی ساختاری به لحاظ عدم تثبيت دولت ونهادها و دستگاههای 
مربوطه را داشت ولی رشد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی شد واين 

 ..." داد نشان از توانمندی کارگران مي
رکوب های گسترده نيمه دهه اول انقالب صادقی بعد از پريدن از روی س

که تشکل ها و فعاليت های مستقل کارگری يک محور عمده آن را تشکيل 
 : ميداد چنين ادامه ميدهد

 اولين قانون مترتب به نيروی کار يعنی قانون شوارهای ١٣٦٣سال "
شود و  گيرد، اما آهنگ مخالفت از همان اول آغاز مي اسالمی کار شکل مي

ام آرام خوی و خصلت سرمايه داری خود را نشان دادند و اين برخی آر
علی رغم نص صريح . شوراها را مانع راه توليد و توسعه قلمداد کردند

قانون اساسی و پشتوانه محکم قرآنی تالش شد که نقش نمايندگان 
سالها مقاومت شد، تاريخ اسناد دارد مصاديق . کارگران نقش برآب شود

توان به آنها رجوع کرد ودريابيم که چه  دارد و ميدارد شرح مذاکرات 
 ." گذشته است

پناهگاه "از پريشان گويی هاو تناقضات صادقی که در به اصطالح
،نظام مدافع سياست های ضدکارگری و سرکوب کننده کارگران "کارگران

ی سياسی و "تعديل ها"ميدهد بگذريد، زيرا عليرغم همه " پناه"را 
حکايت جالبی از رابطه رژيم اسالمی با کارگران به اقتصادی داستان او 

 : او ادامه ميدهد. بنابراين حوصله کنيد و بخوانيد. دست ميدهد
طی يک دهه مقاومت در مقابل تصويب اين قانون بااينکه در آن دوران "

شد، باالخره اين قانون در  جنگ تمام عيار بود روز به روز شديدتر هم مي
. رسد جمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب ميگيری م  با شکل٦٩سال 

در اين قانون سعی شد که حاشيه امنيتی کارگران بهتر از گذشته در 
ولی اين حاشيه امنيت فقط سه سال ادامه داشت و در . نظرگرفته شود

 قانون کار، بازار کار ايران ٧ تعبير ديوان عدالت اداری از ماده ٨٣اسفند 
ها موقت کار با طول مدت قراردادهای کوتاه رابه تدريج درسيطره قرارداد

مدت سه ماهه و حتی يک ماهه دچار دستخوش و تغييرات بغرنجی کرد و 
های پيمانکاری هم به اين مصيبت بزرگ اضافه شد  به تدريج شرکت

 . تااستثمار نيروی کار در اين شکل کامل به خود بگيرد
سها و دولتها تغيير سالها کارگران فرياد تضييع حقوق سردادند ولی مجل
های پوچ سرخوش  کردند و صرفا زمان را سپری نمودند و ما را با وعده

داشتند و آنچه رخ داد نه حل مشکالت کارگری که اضافه کردن مشکالت 
جديد به آنها بود ادامه مشکالت واحدهای توليدی ازصدقه سری 

ا های غلط اقتصادي، موجب بروز مشکالت جدی در اين واحده سياست
ها هم به آنها دامن زد و غوزی بر غوز آن اضافه شد به  واگذاري. شد

 . قول مثل معروف غوز باال غوز شد
عزيزان حاضر در اين نشست بايد بدانيد که در شروع، کارخانجات نساجی 

ها که ناتوان  دولت. با دهها هزار نيروی کار با مشکالت جدی روبرو شدند
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گفته شد . وی کارگران هدايت کردنددر حل مشکل بودند معضل رابه س
کارگران اين واحدها مازادهستند و بايد برای تعديل واخراجشان فکری 

کانون اين اتفاق در اصفهان زده شد تحت عنوان قانون نوسازی . کرد
 ميليون دالر ارز دادند و تصميم گرفتند تعداد قابل توجهی از ٥٠٠نساجی 

و برخی را هم زود هنگام بازنشسته کارگران را در اختيار بيمه بيکاری 
کنند، اين واقعه به ذائقه کارفرمايان خوش بود چرا که در برنامه توسعه 
آن را به کل صنعت تسری دادند و از اين حوزه تعداد قابل توجهی از 

 قانون نوسازی و بازسازی صنايع از ١٠کارگران تحت عنوان ماده 
گفتند . واحدهای کوچک رفتندبعدها سراغ کارگران . واحدها منفک شدند
 نفر از قوانين کار وتامين اجتماعی معاف شوند يک ٥اگر واحدهای زير 

شود کارفرمايان  ميليون شغل به همين واسطه توسط کارفرمايان ايجاد مي
گيرند اين کارگاهها را از قانون  کارگاه کوچک به همين دليل کارگر نمي

 . معاف کردند
دانيد نتيجه آن چه بود؟ نتيجه آن  ز بنده ميعزيزان حاضر شما بهتر ا

اخراجهای بدون پرداخت حق و حقوق کارگران بود که به سرعت ادامه 
خواهيم از ظرفيت قانون کار استفاده کنيم ما دنبال  بعد گفتند مي. يافت

 را علم کردند به اين ١٩١تغيير قانون کار نيستيم به همين جهت ماده 
 نفر را ١٠تغال سالها کارگران کارگاههای زير ترتيب با بهانه توسعه اش

در ادامه مدعی شدند علت اينکه . از برخی مواد قانون مستثنی کردند
تواند جايگاه واقعی خودرا حفظ کندهزينه باالی نيروی  صنعت فرش نمي

انسانی در توليد فرش است پس اجازه گرفتند اين کارگران مظلوم رااز 
 . همه حقوقشان منع گردانند

ای که ديگر چيزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقايان  به گونه
اين بار سراغ تشکالت نيمه جان آنها رفتند تحت . دست بردار نبودند

عناوين سياسی بودن همه آنها را قلمع و قمع کردند و سازمانهای 
کارگری دست ساخته و همسورا شکل دادند ولی چون بعد عميق سياسی 

کات وجودداشت تشکل کارفرمايی هم از اين قاعده مستثنی در اين تحر
 . نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند

دانيد که وزير کار دولت نهم با شعار حل مشکالت کارگران  شما نيک مي
قراردادی به ميدان آمده بود اما نه تنها طی چهار سال مشکلی را حل 

رد، به کل مواد اين نکرد بلکه هجمه سنگين و عجيبی به قانون کار ب
 . قانون را قصد داشت تغيير بدهد

 از ١٩١ و ١٣٦ تا ١٣١ -١١٢ -٩٦ – ٢٧ -٢٤- ٢١- ١٠ – ٧مواد 
جمله موادی است که در پيشنهاد وزارت کار تغيير اساسی کرده بود و 
باالخره در روزهای پايانی عمر دولت نهم اين کار خود را نيز عملی کرد 

و امروز درکميسيون اجتماعی دولت به صورت و آن را به تصويب رساند 
 . يک بسته آماده ارايه به مجلس است
ها را در حوزه کارگری در تالش هستند  بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل

دهند اجازه حضور  تا از بين ببرند به کارگران اجازه اعتراض نمي
نظر آنها دهند ولی حتی حاضر نيستند  دهند سرنوشت شان را تغيير مي نمي

های موثر وجود ندارد برخی در وزارت کار نشستند  تشکل. را بگيرند
به کلی شکل کار . دانند وخود را قيم جامعه کارگری و حتی کارفرمايی مي

از ابتدای انقالب تا اين زمان عوض شده است و چيزی که مسلم است آن 
د است که کارگران ديگر نقش موثر در تعيين سرنوشت خودشان ندارن

خواهد بدهدوهر  حاال هرکس هر تعبيری که مي. وارزشها سقوط کرده است
های غير قابل نقد از  به علت سياست. خواهد داشته باشد ادعايی که مي

سوی دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بيکاران 
ای  گذاری هم وضعيت به گونه شود در عرصه اقتصاد و سرمايه افزوده مي

 ٤٠ که مطالبات بانکها از شرکتها فزاينده شده است وميزان آن از است
 اين ٨٤هزار ميليارد تومان گذشته است اين در حالی است که در سال 

 . رسيد  هزار ميليارد تومان مي١١عدد 
 هزار ميليارد تومان ١٩٠ هزار ميليارد تومان به بيش از ٦٧نقدينگی از 

 درصد در سال ٤/٢٥ به ٨٤ سال  از١/١٢رسيده است متوسط تورم از 
 رسيده است دولت روز به روز بزرگتر شده است در حالی که تکليف ٨٧

در حوزه . کوچک شدن دولت طی برنامه چهار توسعه مشخص شده است
های   درصد طی سال٥/٢بهره وری هم رشدی نامحسوس داشته و با رشد 

 ١٢ز مرز برنامه بسيار فاصله دارد بيکاری حتی با تغيير شاخص ا
 درصد را هدف ٨ گذشته است در حالی که برنامه حدود ٨٨درصددرسال 

گذاری کرده بود اينها همه نشان از ضعف مديريت کالن اقتصاد و نبود 
های  تفکر مشارکت در عرصه مديريت کالن کشور دارد که ناشی از سليقه

سازی و عدم توجه به قانون در  فردی در حوزه سياست گذاری و سليقه
  . اين دوران است

خسارات چنين اقداماتی دقيقا متوجه قشر عظيم کارگر به عنوان يکی از 
کشور نياز به حداقل يک ميليون شغل . گروههای مرجع در جامعه است

در . جديددر سال دارد ولی هيچ اميدی به تحقق اين تعداد شغل نيست
طی حوزه سازمان تامين اجتماعی که جزء سازمانهای مخاطره آميز 

سالهای آينده است بی تفاوتی دولت از تامين منابع برای پرداخت بدهی به 
 . اين صندوق نشان از عدم مسووليت پذيری دولت دارد

 به انتقال ٤٤سازی و اجرای اصل  به بهانه سرعت دادن به خصوصي
اند در حالی که در شرايط رکود جهانی که مشکل  ها شتاب داده مالکيت

توان باورکرد که طی  و سرمايه وجود دارد چطور ميعمده تجهيز منابع 
 درصد کل ١٧ ميليارد دالر مالکيت که نزديک به ٨يک معامله ناگهانی 

توانيم اين شرايط را  بورس ايران است طی يک معامله واگذار شود ما نمي
ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است  واقعی تصور کنيم بسياری شرکت

کردند امروز  ها اشکاالت عمده وارد مي  شکل واگذاريو کسانی که به اين
کنند اين درحالی است که جای بخش  خود هيجان زده تر عمل مي

ها اقدام به تملک  خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و شبه دولتي
کنند و اين جای نگرانی دارد چرا که انحصار دولتی به  اقالم بزرگ مي

 نيست جالب ٤٤ و اين اصال هدف اصل انحصارات ديگر تبديل شده است
 . است بدانيد مشکل بزرگتر اين است که اين واگذاری برگشت ناپذير است

در عوض تن به واردات کاالهای دست چندم بی کفيت وارداتی چين و ... 
ترکيه وامثال هم بدهيم ودر آخر هم متوجه شديم برنج وارداتی مسموم 

های چينی با  رف است، کاميوناست لوازم صوتی و تصويری يکبار مص
اندازد و  صرف ميلياردها تومان امنيت جادهها و مسافران را به خطر مي

مصرف سوخت بااليی دارندواز روز اول بايد روانه تعميرگاهها بشوند، 
شود، ميوه وارداتی کشاورزان  پوشاک دست دوم مستعمل وارد کشور مي 

های مختلف يکی  ما در حوزهامروز صنايع قديمی ...را بيکار کرده است 
پس از ديگری در حال ورشکسته شدن و تعطيلی است و آقايان دم از 

کارخانجات نساجي، چرم و کيف و کفش ، لوازم . زنند رشد وشکوفايی مي
های غلط واردات مورد  خانگي، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سياست

 ٢٠ای با نرخ باالی  تهديدی جدی قرار دارند اگر دير اقدام کنيم با جامعه
 , .کند  ريشتری فرقی نمي٨شويم و اين با زلزله  درصدی بيکاری مواجه مي

بنيادگرايی سياسی و فرهنگي، بنيادگرايی اقتصادی و راه حل بنيادگرايانه 
  ريشتری ٨برای مقابله با زلزله 

با اينکه حکايت خود آقای صادقی هم ثابت ميکند مشکل اساسی در رابطه 
المی حاکم با طبقه کارگر و مزدبگير است، اما سرانجام خود را به نظام اس

به " پناهگاه کارگران"انتقاد از سياست دولت کنونی محدود کرده و در 
در اين زمينه کافی . دفاع از خصوصی کردن دولت های قبلی می پردازد

 . است حکايت خود او را شاهد بگيريم
ک رژيم ضدآزادی و ضدمدنی رژيم جمهوری اسالمی به حق به عنوان ي

