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 اعالميه سازمان كارگران انقالبي ايران

 )راه كارگر( 
 به مناسبت روز  جهاني كارگر

 مه امسال را به جنبش همبستگي اول ماه
بين المللي آارگري  براي صلح و حق 

 زندگي تبديل آنيم
  آارگران ما امسال در شرايطي به استقبال         

) روز هم بستگي جهاني آارگري ( اول ماه مه  
مي روند آه  جهان چشم به خطري دوخته                  
است آه زندگي آن ها را در معرض تهديد                    

 ميتواند با     خطري آه  .جدي قرار داده است          
يورش ويرانگر مزدوران جنگ طلب سرمايه         

نظير آن چه در عراق به , جهاني به آشور ما 
با قتل عام مردم بي دفاع و               , وقوع پيوست  

ويراني شهرها و امكانات اقتصادي نه تنها                
حاصل تالش انساني نسل ها دراين آشور را            
به نابودي بكشاند بلكه امكانات زندگي را براي 

آن هم  . بعدي نيز به زير سوال ببرد      نسل هاي   
در حالي مردم ما جانشان از بيش از دو دهه              
ويراني و تباهي رژيم سياه استبداي اسالمي            
به لب رسيده و تحمل ويراني و تباهي  به                     
مراتب  وسيع تر و پر دامنه تر از اوضاع                     

خطري آه جز    . تحمل ناپذير آنوني را ندارند       
 برجنبش   تكيه هر چه بيشتر و وسيع تر                     

همبستگي جهاني براي صلح و مبارزه هرچه         
گسترده تر و هر چه قاطع تر براي سرنگوني           
رژيم اسالمي  راهي براي مقابله با آن وجود            

چرا آه مقابله با خطر  جنگ تنها با              . ندارد  
تكيه بر نيروي آارگران و زحمتكشان ما                      
ميسر نيست و چرا آه رژيم اسالمي  خود                    

ي دادن بهانه به  جنگ           مهم ترين عامل برا      
طلبان سرمايه جهاني براي حمله و آشتار در          
آشور ما و مهم ترين عامل در تضعيف                          
مقاومت  مردم براي تدارك توده اي  در برابر           

رژيمي آه مردم زحمت       . اين خطر مي باشد      
آش را با گرسنگي  و فقر و بيكاري به ذلت                

آن ها را از حق تصميم گيري درباره        , آشانده  
وشت شان محروم آرده و با سياست هاي        سرن

ماجراجويانه خود در آستانه جنگي ويرانگر           
 . قرار داده است 

 اين  جنبش بي ترديد با مبارزه آارگران                 
 :ما

در برابر خطر بيكاري توده اي آه با                    _ 
رآود آامل توليد و ورشكستگي اقتصادي در            

 برابرشان قرار گرفته
گاه تا   براي پرداخت دستمزد هايشان آه            _

 دو سال تمام است آه پرداخت نشده
و براي ارتقاي دستمزدهايشان  آه در               _ 

سطح حداقل  آنوني حتي آفاف يك سوم                        

هزينه ها و حتي در سطح زير خط فقر را هم              
 نميكند

در برابر بيكاري ميليون ها نفر از جوانان         _
شان آه هيچ روزنه اميدي براي اشتغال و                  

برايشان باقي     زندگي شرافتمندانه انساني              
 نمانده
و براي تامين زندگي ميليون ها نفر از               _ 

زنان تك سرپرستي آه عهده دار تامين هزينه          
هاي زندگي خانواده و فرزندانشان شده اند                
وبيكاري و فقر و فالآت اقتصادي راهي جز               
 تباهي جسم و جانشان برايشان باقي نگذاشته

براي حق اعتراض  و اعتصاب و آزادي          _ 
 , تشكل هاي مستقل آارگريايجاد

  تقويت خواهد شد و بهانه را از مزدوران و            
چكمه پوشان سرمايه جهاني براي تهاجم                   
نظامي به آشور ما در پوشش رهايي مردم از          
شر رژيم استبدادي و تروريستي اسالمي                    

 .خواهد گرفت 
مبارزي آه در حال حاضر با حرآت هاي                 

و بزرگ آارگري در هر روز در سال گذشته              
با فرا رفتن از مرز آارخانه ها و هدف قرار                
دادن نهاد هاي حكومتي به شورش هاي                      

نظير آن چه   , شهري آارگران و مردم محروم      
هم اآنون در بهشهر در جريان است ارتقا                   
يافته و مي رود تا بساط جهنمي اين رژيم فقر           

 .و فالآت و استبداد را در هم بپيچد
ز پراآنده است    مبارزه آارگران ما البته هنو    

و به جنبش عمومي آل آارگران و با خواست           
از آارگران صنايع       , هاي واحد يك طبقه              

بزرگ گرفته تا آارگاههاي آوچك شهري و               
روستايي و خدماتي و صنعتي تبديل نشده                   

جنبشي آه ميتواند با پيوند با مبارزه           . است  
آزادي خواهانه دانشجويان و روشنفكران و با        

ارهاي بين المللي به رژيم               استفاده از فش       
نظير استفاده از فشارهاي سازمان        , اسالمي  

خود را تقويت آرده و گسترش           , جهاني آار  
 . دهد 

براي نيرو رساندن به جنبش صلح و مقابله         
براي رهايي از شر         , موثر با خطر جنگ            

