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 مالحظاتی در باره
 )۴(جنبش ضد ديکتاتوری مردم ايران 

 آينده به دوام و دامنه همين جنبش بستگی دارد
  محمدرضا شالگونی

 ماه گذشته و ژرفش دوام جنبش ضد استبدادی مردم ايران در هشت
شعارهای آن ، به تناقضاتی دامن زده است که بايد آنها را تناقضات 

وجود اين تناقضات مخصوصًا بعد از تظاهرات روز . رشد جنبش ناميد
عاشورا چنان ابعادی پيدا کرده است که چشم بستن به آنها می تواند 

اقضاتی که به نظر من ، تن. گام های بعدی جنبش را به مخاطره بيندازد
  :در حال حاضر از همه چشم گيرتر شده اند ، اينها هستند

 جنبشی که با اعتراض به تقلب انتخاباتی شروع شد ، اکنون به – ١
، " مرگ بر ديکتاتور"يک جنبش ضد استبدادی آشکار تبديل شده و 

به " مرگ بر اصل واليت فقيه"و تا حدی " مرگ بر خامنه ای"
اين ژرفش شتابان شعارها . مده استصورت شعار محوری آن درآ

نشان دهندۀ ظرفيت انفجاری جنبش مردمی است ؛ خشم انباشت شده 
اما آيا دامنه توده ای . واقعًا توده ای که از هر منفذی بيرون می زند

جنبش نيز در هشت ماه گذشته با همين شتاب گسترش يافته است؟ 
ای جنبش حفظ و بی ترديد ، خصلت توده . متأسفانه پاسخ منفی است

در مواردی حتی گسترده تر شده است ، اما نه با آهنگ ژرفش 
  .شعارهای آن

 گفتمان اصالح طلبی اعتبار خود را در متن جنبش ضد – ٢
ديکتاتوری از دست داده و به حاشيه رانده شده است ، تا جايی که 

صحبت می " انقالب سبز"حتی بخشی از طرفداران جنبش سبز از 
رهبران شناخته شده اصالح طلبان نيز دفاع از قانون کنند و حتی 

 با اين  .اساسی رژيم و مخصوصًا اصل واليت فقيه را دشوار می يابند
دست کم در داخل کشور ، يعنی ميدان ( همه ، هنوز اصالح طلبان 

با نفوذ ترين جريان جنبش نقدًا موجود ضد ديکتاتوری ) اصلی مبارزه 
  .محسوب می شوند

ضد ديکتاتوری در داخل کشور هم چنان از پوشش اصالح  جنبش – ٣
طلبان استفاده می کند و همه تظاهرات سياسی تاکنونی در روزها و 
فرصت هايی صورت گرفته که استفاده از زير ساخت های ارتباطی و 

اما اين در حالی است که . سازمانی اصالح طلبان آسان بوده است
 طلبان را به شدت زير فشار دستگاه واليت ، رهبران اصلی اصالح

قرار داده که از مخالفان واليت فقيه فاصله بگيرند و شعارهای به 
به بيان . را با صراحت محکوم کنند" ساختار شکنانه"اصطالح 

مشخص تر ، در حالی که تظاهرات خيابانی ، يعنی شکل اصلی قدرت 
نمايی تاکنونی جنبش ضد ديکتاتوری ، هنوز زير پوشش اصالح 

بان ادامه دارد ، همراهی اصالح طلبان با جنبش مدام دشوارتر می طل
  .گردد
 در حالی که دوام تحسين انگيز تظاهرات سياسی در هشت ماه – ۴

گذشته خشم انباشت شدۀ واقعًا توده ای مردم را نشان می دهد ، 
جنبش مطالباتی مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان هنوز با شتاِب 

و اين ، تمرکز فشار دستگاه . ترش پيدا نمی کندجنبش سياسی گس
های سرکوب رژيم بر روی سازمان دهندگان حرکت های سياسی را 

  .آسان تر می سازد
 در حالی که هر تظاهرات سياسی چشم گير لرزه در ارکان – ۵

ديکتاتوری می اندازد و فضای سياسی سراسر کشور را داغ تر می 
اسی در شکل  تظاهرات سياسی ، کند ، محدود ماندن اعتراضات سي

هزينه مشارکت در حرکت های سياسی را چنان باال می برد که از 
  .توان اکثريت مردم فراتر است

 هرچند برگزاری تظاهرات اعتراضی در فرصت های معينی در – ۶
تقويم رسمی جمهوری اسالمی تاکنون پوشش مساعدی برای توده ای 

 ولی محدود ماندن اعتراضات به شدن اين حرکت ها به وجود آورده ،
اين فرصت ها ، با توجه به فاصله زمانی آنها ، در آينده نزديک می 
تواند به مانع ُکند کننده ای بر سر راه گسترش توده ای جنبش تبديل 

  .  شود
 فشار  دستگاه واليت بر رهبران اصالح طلب برای اعالم – ٧

ديکتاتوری ، آنها را وفاداری به ولی فقيه و محکوم کردن جنبش ضد 
به مانورها و مبهم گويی هايی واداشته و اين به نوبۀ خود اعتراضات 
بسياری از جريان های مخالف رژيم را برانگيخته و انتشار بيانيه ها 
. و پالتفرم های بسياری را در يک ماه گذشته دامن زده است

برانگيخته شدن اين بحث ها و اعتراضات از يک سو نشان دهنده 

راديکال تر شدن جنبش و رنگارنگی جريان های فعال در آن است ، و 
  .از سوی ديگر خطر تجزيه زودرس آن را نشان می دهد

با اندکی تأمل در هر يک از اين تناقضات می توان دريافت که همه 
آنها در نتيجه دوام و رشد جنبش به وجود آمده اند و حل شان نيز از 

بنابراين هر .  جنبش امکان پذير استطريق دوام و رشد بيشتر همين
  :تالشی برای حل آنها در مسيرهای زير می تواند موفق باشد

 آينده و سرنوشت همه مخالفان ديکتاتوری حاکم و حتی –يک 
موجوديت کشور در افق مشهود و قابل پيش بينی به دوام و دامنه 

بنابراين مبارزه برای ادامه جنبش و . همين جنبش بستگی دارد
و تالش برای از بين . سترش دامنه آن وظيفه حياتی همه ماستگ

بردن ضعف ها و تناقضات آن بايد به نحوی باشد که موجوديت اش را 
کشتی نشستگانی که کشتی زير پای شان را سوراخ . به خطر نيندازد

می کنند ، چه پيشنهاد مفيدی می توانند در باره تعيين مسير کشتی 
  داشته باشند؟

بسياری از تناقضات کنونی به کاهش نفوذ اصالح طلبان در  حل –دو 
در حقيقت ، . صفوف توده ای جنبش ضد ديکتاتوری بستگی دارد

تناقض کليدی جنبش اين است که در ضديت آشکار با اصل واليت فقيه 
و . قرار گرفته ، ولی نفوذ اصالح طلبان بر گردۀ آن سنگينی می کند

گين اصالح طلبان ، ديگر به نفوذ مسأله مهم اين است که نفوذ سن
ايدئولوژيک آنها در صفوف جنبش بستگی ندارد ، بلکه از امکانات 
ارتباطی و سازمانی آنها ناشی می شود که پوشش دفاعی برای جنبش 

به عبارت ديگر ، نفوذ اصالح طلبان تابعی است از . به وجود می آورد
از به اصالح طلبان مردم به اين دليل ني: توان سرکوب دستگاه واليت

را احساس می کنند که هنوز قدرِت کافی برای رويارويی مستقيم با 
در نتيجه ، کاهش نفوذ اصالح طلبان بايد . نيروهای سرکوب را ندارند

عمدتًا از طريق افزايش شبکه های ارتباطی و سازمانی جريان های 
صورت بگيرد و نه صرفًا از طريق نقد گفتمان " ساختار شکن"
با حذف اصالح طلبان از صفوف : صريح تر بگويم. الح طلبیاص

جنبش ضد ديکتاتوری ، اين جنبش نيرومندتر نخواهد شد ، ضعيف تر 
تناقض کليدی جنبش بيش از آن که . و حتی شکننده تر خواهد شد

محصول نفوذ اصالح طلبان باشد ، نتيجه ضعف ارتباطی و سازمانی 
طلبان انتظار داريم برای ما انقالب آيا از اصالح . ساختار شکنان است

  !بکنند؟
 گسترش دامنه جنبش فقط از طريق تظاهرات سياسی ناممکن –سه 
برای توده ای تر شدن شتابان جنبش به اشکال ديگر اعتراض . است

نياز داريم ؛ اشکال کم هزينه تری که مجال مشارکت برای اکثريت 
 مدنی ، بی آن که اشکال مختلف نافرمانی. مردم را فراهم بياورد

ضرورتًا حالت تظاهرات سياسی متمرکز پيدا کنند ، می توانند شبکه 
های ارتباطی و سازمانی واقعًا توده ای به وجود بياورند ، توده های 
بسيار وسيعی را به ميدان اقدامات مستقل سياسی بکشانند ، نيروهای 

هرات سرکوب را فرسوده سازند و فشار دستگاه های سرکوب بر تظا
در مقابله با رژيمی که بدون . سياسی و خيابانی را کاهش بدهند

مداخله در حوزه های گوناگون زندگی روزمرۀ مردم نمی تواند به 
موجوديتش ادامه بدهد ، رژيمی که بايدها و نبايدهای اش آن را در 
رويارويی و اصطکاک دائمی با زندگی عرفی اکثريت قاطع جمعيت 

مانی مدنی می تواند شکل مبارزه و سازمان يابی قرار می دهد ، نافر
جوهر نافرمانی مدنی زير پا گذاشتن علنی . توده ای مؤثری باشد

بايدها و نبايدهای قدرت سياسی است و هر گروه و دسته ای از مردم 
می توانند متناسب با شرايط و توانايی های خود و به ابتکار خود ، به 

اين مبارزه حتی می .  را پيش ببرنداشکال گوناگون چنين مبارزه ای
تواند به صورت يک مبارزه گرياليی مسالمت آميز ، بدون رويارويی 
متمرکز با نيروهای سرکوب ، و بدون انتظار کشيدن برای فرصت 
های خاصی در تقويم رسمی نظام ، از طريق ضربه و گريز دائمی 

رژيم ، تمام پيش برود و با زير پا گذاشتن منظم بايدها و نبايدهای 
  . دستگاه های آن را به هم بريزد و فرسوده سازد

 جنبش سياسی به تنهايی نمی تواند ديکتاتوری را درهم بشکند و –چهار 
. حتمًا بايد با جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان تکميل و تقويت شود

هم زمان شدن بحران عمومی اقتصاد و تشديد بيکاری و تورم و فالکت 
با بحران سياسی ، اکنون فضايی برای گسترش مبارزات کارگران توده ای 

و زحمتکشان و تهيدستان به وجود آورده که در سه دهه گذشته سابقه 
ترديدی نبايد داشت که طرح رژيم برای حذف يارانه ها می . نداشته است

طبقه کارگر ايران نبايد اين فضا را . تواند اين فضا را قابل اشتعال تر سازد
در چنين فضايی است که بخش های مختلف کارگران و . دست بدهداز 

زحمتکشان می توانند با هم مرتبط شوند ، هويت طبقاتی و سرنوشت 
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مشترک شان را کشف کنند و در مقياس توده ای خود را برای اقدامات 
و در چنين فضايی است که چپ ايران می . مستقل تاريخی سازمان بدهند

اش " اميد و سرنوشت"رابری گره بزند و با طبقۀ تواند آزادی را با ب
  . پيوند بخورد

 جريان های مختلف و حتی متضادی در جنبش کنونی شرکت دارند –پنج 
به عبارت ديگر . که فصل مشترک شان در آن چيزی است که نمی خواهند

، مخالفت با ديکتاتوری حاکم است که همه آنها را به شرکت در اين 
 از آن می کشاند و تا زمانی که واليت فقيه پابرجاست ، جنبش يا پشتيبانی

فرار از اين هم سويی خواه ناخواه . آنها ناگزيرند در هم سويی با هم باشند
اما هم سويی به معنای . فرار از مبارزه عليه ديکتاتوری حاکم است

اگر هم سويی بر مبنای آن چه نمی خواهيم شکل می گيرد ، . ائتالف نيست
ترديدی نيست که آن . ر مبنای آن چه می خواهيم امکان پذير استائتالف ب

چه می خواهيم از همين حاال و در متن همين مبارزه عليه آن چه نمی 
به عبارت ديگر ، نبايد بگذاريم . خواهيم شکل می گيرد و بايد شکل بگيرد

شعار معروف و " ( وحدت کلمه"ما به :  تکرار شود۵٧اشتباه انقالب 
دست يابی به آزادی ، دموکراسی . نياز نداريم) ی در آن هنگام شوم خمين

در يک ماه . ناممکن است" وحدت کلمه"و پلوراليسم سياسی از طريق 
. گذشته شاهد انتشار بيانيه ها و پالتفرم های رنگارنگ و رقيب بوده ايم

اما البته نبايد گذاشت جنگ . بايد از اين رقابت ها و اختالفات استقبال کرد
زيرا اولين شرط . بيانيه ها ، جنگ عليه ديکتاتوری را از هم بپاشاند

  . عملی شدن همه اين بيانيه ها درهم شکستن ديکتاتوری حاکم است
   )٢٠١٠ فوريه ٢ ( ١٣٨٨ بهمن ١٣

………………………………………  
تجمع خانواده های زندانيان سياسی و مردم 

 اوين برای چهارمين شب پياپی در مقابل زندان
گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، بنابه 

خانواده های زندانيان سياسی و تعداد زيادی از مردم از غروب در 
مقابل درب اصلی زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی فوری 
زندانيان سياسی و پايان دادن به صدور و اجرای احکام اعدام 

 نفر از خانواده های ٩٠٠ بيش از  بهمن ماه١٣سه شنبه غروب .شدند
 در ١٩:٠٠زندانيان سياسی و تعداد زيادی از مردم تهران از ساعت 

مقابل درب اصلی زندان اوين تجمع کردند و بر آزادی عزيزان خود 
 زندانيان سياسی و  زمانی که تجمع خانواده های.پافشاری می کردند

زندانيان سياسی مردم گسترش يافت و پافشاری آنها مبنی بر آزادی 
شدت گرفت خانواده و مردم مردم عالوه بر پايين پله ها بر روی پله ها 

لحظاتی بعد . تجمع کردند و تا نزديگی درب ورودی زندان اوين
 در حدود ٢٣:٠٠زندانيان سياسی بتدريج آزاد می شدند و تا ساعت 

ا و خانواده ه.  آنها زندانيان سياسی زن بودند٢ نفر آزاد شدند که ٢٠
مردم با آزادی هر زندانی سياسی شروع به دست وسوت زدن و هورا 

زندانيان سياسی . کشيدن می کردند و تعدادی هم صلوات می فرستادند
رها شده از بند ولی فقيه با روحيه ای باال و شاداب در آغوش خانواده 
و دوستانشان قرار می گرفتند و به حاضرين دست تکان می دادند لبخند 

خانواده های که عزيزانشان از بند رها . ند و تشکر می کردندمی زد
از طرفی .شده بودند خوشحال و اشگ شوق از چشمانشان جاری بود

خانواده های زندانيان سياسی که از عزيزانشان بی خبر بودند از 
  آزادشدگان سئوال می کردند و نگرانی در چشمان آنها موج می زد

می دادند و نويد آزادی عزيزانشان و يا اگر آزاد شدگان به آنها دلداری 
فضای شورو . اطالعی از آنها داشتند به خانواده های آنها می گفتند

شادمانی حاکم بر خانواده ها و بهت و تعجب آزاد شدگان از حضور 
شب .گسترده و استقبال گرمی که از آنها می شد غير قابل توصيف است

اری خانواده ها ی زندانيان  نفر بر اثر پافش۶٠گذشته نزديک به 
  بهمن١٣. سياسی و مردم از بند ولی فقيه رهايی يافتند

……………………………………… 
  .عبداهللا صدوقی فعال مدنی آذربايجانی دستگير شد

عبداهللا صدوقی فعال مدنی آذربايجانی و از هواداران تيم تراکتورسازی 
 بازداشت  توسط مامورين اداره اطالعات تبريز٨٨ دی ٢٨روز دوشنبه 

 هنگامی که عبداهللا ٨٨ دی ٢٨مامورين اداره اطالعات روز دوشنبه . شد
صدوقی به همراه برادرش حسين صدوقی در منطقه نصف راه تبريز بودند 
به آنها حمله کرده و پس از ضرب و شتم اقدام به بازداشت اين افراد 

  .نموده اند

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

حمد احجت اسالم در رابطه با اظهار نظر 
  ! در ايرانجوانان اعدام در موردخاتمی 

  
  

نه تنها از اعدام جوانان،  تمی ، امام جمعه جنايت پيشه،احمد خا
، شادمان شده  پور و محمدعلی زمانیآرش رحمانیبويژه از اعدام 

است، بلکه در تقويت روحيه آمران و عاملين، اين جنايات را 
  .پوشش دينی نيز داده است

  مذهبی ، نيروهای بنيادگرای جامعههر زمان که در تعيين سرنوشت
 دست باال را داشته اند، تاريخ بشری شاهد ناسيوناليستیو يا 

  .کشتارها و خونريزی ها بوده استبيرحمانه ترين و گسترده ترين 
 که در هر فرصتی از -چه باک از اينکه اکنون، امام جمعه بيرحم 

 جنايات اخير را به رهبرش –تبعيض و خشونت دفاع نموده است 
 . تبريک بگويد

جوانانی که بدست " تاعترافا "مهم نيست کهاحمد خاتمی برای 
 در زير شکنجه - توسط طناب دار خفه شده اند -مزدوران رژيم 

  .های سنگين و با توسل به حيله های غير انسانی اخذ شده است
در غالب رژيم جهل و جنايت " حفظ بيضه اسالم"  برای او 

  . جمهوری اسالمی مهم است
مهم نيست که حتی اتهام شرکت در تظاهرات احمد خاتمی برای 

  .اخير به اين دو جوان، از توليدات دستگاه سرکوب رژيم است
همانند بسياری ديگر از سخنگويان دستگاه ( احمد خاتمی رای ب

زهر چشم گرفتن از ميليون ها جوانی که ) واليت و دولت کودتا 
خواهان پايان حيات اين نظام هستند، بيش از ارتکاب به جنايات 

  .  ضد بشری حائز اهميت است
" احمد خاتمی"خبرگزاری رسمی ايران ، حجت اسالم " ايرنا"به گزارش 

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و امام جمعه موقت تهران در اين 
کسانی که مدام شعار حقوق بشر مردم سرمی دهند : رابطه اظهار داشت 

  .چگونه از اعدام تجاوزگران به حقوق مردم برآشفته می شوند
از قوه قضائيه : امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود گفت  

نگونه که خود گفته اند بدون تحت تاثير قرار گرفتن انتظار می رود آ
 به وظيفه قانونی خود عمل کنند وبه مصداق آيه ……ازفضای سياسی 

يعنی جهاد در راه " تجاهدون فی سبيل اهللا و اليخافون لومه الئم"قرآنی 
  .خدا می کنند واز سرزنش کننده ای بيم به خود راه نمی دهند

، شکنجه "مقام امنيتی" هلوی، همانگونه که محمد رضا شاه پ
نتوانستند، مردم سرکوب شده و  گران و جالدان آن رژيم 

های حق  بپاخواسته را بر جايشان ميخکوب نمايند و به همت توده
 اکنون مردم مبارز، آزادی طلب به گورستان تاريخ رهسپار شدند،

 به خواه و برابری طلب ايران، رژيم جمهوری اسالمی را نيز
به زباله دان  مبارزارت خودشان، قاومت و سازماندهی ماتکاء

دور مباد آن . اين حکم تاريخ است .  تاريخ پرتاب خواهند نمود
  منصور نجفی                         .  روز

  ٢٠١٠ فوريه  ۴ – ١٣٨٨ بهمن ١۵
................................................. 
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   فقيه و استيصال ولی" واصخ"، دو پهلو گويی "عوام"جنبش 

 گفتار سياسی راديو راه کارگر
  ٢٠١٠  ژانويه٢٩   و١٣٨٨ بهمن ٩جمعه 

شکاف مزمن در جمهوری اسالمی بدون ترديد در ناتوانی دولت برای 
حکومت بر مردم و در ايجاد فرصت برای شکل گيری و گسترش جنبش 

ترش و عمق گس.  برجسته ايفا کرده است اعتراضی مردم در ايران نقشی
گيری هر چه بيشتر جنبش ضد استبدادی در کشورمان در عين حال به 

حضور شجاعانه . تعميق هر چه بيشتر شکاف در باالييها منجر شده است
 فقيه را  مردم در ميدان مبارزه در چند ماه گذشته آنچنان زانوان دستگاه ولی

 شعله جنبش به لرزه دراورده که هر حرکت اين دستگاه برای خاموش کردن
 فقيه و  مردم نه تنها شکست خورده، بلکه بيش از پيش ضعف ولی

  .حاميانش را در معرض نمايش گذاشته است
شکنجه، تجاوز،  ترين اشکال سرکوب،از جمله   به وحشيانه با وجود توسل

تحقير مخالفان، و گسترش ترور و اعدام در ايران، کودتاگران کامال ميدانند 
در واقع توسل .  و سياسی برخوردار نيستند يت اخالقیاز هيچ مشروع که 

های نظام بهترين شاهد  به سرکوب هر چه بيشتر و لجن پراکنی رسانه
  اين ورشکستگی سياسی و اخالقی. ورشکستگی همه جانبه اينهاست

همزمان خود را در تالش برای ناديده گرفتن مردم و صورت مسله بحران 
 فقيه افشای جنايات رژيم را  اگر ولی. هدسياسی پس از کودتا نشان ميد

 فقيه در مورد  خواند، سياست دستگاه ولی  خوانده و می" ظلم به نظام"
شکاف عظيم درون رژيم اين بوده تا اين شکاف را ناديده گرفته و به اصل 

اين سياست نيز، درست به اندازه سياست سرکوب رژيم، با . مطلب نپردازد
  .شکست مواجه شده است

 بخشا از طريق نصيحت و   فقيه در چند ماه گذشته اين بوده تا ياست ولیس
های اصالح طلب، از تعميق هر  دعوت به آرامش و يا تهديد و تحقير چهره

جلوگيری کرده و يا دست کم اين شکاف را از انظار عموم  چه بيشتر شکاف
ن از بستن کامل ميکروفن صدا و سيما به روی اصالح طلبا. پنهان کند

های معترض تا وادار کردن زندانيان به  گرفته تا توقيف مطبوعات و سايت
 فقيه کوشيده تا در جنبش  های تلويزيونی، دستگاه ولی مصاحبه و اعتراف

.  خود را متحد جلوه دهد ضد استبدادی شکاف انداخته و صفوف درونی
 پهلو برای پرهيز از دو" خواص" فقيه دعوت او از  ترين ابتکار ولی تازه

 که به  اين اعمال فشار، در کنار گسترش سرکوب و اعدام،. گويی بود
منظور در هم شکستن مقاومت مردم و هموار کردن راه سرکوب گسترده تر 

گيرد، بيانگر ماهيت و  و وحشيانه تر جنبش اعتراضی مردم صورت می
قرار   سابقه ای بی بن بست سياسی مختصات دولتی است که در يک تنگنا و

  .گرفته است
اين تالشها حاکی از اصالح ناپذيری دولت اسالمی است، اما در عين حال 

توازن قوا .  فقيه جايی برای عقب نشينی ندارد نشانگر اين است که دستگاه ولی
و راديکاليزه شدن جنبش اعتراضی در ايران به جايی رسيده که هيچ يک از 

مردم، که مدت هاست از ابطال های رژيم قادر به جذب و پذيرش مطالبات  جناح
 فقيه خوب آگاه  ولی. نتايج به اصطالح انتخابات خرداد ماه فراتر رفته، نيستند

است که هر عقب نشينی کوچک ميتواند به رشد و گسترش جنبش ضد استبدادی 
 فقيه راه پس نمانده، رشد مبارزات و  اگر برای ولی. در ايران منجر شود

ب وحشيانه از يکطرف، و تاثير اين مبارزات بر مقاومت مردم عليرغم سرکو
تداوم دو پهلو گويی خواص از طرف ديگر، حاکی از آن است که برای دولت 

نژاد  تاکيد مجدد کروبی برعدم مشروعيت احمدی. کودتا راه پيش نيز وجود ندارد
؛ سخنان زهرا رهنورد در باره  و متهم شمردن جنتی به خيانت به قانون اساسی

 موسوی و رّد امکان معامله؛ و به ويژه تهديد رفسنجانی برای افشای بيانيه
  .يزدی و ديگران، همه حاکی از تداوم دو پهلو گويی خواص اند

های پس از کودتای خرداد از سپر اصالح  جنبش اعتراضی مردم که در هفته
طلبان برای حفاظت و گسترش خود استفاده ميکرد اکنون خود به سپری تبديل 

توازن قوا به مرحله ای رسيده . گيرند  ه اصالح طلبان در پشت آن پناه میشده ک
در   با کودتاگران با نزديکی  اصالح طلبان که موجوديت سياسی و حتی فيزيکی

اجتناب ناپذير " دو پهلو گويی"اين تناقض و  .قرار خواهد گرفت  معرض خطر 
 فقيه منجر شده   ولیاما در عين حال به در هم شکستن بيشتر اتوريته" خواص"

 فقيه برای ايجاد شکاف در جنبش اعتراضی  ترين تالش ولی شکست تازه. است
اين .  اعتباری هر چه بيشتر او در ميان دستگاه کودتا منجر خواهد شد به بی

 از دست  ضعف رهبری و گسترش شکاف در دستگاه حاکمه محصول و يکی
 را برای جوانه زدن نهال شکافی که فضا. اوردهای اعتراضات مردم ماست

جديدی از جنبش ضد استبدادی در ايران باز کرد، اکنون و زير فشار تنومند 
صرف نظر از اينکه خواص در آينده چه . های اين جنبش پر کردنی نيست ريشه

 بهمن و يک بار ديگر و فارغ از دو پهلو گويی، ٢٢خواهند کرد، مردم ايران در 
  .ند فرياد خواهند کردمطالبات خود را با صدای بل

…………………………………… 

 تکيه بر سرنيزه
 آخرين پناهگاه ديکتاتوری 

, "خواص ناراضی"عالوه بر ناکامی کودتاچيان در تسليم مطلق *
حضور گسترده شبانه , حاصل سياست آنها در ارعاب از طريق اعدام

خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين و ايستادگی و 
 و موجی از محکوميت اعدام ها در داخل و خارج از کشور مقاومت

  ... بود
 بهمن يکی از محورهای ٢٢در سه هفته آخر منتهی به :روشنگری

چنانکه خامنه ای در , اصلی تالش دستگاه واليی و کودتاچيان
جدا کردن , سخنانش در مازنداران نيز به آن صريح اشاره کرد

علت اين . ی مردم بودخواص ناراضی از جنبش عمومی اعتراض
اوال منزوی کردن خود اين , تاکيد همانطور که روند وقايع نشان داد

و برداشتن سپر حفاظتی آنها در جنبش اعتراضی از " خواص"
دست زدن به :طريق واداشتن آنها به تسليم و توبه بود و ثانيا

سرکوب های شديد در پائين که صدور حکم اعدام دو زندانی سياسی 
 نفر ديگر يکی ٩ه اعتراضات عاشورا و صدور حکم اعدام به بهان

در کنار آن . از برجسته ترين نمونه های آن در روزهای اخير است
 بهمن را به يک راهپيمايی ٢٢بسيج نيروی خودی قرار بود 

 .  دی تبديل کند٩فرمايشی و حکومتی مثل 
 و اما سياست دستگاه واليی,  بهمن در راه است٢٢با اين که هنوز 

از طرف " دوپهلوگويی"نه تنها . کودتاچيان شکست خورده است
که در حقيقت شکل فاصله گيری آنها از دستگاه واليی " خواص"

بيشتر هم شده  که فاصله آنها به نظر می رسد که, بود ادامه يافت
خاتمی و رفسنجانی کامال روشن , موسوی, زيرا برای کروبی. است

, و نيست. ازش و بند و بست نيستاست که دستگاه واليی دنبال س
برای اين که سازش و بند و بست مستلزم عقب نشينی است و عقب 
نشينی کودتاچيان تعادل آنها را درهم می ريزد و به مردم فرصت 

آنچه آنها می خواهند و بارها از زبان نظاميان . پيش روی می دهد
لق افرادی تسليم مط, و غير نظاميان در روزهای اخير بيان کرده اند

نام می برند و تازه حتی " سران فتنه"است که از آنها به عنوان 
پس از تسليم مطلق و توبه علنی هم اين افراد بايد بروند در اتاق 

با اين وضع روشن بود که . انتظار تا نوبت مجازات شان فرا برسد
مورد اشاره نفعی نداشتند که در برابر کودتاچيان و " خواص"

در نتيجه فشارها نه تنها نتيجه مورد .  تسليم شونددستگاه واليی
اگر کروبی و : بلکه برعکس شد, نظر دستگاه واليی را نداد

 آذر فراخوانی ١٦موسوی تاکيد کرده بودند که برای عاشورا و يا 
و آنها نيستند که نقش , برای شرکت مردم در اعتراضات نداده اند

 بهمن رسما و ٢٢ای اين بار بر, هدايتگر اعتراضات را دارند
آشکارا فراخوان شرکت داده اند و يا رفسنجانی که معموال از 
مشاجره علنی با مخالفان قدرتمندش در دستگاه واليی خودداری می 

در برابر انتقاد يزدی واکنش تند علنی , بر خالف رويه اش, کرد
سخنان يزدی "تاکيد کرد که , نشان داد و به دنبال انتقاد شديد يزدی

 . و تهديد کرد که او را افشا خواهد کرد" ی توطئه می دهدبو
, "خواص ناراضی"اما عالوه بر ناکامی کودتاچيان در تسليم مطلق 

عالئم و نشانه هايی که حاکی از آن باشد که سياست ارعاب از 
طريق اعدام موثر افتاده باشد در دست نيست؛ برعکس با اين که 

 قوه قضاييه به خاطر دست زدن احمد جنتی در نماز جمعه رسما به
يا امام جمعه اروميه برای ارعاب , به آدم کشی دست مريزاد گفت

بيشتر خواستار گرداندن جنازه های اعدام شده گان در ميان مردم 
حاصل اين سياست حضور گسترده شبانه خانواده های زندانيان , شد

از سياسی در مقابل زندان اوين و ايستادگی و مقاومت و موجی 
 . محکوميت اعدام ها در داخل و خارج از کشور بود
" پائين"و " باال"عقيم ماندن هر دو بازوی سياست کودتاچيان در 

معنايش فقط , در شرايطی که راه عقب نشينی هم بر آنان بسته است
در چنين شرايطی است که به . تکيه بيشتر بر زور و سرکوب است

ن ديکتاتوری و مردم نزديک  بهمن و مقطع جديد زورآزمايی ميا٢٢
  . می شويم

 ١٣٨٨ بهمن ١٣

…………………………………… 
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  سوسياليسم بدون زندان
   ترجمه آزاده ارفع-هوارد زين 

  فلسفه شما چيست؟: سوال
تصور می کنم به آن چيزی که اعتقاد دارم می توان سوسياليزم : پاسخ 

 که در آن   نياز داريم  که ما به جامعه ای زيرا بر آنم. دموکراتيک گفت
انگيزه نظام اقتصادی نه سوددهی انحصارات بلکه بايد سعادت و رفاه انسان 

جامعه ای که بر  ... .  تامين بهداشت، اشتغال،رفاه کودکان و-ها باشد
 که منابع  اساس برابری وسيع ثروت بنا می شود، جامعه ای صلح دوست

  من به. ايد کمک به مردم کشور خود و ديگر کشورها مينم خود را صرف
در آن جنگ وسيله ای برای حل مسائل و مشکالت   جهانی باور دارم که 

من به ويزا ، . من معتقدم که بايد مرز های ملی از بين برود. نيست
من فکر ميکنم که ما نياز به . پاسپورت و سهميه مهاجرت اعتقادی ندارم

 را به کار آنها کلمه جهانی شدن. داريم حرکت به سوی جامعه ای جهانی 
قصد آنها ....می برند اما به معنای خيلی محدود تر از آنچه که من می گويم

ولی . آزادی برای انحصارات است که بتوانند در ورای مرزها حرکت کنند
. آنچه که ما احتياج داريم آزادی مردم برای حرکت در فراسوی مرزهاست

يکنم قصدم آن است زمانی که من در باره سوسياليسم بدون زندان صحبت م 
بيشترين مداخله اجتماعی در اقتصاد انجام شود اما بدون نقض  که بايد 

نويسنده هاليودی در اين باره خيلی مختصر و ساده . آزادی های مدنی 
  .است" سوسياليسم بدون زندان"خواهد گفت که اين 

را به هم می   آنارشيسم ، سوسياليسم و کمونيسم  شما چگونه: سوال
  د؟آميزي

از . کنم بهترين عناصر از هرکدام از آنها را انتخاب  من دوست دارم که 
جامعه ايی که در آن آزادی برای فرد وجودخواهد داشت و منابع —کمونيسم

بايد در اينجا —جهان به شکل منطقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت
کمونيسم را از آنچه که در اتحاد شوروی و کشورهای بوروکراتيک و 
تماميت گرا که خودشان را مارکسيست و کمونيست می دانستند متمايز کرده 

 انگلس در نظر داشتند بکار  و کمونيسم را به همان مفهومی که مارکس و
از سوسياليزم من . کمونيسم گرفت  اين آن چيزی است که بايد از  . برد

 آن چيزی را برداشت خواهم کرد که در مورد آن هم اکنون توضيح دادم و
استفاده از دولت ، دولتی که بطور دموکراتيک انتخاب شده، در جهت تقسيم 

آنچه که از آنارشيسم گزين . برابر ثروت ملی و کمک به مردم ميباشد
سوء ظن  ، )اقتدار(خواهم کرد عبارت است از سوء ظن نسبت به اتوريته

عليه نسبت به تمام حکومت ها و آمادگی برای انتقاد و شورش است آن هم 
حکومت ها ممکن است کارشان را در آغار با بشردوستی . هر حکومتی 

 ديکتاتوری مبدل  شروع کنند ولی به راحتی ميتوانند متحجر شده و به
هدف آنارشيسم جامعه ای غير متمرکز است که در آن افراد از ظلم و . شوند

 فکر  بنابراين. ستم دولتی و از قدرت انحصارات و کليسا رها شده باشند
  .  هر سه آنها عناصری وجود دارند که مفيدند ميکنم که در

  آيا اين شيوه تفکر واقع بينانه است ؟: سوال
اگر بخواهيم دنبال هدفی باشيم که سريعا قابل دسترس " خوب ، مظمئناا

باشد اين شيوه تفکر چندان واقع بينانه نخواهد بود ولی من فکر ميکنم که 
فلسفی  انديشه ای . د به عنوان هدف در نظر گرفتاين نوع انديشيدن را باي

فلسفی به . و نه تخيلی که به تئوری ساده و بی خاصيت تنزل می يابد 
بنابراين اگرچه اين يک احتمال . مفهومی که بايد آن را به طور درازمدت ديد

و يا يک امکان بالواسطه نيست اما به نظر من مهم است که ما تصوری از 
در آن صورت قادر خواهيم بود در باره . داشته باشيم يک جامعه خوب 

اوضاع و احوال به درستی قضاوت کرده و پی ببريم که چه سياست هائی 
  .امروزه عليه اين هدف عمل می کنند

  ميخواهيد از شما چگونه ياد شود؟: سوال
از من يادی بر جای بماند برای شيوه تفکرم " اگر قرار است که اصوال

 شيوه ديگری از تفکر در باره جهان ، جنگ، حقوق  ن معرفم. خواهد بود
و برای جلب هر چه بيشتر مردم به اين تفکرتالش کرده  بشرو برابری بوده 

 تالش کرده ايم تا مردم هرچه بيشتری پی ببرند ، که قدرتی که   من. ام
اکنون در دست آنهائی است که صاحب پول و اسلحه اند ، در نهايت به 

لق دارد و اين که آنها می توانند اين قدرت را بکار ببرند و در خودشان تع
مقاطعی از تاريخ آن را بکار برده اند؛ مردم سياه در جنوب از آن استفاده 
کرده اند، مردم در جنبش زنان از آن استفاده کرده اند، درجنبش ضد جنگ 
از آن استفاده شده و مردم در کشورهای ديگر برای سرنگون کردن 

 يادی   اگر قرار است از من می خواهم. تاتورها آن را به کار برده اندديک
شود بعنوان کسی باشد که به مردم احساس اميد و قدرت عطا کرده، چيزی 

 .که آنها قبال نداشته اند
 متن پياده شده از مصاحبه ويدئوئی با هوارد زين

 
 وجوه مشترک دو آخوند جنايتکار جنتی و حسنی

 ٨٨بهمن   - صادق افروز
هفته گذشته، محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور پس از تحمل يک 
سال زندان و شکنجه های گوناگون در محوطه زندان اوين اعدام شدند 

اين اعدام ها در حالی صورت گرفت که وکالی اين دونفر و خانواده .
هايشان در جريان محاکمه و احکام صادره از سوی دادگاه های اسالمی 

نسرين ستوده ، وکيل آرش رحمانی نژاد در . گرفته بودند قرار ن
 دقيقه با موکلش ١۵تنها توانسته مصاحبه با تلوزيون الجزيره می گويد 

هنگامی که قصد پدر آرش هم در همين برنامه می گويد  . صحبت کند
حضور در دادگاه پسرش را داشته توسط مامورين بازداشت شده و پس 

در دوران .رون از دادگاه هدايت شده است از دستبند خوردن به بي
زندانی بودن آرش ، ماموران رژيم به منظور تحت فشار گذاشتن او ، 

آنچه بر اين . خواهرش را که هفت ماه حامله بوده دستگير می کنند 
  دختر در بازداشتگاه اين گذشته است هنوز معلوم نيست ولی او پس از

 ٢٢در آستانه تظاهرات . ی دهد آزادی از زندان بچه اش را از دست م
بهمن و موج جديد نارضايتی ها بخصوص پس از تصويب اليحه هدفمند 

 ايجاد رعب و  کردن يارانه ها ، رژيم جمهوری اسالمی به منظور
  .وحشت اين دو جوان را اعدام کرد 

در واکنش به اين اقدام جنايتکارانه ، موجی از اعتراض نه تنها در  
اين بار سازمان های سياسی . راسر جهان برخاست ايران بلکه در س

سازمان های حقوق بشری و مترقی در گوشه . اپوزيسيون تنها نبودند 
جنايت به حدی .  جهان اين جنايت وحشيانه را محکوم کردند  و کنار

قبيح بود که رسانه ها و دولت های بورژوايی نيز به خيل محکوم 
د تقبيح اين جنايت با سرعت ادامه در حالی که رون. کنندگان پيوستند 

داشت دوتن از بدنام ترين چهره های رژيم ، آخوند جنتی امام جمعه 
تهران و آخوند حسنی امام جمعه اورميه با گستاخی هر چه تمام تر از 

 .عجيل در اين اعدام ها تشکر کردندالريجانی رئيس قوه قضايی به دليل ت
ن دو اعدام را ستايش کرد و جنتی در نماز جمعه هفته گذشته از اي

  .بايد جنازه اين ها را در شهر گرداند حسنی در نماز جمعه اروميه گفت 
موضع مشترک اين دو آخوند جنايتکار در رابطه با اعدام اين دو جوان 

در واقع يک کارنامه سی و يک ساله جنايت و آلوده . اتفاقی نيست 
وبی آنها را در کنار هم بودن دستان اين دونفر به خون پسرانشان به خ

دستان آخوند حسنی به خون رشيد حسنی ، پسرش که از . قرار می دهد 
اعضای سازمان فدائيان اقليت بود و دستان جنتی به خون حسين جنتی 
از زندانيان سياسی دوران شاه و از اعضای مجاهدين خلق بود آغشته 

 .است 
شيد که مسئول اقليت آخوند حسنی در کتاب خاطراتش در رابطه با قتل ر

  :در آذربايجان بود چنين می نويسد 
پس از پيروزى انقالب ناگهان به ) رشيد، پسر بزرگ مالحسنی(او .

گروه سياسى سازمان فدائيان خلق پيوست و از سران آنها شد، به 
آن وقت ... طورى آه مسئوليت شاخه آذربايجان غربى بر عهده او بود

. يك روز رشيد به تهران آمده بود. دمنماينده مجلس و در تهران بو
در آميته انقالب تهران با آيت اهللا مهدوى آنى . جايش را شناسايى آرديم

نگفتم . تماس گرفتم و گفتم يك موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد
يكى از محافظان خودم به نام آقاى جليل حسنى را نيز . پسرم هست

 اروميه بود و االن به تجارت او از بچه هاى آميته. همراه آنها آردم
گفتم اگر مقاومت يا فرار آند بزنيد نگذاريد فرار آند و اگر . مشغول است

آنها رفتند و او را . هم تسليم شد، دستگير آنيد و به آميته تحويل بدهيد
بعد براى . رشيد چند روزى در آميته تهران بود. دستگير آردند

او چون محل فعاليت هايش . دندبازجويى و محاآمه به تبريز انتقال دا
استان آذربايجان بود در اين شهر محاآمه و به اعدام محكوم شد و 

حتى بعد از اعدام جنازه اش را هم به ما … بالفاصله حكم اجرا گرديد
وقتى خبر اعدام رشيد را شنيدم، چون به وظيفه خود عمل . تحويل ندادند

   .)١(آرده بودم هيچ ناراحت نشدم 
لباف کارگردان حزب اللهی که در سال های آغازين قدرت محسن مخم

گيری جمهوری اسالمی با دستگاه های سرکوب و امنيتی رژيم همکاری 
می کرد و در شناسايی و دستگيری و بازجويی تنی چند از زندانيان 
سياسی چپ در دوران شاه نقش فعالی داشت و اخيرا به جنبش سبز 

 پس از شرح روزهای  ج زادهپيوسته در نامه ای به مصطفی تا
 و مشاهده ضعف و زبونی پدر  مشترکش با حسين جنتی در زندان شاه

حسين يعنی همين آخوند جنتی در مقابل رسولی شکنجه گر ساواک 
  :چنين می گويد 
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حوزه هنری که ابتدا . سال ها بعد من در حوزه هنری قصه نويس بودم
ه بود، طبق فرمان توسط هنرمندان جوان به طور مستقل شکل گرفت
و از آن پس آيت . خمينی موظف شد زير مجموعه سازمان تبليغات باشد

اهللا جنتی که رئيس سازمان تبليغات بود، سه شنبه ها برای سرکشی به 
  .حوزه هنری می آمد

دريکی از آن روزها به هنگام ناهاربود که آيت اهللا جنتی آمد؛در حالی که 
در آن ايام معموال ناهار هنرمندان .ددست پسر بچه کوچکی را گرفته بو

او سر سفره نشست، اما لب به غذا نزد و .حوزه هنری نان و هندوانه بود
در حالی که ما ناهار می خورديم، ايشان در باب حرام بودن موسيقی 

چون نان و : "من از مدير وقت حوزه هنری پرسيدم.مشغول صحبت شد
  "ميل نمی کنند؟هندوانه ناهار ماست، آيت اله جنتی غذا 

  ".ايشان روزه هستند: "و مدير حوزه هنری گفت
نه ماه رمضان است که روزه واجب باشد و نه دوشنبه و پنج : "گفتم

شنبه که روزه مستحبی بگيرند، امروز سه شنبه است و من تا به حال 
  ".درباره روزه سه شنبه نشنيده ام

 پسرش حسين جنتی آقای جنتی نذر کرده بوده که اگر: "مدير حوزه گفت
که فراری است، و روند انقالب را قبول ندارد، دستگير يا اعدام شود، 

   . روز روزه شکر بگيرند٤٠ايشان 
ديروز پسرآيت اله، حسين جنتی، در اصفهان کشته شد و اين روزه آيت 

يعنی . و اين پسر کوچک هم نوه اوست. اله جنتی برای شکرگذاری اوست
   پسر حسين جنتی

م هايی به اين قساوت که عليرغم آگاهی دقيق از ماهيت فکری از آد
فرزندانشان و آگاهی ازعشق و وفاداری آنان به توده های زحمت و کار و 
از خود گذشتگی شان ، تنها به دليل حفظ موقعيت خود ، در همکاری 
برای به قتل رساندن آنان هيچ ترديدی به خود راه ندادند چه انتظاری غير 

. صدای مشترک حسنی و جنتی تصادفی نيست . ی توان داشت از اين م
اين صدای مشترک نه تنها نفرت عميق مردم را از اين رژيم عميق تر می 
کند بلکه پرونده فرزند کشی اين دو جنايتکار را دوباره به جريان می 
اندازد و کنجکاوی در باره سرنوشت رشيد حسنی و حسين جنتی را 

  .افزون می سازد 
، پسران خود را به  الف جنتی و حسنی که برای حفظ مقام وقدرت بر خ

مسلخ فرستادند پدران ومادران جنبش انقالبی ضد رژيم تا به آخر در کنار 
پدر آرش . فرزندان خود می ايستند و از اهداف انسانی آنها دفاع می کنند 

من رحمانی که در ايران زندگی می کند در گفتگو با الجزيره می گويد به 
تسليت نگوييد ، پسرم در راه آزادی کشته شده به من تبريک بگوييد و 
مادران ندا آقا سلطان پيشنهاد بنياد شهيد برای شهيد قلمداد کردن دولتی 
ندا را که در واقع رشوه ای برای سکوت بود رد می کند و می گويد ندا 

در اين تفاوت . شهيد اين جنبش است و احتياجی به کمک دولتی هم ندارد 
  . جاست 

  کتاب خاطرات مال حسنی. ١
  نامه مخملباف به مصطفی تاج زاده.٢

……………………………………… 
 شد  يک عضو ديگر کانون نويسندگان بازداشت

 ثقفی بازداشت عليرضا
 1388  بهمن١٢در پی بازداشت های گسترده اخير امروز دوشنبه 

صبا تهران  عليرضا ثقفی از طرف دفتر پيگيری اطالعات واقع در خيابان
به اتفاق عليرضا ثقفی   اطالعات مامورين. احضار و سپس بازداشت شد

شبانه اقدام به  در حالی که همسر و فرزندان وی در منزل حضور داشتند
 کردند تفتيش منزل نموده و کيس ، لب تاپ و جزوات وی را ضبط
چندمين بار با  اين در حالی است که عليرضا ثقفی هفته گذشته برای

 ضاريه دادگاه انقالب در دادگاه حاضر شده بود و نسبت به اتهام تجمعاح
در پارک الله به مناسبت روز جهانی کارگر از خود دفاع نموده و وکيل 

فر نيز فرصت يافته بود تا ضمن دفاع از وی طی  وی آقای اوليايی
 کارگر کانون مدافعان حقوق .دهد روزهای آينده اليحه خود را ارائه

  بهمن١٢دوشنبه 

…………………………………….... 
  درصدي مواد مخدر صنعتي در کشور۴١۵افزايش 

ميزان : رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا اعالم کرد: جام جم آنالين
کشفيات مواد مخدر صنعتي در کشور از ابتداي سالجاري تاکنون نسبت به 

 . درصد افزايش داشته است۴١۵سال گذشته 

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

 هشدار بانك مرآزی درباره بحران اقتصادی
بانك مرآزی در آخرين گزارشی آه از اقتصاد ايران منتشر آرده :اعتماد

تصوير ناخوشايندی را از فعاليت بخش های مختلف اقتصادی آشور در 
  .ماه های اخير ارائه آرده است

نعتی آشور مبنی بر رو به فعاليت های صنعتی به رغم تاآيد مسووالن ص
ساز همچنان در راه بودن وضعيت صنعتی همچنان منفی است، ساخت و

 نزول ارزش صادرات غيرنفتی آشور هم شروع .رآود به سر می برد 
نماگرهای بانك مرآزی آه در خصوص سه ماهه دوم سال .شده است
 ، به رغم آمارهای مقدماتی آه هنوز برای)٥٧نماگر ( منتشر شد ١٣٨٨
 ارائه نكرده، مانند رشد اقتصادي، آمارهای جالب توجه و ١٣٨٧سال 

قابل تاملی درباره ديگر بخش های اقتصادی آشور مانند جوازهای تاسيس 
  . واحدهای صنعتی داده است

جواز تاسيس واحدهای صنعتی يكی از شاخص های مهم در اقتصاد است 
صنعت را نشان می آه آينده سرمايه گذاری و نگاه بخش خصوصی به اين 

آمار بانك مرآزی هرچند برای سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال . دهد
 ميزان صدور و ارزش سرمايه گذاری را مسكوت گذاشته و حتی ١٣٨٨

 ١٣٨٧شاخص توليد آارگاه های بزرگ صنعتی را از سه ماهه سوم سال 
 به اين طرف نياورده، اما تعداد جوازهای صادرشده و ميزان سرمايه

بنا بر آمار بانك مرآزی در سال .  را آورده است١٣٨٧گذاری سال 
 فقره جواز تاسيس صنعتی صادر شده آه ١٧٦ هزار و ٢٦ ، ١٣٨٧

ارزش سرمايه .  درصد آاهش داشته است٧/٤٥، ١٣٨٦نسبت به سال 
 هزار ميليارد تومان بوده آه ١٠٦گذاری مورد نياز برای اين تعداد جواز 

  .  درصد آاهش داشته است٦/٣٣  ،١٣٨٦نسبت به سال 
آاهش صدور جواز تاسيس برای واحدهای صنعتی در اصل بی رغبتی 

همچنين بررسی ها نشان می . بخش خصوصی به توليد را نشان می دهد
دهد اين آاهش باالترين آاهش جواز تاسيس واحدهای صنعتی طی هشت 

  تعداد جوازهای تاسيس واحدهای١٣٨١در سال . سال گذشته است
 هم از ١٣٨٧ فقره بوده آه آمار سال ١٠١ هزار و ٢٧صنعتی بالغ بر 

اما در خصوص ساخت وساز، آمارهای بانك . اين ميزان پايين تر است
  .مرآزی نشان می دهد هنوز ساخت وساز در رآود به سر می برد

تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری مهم ترين 
آمار سه ماهه .  يا رآود ساخت وساز استشاخص در نشان دادن رونق

 فقره ٤٤٩ هزار و ٢٩ حاآی است آه در اين دوره ١٣٨٨دوم سال 
پروانه ساختمانی در آل مناطق شهری صادر شده آه نسبت به دوره 

بيشترين آاهش در اين .  درصد آاهش داشته است٥/٣٧مشابه سال قبل 
 حدود ١٣٨٧ه سال زمينه به تهران برمی گردد آه نسبت به دوره مشاب

سرمايه گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز يكی .  درصد است٦٥
آمار بانك مرآزی در اين باره . ديگر از شاخص های رونق اقتصادی است

نشان می دهد آه سرمايه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جديد 
 نسبت به دوره مشابه سال ١٣٨٨مناطق شهری در سه ماهه دوم سال 

  . درصد آاهش داشته است٨/٨ قبل حدود
 ميليارد ريال سرمايه گذاری در ٣٠٢ هزار و ٧٩در سه ماهه دوم بالغ بر 

 صورت گرفته است آه سرمايه - بر حسب مراحل ساخت -ساخت وساز 
 هزار و ٢١ درصد آاهش به ٢١گذاری در ساختمان های شروع شده با 

 درصد آاهش به ١٠ ميليارد ريال، در ساختمان های نيمه تمام با ١٣٦
 ٢٠ ميليارد ريال و در ساختمان های تكميل شده با ٦٥٧ هزار و ٤١

صادرات .  ميليارد ريال رسيده است٥٠٩ هزار و ١٦درصد افزايش به 
آاال، اعم از نفتی و غيرنفتي، يكی ديگر از آمارهای بانك مرآزی است آه 

  . نگاه به اقتصاد ايران را شامل می شود
 ٣٣٣ ميليارد و ٣١مرآزی در شش ماهه اول امسال بنا بر آمار بانك 

 آه ١٣٨٧ميليون دالر نفت صادر شده آه نسبت به شش ماهه اول سال 
 درصد ٤٦ ميليون دالر نفت صادر شده بود حدود ٥٠١ ميليارد و ٥٧

  . آاهش نشان می دهد
در شش ماهه . صادرات غيرنفتی هم از اين آاهش بی نصيب نبوده است

 ميليون ١٦١ ميليارد و ٩درات آاالی غيرنفتی بالغ بر امسال ميزان صا
دالر بود آه اين ميزان نسبت به دوره مشابه پارسال هشت درصد آاهش 

آمار بانك مرآزی نشان می دهد بيشترين آاهش به ماه تير . داشته است
 درصد آاهش نسبت ٣٣در اين ماه ارزش صادرات غيرنفتی با .برمی گردد

