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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

روز  تأسيس دو ری بندان سال 
 جمهوری خودمختار کردستان مبارک باد

  
 مين سال روز تاسيس جمهوری دمکراتيک و خودمختار ۶۴

کردستان در مهاباد  به رهبری قاضی محمد را به خلق قهرمان کرد 
،خلق های تحت ستم ايران و همه ی آزادی  خواهان و برابری 

  .طلبان تبريک می گوئيم
دمکرات کردستان ايران به رهبری  سال پيش با مبارزات فرقه ۶۴

قاضی محمد در دوم بهمن ماه، جمهوری کردستان به عنوان دولت 
دولت خودمختار کردستان هم . خودمختار محلی اعالم موجوديت کرد

چون دولت خودمختار آذربايجان در مدت کوتاهی توانست به بخشی 
از آرمان های سرکوب شده ی خلق کرد جامه ی عمل بپوشاند و 

امری . وده ی عظيم مردم را به حمايت و همبستگی با خود بکشاندت
که هم چون خاری در چشم خوانين، فئودال ها و دولت مرکزی، 

  .خشم ارتجاع سلطنتی و حاميان امپرياليستی اش را بر انگيخت
  : گفت١٣٢۵قاضی محمد در مصاحبه با خبرنگار فرانسوی در 

ه دولت مرکزی ايران کردها فوق العاده خرسند خواهند شد ک" 
حکومت خود و زبان کردی را رعايت کند و اصول صحيح دمکراسی 

ما خواهان يک . را برای کردها به رسميت بشناسدمختار کردستان 
چنين راه حلی برای رفع اختالفات می باشيم ولی دولت مرکزی 

 اجرای ما خواهان. ايران نمی خواهد اين راه حل را قبول کند
 در نزديکترين فرصت ها می باشيم، به شرط اينکه انتخابات آزاد

  "اين انتخابات با آزادی کامل و بدون فشار ارتش بعمل آيد
اما اين خواست های برحق مردم کرد با گوش های َکِر ارتجاع 

 ١٣٢۵در آذرماه . سلطنتی و حاميان امپرياليستی اش روبرو شد
انتخابات به ارتش شاهنشاهی به بهانه ی تامين امنيِت برگزاری 

کردستان و آذربايجان لشکرکشی کرد و دولت های خودمختار اين 
قاضی محمد با شهامت و در دفاع از . مناطق را در هم شکست

خواست های مردمش در کنار خلق کرد باقی ماند، دستگير شد و 
به همراه او هزاران نفر از فعالين و . چند ماه بعد به شهادت رسيد

لق کرد نيز دستگير شده به شکنجه گاه ها مبارزان جنبش ملی خ
  .اعزام گشته و تيرباران شدند

اما با شهادت قاضی محمد و هزاران مبارز خلق کرد، مبارزه ملی 
اين مبارزه در تمامی سال های حاکميت . در کردستان متوقف نشد

سلطنتی که در نتيجه ی کودتای امپرياليستی . سلطنتی ادامه يافت
يه ی دولت ملی دکتر مصدق، اولين دولت بر  عل١٣٣٢ مرداد ٢٨

آمده از انتخابات آزاد مردم  در خاورميانه ، بيش از پيش به 
پس از .  بصورت يک رژيم وابسته به امپرياليسم آمريکا در آمد

سرنگونی رژيم سلطنتی و روی کار آمدن جمهوری اسالمی نيز اين 
 واليت فقيه،  سال  حاکميت٣٠در  . مبارزه ملی تداوم يافته است

سرکوب خلق کرد بی مهابا ادامه داشته،تيرباران ها و ترور ها حتی 
ترورهايی که رهبران حزب دمکرات . يک روز متوقف نشده است

  کردستان هم چون دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق
شرفکندی را به شهادت رساند و بسياری از کادرها و فعالين احزاب 

هم اکنون .  را به خاک و خون نشانده استو سازمان های کردستان
 نفر از فعالين سياسی و مدنی کرد با احکام اعدام در زندان ٢٠نيز 

اما عليرغم اين سرکوب بی . های جمهوری اسالمی به سر می برند
. رحمانه، مبارزه ی مردم کرد هيچ گاه از تداوم باز نيايستاده است

پشتيابی بيدريغ ملت کرد و اين مبارزه همواره می تواند و بايد به 
همبستگی ملت های سراسر ايران متکی باشد و چشم اميد به 

روشن است که حق تعيين سرنوشت . نيروهای بيگانه نداشته باشد
ملت های تحت ستم با چکمه های نيروهای بيگانه   و در کوله 

هر نوع اميد به . پشتی های آن ها به ارمغان آورده  نخواهد شد
گانه، می تواند هم چون سّمی برای اين جنبش نجيبانه نيروهای بي
  .عمل کند

در کشور چند مليتی ايران، مبارزه برای احقاق حقوق ملت های 
تحت ستم و مبارزه برای رهائی از استبداد، دو جز در هم تنيده 

از اين روست که مبارزه برای حق . مبارزه ی ضداستبدادی است
ای اتحاد داوطلبانه ی خلق ها در تعيين سرنوشت خلق ها و تالش بر

چهارچوب ايرانی فدرال، دمکراتيک و آزاد می تواند پايه گذار 
روشن است کسی می تواند خود را آزادی . حکومتی مردمی باشد

خواه و دمکرات و برابری طلب بداند که حق مردم ايران برای تعيين 
سرنوشت و انتخاب نظام سياسی و حق تعيين سرنوشت خلق های 
ايران را دو جزء به هم پيوسته از گوهر واحد و تجزيه ناپذير آزادی 

  .ودمکراسی بداند
اگر مبارزه ی ملت های تحت ستم خود را از جنبش سراسری ضد 
استبدادی کنار بکشد و يا اگر مبارزه ی سراسری ضد ديکتاتوری 
خواست های برحق خلق های تحت ستم را ناديده بگيرد، پيکار 

جدائی اين دو ستون بزرگ . يران شکست خواهد خوردرهائی مردم ا
  .پيکار رهائی تنها می تواند تيغ سرکوب استبداد را  ُبراتر سازد

سازمان ما يک بار ديگر سالروز تاسيس دولت خودمختار کردستان 
را به ملت کرد و به همه خلق های ايران و به همه آزاديخواهان و 

خود برای تداوم مبارزه ی همه برابری طلبان تبريک گفته و بر عزم 
جانبه برای آزادی، برابری و همبستگی انسانی تاکيدی مجدد می 

  .کند
 سازمان ما در اين رزم پرشور، دست های همه ی مبارزان و 
آزادی خواهانی را که در راه پيوند مبارزه برای  حق تعيين 
سرنوشت مردم ايران و مبارزه برای حق تعيين سرنوشت خلق های 

  .ت ستم ايران می رزمند، را به گرمی می فشاردتح
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠١٠ ژانويه ٢٢ـ ١٣٨٨ بهمن ٢

………………………………………………………………………………  
  

  )١٩(يران در آئينه آمار تيتر های ا
 مريم اسکوئیتهيه و تنظيم از 
  

 سال ۴٠نرخ بيكاري زنان ايراني در  :دی٢٩ -* 
  .است    برابر شده۶/٢گذشته، 

 درصد از کارگران يک سوم دستمزد ٨٠:دی ٢٩ -* 
  . نرخ خط فقر را دريافت مى کنند

 ميليون نفر ١۴دی جمعيت فقرا در ايران از  ٢٩ -* 
 .فراتر رفته است

  
 تهرانى بر اثر  هزار۶ تا ۵فوت ساالنه بين .دی٢٩ -* 

 درصدی ميزان موارد سقط ۴٠افزايش /آلودگی هوا
  .جنين در نقاط آلوده تهران

 هزار تهرانى بر اثر آلودگی ٦ تا ٥فوت ساالنه بين  -* 
  هوا
 .عدم اعالم موارد فوتى از سوى وزارت بهداشت -* 
  
 درصدی ميزان موارد سقط جنين در ٤٠افزايش  -*  

    نقاط آلوده تهران
 سال ٥ها،  ه علت آلودگی هوا، عمر تهرانيب -* 

  .تر شده است کوتاه
نژاد از کجا   هزار ميليارد تومان احمدي٢٠: دی٢٨ -* 
  !آيد؟ مي

  
بحران اقتصادی و اوضاع اسفناک : دی ٢٧ -* 

   .مزدبگيران ايران از زبان منابع رژيم
 سال ٣۵ تا ٢۵کاهش سن مرگ قلبی به . دی٢٧ -* 

  .در ايران
  رهای فوق الذکر را ميتوانيد در سايت راه کارگرمشروح خب
de.rahekargar.www://http  در بخش 

  .مالحظه نمائيد  "ايران در آئينه آمار  " 
.............................................  
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 فاجعه هايئتی ، قهر طبيعت يا جنايت انسان؟
 شالگونی محمدرضا 

 ژانويه ، ١٢زمين لرزه هفت ريشتری وحشتناکی که عصر روز سه شنبه 
پورتوپرنس ، پايتخت هايئتی را ويران کرد و احتمال دارد کشته هايش 
حتی به دويست هزار نفر برسد ، اکنون به وسيله ای برای عوام فريبی 

. نده اندقدرت هايی تبديل شده که مردم هايئتی را تاکنون به روز سياه نشا
بی ترديد زمين لرزه ای در اين مقياس در هر شهر بزرگ نتايج فاجعه 
باری به وجود می آورد ، اما مصيبت هايئتی بيش از آن که نتيجه قهر 
طبيعت باشد ، محصول يک فاجعه اجتماعی است که چند قدرت 

) می نامند " دموکراسی"که البته خود را مدافعان جهانی ( امپرياليستی 
کافی است به چند نکته توجه . يجاد آن نقش تعيين کننده ای داشته انددر ا
  :کنيد
 امکانات انسان در مقابل قهر طبيعت مسلمًا نامحدود نيست ، اما می – ١

در اشاره به اين . دانيم که قهر طبيعت همه جا يک سان عمل نمی کند
: می گويد) مارکسيست معروف فرانسوی ( نکته است که لويی آلتوسر 

به تجربه می . عوامل جغرافيايی نيز از طريق عوامل تاريخی عمل می کنند
دانيم که زمين لرزه در کشورهای پيشرفته همان قدر کشنده نيست که در 

مثًال ژاپن و ايران هر دو روی خط زمين لرزه قرار دارند . کشورهای فقير
ابل مقايسه ، اما در پنجاه سال گذشته کشتار زمين لرزه در اين دو کشور ق

 در نتيجه توفان ٢٠٠٨يا در همين هايئتی در سپتامبر . نبوده است
نيرومندی که بخشی از کشورهای کارائيب را در هم نورديد ، سيل 
ويرانگری راه افتاد که بيش از هزار نفر را کشت و چندين هزار نفر را 

ر در حالی که تلفات انسانی همان توفان در کوبا که د. بی خانمان کرد
جنگل . هشتاد کيلومتری هايئتی قرار دارد ، از چهار نفر فراتر نرفت

زدايی شتابان ، فرسودگی خاک و رانش زمين هر توفان دريايی را در 
و همه اينها . هايئتی به مقدمه يک فاجعه انسانی بزرگ تبديل می کند
ابعاد هولناک . محصول اجرای سياست های نئوليبرالی در اين کشور است

ن گری زمين لرزه کنونی نيز بدون توجه به نتايج همين سياست ها ويرا
 در صد ۶٠بنا به گفته شهردار پورتوپرنس . غير قابل توضيح است

ساختمان های اين شهر چنان بی حساب و کتاب ساخته شده اند که حتی 
زيرا اکثريت عظيم . در شرايط عادی نيز از حد اقل ايمنی برخوردار نيستند

شهر در نتيجه نابودی کشاورزی هايئتی به اينجا هجوم آورده جمعيت اين 
سياست های نئوليبرالی ويرانگر تحميل شده از طرف امريکا و . اند

 ۵٠نهادهای مالی بين المللی بوده که پورتوپرنس را از يک شهر کوچک 
 ميليونی فالکت زده کنونی تبديل ٢ به شهر ١٩۵٠هزار نفری در دهه 
وع مقررات ايمنی در خانه سازی را ناممکن کرده کرده و رعايت هر ن

 درصد جمعيت آن در کشاورزی ٧٠هايئتی کشوری است که حدود . است
. اشتغال دارند ، اما قادر نيست حتی مواد غذايی اوليه خود را تأمين کند

 دالر در روز است و درآمد ٢ در صد جمعيت آن کمتر از ٧۵در آمد حدود 
هايئتی فقيرترين کشور .  دالر در روز١ از  در صد جمعيت آن کمتر۵۶

قاره امريکاست و فالکت زده ترين زاغه نشينان امريکای التين در همين 
: نابرابری های طبقاتی در هايئتی بيداد می کند. پورتوپرنس اقامت دارند

.  درصد جمعيت هايئتی صاحب بيش از نيمی از ثروت اين کشور است١
ن برای مقابله با  زمين لرزه و سيل و توفان در چنين شرايطی آيا می توا

" سياره زاغه ها"تدبيری انديشيد؟ مايک ديويس در کتاب ارزشمند 
يادآوری می کند که زمين لرزه معموًال با دقت عجيبی نقشه های محالت 

او می گويد خطر ويرانی های ناشی . فقير نشين شهری را ترسيم می کند
نه های فقير نشين شهری و مناطق فقير از زمين لرزه در زاغه ها ، خا

برای ) Kenneth Hewitt(روستايی چنان باالست که ِکِنت ِهويت 
" طبقه لرزه"توصيف زمين لرزه های قرن بيستم ، اصطالح 

)classquake (را ابداع کرده است.  
 هايئتی در ناف دريای کارائيب ، يعنی يکی از زيباترين مناطق جهان – ٢

تين و تنها انقالب پيروز بردگان تاريخ به مردم اين قرار دارد و نخس
 هميشه ١٨٠۴اما از زمان استقالل خود در سال . سرزمين تعلق دارد

هدف سياست های نژاد پرستانه ، امپرياليستی و غارت گرانه قدرت های 
آنها از اولين روزهای . بزرگ ، مخصوصًا امريکا و فرانسه بوده است

شور کوچک انقالبی را که در آن هنگام تنها دژ استقالل هايئتی ، اين ک
ضديت با برده داری و استعمار در قاره جديد محسوب می شد ، زير 

هايئتی برای شکستن آن . محاصره اقتصادی بی رحمانه ای قرار دادند
(  ناگزير شد به تاوان آزادی بردگان ١٨٢۵محاصره خفه کننده ، در سال 

نها را دارايی برده داران و آزادی شان فرانسه آ" متمدن"که بورژوازی 
غرامت ) را تجاوز به حريم مقدس مالکيت خصوصی تلقی می کرد 

 سال اسير زنجير ١٢٠مصيبتی که مردم اين کشور را بيش از . بپردازد

از اوايل قرن . بدهکاری ساخت و به نخستين ملت بدهکار جهان تبديل کرد
فوذ خود درآورد و برای درهم بيستم ، امپرياليسم امريکا آن را زير ن