ر ش  از برا ي رهايي  , گرسنگي و فقر وبيكاري   
از حق  رژيم استبدادي اسالمي و  براي دفاع           

زندگي و شهروندي به مبارزه آارگران و                    
سازماندهي و تقويت نيروي آنان و برگزاري           

مراسم , مراسم مستقل اول ماه مه امسال                 
پيوند با جنبش آارگري جهاني براي صلح و             

 .                      حق زندگي ياري رسانيد 
-------------------------------- 

 آن سوي رويدادها
 زبهتقي رو

 4درصفحه 
 

 
 ما بر سر دو راهي نيستيم

 محمدرضا شالگوني
 

از زماني که معلوم شد حکومت آمريکا                     
مّصمم است به هر قيمتي که شده رژيم صدام              
را براندازد؛ به راحتي مي شد دريافت که                     
جمهوري اسالمي بعد از صدام نمي تواند                     

و اکنون که ارتش        . هماني باشد که قبٌال بود         
اق مستقر شده است و حکومت         آمريکا در عر   

بوش هم چنان تاکيد مي کند که اوًال به اين                      
زودي ها قصد بيرون رفتن از عراق را ندارد           
و ثانيًا نمد مالي جمهوري اسالمي را يکي از             
اولويت هاي اصلي اش مي نگرد؛ لرزه در                 
ارکان جمهوري اسالمي چنان است که                          

ًال مث. رهبران رژيم به هذيان گويي افتاده اند            
خامنه اي در نخستين اظهار نظر رسمي اش              
بعد از سقوط صدام؛ با لحن فيلسوفانه اي به                 
بي طرفي مردم عراق در جنگ اشاره مي کند          

در هر کشوري بين ملت؛ مديران : "و مي گويد
و مسئوالن فاصله بيفتد؛ مسأله به همين گونه             

انگار نه انگار که خودش دقيقٌا           ". خواهد بود  
 که مردم ايران از دست اش           همان کسي است   

يا هاشمي رفسنجاني که           . به جان آمده اند          
مترنيخ نظام محسوب مي شود؛ پيشنهاد مي                
کند که بر قراري رابطه ديپلماتيک با آمريکا             

يا محسن رضايي      . به رفراندوم گذاشته شود       
که قاعدتٌا     (دبير مجمع تشخيص مصلحت                 

) باشد" مصلحت نظام  "مشغله اصلي اش بايد        
مي خواند که اگر آمريکا به سوريه حمله         ُکري  

به نظر مي      ! کند با ايران طرف خواهد شد            
رسد رهبران جمهوري اسالمي مانند صدام               
حسين محکوم اند تا آخرين لحظه هاي                             
موجوديت رژيم اين هذيان گويي ها را ادامه              

 . بدهند
اّما مشکل اصلي کشور ما اين نيست که در             

 گرفته     معرض دست اندازي آمريکا قرار                
که همه بدبختي هاي      _ است؛ مسأله اصلي ما     

اين است که       _ مان از آن ناشي مي شود                
گرفتار حکومتي هستيم که ادامه موجوديت اش       
بزرگ ترين تهديد عليه موجوديت کشور                     

اکنون بعد از يک ربع قرن تجربه                  . ماست
جمهوري اسالمي؛ بزرگ ترين شانس ما اين           

ران ادامه   است که اکثريت خردکننده مردم اي           
موجوديت اين رژيم را تحّمل ناپذير مي يابند و         
بنابراين شرايطي بوجود آمده است که بتوانند            
آن را به زير بکشند و با تکيه بر آگاهي و                       

خودشان؛ نظامي    ) منفي و مثبت       (تجربيات    
ولي درعين حال؛       . دموکراتيک بر پا کنند          

خطر بي واسطه اي که ما را تهديد مي کند اين 
ه جنبش آزاديخواهي مردم ايران هنوز         است ک 
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در _ با نيروي نفي پيش مي رود يعني ايرانيان       
بيش از آن که بدانند چه مي          _ مقياس توده اي   

ترديدي . خواهند؛ مي دانند چه نمي خواهند             
نيست که اين نيروي نفي الزمه حياتي شکل                
گيري اراده عمومي معطوف به آزادي است؛           

 تأسيس      ولي براي رسيدن به آزادي و                          
و اگر متناسب با آن؛       . دموکراسي کافي نيست   

يک نيروي اثباتي کافي براي تأسيس                                
دموکراسي پا نگيرد؛ رهايي از چنگ استبداد           
حاکم خود مي تواند مقدمه شکل گيري استبداد           

 1357همان طور که در انقالب     . ديگري باشد 
درست از طريق براندازي استبداد پهلوي بود           

.  اسالمي پرتاب شديم        که به جهنم جمهوري        
چيزي که ادامه موجوديت جمهوري اسالمي             
را در اين دوره به طور ويژه خطرناک تر مي          
سازد اين است که نفرت از آن در ميان                            
اکثريت عظيم مردم ايران آشکارا گسترده تر            
وعميق تر از آگاهي و اراده توده اي معطوف            

بنابراين بخش قابل          . به دموکراسي است         
ردم ايران؛ مي توانند به هر                  توجهي از م      

نيرويي که راه گريزي از جهنم جمهوري                     
خطر . اسالمي به روي شان بگشايد؛ پناه ببرند       

 .آمريکا از اين جاست
يک ربع قرن پيش ايران نخستين کشوري               
بود که در آن اسالم گرايي ضد آمريکايي با                 

