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  اعالميه ی هيئت اجرائی سازمان
  در باره ی اوضاع سياسی کنونی و مختصات آن
اول ـ جنبش ضداستبدادی مردم در تداوم شش ماهه ی خود به يک 

اين نقطه ی عطف را می توان در .  رسيده است نقطه ی عطف جديد
.  مردم در عاشورا به عينه ديد سراسریتظاهرات شکوهمند و 

  :تظاهرات عاشورا از اين ويژه گی برخوردار بود که
 و با اتکا به شبکه  اوأل ـ بدون فراخوان و ابتکار رهبران اصالح طلب 

. های اجتماعی و ارتباطاتی خود به شکلی سراسری سازمان داده شد
ی سد های حضور سازمان يافته و مبتکرانه ی مردم و شکستن تمام

ايجاد شده توسط نهادهای سرکوب و بر هم زدن تمامی نقشه های آن 
شکل . ها، از قدرت ابتکار و انعطاف پذيری اين جنبش خبر می دهد

گيری هم زمان تظاهرات در بسياری از شهرهای سراسر کشور، عنصر 
  .سراسری بودن را نيز به اين جنبش پويا افزوده است

  "مرگ بر ديکتاتور"رات سراسری عاشورا ثانيأ ـ شعار محوری تظاه
اين امر فرارويی جنبش کنونی از يک . بود" مرگ بر خامنه ای"و 

جنبش دمکراتيک برای حق رأی خود در چهارچوب قانون اساسی 
جمهوری را به سوی جنبشی برای نفی کامل نظام اسالمی و به توپ 

تراضی مردم، اکنون جنبش اع. بستن قلعه واليت را به خوبی نشان داد
به رفرم های کوچک نمی انديشد، بلکه تالش برای رسيدن به يک رفرم 

به چالش . بزرگ و همه جانبه را دردستور کار خود قرار داده است
 عنوان قوام دهنده وستوِن نگه دارنده ی  طلبيدن دستگاه واليت به

جمهوری اسالمی امری بود که در سراسر کشور انجام گرفت و مرحله 
  .يدی را رقم زدی جد

ثالثأ ـ جنبش اعتراضی مردم در تظاهرات روز عاشورا با قدرت تمام در 
  برابر حمالت وحشيانه ی نيروهای سرکوب از خود دفاع کرد و اين جا

اين . و آن جا دستگيرشده گانش را از چنگ مزدوران رژيم نجات داد
خشونت دفاع از خود و اين از خودگذشتگی در شرايطی انجام گرفت که 
شليک . نيروهای سرکوب، در تمامی شش ماهه ی گذشته بی سابقه بود

مستقيم به مغز تظاهرکنندگان، پرتاب آن ها از باالی پل ها، به زير 
گرفتن توسط ماشين های نيروهای انتظامی، و ضرب و شتم بيرحمانه، 
که فيلم های آن ها سندهای ثبت شده ی جنايت يک رژيم مستبد و بيرحم 

اما حتی اين حد از . اشکالی بود که حيرت همگان را برانگيختاست، 
خشونت و بيرحمی نيز باعث ترس مردم نشد و قدرت دفاعی آن ها را 

  .امری که وحشت رژيم را برانگيخت. افزايش داد
دوم ـ تظاهرات عاشورا و پيش از آن تظاهرات يک ميليون نفری 

 خواست های  وخاکسپاری منتظری، همراه با عمق يابی شعارها 
مردمی و جوانه زدن اولين اقدامات دفاعی مردم، وحشت را بر سراپای 

ترس از مرگ سبب . دستگاه واليت و ارگان های سرکوبش مستولی کرد
شد تا رژيم حاکم مالحظات سياسی و حتی مذهبی را به کناری زده و 

بر هم زدن مراسم ترحيم منتظری، . حتی مقدسات خود را زيرپا بگذارد
حمله به حسينيه ی خمينی در روز تاسوعا و بويژه کشتار و ترور در 
روز عاشورا، جمهوری اسالمی را حتی در ميان معتقدين به اسالم نيز 

  ترس از مرگ و لرزان ديدن پايه های قدرت است که آنها. رسوا کرد
سازماندهی تظاهرات . را مجبور ساخته به زورعريان روی آورند

اه، دستگيری وسيع فعالين اجتماعی و مدنی، مفسد دی م٩فرمايشی در 
فی االرض خواندن تظاهرکنندگان، تالش برای تغيير زمان اجرای احکام 

 روز، تهديد و تعطيل بسياری ۵ روز به ٢٠ از  اعدام پس از صدور آن
از روزنامه ها و نشريات، غيرقانونی کردن بسياری از فعاليت های 

 شديد سرعت آن، ارسال پارازيت و به اينترنتی به همراه کند کردن
 و در يک کالم  تعطيلی کشاندن شبکه های تلويزيونی خارج از کشور،

اجرای حکومت نظامی اعالم نشده در کشور پاسخ دستگاه واليت به 
تالش . تظاهرات سراسری و مقاومت قهرمانانه مردمی در عاشوار بود

تن اراده مقاومت اين حکومت نظامی اعالم نشده نه تنها درهم شکس
  . توده ای است بلکه تعيين تکليف با اصالح طلبان حکومتی نيز هست

از .  از دو سو زير فشار قرار گرفته اند سوم ـ اصالح طلبان حکومتی
يک سو دستگاه واليت می خواهد با دستگيری و قلع و قمع آن ها ، 

د مرگ افزايش فشار بر اصالح طلبان و فريا. تکليفشان را يک سره کند
 دی ماه، و صدور احکام سنگين ٩بر اين و آن سردادن در تظاهرات 

زندان برای زندانيان اصالح طلب، همراه با محدود کردن شبکه های 
ارتباطی شان و تعطيل روزنامه هايشان، شيوه هائی است که حکومت 

از سوی ديگر جنبش . برای تعيين تکليف با آن ها در پيش گرفته است
راسری مردم با به توپ بستن دستگاه واليت و به چالش اعتراضی و س

 درخواست جدائی دين از دولت، از پالتفرم  طلبيدن کل نظام اسالمی و

جنبش اعتراضی به لحاظ پالتفرمی . بسی فراتر رفته است اصالح طلبان 
اين امری است . تالش می کند خود را از پالتفرم اصالح طلبی جدا سازد

بر متن چنين وضعيتی . لبان را برانگيخته استکه نگرانی اصالح ط
.  ميرحسين موسوی صادر شده است١٧است که بيانيه ی شماره 

ميرحسين موسوی، يکی از معتقدين به قانون اساسی جمهوری 
اسالمی، مدافع دولت دينی و ادغام دين و دولت، و يکی از مخالفين 

وسوی با همراهی و همگامی م. جدی سرنگونی جمهوری اسالمی است
جنبش مردمی، تالشی است برای حفظ جنبش در چهارچوب جنبشی 

از اين رو عميق تر شدن . برای اصالحات در درون حاکميت اسالمی
خواسته های مردم بويژه آن چنان که در شعارهای مردم در تظاهرات 

 آذر، مراسم خاکسپاری منتظری و عاشورا به عيان ديده شد نمی ١۶
بيانيه با .  طلبان حکومتی را به همراه داشته باشدتواند خرسندی اصالح

حفظ خود در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی و تن دادن به 
حداقل هائی که از خواست های جنبش مردمی به شدت عقب تر است، و 
با عقب نشينی آشکار از خواست های قبلی خود موسوی و حتی عقب 

ش کرده است توپ بازی را به  تال نشينی از خواست تجديد انتخابات،
ميدان حريف انداخته و شکاف در ميان طرفداران دستگاه واليت را 

  . تشديد کرده و موضع تندروهای سرکوبگر را تضعيف کند
با توجه به شواهد و قرائن موجود تحقق همين حداقل های بيان شده در 

ر اين اما اگ. بيانيه، با گوش های کر دستگاه واليت روبرو خواهد شد
بيانيه بتواند به ايجاد شکاف در اراده واحد برای سرکوب جنبش مردمی 
منجر شود، و برای مدتی بر دامنه ی جنبش اعتراضی بيافزايد، می 

در اينجا بايد با صراحت . تواند مورد بهره برداری جنبش قرار گيرد
اعالم کنيم که به خشونت کشانده شدن جنبش اعتراضی در شرايط 

ا فراهم شدن زمينه برای اقدامات مسلحانه نمی تواند به کنونی و ي
 شدت يابی  همان طورهم که. اهداف جنبش و تداوم آن کمک کند
 هنوز جنبش مردمی از قوام  سرکوب و گسترش آن در شرايطی که

از اين . يافتگی کافی برخوردار نشده است نمی تواند به نفع جنبش باشد
ند کرده و زمينه را برای تداوم و رو هر تالشی که تيغ سرکوب را ک

گسترش دامنه ی جنبش فراهم آورد، مورد استفاده بهينه ی جنبش 
زيرا واقعيت اين است که جنبش مردمی . مردمی قرار خواهد گرفت

عليرغم ظرفيت رشد يابنده اش برای استواری و قوام خود به زمان نياز 
نار مردم در شرايط بر اين پايه است که حضور اصالح طلبان در ک. دارد

    .کنونی، پوششی است که هنوز دوره ی آن به سر نرسيده است
چهارم ـ عمق يافتن خواست ها و شعارهای جنبش اعتراضی مردمی، و 
. تداوم آن، به تدريج راه اصالح طلبان را از راه مردم جدا خواهد کرد
 که اما مهمترين مسئله اين است که اين جدائی در شرايطی انجام گيرد

جنبش از قوام، دامنه و عمق کافی برخوردار شده باشد که امکان 
روشن است که تداوم شکاف . سرکوب و درهم شکستن آن مقدور نباشد

 به   جنبش مردمی است و بايد اين شکاف را در باال هم چنان به نفع
با اين حال در روند . تزلزل در ميان دستگاه سرکوب نيز گسترش داد

از جنبش به رهبرانی از درون خود و از آن خود را به اين جدائی، ني
از اين رو تالش برای . تبديل خواهد کرد موضوع اصلی پيشاروی آن 

متشکل تر شدن، سازمانيافته تر شد ن و روی پای خود ايستادن به 
زمان نياز دارد و جنبش توده ای بايد اين زمان را داشته باشد تا خود را 

مان يافتگی کافی، در هر تحولی که صورت بدون ساز. متشکل سازد
 ی اصلی خواهند  بگيرد اين کارگران و زحمت کشان هستند که بازنده

 دررابطه با فرصت يابی  لذا تداوم شکاف در جبهه دشمن ميتواند. بود
برای انسجام دادن به صفوف جنبش توده ای، مورد استفاده بهينه 

  .جنبش مردمی قرار گيرد
ی که جنبش اعتراضی هر روز راديکال تر و منسجم تر پنجم ـ در شرايط

 و قلعه های دستگاه واليت و ستون های اصلی حاکميت اسالمی  ميشود
 و دامنه ی جنبش،  را نشانه رفته است، تالش برای گسترش قاعده

پيوند خواست های عمومی ـ سياسی با خواست های مطالباتی ـ طبقاتی، 
ای در محيط های کار و زندگی، تاکيد تقويت شبکه های ارتباطی توده 

 تالش برای  بر ضرورت سازمانيابی اقشار گوناگونی مردمی به همراه
تهيه ی پالتفرم هايی که بيان خواست های واقعی و آتی جنبش انقالبی 
مردمی باشد و شکل دهی به اتحادها و اتئالف های نيروهای چپ و 

 بايد در  را بيان می کنند،سوسياليستی که آمال و آروزهای واقعی مردم 
  .دستور کار قرارگيرد

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
 )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

ترور جنايت کارانه دکتر مسعود ترور جنايت کارانه دکتر مسعود 
  عليمحمدی را محکومی کنيمعليمحمدی را محکومی کنيم

 ژانويه ١٢ برابر با ١٣٨٨ دی ماه ٢٢ه شنبه در صبح روز س
محمدی استاد دانشگاه و دارای دکترای   دکتر مسعود علی٢٠١٠

رشته فيزيک با گرايش ذرات بنيادی از دانشگاه صنعتی شريف، در 
جلو خانه اش در خيابان سهيل در منطقه ی قيطريه تهران ترور 

اشت سوار او هنگامی که از خانه اش خارج می شد و قصد د. شد
اتوموبيل اش شود، در اثر انفجار يک بمب کنترل از راه دور که در 

نام  اين استاد . يک موتور سيکلت جاسازی شده بود، به قتل رسيد
 ساله در خردادماه امسال در نامه ای تحت عنوان ۵٠دانشگاه 

 نفر از استاتيد دانشگاه تهران و علوم پزشکی در ۴٢٠حمايت "
که در پايگاه اينترنتی اطالع رسانی "  موسویحمايت از ميرحسين

. دانشگاهيان حامی ميرحسين موسوی چاپ شده بود، آمده است
برخی سايت های نزديک به موسوی، او را از هواداران ميرحسين 
موسوی می دانند که در برنامه ها ی هسته ای ايران نقشی نداشته 

  .است
ی، رسانه های به دنبال پخش خبر ترور دکتر مسعود علی محمد

رژيم بدون فوت وقت و به دروغ  او را از دانشمندان هسته ای 
ايران خواندند و اين ترور را به آمريکا و اسرائيل نسبت دادند و 

با انتشار بيانيه ای با " انجمن پادشاهی ايران"اعالم کردند که 
مسئوليت اين عمليات را بر عهده گرفته " تکاوران تندر"عنوان 
از . اين انجمن با انتشار بيانيه ای اين اتهام را رد کرداما . است

سوی ديگر سازمان مجاهدين خلق هم که از سوی برخی سايت های 
وابسته به سپاه به انجام اين ترور متهم شده بود، اعالم کرده است 

  . که در چنين اقدامی دست نداشته است
از سوی اقدام تروريستی در قيطريه تهران، که به احتمال زياد 

دستگاه های امنيتی رژيم سازماندهی شده است، اقدامی جنايت 
. کارانه است که برای تشديد فضای امنيتی کشور انجام گرفته است

اين اقدام ضدبشری، به عنوان دستاويزی مورد استفاده قرار می 
گيرد تا با فشار بر زندانيان سياسی، آن ها به اعتراف در اين رابطه 

يا اين سناريو را در قبال دستگيرشده گان جديد به مجبور سازند و 
ترورجنايت کارانه يک استاد ناراضی و هوادر . اجرا در آورند

ميرحسين موسوی، تالش دارد هم هشداری به همه استادان ناراضی 
و مخالفان بدهد و هم با انداختن آن به گردن دستگاه های امنيتی 

 هسته ای سوءاستفاده خارجی، از آن برای داغ کردن بحث انرژی
کرده و فضای سياسی کشور را تحت تأثير قرار دهد و بهانه ای 

  .برای سرکوب بيشتر داشته باشد
سازمان ما اين اقدام جنايت کارانه ی تروريستی را به شدت محکوم 
می کند و آن را عرصه ی جديدی از شيوه های سرکوب دستگاه 

ه ادامه چنين اقدامات واليت عليه جنبش مردمی می داند و نسبت ب
  .تبه کارانه ای هشدار می دهد

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم

  "راه کارگر"هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ٢٠١٠ ژانويه ١٣ـ ١٣٨٨ دی ماه ٢٣

…………………………………… 
 آمار اعدام ها

 و سرکوب های هفته گذشته
 ٨٨ تن اعدام شدند و ١٠در هفته ای که گذشت : ری هرانا خبرگزا

 ٤٢نفر بازداشت شدند، دادگاه های انقالب در اين هفته مجموعا 
 ضربه شالق برای فعالين بازداشتی صادر کردند، ١٨٢سال زندان و 

 تن در دانشگاه های ايران به کميته انضباطی احضار ١٦٠بيش از 
 تن از آنها ٥ و در اين بين  دانشجو حکم دريافت کردند١١٢و 

 تشکل دانشجويی تعليق شدند و در تداوم ٣اخراج شدند و دست کم 
سرکوب مرزنشينان در دو استان کردستان و بلوچستان دست کم 

  . شهروند کشته و مجروح شدند١١

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

 آباد فاجعه ای فراتر از کهريزک در عشرت
اطالعاتی را که من به شما ميدهم در : يت به سوی آزادیوبسا

چرا که خبری را که من به شما ميدهم . موثق بودنش شکی نکنيد 
واقعيتی است که با چشمان خود ظرف چند روز گذشته شاهد آن 

 .و عذاب وجدان باعث شد که سکوت نکنم . بوده ام 
روهای تعدادی از دستگير شدگان روز عاشورا توسط سپاه و ني

توجه کنيد تعداد . بسيج در پادگان عشرت آباد نگهداری ميشوند 
آمار ارائه شده دستگير شدگان توسط نيروی انتظامی جدای اين 
. دستگير شدگان توسط سپاه پاسداران در اين بازداشتگاه ميباشد 

سپاه و بسيج در دستگيريهای عاشورا بصورت خود سر عمل کرده 
وهای خود را به اين پادگان انتقال داده و دستگيرشدگان توسط نير

 .اند
 نفر هستند که ۵٠٠الزم به ذکر است که تعداد دستگير شدگان باالی 

خانمها را در اتاقهايی جدا و آقايان را در اتاقهايی ديگر در شرايط 
 .بسيار بد نگهداری ميکنند 

 سپاه که مسئوليت اين پادگان را در اختيار دارد هنوز قانع نشده که
دستگير شدگان توسط خود را به نيروی انتظامی يا مراجع قضايی 

و شديدترين شکنجه ها و اذيت و آزار را عليه اين دستگير . بسپارد 
شدگان به عنوان محارب به خدا اعمال ميکنند تا جايی که دو نفر از 

 ساعت از زمان ۴٨اين دستگير شدگان در اين بازداشتگاه ظرف 
يط بازداشتگاه و احتماال ضرب و شتم کشته بازداشت به خاطر شرا

و از کشته شدگان احتمالی بعدی من به شخصه ديگر خبری . شدند 
درب اين بازداشتگاه حتی با مراجعه و اصرار مسئولين  ندارم

قضايی و انتظامی از سوی سپاه به روی اين افراد مسئول جهت 
سايتها پيچيد بازديد در طی مدتی که خبرهايی از اين بازداشتگاه در 

 .باز نشد 
اوضاع و شرايط در اين بازداشتگاه برای بازداشت شدگان بسيار بد 

  است
احتمال وقوع فاجعه ای بسيار فراتر از کهريزک در اين بازداشتگاه 

   .وجود دارد

……………………………………  
 فرزاد کمانگر و دو هم پرونده وی تهديد به اجرای حکم اعدام

به اذعان مسئوالن امنيتی اجرای احکام اعدام فرزاد کمانگر، علی 
وکيلی سه زندانی سياسی، ميتواند غيرمنتظره و قريب  حيدريان و فرهاد

 .الوقوع باشد
، از درخواست وکيل آقای فرزاد کمانگر در سی ماه با گذشت بيش از

هيچگونه ) مجدد حکم صادره توقف و بررسی (١٨خصوص اعمال ماده 
است؛  پاسخگويی در قبال اين موضوع از سوی قوه قضائيه مشاهده نشده

عالوه بر اين موضوع بيش از هجده ماه است پرونده اين معلم محکوم به 
ن مسئوالن قضايی مفقود شده است هم پرونده ای وی به اذعا اعدام و دو

 .دست نيست و از سرنوشت آن اطالعی در
فرهاد  شرايط فوق الذکر باعث شده است فرزاد کمانگر، علی حيدريان و

وکيلی بعنوان سه متهم پرونده تحت حکم اعدام قطعی کماکان به سربرند و 
 هر لحظه با استيذان رياست قوه قضائيه اين سه متهم سياسی ممکن است

 .شوند به چوبه دار آويخته
 بارها خود آن” خليل بهراميان در يک گفتگوی رسانه ای عنوان می دارد 

ی فرزاد کمانگر است گفته  مقام امنيتی استان کردستان که مسئول پرونده
تمام شده و اين را دوسال پيش اعالم کرده، اخيرا به موکلم  ی اعدام مقوله

 .” امکان دارد تو هم اعدام شوینيست و اعالم کردند که هيچ مشخص
امنيتی حال حاضر  مجموعه مسائل شرح داده شده و همچنين شرايط

 کشور و اجرای شتابزده حکم اعدام دو زندانی سياسی در طی هفته های
اخير نگرانی های مدافعان حقوق بشر را از سرنوشت فرزاد کمانگر، علی 

حکوم به اعدام ديگر در وکيلی و دهها زندانی سياسی م حيدريان و فرهاد
 .پی داشته است
 ، فرهاد وکيلی)فعال حقوق بشر و آموزگار کاميارانی(فرزاد کمانگر