 ) ١٩٣۴ تا ١٩١۵از ( شکستن مقاومت مردم اين کشور ، حدود دو دهه 
در همان دوره بود که طرح اقتصادی ظالمانه . مستقيمًا آن را اشغال کرد

ای را بر مردم هايئتی تحميل کرد که می توان آن را نسخه قديمی تر و 
ن المللی پول در دهه های صندوق بي" برنامه تعديل ساختاری"خشن تر 
همين طرح اقتصادی بود که دهقانان هايئتی را به خاک سياه . اخير ناميد

در . نشاند و اقتصاد اين کشور را به زايده امپرياليسم امريکا تبديل کرد
همين دوره بود که ارتش دست نشانده امريکا يعنی ستون فقرات سيستم 

بعد از آن ، همه . جاد شدسرکوب و ديکتاتوری های بعدی هايئتی اي
ديکتاتورهای خون خوار و فاسد هايئتی با حمايت امپرياليسم امريکا بر 

نگرانی امريکا در باره هايئتی از زمانی شروع . اين کشور حکومت کردند
 با شورش زحمتکشان و ١٩٨٦شد که ديکتاتوری دواليه ها در سال 

خونين ارتش تحت زاغه نشينان اين کشور سرنگون گرديد و کشتارهای 
حمايت امريکا نتوانست ديکتاتوری پايدار ديگری را بر مردم هايئتی 
تحميل کند و در نتيجه ، ژان برتران آريستيد که در هدايت جنبش مردم 

 به ١٩٩٠نقش مهمی داشت ، از طريق يک انتخابات آزاد در دسامبر 
 تاريخ تاريخ دو دهه اخير هايئتی در يک کالم ،. رياست جمهوری رسيد

تالش امپرياليسم امريکاست برای خفه کردن جنبش زحمتکشان اين کشور 
در جهت دست يابی به دموکراسی و حاکميت ملی شان و مخصوصًا از بين 

البته با وجود همه کودتاها و سرکوب . بردن جنبش طرفداران آريستيد
های طراحی شده از طرف امريکا ، مقاومت زحمتکشان هايئتی همچنان 

مه يافته و علی رغم اين که آمريکا حتی اقامت آريستيد در کشورهای ادا
حزب طرفداران ( همسايه هايئتی را تحمل نمی کند و حزب الواالس 

را از شرکت در انتخابات محروم کرده ، الواالس هنوز هم مهم ) آريستيد 
  . ترين نيروی سياسی مردمی اين کشور محسوب می شود

ر زمين لرزه و سيل و توفانی در دويست سال  امريکا که بيش از ه– ٣
گذشته برای مردم هايئتی مصيبت درست کرده ، اکنون به عنوان ناجی 

می خواهد کمک رسانی ) به قول اوباما ( اين مردم وارد ميدان شده و 
در نخستين گام اين کمک . جهانی به زلزله زدگان هايئتی را رهبری کند

 تفنگ دار دريايی و ٢۵٠٠ سرباز ، ٣۵٠٠رسانی ، اوباما تصميم گرفته 
و مبلغ کمک های وعده   امدادگر پزشکی به هايئتی ارسال کند٣٠٠فقط 

آيا اين نشان نمی دهد که اولويت دولت !  ميليون دالر است١٠٠شده فقط 
امريکا بيش از آن که نجات مصيبت ديده ها باشد ، مقابله با شورش 

ل کلينتون و جرج بوش به رياست احتمالی آنهاست؟ و بدتر از آن ، بي
جمع آوری کمک برای مصيبت ديدگان هايئتی وباز سازی آن منصوب 

اين کار اوباما به آن می ماند که پشه ماالريا را مأمور مبارزه با . شده اند
بوش پدر و پسر اين افتخار را دارند که در زمان . بيماری ماالريا بکنند

در سال های ( ه کودتای خونين رياست جمهوری خود هر کدام يک فقر
برای آشنايی با سابقه . در هايئتی سازمان داده اند ) ٢٠٠۴ و ١٩٩١

درخشان جرج بوش در حوزه کمک به مصيبت ديدگان کافی است نقش او 
در کمک رسانی به قربانيان توفان کاترينا و بازسازی شهر لويزيانا بعد از 

ياست جمهوری وی را به ياد ويرانی های آن در خوِد امريکا در زمان ر
کسانی که سياهان تهيدست لويزيانا را در اوج توفان در خانه ! بياوريم

های آب گرفته شان رها کردند و آنها را بعد از توفان به بهانه بازسازی 
شهر از خانه های شان بيرون انداختند ، آيا با سياهان نگون بخت تر 

ما بيل کلينتون که خود را دوست و ا! هايئتی رفتار بهتری خواهند داشت؟
و پدر خوانده مردم هايئتی می داند ، و در چند روز گذشته چندبار به 
هايئتی سرزده است ، در زمان رياست جمهوری خود به اين شرط حاضر 
شد آريستيد را به کشورش برگرداند که او به طرح تعديل ساختاری 

يئتی گردن بگذارد و اقتصادی ها" نجات"صندوق بين المللی پول برای 
بعد از تمام شدن دوره رياست جمهوری اش از کانديداتوی دور دوم 

از برکت سياست های بوش پدر و پسر و کلينتون ، . صرف نظر کند
کشاورزی و دامداری و به طور کلی اقتصاد هايئتی امروز بسيار درهم 

  سال پيش هايئتی در٣٠مثًال حدود . شکسته تر از دو دهه پيش است
توليد برنج خودکفا بود و يکی از توليد کنندگان مهم نيشکر منطقه 
کارائيب محسوب می شد ، در حالی که اکنون تقريبًا همه برنج مصرفی و 

تصادفی . بخش بزرگی از شکر مورد نياز خود را از خارج وارد می کند
نگران " ) آيين شوک"نويسنده کتاب ارزشمند ( نيست که نائومی کالين 

سرمايه داری "ست که زمين لرزۀ هايئتی را به فرصتی برای اجرای اين ا
در اين کشور تبديل کنند و وضع مردم از آنچه هست نيز بدتر " فاجعه
 در حالی که جرج بوش و بيل کلينتون . اين نگرانی بی پايه نيست. بشود

 ٧بقيه در صفحه 
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  چه کسی و کسانی خشونت می کند ؛ مردم يا حکومت گران ؟چه کسی و کسانی خشونت می کند ؛ مردم يا حکومت گران ؟
  !!چه سفسطه بازی ها که نمی کنند چه سفسطه بازی ها که نمی کنند    نام دمکراسی نام دمکراسیبهبه

  اميرجواهری لنگرودی
درخارج وبخشا دردرون کشوربارديگر،بحث دمکراسی واينکه خشونت ا 
َخ است، به يکی ازمباحث داغ روزبدل شده است وجا دارد برای 

يادمان است بعد . روشنگری بيشتردراين باب، بازهم نوشته شود
  خيلی ها ريش می گذاشتند تاضريب مصونيت ازپيروزی حکومت اسالمی

خود راباالببرند،انگاری امروزه روزهم خيلی ها،دمکرات شده اند وبااين 
ادعا می خواهند؛داد خود رااز جانبداران واقعی دمکراسی طلبی وآزادی 

  .خواهی بستانند 
پرسش اساسی اين است،چه کس وکسانی برحکومت تا بن دندان مسلح 

روامی دارند؟ واينکه آيا حق مردمان ايران است که به اسالمی، خشونت 
دفاع ازخود برخيزندواجتماع کنند يا اينکه به صرف جانبداری ازشيوه 
مسالمت جويی مان، می خواهيم اين حق راازمردمی که بعد ازسی سال به 
پا شده اند،بگيريم وديگربارآنان را به خانه شان فراخوانيم تابه شيوه 

ودی وتدريجی نظام،برصحت تئوری های خشک شدن خود بخ
  ؟.،صدبارامتحان پس داده خويش، پای بکوبيم

  : سعدی شيرازی چه نيکو سروده بود 
  ستمکاری بود برگوسفندان / ترحم برپلنگ تيز دندان 

ديروزتا امروزادعای پايبندی به دمکراسی چنان همه جا گيرشده است که 
تعجبم صد چندان می . ت ديگرهيچ غيردمکراتی رانمی توان نشان گرف

گردد، مادامی که همه دمکرات شده اند، معلوم نبوده ونيست که 
ديگرمبارزه برای دمکراسی عليه کيست وچه موردی دارد که 

  !دربزرگواری آن،اين حد داد سخن برانيم؟
دمکراسی آنچنان حربه بيدادی شده است که حتی وقتی به وارثان خمينی 

. ون تان می کنند يا سرنگونتان خواهيم کردهم می گويی؛ مردم ما سرنگ
. فرياد برمی آورند يا ضجه می کشند که اين درتناقض با دمکراسی است

آرام ومسالمت آميزراه بريد وخشونت را برای راهبری سرنگونی جا 
حتی وقتی به وارثان خمينی يا سلطنت .گيرنکنيد وشعارسرنگونی سرندهيد

 ها برگرديد وبی عمامه وتاج هم می گوييم؛ نمی گذاريم که شما
  .فغان برمی دارند که اين خالف دمکراسی است. برسر،برتخت نشينيد

خوب که نگاه می کنی می بينی؛دمکراسی اگربرای مردم فلک زده ما 
ازنان شب هم واجب ترشده است، برای عده ای بمثابه نمدی شده تا ازآن 

ين مردم محتاج، به برای خود کاله بدوزند وعده ای هم برای سرگشاد هم
هم اينان امروزه روزشروع کرده اندتا . صف شده اند تا آنرا نمد مالی کنند

هرجنس بنجل وروی دست مانده وهرايده زهرآگينی را که تا ديروز،جرات 
تظاهربه آن درکسی وجود نداشت، طبق طبق به بازار آورندومی کوشند 

دم مشتاق به نام محصوالت لوکس وجديد دمکراسی خواهی به مر
دراين ميان روشنفکرانی که تا ديروزبه دنبال مد چپ .دمکراسی قالب کنند 

بوده وامروزسينه چاک سوسيال دمکراسی غرب شده وحقوق 
را شاولون خود " جامعه مدنی"وار،راه رفتن وپاس داشتن"گاندی "بشر،

ساخته وبه مانند خروس بادنما به راست چرخيده اند، بيش ازهرکس 
ازکساتی بازارسوسياليسم موجود ديروزی،خود به دستفروشی بويژه بعد 

خواهی درگيومه روی آورده " دمکراسی"اجناس ليبرالها دربسته بندی 
اند تا نان به نرخ روزخورند وکالس آموزشی دمکراسی خواهی نيزراه 

  .انداخته اند
همه ماآن کارت بازان وگردالو چرخانان حرفه ای راکه درميدان های 

مد،بساط پهن می کنند تابرای مردم دوره شده بساط خود،خال پررفت وآ
درشمال ايران بويژه روستائيان خسته . سياه راپيدا کنند،بارها ديده ايم

وقتی همه دارايی خود رابرسرکارت .ازکار،مشتريان دايمی اين بساط ها اند
سياه کشيدن می نهند،تازه می فهميدند که گردالوباز،چه کاله گشادی 

انگاری . ن گذاشتنه اند وهمه داری جيب شان را برباد داده اندبرسرشا
سفسطه اين روشنفکران خيلی خيلی نوانديش شده ما هم بی کم وکاست 
. شبيه همين بساط های جيب خالی کن سياه بازی گردالوبازهااست

" دمکراسی"مهمترين مغلطه اين جماعت تازه ليبرال شده و مدعی 
عا دربازارمکاره شان است که گويا سرنگونی خواهی،آويختن بساط اين اد

چرا .رژيم تا بن دندان مسلح اسالمی ايران، مغايربا دمکراسی است
مغايراست؟چون سرنگونی وبراندازی ،واژگونی وبرافتادن حکومت 
را،همواره مستلزم بکارگيری خشونت وقهرمی شناسندوکاربرد 

ترهم می روند حتی گاهی فرا.قهروخشونت رامغايردمکراسی می شناسند
واعالم می دارند؛وقتی قدرت رابا توسل به زوروقهربدست آورديد، شما 
نيزناگزيريد با توسل به زوروقهر،نگه اش داريد، پس بهترآنکه به 

نتيجه اين بيان مشعشعانه به . زورمتوسل نشويد تا استبداد برپا نکنيد

 انقالب همين جا ختم نمی شود،بلکه فرياد برمی دارند؛استبداد محصول
فراترنيزبرزبان می . است والزمه دمکرات بودن مخالف انقالب بودن است

رانند؛آنکس که برای سرنگونی رژيم تا بن مسلح اسالمی ،دست به 
اسلحه می برد وهرنوع قهری را جايز می شمارند،آن را جايگزين رای 
ای واراده مردم می کنند وطبيعتا وقتی هم قدرت را گرفتند ،بی اعتنا به ر
پس . و اراده مردم وبا تکيه به قهرواسلحه، حکومت خواهند کرد

حکومتی دمکراتيک خواهد بود که رژيم کنونی را ازطريق انتخابات 
عمومی و آزاد، يعنی با رای مردم کنارزده باشد ونه با بی اعتنايی به رای 

همه شاه بيت اين دوستان .مردم وجايگزينی آن با قهروانقالب
نی ومفسرين خود ويژه حقوق بشری،سوسيال دمکرات طرفدارحقوق مد
 درهمين دو کلمه - که صدای شان را مرتب می شنويم –های وطنی ما 
  !قهرَاخ است و انتخابات اصلح: خالصه می گردد

هيچ کدام مان عاشق خشونت : ما نيزبا صدای بلند اعالم می دارم
براراده چپ های سوسياليست وباورمند . وسرکشی واعمال قهرنيستيم

مردم وتوده فقروجانبداررساندن نان برسفره آنان،خود عاشق زندگی 
اما خوب است که طرفداران انتخابات آزاد هم، بر وهم . وآرامش خيالند

خويش فائق آيند،که سران رژيمی که سی سال برحيات جامعه ما با 
زوروزندان، آدم کشی وجنايت براريکه قدرتند وتا به امروزهمچون 

اواک پرورخويش عمل کرده اند،تجربه نشان داده وما اسالف س
نيزبدرستی دريافته ايم که زمينه يک انتخابات آزاد را فراهم نخواهند آورد 
وبه رای واراده مردم دراين انتخابات وهرانتخاباتی گردن نخواهند 

همه کارگزاران اين رژيم تا به امروزنشان داده اند؛به آسانی جا .گذاشت
ازاينرونگاه . ومت دمکراتيک خالی نخواهند کردرابرای يک حک

جانبداران دمکراسی،اگربتوان به آن نام منطق نهاد؛نه تنها " منطق"و
ضديت ذاتی و بی نهايت خشن، سرکردگان رژيم اسالمی را ناديده می 
گيرند، بلکه حتی آن را تا آن اندازه مستعد تسليم به دمکراسی به حساب 