آاهش .  ميليون دالر رسيد٢٣١ل به يك ميليارد و به دوره مشابه پارسا
ارزشی صادرات غيرنفتی در حالی صورت گرفته آه ارزش وزنی آن رو 

      ١٣٨٨ بهمن ١١ .به افزايش بوده است

.............................................  
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 مصاحبه محمدرضا شالگونی با
Wosni A.  دتان را معرفی کنيد و توضيح بدهيد لطفًا به طور کوتاه خو - سؤال اول

که ويژگی موضع راه کارگر در باره خصلت جمهوری اسالمی در فردای 
 سرنگونی رژيم شاه چه بود؟

 من فعاليت سياسی ام را از دوره دانشجويی در دهه   :محمد رضا شالگونی
در آن سال ها جنبش دانشجويی در ايران نيز مانند . ام   شروع کرده١٩۶٠

دتًا تحت تأثير چپ بود و در مبارزه عليه ديکتاتوری شاه نقش غرب عم
مهمی داشت و از بطن همان مبارزات دانشجويی بود که بسياری از فعاالن 

 ١٣۴٨سال در .  به مبارزه  سياسی حرفه ای کشيده شدند١٩٧٠دهه 
گروه "به اتهام عضويت در يک گروه مارکسيستی که بعدها به  ) ١٩۶٩(

 سال زندان محکوم شدم و تا چند ١٠دستگير و به ، شد معروف " فلسطين
در زندان  ) ١٩٧٩فوريه  (١٣۵٧ماه پيش از سقوط رژيم شاه در بهمن 

  .و بعد از انقالب نيز فعاليت ام را در سازمان راه کارگر ادامه داده ام. ماندم
غالب کسانی که راه کارگر را پايه گذاری کردند ، از فعاالن جنبش چريکی 

اين نتيجه رسيده بودند  در زندان های رژيم شاه به که بودند ١٩٧٠دهه 
که شيوه مبارزه چريکی نه تنها در ضربه زدن به ديکتاتوری موفق نبوده 
، بلکه به ارتباط جنبش چپ با طبقه کارگر آسيب زده است و بنابراين 
. وظيفه اصلی خود را تمرکز روی سازماندهی مبارزه طبقاتی می دانستند

 کارگر احتماًال اولين سازمان چپ بود که روی خصلت ارتجاعی راه
جمهوری اسالمی تأکيد کرد و چشم انداز ظهور يک فاشيسم مذهبی را 

ارزيابی ما اين بود که مبارزه مردم ايران عليه رژيم سلطنتی . مطرح نمود 
هر چند به يک انقالب واقعًا توده ای و مردمی انجاميد ، ولی انقالب ، با 

) که يک نيروی تاريک انديش و ارتجاعی است( رت گيری روحانيت قد
شکست خورد و و به طور گريز ناپذير ، نه تنها از هدف های مردمی خود 
دور خواهد شد ، بلکه به سرکوب خشن مخالفان روحانيت حاکم روی 

  .خواهد آورد
ارزيابی تان از خصلت اجتماعی رژيم حاکم ، به ويژه جناح  -م سؤال دو

  چيست؟) البته اگر اينها يک جناح واحد باشند ( احمدی نژاد -امنه ای خ
 جمهوری اسالمی يک ديکتاتوری تاريک انديش و   :محمد رضا شالگونی 

خشن مذهبی و متکی بر شکل ويژه ای از سرمايه داری است که دولت و 
ولی فقيه يا رهبر . اقتصاد دولتی در آن نقش مسلط و تعيين کننده ای دارد

نظام حتی طبق قانون اساسی اختيارات نيمه خدايی دارد و عمًال می تواند 
فقط به عنوان يک . هر قانونی را طبق صالح ديد خودش کامًال تغيير بدهد

که در فضای دوره (  قانون اساسی ۴۴نمونه کافی است بدانيد که اصل 
تژيک  تمام بر کنترل دولت بر مواضع استراصراحت با) انقالب تدوين شده 
اما چند سال پيش خامنه ای با يک فرمان مضمون آن . اقتصاد تأکيد می کند

را کامًال وارونه کرد و اصل ياد شده حاال به اصل خصوصی سازی تبديل 
شده است ، بی آن که حتی احتياجی به تغيير آن ببينند و يا طبق متن خوِد 

د فرمايشی قانون اساسی برای تغيير اين اصل کليدی رفراندومی هر چن
در واقع ، نه تنها آزادی های بنيادی ، بلکه حتی حکومت . سازمان بدهند

قانون در جمهوری اسالمی کامًال بی معناست و رهبر حتی به طور قانونی 
که بعد از مرگ خمينی " واليت مطلقه فقيه. "بر فراز قانون قرار دارد

يه می دهد که رسمًا وارد قانون اساسی هم شده ، اختياراتی به ولی فق
حتی در ( انصافًا از اختيارات سلطنت های مطلقه دوره پيشا سرمايه داری 

واليت مطلقه فقيه به تعريف خوِد خمينی . بيشتر است) تاريخ خوِد ايران 
اين است که ولی فقيه می تواند برای حفظ حکومت حتی نماز و روزه و 

واند هر وقت که الزم او می ت. ساير فروع دين را به طور موقت تعطيل کند
برای نمونه کافی است . باشد همه قوانين مصوب خوِد رژيم را تعطيل کند

 دستور داد اکثريت زندانيان خمينی) ١٩٨٨ (١٣۶٧بدانيد که در تابستان 
سياسی را که چندين هزار نفر بودند و همگی محکوميت قطعی داشتند و 

مبنای پاسخ به سؤاالتی سال ها از زندانی شدن شان می گذشت ، صرفًا بر 
که ربطی به پرونده شان نداشت و عمومًا در باره اعتقادات مذهبی دور می 

جنايت چنان وحشتناک بود که آيت . زد ، در عرض چند هفته قتل عام کنند
که در آن موقع معاون و جانشين رسمًا اعالم شده خمينی ( اهللا منتظری 

در  . مقام اش کنار گذاشته شدآن را جنايتی خالف شرع دانست و از) بود
جمهوری اسالمی هر چند حق رأی عمومی در روی کاغذ به رسميت 
شناخته شده است ، ولی حق انتخاب شدن به نهادهای انتخابی مانند مجلس 

) که تازه هيچ کدام هم نهادهای اصلی قدرت نيستند( و رياست جمهوری 
يدا بشوند که از فيلتر وجود ندارد و فقط کسانی می توانند قانونًا کاند

شورای نگهبان که اعضای تعيين کننده آن " نظارت استصوابی"
و اين . آخوندهای منصوب شده از طرف رهبر رژيم می باشند ، بگذرد

گزينش آنها مبتنی بر هيچ قانون مصوب نيست ، بلکه معيار اصلی اين 
 مورد است که اين آخوندها ،  صرف نظر از مواضع سياسی اعالم شده فرد

در جمهوری . نظر ، در وفاداری او به شخص رهبر ترديدی نداشته باشند
از . اسالمی همه مواضع کليدی قدرت در دست رهبر متمرکز شده است

که تمام ( فرماندهی نيروهای مسلح گرفته تا تعيين رئيس قوه قضائيه 
که (و رئيس راديو و تلويزيون ملی ) دادگاه های کشور را کنترل می کند

و اقتصاد کشور عمًال زير ). تنها شبکه مجاز راديو و تلويزيون کشور است
 در صد ٧٠کنترل رهبر است ، نه تنها از طريق بخش دولتی که بيش از 

که خارج از " بنيادها" ، بلکه همچنين از طريق اقتصاد را در دست دارد
بنياد "مانند : بخش عمومی هستند ولی زير کنترل رهبر قرار دارند

و " کميته امدادامام خمينی"، " آستان قدس رضوی"، " تضعفانمس
تقريبًا همه موقوفات کشور که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست 

و تازه حاال که شروع کرده اند به خصوصی سازی بخش عمومی . دارند
اقتصاد ، معلوم شده است که دارند دارايی های دولتی را به نهادهايی مانند 

. اران وغيره منتقل می کنند که تمامًا زير کنترل رهبر قرار دارندسپاه پاسد
يعنی حتی عنوان رسمی و حقوقی موسسات اقتصادی عوض می شود و 

  . همه در جيب خصوصی رهبر و زيردستان وفادار به او قرار می گيرند
 يکی از اصول مهم جمهوری اسالمی است و  نابرابری حقوق زن و مرد

ز منابع مالی کشور برای اجرای اين اصل اتالف می بخش قابل توجهی ا
ذهن و تعادل روانی زن از . زن طبق قوانين اين نظام نصف مرد است. شود

نظر رهبران اين حکومت طوری است که قرار گرفتن او در مشاغل حساس 
، از قضاوت گرفته تا رياست جمهوری و حتی مثًال امامت نماز جمعه 

از نظر آنها حتی همکاری .  به وجود می آوردعواقب ناجوری برای جامعه
. زن و مرد و کار آنها در زير يک سقف می تواند مايه فساد و فحشا باشد

 شنگه راه انداخته اند که کالس های –تصادفی نيست که آنها حاال الم 
نظارت بر لباس زنان و تحميل . دختران و پسران دانشجو را جدا کنند

 ترين و پرخرج ترين کارهای روزمره دولت در حجاب بر آنها يکی از مهم
از آنجا که ورزش زنان بايد دور از چشم . ايران امروز محسوب می شود

مردان باشد ، عمًال بخش اعظم دانش آموزان و دانشجويان دختر از هر 
نوع ورزش محرومند و بنا به بعضی ارزيابی های منتشر شده در 

 در صد دختران به ٧٠حدود مطبوعات رسمی کشور ، سالمت فيزيکی 
  . آسيب می بيندخاطر ناممکن شدن ورزش در سنين نوجوانی

اکنون . جمهوری اسالمی هر نوع تشکل کارگری مستقل را سرکوب می کند
بعضی از کارگران فقط به اتهام تالش برای ايجاد اتحاديه کارگری مستقل 

سمی در روز در زندان به سر می برند و بعضی حتی به خاطر برگزاری مرا
اکنون حدود . به زندان محکوم شده اند) روز اول ماه مه ( جهانی کارگر 

از طريق قرار دادهای موقتی صورت می  در صد استخدام های کارگری ٨٠
 سال است که طبق تصويب مجلس ، کارگران کارگاه ١٠گيرد وبيش از 

نی خارج های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار و در واقع هر نوع قانو
و کارگرانی که در کارگاه . شده و عمًال به امان قانون جنگل سپرده شده اند

های زير ده نفر کار می کنند ، اکثريت جمعيت کارگری کشور را تشکيل می 
  .  دهند

اين فهرست می تواند بسيار طوالنی تر از اين بشود ، ولی می ترسم 
حال خود می توانيد در . خوانندگان شما بيش از اين حوصله نداشته باشند

ضمنًا الزم است يادآوری کنم . باره خصلت اجتماعی اين رژيم داوری کنيد
که بی حقی عمومی در منطقه خاورميانه چنان واقعيت خشنی دارد که 
وضع ايران برای بعضی از ناظران خارجی ، در مقايسه با بسياری از 

 ترديدی نيست که مثًال. کشورهای منطقه چندان وخيم به نظر نمی رسد
وضع ايران در مقايسه با افغانستان و پاکستان و عراق و ساير ديکتاتوری 

مثًال در عربستان سعودی اصًال حقوق بشر . های منطقه چندان بد نيست
اما فراموش نکنيد که ايران يک انقالب توده ای . معنا ندارد که نقض شود

ان بايد با توجه به مبارزات را از سر گذرانده و بنابراين ارزيابی وضع اير
فراموش نکنيد که مردم . مردم اين کشور در صد سال گذشته صورت بگيرد

ايران اولين انقالب برای دموکراسی را در آسيا بيش از صد سال پيش به 
  .راه انداختند
بعضی ها می گويند جنبش کنونی مخالفان عمدتًا از شهری ها  - سؤال سوم

. روستايی استحالی که تکيه رژيم بر توده های و طبقه ميانه است ، در 
 در صد جمعيت امروزی ٧٠از طرف ديگر ، يادآوری می شود که حدود 

اما باز عده ای می گويند غالب اين شهرها به لحاظ . ايران شهری است
اجتماعی و فرهنگی ، بيشتر به دهکده های بزرگ شباهت دارند تا 

استدالل ها که به نوعی می خواهند نظر شما در باره اين . شهرهای مدرن
     مخالفان را اقليتی هر چند نيرومند نشان بدهند ، چيست؟

 در صد جمعيت ٧٠اوًال به قول خودتان حدود  :  محمد رضا شالگونی
ايران در شهرها زندگی می کنند ، بنابراين حتی اگر همه روستائيان حامی 
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اما دالئل زيادی . يت اندخامنه ای و احمدی نژاد باشند ، بازهم در اقل
وجود دارد که نارضايی از رژيم اگر در روستاها بيشتر از مناطق شهری 

فراموش نبايد کرد که کشاورزی از . نباشد ، خيلی کمتر از آن نيست
. سياست های اقتصادی جمهوری اسالمی ضربات زيادی خورده است

اردات بسياری از توليدات کشاورزی و دامداری ايران زير آوار و
که برای بورژوازی ممتاز ، يعنی ( محصوالت کشاورزی از خارج 

وابستگان آخوندهای کله گنده و صاحبان قدرت ، سودآورتر و باصرفه تر 
در هم شکسته و اقتصاد روستايی کشور عمًال به امان خدا رها ) است 

 بيش از يک سوم جمعيت کشور در شهرهايی زندگی می ثانيًا. شده است
بعالوه ، سهم .  هزار نفر است۵٠٠ جمعيت شان بيش از کنند که

 در صد است ، ١١کشاورزی در توليد ناخالص داخلی کشور فقط حدود 
بنابراين بسياری از شهرهای کوچک نيز به اقتصاد روستايی وابسته 

 شهر کشور دانشگاه ۵٠توجه داشته باشيد که اکنون دربيش از . نيستند
فکر می .  را نمی توان روستاهای بزرگ ناميدوجود دارد و بنابراين آنها

کنم آنهايی که نفوذ روستائيان و شبه روستائيان را پيش می کشند ، می 
خواهند بگويند ايرانيان در مجموع مردمی سنتی هستند و اليق همين 

اما اين بيش از آن که تحليل سياسی باشد تحقير . حکومت واليت فقيه
 در راه پيمايی ثالثًا. رفيت های آنانمردم اين کشور است و انکار ظ

( در تهران بنا به اعتراف قاليباف )  ژوئن ١۵( خرداد ٢۵اعتراضی 
 ٣بيش از ) شهردار تهران که به جناح اصول گرايان حکومتی تعلق دارد 

آيا عجيب نيست که همه آنها را متعلق به . ميليون نفر شرکت کرده بودند
ن ، ترديدی نيست که جوانان در طبقه متوسط بدانيم؟ گذشته از آ

بنا به بسياری از ارزيابی ها ، . اعتراضات کنونی نقش بسيار مهمی دارند
 در صد ٣۵که حدود (  ساله ٣٠ تا ١۵ در صد جوانان بين ٧٠حدود 

آيا می شود بيکاران را . بيکار هستند) جمعيت کشور را تشکيل می دهند 
 کنونی يک جنبش ضد  جنبشرابعًاهم جزو طبقه متوسط بدانيم؟ 

. ديکتاتوری است و در شرايط سرکوب بسيار خشن پيش می رود
فراموش نکنيم کسانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت می کنند ، می 
دانند که به پيک نيک نمی روند ، بلکه احتمال دارد دستگير بشوند ، زير 

سيع با وجود اين ، اگر موج و. شکنجه قرار بگيرند يا حتی کشته شوند
تظاهر کنندگان مخالف رژيم علی رغم همه پيش گيری های نيروهای 
سرکوب ، سرهر فرصتی در بسياری از شهرهای کشور به ميدان می آيند 

 خامسًا. ، اين نشان دهنده ظرفيت انفجاری عظيم نارضايی مردم است
برای روشن شدن مسأله فرض کنيم که پايه اجتماعی مخالفان نه طبقه 

در باره خواست ها وشعارهای . ه فئودال ها و اشراف هستندمتوسط ، بلک
اين جنبش چه می گوئيم؟ آيا مخالفت با يک سلطنت مطلقۀ تاريک انديش 
ناحق است؟ از دوره جوانی ام به ياد دارم وقتی در گرماگرم مخالفت 
دانشجويان و جوانان امريکا با جنگ ويتنام ، ريچارد نيکسون با کمک 

يه های کارگری ، يک تظاهرات کارگری به حمايت از بوروکراسی اتحاد
مردم امريکا " اکثريت خاموش"جنگ راه انداخت و آنها را نمايندگان 

ناميديم " سوسيال امپرياليستی"قلمداد کرد ، همه ما آنها را اتحاديه های 
هيچ جنبشی را صرفًا با ترکيب . و من هنوز هم فکر می کنم حق با ما بود

  .يد مورد ارزيابی قرار دادطبقاتی آن نبا
واکنش جناح راست رژيم عليه مخالفان دائمًا خشن تر می  - سؤال چهارم

که بايد با آنها " دشمنان خدا"يعنی " ( محارب"شود ، تا جايی که آنها را 
شما اين را نشانه قدرت رژيم می . می نامند) جنگيد و به قتل شان رساند

  دانيد يا نشانه ضعف آن؟
 مسلمًا واکنش خامنه ای و طرفداران او نشان   : شالگونیمحمد رضا

آنها چنان ترسيده اند که حتی بسياری از مقدس . دهنده ضعف آنهاست
مثًال وقتی در روز عاشورا . ترين مقدسات خودشان را هم زير پا گذاشته اند

به کشتار مردم بی دفاع در خيابان های تهران و بعضی شهرهای بزرگ 
شان دادند که به خاطر حفظ خود در قدرت حاضرند به هر دست زدند ، ن

در واقع هم زمانی بحران در درون حکومتی ها با ادامه . کاری دست بزنند
خوِد . اعتراضات توده ای مردم ، آنها  را به شدت وحشت زده کرده است

" محارب. "به حد کافی رسوا کننده است" محارب"همين توسل به مفهوم 
اما در ايران اکثريت .  خدا و پيغمبر او در حال جنگ استيعنی کسی که با

قاطع مردم با خدا و پيغمبر مخالفتی ندارند ؛ مخالفت آنها با حکومت علی 
با او نيز مردم دست به اسلحه نبرده اند  و حتی در مخالفت. خامنه ای است

، بلکه به شيوه مسالمت آميز راه پيمايی کرده اند که طبق قانون اساسی 
ود همين رژيم حق مسلم آنهاست و حکومت حق جلوگيری از آن را خ

 حکومت اوًالمی نامند ، " محارب"وقتی آنها مردم معترض را . ندارد
خودشان را متصل به خدا قلمداد می کنند که از لحاظ سياسی به شدت 
خطرناک و رسوا کننده و از لحاظ اصول مذهب شيعه نوعی کفر گويی 

. ر حتی طبق قوانين مصوب خود رژيم هم نادرست است اين کاثانيًا. است

کسی است که به صورت " محارب"زيرا طبق قانون مجازات اسالمی ، 
اما به کار گرفتن اين مفهوم جز . مسلحانه برای کشتار مردم قيام کرده باشد

. تدارک برای کشتار گسترده مخالفان و ترساندن مردم هدف ديگری ندارد
ن است که اين نه تنها مردم را مرعوب نمی کند ، بلکه و حاال تقريبًا روش

  .ممکن است پل های پشت سر دستگاه واليت فقيه را هم بسوزاند
 آينده رژيم را چگونه می بينيد؟ تا کی اين رژيم می تواند دوام - سؤال پنجم

حزب کمونيست "بياورد؟ در باره نظر بعضی جريان های چپ ، مانند 
ژيم واليت فقيه را خيلی نزديک می بينند ، که سرنگونی ر" کارگری

  نظرتان چيست؟
 ترديدی نيست که رژيم به شدت ضربه خورده و حتی – پاسخ سؤال پنجم

در ميان اليه های کامًال مذهبی بی اعتبار شده است و بعد از اين عمدتًا به 
اين چيزی است که بخش قابل . زور سرکوب می تواند خود را حفظ کند

 .يان های کامًال راسِت حکومت را هم شديدًا نگران کرده استتوجهی از جر
 اما الاقل من از آنهايی نيستم که قادر به پيش بينی   :محمد رضا شالگونی

و به تجربه می دانم که پيش گويی در باره . جزئيات حوادث آينده باشم
حوادث سياسی و انقالبی معموًال از حد گمان زنی فراتر نمی رود و غالب 

  .ين نوع پيشگويی ها هم ارزش تحليلی زيادی ندارندا
اگر اين سرنگونی مثًال در يک تا سه سال آينده اتفاق بيفتد ،  -م سؤال شش

 - چه نتيجه ای می تواند داشته باشد؟ چه نوع رژيم و نظام اقتصادی 
  اجتماعی را پيش بينی می کنيد؟

 ضد ديکتاتوری همان طور که گفتم ، اين يک جنبش  :محمد رضا شالگونی
است ، و مانند هر جنبشِ  اين چنينی رنگين کمانی از نيروهای مختلف در 
آن شرکت دارند که ميان آنها در حال حاضر نفوذ اصالح طلبان حکومتی از 

اما همراه با گسترش و ژرفش جنبش مردم نفوذ آنها . همه سنگين تر است
نکار ناپذيری با واليت زيرا آنها خويشاوندی ايدئولوژيک ا. کاهش می يابد

فقيه دارند و سقوط رژيم خواه نا خواه ، آنها را به حاشيه ميدان سياست 
در واقع مصرف سياسی آنها تا جايی است که رژيم . خواهد راند
وضع آنها به لحاظی به وضع کمونيست های ناراضی در حزب . پابرجاست

تقِد رژيم های  دولت های بلوک شوروی سابق شباهت دارد که هر چند من–
مزبور بودند ، ولی با سقوط آنها به سرعت از صحنه اصلی سياست بيرون 

به تجربه می دانيم که هر جنبش ضد ديکتاتوری ضرورتًا به . رانده شدند
آينده به تأثير درهم تنيده عوامل متعددی بستگی . دموکراسی نمی انجامد

قبل : يار مهمی دارنددارد که از ميان آنها به نظر من ، سه عامل نقش بس
 ، آگاهی و سازمان يافتگی خوِد مردم ايران و به ويژه نسل جوان از همه

در . امروز کشور است که نقش تعيين کننده ای در پيشبرد اين جنبش دارند
نسل جوان کشور ، . اين مورد دالئل زيادی برای خوش بينی وجود دارد
ختگی آشکارا بيشتری امروز در مقايسه با سی سال پيش از آگاهی و پ

اگر جريان هايی در .  ، چگونگی سرنگونی رژيم استدوم. برخوردار است
درون رژيم جان سختی نشان بدهند و دست به کشتار وسيع مردم و 
ماجراجويی های خطرناک ديگر بزنند ، می توانند بعضی چيزها را تغيير 

مخالفان بدهند و در مجموع وزن نيروهای ضد دموکراتيک را در ميان 
.  ، نقش قدرت های خارجی و مخصوصًا امريکاست سوم.رژيم تقويت کنند

به نظر من ، با توجه جايگاه ژئواستراتژيک بی همتای ايران در اوروآسيا 
، امريکا و متحدان آن از شکل گيری دموکراسی در ايران استقبال نخواهند 

کومت مطيع در کرد و هر چه در توان دارند ، انجام خواهند داد تا يک ح
اين حرف من ممکن است برای بعضی ها عجيب به نظر . ايران سرکار بيايد

بيايد ، ولی کافی است اين سؤال را از خودمان بکنيم که آيا امريکا مثًال می 
تواند يک حکومت دموکراتيک را به جای سلطنت مطلقه خاندان سعودی 

در ايران هر وضعيتی اما . تحمل کند؟ از نظر من ، جواب قطعًا منفی است
که پيش بيايد ، در صورت سقوط جمهوری اسالمی ، چند چيز قطعی 

الاقل بر روی ثانيًا .  ادغام دين و دولت ديگر تحمل نخواهد شداوًال:است
 امتيازات ثالثًا. کاغذ پذيرفته خواهد شد که زنان چيزی از مردان کم ندارند

 سال گذشته به ٣٠يعه در ويژه سياسی ، اقتصادی و حقوقی که روحانيت ش
زيرا با سقوط هر رژيم . چنگ آورده ، از دست شان گرفته خواهد شد

ديکتاتوری معموًال فنر فشرده شده ای رها می شود و آونگ سياسی و 
  .اجتماعی را به نقطه مقابل می راند

مطبوعات بورژوايی مخالفان را عمدتًا ترکيبی از سلطنت  - سؤال هفتم
نفوذ سازمان های ديگری مانند . ها تصوير می کنندطلبان و ليبرال 

را چگونه ) از هر جريانی که باشند( و البته چپ " سازمان مجاهدين خلق"
  می بينيد؟ 

اينها بيشتر گمان زنی هايی است که گرايشات   :محمد رضا شالگونی
هنوز نمی توان ارزيابی درستی از .مطبوعات مزبور را منعکس می کند

اما به نظر من ، چند نکته . ای مختلف سياسی به دست آوردنفوذ جريان ه
 بازگشت سلطنت – اوًال: را می توان با اطمينان از همين حاال بيان کرد
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درست است که جنايات جمهوری اسالمی . طلبان به قدرت بسيار بعيد است
از جهاتی جنايات ديکتاتوری شاه را از خاطره ها برده يا کم رنگ تر کرده 

ولی ذهنيت اکثريت قاطع ايرانيان اکنون بسيار پخته تر و روشن تر است ، 
حاال مردم از . از آن است که گرايشی توده ای به طرف سلطنت آسان باشد

بنابراين سلطنت و يا هر . هر مقام مادام العمر و موروثی فرار می کنند
حکومت مادام العمر و موروثی ، هر قدر هم بزک کرده باشد ، برای نسل 

 مجاهدين خلق با همکاری نزديک شان –  ثانيًا.امروز غير قابل هضم است
با رژيم صدام ، آن هم در بدترين دوره های جنگ ايران و عراق و نيز با 
به راه انداختن کيش شخصيت پر سر وصدای شان ، خود را بسيار بی 

 دوازده سال گذشته نيز نقش –اعتبار کرده اند ، و در حوادث سياسی ده 
عالوه بر همه اينها ، اگر جمهوری اسالمی سقوط . شم گيری نداشته اندچ

بکند ، دليلی ندارد مردم به نيرويی روی بياورند که در هر حال يک 
به . سازمان مذهبی است و هرگز هم مدافع جدايی دين و دولت نبوده است

 .نظر  من هضم مجاهدين نيز برای نسل جوان ايران بسيار دشوار است
 نفوذ ايدئولوژيک ليبرال ها در ميان مخالفان رژيم چشم گيرتر از – ثالثًا