فعال (و علی حيدريان ) معاون سابق اداره جهاد کشاورزی سنندج)
 بازداشت و ٨۵پرونده هستند که در مردادماه سال  سه متهم اين) سياسی
های اطالعات تهران، سنندج  اهگ بازداشت های مديدی مورد شکنجه در مدت

زندانی مورد اشاره در يک روال  نهايتًا هر سه. و کرمانشاه قرار گرفتند
ديوان عالی  مبهم و پرنقص قضايی به اعدام محکوم و حکم صادره در

 .کشور قطعی شده است

……………………………………  
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  :جدال اصولگرايان بر سر شيوه نجات دستگاه واليت
   هدف واحد تراضی در پيشروی به سویدو راه متفاوت جنبش اع

  گفتار راديو راه کارگر
  ٢٠١٠ ژانويه ٨  - ١٣٨٨ دی ماه ١٨جمعه 

بخش مهمی از اختالفات دو گروهبندی درونی طيف موسوم به  
اصولگرايان در هفته های اخير که پس از حوادث عاشورا نيز صريح 

کودتاگران تر و علنی تر شده و در حدی گسترش يافته که اراده واحد 
نحوه مقابله با جنبش , را در برخی زمينه ها با اخالل روبرو ساخته
 با مقاومت ٨٨عاشورای . توده ای اعتراضی مردم در فاز نوين است

با توده ای کردن شعار مرگ بر , فعال مردم در برابر سرکوبگران
با حرکت ساختارشکنانه به اتکا شبکه های سازمان يافته , ديکتاتور
 مرزهای مورد نظز باورمندان به انقياد  ن از طريق پشت سر نهادنمبارزي

هر , جنبش در چهارچوب احيا ارزش های قانون اساسی جمهوری اسالمی
افراطيون با بردن طرح اعدام . دو طيف اصولگرايان را به تکاپو انداخت

پيشنهاد اعدام چهره های اصلی معترضان معتقد به , پنج روزه به مجلس
ون اساسی و در راس آنها موسوی و کروبی که از آنها به نام احيا قان

مردم از طريق قتل عام وسيع و  نام می برند و متوقف کردن" سران فتنه"
مشخص می شوند , برپايی چوبه های دسته جمعی دار در ميادين عمومی

علی مطهری و , عسگراوالدی, الريجانی, و طيف ديگر که محسن رضايی
کشتار در پائين و معامله در باال با ,  را دربرمی گيردافرادی نظير آنها

عقب نشينی های جزئی و . موسوی و کروبی و خاتمی را مطرح می کنند
موردی با هدف بازگرداندن جناح ناراضی به زير خيمه واليت فقيه در ازا 

جوهر اصلی " پائين"جدا سازی کامل و قطعی آنها از اعتراضات مردم در 
 اين که محورهای پيشنهادی عقب نشينی مورد نظر با. طرح آنهاست

اما در موضع گيری ها و , گرايش اخير قطعيت و صراحت ندارد
اظهارنظرها به مواردی چون آزادی زندانيان اصالح طلب از زندان ها و 
اجازه انتشار مجدد يکی دو رسانه به اصالح طلبان از محورهای مورد 

  .نظر اين گرايش عنوان شده است
سرکوب شديد در پائين همزمان با معامله در ,  عام درمانی بی استثناقتل
دو طرحی هستند که دو گرايش عمده در درون طيف اصولگرايان , باال

 جنبش توفنده اعتراضی  برای نجات دستگاه واليت مطلقه از مخمصه
 پيشروی هر يک از اين دو طرح در درون  اگر چه. مطرح می کنند

, شدن نتيجه نهايی رقابت و منازعه جاری بر سر آنکودتاچيان و روشن 
و خروج از وضعيتی که عناصری از هر دو مشی در سياست کودتاچيان 

بی ترديد با تفاوت هايی در شکل ادامه پيشروی جنبش , قابل مشاهده است
 تبديل شدن هر يک از اين دو روش به شيوه   اما, اعتراضی همراه است

 برای نجات دستگاه واليت مطلقه ارائه اصلی برخورد حکومت تضمينی
اوال قيمت بالفصل قطعيت خط مشی افراطيون عالقه مند به قتل . نمی دهد

انزوای بيشتر آنان و جدايی بخش مهمی از طيف , عام درمانی
اصولگرايان از دستگاه واليت است؛ بخشی که بنا به تحليلش از سمت 

نبش توده ای اگر بسرعت پيشروی حوادث برای در امان ماندن از سيل ج
عمال از بيم آينده خويش حاضر , به صفوف مخالفين خود را نزديک نکند

 فاز اجرای قتل عام درمانی نيست و اين يعنی انزوای به همراهی در
تبديل شدن به آشيانه خالص مشتی قاتل و , سرکوببيشتر دستگاه 

بر مردم جنايتکار بيرحم و متجاوز جنسی که رسما و تمام قد در برا
تجربه کاربست خشونت برای مهار جنبش اعتراضی در . ايستاده اند

ماههای پس از انتخابات نشان می دهد که خشونت اگر چه بر شکل 
اما به تدريج با تداوم جنبش اعتراضی , اعتراضات مردم تاثيرگذار بوده

قيمت بالفصل قطعيت خط : ثانيا. قدرت بازدارندگی آن کاهش يافته است
باز هم , رايش خواهان سرکوب شديد در پائين و معامله در باالمشی گ

در شرايط انزوای . تشديد شکاف در درون اردوی کودتاچيان است
شريرترين و تبهکارترين عناصر دستگاه واليی که تصفيه ها و کشتارهای 

آن بغض سی ساله , خونين ماههای پس از انتخابات را سازمان داده اند
بی ترديد هر قدم عقب نشينی دستگاه منزوی واليت , ای که ترکيده است

فقيه را به سکويی برای ادامه تعرض در مسير فروپاشی آن تبديل خواهد 
مردم در شش ماه اخير صدها کشته و هزاران زخمی و اسير نداده . کرد

اند که از باالی سرشان با خون جگرسوخته گانشان برای حفظ دستگاه 
امله شود و خود خاموش و مفموم به خانه جنايتکار واليت فقيه مع

عقب نشينی دستگاه واليت امکانات جديدی برای رشته ای . بازگردند
وسيع از مبارزات مسالمت آميز مردم در حوزه های گوناگون پديد می 
آورد و کندتر شدن تيغ سرکوب همراه با سرازير شدن سيل مطالبات 

اگر چه .  را شتاب می بخشدفرايند محاصره عمقی تر اين دستگاه, مردمی
يا سرکوب شديد در پائين و بند و بست در , دست زدن به قتل عام عمومی

اما عمال ,  شکل دو راهکار برای نجات رژيم کودتا مطرح می شود به, باال
دو راه متفاوت در حرکت در مسير تداوم گسترش جنبش اعتراضی و 

  .فروپاشی دستگاه واليت است
…………………………………………………….. 

 ٨ليست شماره 
 )٢٠١٠ ژانويه ٨ برابر١٣٨٨ دی ١٨جمعه  (

 شما نيزبرای ثبت درتاريخ مبارزات مردم ايران
 !ليست شعارهای درون کشوررا تکميل کنيد

  اميرجواهری لنگرودی
  :يادداشت هشتم 

  دوستان نازنين خواننده 
) روزدانشجو(آذر١۶اين ليست شعارها ، سری بعدی شعارهای بعداز

درگذشت حسينعلی منتظری و روزهای تاسوعا . نسواستبه اي
وعاشورا وسرکوب گسترده حرکت دانشجويان، زنان و مردمان 

اين : برای چنديمن باراعالم ميدارم. ايران را پوشش می دهد
شما نيزمی . شعارها، همه شعارهای داده شده درسراسرايران نيست

خود مستقال به جمع توانيد درانجام اين کار، به من ياری رسانيد يا 
آوری شعار ها بپردازيد تا اين مرحله از پيشروی جنبش مردم ما و 

  . سطوح گوناگون مطالبات آنان درجايی ثبت شود
برای اطالع آن دسته ازدوستانی که برای اولين باراين شعارها را 
می بينند، ياد آور می گردم که من برای پسند خود يا آن ديگران، 

مع آوری نمی کنيم، بلکه برای ثبت حافظه تاريخی اين شعارها را ج
خواه . مبارزات مردم ما دست به اين کار زده و آنرا دنبال می نمايم 

  .که خو شتان بيايد يا که نيايد 
  :همانگونه که پيشتر آوردم 

اين شعارهاراازميان گزارشات،فيس بوک ها،يوتوپ ها،ايميل 
ازهمه دوستانی که برای . هاومطالب تويتردرون کشورفراهم آوردم 

يا به . صفحه فيس بوک ام شعارو يوتوپ های جديد می گذارند
ياری هايی ازاين . همين ايميل ام شعارارسال می دارند، سپاسگزارم 

  نوع به استمراراين وظيفه ازجانب من انجامد
درصورت امکان تکميل اش کيند تابرای اين مرحله ازتاريخ 

  .  وزباشدمبارزات مردم ايران درس آم
می توان وبايدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررويی باآتش گلوله 
وتوپ وتانک تماميت ارتجاع جمهوری اسالمی وايستادگی ها 

 زنان و مردان وهمراه – پسران -ومقاومت ميليون ها تن ازدختران
  !شده گان يک پيکارتوده ای درسراسرايران آموخت 

  : شعارها 
  ل ندايیتو قات/ دولت کودتايی

  روی يزيد سفيد شد / خامنه ای يزيد شد 
 دشمن اين کشور است/خامنه ای کافر است 

 وطن از او يکره ويران شده / خامنه ای يزيد دوران شده
 خود خود ابن زياده / نوکرش احمدی نژاده 

 بابا سرخ سرخيم /  سفيده - سياهه-حاال بگين آذربايجان سبزه
  امامهفکر ميکنه / رهبر اين نظامه 

 بگو مرگ بر اين آل خمينی / جان برکف سرخ حمينی
 ياور مير حسين ايم / ما همه لشکر حسين ايم 

  به عشق سانديس آمده / اين همه لشکر آمده 
  پايان اين ديکتاتوری/ وصيت منتظری

 بيت  منتظري مظلوم،/ يا حجه بن الحسن ، دل ها پر از خون شده 
 اش چه محزون شده
 دیمرگ بر رژيم يزي

  ما امتحان نمی ديم / تا دانشجو آزاد نشه
  جانم فدای ايران/ نه اسالم نه قرآن 

  ديگه کارش تمامه / حکومت امامه 
 عمله جنايت / سربازان واليت

  ديگر اثر ندارد / توپ ، تانک ، بسيجی 
رهبر بجزجيم شدن، راهی ديگر / وپ، تانک، جنتی ، ديگر اثر ندارد

  ندارد
 اء استعفاءاستعف/ دولت کودتا 

  از ظلم وجور رها ميشه / ايران ما آزاد ميشه 
  تان٤-٣بازم بگو / اينجا قمه نه تهران 

  مرگ براين واليت يزيدی
  مرگ بر رژيم يزيدی

  مرگ بر اصل واليت فقيه
 مرگ بر ديكتاتور 
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  مرگ بر خامنه اي

  به زودی سرنگونه / معاويه بدونه 
  يزيد باشه يا رهبر/ مرگ بر ستمگر

  عليه رهبر آمده/ همه لشکر آمده اين 
  سلطنتو رها کن/ معاويه حيا کن 

  ما نور می خوايم ، نه ظلمت / ما ملتيم ، نه امت
 وطن نميفروشم/ شده آفن بپوشم  

 ظلم و ستم نابود است / اين وطن پر خون است 
  آزدايمون درفردااست /امشب شب عاشوراست 
 اخ يزيداز جا کن بنای ک/ کارگر نفت ما به پا خيز

 رفتن به جنگ ديوان / ناراه نجات اير
 ديکتاتوره ورش دار /ابوالفضل علمدار

  ملت بايد آزاد بشه / ايران بايد آباد بشه 
 زندانی عاشورا آزاد بايد گردد/ زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  نابود بايد گردد / ديکتاتورعوضی
  .به زودی سرنگونه/ ديکتاتور بدونه 
  به زودی سرنگونه / ديکتاتور نمونه

  نهضت خدا داديه / ديکتاتور نگاه کن 
 امام زمان خودش مياد/ نائب زوری نمی خوام

 به جنگ به جنگ تا پيروزی 
 آنکه برادرم کشت / می کشم ، می کشم 
 منتظری روحت شاد / ديکتاتور ننگت باد 
 تهران شده کربال / سگهای رهبر هار 

 
 رنگون است سيد علی س/ اين ماه ماه خون است

 ريشه ظلم رو بکن /يا حجت ابن الحسن 
 شهيد فداي ايران /سالم بر شهيدان 

  ايراني مي خروشد /خون حسين مي جوشد 
 ملت ايران به خروش آمده / خون حسين است که به جوش آمده

 اينم بود توی قران /تجاوز توی زندان 
 ديکتاتور را برش دار / ابوالفضل علمدار 

 . ديگر اثر ندارد/ خدعه عمروعاصی 
 . پشت يزيد بايستيم/ ما اهل کوفه نيستيم 

 . عکسها رو پاره کرده / اونکه تقلب کرده 
 . عکسشو دستت دادن/ چقدر بهت پول دادن 

 . مهدی بيا مهدی بيا / ايران شده کرب و بال 
 . ايران رو پس ميگيرم / ميجنگم ، ميميرم 

 . ست صانعی افتحار ما/حسين حسين شعار ماست 
 .تجاور هم آزاده ؟/ ای رهبر آزاده 

 اينهمه نابرابری / حکومت عدل علی
 .... رسانه ملی کو/ تو اين همه هياهو 

 بر تو درود بر تو سالم / صانعی خط امام 
 منتظری ،صانعی / مراجع واقعی 

 اينم بود توی قرآن؟ /تجاوز توی زندان 
  تو دشمن ملتی / ديکتاتور لعنتی
 پيش خداست امروز/ روز ،مرجع سبز ماعزا عزاست ام

  شک نکنيد با ما بود / امام اگه زنده بود 
 بزغاله و گوساله، محمود و علی چالغه

 ايران رو پس ميگيرم / ميجنگم می ميرم 
 هديه به ملت ماست / خونی که در رگ ماست 

  مرگ بر اين دولت مردم فريب / نصر من اهللا و فتح قريب
  رسانه های شيطان  / ايرنا و فارس و کيهان

 يزيد بهتر از اينهاست/ يا ابوالفضل عباس
 بجنگ تا بجنگيم/ ما بچه های جنگيم 
  نمی خوايم ، نمی خوايم / ابوغريب و آشويتس

 بهمن روز ٢٢/ بهمن چهلمين روزشهدای عاشورای ايرانی ٩
  ) شعار نويسی روی اسکناس ها ( نابودی جمهوری اسالمی 
زندان / نکبت به دوش،رهبر کشور فروشولی انسان فروش، علی 

  بايد گردد
  خالفت را رها کن/ يزيدی حيا کن 
  خشم ما رو نديدی؟ / بسيجی يزيدی

رهبر بجز جيم شدن، راهی دگر /وپ،تانک،جنتی، ديگر اثر ندارد
 ندارد

  
 حجابمو برمی دارم/ خودم شک ندارم  من به

  همش روی ناچاريه/ حجابمون اجباريه 
  زن، عکس توی قاب نيست/ نيست به حجاب  شرافت

  رهبر ما ايران ماست / اهللا اکبر دشمن ماست 
 حکومت ايرانی، فردای ماست / زنده باد ايران،راه ماست

  رو منطق و حساب نيست/ از خرافه  دين پر
 رژيم قلدر نميخوايم/ چادر نميخوايم  روسری
 مايهء بيزاريه/ چون اجباريه  حجاب

 باتوم ،توسری، نمی خوايم / چادر، روسری، نمی خوايم
 بسکه خودش پليده/ خير نديده  آخوند
  باز واسه زن شهيده/   سر ما کرده چادر
 ملت ازش کالفه/ پر خرافه  آخوند
  لحافه همش زير/  پليده، فکرش  بسکه
 ؟!کرده  چارقد، سر ما  / منبع درده آخوند
 ميگه زنف نصف مرده/ ضد انسان  آخوند

 وی ايرانيهبان /اونی که زندانيه
 آزادی و برابری/ روسری نه توسری  نه

 از روی ناچاريه/ اجباريه  حجابم
  مرگ برديکتاتور / باچادر، بی چادر 
  وقتی که همصداييم / راه سرخ می آريم

  آماده قياميم / برای سرنگونی نظام 
  رهبر بی لياقت / شکنجه ، خيانت

  ايرانی می خروشد/ خون ندا می جوشد
  دو پايه واليت / تحجر، جنايت
  ننگ علم و صنعتی / احمدی لعنتی

  نفرتی جاودانه است / سبزی ما بهانه است
  .کردستان آماده قيام است / دولت کودتا، اين خرين پيام است 

  )شيراز( بيکار و بی پول شديم / بخش خصوصی شديم
 )شيراز(حق مسلم ماست / زندگی ، معيشت

  ١٣٨٨ دی ١٨جمعه 

…………………………………….. 
  ئيد حکم سنگسار دو شهروندئيد حکم سنگسار دو شهروندتاتا

حکم سنگسار دو متهم يک پرونده از سوی دادگاه تجديد نظر استان 
  .آذربايجان غربی صادر شد

حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به :  حقوق زندانيان-خبرگزاری هرانا 
  .اتهام زنای محصنه در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی تاييد شد

 ١٢دانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، شعبه به گزارش واحد زن
دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی حکم سنگسار برای دو متهم به 

 .زنای محصنه را تائيد کرده است
پيش تر از سوی ) هويت نامعلوم(و متهم زن پرونده " ولی جانفشانی"

ار محکوم دادسرای عمومی شهر اروميه به اتهام زنای محصنه به سنگس
 ديماه در شعبه ١٦شده بودند که اين حکم چهارشنبه هفته گذشته مورخ 

هم اکنون هر دو متهم در زندان .  دادگاه تجديد نظر استان تائيد شد١٢
الزم به ذکر است عالوه بر پروسه مبهم . مرکزی اروميه به سر می برند

دافع قضايی اين حکم در حالی صادر می شود که متهمان فاقد وکيل م
 .منتخب و امکان دفاع از خود بوده اند

صدور احکام سنگسار در ايران يکی از موارد برجسته اعتراضی مدافعان 
حقوق بشر محسوب می شود که عالوه بر موضوع سلب حيات بسياری 

 آن را نوعی شکنجه مرگ آور می خوانند

……………………………………….  
 هتيراندازی در مرز و کشته شدن يک جوان هجده سال

به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز جاری 
   از توابع سوما" ماريخاپی" ساله اهل روستای ١٨نوجوان " خالد احمدی"

که قصد عبور از مرز را داشت مورد تيراندازی نيروهای نظامی مرزبان قرار 
روند در همين زمان و منطقه تعداد هشت شه. گرفت و در دم جان سپرد

مرزنشين ديگر با خشونت و تيراندازی نيروهای انتظامی اکثرًا به صورت 
عليرغم پيگيری خانواده ها کماکان مرزنشينان مورد . زخمی دستگير شدند

  اشاره در بازداشت به سر می برند،
به دليل فقدان زيرساختهای اقتصادی و فقر ناشی از آن داد و ستد غيرقانونی 

کردستان امری عرف محسوب ميشود که با خشونت کاال در مناطق مرزی 
نيروهای انتظامی اين موضوع به صورت سيستماتيک موجب قتل تعداد زيادی 

 ١٣٨٨ دی ٢٢سه شنبه ، . از شهروندان می شود
………………………………………………………. 
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 درمبارزه عليه خشونت
 يوسف لنگرودی

ی ترديد خشونت اگر به عنوان يک معضل اجتماعی مطرح باشد، ب      
برای بررسی وعلل وراههای مبارزه با آن بايد به کسانی رجوع شود که 

مانند يک روانشناس که به . دراين امر تخصص دارند و تعليم ديده اند
مشکالت روحی وروانی افراد می پردازد و يا پزشکی که درامورمربوط به 

رد خشونت پديده ای است که درهمه جوامع وجود دا.بيمار تخصص دارد 
ومی توان آنراهمزاد بشردانست اما درجامعه ما تنها با خشونت اجتماعی 
روبرونيستيم بلکه با خشونتی روبروايم که ازباال بطورسيستماتيک 
سازماندهی شده واستبداد با تمام قدرت آن را درسطح جامعه پيش می 

  . برد
ونام  حکومت با براه انداختن سرکوبهای وحشيانه، استقبال ازجنگ       

اعدام های علنی وبرپايی " برکت الهی"بردن ازآن بعنوان
وبردن آن درمحيط مدارس وسيستم آموزشی ... سنگساردرانظارعمومی و

کشور، خانه های مردم وکودکان وبطور کلی درتمام عرصه های زندگی، 
درعمل دامن زدن به آن را بشدت تشويق می کند و درتمامی اين سه دهه 

