
  و   اما آرمان آزادي ؛    عرفات مرد
 !استقالل مردم فلسطين زنده است   
 

 
 

مقامات حكومت خودگردان فلسطين در آرانه غربي رود اردن  
 صبح به 30/4صبح امروز اعالم آردند آه ياسر عرفات ساعت 

در بيمارستاني در )  به وقت اروپاي مرآزي 5/3( وقت محلي 
  .پاريس درگذشت 

 سال قبل با پايه گزاري سازمان الفتح توسط 40آه  حدود زماني 
عرفات و يارانش؛ جنبش مستقل خلق فلسطين متولد شد؛ 
سازمان ملل  مردم فلسطين را تنها به عنوان انبوهي آواره 
ميشناخت آه بايد جيره اي براي زنده ماندن به آنان اختصاص 

اي بين اما اآنون درزمان مرگ عرفات تمام خبرگزاريه.ميداد
المللي از مرگ عرفات به عنوان رييس حكومت خودگردان 
فلسطين سخن ميگويند و آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل ضمن 

عرفات نماد آرمان ملي : ابراز تاسف عميق از مرگ او ميگويد
  .مردم فلسطين بود

بي ترديد درطي نيم قرن اخير ياسر عرفات در اين راه پيمايي 
در راه تحقق آرمان آزادي و استقالل پرشكوه مردم فلسطين 

. نقشي برجسته در رهبري اين حرآت حق طلبانه ايفا آرده است 
؛ در تشكيل 1965او در بنيانگزاري سازمان الفتح در سال 

 نقشي موثر داشت و 1969سازمان آزاديبخش فلسطين در سال 
 به منزله نماينده  مردم فلسطين و به عنوان عضو 1974در سال
ر سازمان ملل در حاليكه يك شاخه زيتون در دست داشت ناظر د

نطقي تاريخي ايراد آرد و هويت مردم فلسطين را در مجامع بين 
 سال 30و اآنون در لحظه مرگ عرفات و . المللي رسميت بخشيد

پس از آن حادثه پرشكوه بيش از هرزمان براي مردم جهان 
م فلسطين روشن است آه بدون پاسخ به خواست حق طلبانه مرد

  .صلح پايدار در خاورميانه به دست نميآيد
؛ ) راه آارگر ( آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 

عميقا حود را درغم و اندوه مردم فلسطين در اثر مرگ عرفات 
شريك ميداند و ضمن تسليت به خانواده او ؛ سازمان آزاديبخش 

ديده و رزمنده فلسطين ؛ دولت خودگردان فلسطين و مردم ستم
فلسطين ؛ آرزومند است آه مردم فلسطين با عزم راسخ و اتحاد 
مستحكم ؛ مبارزه پر شكوه خود را تا آسب آزادي و استقالل آامل 

 . با موفقيت بپيمايند
 ) راه آارگر (  آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران
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   ميز گرد راديويی پيرامون      
     مسايل سياسی ، اقتصادی ايران

با شرکت خانم ياسيمين ميظر و آقايان 
  فريبرز رئيس دانا و محمدرضا شالگونی  

  10   صفحه                 = بخش اول    =      
  

  
 سخنى با فعالين حزب دمكرات آردستان   
مانيابى  مسير رهايى مردمان ما ، از ساز«  

 دخيل بستن به   ،ميگذردمبارزه با آليت نظام 
   »!! ، راه به ناآجا آباد است  بوش

  
  4  صفحه                  امير جواهرى لنگرودى 
  -------------------------------------------------  
  !  آنچه خصوصی ست، سياسی ست  

  =در کلن پيرامون سمينار زنان ايرانی     = 
  6  صفحه                حسين پورالله      
  -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --  

  * ديدگاه  *                        
  ي جمهوري با سوسياليسم نگاهي به رابطه   
  

    = قسمت دوم                         =  
  7  صفحه             فرامرز دادور                 
 -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  

  
پيام تسليت به سازمان     

  !اتحاد فدائيان خلق 
    در اندوه مرگ 

     نا بهنگام رفيق
     فرشيد شريعت

     ) همايون فرهادی ( 
      3صفحه         

موضع ما ، پيرامون
 !بحران هسته ای   
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  !پيرامون بحران هسته ای ما   موضع 
  
  

لمللی که خواهان توقف با صدور آخرين قطعنامه آژانس بين ا
کامل غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسالمی درزمان بندی 
معينی  گرديد ونيز تهديد به کنارگذاشتن سياست تعليق داوطلبانه 
توسط جمهوری اسالمی و آغاز اقداماتی در رابطه با آن، بحران 
حول برنامه هسته ای ايران با آژانس و قدرت های بزرگ غربی 

هم اکنون گفتگوهای فشرده ای بين . ه تازه ای گرديدوارد مرحل
طرفين دراروپا جريان دارد و بيش از چند هفته ای به تشکيل 
. اجالس بعدی آژانس برای تصميم گيری دراين مورد نمانده است

باتوجه به ابعاد داخلی و بين المللی اين بحران کميته مرکزی 
وط اصلی سازمان درآخرين نشست خود تصميم گرفت که خط

  :مواضع خود را بشرح زيربه اطالع عموم برساند
  

               **********************     
قدرت های امپرياليستی  و بويژه دولت آمريکا مصمم هستند که 
ازتسليح جمهوری اسالمی به سالح اتمی به هرقيمت ممانعت به 

ل هم اکنون شاهد شکل گيری يک اجماع جهانی حو.  عمل آورند
روند قبضه کامل قدرت توسط تماميت خواهان، . اين هدف هستيم

برمالشدن اقدامات پنهانی رژيم درطی سال های گذشته و افزايش 
دامنه تروريسم و تنش های موجود درجهان و باألخره شکست 
اقدامات مماشات طلبانه قبلی اروپا برای بازداشتن جمهوری 

زمينه حصول چنين اسالمی ازادامه برنامه های اتمی خود، 
  .اجماعی را فراهم آورده است

 شکست و ناکامی سياست های آمريکا درعراق و منطقه و خأل 
ناشی از آن، از يک سو پايوران جمهوری اسالمی را به الغاء 
معاهده سعد آباد و سودای دست يابی به امتيازات بيشتر ترغيب 
نی کرده است و ازسوی ديگر گزينه ديپلماسی فعال با چاش

را بعنوان سياست مقدم " هويج و شالق"سياست ترکيب 
کشورهای غربی دربرخورد با جمهوری اسالمی مطرح ساخته 

آنها آمادگی دارند برای دست يابی به هدف خود مبنی . است
بردست کشيدن جمهوری اسالمی ازتالش برای دستيابی به سالح 
م اتمی، درپاره ای ازعرصه های اقتصادی و سياسی به رژي

اسالمی امتياز داده و سرکوب ها و جنايت های آن را ناديده 
انگارند وجمهوری اسالمی نيز نشان داده است که با مانور حول 
اين مسأله درجتسجوی دست يابی به حداکثر امتيازات ممکن 

گرچه رقابت کشورهای اروپا ودولت آمريکا با . است
ای دست يابی  يکديگرهمچنان وجود خواهد داشت، با اين همه  بر

 اروپائی درقبال بحران ايران و - به نوعی مصالحه آمريکائی
  .منطقه درحال چانی زنی هستند

ديپلماتيک به نتيجه - بی ترديد اگراقدامات و فشارهای سياسی
مطلوب نرسد، توسل به اقداماتی ازنوع ديگر،نظيرتحريم 
اقتصادی وحتی بکارگيری فشارهای نظامی بصورت بمباران 

ت هسته ای و فلج کردن صدورنفت ازدريا و زمين تأسيسا
ونابودی زيرساخت ها و خطوط عمده اقتصادی درچشم اندازهای 

چنين کاری توسط دولت آمريکا حتی . آينده منتفی نخواهد بود
اگردرمعيت کشورهای ديگر صورت نگيرد با سکوت حمايت آميز 

  .آنان همراه  خواهد بود
ست يابی به سالح هسته ای را جمهوری اسالمی که استراتژی د

بعنوان ابزاری برای تداوم حيات رو به افول خود ، چه بعنوان 
نعمت " سالح بازدارنده دربرابرتهديدات خارجی وچه بعنوان

برای برون رفت از بحران موجوديت و تثبيت موقعيت "  الهی
لرزان خود برگزيده است، آنرا درپوشش شعارهای اقتدارملی و 

اهداف " تکنولوژی، امنيت و استقالل ودرقالب دست يابی به
  انرژی هسته ای به خورد مردم و جهان می دهد و " صلح آميز

  

    
  

درشرايطی که کشورما دارای يکی از منابع مهم نفتی وگازی 
جهان است، سرمايه های عظيمی را برای دست يابی به انرژی 

تدار اق"هسته ای و درواقع برای دست يابی به سالح اتمی و
واين . وباج خواهی خود اختصاص داده است" اسالمی

درحاليست که حتی شرايط تأمين استانداردهای ايمنی برای 
استفاده بی خطرو مطمئن از راکتورهای اتمی دربسياری از 
کشورهای پيشرفته صنعتی نيز فراهم نيست تا چه برسد به 
ه جمهوری اسالمی که باندهای درون حکومتی آن درشاخ و شان

کشيدن به يکديگرهواپيماهای نظامی را  در آسمان به پرواز 
درآورده و فرودگاه خمينی را مسلحانه به اشغال خود درمی 

درواقعيت امر رژيم واليت فقيه با پنهان کردن هدف خود . آورند
درپشت شعار منافع ملی،کل هستی يک کشوروتمام هست و 

زرگ جهانی نيست آن را درمعرض يورش و تطاول قدرت های ب
واين سياست البته با توجه به ماهيت واپسگرايانه . قرارداده است

