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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
   ی محبريجھانگ

٢٧/٠٢/١١  

  

  ی درکنار ھمرزمش اکبر گنجی دباشديحم
    

   . داده استبي ترتی دباشدي حمی با آقایمصاحبه ا" اشتراک" تي سارأياخ

   . کرددي مطلب مالحظه خواھاني آنھا را درپانکيکه ل  شده است؛زدرجين" اني بیآزاد" تي مصاحبه درسانيا

هي راای دباشديحم  در آغازمصاحبه،اشتراک دگان خود معرفنگون ه خوانن رده استی ب سورحم ." ک  ،ی دباشديپروف

اب ٢٠ ازشيب و ازاري اخۀدردودھ . استايکلمب  دردانشگاهاني ھاکوپ کورکی وصاحب کرسیرانشناسي ااستاد د کت جل

   "......ی دباشفاتيازجمله تأل . استدهي چاپ رسوھنربه یدئولوژيا  فرھنگ،نهيوصد مقاله درزم

  . به خواننده بدھندی است که ازمصاحبه شونده شناختني موارد اني درای ازمعرفھدف

راراه ،ی دباشیارمختصراززندگي بسی با معرف"اشتراک" اما رده د شناخت کامل او مسدوی راب  کهيدرحال . استک

دگی مصاحبه تنھا ازالبال نيخوانندگان ا ه  است؛ی دباشۀ سال۶٠ی زن ه پک ون او پشيداي ب م اکن ل مواضع ھ  ی وعل

   .خواھند برد

هيز  کند،ی مصاحبه شونده را ھوادارطبقه کارگر معرفنکهي ای کننده برامصاحبه هرکان ااني ازمررايز  جمل  ی حرفھ

   . مصاحبه خودی کند برایم یاوانتخاب وآنرا عنوان

   " مطلق کشانده اندی حقوقی رابه برانيکارگراۀ طبق"

  شناس،راني چون ایتعارفات ی اشتراک نخست برروتيسا .ستي نیبي جز عوام فریزيچ ،ی سازتي شخصوهي شنيا

           . سازدی تجربه را گمراه می جوان وبخوانندگان ،یصاحب کرس

ن شجوئني ادي بای دباشی معرفلي درتکمم ه اودردوران دان نم ک ود دری را اضافه ک ايمرا خ ه ک ا تي خاطرضدب  ب

ا. افتي داران راه هي زودبه حلقه سرمایليخ سم،يمارکس الوده خوردنھ د از پ وان ه  ب،یاسي سیوبع دیکيعن  راني ازم

         .منصوب شد "راني ایپروژه دموکراس"

را وانهيشتردرخاورمي نفوذ بی براکايمرا یبورژواز افعش درایب واره روراني حفظ من  ی انقالب مخملکي یاي ھم

    .رادرسرداشت

ام ه  بی ارتجاعی حرکت١٣٨٨دِل اعتراضاِت مردم درسال از لذا  بش سبز"ن ر" جن ه رھب  "ی موسونيرحسيم" یب
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    . آوردروني برانشيرابه کمک حقوق بگ

 محسن ازجمله  ازمشاوران خود ازیتعداد ،یلل المني بی ارتباطات خود با بورژوازمي تنظی برا"یموسوميرحسين "

امه ب  "یسيطنزنو"محسن مخملباف و  بھنود،مسعود ،یاکبر گنج سازگارا، وميدابراھي سن ه خارج ازای نب  راني را ب

   .اعزام کرد

اح از خارج در "جنبش سبز"یدفترمرکز کا،يمرا ومحسن سازگارا به ی با ورود اکبرگنجی دباشديحم  کشور را افتت

   .ندکرد

انيا روه کمکھ الی گ ان ی م ه دولت ی دالرونيلي م۵٠ خود را ازھم ايمرا ک راک  در ران،ي درایرنگ  تحوالتِ ی ب

 دالر ونيلي ممي نمبلغ ،یستيالي امپریِ  شعبده بازکي گروه درني ای ازاعضایاکبرگنج . کندی مني است؛ تأمنظرگرفته

روه وظنيا.  کردافتي درزهيعنوان جاه ب هي گ اف هي آزادانقالبِ   دارد ت ردم اۀ اني و عدالتجوخواھان ا رنگ رانيم  را ب