شناخته ميشود، اما خصلت ضد کارگری آن کمتر زير نور پروژکتورها 
علت اين امر ازيک طرف سرکوب سازمان يافته . قرار گرفته است

نيروهای مدافع عدالت توسط رژيم است و از طرف ديگر همراهی بخش 
افی قابل توجهی از اپوزيسيون رژيم با سياست های ضد کارگری آن، ک

و " نامه های اقتصاددانان"است مقاالت، سخنرانی ها، مصاحبه ها و 
شدن اقتصاددانانی مثل آقای غنی نژاد و ساير عشاق " بريتنی اسپيرز"

اين مساله بويژه از آن .سينه چاک فلسفه نوليبرالی را به خاطر بياوريم
را نظر قابل توجه و تعمق است که رژيم به نام مستضعفان انقالب ايران 

به شکست کشاند و قدرت را غصب کرد، بنابراين نشان دادن ماهيت 
ضدکارگری آن قاعدتا بايد ابزار مهمی در دست نيروهای اپوزيسيون 

 . باشد
واقعيت اين است که در طول دو دهه اخير محورهای اساسی برنامه های 
اقتصادی رژيم چه در دوره های اصالحات و چه در دوره ضد اصالحات 

ه اصول ارائه شده از طرف صندوق بين المللی پول و بانک جهانی بر پاي
همان اصولی که بنيادگرايی نوليبرالی از صعود تا سقوط . پيش برده است

نزاع شديد سياسی بين جناح ها و تغيير دولت . بر مبنای آن عمل ميکرد
ها در اين رابطه تحولی ايجاد نکرد و دراين مدت دو دولت اصالح طلب و 

ولت محافظه کار آمدند و رفتند و به سروکله هم زدند اما برنامه يک د
بانک جهانی و " تعديل اقتصادی"های اقتصادی همچنان در راستای 

اگر بر سر خصوصی کردن يا آنطور که . صندوق بين المللی پی گيری شد
مال و دارايی و سرمايه مردم اختالف " اختصاصی کردن"به طنز ميگفتند 

، "شخصی کردن"، " اختصاصی کردن"، "خصوصی کردن"بود، بر سر 
درد و رنج انبوه کارگران و " غيرسياسی کردن"،"فردی کردن"

 اختالف اساسی - و بيکاران و محرومان از مزد و حقوق–مزدبگيران 
در . دستگاه واليی هم همه ی اين مدت پشتيبان اين سياست ها بود. نبود

همين بس که خودشان حاال در اينهمانی جوهر سياست ضدکارگری آنها 
هنگامه ی شديدترين مرافعه شان، يعنی وقتی که رژيم کودتا طرف مقابل 
. را به اسارت گرفته و به بند و زنجير کشيده، اين يگانگی را جار ميزنند
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کند ميگويد دولت احمدی نژاد در " کنف"يکی برای آنکه طرف مقابل را 
 رفسنجانی را اجرا ميکند، آن يکی اين و آن زمينه دارد برنامه خاتمی يا

برای اينکه طرف را از رو ببرد ميگويد در عرض يک سال چنان 
انبوه کارگران .  سال نتوانستند١٦کردم که اينها در عرض " خصوصی"

را اخراج کرده اند، دستمزدهای واقعی را به پائين تر از سطح فقر رسانده 
 و دو سال پرداخت نمی اند، همان دستمزدها را هم ده ماه و يک سال

کنند، قانون کار پيشنهادی خودشان را هم پاره کردند، اکثريت نزديک به 
 سال ١٦اگر در . اتفاق کارگران را به کارگر قراردادی يا اجير تبديل کردند

دولت های اصالحات با پياده کردن مبانی اصلی طرح نوليبرالي، انبوه 
و بيکاران و بيکارشدگان را به کارگران و مزدبگيران و مردم کم درآمد 

خاک سياه نشاندند، در دوره احمدی نژاد خود زمين را از زير پای آنها 
صنعت پشت صنعت، و شاخه های مختلف کشاورزی و توليد . کشيدند

 . نابود شد و واردات جای آنها را گرفت
 سال اخير هم مشغله اصلی رژيم ويران کردن نطفه های ٢٠قبل از 

و حرکت مستقل کارگران و پشته ساختن از جنازه هرنوع تشکل 
روشنفکران و فعاالنی بود که از کارگر و مزدبگير به اين يا ترتيب يا فقط 

عليرغم اين وقتی کارگران در دوره هجوم . به زبان دفاع ميکردند
نوليبرالی با تالشی که به معنای واقعی کلمه قهرمانانه بود توانستند 

 شالق -ه و حتی سنديکای مستقل برپا کنند، شالق جنبش خود را احيا کرد
 را از کمر بيرون کشيدند و کارگر را در مقابل چشم -واقعی نه تمثيلی

عموم به باد کتک گرفتند و به زندا ن انداختند، به کارگران شرکت واحد، 
نه فقط به خودشان، بلکه به زن و کودک شيرخواره شان مغول وار حمله 

سانلو را اززندان به بيمارستان و برعکس انتقال کردند و حاال هم ا
اين روزها هم که خبر احکام سنگين زندان برای کارگران هفت . ميدهند

 . تپه را همه می شنويم
استکبار و "به عبارت ديگر در تمام سی سالی که رژيم شعار مبارزه با 

ميداد، چه وقتی مشغول جنگ سخت با صدام و پشتيبانان او " استعمار
ود، چه وقتی با برپا کردن بامبول اتمی ايران را روی لبه پرتگاه جنگ ب

" استکبار و استعمار"برد و چه حاال که سرگرم چانه زنی و مذاکره با 
است، در محوری ترين مبنای قدرت خارجی يعنی در حوزه اقتصاد و 
بازار، نه تنها با آن اختالف اساسی نداشت بلکه شاگرد مطيع دستور 

 . ای ارباب اقتصادی و نهادهايش بود و هستالعمل ه
حاال هم که مشغول برچيدن يارانه ها هستند آنهم تحت عنوان هدفمند 
کردن يارانه ها که تا همين حاال معلوم نيست به که و چطور پرداخت 
خواهد شد و در واقع تقسيم مقداری پول است که سرانجام به عنوان 

 پس گرفته خواهد شد و تورم و از مزد بگيران" هزينه سرمايه دار"
گرانی دايمی را به ارث خواهد گذاشت و اين تازه خوش بينانه ترين 
ارزيابی است، چرا که اختيار طرح در دست دولتی است که از دولت برده 

و " اقشار زحمتکش"دار هم کمتر به مردم حساب پس ميدهد و 
ی و انصاری را به اسم رمز برای چماقداران بسيجی و سپاه" مستضعف"

و روانه " بسيج"پول يارانه صندوق مناسبی است برای . تبديل کرده است
کردن آنها به کوی دانشگاه، سوله های کهريزک، يا کالنتری های محلی و 

 . ضرب و جرح و قتل و تجاوز به فرزندان مردم
محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس رژيم در مصاحبه ای با ايلنا پيش 

 درصد بگيريم با اجرای اليحه ٢٠ تا ١٥تورم امروز را بين بينی اگر نرخ 
البته ا گر .  درصد خواهد رسيد٤٠ تا ٣٥هدفمند کردن يارانه ها تورم به 

به گفته . نقدينگی و سرعت گردش پول کنترل شود که اگر بزرگی است
از " درصدی و قابل کنترل است و ٤٠ تا ٣٥باهنر اين مثل يک زلزله 

 ." ريشتری جلوگيری خواهد کرد٩ا  ت٨وقوع زلزله 
 ٢٠ ريشتری که صادقی ميگويد در اثر بيکاری ٨پاسخ رژيم به زلزله 

درصدی ايجاد ميشود، بنيادگرايانه است، آن هم بنيادگرايی نوليبرالی که 
بحران اقتصادی جهانی در سراسر جهان آن را بی اعتبار کرد و رهبران 

 کرد الاقل بطور رسمی به مذمت دولت های بزرگ سرمايه داری را مجبور
آن بپردازند و حتی در عمل هم الاقل در کشورهای خودشان بر بخش 
کوچکی از مواد آن خط بطالن بکشند و اندکی از خزانه گل و گشادی را 
که با دست و دلبازی خيره کننده ای به بانکداران اختصاص داده بودند به 

 نظام اسالمی ايران و امثال اما. روی بيکاران و آسيب ديدگان بگشايند
باهنر بر اين گمانند که به کمک بنيادگرايی سياسی و فرهنگی و چماق و 
شالق و سرنيزه ای که از آن ساخته اند ميتوانند برنامه بنيادگرايانه 

آنها . بگذارند"  ريشتری٨زلزله "اقتصادی خود را به اجرا بگذارند و از 
سی هستند که بعد از انتخابات زمين مشغول تا کردن با عواقب زلزله سيا

و کنده " زلزله هشت ريشتری"باشد تا عواقب . را زير پای آنها لرزاند
    ١٣٨٨آبان  ١           .شدن زمين از زير پای خود را ببينند

 

  بناپارت بازاری؟
  جيمز بوکان: نوشته 
  نصراهللا قاضی: ترجمه 

  : مقدمه مترجم 
  :توضيحی کوتاه براين مقاله

اخيرا رئيس . تهاست که ايران به مرکز صحنه بين المللی بازگشته است مد
جمهمور آمريکا ايران را به محاصره اقتصادی تهديد کرده تا احيانا بتواند 

از سوی .  امتياز داشتن سالح هسته ای را فقط برای اسرائيل حفظ کند 
 داده ديگر رژيم ايران بيش از پيش در داخل کشورحاميان خود را از دست

و بعد از تقلب در انتخابات با مخالفتهای توده ای شديد و وسيعی روبرو 
همزمانی اين دو بحران باعث سرريز شدن مجموعه ای . شده است 

مذهبی دردنيای خبررسانی اروپا و آمريکا گشته است -ازتحليل های سياسی
.  

ق و  در اين مقاله تحقيقی جيمز بوکان سعی کرده است که بيک بررسی دقي
برخاسته از اخبار و اطالعات صحيح بپردازد و دالئل بن بست های 
امروزی رژيم ايران را در ميان تاريخ و فرهنگ ايران جستجو کرده وبه 

جيمز بوکان به سئواالتی که  گاهی هم با . انقالب مشروطه ايران بر گردد
 - زرق و برق  در سياست ايران مطرح ميشود مثل مقايسه عملکردسياسی

خاتمی با دولت احمدی نژاد ، ترکيب طبقاتی  /قتصادی دولتهای رفسنجانیا
بلوک سبزها ، پايگاه اجتماعی حاميان رژيم ، نقش دقيق نيروهای مسلح و 
سپاه پاسداران در ساختار قدرت در ايران و نقش بخشهای بيرون از قدرت 

و وی سعی ميکند در اين مقاله در حاليکه هر د. روحانيون ميپردازد 
بحران يعنی بحران هسته ای وبحران تقلب در انتخابات امسال هنوز در 
جريان هستند تحليلی را ارائه دهد که ميتواند نوری بر تاريکی های رژيم 

  ١٣٨٨مهرماه -  ٢٠٠٩اکتبر  .ايران بيفکند
هگل ميگويد برای اينکه تاريخ قابل فهم باشد بايد دو بار تکرار شود 

خود هجده برومر و لوئی بناپارت آن گفته هگل مارکس در اثر ارزشمند.
را تکميل کرده ميگويد تاريخ بار اول بشکل غم انگيز و بار دوم بشکل 

 ١٨۵١مارکس کودتای پرنس ناپلئون را در سال . مسخره تکرار ميشود 
ميالدی کپی مضحکی از تسخير دولت توسط ناپلئون بناپارت در هجده 

تفاق افتاده بود و آن را بازی نمايش  ا١٧٩٩برومر ميبيند که در سال 
اگر هگل و مارکس زنده بودند در . تاريخ تحت شرايط متفاوت مينامد  

مورد حوادث خرداد ماه در ايران چه ميگفتند؟  پيروزی محمود احمدی 
نژاد در دهمين دوره انتخابات رئيس جمهوری در بيست و دو خرداد برای 

.  رای مخالفين تقلبی آشکار بود موافقين جلوه ای از شکوه الهی و ب
برای دانشجويان تاريخ ايران بيست و دوم خرداد همانند انقالبات توده ای 

بجای . شمسی بود که با کودتاهای پياپی متوقف شد ١٣۵٧ و ١٢٨۵
محمد علی شاه قاجار علی خامنه ای را داريم ، بجای لياخف فرمانده قزاق 

رضا خان، محمود احمدی نژاد را وزير کشور محصولی را داريم و بجای 
برای ايرانيانی که کاست مذهبی در . که در نقش بناپارت است با کتی کهنه

کله شان فرو رفته ، تاريخ کشورشان همواره در معرض خطر توطئه 
گران مخالف خدا ، مزدوران ، سرمايه خارجی ، ليبرالها و بی بی سی 