وجنايت کارانه اين نظام که تالش می کند سرنوشت محکوم به 
فروپاشی خود را با سرنوشت مردم و سرنوشت کشورگره بزند 

سياستی که درعين جنايت کارانه بودن آن، . امرعجيبی نيست
شت بحران آفرين حکومت را به اوج پوسيدگی،انگلی بودن و سر

نمايش می گذارد و يک بارديگر اين حقيقت را با صدای بلند 
خاطرنشان می سازد که حرکت به سوی آزادی واستقالل وتؤسعه 
وعدالت جزبا سرنگون کردن نظام جمهوری اسالمی ناممکن 

  .است
بی گمان اين مهم تنها می تواند بدست خود مردم و با همت آنان 

کاالی " دمکراسی"تجربه نشان داده است که . دصورت گير
وارداتی نيست و نمی تواند درکوله پشتی سربازان مهاجم وارد 

برای آنان " دمکراسی"گواينکه اتيکت . کشور ديگری بشود
جزپوششی برای سرپوش گذاشتن روی مطامع امپرياليستی، 

  .هرگزچيز ديگری نبوده است
ی و نيز تحريم اقتصادی نتايج فاجعه بار تجربه مداخله نظام

فراگيروکوروغيرهدفمند را در موارد متعدد و بويژه درمورد 
تجربه نشان داده است که تحريم های . عراق همه شاهد بوده ايم

اقتصادی و مداخالت نظامی قبل ازهرچيزعمال با تقويت نيروهای 
مستبد و واپسگرا مردم را خانه خراب کرده و برای دمکراسی هم 

درواقع  همانطور که جمهوری . لکی بشمار می رودچون سم مه
اسالمی با جاه طلبی های اتمی خويش مواضع نيروهای افراطی 
وکسانی  چون بوش را تقويت می کند و فضای مناسبی را برای 
آنها جهت حقانيت بخشيدن به سياست های مداخله  گرانه و 

اندازه ميليتاريزه کردن فضای بين المللی فراهم ميسازد، بهمان 
سياست های ميليتاريستی، تحريم های کوروهمه جانبه و 
ديگرسياست های مداخله جويانه آمريکا و دول ديگر، با دوقطبی 
کردن فضای جهان و بويژه جوامع مورد تهديد، موجب تقويت 

   و    تروريستی و  ارتجاعی  حکومت های مواضع اين گونه 
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  ......موضع ما  پيرامون           
  
  

درحقيقت تحريم اقتصادی درحکم آتش زدن . سرکوبگر می شود
  .درختان جنگل برای دست يابی به شکاراست

باتوجه به مؤلفه های فوق ودرراستای مخالفت هميشگی 
نيروهای مترقی و صلح دوست جهان با تسليح کشورهای فاقد 
اين سالح، به موازات دفاع از خلع سالح عموم دارندگان اين 

الح ها ومحکوم کردن آزمايشات هسته ای جديد و انباشت گونه س
زرادخانه های اتمی، تشديد رقابت های منطقه ای و جهانی و 
بکارگيری سياست های  دوگانه قدرت های بزرگ دربرخورد با 

از جمله برخورد دوگانه و جانبدارانه امريکا با دو ( اين مسأله 
، بر   )-تان  اسرائيل و پاکس–قدرت هسته ای خاورميانه 

سوسياليست ها و دمکرات ها و کليه نيروهای مترقی و 
بشردوست است که بيش از پيش مواضع و اقدامات خود را حول 

  : محورهای زيرين متمرکز سازند
  
 افشاء همه جانبه هدف ها و عواقب سياست های ويران -

گرانه و بحران آفرين جمهوری اسالمی و ممانعت اربهره 
  .ز چالش اتمی برای تثبيت حاکميت خودبرداری رژيم ا

برچيده شدن همه سالحهای کشتار جمعی و  مبارزه برای -
هسته ای از خاورميانه و تبديل خاورميانه به منطقه ای 

  .عاری از اين نوع سالحهای مرگبار 
 افشای معيارهای دوگانه کشورهای امپريالستی در ارتباط -

 ، جنگ و بحران اين سياست. با سالحهای کشتاار جمعی 
را در منطقه خاورميانه نهادی ساخته و تهديدی جدی برای 

  .صلح منطقه و جهان است
 مخالفت با هرگونه مداخله نظامی و تحريم های کورو -

فراگيراقتصادی وتالش برای جايگزين شدن آنها با 
فشارهای سياسی هدفمند و معطوف به حمايت ازدمکراسی 

  . و مطالبات مردمو دفاع ازحقوق بشرومبارزات
 بسيج افکار عممومی جهان در راستای  درخواست از -

کشورهای غربی، درجهت اعمال فشاربه  رژيم ايران 
بخاطر گسترش نقض حقوق بشر، و ممانعت از هر نوع 

  .معامله بر سر اين مسئله 
 اکنون بيش از - اين ابرقدرت جديد - افکار عمومی جهانی 

 و بايد به نقطقه اتکای ما مبدل پيش نقش يافته و می تواند
 درعين حال الزم است اپوزيسيون  با آن  گونه کمک .شود

ها و معامالت کشورهای غربی با رژيم جمهوری اسالمی 
که موجب تقويت بنيه نظامی و اقتصادی و يا سياسی 
حکومت اسالمی ميشود، بطورفعال مخالفت کنند و دراين 

 با امپرياليستیت های رابطه بويژه باهرگونه معامله قدر
جمهوری اسالمی حول مشروط کردن تعليق غنی سازی 
اورانيوم درازاء ناديده گرفتن سرکوب و نقض حقوق 
بشردرجمهوری اسالمی و دادن امتيازات اقتصادی و 

  . به مخالفت جدی بپردازند،سياسی ديگر
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    در اندوه مرگ  نا بهنگام رفيق   
   ) همايون فرهادی  (    فرشيد شريعت

  
  کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق : به 

  
  

  
 با تاثری اندوه بار و تالمی عميق ، از طريق  

اطالعيه سازمان شما مطلع شديم که قلب 
) فرشيد شريعت (  تپش رفيق فرهاد جوان و پر

از فعالين و کادرهای مرکزی سازمان شما از 
 ! حرکت بازماند وجان جوانش از دست رفت 

 رفيق فرهاد نه تنها برای سازمان شما بلکه 
برای جنبش چپ ، رفيقی ارزنده و پرکار و با 

 رفيق فرهاد عزيز در ٠چهره بوده و است 
 جانبه شما و ما بيشتر مذاکرت دو جانبه و چند

حضورفعال داشته و همواره با سعی وکوشش 
دريغ ناپذيرش ، از دست آوردهای چپ و 
سوسياليسم پشتيبانی ميکرد ، قلب جوان 
رفيق فرهاد با جنبش کارگری ايران همواره می 

 ! تپيد
 سازمان ما بدين طريق تاثر خود از درگذشت 

را به ) همايون فرهادی ( رفيق فرشيد شريعت 
زندان ، همسر و همچنين به کميته مرکزی فر

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و اعضاء 
سازمان و ديگر فعالين چپ کارگری ، اعالم می 

  ! دارد 
  
 

 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  

  ٢٠٠۴ نوامبر ٩ _ ١٣٨٣آبان ١٩                 
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    سخنى با فعالين حزب دمكرات آردستان  
 
  مسير رهايى مردمان ما ، از سازمانيابى    

دخيل بستن به   ،ميگذردمبارزه با آليت نظام 
  !! ، راه به ناآجا آباد است  بوش
         
     امير جواهرى لنگرودى          

  
 

 خبرى دريافت داشتم ، اولى از    به فاصله يك روز دو ايميل
تسليت به راى » جانب سلطنت طلبان  آه با درشترين حروف 

پيام » در آمريكا را ياد آور شدند و دومى « دهندگان جان آرى 
دبير آل حزب دمكرات آردستان ايران آقاى مصطفى  «  شاد باش

و ابراز خوشحالى  «   جمهور گرامى بوش رئيس» هجرى به 
 !  در انتخابات اخير اياالت متحده آمريكا  وزى بوشنسبت به پير

" جان گرى "   من نه به شخص:      همين جا ياد آور گردم 
 اساسا در سياست جهان . "   بوش"دلبستگى دارم و نه به 

گسترانه اياالت متحده آمريكا ، به انتخاب بد و بدتر در شرايط 
  !ورم امروز و دآترين آشور گشايى آنان ، سخت بى با

 
                          ******************  

                                                                                                         
 در مقابل     در اين ميان نامه اولى سلطنت طلبان از پيروزى بوش

هيچ "  جان آرى"رقيب و ابراز تاسف نسبت به راى دهندگان 
 اما آنچه دبير آل حزب دمكرات .تعجبى برايم بدنبال نداشت 
    نوشت ، پرسش  پيروزى بوشرایآردستان مطصفى هجرى ب

هاى چندى برايم برانگيخت و تاثرم را از اين همه گسست از 
 سراشيبى حمايت و پشتيبانى از طرف ب،منافع محرومين آرد

ودى آشاننده  ملت هاى زير  و به نابدولتی  تروريسم هسرآرد
،  وسيعى از آره خاآى و جهان پيرامونى  ستم در بخش

  .برانگيخت 
 آمريكا از سياه امپریاليسم آارنامه و  تاريخ مبارزات ملل جهان 

آودتا در شيلى بر عليه آلنده و در ايران بر عليه دآتر : جمله 
 انسانى شارون ضدمصدق ، همراهى با اسرائيل و سياستهاى 

در مقابل ملت فلسطين ، حمايت از ژنرال مشرف در پاآستان و 
 فشار بر دولت منتخب نظاميان ترآيه ، بايكوت اقتصادى آوبا ،

 ونزوئال و تهاجم افسار گسيخته به افغانستان و عراق به مردم
 ملل ثروت و منابع ، تاراج " تروريسم اسالمى "بهانه مبارزه با 