اری درحد تظاهرات مسالمت آميزسکوت ولب می آورند که گويا تنها فش
فروبسته مردمان ايران کافی است تا اين رژيم هم با همان مسالمت، 
شرايط دمکراتيک يک انتخابات آزاد عمومی را فراهم سازد ودرپايان کا 
رهم به دمکراتيک ترين شيوه ای نتيجه رای مردم را بپذيرد وبه اراده 

  :ی گويند وبرزبان می رانند ازهمين روست که م! شان گردن نهد
اماسوی ديگری هم دارد وآن؛نشاندن آرمان ودلخواه ...آبشخورراديکاليسم  " 

همچنين اين :" همومی نويسد ..." بجای واقعيت درسياست اپوزيسيون است 
پرسش که آيا بکارگيری قهروخشونت،درمقابله با قهرحکومتی ما رابه 

 من می )آقای جمشيد طاهری پور( " خواهيم،خواهد رساند؟ سرانجامی که می
  پرسم چه کسی و کسانی قهر وخشونت می ورزند؟

جوانند که ) دختران و پسران(آيا دربرابرقهرحکومتی ها، اين جوانان 
قهرمی ورزند يا اينان صرفا دفاع می کنند وسرکوب گران لباس شخصی 
چاقو بدست،بسيجيان قمه کش وزنجيربدست،واسپری فلفلی درآستين 

شت، درمعيت موتورسواران عربده کش با پرتاب گازهای اشک وم
آور،ماشين های رنگ پاش وآب پاش ، زره پوش های که تازه ترين مدل 
آن را ازچين برای به عقب نشينی واداشتن، نبرد های خيابانی، وارد 

اسباب و وسايل سرکوب عريان ازجانب حکومت گران را .ساخته اند
  نمايندگی نمی کنند؟

 کالم اين اپوزيسيون نيست که خشونت روا می دارد تا آرمانخواهی  دريک
 بلکه اين – تازه اگرچنين کند، حق اش است -خود رابه اثبات برساند

پوزيسيون تا بن دندان مسلح است که عرصه را برهرنوع پيشروی 
مردمان جامعه ما تنگ وتنگ ترمی سازد وگلوله های سربی راجايگزين 

آياجانباختن ندا آقا سلطان، محصول . ده استساچمه های مشقی کر
وجودی همان تظاهرات ميليونی سکوت نبوده که دنيا نيزشاهدش بوده يا 

؟ مادرانی که .اعمال قهر، آرمانخواهی وراديکاليسم امثال ندا ها بوده است
هرهفته شنبه ها درپارک الله جمع می شوند تابا مسالمت آميز ترين شکل 

ا، داد خواهی کنند ،مستحق اين حد سرکوبی اند که وبدون کمترين سروصد
مادرهفتاد ساله را نيزبه زيرکتک وضرب وشتم خود گيرند تا راه را برهر 
گونه تجمع آنان ببندند؟ خوب است قدری منصف باشيم و درپوشش 

ها وبدترازآنها، ودردشمنی با " اکبرگنجی"راديکاليسم بد است باامثال 
ن بر پيشروی مبارزات مردمان ايران در برابر آرمانخواهی چپ، وراه بست

 . حکومت گران خود کامه، همصدا نشويم
  ١٣٨٨دی٣٠ برابر٢٠١٠ژانويه٢٠

 چه کسی و کسانی خشونت می کند ؛ مردم يا حکومت گران ؟
  )بخش دوم(!به نام دمکراسی چه سفسطه بازی ها که نمی کنند 

  اينجا نشان داديم چه کس وکسانی خشونت می کنند وچرا؟ تا   
 هوش ،می خواهم بگويم،برای بيان واقعيت های موجود درون جامعه ما

الزم نيست که معادل های سی سال تجربه شده را درکنارهم زيادی 
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تخابات و دزديده شدن آرای ، به نتايج همين انيک نگاه ساده. بگذاريم
  . هرچيزی می تواند باشدمردمان ايران،خود گواه 

 کافی است انسان ميزان دشمنی اين رژيم وسرانش با دمکراسی را 
ورفراندم  زادان موهوم بودن سناريوی انتخابات آدرنظرداشته باشد تا ميز

می توانيم شناسيم،می اگررژيم را. برايش روشن شود،نظامبابودن اين 
اعنوان نگونی رژيم، بسر مخالفين قهرآميز مدافعين دمکراسی ودريابيم که

 تا کردن ظاهر الصالح دمکراسی واينکه خشونت بد وعين استبداد است،
يا چنين رژيم مستبد ،خشن وسفاک، آگاهانه وو دوام بقای چه حد به 
  . کمرخدمت بسته اند، ناخودآگاه

    بايد بگويم؛ اگرهريک ازما درمبارزه برای تحقق دمکراسی جدی 
 موجود،دمکراسی را بدون توسل به  نظامبايد دريابيم دردلم،هستي
خشونت،نمی توان جايگزين رژيمی کرد که با قهروخشونت مانع قهرو

 اضافه کنم؛ ما قبول داريم که قيام توده .ازبرقراری دمکراسی می شوند
ای وسرنگونی رژيم به خودی خود نمی تواند تضمين کننده دمکراسی 

اين رژيم مقدم ترين : گفته ايمازهمين روست که تا به امروزهميشه . باشد
به عبارتی برای دست يابی به . مانع دربرابرآزادی و دمکراسی است

آزادی و دمکراسی، نابودی رژيم جمهوری اسالمی الزم است ولی کافی 
اماشما ها مخالفين واژگونی نظام می فرماييد؛ برای دستيابی به .نيست

زوربرای نت وخشوبکارگيری به ، الزم  آزادی وتحقق دمکراسی
درون رژيم اسالمی درتوسل به انتخابات آزاد  نيست بلکه سرنگونی رژيم

پذيرش نتيجه آرای مردم توسط آن، توسط رژيم واليت فقيه والبد موجود و
تعميم آنچه دراروپای شرقی ويا حتی درنيکاراگوئه اتفاق بستربر

 دوام  توجه به موجوديت اين نظام وبااين فکر. معنی می يابدافتاد،
محض کاری ،يک قياس مع الفارق ويک مغلطه  فقيهوجودی اصل واليت

تحمل تجديد انتخابات چگونه ازرژيمی که . سياسی ونظری است
درچهارچوب چهارکانديدای مورد تائيد شورای نگهبان که هرچهارتای 
آنها نيزبه اصل جمهوری اسالمی باوردارند را نداشته و مردمی را که 

ی پس گرفتن رای شان به خيابانها آمده بودند و بخوبی بقول خود شما برا
  چنين سرکوب می،م که بشکل آرام و مسالمت آميزآمده بودندداني هم می
توان انتظارداشت که بدون هيچ گونه اعمال قهری به انتخابات يا   می،کنند

 اين ؟کليت نظام باشدرودررويی با که هدفش هدرفراندمی تن درد
 ؛يد بدانند با.گردند دنبال گورباچوفی برای ايران میربه ليبرالهای وطنی اگ

بلکه درميان جانبدارحقوق مردم،سای جمهورکه او را نه درميان رو
انقالبی آنچه درنيکاراگوئه .کانديداهای واليت فقيه بايد جستجو کنند

اروپای شرقی يا و،رهبری ساندنيستها توسط دانيل اورتگا درهمان زمان و
همان  ديواربرلين اتفاق افتاد،را بايد ازجايگاه منافع مردم بعد ازفروريختن

به دمکراسی و حق حاکميت کدامشان هرنگرش درجهان بينی وسامان 
های به اصالح  نيکاراگوئه وحاکميتحکومت سران مردم درنزد همان 

 - ه باشند هرحد هم که درعمل اجتماعی بيراهه رفت-کمونيستی ديروزی، 
برابرهم ،با فلسفه وجودی اصل واليت فقيهی وبا آرای حکومت اسالمو

نيستها قدرت را زمانی که سانداز درمی يابيم که آنوقت.  ومعدل گرفتنهاد
پيروزی چامورو و) دانيل اورتگا(ا آنهبه دست گرفتند تاشکست رهبر

با تحريم ه ،اياالت متحده هموار١٩٩٠رياست جمهوری سال خابات انتدر
 هم شکستنبرای در )کنتراها(قالبيون ضد انحمايت اقتصادی نيکاراگوئه و
شوروی (اليسم واقعا موجود درشرايطی که سوسي.مقاومت مردم کوشيد

اندنيستهابرداشته وسعی برجلب دست ازحمايت حکومت س،)سابق
درزيرفشارآمريکا اياالت متحده آمريکا داشت،شکست ساندنيستها نظر

ها با همه همان کمونيست  در بلوک شرق نيز.محتمل ترمی نمود
 عمالايدئولوژيک شان،استبداد حزبی و ورشکستگی وکاربرد

 وخون ايستادنددربرابرخواست مردم، رای آنان وحق حاکميت شان ن
ازاينروانتظارتحقق چنين امری . هم که چنين نکردند ديديم نريختند و

درايران اسالمی ومقايسه جمهوری اسالمی با آنان، چه حد 
همه سويه ،جانبداران يزوبا فلسفه سياسیدورازانتظار،تعجب برانگ

تعميم موقعيت نيکاراگوئه لذا . هد گرفت درتناقض آشکارقرارخوادمکراسی
شده  به جانبداران حاکمين خدا برروی زمين، حاکمين حاکم و بلوک شرق
شان، تا چه اندازه با ذات وفلسفه "بردگان" و" بندگان"برسرنوشت

  . سياسی آنها درتضاد خواهد بود
 خواهم بگويم؛ اين نوع نگاه به دمکراسی بمانند نگاه دمکراسی می

اين دمکراسی درنيکاراگوئه مادامی می .طلبانه خود آمريکايی هاست 
که درراس نگونی دولت انقالبی ساندنيست ها،تواند تامين شود، که با سر

ديکتاتوری کثيف چهل يک انقالب مردمی تمام عياروبا سرنگونی يک 
حمايت تمام مردم لگدمال شده به قدرت رسيده واز)وموزاس(ساله خاندان

 گوناگون خود ولی آمريکايی ها به دليل طرحهای. برخورداراستکشورنيز
امين بودجه انتخاباتی کنتراها منطقه آمريکای التين، برای تدر

اما همين ، ميليون ها دالرکمک نقدی وغيرنقدی دادندونيکاراگوئهدر
 - کويتاه،دررابطه با فقدان انتخابات دروجماعت سينه چاک دمکراسی خ

 تا به خود"  آزاد"به اصطالح " مطبوعات"در ... عربستان سعودی و
  . دننمی کشنکشيده و يک کلمه سخنی به ميان امروز

 وطنی ما، بايد دوسويه  برخالف ادعای ليبرال هایمی خواهم بگويم؛
ه  توسل ب،ازيک طرف .  ودرست سنجيدجنبشی راديدواقعيت هر

امرمبارزه بارژيم،هيچ رابطه نگونی اجباری وحتی الزام قهرآميزکردن سر
بلکه می تواند به يک دمکراسی .الزامی با پيدايش يک استبداد ديگرندارد

ازسوی ديگر،جايگزينی مسالمت اميزيک رژيم .حقيقی منجرشود
نيز،بصرف اينکه ازاعمال قهروخشونت پرهيزشده، الزاما به استقراريک 

.  را خوب بخاطر داريم۵٧همه ما انقالب . کراتيک منجرنمی شودرژيم دم
 مردم را به پرهيزازخشونت ،بدستنی وهمه ستاد عملياتی اش، بلندگوخمي

حضرت  "می داد کهادی غفاری نيزبرفرازوانت بارشعاره.دعوت می کردند
 گل آنها بودند که تاکتيک جا دادن. ت  نداده اس"فرمان جهادخمينی آقا 

سرداران گارد جاويدان  واگذاری آن به سربازان ولوله تفنگ ميخک بر
حادثه ون بعد ازدرروزهای خشونت وجنشاهنشاهی رارژيم ان وپلنگ پوش

درب دانشگاه تهران آبان سر١٣شهريورميدان ژاله و١٧خونبار
مينی تابه آخربا مشی  خ.برسرهرکوی وبرزنی جارمی زدند

آنگاه که مردم شعارمی حتی دم، وحشت ازمسلح شدن مرپرهيزازقهر،
مانورمی قهر ازبه جلوگيریکماکان ". رهبران ما را مسلح کنيد: " دادند
 زمانی که خمينی به ايران بارگشت ديگرهيچ ؛دانيم بخوبی می. داد

 بخوبی میدست گرفتن قدرت وجود نداشت و بازآلترناتيو ديگری برای ب
اعمال نشده بود م طرف مرد قهری از که تا آن زمان هنوزهيچ گونه؛دانيم
فرض محال را براين : می پرسم وکه می گويم خاطراست همين به 
 ميليونی آنروزما بدون توسل به شورش خشن و ٣٠ذاريم که مردمانبگ

 توده ای که فقط و فقط با ابتکارتوده ها  قيام مسلحانهبهيا راه بردن 
بوسيله همان انصارش تحميل شد، اگرتنها وبرشخص خمينی واعوان و
وراهپيمايی ) تبعيد گاه دکترمصدق( آباداحمدسلسله تظاهرات قيطريه و

بخش بعد ترميدان آزادی درتهران وازميدان فوزيه تا ميدان انقالب ومردم 
 شجاع صاب نفتگرانتمتعاقب آن اعان فرا گرفته بود،ووسيعی از اير

مت رژيم سلطنتی را کنارمی زد، حکومت خمينی که جای حکوجسور،و
اب آزادی طلب وبرابری خواه ازپيشين را می گرفت،حکومتی دمکراتيک و

 خشونت به زيرنکشيدکه رژيم شاه و ساواکش را با قهرومی آمد؟ زيرادر
  ! ؟بودوپادگان ها راتصرف وخلع سالح نکرده 

که چپ های ورشکسته ديروزی ومغلطه ای است همان سفسطه اين 
بافته ورو رنگ کافت تئوريبرايش بشده امروزی،سوسيال دمکرات و

حصول مبراندازی وانقالب که هرپوشانده اند تا نتيجه بگبرند،
می وَاخ عين استبداد است،حرکت مسلحانه مردم  وخيزش،قيام،به پا جستن

راديکاليزم وآرمانخواهی به نتيجه طبيعی انقالب را با ذات . باشد
 .شمارندمی ن  و حق آنا واقعینه توده به پاجستهانقالبيون بارنشسته 
براندازوسرنگونی خواه و واژگون همه اين توده ميليونی را ودراساس 

 آقايان برای وصول به زواردررفته،چراکه با تئوری کنندمی  قلمدادطلب 
 و می هی شوند بلکه خود راسا اقدام کرددمکراسی به صف نشدند و نم

  . کنند
ش پدرليبرال های ا، تداعی گرهمان شعارسی سال پيآيا اين ادع:می پرسم

نيست که ) مهدی بازرگان(انقالب ت برآمده ازاولين رئيس دول وايران
اينکه ؟ غافل از"م ،که انقالب کرديمغلط کردي،سه سه بار، نه بار" :گفت
شود وانقالب دراين شدنش نيز،ازکسی اجازه  نقالب نمی کنند، انقالب میا