ه مطمئن بسوی نور و برای غير مذهبيون را. بخش فارسی بوده است 
برای هر دو . روشنائی که برای مدتها بسته بود در حال باز شدن است 

طرف نتيجه نا رضائی است زيرا در درون مرزهای ايران نه رفاه وجود 
دارد و نه عدالت و نه احترامی که ملت در مقابل خدا و انسانيت سزاوار 

 آمده در دوره های از آن بيرون" مانی گری"ميبينيم کشوری که . آنست 
مطلقه گرائی بر ضد . مختلف تاريخ اشکال مختلفی بخود ميگيرد 

مشروطه طلبی ميجنگد ، سلطنت با مجلس ميجنگد ، دست راستی با دست 
بيست و دوم خرداد . چپی ، خدا با شيطان و تند رو با رفرميست ميجنگد  

ينی در سال با مرگ خم. امسال بازگشای فصل جديدی در تاريخ ايران بود 
هشتاد و نه مسيحی تنگنائی که نميگذاشت رفرميستها رفرم کنند و تند 

جمهوريخواهی در ايران زخم برداشته .  روها تند روی کنند شکسته شد 
ايران وارد دوره ای از بی اطمينانی ، برخورد . و آخوندها قمه کشيده اند 

ظه ممکن هر لح.با قدرتهای بزرگ وشور و شری مسيحائی  شده است 
  . است در کوير نمک يک انفجار اتمی روی دهد

  تاج وتخت و مشروطيت
 ميالدی ايران از نظر مدرنيته ١٩٠۵ شمسی معادل با١٢٨۴در سالهای 

فاصله زيادی با کشورهای اروپائی داشت يا بهتر است بگوئيم ايران 
دارای چند دروشکه ، هفت کيلومتر راه آهن بين تهران و شاه عبدالعظيم 

 يک کارخانه قند ور شکسته ، يک پلی تکنيک ، يک گردان قزاق و سی ،
ميليون روبل روسی بدهی بود که صرف مخارج خاندان سلطنتی و سفر 
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اعتراضاتی که به فلک کردن دو تاجر شکر و . شاه به فرنگ شده بود 
مخالفت با تاسيس بانک روسيه در ايران به يک شورش تمام عيار بر 

جارشد ، باعث باالرفتن قيمتها و دادن امتيازات به سرمايه عليه استبداد قا
روحانيون پيشرو ، دکانداران ، پيشه وران ، . داران اروپائی گرديد 

و مجلس و " عدالتخانه"آزاديخواهان و سوسيال دموکراتها خواستار 
. قانون و باالخره مشروطه يعنی حکومتی بر اساس قانون اساسی شدند 

 از بيماری سنگ کليه و نقرس رنج ميبرد در مرداد ماه مظفرالدين شاه که
 شمسی با قانون اساسی موافقت کرده دو ماه بعد مجلس شورا ١٢٨۵

در کشوری که هنوز نام فاميل وجود نداشت نمايندگان مردم . تشکيل شد 
بر اساس شغل و حرفه شان مشخص ميشدند مثل خياط  و مسگر 

رالدين شاه در زمستان همان سال مظف.  وابريشمچی و پوستچی و غيره 
فوت کرده و پسرش محمد علی شاه با کليه محدوديتهائی که بر امتيازات 

 شمسی فرمانده ١٢٨٧در تير ماه . سلطنتی حائل شده بود مخالفت کرد
در . بريگاد قزاق والديمير پالتونوويچ  لياخوف مجلس را به توپ بست 

ی چون آزادی و برابری بيزار و اين زمان بسياری از روحانيون از حرفهائ
شيخ فضل اهللا نوری .نسبت به حکومت دموکراتيک مشکوک بودند 

بعنوان با نفوذ ترين روحانی اندوران اعالم داشت که تا هنگاميکه امام 
دوازدهم يعنی صاحب الزمان که نواده  پيامبر اسالم است ظهور نکرده تا 

دادی که قوانين اسالمی عدالت را بر زمين جاری سازد يک حکومت استب
احمد کسروی بعنوان مورخی . را اجرا ميکند بهترين شکل حکومت است 

ضد آخوند معتقد بود که انقالب برای داشتن قانون اساسی در ليران زود 
وی نوشت که توده های مردم نميدانستند قانون اساسی . رس بوده است 

وی معتقد بود که در  . چيست و صرفا بدنبال رهبران خود راه افتاده بودند
بدو جنبشهای مردمی بايد به مردم آموزش داده ميشد که دولت مردمی 
چيست و بتدريج آگاهی عمومی را باال برد همانگونه که در غرب اتفاق 

ديکتاتوری محمد علی شاه يک سال بيشتر دوام . افتاده بوده است 
 و غيره نياورده و نيروهای مشروطه طلب متشکل از اقوام بختياری

. مقاومت نيروهای سلطنتی را در هم شکسته و مجلس را ابقاء نمودند 
نيروهای .  شمسی بدار اويخته شد ١٢٧٧شيخ فضل اهللا درخرداد 

مشروطه خواه به ديار خود باز گشتند ، طالب دينی هم يا به حوزه های 
در سال . علميه خويش باز گشته و يا عمامه را با کاله عوض کردند 

رضا خان قزاق قدرت را تسخير و چهار سال بعد برای خود  ١٣٠٠
برخورد خارجيان بر اساس مليت . سيستم ديکتاتوری مدرنی را ايجاد کرد 

خانمهای انگليسی در جشن تاج گذاری رضا خان : هايشان متفاوت بود 
شرکت کرده و يونيفرمهای دربار را شبيه قصر کنزينگتن در لندن طراحی 

را از اعماق کتابها " پهلوی"سور آلمانی لغت قديمی کردند ، يک پروف
بيرون کشيد تا اين سلسله تازه به دوران رسيده را آمرزش دهد ، يک 
شرق گرا در اتحاد جماهير شوروی وی را رضا خان بورژوا انقالبی ضد 
فئودال و ضد امرياليست ناميد که جامعه را صنعتی کرده و کار را برای 

رضا خان بالفاصله شناسنامه ، . خواهد کرد انقالب کارگری مهيا 
يونيفورم ، کارخانه ، بانک ملی ، دانشگاه ، شرکت بيمه و سربازگيری را 

قروض ملی را صاف کرده و کارمندان دولتی را موظف . عملی کرد 
رضاخان خصلت مشترک . ساخت با زنان خود در جامعه ظاهر شوند 
 خود را يا به قتل رساند و يا جامعه ايرانی را در هم شکست ، همدستان

آنها را بسوی انتحار راند ،  وتمام آحاد جامعه را از زن و مرد به از خود 
در حاليکه مجبور به تبعيت ازسياستهای بازرگانی . بيگانه گی کشانيد 

روسيه بود از کنترل انگليسيها بر صنايع نفت جنوب متنفر بوده و بيشتر 
وی توانست راه آهن . ن عالقمند بود به حزب ناسيونال سوسيال آلما

  .جنوب به شمال کشور را با ماليات حاصله از قند و چای بپايان برساند 
 شمسی که متفقين به راه آهن ايران احتياج داشتند تا ١٣٢٠در سال 

هواپيماها و کاميون های آمريکائی را به ارتش سرخ در مرزهای شمالی 
د خاک ايران شده و رضا خان را به ايران برسانند انگليس و روسيه وار

پس از وی پسرش محمدرضا جايش را گرفت و قبل از .  تبعيد فرستادند 
اينکه جای پايش سفت شود حکومت پارلمانی درايران در حال گل دادن 

زير بال و پر ارتش سرخ در شمال ايران حزب  توده  که پوششی . بود 
مصدق شرکت نفت  ١٣٣٢در سال . برای روسها بود قدرت گرفت 

انگليس را در ميان وجد مردم ملی اعالم کرده چوب بدستان بازار و 
روحانيون ضد کمونيست که بوضوح از انگليسها و آمريکائيها رشوه 

محمد رضا شاه که مجددأ . گرفته بودند کودتای سوم را به اجرا گذاردند 
 مذهبی به قدرت باز گردانيده شده بود مجلس را تعطيل ، مخالفين غير

 برای از بين بردن قدرت مذهبيون ١٣۴٢خود را سرکوب و در سال 
هنگاميکه در . بعنوان يک نيروی سياسی به تبعيد خمينی اقدام ورزيد 

 انقالب از راه رسيد همان شعارهای قانون اساسی مانند ١٣۵٧زمستان 
استقالل و حکومت قانون مجددأ تازه شد و با سوگواريهای شيعيان برای 

مردم برای پنج شب ميخکوب تلويزيون ها شده . ايشان در هم اميخت شهد
. و به بحثهای خمينی در مورد شش کلمه اول قران گوش ميکردند 

دانشجويان راديکال سفارتخانه آمريکا را تسخير کرده و روزنامه حزب 
جمهوری اسالمی توسط ميرحسين موسوی و به سردبيری وی شروع به 

قانون اساسی جديد که توسط حزب . ان شدند برخورد با ترقی خواه
 شمسی را دوباره ١٢٨۵جمهوری اسالمی تدوين شده بود دولت انتخابی 

زنده کرد و دستگاه های انتصابی  از قبيل مجلس خبرگان را طراحی کرد 
قانون اساسی ايران با رفراندومی .  که بتواند هژمونی مذهبی را حفظ کند 

ن نايبی را گماشت تا بتواند تا قبل ازظهور  دررأس ايرا١٣۵٨در پائيز 
اين ساختار جديد حکومتی . صاحب الزمان به رتق و فتق امور بپردازد 

در ايران که کليه امکانات را برای ايجاد برخورد و کشمکش در خود 
داشت با وجود سالها انتخابات رياست جمهوری ، پارلما نی و شهری 

د تا همه چيز در دوازده خرداد  برای سی سال دست نخورده باقی مان
  .  شمسی بهم بريزد ١٣٨٨

  کودتای انتخاباتی
در ايران بعنوان يک کشور اسالمی نه فقط معجزات وجود دارند بلکه اين 
معجرات رو به ازدياد هم هستند لذا ميبينيم که به نتيجه انتخابات دهمين 

علی . دوره رياست جمهوری در ايران بعنوان يک معجزه نگاه ميشود
" خامنه ای در مقام جانشينی خمينی نتيجه آراء را اينطور توصيف کرد   

لطف فوق العاده صاحب الزمان نسبت به مردم ايران و کل جمهوری 
در مقابل آيت اهللا منتظری که در نزديکی اصفهان بسر ميبرد " . اسالمی 

تاد شرکت هش"  .  نتيجه انتخابات را هيچ عقل سالمی نميپذيرد " گفت 
وپنج در صد از رأی دهندگان در انتخابات يک چيز است اما اينکه باال 
بودن در صد شرکت کنندگان در انتخابات بخاطر احمدی نژاد بوده است 

در آذربايجان شرقی که بر حسب اتفاق زادگاه مير . يک چيز ديگر است 
حسين موسوی هم هست آراء احمدی نژاد نسبت به چهار سال قبل ده 

در استانهای يزد و مازندران آراء به صندوق .   شده بوده است برابر
ريخته شده  بيش از تعداد رأی دهنده گان در اين مناطق بوده است و در 
چهار استان ديگر نود وپنج درصد رای دهندگان در رأی گيری شرکت 

ايرانيان ميتوانند با کارت ملی خود در هر کجا مثل يزد رأی . کرده اند 
با وجوديکه يزد شهر زيبائی است با جمعيت زرتشتی بزرگ دهند و 

درحاليکه شمارش آراء . امامسافرت بدان ديار وقت زيادی ميطلبد 
 شمسی ششماه طول کشيد ، نتايج آراء ١٣٣٢انتخابات مجلس در سال 

  .اين رياست جمهوری در عرض يکساعت معلوم شد 
.  دم چه فکر ميکنند در دنيای سياست چيزی که مهم است اين است که مر

مليونها ايرانی معتقدند که وزير کشور صادق محصولی و رهبران مذهبی 
رأی آنان را دزديده اند ، انگار که مردم ايران گاو  و گوسفندان قرون 

 شمسی ١٢٨۵وسطی ميباشند و نه آن ملتی که برای اولين باردر سال 
يکتاتوری تا  د١٣۵٧دولت انتخابی را در آسيا مطرح کرده و درسال 

دندان مسلح شاه را پائين کشيد و سطح سواد و آموزش دانشگاهی اش را 
 و يا ١٢٨۵امروز با جامعه سال . در طول يک نسل به اعتالء رساند 

 روبرو نيستيم بلکه با مردمی تحصيل کرده ، شهرهای پر جمعيت ١٣۵٧
 در مردم ميدانند که دولت انتخابی. و مطلع ازتاريخش روبرو هستيم  

را برای " لرد کوزن "مجلس بود که جلوی .  ايران يک قدرت است  
 شمسی گرفت ،  جلوی اتحاد جماهير ١٢٩٨مصونيت شخصی در سال 