و . تکيه بر جنبش توده اي به قدرت رسيد                   
ونه هاي نادر در به          اکنون ايران يکي از نم         

است که اکثريت مردم    " دنياي اسالم " اصطالح
آن به نحو ساده لوحانه اي نسبت به آمريکا                   

اين چرخش کامل    . خوش بيني نشان مي دهند       
 ساله جمهوري اسالمي      24محصول حاکميت    

است و نموداري از ورشکستگي ايدئولوژيک         
به عبارت ديگر؛ مردم ايران اکنون                     . آن

 طريق جمهوري اسالمي                 آمريکا را از           
و در نتيجه بيزاري از             . شناسائي مي کنند      

جمهوري اسالمي؛ دشمنان آن را دوست و                  
و اين يکي   . دوستان آن را دشمن خود مي دانند      

از تناقض هاي جنبش آزاديخواهي مردم ايران        
است در مرحله کنوني که اگر به موقع حل                   
نشود پي آمدهاي بسيار خطرناکي خواهد                     

 . داشت
زم مي دانم يک بار ديگر تاکيد کنم که بي             ال

زاري مردم از کائنات جمهوري اسالمي نه                
تنها چيز بدي نيست؛ بلکه تنها صخره اميدي              
است که بدون ايستادن روي آن هيچ چيز                       
پيشرويي را در کشور ما نمي توان بوجود                   

اين بي زاري محصول بي واسطه                   . آورد
رن تجربه مردم از جهنمي است که يک ربع ق           

_ نه"اّما خوش بيني به             . آن را زيسته اند         
و مخصوصًا به هر چه            " جمهوري اسالمي  

مخالف جمهوري اسالمي؛ با آن فرق دارد؛                
اين خوش بيني محصول شناخت تجربه نيست؛        
محصول جنبي عاطفه منفي نسبت به جمهوري       

به عبارت ديگر؛ محصول يک       . اسالمي است 
ي شناخت عاطف . شناخت عاطفي معکوس است    

معکوس هر چند پديده قانون مندي است که در          

همه جنبش هاي ضد استبدادي نقش پر رنگي            
 . ايفاء مي کند؛ ولي شناخت قابل اتّکايي نيست

باالخره فراموش نبايد نکنيم که هر جنبش                
ضد استبدادي؛ جنبش قربانيان يک نظام                       
استبدادي است که درست به دليل گرفتاري در          

ت يابي به داوري            چنگال استبداد؛ در دس           
متوازن با محدوديت هايي واقعي روبرو هستند       
و معموًال در باره مخالفان استبداد حاکم داوري        

 . خوش بينانه اي دارند
ترديدي نيست که    . برگرديم به خطر آمريکا     

آمريکا يک خطر واقعي است؛ نه صرفًا به                 
دليل استقرار نيروهاي نظامي اش درحساس             

و طرح هاي اعالم       ترين مرزهاي کشور ما          
شده اش براي کشور ما و کل منطقه خاور                    
ميانه؛ بلکه بيش از همه به دليل خوش بيني                  
ساده لوحانه بخش بزرگي ازجمعيت کشور ما          

اّما همان طور که اشاره کردم؛          . نسبت به آن   
اين خوش بيني محصول جنبي بي زاري از                
جمهوري اسالمي است و پديده اي است قانون          

له با آن تنها با بحث و يادآوري                 مند که مقاب    
تا . جنايات امپرياليسم آمريکا ممکن نيست              

جمهوري اسالمي پا برجاست و تا موضع                    
خصمانه آمريکا نسبت به آن ادامه دارد؛ اين              
. خوش بيني به آمريکا ادامه خواهد يافت                      

بنابراين تا حد بداهت روشن است که مقابله با            
 عليه    خطر آمريکا در امتداد پيکار موثر                   

جمهوري اسالمي  قرار دارد و بدون آن                        
فراموش نبايد   . معنايي نمي تواند داشته باشد         

کرد که بزرگ ترين قدرت دفاعي هر کشوري        
در مقابل خطر خارجي؛ مخصوصًا در دنياي           

اگر اکنون کشور ما در . امروز؛ مردم آن است
مقابل خطر آمريکا بي دفاع است؛ دليل اش                 

 از مردم ايران اين       اين است که بخش بزرگي      
خطر را نمي بيينند و شايد حتي مداخله                            

اينها . احتمالي آمريکا را نجات بخش مي دانند        
از طريق مشاهده اثر گذاري پيکار ضد                         
استبدادي و کشف ظرفيت هاي عظيم جنبش               
هاي توده اي مستقل مردم در بستر اين پيکار             
است که مي توانند از اين توّهم يا نقطه کور                 

هر چه سنگر بندي هاي مدني            . بيايندبيرون   
مردم براي خواست هاي بي واسطه شان                      
کسترده تر شود و اثر گذاري پيکار ضد                         
استبدادي بر آمده از اين سنگر بندي هاي                       
مستقل؛ مشهودتر گردد؛ دخيل بستن به                           
کرامات نجات دهندگان داخلي و خارجي بي              
اعتبارتر خواهد شد و شمار هر چه بيشتري از         

در خواهند يافت که خطر نجات دهندگان        مردم  
کمتر از سرکوب کنندگان نيست و نجات دهنده         
امروزي به سرعت مي تواند به سرکوب کننده         

مگر نه اين است که تنها             . بعدي تبديل شود    
درماندگان و به زانو در آمدگان مي توانند به              
نجات دهنده دخيل ببندند؟ ايران فقط و فقط از             