 انديشى را به آزاد هر انسان شنیبرومحروم در جاى جاى دنيا ، 
  ! تفکر وا ميدارد تا در باتالق چنين موضعکيریهایی فرو نرود

اين شادمانى آقاى مصطفى هجرى در :   پرسشم اينستكه 
 مردم آرد "و " عموم ی ال خوشحالى مردم ايران عل" ابراز 

" « مردم جان به لب رسيده ايران " آنهم براى   از بوش"  باالخص
 باورى را باقى مى گذارد آه به   خيالى و خوش اى خوشچه ج

محافظه آاران اياالت نئو   و   و بربريت  بوش اين همه توحش
  هورا آشند ؟ متحده اعتماد آنند و برايش

 از     نيك بر آنم آه مردمان جامعه ما تا به امروز به هيچ بخش
و دول اپوزيسيون ماموريت تشكر از آاخ سفيد ، اتحاديه اروپا 

 آقاى دبير آل مصطفى هجرى در .سرمايه دارى دنيا را نداده اند 
 در دوره دوم رياست " تقاضا مى نمايند آه   از بوش پيامش

 آمك "  از ، براى تعيين سرنوشت مردم آشورمان   اش"جمهورى
    براى"جدى به مردم جان به لب رسيده ايران 

اسى جمهورى سرنگونى رژيم تروريست و ضد آزادى و دمكر" 
 در "به جاى آن    سرآار آوردن حكومتى دمكراتيك " و "اسالمى 
  !!یغ نکنند 

 پسر بعنوان ناجى در برابر مردم به جان     آيا ميتوان به بوش
 نگاه آرد تا اين مهلكه را براى مردمان " افغانستان و عراق "آمده 

 !آشور مان نيز ، نظاره گر باشيم ؟
فظه تاريخى مردم آشورمان بر ميگردد و   تا آنجا آه به حا

همگان آنرا به خاطر داريم ، چنين ماموريتى نه به حزب دمكرات 
آردستان و نه دبير آل آن نيز داده نشده است آه چنين 

سياستى را براى حيات تاريخ اين برهه از مبارزات مردمان جامعه 
 !  ما رقم زنند ، مردم آردستان آه جاى خود دارد

لبته اين حق حزب دمكرات آردستان ايران است آه به نام    صد ا
خود ،اطالعيه دهد ، همچنان آه در سر آغاز تهاجم امپرياليستى 

 و تونى بلر و متحدان ريز و درشت آنان به عراق ، حزب  بوش
 امروز .  دول متجاوز منتشر آرد قوایبيانيه اى در حمايت از ورود 

ديگرى مى تواند هر آنگونه آه هم حزب دمكرات و  هر جريان آرد 
 مى گنجد به مانند دهها گروه سلطنت طلب و  در سياستش

گرايشات ليبرالى وضد آزاديخواهى مردم ايران عمل آند ولى 
 ايرانيان به طور "نمى تواند به نام : همچنان آه پيشتر هم آوردم 

 " ابراز خوشحالى از "   مردم آردستان به طور اخص" و "آلى 
 در انتخابات رياست جمهورى آمريكا براى بار دوم   بوش"  پيروزى

 ! و به نام مردمان ايران ديكته آند "    پيام شادباش"را با 
    مردمان ما با هوشيارى و درايت تاريخى و با مقاومت و 
ايستادگى چندين ساله خود به درستى دريافته اند ، آه 

 ضد امپرياليستى "جمهورى اسالمى نه آنزمان آه ادعاى مبارزه 
چپ و راست " فلك را آر آرده بود و بخشى از   ، گوش  اش" 
بن را با خود مى آشيد و نه امروز آه با شكست اصالحات و "«

 ، محافظه آاران در تالشند تا  بست هر نوع طرح استحاله گرایانه
به هر طريقى ، پشتيبانى و حمايت از جناح بنديهاى سياستگزار 

لتهاى اروپايى را براى دوام و بقاى خود در دستور آمريكايى و دو
آارشان جاى دهند و براى پيشبرد اين همراهى از يكديگر 
سبقت مى گيرند ، آزاديخواهان ايرانى هيچ وقعى بر آنان نمى 
گذارند وجدى نمى انگارند شان  و منافع خود را با منافع اين 

 ! چپاولگران غارت ملى در پيوند نمى بينند 
تنها با اتكاء به قدرت : آشورمان ايران نيك دريافته اند  دم  مر

 و با قدرت   هاى مبارزارتى خود پويه خويش سازمانيابى جنبش
 عظيم   يابى سازمان يافته توده ميليونى اعماق يعنى  جنبش

 آموزان و  نيروى ميليونى دانش_ دانشجويان _ جوانان _ زنان 
الباتى پرستاران ، آارمندان ،  هاى مط معلمان آزاديخواه و جنبش

 گسترده راضات و با اعت استادان ، روشنفكران آزاد انديش
_ تهيدستان ، زحمتكشان و آارگران و  نيروى ميليونى بيكاران 

 تعيين  راستایبسيج ميليونى اقليهاى ملى و زير ستم در
سرنوشت خود دراتحادى داوطلبانه و برابر، شكل گيرى اعتراضات 

در پويه پايان بخشى به جدا سرى و ، يتهاى مذهبى متشكل اقل
در اتحادى مداوم و به هم پيوسته در مقابل آل حاآميت ضد 

 و ضد انسانى جهت خود رهانى آشور بر بستر يك ردمیم
مبارزه  استوار و مستمر ، مى توانند بر پايه حفظ استقالل و 
  تعيين سرنوشت خود بدون چشم داشت خدا ، شاه ، رئيس

ور مصلح و هر نوع برگزيدگان از ما بهتر به واژگونى اين نظام جمه
 ! ضد تاريخى فائق آيند

    گروهها ، سازمان ها ، احزابى آه ضرورت سازمانيابى چنين 
 70مبارزه شتابان و هر روزه پر رنج طبقاتى در سراسر جامعه 

ميليونى ما را در نيابند ، هر روز از صف اين مبارزه جدا شده و به 
 !گونه اى در مقابل آنان تعريف مى گردند

شما آه در آنار ياران :  آقاى مصطفى  هجرى پرسيدنى است 
 ،در طلب آواره گیحزب دمكرات بعد از سالها تفنگ بدوشى و 

دمكراسى براى ايران و خود مختارى براى ": وصول شعار 
 مى جنگيديد ، مى بايد تا به امروز ، نيك دريافته "آردستان 

 آه دمكراسى در هيچ آجاى دنيا از طريق موشك هاى ديباش
آروز حاصل نيامده و نخواهد آمد ، نه در افغانستان و نه در عراق 

دمكراسى تنها و تنها محصول بيدارى ملت هاست و عامل ! 
 هر چه بيشتر اين بيدارى ، مبارزه ، مقاومت و اقتدار  افزايش

 سرنوشت بر مردم بجان آمده اى ايست آه مى خواهند خود
 .اکم گردند ح خويش

 و سرمايه دارى هار و افسار      دمكراسى مدعايى بوش
گسيخته ، چيزى جز دروغ و فريب نيست زيرا در جايى آه قدرت 
اقتصادى نابرابر حكومت مى آند ، حقوق سياسى برابر موجب 

 از اينروست آه دخالت و .برابرى در قدرت سياسى نخواهد شد 
رياليستى براى مردم عراق هيچ دستآوردى جز تهاجم دول امپ

آشتار ، خون ، فقر ، گرسنگى ، خانه خرابى ، بمب گزارى ، 
قتل عام آودآان و زنان و مردان بى دفاع ، زندان و مرگ و تجاوز 

شکنجه و فضاحت بار تصاویربه زندانيان آه افكار عمومى جهان ، 
  را ديده  وش بتحت فرمان  نظاميان آزار جنسی زندانيان توسط

 به تاراج بردن ثروت ملى آشور عراق ثمره ای جزاند  و همچنين 
این تجاوز ، موجبات براى مردمان آرد عراق نيز . نداشته است 

رهایی آنها را فراهم نخواهد کرد و سسب استقرار و تثبيت خود 
  .حکومتی واقعی آنها نخواهد شد 
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  ....ين حزب دمکرات البا فعسخنی            
  

    فعالين و آادرهاى حزب دمكرات بايد نيك دريابند آه دخيل 
 تجاوز به یابراى دخالتگرى  _  بستن به امامزاده اى چون بوش

در صدر حزب جمهوریخواه بوش  .ره به جایی نخواهد برد ايران 
 اعدام ، ، مخالفت و  تداوم حکم از سويى موافقت با برنامه اش

 ازدواج تحقق حق جلوگيرى از  سقط جنين وسازی حق محدود
 و  گرايان و در حقيقت وارد آردن معيارهاى مذهبى همجنس

 بسته است   در قانون اساسى آمريكا نقشبنيادگرایی مسيحی 
 ديگر یی از سوند و خود را نماينده اخالقيات جامعه معرفى آن تا 

 تروريسم " به بهانه مبارزه با انهدر ادامه سياستهاى جنگ افروز
وسعت  با ادعاى تامين امنيت داخلى اياالت متحده آمريكا ،  "

 سپتامبر براى 11بخشيدن به جارى نمودن قوانينى آه بعد از 
كا یمحدوديت آزاديهاى فردى و سياسى در داخل جامعه آمر

 بطوريكه دست ارگانهاى ميکنند، دنبال را اعمال آرده اند ،
 باز گذاشته و ديگر امنيتى را در آنترل شهروندان جامعه آمريكا

 محافظه آاران جمهورى نو.بار در صدر برنامه هاى خود دارند 
 در راستاى افسار گسيختگى غلبه   آنان بوش خواه و در راس