 شمسی ايستاد ، مديران انگليسی شرکت نفت ١٣٢۵شوروی در سال 
.  ايران و انگليس را بيرون کرد و اليحه طالق يک طرفه را ترميم کرد  

نهمين انتخابات . بات در ايران چيز تازه ای نيستدستکاری در انتخا
 که شهردار قبلی تهران ، احمدی نژاد را ١٣٨۴رياست جمهوری در سال 

برای اولين بار به قدرت رساند نيز با محاسبات رياضی ايرانيان جور در 
االن سئوال اين است که چرا نظام بر خاسته از انقالب در ايران . نميآمد 

 دست به کودتا بزند و عواقب آن درادامه ١٣٨٨ال مجبور است در س
  .حياط جمهوری اسالمی چيست 

  نامزدهای انتخاباتی
از چهارصدوهفتاد وپنج زن و مردی که خود را نامزد رياست جمهوری 

اين چهار . کردند همه بجز چهار نفر توسط شورای نگهبان حذف شدند 
ور بود ، فرمانده قبلی نفر عبارت بودند از احمدی نژاد که خود رئيس جمه

سپاه پاسدران محسن رضائی ، يکی از روحانيون مسن که قبال هم رئيس 
مجلس بوده است يعنی مهدی کروبی ويکی از نخست وزيران قبلی که در 

از بين رقبا فقط . بازنشستگی بسر ميبرد بنام مير حسين موسوی 
اهللا موسوی بعنوان فاميل نسبی ايت . موسوی شانس بيشتری داشت 

وی يک مهندس . خامنه ای و مثل خمينی از اعقاب پيامبر اسالم است 
وی بهمراه زنش زهرا رهنورد از . آرشيتکت و طراح شهرسازی ميباشد 

شاگردان فلسفه علی شريعتی بوده و پس از نابودی سران جمهوری 
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 وارد دائره ١٣۶٠اسالمی در بمب گذاريهای سازمان مجاهدين در سال 
ر اين دوره که با ترور و وحشت همراه بود نه فقط مجاهدين د. قدرت شد 

بلکه نيروهای چپ  و استقالل طلبان کردستان يا تار و مار شده و يا به 
زندان اوين به يک اروگاه جنگی تبديل شده و بيش از . تبعيد گروديدند 

موسوی بعنوان نخست وزير دوران کشتارها . سه هزار جوان اعدام شدند 
 ساله با رژيم بعثی عراق در عين حال يادآور سيستم عادالنه وجنگ هشت

توزيع بنزين و جيره بندی غذائی و درگيری با رئيس جمهور بعدی يعنی 
 بعد اعالم آتش بس با عراق وی از ١٣۶٧در سال . خامنه ای نيز ميباشد

پس از جنگ با عراق و روی کار آمدن رهبر .  نخست وزيری استعفا داد 
خامنه ای ، ميرحسين موسوی با فوت خمينی يکی از اصلی جديد يعنی 

پست نخست وزيری ملغی شد ، حزب .  ترين حاميان خود را از دست داد 
جمهوری اسالمی منحل و ميرحسين موسوی بازنسشتگی در خانه را بر 

هنگاميکه بازسازيهای پس از جنگ شروع شد و اصالح طلبان . گزيد 
 تنگ آمده دور هم جمع شدند و خواستند متفرق به همراه نسل جوان به

نامزد انتخاباتی خود را معرفی کنند ميرحسين موسوی در مقابل فشار 
اصالح طلبان برای نامزدی رياست جمهوری ايستاده گی نمود و به نفع 
کانديد ديگر که در رده دوم ماليان قرار داشت يعنی محمد خاتمی کنار 

موسوی "  زند نا چيز انقالبم من فر" انطور که خود ميگفت . رفت 
قبل از انتخابات .  خطری برای رژيم و يا خواستهای رژيم بحساب نميآمد 

در مصاحبه ای با مجله تايمز گفته بود استفاده از انرژی اتمی برای 
ساخت سالح های اتمی قابل بحث و گفتگو هستند و اين در حالی بود که 

در کنترل رئيس جمهورايران تصميم گيری در موردغنی سازی اورانيوم 
شايد برای ايرانيان جوانی که ميخواهند ازگوشه گيری در بيايند و . نيست 

تبعيديانی که ميخواهند به وطن باز گردند انتخاب يک تروريست نادم برای 
بهر حال شکل حکومت ايران .  رياست جمهوری انتخاب مناسبی نباشد 

حکومت صفويه که . انده است که شکلی کهنه هم  است همچنان پا برجام
سياست شراب و حرمسرا را در پيش گرفت و حکومت قاجاريه با آنهمه 
غارت اموال مردم نيز چند صد سال دوام آوردند و حتی حکومت پهلوی 

قانون اساسی .  که مورد تنفر مردم بود پنجاه و چهار سال دوام آورد 
تاريسی و ديکتاتوری جمهوری اسالمی ايران با ترکيب دموکراسی پارلمان

 تا بحال دوام آورده است و فقط به حذف مقام نخست ١٣۵٧مالئی از سال 
در ده روز مبارزه انتخاباتی آقايان موسوی و . وزيريپرداخته است  

کرروبی با بينش اصالح طلبانه خود بجای تمرکز روی برنامه های خويش 
 به کردار آدمی که يعنی. به عمل کرد گذشته آقای احمدی نژاد پرداختند 

نميتوان به درستگوئی وی اعتماد کرد ، آدمی خرافاتی و کسيکه مديريتش 
فاقد هر نوع نظم وکسيکه با ظاهری دهاتی وار ومضحک در مجامع بين 

احمدی نژاد هم به سبک خودش پاسخ گفت يعنی با . المللی ظاهر ميشود 
ر داشت و با رابطه رفتار کارگرمابانه ، با پول زياد دولتی که در اختيا

نزديکش با امام زمان و ضرب المثلهای مالنصرالدينی اش ، يهود ستيزی 
در .  و افتضاحی که برای نيروی دريائی در شط العرب درست کرده بود  

يک سری از مناظرات تلويزيونی که برای ايران چيز تازه ای بود احمدی 
الی آنها را زير نژاد به خصائص فردی رقبای خود حمله کرد ومسائل م
در حاليکه که . سئوال برده و مشخصا به زهرا رهنورد توهين کرد 

مبازره انتخاباتی موسوی قدرت بيشتری ميگرفت وی رنگ سبز را 
اين عمل هم عاقالنه و هم عکس . بعنوان سمبل مبارزه خود انتخاب کرد 

 و باز عاقالنه بود زيرا رنگ سبز رنگ پيامبر اسالم. العمل برانگيز بود 
عکس العمل برانگيز بود زيرا که . مانده گان وی است و هم جاذبه دارد 

رنگ سبز . فرمانده سپاه پاسداران دچاروحشت انقالب از پائين شده بود 
موسوی يادآور رنگ قرمز در گرجستان و رنگ پرتقالی در اوکراين و 

دند که از انجائيکه انها نهضتهائی بو. رنگ ارغوانی در قرقيزستان بود 
ميخواستند بقايای بازمانده ازحکومت دوران اتحاد شوروی را از بين 

 خرداد يداهللا جوانی ٢٠در . ببرند هيچ رابطه ای با مسائل ايران نداشتند 
مسئول سياسی سپاه اخطار کرد که انقالب مخملی را تحمل نخواهد کرد ، 

 های تند دالئل بسياری در دست است که بعضی از گروه:      " وی گفت
هر کوششی را " وی افزود  "  رو در فکر يک انقالب رنگين ميباشند 

رئيس "  .  برای ايجاد يک انقالب مخملی در نطفه خفه خواهيم کرد 
جمهوران حزب دمکرات آمريکا هر از گاهی سعی کرده اند که رژيم های 

  و١٣۴١جان اف کندی در سال .  ديکتاتور ايران را نا پايدار سازند  
 شمسی بر رفرمهای دمکراتيک در ايران اصرار ١٣۵۶جيمی کارتر در 

. ورزيدند که نتايج نا خوشايندی برای رژيم محمدرضا پهلوی ببار آورد 
نظريه پرداز قرن نوزدهم فرانسه توکويل گفته است که همه رژيمهای بد 

رژيم انقالبی . در هنگام اصالحات خود بيشترين ضربه پذيری را دارند 
ان هم از نظر سياسی و هم از نظر عقيدتی برای جلب حمايت داخلی به اير

براک اوباما با دراز کردن دست دوستی .  خطر خارجی احتياج دارد 

بسوی ايران يکی از خطراتی را که همواره ايران ادعای نگرانی دائم از 
 ديگر خطرهائی که ايران ادعا ميکند  –آن را کرده است کم کرده است 

له نظامی اسرائيل به ايران است و ديگری فرقه گرائی سنی ها يکی حم
ميباشد که يا از طرف آل سعود و يا از سوی دنباله روان بن الدن صورت 

 به ١٣۵٨ميدانيم که زمانی که خمينی و مشاورين وی در سال . ميگيرد 
ايران آمدند قوانين انتخابات رياست جمهوری ايران را که مدلی فرانسوی 

 خود به سوقات آوردند يعنی چنانچه يکی از نامزدهای انتخاباتی است با
 در صد باضافه يک رای نياورد دو نامزد اول و دوم در ۵٠در دور اول 

ظاهرا احمدی نژاد در دور اول . فاصله دو هفته به دوردوم خواهند رفت 
 درصد رای آورده است تا رای گيری طوالنی نشود و به دور دوم ۶٢

از دور دومی که موج سبز ميتوانست به سيالبی سبز تبديل  . کشيده نشود
در واقع . شده و احمدی نژاد را به کناری بروبد بدين شکل جلو گيری شد 

هر چه که واقعيت باشد بزودی روشن خواهد .  معلول به علت تبديل شد 
هفته بعد از انتخابات شاهد . شد چون احمدی نژاد عاشق سخنرانی است 

 توده های مردم در خيابانها بوديم يعنی چيزی که پس از مرگ جان گرفتن
معلوم شده که حد .  در ايران ديده نشده بوده است ١٣۶٨خمينی در سال 

عده بسياری برای .  جوان توسط نيروهای امنيتی کشته شده اند  ٣۴اقل 
زهر چشم گيريتوسط حمله نيروهای امنيتی به خوابگاه دانشجويان در 

 خرداد و در طول آنروز که جمعيت ميليونی بسوی ٢۵ صبح ساعات اوليه
ميدان آزادی ميرفت و از جلوی ساختمان انبار اسلحه بسيج عبور ميکرد 

بشکل سنت مارکسيستی هواداران موسوی نيز سمبل انقالب . کشته شدند 
 را بخود اختصاص دادند و مثل روزهای قبل از انقالب انسال هر ١٣۵٧

سر داده بطوريکه انعکاس آن تا کوه " اهللا و اکبر  " شب بر بامها فرياد
 مردم فرياد ١٣۵٧مثل سالهای . های شمال کشور شنيده ميشد  

ولی اين بار ديکتاتور خامنه ای بود و " مرگ بر ديکتاتور " ميکشيدند 
اگر هواداران .  ديکتاتوری رهبريت رژيم مالئی يعنی واليت فقيه  

 شمسی را با خود ١٣۵٧ و ١٣٣٢ و ١٢٨٧موسوی تجربه درگيريهای 
احمدی نژاد دستهای . داشتند سيستم هم تجارب مساوی آن را داشت 

چيزی که عوض . نامرئی انگليس را ديد و دم شيرخمار بريتانيا را کشيد 
شده بود شکل سرکوب بود چماقداران قديم که راهپيمائيهای چپها وزنان 

ورسواران خوش تيپی شده را سی سال پيش بهم ميزدند تبديل به موت
چندصد نفر از مخالفين دستگير و گروه . بودند با سالحهای اتوماتيک 

در دادگاه يکی از . کثيری از آنان در اوائل مرداد به محاکمه کشيده شدند 
مشاوران کرروبی بنام محمد علی ابتاهی در حاليکه از روحانيت   خلع 

مه اعتراف کرد که در نتيجه لباس شده بود ، در لباس زندان و بدون عما
وی گفت که . گيريش بعنوان تقلب در انتخابات اشتباه کرده بوده است 

خاتمی ، موسوی و  علی اکبر رفسنجانی از قبل برای يک اتقالب مخملی 
البته در ايران از دوران محمد رضا شاه به اين سو  . توطئه کرده بوده اند 

ارد و حد اکثر برای زندانی ابراز کسی به اين نوع اعترافات وقعی نميگذ
بايد توجه داشت که رفتار مضطربانه  ابتاهی گويای اين . همدردی ميکنند 

توده مردم فاقد . بود که بقيه آقايان نيز بزودی ميهمان اوين خواهند بود
موسوی ، زن وی و ساير اطرافيان ايشان حاضر نبودند . رهبری بودند 

آنان بدون داشتن . ريزی مواجه نمايند  هواداران جوان خود را با خون
رأی : برنامه فقط يک سئوال در حيطه قانون اساسی را مطرح ميکردند