ازاينرو برای پايان دادن به اين .  غافل نبوده استنيز لحظه ای ازآن
معضل،قبل ازهر چيزالزم است، رژيم واليت فقيه ازاريکه قدرت به 
زيرکشانده شود واجازه ندهيم که استبداد ديگری جايگزين آن شود زيرا 
که خشونت در تمامی ديکتاتوری ها وجود دارد وجزجدايی ناپذير آنان 

ع را دررژيم جمهوری اسالمی اماآنچه که اين موضو.است
ازسايرديکتاتوری ها جدا می سازد، وحشيگری های بی حد ومرز 

با اين همه، اين مشکل را نمی توان تنها با . دربکارگيری آن است
نگاهی کوتاه به تاريخ . موجوديت رژيم های استبدادی توضيح داد

فضيلت کشورما،نشان می دهد که متاسفانه خشونت درجامعه ما غالبا يک 
بشمارمی آمده وتوده مردم نيز به دفعات درمناقشات اجتماعی، مذهبی و 

   . سياسی خويش بسادگی آن را بکار ميگرفتند
 جامعه ای که گرفتارپيشداوری است وعقب نگاه داشته شده، خشونت   

تنها درحد مردم ويا استبداد وارتجاع باقی نمی ماند وحتی نيروهای مترقی 
ازآزادی ودمکراسی نداشته باشند، بسادگی می توانند نيزاگردرک درستی 

خشونت را چه قبل ازقدرت وچه پس ازآن نيزاعمال نمايند وبداليل بی 
  . بکارگيری ان را توجيه کنند اساس وواهی هم ،علل

کم نبودند احزاب وگروههای سياسی وفرقه هايی که درحل مناقشات     
ند ودراين راه باعث قربانی واختالفات خود متاسفانه دست به قهر برد

شدن وصدمه ديدن تعدادی ازافراد شدند ويا کم نبودند نيروهای چپ و 
مترقی دربرخی ازکشورهاکه پس ازدست يافتن به قدرت،با درک نادرست 
ازرابطه ميان سوسياليسم ودمکراسی ،آزادی رازيرپا گذاشتند ودراين راه 

همه می دانند .ت آفريدند عمال خشونت وسرکوب را فضيلت دانستند و جناي
که بکارگری چنين شيوه هايی درپاره ای از انقالبات چه عواقب زيانباری 
دربرداشته وافراط درآن درنهايت امر،نفی ويا دست کم محدوديت آزادی 

  .سياسی کارگران وزحمتکشان رابه همراه داشته است
د ومردم ميخواهيم اين را بگوييم؛ جامعه هرچه غيردمکراتيک ترباش     

آن ازاراده الزم برای تصميم گيری درسرنوشت خود محروم باشند، 
  . خشونت بسادگی می تواند ازهرسوسربرآورد ه،مردم را نشانه رود

 اما درجنبش اخيرمردم ايران دربرخی ازعرصه ها نشانه هايی ديده      
يکی ازاين نشانه ها، دوری . می شود که بی سابقه و دلگرم کننده است

ن مردم از خشونت وعدم بکارگری آن عليه کسانی است که حتی جست
درحوادث ماههای اخير، . برابر آنان به کشتارو سرکوب دست می زنند

رژيم هرقدرتالش می کندتابا تشديد قهرعليه مردم، آنان را وا دارد تا دست 
به اقدام متقابل بزنند، مردم ايران هوشيارانه ازبکارگيری روش های 

شونت باردوری می جويند وسعی می کنند تا دردام رژيم قهرآميزوخ
  .گرفتارنشوند

 البته عدم بکارگيری خشونت توسط مردم تنها به اين دليل نيست که     
آنها توازن قوا را فعال به نفع خود نمی بينند وبه اين دليل نمی خواهند، 

ه آنها خود رادرگيريک نبرد نابرابرکنند، بلکه اساسا به اين دليل است ک
ديگر آن رافضيلت نمی دانندودرحال طرد آن مخصوصا درصحنه سياسی 

بنظرمی آيد جنبش ضد استبدادی مرد م ايران که با درک . کشورهستند
تازه ای از حصول به آزادی وحقوق دکراتيک رسيده، اکنون درکنارآن، 

  آنها به برکت حکومت. خشونت لجام گسيخته را نيزدارد طرد می کند 
 واليت فقيه،چنان ازسرکوب به تنگ آمده اند که حاال ازآن ابراز ددمنش

  .انزجاروتنفر می کنند
بنظرمی رسد که ديگرآن زمانی که بتوان مردم رابا يک فتوا به نام     

مبارزه با کفارويا بد حجابی ويا مبارزه با ضد انقالب، به خيابان کشاند، 

ررژيم را درگوشه ای بسرآمده ومردم حتی آنجاييکه مزدوران سرکوبگ
بچنگ می آورند، با بزرگی ومتانت ازصدمه رساندن به آنان خودداری می 

  . کنند و رهايشان می سازند
 درماجرای حوادث تاسوعا و عاشورا، رژيم تالش بسياری کرده تا با    

تر، فضا راهرچه  کشتن تعدادی ازمردم وبکارگيری قهری بازهم عريان
ف خود دراين زمينه نزديک شود تامردم را بيشترمتشنج کند و به هد

خوداين . نابهنگام وزود رس درگيرمبارزه قهرآميز با خويش نمايد 
.  سياسی ومردم گرديده است-امرباعث نگرانی بسياری ازفعاالن اجتماعی 

مسلم است که رژيم می خواهد تا باواداشتن مردم به اعمال متقابل قهر 
زموضع حق به جانب، يورش همه جانبه آميز، خودرامظلوم نشان داده وا

ديگری راعليه مردم سازمان دهد تا با دست بازتری بتواند، آنان را 
زيرارژيم می . اساس نگرانی نيزازهمين جا ناشی می شود.سرکوب نمايد

خواهد با باالبردن هزينه جنبش،سرانجام مردم را خسته ومستاصل کند 
نين است، دراين مورد چه روشی حال که چ. وآنانرا به عقب نشينی وادارد

، می توان درپيش گرفت؟ تنها راه مقابله بااين ترفند اين است که مردم 
ضمن گسترش مبارزات خودعليه رژيم درخيابان، براحساسات خودغلبه 
کنند، بيشترين تالشها را به خرج دهند تا به دام رژيم درشعله ورساختن 

  .خشونت کشانيده نشوند
يد خودرادرهمين حال تنها محدود به حضوردرخيابان اين جنبش نبا    

سازد بلکه بايدراههای ديگری را برای مقابله با رژيم وادامه جنبش 
جالب است که فرصت طلبان . اعتراضی خود پيدا کند وآن را گسترش دهد

وسازش کاران که هميشه ازجنبش های بزرگ مردمی واهمه دارند وخطر 
وبرخی ازهمين حاال نگرانی خود ( می بينند انقالب وقيام مردم را درآن 

 دوری  بنام) رااز حضورچپ ورنگ سرخ درمبارزات مردم، ابرازمی کنند
جستن از خشونت، مردم را دعوت می کنند که قبل ازهرچيزخيابان راترک 
کنند ودر چهارچوب خانه هايشان مبارزه عليه رژيم راپيش ببرند ويا حتی 

روزخشونت وانقالب، درزيرزمين های خانه برای اطمينان بيشترازعدم ب
اين جريانات ازهرچه انقالب است بيزارند، . شان به تظاهرات بپردازند

تنها به رفرم واصالحات اعتقاد دارندو معتقدند که دمکراسی را نمی توان 
اين ها فراموش می کنند وياخود را به . با شورش و قيام بدست آورد
زموارد، ديکتاتوری ها تنها ازطريق انقالب نفهمی می زنند که دربسياری ا

  .وقهر،سرانجام ازقدرت بزيرکشيده شده اند
، يعنی اياالت متحده "بزرگترين دمکراسی جهان " آياآنهانمی دانند که    

آمريکا، برای رهايی ازاستعمار انگليس،راهی جزانقالب وجنگ مسلحانه 
رعليه برده داری آنچه نداشت وآيا نميدانند که درجريان جنگ های داخلی ب

که منجربه پيروزی شمال بر جنوب گرديده وطی آن بيش ازيک ميليون 
 قهر و بکار گيری سالح نمی  کشته به جای گذاشت، بدون توسل به

توانست ره به جايی ببرد ؟ مگر انقالب برای استقالل و جنگ داخلی برای 
ا استبداد بوجود آزادی وپايان دادن به نابرابری نژادی برای مردم آمريک

آورد ؟ اگربزرگترين دمکراسی جهان توانسته، آزادی و مبارزه عليه 
استعماروزدودن برتری نژادی را ازلوله توپ وتفنگ بدست آورد، پس 
چرا ديگران برای دست آوردن آزادی، به همان راه نروند؟اصال چرا راه 

نند قيام و دوربرويم، آنهايی که فقط به موعظه ورفرم معتقدندو فکرمی ک
 درمورد مبارزات قهرآميزمردم جهان عليه  انقالب،عين استبداد است ،

نازيسم هيتلری و ومتحدان آن چه دارند که بگويند؟ فقط يک رفرميسم 
بيماروعقب مانده ذهنی می تواند مبارزات خونين ومسلحانه وقهرمانانه 

تلقی مردم يهودعليه نازيسم وفاشيسم را خطری برعليه سالمت جامعه 
 که متا سفانه از قرارمعلوم ازاين ذهنهای عقب مانده در کشور ما کم -کند

 يا برخی معتقدند که درجهان امروز، دوره انقالب وقهربسرآمده -نيستند 
مخصوصا درسه دهه اخير، با رفرم "دمکراسی جهانی "وبا اتکاء به 

به اين آنها طوری نسبت .واصالحات می توان به ديکتاتوری ها پايان داد
مسائل صحبت می کنند که گويی نه درباره معضالت اين سياره که درباره 

  .سياره مريخ صحبت می کنند
همه می دانند که دراين سی سال اخير نه تنهاازجنگ و ستيزدرجهان     

کاسته نشده، بلکه منطقه خاورميانه بويژه دستخوش منازعات و جنگ 
يزتوسط همين قدرتهای بزرگ های خونين بسياری بوده که غالب آنها ن

آتش جنگها وخشونتهايی که . بوجود آمده اند" دمکراسی" جهانی حامی 
اطراف مرزهای کشورما روی داده اند وهم اکنون درهرشبانه  بيشتر شان 

وروز،صد ها کشته وزخمی به جای می گذارند که اکثريت شان هم ازمردم 
  . غيرنظامی بويژه زنان وکودکان بيگناه اند

 مردم ايران بسيارمايلند تارژيم اسالمی بدون خشونت وبکاررفتن     
قهروانقالب، بزيرکشيده شود ومارکسيستها، بيش ازهمه چنين آرزويی 

اما همه می دانند که شکل نبرد را هميشه حاکمان تا بن دندان . دارند
ترديدی نيست که درهمه جا شکل مبارزه . مسلح وسرکوبگرتعيين می کنند
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در کشوری عمدتا با نافرمانی عمومی ، و در کشوری . اند،يکسان باشدنمی تو
ديگربا براه انداختن تظاهرات واعتصابات عمومی وبرخی مناطق به روش 
گاندی و درجايی ديگربا توسل به اسلحه، زوروانقالب قهرآميزودربعضی نقاط 

رکدام ه.نيزبا تلفيق همه آنها می توان به استبداد، اشغال وتجاوزپاسخ داد
ازشکل های اين مبازات غالبا توسط قدرت حاکم به مردم يک جامعه تحميل می 

  .شود ونه بر عکس
آرزوی مان اين است تا جايی که امکان دارد ازبوجود آمدن فضای رعب      

وکشتارجلوگيری شود ومردم با صبرومتانت خود، مانع ازشکل گيری فزاينده 
يرش رفرم های ناچيزواصالحات اما رژيمی که حتی حاضربه پذ.آن شوند

سطحی نيز نمی باشد، وبا خشونت هرچه تمامتر به آنان پاسخ می گويد، 
. طبيعی است که مردم تا ابد نمی توانند، گردن خود به زيرتيغ جالدان بسپارند

روزی خواهد رسيد کاسه صبرشان لبريزشود وبا حکومت وعواملش مقابله به 
  .مسلحانه راعليه آنان برگزينندمثل نمايندوبه ناگزيرراه قيام 

موعظه گران رفرميست ومدعيان اصالح طلب ، بهتراست بجای سرزنش        
مردم درمبارزات آنان برای حصول به ازادی، حکومت های سرکوبگررا مورد 

راه . نکوهش قراردهند تاازخشونت وسرکوبگری عريان مردم دست بردارند
راسی ازخيابان صاف و ساده نمی گذرد پايان دادن به استبداد ورسيدن به دمک

اين حق . تعيين می نمايند   ، بلکه مسيرناهموارآن راعمدتا صاحبان قدرت 
مردم است که درمقابل زور و استبداد سد ومانع ايجاد کنند تا جلوی 
پيشرويشان را بگيرند ،اين حق عين دفاع از اصل آزادی وحقوق 

 و ازجمله ميثاق جهانی –ی برابرشهروندی است که در ميثاق های جهان
  .  محترم شمرده شده است   -حقوق بشر

 اين نوشته را با پرسش سردبير هفته نامه تايم از نلسون ماندال درباره    
برم وبويژه توجه آقايان  شيوه مبارزه برعليه خشونت وآپارتايد به پايان می

صا کنم که مخصو گنجی وفرخ نگهداروهمه همفکرانشان رابه آن جلب می
های ايران برای   که درحکومت مردگان درخيابان-های پر التهاب دراين روز

 نسبت به هرچه شورش - شکار انسان، سنگ را بسته اندوسگ رارها کرده اند
دهند و وقوع آن را  وانقالب برعليه رژيم واليت فقيه حساسيت نشان می

 آزموده  رزه راهای مبا شمارند، الاقل دربرابرانسانی که همه راه ناميمون می
زنند  هايی که می وخود به تنهايی نماد وسنبل مقاومت يک ملت است، به حرف 

  :قدری تامل کنند
دراولين سری از .هيچ چيز سياه وسفيد نيست: نويسد  ريچاد استنکل می   

چرا :"هايی ازاين دست ازاو پرسيدم مصاحبه هايم با ماندال، هميشه سوال
ديديد  به اين خاطر که می نه رامتوقف کنيد؟ تصميم گرفتيد مبارزه مسلحا

خواستيد با پيشبرد جنبش عدم خشونت افکار عمومی  رسد؟ يامی زورتان نمی
واو هميشه باآن نگاه کنجکاو " جهان را به سمت خودتان بکشانيد؟

پس من سواالت " چرا هر دوی اينها نباشد؟"داد ومشهورش پاسخ هايی می
يا "دنيا هيچگاه:  پاسخ ماندال هميشه روشن بودپرسيدم، اما زيرکانه تری می

. اند وهميشه عوامل ديگری وجود دارند تصميمات پيچيده.نيست" اين يا آن
مغزانسان هميشه به توضيحات ساده گرايش دارد، اماواقعيت 

     .آيدنيست هيچ چيز به آن سادگی که به نظر می.چيزديگريست
  ١٣٨٨دی٢١ برابر٢٠١٠ژانويه١٠

  ١٣٨٧سال  – ۵۵ شماره –وه شجاعی ، مجله شهروند امروزکا: ترجمه 

…………………………………… 
نيروهای امنيتی در تهران جسد کمال اوليايی را به 

 .خانوادش تحويل نداده اند
 ارسالن اوليائی چندی قبل توسط  ستاد مرکزی کمپين،هایبنا به آخرين خبر

ده اورا بعهده برادر او کمال پيگيری پرون. مًاموران رژيم اعدام ميشود
 به دو روز قبل از طريق دستگاه امنيتی و نيروی انتظامی اما،. ميگيرد
در قبرستان  و  که کمال اوليائی، مرده اطالع داده ميشود کمال اوليايیخانواده

 مراجعه بعد از.بهشت زهرا واقع در شهر تهران به خاک سپرده شده است
 آنها گفته ميشود که چندی پيش  به ارگانهای جنايی و قضايی بهخانواده کمال

 توسط نيروهای دولتی پيدا شده و کمال جسد ، در تهران"آشفتگيها" زماندر 
 که  کمال اوالئی اطالع داده اند به خانوادهضمنًا.  شده استبه خاک سپرده

 و ديگر اجازه جابجايی  است خاک سپردهکمال بهمدت زيادی است که جسد 
ی برادر ارسالن اوليايی و پسر خاله ی انور کمال اولياي.جسد وجود ندارد
که دو تن از فعاالن سياسی و مدنی کردستان ايران . حسين پناهی است

  . ميباشند
گفتنی است خانواده اين دو فعال زندانی در اين دوسال گذشته همواره مورد 
آزار و تهديد نيروهای امنيتی رژيم قرار گرفته اند که سال گذشته نيز اشرف 

پناهی برادر انور حسين پناهی در حالی که پيگير پرونده برادرش بود حسين 
توسط نيروهای امنيتی ترور شد و سه روز پيش نيز برادر کوچکتر انور 
حسين پناهی افشين و يکی از نزديکانش به اتهام پيگير پرونده وی به سه ماه 

  . زندان محکوم شدند
  ١٣٨٨دی  ٢٣   کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

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

 قانون چند همسری مردان،
  تجاوزی ديگر به حقوق زنان

  سيما رياحی
بحث چند همسری برای مردان، راه های قانونی خود را طی کرده و در 

محمد دهقان . کميسيون حقوقی و قضائی مجلس به تصويب رسيده است
 اليحه ی حمايت ٢٣بر اساس ماده : "  کميسيون در اين رابطه گفتمخبر

از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطی با رأی دادگاه می تواند ازدواج 
دهقان رضايت همسر اول؛ عدم قدرت همسر اول به ". مجدد داشته باشد

ايفای وظايف زناشوئی؛ عدم تمکين زن  از شوهر مطابق با حکم دادگاه؛ 
 زن به جنون يا امراض صعب العالج؛ محکوميت قطعی زن در ابتالی

جرايم عمدی به مجازات يک سال زندان يا جرايم نقدی که بر اثر عجز از 
پرداخت منجر به يک سال بازداشت؛ ابتالی زن به هر گونه اعتياد مضر 
حال خانواده به تشخيص دادگاه؛ سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی 

ی را برای مرد غيرقابل تحمل کند؛ ترک زندگی خانوادگی از که ادامه زندگ
طرف زن به مدت شش ماه؛ عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک 
سال را، ده شرطی عنوان نمود که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه ی 

  .دادگاه همسر دوم اختيار کند
مسئله را اگر صورت . فرض کنيم که اين شرايط،  محکمه پسند باشد

عوض کنيم و همه ی اين شرايط فوق الذکر را يک مرد داشته باشد، آيا 
طبق قوانين اسالمی وشريعت مورد نظر حاکمان، زن می تواند حق طالق 
داشته باشد؟ اگر کسی به دادگاه های خانواده مراجعه کند، می بيند که چه 

از اين تعداد از زنان کشور هر روز برای اثبات وجود همه يا بخشی 
شرايط در مورد همسرانشان به دادگاه مراجعه می کنند و تقاضای طالق 
. می نمايند و عمدتأ با پاسخ های سربالی حاکمان شرع روبرو می شوند

در اينجا به زن می گويند که شما حق طالق نداريد و درخواست طالق بايد 
ين اين خود يک نابرابری ظالمانه است که با هم. از سوی مرد باشد

شرايط برابر، زنان حتی حق طالق را به راحتی بدست نمی آورند و مردان  
نه تنها حق طالق بلکه  حق اختيار همسر ديگر را قانونأ بدست می 

  .آورند
بر پايه ی اين اليحه ی قانونی، بسياری از مردان دستشان برای زدن . 