   . به شکست بکشاندتينھا سبزبه انحراف ودر

   . مبارزه با آنندی که مدعکنندي خدمت میمي به رژدرعمل ب،ي بانِد دغلکار ومردم فرنيا

   . درخارج ازکشورھستندراني ای بورژوازیِ اسي سندگانينما  سه تن،ني ادرواقع

راۀ اني که درکشتار وسرکوب وحشیژواز بورھمان راریزحمتکشان وکارگران وب  ی دارهي سرماستمي سنظم ی برق

   .نندي نشی آرام نمی دم؛یجھان

  :دي گوی می دباشديحم . مصاحبهني درای به سخنان دباشميکني ونگاه ممي گردی برمحال

   : مطلق کشانده اندی حقوقی رابه برانيطبقه کارگرا"

ستي اپرسش ه چن س ک ارگرایه ک ه ک ه براني طبق وقی را ب ت؟ی حق شانده اس ق ک ستيرازايمگرغ  مطل ِد ن ه بان  ک

ردای موسونيرحسيم ان ف البی ازھم ا موافقت خم ۵٧ انق ه ،ینيوب ارگرھم االن ک ارگران وفع ۀ  راروانی روزه ک

   . داربردندی چوبه ھایشکنجه گاھھا وازآنجا به پا

ان نخست وزقأي دقخواهياران آزاد داند که اعدام ھزی میخوبه  بی دباشديحم  صورت یموسوميرحسين  یري درزم

   . ادامه دھندگان آن بودند وھستندی وخامنه ایگرفت وبعدھا باند رفسنجان

 ی که کمی آنانۀھم . ومشاورانش انجام شدیموسوميرحسين  ی اساسأ برطبق رھنمودھای ضد کارگری نھادھاسيتأس

ان  بدون داشتنراني ای که بورژوازانندديم  دارند،ی آشنائیبا مسائل کارگر ادر ی دباشدي چون حمیکارشناس  ھرگزق

   . کشاندن آنھا نبودانحراف  وبهی مستقل کارگریکاھايبه نفوذ درسند

   :دي گوی ازمصاحبه میگري دی درجایدباش

دمي تصمرانيدرا  ما،ی بچه ھاکه ران،ي مردم اۀخواھاني جنبش آزادیمن برا" بش  گرفته ان د،جن ه   سبز بخوانن ل ب قائ

   " ھستمی بعد اجتماعکي ویخي بعد تارکي

   ست؟ي برد چی ازآن نام می که دباشی جنبش سبزميني ببحال

  :دي گویم یموسوميرحسين  وابسته با باند ی اسالمی ازتشکلھایکي جبھه مشارکت ٢٠١١بروری ف١٢هيانيب

   "ستيجنبش سبزبه دنبال سقوط نظام ن"

ق معنيبنابرا بش سبز،یرف وبرطب اال ازجن ه ایدباش  ب تنتاج رسني ب بشدهي اس ه جن ا"سبز  است ک  "راني ایبچه ھ

   .ستي نی که به دنبال سقوط نظام اسالمزي است مسالمت آمیجنبش

 و یشتنداريخو  را بهجوانان ه،ياني بني درچندیموسوميرحسين  چرا پس د،يگوي می است که دباشني اگرچنیراسته ب

   .دعوت کرد  ساختارشکنانه،یارھا وشعخشونت از زيپرھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رای دباشدي که حمراني جوانان ای ازشعارھای که به تعدادستي مناسبت نی بنجايدرا بش سبز"ی ب ه  "جن ل ب شان قائ

   .ميتوجه کن  است؛ی واجتماعیخيبعد تار

   هي فقتي   مرگ براصل والی     مرگ براستبداد     مرگ برخامنه اکتاتوري بردمرگ

   گاکنيمبارک را ن / اکني حی سرنگونه        خامنه ایبزود/ نه  بدوی اخامنه

   ميريگي پرچم رو پس م-ميري می م-مي مانی باطله            متشيوال   / ه قاتلِ ی اخامنه

    گردددي آزاد بایاسي سی    زندانیھم اعتصاب کارگر / یابوني خامي قھم

    گردددي نابود بای اسالمحکومت

   :دي گوی ازمصاحبه میگري دی درجای دباشديحم

   " نداشتیانقالبۀ ي بنقاي شمال آفری اعتراضی به نسبت جنبشھاراني مردم اینظرمن جنبش اعتراضه ب"