در کشورهای . ديگران است ، اما معلوم نيست اين وضع ادامه يابد
ديکتاتور زده در مراحل اوليه بحران انقالبی ، فعاليت و تحرک ليبرال ها 

 توده ایمعموًال چشم گيرتر می گردد ، ولی در مراحل بعدی با وارد شدن 
زحمتکشان و محرومان به ميدان اقدام مستقل سياسی ، وضع تغيير می 

در ايران امروز نابرابری های طبقاتی ، جنسی و قومی چنان گسترده . کند
است که هر نوع پيشروی در مسير دموکراتيک بدون چربش نيروهای چپ 

البته چپ در ايران نيز مانند بسياری از مناطق جهان . غير قابل تصور است
مشکالت زيادی دارد ، اما به نظر من ، جنبش انقالبی و مخصوصًا به 
ميدان آمدن کارگران و محرومان می تواند در زمانی کوتاه کاری بکند که 

  . در شرايط عادی سال ها طول می کشد
 اگر رژيم بتواند برای دوره ای غير قابل پيش بينی پابرجا - سؤال هشتم

 بيايد؟ نتيجه آن برای بورژوازی و نيز بماند ، چه وضعی ممکن است پيش
توده های زحمتکش چه خواهد بود؟ آيا اين ضرورتًا به سرخوردگی 

  نخواهد انجاميد؟) از جمله طبقه کارگر ( نيروهای مخالف کنونی 
 جمهوری اسالمی ، مخصوصًا در پنج سال گذشته   :محمد رضا شالگونی

 سرکوب بيش از پيش خشن چنان خود را بی اعتبار کرده که فقط از طريق
ولی فقيه در هفت ماه گذشته بسياری . تر می تواند از اين مخمصه در برود

از پل های پشت سرش را سوزانده و ناگزير است برای حفظ خودش به قلع 
تصادفی . و قمع بيشتری حتی در ميان جريان های درونی رژيم دست بزند

نارضايی از . ست می گيردنيست که سپاه پاسداران کنترل همه امور را د
خامنه ای حتی در ميان روحانيان سنتی نيز به سطحی بسيار بی سابقه 

در واقع ، اينها برای خالص شدن از زير فشار روحانيان . رسيده است
از شيعه گری پناه ) آپوکاليپتيک (سنتی دارند به يک روايت يوم محشری 

 برای ظهور امام زمان احمدی نژاد و مربيان او دارند خود را. می برند
آماده می کنند و خامنه ای با ميدان دادن به اينها می کوشد خود را از هر 

درست در شرايطی که واليت فقيه . نوع فشار روحانيان سنتی خالص کند
برای مردم ايران غير قابل تحمل شده ، اينها در مسير ايدئولوژيک افراطی 

 سرکوب خشن تر و کشتارهای آنها تنها با. تری دارند حرکت می کنند
اما ماندن آنها بر قدرت ، نه تنها برای . بيشتر می توانند خود را حفظ کنند

کارگران و زحمتکشان ، بلکه برای بورژوازی نيز مصيبت بار خواهد بود 
، زيرا با توجه به طرح های ماجراجويانه اينها و نيز با توجه به طرح 

نطقه دارند ، چشم انداز اقتصادی کشور هايی که امريکا و متحدان آن در م
نيز فاجعه بار خواهد بود و حتی ممکن است موجوديت ايران به خطر 

زيرا ما يک کشور چند مليتی هستيم و سرکوب خشن تر می تواند هم . بيفتد
  . گرايی ميان مليت های ما را به هم بريزد

  هد کرد؟اگر چنين وضعی پيش بيايد ، سازمان شما چه خوا - سؤال نهم
نگرانی بزرگ ما اين است که اگر جنبش سياسی   :محمد رضا شالگونی

کنونی با شتاب کافی از طريق جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان 
بنابراين تالش ما اين است که هر . تکميل نشود ، بعد از مدتی از نفس بيفتد

کامًال چه در توان داريم ، ضمن دفاع روشن از اين جنبش ضد ديکتاتوری 
برحق ، فعاالن کارگری و چپ را متوجه اهميت گسترش جنبش مطالباتی و 

حقيقت اين است که . همگرايی آن با مبارزات سياسی کنونی سازيم
براندازی رژيم کار توده های وسيع مردم است و دامنه جنبش بايد هر چه 

م مبارزات توده عظيم کارگران و زحمتکشان الز. زود تر گسترده تر بشود
ولی حتی اعتصابات و . نيست حتمًا شکل سياسی تند به خود بگيرد

اعتراضات اقتصادی و صنفی نيز می توانند اوًال به سازمان يابی و ارتقاء 
آگاهی سياسی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان کمک کنند و ثانيًا نيروهای 
سرکوب رژيم را پراکنده تر کنند و فشار بر تظاهرات سياسی را کاهش 

  .بدهند

" دموکراتيک"به نظرتان ، مواضع حمايتی حکومت های  - سؤال دهم
امپرياليستی ، از اوباما گرفته تا خانم ِمرکل ، از مخالفان رژيم ، آيا 
خوشايند اين جنبش هست يا نه و در گسترش نفوذ آن در ميان اليه های 

     ديگر جامعه ايران مؤثر است يا نه؟
ی نيست که مخالفت قدرت های امپرياليستی با ترديد  :محمد رضا شالگونی

جمهوری اسالمی ، انعکاس اخبار مبارزات مردم ايران را در رسانه های 
بين المللی تسهيل می کند و به همدلی بين المللی با مردم ايران کمک می 

اما نگرانی بخش بزرگی از اپوزيسيون اين است که محاصره اقتصادی  . کند
 مختلف می تواند بهانه به دست رژيم بدهد که با دست ايران به بهانه های

تجربه فاجعه بار عراق در برانگيختن . بازتری جنبش را سرکوب کند
بدبينی مردم ايران و طبعًا بخش بزرگی از اپوزيسيون ، نسبت به مداخالت 

مردم از همدلی و . قدرت های خارجی نقش بسيار تعيين کننده داشته است
ی استقبال می کنند ، ولی از احتمال مداخالت قدرت های همراهی بين الملل

    ٢٠١٠   ژانويه١٦. خارجی وحشت دارند
 linke(جهت مالحظه مصاحبه به زبان های انگليسی و آلمانی 

zeitung(به آدرس های ذيل مراجعه نمائيد .     
http://www.labournetaustria.at/ (english page) 

http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=8004&Itemid=1  

............................................. 
 خسروشاهی،

  فعال سرشناس و مبارز کارگری از ميان ما رفت

  
يداهللا خسروشاهی، فعال سرشناس و مبارز خستگی ناپذير جنبش کارگری 

 در بيمارستانی در لندن ٢٠١٠ فوريه ٤ايران بامداد روز پنجشنبه 
به دنبال عارضه مغزی ، ٢٠١٠روز دوشنبه دوم فوريه يداهللا . درگذشت

متاسفانه تالش پزشکان برای نجات جان اين . ل شدبه بيمارستان منتق
  . مبارزه کارگری به جائی نرسيد

يداهللا خسرو شاهی از رهبران با نفوذ جنبش کارگری ايران در دوران ستم 
ی مردم نقش موثری در اعتصابات تشاهی بود و در جريان قيام ضدسطلن

يک وی بعد از پيروزی قيام در صفوف سازمان چر. داشتشرکت نفت 
و  دستگير ۶١در سال .  به مبارزات خود ادامه داد ايرانهای فدائی خلق

بعد از آزادی از زندان در سال .  را در زندان گذراندچند سالی
يک   در تبعيد نيزوی.  به ترک ايران و  زندگی در تبعيد شدناگزير١٣۶۵

پيگيرانه به فعاليت های خود لحظه از مبارزه طبقاتی دست برنداشت و  
  . ادامه دادر رابطه با جنبش کارگری ايران د

 نفت به عنوان نماينده  شرکب از طرف کارگران١٣۴٩يداهللا در سال 
 با تالش کارگران، ١٣۵١در سال . کارگران پااليشگاه تهران انتخاب شد

سنديکای کارگران پااليشگاه تهران سازماندهی شد که وی دبير اين 
 اعتصاب موفق يک هفته ای که  پس از يک١٣۵٣در سال . سنديکا شد

بخشی از خواسته های کوتاه مدت کارگران متحقق شد، وی توسط ساواک 
و " ايجاد اغتشاش در صنعت نفت"دستگير و پس از محاکمه به جرم 

 ١٣۵٧در سال  وی.  سال زندان محکوم شد١٠به " چاپ کتابهای ضاله"
 . همراه با ساير زندانيان سياسی آزاد شد

مراه بخشی از فعالين کارگری نفت، ابتدا کميته مخفی اعتصابات يداهللا به ه
را سازماندهی کرد که اين کميته در تداوم فعاليت خود به سنديکای 

پس از آن . مشترک کارکنان صنايع نفت و گاز و پتروشيمی مبدل شد
شوراهای کارگری در محيط نفت و گاز و پتروشيمی شکل گرفت که با 

ه يکديگر، شورای سراسری کارکنان صنايع نفت پيوستن اين شوراها ب
سازماندهی شد که وی يکی از نمايندگان منتخب کارگران در اين ارگان 

 به دستور احمد توکلی وزير کار و غرضی وزير ١٣۶١در سال . بود
نفت، شوراهای نفت منحل اعالم شد و وی به همراه تمامی فعالين شوراها 

  . دستگير و به زندان افکنده شد
جنبش کارگری و انقالبی ايران يار مبارز و خستگی ناپذيری را از دست 

  !يادش گرامی، راه مبارزه طبقاتی اش پررهرو باد          . داد
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران 

 ١٣٨٨ بهمن ١۵ برابر با ٢٠١٠فوريه   ٤ 
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  ترکيه) Tekel(پيروزی چشم گير کارگران تکل 

  پريسا آزاديان
کارگران رزمنده دخانيات ترکيه در اعتراض به تصميم دولت جهت 
بستن کارخانه های تکل، دست به اقدامات اعتراضی گسترده ای در 

 اين مبارزات که از اواسط ماه دسامبر آغاز  .شهرآنکارا زده اند
 کارگر کارخانجات تکل از ١٢•••شده، نشانگر همبستگی عظيم 
شتغال و مقابله با کاهش دستمزد سراسر ترکيه در دفاع از حق ا

  . است
اقدام دولت برای بستن کارخانه های دخانيات در سراسر ترکيه در 

که پيش از اين در انحصار دولت (راستای خصوصی سازی تکل 
 به معادل   انگليس-و فروش آن به شرکت دخانيات آمريکا) بود
ر نتيجه  د . ميليارد پوند با واکنش گسترده کارگران روبرو شد١٫١

 عاملی که  . کارگر کار خود را از دست ميد هند١٢•••اين اقدام 
باعث شعله ور شدن خشم کارگران شد، آگاهی از نقشه دولت برای 
اخراج کارگران و استخدام مجدد آنها بر اساس قردادهای موقت 

 دولت بدين وسيله قصد دارد از پرداخت  .دربخش دولتی است
  .ی کندغرامت به کارگران خوددار

کارگران در دفاع از حقوق خود از اشکال مختلف مبارزاتی از جمله  
اعتصاب غذا، تحصن و تظاهرات و همچنين اشغال دفتر مرکزی 

، که وابسته " ِتک گيدا ايش"اتحاديه . حزب حاکم استفاده کرده اند
است و کارگران تکل را نمايندگی ميکند، " تورک ايش"به اتحاديه 

گران در مقابل دفاتر مرکزی حزب حاکم، حزب از تظاهرات کار
، و از درگيری شديد پليس و ضرب و شتم )AKP(عدالت و توسعه 

  سبعانه کارگران توسط پليس خبر داد که منجر به مجروح شدن
پليس تالش کرد تا تجمع کارگران در  . تعداد زيادی از کارگران شد

هم بزند و آنها  را با پرتاب گاز اشک آور و فلفل بر AKP  مقابل
 کارگر در  ٨•••  هم اکنون   .را به پارکی در نزديکی محل براند

تن ١٢متحصن شده اند و حدود " تورک ايش"دفاتر مرکزی اتحاديه 
 نصب شده AKPاز آنها در چادرهايی که در پارک نزديک به دفتر 

  .در سرمای شديد و طاقت فرسا در اعتصاب غذا به سر ميبرند
ن کارگران به دليل خودداری از خوردن غذا و نوشيدن تعدادی از اي

آب در وضعيت جسمی بدی بسر ميبرند و هم اکنون به بيمارستان 
پوشش خبری اعتراضات اخير در رسانه های    .منتقل شده اند

 اين حادثه  .ترکيه به مباحث تندی در پارلمان ترکيه منجر شده است
 اليه های فقير و سنتی ترکيه به اعتبار حزب حاکم که با اتکا به رای

  .به قدرت رسيده ، لطمه جدی وارد کرده است
اما واکنش نخست وزير ترکيه، طيب اردوان، به اعتراضات اخير در 

کارگران را به شدت   او نه تنها اقدامات اعتراضی  .خور توجه است
تحت تاثيرگروههای  محکوم ميکند بلکه کارگران را متهم ميکند که 

 او به کارگران هشدار داد که بدنبال  .لت قرار گرفته اندمخالف دو
شغلی ديگر باشند و همچنين اعالم کرد که کارگران اخراجی پشيزی 

  . از دولت دريافت نخواهند کرد
اما بدنبال تهديد اتحاديه کارگری تورک ايش به اعتصاب عمومی ، 

ر به اردوان نه تنها وادا. دولت اردوان مجبور شد عقب نشينی کند
مالقات با نمايندگان کارگران تکل و رهبران اتحاديه تورک ايش در 
روز پنجشنبه گذشته در آنکارا شد، بلکه درهراس از تعمق بحران و 

 اقتصاد و کار خود دستور داد تا روز  اعتصاب عمومی به وزرای
مذاکرات بين  . دوشنبه آينده راه حل هايی برای حل بحران ارائه کنند

 دولت در مالقاتهايی که مابين دو طرف صورت خواهد اتحاديه و
 گای رايدردبير اول کنفدراسيون بين  .گرفت، ادامه خواهد داشت

با دقت  ITCU اعالم کرد که ) ITCU(المللی اتحاديه های کارگری 
 او همچنين اضافه کرد که  .مباحث اين مذاکرات را دنبال خواهد کرد
از مبارزات برحق کارگران جنبش جهانی اتحاديه های کارگری 

ترکيه عليه اخراج های دسته جمعی حمايت ميکند و هيچگونه اعمال 
 جبهه متحد کارگری متشکل  .خشونتی را عليه کارگران برنمی تابد

شامل چهار اتحاديه ترکی (از اتحاد شش کنفدراسيون ملی کارگری 
م کرد اعال) کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری وابسته به 

که در صورت عدم رسيدگی به درخواست کارگران، دور جديدی از 
  .اعتصابات را سازمان خواهند داد

نه تنها يک دست آورد بزرگ برای ) Tekel(پيروزی کارگران تکل 
   . آنها بلکه برای طبقه کارگر ترکيه است

 …………………………………  

  فساد دولتی
  فقر مردم را افزايش خواهد داد

 یزينت ميرهاشم
هدفمند کردن « دی، مجلس رژيم، به طرحهای تکميلی ١٥روز سه شنبه 

موضوع مورد مشاجره مجلس و دولت که . رای مثبت داد» يارانه ها
سرانجام به سود دولت احمدی نژاد به پايان رسيد، تکليف بهره برداری 

 هزار ١٠٠ سال به حداقل ٥از منابع حاصل از حذف يارانه ها که طی 
در اليحه ای که دولت پاسدار احمدی . ان خواهد رسيدف بودميليارد توم

نژاد به مجلس داده بود اختيار کامل استفاده از اين منبع در دست دولت 
مجلس در ابتدا . قرار داشت و در ستون درآمدهای بودجه مازاد نمی شد

اما پس از آن که شورای نگهبان اليحه را به . اين موضوع را نپذيرفت
سازمان «اند، گماشتگان حکومت در مجلس با تصويب مجلس بازگرد

که سازمانی دولتی خواهد بود، به خواسته » هدفمند کردن يارانه ها
  . احمدی نژاد تسليم شدند

روند ارائه طرح احمدی نژاد که به قول خودش تمام هستی اش را بر سر 
ر آن گذاشته بود و نيز مشاجره های علنی بر سر آن و توافقهای پنهان ب

سر چگونگی تقسيم اين منبع مالی، بار ديگر بر راهبرد تک پايگی کردن 
بر اساس اين . سياست و اقتصاد به نفع سپاه پاسداران تاکيد گذاشت

منابع حاصل از حذف يارانه ها  مصوبه چگونگی بهره برداری و تقسيم 
با توجه به ساختار فعلی . در اخيتار دولت پاسداران قرار خواهد گرفت

ت و نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و وجود اقتصاد شبه دولتی، قدر
تشکيل اين سازمان دولتی برای ذخيره کردن اين ميزان درآمد، به فربه 
شدن بيشتر سپاه و وابستگان به واليت منجر خواهد شد و کارگران و 
مزدبگيران و دهکهای کم درامد جامعه بيشترين آسيب را متحمل می 

خ تورم و به دنبال آن افزايش سريع قيمتها، افزايش افزايش نر. شوند
نقدينگی، تعطيلی واحدهای توليدی به دليل عدم رقابت با قيمت کاالهای 
وارداتی، افزايش واردات، رشد بيکاری و ناامنی شغلی از آثار زيانبار 
هدفمند کردن يارانه هاست که همزمان به توزيع يارانه در ميان وابستگان 

  .ترش فساد و رشوه خواری هر چه بيشتر منجر می شودحکومتی و گس
موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع، در 
رابطه با برنامه ريزی اقتصادی دولت احمدی نژاد و ناتوانی آن می 

موجب قانون اجازه  ساله چهارم، دولت به در دوران برنامه پنج«:گويد
اما تنها . درآمدهای نفتی را به مصرف برساند ميليارد دالر از ٨٠داشته 

 ميليارد دالر هزينه کرده ٢۶۴ سال آن، از محل درآمدهای نفتی ۴در 
در «:اين نماينده مجلس اضافه می کند که) ٨٨ دی ٢٩دويجوله (» .است

.  درصد باشد٨برنامه چهارم قرار بود رشد اقتصادی و ميزان بيکاری ما 
 درصد ١٢ درصد و ميزان بيکاری ۵  /۶اما اکنون رشد اقتصادی 

  )همان جا(».است
يکی از دالئيل عدم . حذف يارانه ها منجر به باالرفتن نرخ تورم خواهد شد

، وعده تک رقمی کردن نرخ ٨٧افزايش دستمزد کارگران در پايان سال 
نرخ تورم نه تنها تک رقمی نشد بلکه با آغاز اجرايی کردن . تورم بود

. ، نرخ تورم رشد انفجاری خواهد داشت٨٩طرح فوق در سال 
 درصد پيش بينی ٣٠کارشناسان اقتصادی رزيم افزايش اين نرخ را تا 

کرده اند و چنين افزايشی منجر به فقر و فالکت هرچه بيشتر کارگران، 
  . مزدبگيران و کارمندان خواهد شد

 و در مقابل اعتراض حقوق کارگران را ماهها نمی پردازددر شرايطی که 
کارگران آنها را سرکوب و يا روانه زندان می کنند، در شرايطی که 

قرار دادهای موقت به کار مشغول کارگران را مجبور می کنند که تحت 
شوند و بدين جهت امنيت زندگی و کار را از کارگران سلب می کنند و 
باالخره وقتی کارگزان از حق ايجاد تشکل مستقل محروم هستند، دولت 

 بودجه بخشهای مربوط به سرکوب را افزايش می دهد  هر روزپاسداران 
و اين در حالی است که بنا به آمار دولتی فقر و فالکت در جامعه بيداد می 

  . کند
 ٤٧ترين اعالم مرکز آمار ايران،  به گزارش رسانه های دولتی مطابق تازه

 تومان ٣٠٠ هزار و ٤ميليون ايرانی به طور سرانه روزانه کمتر از 
اين رقم نتيجه تازه ترين اظهارات رييس مرکز آمار ايران . درآمد دارند

درآمد خانواده شش نفری در خوشه يک، کمتر از «:است که گفته است
 هزار ٤٧٣خانوار شش نفره ای که درآمدش بين .  هزار تومان است٤٧٣

  در خوشه .  هزار تومان است در خوشه دو قرار می گيرد٧٨٨تومان تا 
 ميليون و ١٧در خوشه دوم هم .  ميليون نفر قرار دارند٣٠د نخست حدو

 :                                بقيه در صفحه ».ششصد هزار نفر قرار دارند
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 ! آ قای مهاجرانی
 !چشم هايتان را خوب باز کنيد 

  يوسف لنگرودی
 متعلق به اصالح –” جرس” آقای مهاجرانی در مصا حبه ای با سايت 

جنبش سبز در ” اتاق فکر”ن معرفی خود به عنوان عضوی از ضم-طلبان
خارج از کشور، به پاره ای از سئواالت پاسخ گفته که نه می شود به همه 
آنهادراينجا پرداخت ونه می توان از شنيدن چنين پاسخ هائی از سوی 

زمانی در قلعه قرون وسطائی رژيم واليت فقيه دررأس يکی  کسی که در
ش عقايد يعنی وزارت ارشاد قرار داشته و در دوره های از نهادهای تفتي

مختلف حيات اين رژيم، يکی از پاسد اران ، مد يران، وزرا و کادرهای 
متأسفانه به نظر می . اصلی آن به حساب می آمده، چندان شگفت زده شد

رسد افرادی چون او کارشان از آن گذشته که بتوان آنان را متقاعد ساخت 
, د و از رفتارهای فاجعه باری که در گذ شته مرتکب شده اندتا به خود آين

آنهادر . درس گرفته و در راه منافع مردم، کشوروآزادی گام بردارند
بهترين حالت شا يد تنها تحت فشار شديد جنبش های توده ای و بحران 

جناح های حکومتی و حفظ منافع خود شان است که ناخواسته  عميق ميان
اما اودرپاسخ به اين . رزات مردمی پرتاپ می شوندبه سوی مسير مبا

برخی به شما اشکال گرفته اند که دوباره نزاع دينی عرفی يا ”سئوال که
 ”…مذهبی و سکوالر يا دينداروالئيک، راه انداخته ايد

 :چنين پاسخ می دهد
اکثريت . اما مانمی توانيم نگاه به داخل و ملت ايران را فراموش کنيم“

ملت ايران دين باورهستند و روی سخن اصلی ما با آنان قوی و قاطع 
ما .  کسانی که گرايش غيردينی دارند، سخنگويان خود را دارند. است 

 سخنگويان چنان جمعی
 ”.نيستيم

واقعا جالب است، رژيم وال يت فقيه رأی مردم رادرانتخابات رياست 
ون جنبش جمهوری دزديده و حاالکسانی پيدامی شوند که قصد دارند مضم

ضد استبدادی مردم را به سرقت برده وآن را در مسير انحرافی قرار داده 
و جنبشی که علنا عليه نظام اسالمی بر پا خاسته و ديکتاتوری مذهبی را 

می خواهند رهبری اش را به دست گرفته وبه جنبش , به توپ بسته است
ه د ه راه طرف را ب”:يک ضرب المثل فارسی ميگويد!  دينی تبد يل کنند 

 .“ نمی دادند، سراغ خانه کدخدارا می گرفت
در واکنش به اين اظهارات آقای مهاجرانی بايد گفت که وی بعنوان يک 

بی ترد يد حق دارد به اتفاق همفکران خود هر اندازه که بخواهد ,فرد
درباره اعتقادات دينی خود تحقيق و تبليغ کندهمانطور که بی دينان و ضد 

ايرادی  تا اينجا هيچ.د آزادانه به انتشارعقايد خود بپردازنددينان حق دارن
اماهنگاميکه کسی بخواهد مردم و مبارزات آزاد ی خواهانه .وارد نيست

شانرا براساس عقايد د ينی و يا ضددينی ويا مذ هبی شان، د چار تفرقه و 
چند دستگی کند، اينجا ديگر نمی توان به سادگی از کنار آن گذ شت و بايد 
با اين تال ش های مخرب و ارتجاعی و ايدئولوژيکی به مقابله پردا خت 

گذشت آن زمانی که با سوء : محض اطالع آقای مهاجرانی بايد گفت .
استفاده از احساسات مذ هبی مردم، آنان را به جان يکديگرمی انداختند 
ويا برعليه نيروهای مخالف و مخصو صاآزادی خواهان به خيابان می 

آ قای .  وبا توسل به آن پايه ها ی استبدادراتحکيم می بخشيدندکشاندند
مردم در خيابانها، دانشگاه ها : چشم هايتان را خوب باز کنيد ! مهاجرانی

و پشت بامها شعار مرگ بر اصل واليت فقيه، مرگ بر ديکتاتوررا سر 
آنان ديگراز نظام جمهوری اسال می، مخصوصأاز نهادهای تفتيش .ميدهند
بی مردم ايران که در گذشته و دقيقادر مراسم ويژه مذه.  آن بيزارندعقايد

به گونه ای تفرقه انگيز مورد سوء استفاده روحانيت حاکم قرار می 
استبداد مذهبی , گرفتند، امروزه آنها هم درمقد س ترين اعياد مذهبی شان

همين مراسم .را نشانه می گيرند و نسبت به آن ابراز انزجار می کنند
تاسوعا وعاشورا، خود نمايش با شکوهی است عليه استبداد مذهبی که 

اين مردم که با دست خالی عليه . ر تاريخ کشورمان بی سابقه بوده استد
دارای مذاهب وعقايد , يک رژيم زخمی و درنده خو مبارزه می کنند

درميان آنان مسلمان، مسيحی، يهودی، بی دين، کمونيست . مختلف اند
سکوالروغيره وجوددارند که در حال حاضر فقط به يک چيز فکر ميکنند 

   برعليه رژيم تاريک انديش و سرکوبگراسال می وحصول به وآن مبارزه
حقوق وآزاديهای دمکراتيک برای همه شهروندان کشور 

  از اينرو به آنهايی که هنوزهم درباره مردم بی.صرفنظرازعقايدشان است
دين و بادين سخن به ميان می آورند، بايد گفت که بازارشان الاقل 

. ع شان خريدار جندانی نداردشده ومطا درکشوری مثل ايران کساد
تاآنجايی که به جنبش کمونيستی برمی گردد، اين جنبش د يگر به سادگی 

به دام بازيهای ايد ئولوژيک کشيده نخواهد شد و تا آن حد بالغ شده که 
مذهبی وغير مذهبی / بداند کی، کجاوچگونه باخرافات وعقايدارتجاعی