و کارهاش متفاوت زتنها تاکتيک ها وساهربارودستورهم نمی گيرد بلکه 
 که  می تواند ازهمان جنسی نباشدنه است واگرامروزحادث گردد،چند گاو
  . اتفاق افتاد۵٧سالقيام در

دربرابرادعای . انقالب بهمن نگاه کنيمهم به پرده ديگری ازباز 
دوستان تازه دمکرات شده ما،تا جائيکه به رابطه رفراندوم و 

قريب به  ديديم که اکثريت همه ما.می گرددانتخابات ودمکراسی بر
فراندوم ابتداء رژيم اسالمی رادربرابر راتفاق مردمان ايران درآن 

اجباری هم . نوعی انتخاب کردند، بجمهوری اسالمی آری يا نه
بات تاريخا هم شاهد بوديم که اقليتی معين در آن انتخادرميان نبود و

 –فراندم را ازاين انتخابات وآي: پرسشم اين است. شرکت نکردند 
ازآن  الزاما -که صورت گرفته باشدهم ازهرحد تقلبی صرفنظر

برابری زائيده شد؟ به دهها نمونه وآزادی ودمکراسی برون آمد 
لی نمونه مثال الجزاير، تجربه تلخ شي. هم می توان اشاره کردديگر

 درشيلی دوره آلنده، اساسا. ديگرش را می شود مثال آورد
ی است، مغلطه گرکارنبوده درهری اعمال قخونريزی وخشونت و

 که دهد ان میما را نش سفسطه بافی اقايان سوسيال دمکراتو
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نگاه کنيم تا به . هرشکستی را زائيده اعمال خشونت می شمرند
شته شده ودهها فيلم برای دوران شيلی آلنده صد ها کتاب نوامروز

طريق ه ازدمکراتيک آلندنشان ميدهد، رژيم مردمی وساخته شده و
ولی برخالف تئوری های دوستان ما . آمد روی کار،انتخابات آزاد

سرکوب قاطعانه توسل به قهروخشونت دردان سبب که از،درست ب
دشمنان دمکراسی دوری جست، جای خود را به ديکتاتوری نظامی 

کارگری سالح  کودتای پينوشه محصول اينهمانی عدم به .پينوشه داد
 گران وپيشروی نظاميان به کودتاو مسلح کردن مردم دربرابر

  . رهبری پينوشه است
بکشم چند پرسش را به ميان هم درپايان اين بخش می خواهم باز 
 -محسن سازگارا(اين اقايان فکل وکراوتی امروزی  :اينکهن آو

ن وويقه گردی همچ ابراهيم نبوی –  محسن مخملباف–گنجی اکبر
ن سوسيال ديروزی وهميهای ريشوی ،....)عطااهللا مهاجرانی 

 کسانی که -اردوی انقالب، وفراريان ازدمکرات های آموزش ديده
 وامروزاينگونه دوره انقالبات راپايان يافته می دانستند

اين همواره آقايانی  که  -ازحضورميليونی مردم شوک زده شده اند
اگردريک .عالمت تساوی می گذارندسی وقهر،چنين ميان دمکرا

وشخص خامنه ای م فقها جای رژيت،خشونانتخابات آزاد وبری از
 برايش رژيم دمکراتيک ادعايی خودشان را که اين همهو بگيرندرا

دربرابرجانبداران انقالب توده ای . پا دارندبرسينه هم چاک می کنند،
آزادی  آرمانخواهی وراديکاليزم،مردمان ايران، وفادارانوميليونی 

وده ها وبهره وتسليح تقهروسرکوب مفاهيم آنانی که هنوزطلبی،
مبارزه و وسيله مجازابزار،منی رادشهرگيری مردم ازسالح درمقابل 

براين فرض راچه موضعی خواهند گرفت؟ با دشمن می شناسند، 
هم راشان   امتحان-همکه يک بار عليرغم اين، آقايانهمينبگذاريم 
 را که ولی اينبار،آزادی های مدنی وسياسی، نده اداد -پس  خيلی بد
د برايش سينه سپرمی کنند ونسل ما را شاگردان رفوزه تا اين ح

دراين ميان . به جامعه اعطا کنند کالس های خود می شناسند، 
کارگران وزحمتکشان با استفاده ازهمين آزادی های حاصله، خود را 

شکالت مستقل خود را ايجاد ت وداران متشکل سازندعليه سرمايه 
ايش افز دريافت حقوق وبرای،به آن جنبه سراسری بخشندکنند و

عيدی و پاداش،مسکن و تعطيالت اول ماه مه وغيره دستمزد،
اری،اعتصاب وتحصن بهره گيرند،کارخانه ها را اشغال ازحربه کم ک

به ن گيرند،با شعارمرگ برسرمايه داررا گروگا کارخانه مديرانکنند،
 آزادی سوسياليست هم ازبرکتما چپ های کارگری و. خيابان آيند

شما،طبق معمول وبرپايه باورواعتقاد خود مرحمتی شده اگذارهای و
اين ،آتش بيارهمبستگی با اين طبقهانسانی وو به حکم وظيفه 

يا ما چه می کنيد؟ با کارگران وشما . معرکه شده به ميدان آييم
و مخالف شما مذهبی حزب اللهی اگرهمين باند های فاشيستی و

 ،صت ندادند حتی يک شبدرون جامعه ،فرديگر باند های موجود 
  پايين رود، با آنان چه می کنيد؟ ها شما آب خوش ازگلوی

ولی به حکم تجربه يک . می شود به پای پاسخ آقايان نشست 
چيزبرای من مشخص است و آن اينکه ؛ اگرآقايان تازه دمکرات 

ست بردن ما به قوه قهره رابربريت،خشونت، وحشی شده ،امروزد
ی نسل ما در دوآنرا بازتاب آرمانخواهی هاگری عمل مان می شمارن

 وهررِژيم ضد مردمی می  رژيم واليت فقيهراستای سرنگونی
رفرم خواهی مناسبات درونی جامعه،وهمواره تحول تدريجی ، نشانند
آزادانه انتخابات تعريف می برخورد متمدنانه وتنها باتنها وها را،
ه يکم اينک. دشمرساده می توان برای آن بردليل بسياردو. کنند
م دو.  دست مردم وحشت دارنده ب هااسلحهها و پادگانن افتاداز

 وخشونت وتجاوزگری به حريم اينکه مخالف تداوم مبارزه بابربريت
المی ايران رژيم آدمکش جمهوری اسهمين يعنی مردمان ايران،

تنها فراربه . به بهانه عدم خشونت، خشونت نکنيم آقايان. هستند
فزونی می گيرد و تنها ازهمين روست که مدام عقب درنزد شان 

پس . شعارپشت شعارمی دهند که خشونت بد وعين سرکوب است
می . چنانچه همين دو مورد باال را يکی نماييم .  زنده باد دمکراسی

آقايان درتعريف خود ازدمکراسی، دمکرات هم نيستند، : شود گفت 
رزات مردم چه خوب که دربرابرپيشروی مبا. ضد دموکرات اند

دررودررويی با نظام جوروجنايت رژيم اسالمی ايران، مواظب نامه 
چرا که اينبارخشم مردمان ايران، فروخوردنی . اعمال خودهم باشند

درادامه بازهم به منظرنظر آقايان از . وفراموش شدنی نيست
   ....دمکراسی خواهم پرداخت

  ١٣٨٨ بهمن۶ برابر٢٠١٠ژانويه٢۶

 رژيم اسالمی و
   سرنوشت خالفت آيت اهللا ها

  )۵٧به مناسبت سی دومين سالگر د انقال ب (
  يوسف لنگرودی

روحانيت شيعه ، مخصوصا آن بخش که از دير باز چشم به کسب قدرت  
 – در غياب آلترناتيوی ديگر -۵٧سياسی داشت، ودر جريان انقال ب 

 رهبری جنبش توده ای را به دست گرفت و قدرت را به چنگ آورد،
آرزوی ديرينه و رويا ی به ظاهر دست نيافتنی تصا حب حکومت در 

و همه ميدانند که سرعت وقايع انقال ب و سقوط . ايران را تحقق بخشيد 
به طوريکه حتی .سريع سلطنت ، چه آسان روحانيت را به قدرت رساند 

خو دشا ن هم باور شان نمی شد که حا کميت سيا سی، آن هم در کشوری 
آنها چنان از چنين رويدادی به شور وشعف .  را قبضه بکنند مثل ايران

در آمدند که ازهما ن فردای به قدرت رسيد ن، تمامی حرفهای قبلی شان 
مبنی بر اينکه روحانيت پس از سقو ط رژيم شاه به حوزه ها باز خواهد 
گشت و به تعاليم امور دينی و آخرت خواهد پرداخت را يکسره به بوته 

ردند و هر چه گذشت، آثار وسوسه انگيز کسب قدرت و فراموشی سپ
ثروت، اثر خود را بر جای گذاشت وهمه مخالفان و موافقان قانونی وغير 
قانونی را يکی پس از ديگری از قدرت سياسی و حاشيه آن به بيرون 

االن هم در آستانه سی و دومين سال به حکومت رسيدن . پرتاب کردند 
 که به نظام اسال می وفادارند و بارها آن را از شان ، حتی آن بخش را هم

ميان بحرانهای شديد و طوفانهای سخت عبور داده اند، دارند برای 
  .هميشه از تمامی سطوح قد رت حذف ميکنند 

.  
اما حکومتی که قرار بود ام القرای جهان اسالم و آيات عظام فرمانروايان 

ک نگاه به همه اين سالها يی آن باشند ، اکنون در کجا ايستاده است؟ با ي
که گذشت ، ميتوان دريافت که آنان بر خالف آنجه که تدارک ديده شده بود 
هرگزنتوانستند سکانداراصلی قدرت درجمهوری اسال می باشند و شخص 
خمينی که بنيانگذار و رهبر بال منازع رژيم و اولين کسی است که بر 

فظ وبقای حکومت اسال می تخت واليت تکيه زده بود ، روشن کرده که ح
با اين حرف بر همه روشن شد . برقوانين و شريعت اسالم ارجحيت دارد

که با مراجع تقليد و آيات عظام که احکام شريعت و سنت اسالمی برايشان 
مقدم بر هر چيز ديگری است و بقای شان به آن بستگی داشته ، تا 

ژيم تطبيق دهند و د آنجايی مدارا خواهد شد که خودشان را با منا فع ر
    .رغيراين صورت تحمل نخواهند شد 

 .  
رژيمی که قرار بود سلطنت آيت اهللا ها را تحقق بخشد ، خود باعث عقب 
راند ن شان از قدرت سيا سی گرديده و حتی با جيره خوار کردن آنان از 
دولت ، نوعی استقال ل را که روحانيت شيعه همواره از قديم با جمع 

ع مالی از مقلدانشان برخوردار بود ند نيز تقريبا از آنان سلب آوری منا ب
اين رژيم که کشور را به ورطه استبداد و فال کت کشاند و آن را تا .نمود 

آستانه ويرانی قرار داد ، با ادعای اسالمی بودنش، بيشترين ضربه را به 
ا کل دستگاه روحانيت واسالم دولتی وايدئولوژيک وارد ساخت و ايندو ر

طوری نزد مردم بی اعتبار نمود که شايد ازعهده هيچ نيروی ديگری 
  .نميتوانست برآيد

   
از اينرو از برکت حکومت اسالمی، يکی از بزرگترين موانع پيشرفت و 

 که ساليان دراز همچون اختاپوسی - آيت اهللا ها-ترقی مردم اين سرزمين 
 فتوا به جنگی بر زندگی و سرنوشت شان چنگ انداخته بودند و با يک

مشروعيت می بخشيدند وبا فتوايی ديگربر سرنوشت يک ملت تاثيرمی 
گذاشتند و همچون دايناسورهای عهد عتيق، در برابرهر نوع حرکت 
بسوی پيشرفت ، مدرنيت و آبادانی و دمکراسی، محکم می ايستادند ، 

يی که به جز موارد استثنا ( وغالبا يار وياور استبداد و بيگا نگان بودند 
در برابر پيمانها ی اسارتبار با بيگانگان می ايستادند و يا مثال بخشی 

و دريک ) ازآنان در انقالب مشروطيت در کنار توده های مردم قرارداشتند
دوره طوالنی برای خود شان دستگاه خالفت داشتند، اکنون به شد ت 

رده رژيم اسالمی ازقرارمعلوم نقض غرض ک.ضعيف ودرحال افول هستند 
و بی آنکه خود بخواهد جبهه دمکراسی درايران را تقويت کرد ه است 
واين بی ترديد باعث خواهد شد تامردم ايران با گامها ی استوارتری به 
  .سوی آزادی وترقی گام بردارند و فردای روشنی را برای خود رقم بزنند

 ژانويه١۵

……………………………………  
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 مردم  بهدر حمله” لحظه شناسی“ديکتاتور و آموزش 
ديدار مسئوالن شورای “سخنان سيد علی خامنه ای در : روشنگری

هماهنگی تبليغات اسالمی و رؤسای ستادهای دهه فجر سراسر 
سخنان يک فرمانده جنايتکار جنگی است که , در روز گذشته” کشور

در حمله به ” لحظه شناسی“آشکار و علنی به مزدورانش آموزش 
 .مردم می دهد
از سخنان و مواضع خامنه ای است که شايسته نيست اين جنبه ای 

در واقع آنچه در سخنان او مهم تر است اين . مورد غفلت قرار بگيرد
در شرايط کنونی همه جريان ها و گرايش ها ی ”:نيست که گفت

سياسی داخل نظام بايد خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف 
بويژه خواصی که تاثير مشخص کنند و در اين ميان وظيفه خواص و 

را ” بايد“او قبال همين ” .گذاری باالئی دارند، بيش از ديگران است
که اسم ديگرش در ” خواص“و همين شاخ و شانه را برای , گفته

او در سخنانش به مناسبت عبد . است کشيده بود” نخبگان“ادبيات او 
 زيرا نخبگان مراقب باشند،” : تير ماه گذشته، گفته بود٢٩مبعث در 

در امتحان عظيمی قرار گرفته اند و موفق نشدن در اين امتحان، تنها 
 ١٩بعدها در ” .مردود شدن نيست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد

حداد عادل برای روشن تر کردن معنای تهديد خامنه ای حتی , دی ماه
” .خواص پيرو رهبرى نباشند سقوط مى آنند”:با صراحت گفت که

ه ای در سخنان جديد خود در اين زمينه به تکرار تهديد بنابراين خامن
و حاال سرنوشت اين تهديدات بر هر کس اگر . ماههای اخير پرداخت

, با وجود دستگيری های گسترده. معلوم نباشد بر خود او معلوم است
تجاوز جنسی به اسرای جنبش , اعدام های پی در پی, زندان, شکنجه

