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  دھند ؟ چرا وبه چه کسانی جايزه می
 کارگران ايران را ۀ برای لوث کردن جنبش طبقا شھابیرضبه " امريکائیجايزه "دادنۀ  دوستان موضوع توطئ!با سالم

 مرداد رھا نشده ايم وھم اکنون ھم ھر روز برای ايران مشکل ٢٨ و رسوا کنيد ما ھنوز از عواقب کودتای ننگين ءافشا

ات خواھند به کارگر زحمتکش و فعال ايرانی جايزه بدھند تا نخست خود را از جناي نگاه میکنند آ تازه ای درست می

 اروپا ونظام سرمايه داری طرفدار کارگر امريکا کنند که ءشا ن مبرا کنند و سپس در ميان کارگران اينگونه القا تاريخی

  . کنيم ء تبھکارانه را افشاۀاست و اين خاک پاشيدن در چشم زحمتکشان است ، بکوشيم اين توطئ

 بخشی از راه کارگر که از چند سال است مقلد یمھدی کوھستان ضد کارگری به احتمال زياد ۀدر پيشبرد اين توطئ

ن آ شده نقش دارند امروز نيز پيامکی از طرف راه کارگر برای من ارسال شد که در لیئيمير اسرا اهمنش و کوھستانی

 نيز جدل الناز کيا شرکت کنيد اين راه کارگری وقيح با خانم شھابیداد که شما حق نداريد خود سرانه در کار  اخطار می

ل افشاگريھای اينچنينی بَ  اينان از قِ .کرده و به ايشان توھين شخصی کرده که ايشان راه کارگری بی ادب را بند کرده بود

 کرد نمی نوشت و گزارش تھيه می  مدتھا برای راه کارگر مقاله میمھدی کوھستانی .بينند جر شده میآنان خود را 

 يکی ن درجه از سقوط و انحطاط اخالقی رسيده اند که اخيراً آراه کارگر به  بخشی از ؟دھد يا نه دانم اکنون نيز ادامه می

در پارلمان " حزب دموکرات ايران "ۀدر سخنرانی نمايند" دی شعر ميسرودهازآ سال برای ٥٠"نھا که آاز ريش سفيدان 

کرد که   میءيستی ادا ، سخنران کلماتی شوونحسن حسامقول خود اين جناب ريش سفيد يعنی ه فرانسه شرکت داشته و ب

 ۀبار خواستار برقراری منطق يک" حزب دموکرات "نموده است ، در ماھھای اخير  برای ايشان بسيار سنگين می

را پيش " زادی کردستانآ" شده که حزب بتواند به راحتی جنگ امريکاپرواز ممنوع بر باالی اسمان کردستان از طرف 

نھا امادگی دارند کردستان را باکمک آشد   ديگری دادند که گفته میۀعيھمين حزب به ھمراھی کومله اطال. ببرد 

 .نجات يابند) واز شر فارسھای شوونيست(زندگی کنند " سايشآامن و"ل جدا ومستقل کرده ودرئياسرا

رود در پارلمان فرانسه ودر خدمت چنان  داند می چگونه شخصی که خود را مدافع کارگران وزحمتکشان ايران می

ايشان مدافع حقوق زحمتکشان ايران است ؟  آيا . کند  احساس شرم ھم نمیو ددھ نچنان سخنانی گوش میآی وبه افراد

 .دم دم خروس را باور کند يا قسم حضرت عباسآ

دور  علت ضعف باورھای ايدوئولوژيک وطبقاتی در خارج کشور وه اد بست که بسياری از سازمانھا و افراحقيقت اين 

 سادگی بيان نمیه شوند اما اين شکست را ب مرور زمان از درون دچار شکست میه  واقعی بۀبودنشان از ميدان مبارز

 یيکوھستانل که راه کارگر به دنبا ارند اينذگ دارند ولی در واقيت ودر زندگی مادی به قوانين اين شکست گردن می
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ندی و در سالگرد قتل عام چکرد نماد ھمان شکست درون بود بعد از   سوليدارتی سير میۀکشيده شد که در چنبر

مدت چند روز ميزبان ه  بعيدی نعمتیقای آ راه کارگر ۀ نمايند،اردوگاه جنين در فلسطين که به جنينگراد معروف شد

ه يد وطی مصاحبه ای بدل گرئيی و مدير بخش فارسی راديو اسرا تجزيه طلبان ايرانۀ سردست، فاشيستمنشه امير

 تحت شالگونینجا که شنيدم و مقاله ای بسيار ارزشمند از آالبته تا . ل صحه گذاشتندئيھمراھی ھمسرش بر جنايات اسرا

ل از رابطه با  قبۀ عکس دورهاما ب. راه سازشکاران نرفته است ه ايشان ب" يھوديان ديروز وفلسطينيھای امروز"عنوان 

کرد اکنون نه فقط از جنبش فلسطين  نوشت و دفاع می طور دائم از مقاومت فلسطين میه ليھا که راه کارگر بئياسرا

ه  بابراھيم اوخنام ه در گذشته يکی از اعضای راه کارگر ب. شود   ھم ديده نمیامريکابلکه ھيچ موضعگيری جدی عليه 

  :قول سعدی ه ما اکنون فلسطين را فراموش کرده است و بنوشت ا  فلسطين میۀطور دائم در بار