شرت و يا اتهام  سوء معا. اتهامات ناروا به همسرانشان بازتر شده است
سوءرفتار و يا عدم تمکين، از جمله مواردی بوده است که تاکنون مردان 
برای گرفتن طالق به کار می بردند و حاال عالوه بر آن برای گزينش 

  . همسر دوم و يا چندم بکار  خواهند گرفت
تالش برای تصويب قوانين جديد به نفع مردان و تثبيت سلطه مردساالرانه 

می گيرد که دولت اسالمی بسياری از فعالين جنبش در شرايطی صورت 
زنان از جمله مبارزين کمپين يک ميليون امضاء را به جرم طرح خواست 
های آزادی خواهانه و برابری طلبانه و دفاع از حقوق زنان؛ دستگير 

  . کرده و روانه زندان نموده است
نشانه ی حضور گسترده ی زنان در تظاهرات ميليونی در چند ماه اخير، 

آن است که زنان و دختران جوان کشور عليرغم خطر زندان، شکنجه، 
تجاوز و قتل باز هم برای احقاق خود و جامعه در رأس حرکت های 

در نتيجه ی اين حضور فعاالنه است که . اعتراضی حضور پررنگ دارند
تعداد زيادی از دختران جوان و زنان کشور هم اکنون در زندان به سر می 

تعداد شهدای زن در جنبش اخير خود گواه عزم زنان و دختران .  برند
مبارزه همه جانبه . جوان برای مبارزه در راه حقوق برابر با مردان است

و فداکارانه زنان و مردان، و شعارها و مطالبات روشن شان، به آن 
معناست که ديگر خواهان حفظ قانون های  ضدزن شريعت اسالمی 

  ٢٠٠٩ ژانويه ١٢ـ ١٣٨٨ دی ماه ٢٢           . نيستند

…………………………………..  
 احضار امنيتی نزديکان زندانيان سياسی

  ايميل ارسالی به روشنگری    - به منظور تشديد فشار روحی
نيروهای امنيتی در يک برنامه از پيش طراحی شده به منظور 
تشديد فشار روحی بر زندانيان سياسی پس از بازداشت ودر غياب 

اقدام به احضار امنيتی نزديکان آنان که اغلب منجر به .زيزان اين ع
  .بازداشت می شود نموده اند 

دی ماه همسر مهندس طبرزدی از سوی ستاد خبری ١٩درروز شنبه
وزارت اطالعات احضار شد ودر همين روز از سوی همين نهاد 

    ١٣٨٨ دی ١٩   .امنيتی داماد ايشان هم احظار گرديده است
............................................. 
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  تجمع اعتراضی خانواده در مقابل دادگاه انقالب 
 و ليست اسامی دستگيرشدگان

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،بيش 
 نفر از خانواده بازداشت شده هاى روز تاسوعا و عاشورا روز ٢٠٠از 

  . دادگاه انقالب تجمع آردند  دى ماه در مقابل ١٩شنبه 
تمامى خانواده ها به خصوص خانواده دانشجويان بازداشت شده با شنيدن 

 نفر از دستگير شدگان روز عاشورا بر مبنای محاربه و ٥خبر محاکمه 
قصد اعدام رژيم سراسيمه و مضطرب به دادگاه انقالب مراجعه مى آردند 

آه حكم اعدام براى چه آسانى و از آارآنان دادگاه انقالب مى پرسيدند 
  صادر شده است ؟ 

بازداشت شدگانى آه تا امروز با خانواده خود تماس گرفته اند مى گفتند 
هيچ آدام نمى دانستند آه حكم اعدام براى چه آسانى صادر شده و اآثرا 
به خانواده هاى خود گفته اند هنوز به دادگاه انقالب نرفته اند اما بازجويى 

 شبانه روزى و فشرده ادامه دارد و برخى از بازداشت شده ها به صورت
ها تحت فشار شديد بازجويى قرار دارند و عده اى بيشتری را هم به بند 

  .  زندان اوين منتقل آرده اند٢٠٩
اما خانواده هايى آه هنوز فرزندان دربندشان با آنها تماس نگرفته اند 

آنها صادر شده باشد و يا در بسيار نگران هستند حكم اعدام براى عزيزان 
معرض شکنجه های وحشيانه برای گرفتن اعترافات تلويزيونی باشند 

خانواده ها به يكديگر دلدارى مى دادند و بدون هيچ ترس و واهمه اى .
  . حتى در مقابل ماموران دادگاه انقالب خامنه اى را نفرين مى آردند 

دى از خانواده ها به دادگاه خانواده ها تصميم گرفته اند آه هر روز تعدا
انقالب تعدادى به دادستانى و تعدادى به اوين بروند وآار فرزندانشان را 

  . دنبال آنند
ليست جديدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا 

با اين . برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم انتشار می يابد
 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا ١٥٦حال اسامی ليست تا به 

  . منتشر شده است
 ساله روز عاشورا در فردوسى بازداشت و به اوين ٢٦ مهشيد آفاشيان -١

  منتقل شده 
 ساله روز عاشورا توسط لباس شخصى ها بازداشت و ٢١ آرش شهبازى -٢

  به اوين منتقل شده 
اسوعا در امام حسين بازداشت و مكان  ساله روز ت٢٨سينا صفرى زاده -٣

  نگهدارى وى نامشخص 
   ساله روز عاشورا در آالج بازداشت و به اوين منتقل شده ٢٧ نگار مفيدى -٤
 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و مكان ٣١ محسن طهماسبى -٥

  نگهدارى وى نامشخص 
ردوسى بازداشت  ساله روز تاسوعا در حوالى ف٣٠ فائزه غفورى تبريزى -٦

  و به اوين منتقل شده 
 ساله و متاهل رور عاشورا در آزادى بازداشت و به ٣٧ اشكان فتحعلى -٧

  اوين منتقل شده 
 ساله روز عاشورا در چهاراه ولى عصر بازداشت و ٢٤ محمد حسن زاده -٨

  گفته مى شود به اوين منتقل شده 
اشت و به اوين منتقل  ساله روز عاشورا در آالج بازد٤٢ مهين محسنى -٩

  شده
   ساله عاشورا در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده ٢٥ امير تهرانى -١٠
 ساله عاشورا در انقالب بازداشت و گفته شده به ٣٠ بيژن فراستى ثابت -١١

  اوين منتقل شده 
 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و به ٢٩ عليرضا فرهنگ دوست -١٢

  اوين منتقل شده 
 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به اوين ٢٦ ابراهيم احمدوند -١٣

  منتقل شده 
 ساله و متاهل روز عاشورا در شادمان بازداشت و ٣٢ آريم قاسم خانى -١٤

  گفته شده به اوين منتقل شده 
 ساله تاسوعا در حوالى امام حسين بازداشت و به اوين ٢٢ بهرام نورى -١٥

  منتقل شده 
 ساله عاشورا در حوالى انقالب بازداشت و به اوين ٢٥ين مردانى  مع-١٦

  منتقل شده 
 ساله عاشورا در آالج بازداشت و گفته شده به اوين ٣٠ حامد نيك رو -١٧

  منتقل شده 
 ساله عاشورا در ميدان ولى عصر بازداشت و به ٢٨ جمشيد مختارى -١٨

  .اوين منتقل شده
  ر فردوسى بازداشت و به اوين منتقل شده ساله تاسوعا د٢٦ محمد مؤيد -١٩
 ساله عاشورا در انقالب بازداشت و به اوين منتقل ٢٠ على اآبر آتابى -٢٠
  شده

 ساله و متاهل عاشورا در شادمان بازداشت و به اوين ٢٧ فربد ميالنى -٢١
  منتقل شده

 ساله عاشورا در آالج بازداشت و گفته شده به اوين ٣٣ احسان مستوفى -٢٢
  قل شده منت
   ساله عاشورا در ولى عصر بازداشت و به اوين منتقل شده ٢٨على فرزانه -٢٣
 ساله تاسوعا در چهاراه ولى عصر بازداشت و به اوين ٢٤ حسين جوان -٢٤

  منتقل شده 
 ساله عاشورا در فردوسى بازداشت و گفته شده ٣١ شايان رسولى زاده -٢٥

  به اوين منتقل شده 
  ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده  ٢٣ ماآان مرشدى -٢٦
ساله و متاهل عاشورا در آزادى بازداشت و به اوين ٣٨ مهدى گلستانى -٢٧

  منتقل شده 
   ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده ٣٠ اعظم گل محمدى -٢٨
 ساله عاشورا در ولى عصر بازداشت و به اوين ٢٦ ياسر طرح ريزى -٢٩

  منتقل شده 
   ساله تاسوعا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده ٢٨ امير اصالحى -٣٠
 ساله عاشورا در آالج بازداشت و به اوين ٢٢ سيد حامد مير آريمى -٣١

  منتقل شده 
 ساله عاشورا در انقالب بازداشت و به اوين منتقل ٢٧ امين قائم مقامى -٣٢

  شده 
  بازداشت و به اوين منتقل شده  ساله عاشورا در آالج ٢٧ الدن طباطبايى -٣٣
 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل ٢٥ منيره آمانى -٣٤

  شده 
   ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده ٣٠ فاطمه تمدن -٣٥
 ساله تاسوعا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل ٢٨ مرتضى مرتضايى -٣٦

  شده 
  سوعا در فردوسى بازداشت و به اوين منتقل شده  ساله تا٢٩ على قدرتى -٣٧
   ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده ٣٥ حسين يزدان پناه -٣٨
 ساله عاشورا در قريب بازداشت و به اوين منتقل ٢٤ محمد حسن ذاآرى -٣٩

  شده 
 ساله عاشورا در انقالب بازداشت و به اوين منتقل ٢٣ پريسا عليزاده -٤٠

  شده 
 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به اوين منتقل ٢٦ويد باباييان  ن-٤١

  شده 
سعيد ,گزارشهای موثق حاکی از آن است که بازجويان وزارت اطالعات 

شيخان،علوی و سيد شکنجه های وحشيانۀ جسمی و روحی عليه دستگير 
شدگان روز عاشورا و تعدادی از زنداينان سياسی را بکار می برند که 

ا را وادار به اعترافات تلويزيونی کنند حداقل تا به حال چهار نفر را انه
به آنها تاکيد شده است که در . وادار به اعترافات تلويزيونی کرده اند

آتش زدن . ١مصاحبه های تلويزيونی خود بايد موارد زير را بگويند 
کمک . ٣ارسال فيلم و عکس به رسانه های خارج از کشور. ٢اتوبوس

 بخش بوده ٢به اپوزسيون و موارد متعدد ديگر اين مصاحبه ها در مالی 
است که بخش دوم آنها روز شنبه گذشته صورت گرفته است اين شکنجه 
ها و اعترافات تلويزيونی با حضور و تحت نظارت عباس جعفری دولت 

 امنيت تهران صورت گرفته ٣آبادی دادستان تهران و بيگی رئيس شعبۀ 
رند با پخش مصاحبه های دستگير شدگان و زندانيان آنها قصد دا.است

شکنجه های . سياسی به صدور حکم اعدام و اجرای آن مشروعيت بخشند
وحشيانه برای گرفتن اعترافات تلويزيونی در ابعاد گسترده ای صورت می 

عباس جعفری دولت آبادی و بيگی و ساير مسئولين اين رژيم در .گيرد
دگان و زندانيان سياسی ويک جنايت عليه حال تدارک اعدام دستگير ش

  . بشريت در ايران هستند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت به شکنجه های وحشيانه 
در زندانهای ولی فقيه برای گرفتن اعترافات تلويزيونی جهت مشروعيت 
بخشيدن به اعدامهای گسترده جوانان و زندانيان سياسی هشدار ميدهد و 

کل ،کميسر عالی حقوق بشرو ساير مراجع بين المللی برای از دبير 
پيشگيری از يک کشتار سازمان يافته زندانيان سياسی در ايران خواستار 

  . اقدامات عاجل است
  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

   ٢٠١٠ ژانويه ٩ برابر با ١٣٨٨ دی ١٩
  : گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد

  ريای عالی حقوق بشر کميسا
  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا 

  سازمان عفو بين الملل
 ١٣٨٨ دی ١٩      سازمان ديدبان حقوق بشر

…………………………………… 
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   .در بی معنايی بخشش
   ماده ای مهدی کروبی،۵نقدی بر بيانيه 
  صدر شادی 

 پيش از هر چيز، بايد هر روز جلو آينه، چشم در چشم خود بدوزيم. “… 
خواست گذشت و عفو از مادری که هنوز حتی نمی داند : و بگوييم

فرزندش کجا دفن شده يا چگونه کشته شده، در واقع سرکوبی دوباره 
سرکوب و خشونت، تنها باتومی نيست که به تن می نشيند؛ اين را . است

  …”! فراموش نکنيم
بات دهم بيانيه اخير مهدی کروبی، يکی از دو کانديدای اصالح طلب انتخا

بحران دامنگير “رياست جمهوری، که پنج راه را برای برون رفت از 
پيش پای جمهوری اسالمی می گذارد، بالفاصله آخرين بيانيه ” فعلی

ميرحسين موسوی، ديگر کانديدای اصالح طلب را تداعی می کند که در 
در اين مجال کوتاه، . آن هم پنج راه حل برای حل بحران پيشنهاد شده بود

قصد ندارم اين پنج بند را با آن پنج بند مقايسه کنم، يا تحليل خود را 
بلکه تنها بر بند اول بيانيه کروبی تمرکز . درباره اين دو بيانيه تبيين کنم

خواهم کرد که به موضوع نقض شديد و وسيع حقوق اعتراض کنندگان که 
 و برای شکنجه، تجاوز و قتل، از مصاديق بارز آن بوده است می پردازد

  .برون رفت از آن، راهکار ارائه می کند
خواست رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر و مشخص شدن عامالن و 
آمران آن، که پس از آشکار شدن قتلها، شکنجه ها و تجاوزها، به يکی 
از خواستهای محوری جنبش جديد مردمی بدل شد، در بيانيه موسوی 

 بندی ۵اما نخستين بند بيانيه کروبی، . يکسره ناديده گرفته شده است
اعتراف “او اولين راهکار را . خود را به اين موضوع اختصاص می دهد

می داند و با همان ادبيات و در درون ” و توبه ظالمان و بخشش مردم
همان چارچوب گفتمانی که علم الهدی، امام جمعه مشهد، سران فتنه را 

وبه نکنند، مردم با آنها می خواند و می گويد در صورتی که ت” محارب“
، از سرکوب کنندگان مردم می خواهد که توبه کنند و )١(برخورد می کنند 

او . توبه سرکوب کنندگان را اولين راه بازگشت آرامش به کشور می داند
آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسينی و حوادث پس از “: می نويسد

 که برای احقاق رای خود شهيد انتخابات بوده اند بايد توبه کنند نه آنهايی
آنهايی بايد توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند . داده اند

و از کيسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها 
آنهايی بايد توبه کنند که افراد بی صالحيت را تاييد صالحيت . کرده اند

ا رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم کردند و افراد واجد صالحيت ر
ساختن و برای تغيير رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با 

آنهايی بايد توبه کنند که دانشجويان را از تحصيل . گلوله سرکوب نمودند
توبه ظالمان اولين راه . محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند

مردم ايران . و تسکين دل های داغديده استبازگشت آرامش به کشور 
توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند . اهل زياده خواهی نيستند

نه کسی به دنبال . خواهند بخشيد اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد
انتقام است و نه انتقام گيری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد 

به مردم ” ظلم“ه، با وجود اينکه کروبی، به موضوع با اين هم) ٢(” .بود
اشاره می کند اما هم به تحليل وی و هم به خصوص به راهکاری که 
ارائه می دهد نقدهای جدی وارد است که سعی می کنم در ادامه به برخی 

  :از آنها بپردازم
، يک عمل ”توبه“قطعا آقای کروبی بسيار بهتر از من می داند که . ١

ست که مربوط به رابطه انسان با خدا می شود که در طی آن مذهبی ا
، حال آن که )٣(با پشيمانی به سوی پرودگارش بازمی گردد ” بنده“

سرکوب کنندگان مردم پيش از هر چيز، بايد به مردمی که سرکوبشان 
عالوه بر اين، بر فرض هم که سرکوب کننده يا . کرده اند پاسخ دهند

دند و اعتراف کردند که مثال بيشمار نفر را با سرکوب کنندگانی پيدا ش
 نفر را با دست خود شکنجه کرده اند، در قتل يک ۵باتوم کتک زده اند، 

نفر دست داشته اند و شاهد يا آمر يا عامل تجاوز بوده اند و حاال، بعد از 
همه اين اعمال، که با هر تعريف حقوقی جرم است، توبه کرده اند و از 

اول اينکه اساسا چه ضمانت اجرايی وجود . خشش دارندمردم انتظار ب
دارد که عمل توبه به طور کامل و دقيق انجام شده باشد؟ دوم اينکه چه 
ضمانت اجرايی برای نشکستن توبه وجود دارد؟ از آن مهمتر، در شرايط 
امروز، چه تفاوتی بين بخشيدن يا نبخشيدن وجود دارد؛ وقتی که در 

مستقل برقراری عدالت، کليه نهادهای سرکوب، با فقدان ساز و کارهای 
عوامل و آمران نقض حقوق مردم، همچنان بر سر کار و در جايگاهی 
هستند که هيچ احتياجی به بخشش و هيچ نگرانی از عدم بخشش از سوی 

در واقع، بخشش تنها زمانی معنا پيدا می کند که عدم . قربانيان ندارند
قدان ضمانت اجرا، بخوانيد بی معنايی توبه در ف. بخشش معنا داشته باشد

آقای کروبی از کجا تا اين حد : و بخشش، سئوال ديگری نيز باقی می ماند
توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف ” مردم ايران“مطمئن است که 

کنند خواهند بخشيد؟ آيا از تک تک قربانيان خشونت و شکنجه و حبس و 
 شدگان در خيابان و زندانها سئوال کرده اند و تجاوز و بازماندگان کشته

اين حکم کلی، پشتوانه يک تحقيق قضايی جامع را دارد، يا تنها و تنها، 
، که مالک جان، مال و ناموس ”ولی فقيه“از جايگاه سياسی يک 

است، خواست مردم را بی پرسش از آنها نمايندگی می کند؟ آيا ” رعيت“
هراب، قاتالن و آمران قتل فرزندانشان را، فی المثل مادر ندا يا مادر س

تنها در صورت اعتراف و توبه خواهند بخشيد؟ يا اگر آنها ببخشند، آيا 
برای قربانيان تجاوز جنسی در زندان ها، اعتراف و توبه متجاوزانی که 
آنها حتی نامشان را نمی دانند يا گاهی صورتشان را هم نديده اند، مجوز 

 آنها، آزاد و امن، در خيابان هايی راه بروند که کافی است برای اينکه
  برای بيشمار ديگران ناامنش کرده اند؟

البته شکستن حرمت عاشورا “: کروبی در مقدمه بيانيه اش می نويسد. ٢
اگر از کسی سرزده باشد نيز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب 

ين کشور چنين اتهامی بايد در دادگاه صالح رسيدگی و مطابق قوان
اما هم ايشان که معتقد به برپايی محاکمه برای ” .مرتکبين مجازات گردند

حرمت شکنان عاشوراست، وقتی نوبت به به مردمی که قربانی سرکوب 
نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گيری “: شده اند، می نويسد

و به همين سادگی، ” درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود
به عنوان يک روش به جامانده از جوامع قبيله ای برای ” انتقام“

برقراری عدالت مجازات را جايگزين مجازات، به عنوان يک نهاد مدرن 
پذيرفته شده در همه نظامهای حقوق بشری می کند، بی آن که حداقل حق 
سرکوب شدگان برای رسيدن به عدالت را، حتی در چارچوب همين قوانين 

آيا از نظر آقای کروبی فرقی : سئوال اينجاست. سميت بشناسدفعلی، به ر
بين اينکه کسی، در يک دعوا، ديگری را کتک بزند و مجروح کند با آن 

با که در تظاهرات، عده ای را مجروح کند وجود دارد؟ آيا بين قاتلی که 
چاقو، طلبکارش را می کشد و سرکوبگری که با شليک گلوله، تظاهر 

  کنندگان را از پای در می آورد تفاوتی هست؟
محسوب ” قتل“و ” ضرب و جرح“ اگر هر دو اين اعمال، از نظر حقوقی 

می شوند، چطور دسته اول، يعنی مجرمان عادی، به زندان و ديه و 
ران که به ميان می آيد، قصاص محکوم می شوند اما پای سرکوبگ

مجازات، که برای مجرمان عادی ممدوح است، تبديل به انتقام گيری که 
مکروه است می شود؟ و تازه از نظر من بين اين دو دسته از مرتکبان 
جرم يک فرق اساسی است و آن اينکه اگر دسته اول، انسانهايی عادی 

سر اتفاق يا حتی هستند که با انگيزه های معمولی و بيشتر مواقع از 
گاهی هم از سر ناچاری مرتکب جرم می شوند ولی بی رحمانه و بدون 
هيچ همدلی مورد قضاوت و مجازات قرار می گيرند، دسته دوم، مجرمان 
حرفه ای هستند که آگاهانه و به طور سيستماتيک به نقض ابتدايی ترين 

 اقتصادی و حقوق انسانها مبادرت می ورزند و بابت آن از منافع سياسی،
اجتماعی برخوردار می شوند و از اين حيث، اتفاقا مجازات آنها بايد شديد 

بر ” زياده خواهی“و ” انتقامجويی“زدن برچسب . تر از دسته اول باشد
خواسته اجرای عدالت، خلط مبحثی است که عواقبی خطرناک خواهد 