 مردم آن مي تواند در          طريق قدرت مند شدن     
مقابل خطر خارجي و از جمله آمريکا قابل                  

آخر چگونه ممکن است مردمي که       . دفاع باشد 
حق حاکميت شان به صورت کامًال صريح و             
تئوريک در قانون اساسي حاکم نفي شده است؛         

يعني نه به صورت      (بتوانند به نحوي با معنا          
شان در مقابل خطر       "حاکميت ملي  "از) خيالي
جي دفاع کنند؟ تشديد فشار آمريکا بر                     خار

جمهوري اسالمي و حتي رويا رويي احتمالي           
. آنها؛ ما را بر سر دو راهي قرار نمي دهد                  

براي رسيدن به دموکراسي ما ناگزيريم هم با            
استبداد حاکم در بيفتيم و هم با هر نوع سلطه               

چنين مبارزه   . مستقيم و غير مستقيم خارجي         
 تاب هاي عملي            اي؛ عليرغم همه پيچ و               

احتمالي اش؛ به لحاظ سياسي مبارزه واحدي             
است که پويايي اش از نيازها و خواست هاي             

 .خود مردم بر مي خيزد
حال ببينيم آنهايي که مردم ايران را بر سر              
دو راهي مي بينند؛ چه مي گويند؟ ناگفته                        
روشن است که هم مدافعان جمهوري اسالمي           

ت بخش    و هم دخيل بستگان به نقش نجا                      
آمريکا؛ هر دو؛ ما را بر سر دو راهي قرار                

" عاقلي"بعالوه؛ آدم ها و جريان هاي     . مي دهند 
هم وجود دارند که هر چند نه رژيمي هستند و            
نه وابسته به آمريکا؛ ولي معتقدند که درگيري          
هم زمان در دو جبهه شرط عقل نيست و واقع            
بيني حکم مي کند که در صورت حاد شدن                   

 جمهوري اسالمي و آمريکا؛ با               رويا رويي  
چسباندن . يکي از اين دو متحد شويم                           

ها به رژيم يا به آمريکا البته گمراه         " عاقل"اين
اّما حقيقت اين است که      . کننده و نادرست است   

نقش آنها در جا انداختن منطق دوراهي واقعًا             
در هر حال؛ طرفداران           . تعيين کننده است      

اردوي اصلي  منطق دوراهي؛ در نهايت به دو        
 :تقسيم مي شوند

اردوي ائتالف با جمهوري اسالمي براي                
مقابله با خطر آمريکا؛ و اردوي ائتالف با                    
آمريکا براي رهايي از استبداد جمهوري                      

اين دو اردو؛ عليرغم تقابل آشکار             . اسالمي
هر دو  . شان؛ منطق واحدي را تبليغ مي کنند          

ن مي کوشند نشان بدهند که مردم  بدون پيوست           
به قطب مورد نظر آنها بازنده خواهند بود؛ هر      
دو ما را در دو راهي انتخاب ميان زانو زدن              
در مقابل استبداد يا تن دادن به سلطه                                  
امپرياليسم مي بينند و مي گويند از اين انتخاب          

 .گريزي نيست
از خامنه اي و             (حرف هاي رژيمي ها            

رفسنجاني گرفته تا خاتمي و کروبي                                 
 را که مخصوصًا بعد از                 ")مشارکتي ها   "و

حمله آمريکا به عراق؛ همه براي مقابله با                    
تهديدهاي آمريکا؛ ورد وحدت مي خوانند؛                  

زيرا همه با آنها آشنا          . عمدًا کنار مي گذارم      
 .هستند و همه به نسبت به آنها بي اعتناء

به تبليغات وابستگان مستقيم به آمريکا نيز              
بستگي زيرا ُدم خروس وا       . فعًال نمي پردازم    

. شان از اعتبار استدالل هاي شان مي کاهد                 
فقط به دو نمونه از نظرات آنهايي اشاره مي               
کنم که با جريان هاي علني مخالف رژيم در                
داخل کشور مرتبط اند و به خاطر پيوندهاي               
تاريخي شان با حکومتي ها؛ از سرکوب خشن         
تا حدي در امان اند و راحت تر از جريان                     

 . ون مي توانند نظر بدهندهاي ديگر اپوزيسي
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 تفر  170نمونه اول بيانيه اي است که حدود         
که غالب شان از طيف            ( از فعاالن سياسي     

 فروردين   21در   ) هستند" مذهبي ها  _ ملي"
بيانيه نيروهاي    "منتشر کرده اند؛ با عنوان               

اينها ".  سياسي ايران پيرامون تحوالت منطقه      
عراق و  با اشاره به حمله آمريکا و انگليس به           

براي نقض حاکميت ملت       " برنامه هاي آنها       
ي منطقه؛ ابراز اميدواري مي کنند که                    "ها
" جمهوري اسالمي  " تصميم گيرندگان اصلي    "

براي مقابله با تهديدهاي جدي                                                 
را " زمينه وحدت کليه نيروها            ......خارجي

الزامات هم بستگي و وحدت      "و. فراهم بياورند 
ه زندانيان   را در اين مي بينند که هم                " ملي

سياسي آزاد شوند؛ روزنامه ها و نشرياتي که           
اند ؛ اجازه     "بدون تشکيل دادگاه توقيف شده         "