جانباختگان گمنام در گورهای بی نام و دفن , اعتراضی در کهريزک ها
حتی حمله به مادران کهنسال جوانان جانباخته در پارک الله و 

با وجود امنيتی کردن فضا و دست زدن به , دستگيری مادران عزادار
و با وجود اين که اکنون بخش بزرگی از فعاالن , سرکوب لجام گسيخته

 و زندان هايشان و کنشگران سياسی و مدنی در زندان نشسته اند
جنبش عمومی , ندارند” نخبگان“ديگر جای چندانی برای پذيرش 

که برعکس از , اعتراضی نه تنها تسليم نشد و عقب نشينی نکرد
 آذر به تاسوعا و ١۶ آذر و از ١۶ آبان به ١٣از ,  آبان١٣قدس به 

عاشورا قدم به قدم گسترش يافت و صراحت و قاطعيتش در حمله به 
  .ه واليت مطلقه فقيه و شخص خامنه ای بيشتر شدهمين دستگا

 بهمن اشاره ٢٢در حقيقت جنبه مهم تر در سخنان او آنجا بود که به 
دشمن تالش دارد اين ثروت عظيم ملی را متزلزل کند، “: کرد و گفت

بنابراين بايد با تمام قوا در صحنه بود و عاقالنه و مدبرانه حرکت 
  ”.کرد

شناخت ”:از منظر خود گفت”  و تدبيرعقل“خامنه ای در تبين 
موقعيت، و حضور در لحظه مناسب و مورد نياز، اساس همه کارها 

  ”.است
و باز برای اين که کارگزارانش را به خوبی شير فهم کند که منظورش 

 ٢٣چيست راهپيمايی حکومتی ” مورد نياز“و ” لحظه مناسب“از 
 دی امسال پس ٩ومتی  را مثال زد و به دنبالش راه پيمايی حک٧٨تير 

 ٢٢راهپيمايی مردم در ”:و گفت, از اعتراضات مردم در عاشورا را
بهمن با همه عظمتی که دارد، يک کار متعارف و دارای روال 

 و نهم دی امسال، يک ٧٨ تير سال ٢٣مشخص است اما راهپيمايی 
 ”.کار متعارف نبود

ز ضد حمله  آغا٧٨ تير سال ٢٣راهپيمايی , اگر از ياد نرفته باشد
خامنه ای .  تير بود١٨گسترده رژيم در درهم شکستن قيام پرشکوه 

فرزندان “ خطاب به ٧٨ تير ٢٠آن زمان چنان ترسيده بود که در 
اش گفته بود که اگر به رهبری هم توهين کردند آنها ” عزيز بسيجی

 تير سخت به لرزه افتاده ٢٢ تير تا ١٨رژيم از . واکنش نشان ندهند
 تير نيروهايش را گرد آورد و با راه اندازی يک راه ٢٣ در اما. بود

با استفاده از ترديد و تزلزل های موجود در ميان , پيمايی حکومتی
کنترل اوضاع را دوباره به دست گرفت و بعد ديديم که چه , مخالفين

کرد و چگونه ده سال ديگر بساط سرکوب و خفقان را بر مردم تحميل 
قع روز روشن و در برابر انظار مردم دارد به خامنه ای در وا. کرد

نيروهای سرکوبگرش می گويد که برای له کردن مردم و درهم 
و ” لحظه مناسب“, شکستن اعتراضات توده ای گوش به فرمان باشيد

باشيد و در ” نامتعارف“به دنبال فرصت . را درک کنيد” مورد نياز“
 فرمانده جنايتکار او واقعا در نقش يک. حمله کنيد” لحظه مناسب“

در حمله به مردم را به مزدورانش ” لحظه مناسب“دارد اهميت 
 تير را که مقطع بازپس گيری کنترل ٢٣يادآور می شود و نمونه 

تاکيد خامنه ای به عنوان رهبر . اوضاع بود را برايشان مثال می زند

بسيجی و سپاهی , لباس شخصی, باندهای آدمکش و جنايتکار امنيتی
اند به معنای آن باشد که او انسجام سازمانی و وحدت رويه می تو

تاکنونی دستگاه ” لحظه شناسی“آدمکشانش را در مقابله با مردم و 
اين تاکيد او فراتر از اين می تواند به . سرکوبش را کافی نمی داند

معنای وجود سرخوردگی در ميان اين نيروها و يا نگرانی خود او از 
 تير با ٢٣ای امنيتی باشد و اشاره او به شکاف در درون نيروه

و باز اين . انگيزه روحيه دادن به نيروهای سرکوبش نيز مرتبط باشد
مثل ” يک کار متعارف و دارای روال مشخص“که او اکنون به جای 

مثل سازماندهی ضد حمله ” کارهای نامتعارف“,  بهمن٢٢راهپيمايی 
ت ها و سالگردها پس از هر موج تعرض جنبش اعتراضی در مناسب

در هر حال نبايد فراموش کرد که در جريان درگيری . را مهم تر بداند
های عاشورا گزارش هايی نيز از تمرد نيروهای انتظامی از تيراندازی 

 .به سوی مردم انتشار يافته است
يعنی همان راهپيمايی حکومتی ,  دی٩اشاره خامنه ای به راهپيمايی 
تن اتوبوس مجانی و مترو مجانی و دادن که با پخش سانديس و گذاش

بخشنامه شرکت اجباری در تظاهرات برای کارمندان ادارات دولتی و 
از , به ميدان کشيدن خانواده های بسيجی ها و پاسداران صورت گرفت

معنای اين اشاره خامنه ای آن است که . هم مهم تر است ٧٨ تير ٢٣
 حاضر نيست در برابر او حاضر نيست صدای انقالب مردم را بشنود؛

ميليونها مردمی که در عاشورا در سراسر کشور دست به اعتراض 
, زدند و صدای فريادهای مرگ بر ديکتاتورشان گوش فلک را شکاف

بلکه . ذره ای عقب نشينی کند و يا حتی اين انبوه عظيم را حتی ببيند
او فقط ايادی خودش را می بينيد؛ و فقط بسيج شده گان تظاهرات 

خامنه ای ضد حمله ای را که . می نامند” مردم“کومتی است که ح
انتظامی و امنيتی با بسيج همه , دستگاههای تبليغاتی, پس از عاشورا

می ” لحظه شناسی“نمونه ای موفق از , نيروهای خود سازمان دادند
او آنچنان معتاد قدرت و فرو رفته در فساد ذهنی آن است که . داند

 گران و آدمکشان حرفه ای دستگاهش را دانه کارگزاران و شکنجه
های زيب شلواری می داند که بايد به اختيار صاحب شلوار و هر گاه 

خامنه ای که سمبل . او بود پائين يا باال کشيده شوند” مورد نياز“
واقعی يک رژيم نامتعارف است با تقدير و ستايش آشکار از حرکت 

اعتراف می کند که , رينهای سازمان دهی شده حکومتی اختناق آف
بلکه رژيمی است که حاال بخصوص از طريق , رژيم معتارف نيست

خامنه ای . می تواند بر سر پا بماند” کار نامعتارف“سازماندهی 
ديکتاتوری است که می خواهد تا لحظه آخر به قيمت قتل عام مردم 

اش به ” لحظه شناسی“پيام واقعی آن درس های تاکتيکی . باقی بماند
يک ديکتاتور مسخ شده از قدرت که : نيروهای سرکوبش همين است

می خواهد به قيمت خونريزی و کشتار تاج و تخت واليتش را حفظ 
  .کند

………………………………………. 
 فاجعه هايئتی ، قهر طبيعت يا جنايت انسان؟: بقيه 

به رهبری ناجيان هايئتی منصوب شده اند ، دولت امريکا به 
اجازه ) از محبوب ترين رهبران تاريخ هايئتی يعنی يکی ( آريستيد 

و ! بازگشت به کشورش يا حتی کشورهای هم جوار آن را نمی دهد
از اين فراتر ، ناجيان هايئتی حتی به دولت هايئتی و ُرنه پره وال ، 
. رئيس جمهور منتخب آن نيز اجازه مداخله در کارها را نمی دهند

ی به وجود آورده که حتی يعنی از همين حاال ، زمين لرزه فرصت
و گزارش ها . تقالل ظاهری هايئتی نيز رسمًا ناديده گرفته شوداس

 سه روز -نشان می دهد که اولين اولويت اين ناجيان هايئتی در دو
اول ، به جای اين که نجات زير آوار ماندگان و کمک رسانی به 
بازماندگان باشد، سازماندهی خروج اورپائيان و امريکائيان از 

ميان جريان های راست امريکا با تفرعن دراين . هايئتی بوده است
تمام در باره کمک های سخاوتمندانه امريکا به مردم هايئتی سخن 
می گويند و در جست وجوی علل عقب ماندگی مردم هايئتی بحث 

يکی ) Pat Robertson(و جالب اين که پت رابرتسن . می کنند
لغ راست و شايد بانفوذ ترين مب" ائتالف مسيحی "از بنيان گذاران 
اعالم کرده که مردم هايئتی مردمی نفرين شده اند ،  مذهبی امريکا ،

زيرا بنيان گذاران اين کشور برای رهايی از برده داران فرانسوی ، 
فراموش نبايد کرد که اين مسيحی با وجدان ! با شيطان پيمان بستند

     . يکی از متحدان و حاميان اصلی جرج بوش محسوب می شد
 ٢٠١٠  ژانويه١٨

……………………………………….  
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  بهمن، فرود بهمنی ديگر بر سر ديکتاتوریبهمن، فرود بهمنی ديگر بر سر ديکتاتوری٢٢٢٢
  گفتارسياسی راديو راه کارگر

  ٢٠١٠ ژانويه ٢٠ -١٣٨٨ دی ماه ٣٠چهارشنبه 
 روز به ده روزه آغاز جشن ها و مراسم ١٢فرصتی بيشتر از 

اين روزها . مربوط  با سالگرد انقالب بهمن باقی نمانده است
 بهمن را نيز چون ٢٢, يا جنبش اعتراضیآ: پرسشی مطرح است

بهمنی خواهد ساخت که بر سر ديکتاتوری فرود آيد و  راهی را که 
از قدس تا عاشورا پيمود ادامه خواهد داد؟ اين پرسش نه از آن رو 
مطرح است که گويا شبکه های مختلف سازماندهی اعتراضات 

ی در باره و روشنگر, فراخوان, مردمی از هم اکنون به کار تبليغ
حضور اعتراضی رو نکرده اند؛ می توان ديد که کرده اند و تقريبا 
به شکل روزانه حجم تبليغات و فراخوان ها انبوه تر و مخاطبين آن 

نخست : حساسيت پرسش از دو جا ريشه می گيرد . بيشتر می شود
اين که مجموعه مراسم دهه فجر می تواند يک معيار عينی برای 

اقعی حاصل از شفاف تر شدن تفاوت ها و گرايش سنجش تاثيرات و
های موجود در درون مجموعه جنبش اعتراضی  به دست دهد و 
دوم اين که برآوردی مقرون به واقعيت نسبت به ثاثيرات حاصل از 
.  فشارهای رژيم در پراکنده کردن جنبش اعتراضی ارائه نمايد

 احکام صدور, دستگيری های گسترده: فشارهای رژيم روشن است
برپايی دادگاههای اسرای جنبش اعتراضی و , پی در پی اعدام

به قصد ايجاد جو رعب و وحشت و " محاربه"محاکمه آنان به اتهام 
خواصی  که "باالخره فشار شديد برای پياده کردن هر چه سريع تر 

از واگن های آخر قطار بلند جنبش , "تاثيرگذاری باال دارند
خواصی  که تاثيرگذاری "ه نماند که عبارتو ناگفته البت. اعتراضی
از تاکيدات خامنه ای در  سخنان روز دوشنبه هفته ,  "باال دارند

اخيرش در ديدار با مسووالن شورای هماهنگی ستاد تبليغات 
در چنين شرايطی چگونگی حضور جنبش . اسالمی بوده است

 .مهم است, اعتراضی در مجموعه مراسم ده روزه سالگرد انقالب
اين حضور  اگر نخواهد در عمل به  نقطه عطفی در پراکندگی معترضان و 
, بويژه اختالف و کشمکش ميان ساختارشکنان و اصالح گرايان تبديل گردد

و برعکس بخواهد به نقطه عطفی تبديل شود که بلوغ جنبش ضد ديکتاتوری 
ا را بازتاباند ترديدی وجود ندارد که هر شکل و هر سطح از اعتراض و ي

نافرمانی با هر ميزان از آمادگی مردم  در پرداخت هزينه عليه ديکتاتوری که 
بتواند به اين يا آن درجه به تضعيف ديکتاتوری بيانجامد می بايد مغتنم 

چنين چيزی مقدور نيست مگر اين که تفاوت های آشکار و .  شمرده شود
خالقانه انکارناپذير گرايش های درونی جنبش اعتراضی به فرصت هايی 

برای همپوشانی سطوح و رويکردهای مختلف اعتراضی تبديل شود و نه به 
  . وسايلی برای تفرقه افکنی و درهم شکسته شدن همبستگی در عمل

آن کارگران شرکت برق که حتی در لحظات اوج جنبش انقالبی و قيام 
اگر چه در , برق مراکز حساس دولتی را قطع می کردند, ۵٧ بهمن ٢٢

اما کارشان برای پيروزی مردم بسيار , در برابر گلوله نايستادند خيابان 
در واقع به جای پيش داوری های مخرب در باره ميزان . اهميت داشت

اهميت شکل های ساده تر و کم هزينه اعتراضات و تاکيدات يک جانبه 
و افراطی بر شکل هايی از اعتراض که بنا به طبيعتش نمی تواند به 

ظرفيت ها و خالقيت های , به کارگيری استعدادها,  شودسادگی توده ای
مردم در زمينه جستجوی آن دسته از شکل های اعتراض اهميت حياتی 
دارد  که بتواند به شکل بالفصل به توده ای تر شدن جنبش اعتراضی 

  .کمک کند
فراموش نبايد کرد که تنها جنبش اعتراضی نيست که وارد ساختن 

 رژيم ديکتاتوری در مراسم ده روزه مربوط به ضربه ای تازه بر پيکر
و کنشگرانش اکنون به تبليغ ,  سالگرد انقالب بهمن را انتظار می کشد

دستگاه واليت فقيه و نيروهای امنيتی اش هم  مترصند ,  آن مشغول اند
تا نتايج موج سرکوب و اعدام و ارعاب پس از عاشورا را جمع بندی 

ندارد که هميشه زمين بازی رژيم را جنبش اعتراضی الزامی . کنند
اما , انتخاب کند و يا فقط  توپ کودتاچيان را به زمين آنها بازگرداند

.  الزام دارد که در مجموع پيشروی کند؛ و قوی تر و توده ای تر شود
دستگاه واليی در کمين نشسته است و با مشاهده کوچک ترين نشانه 

رديد به هيچکس رحم های سستی و ضعف در جنبش اعتراضی بی ت
  . نخواهد کرد

 بهمن در صورتی فرازی نوين و امتداد ٢٢: می توان خالصه کرد
شايسته اعتراضات مردم از قدس تا عاشوراست که تنوع شکل ها و 

رنگارنگی شعارها و مطالبات  با اتحاد عمل و , سطوح مبارزه 
هم يعنی واليت فقيه در, همبستگی در کوبيدن سنگراصلی خصم حاکم 

  .آميزد

 …………………………………...  