من کو؟   و بدون داشتن تشکيالت فقط دارای اتحاد عملی بين جبهه 
مشارکت اسالمی ايران واتحاد روحانيون مبارزبودند که فقط برای 

درست مثل انقالب . بودند کارشناسان مسائل سياسی ايران شناخته شده 
 که انقالبيون تازه به روزنامه و تلگراف دست ۵-١٢٨۴مشروطه سالهای

يافته بودند هواداران موسوی نيزبه وسائل ارتباطات الکترونيکی جديد 
حمالت گسترده به سايتهای اينترنتی خامنه ای و سپاه خوب . دست يافتند 

 يا تحصن دسته جمعی مردم بودند اما بهيچوجه معادل بسته شدن بازار و
در سفارتخانه انگليس و يا مهاجرت روحانيون مشروطه طلب به قم 

 ١٢٨٧برای مثال در کودتای سلطنت بر عليه مشروطه در سال . نبودند 
شمسی نيروهای حامی مشروطه طلبان از ايل بختياری به تهران تاخت و 

  .  وجود نداشت چنين نيروئی اين بارنيروهای سلطنتی را شکست داد اما
خاندان پهلوی ايالت را در ايران سرکوب کرد همانگونه که هر چيز ديگر 
را سرکوب کردد اما اين کاررا که رضا خان شروع کرده بود در اين رژيم 
با به دار آويختن خسروخان قشقائی در ميدان بازار شهر فيروزآباد توسط 

داران موسوی از همه مهمتر طرف. سپاه پاسداران به پايان رسيد 
لذا . نتوانستند بازاريعنی بخش اقتصاد سنتی را با خود همراه کنند 

بازارکه ازعدم رونق مستعصل شده و از باال رفتن قيمتها بخاطر اعمال 
از فلج صنعتی . احمدی نژاد ناراضی بود در سراسر ماه خرداد باز ماند 

ا در  در ايران وجود داشت و ي١٢٨۵که بشکلی خزنده در سالهای 
 رژيم پهلوی را به روزی انداخت که نميتوانست به جمع آوری ١٣۵٧
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مالياتها بپردازد و يا سوخت نيروهای موتوری ارتش را تامين نمايد هيچ 
حتی اقتصادی فاقد مديريت وکامال بی نظم مثل . نشانه ای وجود نداشت 

يس ، اقتصاد ايران در آمدی دارد که ميتواند سپاه پاسداران ، ارتش ، پل
بسيج ، صنايع دولتی ، مصدومين جنگ عراق ، کارمندان دولت ، 
موسسات مذهبی بزرگ مثل اوقاف و حوضه های علميه ، سوخت و مواد 
غذائی يارانه ای را تأمين کند و از انجائيکه هر کس نفعی از آن عايدش 

مازاد مخارج نسبت به درآمد توسط .ميشود اين چيزی ميشود که ميبينيم   
 تأمين ميشود يعنی مالياتی که دستمزد بگيران بايد بدهند و هيچوقت تورم

چنانچه سطح زندگی امروزه را با درآمد سرانه .نميتوانند از آن فرار کنند 
بسنجيم سطح زندگی نسبت به دوران پهلوی باالتر نرفته است و نابرابری 

 با تا وقتيکه رقابت. ثروت هم نسبت به آن دوران کمتر بچشم ميخورد 
خارجيها را رژيم به بازار تجويز نميکند و لباس پوشيدن آقايان و خانمها 

اينکه . بشکل حجاب اجراء ميشود رژيم ميتواند روی بازار حساب کند 
سر و بدنه سپاه از ارتش شاه وفادارتر است يا نه هنوز در خيابانها به 

د شنيده زمزمه های تبعيد در هفته سوم خردا. آزمايش کشيده نشده اند 
 خرداد خامنه ای اعالم کرد ٢٩در نماز جمعه دانشگاه تهران در . ميشد 

که شايد بتوان يک مليون در آراء تقلب کرد اما نميتوان يازده ميليون 
وی افزود که موضوع خاتمه يافته است ومعترضين مجازات . تقلب کرد 

در  .  تير شورای نگهبان انتخابات را درست خواند٨در .  خواهند شد 
  .  مرداد احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهور قسم ياد کرد ١۴

  بعد از شوک
پيامدها چه هستند؟ محمد رضا شاه ميگفت کسانی که اين مملکت را 

 تا امروز ١٣۵٨از سال . دوست ندارند ميتوانند از ايران بروند بيرون 
روش عمده سرکوب جمهوری اسالمی برای مقابله با شهروندان ناراضی 

هر زمين لرزه ای که برای رژيم پيش .  تبعيد فرستادن آنها نبوده است به
خانواده های سلطنت طلبان . آمده منجر به مهاجرتی بزرگ شده است 

،خانواده های نظاميان ، ساواکيها ، يهوديان و بهائيان ايران را در سال 
 از ١٣۶١ساير مترقيان و چپها پس از سرکوبهای .  ترک کردند ١٣۵٨

 شمسی وقتيکه قيمت هر بشکه نفت ميرفت به ٧٠در دهه . ان رفتند اير
ده دالر در بشکه برسد ، اقتصاد ايران راکد و ارزش ريال سقوط کرده بود 
لذا هزاران جوان ايرانی راهی خارج از کشور شده و در حوزه های نفتی 
باکو و معادن ذغال سنگ و آهن کريوی روگ شهری در جنوب اوکراين 

طرفداران موسوی ممکن است موج چهارم مهاجرت ها . کار کردند اقدام ب
  . را بخود اختصاص دهند 

اول اينکه تصويری از . چنين پاکسازيهائی از طريق تبعيد دو فايده دارد 
وحدت ميدهد يعنی همان چيزی که اسالم سياسی دوست دارد آن را بعنوان 

يکی است مردم هم همانگونه که خدا : يکی از اصول اسالم معرفی کند 
ديگر اينکه خواستهای طبقه متوسط را محدود . يکی هستند و يگانه اند 

کرده ، مذهب و خصوصيات سنتی خرده بورژوازی کشور را حراست 
يکی ار تأثيرات جانبی اين کار ايجاد ارتشی بيش از يک . نموده است 

و سوئد است که مليون ايرانی تبعيدی در آمريکا ، کانادا ، بريتانيا ، آلمان 
اکثريت آانان در حالی که در رفاه بسر ميبرند دلشان هم برای ايران تنگ 

البته کمبود آنان با حضور پناهندگان افغانی و عراقی پر .   شده است  
بهر حال از دست دادن اعصاب توسط رژيم ايران در  خرداد . شده است 

 ارگانهای غير عليرغم آنهمه.  به اعتبار اين رژيم  لطمه زد ١٣٨٨
انتخابی که کنار مجلس نمايندگان و مقام رياست جمهوری قرار دارند رژيم 
نتوانست بدون دست يازی به تقلب در انتخابات و قتل چند زن  در 

نظامی که زمانی خواب تحميل يک دولت . خيابانها به خواست خود برسد 
ينی در دوران يا حد اقل در حوزه نجف که خم( اسالمی در عراق را ميديد 

ناگهان توسط )  شمسی از آن نفرت داشت ۵٠ و ۴٠تبعيد خود در دهه 
. يک مهندس معماربازنشسته و يک جمعيت بی سالح به لرزه در آمد  

انقالبی که قول اجراء قانون در همه جهان را ميداد و ميگفت اورشليم را 
خود را به اسالم بازميگرداند به تشيع در يک کشور تغير جهت داده و 

پشت ديواری بلند از عقايد ومنشهای اجتماعی که مکررا هم شکسته 
  .ميشوند پنهان کرده است 

آيت اهللا محمد تقی مصباح يزدی بعنوان يک فيلسوف وصوفی ساکن قم که 
احمدی نژاد و حلقه سياسی وی بنام آبادگران به وی وابسته اند بدبينی را 

يزدی ايران همواره تحت حمله از نظر مصباح . بحد شکست رسانده است 
قرار دارد و اين موضوع منحصر به صحنه نظامی نيست بلکه شامل 
حوزه اقتصاد هم ميشود ، مثال يکبار وی گفت اين جنگ يک توطئه بين 
. المللی برای جلوگيری از پيشرفت اقتصادی و علمی جهان اسالم است 

اق را بين مسلمين وی معتقد است که مزدوران و خائنين در منطقه تخم نف
اما مهمترين صحنه جنگ از نظر ايشان در . در صحنه سياسی ميپراکنند 

حوزه فرهنگی است يعنی جائيکه سالهای سال  استعمارگران و قلدرها 

انواع حقه ها و کلک ها را به اسالم زده اند و ما امروز نشانه های 
ک سخنرانی در در ي. پيروزی آنان را در خانه ها و منازل خود ميبينيم 

 مرداد در مشهد وی گفت کسانی که ميخواستند انتخابات را باطل اعالم ٢٨
وی به قانون . کنند منکر يکی از اصول پيروی از روحانيون ميباشند 

به اين ترتيب ايرانيان متوجه .  اساسی جمهوری اسالمی اشاره ميکرد 
  . انونی داد شدند که او حامی دولت بوده و باين شکل به دولت پوششی ق

با مروری به گذشته ميبينيم که عدم تحمل يک دولت منتخب توسط رژيم 
رضا خان .  پهلوی بود که بدنبال نارضايتی ها منجر به سقوط آنان شد 

همانگونه که با نزديکان خود رفتار ميکرد با نمايندگان مجلس هم بد 
اشغال ايران رفتاری کرده و آنان را هم کتک ميزد ، بهمين خاطر بعد از 

 شمسی تبعيد وی راه را برای ١٣٢٠توسط روسها و انگليسيها در سال 
با مرور زمان پسر رضاخان يعنی محمد . يک دولت منتخب باز ميکرد 

رضا که از غالب يک جوان ترسوی دوران جنگ بيرون آمده و ادای 
 چيزی برايش نمانده بود بجز حزب ١٣۵۵پدرش را در ميآورد در سال 

با اين حساب اکنون قابل تصوراست . زی بی آبروو غير مردمی رستاخي
که چرا انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری نبايد هيچ شور وشعفی 

 خراد درحال نگاه ٢٩خامنه ای که در نماز جمعه . بين مردم ايجاد کند 
کردن به احمدی نژادی بود که مثل بچه مدرسه ای های مودب در صف 

چگونه ميتوانم در چهار سال : حتما با خود فکر ميکرده اول نشسته بود 
آينده از دست اين جوان خود را خالص کنم ؟  انتخابات ميتواند آدم را 

  .  بجائی پرت کند که شيخ فضل اهللا نوری پرت شد 
از دوران صفويه به بعد هميشه تشيع بدنبال گرفتن دولت و حفظ قدرت 

ونی که در قرون و اعصار در باره با وجود تمام مت. سياسی بوده است 
قانونگذاری مدون شده است هنوز شيعيان اجازه خطير قانونگذاری را 
ايران به کسانی که دوره های سخت حوزه های علميه را از سر 

همين اختيار است که اجازه داده است شيعيان . ميگذرانند واگذار ميکنند 
شروطيت ، داشتن ايده های خوب متفکرين قرن نوزدهم اروپا مثلم

 ۶٠سازمانهای برادری و ايده های جهان سومی بودن موجود در دهه 
هنوز در هيچ کجای . ميالدی و امروزه اينترنت را وارد جامعه  کنند 

تاريخ اسالم  يک نوآوری شبيه تئوری خمينی برای تسخير و نگاهداشتن 
ی در اگر به جلسات تدريس خمين. قدرت در جهان اسالم  وجود ندارد 

 شمسی دقت کنيم ميبينيم که درسهائی که وی بنام ١٣۵٠نجف در سالهای 
دولت اسالمی ميداد وبعنوان واليت فقيه به آنها اشاره ميکرد بحثهائی 
نبودند که از نظر تاريخ تفکر اسالم کالسيک وزنی داشته باشند بلکه با 

ر سفرش اينطور بنظر ميرسد که خمينی د. اصرار و تاکيد پيش ميرفتند  
 شمسی ١٣٣٠ و ١٣٢٠به آنسوی فلسفه خداشناسی ايرانی در دهه های 

اين .  رمز و راز و علم صحبت کردن از زبان خدا را آموخته است  
تئوری های جالب هيچگاه در بيرون از مرزهای ايران بجز در جنوب 
عراق ، جنوب لبنان و هند هواداری نداشته است ، اين افکار در نظر سنی 

 شمسی ١٣۴٢وقتيکه خمينی در سال . الفت با خدا تعبير ميشود ها مخ
توسط محمدرضا شاه تبعيد شد و راهش به نجف در جوار مقبره امام علی 
ختم شد متوجه شد که از طرف ساير روحانيون عالی رتبه در آنجا مورد 

بلند مرتبه ترين روحانی نجف آيت اهللا علی . خوشامد قرار نگرفته است 
ه يک ايرانی است و از نسل پيغمبر يعنی سيدهم ميباشد سيستانی ک