ذهبی، م-عواقبی که وقتی يادداشت تقی رحمانی، فعال سياسی ملی. داشت
مجازات آمران وعامالن کشتار ” خطاب به مادران عزا که خواسته شان

. است منتشر شد، زياد مورد توجه قرار نگرفت” وشکنجه فرزندان شان
به جای خانواده های جانباختگان، مادران “او از مادران عزا می خواهد 

ای مادران درد و انتظار ما نياز به خلق “: شوند و می نويسد” صلح
ای جديد داريم که جز با تحمل و مدارا و باور اينکه چرخه خشونت را فض

باور کنيد همانگونه که تاکنون . بايد متوقف کنيم به آن فضا نمی رسيم
بوده و خواهد بود در صورت اصرار بر انتقام باز فرزندان و نوه هايمان 

مطمئن “: ودر جايی ديگر می گويد” .مرغان عروسی و عزا خواهند بود
اشيد که وجدان انسانها در جامعه نيمه باز بدون انتقام دادگاههای خود را ب

و به اين ترتيب، با خشونت آميز خواندن ) ۴(” .برپا خواهد کرد
عدالتخواهی و خواست محاکمه عادالنه، آن را سرکوب می کند و مادران 

، به عنوان راهکاری برای پايان دادن به خشونت ”گذشت“عزا را به 
و حاال، بار ديگر، سرکوب اين خواست مردمی، از طريق . می کندتشويق 

  .کالم و نوشته، در بيانيه کروبی خودنمايی می کند
به نظر می رسد که بسياری از فعاالن سياسی و جامعه مدنی، از جمله . ٣

کروبی و تقی رحمانی، وقتی از انتقامجويی و تکرار خشونت حرف می 
ط را در ذهن دارند که بر مبنای قصاص بنا زنند، هنوز هم نظم کيفری مسل

يعنی نظامی که جان را در برابر جان و چشم را در برابر چشم . شده است
. می ستاند و ريشه در اصل انتقامجويی فرد از فرد يا قبيله از قبيله دارد

به اين معنا، خواست عدالت و محاکمه و مجازات عامالن و آمران نقض 
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ين نظم مسلط، به اعدام، شکنجه و قطع عضو حقوق بشر، در چارچوب ا
در اين تعريف وارونه، اجرای . عامالن و آمران بازتعريف می شود

خواست عدالت، منجر به تکرار قتل، شکنجه و خشونت، و به همين دليل 
در حالی که نگاهی به تجربيات مشابه در کشورهای . مذموم تلقی می شود

دادخواهی در مورد نقض مستمر و ديگر نشان می دهد که گذر از روند 
سيستماتيک حقوق بشر، يکی از پيش شرط های تحقق دموکراسی و تنها 

گفت و گوی . راه اطمينان از اينکه چرخه خشونت قطع شده بوده است
اجتماعی پيرامون دادخواهی و عدالت، تشکيل کميسيون های حقيقت ياب 

جاوز، واقعيت شکنجه و برای ايجاد فهم جمعی از واقعيت کشتار، واقعيت ت
آثار همه اينها بر قربانی، خانواده و جامعه اش، و نيز برپايی دادگاههای 
علنی و عمومی با معيارهای دادرسی منصفانه روندهايی است امتحان 
شده که می تواند جامعه ای را به سوی آشتی و عدم خشونت رهنمون 

، تنها يک معنا ”آشتی“و ” عفو“، ”گذشت“بدون طی اين روندها، . سازد
و بدتر اينکه، . است” ماستمالی“و ” الپوشانی“خواهد داشت و آن هم 

اين نوع از گذشت يا عفو، هيچگاه به آشتی نخواهد انجاميد زيرا به 
سرکوب گران اين اطمينان خاطر را خواهد داد که هر قدر هم حقوق مردم 

جازات باقی را نقض کنند و به خشونت ادامه دهند، مصون از تعقيب و م
آفريقای جنوبی، يکی از بهترين و زنده ترين مثالهای روند . خواهند ماند

  . آشتی ملی است
کشوری که با آن همه درد و رنج ناشی از کشته شدن، شکنجه شدن، 
رانده شدن و محروم شدن بيشمار انسان در دوران آپارتايد نژادی، 

شونت را در يک توانست روند آشتی و عفو ملی را طی کند و چرخه خ
پس از سقوط رژيم آپارتايد، کميسيونهای حقيقت . نقطه تاريخی قطع کند

آمران و عامالن نقض حقوق . ياب در سراسر کشور تشکيل شدند
يا داوطلبانه در حضور اعضای : سياهپوستان دو انتخاب داشتند

کميسيونهای حقيقت ياب، درباره نقش خود و همکارانشان در جنايات 
يت شهادت می دادند و مورد عفو قرار می گرفتند، يا ناگزير عليه بشر

. بودند به عنوان متهم در دادگاه حاضر شوند و محکوم و مجازات شوند
جزييات شهادتها از تلويزيون و راديو . بسياری، راه اول را انتخاب کردند

ناقضان : پخش می شد و تمامی افراد جامعه در جريان قرار می گرفتند
، برای اولين بار، لخت و بی دفاع، درمقابل مردم ايستاده بودند حقوق بشر

. و اين، بی هيچ خشونتی، به مراتب بدتر از مجازات حبس و تبعيد بود
حقيقت، از البالی گفته های شاهدان، قربانيان و مرتکبان بيرون می آمد 

 می شد، و در سطح جامعه، علنی می شد، جزيی از تاريخ و حافظه جمعی
  )۵. ( اجتماعی شکل می گرفت و ديگر از يادها نمی رفتقضاوت

. ببينيم” دست مردم“، اما می توانيم آن را ”نان گندم نخورده ايم“ما، اگرچه 
و اين درست، وظيفه همه فعاالن جامعه مدنی است که با الهام از تجربيات 
موفق و نيز شکستهای کشورهای ديگر، نگذارند تفاسير من درآوردی و 

بالعکس، همه ما بايد . ه از عدم خشونت، جنبش مردمی را عقيم سازدوارون
تا جايی که می توانيم تالش کنيم که جامعه را برای شنيدن حقايق، هرچند تلخ، 
بازسازی حافظه تاريخی جمعی، هرچند سخت، و طی روند اطمينان از اينکه 

نی، آماده نقض سيستماتيک حقوق بشر ديگر اتفاق نخواهد افتاد، هرچند طوال
پيش از هر چيز، بايد هر روز جلو آينه، چشم در چشم خود بدوزيم و . کنيم

خواست گذشت و عفو از مادری که هنوز حتی نمی داند فرزندش کجا : بگوييم
سرکوب و . دفن شده يا چگونه کشته شده، در واقع سرکوبی دوباره است

  !راموش نکنيمخشونت، تنها باتومی نيست که به تن می نشيند؛ اين را ف
الهدی در اجتماع ميليون ها نفری عاشورائيان  آيت اهللا علم/ مشروح. ١

سران فتنه توبه نکنند، مردم بعنوان محارب با آنها برخورد می کنند، : تهران
  :، در اين نشانی اينترنتی٩/١٠/٨٨خبرگزاری فارس، 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=88100914
87  
راهکارهای مهدی کروبی جهت خروج از بحران، در نامه ای به : عنوان . ٢

  :، سحام نيوز، در اين نشانی اينترنتی٢١/١٠/٨٨مردم، 
http://sahamnews.org/?p=226  

توبه در لغت، به معنای ” : عالمه طباطبايی توبه را چنين تعريف می کند. ٣
 با پشيمانی برگشت است و توبه از بنده، برگشت اوست به سوی پروردگارش

و بازگشت از سرپيچی، و از جانب خداوند نيز به معنای توفيق وی به توبه يا 
  ٣٧٩٫، ص۴، الميزان فی تفسير القرآن، ج».آمرزش گناه او

، در اين ٢۵/٨/٨٨مادران درد و انتظار؛ تقی رحمانی، خبرنامه اميرکبير، . ۴
  :نشانی اينترنتی

http://www.autnews.de/node/4176  
رای اطالع درباره جزييات روند آشتی ملی در آفريقای جنوبی، رجوع کنيد ب. ۵

، ”بررسی تجربه کميسيونهای حقيقت و دادخواهی: عليه فراموشی“به کتاب 
  ٢٠٠۵منيره برادران، نشر باران، سوئد، چاپ اول، 

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

  عادی از زندان اوينخارج کردن دسته جمعی زندانيان 
   زندانی در دو روز گذشته٤٠٠حداقل 

 از زندان اوين به ساير زندانها منتقل شدند
دست کم چهارصد تن از زندانيان :  حقوق زندانيان-خبرگزاری هرانا 

عادی زندان اوين در طی روزهای اخير به زندانهای ديگر منتقل 
  .شده اند

 حقوق بشر در ايران، به به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن
دستور مسئوالن مربوطه طی روزهای شنبه و يکشنبه هفته جاری 

دست کم چهارصد زندانی در دو مرحله انتقالی )  ديماه٢٠ و ١٩(
 .صد نفره و سيصد نفره به زندانهای ديگر استان تهران منتقل شدند

زندانيان منتقل شده محکومان پرونده های ديه، مهريه، نفقه و 
رد مشابه بودند که همگی تحت تدابير امنيتی به زندانهای ديگر موا

انتقال زندانيان در زمان تنظيم . واقع در استان تهران منتقل شدند
 .اين گزارش کماکان ادامه دارد

گفته ميشود در پی اظهار مقامات قضايی در خصوص آزاد نکردن 
، نياز معترضان وقايع اخير و افزايش حجم شهروندان بازداشت شده

دستگاه امنيتی به محل ثابت و متمرکزی برای نگهداری و مديريت 
مسئله بازداشت شدگان که هم اکنون اکثريت ساکنان زندان اوين را 
تشکيل می دهند، اين زندان را دستخوش تغيير و تحوالت مديريتی و 
ساختاری کرده است، اين زندان پيش تر در دهه شصت نيز به 

  . ری زندانيان سياسی بوده استصورت خاص محل نگهدا
      ٢٠١٠ ژانويه ١٠

…………………………………… 
 مواضع سياسی استاد ترورشده 
 از زبان يکی از دانشجويانش

جايی آه   خرداد، از آن٢۴پس از حمله به آوی دانشگاه تهران در : آينده
های آوی قرار گرفته است، با  گاه ی فيزيك درست باالی خواب دانشكده

ای از سوی  گير صدور اطالعيه  رخ داده، به شدت پيديدن فجايع
  . آوری امضاها نقش داشت ی فيزيك شد و در جمع استادهای دانشكده

 خرداد در فضايی آه همه در بهت و ناباوری فرو رفته ٢٢پس از روز 
  .ها اعتقاد داشت آرد و به تداوم اعتراض بودند، خيلی جدی رفتار مي

پيمايی   و استادان را به شرآت در راه خرداد هم دانشجويان٢۵روز 
  .سكوت دعوت آرد

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

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  اه کارگرسايت خبری ر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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 بندهای پنچ گانه نامه کروبی
  کامران صفايی: يادداشت

که بتواند به هر , خواه با هر ميزان ماده و بند, هر نيرويی يا هر پالتفرمی
ن کودتاچی را کند نموده و ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتال
جنبش اعتراضی بدور از , برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند

, نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پالتفرم
قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره 

  . برداری خواهد کرد
مهدی , تفرم پنج ماده ای مير حسين موسویبه دنبال پال: روشنگری

مفاد پنج گانه ای را مطرح , کروبی نيز در نامه ای خطاب به مردم ايران
اين نامه و پيش از آن بيانيه پنج ماده موسوی که بايد آنها را . کرد

ادعانامه جناح اصالح طلب در برابر کودتاچيان پس از حرکت گسترده 
در شرايطی مطرح می شود ,  دانست٨٨جنبش اعتراضی در عاشورای 

با اين . که کودتاچيان از واکنش به مطالبات مطرح شده خودداری می کنند
اما به نظر نمی رسد که مفاد مطرح , که کسی از پشت صحنه خبر ندارد

شده در نامه کروبی نيز مانند پالتفرم پنج ماده ای موسوی گوش شنوايی 
 . در ميان کودتاچيان بيابد

 : ه با اين نامه تاکيد بر دو نکته الزم استدر رابط
نامه در شرايطی منتشر می شود که در ميان جناح اصولگرا اجماعی : يک

 . می نامند حاصل نشده است" فتنه"بر سر نحوه برخورد به آنچه که 
گروهی , فارس, خبرگزاری ايرنا, بخشی از اين نيروها که روزنامه کيهان

ليت افراطی طرفدار قتل عام وسيع همگانی را از فرماندهان سپاه و يک اق
دربرمی گيرد که افکارشان را بيشتر از همه روح اهللا حسينيان نمايندگی و 

خواستار اعمال خشونت حداکثری و ادامه قاطع تصفيه , مطرح می کند
جناح اصالح طلب و اعدام سران آن به عنوان پيش شرط خفه کردن 

الريجانی , که افرادی مانند مطهریجناح ديگر , جنبش اعتراضی هستند
جمعی از روحانيون و برخی رسانه ها را , رييس مجلس و عسگراوالدی

امتيازدادن به سران اصالح طلب و جدا کردن آنها از جنبش , دبرمی گيرد
اعتراضی و در مجموع سرکوب در پائين و سازش در باال را مطرح می 

با هر دو گرايش بازی کرده خامنه ای در سخنان دو روز پيش خود . کنند
است و نشان داده است که به هر دليل و مطابق هر ارزيابی که از توازن 

به طور قطعی به سمت يکی از اين دو , فعال حاضر نيست, نيروها دارد
از اين رو . معنای موضع او دفت الوقت و تعويق است. گرايش بچرخد

 موسوی امکان وفاق در احتمال می رود که نامه کروبی نيز مانند بيانيه
 . ميان طيف اصولگرايان بر سر يک روش برخورد را کاهش دهد

جای ترديدی وجود ندارد که از مبارزه مسالمت آميز در ميان : دو
ارزيابی و تفاسير , نيروهای که در جنبش اعتراضی کنونی حضور دارند

ن قوا به توازا" مبارزه مسالمت آميز"يک تعبير از . يکسانی وجود ندارد
و آرايش نيروها متکی است و معنايش به هيچ رو انکار حق دفاع فردی 

به عبارت ديگر معنای . يا جمعی مردم از خود در برابر سرکوبگران نيست
, مبارزه مسالمت آميز در چهارچوب اين تفسير در وضعيت مشخص کنونی

ه تالش برای گسترش باز هم بيشتر داير, تاکيد بر تداوم گردآوری نيرو
نيروهای شرکت کننده در اعتراضات و عمق دادن به خصلت توده ای 

ايجاد , فعال سازی مبارزات مطالبه محورانه مزد و حقوق بگيران, مبارزه
شبکه های نوين و بويژه شبکه هايی است که بتوانند اليه های تهيدست 

به هيچ وجه , اين گرايش. جامعه را به ميدان مبارزه فعال و مستقل بکشند
برعکس شکستن ساختارهای استبدادی , با ساختارشکنی مخالف نيست

موجود را پيش شرط هر نوع تحول و گشايش احتمالی بعدی در مسير 
متقابال برای بخشی از همراهان جنبش . دمکراتيک در جامعه ما می داند

اسم شب و نوعی کد گذاری برای , "مبارزه مسالمت آميز", اعتراضی
ت مردم در چهارچوب رژيم کنونی و قانون اساسی متوقف کردن اعتراضا

در همين چهارچوب است . آن و خودداری از حرکت ساختارشکنانه است
که تاکيد بر مبارزه مسالمت آميز با سرزنش صريح حق دفاع مردم در نزد 
اين گرايش همراه می شود و تا حدی نيز که عمال به مشوق خشونت 

 مردم بی سالح و بی دفاع سقوط می ورزی لجام گسيخته کودتاچيان عليه
هم معتقدان به , هم حامالن تفسير اول از مبارزات مسالمت آميز. کند

هر دو دقيقا می دانند که معنا و الزامات هر کدام از اين , تفسير دوم
برای گرايش اول نکته اساسی اين است که دستگاه واليی . تفاسير کدامند

انشقاق و , شکاف, ثر پراکندگیو کليه ضمائم سرکوبگرش دچار حداک
جنبش اعتراضی تا زمان برگشت قطعی توازان , انزوا شوند و در مقابل

با کمترين تلفات بتواند همواره به نقطه ضعف , قوا به سود خود
هم از اين روست که مدافعان اين تفسير از مبارزه . ديکتاتوری حمله کند

ا جنبش اعتراضی را هنوز دوره همسويی گرايش ديگر ب, مسالمت آميز

عليرغم صراحت آنها در بيان هدف و عليرغم اعتقاد آنها به ماندن در 
چهارچوب قانون اساسی همين رژيم مبتنی بر واليت فقيه پايان يافته نمی 

که بتواند , خواه با هر ميزان ماده و بند, هر نيرويی يا هر پالتفرمی. دانند
 و قاتالن کودتاچی را کند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران

جنبش اعتراضی , نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند
بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن 

قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری , پالتفرم
 . موجود بهره برداری خواهد کرد

لت صريح ساختارشکنانه جنبش اعتراضی اکنون ديگر از آنجا که خص
به تدريج , تداوم جنبش اعتراضی در فاز کنونی, غير قابل انکار است

نقش و نفوذ نيروهايی را در آن کاهش می دهد که ماندن در چهارچوب 
قانون اساسی جمهوری اسالمی را هدف نهايی اعتراضات کنونی می 

 خواهان ماندن در چهارچوب رژيم هر چه نقش و نفوذ نيروهای. دانند
وابستگی آنها به موجوديت , اسالمی در جنبش اعتراضی کاهش يابد

جنبش اعتراضی و حفظ اعتراضات نيرومند در متن جامعه به عنوان يک 
اگر خطر قيام عمومی و از دست رفتن کامل . سپر حفاظتی بيشتر می شود

 عاشقان اعدام و کشتار آدمخوران دستگاه واليی و, کنترل بر اوضاع نبود
اين . تاکنون کروبی و موسوی و خاتمی را گردن زده بود, و تجاوز جنسی

کما اين که تاکنون نيز تالش های کمی . را آنها بارها به صراحت گفته اند
موسوی و کروبی نيز خود بهتر از هر . در اين زمينه صورت نداده اند
ت تالش موسوی و کروبی در اين وضعي. کس ديگر بر اين حقيقت واقفند

در محصور و مقيد ساختن اعتراضات مردم در چهارچوب قانون اساسی 
اگر شکلی به خود بگيرد که خدمتگذار خاموشی جنبش اعتراضی , رژيم
آنها يگانه ابزار حفظ موقعيت سياسی و حتی حفظ جان خود را با , شود

م شان را پيش دست خود به صاحبان تيغ آخته داده اند؛ به کسانی که اعدا
جنبش اعتراضی البته نسبت به وضعيت دوگانه و . از اين فرياد زده اند

حتی . متناقضی که اصالح طلبان در آن قرار گرفته اند بی توجه نيست
هستند نيروهايی که پيش خود اميدوارند که آينده نگری اين افراد به آنها 

اما ,  کمک کنددر عبور از برزخ سياسی ای که در آن گرفتار آمده اند
روشن است که چنبش اعتراضی نه می تواند حق تصميم گيری آنها را 

و يا مبلغ چهره ای غيرواقعی از آنها به عنوان افرادی انقالبی , انکار کند
نه در روش و عمل خود را در چهارچوب تناقض آنها , و پيگير باشد
فرم ها و به همين دليل است که جنبش اعتراضی به پالت. زندانی نمايد

پيشنهادات آنان تنها از منظر چگونگی توازن قوا و اين که در وضعيت 
مشخص کنونی کدام نيروها را در کدام سمت جابجا و تقويت يا تضعيف 

واکنش , می کند و يا چگونه شرايطی برای جنبش اعتراضی ايجاد می کند
 : نيدمتن کامل نامه کروبی را به نقل از سحام نيوز بخوا. نشان می دهد

 ملت آزاده وعزادارايران
آنچه در عاشورای حسينی بر اين ملک و ديار رفت، مايه نگرانی و 
آزردگی هر انسان آزاده و مسلمانی بود؛ آنچه از خشونت عريان به چشم 
ديديم و آن کشتار بيرحمانه چيزی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی 

زان شدن جان آدميزاد خشونت برخی نيروهای حافظ امنيت و ار.گذشت
بدانجا رسيده است که در ظهر عاشورا در جمهوری اسالمی ايران با 
خودرو انتظامی ، مردم زير گرفته ميشوند و از بلندی پرتاب می گردند و 
سينه آنها را هدف گلوله قرار می دهند؛ البد به آن دليل که از رای خود 

 اين حال زبان ها را و با. پرسيده و صدايی برای حق خواهی بوده اند
 ………بسته می خواهند تا صدای دلخراش اين جنايت به گوش ها نرسد