 نقل ازسايت گزارشگران

  لنين تجسمِ برجستۀ انسانيت وانقالبلنين تجسمِ برجستۀ انسانيت وانقالب

 
  ژانويه سالروزدرگذشت لنين٢١بمناسبت 

  بهروز شاديمقدم
و در اوج شکوفايی جنبش های کارگری دراروپا 1902درسالهای قبل از

يسم وروسيه ، دردوران محبوبيت و اتوريتۀ پلخانف به مثابه مروج مارکس
وليبراليسم و ديگر   در روسيه ، دردورۀ نفوذ پوپوليسم، اکونوميسم

تفکرات و مشی های موجود درجنبش سوسيال دمکراتيک روسيه در َان 
سالها وبا اين گرايشات درگير شدن و به نقد مارکسيستی کشيدن َانها وبه 

  .حاشيه راندنشان 
زحزب سوسيال درهنگامۀ اختالفات سياسی و به راست چرخيدن بخشی ا

دمکراتيک روسيه و افشای َانها ومبارزۀ مستمر والينقطع با طرفداران 
ليبراليسم که درکسوت مارکسيسم ميخواستند جنبش کارگری روسيه را به 
بورژوازی بسپارند وشکست َانها ونتيجۀ نهايی حاصل از َان که به صف 

بعدازَان و1905بلشويسم ومنشويسم منتهی شد ،درجريان انقالب ناتمام 
نقش و جايگاه برجستۀ خود رادر جنبش کمونيستی جهانی به همه .بودن 

  .نشان دادن و اثبات کردن 
سوسياليست های (مبارزۀ بی امان بامنشويکها کردن ،با ماخيست ها

 ،طرفداران حکومت  درافتادن) دردورن حزب بلشويک  خداپرست
صولی بابخش کرنسکی راازميدان خارج کردن ،مبارزۀ نظری قاطع وا

دفاع از " تزبورژوايی  بزرگی ازطيف مدافعان ونظريه پردازان
درانترناسيونال دوم ودرسطح جهانی وافشای کائوتسکی ها "ميهن

وپلخانف ها که درجنبش جهانی کارگری و سوسياليستی جايگاه داشتند و 
     .صاحب اتوريته بودند، نمودن

ل مقصود رساندن،راه های انقالب سوسياليستی راپيروزمندانه به سرمنز
ناشناخته وناپيمودۀ سوسياليسم راپيمودن وامر انقالب سوسياليستی را از 
قوه به فعل درَاوردن وزمينی وممکن کردن ،باپيروزی انقالب اکتبر مشعل 
اميد به رهايی انسان را ازقيد وبندهای جامعۀ طبقاتی ،درقلب ها ودست 

له ور کردن ، تالش عظيم درجهت های انسان های محروم و َازاديخواه شع
  به کشورهای ديگر نمودن،  گسترش اين انقالب

نظامی   توطئه های ارتجاع داخلی وخارجی راخنثی نمودن،محاصرۀ
    بورژوازی جهانی درهم شکستن ،درمقابل شوروی جوان رااز طرف

فجايع مرگ ،گرسنگی ،امراض ناشی ازقحطی وکمبود مواد غذايی در 
 ايستادن و  ی شوروی بعد از انقالب وجنگ جهانی اولهنگام جنگ داخل

طرح وبرنامه ارائه دادن ،به مبارزۀ نظری درون حزبی درمقابل گرايشات 
  . پرداختن ديگر درارتباط با مسائل پيش َامده،

درجريان اشغال قسمتی از خاک شوروی به وسيلۀ قوای اشغال گر َالمان 
بل اين تجاوز وپيشنهاد واختالف نظر در درون حزب بلشويک درمقا

را درمقابل ايده ونظرهای به ظاهر "صلح "غرامت به دولت َالمان ،شعار
انقالبی و درواقع روشنفکرانه و چپ روانۀ تروتسکی و 

جنگ "وبوخارين موضع" نه جنگ ونه صلح "تروتسکی شعار(بوخارين
مطرح کردن ،به قيام ملوانان کرونشتاد .)رابه ميان کشيدند" انقالبی

     .جواب دادن  انند مسئله ای بغرنج وحساسهم
ازپيروزی های خودبی خودنشدن،ازشکست نهراسيدن،از دراقليت بودن 
نگران نشدن ،دربرابر دشمنان انقالب سرسخت بودن ، پيشروی کردن ، 
نيروی خود ودشمن را سنجيدن ، به پشت سر هراز چندگاه نگريستن ، 

و اولين نقاد   خود انتقاد کردنضعف ها واشکاالت صف خود را ديدن ، از
خود بودن ، در برخورد با ديگران و مخالفين خود منصف بودن ، نقطۀ 

 وبه قصد رسيدن به هدف بی  عزيمت خود را هميشه از ابتدا تعيين کردن
  .رفتن وتا پيروزی راه را طی کردن . مهابا رفتن 
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 وبا  تنومواضع احزاب راديدن و درنظر داش  مراحل انقالب وتغيرجهت
 را اتخاذ کردن ،از  توجه به شرايط های متغير، تاکتيک های درست والزم

 روشن ،قاطع،  دگماتيسم و چپ روی و راست روی دوری جستن ، قلمی
 تصميم گيرنده به موقع  درمرتبۀ. صريح و برنده داشتن ، رهبر بودن 

همه چيز و تمام نيرورا .ظاهر شدن ، مدافع َازادی وانقالب بودن 
  .درراستای هدف بزرگ وانسانی گذاشتن 

درنهايت .تالش بزرگ .تالش کردن .در راه َارمان بزرگ خود پايدار بودن 
وبرای انسان به وديعه   پيش زمينۀ َارمان خود را درجهان مستقر کردن

راهش .در يادها ماندن.تاثير گذاشتن .مبارز وسمبل انقالب بودن .گذاشتن 
استين انقالب وانقالبی مظهرر.همچنان بردوام بودن

برای .ايثاگری بزرگ،ايثاگربرای انقالب وبرای انسان.ايثارگربودن.بودن
واکنون وبرای هميشه دراوج بودن و دراوج .ايثاگرتا اوج.َازادی انسان

    .لنين بودن . ماندن
مارکسيسم راازچم وخم مبارزۀ طبقاتی گذراندن،به مرحلۀ عمل کشاندن 

دن وبه گنجينۀ َان افزودن،اينها همه از رهبر و ،انقالب کردن،بارور نمو
ازشخصيت و رهبری که حتی درسالهای .متفکری چون لنين ساخته بود

سياه تسلط ارتجاع و ويرانی،که بورژوازی دردنياختم کمونيسم رااعالم 
نمودوشوروی سقوط کردودرسالهای حاکميت يلسين وپشتيبانی جهانی 

تالشی که کردند نتوانستند جسد موميايی سرمايه داری هار از او وبا تمام 
  .شده اش رابردارند 

تاثير انقالب اکتبر و نقش خالقانه و بزرگ لنين درَان حتی بورژوازی را 
لنين با نوشتن وصيتنامه و .بعد از مرگ لنين به ستايش از او واداشت 

نظر و پيش بينی اش در مورد جانشينی استالين بعد ازخود نيز معنای 
بول نداشتن و فاصلۀ فکری ونظريش راازنظام شوروی بعد از درستِ ق

  .مرگش نشان داد
معمار بزرگ انقالب سوسياليستی و طراحِ زبردست پيچيدگی وتنگناهای 
پيش َامده در راه َان،باانسان هاساده ومهربان بود،به مشکالت َانهاتوجه 

اگرمخالف سرسخت او   ميکرد،درهمه حال بياد انسان هابود،حتی
  )1(دندبو

نام لنين باکمونيسم به مثابه يک َارمان بزرگ وانسانی،نام او درکنار 
کمون پاريس ودر صدرانقالب اکتبرو همراه بانام مارکس و انگلس ،نام و 

  .َاوازۀ پرافتخاررهبری است که همواره تا جهان باقی است ،خواهد ماند
     16 . 1 .2010  بهروز شاديمقدم

com.wordpress.shadochdt://http   de.yahoo@behr_shadi  
راکه زمانی او را    دربحبوحۀ روزهای انقالب اکتبر لنين، پلخانف-) 1( 

ی استاد سياسی خود ميدانست ومارتف راکه هم فکر وهم نظر سالها
گذشته اش بود وهر دو منشويک و ضدانقالب شده بودند و در راه 
شکست انقالب سوسياليستی روسيه تالش ميکردند، ازياد نبرده بود و به 

 وبرای در  پاس خدماتشان درگذشته برای مارکسيسم و امر سوسياليسم
امان بودن و حفظ زندگی شخصيشان ، با در اختيار نهادن هواپيما و 

   خروج ازکشور روسيه َانها را ازمهلکۀ انقالب  جهت ظتیامکانات حفا
  . رادفع نمود خارج کرد وامکان ضربه پذيريشان

………………………………………. 
رضا درخشان مسئول روابط عمومی سنديکای  آزادی

 تپه کارگران نيشکر هفت
 ظهر رضا رخشان سئول روابط ١٢ ساعت ٨٨ دی ماه ٣٠ز امرو

نيشکر هفت تپه با قرار وثيقه يکصد و پنجاه  عمومی سنديکای کارگران
 .زندان آزاد شد  روز بازداشت از١٧ از  ميليون توماتی پس

به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، رضا رخشان پس از بازداشت در 
 در اداره آگاهی تحت بازداشت قرار  دی ماه بطور موقت١٤صبح روز 

 و وارد   پس از انتقال وی به دادستانی شوش گرفت و صبح روز بعد
کردن اتهام تبليغ عليه نظام، قرار وثيقه برای آزادی اش صادر کردند اما 
پس از تامين قرار توسط خانواده رضا رخشان، دادستانی شوش از 

 زندان ٥ دی ماه به بند ١٥پذيرش قرار خودداری کرد و او را در روز 
 .دزفول منتقل کردند

همچنين روز پنج شنبه گذشته دادگاه عمومی شوش با وارد کردن اتهام 
 ميليون تومانی برای وی ٣٠نشر اکاذيب به رضا رخشان قرار وثيقه 

صادر کرد و از طرف ديگر دادگاه انقالب برای رضا رخشان به اتهام تبليغ 
 ميليون تومانی صادر نمود و به اين ترتيب ١٢٠عليه نظام قرار وثيقه 

 ١٢ ميليون تومانی ساعت ١٥٠رضا رخشان با تامين مجموع قرار وثيقه 
  ٢٠١٠, ٢١ژانويه  .ظهر امروز از زندان آزاد شد

……………………………………….  

 جنبش کارگری ومروری بر
 !اعتصابات واعتراضات کارگران درايران

 ١٣٨٨روزشمارسه ماهه دوم سال 
  )٢٠٠٩ - ١٣٨٨ شهريور – مرداد –ای تيرماهه(

 امير جواهری لنگرودی
 ٢٠١٠ برابرژانويه١٣٨٨بهمن 

  :يادداشت
 دانشجويان – جوانان –درشرايطی که مبارزات ضد استبدادی زنان 
با فواصل زمانی صورت می  ومردمان ايران درقالب تظاهرات های خيابانی

 گرديد وازآغازسال پذيرفت،جنبش دانشجويی واردعرصه پيکارجدی تری
تحصيلی جديد، هرروزه شاهد اعتراضات ومبارزات پياپی دانشجويان 
هستيم که دانشگاه به دانشگاه،دراعالم همبستگی با يکديگروهمبستگی با 

  . جنبش پيشرو و توده ای مردم صورت گرفت است
دانشجويان به درستی دريافتند که بايد شعارهای مردم درخيابان ها را 

نشگاه ها از آن خود کنند ودرپی فرياد زدن وپيگيری خواسته درسطح دا
 – روزنامه نگاران – استادان – معلمان – پرستاران -هاومطالبات زنان
 کارگران و زحمتکشان ومادران اعدامی وعزا ودر يک –وبالگ نويسان 

. کلمه تمام آحاد مردم برای وصول عدالت، آزادی و برابری برآيند
هزار ٢۶۴اگرکارگران با:"... فرياد برمی آورند ٨٨ماهکارگران درشهريور

تومان حقوق ماهيانه از دهکهای درآمدي باالدرجامعه هستند به همه 
  ..."اعالم کند تا کارگران نيزتکليف خود را بدانند

دولت نهم ودرزمان وزارت محمد جهرمی ودر روزهای پايانی دولت وی، 
ه درهمين گزارشات سه ماهه اصالحاتی برقانون کار فعلی وارد ساخت ک

 وسيع ترين اعتراضات را با خود به همراه - پيشروی شما–کارگری 
بطوری که حتی دبيرآانون عالي شوراهاي اسالمي .داشت 

آه اطالعي از  ترين تشکل حامی وزارت کارنيزبا بيان اين آارآشور،بزرگ
اشته باشد، اگر اصالح واقعيت د: گويد آار در دولت ندارم، می اصالح قانون

به گفته . طرفه است و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است يك
سال ٣صالحي، نايب رئيس آانون شوراهاي اسالمي آار استان تهران،

اي با حضور نمايندگان دولت، آارگر و آارفرما برای اصالح  پيش جلسه
قانون آار تشكيل شد آه بدون نتيجه پايان يافت و پس از آن هم ديگر 

قانون آار نياز به اصالح :وی گفت . اي در اين زمينه تشكيل نشد جلسه
اين قانون جايي براي اصالح ندارد؛ چون در : آند ندارد، خاطر نشان می

درصد ٨٠حال حاضر بيشتر آارگران قراردادي هستند و اين آارگران از
ده و او قانون آار را قانوني حمايتي عنوان آر. اند بهره مفاد قانون آار بي

هاي حمايتي اين قانون را آاهش دهند،  اگر بخواهند جنبه: کند اظهار می
  ) ٨٨شهريور١۵خبرگزاری ايلنا . ...( قانوني ابتر خواهد شد

جنبش کارگری ايران نيزدرطی سه ماهه اخيرپس ازکودتای انتخاباتی 
خرداد ماه به اين طرف يکی ازبحرانی ترين وحساس ترين مقاطع را 

آنچه امروزشاهدش  .ی واجتماعی خويش ازسرگذرانده استدرحيات سياس
های چهارسال گذشته، به يک سلسله خواهيم بود به مانند سياست

تر، افزايش فقر، باالرفتن نرخ تورم وگرانی های گستردهازبيکارسازی
کمرشکن اجناس عمومی ومصرفی،رکود اقتصادی بيشترودرهمان حال 

ی سازی طبقهدستقاتی و تهیی طبافزايش وتعميق يافتن فاصله
درکشاکش بين . ی گسترده تری يافته استکشان،دامنهکارگروزحمت