قواعد بازی رارژيم اسالمی گذشت آن زمانی که . مبارزه و مقابله کند
که می بايد در ميان ( وديگر مرتجعين تعيين می کردند و چپ کم تجربه را

مردم و سنگرها ی مبارزاتی شان حضورمی داشت و سازمان دهنده 
تحريک )مطالبات سياسی واقتصادی شان صرف نظرازعقايدشان می بود

ريک ميکردند تاازرسالت واقعی و فوری خود دوری جسته و درگي
نبردايدئولوژيک زودرس، بی حاصل و فرسايشی با مذهب و مذهبيون 

نه تنها ديگر به چنين جدل های بيهوده کشيده , چپ آگاه و مسئول. شود
نخواهد شد بلکه اجازه نخواهد داد مرتجعين، فريب کاران و بی خردان 
جهت به تباهی بردن مبارزات مردم و سرکوب وتحقيرشان، به چنين 

 ١٣٨٨ بهمن ٨                     .ذبوحانه ای توسل جويندروش های م

……………………………………   
  فقر مردم را افزايش خواهد داد  فساد دولتی : بقيه

بدين ترتيب درآمد روزانه «: دی می نويسد٢٨سايت خبر انالين در روز 
 تومان است و درآمد روزانه ٦٠٠ هزارو ٢ ميليون نفر کمتر از ٣٠حدود 
می .  تومان است٣٠٠ هزارو ٤ نفر ديگر روزانه کمتر از  ميليون١٧

 هزار ايرانی روزانه ٦٠٠ ميليون و ٤٧توان اين گونه نتيجه گرفت که 
 ميليون نفر ١٧در اين ميان .  تومان درآمد دارند ٣٠٠ هزارو ٤کمتر از 

بدين ترتيب با ...... تومان را دارند٦٠٠هزار و ٢حداکثر حق هزينه کرد 
 درصد در اثر اجرای ١٠می نه چندان شتابان و در حدود يک شوک تور

قانون هدفمند کردن يارانه ها، تمام شهری های عضو خوشه يک و دو به 
جمع فقرا خواهند پيوست و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران 

  ».در خوشه سوم را هم بی نصيب نخواهد گذاشت
دبگيران و عدم افزايش افزايش نابرابری و فقيرتر شدن کارگران و مز

چشم انداز  .حداقل حقوق از ديگر عوارض چنين طرحی خواهد بود
تاثيرات اين طرح روی جنبش کارگری، گسترده تر شدن اعتراضهای 

  ١٣٨٨اول بهمن   . کارگری و چالش کل جامعه با اين طرح خواهد بود

................................................. 
  کبيانيه مشتر

  دزدی و بازداشتآدم
  از سوی پاسداران جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی، رضا خندان يکی از اعضای هيئت دبيران کانون 
  بهمن ربود و دو روز پس از آن٩نويسندگان ايران را  در تاريخ شنبه 

  را از اعضای کانون نويسندگان يکی ديگر عليرضا ثقفی، بهمن١٢ در
  . کردبازداشت 

افزون بر عضويت در هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران، رضا خندان 
 جلدی ١٨همراه علی اشرف درويشان مشغول گردآوری فرهنگ 

قفی نيز به اتهام شرکت ثبود و عليرضا » های مردم ايرانفرهنگ افسانه«
دادگاه جمهوری اسالمی رفته، ولی در مراسم اول ماه مه امسال به بی

  .دحکمی برايش صادر نشده بو
 در تبعيد، درباره حفظ جان و  و انجمن قلم ايرانکانون نويسندگان ايران

قفی به شدت نگران است و اين اقدام را ثو عليرضا  سالمت رضا خندان
ها و آدم ربائی جمهوری اسالمی و قتل نشانه ديگری از بازداشت

  . کندنويسندگانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پويند ارزيابی می
يت اين است که رژيم جمهوری اسالمی در کنار افزايش فشار سياسی واقع

دفاع که با بر جامعه، به سرکوب آشکار تظاهرات، شليک به مردم بی
-  حبسصدورآيند، اعدام دستگيرشدگان اخير، دست خالی به خيابانی می

های سنگين، اقدام به دستگيری بدون دليل و بهانۀ زندانيان سياسی 
  . های مذهبی و بار ديگر ربودن نويسندگان اقدام کرده استپيشين و اقليت

 بهمن، مردم را از زبان در ٢٢کوشد در آستانۀ جمهوری اسالمی می
کابوس حضور مردم در خيابان و . دهان داشتن و سخن گفتن بازدارد

ها انداخته سر به جان آنداد و نبود آزادی، رژيم را آشفتهاعتراض به بی
ربائی و ارعاب، زدن به سرکوب و توطئه و آدم تا با دستو واداشته است

دار حيات اجتماعی وجود ضدآزادی و پوسيده خود را به عنوان سکان
شستن از خواست اما آزادی انديشه و بيان و دست مردم ايران جا بزند؛

   .برحق يک زندگی انسانی ناممکن است
لم ايران در تبعيد، هم گويند و کانون نويسندگان و انجمن قمردم سخن می

ها بلند صدا با هموندان خود در ايران صدای خود را در برابر اين نابکاری
  .رسانندکنند و اعتراض مردم ايران را به گوش مردم جهان میمی

  ٢٠١٠ دوم فوريه.     در تبعيد و انجمن قلم ايرانکانون نويسندگان ايران
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  اعدام ها اعدام ها 
  بهمن٢٢و پيام آن در آستانه 

پيام اين اعدام و آن احکام اعدام صادره اين است که نظام ديگر *
می خواهند با اعدام ها ابهت حکومت را "....جای هيچ مدارا ندارد"

به رخ مردم بکشند و بگويند که محکم سرجايشان ايستاده اند و 
کودتاچيان نه تنها . اما اين تصوير دروغين است. تکان نخورده اند
  ... ه حال و روزشان خراب استک, تکان خورده اند

انتشار خبر اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی : روشنگری
جز خشم و نفرت بی ,  نفر ديگر به اعدام١١و محکوميت , زمانی

می . پايان از رژيم جنايتکار اسالمی واکنشی نمی تواند برانگيزد
و گويند اعدام در جمهوری اسالمی تازگی ندارد و اين رژيم بنا 

اما , اعدام تازگی ندارد, راست می گويند. موجوديتش بر اعدام است
هر اعدام با دردی عميق . تازگی نداشتن به معنای درد نداشتن نيست

همراه است؛ دردی که تا مغز استخوان انسان را می سوزاند؛ دردی 
 . که نمی توان نهفت و فريادش نکرد

 بهمن ٢٢در آستانه رژيم حاال در تله افتاده است و : می گويند
صدای فريادهای مرگ بر ديکتاتور مردم را دارد تالفی می کند؛ تا 

اين : می گويند. مردم بترسند و جرات نکنند پا به خيابان بگذارند
اعدام پيام دارد و اين پيام را به صراحت می شود از زبان احمدی 

همايش ائمه جماعات "مقدم فرمانده نيروی انتظامی شنيد که در 
آنچه مطرح است حفظ نظام است که هيچ جاى : "گفت" فجر آفرين
 ." مدارا ندارد

پيام اين اعدام و آن احکام اعدام صادره اين است : راست می گويند
پيامشان به مردم معترض و ". جای هيچ مدارا ندارد"که نظام ديگر 

 بهمن به خيابان بياييد و اعتراض ٢٢عاصی اين است که اگر در 
 . دارتان می زنيم, ستگير بشويدکنيد و د

خامنه ای با خيره سری و تفرعن جلوی ملت ايستاده است و می 
! يا اسرايتان را قتل عام می کنم, گويد يا زانو بزنيد و تسليم بشويد

او وقتی در آمل دوباره به ستايش از راهپيمايی فرمايشی و 
ا  دی پرداخت که شعار اصلی شرکت کنندگانش بيعت ب٩حکومتی 
در واقع درخواست تسليم بی قيد و شرط همه گانی در , رهبری بود

برابر ديکتاتوری را مورد تاکيد قرار داد؛ تاکيدی که تنها پشتوانه 
 .. اش طناب دار است

.. ولی ديکتاتورها عقل ندارند و ناگزيری سقوط شان را نمی فهمند
 اگر اين همه جنايت و آدمکشی که
ز جنبش نوين ضد استبدادی مردم در همين ماههای پس از آغا

ايران صورت دادند و اگر اعدام های پی در پی در سراسر ايران که 
بازدارنده مردم بود و می توانست مردم را خانه , به آن دست زدند

چرا اکنون اين ماشين قتل و کشتار را دوباره به کار , نشين کند
 انداخته اند؟ 

انتقال پيکرهای , ان و پسراناگر تجاوز جنسی در زندان ها به دختر
دفن پيکرهای جان باختگان در , جانباختگان به سردخانه های ميوه

, گورهای بی نشان که خبرهای آن در سراسر کشور انتشار يافت
نتوانست جوانان ايران را از آمدن به خيابان بازدارد؛ چرا فکر می 

هيچ جای  "کنند که با اعدام می توانند مردم را بترسانند؟ می گويند
و عمل شان هم همين را نشان می دهد؛ ولی چرا می " مدارا ندارند

پندارند که مردمی که بغض سی ساله شان ترکيده است و از اين 
همه جنايت و توحش و اين روزگار سياهی که با فقر و بيکاری و 

 " جای مدارا دارند؟", بی آينده گی به آن محکوم شده اند
و بعد " خس و خاشاک" توانند مردم را چرا فکر می کنند که می

" خناس"و حاال از زبان وزير کشور احمدی نژاد " بزعاله"بز و "
از پل پرت , به جوانان شان تجاوز کنند, بنامند" قطره ناچيز"و 

به دارشان بکشند؛ در , با خودرو از روی شان رد بشوند, شان کنند
پير و ,  کبيربه صغير و, دادگاههای فرمايشی حکم محارب بدهند

اما مردم همه اين , مادر سالخورده و نوه نوجوان رحم نکنند, جوان
 کنند؟ " مدارا"ها را تحمل کنند و دم برنياورند و 

اعدام ها نشانه به لرزه درافتادن رژيم است؛ نشانه وحشت است؛ 
وحشتی که خواب و آرام از آنان ربوده است و گمان می برند با 

 زمين ريختن خون های پاک جوانانی ديگر خونخواری بيشتر و بر
 . می توانند از اين وحشت رهايی يابند

می خواهند با اعدام ها ابهت حکومت يکپارچه جنايت خود را به رخ 
مردم بکشند و بگويند که محکم سرجايشان ايستاده اند و تکان 

کودتاچيان نه تنها تکان . اما اين تصوير دروغين است. نخورده اند
آنها شاهدند که چگونه . که حال و روزشان خراب است, اندخورده 

روند وانهادن دستگاه جنايتکار واليی و هسته آدمکشان و سرداران 
آينده نگرهايشان که بوی الرحمن . خونخوارش به راه افتاده است

نظام خامنه ای به مشامشان خورده کشتی در حال غرق را ترک می 
 سفرا و کاردارهايشان يکی يکی ,کنند و به خارج پناه می آورند

نيروهای سرکوبش اينجا و آنجا در برابر , را رها می کنند" نظام"
خودشان هم از درون تا , دستور تيراندازی به مردم تمرد می کنند

مغز استخوان چاک خورده اند و به چينی چهل تکه ای تبديل شده 
 عظيمی از بخش. اند که به سختی می توانند تعادل خود را حفظ کنند

ضربات جنبش . آنها را وانهاده اند, ياران قديم و همراهان سی ساله
اعتراضی مردم به ديکتاتوری ادامه دارد و صدای آن هم رساتر و 

اعدام جوانان . قدرتش فزاينده تر و تاثيراتش دامنه دارتر می شود
مردم و اسرای جنبش اعتراضی نمی تواند اين حقايق را از چشم 

احکام قرون وسطايی و بربرمنشانه محاربه نمی . ن کندمردم پنها
تواند واقعيت پوسيدگی و انزوای کودتاچيان را از ديد تيزبين مردم 

هيچ , اگر مردم اراده کنند و با قاطعيت به ميدان بيايند. مخفی دارد
و هيچ خشونت و ارعابی قادر نيست اراده آنان را درهم , سرنيزه ای

رگ های هار و وحشی درگاهش که به مردم خامنه ای و گ. بشنکند
ديريازود در برابر اراده مردم ايران به زانو , دندان نشان می دهند

درخواهند آمد و با خفت و خواری رهسپار زباله دان تاريخ خواهند 
ديکتاتوری همه جا سرنوشتی جز نابودی ندارد و سيد علی . شد

 قاعده مستثنی خامنه ای و دستگاه آدمکشی دولتی اش هم ازاين
  ١٣٨٨ بهمن ٨                              .نيست

…………………………………… 
  درصد،١٠سهم زنان از مالکيت 

  درصد۴٠از امور خيريه 
های سازمان بهزيستی   درصد از مشارکت۴٠بيش از : شهرزادنيوز

 ١٠کشور را زنان بر عهده دارند و اين در حالی است که تنها حدود 
 .های کشور در اختيار آن هاست ت دارايیدرصد از مالکي

ابوالحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستی کشور، اين مطلب را در 
نخستين همايش تجليل از زنان نيکوکار اعالم کرد و افزود که با 
توجه به حضور چشمگير زنان در امور بهزيستی، اين سازمان قصد 

 .را تشکيل دهد" جمعيت بانوان نيکوکار"دارد که 
 ۴۴ای معادل   اذعان کرد، سازمان بهزيستی با کسر بودجهوی

 درصد آن را قرار است سازمان ۵٠ميليارد تومان مواجه است که 
  .برنامه و بودجه تأمين کند

……………………………………  
 تومان  هزار٩٠٠خط فقرامسال 

عضو هيات مديره آانون هماهنگي شوراهاي : خبرگزاری هرانا
انرژي مورد نيازروزانه هرانسان : گفت اسالمي آار استان تهران

 تومان ٣۶۵٠ آالري است آه مبلغ ريالي آن براي هر روز ٢٣٠٠
به عبارت ديگر براي تامين : آيا افزود دهقان علي. شود مي

 ۵٠٠ هزار و ١۴ نفره روزانه بايد۴زندگي يك خانوار هاي هزينه
اي ه تامين هزينه: گفت به گزارش جهان نيوز، وي. آرد تومان هزينه

 هزار تومان ۴۴٠ نفره در يك ماه ۴زندگي يك خانوار آارگري 
 هزار ٢٠٠ترين رقم اجاره مسكن  پايين: آياگفت دهقان. هزينه دارد

 هزار ۶۴٠ هزار تومان مبلغي حدود ۴۴٠تومان است آه با رقم 
  .شود تومان مي

آاراستان  آانون هماهنگي شوراهاي اسالمي عضو هيات مديره
 هزار تومان است ٩٠٠جاري  خط فقردرسال: آرد خاطرنشان تهران

 : گفت وي. آنند آنند به مردم اعالم اگر مسووالن غيراز اين فكر مي
   هزار تومان محال است اما حاال آه دولت٩٠٠البته حداقل مزد 

را در  آندجايگاه آارگران ها را پيگيري مي بحث هدفمند آردن يارانه
تورم ناشي از اجراي اين طرح آند و اين طرح به صورت شفاف بيان

 .را در مزدآارگران لحاظ آند
آه سرنوشت سهام عدالت  ازدولتمردان استدعا داريم: اوگفت
  . آارگران تكرارنشود براي

…………………………………  
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  !هوارد زين، مورخ مردم اعماق در گذشت

  
 گفتار راديو راه کارگر

 ٢٠١٠ ژانويه ٢٩  جمعه
هوارد زين، مارکسيست، سوسياليست، مورخ ، فعال جنبش صلح و 

 ژانويه ٢٧ سالگی درروز چهارشنبه ٨٧برابری آمريکائی در سن 
هوارد زين در يک خانوده مهاجر يهودی در .چشم از جهان فروبست

در جنگ  . ه جهان گشود در شهر نيويورک ديده ب١٣٢٢سال 
جهانی دوم به عنوان خلبان بمب افکن در نيروی هوائی آمريکا 

پس از پايان جنگ با خواندن فجايعی که بمباران های . شرکت کرد
آمريکا در هيروشميا، ناکازاکی و ساير شهرهای ژاپن به بار آورده 

 . بود به فعال پی گير و مصمم ضدجنگ مبدل شد
يويورک شده و دکترای خود را از دانشگاه زين وارد دانشگاه ن

در اواخر دهه پنجاه به آتالنتا رفت و در مدرسه . کلمبيا اخذ کرد
به تدريس پرداخته و در همين دوره با " اسپلمان"زنان سياه پوست 

. همه توش و توان در جنبش حقوق مدنی آمريکا به فعاليت پرداخت
 او را به عنوان شرکت فعالش در جنبش حقوق مدنی موجب شد که

از آن پس او استاد . اخراج کنند" اسپلمان"يک فرد خطرناک از 
     .علوم سياسی دانشگاه بوستون شد

هوارد زين در دهه شصت به يکی از برجسته ترين فعالين جنبش 
منطق "او کتابی در مورد جنگ ويتنام به نام. ضد جنگ مبدل شد

 شرط قوای نوشت که در آن ضرورت خروج بی قيدو" خروج 
نوام چامسکی در اين . نظامی آمريکا از ويتنام را طرح کرده بود

 جنبش ضدجنگ بسيار قوی ١٩۶٧در آن ساليان :"مورد می گويد
بود اما راه حلهای ارائه شده بيشتر خصلت تسکين دهنده داشت 

  ... .مانند اين که بايد اين يا آن اقدامات وحشتنا ک رامتوقف کرد و 
لين کسی بود که با صدای بلند، در مالء عام و با پی هوارد زين او

گيری اعالم کرد که جنگ بايد متوقف شود، ما بايد از جنگ خارج 
شويم، هيچ قيدو شرطی برای پايان جنگ نبايد وجود داشته باشد، 
ما حق نداريم در آنجا در ويتنام باشيم، زيرا اين اقدامی تجاوزکارانه 

شگفت انگيز " ار او در آن دوره واقعاک. است، ما بايد خارج شويم
  ..."بود 

 اولين آمريکائی هائی بودند  "دانيل باريگان" هوارد زين همراه با 
" پهام وان دونگ"که به ويتنام شمالی سفر کرده و توانستند با 

نخست وزير ويتنام شمالی مالقات و مذاکره کرده و دو اسير 
آنها درراه بازگشت به . ندآمريکائی را همراه خود به آمريکا بياور

آمريکا تلگرافی به ليندون جانسون زده و خواهان مالقات با وی 
 برخالف ادعاهای   که-شده و اعالم کردند که در عمل نشان داده اند

  .  می توان با و يتنامی ها مذاکره کرد-دولت آمريکا
" تاريخ مردم ايالت متحده" شاهکار ديگر هوارد زين نوشتن کتاب 

اين اولين کتاب در .  ميليون رسيده است٢باشد که تيراژ آن به می 
آمريکا را نه از نقطه نظر نخبگان و  نوع خود است که تاريخ 

بلکه از منظر مردم اعماق به رشته تحرير در آورده  طبقات حاکم 
اين کتاب جنايت های امثال کريستف کلمب را به شکل مستند . است

 سازی های تاريخ نويسی رسمی را به قلم کشيده است، قهرمان 
افشاء کرده و تصويری اصيل و واقعی از سازندگان تاريخ ارائه می 

زنان، کارگران و مردمی که تاريخ را می سازند اما نام و نشانی .دهد
چامسکی در اين مورد . از آنها در کتابهای تاريخی ديده نمی شود

 می زند اين جمله ای از او که هميشه در دهنم زنگ:" می گويد
 که  "اقدامات کوچک اما بی شمار مردم بی نام و نشانی: " است

تاريخی که آن را نمی توان ... لحظات سترگ تاريخ را خلق می کنند 
او نه فقط ... بدون ديدن اين اقدامات کوچک اما بی شمار درک کرد

فصاحت تمام اين اقدامات را به قلم کشيده بلکه خود  با شيوائی و 
جنبش ضدجنگ، جنبش .... در آنها شرکت کرده است" خصانيز ش

اعتصابات ... حقوق مدنی، جنگ های آمريکای مرکزی دهه هشتاد
  ...." !در هر اقدام مهم برای صلح و عدالت او شرکت داشت.... 

و چند " آنتونی آرنو" با   شايان ذکر است که هوارد زين همراه 
را بر " مردم سخن می گويند" هنرمند ديگر فيلم تلويزيونی به نام 

  . مبنای همين کتاب تهيه کرده که خود روايتگر آن می باشد
هوارد زين بر آن بود که نقطه عزيمت هر دگرگونی حرکت و 

قدرت باالئی ها به تبعيت پائينی ها ....." سازمان يابی مردم است
وقتی مردم تبعيت را کنار بگذارند باالئی ها ديگر . وابسته است

وقتی کارگران اعتصاب کنند انحصارات قدرت .نخواهند داشتقدرت 
شان را از دست می دهند، هنگامی که مصرف کنندگان بايکوت کنند 
موسسات بزرگ کسب و کار ناچارند تسليم شوند، وقتی سربازان از 
جنگيدن سرباز بزنند، همان طوری که در ويتنام چنين شد، جنگ 

ايد گفت، آری ، مردم صاحب بدين ترتيب ب.... غير ممکن می شود
 سازمان يابند، اعترض کنند، جنبشی قوی  به شرطی که. قدرت اند

آن گاه قادر خواهند بود اوضاع را دگر گون ....به وجود آورند
  ."کنند
 ساير آثار هوارد زين آگاهی  و" تاريخ مردم اياالت متحده" کتاب

ری از نسلهائی از آمريکائيان را شکل داده است و مشوق بسيا
فعالين درپيوستن به جنبش صلح، آزادی و عدالت خواهی بوده 

اگر چه فقدان هوارد زين غيرقابل جبران است اما ميراث .است
 توسط او الهامبخش همه مبارزان راستين  گرانقدر به جای نهاده

  . راه آزادی و سوسيالسيم درساليان پيشارو خواهد بود

................................................. 
 دستگيری های تازه در ايران 

خبرهای رسيده از ايران حاکی از موج تازه بازداشت دانشجويان و فعاالن 
  سياسی در اين کشور است

گزارش ها از ايران از موج تازه بازداشت دانشجويان و فعاالن حقوق 
  .بشر خبر می دهد

خبر ) فوريه ٢( بهمن ١٣خبرنامه دانشجويی اميرکبير روز سه شنبه 
بازداشت محمدعلی رفيعی، عضو انجمن اسالمی دانشگاه حقوق و علوم 
سياسی دانشگاه تهران، حميد يحيوی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 

  .سياسی دانشگاه تهران و اسماعيل ايزدی خواه را منتشر کرد
همچنين خبرهايی از بازداشت وحيد عابدينی، عضو سابق انجمن اسالمی 

ستاد (اه تهران و عضو هيات موسس ستاد جوانان حامی خاتمی دانشگ
و برادرش نويد عابدينی در سايت های خبری نزديک به اصالح ) ٨٨

  .طلبان منتشر شده است
خبر ديگری هم حاکی ازدستگيری شاهين فضلی، فعال مدنی، منتقد سينما 
 و دانشجوی رشته مهندسی کامپيوتر دانشگاه علمی و کاربردی در شهر

  .تبريز بوده است
شاهين فضلی که برادر بايرام فضلی کارگردان سينماست، پيش از اين هم 

  .چند بار احضار و بازداشت شده بود
هم در خبرهای " مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران"خبرگزاری 

جداگانه ای از دستگيری نازنين فرزانجو، دانشجوی مترجمی زبان فرانسه 
در مهرشهر کرج و محمد علی اسالمپور، سردبير و از فعاالن حقوق بشر 

  .در کرمانشاه خبر داده است" نوای وقت"نشريه 
هم خبر دستگيری محمد مختاری، از فعالين سياسی " ادوار نيوز"

دانشگاه کاشان و از اعضای دفتر تحکيم وحدت در اين شهر را منتشر 
  .کرده است

  .داليل بازداشت اين افراد اعالم نشده است
  وفر الری پور بازداشت شدنيل

 ١( بهمن١٢نيلوفر الری پور، شاعر، ترانه سرا و خبرنگار روز دوشنبه 
  .به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و بازداشت شد) فوريه

يکی از همکاران خانم الری پور در گفت و گو با پارلمان نيوز،سايت 
 او هيچ گونه رسمی فراکسيون اقليت مجلس، ضمن تاييد اين خبر گفت که

فعاليت سياسی و حزبی نداشته و حتی مطالب وبالگ او هم درباره مسايل 
  .مذهبی بوده است

به گفته همکار او تنها فعاليت سياسی او مربوط به دوران انتخابات 
  .رياست جمهوری ايران و حمايت او از ميرحسين موسوی بوده است

……………………………………… 
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  ی مجدد جنوببحران عميق ساختاری و بيدار
  يونس پارسا بناب 

  درآمد 
( در پرتو بحران عميق ساختاری که گريبان نظام جهانی بويژه راس آن 

را گرفته است ، می توان گفت که از زمان پايان جنگ جهانی ) آمريکا 
دوم به اين سو اين دومين بار است که بعد امپرياليستی سرمايه داری به 

لشگران ضد نظام به چالش جدی طلبيده اين شدت از طرف قربانيان و چا
 هيئت حاکمه ١٩۴٧در سال " جنگ سرد " در آغاز دوره . شده است 

اعالم کرد که جهان به دو ) قدرت امپرياليستی متوفق زمان ( آمريکا 
و کشورهای پشت پرده " جهان آزاد : " حوزه مشخص تقسيم شده است 

ت عينی جهان سوم عمدتا در اين تقسيم بندی ، واقعي. آهنين کمونيستی 
" جهان آزاد " تعلق کشور و يا منطقه ايی به : مورد انکار قرار گرفت 

به کشوری اتالق گرديد که " آزاد " يک نوع امتياز محسوب شد و 
در اين گفتمان مسلط . قيموميت نظام جهانی سرمايه را پذيرفته باشد 
ماری که بر ستم و استث وجود کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره و

. آنها توسط نظام جهانی سرمايه اعمال می گرديد بکلی ناديده گرفته شد 
ژدانوف يکی از دولتمردان شوروی ،  ) ١٩۴٨در سال ( يک سال بعد 

يک نوع جانشين ( در گزارش معروف خود که منجر به ايجاد کمينفورم 
جهان  " –گرديد ، نيز جهان را به دو بخش ) انترناسيونال سوم 

در اين تقسيم .  تقسيم کرد –" جهان سرمايه داری " و " وسياليستی س
بندی جهان سوسياليستی شامل اتحاد جماهير شوروی ، کشورهای 