اجراي "انتشار داشته باشند؛ زمينه الزم براي          
فراهم بيايد؛ به نظارت       " کامل قانون اساسي       

استصوابي بر انتخابات پايان داداه شود؛ و                   
از طريق مجلس و دولت                "مطالبات ملت        

به عبارت ديگر؛ . بر آورده شود" مردممنتخب 
نويسندگان اين بيانيه؛ ضرورت اتحاد با همين          
رژيمي را مطرح مي کنند که مردم از دست               
اش به جان آمده اند؛ ضرورت اتحاد با                            

آن؛ يعني دستگاه      " تصميم گيرندگان اصلي      "
و . واليت با تمام سپاه و نهاد و جهاداش را                 

تصميم "براي جوش دادن اين اتحاد؛ به                          
توصيه مي کنند که اندکي           " گيرندگان اصلي  

فضاي مناسب و   "سرکوب ها را تعديل کنند تا        
مساعد براي ايجاد وحدت و انسجام ملي فراهم         
کردد و جامعه ايران در برابر تهديدهاي                        

اّما به تجربه مي دانيم     ". خارجي مصونيت يابد  
از " تصميم گيرندگان اصلي        "که ارزيابي         

 دقيق تر از خيال بافي هاي          اوضاع به مراتب   
آنها بهتر مي    . امضاء کنندگان اين بيانيه است       

دانند که هر گونه تعديل سرکوب؛ فرمان                       
آنها . روايي شان را ناممکن خواهد ساخت               

بهتر مي دانند که کنار آمدن با آمريکا به                         
مراتب راحت تر است تا متقاعد کردن مردم               

. يايران به گردن گداشتن به جمهوري اسالم           
آنها اين خواهد بود که به               " تصميم"بنابراين

بهانه مقابله با خطر آمريکا؛ سرکوب را تشديد         
و از همين االن مي توان ديد که اين کار            . کنند

 .را آغاز کرده اند
نمونه دوم را مي توان در ميان نوشته ها و              
گفته هاي کساني ديد که بر خالف امضاء                      

طر آمريکا؛   کنندگان بيانيه اتحاد در مقابل خ            
از . مدخله آمريکا را نجات بخش مي بينند                 

ميان اينها اخيرًا دو نفر با جسارت و وقاحت               
بيشتري به دفاع از آمريکا برخاسته اند؛                        
مرتضي مرديها و نيما راشدان؛ که هر دو                    

بوده اند و هر دو در         " امام راحل "شيفته گان    
بساط خاتمي سينه مي زده اند و اکنون به جاي           

 چهره نوراني جرج بوش را در ماه                خميني؛
راشدان در هفته دوم جنگ عراق            . مي بينند  
از ديد کارشناسان نظامي؛ دو جنگ          :" نوشت

اخير؛ يعني عمليات سقوط طالبان و آزاد                       
سازي عراق؛ کم هزينه ترين عمليات نظامي            

تاريخ جهان به لحاظ تلفات غير نظامي ؛                       
رام و  و با وجداني بسيار آ       ". ارزيابي شده اند   

حتي با ذوق زدگي حيرت انگيزي ياد آوري               
کرد که رقم کشته شدگان غير نظامي عراقي              

تقريبًا نصف شمار افرادي است که             "تا کنون  
 روز گدشته در         13در روز سيزده بدر و              

کشور ايران بر اثر تصادفات رانندگي جان                 
اکنون که پنج هفته بعد از شروع            ". باخته اند 

مورد " سان نظامي   کارشنا"حمله به عراق؛          
اعتماد نيما راشدان؛ پرونده جنگ را مختومه            
اعالم کرده اند؛ مردم عراق نه برق دارند و نه     

همه بيمارستان هاي آن به مرده شور خانه . آب
مردم بصره در کنار پرآب ترين . تبديل شده اند

رودخانه خاور ميانه؛ به جيره آب آشاميدني               
تقريبًا همه  . ارسالي از کويت چشم دوخته اند         

زير ساخت هاي مدرن عراق متالشي شده                   
بزرگ ترين گنجينه تاريخ طوالني اين          . است

کهن ترين گهواره تمدن انساني به يغما رفته                
" کارشناسان نظامي   "و بدتر از همه؛          . است

مورد اعتماد نيما راشدان ترتيبي داده اند که                
مردم عراق خود را در چهره تحقير انگيز                   

موزه ها و بيمارستان ها تماشا        غارت کنندگان   
کنند؛ تحقيري که حتي در غارت بغداد بدست            

جهت . قشون ُهالکوخان هم ديده نشده بود                 
اطالع نيما راشدان ها ياد آوري مي کنم که از           

آن چناني؛ شمار        " ديد کارشناسان نظامي       "
کشته شدگان غير نظامي در روزهاي جنگ              

تمام  نيز خيلي باال نبود؛ ولي بعد از                 1991
شدن عمليات نظامي بود که مرگ آرام غير                

زيرا جامعه شهري امروزي . نظاميان آغاز شد
بدون زير ساخت هاي مدرن به سرعت فرو               

تصادفي نبود که طبق تحقيق                  . مي ريزد    
سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل در سال        

 سال   5؛ فقط تلفات کودکان عراقي در          1995
.  نفر بود   هزار 576اول بعد از جنگ؛ حدود        

بعالوه شمار مبتاليان به سرطان خون؛                          
 بار   12مخصوصًا در مناطق جنوبي عراق             

" کارشناسان نظامي  "افزايش يافته بود که جز         
که از هر نوع بحث علني در اين                (آن چناني  