تشکل های کارگری درچهارسال  % ٨١وزارت کارواعالم رشد 
اخير،آدمی با مشخصه حسن صادقی ، اين ادعا را کذب محض اعالم می 

هاي آارگري درچهارسال گذشته بيش  تشكل: "... دارد و می گويد 
: اند، گفت هرزمان ديگري محتاج وگوش به فرمان وزارت آار شدهاز

توان تصور آرد آه درچهارسال گذشته آارگران حتي براي آب خوردن  نمي
خبرگزاری ايلنا ." ( ملزم به اخذ اجازه از وزارت آار نبوده باشند

  )٨٨شهريورماه
م  را ه٨٨به اين مجموعه بايد حوادث وسوانح کارگری سه ماه اول سال 

اضافه کرد که گزارش ايلنا در اين باب  خود گواه فاجعه و دلخراش بودن 
ابعاد نبود ايمنی کارکارگران حين کار را درسطوح گسترده کارگری ايران 

 ۴طی سه ماهه اول سال، تعداد : "ازجمله آمده است . معنی می بخشد
  نفر ازبيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي طي سه ماهه ۴٢۶هزار و

همچنين ازتعداد آل حادثه ...ول سال جاري دچارحوادث ناشي از آار شدندا
 نفر زن گزارش شده ٧٠ نفر مرد و ٣۵۶ هزارو ۴ديدگان ناشي از آار 

 نفر آنان متاهل ٢٩۴هزارو ٣ نفر آنان مجرد و ١٣٢آه يكهزارو 
هزارو ٢ نفر در داخل آارگاه، ١٠٨ هزار و ۴الزم به ذآر است، ....هستند
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 نفر نيز در هنگام رفت و آمد به محل آار ۵۶رخارج از آارگاه و  نفرد۶٢
  )٨٨خبرگزاری ايلنا شهريور. ( حادثه ديده اند

که برای برون دولت ... پروژه های گوناگون طرح تحول اقتصادی وغيره
ازشکست اصالح طرح ساختاری صنايع دردستورکارمشاورين اقتصادی 

های نئوليبرالی نماد بارزسياستدولت وکارفرمايان قرارگرفت،همه وهمه 
است که دولت نهم برای تصويب آن به شدت کوشيده وبا وجود عدم 

ها ی آزادسازی قيمتجا که توانسته به شيوهتصويب درمجلس هشتم تا آن
به مجلس " اليحه هدفمند سازی يارانه ها " وحذف سوبسيدها با عنوان 

دبرسرچگونگی مفاد  هرچن–برده و کليات آن را به تصويب رسانده 
 دريک زد ويندی آشکار،به -دعوا دارند) مجلسيان ودولت( ريزش باهم

به موازات گسترش يافتن : می توان گفت. تحقق آن ياری رسانده است
جنبش های دانشجويی ودامن گسترگشتن خصلت ضدديکتاتوری اين 
حرکت،تحرکات کارگری نيزدرسطوح گوناگونی گسترش يافته و تعداد زياد 

 ،٨٨ين حرکت ها برپايه تدوين روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال ا
همانطوری که . نشان ازبرجسته ترشدن خواست های مطالباتی می دهد

درباال آمد؛برمتن اين اوضاع سياسی وبحرانی، تصويب هدفمند کردن 
يارانه ها وتاثيرات آن برجنبش اعتراضی مردم موضوع قابل بررسی 

در عرصه واردات اگر . ک ترابی را افشاء کردبايد اين طرح شو. است
بخواهيم صحبت کنيم مقاالت پرشماری می شود که دائما به خود سياست 
گذاری دولت و مجموعه انحصارات و مافيای آن مربوط ميگردد که تنها 

طی .يک قلم آن همچون قاچاق شکرآمارارائه شده سرسام آوراست
دات شکر و انحصار آن رد نزد گزارشی در روزنامه سرمايه پيرامون وار

  : مافيای آيت اهللا های شکر خوارو آقا زاده های آنان آمده است
هزار تن ١٠١ حدود يک ميليون و ٨٧ براساس گزارش گمرک سال -١

 هزار تن ٣٩٣ ، ٨۶شکر وارد کشور شده است که در مقايسه با سال 
  . رشد نشان می دهد

شخص حقيقی ١۵رانحصار د٨٧ درصد واردات شکردرسال ۵۵ ميزان -٢
اگرسهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگيريم، هر . وحقوقی بوده است

  . تن شکر به کشور وارد کرده است٣۶٠٠٠فرد به طور متوسط 
 آمارها و اطالعات نشان می دهد، قيمت هرکيلوگرم شکروارداتی به -٣

 تومان و ميانگين قيمت خرده فروشی اين ۴۵٠  طور متوسط معادل
به اين ترتيب سود هر کيلو .  تومان است۶۵٠صول در مدت ياد شده مح

 درصد آن ٣٠اگرازاين رقم . تومان می شود٢٠٠گرم شکر وارداتی  
 درصد هم سود خرده فروشان باشد سود ٢٠هزينه توزيع و حمل ونقل و 

  .  تومان می شود١٠٠هر کيلوگرم شکر وارداتی 
 ميليون تومان ۶٠٠د و  هرواردکننده به طورمتوسط سه ميليار-۴

اين سود قانونی .  ميليون تومان سود برده است٣٠٠وماهانه بيش از 
 ٠٠ ميليون تومانی واردکننده در حالی است که حقوق ٣٠٠سود  .است
هزار تومانی کارگر کارخانه نيشکر چند ماه است به دليل ورشکستگی ٣

ر بيداد می گرانی قيمت مايحتاج سرسام آوراست وفق.  عقب افتاده است
وقتی وزيررفاه اعالم خط فقررابی ٨٨درهمين رابطه درشهريورماه . کند 

محمود احمدی نژاد رئيس دولت دهم، درنشست خبری با فايده دانست، 
خبرنگاران خارجی درپاسخ به سوال خبرنگاری که دليل عدم اعالم خط 

خط فقرازاين سرکاری هاست؛ خط فقريک : "فقر را جويا شد، گفت
وسانی است، بستگی دارد شما خط فقررا چه چيز تعريف کنيد، می چيزن

بدين ترتيب همه اززيربارپاسخ دادن به چرايی فقرفزاينده ." شود خط فقر
 اينجا است که می توان روی شورش .دردرون کشور،شانه خالی می کنند

شورش گرسنگان درحال شکل گيری است دراين . نان حساب بازکرد
  .ردامرترديدی نبايد ک

الزم به توضيح است که حرکت های اعتراضی زندانيان سياسی و خانواده 
های آن ها،مادران عزاوناپديد شده گان حوادث چند ماهه اخيروجانباخته 

گفتنی است دراين ميان بازمسئله ملی و سطح .گان  گسترش يافته است
دستگيری ها درآذربايجان واعدام ها درسيستان وبلوچستان وکردستان 

زدرکنارفقروگرسنگی وتنگدستی زندگی تهيدستان شهری و روستايی به ني
نوعی دارد ، دهن بازمی کند و با مبارزات مستمردرون جامعه گره می 

  . خورد
درطی يکماه :عنوان با١٣٨٨شهريور١٤ايلنا درتاريخخبرگزاری حکومتی 

ايران شاهد بوديم ، روزيک تجمع کارگری رادر) ۵(هرپنج ونيم گذشته،
   : ه است آورد

کنندگان  های فراوان صنفی بوده که درآن، تجمع ما شاهد تجمع" 
اين تجمعات . اند خواهان رسيدگی به مشکالت معيشتی خود شده

دليل مسائل پس ازانتخابات ودرادامه، فضای سياسی  آميز به مسالمت
ای ازوضعيت  گاه به طور جدی ديده نشد، حال آنکه آينه کشورهيچ

 بود،سالی که به تعبيردبيرکل خانه ٨٨درسال اقتصادی ايران 

کارگر،سال مرگ واحدهای کارگری است وبه گفته رئيس اتاق 
ازيک سو وضعيت . های کارگری بازرگانی اصفهان، سال بحران

معيشتی و اقتصادی کارگران آنان را به سمت اعتصابات پياپی 
درمراکزتوليدی وصنعتی کوچک وبزرگ کشانده است وازسوی 

حضورکارگران دراعتراضات اخير،اگرچه غيرسازمان يافته ديگر،
وبدون تشکل های طبقاتی شان، آنان را به مبارزات عمومی و ضد 
ديکتاتوری پيوند داده است وافق مبارزاتی جديدی را به روی آنان 

به همين جهت اعتراضات و مبارزات کارگران دردوره . گشوده است
 افزايش است، وما همچنان با نوينی که درآن به سرمی بريم رو به

  ."تشکل يافتگی ونضج گرفتن سطح مبارزات کارگران روبروهستيم 
75308=ID?aspx.newsText/ir.ilna.www://http  

تحرکات دراخبارروزانه  مجموعه اين:همانطوری که پيشترهم آورديم
س شده است،باشد که روزشمارکارگری سه ماهه دوم کارگران منعک

، درحافظه تاريخ مبارزاتی جنبش کارگری ايران، جای ١٣٨٨سال
  . بايسته خود را بيابد 

دراين مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون 
 روزنامه – مهر– ايسنا –ايلنا (خبرگزاری های ايران : ازجمله 
هرانا ، : (کل ها،نهادها وسايت های مستقل مانند وتش...) سرمايه و

کميته فعاالن حقوق بشردرايران، آميته آارگري پويا،خبرگزاری 
انجمن صداي هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری،

آاوه،اتحاديه آزاد کارگران ايران،سنديکای کارگران شرکت واحد 
ی ايران اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگر

خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبالگ دانشجويان مدافع حقوق 
کارگر،کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه 

انجمن کارگری اميرکبير،خبرنامه مازندران،سايت ميدان زنان، 
تهران،کردستان ميديا، ساواالن ،کانون صنفی معلمان صداى آاوه ها

داخل وهمينطورامکانات خبررسانی های سسی، سحام نيوزوغيره در
خارج ازکشوروخبرهای دريافتی به ايميل آدرس هايم فراهم آمده و 

  . به نظرتان می رسد
ميان به ما ياری می رساند؛نظرات،پيشنهادات،انتقادات  آنچه دراين

ساختن روزشمارمبارزات ورهنمودعمل هائيست که برای ُپربار
 اميد آنکه بزودی جداول مقايسه .کارگری دراختيارما قرارمی گيرد

 که طی سه –را ١٣٨٨ای مبارزات کارگران دوره شش ماهه سال 
 .بشکل مقاله مستقل انتشار دهيم . فراهم آورده ايم -ماهه اول و دوم

 ١٣٨٨ شهريور – مرداد –ماههای تيرجهت دريافت اخبار مبارزات 
 مراجعه /http://www.rahekargar.de: به سايت   ٢٠٠٩ -

  .نمائيد

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

   ساله١٧ک کارگر ي
  .در تهران زنده بگور شد

 
 چهارشنبه، خاکبرداری غير اصولی در خيابان ٩:٢٠ساعت :هرانا

 ٣١اه  کمک رسانان ايستگ–نيروی هوائی   خيابان سوم–پيروزی 
آنجا کشاند و  آتش نشانی تهران را با تمامی تجهيزات الزم به

 .آغاز شد» ١٢٥عمليات «
به گزارش ايسکانيوز، به دنبال اين تالش نفسگير ، جنازه کارگر 

از زير خروارها خاک بيرون »  ی–اکرام » ای به نام  ساله١٧
مقدماتی نشان  های بررسی. کشيده و تحويل پزشکی قانونی شد

دهد رعايت نکردن اصول ايمنی ساخت و ساز در زمينی به  می
مربع که اسکلت ساختمان جديد آن بنا شده بود   متر٢٠٠مساحت 

 .شد» اکرام«منجر به مرگ 
که زير آوار »  الف–حسن «ای به نام   ساله٣٠از سوی ديگر کارگر

 .به زندگی برگشت» ١٢٥ناجيان » مانده بود با تالش
نشانی   آتش٨ و ٣های نجات   و گروه٢٧کمک رسانان ايستگاه 

 خيابان پروانه – ديروز رهسپار بلوار فردوس ١٨تهران ، ساعت 
را که بر اثر ريزش ديوار تازه ساز يک » حسن»  شدند و–جنوبی 

خاک مانده بود نجات  ساختمان نيمه کاره ، زير تلی از ماسه و
  ٢٠١٠, ٢١ژانويه   .دادند

.................................................  
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حثاتی پيرامون رابطه ی مبا
  مبارزات ملی و جنبش سراسری

رابطه ی مبارزات و جنبش ملی خلق های تحت ستم و جنبش سراسری 
مردم، امری است که همواره يکی از مهمترين موضوعات فکری و 

امروز که مبارزات سراسری . سياسی در جنبش سياسی کشور بوده است
رهم شکستن استبداد دينی با قدرت به پيش می رود، جايگاه مردم برای د

و نقش جنبش ملی در اين جنبش سراسری امری است که ديگر بحثی 
روشن است که در فردای تحوالت . تئوريک نيست و جايگاه مبارزاتی دارد

سياسی کشور، نقش و جايگاه حقوق مليت های تحت ستم، يکی از اصلی 
برای دامن زدن به اين . ر کشور خواهد بودترين معيارهای دمکراسی د

. آورده ايم” اتحاد داوطلبانه “بحث، مجموعه ای از مقاالت را در وبالگ 
از تمامی عالقمندان درخواست می شود در صورت تمايل به شرکت در 
  اين مباحثات، مقاالت خود را برايمان ارسال نمايند

در ايران ” دموکراسى“مردم بلوچ و رابطه آن با ” حق حاکميت ملى“ -* 
  ـ رحيم بلوچستانى

  جنبش ضد استبدادی و مليت های ايران ـ محمدرضا شالگونی  -* 
جنبش دمکراسی خواهی مردم ايران و رابطه ی آن با حرکت ملی  -* 

  آذربايجان ـ وهاب انصاری
 يک نظام دمکراتيک می مبارزات آزاديخواهانه کنونی چگونه راه به -* 

  برد؟ ـ يونس شاملی
  ـ آسو صالح” سکوت کردستان“نگاهی انتقادی به منتقدان  -* 
  ائينالی. رکت ملی آذربايجان ـ مجنبش سبز و ح -* 
 آذر و جنبش ملی ـ دمکراتيک آذربايجان امروزـ علی ٢١نهضت ملی  -* 

  قره چه لو
   نقش مليت ها ـ يوسف عزيزی بنی طرف و” نبش سبزج“ -* 
  ملی گرايی در ايران و راه درمان آن ـ آزات بلوچ  -* 
   کيومرث نويدی ست ـ سئلۀ ملی در ايران در گرو دموکراسیحل م -* 

  "اتحاد داوطلبانه"مقاالت فوق الذکر را ميتوانيد در وبالگ 
  .مالحظه کنيد /http://www.rahekargar.de سايت راه کارگر 

٢٠١٠ ٠١، ٢١  
.................................................  