بلغارستان ، آلبانی ، رومانی ، چکسلواکی ، لهستان و ( اروپای شرقی 
و کشور مغولستان شد و )  آلمان شرقی –جمهوری دموکراتيک آلمان 

 شامل کشورهای واقعا موجود پيشرفته جهان اول جهان سرمايه داری
عمدتا کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره ( سرمايه داری و بقيه جهان 

" اين گزارش تضادهای درون . شد ) آسيا ، آفريقا و آمريکای التين 
را ناديده گرفته و الجرم به بروز و عروج جنبش " جهان سرمايه داری 

مثل ( يرامونی عليه کشورهای مرکز های آزاديبخش در کشورهای پ
  . بی توجه ماند  ) ١٩۵٣ – ١٩۵٠ايران سال های 

و پالتفرم نيز " دکترين " گزارش ژدانوف که در آن زمان به نام های 
اگر جهان سوسياليستی اصل : مشهور گشت ، يک هدف اساسی داشت 

ج سياست همزيستی مسالمت آميز با جهان سرمايه داری را تبليغ و تروي
کند در نتيجه موفق خواهد گشت که شدت تهاجم آمريکا و شرکای 

در عوض اگر . اروپائيش بر عليه جهان سوسياليستی را کاهش دهد 
جهان سرمايه داری پيشنهاد اصل همزيستی را بپذيرد ، کشور شوروی و 

که کشورهای ( متحدينش در کمينفورم از مداخله در امور مستعمرات 
) محسوب می داشتند " داخلی " ا امپرياليستی آنها ر

 ،١٩۴٧-١٩۵٠های رهايی بخش سالهای  جنبش. کرد خواهند اجتناب
 چين عمدتا بدون کمک شوروی و توسط ١٩۴٩و بويژه انقالب   منجمله

ولی پيروزی اين جنبش ها . خود مردمان آن کشورها به پيروزی رسيدند 
روها در امور و و مشخصا در چين ، منجر به تحوالتی در صف آرائی ني

کنفرانس " روابط بين المللی گشت که مسکو فقط در جريان برگزاری 
اين آگاهی .  به اهميت آن تحوالت پی برد ١٩۵۵در سال " باندونگ 

بدون ترديد شوروی را قادر ساخت که با حمايت جدی خود از کشورهای 
 رها ساخته "انزوا " در بند که در تالقی با امپرياليسم بودند ، خود را از 

در صحنه جهانی تبديل " ) ابر قدرت ( " و نتيجتا به يک بازيگر اصلی 
به نظر نگارنده اشتباه نخواهد بود که اگر به اين نکته اذعان کنيم . سازد 

" اولين  ) ١٩۵٠ – ١٩۶٠" ( جنگ سرد " که در اين دهه دوره 
بروز و اوجگيری جنبش های رهائيبخش ملی ، " ( بيداری جنوب 

تکان شديدی به نظام ) ارگری و سوسياليستی در کشورهای جهان سوم ک
درس گيری و اعتالی دانش از اين . جهانی و برنامه هايش وارد ساخت 

" به ما می آموزد که امروز کم و کيف بروز و رشد احتمالی " بيداری " 
منجمله ظهور و عروج مرکزهای نوين را بهتر " بيداری مجدد جنوب 

  . بشناسيم 
  محدوديت های تاريخی

 به بحث ١٩۴٨ – ١٩۵٢گزارش مبسوط ژدانوف با اينکه در سال های 
گذاشته شد ولی بدون ممانعتی از طرف احزاب کمونيست اروپا ، آمريکا 

با اينکه اين گزارش تقريبا . و آمريکای التين مورد تائيد قرار گرفت 
يانه ، روبرو بالفاصله با مقاومت احزاب کمونيست آسيا منجمله خاورم

گرديد ولی اين مقاومت در اول برای مدتی از انظار عمومی پنهان ماند و 
گزارش " وحدت اردوگاه سوسياليستی " اين احزاب به پيروی از اصل 

ژدانوف را تائيد کردند ولی بتدريج اين مقاومت در پرتو رشد مبارزات 
در پائيز آنها برای کسب استقالل بويژه بعد از پيروزی انقالب چين 

تا آنجا که نگارنده اطالع دارد تا کنون .  ، نمايان و آشکار گشت ١٩۴٩
کسی بطور جامع تاريخچه شکل گيری اولين بيداری کشورهای جنوب را 

که با رشد و گسترش ابتکارات استقالل طلبانه رهائيبخش در برگزاری ( 
جنبش های "  و سپس در تشکيل ١٩۵۵در " کنفرانس باندونگ " 
تدوين نکرده )  تجلی يافت ١٩۶٠در اوايل دهه " رهای غير متعهد کشو

و فعل و انفعاالت " اولين بيداری " اما جزئيات مربوط به وقايع . است 
چين ، ( منبعث از آنها در آرشيوهای بعضی از احزاب کمونيست 

موجودند .... ) هندوستان ، اندونزی ، مصر ، سوريه ، ايران ، فليپين و
و بررسی اين آرشيوها نشان می دهند که تعداد زيادی از مطالعه . 

بطور مثال چوئن الی از حزب ( کمونيست های عضو اين احزاب 
کمونيست چين ، خالد بکتاش از حزب کمونيست سوريه ، ايرج 
اسکندری از حزب توده ايران و بعضی از اعضای رهبری حزب 

و تفحص های در به بحث ها .... ) کمونيست فليپين ، عراق ، مصر و
خور تامل در داخل احزاب خود مبنی بر حمايت بيدريغ کمونيست ها از 

بيداری جنوب ( " جنبش های آزاديبخش ملی در کشورهای جهان سوم 
وحدت اردوگاه " ولی نتيجه اين بحث ها بخاطر حفظ .  زدند دامن") 

 و ١٩۶٢تا سال های " دفاع از مهد سوسياليسم " و " سوسياليسم 
درسی که از اين امر می توان .  به بيرون از آن احزاب درز نکرد ١٩۶٣

سال های ( آموخت و تا حد زيادی قابل تامل است اين است که آن زمان 
وقتی که احزاب کمونيست در آسيا ، آفريقا ، اروپا و  ) ١٩۵۴ – ١٩۴٧

( " آمريکا از جنبش های رهائيبخش خلق های کشورهای پيرامونی 
" حمايت نمی کردند ضرورتا به علل مواضع " ) بيداری جنوب 
آنها به حزب " وابستگی " و يا " رفورميستی " ، " اوپورتونيستی 

محدوديت های " کمونيست شوروی نبود ، بلکه منبعث از بعد و ويژگی 
به هر رو . و تحليل های سياسی آنها از اوضاع بوده است " تاريخی 

در آن روزگار می " يداری جنوب ب" بررسی برخی از جنبه های واقعه 
تواند به ما کمک کند که مارکسيست ها از فرصت بزرگی که امروز بروز 
بحران عميق ساختاری سرمايه جهانی دوباره در اختيار آنها گذاشته 

بيداری مجدد " حداکثر استفاده را کرده و خود را برای کمک رسانی به 
های جنوب بوقوع می جنوب و مبارزات منبعث از آن که در کشور" 

  . پيوندد ، آماده سازند 
  ويژگی ها و درس های اولين بيداری جنوب 

بررسی ، پژوهش و نگارش وقايع تاريخ بايد به نوعی تعبيه گردند که 
را آگاه ) روشنفکران متعهد ( توده های مردم و روشنفکران طرفدار آنها 

 به جنبش غير سازند که روايت پديده باندونگ و سپس کشورهای متعلق
آسيا ، آفريقا و " ( کشورهای سه قاره " متعهدها و متعاقبا همبستگی 

ناسيوناليست ها " و يا ( صرفا توسط رهبران ملی گرا ) آمريکای التين 
دکتر محمد مصدق ، جواهر لعل نهرو ، احمد . تنظيم نگرديدند " ) 

و ...  وسوکارنو ، عبدالناصر و سپس قوام نکرومه ، پاتريس لومومبا
" بدون ترديد نقش بزرگی در جنبش اولين ... بعدها حوان بوش و

کشورهای ( عليه استعمار و امپرياليسم کشورهای شمال " بيداری جنوب 
ولی آن عاملی که اين بيداری را . ايفاء کردند ) مرکز متوفق جهان اول 

به يک نيروی مادی که نظام جهانی را به چالش جدی در کشورهای 
 جهان سوم آن زمان طلبيد عبارت بود از نقد راديکالی که آن مختلف

زمان چپ عام و در راس آن احزاب کمونيست چين ، اندونزی ، فليپين ، 
 تعبيه و تنظيم کرده و در بين  ...سوريه ، عراق و ايران ، مصر و

روشنفکران و بخش نسبتا قابل توجهی از توده های مردم به يک گفتمان 
سترش توسعه عدالت اجتماعی و پروسه صنعتی سازی موثر در جهت گ

جمع بنديها و نتيجه گيری مشترکی که . در آن کشورها مبدل ساختند 
بحث های طوالنی دور اين گفتمان بوجود آوردند به طور خالصه اين بود 

در سطح جهانی ، همبستگی ) امپرياليسم ( که مبارزه عليه نظام جهانی 
منجمله احزاب کمونيست ، ( سی و اجتماعی و اتحاد بين نيروهای سيا

را ضروری ) سوسياليست ، ملی گرا و ديگر تشکل های برابری طلب 
و ) جهان سوم ( ساخته و پيروزی آنها در کشورهای بويژه پيرامونی 

با چشم اندازهای ( احتمال رشد و گسترش انديشه های مترقی 
 ولی نتايج اين .را در جهان معاصر مقدور می سازد ) سوسياليستی 

بحث ها نتوانست به يک سئوال بسيار مهم پاسخی يک پارچه ، منسجم و 
" هدايت " کدام نيرو اين مبارزات ضد امپرياليستی را : متحد ارائه دهد 

" ملی " خواهد کرد ؟ بخشی از بورژوازی که آن زمان " رهبری " و يا 
ز طبقات فرودست و يا جبهه متحدی ا  خوانده می شد؟" ملی گرا " و يا 

تحت رهبری کمونيست ها ؟ پاسخ ها به اين سئوال اساسی دائما در حال 
حداقل تا شش . همراه بودند " آشفتگی " تغيير و تحول و گاها نيز با 

سال بعد از پايان جنگ جهانی دوم ، پاسخ احزاب کمونيست متحدا بر 
موله اساس جمعبندی که حزب کمونيست شوروی تهيه کرده بود ، فور
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هم در اروپا و هم در کشورهای ( بورژوازی در اکناف جهان : شده بود 
) مستعمره و نيمه مستعمره آسيا ، آفريقا ، آمريکای التين و اقيانوسيه 

و " پرچم ملی را به زباله دان تاريخ انداخته است " به قول استالين 
انند با کمونيست ها الجرم تنها نيروها در اين کشورها هستند که می تو

تعبيه و تنظيم جبهه متحدی از طبقات فرودست آن کشورها را از استثمار 
اسناد و مدارک تاريخی نشان می . و ستم نظم امپرياليستی رها سازند 

به اين جمعبندی و  ) ١٩۴٣( دهد که مائوتسه دون نيز سال ها پيش 
تشار نتيجه گيری درباره بورژوازی رسيده بود ولی نظرگاه او تا سال ان

در ( به زبان های اروپائی " دموکراسی نوين " ترجمه کتاب معروفش 
در اين کتاب مائو تسه . در معرض عموم قرار نگرفته بود  ) ١٩۵٢سال 

دون بر آن است که برای اکثريت خلقهای جهان راه طوالنی به 
سوسياليسم فقط از طريق انقالب دموکراتيک ، ملی ضد فئودالی و ضد 

به .  که توسط کمونيست ها رهبری گردد ، مهيا خواهد گشت امپرياليستی
کالمی ديگر پيشروی های سوسياليستی در کشورهای امپرياليستی مرکز 
به وقوع نخواهند پيوست مگر اينکه خلقهای کشورهای در بند پيرامونی 
طی مبارزات خود ضربه های سنگينی را بر پيکر امپرياليسم وارد سازند 

.  صحت اين جمعبندی را تائيد کرد ١٩۴٩ چين در سال پيروزی انقالب. 
تايلند ، ( بعد از آن احزاب کمونيست کشورهای آسيای جنوب شرقی 

مبارزات رهائيبخش خود را که ) الئوس ، کامبوج ، مااليا ، بويژه فليپين 
 ١٩۶۴چندی بعد در سال . بودند ، آغاز کردند " مدل ويتنامی " ملهم از 

متعددی را بايد در " ويتنام های "  نيز اعالم کرد که ، ارنستو چگوارا
اکثر . کشورهای پيرامونی عليه امپرياليسم تدارک ديده و پياده ساخت 

پيشنهادات و ابتکارات توسط کشورهای مستقل و ضد امپرياليست آسيا و 
آوانگارد جنبش های رهائی  ) ١٩۵۵ – ١٩٧٣( آفريقا که در آن دوره 
وسط کمونيست های اين کشورها تعبيه و تنظيم گشته بخش ملی بودند ، ت

اين پيشنهادات مناسب و ابتکارات متنوع که عموما دقيق و . بودند 
مناسب با اوضاع آن کشورها بودند ، در برنامه ها و مصوبات کنفرانس 

ها بطور نمايان و مستقيم " جنبش غير متعهد " باندونگ و کنگره های 
" لی اين پيشنهادات و مصوبات که تجلی تم اص. منعکس گشته بودند

بودند ، اصل کنترل روی پروسه انباشت " بيداری کشورهای جنوب 
توسط دولت های پوپوليستی ، دموکراتيک و ضد امپرياليست کشورهای 
جهان سوم آن زمان را تاکيد کرده و آن اصل را ضرورتی بی قيد و شرط 

. رامونی ترسيم می کردند برای رشد و توسعه کشورهای توسعه نيافته پي
در اين راستا کمونيست ها و ديگر نيروهای طرفدار حاکميت ملی بر آن 

زمانی می توانند کنترل " بيداری جنوب " بودند که کشورهای آوانگارد 
بر پروسه انباشت را در آن کشورها کسب کنند که با گسترش انديشه 

در گستره عدالت خود و تسريع ابتکارات مترقی " غير متعهد " های 
اجتماعی موفق گردند که يکی بعد از ديگری خود را از يوغ مدار نظامی 

به کالمی ديگر ، گسست و انقطاع . جهان سرمايه داری رها سازند 
زمانی ميسر می گردد که کشورهای سه قاره سياست خارجی و تجارت 

 از  "تعديل طبقاتی ( " بين المللی خود را در خدمت سياست داخلی خود 
البته بايد خاطر نشان ساخت . قرار دهند ) طريق رعايت عدالت اجتماعی 

" و يا " جلو جبهه " که اين پيشنهادات توسط تمامی کشورهای 
جهان سوم بمورد اجرا گذاشته نشد و در آن کشورهائی هم " آوانگارد 

که بمورد اجرا گذاشته شد با يورش آمريکا که در آن زمان ميرفت بدون 
در ضمن .  در راس نظام جهانی سرمايه قرار گيرد ، روبرو گشتند رقيب

مبارزات انقالبی به رهبری احزاب  ) ١٩۵۵ – ١٩۶٠( در آن سال ها 
برمه ) مالزی کنونی ( کمونيست کشورهای آسيای جنوب شرقی در مااليا 

. با شکست روبرو گشتند ) البته به جزء ويتنام ( ، تايلند و فليپين 
 شکست ها ، جنبش های رهائيبخش ملی در کشورهای آسيا عليرغم اين

 به موفقيت هائی دست يافتند که بموازات کشور ١٩۶٠و آفريقا در دهه 
و جنبش های وسيع " ) بلوک شرق " شوروی و کشورهای ( شوراها 

کارگری در اروپای آتالنتيک به سه چالشگر بزرگ عليه نظام تبديل 
 دگرگونی ها و فعل و ١٩۶٠متالطم در دهه پر از تحرک و . گشتند 

و ژان (  به اوج خود رسيد ١٩۶٨انفعاالت انقالبی که در سال تاريخی 
 گودار آن وقايع را به نحو زيبا و خاطره انگيزی در شاهکار  لوک

 مجسم و ترسيم ساخته  - چينی –" الشينواز " سينمائی خود تحت نام 
شورهای پيرامونی عمدتا ک( کمونيست های کشورهای جنوب ) است 

مبلغين و . با اتخاذ دو گرايش به دو بخش تقسيم گشتند ) آسيا و آفريقا 
هواداران اين دو گرايش نزديک به سه دهه درگير تالقی های دردناک و 

 ادامه ١٩٩١گشتند که تا پايان دوره جنگ سرد در " فاجعه باری " گاها 
د بر آن شد که بر اساس جمع بنديهای خو" خط يک " گرايش . يافت 

حمايت از دولت ها و نيروهای آوانگارد که ضد امپرياليسم هستند 
نقد " بايد همراه با " حمايت " اينان تاکيد کردند که اين . ضروری است 

احزاب کمونيست مصر ، عراق ، سوريه ، . به پيش برده شود " جدی 
کو و در اين دوره مس. از پيروان معروف اين خط بودند .... ايران و

راه رشد غير سرمايه " حزب کمونيست شوروی نيز با تبليغ و ترويج تز 
ساختند که از رهبران ) و يا مجبور ( اکثر اين احزاب را قانع " داری 

.... ) احمد سوکارنو ، جمال عبدالناصر و( معروف کنفرانس باندونگ 
ست ها اين دفاع بی قيد و شرط کموني. تقريبا بدون قيد و شرط دفاع کنند 

به مرحله و جائی رسيد که بعضی از احزاب " بورژوازی ملی " از 
به نفع ادغام و وحدت با حزب ) مثل حزب کمونيست مصر ( کمونيستی 

البته در همين دوره . پوپوليستی حاکم در کشورشان اعالم انحالل کردند 
، کمونيست های ديگر نيز بودند که از اصول مطروحه در تز مائوتسه 

. طرح شده بود ، پيروی کردند " دموکراسی نوين " ه در کتاب دون ک
همانطور که ذکرش رفت اين تز بر آن بود که تنها با ايجاد جبهه متحدی 

مستقل از بورژوازی بزرگ می توان يک مبارزه " طبقات خلقی " از 
اختالف و تالقی . موفقی را عليه امپرياليسم تدارک ديده و پياده ساخت 

 به بعد ظاهر ١٩۵۶کمونيست چين و شوروی که از سال بين احزاب 
 علنی گشت ، ١٩۶١ و ١٩۶٠گشته ولی بطور رسمی در سال های 

نشان داد که گرايش دوم بين کمونيست های آسيا و آفريقا از موقعيت 
بالقوه ( بهر رو ، جنبه ها وخصلت های پتانسيل . متوفقی برخوردار بود 

های آوانگارد بتدريج در سال های جنبش باندونگ به رهبری کشور) 
 با افول و ريزش روبرو گشته و محدوديت های ١٩۶٧ – ١٩٧٣

در کارزار عليه بعد امپرياليستی سرمايه را " بورژوازی ملی " تاريخی 
تضعيف جنبش های رهائيبخش ملی همراه با اخته . به نمايش گذاشت 

و شدن جنبش های کارگری کشورهای اروپای غربی از يک سو 
فروپاشی و تجزيه شوروی و بلوک شرق از سوی ديگر شرايط را آماده 

دست به تهاجم عظيمی زده و " آمريکا " ساخت که راس نظام جهانی 
را در ) و حتی مستعمره سازی مجدد ( پروژه های کمپرادور سازی 

-  ٢٠١٠" ( جنگ سرد " کشورهای جنوب در سال های بعد از پايان 
  . پياده سازد  ) ١٩٩١

  بروز و رشد بيداری مجدد جنوب
عليرغم سرنوشتی که کشورهای دربند جنوب با آن در دوره بروز و 
گسترش نئوليبراليسم و نئومحافظه کاری سرمايه جهانی روبرو گشت و 
جنبش های متعلق به عهد باندونگ از خاطره تاريخی زدوده گشت ، 

 خود را به کشورهای معينی از جنوب در دهه اخير قادر گشته اند که
در صحنه " نيروهای نو ظهور " و " در حال عروج " عنوان کشورهای 

و " عروج " اما سئوال اصلی اين است که اين . بين المللی مطرح سازند 
در چه جهتی حرکت می کنند ؟ آيا عروج اين " ظهور نوين ها " 

بازارهای نوظهور دارای درهای باز بسوی سرمايه های اوليگوپولی 
 به نظام امپرياليستی سه سره است ؟ يا اين کشورهای نوظهور متعلق

که ( قادرند که يک تجديد نظر اصيلی را در مقررات حاکم بر جهانی شدن 
توسط اوليگوپولی های بويژه متعلق به راس نظام ، بر جهانيان اعمال می 

بوجود آورده و قدرت بالمنازع اوليگوپولی های مالی نظام را ) گردد 
هند ؟ آيا اين کشورها قادر خواهند گشت که دوباره مثل عهد کوتاه کاهش د

باندونگ با گذاشتن سياست خارجی خود در خدمت سياست داخلی خود ، 
پروسه انباشت را در خدمت توسعه ملی کشورهای خود قرار دهند ؟ 

سياست های قدرت های حاکم در کشورهای " محتوی اجتماعی " مسئله 
و فرصت هائی که پاسخ به اين ) جنوب ( رامونی پي" در حال عروج " 

سئواالت در اختيار چالشگران ضد نظام قرار می دهند حائز اهميت هستند 
پرسشی که پاسخ و بحث و تفحص درباره آن غير قابل اجتناب است ، . 

چگونه " بعد از بحران ساختاری کنونی " اينست که جهان ما در دوره 
د باشد ؟ بحران عميق ساختاری کنونی خواهد بود و چگونه می توان

. سرمايه داری تجلی اين امر است که نظام به چالش طلبيده شده است 
 رسانه ای تر و ٢٠٠٨حتی پيش از اينکه اين بحران با سقوط مالی سال 

برمالتر گردد ، مردم جهان چه در کشورهای مرکز و چه در کشورهای 
که فروپاشی و ( و نااميدی پيرامونی سال ها بود که از باتالق ياس 

شکست سه چالشگر بزرگ عهد باندونگ آنها را در آن غوطه ور ساخته 
. بيرون آمده و دوباره نظام جهانی را به چالش طلبيده بودند ) بود 

( کشورهای آمريکای التين که عليرغم تالش کوبا در کنفرانس اوالس 
زش های بيداری بطور قابل توجهی در امواج و خي) همبستگی سه قاره 

جنوب در عهد باندونگ غيبت داشتند ، در حال حاضر در به چالش 
طلبيدن نظام جهانی از کليه کشورهای پيرامونی آسيا و آفريقا به جلو زده 

به کالمی ديگر علت ريشه ای بحران عميق ساختاری نظام صرفا . اند 
بی  بحران انرژی ، بحران مالی ، بحران –خورده بحران های جاری 

بلکه اين بحران منبعث از چالشی هست که .  نيست –... اعتباری و
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کارگران و ديگر زحمتکشان کشورهای جهان در سال های اخيز نظام 
  . جهانی را با آن روبرو ساخته اند 

  جمع بندی ها
 بحران عميق و ساختاری کنونی بيش از هر زمانی در صد سال – ١

ای کار و زحمت از يک سو و گذشته تضادها و تالقی ها بين نيروه
از سوی ديگر را  ) ٨هيئت حاکمه کشورهای جی ( حاميان نظام جهانی 
) ١٩۵۵ – ١٩٧۵(اگر در دهه های عهد باندونگ . افزايش داده است 

مردم جهان بويژه در کشورهای در بند پيرامونی عمدتا بعد امپرياليستی 
ولت های سرمايه داری را به چالش های جدی طلبيده و سران د

امپرياليستی کشورهای مسلط مرکز را بی اعتبار و نامحبوب می ساختند 
در فاز کنونی بطور فزاينده اعتبار و پرستيژ خود سرمايه داری را نيز به 

 کشور متنوع در اکناف ٢٧اخيرا يک آمار گيری در . زير سئوال برده اند 
 مختلف مردم جهان بخوبی نشان می دهد که در صد قابل توجهی از اقشار

بيش از هر زمانی در گذشته سرمايه داری را به عنوان يک نظام قبول 
 هزار نفری که در اين آمارگيری شرکت ٢٩٠٠٠ در صد از ٢٣. ندارند 

داشتند معتقدند که نظام سرمايه داری بايد تغيير يابد در فرانسه در صد 
تنها نيستند فرانسوی ها در اين مورد .  در صد می رسد ۴٣اين افراد به 

اين آمارگيری که توسط بخش جهانی شبکه بی بی سی انجام شده است . 
 در صد برزيلی ها هم ٣۵ در صد مکزيکی ها و ٣٨، نشان می دهد که 

مردم لهستان . مثل فرانسوی ها معتقد به تغيير نظام سرمايه داری هستند 
داری  سال پيش سقوط ديوار برلين و بازگشت سرمايه ٢٠که نزديک به 

 در صد آنها معتقد به تغيير ٢٠را جشن گرفته بودند ، امروز نزديک به 
 در صد بر آن هستند که سرمايه داری در ۴۵نظام سرمايه و بيشتر از 

فقط . قرار گيرد " اصالحات " و " مقررات دولتی " کشور آنان بايد تحت 
شرکت )  در صد ٢١ در صد و پاکستان ٢۵  آمريکا( در دو کشور 

. ندگان رای دادند که سرمايه داری در شکل فعلی اش هنوز کارآئی دارد کن
 ازدياد بيکاری و بی خانمانی ، افزايش در –در پرتو بحران های کنونی 

 تعجبی ندارد که در اين –.... صد کودکان خيابانی ، بحران کمبود غذا و 
 در صد ۵۴ در صد روس ها و ۶١ در صد چک ها ، ۶٣آمارگيری 

نی ها از فروپاشی و تجزيه شوروی و بلوک شرق اظهار تاسف و اوکراي
  . پشيمانی کردند 

 بهر رو مردم جهان بيش از هر زمانی در گذشته هم بعد امپرياليستی – ٢
نظام جهانی و هم نفس وجود خود نظام سرمايه را هم در کشورهای در 

. اند بند پيرامونی و هم در کشورهای مسلط مرکز به چالش جدی طلبيده 
ولی . البته نبايد به جنبه های جديد و مهم شرايط کنونی بی توجهی کرد 

در بحبوحه آغاز به چالش طلبيدن  ( ١٩۵٠همان سئواالتی که در دهه 
مطرح می گشتند امروز نيز پرسيده می شوند که پاسخ به ) نظام جهانی 

" الّ چه آنهائی که در ح( آيا کشورهای جنوب . آنها حائز اهميت هستند 
) به عنوان بازارهای نوظهور هستند و چه آنهائی که نيستند " عروج 