 هار و براى پرآردن آسرى بودجه ، با يسمسرمايه و نئوليبرال
 مالياتى براى سرمايه داران بزرگ و انحصارات چند مليتى  آاهش
 تامين اجتماعى در عرصه هاى هایی چونانه  حذف پشتو، به

 مبادرت مختلف زندگى اقشار ميانى و  محرومان جامعه آمريكا
بوميان ،سياهان و کارگران مهاجر امریکای التينی ، . ورزیده اند 

  .بيشترین قربانيان این سيتم تبعيض آلود خواهند بود 
نه در  اعمال جنگ افروزى و سياستهاى توسعه طلبااین مبنا بر 

 " امپراطورى جهان سرمايه در شرايط دآترين  جهت گسترش
 ، هر گونه تجاوز گرى آمريكا به آشورمان،   "نظم نوين جهانى 

 .موجی از مصيبت ، کشتار و غارت به همراه خواهد آورد 
 

   بيشك دبير آل حزب دمكرات آردستان ايران بايد بدانند آه اين 
 و  االنگرى و فرافكنى توحشها ارمغان دمكراسى نيست بلكه ت

همانگونه آه !  است  ایران حاآميت مردمحق بربريت در مقابل 
 دستگيرى ، شكنجه واعدام را بر آشورمان حاآم 32 مرداد 28در 

 هزار مستشار 60 از  بيش، آردند تا براى غارتگرى و چپاول بعدى 
  در مراآز57 تا قبل از انقالب بهمن 1332نظامى و غيره را از 

  .امنيتى و اطالعاتى بر سر آار بگمارنداقتصادی ،نظامى ، 
     امروز اگر بخشى از جوانان آسيب ديده و عاصى شده از 
دست حكومت گران دينى و عوامل اطالعاتى و ماموران ريز و 
درشت آنان ، محروم از شادى و خسته از فشار زندگى براى هر 

 به حساب توده مردم پيروزى آمريكا هورا مى آشند ، نبايد آنرا
 ميليونى ايران گذاشت و از حزبى با پيشينه تاريخى چون 70

  حزب دمكرات چنين انتظارى نمى رود آه همراه محافظه 
 اين - و تونى بلر ان آرد در عراق و ايران ، ا به زير پاى بوشرآا 

 !   پهن نمايند فرش قرمز- غارتگران نفت و دالر
ليتهاى ساآن ايران در اتحادى    مردم ايران در آنار همه م

داوطلبانه ، مى بايد بر روى پايگان خود جا سفت آنند تا براى 
واژگونى اين نظام ضد تاريخى با نقشه مندى هر چه تمامتر ، 

 ما و .بستيزند و هر تجاوز مداخله جويانه را در نطفه خفه سازند
مردم آرد و ساير مليتهاى ساآن ايران به چنين آرايشى 

 !!نديم نيازم
  آقاى مصطفى هجرى دبير آل حزب دمكرات آردستان ايران ، در 
برابر پاسخگويى به ملت آرد در اين پيكار و در اين راه پر سنگالخ 

 و به سئواالت بيشمار پاسخ ند، مى بايست راه خود را معلوم آن
آیا فکر نميکنند موضع : از جمله به این پرسش ما که  . دهند

وشحالی از پيروزی بوش جنایتکار و آروزی ایشان در ابراز خ
دخالت امریکا در امور ایران ، بطور آشکار با بند هشتم قرارداد 

حزب دمکرات ، ( اتحاد عمل سياسی و دمکراتيک سه جریان 
" در منشور. در تضاد است ) اتحاد فدائيان خلق و سازمان ما 

" با هر قا طعانه  "  کميته اتحاد عمل برای دمکراسی در ایران 
مخالفت شده است محتوای پيام اخير " گونه مداخله خارجی 

آقای مصطفی هجری ، نقض آشکار این پرنسيپ مترقی  قلمداد 
  .ميگردد 

مسير رهايى :   بارى همانطوريكه در عنوان مقاله نوشتم 
 ، دخيل ميگذردمردمان ما از سازمانيابى مبارزه با آليت نظام 

  !ميبرد جا آباد  ، ره به ناآ بستن به بوش
  

  2004 نوامبر 12                         
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  ! ، سياسی ست آنچه خصوصی ست    
  

                                                                                                         
  الله حسين پور   

  
  
  
  
  

. ی  در آلمان برگزار شدسمينار ساالنه تشکل های زنان ایران
اوایل شاید  . هيجدهمين بود یا بيستمين، کسی نمی داند 

. همه چيز با نظمی که  اکنون برقرار است، به ثبت نمی رسيد
به هر حال مهم تعداد دقيق آن نيست، مهم دستاوردهای آن 

  . است که این آخری شاید پربارتر از هر بار بود
تمی که .  اجباری تم آن بودو دگر جنس گرایی  هم جنس گرایی

از سویی آنچنان دیر به آن پرداخته می شود که دیگر نقش پيش 
رو را از دوش خود می اندازد و  از سوی دیگر با بحث های مدون 
خود گوشه های نهفته در آن را باز کرده و انقالبی در اذهان ایجاد 

. اندمی کند و به این ترتيب پيشرو بودن خود را به اثبات می رس
سال های گذشته را با بی اعتنایی به مسائل عدیده زنان هم 
جنس گرا گذراندیم و آنها را امری خصوصی و متعلق به خودشان 
تلقی کردیم و حال که قرار است موشکافانه به آن بنگریم با 

چرا که برخی، مسائل . بایکوت بخشی از زنان مواجه می شویم
ه ای را اصال قابل توجه و زنان را نيز دسته بندی کرده و دست

نتيجه این می شود که اگر راجع . مربوط به همه زنان  نمی دانند
به این ! وگرنه، نيستم. به مسائل من حرف می زنی، هستم

ترتيب است که تعداد اعضای شرکت کننده در سمينار افت پيدا 
این سال ها نيز می گذرد و . اما، هراسی نيست. می کند

  .اهی نشت می کندآگاهی  خواهی نخو
شب اول با دو کار خوب سيمين نصيری و سعيده سعادت در 
رابطه با اینکه چرا باید اسم زنان همجنس گرا نيز به اسم 
سمينار اضافه شود، مواجه شدیم که متأسفانه  نظِر مقابل، 
خود را فرموله نکرده بود و در نتيجه دو تن از شرکت کنندگان، 

  . خود را استدالل کردندشادی و فرزانه نظر مخالف 
سيمين چه زیبا سمينار را به شهر سایه یا همان جهان سایه  
تشبيه کرد و گفت، ما زنان در این سه روز، به دور از نظام حاکم 
و البته هر یک با برداشت هایی از این نظام در آن شرکت می 
کنيم و سه روز با مسائل مختلف دست و پنجه نرم می کنيم و 

سيمين تأکيد کرد که . ک به جهان خود بازمی گردیممجددا هری
 مرد ساالرانه جا و مکان نمی شناسد و ما آنرا حتی در -نظم پدر

اما تالش آگاهانه ما . این شهر سایه نيز با خود حمل می کنيم
او . این است که وجوهات این نظم را هر چه کمتر منعکس کنيم

 در این سمينارها از شرکت مداوم و فعاالنه زنان هم جنس گرا
  .گفت و خواست که این حضور در نام سمينار نادیده گرفته نشود

شادی گفت، تشکلی نام هم جنس گرایان را با خود حمل می 
تا زمانی که مسئله هم . کند که واقعا از این گرایش حمایت کند

جنس گرایی برای بسياری از زنان، بویژه آنهایی که در سمينار 
 نشده است و هنوز نمی توانند مدافع شرکت می کنند، حل

حقوق آنان باشند، نيازی به آوردن این گرایش در نام سمينار 
هدف آرام کردن بچه با دادن یک آب نبات به دست او . نيست
دیگر دوره مخفی بودن زنان هم جنس گرا طی شده . نيست
. اکنون باید به بحث های عمقی حول و حوش آن دامن زد. است

مایت از زنان هم جنس گرا است، بهتر است تشکل اگر غرض، ح
  .زنان هم جنس گرا پی ریزی شود

سعيده ابتدا با اعالم اینکه نه مخالف آوردن اسم است و نه 
موافق، بررسی خود را از دالیل و نتایج آوردن اسم زنان هم 

سعيده گفت که زنان هم . جنس گرا در نام سمينار ارائه داد
گذشته همواره در تشکل های زنان و جنس گرا طی سال های 

همچنين در سمينار حضور داشته و فعال بودند و باید در جایی 
نام آنان مالحظه شود و آوردن نام همراه با شکستن یکی از 
تابوهای مهم و عدم سکوت در این  رابطه ، این شهامت را به 
برخی دیگر می دهد که جایی برای  اعالم هویت خود داشته 

او در ادامه استدالل کرد که برخی هنوز به آن ارتقاء . باشند
فکری نرسيده اند که حضور هم جنس گرایان را در کنار خود 

هنوز . تحمل کنند و پذیرش این امر به کار روزمره و مداوم نياز دارد

ما بحث دگرجنس گرایی اجباری را آغاز نکرده ایم و در حوزه 
مسئله تنها یک . بررسی این مفاهيم بسيار عقب هستيم

گرایش جنسی نيست، بلکه بحث بر سر نظام جنسی حاکم  را 
  .می بایست شروع کرد

فرزانه نيز بر تناقض ميان نام و هویت تأکيد کرد و گفت تا  زمانی 
که ما هم جنس گرایی را در درون خود حل نکرده ایم و آن را فقط 

ليته می پذیریم، تغيير نام به صورت فرما" مرغ همسایه"برای 
  باید دید آیا عنوان با ظرف آن خوانایی دارد؟. هيچ فایده ای ندارد 

روز دوم سمينار، سعيده سعادت سخنرانی خود را با عنوان 
نگرشی بر نظرات تئوریک و جنبش عملی زنان غرب اروپا و آسيا "