يکی از نمونه کارهای . خودشخصی است که موافق قانون اساسی ميباشد 
 شمسی حکم کرد که شيعيان در رای گيری ١٣٨۴وی اين بود که در سال 

انتخابات مجلس عراق شرکت کنند و بدين ترتيب عراق را از يک جنگ 
  .  داخلی نجات داد

. ران حتی اتحاد روحانيون طرفدار خمينی هم در هم شکسته است در اي
قهرمانان نهضت . هواداران قدرت بزرگ يا ساکت شده اند و يا بازنشسته 

خمينی که تبعيد و زندانهای رژيم پهلوی را تحمل کرده و گلوله ها را در 
محراب پذيرفته بودند متوجه شدند که جايشان را قدرت طلبان وحقه بازان 

"  ثمره زندگی من ناميد " منتظری که زمانی خمينی وی را . ر کرده اند پ
در سال .  تا بحال در خانه اش در نجف آباد زندانی است ١٣٧۶از سال 
وقتيکه "  آيت اهللا جالل الدين طاهری امام جمعه اصفهان گفت ١٣٨١

 اهداف و قولهای روزهای اول انقالب را بياد مياورم ايمانم مثل علفی در
من افتاب عمرم را بر سر بام ميبينم ، من آردهايم . مقابل باد بلرزه درميايد

در " . را بيخته و الکم را آويخته ام ، من از شرم خيس عرق شده ام 
لذا . اوائل تير ماه توسط بيانيه ای تقلب در انتخابات را محکوم کرد 

می متنفر ايرانيان مذهبی که ازجنگ وجدال و ساخت وپاختهای دولت اسال
  .بودند به منبه دادرسی قدرتمندی به نام مرجع دستاويز شدند 

آنچنان "  ميالدی فرانسه که بقول مارکس ١٨۴٨مثل انقالب مشروطه 
قانون اساسی "  زيرکانه تدوين شده که نميتوان آن را زير گرفت 

" .  آشيل فقط از يک نقطه ميتواند آسيب ببيند" جمهوری اسالمی هم مثل 
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مسئوليت های ولی فقيه که در سال .  نه از پاشنه پا بلکه از سر البته
 برای قهرمانی مثل خمينی ايجاد شد برای جانشينان وی بسيار ١٣۵٧

هاشمی رفسنجانی که بمثابه يک روحانی رهبرساز کسی . بزرگ است 
 با اعمال نفوذ در شورای نگهبان باعث شد خامنه ١٣۶٨بود که در سال 
در . ن خمينی انتخاب شود افکار ديگری در سر دارد ای بعنوان جانشي

 تير ماه به انتخابات اشاره کرده و آن را ٢۶نماز جمعه دانشگاه تهران در
شما امروز به کسی گوش " وی گفت .  خيانت به ميراث خمينی ناميد 

ميدهيد که تمام لحظات انقالب را از شروع جنب و جوشها از شصت سال 
من ميدانم که امام چه ميخواست و . گذرانيده است پيش تا امروز از سر 

چنانچه خامنه ای توسط شورای نگهبان که " .  کامال به افکار وی آگاهم
رفسنجانی رياست ان را دارداز کار کنار گذاشته ميشد تمام ساختار 

  .   جمهوری اسالمی با اين کار تکه تکه شده از هم ميپاشيد 
 راه برون رفت
می هستند که توانسته اند بيش از يک نسل دوام بياورند ايدئولوژی های ک

 خرداد شرکت کنند کامال در ٢٢جوانانی که اجازه يافتند در انتخابات . 
جريان دولت خاتمی نبوده اند چه برسد به مرگ خمينی ، دفاع مقدس بر 

 ، يا سالهای انقالب و ويسکی در زمان محمد ١٣۵٩عليه عراق در سال 
ره های آندوران در اذهان اين جوانان بسيار مه آلود خاط.  رضا شاه 

توضيحات بی پايان در باره خائنين و مزدوران و توطئه های . است 
آنها هيچگاه تصور .بريتانيا زنگی را در خاطره آنها بصدا در نمی آورد 

نميکردند که رهائی از دست دخالتهای خارجی بمعنای دور افتادن از 
 و بيکاری در کشوری است که تشنه سرمايه جريانات عمده در جهان

آنها از بازگشت سلطنت ترسی ندارند . گذاری و تشنه مغز متفکرين است 
آنها خواستار آزادی هستند ازادی . چون نميدانند سيستم سلطنتی يعنی چه 

نه بمعنای ولنگاری بلکه آزاذی بمعنای چيزی که ما در غرب آن را حريم 
  .خصوصی ميناميم 

. ه حاصل اين جوانان ميشود منحرف شدن از مسير اصلی است چيزی ک
هيوم فيلسوف انگليسی در تاريخ طبيعی اديان ، محتوای اديان را به 

خمينی که سالهای سال از . احکام تغير ناپذير و خرافات تقسيم کرده است 
جهان رو به پيشرفت امروزی غائب بوده نسبت به اين موضوع بيطرف 

 قسم ميخوردند که صورت ١٣۵٧انيانی که در  دی ماه اير. نبوده است 
احمدی نژاد . خمينی را در ماه ديده اند زياد مورد حمايت قرار نگرفتند 

خود يکی ازحاميان خرافات است ، همانطور که شاه عباس هميشه بهترين 
اسب هايش را زين کرده و منتظر ظهور امام غائب در اصطبل هايش نگاه 

ژاد خود سرکرده گروهی است که در جمکاران منطقه احمدی ن. ميداشت 
ای نزديک قم منتظر ظهور امام زمان از يک چاه آب هستند و اين محلی 
است که ميگويند يکبار امام زمان بمدت کوتاهی ظهور کرده و مجددا نيز 

چنانچه  در بهبوهه های اينچنينی رژيم .در اين مکان ظهور خواهد کرد 
شت کوهی در سيستان يا استان  فارس پيغمبر جديدی ايران ببيند که از پ

اگر رضا خان و . ظهور کرده است فقط ميتواند خودش را سرزنش کند 
خمينی خصوصيت مشترکی نداشتند حداقل در اين مشخصه با هم مشترک 

  .تا زمانی که من زنده ام هيچ پيامبری در ايران ظهور نخواهد کرد : بودند که 
ان را از مسير اصلی به مسير ديگری ميراند مساله بعدی که جوان

در ايران اعتقاد بسيار شديدی جاريست که . موضوع نيروی هسته ايست 
ميگويد دستيابی به نيروی هسته ای حکومت عمامه را در ايران ابدی 

البته ميدانيم که توانائی های اتمی در آفريقای جنوبی و . خواهد کرد 
دپرست يا تغيردولتهای نظامی پاکستان را پاکستان جلوی افتادن رژيم نژا

غنی سازی اورانيوم برای دستيابی به انفجار اتمی در ايران در . نگرفت 
چه بهتر که اين مسائل کشورهای اروپائی را نگران . حال پيشرفت است 

کرده ويا خطر حمله اسرائيل به ايران را تشديد کند ، زيرا اين تهديدها 
ه و برای مدت بيشتری طول دامان خانمها تا وحدت مردم را بيشتر کرد
چنانچه آينده جوانان آبستن درگيری با غرب، . غوزک پا باقی خواهد ماند 

با مسيحيان  ، با ارزشهای اجتماعی وبا حوزه های علميه است پس 
تعجبی نيست که اينهمه ايرانيان در راهپيمائی ماه خرداد از انقالب تا 

 در اين راهپيمائی شرکت کردند تا احمدی نژاد آزادی شرکت جستند ؟  آنها
را که همانند لوئی بناپارت در پاراگراف آخر هيجدهم برومر آمده است 

  :ببينند   
همچون برآيند خواستهای متناقض شرائط اش ، بايد با کارهای متحير   " 

کننده اش همواره چشمان مردم را به خود مشغول سازد مثل کودتاهای 
باين ترتيب او تمام اقتصاد بورژوائی را به بی .  وزه اش  کوچک هر    ر

نظمی کشانده ، در هر چيزانقالب که نبايد دخالت کند دخالت کرده ، هاله 
تقدس را ار روی سرماشين دولتی برداشته و آن را مسخره و تهوع آميز 

  ،۵٩مقاله فوق از مجله نيو لفت ريويو شماره    ".جلوه ميدهد 
  . گرفته شده است٢٠٠٩ر اکتب-سپتامبر

 !صفائی با شهاب شکوهی .مصاحبه ی
  پای صحبت دگرانديشان؛ گفتگو با شهاب شکوهیپای صحبت دگرانديشان؛ گفتگو با شهاب شکوهی

با توجه به رويدادهای اخير ايران و جنبش سبز با تمام دگرگونی هايش 
که نه تنها ما بلکه افکار عمومی جهان، شاهد آن هستيم، پای صحبت 

 ايشان را با شما درميان می آقای شهاب شکوهی می نشينيم و نظريه های
  .گذاريم

  پای صحبت شهاب شکوهی
يابد يا نه؟ آيا های اين جنبش گسترش میبه نظر شما آيا خواسته ـ صفائی

ها تغيريافتنی است يا نه؟ با توجه به مانورهايی که کروبی تا اين خواسته
کنون از خود نشان داده و در مقابل موسوی تا حدودی سکوت پيشه کرده 

های سياسی را نسبت به است؛ اين حرکت" راه سبز اميد"  در تدارک و
  کنيد؟ های مردم ايران چگونه ارزيابی میخواسته

پاسخ دهم و   اگر قرار باشد که مشخصًا به سواالت شما - شهاب شکوهی
به حاشيه نروم ، جواب اين خواهد بود که به همان علت که جنبش مردمی 

 احقاق حقوق از دست رفته اش شده و طبيعتًا به ايران وارد مبارزه برای
تا  آن دست پيدا نکرده ، به همان علت هنوز راه درازی در پيش هست 

آزادی ، : از جمله خواستهای مورد نظر می تواند.( احقاق آن کامل شود
ازاين رو طبيعی است که ) برابری، تامين اجتمايی ودهها نياز ديگر باشد

ره افت و خيزها و کشمکش های زيادی داشته ايم و دراز هموا دراين راه 
خواهيم داشت با اين توصيف اگر امروز فضا نسبتًا آرام شود دليلی بر 
کوتاه آمدن مردن نيست و در واقع بايد منتظر خيزشی سهگين ترو جدی 

تجربه چند سال اخير نشان داد که مردم بنا به شرايط . تراز پس آن باشيم
ه را تعيين می کنند و هر جا که الزم باشد عقب خودشان ميدان مبارز

يا بهتر بگويم ( پس امروز ممکن است نيازهای اوليه مردم. خواهند کشيد
توسط موسوی ها يا کروبی ها پاسخ داده شود و ) بهانه برای اعتراض

فردا کسان ديگر، اما نبايد فراموش کرد که در نبود احزاب مترقی و 
که انرژی جامعه در يک دوره به هدر رود مردمی هميشه اين خطر هست 

و تاريخًا آنها را به عقب برانند از اين رو نقش نيروهای روشن جامعه 
 واقيعت اين است که موسوی .بسيار حساس ترو جدی تراز گذشته است  

 و کروبی خواسته يا ناخواسته بر روی موجی پرتاب شده اند که در
صورت ادامه هم توانايی الزم صورت شنا نکردن غرق خواهند شد و در 

برای سوارماندن براين موج که روز بروز سهمگين تر خواهد شد را 
ندارند ضمنًا من معتقدم تا وقتی شخصی يا گروهی به نفع مردم قدم يا قلم 
ميزند نبايد جلواش را گرفت ولی طبيعی است که اين اشخاص يا گروهها 

در معرض لگد از طرف به خاطر سابقه شان همواره زير زره بين و 
  . هستند مردم

ـ جنبش مدنی مردم ايران به ويژه پس از انتخابات دور دهم  صفائی
اينک کند، همی طبقات مختلف را نمايندگی میرياست جمهوری، تقريباهمه

ی اجتماعی، به دستور رهبران جمهوری اسالمی های گستردهاين خيزش
وضعيت و جايگاه .  استتوسط نيروهای سرکوبگر رژيم، خونين گشته

  اين جنبش را چگونه ارزيابی می کنيد؟
 با وجودی که نزديک به سه ميليون مردم معترض به - شهاب شکوهی

بخش اصلی حکومت ، به خيابانها ريختند و شجاعانه مبارزه کردند و 
تلفات دلخراشی هم دادند اما اين جنبش الزامًا همٌه طبقات اجتماعی را 

اگر چه انسانهای . ی اخير نتوانسته در خود جای دهدبويژه در ماه ها
بسياری بصورت فردی و بخشًا زير پرچم سبز در اعتراضات شرکت 

اما می دانيم که الزمه از پا درآمدن چنين رژيمهايی ، اعتراضات . کردند
فلج کننده قشرهای موثر و سازماندهی شده ای است که بتواند نه تنها 