 " . مگر قاضی را که به شيرينی ھمه کس دندان به ترشی کند شود" 

يا   استعماری سکوت وۀبرابر اين توطئ در  تش دارندآمن اميدوارم کسانی که در ايران ھستند و از نزديک دستی بر 

 ملت  ھم بزننده  ضد کارگری را ب  بازی سھل انگاری نکرده و بکوشند با نوشتن توماری ويا دادن اطالعيه ای اين

توانند  ن را دارند و میآ ئی مبارزاتی تواناۀ با سابق، و کارگران ايران  روشنفکران مبارز و فرھيخته ،بزرگ ايران

عارف  بدانند که   نوکران بيگانه در خارج  دخالت بيگانگان مشکالت ومعضالت خود را حل کنند وبدون ھرگونه

  :زاديخواھی اينگونه سروده است آ شاعر انقالب مشروطه برای قزوينی

  احمد مزارعی. مد آ دھيد مژده که الل و کرو خموش    سفارت پی اميدی رفت کسی که رو به

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :افزوده

و فراموش نکنيم که يک سر داستان توطئه عليه طبقۀ کارگر و منافع ملت ايران و يکی پای مھم گسترش ناتوی فرھنگی 

  قطع يقين از سوی اولترا ليبراليسم آنگلو ساکسونبا کاروان حقوق بشر و دفاع از حقوق زن و کودک و غيره که به 

 -برای تجاوز به حقوق ملت ھا به کار برده می شود، خود جمھوری اسالمی به عنوان بخشی از طبقۀ حاکم ايران

  .سرمايه داری وابسته و معامله گر است

ار واپس می زند، استعمار آن را  آن چه را که جمھوری اسالمی به عنوان دولتی برآمده از استعمار و در خدمت استعم

طور کلی و جمھوری اسالمی ايران به ه بيشتر، چون که اسالم ب. به عامل نفوذ بيشتر عليه ملت ايران تبديل می سازد

   .در نتيجه موضوع زياده خواھی می باشد.  کافی به خواست ھای استعمار پاسخ مثبت می دھد و از جنس آن استۀانداز

 دژخيمان و ھيوالھای ۀطع يقين مبارزه عليه جريان ھائی مانند حقوق بشر به عنوان گله ای از انواع گلاز ديدگاه من به ق

ولی ريشه يابی اين واقعيت تلخ که چرا اين ھمه خائن و اين ھمه نوکر . امپرياليستی جزء مبارزۀ طبقاتی می باشد

 اين ھمه الشخور توليد کرده است، ھنوز بر جا  انیامپرياليسم در اطراف ما وجود دارد، چرا اين فرھنگ و جامعۀ اير

  .مانده است

 من به اين نتيجه رسيده ام که ايرانيان سرانجام بايد با فرھنگ اسالمی و بنيادھای اسالمی در ايران مقابله کنند،  اخيراً 

ادھا بوده اند که به خرفتی اين بني. زيرا به جزء الينفک ايدئولوژی طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر تبديل شده است

ما بايد آگاه باشيم که داستان . ملت ايران بايد به کار انقالب فرھنگی و انقالب اجتماعی بپردازد. ملی دامن زده است

ئی و جايزه بگيرھا و تمام سرمايه گذاری ھای پنتاگون در رابطه با ايران در پيوند و اتحاد با اختناق و امريکاجوائز 

 دستگاه مذھبی در ايران راه انداخته است و اين ترس و وحشت ملی نيز به دورۀ تاريخ مختصر وحشتی است که

 جمھوری -  مثالً - ولی دوستان دچار اين توھم نباشيم که مشکل با براندازی . جمھوری اسالمی ايران منحصر نيست

  .ھرگز. اسالمی حل خواھد شد
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 و امريکاجز ھمين ھيوالھای ساخت ه ست که ايران آلترناتيوی ب براندازی جمھوری اسالمی نيست، مشکل اينجامسأله

موفقيت ... تالش ھای ما برای افشای مدافعان حقوق بشر به عنوان عامالن تجاوز به حقوق حقۀ ملت ھا و. غرب ندارد

ثابت اين  يک پای -مقصر اين وضعيت . يعنی نبايد انتظار داشته باشيم که موفقيتی به دست آورد. آميز نخواھد بود

توقف نقد و ممنوعيت نقد و پيشرفت در ھمان نخستين صفحۀ کتاب .  خود جمھوری اسالمی ايران است- وضعيت 

اين برگ آسمانی اکنون بر تمام تار و پود فرھنگ ما حاکم شده و بايد خودمان را از آن آزاد . آسمانی ديده می شود

به ھمين علت نيز ھست که ! چرا و بی نقد و دليل و برھان آریتفکر ممنوع، نوکری و فرمانبرداری بی چون و . سازيم

در يکی از ترجمه ھای اخير آقای احمد مزارعی می توانيم گزارشی در مورد وضعيت اختراعات تاريخ معاصر 

در چرای آن را بايد . سھم کشورھای اسالمی در اختراعات و ابداعات معاصر صفر بوده است. کشورھا را بخوانيم

 .جو کنيم و جو کنيم، چرای آن را بايد در ترس و وحشت عمومی جست و گ اول کتاب آسمانی جستھمان بر

  پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی

 