او تاریخ را به دوره های مختلف . ارائه داد" در یک سده ی اخير
  .تقسيم کرد

ل به زنان هم جنس گرا به مثابه جادوگر می نگریست و  دوره او
آنها را می سوزاند و بعدها مجازات هم جنس گرایی قانونی 
شده و حکم مرگ و نابودی آنان به صورت قانونی به اجراء گذارده 

هرچند  این امر در مورد هم جنس گرایان مرد با . می شد
ن زن، به قاطعيت پيش برده می شد و در مورد هم جنس گرایا

اگر نام این دوره را دوره . شيوه و عمل کرد آنان توجه می شد
قانون بگذاریم، دوره دوم را می توان به نام دوره علم مشخص 

  .کرد
 در این دوره پزشکان با بررسی علمی هم جنس گرایی، شروع 
به معاینه جسمی زنان کردند تا به دالیل هم جنس گرایی دست 

نان هم جنس گرا به عنوان بيمار شناخته در این دوره، ز. یابند
. می شدند و در واقع قربانی به شمار می آمدند و سزاوار ترحم

در حاليکه در دوره اول زن هم جنس گرا . درمان به جای مجازات
و در مقابل قانون ایستاده بود و می بایست نابود می " قوی"

  .گردید
ردد و زنان هم در دوره سوم اما، مبارزات فمينيستی آغاز می گ

جنس گرا در این دوران پا به پای سایر زنان برای احقاق حقوق 
آنها تالش می کردند که مسائل هم . زنان مبارزه می کردند

جنس گرایان نيز به عنوان یکی از مشکالت زنان به شمار آید و 
حمله به زنان هم جنس گرا، "با آنکه شعار . برای آن مبارزه شود
یخ . ، مطرح شد، اما همه گير نشد"ن استحمله به تمام زنا

آنها . سرسختی جنبش زنان در این دوران به راحتی آب نمی شد
هم . اساسا آزادی زن را از زاویه حقوق بشر بررسی می کردند

جنس گرایان با نا اميدی از جنبش فمينيستی، راه خود را جدا 
  .کرده و فعاليت مستقل خود را آغاز کردند

چرا . را با ارائه چند سئوال به ا تمام رساندسعيده بحث خود 
جنبش زنان در برخورد با مسئله هم جنس گرایی چنين 

و " زنانه"سرسختی از خود نشان داده و می دهد؟ چرا رفتار 
تبدیل به دگم و ارزش های جان سخت می شود؟ " مردانه"

تأثيرات نظام مرد ساالرانه چه نقشی در بحث و بررسی مسائل 
  ر جنبش فمينيستی داشته و دارد؟زنان و د

سعيده با سخنرانی خود، مقدمه ای را بر بحث خود گشود و 
  .نشان داد که برای خود بحث هنوز کار زیادی باید کرد

در ادامه هما مرادی به بحث خود حول پروسه اجتماعی شدن در 
 هما سه رکن اصلی ارکان  .مناسبات جنسيتی پرداخت
در جامعه را تعریف کرد و آن ها را در سيستم و قدرت مردساالری 

یک جمع بندی نموداری و با مثال های زنده و ملموس، به اثبات 
 قدرت اقتصادی و - 1او این سه رکن را در حوزه های . رساند

 - 3 نظام جنسی و دگر جنس گرایی اجباری و - 2تقسيم کار، 
  . اعمال قدرت و خشونت برشمرد

گرفتن شریان قدرت در سيستم مردساالری از طریق بدست 
زمينه های مختلف زنان را تحت کنترل و حکومت خود در می 

سيستم تالش دارد که زنان در تمامی جنبه های زندگی، . آورد
به مردان و سيستم مردساالری وابسته بمانند، چرا که بر انسان 
. محتاج و وابسته بهتر می توان حکومت کرد و او را غارت نمود

انحصار قدرت به قصد کنترل و هدایت پروسه سيستم از طریق 
اجتماعی شدن افراد سعی دارد، ارزش، نرم، هنجار، الگو، زن و 
کليشه های مرد محورانه و ساالرانه را از طریق فلسفه، مذهب، 
اخالق، علم، فرهنگ، هنر، تربيت در نهادهای اجتماعی، توليد و 

  .بازتوليد کند
او با عمل آگاهانه خود . دارداما فرد در این جریان نقش اساسی 

می تواند بر این پروسه اثرگذارده و آن را در جهت خواسته های 
انسان باید به قدرت خود پی ببرد و به نقش .  خود تغيير دهد

  . مؤثر خود ایمان داشته باشد
هما چه زیبا گفت، اگر ثابت شده است که پرواز پروانه ای در این 

  سر دنيا تأثير می گذارد، بيایيد آن سر دنيا بر گردبادی در آن 

6  صفحه    1383   آبان24يکشنبه  )                    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری-  سياسینشريه  



  

    ......آنچه خصوصی ست        
  
  

پروانه باشيم تا با اميد به دست یابی  جهانی دگر، آنچنان 
  !که می خواهيم، پرواز کنيم

سخنران سوم سمينار کریستينا تومررور بود که درباره 
دگرجنس گرایی اجباری و هم جنس گرایی در گفتمان 

او گفت، ویژگی مهم جنبش .  کردفمينيستی صحبت
فمينيستی در آلمان رابطه تنگاتنگ آن با جنبش هم 

هدف مشترک هردوی آنها دگرگون . جنس گرایان زن بود
ساختن پایه ای روابط و مناسبات جنسی، آزاد ساختن 
همه زنان از هر نظر، از جمله از نظر جنسی و انتخاب 

  .جنسی آن ها بود
مسئله آن . ستند که مسئله انداین زنان هم جنس گرا ني

جامعه ای ست که دگر جنس گرایی را به مرکز و قانون 
طبيعی، به یک هنجار مطلق و غيرقابل پرسش تبدیل 

اعتقاد راسخ فمينيست ها بر این است که .  کرده است
زنان زمانی واقعا می توانند خود را آزاد کنند، تغيير دهند 

 جنس خواهی و تن و به خود بيایند که از پذیرش دگر
اعتراض به . دادن به اجبار دگر جنس گرایی سرباز بزنند

نظم جنسی  پایه رابطه فمينيسم با  هم جنس گرایی را 
  .تشکيل می دهد

او تأکيد کرد که امروزه دیگر شکل زندگی هم جنس 
گرایانه در افکار عمومی رسوایی محسوب نمی شود و 

یت جنسی خواست حق انتخاب آزاد شریک جنسی و هو
به عنوان یکی ازموازین حقوق بشر به رسميت شناخته 

  .شده است
بعد از اتمام سخنرانی های ، گروه های کار در سه بخش 
شروع به کار کرده و نتایج بحث های خود را به سمينار 

به قول یکی از شرکت کنندگان هنوز مضمون . ارائه دادند
گزارشات و هدف این گروه های کار شفاف نيست و ارائه 

آن ها به جمع، گاهی بی فایده جلوه می کند و گاهی 
مثل گزارش گروه کاِر . اعتراض برخی را بر می انگيزاند

تغيير نام سمينار، که با رأی گيری در گروه کار، گوئی 
گروه مجبور به . برای جمع تصميم گيری کرده اند

توضيحات مکرر شد که چنين قصدی نداشته و صرفا 
  .صویری از گرایشات درون گروه بدهدخواسته است ت

در نهایت سمينار تصميم به رأی گيری حول تغيير نام خود 
گرفت که خود بحث های زیادی را قبل از رأی گيری و بعد 

بسياری بر این عقيده بودند که . از رأی گيری برانگيخت
بحث ها به صورت ناکافی انجام شده و بهتر است که این 

حث مجدد در تشکل های شهری و تصميم گيری بعد از ب
اما طرف داران . در سمينار آینده به سال بعد موکول شود

سرانجام سمينار با کسب . این نظر رأی کافی نداشتند
اکثریت نسبی حاضرین در جلسه، تصميم به آوردن اسم 

  .زنان هم جنس گرا در نام سمينار گرفت
 با نوشته و کارگردانی ناهيد" رابطه"نمایش تئاتر 

سنجری و بازی خوب آذر سليمی، ساحل بدرود و مرجان 
در این ميان ساحل که نقش . با موفقيت به اجراء درآمد

کار ناهيد، . یک مرد را بازی می کرد، بسيار درخشيد
مشکالت یک زن را در یک زندگی مثال روشنفکری با 
همسر خود در خارج از کشور نشان می داد و با اینکه 

نداشت، اما حرکات و ادعاهای مرد، اصال قصد طنزگویی 
  .حضار را به خنده واداشت

در قسمت هنری، بعد از تئاتر ، از نواختن پيانو و رقص 
 ساله و رقص بهار نادری لذت بردیم 12باله توسط آیدای 

و بعد خورشيد، شقایق و آژین با صدای زیبای خود 
  .برایمان خواندند

     
ت هايشان را به طور ناقص در پايان  از همه سخنرانان که صحب

و از يادداشت هايی که طی جلسه برداشته بودم، گزارش کردم، 
با اميد،  که ميزان برداشت های اشتباه و . پوزش می طلبم 

  . سوءتفاهم برانگيز در اين گزارش بسيار اندک باشد
  

      ******************************   

  * ديدگاه   *                     
  
  ي جمهوري با سوسياليسم نگاهي به رابطه   
  
  فرامرز دادور                    بخش دوم       

                        
                         
سوسياليستي  هاي تاريخي در نگاه جنبش وشنيبا توجه به نار

ي روابط انساني و نبود  ي آزادي براي توسعه به نقش پديده
تيك، به ويژه عدم اعتقاد به لزوم ساختار هاي دمكرا سنت

است آه ) جمهوريت(دمكراتيك سياسي و اصل آزادي انتخاب 
ضرورت تحقيق و تعميق و بازنگري در رابطه با چگونگي گذار از 