ان ی را مقتي آنکس که حقاما.  شعوراستی داند بی را نمقتيآنکس که حق :دي گوی برشت مبرتولت را پنھ  داند اما آن

   .تبھکاراست کند،يم

   . کرده استپنھان یکائيمرا ی داند اما آنرا پشت دالرھای را مقتي حقی دباشديفسور حم پرودي آینظرمه ب

ان شده اقتي حقوآن ستي پنھ بش اعتراضن ه جن ردم ای ک واره بن١٣٨٩چه درسال و١٣٨٨ چه درسالراني م  هي ھم

دره  معروف به روز عاشوراب٨٨ ماهید]جدی[ ۶خصوص دره  بی انقالبهي بنني داشت ایانقالب درت ادي زیق  و پُرق

   . را به وحشت انداختی دارهي سرمایبود که دولتھا

ردم ای برای دارهي سرمای بود که دولتھانجايدرا ه حمکارشناسان ران،ي متوقف کردن روند انقالب م  دي خود ازجمل

ايخ  ازمردم خواست؛ی اهيانيب ی طی موسورحسني که مميديود  کردند،داني را وارد میدباش ه  را ترک کابانھ د وب نن

   .ابديوضع بھبود "هللاءانشا" هللا اکبر سردھند تا یِ شعارارتجاع  بامھای خود رفته وبرباالیخانه ھا

   . درآمدء اجراۀ قسمت اول آن به مرحلتنھا ،ی ھم اعتصاب کارگر– یابوني خامي شعاِرھم قمتأسفانه

ان میموسو ميرحسين وباند ستھاي ازگزند رفورمی مستقل کارگریکاھاي اگر سندنأيقي د، ی درام انيا بودن  را یئ توان

 ضد مي رژني اکار ،یاباني خامي با قھمراه  زده وی دست به اعتصابات سراسرافتهيصورت سازمان ه  داشتند که بیم

  شکنجه،بازھم ،یريبازھم دستگ.  رقم خوردیگري به گونه دمردم  نشد وسرنوشتنياما چن . سره کنندکي را یبشر

   .بازھم اعدام

   :  خاتمهدر

 "اشتراک" تي که چرا سارتمي درحاما .ستمي متعجب نی دباشدي چون حمی قلم به ُمزدانیھايري من ازموضع گراستش

وده؟ی مصاحبه انيچن  کرده است اقدام بهیکه خود را ھوادارکارگران معرف ال  نم  یِ مگربرطرف کردن مشکالت م

   ست؟يرني شرفتمندانه امکان پذیرسانه ھا ازراھھا

ه ،ی کارگریتھاي نوع مصاحبه ھا ودرج آن درساني اايآ بش آزادب هي جن ارگران زحمتکشان ۀاني وعدالتجوخواھان  وک

    رساند؟ی نمبيآس

   : برمی مانيپاه  مطلب را بقي رفکي ازی نقل کالمبا

هي توان ازشدت کی میخي تارقي و حقاتھاي واقعحي که با توضستمي باورننيمن برا"  یوسو منيرحسي میِ دشمن  ون

ه سوس رانش ب ت؛سمياليوھمفک هي کرايز  کاس منن ای ودش ان ب اتتيماھ سم،ياليسوس  آن روه نيا.  داردی طبق  گ

  ." کندی نمرتشاني بصقوه  بهیکمک قت،ي ھستند که آفتاِب حقیشبکورھائ

   ی محبريجھانگ
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    ٢٠١١فبروری٢٢

  ی دباشدي اشتراک با حمتي سامصاحبه

http://www.eshterak.info/m/2011/02/post-50.html    

   ی دباشدي اشتراک با حمتي سای مصاحبه

http://www.azadi-b.com/J/2011/02/post_2.html  

 ی ست به ادعایرپاسخي زی ھالميف. نداردیانقالبۀ يبن  راني مردم ای باوراست که جنبش اعتراضني برای دباشديحم

    . اونيدروغ

  

1=NR&8_XGU2xa6PH=v?watch/com.youtube.www://http  

http://www.youtube.com/watch?v=HyjMog8bVXI&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=gkRzT6-3plo&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=PfhPBen5f28&feature=player_embedded#at=26 