قادر خواهند گشت که دست به ابتکارات استراتژيکی مستقل بزنند ؟ آيا در 
خواهند توانست " ) طبقات خلقی ( " اين بزنگاه ، نيروهای کار و زحمت 

" های  ملت –خود را بر اين دولت " دگرديس آفرين " که خواسته های 
عدالت ( اعمال سازند که در مسير درست توسعه جدی " در حال بيداری 

به پيش روند ؟ آيا امکان دارد که اين بار پلهای قابل اعتماد ) اجتماعی 
بين مبارزات ضد امپرياليستی طبقات خلقی کشورهای دربند جنوب و 
 توسعه آگاهی های سوسياليستی در کشورهای مسلط شمال تعبيه و ساخته
شوند ؟ بی ترديد مناسبتی ندارد که جواب های سريع به اين پرسش های 

) که فقط رشد اوضاع و مبارزات جوابگو خواهند بود ( مشکل و مهم 
اما به اهميت بحث ها ، تفحص ها و تبادل نظرات در بين .  شوند  داده

چالشگران و روشنفکران راديکال درباره اين مسائل و پيشنهادات منبعث 
  .نها نبايد کم بها داده شود از آ
 جمعبندی ها و نتيجه گيری تعداد زيادی از تشکل های کمونيستی – ٣

دوره رشد و " ( عهد باندونگ " درباره اين مسائل در سال های 
می توانند منابع موثری در ) اوجگيری اولين بيداری کشورهای جنوب 
رجسته آن يکی از تجارب ب. پيشبرد بحث های کنونی محسوب گردند 

روزگاران که امروز می تواند منبع تجربه اندوزی و درس گيری برای 
چالشگران کنونی ضد نظام بويژه در کشورهای جنوب باشد مربوط به 

" اين جمعبندی بر آن است که کشورهای جنوب . است " گسست " پديده 
 دولت واحد خود که مسلما بايد –در ساختمان و ايجاد ملت " طبقات خلقی 

مورد حمايت جدی کشورهای منطقه و در صورت لزوم کل جنوب قرار 
از نظام " انقطاع " و ) خود مرکزی ( گيرد ، بايد استقرار خودگردانی 

 –اين دولت ها . حاکم جهانی را سرلوحه پروژه مبارزاتی خود قرار دهند 
ملت ها نمی توانند اين راه را با موفقيت طی کنند مگر اينکه محتوی 

، اين  بنابراين. اتشان دارای چشم اندازهای سوسياليستی باشد مبارز

رسيدن به " کشورها و ملت ها بايد خود را از زندان توهمات گوناگون 
. در درون مدار نظام سرمايه داری جهانی تر شده رها سازند " آنها 

موسسين و چالشگران درون کنفرانس باندونگ و جنبش غير متعهد ها 
در پروژه های خود استقبال کرده " بديل مستقل " ز اين عليرغم اينکه ا

 ١٩٧٠بودند ولی بخاطر محدوديت های تاريخی خود که بعدها در دهه 
از نظام جهانی " گسست " آشکار گرديد ، نتوانستند به آرزوها و پروژه 

  . جامه عمل بپوشانند 
  نتيجه گيری 

مات و خرده بحران آيا امروز نيز که بحران عميق ساختاری نظام و تالط
را " بيداری مجدد جنوب " های منبعث از آن فرصت های نوينی منجمله 

در افق مبارزاتی قرار داده است ، چالشگران ضد نظام موفق خواهند 
 ؟  گشت که بهتر از عهد باندونگ به وظيفه رهائی بخش خود عمل کنند

 ادغامی مهمتر از همه ، آيا چالشگران ضد نظام موفق خواهند گشت که
موثر بين مبارزات جاری در کشورهای مرکز و پيرامونی بوجود آورند ؟ 

. شوربختانه در عهد باندونگ مردم جهان از اين موهبت ها محروم بودند 
در آن روزگار ، خلق های کشورهای امپرياليستی مرکز باالخره پشت 

سيال در واقع پيشرفت پروژه سو. رهبران امپرياليستی خود قرار گرفتند 
 که موجب گسترش رفاه و اعتالی ١٩۵۵ – ١٩٧۵دموکراسی در دوره 

گرديد ، بدون ) شمال ( نسبی سطح زندگی کارگران در کشورهای مرکز 
نمی ) جنوب (رانت کاری و غارت امپرياليستی کشورهای دربند پيرامونی 

جنگ " به کالمی ديگر ، تعبيه و تنظيم اعجوبه . توانست ميسر گردد 
ر آن زمان مترسکی بود که نظام جهانی با تعبيه آن بيش از پيش د" سرد 

بدون . موفق گشت که کشورهای جهان سوم را مورد چپاول قرار دهد 
به رهبری مسکو نيز  " ) نظام سوسياليستی " ( " بلوک شرق " ترديد ، 

با پذيرش تقسيم بندی و مرزبندی کاذب جهان بين شرق و غرب در دوره 
و قبول منطق " رسيدن به آنها " ج به سوی محور جنگ سرد بتدري

در آن روزگار ، در کشورهای شمال اکثر . حرکت سرمايه کشيده شد 
چالشگران ضد نظام درک نازلی از ابعاد واقعی اولين موج رهائی بخش 

کشورهای بلوک شرق و مسکو و . کشورهای آسيا و آفريقا داشتند 
انی به اهميت اين بيداری جنوب رهبران جنبش های کارگری در اروپا زم

 پی بردند که نظام جهانی خود را بعد از گذار از يک دوره نقاهت،
در پرتو . بازسازی کرده و برای تهاجم همه جانبه آماده ساخته بود  

رويدادهای بحران عميق ساختاری کنونی نظام جهانی سرمايه ، امر 
ط چالشگران چپ و ساختمان يک انترناسيوناليسم ضد امپرياليستی توس

در جهت ادغام مبارزات عمدتا کارگری در شمال با ( راديکال ضد نظام 
به عنوان يک وظيفه به ) مبارزات رهائی بخش مردمان کشورهای جنوب 

   . يک چالش جدی تبديل گشته است
.................................................   

 حذف يارانه ها
  !و تشديد فقر عمومی 

اند از ابتدای  در حالی آه مقامات دولتی اعالم آرده: ايت آينده نيوزس
های نقدی  های انرژی را برای پرداخت يارانه سال آينده حذف يارانه

 .آنند آغاز می
ها، دولت مجاز است در سال نخست  بنابر قانون هدفمندسازی يارانه

ر اعالم ها را حذف آند و بناب  هزار ميليارد تومان از يارانه٢٠تا 
های حذف شده در سال اول شامل بنزين،  مسئوالن دولتی يارانه
 .شود گازوئيل، برق و گاز می

در اين شرايط آه سهم متوسط هر يك از اين چهار حامل انرژی حدود 
 برابر ۵ تا ٣ها به معنای   هزار ميليارد تومان است، حذف يارانه۵

 ميليون ٢٠ تا ١٠د هاست آه با توجه به وجو شدن قيمت اين فرآورده
های انرژی در آشور، سهم متوسط هر  آننده از اين حامل واحد استفاده

 هزار ٨۴خانوار از انرژی حذف شده، يك ميليون تومان در سال يا 
 نفره ۴تومان در ماه است، در حالی آه متوسط دريافتی يك خانواده 

 .د بود هزار تومان در ماه خواه۶٠ها، حداآثر  خوشه اول از يارانه
اين اقدام موجب خواهد شد تا جريان اعتراضی معيشتی آه پايگاه 

نشينان  تر از متوسط، به ويژه حاشيه اجتماعی آن در طبقات پايين
شهرهای بزرگ است، شكل گيرد و در طرح اپوزيسيون برای 
براندازی نظام، اضافه شدن جريان اعتراضی اقتصادی يا جنبش 

 .شود يك نياز جدی محسوب میگرسنگان به معترضان سياسی، 
  ٢٠١٠ ژانويه ٣٠
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امروزه، در ايران، توده های ميليونی مردم، کارگران، بيکاران،   
محرومان، زنان، جوانان، دانشجويان، اقليت های مليتی و مذهبی و 

بات آزادی بسياری از بخش های گوناگون جامعه بر روی محور مطال
خواهانه و عدالت جويانه، کارزارهای مقاومت و اعتراض عليه نظام 
ارتجاعی جمهوری اسالمی و حکومت گران خودکامۀ آنرا، در اشکال 
تظاهرات خيابانی، طومار نويسی، اعتصاب و انواع ديگر مبارزات حق 

، ١٣۵٧از ابتدای انقالب در . اجتماعی به پيش می برند/ طلبانه سياسی
ش های اجتماعی و سازمان های مدافع منافع توده های مردم و به جنب

ويژه جريانات کارگری و سوسياليستی، شديدًا زير سرکوب قرار گرفته 
رژيم . فعالين آنها زندانی و شکنجه گرديده، بسياری اعدام شده اند

جمهوری اسالمی برای مقابله با جنبش کارگری، نهادهای فرمايشی خود 
اسالمی کار و خانه ی کارگر را جهت کنترل فعاليت های مثل شوراهای 

سال های سال است که توده های زحمتکش ايران و از . کارگری برپا نمود
/ جمله کارگران، بيکاران و محرومان شهر و روستا در شرايط اقتصادی

اجتماعی بسيار ناگوار زندگی نموده و از پايه ای ترين حقوق دمکراتيک 
در حالی که طيفهايی از سرمايه داران بزرگ و به ويژه دريغ گشته اند، 

وابستگان به رژيم و در عين حال خود حکومتگران با استفاده از قدرت 
سرکوب دولت به چپاول سرمايه های انسانی و همچنين عايدی های ناشی 

در سال های اخير، بخصوص از وقتی که . از فروش نفت مشغول هستند
 واقع، واگذاری مؤسسات دولتی به که در" خصوصی شدن"روند 

نهادهای شبه دولتی و از جمله صندوق بازنشستگی و بيمه کارمندان 
دولت و انواع و اقسام شرکت های وابسته به سپاه پاسداران می باشد، 
آهنگ سريعتری به خود گرفته و به گفته ی غالمرضا ُکرد زنگنه، رئيس 

 ۶٠يد ناخالص ملی از سازمان خصوصی سازی، سهم تملک دولت در تول
  از توليد)  بيليون دالر۶٨( درصد ۴٠به حدود )  بيليون دالر١٢٠(درصد 

، )٢٠٠٩ دسامبر ۴/ ١٣٨٨ آذر ١٣ايران تايمز  ( ناخالص سرانه رسيده
افشاگری های افرادی . روند چپاول، نيز، شدت بيشتری بخود گرفته است

 های بانکی نخبگان مانند پاليزبان در سال های اخير، عيان شدن حساب
کشور در بانک های خارجی و همچنين ماجرای عبور مبلغ پول و طال به 

 بيليون دالر از مرز ترکيه نمونه های کوچکی از ١٨اندازه ی بيش از 
  .سطح غارت در ايران است

به خاطر شرايط ناعادالنه اقتصادی و نبود آزادی و دمکراسی است که  
اسی، بخش های آگاه تر و مبارزتر در علی رغم وجود اختناق شديد سي

ميان کارگران ايران، در پروسه ی مقاومت دايم عليه رژيم همواره تالش 
. نموده که مبارزات خود را برای اخذ حقوق دمکراتيک سازماندهی کنند

 فعالين کارگری در ميان اتوبوسرانان ٢٠٠٠/١٣٨٠در اوايل سال های 
. اتوبوسرانی را تشکيل دادندتهران، سنديکای کارگران شرکت واحد 

چندی بعد کارگران مبارز در صنايع نيشکر هفت تپه شوش نيز اتحاديه ی 
هر . مستقل خود به نام سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را ايجاد نمودند

دوی اين اتحاديه ها و گروه های ديگر مدافع حقوق کارگران و فعالين 
پيشبرد کارزارهای اعتراضی خود، پشتيبان آنها توانسته اند که در حين 

مطالبات حق طلبانه مانند پرداخت برای حقوق معوقه و اضافه وقت و 
جای . افزايش در حداقل دستمزد را در فضای عمومی جامعه دامن بزنند

تعجب ندارد که رژيم ضد مردمی در ايران نيز برای مقابله با مبارزات در 
را به شدت مورد حمله فيزيکی جنبش کارگری، فعالين شناخته شده ی آن 

در ميان فعالين زن و . قرار داده، به زندان انداخته و شکنجه می کند
دانشجو نيز حرکت های شهامت آميز در جهت مبارزه برای حقوق و 

آنها نيز همواره در صدد تشکيل . آزادی های مدنی همچنان ادامه دارد
زنان، کارزار جمع سازمان های مستقل خود بوده اند و در ميان جنبش 

آوری يک ميليون امضا برای احقاق حقوق مساوی و درماه های اخير 
 ۴٠که نزديک به " همگرايی جنبش زنان"حول محور انتخابات، تشکيل 

وب سايت ( تن از فعالين زن را در برمی گيرد ٧٠٠تشکل و حداقل 
، از جمله تالش )٢٠٠٩ دسامبر ٢۵، ٢۵٩٩مدرسۀ فمينيستی، مقالۀ 

. مهمی هستند که برای پيشبرد مطالبات حق طلبانۀ زنان جريان داردهای 
فعالين دانشجويی، نيز با تشکيل انجمن ها و جريانات مطالباتی خود در 

  .صحنه جنبش مردم حضور جدی دارند
سئوال اساسی در اينجا اين است که در رابطه با جريان مبارزات کنونی از 

ردم عليه نظام جمهوری اسالمی، طرف جنبش دمکراتيک و آزادی خواه م
آيا می بايست از چه نوع مطالبات و شعارها دفاع نمود و اهداف 
سوسياليستی را چگونه ترويج نمود؟ هم اکنون در ايران، جنبش 
دمکراتيک مردم که برخی آن را سبز خطاب می کنند، بر روی بستر 

يت آنها در مطالبات عام آزادی خواهانه و عدالت جويانه و بدون شک اکثر
راستای نفی نظام جمهوری اسالمی، مبارزات حق طلبانه خود را به سطح 
راديکال تری ارتقاء داده با شرکت در تظاهرات ميليونی، رژيم ارتجاعی و 

برخی از . سرکوبگر حاکم را به چالشِِ سرنوشت سازی کشانده اند
 سرنگونی جرياناِت درگير در مبارزه که عمدتا غيرعلنی هستند در راستای

يکی از رايج ترين " مرگ بر واليت فقيه"نظام تالش می کنند و شعار 
اما بخش مهمی از جمعيت معترض هنوز بديل خود . شعارها گشته است

در مورد نظام مورد نظر در فردای بعد از پيروزی انقالب را مشخص 
در اين رابطه است که در مقابل بخش سوسياليست از . نکرده اند
، ضرورت ارتقاء شناخت از خصلت جنبش اعتراضی مردم و اپوزيسيون

بر اساس آن چگونگی طرح شعارها و مطالبات، در چارچوب مجموعه ای 
در خطوط . از خواسته های تاکتيکی و اهداف بلند مدت، هويدا می گردد

  .پايين به نمونه هايی از فعاليت در بين جنبش کارگری اشاره می گردد
ری ايران، ديدگاه ها و شمه هايی از بديل های در مياِن فعالين کارگ
مثال يک خط فکری، مبارزات کارگری در اشکال . متفاوت حضور دارند

اعتراضات، اعتصابات و تالش در جهت ايجاد سنديکاهای مستقل را 
بخشی از فعاليتهای درون جنبش دمکراتيک دانسته بر آن است که اکنون 

استه های کارگری می بايد از سطح خو" جو اعتراضی جامعه"با توجه به 
فراتر رفته، سمت و سوی آنها می بايد " پرداخت دستمزدها"تقاضا برای 

آزادی کارگران سياسی و رفع "در جهت طرح مطالبات سياسی مانند 
ناصر اصغری، وب سايت چشم انداز (باشد " ممنوعيت آزادی تشکل

 مبارزات مردمی به نظر می رسد که پيشبرد). ٢٠٠٩ دسامبر ۵کارگری، 
جهت اخذ مطالبات عام دمکراتيک يکی از اولويت های اين تفکر را 

  . تشکيل می دهد
محسن حکيمی، يکی از فعالين جنبش "يک نظرگاه ديگر که افرادی مانند 

کارگری نمايندگی آن را می کند به پيشبرد همزمان ترکيبی ازمبارزات 
ارگران عليه سرمايه مبارزه انقالبی ک"ضد استبدادی و / دمکراتيک

اين نوع تفکر، معوق کردن مطالبات سوسياليستی به . معتقد است" داری
بعد از دورانی که دمکراسی سياسی تحقق پيدا نموده است را 

را که عمدتًا به مبارزات " رفرميسم راست"دانسته، " رفرميستی"
دًا اعتقاد دارد، شدي" سنديکايی در چارچوب سازش با نظام سرمايه داری"

که خصلت " رفرميسم چپ يا فرقه گرانه"وی همچنين . به چالش می طلبد
داشته، مبارزه عليه رژيم را، صرفا، " امپرياليسم ستيزی ملی گرانه"
تشخيص داده و " سرنگونی طلبانه"و ضد استبدادی يا " فرا طبقاتی"

را دو مرحله ای ) سرمايه داری دولتی(حرکت در راستای هدف مورد نظر 
می " حزب انقالبيون حرفه ای" گرو کسب قدرت سياسی از طرف و در

چرا منشور مطالبات پايه ای طبقه : محسن حکيمی(داند، را، رد می کند 
کارگر،وب سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، آبان 

قدرت " به صورت طبقه"به نظر حکيمی، پرولتاريا می بايد ). ١٣٨٨
محو جامعه "، " کارمزدی لغو روابط"جهت سياسی را کسب نموده در 

حرکت نموده، در پروسه مبارزات، " اجتماعی شدن مالکيت"و " طبقاتی
به ) نا خود آگاهانه" (درخود"انسان ها، می بايست از مرحلۀ فکری 

از "ارتقا يابند و طی يک گذار از فاز ) خود آگاهانه" (برای خود"سطح 
از "به شرايط "  به اندازه ی کارشهر کس به اندازه توانش و به هر کس

به نظر . برسند" هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش
وی در اين دوراِن دو مرحله ای، برخالف ديدگاه لنينی، دولت حزبی وجود 

حکيمی و . دمکراسی واقعی را برقرار می کند" دولت کارگران"ندارد و 
ارگری، به ويژه در منشور اخير خود کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل ک

تحت عنوان منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران، در نفی مبارزات 
که به " حقوق مدنی"و " دمکراسی سياسی"صرفا دمکراتيک برای 

سيادت مناسبات سرمايه داری خدشه ای وارد نمی کند، اعتقاد بر اين 
کرد ضد سرمايه داری با افق روي"دارند که مبارزات می بايد از هم اکنون 

داشته و دولت ها تحت عناوين مختلف، چه دولت حزب " امحای کارمزدی
کارگری و يا نوع دمکراتيک و ملی آن که در واقع به خاطر حفظ مناقع 
بوروکراتيک و جايگاه قدرت نخبگان جديد ازمزايای اقتصادی خود و 

گهبان و پاسدار شرکای خصوصی در جامعه دست نمی تابند و در واقع ن
  .حاکميت سرمايه هستند، بايد نفی گردند

در منشور مزبور، مجموعه ای از مطالبات دمکراتيک و از جمله تعيين 
بر اساس ثروتی که آنان برای جامعه ... حداقل دستمزد ماهانه کارگران"

 سال، سالمندان و ١٨، رايگان بودن مراقبت از افراد زير "توليد می کنند
حقوق بازنشستگی، از "رخورداری از تامين اجتماعی از قبيل معلوالن، ب

و آزادی های بی قيد و شرط سياسی مطرح " کارافتادگی و بيمه بيکاری
به نظر حکيمی و کميته هماهنگی، تحقق جامعه انسانی و . می گردند

در گرو نابودی "سوسياليستی که عاری از استثمار و ستم اجتماعی باشد 
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" يه داری و استقرار دولت شورای انقالبی طبقه کارگرماشين دولتی سرما
متحد و "بوده و تا محو کامل روابط سرمايه داری، کارگران می بايد 

و " خودآگاهی"فعال گرديده، در پروسه ی ارتقاء " متشکل در شوراها
گام به "در جهت محو روابط کارمزدی، " به دست گرفتن قدرت سياسی"
ستای اين تفکر، شخصيت های ديگر جنبش در را. ، پيشروی کنند"گام

اشکال متنوع سوسياليسم بورژوايی، "چپ مانند ناصر پايدار نيز در نفی 
و مقابله با " سنديکاليسم، جنبش ملی ناسيوناليستی تعيين حق سرنوشت

جنگ و ستيز خويش برای بهبود وضعيت معيشتی و "چپ رفرميستی که 
ناسبات بردگی مزدی و تمکين به رفاه اجتماعی را درچهارديواری قبول م

محصور ساخته به تشکل " نظم توليدی و سياسی و مدنی سرمايه داری
نگاه رويکرد ضد سرمايه داری و "های حزبی می پردازد، اعتقاد دارد که 

احزاب ابواب جمعی، "، برخالف خط مشی ملقب به "برای لغو کارمزدی
شکال پيکار طبقه ، تمامی ا"رفرميسم چپ مسالمت جوی يا ميليتانت

مبارزه برای افزايش مزدها و ارتقاء هر چه باالتر "کارگر و از جمله 
سطح معيشت يا رفاه اجتماعی گرفته تا ستيز برای حصول آزادی های 
سياسی و حقوق مدنی و رفع تبعيضات جنسی يا الغای کار کودکان و 

ک اجزاء پيوسته ي"را " بهبود محيط زيست و تمامی قلمروهای ديگر
تلقی نموده، بديل واقعی " جنبش سراسری طبقاتی ضد سرمايه داری

رويکرد ضد کارمزدی برای سازمان يابی شورايی "را يک " کمونيستی"
ناصر پايدار، در عين . می داند "و ضد سرمايه داری توده های کارگری

جنبش های موسوم به اجتماعی از جنبش "حال مخالف تفکيک کردن 
ندی اين جنبش ها در قالب های دمکراتيک، بوده آنها بسته ب"و " کارگری

عمدتًا حوزه های پيوسته و همگن جنبش ضد سرمايه داری طبقه "را 
- ٢۴۵: ١٣٨٨مرداد /٢٠٠٩، اوت ١٠٣مجله آرش، (می داند " کارگر
٢٣٨.(  

سنديکاليستی که /اين نوع تفکر، بدرستی، به گرايش صرفًا رفرميستی
را هدف اصلی ) تشکيل سنديکای مستقلحق . م.ب(مطالبات دمکراتيک 

جرياناتی که دست يابی به حقوق مدنی و . خود قرار می دهد انتقاد می کند
آزادی های سياسی را در گرو حرکت های گام به گام، اصالح طلبانه و در 
چهارچوب نظام حاکم حاضر دانسته، مبارزات هدفمند برای تحوالت بنيادی 

دازانه و ماجراجويانه می دانند، در واقع به سياسی و اجتماعی را خيال پر
ايجاد سطحی از توهم و رضايت به يک دوران طوالنی غيرانسانی از 

اين شيوۀ نگاه به دخالت در . شرايط زندگی در ميان مردم دامن می زنند
زندگی اجتماعی، به معنی پذيرش منطق قدرت تحميل شده، به مردم، با 

نظرگاه چپ . ی حاکم در رژيم استدرجات متفاوت، از طرف جناح ها
سنتی، نيز، که مبارزات سوسياليستی را عمدتًا حول محور تصرف قدرت 

متمرکز می کند و هنوز " سازمان انقالبيون حرفه ای"حکومتی از جانب 
با عمل کردهای غيردمکراتيک و آمرانۀ احزاب و سازمان های چپ، 

 حزبی خط کشی جدی درگذشته و تجربۀ تلخ و نادرست در نظام های تک
  .نکرده است، بدرستی، نفی ميشود

اما، يک مخالفت اصولی با هر دو انحراف راست و چپ در جنبش چپ، 
می بايد در رابطه با مبارزات قهرمانانۀ مردم ايران برای آزادی، برابری 
و عدالت اجتماعی، آلترناتيو واقع گرانه و قانع کنندۀ دمکراتيک و 

تفکری که مبارزه عليه رژيم جمهوری اسالمی . دسوسياليستی داشته باش
را مبارزه عليه کليت نظام سرمايه داری می داند و معتقد است که از هم 
اکنون شعارها و مطالبات و مضامين ضد سرمايه داری می بايد عمدگی 
داشته و آن قسمت از فعاليت ها و مطالبات دمکراتيک که آشکارا خصلت 

نداشته باشند را فرعی قلمداد می کند، و سمت و سوی سوسياليستی 
طرح يک . درصورت غلبه يافتگی، جنبش چپ را در حاشيه قرار می دهد

سری اهداف مانند استقرار حکومت کارگری به شکل شورايی و 
غير مزدی و حرکت به /سازماندهی جامعه حول محور مناسبات غير کااليی

نيست و تاکيد يک سوی فاز باالتر و محو دولت، به خودی خود کافی 
جانبه بر آنها اعتبار چندانی از جنبش چپ در ميان تودۀ مردم برجای نمی 

برای اينکه نظرگاه چپ مورد توجه قرار گرفته از طرف بخش های . گذارد
آگاه تر و راديکال تر در ميان جنبش های کارگری و دمکراتيک پذيرفته 

 حاضر به جامعه شود، ضروری است که در مورد مرحلۀ گذار از شرايط
نا روشن گذاشتن . انسانِی مورد نظر، تحليل های واقع گرايانه ارائه شوند

خط سير مبارزات به سوی سوسياليسم و در نظر نگرفتن امکان ظهور 
متغيرهای نامعلوم در دوران قبل و بعد از مبارزات دمکراتيک و انقالبی و 

 با آنها يک خالء همچنين عدم پيش بينی های الزم سياسی برای برخورد
   .حياتی در استراتژی مبارزه برای سوسياليسم است

در واقع اين درست است که فعالين در جنبش چپ می بايد همواره حول 
اما سئوال اين است که اگر رژيم . محور اهداف سوسياليستی مبارزه کنند

ی های سياسی و نظام های برآمده از تحوالت انقالبی، حداقل در ابتدا ماهيت

سوسياليستی و ضد سرمايه دارانه نداشته، اما حامل ظرفيت های 
دمکراتيک و زمينه های مناسبتر برای تحوالت در جهت روابط عادالنه تر 
و انسانی تر باشند، آيا اين اشکال و خصلت های دمکراتيک و مترقی نمی 
بايد در پروژه ی حرکت در جهت سوسياليسم جای داشته مورد بررسی و 