مالكيت خصوصي بر ابزار اصلي توليد و (داري  مناسبات سرمايه
 و ثروت در پرتو وجود قانون ارزش، يعني تحميل روابط آااليي

استقرار (به سوسياليسم ) سيستم آارمزدي بر زندگي مردم
هاي   در فعاليت مالكيت و آنترل اجتماعي بر ابزارها و منابع عمده

در پيش روي ما قرار ) اقتصادي و نبود قانون ارزش در جامعه
جا اين است آه نه تنها در دوران  نظر مورد تاآيد در اين. گيرد مي

كه حتي در دوران بعد از آن آه قبل از پيروزي انقالب بل
گيري سوسياليستي، هم، اتخاذ شده باشد، وجود يك  سمت

ساختار سياسي دمكراتيك، يعني نظام جمهوري براي نيل به 
اگر جنبش چپ . دمكراسي واقعي و سوسياليسم ضروري است

ي زندگي  هاي عمده خواه بر اين اعتقاد است آه شالوده آزادي
هانه و از طريق مشارآت دمكراتيك و بايست، آگا اجتماعي مي
بايست  هاي مردم بر پا گردد و اگر مسئله مي مستقيم توده

هاي عيني و ذهنِي ناشي  روشن باشد آه با توجه به ناهنجاري
ها در زندگي و  داري و وجود تفاوت سليقه از مناسبات سرمايه

ها، استقرار موازين  تنوع نامحدود عقيدتي در ميان انسان
ي حقوقي و پيشبرد مناسبات دمكراتيك در جامعه در گرو  هعادالن

وجود يك قرارداد اجتماعي و مشروع، يعني يك قانون اساسِي 
مورد توافق از طرف اآثريت مردم باشد، در آن صورت مبارزه براي 
ايجاد جمهوري، يعني، يك ساختار دمكراتيك انتخاباتي و غير 

) اي عقيدتي از حكومته جدايي بين مذهب و آرمان(ايدئولوژيك 
هاي سياسي و حقوق مدني، نقش  بر اساس محور آزادي

ي قانوني و يا به  در چارچوب يك جامعه. گيرد حياتي به خود مي
 an)” مجتمعي از شهروندان آزاد و برابر“ي يورگن هابرماس  گفته

association of free equal citizens) و در صورت استقرار ساختار 
جود يك فضاي خالق فكري و عقالني است آه دمكراتيك و و

هاي  فعاليت“هاي مساعدتري براي مشارآت خالق مردم و  زمينه
ها در جهت استقرار   آن(communicative actions)” اي محاوره

  ).1-9:هابرماس(› 12‹آيد هاي انساني پديد مي موازين و ارزش
در واقع تفكري آه بر آن است آه بعد از وقوع انقالب 

اجتماعي مترقی و ساختار /سياليستي، موازين سياسيسو
ي بخش اصلي از روبناي  های دمکراتيک و مدرن ، به مثابه

بايد به طور آامل تغيير نموده، بالفاصله اشكال و  جامعه، مي
مضامين جديدتر، بر اساس معيارهاي ايدئولوژيك پياده شوند، 

به خود ) ليغير تاريخي و غير تكام(هنوز ماهيتي غيرديالكتيك 
ي انقالب  گرا به پديده در حالي آه بر اساس نگاه آليت. دارد

هاي مردم و  اآثريت توده(اجتماعي، اين پرولتارياي نوين جهاني 
به ويژه طبقات آارگري، زحمتكش و محروم آه در زير يوغ انواع 

است آه بر ) آنند هاي اجتماعي زندگي مي استثمار و ستم
د از انواع واقعياِت جامعه و ضروريات مبناي ارتقاء شناخت خو

هاي فردي و جمعي و با طرح  زندگاني، از طريق حرآت
جويانه و حمايت  خواهانه و عدالت هاي آزادي خواسته

خود سياسي /هاي اجتماعي ها به حرآت آور از آن همبستگي
اي اين است آه آيا مبارزه براي  سئوال پايه. دهد جهت مي
ي مردمي را در قبل از پيروزي انقالب و  طلبانه هاي حق خواسته
اجتماعي را بعد از پيروزي /دهي مناسبات اقتصادي سازمان

شموِل انساني و در  هاي جهان انقالب، بر اساس چه ارزش
توان  تيك حقوقي ميي چه معيارهاي دمكرا سطح امكان، بر پايه

به پيش برد آه در عين حال به اصول حياتي مثل اذعان به وجود 
هاي سياسي و حقوق مدني خللي وارد  تكثر انديشه، آزادي

  نشود ؟ 
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مگر واقعيت اين نيست آه در دوران قبل و بعد از وقوع انقالب 
تفاوت فلسفي و اختالفات هاي م راديكال اجتماعي، نگرش

سياسي، مسلما، ادامه خواهند يافت، در آن صورت، مگر بدون 
آه در عين ايجاد ) جمهوري(وجود يك ساختار دمكراتيك سياسي 
هاي فردي و حقوق مدني،  ضمانت حقوقي و امنيتي براي آزادي

هاي  ي حرآت اجتماعي در جهت استقرار ارزش تسهيل آننده
رابري، عدالت و همبستگي باشد، آيا انساني مثل آزادي، ب

توان يك شكل سياسي آامال متفاوتي را بدون توجه به  مي
ي انساني معرفي نمود؟ اگر  هاي تاريخي و تثبيت شده تجربه

فرد، (اين توافق از قبل وجود داشته باشد آه ديگر هيچ جرياني 
ي اخالقي و  وظيفه“حق ندارد آه، تحت عنوان ) سازمان، غيره

اجتماعي را به مردم تحميل /شكل و مضمون سياسي” ارزشي
، آن گاه موضوع مبرم در )استالينيسم و خمينيسم. م.ب. (آند

پيش روي جنبش اين است آه در صورت اعتقاد به اصولي مانند 
آزادي، دمكراسي و استثمارزدايي و در چارچوب وجود يك ساختار 

 و بر هاي انساني اي از ارزش سياسي جمهوري، چه مجموعه
در اين . بايد نهادينه شده و رسميت يابد اساس چه ضوابطي مي

  .آند ي خود را پيدا مي ي قانون اهميت ويژه رابطه است آه پديده
ي موازين حاآم بر مناسبات اجتماعي در ميان  حقوق به مثابه

شهروندان جامعه، در صورت نهادينه شدن رسمي، به خود 
ي اول به  قانون، در درجهمشروعيت . گيرند هويت قانوني مي

ي دمكراتيك براي ايجاد و توافق بر آن در جامعه  وجود پروسه
اصل دمكراسي نه “ي هابرماس   در واقع به گفته. بستگي دارد

گذاري ايجاد  ي مشروع را در جهت قانون بايد يك پروسه فقط مي
بايد دخيل  دهي تصويب قوانين نيز مي آند، بلكه در سازمان

اما در اين جا مسئله بسيار با اهميت اين ). 111.ص(” باشد
ي پيش از انقالب، با توجه به وجود تنوع  است آه در جامعه

ها از  فراوان فكري و نبود حداقل يك شناخت مشترك در بين توده
داري علت اصلي براي وجود  اين آه مناسبات سرمايه

ها و از جمله استثمار اقتصادي، ستم اجتماعي،  ناهنجاري
آاري، جنگ، نژادپرستي  جويِي فردي، فقر، بي عدالتي، منفعتنا

باشد، آيا توافق از طرف اآثريت مردم براي  و تعصبات مذهبي مي
دهي سياسي و چگونه سيستم قانوني  ايجاد چه نوع سازمان

هاي ذهني براي  تواند در صورت استقرار در پديد آوردن زمينه مي
ت موانع ساختاري و ها از ماهي شناخت مشترك در ميان آن

ي توليدي بيشترين تاثير را گذاشته، در عين حال، شرايط  شيوه
و فضاي آزادتر و ) ي دمكراتيك مناسبات نهادينه گشته(عيني 
تر سياسي را براي افزايش در آارزار فعاليتي از طرف  پوينده

اين نظر سنتي در جنبش آه . جنبش سوسياليستي، ايجاد آند
ن اساسي و حقوق نهادينه شده در ساختار سياسي، قانو

گيري سوسياليستي را در مغايرت آامل با  اي با سمت جامعه
دانند، ديگر قابل قبول  داري مي ها در دوران سرمايه انواع آن
توانند  هاي اجتماعي از جنس ذآر شده در باال نمي پديده. نيست

ك آه فقط به عنوان روبناي حاآِم ذهني ايدئولوژيك و منطبق با ي
معرفي ) داري يا سوسياليسم سرمايه(ي خاص توليدي  شيوه

ها به طور تكاملي و در جهت  شوند، بلكه در بيشتر موارد آن
تر، قابل تحول  تر و آارآردهاي دمكراتيك هاي انساني خصلت
  .هستند

اي مثل بيل آو رايتز   براي مثال، در آمريكا وجود حقوق تثبيت شده
(Bill Of Rights)هاي  هاي اول تشكيل آن آه آزادي  در سال

سياسي و حقوق مدني نسبي را تضمين نمود و سپس تصويب 
قوانين مترقي و دمكراتيك در طي بيش از دو قرن اخير و از جمله 

 آه به آارگران آمريكا 1935 در سال (Wagner Act)واگنر اآت 
 Voting)" ُووتينگ رايت اآت"دهي و تشكل داد و يا  حق سازمان
Right Act) آه در وضعيت نابرابر حقوقي براي 1965 در سال 

هايي از آشور  هاي ملي در بخش سياهپوستان و برخي از اقليت
اصالحات جدي به وجود آورد، از جمله دستاوردهايي هستند آه 