همه بر اين باورند که اين        ) باره وحشت دارند   
در نتيجه به کارگيري اورانيوم تخليه شده در             

يعني نوعي سالح     . وده است  عمليات نظامي ب    
هسته اي که بتدريج عمل مي کند و اثرات اش            

سالحي که  . بسيار پايدارتر از بمب اتمي است       
اين بار نيز بسيار گسترده تر از جنگ قبل در            

 . عراق به کار گرفته شد
نيما راشدان؛ با اشاره به جنايات عظيم رژيم         

لزوم و ضرورت سرنگوني             "صدام حسين؛    
اّما .  آن را مّوجه مي داند     " ينهسريع و کم هز    

همه مي دانند که اوًال رژيم صدام حسين؛ القل           
بعد از انقالب ايران؛ مورد حمايت فعال                         
آمريکا بود و او با تشويق و حمايت آمريکا و              
انگليس بود که به ايران حمله کرد و در فاصله         

) يعني تا حمله به کويت           (1990 تا      1980
ثانيًا . رخوردار بود هميشه از حمايت آمريکا ب      

 عمًال تا آستانه سرنگوني            1991در جنگ      
 استان عراق     18 استان از       14پيش رفت و       

بدست مردم افتاد؛ و فقط با محاسبه کامًال                       
آگاهانه حکومت جرج بوش پدر بود که از                   
سرنگوني نجات يافت و به آن قتل عام هاي                  
 .وحشتناک مردم به پا خواسته عراق پرداخت

از آن نيز امکان سرنگوني صدام           ثالثًا بعد     
بدون توسل به جنگ وجود داشت ولي مطلوب         

کافي است به ياد داشته باشيم که          . آمريکا نبود 
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل براي          

 بارها پيشنهاد کرد که مانند 90عراق؛ در دهه    
بازرسي , بازرسي سالح هاي کشتار تودهاي        

 مساله حقوق   ويژه اي  نيز براي بررسي فعال        
بشر در زير نظر شوراي امنيت ايجاد شود و             

اّما . در باره جنايات رژيم صدام تحقيق کند               
قدرت هاي بزرگ و در رأس شان آمريکا و               
. انگليس عالقه اي به اين پيشنهاد نشان ندادند            

آنها حتي براي برگزاري يک انتخابات آزاد               
زير نظر سازمان ملل؛ صدام را زير فشار                  

از همه اين ها که بگذريم؛ معلوم          . دندقرار ندا 
نيست نيما راشدان چه تعداد از تلفات غير                     
نظاميان را غير قابل تحّمل و غير مجاز مي                

 40 هزار نفر؛       4داند؟ آيا اگر به جاي مثًال             
هزار نفر غير نظامي ها در اين جنگ کشته                
مي شدند؛ نيما راشدان حاضر بود جنگ را                 

از کجا آغاز       "همحکوم کند؟ او که از مقال                
مرتضي مرديها با به به و چهچه ياد                " کنيم؟

مي کند؛ حتي در آن صورت هم بعيد بود؛                     
مرتضي مرديها در آن        . جنگ رامحکوم کند    

مقاله؛ آمريکايي ها راحتي در قتل عام اتمي                
پس . مردم هيروشيما و ناگازاکي مّحق مي داند      

مي بينيم مسأله تلفات جنگ از نظر افرادي                  
شدان و مرديها چيز در خور توجهي            مانند را 
 12در ضمن فراموش نکنيم که تحريم         . نيست

ساله عراق که با اصرار آمريکايي ها بر قرار          
و فقط از مردم بي دفاع غير       (شد و ادامه يافت     

) نظامي عراق قرباني گرفت و نه از صداميان        
بيش از قتل عام اتمي هيروشيما و ناگازاکي                

 ها اين قتل عام را با        و آمريکايي . تلفات داشت 
در سال   . محاسبه کامًال آگاهانه سازمان دادند        

؛ مالن آلبرايت؛ وزير خارجه وقت                   1996
   شبکه          Minutes 60 آمريکا در برنامه    

CBS       در مصاحبه با            آمريکاStahl   در 
 هزار   500پاسخ به اين سوال که آيا مرگ                 

کودک عراقي هزينه سنگيني براي ادامه                      
ت؟ با خون سردي جنايت کارانه        تحريم ها نيس  

اي اعتراف کرد که اين هزينه اي است که                    
مردم عراق براي سرنگوني صدام بايد                          
بپردازند؟ آنها مي خواستند صدام برود و لي              

" سوء استفاده   "مردم عراق نتوانند از سقوط او      
حفظ حکومت صدام   "فرمول معروف آنها  . کنند

 . بود" بدون صدام
 و مرديها نسبت به            بي تفاوتي راشدان ها        

وژاپن و ويتنام و    (کشتار مردم بي دفاع عراق       
نشان مي دهد که آنها به انسان       ) هر جاي ديگر  

ها به عنوان يک وسيله مي نگرند؛ در بهترين           
. حالت وسيله اي براي رسيدن به يک امر خير        

با همين نگرش بود که آنها ديروز کشتار                       
ايي کمونيست و مجاهد و ضد واليت فقيه و به           
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را الزم  " اسالم باب محمدي   "را براي استفرار   
و موجه مي ديدند و با همين ديد است آه                         
امروز آشتار صدها هزار انسان بي دفاع را              
ظاهرًا براي استقرار مدرنيته؛ قابل توجيه مي          