در دنيای بسيار مرتبط امروز، توده های مردم، . ری قرار بگيرنداثرگذا
مجهز به توشۀ تاريخی مثبت و منفی از تجربيات سوسياليسم در جهان و 
با اين ذهنيت که عالوه بر آينده در زمان حاضر نيز خواهان بهبودی در 
شرايط زندگی خود هستند، آگاه تر و هوشيار تر از آن هستند که 

که در " قانونمند"ی خود را کورکورانه به سير تحوالت سرنوشت زندگ
زير سايه ی فلسفه ماترياليسم ديالکتيکی به وسيله ی پيشقراوالن حزبی 

بديهی است که ايجاد شرايط انسانی تر که . شده اند بسپارند" شناسايی"
در دوران قبل از پيروزی انقالب اجتماعی نيز بسيار با ارزش هستند در 

در اين . هی هر چه دمکراتيک تر و عادالنه تر جامعه استگرو سازماند
رابطه است که پيروزی دمکراسی و استقرار نظامی متکی بر حق رأی 

و نهادينه شدن آزادای های مدنی، ايستگاه بسيار ) جمهوری(عمومی 
مهمی برای اکثريت توده های مردم است که آگاهانه و با مشارکت مستقيم 

در عين حال توده های . رمايه داری عبور کنندو غيرمستقيم خود از س
زحمتکش، کارگری و محروم نياز به اين دارند که ازکيفيت و اشکال 

اگر همانطور که . زندگی نوع سوسياليستی يک ترسيم کلی داشته باشند
گام نخست انقالب کارگری عبارت "حکيمی از قول مارکس می نويسد 

يل شدن به طبقه حاکم، يعنی است از پيشروی پرولتاريا به سوی تبد
، آيا استنباط از دمکراسی مزبور برای توده های "پيروزی دمکراسی

مردم روشن است و آيا چگونه، با چه سرعت و در چند مرحله پياده 
آيا اين ادعا که نظام اجتماعی سوسياليستی، شورايی و متشکل . ميشود

غيرکارمزدی / اليیافقی و استوار بر روابط غيرکا/ ازتجمع های شبکه ای
آيا حتی يک حکومت کارگری که استقرار . می باشد، به تنهايی کافی است

سوسياليسم، پروژۀ اعالم شده آن باشد می تواند، بالفاصله، روابط 
  .اجتماعی در سراسر جامعه را از خصلت کااليی مبرا بکند/ اقتصادی

رمايه داری مگر می توان عوامل ذهنِی آکنده از فرهنگ استيال يافته س
و سودجويی فردی را در کوتاه مدت ) فتيشيسم کااليی(مانند کاالستايی 

از جامعه تصفيه نمود ) مگر اينکه به سياست های خودکامه توسل گردد(
و به جای آن نظام شورايی را که مجموعه ای از تجمع های کارگری و 

بستگی مردمی را در بر می گيرد که مبتنی بر مناسبات برابرگونه و هم
آيا توده های مردم . آور و نه روابط کااليی و کارمزدی باشد را بر پا نمود

بر مبنای چه تجربيات و بر اساس چه درجه از اعتماد به تئوری پردازان 
و چه سطح از اعتقاد به پروژه سوسياليسم، سرنوشت خود و خانواده و 

نقالبی می نسل های اينده را دستخوش طوفان ها و تحوالت راديکال و ا
البته، برای سوسياليست . کنند تا به جامعه انسانی مورد نظر دست يابند

فردای (ها احساسی شيرين است اگر تصور گردد و توقع باشد که در آينده 
خوِد توده ها با تشکيل خود به خودی انجمن ها و روابط ) بعد از انقالب

وجود حکومت افقی و بر اساس مناسبات غيرکااليی و بدون / شبکه ای
به پيشواز استقرار جامعه ) قانون اساسی(مقتدر مرکزی و قانون جامعه 

اما اين نوع خيال پردازی های جذاب، با واقعيت های نا . مزبور می شتابند
در ايران کارکنان واحدهای اقتصادی . هموار جامعه، تطابق منطقی ندارند

شکيل می دهند را ت)  درصد٧٠بيشتر از (کوچک بخش اعظم نيروی کار 
و مؤسسات بزرگ اقتصادی نيز، رفته رفته به مجموعه ای ازکارگاه ها و 
شرکت های کوچکتر پيمانکار و متشکل از کارگران موقت و کم کار تبديل 

کمتر . گشته و در سال های اخير به خيل عظيم بی کاران اضافه گشته اند
 ۶٠نند و حدود  درصد از نيروی کار به طور کارمزدی فعاليت می ک۵٠از 

درصد از کارگران در عرصه خدمات و فعاليت های غير توليدی کار می 
مثًال به اين سئوال بايد جواب داده شود که در صورت سازماندهی . کنند

و عدم وجود يک مرکزيت ) شوراهای کارگری. م.ب(شورايی جامعه 
 دمکراتيک سوسياليستی، اکثريت کارگران و زحمتکشان درگير در عرصۀ
فعاليت های غير توليدی که مستقيمًا ارزش توليد نمی کند، در صورت 
استقرار سوسياليسم، آيا بر مبنای چه ارزش اجتماعی و چه معياری 
حقوق و پاداش دريافت کرده و اصًال چگونه آنها قادر خواهند بود که 

  .ضروريات حياتی برای معاش خود را تهيه می کنند
اما طرح آن . وايای متنوع، بيشتر شکافتاين موضوع را می توان از ز

در اينجا بدان خاطر است که تاکيد گردد، بعد از پيروزی انقالب، چه از 
نوع دمکراتيک و يا سوسياليستی آن، حتی اگر که مردم از شرايط بهتری 
برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی برخوردار شده باشند، هنوز هم 

به . ادارۀ جامعه ضروری هستندحکومت مرکزی و قانون اساسی برای 
خصوص اينکه، در عصر حاضر يک زندگی مدرن و راحت به سطح 
معينی از دستاوردهای بشری از قبيل تکنولوژی، توليدات مادی، دانش و 
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نهادينه گشتن حقوق دمکراتيک و آزادی های مدنی نياز دارد که پيشرفت 
 سازماندهی متقارن و هماهنگ آنها به عامل بسيار مهم ذهنی يعنی

در اين ارتباط است که تجمع ها و سازمان . سياسی جامعه نيازمند است
اگر با تفکر مدافع حکومت . اجتماعی اهميت پيدا می کنند/ های سياسی

های تک حزبی به درستی خط کشی شود، می توان به افق وسيعی از 
ه جنبه ها و کارکردهای مثبت و سازنده از طرف جريان های سازمان يافت

سوسياليسم، طرفدار / دمکراسی/ و هدفمند از قبيل گروه های مدافع آزادی
بسياری ازتجربيات و . محيط زيست و برابری حقوق زنان اشاره نمود

تخصص های انسانی در ظرف های گروهی و در ارتباط تنگاتنگ با 
برای مثال مديريت درست در سطوح . نيازهای روزانه شکل می گيرند

 جامعه، به ويژه اگر در راستای توزيع عادالنه ثروت و محلی و سراسری
قدرت و برچيدگی روابط استثماری و ستمگرانه باشد به نيروی عظيم 
انسانی که به شيوه های دمکراتيک و در اشکال جمعی تمرکز يافته و به 
  . طور مؤثر ابتکارات و خالقيت های جمعی را استفاده نمايند، احتياج دارد

ی سوسياليستی در جوامع مدرن امروزی در جهت اشتغال امر سازمانده
کامل، درمان و آموزش مجانی، تهيه مسکن، وسايل عمومی نقليه، ايجاد 
سيستم های پيشرفته تلفن، برق و آب، مقابله با سوانح طبيعی، انجام 
گيری تحقيقات علمی و بسياری ديگر از شالوده های ضرور اجتماعی به 

نی نياز دارد که بخشًا در اشکال ارزش اضافی انرژی و نيروهای انسا
اجتماعی انباشت شده از طرف توده های مردم و با مديريت دمکراتيک از 

بسياری از ايده . طرف نمايندگان واقعی آنها مورداستفاده قرار می گيرد
ها، بينش ها و راه کارهای انسانی، برای سازندگی و ادارۀ دمکراتيک و 

ون مباحث و رد و بدل منطقی نظرات در ميان افراد و عادالنه جامعه از در
اجتماعی می جوشد که در فعاليت / به ويژه در بين سازمان های سياسی

های جنبش های اجتماعی مشارکت داشته و در پروسه ی مبارزات، قبل و 
اجتماعی و انقالب، به طور منظم تر و منسجم تر / بعد ازتحوالت سياسی

. ختاری و مضمونی درجامعه عرضه می شوندبه مثابۀ بديل های سا
موضوع مهم در اينجا اين است که آيا اين چنين مسايل حياتی، نبايد 
پيشاپيش بررسی شده و از حاال برای فردای انقالب، مورد تحليل و 

امروزه در . شناخت، جهت عرضه آلترناتيوهای انسانی تر قرار گيرند
دم، اهداف و خواسته های حق ايران، جنبش دمکراتيک و آزادی خواه مر

اکثريت جامعه را توده های . طلبانه و البته متنوعی را با خود حمل می کند
زحمتکش، کارگری، بی کار و محروم تشکيل می دهد که علی رغم وجود 
برخی توهم ها و ناروشنی ها از ماهيت مبارزات جنبش، در مجموع 

شالوده های تشکيل خواهان آزادی، برابری و عدالت اقتصادی، يعنی 
منتهی به داليل بسيار و از . دهنده آرمان های سوسياليستی، می باشند

 سال اختناق و سرکوب، نبود يک اپوزيسيون متحد و ٣٠جمله سلطۀ 
سازمان داده شده حول محور مطالبات عام دمکراتيک و عدم وجود اعتقاد 

بخشی از و اعتماد به شعارهای ايدئولوژيک و رنگ آميز شده از طرف 
سازمان ها در اپوزيسيون، مبارزات کنونی جنبش مردم در يک فضای نا 
معلوم سياسی و عاری از افق های روشن از لحاظ بديل های ساختاری و 

اصالح طلبان حکومتی و طيف هايی ازاعتدال . مضمونی، قرار گرفته است
گرايان ليبرال در اپوزيسيون تالش می کنند که سمت و سوی مبارزات 

بخش . مردم، به سوی تحوالت رقيق در چارچوب نظام فعلی محدود گردد
های ديگری از اپوزيسيون که به سرنگونی نظام پای بند هستند، آلترناتيو 

اما اکثريت بالقوۀ . های خاص مسلکی و سکتاريستی خود را مّد نظر دارند
م جريانات در اين جنبش عظيم دمکراتيک، با درجات متفاوت و به طور عا

خواهان دمکراسی و عدالت اجتماعی هستند که طيف هايی از 
و اقعيت اين است که در . سوسياليست ها نيز به اين بخش تعلق می گيرند

حال حاضر در ايران، نه جريانات سوسياليستی از قدرت انسانی و 
 الزم برخوردار هستند که بتوانند در جنبش مردم مداخلۀ مؤثر  سياسی

 اينکه توده های ميليونی تظاهر کننده هنوز به آن سطح داشته باشند و نه
از شناخت و اعتقاد رسيده اند که اهداف دمکراتيک واقعی سوسياليستی 

را به مثابۀ سنگ بنای ) تاکيد بر عدالت اقتصادی و دمکراسی مشارکتی(
در رابطه با اين اوضاع . اعتراضات و مقاومت های خود انتخاب بکنند

بش چپ ايران سياست های متفاوتی در قبال مبارزات است که از طرف جن
در . کنونی از طرف مردم عليه شرايط سياسی حاکم، اتخاذ گرديده است

  .اينجا به سه گرايش اشاره می شود
سياست پيوستن و حل شدن در جنبش دمکراتيک و همگامی      -١

فق تدريجی با کارزارهای مطالباتی مردم، بدون عرضه و تبليغ هرگونه ا
  .سياسی و بديل های ساختاری برای سوسياليسم

خط کشی قاطع و مبارزه با طيف های مختلف حکومتی و همچنين      -٢
جرياناتی در اپوزيسيون که عبور از مناسبات سرمايه داری مواضع اعالم 

بر اساس اين نظريه، بديل سوسياليستی، يعنی نظامی . شده ی آنها نيست

کيت اجتماعی، حکومت کارگری، مديريت با مشخصات به مانند مال
غيرکارمزدی، می بايد از هم اکنون هدف /شورايی و مناسبات غيرکااليی
بدين معنی که مطالبات دمکراتيک از قبيل . عمده برای مبارزه قلمداد گردد

آزادی های سياسی، در صورت دسترسی به آنها، به خودی خود دستاورد 
يد به اين نوع مطالبات فرعی و کوتا مهمی نيست و مبارزان جبش چپ نبا

  .مدت بپردازد
اما نگاه منطقی تر آن است که با اتخاذ سياست دفاع قاطعانه از      -٣

خواسته های دمکراتيک مانند آزادی های مدنی و حقوق دمکراتيک ميبايد 
در جهت هدف نهايی يعنی ايجاد جامعه ای انسانی و غير استثماری، 

الب در اين خط مشی استقرار دمکراسی سياسی تفکر غ. مبارزه گردد
، جدايی دين و ايدئولوژی از حکومت و نهادينه شدن اصول )جمهوريت(

طرح شده در بيانيه حقوق بشر را به خودی خود دستاورد چشمگيری 
محسوب نموده مبارزه مداوم برای پيشبرد انقالب از عرصۀ ساختار 

نه تِر اجتماعی را بخش جدا سياسِی دمکراتيک به مناسبات عادال/ حقوقی
در جنبش . نا پذير از استراتژی دراز مدت و سوسياليستی خود می داند

دمکراتيک حاضر در ايران، خواسته های آزادی خواهانه و عدالت 
جويانه، عمدۀ مطالبات را برای اکثريت توده های مردم تشکيل می دهد، 

وله شده ای در اما بخش های عظيمی از آنها هنوز افق روشن و فرم
مورد شکل و خصلت جامعه انسانی تر ومورد نظر خود در دوران بعد از 

با اين وجود، ذهنيات پويا و خروشان مردم، در پروسه . انقالب را ندارند
ی مبارزات حق طلبانه کنونی از تحرک عظيمی در جهت راديکاليسم 

زاب در اين ارتباط تجمع ها و اح. اجتماعی برخوردار است/ سياسی
سياسی مترقی و سوسياليستی می توانند نقش مؤثری در شکل گيری 

  .مناسبات اجتماعی آتی داشته باشند
  

به طور خالصه اينکه، جنبش چپ در حين اينکه نبايد از پروژه ی 
سوسياليستی و مبارزات معطوف بدانسو غفلت ننمايد، در عين حال 

نديکاها، شوراها موظف است که ازمطالبات دمکراتيک مثل حق تشکيل س
و انجمن های مستقل کارگری، زنان، دانشجويان و استقرار دمکراسی در 

تا وقتی که فعاليت های اشتراکی و همبستگی آور در . کل پشتيبانی نمايد
اجتماعی / اشکال جمعی از قبيل شوراها، انجمن ها و تعاونی های توليدی

نها، آگاهانه مورد تجربه نشده، خصلت های برابری طلب و سوسياليستی آ
پذيرش داوطلبانه کارگران، زحمتکشان و اکثريت توده های مردم قرار 
/ نگيرند و تا وقتی که مشخصات عمدۀ مربوط به بديل های ساختاری

مناسباتی و قابل اعتبار در سطح جنبش سوسياليست جهان و ايران ترسيم 
که مشخصًا نگشته باشند، نمی توان از توده های زحمتکش انتظار داشت 

مردم، همه گونه "به گفته رابين هانل . برای سوسياليسم مبارزه نمايند
). ٢٠٠۵:١۶٧: هانل" (حق دارند که بيشتر از کليشه ها و کليات بخواهند

بديهی است که تا به حال برای بخشی از جنبش روشن گشته است که نمی 
شيوه توان از يک طرف با توسل به سياست های خودکامه و متکی بر 

های فرماندهی و از طرف ديگر با اعتقاد به رها نمودن روابط اقتصادی 
به قلمرو مکانيسم بازار، به ايجاد يک جامعه سوسياليسم دمکراتيک 

در عين حال نظرگاهی که با نفی بسياری از دستاوردهای . دست يافت
جمهوريت، آزادی های (اجتماعی / بشری در عرصه های مناسبات سباسی

بديل هايی مانند خود حکومتی های مستقل و ) حقوق بشر، غيرهمدنی، 
خودکفا را از حاال به مثابۀ ساختارهای بالفاصله برای مديريت جامعه 
سوسياليستی معرفی کرده انتظار دارد که جامعه مدرن و پيچيده ی کنونی 
بدون عبور از مرحله ی گذار که ترکيبی از تجربيات عملی و ارتقاء 

اجتماعی را در بر می / اسب ترين روابط و نهادهای اقتصادیشناخت از من
گيرد، به جامعه انسانی تحول يابد، اوج خيال پردازی و ايده آليسم را به 

جنبش دمکراتيک حاضر در ايران حامل مجموعه ای از . نمايش می گذارد
نقصان ها و پتانسيل ها است واز جريانات سوسياليستی دخالت هوشيارانه 

  .گرايانه می طلبدو واقع 
  ٢٠١٠ ژانويه ٣١
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طى ماه گذشته زنان زيادى از فعاالن جنبش هاى 
 . زندان اوين شده اند٢٠٩ اجتماعى روانه بند

طى ماه گذشته زنان زيادى از فعاالن جنبش هاى : مدرسه فمينيستى
اآثر اين زنان را گاه به . ن اوين شده اند  زندا٢٠٩اجتماعى روانه بند 

اسم و گاه به چهره مى شناختيم و از حال و هواى زنانه آنان خبر داشتيم 
اما آشنايى با خانواده ها خود حكايت هايى جديد را براين آشنايى افزوده . 

مصاحبه زير با خانم پورى على پور، مادر پريسا آاآايي، از فعاالن . است 
است آه با بيان خاطرات خويش ، ما را به دوران آودآى و جنبش زنان 

پريسا کاکايى در وبالگ شخصى اش و در . نوجوانى پريسا آاآايى مى برد
همه مکتوباتش همواره از حقوق انسانى زنان و حق برابرى آنان نوشته 
است و دغدغه هميشگى اش دفاع ازحقوق زنان به مثابه حقوق بشر 

 . است
خانم على پور عزيز لطفا براى ما و خوانندگان، کمى : مدرسه فمينيستى

 . از کودکى پريسا بگوييد
مخصوصا با . پريسا از بچگى خيلى عاطفى و مهربان بود: پورى على پور

 ساله که بود در مقطع ٥. بچه هاى کوچکتر از خودش مهربان تر بود
 بچه براى. آمادگى مى رفت و در آنجا هم به بچه هاى ديگر کمک مى کرد

هاى کوچکتر از خودش شير درست مى کرد، به آنها شير ميداد، و از آنها 
خيلى به انسانيت معتقد . نماز مى خواند. خيلى معتقد بود. مراقبت مى کرد

در مدرسه غذاى خودش را نمى خورد و به بچه هاى ديگرى که غذا . بود
کارانه اش خب شايد براى همين رفتار عاطفى و فدا. نداشتند هديه مى کرد

  .بود که در مدرسه همه خيلى دوستش داشتند
. بزرگتر آه شد و به نوجوانى و جوانى رسيد خيلى خوش برخورد بود

بى رودربايستى و خودمانى با پدر . خيلى معاشرتى و مردم دار بود
ومادرهاى فاميل و دوستان بحث مى آرد به آنها مى گفت که با بچه ها 

 اينكه توانست در آمدى از خودش داشته باشد به محض. چطور رفتار کنند
و خب . سعى مى کرد به آسانى که وضعيت مالى خوبى ندارند رسيدگى کند

اين کمکى که انجام مى داد سعى مى کرد کسى نفهمد چون اصال اهل 
مدام با پدر مادرها صحبت مى کرد که با بچه هاى شان . خودنمايى نبود

رام با آنان رفتار کنند، به آنها تاکيد مى مهربان باشند و با عطوفت و احت
چون که معتقد بود روح . کرد که جلوى بچه ها به هيچ وجه دعوا نکنند

 . بچه ها خيلى حساس است و از دعوا و مرافه والدين، آسيب مى بيند
خانم على پور با اين حساب، پريسا خيلى زود آودآى را پشت سر گذاشته و 

همين سالهاى اخير دغدغه ها و عاليق پريسا جان حاال پس از آن دوران، در 
 بيشتر در آدام حوزه ها بود؟ 
فقط همه . دوست نداشت حق کسى ضايع شود. به حقوق بشر واقعا معتقد بود

مى گفت زن بايد شجاع . به استقالل زن اعتقاد داشت. هدفش در کار خير بود
که وضعشان خوب سعى مى کرد پول جمع کند و به بچه هايى . باشد، نترسد
به بچه . کادو مى خريد و به بهانه جايزه به آنها کمک مى کرد. نبود کمک کند

خيلى اهل مطالعه . با مادرها حرف مى زد. هاى بى سرپرست کمک مى کرد
 . نمى دانم چرا نتيجه اين همه گذشت و مهربانى اش، اين بود. بود

 علوم انسانى را انتخاب باور مى آنيد آه رشته اش علوم طبيعى بود ولى رشته
نمى دانم چرا نتيجه اين همه انسانيت و . کرد، به خاطر عالقه اش به انسانيت

. از خود گذشتگي، زندان بود؟ تفريح اش اين بود که به خانه سالمندان برود
. مى گذراند» کودکان کار« وقتش را با. مى رفت به افراد مسن کمک مى کرد
زياد مى خواند درباره کودکان، مسايل کتاب خيلى دوست داشت، کتاب 

مدتى در يونيسف کار مى کرد و براى کودکان سيستان و . اجتماعي، و زنان
 . بلوچستان کار مى کرد

براى . در موسسه عصاى سفيد کار مى کرد. در شيرخوارگاه آمنه کار مى کرد
ب زنان مدتى با جايزه آتا. آنها را به گردش مى برد. نابينايان کتاب مى خواند

 . آتابخانه زنان همكارى مى آرد و خيلى عالقمند بود 
 چطور دستگير شد؟ نحوه دستگيرى پريسا چگونه بود؟ 

پريسا به ما گفت از اطالعات به او تلفن کردند و گفتند که خودش را معرفى 
. با پدرش به دفتر پيگيرى رفت و بعد از چند ساعت او را به اوين بردند. کند

 . نى با ما تماس گرفت و گفت که در زندان اوين استروز بعدش تلف
آيا تا به حال با شما تماسى گرفته و يا توانسته ايد با او در زندان مالقات 

 کنيد؟ 
  

دفعه . تا حاال پنح يا شش بار تلفن کرده است و دو بار هم به مالقاتش رفته ايم
دنش رفتيم و دوم همين پنج شنبه گذشته بود که من و پدر و برادرش به دي

مى خواهيم درخواست مالقات حضورى . بيست دقيقه مالقات کابينى داشتيم
و اميدواريم آه با درخواست ما موافقت آنند و يا اينكه انشائ اهللا آزاد . بدهيم

 . شود و بيايدخانه 
خانم على پور هنوز نمى دانيد آه وضعيت پرونده چطور است و به آجا رسيده 

 زادى گذاشته اند يا خير؟ و آيا قرارى براى آ

راستش مرتب داريم پى گيرى مى آنيم و با وکاليش، افروز مغزى و 
مينا جعفرى هم در تماس هستيم تا ببينيم در مورد قرار آزادى دخترم چه 

راستش هم خود وآال مى دانند و هم پريسا در بازجويى گفته . بايد بكنيم
صال سند نداريم آه بتوانيم ما در يك خانه استيجارى زندگى مى آنيم و ا

وثيقه بگذاريم و پريسا خودش اين را مطرح آرده و اصال اين قرار 
وثيقه خيلى ناعادالنه است چون بدون توجه به شرايط خانواده ها و 
حتى بدون توجه به فعاليت هاى خير خواهانه اين جوانها تعيين مى 

 . شود
 وضعيت روحى و جسمانى پريسا چطور بود؟ 

هفته اى سه بار . رفتار بدى با او نشده بود. اش خيلى خوب بودروحيه 
براى او پول برديم که بتواند شامپو بخرد، بلوز . حمام مى رود

روزهاى اول سرما خورده بود از بهدارى به او قرص داده بودند ...بخرد
البته پريسا وقتى . قرص قلبش را مرتب مى خورد. و خوب شده بود

مى شود درد قلب اش زيادتر مى شود و بيشتر فشار عصبى اش زياد 
بايد قرص بخورد اميدوارم آه هرچه زودتر به اين مشكالت رسيدگى 

مى دانيد اآثر اين جوانهاى امروز دوران جنينى و شيرخوارگى . بشود 
و آودآى رادر دوران جنگ و موشك باران و سختى و مشكالت گذراندند 

اشان تاثير گذاشته و طفلك ها و اين چيزها حتما روى سالمتى جسمى 
 . دوران جوانى اشان را هم آه اينطورى بايد بگذارنند

 حال و اوضاع خودتان و پدر پريسا چطور است؟ 
همه اش گريه مى . قلبم خيلى ناراحت شده. راستش اصًال خوب نيستم

غذا که درست مى کنم به ياد پريسا هستم . شب و روز دعا مى کنم. کنم
سعى مى کنم آرام . بيدار مى شوم به ياد پريسا هستمشب از خواب . 

در مالقات خيلى خودم را آنترل آردم آه با روحيه باشم و وقتى . باشم 
خودش را ديدم بااينكه خيلى الغر شده بود اما سعى آردم آه غمگين 

مى گويد کاش تلفن . حال پدر پريسا هم خوب نيست. نشوم و گريه نكنم
مى گويد اگر هفته آينده مالقات ندهند چيکار . کند صدايش را بشنوم

 کنيم؟ 
 خانم على پور آيا خود شما شاغل هستيد؟ 

و . معلم نمونه در مدرسه و منطقه بوده ام. من معلم باز نشسته هستم
اصوال نه من و نه پدرش ازسياست و موضوع هاى سياسى خوشمان 

يانه اى نداشت نمى آيد و پريسا هم اتفاقا با سياست و فعاليت سياسى م
 ٣٢پدرش .و بيشتر در حوزه زنان و آودآان وحقوق بشر آار مى آرد

 . سرهنگ بازنشسته ارتش است. سال در نيروى هوايى کار مى کرد
خانم على پور از شما متشکريم و اميدواريم که دختر : مدرسه فمينيستى

نازنين تان هرچه زودتر آزاد شود و به آغوش گرم و صميمى خانواده 
       ١٣٨٨ بهمن ١١. هربان اش برگرددم

……………………………………… 
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