روزه رانندگان کاميون های شرکت  اعتصاب سه
 اصفهان احياگستران اسپادان در ذوب آهن

اين شرکت کاميون های متعلق به کارخانه : اتحاديه آزاد کارگران ايران
در اجاره دارد و تمامی حمل و نقل غير ريلی کارخانه را  ذوب آهن را
رانندگان اين شرکت در ادامه اعتصاب آبان  اعتصاب.  دهدانجام می

فرمانداری شهرستان  ماه است که به راهپيمايی و تجمع در برابر
 رانندگان شرکت هنوز حقوق آبان و آذر ماه خود. لنجان نيز کشيده شد

را دريافت نکرده اند و شرکت نيز علت اين تاخير را دريافت نکردن 
  .عنوان می کندکارخانه  مطالبات اش از

حاضر   دی ماه پس از آنکه رانندگان در محل کار خود٢٦روز شنبه 
شدند، نماينده شر کت اعالم کرد که يکی از رانندگان به خاطر ايجاد شايعه 

مبنی بر اين که شرکت مطالبات اش را از کارخانه دريافت کرده است  ای
عتراض و نيز شايعه ای که موجب نارضايتی و ا. شود از کار اخراج می

رانندگان در اعتراض به اين حکم  .تهديد شرکت به اعتصاب شده بود
ذوب آهن به  دست از کار کشيدند و در پی آن يکی از مسئوالن حراست

 ميان کارگران آمد و خواستار از سرگيری کار شد که با مخالفت رانندگان
ئول موضوع اخراج يکی از رانندگان باعث مشاجره شديد مس. روبرو شد

شرکت احياگستران اسپادان شد و مسئول حراست اعالم  حراست با نماينده
هيچ يک از رانندگان را ندارد با  کرد که شرکت به هيچ وجه حق اخراج

خود شدند وبه  اين همه رانندگان خواستار پرداخت حقوق عقب مانده
  .اعتصاب شان ادامه دادند

صاب در سه شيفت کاری اعت  دی ماه٢٨از روز شنبه تا امروز دوشنبه 
 صبح عصر و شب ادامه دارد به طوری که شرکت احيا گستران مجبور

 کاميون شخصی را برای انجام کار به خدمت بگيرد تا توقفی در ٤٥شده 
پيش نيايد پيش بينی می شود در صورت ادامه  حمل ونقل کارخانه

ه لغو را با شرکت ياد شد اعتصاب رانندگان کارخانه ذوب آهن قراردادش
                  .کند وقرارداد رانندگان را به قرارداد مستقيم تبديل کند

  ٢٠١٠, ٢٠ژانويه  

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

 دانشگاه با بسيجيان "غير متعهد"جايگزين کردن اساتيد 
طرح اسالمی کردن دانشگاه ها به سطح اساتيد : راديو فرانسه

معاون اول رئيس جمهور اعالم کرد که وزارت . رسيده استدانشگاه
پاک شود و بجای آن از بسيجيان " غير متعهد"علوم بايد از اساتيد 

وی اساتيد علوم . در عرصه های علمی و دانشگاهی استفاده گردد
به مقدسات و ارزش های "را متهم کرد که در کالس های درس، 

بايد شرايط را به گونه "گفت، او ". انقالب اسالمی اهانت می کنند
ای فراهم کنيم تا آموزه های بسيج در همه سطوح اداره ها و 

 ". سازمان های دولتی بيش از پيش عملياتی شود
در عين حال اين روزها خبرهائی مبتنی بر بازنشستگي، ممنوع 
التدريس شدن و يا حتی بازداشت بعضی از استادان منتشر شده 

  . دن حوزه دانشگاهی را تقويت می کنداست، که گمان بسيجی ش
  

سعيد پيوندی جامعه شناس، استاد دانشگاه در پاريس و پژوهشگر 
امور آموزشی ايران، در جواب به اين نگرانی که آيا اين سياست ها 
به بسته شدن در دانشگاه ها منجر نمی شود، پاسخ می دهد که اين 

زيرا . است بستن دانشگاهها غير ممکن ١٣٥٩بار مانند سال 
نيروی انسانی عظيمی در سطح دانشجو و کادر علمي، در مقايسه با 

بخصوص اينکه مفهوم درستی نيز . انقالب اول فرهنگي، وجود دارد
 .موجود نيست" اسالمی شدن"از 

سعيد پيوندی با بازگشت به تجربه انقالب فرهنگي، به صدماتی که 
اره می کند و می اين موضوع بر حوزه دانشگاهی وارد می آورد اش

افزايد اين بار حرکتی جدی در سه عنصر دانشگاه، يعنی دانشجو، 
استاد و برنامه های درسی صورت گرفته است تا گفتمان اسالمی 

 . حاکم شود
سعيد پيوندی تذکر می دهد که تا کنون برخوردهای پراکنده ای از 
ر طرف بعضی از مسئولين به اساتيد صورت گرفته بود ، اما به نظ

وی در عين . می رسد که اين بار جدی به اين حوزه وارد شده اند
حال اين سؤال را مطرح می کند که نيروهای نخبه بسيج که بايد 
جايگزين اين اساتيد بشوند، کجا هستند و چرا برای جامعه ناشناخته 

  اند؟ 
اين پژوهشگر مسايل آموزشي، معتقد است فشار بر دانشگاه و 

زيرا . جدی به سطح علمی دانشگاهها می زنداساتيد ، ضربه ای 
دانشگاه محل برخورد با دنيا . دانشگاه محل پرسشگری و نقد است

و واقعيت های آنست و اگر تحت فشار سياسی و بيرونی باشد نمی 
     ١٣٨٨ دی ٣٠. تواند فکر کند و کار کند

……………………………………  
 کشور خروج کارکنان صنعت نفت به خارج از احتمال

خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از جشن ساز،معاون وزير نفت نوشت 
کارکنان صنعت نفت کمتر از ساير کشورها حقوق دريافت  هم اکنون” : 

صورت عدم تامين مالی کارکنان، ممکن  وی هشدار داده که در.می کنند 
 ……کنند است بخشی از آنها به ديگر کشورها مهاجرت

جشن ساز با اشاره به اينکه اگر بازارهای خليج فارس، دريای ..…
اروپای غربی و آمريکا را از نظر ميزان دريافت حقوق کارکنان  شمال،

در هر يک از اين بازارها يک تعريف : تبيين کرد مورد بررسی قرار دهيم
وجود دارد که هم اکنون  يافتی کارکنانمشخص از ميزان حقوق و در

بازارها کمتر  ميزان دريافت حقوق کارکنان صنعت نفت ايران از تمامی اين
 ٢٠١٠, ١٩ ژانويه                             .است

.................................................  
 ناپديد شدن يک زندانی سياسی محبوس در زندان اوين

از سرنوشت زندانی سياسی سيد حسن :  حقوق زندانيان-ی هرانا خبرگزار
 زندان اوين و در بازداشت موقت وزارت ٢٠٩احمديان که پيشتر در بند 

  .اطالعات بسر می برد خبری در دست نيست
به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، آقای سيد 

يرحسين موسوی که در روز حسن احمديان رئيس کميته مردمی ستاد م
 شهريور ماه به اتهام همکاری با آميته حقيقت ياب بازداشت شده ١٨

است و به دليل ابتال به بيماری کليوی می بايست در خارج از زندان تحت 
مداوا قرار گيرد از صبح روز گذشته در اين زندان ناپديد شده و مسئولين 

   . می کنندزندان نسبت به سرنوشت وی اظهار بی اطالعی
.............................................  
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دختران و زنان بازداشتی تحت فشارهای طاقت دختران و زنان بازداشتی تحت فشارهای طاقت 
  دارنددارند  فرسای بازجويان وزارت اطالعات قرارفرسای بازجويان وزارت اطالعات قرار

، تعدادی زيادی ” فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ”  به گزارش
   از دختران و زنان دستگير شده روز عاشورا در بند قرنطينه و متادون

  . انسانی قرار دارندزندان اوين تحت فشارها و شرايط غير
دختران و زنان دستگير شده روز عاشورا در بند قرنطينه و متادون زندان 
اوين تحت شکنجه های روحی وفشارهای طاقت فرسا و غير انسانی 

نفر از  14در طبقه هم کف بند قرنطينه زندان اوين .نگهداری می شوند
سلول که  2در سال می باشند  25الی  22دختران جوان که سنين آنها بين

گفته می شود که تعداد از آنها .نفر نگهدای می شوند 7در هر سلول آن 
دختران زندانی از بند قرنطينه با . از دانشجويان دستگير شده می باشند

چشم بند به نقاط ديگر منقل می شوند و ساعتها تحت بازجوئی بازجويان 
مورد شکنجه در حين بازجوئی آنها . وزارت اطالعات قرار می گيرند

نام تعدادی از دختران .جسمی و روحی و توهين و تحقير قرار می گيرند
 - 2الله سجودی -1:سلول به قرار زير می باشد 2دستگير شده در اين 

سميرا خدا بخشی  -5افروز رخشان  - 4ستاره سليمانی  -3سميرا سجودی 
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به بند متادون می باشد در همچنين در طبقه اول قرنطينه که معروف 
نفر از دختران و زنان دستگير شده روز عاشورا با شرايطی  50حدود 

آنها در طی ساعات شبانه روز به نقاط . بسيار بدتر نگهداری می شوند
ديگری برای بازجوئی منتقل می شوند و هنگامی که به آن نقاط برده می 

قال به اتاقهای بازجوئی در حين انت. شوند با دست بند و چشم بند هستند
 8بازجوئی از آنها تا . مورد اهانت و اذيت وآزار بازجويان قرار می گيرند

ساعت به طول می انجامد و به عمد در ساعات پايانی شب بازجوئيها 
عالوه بر ضرب و شتم مورد تهديدات مختلف قرار می . صورت می گيرد 

گفته اند که اگر به بازجويان حتی به بعضی از دختران جوان . گيرند
مواردی که ما می گوييم اعتراف نکنيد ما شما را اعدام خواهيم کرد 
  .وکسی هم از بازداشت و اعدام شما اطالع نخواهد يافت

از طرفی ديگر بازجويان وزارت اطالعات بر روی خانواده های آنها 
 فشارها می آورند و آنها را تهديدات می کنند که از اعالم خبر بازداشت
دختران خود خوداری کنند در غير اينصورت فرزندان آنها در معرض 

اين تهديدات از طرف همان بازجوئی که فرزند . خطر قرار خواهند گرفت
تعدادی از خانواده . آنها را تحت بازجوئی قرار می دهد صورت می گيرد

 دستگير شدگان از ترس اينکه به فرزندانشان آسيبی نرسد ناچار به  های
  . شده اندسکوت

 پس از اينکه اطمينان يافتند که خانواده های  بازجويان وزارت اطالعات 
بازداشتی را موفق به سکوت کرده اند به فشارها و شکنجه ها ادامه می 

 با خانواده بازداشتی ادامه می دهند و از آنها  دهند و به تماسهای خود
مکاری کنند تا آنها می خواهند که به فرزندشان بگويند که با بازجويان ه

را آزاد کنند و از اين طريق اقدام به فريبکاری و گرفتن اعترافات دروغين 
 می کنند بازجويان اعترافات گرفته شده را برای پرونده  از بازداشتی

 .سازی و صدور احکام سنگين عليه دستگير شدگان بکار می برند

………………………………………. 
 شد؟ احمد باب چگونه شکنجه

 در شهر ٨٨احمد باب فعال سياسی کورد، در اوايل شهريور ماه سال 
نيروهای اطالعات دستگير و بالفاصله به اداره ی اطالعات  مريوان توسط

 ۵همان لحظه ی نخست دستگيری به مدت  وی از. سنندج منتقل می شود
اطالعاتی قرار می   متوحشانه ی نيروهایماه زير آماج شکنجه های

با   دندان وی را با انبردست کشيده، کف پای وی را۵به طوری که . گيرد
مته سوراخ کرده و پس از داغ کردن پشت وی با اتو، ناحيه ی سوختگی 

اين در حالی است که نامبرده در اين . شالق زده بودند را بی رحمانه با
يا پانسمانی برای مداوای زخم های ناشی  مادمدت امکان استفاده از هيچ پ

درد وی  روز به روز بر از شکنجه برخوردار نبوده و عفونت زخم ها نيز
مالقاتی   ماه، امکان هيچ گونه۵احمد باب در اين . می افزوده است

 روز است که به زندان عمومی مريوان منتقل شده ٢٠وی . نداشته بود
 کيلو گرم کاهش وزن داشته است تا ٣١نامبرده در طول اين مدت  .است

ر حين انتقال احمد باب به ماموران اداره ی اطالعات د جايی که چند تن از
  .نام کردستااعدسازمان ضد  :منبع. زندان وی را حمل می کردند

٢۶ ٢٠١٠ ٠١  
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  با گفت و شنود سخنرانی و
  شالگونی محمد رضا

  )راه کارگر(انقالبی ايران  از کادرهای سازمان کارگران
  : پيرامون 

  اوضاع سياسی ايران و
  وظايف ما در قبال شرايط موجود

  وتنبرگ   گ- مالمو –درشهرهای استکهلم  :مکان 
   ٢٠١٠فوريه ٢٠شنبه - ١٩ جمعه –١٣شنبه :زمان 
اجرای  وساعات دراطالعيه بعدی،آدرس سالن ها :توجه 

 .برنامه درسه شهرسوئد را به اطالع عالقمندان می رسانيم 
   سوئد-)کارگر  راه ( انقالبی ايران سازمان کارگران :برگزار کننده 

.................................................  
 »شد  رامين آقازاده چهارمين قربانی کهريزک معرفی

االمينی از قربانيان  عبدالحسين روح االمينی پدر محسن روح
آقای . بازداشتگاه کهريزک از قربانی چهارم اين بازداشتگاه خبر داد

االمينی در گفتگويی با هفته نامه پنجره اعالم کرد که رامين  روح
  .ده قهرمانی چهارمين قربانی وقايع بازداشتگاه کهريزک استآقازا

چنين گفته که اين فرد پس از آزادی از  االمينی هم آقای روح
  .بازداشتگاه کهريزک بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است

گزارش چهارمين مرگ کهريزک از سوی مسووالن «: گويد وی می
ن بود وجدان عمومی جامعه ها ممک منتشر نشد چرا که به عقيده آن

  .»دار شود خيلی جريحه
االمينی و  تر اعالم شده که بود که محمد کامرانی، محسن روح پيش

  .گان وقايع کهريزک هستند فر کشته شد امير جوادی
گفتنی است بر اساس اعالم کميته پيگيری مجلس شورای اسالمی 
 در خصوص بازداشتگاه کهريزک سعيد مرتضوی دادستان سابق

 .تهران مقصر اصلی اين وقايع معرفی شد
…………………………………… 

 

 
 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
mco.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 
  راه کارگرسايت خبری 

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 " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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