يک حکومتی جوابی داشته باشند بلکه فراتر بتواند برای مقابله با هر تاکت
 سال گذشته ٣٠از اين رو مسلمًا مثل . جای گزين هايی را هم ارايه دهند

که همواره جمهوری اسالمی مردم زحمت کش را سرکوب کرده نيست 
بخصوص اينکه در حال حاضر جنبش دارای رهبران نيمبندی است که می 

اما تا رسيدن به مرحله . م را هدايت کنندتواند چند صباحی اعتراضات مرد
  .ای که مردم بر خود حکومت کنند راه درازی در پيش داريم 

گری مردم و اين نوع رويارويی با حکومت، به ـ سرانجام اعتراض صفائی
انداز دمکراسی و نفع چه کس و يا چه کسانی رقم خواهد خورد و چشم

  کنيد؟ی میگيرآزادی بيان در ايران را چگونه نتيجه
 در مورد سوال سوم بنظريک نوع غيب گويی می باشد - شهاب شکوهی

اما می توانيم . اگر بگوييم که حتمًا پيروز می شوند يا شکست می خورند
بگوييم که بدون ترديد مردم بدنبال خواسته هايشان از پای در نخواهند 

 و از آمد چرا که حداقل تاريخ جنبشهای مردمی همين گونه رقم خورده
آنجا که تجربٌه سی ساله مردم ايران آنهم با حکومتی تقريبًا استثنايی 
بسيار سنگين و کم نظيربوده من بسيار اميدوارم که در زمانی نه چندان 
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 از جمله  دور مردم به بخش جدی از خواست هايشان دست پيدا کنند که
  .غيره می باشد.....آزادی بيان ، دمکراسی نسبی و

کنيد که در اين شرايط حساس، يک تشکل و يا ر نمیـ تصو صفائی
های مختلف جامعه که بتواند جنبش را شورای رهبری مؤثر از طيف

  هدايت کند الزم است؟ به نظر شما مکانيسم متحقق شدن آن چيست؟ 
 من فکر می کنم که کليدی ترين سوال همين است ، چرا - شهاب شکوهی

ر مردم آورده و همچنان می تواند که آنچه تا به حال اين حکومت بر س
اما . ادامه بدهد علتش نبودن تشکلهای مردمی با دوام و بويژه رهبريست

من معتقدم که در صورت ادامه داشتن اعتراضات ! رهبری از کجا می آيد
و بخصوص کشيده شدن پای ديگر گروههای صنفی سياسی مانند 

 ها، و ديگر ، مليت)با خواسته های خاص خودشان(کارگران، زنان
گروههای سياسی اجتمايی ، بمرور رهبران اين گروهها از ميانشان توليد 

 اين رهبران از دل مردم بيرون آمده و دارای  خواهد شد و از آنجا که
تجربٌه غنی از اندوخته های داخل ، خارج و گذشته هستند اميد به آينده 

ب و گروهها و البته که نقش احزا. ای آزاد و روشن را می توان داشت
همٌه روشنفکران در تاباندن روشنايی در اذهان مردم موثر است و اگر 
  همين گروهها و افراد می توانستند حول خواسته های حداقل مردم

پالتفرمی مشترک داشته باشند و در نيازهای مردم کمک و همراهی بکنند 
  .قدر مسلم کار سريعتر به جلو می رفت

های مختلف، اپوزيسيون تا به ی ديدگاه گستردهبا اشاره به طيف -صفائی
امروز موفق به تشکيل آلترناتيو نيرومند و اثرگذار نشده است، آيا 
درشرايط فعلی نسبت به توانايی و پتانسيل موجود اپوزيسيون، فضايی 

يابی يک آلترناتيو نيرومند، پيرامون يک پالتفرم مشترک برای سامان
  وجود دارد؟

واب دادن به اين سوال احتياج به يک تحليل طول دراز  ج- شهاب شکوهی
دارد و می دانيم سالهاست اين انتظار وجود دارد که گروهها و تشکيالتها 
بتوانند کاری بکنند ولی به علتهای متعددی اين کار نشده اما مايع دلگرمی 
اينستکه اين روزها ارتباطات داخل و خارج بسيار وسيع شده و واقعی تر 

ته ميباشد اين اميد هست که هم فکری مشترک داخل و خارج سبب از گذش
بوجود آمدن تشکلهای دمکراتيکی شود که حداقل آلترناتيوی برای ادامٌه 
مبارزه با فاشيسم حاکم بوجود آيد و در واقع زمينٌه نفس کشيدن مردم و 

  .فرصت پيدا کردن راه حلهايی برای آينده بشود
طلبان به ايی کشور در اختيار اصالحهشت سال مديريت اجر  -صفائی

گرايان در رأس نهادهای اينک اما، اصولرياست آقای خاتمی بود؛ هم
اند و با منطق زور و سرکوب گذاری، قضايی و دولت قرار گرفتهقانون

- عريان نقطه نظرهايشان را در جای جای مناسبات اجتماعی، اعمال می
گرايان را ان به چالش کشيدن اصولطلبان، توآيا به طور کلی اصالح. کنند

های آنها نيز دارند؟ چنانچه امکان دارد به چرايی و چگونگی تفاوت شيوه
  . بپردازيد

 از نظر من اصالح طلبی امتحانش را داد و رفوزه شد - شهاب شکوهی
البته علت رفوزه شدنشان فقط اصالح طلبان نبودند بلکه سواالت سختی 

ح طلبی قادر به پاسخ گویِِِِِ به آن نبودند موضوع بود که آنها با درک اصال
 است که با پوشش مذهب مثل اختاپوس بر  ديکتاتوری لجام گسيخته ای

پهنٌه ايران و حتی فراتر پنجه انداخته و طبيعی است که اين اختاپوس را 
 از اينرو اگر چه اين روزها! با سالم و صلوات نمی شود راضی کرد

 در دست اصالح طلبان است ولی به سرانجامرهبری اعتراضات مردم 
فرا تر از چهار چوب فکری اصالح طلبان می  خيلی رسيدن اين دعوا

و بدون ترديد اصالح طلبان قادر نخواهند بود در ادامٌه اين . باشد
اعتراضات دوام بياورند ضمن اينکه خواسته آنان هم با جناح ديگر 

به نظر من خيلی : منتظری نگاه کنيد به نظرات . حکومت فاصله دارد
محترمانه هم در جواب موسوی و هم در بيانيه های ديگرش اشاره به 
وضعی می کند که خيلی فراترازآنست که مد نظر کروبی و يا موسوی 

من با تمام وجود خوشحال می شوم اگر مردم ما بدون خونريزی و . باشد
 ساله ٣٠ا تجربه دردسر می توانستند به خواسته هايشان برسند ولی آيا ب
  .ما چنين چيزی ممکن است من که چشمم آب نمی خورد

 چه راهکاری را برای تداوم و رشديابندگی اين خيزش اجتماعی -صفائی
ی مردم  ايران و اعتراض به خيزش گسترده  سه ماه از-کنيد؟پيشنهاد می

ی ايران به ويژه جوانان تقلب انتخاباتی گذشت، زنان و مردان آزاده
های پر التهاب رويارويی با حکومت استبدادی را پشت سر گذاشتند؛ روز

پرسند که چه خواهد شد؟ نظام جمهوری اسالمی اما مردم از همديگر می
با سرکوب وحشيانه اين جنبش اجتماعی را نيز همچون سی سال گذشته 
به خون کشيد و احمدی نژاد را با تقلب بر مسند قدرت تکيه داد و بر 

 در اين برهه ارزيابی شما از فرآيند اين خيزش گسترده.  کردمردم تحميل

های مردمی ايران پس از اين تجربه چه خواهد از زمان چيست و واکنش
  شد؟

 که بعنوان نسخه باشد وجود ندارد اماراهکارهايی  - شهاب شکوهی
( نشوندگيری مستقيم حدس زد که اگر مردم حداقل فعًال وارد فاز درميشود 
رو در حريف دقيقًا   بهتراست، چرا که خواستٌه) ظاميگريست نمنظور
 بدهند تشکيل های محلی و کاری خود را کميته واگر مردم بتوانند رويست

، اعتصابات ، فرسايشی ،از طريق اعتراضات رژيم و مبارزه اشان را با 
روشهای فلج کننده قرار بدهند در واقع ديگر و) کالس و غيره(تحريم ها

خواهند کرد  پيدا  فرصت را ديد اينرا خواهند کمترين آسيب اينکهضمن 
.  و رو در روی رژيم قد علم کنند بياورندکه تشکل های خود را بوجود

که وقتی پای نيروهای مهمی مثل کارگران  به ما آموخت ٥٧تجربه انقالب 
قادر به کنترل و ديگر زحمت کشان متشکل به ميان بيايد ديگر هيچ قدرتی 

 ماه اخير آشکارا ديديم که جمهوری ٣ما در . ب مردم نخواهد بوديا سرکو
و شديدترين شيوه های ممکن در  حربه ها  نشان داد که با آخرين اسالمی

سرکوب مردم شرکت کرد و اين پيام را به روشنی به همه اعالم کرد که 
يگر اسالم و خدا و پيغمبر نيست بلکه دعوا بر د و موضوع  خط استآخر

سرنوشتی  دخالت کند ت است اگر خدا هم در امر واليت قدرتسر قدر
 البته اگر .نخواهد داشت و مترودان فعلی  حکومتبهتراز هم مسلکان قبلی

 عصبی بودن رژيم را  آشکارااما همين پيام. !شانس بياورند و کشته نشود
بيشترين حربه هايی که می توانستنند نشان داد که هم نشان داد و در واقع 

پس روشن است که در  هم شدند،  بر مال بکار بردند ور ببرند را هم بکا
ضمن اينکه گاهی . مقابل گاو ديوانه نمی شود با سينه سپر مقابله کرد

مياورد و گيجی بيشتر به خشم  سپر بر گاو وحشی او را نشان دادن سينه
  .ت را برای ضربه زدن فراهم می کندصو فر

 و تأييد جنبش مردمی شکل گرفته، به شعارهايی که در حمايت  -صفائی
ی آن نيست؛ به قدری گسترده و مختلف است که نيازی به توضيح دوباره

توان اين تضاد را در موقعيت کنونی حل کرد؟ آيا فکر نظر شما چگونه می
ها فراهم کند؟ و کنيد که اين تضاد، بستر تضادهای بعدی را در تشکلنمی

های اجتماعی در ايران تواند به جنبش میاگر چنين است، آيا اين تضاد
  ضربه بزند؟ چه راهکارهايی را شما پيش رو داريد؟ 

 در مورد تنوع شعارها من فکر ميکنم امری است طبيعی - شهاب شکوهی
 ساله ٣٠چرا که در جامعه ای مثل ايران و بخصوص سرکوبی که در اين 

ته آنقدر خون در دلها الی بيشتر بر مردمانمان و بويژه اقليتهای قومی رف
شده که در صورت بوجود آمدن شرايطی مناسب موجی از خواستها بر پا 
. خواهد شد و تا مدتها همه چيز را تحت تاثير خودش قرار خواهد داد

برای نمونه ما برای توافق بر سر سرنگونی رژيمی که بدون ترديد همه 
کنيم و در صورت متفق القول هستيم چرا روشهای مختلفی را پيشنهاد می 

کمی پيشتر مثاًال اولين شعار ممکن است کلمه آزادی باشد، ما می دانيم که 
پس اين تناقضات . همين کلمه ساده آزادی چقدر برای ما آب ور می دارد

و تنوع شعارها بدور از واقعيات نيست ضمن اينکه قدرتهای بزرگ هم 
عشان خودشان شديدن برای اهداف خودشان و شعارهای معطوف به مناف

اما تجربه تلخ مردم از چاپاول . سرمايه گذاری کرده و ساکت نمينشينند
آن چيزی است که به ما کمک می کند تا  جامعه و ملت توسط زورمداران 

نکته حايز . بتوانيم شعار درست را انتخاب کنيم و اين چيز کوچکی نيست
باط نزديکی اهميت اين است که ما ضمن اينکه با جامعه مان بايد ارت

داشته باشيم و با خواسته ها و شعارهای آنها بطور واقعی سرو کار 
داشته باشيم اما نبايد هشياريمان تحت تاثير احساستمان قرار بگيرد و از 

  .شعارهای انحرافی که در جهت منافع مردم نيست قافل شويم
- هی کروبی به ويژه نمايش فيلم کهريزک، بيانيمحدود کردن حلقه -صفائی

های روز قدس را در اين موقعيت حساس ی يازدهم موسوی و واکنش
  کنيد؟کنونی چگونه ارزيابی می

. از نظر من تمامی موارد باال در يک چير خالصه ميشود - شهاب شکوهی
مردم معترض به خيابانها ريخته اند و بدنبال خواسته هاشان هستند و تا 