هاي اعتراضي و  اند از طريق حرآت هاي مردم توانسته توده
ها نايل  ي به آنتظاهرات و حتي استفاده از آارزار نافرماني مدن

البته در آشورهاي اروپايي و آانادا مردم به حقوق . شوند
 1960هاي  اند و براي نمونه در آانادا از سال تري رسيده گسترده

هاي آارگري و احزاب چپ و مترقي و از  به خاطر مبارزات اتحاديه
 N.D.P>>  <<  (New Democraticجمله حزب دمكراتيك نوين 

Party) ي  تر از قبيل بيمه  رفاه اجتماعي پيشرفته، مردم از
هاي  در واقع پديدار گشتن نظام. اند درماني رايگان برخوردار شده

هاي   آه با استفاده از اهرم20ي دوم قرن  رفاه اجتماعي در نيمه
اجتماعي نسبي براي طبقات /دولتي به ايجاد اصالحات اقتصادي

وردي است زحمتكس و محروم منتهي شد به خودي خود دستا
ي نوام چامسكي به خاطر مبارزات بيش از يك قرن از  آه به گفته
در آمريكا، بيشتر قوانين . اند هاي مردم نهادينه شده طرف جنبش

ثبت گشته در قانون اساسي و يا به تدريج تصويب شده در طول 
تاريخ عمر آن، از جوهر دمكراتيك و عادالنه برخوردار هستند و اما 

داري و وجود فضاي نامحدود فعاليت  سبات سرمايهعمدتا اين منا
ها و  آمپاني(ها  براي سرمايه، نهادهاي اقتصادي و حقوقي آن

و همراهي نخبگاني از ) ها وآالي استخدام شده به وسيله آن
ي عادالنه و  قضات و در عين حال عدم وجود يك جنبش گسترده

استثمار و هاي مردم است آه روند  خواهانه در ميان توده آزادي
چنان،  تر خود، هم اجتماعي در اشكال مدرن/هاي اقتصادي ستم

ولي با اين وجود ). 344- 348 :2002چامسكي، (› 13‹ادامه دارند
هاي مردم است و  رفاه اجتماعِي به دست آمده به نفع توده

هاي خود را بر اساس بنيادهاي حاضر بنا  سوسياليسم برنامه
سيستم جمهوري فدرال در آمريكا، بنابراين با اين آه . آند مي

داري،  ساختاري سياسي است آه در زير لواي مناسبات سرمايه
در جهت انباشت سرمايه، ثروت و قدرت به نفع اقليتي از نخبگان 

هاي مردم به  و ايجاد ناعدالتي و محروميت براي اآثريت توده
ولي با توجه به استقرار ساختار . خدمت گرفته شده است

 ظهور سطوحي از حقوق مدني، در چارچوب رفاه جمهوري و
اجتماعي نبايد اين مفهوم برداشت شود آه در فرداي پيروزي يك 

گيري سوسياليستي، آليت مناسبات  انقالب اجتماعي با سمت
بايد دفعتا به آنار  ساختاري مي/و نهادهاي دمكراتيك حقوقي

  .گذاشته شوند
ر مبناي ي آمونيستي ب يك جامعه“ي مارآس  به گفته
ي  يابد، بلكه، برعكس، از جامعه هاي خود توسعه نمي شالوده
ي جوانب؛ اقتصادي، اخالقي و  داري شكل گرفته، از همه سرمايه

ي  هايي از مولوديت خود را از جامعه روشنگري؛ هنوز، نشانه
به نظر وي حتي در . ”آهني آه از آن زاده شده، به همراه دارد

 حكومت پرولتري يعني جمهوري بعد از انقالب اجتماعي آه
تر آمونيستي، يعني  ي عالي شود، تا مرحله واقعي برقرار مي

ي توانش و به هر  از هر آس به اندازه“شرايطي آه در آن اصِل 
مستقر شود، فاصله هست و ” آس بر اساس احتياجش

حقوق “داشته و ” محدوديت بورژوايي“مناسبات حقوقي هنوز 
نقدي بر (› 14‹باشند  مي”  بورژواييبرابر در اصل هنوز حقوق

آيا در “مارآس در رابطه با اين آه ). 529-531: ي گوتا برنامه
” گردد؟ ي آمونيستي در دولت چگونه تحولي ايجاد مي جامعه
داري و آمونيستي يك  ي سرمايه ما بين جامعه“: نويسد مي
 The period of revolutionery)ي دگرگوني انقالبي  دوره

transformation) از يكي به ديگري است و گذار سياسي در اين 
البته اين جا منظور . ”دوره چيزي به جز ديكتاتوري پرولتري نيست

مارآس ار ديكتاتوري پرولتري ايجاد حكومت آارگري يعني اداره 
هاي مردم است آه در  دمكراتيك جامعه از طرف اآثريت توده

هاي  بوده در حيطه) رمزدبگي(بگير  دوران پيش از انقالب حقوق
مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد استثمار و اجحاف 

در واقع در دوران گذار به سوسياليسم يعني . اند گرفته قرار مي
ي ابزار  هاي مردم، خود مالك و آنترل آننده شرايطي آه توده

هاي  اجتماعي شده از طريق تجمع/هاي اقتصادي توليد و فعاليت
گيرند، نظام  شت جامعه را در دست ميخودگردان سرنو

هاي  ي سياسي از طريق ارگان ي اداره جمهوري يعني شيوه
هاي سراسري و محلي و شوراهاي  انتخابي و از جمله پارلمان

  . چنان مناسبت دارد شهر و روستا هم
ي دگرگوني انقالبي در صورت وجود حاآميت واقعي  در اين دوره

ها پرولتاريا و از اقشار  يت آنهاي مردم آه طبعا اآثر توده
حكومت به جاي يك ارگان “باشند و  زحمتکش و محروم مي

، روابط )537: مارآس(” گيرد تحميلي، در خدمت به مردم قرار مي
و غير ” حقوق برابر“اقتصادي حاآم، با اين آه، بر اساس استقرار 

 ي مقدار آار برابر در مقابل مقدار آار مبادله“استثماري، يعني 
، و البته نه بر مبناي آارآرد )530:همان(”برابر در شكلي ديگر

يابد، اما  ي آااليي، ادامه مي سرمايه، ارزش اضافي و مبادله
دارد، چون آه در ازاي آار ” نابرابر“يعني ” بورژوايي“هنوز خصلت 

در اين جا تمرآز بحث . گردد بيشتر درآمد بيشتري، نيز، تامين مي
آه حاآميت ” دوران دگرگوني انقالبي“ر بر اين است آه حتي د

هاي مردم و پرولتاريا برقرار است، به خاطر وجود حقوق برابر  توده
حق نابرابر در ازاي نيروي آار “ي اصل  آه خود هنوز در بر گيرنده

  هاي  ضرورت وجود قانون و ارگان) 530:همان(” نابرابر است
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هاي انتخابي قضايي و در واقع  اجرايي و ارگان/گذار ونانتخابي قان
حكومت دمكراتيك بر اساس قوانين مشروع آه همان جمهوريت 

بنابراين در صورت لزوم يك نظام جمهوري، . شود است، ديده مي
آمد انقالب اين  براي جنبش سوسياليستي در رابطه با پي

يران عمدتا آيد آه اگر انقالب آينده در ا سئوال عمده پيش مي
هاي زحمتكش  خصلت دمكراتيك سياسي داشته، پرولتاريا و توده

و ستم ديده نتوانند حاآميت خود يعني دمكراسي واقعي را 
هاي  ايجاد آنند، اما، در عين حال يك جمهوري آه زمينه

هاي متفاوت مبتني بر  ساختاري براي انطباق با سياست
داري نئوليبرال  رمايهسوسياليسم و يا در جهت اقتصاد بازار و س

  .را داشته باشد، آيا در آن صورت نبايد خواستار جمهوري شد؟
در واقع، مسئله حياتي در اين جا شناخت از اين است آه 
جمهوري به خودي خود يك سيستم غير   دمكراتيك نيست بلكه 

داري است آه به آن  اين مناسبات آااليي و استثماري سرمايه
دهد، وگرنه رژيم انقالبي و واقعا  گرا مي خبهمحتوي ناعادالنه و ن

البته . ي مارآس يك جمهوري بود دمكراتيِك آمون پاريس، به گفته
هاي جمهوري آنوني در غرب و به ويژه در آمريكا نابرابري  در نظام

طور آه  آند ولي همان اجتماعي بيداد مي/و ناعدالتي اقتصادي
 شئون زندگي مردم اشاره شد به خاطر تسلط سرمايه بر تمامي
ها  سياسي از آن/و از طريق سلب آزادي، اختيار و توان مادي
و نه لزوما ساختار (است آه اين سيستم اجتماعي در آليت آن 

به خود اشكال غير دمكراتيك گرفته و ) انتخاباتي جمهوري
آن چه آه مهم . مضموني طبقاتي و استثماري ببار آورده است

ابطه با آشورهاي توسعه يابنده و باشد اين است آه در ر مي
بسته مثل ايران و عربستان سعودي، آيا تحول سياسي در جهت 

داري، حرآتي به جلو  جمهوري، حتي در چارچوب روابط سرمايه
هاي جمهوري دمكراتيك در  نيست؟ و آيا استقرار نظام

هاي  آشورهايي مثل برزيل، ونزئوال و هندوستان براي جنبش
اجتماعي به /عملي و ارتقاي آگاهي سياسيهاي  مردمي آزادي

ها حداقل از حقوق مدني و حق  بار نياورده است و آيا اين آه آن
ي ايران آيا  مشخصا در باره. تشكل و اعتراض برخوردار نيستند

جنبش سوسياليستي با طرح چه شعارها و اتخاذ چه 
هايي از  هاي مبارزاتي و در همراهي با چه بخش سياست