حوادث بازداشتگاهها و ماجرای کهريزک و خشونت به زنان و دستگيری 
های فله ای و دادگاههای فرمايشی و ارعاب تئوريزه شده کم بود که دست 

طنز ماجرا . آقايان به خون مردم در روز عاشورای حسينی نيز آغشته شد
دست پيش می گيرند مبادا که پس . اما آنجاست که طلبکار هم می شوند

شب عاشورا به حسينيه جماران يورش می برند و با اين حال از . بيافتند
با چاقو و قمه . شکسته شدن حرمت امام و عاشورا نيز سخن می گويند

ای ديگران به جان مردم در تهران و مشهد می افتند و بعد حکم محاربه بر
مواجب بگيران را به جان مردم می اندازند و مردم را . صادرمی کنند

 .…………………………. فريب خورده و مزدور اجنبی می خوانند
البته آقايان حرمتی نيز برای دانشجو و دانشگاه باقی نگداشته اند و 

ديديم که چگونه در شانزدهم آذر ماه به . دانشگاه را پادگان کرده اند
  ……… قشون کشی کردند و دانشجويان را روانه زندان ساختنددانشگاه

گناهی را با گناه ديگر می شويند و يک دروغ را با دروغ ديگر تکميل می 
آقايان . گويا برای هدفی مقدس می توان دروغ را بر دروغ انباشت. کنند

از انديشه ماکياولی تنها همان جمله را خوب آموخته اند که هدف وسيله 
 دروغ می گويند اما تا به کي؟. يه می کندرا توج
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همه اينها را انجام می دهند و جالب است که آنقدر احساس ترس و تنهايی 
می کنند که علما و چهره ها را در تنگنا قرار می دهند تا بيايند و با مظالم 

امامان جمعه را بسيج می کنند تا در حرکتی هماهنگ . شان همراه شوند
و منتقد معترض را محارب بخوانند و راه را برای يک به ميدان بيايند 

معنای همه چيز وارونه . سناريوی از پيش طراحی شده ديگر بگشايند
نمی دانستيم که طلب کردن رای . شده بود که محارب نيز بر آن افزوده شد

خود و اعتراض به دزدی سياسی نيز از نگاه آقايان مساوی با محاربه و 
تقسيم مردم به شهروند درجه يک و دو و . ض استمصداق مفسد فی االر

مرحبا به . خس و خاشاک کم بود که مردم را بزغاله و گوساله نيز ناميدند
 ………………………………………! اين جسارت و بی پروايی

گويی برخی از دست اندرکاران امور نه تنها تمايلی به آرامش ندارند که 
ی بينند و راه توفيق خود نان خود را در تنور بحران و آشوب و سرکوب م

در قدرت را صرفا با وجود چنين شرايطی گشوده می يابند و بحران را با 
 ………………………………………بحرانی ديگر پيوند می زنند

من اما شهادت می دهم که ارعابها و تهديدهای روزافزون، نه تنها مرا در 
ه پيمودن مسيری که در پيش گرفته ام سست تر نکرده که راسخ تر کرد

است و به واسطه ايمانی که به راه خويش دارم خود و فرزندانم را آماده 
به نظر اينجانب خروج از بحران دامنگير . هر گونه مصيبتی نيز ساخته ام

 :فعلی توجه به موارد ذيل خواهد بود
آنانی که مسبب مظالم :  اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم-١

خابات بوده اند بايد توبه کنند نه عاشورای حسينی و حوادث پس از انت
آنهايی بايد توبه کنند که . آنهايی که برای احقاق رای خود شهيد داده اند

چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کيسه مردم حاتم بخشی 
آنهايی بايد توبه کنند . کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند

اييد صالحيت کردند و افراد واجد صالحيت را رد که افراد بی صالحيت را ت
و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختن و برای تغيير رای مردم 

آنهايی . جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند
بايد توبه کنند که دانشجويان را از تحصيل محروم کردند و بی دانشان را 

 …………بر صدرنشاندند
انقالب را .  انحرافی که از انقالب ايران صورت گرفته بايد اصالح شود-٢

بی شک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و نمی توان بار اين انحراف را 
 .…………………………………………بر دوش مردم گذاشت

آزادی مطبوعات و به رسميت شناختن فضای نقد و نقادی ، آزادی زندانيان 
نمی توان افراد .  در مسير اصالحی استسياسی و حاکميت حقوق ملت حرکت

را به صورت فله ای بازداشت و محاکمه کرد و بدون وکيل و هيات منصفه و 
به صورت غيرعلنی و در فضايی امنيتی و بدون رعايت اصول آيين دادرسی 
هر اتهامی را بر آنها بار کرد و با اين حال دم از انقالب و جمهوريت و 

 ……………………………اسالميت نيز زد
احيای آزادی ها و مبارزه با استبداد را تنها با ابزار :  پرهيز از خشونت -٣

 …………………………………اصالحات می توان پيش برد
اگرچه من اطمينان دارم که برخی از دست اندرکاران امور از افزايش خشونت 
استقبال می کنند چه آنکه آنها تنها در فضايی آکنده از خشونت است که می 

از اينرو پرهيز از خشونت اصلی اساسی . اه را برای سرکوب بگشايندتوانند ر
 . در حق خواهی اصالح طلبانه ما بوده است و خواهد بود

دستگاههای امنيتی بهتر است که به :  ريشه يابی و علت يابی حوادث اخير-٤
جای پروژه های نخ نما شده و اعتراف گيری های بی حاصل به دنبال ريشه 

ت باشند؟ به فرض که مردم معترض رفتاری تندتر از انتظار نيز در يابی اتفاقا
روز عاشورا از خود نشان داده باشند بايد به سراغ علت ها رفت نه 

 .………………………………………………نتيجه
 اگر خشونتی از سوی برخی از مردم سرزده است بايد ديد که چه برخوردی با 

نها شعارشان سکوت بود آن جمعيت ميليونی در بيست و پنجم خرداد که ت
صورت گرفت که آنها چنين تغيير مشی داده اند؟ آيا اگر خشونتی از سوی 
برخی معترضين صورت گرفته باشد نتيجه خشونت برهنه و ظلمی نيست که 
بر آنها روا شده است؟ دستگاههای امنيتی به جای آنکه در توجيه حوادث و 

زايند بهتر آن است که ريشه اين سناريوی ذهنی خود بر دايره بازداشت ها بياف
 …………………………………مظالم و خشونت ها را شناسايی کنند؛

 من مهدی کروبی آمادگی خود را برای مناظره با هر نماينده ای از سوی -٥
حکومت اعالم می کنم تا مشخص شود که اين انقالب را چه کسانی به انحراف 

روه هايی بردند و مسئول مظالم رفته بر مردم چه افراد و گ
 ..………………………………………………………هستند

  شيوه ما البته اين نيست که مخالف خود را منافق و ضدانقالب و برگشته از 
اما تنها يک مناظره واقعی که مردم نظاره گر مستقيم آن باشند . اسالم بخوانيم

در اين ميان .…روشن خواهد ساخت چه کسی با حق است و چه کسی بر حق؛
  ١٣٨٨ دی ٢١. ردم خواهند بود و چه داوری بهتر از مردمداوران اصلی م

………………………………………  

  " " شرک فوالد سيادن ابهر شرک فوالد سيادن ابهر ""دو کارگر دو کارگر 
  در ميان آتش سوختنددر ميان آتش سوختند

شرک "در اين حادثه که عصر يکشنبه رخ داد دو نفر از کارگران : هرانا 
 .بر اثر سوختگی شديد جان خود را از دست دادند" فوالد سيادن ابهر 

 مهر، در اين حادثه همچنين سه نفر از کارگران مجروح شدند به گزارش
که يک نفر از آنها به صورت سرپايی درمان و دو نفر نيز بستری 

    ١٣٨٨ دی ٢١                     .اند شده

……………………………………….  
 حاصل تيراندازی نيروی انتظامی در ايرانشهر، هشت کشته و زخمی

تيراندازی نيروهای انتظامی در شهر :  حقوق ملی-خبرگزاری هرانا 
ايرانشهر به سوی شهروندان عادی دست کم هشت کشته و زخمی برجای 

 . گذاشت
به گزارش کميته بلوچستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز 

 ديماه، ماموران نيروی انتظامی در خيابان درزاده شهر ١٧گذشته مورخ 
 و بلوچستان به داليل نامعلومی به سوی ايرانشهر واقع در استان سيستان

يک خودروی عبوری آتش گشودند که طی اين اقدام، راننده خودرو به نام 
مرادبخش کدخدائی فرزند عيسی در دم جان باخت و با برخورد اتومبيل 
وی با يک خودروی پرايد و آتش گرفتن خودروی پرايد چهار تن از 

. ت صدمات وارده جان باختندسرنشينان خودروی پرايد نيز بر اثر شد
نيروهای انتظامی پس از تيراندازی به سوی خودروی سواری بدون هيچ 

  کمک و اقدامی از صحنه آتش سوزی خارج شدند،
الزم به ذکر است همسر و دو فرزند آقای کدخدايی که همراه ايشان عازم 

  . بودند نيز در طی اين حادثه به شدت زخمی شدند فنوج

…………………………………… 
 برد دکتر محمد ملکی از بيماری و بالتکليفی در زندان رنج می

با گذشت نزديک به پنج ماه از بازداشت دکتر محمد ملکی و عليرغم 
کهولت سن و رنج بردن از بيمارهای متعدد، ايشان هنوز در وضعيت 

تاکنون چندين بار وعده های دروغين درباره آزادی . بالتکليفی قرار دارد
. ا بدين ترتيب وی و خانواده را مورد آزار مضاعف قرار دهندداده شده ت

در آخرين بار، کارشناس پرونده آزادی قطعی ايشان را تا اوايل دی ماه 
درحاليکه از مدتها پيش بازجويی از دکتر محمد ملکی .وعده داده بود

پايان يافته بود، مشخص نيست که به چه دليل و بهانه ای او را هنوز در 
همچنين با توجه به شلوغ تر شدن اتاقهای عمومی . گه داشته اندزندان ن

، شرايط زندان به هيچ وجه مناسب وضعيت سنی و سالمتی ٢٠٩بند 
 .ايشان نميباشد

الزم به ذکر است که اکنون نزديک به پنج ماه است درمان بيماری سرطان 
پروستات ايشان متوقف شده است، درحاليکه پزشکان زندان نيز تاکيد 
کرده اند که معاينه و ادامه درمان بايد توسط پزشک متخصصی که در 

اما . جريان پرونده پزشکی و فرآيند درمان قرار داشته، انجام پذيرد
متاسفانه بنظر ميرسد که به اين ترتيب مقامات امنيتی و قضايی با بی 
توجهی و اتالف زمان، قصد صدمه زدن تدريجی و فرسودن فيزيکی 

 .ندايشان را دار
خانواده دکتر ملکی يکبار ديگر ابراز نگرانی جدی خود را از وضعيت 
سالمتی دکتر محمد ملکی اعالم کرده و خواستار آزادی هرچه سريعتر وی 

 ١٣٨٨ دی ٢٠         خانواده ملکی.ميباشد

................................................. 
  !شتهتعدادی از دستگير شدگان هفته گذاسامی 

رضا نجفي، نويسنده و مترجم ادبيات آلماني، : رضا نجفی، مترجم و نويسنده
 ١٣٨٨ دی ١٤. / شب گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت شده است

روزبه کريمی، روزنامه نگار و عضو : روزبه کريمی و فروغ ميرزايی
سازمان دانش آموختگان ايران و همسرش فروغ ميرزايی، شامگاه جمعه به 

  ١٣٨٨ دی ١٣. / همراه تعدادی از ميهمانانشان در منزلشان بازداشت شدند
  .دانشجوی محروم از تحصيل و از فعالين سياسی، اجتماعی: فواد شمس 

 ضربه ٣٤ ماه زندان و ٤سال و ٧محکوميت بهمن احمدي امويي به 
بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار دربند و تحليل گر اقتصادي : شالق

 ٣٤ ماه حبس تعزيري و ٤ سال و ٧ دادگاه انقالب به ٢٦ توسط شعبه
 ١٣٨٨ دی ١٤. / ضربه شالق محكوم شد

……………………………………….  
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  نظام نکاتی پيرامون بحران ساختاری
   و فرصت های نوين 

  يونس پارسا بناب
  درآمد 

نزديک به صد و سی و شش سال پيش وقتی که نظام جهانی سرمايه با 
اری خود روبرو گرديد ، سرکردگان نظام سرمايه اولين بحران عميق ساخت

که بر خالف زمان ما به قطب های سياسی متعدد تعلق داشتند ، تالش 
جهانيان را قانع " عهد زيبا " و آغاز " پايان تاريخ " کردند که با اعالم 

سازند که نه تنها بحران موقتی و زودگذر است بلکه بشريت بزودی وارد 
سرکرد گان . م و رفاه در زندگی خود خواهد گشت مرحله جديدی از تنع

رژيم سرمايه و ايدئولوگ های آنان مدام از محاسن و نکات مثبت و پر 
  الپوشئسازی سرمايه سخن گفته و با  مستعمره برکت جهان گشائی و

 وناهنجاری های ويرانگر خود در آفريقا و آسيا توانستند افکار جنايات
را به سوی ) از سوسياليست های آن زمان حتی تعداد زيادی ( عمومی 

اما سير تاريخ نشان داد که . ائی جلب کنند  حمايت از جنگ و استعمار ز
از  ) ١٨٧٣ – ١٩١٤" ( عهد زيبا " صرف نظر از تمام ادعاهائی که در 

سوی سرکردگان نظام سرمايه درباره نعمات و برکت های روند جهان 
ه جهانی شدن زندگی اجتماعی بدون گستری سرمايه می شد ، دست يابی ب

استقرار برابری واقعی و اصيل به هيچ روی از طريق حاکميت سرمايه 
 ١٨٧٣که در سال ( اولين بحران عميق ساختاری سرمايه . ممکن نيست 
موعود سرمايه داران انحصاری " عهد زيبای " نه تنها ) آغاز گشت 

بين "  صلح مسلح "سياست های ويرانساز دوره   مالی را به اعمال
کشورهای امپرياليستی آن زمان کشانيد بلکه همانطور که لنين پيش بينی 

نيز که در واقع رقابت های خونين و فالکت بار " صلح مسلح " کرده بود 
انحصارات مالی را از انظار عمومی پنهان می ساخت ، باالخره جهان را 

ی و تجزيه و بدون ترديد بررس. به سوی جنگ جهانی دوم سوق داد 
تحليل ما از چند و چون اولين بحران عميق ساختاری سرمايه که در سال 

دقيقا صد سال پيش از آغاز دومين بحران عميق ساختاری  ( ١٨٧٣
آغاز گشت ، به ما فرصت بيشتری خواهد داد که به  ) ١٩٧٣سرمايه در 

 چند و چون بحران عميق ساختاری کنونی که امروز بويژه از بهار سال
بررسی .  به اين سو رسانه ای تر و آشکارتر گرديده ، پی ببريم ٢٠٠٨

 – ١٩١٤( مقايسه ای اولين بحران عميق ساختاری سرمايه در سال های 
 آغاز ١٩٧٣که در سال ( با بحران ساختاری عميق کنونی  ) ١٨٧٣

 برای مردم جهان نمايان و بر مالء ٢٠٠٩- ٢٠٠٨گشته و در سال های 
شان می دهد که نظام سرمايه هم در اشکال از نظر تاريخی ن) گشته است 

 قابل چهار چوب های و هم) سرمايه داری واقعا موجود ( شناخته شده 
و حتی با پيش ) تئوری های کالسيک و نئوکالسيک سرمايه ( تصورش 

بينی های خودش از جهانی شدن و جهان گستری در تضاد و دشمنی قرار 
طبيقی اين دو بحران ساختاری نشان می دهد مضافا ، بررسی ت. دارد 

عليرغم اينکه باالخره منجر به جنگ ويرانساز ( همانطور که بحران اول 
 آن  شرايطی بوجود آورد که از درون) بين کشورهای امپرياليستی گشت 

امواج فراگير انقالب کارگری و جنبش های رهائيبخش سراسر جهان را 
ران ساختاری کنونی نيز عليرغم ويرانی ها فرا گرفت ، به همان اندازه بح

، نا امنی ها و آشوبی که ببار آورده ، احتمال دارد که به اوج گيری 
انقالبات کارگری و جنبش های رهائيبخش ملی بويژه در کشورهای 

توضيح و ( در اين نوشتار ، بعد از بررسی تطبيقی . پيرامونی منجر گردد 
دو بحران عميق ساختاری در تاريخ ) تفسير تفاوت ها و شباهت های 

صدوسی سال گذشته سرمايه داری ، به ظهور و عروج فرصت های 
نوينی که چالشگران ضد نظام سرمايه می توانند آنها را مغتنم بشمارند ، 

  . می پردازيم 
  ماهيت کنونی بحران کنونی 

 بحران کنونی که جهانی است ، نه صرفا يک بحران مالی است و نه – ١
ی از ناکارآئی های متعدد و فراگير نهادی است بلکه اين بحران عميق ناش

ساختاری منبعث از فعل و انفعاالت خطری است که در آن قربانيان نظام به 
شکل های مختلف قدر قدرتی بالمنازع اوليگوپولی های انحصاری سرمايه 

م در حاليکه قدرت های سه سره امپرياليس. را به چالش جدی طلبيده اند 
تالش می کنند که نظام را از درون  ) ٧کشورهای جی ( دسته جمعی 

بحران ساختاری سرمايه داری عبور دهند ، تالطمات و آشوب های ناشی 
 فرصت ها و اميد های نوينی را به چالشگران ضد نيزاز بحران کنونی 

در برگيرنده " ( چپ جهانی " نظام داده که به ايجاد يک جبهه متشکل 
وهای سياسی و جنبش های اجتماعی که اکثريت عظيم قربانيان کليه نير

به چالش طلبيدن . همت گمارند ) اوليگوپولی ها را نمايندگی می کنند 
سرمايه داری تاريخی و پروسه عبور و خروج از سرمايه داری در بحران 

اين چالش . هسته مرکزی پروسه رهائی بشريت در بند را تشکيل می دهد 
تبديل خواهد " براندازانه " نی به يک نيروی مادی و موثر رهائيبخش زما

گشت که مردمان کشورهای در بند و استثمار شده کشورهای جنوب و 
زيرا اين امکان بيش از . شمال با همدلی و در کنار هم به مبارزه برخيزند 

  هر زمانی از گذشته وجود دارد که در نبود و فقدان اين چالش ، خود
جهان ما را به سوی تخريب محيط زيست و  واقعا موجود سرمايه داری 

  . به نابودی زندگی در کره خاکی سوق دهد " تمدن انسانی و نهايتا 
  نقش انباشت در سرنوشت نظام

) انباشت سود (  و منطق حرکت و گردش الينقطع سرمايه   اصل– ٢
باعث الجرم به غده ائی کشنده در بدن نظام تبديل می شود که مثل سرطان 

جان استوارت ميل با علم به اين امر تصور می کرد . مرگ آن می شود 
. به اين پروسه غير عقالنی پايان خواهد داد " دولت مداخله گر " که 

. اعتقاد داشت " پيروزی عقل " جان می نارد کينز نيز با خوش بينی به 
ری را ولی هيچ يک از اين دانشمندان نمی توانستند پايان عمر سرمايه دا

کارل مارکس برخالف آنها بر آن بود که . تشخيص داده و ترسيم سازند 
که امروز در دست های اوليگارشی متمرکز گشته ( حاکميت سرمايه داری 

انباشت که مترادف . از طريق مبارزات طبقاتی سرنگون می گردد ) است 
می با فقرزائی است چهارچوب عينی مبارزه عليه سرمايه داری را تشکيل 

مبارزه اساسا انعکاس و بيان شکاف روز افزون بين سرمايه و . دهد 
و فقر ) که از تاراج امپرياليستی بدست می آيد  (  ثروت جوامع مسلط

اين شکاف و تالقی امروز . روزافزون جوامع به حاشيه رانده شده است 
  .  تبديل شده است   سوسياليسم يا بربريت به محور مرکزی انتخاب بين

 سرمايه داری واقعا موجود از نظر تاريخی مولود الگوهای سلسله – ٣
بلکه ) انباشت اوليه ( وار انباشت از طريق غارت نه فقط در مرحله آغاز 

از اوان پيدايش خود در اروپای . در تمام مراحل موجوديت خود می باشد 
آتالنتيک ، سرمايه داری در سيرحرکت خود در جهت انباشت مناطق 