نگرش همان است که بود؛ جهت اعتقاد          . دانند
نيما راشدان مي     ! حضرات تغيير کرده است       

مي رسد استقرار دموکراسي      به نظر    : "نويسد
در کشورهايي نظير عراق نيز محتاج توجه               
ويژه جهان جهاني شده باشد واّال تا دنيا                            
دنياست؛ صدام و يا هزار صدام ديگر سوار               
بر احساسات جاهلي و تعصب آميز توده هاي            
آموزش نديده و دور از مدنيت حکم خواهند                 

تصور نيما راشدان از دموکراسي و           ".  راند
" اسالم ناب محمدي:نيته به شدت آغشته به مدر
جوهر دموکراسي و البته مدرنيته                   . است

دموکراتيک؛ بيش از هر جيز پاي بندي به اين          
اصل ساده است که هر انساني خود يک هدف           
است و نبايد به وسيله اي در دست کسان ديگر           

انسان معتقد و متعهد به اين اصل؛         . تبديل شود 
.  خود را مي بينند       در مرگ هر انساني مرگ       

و ( نيما راشدان مدعي است که عراقي ها                  
نمي " تا دنيا دنياست     ) "ايراني ها؟ چرا نه؟        

. توانند بد و خوب شان را خود تشخيص بدهند          
اّما مرتصي مرديها که چند پيراهن بيشتر از              

او . او پاره کرده است مي داند که چنين نيست          
 در مقاله اي که در ذّم تظاهرات جهاني ضد                

 آه   فوريه گذشته نوشت؛ هشدار داد       15جنگ  
آن تظاهرات در وحشت    " اديت نشده   "از روح   

خانم سوسن آرام در نقد آن مقاله به                    . است
يک لحظه تصّور کنيد     " :درستي يادآوري آرد  

نشده ميليوني ضد جنگ لندن   " اديت  "تظاهرات
آيا يکساعت  . يا مادريد را در خيابانهاي تهران      

هرات؛ اين جنبش عليه            بعد از شروع تظا           
جمهوري اسالمي و همه متعلقات اش؛ ازجمله         

به نظر   ". اصالح طلبان بر نخواهد خاست؟          
مي رسد آنها از سر خام فکري و ناداني نيست          
که به آمريکا دخيل بسته اند؛ بلکه وحشت از              

به قول    (ظرفيت هاي عظيم بيداري مردم                  
است که قبض روح شان     " اديت نشده ) "مرديها
 . ندمي ک

----------------------------- 
 آن سوي رويدادها

 تقي روزبه
 :درتوصيف ماکياوليسم
پدر و مادر     " سياست"از قديم گفته اند که             

بي ترديد اين گفته درکنه خود بيان                    . ندارد
ديگري است از آنچه که ماکياوليسم سياسي                  

اگر در اتالق و تعميم  اين حکم           . ناميده ميشود 
 و براي همه نيروهاي                   براي همه تاريخ         

اجتماعي چون و چرا وجود داشته باشد، اما                 
درتوصيف آن دسته از نيروهايي که                                  

درقاموسشان سياست جز هموار ساختن راه                 
دست يابي به قدرت معناي ديگري ندارد، راه             

در تعريف  ماکياوليسم بعنوان يک             . گشاست
 فاکتور مهم، از مجاز بودن استفاده ازهر 

سيدن به هدف نام برده اند منطق        وسيله براي ر  
ماکياوليستي درکنه خود بر پذيرش استقالل و            
دوگانگي بين هدف و شيوه و براصالت هدف و          

چنين است که     . عدم اصالت شيوه استواراست      
هرشيوه اي براي رسيدن به هدف مجاز شمرده         

منطق فوق درست دربرابر آن نگرشي        . ميشود
يابي مردم  قرار دارد که سياست را براي دست         

و اکثريت مطلق فرزندان رنچ و درد، به حق               
دراين منطق     . تعيين سرنوشت خود ميداند            

دوگانگي بين هدف و شيوه دوگانگي کاذبي                  
بوده و شيوه رسيدن به هدف درست باندازه                   
خود هدف داراي اهميت بوده و تنها سنگ                     
 .محکي است براي سنجش سرسپردگي به هدف

اي بندي به اين     بي گمان درپراتيک سياسي پ      
اسلوب کار ساده اي نيست و خطر لغزش و                  
فروعلطيدن به فرهنگ غالب وريشه دار                       
جوامع طبقاتي يعني سياست درمعناي                              
ماکياوليستي، حتي براي مخالفين اين سياست             

بااين همه حراست از اين             . نيز وجود دارد      
اصول بويژه در زمانه اي که گرداب هاي                     

دهان گشوده است، چنين نيرومندي دربرابرمان  
اين حراست جز        . اهميت بيشتري مي يابد           

ازطرثق نقد و به سخره گرفتن سياست هاي                 
ماکياوليستي و دفاع از آرمانها و هدفهاي                       
متعالي سياست اجتماعي و متعلق يه منافع مردم  

ماکياوليسم سياسي که بنا به     . صورت نمي گيرد  
ماهيت خود فقط به دست يابي قدرت درمعناي            

ردميش مي انديشد با حضور جديد ابر                 غيرم
قدرت آمزيکا درصحنه سياسي منطقه فرصت          
مناسبي براي عرض اندام کردن و به پروار در    