سوی ، کروبی، منتظری، رسيدن به اين خواسته ها ممکن است دهها مو
قدر مسلم در ميان مردم . را وسيله قرار دهند و يا دور بزنند ....صانعی و

همين آقايان طرفدارانی دارند ولی آنچه تعيين کننده است خواسته های رو 
بجلو مردم است که فراتر از توان اين جماعت می باشد و اين روشن است 

افراد ديگر در مقطعه تاريخی می که نقش خاص هر کدام از اين افراد يا 
 .تواند کمک کننده باشد ولی تا رسيدن به حاکميت مردم کامل نخواهد بود

مثًال اعتراض موسوی به نتيجه انتخابات و دنبال کردن آن تا اين جای کار يا 
افشاگری کروبی جزء مواردی هستند که برای مردم قابل اهميت است تا جايی 

ها و پشت گرمی ها حاضرمی شوند به خيابان بريزند که مردم با همين بهانه 
 است که خاتمی به رياست جمهوری ٧٦مثالی ديگر سال . و مبارزه کنند

يا می توانيم به ! آيا نقش خاتمی را بايد فقط در بازی قدرت ديد. انتخاب شد
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قدر مسلم خاتمی ها . فرصت هايی که برای مردم بوجود آمده هم فکر کنيم
با حساب آمار تعداد کسانی که خاتمی (امعه بر قدرت حاکم بود محصول فشار ج

 ميليون ٢٠ ميليون بودند ولی در انتخابات ٥را قبل از انتخابات می شناختند 
ولی   حتی آشکارا خاتمی برای ادامه اعتراضات نمی کشيد  !).شرکت کردند

.  می دادندچون مردم نياز داشتند که کسانی را جلو بيندازند همواره او را حول
پس روشن است که مردم بنا به شناخت خود و نيازهايشان ممکن است امروز 

ممکن است . رنگ سبز را علم کنند و زير آن سينه بزنند و فردا رنگ سرخ 
امروز در روز قدس يا نماز جمعه شرکت کنند و شعار خودشان را بدهند و 

مثًال روز قدس اعال   . فردا ميدان آزادی را به رنگ سياه يا سرخ تبديل کنند
از تجاوزات و قتل های   ترساندن مردم  رغم تهديد بسيار شديد سپاه و 

ددمنشانه ، باز هم مردم به خيابان ها ريختند و در واقع نقطه عطفی را پای 
از اين رو بسيار مشخص .  ساله گذشته سابقه نداشت٣٠ريزی کردند که در 

  .کومتش مثل قبل ادامه بدهداست که اين رژيم ديگر نمی تواند به ح
با اشاره به اينکه بحث عبور از موسوی مطرح شده و از سوی ديگر  - صفائی

بخشی از جنبش زنان در پی هويت مستقل خود، جايگاه بسيار وااليی را در 
های موجود و کند؛ نگاه شما نسبت به واقعيتجستجو می درون اين جنبش

  حقيقت دست يافتنی چيست؟ 
 فکر می کنم در باال تا حدودی به بخش اول سوال پرداخته - شهاب شکوهی

به نظر من . شد با اين حال توضيح کوتاهی می دهم و نتيجه گيری خواهم کرد
اول زن بودن در سيستمی که زن را . وضعيت زنان در ايران دو مسئله است 

انسانی کامل نميداند ، دوم موقعيت اجتماعی زنان است که در کجای جامعه 
نکته اول اينکه اين نابرابری حقوقی زنان با مردان امری کامًال . ايستاده اند 

ريشه داراست و متاسفانه حتی در ميان زنان هم اين نابرابری حقوقی جا 
. افتاده و بنظر کار زيربنايی جدی می خواهد تا اين معضل اجتماعی حل شود

ی مختلف چقدر موفق  در عرصه ها  از اين رو وقتی می بينيم زنان جامعه ما
شده و پيشرفت کرده اند بسيار افتخارانگيزاست که اين موفقيت در جامعه زن 
ستيزی مثل ايران کنونی اتفاق افتاده و جای اميدواری است که در شرايطی 
مناسب تر خيلی سريع می توانيم شاهد انسانی باشيم که اسمش زن يا مرد 

ده ای به اسم دموکراسی کامل است و بدون ترديد تا رسيدن آن مقطع پدي
نکتٌه دوم جايگاه اجتماعی زنان است که در اين مورد متاسفانه . نخواهد بود

پيشرفت قابل مالحظه ای به چشم نمی آيد من به علت هايش نمی پردازم که 
مثنوی هفتاد من است اما نمونه های آن در جامعه ما و در دنيا فراوان است 

؟ زنان ايرانی چند درصد ! سمت های حکومتی دارند زنان در دنيا چند درصد  .
اين .....در اتحاديه ها، صنف ها، و مراکز فعال اقتصادی نقش فعال دارند 

 فرهنگ ضد زن -١در چند جهت بايد مبارزه کنند   نشان می دهد که زنان 
 فرهنگ نابرابری طلبانه اجتماعی بين -٢) جمهوری اسالمی و سرمايه داران(

سر آخر و متعاقب آن نابرابری های اقتصادی و سياسی و زن و مرد و 
اجتمايی و همچنين فرهنگی تبعيض آميزکه بطور ويژه به زنان اعمال می شود 

طبيعی است که اگر مردان در اين راه پر دشوار دوش به دوش زنان مبارزه  . 
 .نکنند نه تنها کار به درازا خواهد کشيد بلکه جامعه ای سالم نخواهيم داشت

 سال درد و رنج و ٣٠من مثل همه فکر ميکنم بعد از حدود . نتيجه آخر
 ايرانيان که برای نان و آزادی دچار چه بالی خانمان سوزی   همٌه بدختی

شديم وچه جانهای شيرينی را از دست داديم امروز بايد با تمام وجود در 
ش کنيم خدمت مردم به جان رسيده و در جهت کمک به اهداف انسانيشان تال

  . که صبح آزادی مردم در حال دميدن است
  ٢٠٠٩اکتبر   با سپاس از شما آقای شکوهی عزيز - صفائی

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

 جوائز جنگ و صلح
 ترجمه آزاده ارفع  -  هوارد زين

. وقتی شنيدم جايزه صلح نوبل به باراک اوباما داده شده يکه خوردم
که می بينی به رئيس جمهوری که دارد دو تا جنگ را هدايت می هنگامی 

شوک من . کند جايزه صلح نوبل می دهند دچار شوک واقعی می شوی
تئودور " ، ) ١"(وودرو ويلسون"ادامه داشت تا يادم آمد که به 

نيز جايزه صلح نوبل داده شده )٣"(هنری کيسينجر"و ) ٢" (روزولت
يابی های سطحی که در لفافه حرافی و کميته صلح نوبل به ارز. است

ژست های توخالی می پوشاند و به بی اعتنائی به نقض خشن صلح 
 . جهاني، معروفيت دارد

می گرفت سازمان بی ) ٤"(جامعه ملل" بله ، ويلسون اعتبارش را از
او سواحل مکزيک . خاصيتی که برای جلوگيری از جنگ کاری انجام نداد

 لشگر به هاييتی و جمهوری دومينيکن فرستاد تا چندين. را بمباران کرد 
آنها را به اشغال خود درآورد و آمريکا را وارد مسلخ اروپا در جنگ 
جهانی اول کرد که بی شک در راس فهرست احمقانه ترين و در عين حال 

 . مرگ آورترين جنگها قرار داشت

گری درست است که تئودور روزولت صلح بين روسيه و ژاپن را ميانجی 
او کسی بود که در تسخير کوبا شرکت کرده . اما او عاشق جنگ بود. کرد

اما وانمود کرد که کوبا را از سلطه اسپانيا رها می کند در حالی که زنجير 
اوبه عنوان رئيس جمهور . اسارت آمريکا را بر اين جزيره کوچک آويخت

او حتی . آوردجنگ خونينی را رهبری کرد تا فيليپينی ها را تحت انقياد در
 روستايی نگونبخت فيليپينی ٦٠٠ژنرال های آمريکايی را که همان موقع 

نه به ) صلح نوبل( کميته. را قتلعام کرده بودند، مورد تقدير قرار داد
، کسی که روزولت را مورد مالمت قرار داده و از جنگ ) ٥(مارک تواين

رهبر اتحاد ضد ) ٦(انتقاد کرده بود جايزه صلح داد و نه به ويليام جيمز
 . امپرياليستی 

کميته مناسب ديد که به هنری کيسينجر جايزه صلح نوبل را اعطا کند 
برای اين که او توافقنامه خاتمه جنگ با ويتنام را امضاء کرد؛ جنگی که 

کيسينجر کسی است که چاپلوسانه باسياست . خود از معماران آن بود
ق روستايی ويتنام، الئوس و گسترش جنگ نيکسون همراهی کرده و مناط

آري، کسينجر کسی است که به طور خيلی دقيق . کامبوج را بمباران کرد
با اين وصف جايزه صلح به . مصداق واقعی تعريف جنايتکار جنگی است

 . او داده شد
 مانند مورد –جايزه صلح نوبل نه بر پايه وعده درباره برقراری صلح 

 بلکه بايد بر پايه اقدامات واقعی -ی دهداوباما که با فصاحت کامل وعده م
برای پايان دادن به جنگ اعطا شود و اين در حالی است که اوباما به 
عمليات نظامی مهلک وغير انسانی در عراق، افغانستان و پاکستان را 

 . ادامه می دهد
کميته صلح نوبل بايد استعفا داده و تمامی بودجه عظيم آن در اختيار 

رار داده شود که مرعوب هنرپيشگان عالم سياست و سازمان صلحی ق
سخن پردازی های پرزرق و برق آنها نشده واز تاريخ نيز سررشته ای 

  Howard Zinn. داشته باشد
هوارد زين نويسنده و مورخ سرشناس مارکسيست و نويسنده کتابهائی 

ی با آنتون( ،" صداهای تاريخ مردم" ، " تاريخ مردم آمريکا" است مانند 
مقاله ". قدرتی که حکومتها قادر به سرکوب آن نخواهند بود" ، و ) آرنوو

کوتاه باال از هاوارد زين در ارتباط با اعطای جائزه صلح نوبل به اوباما 
 . در نشريه گاردين منتشر شده است

Woodrow Wilson .1 
او عضو حزب . ١٩٢١ تا ١٩١٣ امين زئيس جمهور آمريکا از سال ٢٨

از طرفداران .  و آمريکا را وارد جنگ جهانی اول کرددمکرات بود
 . سرسخت نظام جدائی نژادی در آمريکا بود

Theodore Roosevelt .2  
او جمهوری  . ١٩٠٩ تا ١٩٠١ امين رئيس جمهرر آامريکا از سال ٢٦

 امين رئيس جمهور جمهوريخواه ٢٥خواه و معاون ويليام مک کنلی 
 سالگی به عنوان جوان ترين ٤٢در سن آمريکا بود که پس از ترور وی 

 . رئيس جمهور آمريکا به اين مقام رسيد
Henry Kissinger . 3  

و از " مسئول شورای امنيت ملی "١٩٧٣ تا ١٩٦٩در ميان سالهای 
 وزير خارجه آمريکا در دوره نيکسون و پس ازاو ١٩٧٧ تا ١٩٧٣

مهوری او يکی از طراحان اصلی سياست خارجی ج. جرالد فورد بود
 .خواهان بود

League of Nations .4  
سازمان ميان دولتی در فاصله جنگ جهانی اول و دوم که پس . جامعه ملل

 کشور در ٥٨ايجاد شده و در اوج خود ) ١٩١٩-١٩٢٠(از پيمان ورسای
 . آن عضو بودند

Mark Twain . 5  
 او نماينده برجسته). ١٨٣٥-١٩١٠(از معروف ترين نويسندگان آمريکا 

مکتب رئاليسم ا دبی آمريکا، منتقد بی عدالتی و نژادپرسی و از مخالفين 
ارنست همينگوی در باره او گفت . سرسخت جنگ و تئودور روزولت بود

" هاکلبری فين" که همه ادبيات آمريکا با يک کتاب مارک تواين به نام 
عليه " پرستنده جنگ" مارک تواين داستانی به نام . شروع شده است

 . دور روزولت نوشت که پس از مرگ به چاپ رسيدتئو
William James . 6  

او يکی ). ١٨٢٤-١٩١٠(اولين فيليسوف و روانشناس معروف آمريکائی
از سرشناس ترين چهره های ضدامپرياليست در دوره خود بود و جنگ 

همراه تعدادی از . طلبی تئودور روزولت را بشدت مورد انتقاد قرار می داد
را " اتحاديه ضدامپرياليستی" ١٨٩٨ شناس ديگر در سال چهره های

بنيان نهاده و کارزارهای وسيعی برای آموزش مردم آمريکا عليه فجايع 
  ١٣٨٨ مهر ٢٨. جنگ فيليپين و شرارت های امپرياليسم سازمان داد

……………………………………… 