مورد تاراج قرار داده و  را در آسيا ، آفريقا ، اقيانوسيه و آمريکابزرگی 
تاراج و  پروسه ی . های در بند خود تبديل ساخت  حاشيه آن نواحی را به

غارت مداوم حاشيه ها در خدمت انباشت برای مرکزها درقرن نوزدهم 
  .  ، تشديد يافت ١٨٨۴ – ١٩١۴بويژه در دوره 

نشان داد که نظام قادر به " پيروزمند "  اين پروسه جهانی شدن – ۴
نيم قرن بعد از عروج به پيروزی در . حفظ بقای خود برای هميشه نيست 

" پايان تاريخ " که بعضی ها تصور کردند که ( ربع آخر قرن نوزدهم 
و " نيمه حاشيه " نظام توسط انقالب در روسيه ) آغاز گشته است 

ا و آفريقا به چالش جدی طلبيده مبارزات رهائی بخش پيروزمند در آسي
اين چالش ها که منبعث از بعد غارت و عمق تاراج برای انباشت در . شد 

بيداری " به اولين موج  ،خدمت کشورهای مقتدر و مسلط مرکز بودند
  .دامن زده و تم اصلی تاريخ قرن بيستم را ورق زدند " جنوب 

در مقابل چشمان  امروز انباشت سود از طريق غارت بيش از پيش – ۵
در . ما در سرمايه داری انحصاری اوليگوپولی معاصر ادامه دارد 

مرکزهای مسلط سود انحصاراتی که به جيب اوليگوپولی ها واريز می 
در مناطق به . شود مترادف با غارت کليدی بازدهی های جامعه است 

نی حاشيه رانده شده ، اين پروسه فقرزائی در غصب پايه های زندگی دهقا
عملکرد غصب هستی . و تاراج منابع طبيعی آن مناطق تجلی پيدا می کند 

و موجودی دهقانان و راندن آنها به شهرهای بزرگ جهان سوم از يک 
سو و غارت منابع طبيعی اين کشورها از سوی ديگر ستون های ضروری 
گسترش استراتژی های سرمايه داری معاصر اوليگوپولی ها را تشکيل 

غصب و تاراج اساس زندگی دهقانی در آسيا ، آفريقا ، . می دهد 
آمريکای التين ، جزاير کارائيب و اقيانوسيه شکل اصلی روند به سوی 

توجه به اين موضوع در مبارزه . فقرزائی منبعث از پروسه انباشت است 
نجات و . جدی عليه اوليگوپولی های لجام گسيخته حائز اهميت است 

 نزديک به نصف جمعيت شش  که( رهای جنوب رهائی دهقانان در کشو
يکی از الزامات اصلی ) ميليارد و نيم نفری جهان را تشکيل می دهند 

حرکت انسان به سوی استقرار يک تمدن اصيل رها شده از تسلط سرمايه 
  . که نگارنده آن را سوسياليسم محسوب می دارد ، بشمار می رود 

مرکزهای شمال که امکان هر نوع  غارت منابع توليدی جنوب به نفع – ۶
توسعه برای مردم جوامع جنوب را از بين می برد ، روی ديگر روند 

" براساس اين تحليل ، . فقرزائی در سطح جهانی را ترسيم می کند 
محصول کمبود منابع ضروری برای توليد انرژی نيست " بحران انرژی 

ليگوپولی های بلکه اين بحران محصول خواست و آرزوی دسته جمعی او
امپرياليستی در جهت کسب و تامين موقعيت انحصاری خود آنها در 

نگارنده براين باور است که . دسترسی به منابع طبيعی کره خاکی است 
تالش اين اوليگوپولی ها در جهت اتخاذ و پياده ساختن استراتژی های 
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ل هژمونی طلبانه خود بطور ضروری در نهايت با مقاومت روزافزون مل
  . جنوب روبرو خواهد گشت 

  بحران ساختاری کنونی و چالش نظام
 در واقع ، بحران فعلی نظام نه بحران مالی است و نه مجموعه ای – ٧

از خرده بحران ها بلکه بحران نظام سرمايه داری امپرياليستی 
اوليگوپولی هاست که قدرقدرتی متوفق و انحصاری اش دوباره در 

اتی کار و زحمت در کشورهای مرکز و ملل معرض چالش مبارزات طبق
مضافا اين .  پيرامونی قرار گرفته است –ستمديده کشورهای حاشيه ای

. نيز محسوب می شود ) آمريکا ( بحران تجلی فرود هژمونی راس نظام 
سرمايه داری اوليگوپوليستی ، قدرت سياسی اوليگارکی ها ، جهانی شدن 

هژمونی طلبی آمريکا ، نظاميگری  ،فالکت بار ، مالی سازی اقتصاد 
مديريت جهانی شدن سرمايه در خدمت اوليگوپولی ها ، فرود و تضعيف 

با چشم انداز " وداع " دموکراسی ، غارت منابع کره خاکی و باالخره 
توسعه کشورهای جنوب اجزاء الينفک و جدائی ناپذير بحران کنونی را 

  .تشکيل می دهند 
 ملی  دی اين است که آيا مبارزات طبقاتی وسئوال اصلی و چالش ج – ٨ 

موفق خواهند گشت که با ادغام خود راه و يا راه هائی در مسير طوالنی 
باز کنند ؟ يا اينکه نه آنها به جدائی " سوسياليسم جهانی " گذار خود به 

های خود از همديگر ادامه داده و حتی با تالقی با يکديگر ابتکار عمل را 
  . يه داری اوليگوپولی باقی خواهند گذاشت در اختيار سرما

 نمايان گشت احتماال خيلی از ٢٠٠٨ بحران مالی که در سپتامبر – ٩
" جهانی شدن بی خطر " اقتصاددانان جاری نظام را در مورد عملکرد 

نئوليبرالی را " بازار آزاد " بودن " عقالنی " سرمايه به تعجب انداخته و 
" جنگ سرد " در تاريخ بيست ساله بعد از پايان بين آنها برای اولين بار 

 اين واقعه چالشگران نظام ، بويژه مارکسيست ،برعکس. زير سئوال برد 
زيرا آنها وقوع آن را سال ها پيش حدس زده . ها را متعجب نساخت 

در واقع برای آنها وقوع اين بحران ادامه رشد طبيعی سرمايه . بودند 
 اتفاقا صد سال بعد از وقوع اولين ١٩٧٠ داری بود که در اوايل دهه

از نظر آموزشی خيلی موثر . بحران عميق سرمايه داری ، آغاز گشت 
است که ما در اينجا نيم نگاهی به اولين بحران طوالنی در تاريخ تکامل 
سرمايه داری و پی آمدهای آن که عمال تاريخ قرن بيستم را ورق زدند ، 

  . بياندازيم 
  ين بحران عميقدرسهائی از اول

در " پيروزمند "  اولين بحران ساختاری در سرمايه داری صنعتی – ١٠
در آن سال نيز در صد سود بطور ناگهانی نزول .  آغاز گشت ١٨٧٣سال 
تمرکز : عکس العمل سرمايه نسبت به اين نزول دو سره بود . کرد 
سوی  از  و تشديد گسترش در سطح جهانیيک سو از سرمايهبيشتر
انحصارات جديد که سودهای خود را با استثمار بيشتر  در اين دوره .ديگر

کار و زحمت اخذ می کردند ، به اقدامات ويرانگر استعماری خود در 
اين دگرديسی های ساختاری شرايط . مناطق مختلف جهان تشديد بخشيدند 

اين دگرديسی که به . را برای اتخاذ سودهای جديد و بيشتر آماده ساخت 
 معروف گشت فازی بود که ١٩١۴ تا ١٨٩٠از " عهد زيبا " وره اسم د

. در آن تسلط جهانی توسط سرمايه مالی شده انحصارات کامل تر گشت 
نيز معروف گشت ، گفتمان " صلح مسلح " در اين دوره که به دوره 

از استعمارگری در خدمت پيشبرد امر ماموريت " سرود تحسين " مسلط 
اذهان   پروسه تشديد جهانی شدن سرمايه را در بشريت" متمدن سازی " 

مترادف ساخت که حتی بخش " همبستگی " و " صلح " عمومی چنان با 
بزرگی از جنبش سوسيال دموکراسی کارگری اروپا را در آستانه جنگ 

  . جهانی اول با خود هم پيمان ساخت 
" که توسط ايدئولوگ های نظام به عنوان " عهد زيبا "  بهر رو – ١١

محسوب شده بود به جنگ جهانی اول که لنين پيش بينی " پايان تاريخ 
در واقع جهان ما وارد مرحله ای از تاريخ خود . کرده بود ، ختم گرديد 

انقالب . معروف گشت " عصر جنگ ها و انقالبات " گشت که به اسم 
و اوج گيری ) نظام بود " حلقه ضعيف " که ( بلشويکی در روسيه 

بيداری و رهائی بخش در کشورهای در بند مشرق زمين جنبش های 
 و بحران ١٩٢٩ريشه های شرايطی را بوجود آوردند که سقوط مالی سال 

 در کشورهای سرمايه داری را مهيا ١٩٢٩ – ١٩٣۶بزرگ سال های 
که با اولين بحران " قرن طوالنی بيستم " به کالمی ديگر ، . ساختند 

 ( ١٩٩١ آغاز گشته و تا سال ١٨٧٣طوالنی بزرگ در سال های 
ادامه يافت هم يک قرنی ) فروپاشی و تجزيه شوروی و پايان جنگ سرد 

بود که در آن اولين بحران ساختاری عميق در سرمايه داری به وقوع 
پيوست و هم قرنی بود که در آن اولين امواج انقالبات ضد سرمايه داری 

ی رهائيبخش ملی در و جنبش ها) روسيه ، چين ، کوبا و ويتنام ( 
آيا بحران . کشورهای آسيا ، آفريقا و آمريکای التين به وقوع پيوستند 

ساختاری کنونی نيز منجر به اوج گيری انقالبات و جنبش های رهائی 
بخش خواهد گشت ؟ برای تهيه پاسخ مناسب به اين پرسش بهتر است با 

ميق ساختاری يک نگاه تطبيقی شباهت ها و تفاوت های اين دو بحران ع
در تاريخ صدوسی سال گذشته رشد سرمايه داری را مورد بررسی قرار 

  . دهيم 
  شباهت های دو بحران 

 ١٩٧٠ دومين بحران ساختاری نظام در سال های نيمه اول دهه – ١٢
تقريبا درست يک قرن بعد از اولين بحران عميق ساختاری زمانی که 

بعد از آن در صد سود ها . شت همبستگی دالر و طال لغو گرديد ، شروع گ
، سرمايه گذاری و رشد رو به کاهش رفت و ديگر هيچوقت به سطح سال 

عکس العمل نظام .  نرسيد ١٩٧۵ – ١٩۵۶" زرين و طالئی " های 
حرکت دوگانه : سرمايه داری به اين بحران نيز دقيقا مثل بحران اول بود 

 جريان اين بحران نيز در. در جهت تمرکز و جهانی تر شدن لجام گسيخته 
در سال " عهد زيبای دوم " نظام دوباره متوسل به ترفند هائی مثل تعبيه 

ويژگی های اين عهد نيز همانا مالی سازی و .  گشت ١٩٩٠- ٢٠٠٨های 
نظامی سازی گلوبوليزاسيون و تامين آزادی بی قيد و شرط گروه های 

در دوره بحران . اوليگوپولی در دسترسی به اخذ سودهای کالن بود 
ساختاری اخير نيز ما شاهد رواج همان گفتمان های رايج و مسلط دوران 

رفاه ، دموکراسی و صلح را " بازار : " هستيم " عهد زيبای اول " 
دوباره . خود رسيده است " پايان تاريخ " تضمين ساخته و بشريت به 

 ارابه مثل عهد زيبای اول بخش قابل توجهی از سوسياليست ها بر روی
سوار گشته و به ستايش نظام و .. های نئوليبراليسم ، گلوبوليزاسيون و

ولی اين دفعه برخالف دوره اولين بحران . جهانی شدن پرداختند 
از اول با جنگ و نظاميگری " عهد زيبای جديد " ساختاری سرمايه ، 

همانطور که اولين مالی .  همراه شد ١٩٩٠شمال عليه جنوب در دهه 
باالخره به  ) ١٩٧٣ – ١٩١۴( جهانی شدن در عهد زيبای اول سازی 

 منجر گرديد به همان شکل عهد زيبای دوم ١٩٢٩بحران و سقوط سال 
خالصه .  منجر گرديد ٢٠٠٨نيز منجر به بروز سقوط و بحران سال 

اينکه ما در حال حاضر وارد فصلی از تاريخ جهان گشته ايم که در آن 
محتمل گشته " جنگ ها و انقالبات " اج نوين دوباره ظهور و عروج امو

بررسی شباهت ها بين دو بحران ساختاری رژيم سرمايه که اولی . اند 
منجر به دو جنگ و دو انقالب بزرگ گرديد و دومی در حال حاضر در 

و اما . مقابل چشمان ما به وقوع می پيوندد ، چشمگير و جالب هستند 
 دارند که ديگر هم ه تفاوت هائی بااين دو بحران طوالنی نظام سرماي
  . بررسی آنها حائز اهميت می باشند 

  تفاوت های دو بحران 
 بحران مالی تجلی و نمودار بحران ساختاری سرمايه داری – ١٣

سرمايه داری معاصر چيزی غير از سرمايه داری . انحصاراتی است 
نترل کامل به عبارت ديگر ، اوليگوپولی ها در ک. اوليگوپولی ها نيست 

بعد از " اين انحصارات که . باز توليد سيستم توليدی در کليت آن هستند 
مالی گشته اند ، تنها نهادهائی در جهان " گذار از پروسه مالی سازی 

مالی سازی اين . هستند که دسترسی به بازارهای سرمايه دارند 
ها فقط بازارهائی که در درون آن( انحصارات به بازارهای پولی و مالی 
يک موقعيت متوفق می دهد که ) انحصارات بين خود رقابت می کنند 

توسط آن کليه بازارهای کار و تبادل کاال تحت کنترل انحصارات قرار 
مالی سازی جهانی شده در دگرديسی طبقه حاکم بورژوازی که . ميگيرند 
. سهامدار تحول يافته است ، تبلور يافته است " پلوتوکراسی " به يک 

اوليگارک ها فقط روسی نيستند بلکه اکثر آنها آمريکائی ، اروپائی و 
تضعيف و فرود دموکراسی نتيجه اجتناب ناپذير اين تمرکز . ژاپنی هستند 

شدن   جهانیشکل جديد . قدرت در اختيار منحصرانه اوليگوپولی هاست 
و دقيقا بر عکس دوره ( سرمايه داری که با اين دگرديسی مطابقت دارد 

آلمان ، ( همانا گذار از شکل امپرياليسم چندتائی ) است " عهد زيبا "
آمريکا ، روسيه تزاری ، انگلستان ، فرانسه ، ايتاليا ، ژاپن در رقابت 

به شکل امپرياليسم دسته  ) ١٨٨۴- ١٩١۴دائمی عليه همديگر در دوره 
از  در دوره بعد –و ژاپن " اتحاديه اروپا "  آمريکا ، –جمعی سه سره 

  . است " جنگ سرد " پايان 
 انحصاراتی که در اولين دوره بحران ساختاری به قله قدرقدرتی – ١۴

مالی عروج کردند در تقويت رقابت خونين بين قدرتهای بزرگ سياسی آن 
زمان نقش اساسی ايفاء کرده و جهان را به سوی تالقی های نظامی 

 ) ١٩١٩سای در از طريق معاهده ور( بزرگ جنگ جهانی اول و سپس 
بر عکس آن دوران ، موج دوم تمرکز . به جنگ جهانی دوم سوق دادند 

 شروع شد ، قلمرو و پايگاه کامال ١٩٧٠اوليگوپولی که در آغاز دهه 
در شکل .  استاين پايگاه به روشنی امپرياليسم سه سره . متفاوتی دارد 

 از طريق جديد جهانی شدن امپرياليستی ، برتری قدرت های بزرگ ديگر
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که در عصر عهد زيبا به نمايش گذاشته ( انحصارات بر توليدات صنعتی 
بلکه اين تفوق و برتری توسط وسيله ای ديگر . اعمال نمی گردد ) شد 

به نمايش گذاشته شده و اعمال می گردد و آن کنترل کامل و بالمنازع بر 
 طبيعی تکنولوژی ، بازارهای مالی ، دسترسی بی قيد و شرط به منابع

( کره خاکی ، اطالعات و ارتباطات و سالح های هسته ای کشتار جمعی 
اين وضع حاکم در نظام که بعضی از . است ) انحصارات پنج گانه 
نام گذاری کرده اند ، حکايت از " آپارتايد جهانی " مارکسيست ها آن را 

رواج پديده جنگ بی پايان بين قدرت های امپرياليستی سه سره و خلق 
و گردنکش کشورهای پيرامونی می کند که عمال در طول " ياغی " های 
 با هدف استقرار کنترل نظامی بر کره خاکی توسط آمريکا و ١٩٩٠دهه 

در يوگوسالوی سابق ، ) اعضای سازمان ناتو ( شرکای فرمانبردار آن
در " جنگ بی پايان " اين . سومالی ، رواندا ، و شرق کنگو آغاز گشت 

 اول قرن بيست ويکم بطور نمايان به کشورهای افغانستان و آغاز دهه
سپس عراق سرايت کرده و در حال حاضر در حال گسترش به کشور 

مثل ( پاکستان و ديگر کشورهای منطقه بزرگ خاورميانه و اقيانوس هند 
  . و احتماال به کشورهای آسيای مرکزی است ) کشور يمن 

 آمريکا الجرم به حضور و  گسترش جنگ های بی پايان ساخت– ١۵
عروج امواج مبارزات و انقالبات در سراسر جهان بويژه در کشورهای 

برای اينکه رابطه ای کم و .  حاشيه ای ، دامن خواهد زد –پيرامونی 
که ناشی از بروز بحران عميق ساختاری سرمايه ( بيش مکمل جنگ ها 

 که واقعيت های و وقوع انقالبات را بهتر بشناسيم ، بهتر است) است 
: عينی و ويژگی های بحران عميق کنونی را مورد بررسی قرار دهيم 

کساد " گشته بلکه پروسه يک " رکود " بحران مالی کنونی نه تنها باعث 
مضافا ، ابعاد ديگر بحران . بزرگ را در سراسر جهان آغاز کرده است " 

ر مال گشته و ساختاری کنونی در انظار و افکار عمومی بطور نمايانی ب
 بحران انرژی ، –درجه آگاهی مردم درباره خرده بحران های درون نظام 
 بطور قابل –... بحران غذا ، بحران محيط زيست ، گرمازدگی جهانی و

بدون ترديد اين خرده بحران ها چيزی غير . مالحظه ای ارتقاء يافته است 
اصر و پروسه از نمودارها و تجلی های جهانی تر شدن سرمايه داری مع

. نيست " انحصارات پنج گانه " انباشت سرمايه به نفع اوليگوپولی های 
طبيعتا در تحت اين شرايط بحرانی ، قلمرو واقعی کارزار ، همان منطقه 
ای است که در آن اوليگوپولی های انحصاری که با استفاده از محمل های 

بانک جهانی ( ی و نهادهای بين الملل ) ٢٠ و جی ٨ ، جی ٣جی ( دولتی 
با توليد و باز ... ) و صندوق بين المللی پول ، سازمان جهانی تجارت و

توليد شرايط موجود به تاراج و غارت امپرياليستی و انباشت سرمايه خود 
کارگران ( در يک سو و خيل عظيمی از قربانيان نظام   ،ادامه می دهند

 کشيده شده کشورهای مسلط مرکز و خلق های در بند و به حاشيه
  .در سوی ديگر در مقابل هم صف آرائی کرده اند ) کشورهای پيرامونی 

  عبور از بحران سرمايه داری ؟ و يا خروج از سرمايه داری در بحران ؟
 امروز آن چالشی که در مقابل چالشگران ضد نظام سرمايه قرار – ١٦

ان سرمايه بحر" گرفته ، اين است که آيا بايد تالش کرد که راه خروج از 
از سرمايه داری در " عبور " را پيدا کرد و يا بايد راهکار " داری 

بحران را تعبيه و تنظيم کرد ؟ واقعيت اين است که جهان معاصر بويژه در 
گستره های نظامی ، اقتصادی و سياسی توسط اوليگارشی های مالی 

سازی ولی اين مديريت جهانی . آمريکا ، ژاپن و اروپا اداره می شود 
با . سرمايه مدتهاست که در يک بحران عميق ساختاری فرو رفته است 

اينکه اوليگارشی های کشورهای امپرياليستی سه سره مطمئن هستند که 
به بقای خود بعد از فروکشی اين بحران نيز ادامه خواهند داد ولی نشست 