اگر اين روزها  نگاهي به       . آمدن پيداکرده است  
آسمان سياست کشور خودمان بياندازيم بخوبي         

. شاهد به پرواز در آمدن آنها خواهيم بود                        
به متن توجه          دراينجا با عبور ازمقدمه                     

 :  خوانندگان  را به نمونه زير  جلب مي کنم
مجاهدين خلق از ديرباز يکي از مصاديق                
مجسم دوگانگي کاذب بين هدف و شيوه بوده                

بطوريکه نگاهي به تاريخچه آن هم                  . است
نمايش گر اوج اين دوگانگي و هم واهي بودن             
اين دوگانگي ازطريق مسخ کامل هدف و                      

بااين همه  نگاهي      . استانطباق شيوه و هدف        
به رفتار مجاهدين در چند روز اخير در پيوند             
با دولت امريکا نمونه درخشان و بياد ماندني از 
ماکياوليسم سياسي و آنچه را که در فرهنگ                 
عامه حزب باد خوانده ميشود به نمايش مي                   

 :گذارد
باسرنگوني دولت صدام حسين به عنوان                  

مجاهدين ارباب حاکم برکشورعراق سازمان            
دچار خال برزگي براي حفظ جايگاه و تامين                

از اين رو بديهي بود که                . بقاء خود گرديد      
بايدبهرقيمت شده در پي يافتن قالب تازه اي                 

دولت . براي آويختن شال و کاله خود مي بود            
آمريکا گرچه  هيچ نيازي به تنبيه مجاهدين                   

. خلق براي ديکته کردن مطالبات خود نداشت           
ط جنگي حاکم برمنطقه و براي آنکه اما درشراي

قاطعيت و منش  ارباب جديد کشور عراق را               
خاطر نشان ساخته باشد، ترجيح داد که توافقات        

جديد درپي غسل تعميد مجاهدين و در متن يک           
سلسله حمالت نطامي و بمباران نيروهاي اين            
سازمان  و درميان صداي ناله مجروحين و                  

تسليم بدون تنبيه    . تدفين مقتولين صورت گيرد     
تسليم درپي  . مقبول طبع  دولت امريکا  نبود             

تنيبه ميتوانست دست آوردهاي بيشتري داشته           
چنين بود که قول و قرارهاي جديد في               . باشد

مطالق اين قول و قرارها             . مابين بعمل آمد      
مجاهدين اجازه يافتند که با حفظ تسليحات خود           

ريکا درمحدوده وظايف نوين و  مقرر دولت ام         
البته دراين معامله     . به انجام وظيفه به پردازند       

جديد و البته نابرابر هردوسوي معامله خويشتن        
دولت آمريکا با يک تير             : را راضي يافتند      

يعني هم در شرايط خال قدرت      . چندين نشانه زد  
ناشي ازفروريزي نطام قبلي عراق و عدم                      
شکل گيري جايگزين جديد، ازاين نيروبعنوان          

ه اي براي برقراري نظم و کنترل نقاط مر         وسيل
زي با ايران و تامين امنيت محدوده اي ازخاک          
عراق سود جست و هم بعنوان برگي براي                    
فشار به رژيم جمهوري اسالمي در چالشهاي             

اکنون دولت آمريکا خرسند است که         . پيش رو 
عالوه برسلطنت، تخم مرع جديدي را براي                

زيين ويترين   قراردادن  درسبد خويش بقصد ت          
. اپوزيسيون دست آموز بدست آورده است                   

رهبري مجاهدين هم ميتواند از قرارگرفتنشان          
دراين سبد و  احتمال دريافت سهم قابل قبولي               
از بودجه اي که دولت آمريکا براي اينکار                    
.  تخصيص داده است خود را خشنود بيابد                      

والبته دراين ميان نبايد فراموش کرد که تاريخ           
يک قطعه بياد     : م خود را بدست آورد        نيز سه  

 !ماندي از  عملکرد پيروان مکيت ماکياوليسم 
 
 

 !بازهم دستگيرى
 

آخرين خبرهاى رسيده از ايران حاآى از آنند آه            
رژيم جمهورى اسالمى با استفاده از تشنج شديد             

حمله جديدى را به مخالفان و             . حاآم بر منطقه    
ست شكل   اين سيا  . دگرانديشان آغاز آرده است         

 بازداشت بدون دادن          ,دستگيريهاى آوتاه مدت      
خبربه نزديكان و آزار و اذيت دائمى بازداشت                

 از آزادى را به خود گرفته است  ـ از            شدگان ـپس 
يك طرف عدهاى را دستگير مى آنند و از طرف           
ديگر به برخى آزادى موقت اعطا مى آنندـ                        

دستگيرى سينا مطللبى روزنامه       . آخرين نمونه     
در همين رابطه    . گار و نوسيندة اينترنتى است         ن

  شده است ـ سايت او در اينترنت نيز خاموش
انجمن دفاع از زندانيان سياسى و عقيدتى در                     
ايران اين اقدامات رژيم جمهورى اسالمى را                   
محكوم آرده وهمه مدافعان حقوق و آزاديهاى                  
دمكراتيك در ايران را به هشيارى هر چه بيشتر             

 اين تاآتيك جديد ايذائى رژيم دعوت             و توجه به    
مى توان   مى آند ـ تنها با مقابله سريع و بالدرنگ        

  نشان دادـ در برابر اين اقدامات واآنش
انجمن دفاع از زندانيان سياسى و عقيدتى در                  

  ايران
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