 در لندن و سپس در ٢٠٠٩ در آوريل ٢٠های سران کشورهای جی 
نوسازی جهان "  نشان داد که آنها قادر به ٢٠٠٩در سپتامبر پيتسبرگ 

شايد . دلخواه خود از طريق راهکارهای سياسی و اقتصادی نيستند " 
تصادفی نيز نباشد که بعد از پايان اين نشست ها سران نظام جهانی بويژه 

بال نظامی امپرياليسم سه " ( ناتو "  به برپائی پرهياهوی اجالس ،آمريکا
 و تقويت و گسترش مداخالت نظامی بيشتر در افغانستان و پاکستان )سره 

در يک کالم جنگ بی . متوسل گشتند ) و احتماال ماورای اين کشورها ( 
هم اکنون روشن است . پايان و دائم شمال عليه جنوب ادامه خواهد داشت 

) بقای نظام ( که سران کشورهای سه سره ممکن است که به هدف خود 
.  به هر ترفندی منجمله اشتعال جنگ در اکناف جهان ، برسند با توسل

ظاهری و فرمايشی بين باراک اوباما و گوردون براون " اختالفات " نبايد 
 از سوی ديگر جدی گرفت  از يک سو و نيکالس سارکوزی و انگال مرکل

: اوليگارشی ها می رقصند " آهنگ " همگی آنها بقول معروف به . 
گوش به " اوت ها بين آنان که توسط رسانه های گروهی اختالفات و تف

تبليغ می شوند ، چيزی نيستند به غير از تالش مذبوحانه و گاها " فرمان 
و " نوسازی سرمايه داری " اين رهبران مبنی بر " ساده انگارانه " 

اصالح بخش مالی در جهت طفره رفتن و الپوشانی ساختن واقعيت های 
اوليگارشی های مالی که قدرت . اری واقعا موجود فالکت بار سرمايه د

جی   هياهوی واقعی را در کنترل خود دارند ، با برپائی کنفرانس های پر
را در بين مردم بوجود آورند که نه "  بصری توهم "  می خواهند يک ٢٠

تنها خروج از بحران عملی است بلکه ادامه بقای نظام به نفع مردم هم 
  . هست 
که ( ت اين است که ادامه تسلط و تفوق با پديده مالی سازی  واقعي– ١٧

الزم و ) برای مديريت اقتصادی جهان توسط نظام يک امر ضروری است 
اين امر به روشنی در فعل . ملزوم هم بوده و جزء الينفک يکديگر هستند 

 ٢٠٠٩ در آوريل و سپتامبر ٢٠وانفعاالت و مصوبات نشست های جی 
 ها جلب نظر می کرد سکوت   که در جريان اين نشستآنچه. منعکس بود 

. بود .... ) چين ، برزيل ، هندوستان و" ( کشورهای نوظهور " سران 
تنها نکته ای که در سرتاسر اين کنفرانس ها بيان گرديد و قابل تامل است 

گذرا در صحبت هوجين تائو رئيس جمهور چين بود که بدون  جمله ای
لبخند معنی دار گفت که در ايجاد و اصالح سيستم تاکيد و همراه با يک 

( مالی جهانی جديد بايد توجه کنيم که آن سيستم بر پايه دالر نباشد 
  ) گلوبوليزاسيون بدون هژمونی آمريکا 

  بحران فرود هژمونی آمريکا به عنوان راس نظام 
اين سخن اشاره به اين واقعيت است که بحران نظام جهانی سرمايه 

. لی ها جداناپذير از بحران هژمونی ممالک متحده آمريکا است اوليگوپو
و ( ولی اگر آمريکا هژمونی و سرکردگی نظام را از دست بدهد کدام نيرو 

به جای آمريکا ، در راس نظام قرار خواهند ) يا مجموعه ای از نيروها 
گرفت ؟ برای اينکه به اين پرسش مهم پاسخ داده بشود بايد به دو نکته 

سی ديگر که به صورت دو پرسش قابل تامل مطرح می گردد ، توجه اسا
يکم اينکه آيا نظام جهانی سرمايه قادر است که از بحران عميق : کنيم 

نقاهت " و گذراندن دوره " بهبودی "  کرده و بعد از عبورساختاری فعلی 
دوباره به بقای خود ادامه دهد ؟ دوم اينکه آيا اين بحران ممکن است " 
در نبود و فقدان يک آلترناتيو منسجم و متشکل جهان مدار (  جهان را که
سوق دهد ؟ پاسخ نگارنده به " بربريت " به سوی سبعيت و باالخره ) 

سئوال يکم مبنی بر اينکه نظام قادر خواهد شد که در نبود و فقدان يک 
ر آلترناتيو متحد و منسجم جهانی از بحران فعلی عبور کرده و بعد از گذا

و اما در . است ) آری ( از دوره نقاهت به بقای خود ادامه دهد ، مثبت 
پاسخ به سئوال بحث برانگيز دوم مبنی بر سوق جهان به سوی بربريت 

براين اساس احتمال فرود . است ) نه ( نگارنده متمايل به رای منفی 
آمريکا به عنوان راس نظام و جايگزينی آن توسط نيروهای ديگر وجود 

    .در ا ينجا به نکاتی پيرامون اين جابجائی اشاره می شود. رد دا
 بطور يقين ، اروپای فعلی که به عنوان يک قدرقدرت فقط در درون – ١٨

( مرزهای آتالنتيک مطرح است و استقاللی از خود در مقابل آمريکا ندارد 
 به وضوح ٢٠٠٩وما اين امر را در نشست کشورهای ناتو در پائيز 

آمريکا را بگيرد و اما چين ؟ " جای پای " ، نمی تواند ) ديم شاهد بو
که توسط رسانه های گروهی بويژه در آمريکا " خطری " بدون ترديد 

در اذهان عمومی ترسيم گشته کامال بی اساس " خطر زرد " تحت نام 
بوده و هدف از ايجاد اين لولوخورخوره نيز فقط توجيه صف آرائی 

ش پايگاههای نظامی و جنگ های بی پايان از کشورهای ناتو و گستر
( واال رهبران چين . عراق و افغانستان به پاکستان و ماورای آن است 

می دانند که کشور آنها ) اوليگارشی درون حزب کمونيست حاکم در چين 
را ندارند و حتی خواست شان " جانشينی " توانائی و وسايل و منابع اين 

تژی سياست خارجی چين سرمايه دار رشد و اتفاقا استرا. نيز نيست 
. سرمايه بدون هژمونی است " جديد " تامين پروسه گلوبوليزاسيون 

در   .است که نه آمريکا و نه اروپا خواهان آن است" نظمی " البته اين 
نتيجه شانس رشد دنيای فعلی بدون هژمونی آمريکا منوط به عروج 

 و اما آنچه که ممکن است و .مرکزهای جديد و نوظهور در جنوب است 
احتمال وقوعش بطور فزاينده بيشتر می گردد اين است که اين بار نيز 

که ( بحران عميقا ساختاری نظام جهانی " عهد زيبا " مثل دوره معروف 
درجه و مقدار فالکت ، بی خانمانی و بی امنيتی را در جهان بويژه در 

رصت هائی فراهم سازد ف) کشورهای جنوب ، بيش از پيش ساخته است 
که اوضاع منجر به اوجگيری امواج دوره دوم مبارزات رهائيبخش 

آيا ممکن است که پيشرفت های نوينی . کارگران و خلق های جهان گردد 
در قلمرو کارزار توده های مردم در بطن و متن بحران بزرگ فعلی به 

  وقوع بپيوندند ؟
ی های سرمايه ضرورتا  مديريت سياسی تسلط جهانی اوليگوپول– ١٩

است که هر روز در اکناف جهان شديدتر و  همراه با قهر و خشونتی
امپرياليسم دسته جمعی سه سره  ( ٣دولت های جی . عميق تر می گردد 

برای اينکه موقعيت سيطره جويانه خود را به عنوان کشورهای ثروتمند ) 
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ی به منابع مرکز تامين سازند بايد تسلط انحصاری خود را در دسترس
اين الزام پايه اصلی نظاميگری . طبيعی بهر نحوی از انحاء حفظ کنند 

جهانی شدن را در روزگار ما تشکيل می دهد که بعضی از مارکسيست ها 
در بيست سال . اسم می برند " امپراطوری آشوب " از آن به عنوان 

گذشته تالش آمريکا در جهت کسب کنترل نظامی بر سراسر کره خاکی 
" منجر به اشتعال و گسترش جنگ های ساخت آمريکا تحت عناوينی مثل 

مبارزه عليه " عليه لولوخورخوره هائی چون " جنگ های پيشگيرانه 
نظامی . در اکناف جهان گرديد " مبارزه عليه مواد مخدر " و " تروريسم 

جنگ " سازی پروسه جهانی شدن سرمايه در عصر بعد از پايان دوره 
 از هر زمانی در گذشته باعث تضعيف و فرود اعتبار وبيش " سرد 
در گذشته   وعيت نسبی سازمان ملل متحد و نهادهای متعلق به آن کهمشر

نقش حداقل ميانجيگری را بين متخاصمين جنگ در نقاط مختلف جهان 
در نبود شوروی از يک سو و فقدان يک چپ . ايفاء می کردند ، گشت 
، نظام جهانی برای توجيه نظامی  ديگر از سوی جهانی متحد و اصيل

سازی و گسترش جنگ های بی پايان و برای الپوشانی ساختن هدف های 
حق " اصلی خود ، متوسل به نهادينه ساختن گفتمان دموکراسی و اعطای 

در سراسر جهان    " احترام به حقوق بشر مداخله به خود برای اعمال
 افزايش قدرت مطلق اوليگارشی به موازات اين فعل و انفعاالت ،. گشت 

های انحصاری مالی نه تنها کشورهای پيرامونی در بند را دچار جنگ 
ساخت بلکه با توسل به ترفندهائی چون    "سی ساله   "های بی پايان و

حتی دموکراسی " جامعه بين المللی " و منافع " اجماع واشنگتن " 
اصلی اش توخالی  نيز از مضمون  رابورژائی را در کشورهای مرکز

به کالمی ديگر ، تسخير ارگان های دولتی راس نظام توسط . ساخت 
نومحافظه کاران و پيروانشان شرايط را آماده ساخت که گردانندگان اصلی 

  سياستبا پياده ساختن برنامه های)  اوليگارشی مالی انحصاری (نظام 
 در کشورهای "اجماع واشنگتن " زدائی منجمله اشاعه انديشه و پراتيک 

مرکز ، اکثر شهروندان فعال و درگير در مسائل اجتماعی و سياسی را 
و مصرف کنندگان تبديل ) نظاره گران ( صرفا به انبوهی از تماشاگران 

هارترين و ويرانساز ترين فاز ( گسترش و شيوع نئوليبراليسم . سازند 
ه تاريخی در اکناف جهان نه تنها خاطره و حافظ) سرمايه داری معاصر 

بشريت زحمتکش را از موهبت های عهد مبارزات کارگری و جنبش های 
 خالی ساخت بلکه مردمان ١٩۵۵ – ١٩٧۵رهائيبخش ملی سال های 

" کشورهای هم مرکز و هم پيرامونی را به مصرف کنندگان بی آزار 
  . تبديل ساخت " اکثريت ساکت 

مختلف جهان  باعث شد که در کشورهای ت اين فعل و انفعاال– ٢٠
 نومحافظه کاران با توسل به گفتمان پست مدرنيستی –نئوليبراليست ها 
اين . جلوگيری کنند " دموکراتيزه سازی دموکراسی " از تشديد روند 

که مدت ها بويژه بعد از پايان دوره جنگ سرد تا بروز نمايان ( گفتمان 
، )  يافت  بين روشنفکران رواج٢٠٠٨بحران کنونی جهانی در بهار سال 

با افول و محو کامل مبارزات طبقاتی و ملی به " تاريخ " بر آن است که 
و تکنولوژی به عاملين بزرگ " فرد " عمر خود رسيده و " پايان " 

دگرديسی اجتماعی ، سياسی و فرهنگی تبديل شده و در زندگی بشر نقش 
ترش در همين دوره ما شاهد شيوع و گس. تعيين کننده ايفاء می کنند 

: توهمات ديگری در کشورهای جنوب گشتيم که اهم آنها عبارت اند از 
بنيادگرائی های دينی و امت گرائی های مذهبی و يا انواع و اقسام انديشه 
های اولتراناسيوناليستی خاک پرستی ، پانيستی ، الحاق گرائی و جدائی 

 بيشتری آنچه که در اين تحوالت در سطح بين المللی حائز اهميت. طلبی 
تا بروز و نمايان گشتن بحران (  در اين دوره  است اين نکته است که

بخش قابل توجهی از روشنفکران  ) ٢٠٠٨عميق ساختاری در اوايل سال 
و خيلی از خود محرومين و قربانيان نظام در کشورهای جنوب مثل 

که ( تهيدستان و فرودستان کشورهای شمال ، فريب اين گفتمان مسلط را 
 و جهانی شدن باالخره رفاه و دسترسی به مصرف و ثروت یان گسترجه

غافل از اين واقعيت که . خوردند ) را برای جهانيان مهيا خواهد ساخت 
انباشت ( نفس و جوهر منطق حاکم بر گسترش تاريخی سرمايه داری 

تعميم و عمومی سازی رفاه و نعم اين نظام را در ) سرمايه و ثروت 
زيرا پروسه انباشت بدون ايجاد فقر .  ممکن می سازد سراسر جهان غير

  . فزاينده نمی تواند به بقای خود و نظام ادامه دهد 
  پارادوکس انباشت و بروز فرصت های نوين

 در پرتو تعريف و بررسی انباشت سرمايه و فقرزائی روزافزون – ٢١
ران ناشی از آن ما به اين نکته بيشتر پی می بريم که بروز نمايان بح

عميق ساختاری کنونی سرمايه داری ناشی از تشديد تضادهای درونی 
انباشت سرمايه . نظام است که رابطه مستقيم با انباشت سرمايه دارد 

از طريق استثمار و غارت و " ارزش اضافی " بدون توليد و باز توليد 
ميلياردها نفر از . افزايش مداوم مصرف نمی تواند اخذ و تامين گردد 

م جهان قادر به خريد و مصرف کاالهائی که اوليگوپولی های مرد
اين آشوب در . انحصاری از طريق استثمار و غارت توليد کرده اند ، نيستند 

توليد که تشديد تضادهای درونی نظام را در خود نهفته دارد ، زمانی می تواند 
فع بشريت برطرف گردد که اين ميلياردها انسان با مداخله خود شرايط را به ن

ولی در شرايط کنونی ، جنبش های اعتراضی از سوی اين . عوض کنند 
نيروهای اجتماعی که ظاهرا نيز در حال افزاش هستند ، هنوز ظرفيت و قدرت 
کافی را ندارند که به طور جدی نظام اجتماعی سرمايه داری اوليگوپولی را 

يروها در حال علت اصلی اين امر اين است که اين ن. زير سئوال بکشند 
که بتواند با مداخله براندازانه ( حاضر از فقدان يک پالتفورم و پروژه سياسی 

 خود نظام را سرنگون ساخته و بشريت را از پی آمدهای اين آشوب رها سازد
روشن است که اگر اين پروژه سياسی به وجود نيآيد ، آشوب .  رنج می کشد )

سوی تخريب محيط زيست و احتماال منبعث از بحران کنونی جهان ما را به 
  . محو تمدن بشری در روی کره خاکی سوق خواهد داد 

خيلی با ) بروز بحران عميق ساختاری (  از اين منظر ، اوضاع فعلی – ٢٢
در آن دوره ، نيروهای .  تفاوت دارد ١٨٧٣- ١٩١۴بحران عميق سال های 

ياسی توانستند از فرصت ضد نظام با تهيه و ارائه پالتفورم ها و پروژه های س
در بخش های بزرگی از جهان ) آشوب ، تجاوز و جنگ ( هائی که بحران 

بوجود آورده بود استفاده کرده و انقالبات بلشويکی و کارگری و جنبش های 
روند . ضد استعماری و رهائيبخش ملی را در سراسر جهان گسترش دهند 

وليگوپولی ها بعد از يک بحران کنونی و ادامه آن بسوی آشوب حتی اگر ا
در تحت . به تسلط خود ادامه دهند ، غير قابل کنترل است " نقاهت " دوره 

و ) عليرغم موانع و محدوديت ها ( اين شرايط ، راديکاليزه کردن مبارزات 
در . تعبيه و تنظيم يک پالتفورم و پروژه سياسی بسيار امکان پذير است 

 راديکاليزه کردن ضروری می سازد که کشورهای سه سره امپرياليسم پروسه
که فعال در مد نظر اکثر ( مبارزه عليه تضعيف و محو اوليگوپولی ها 

در سرلوحه اين پروژه ) چالشگران ضد نظام در کشورهای شمال قرار ندارد 
  کهبه عبارت ديگر در کشورهای مرکز اين نظرگاه. سياسی قرار گيرد 

از اين بحران عبور کرده و تثبيت نظام کشورهای سه سره خيلی امکان دارد 
 هنوز به عنوان يک گفتمان از موقعيت مسلطی برخوردار ،را تامين سازند

بحران     دوره یولی امکان اينکه در کشورهای پيرامونی مثل اولين. است 
عميق ساختاری ، نظام جهانی با امواج چالش های جدی روبرو گردد ، خيلی 

" ی جنوب و عروج بلوک های سياسی شبيه احيای کشورها. زياد است 
 ١٩۵۵ – ١٩٧۵دهه های " غير متعهد " و کشورهای " کنفرانس باندونگ 

امپرياليسم دسته جمعی سه سره را مجبور به يک عقب نشينی    توانند  می 
ساخته و پروژه جنايتکارانه و ويرانساز کنترل نظامی سرمايه بر جهان را 

در جريان اين مبارزه جنبش های دموکراتيک در  . اندازندحداقل به تعويق 
کشورهای مرکز می توانند با حمايت خود از پروژه کشورهای جنوب خدمت 

مضافا . نظام حاکم انجام دهند " خنثی سازی " مثبتی به پيشرفت امر پروسه 
نظام در کشورهای جنوب نه تنها در صد تاراج " عقب نشينی " بايد گفت که 

يعی و انسانی را به نفع مردمان آن کشورها کاهش می دهد ، و غارت منابع طب
در " آريستو کراسی کارگری " بلکه با تضعيف و بی اعتبار ساختن بيشتر 

کشورهای شمال به بيداری و آگاهی سوسياليستی و طبقاتی در بين کارگران و 
  .تهيدستان در کشورهای شمال نيز دامن می زند 

  نتيجه گيری
ری کنونی نظام منبعث از تضادهای درون سرمايه داری  بحران ساختا– ١

انباشت مدام سرمايه . می نامد " پارادوکس انباشت " است که مارکس آن را 
و ثروت که جوهر و نفس منطق حرکت سرمايه است الينقطع به افزايش در 

به کالمی ديگر در صد . صد فقرزائی و فالکت های ناشی از آن دامن می زند 
مايه با درصد افزايش فقر رابطه ای مستقيم داشته و آنها اساسا انباشت سر

  . الزم و ملزوم و مکمل همديگر هستند 
 ادامه اين رابطه منجر به بروز بحران های فصلی و موقتی متعدد در – ٢

بحران های سيکلی و فصلی . تاريخ پانصد ساله نظام سرمايه داری بوده است 
و عروج بحران های عميق ساختاری گشته اند دوبار در تاريخ منجر به بروز 

 آغاز گشته و تا پايان جنگ ١٨٧٣بحران عميق ساختاری اول در سال . 
بحران ساختاری کنونی ، .  ادامه داشت ١٩١٨جهانی اول در سال های 

 آغاز گشته و امروز بطور ١٩٧٣دومين بحران عميق نظام است که در سال 
  . ائی قرار گرفته است وسيعی نمايان و آشکار مورد شناس

 بحران عميق اول با اينکه منجر به آشوب ، جنگ های خانمانسوز اول و – ٣
دوم جهانی گشت ، ولی در عين حال به اوجگيری اولين امواج بزرگ کارگری 

 و جنبش های  )روسيه (امپرياليسم "  ضعيف  یحلقه" و سوسياليستی در 
  . ق زمين دامن زد رهائيبخش و ضد استعماری در کشورهای مشر

 بحران عميق کنونی نيز با فرصت هائی که بوجود آورده خيلی احتمال – ۴
دارد که مثل گذشته به اوجگيری امواج مبارزات رهائيبخش در کشورهای 
پيرامونی و حاشيه ای نظام دامن زده و با حمايت نيروهای چپ ، دموکراتيک 

 توجهی عليه نظام جهانی و و مترقی در کشورهای شمال به پيروزی های قابل
  .به نفع گسترش چشم اندازهای سوسياليستی منجر گردد 

……………………………………….  