بايست به آارزار  و تحت چه معيارهاي اساسي ميجنبش مردم 
براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و ايجاد شرايط متحول و 
. پوياي انقالب براي پيشرفت به سوي سوسياليسم اقدام نمايد

ي يك شكل  اگر توافق بر اين باشد آه ساختار جمهوري به مثابه
خصلت به خودي خود ) يعني روبناي سياسي(مدرن انتخاباتي 

ارتجاعي و يا مترقي ندارد بلكه به مضمون اجتماعي حاآم يعني 
داري و يا سوسياليستي بستگي خواهد  ي توليد سرمايه شيوه

داشت، پس آيا در چارچوب يك جمهوري الييك و دمكراتيك، 
ترين بخش اپوزيسيون در صورت  ي دمكراتيك جنبش چپ به مثابه

هاي دمكراتيك  ه برنامهمقبوليت اآثريت مردم نخواهد توانست آ
. تري به جلو ببرد در جهت سوسياليزم را با مشروعيت افزون

هاي  رغم تمامي آمبودها و تزلزل هاي ونزئوال و برزيل علي نمونه
در ) عمدتا آمريكا(هاي امپرياليستي  حكومتي و دخالت قدرت

در اين مورد ديدگاهي آه وجود ليبراليسم . پيش روي ما است
› 15‹آند و جان راولز  هر حال، مثبت ارزيابي ميسياسي را، در
(John Rawls)ي آن بوده واقعيات   پردازان اوليه  يكي از نظريه

بر اساس اين . آند آنوني جوامع مدرن را به درستي ارزيابي مي
فلسفي، (تفكر، به خاطر وجود تنوع در  اعتقادات مردم 

ها  اين ارزش، در صورت عدم جدايي )ايدئولوژيك، مذهبي و غيره
از مضمون حقوقي و موازين سياسي دمكراتيك در جامعه، يعني 

ي رعايت اصول جهاني حقوق  نبود يك قانون اساسي آه بر پايه
ها به عنوان  اجتماعي آن/رغم نظرات سياسي بشر، علي

هاي دايمي،  هاي آزاد و برابر استوار باشد، اختالفات و نزاع انسان
. ها ادامه خواهد يافت ارند، براي نسلآه لزوما ماهيت طبقاتي ند

ي موازين مشروع و مورد توافق اجتماعي اآثريت  اما در حيطه
ي حقوق برابر  مردم يعني يك قانون اساسي دمكراتيك آه بر پايه

و نه بر مبناي يك سيستم ) ليبراليسم سياسي(سياسي 
هاي مردم به عنوان  ارزشي ايدئولوژيك، برقرار باشد، توده

ان جامعه از توان و حق مساوي براي شرآت در تعيين شهروند
در واقع، تنها . اجتماعي برخوردار خواهند بود/سرنوشت سياسي

آور و  ي وجود روابط همبستگي از طريق آمادگي ذهني و پشتوانه

دمكراتيك در بين شهروندان است آه بر بنياد وجود حقوق برابر 
اسبات اقتصادي مدني، ماهيت عادالنه و انساني ناشي از من

مالكيت و آنترل اجتماعي بر وسايل اصلي (سوسياليستي 
جويانه و  بر روابط آااليي، آارمزدي، منفعت) توليد و ثروت جامعه

  .شود داري ترجيح داده مي آوِر متاثر از سرمايه بيگانه
تواند از طرف مردم به  بنابراين ماهيت انتخاباتي جمهوريت مي

قدرت و نهايتا زدودن استثمار و اجحافات از نفع توزيع برابر ثروت و 
ي مارآس درست باشد آه  اگر اين گفته. جامعه تمام شود

› 16”‹باشد خصلت انتخابات به بنيادهاي اقتصادي وابسته مي“
گيري  اي با سمت ، پس در جامعه)545:بعد از انقالب(

تواند  سوسياليستي، ساختار دمكراتيك و انتخابي جمهوريت مي
در اين صورت . رآردي مثبت و تكاملي داشته باشدهنوز آا
ي قبل از انقالب،  گيري بر روي طرح شعار جمهوري از دوره موضع

اي  ه گيري و جهت يافتن گستر عمدتا، در رابطه با تاثير آن در شكل
خواه و دمكراتيك در ايران آه جنبش چپ  از اپوزيسيون آزادي

رآس و انگلس در ما. آند بخشي از آن است، مفهوم پيدا مي
ي  ي مرآزي به اتحاديه ي آميته بيانيه“ي خود تحت عنوان  نوشته

نويسند آه با اين آه منافع پرولتاريا ايجاب  مي” ها آمونيست
ها به حاآميت  آند آه تحوالت انقالبي در جهت دسترسي آن مي

” همگامي“ادامه يابد، اما در دوران مبارزات قبل از انقالب ضرورت 
(marches) دشمن مشترك“ عليه ”(Common adversery) با ، 

ساختار “آه خواهان استقرار ” هاي خرده بورژوا دمكرات“
مغاير با منافع “هايي  بوده، خواسته” دمكراتيك حكومتي

” دستمزد بهتر“، ”حقوق برابر“دارند، و براي ” هاي بزرگ سرمايه
” بودنمتالقي “در عين حال . آنند، نيز، وجود دارد مبارزه مي

خواه نبايد  بخشي از منافع پرولتاريا و خرده بورژوازي جمهوري
جنبش سوسياليستي را از اين باز بدارد آه عالوه بر حمايت از 

هاي مشترك، شعارهاي راديكال و انقالبي خود را، به  خواسته
در صورت به قدرت رسيدن بورژوا . طور مستقل، طرح آند

هاي  همزمان دولت“بايد  يها است آه جنبش پرولتري م دمكرات
هاي شهري و شوراهاي  آارگري خود را، چه در شكل آميته

هاي آارگران بر  هاي آارگري يا آميته شهري، يا در اشكال آلوپ
هاي حكومت و در صورت  ، استراتژي نظارت بر سياست”پا نموده

- 507:بيانيه(ي خود از پايين را به پيش ببرد  امكان اعمال اتوريته
ه نظر مارآس و انگلس پس از به قدرت رسيدن رژيم ب). 504

بورژوا دمكراتيك، در چارچوب نظام جمهوري براي آارگران ضروري 
ها  هاي مستقل خود را تشكيل داده در آلوپ است آه سازمان

مجلس سراسري “متمرآز شوند و در موقع انتخابات براي 
آرده در ها آانديدهاي خود را معرفي  ، آن)پارلمان(” نمايندگان

گيري، اگر هنوز براي  هاي تصميم صورت قرار گرفتن در مسئوليت
ايي در جهت سوسياليسم شرايط مهيا است  انجام برنامه
 آهن، غيره، در   ها، راه آارخانه” ابزار حمل و نقل“بخواهند آه 

هاي  گيري سياست و خواستار پي” دست دولت متمرآز شود
از ديدگاه . بشوند” مترقيماليات “مردمي و عادالنه مثل وضع 

مارآس و انگلس در صورت پيروزي انقالب دمكراتيك و برقراري 
بايد با استفاده از استقرار  جمهوري، جنبش پرولتري مي

انقالب “ي  دمكراسي صوري و حقوق برابر سياسي برنامه
  ).508-511همان (› 17‹را به جلو ببرد” مداوم

خواه  ان، آه اپوزيسيون آزاديبر اساس اين ديدگاه در ارتباط با اير
آن بسيار پراآنده است، روشن است آه بدون ايجاد پشتيباني 

هاي مردم، اميد زيادي براي  معنوي و عملي در ميان اآثريت توده
گيري يك تشکل فراگير دمكراتيك جهت سرنگونی نظام،  شكل

آند،   فرق مي1357آن چه آه اآنون با مقطع انقالب . وجود ندارد
ي تاريخي و ارتقاء آگاهي از سطح  ست آه بر مبناي تجربهاين ا

اجتماعي و به ويژه شناخت از /بيشتري از جوانب سياسي
حياتي بودن حقوق دمكراتيك فردي و جمعي، عالوه بر طرح 

طلبانه مانند آزادي، دمكراسي و عدالت  شعارهاي حق
بايد از حاال  نيز ، مي) جمهوری (  حكومت  اجتماعي، شكل

طور آه در خطوط قبل اشاره شد، جنبش  همان.  شودمشخص
هاي سياسي و حقوق مدني و در  خواه آه به آزادي چپ آزادي

واقع به حق فعاليت سياسي براي دگرانديشان اعتقاد دارد، تنها 
در چارچوب يك ساختار دمكراتيك و انتخابي يعني جمهوري آه 

و يا هاي سراسري  و محلِي  آن از طرف خود مردم  ارگان
ها اشغال شده باشند، خواهد توانست آه  نمايندگان واقعي آن

تر نمودن مناسبات  به جامعه خدمت آرده در جهت انساني
  . اجتماعي قدم بردارد

  
  ) ادامه دارد   (                            
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   ميز گرد راديويی             
  
با شرکت خانم ياسيمين ميظر و آقايان  

  دانا و محمدرضا شالگونی  فريبرز رئيس 
        

انرژی اتمی ، نقش اروپا و : پيرامون مسائل چند گانه 
آمريکا ، خصوصی سازی ها و تاثير آن بر اقتصاد 

  .....و کشور 
   = بخش اول    =                         

  
  : توضيح  
در اخيرا يکی از برنامه سازان راديو برابری آقای سعيد افشار   

 ياسمين ميظر عضو هيئت هماهنگی  خانمدی مشترک باميزگر
اتحاد چپ کارگری و آقايان فريبرز رئيس دانا استاد دانشگاه ، 
کارشناس امور اقتصادی در ايران و محمد رضا شالگونی از 

پيرامون ) راه کارگر( کادرهای سازمان کارگران انقالبی ايران 
 ای حکومت رابطه آمريکا و جمهوری اسالمی ، برنامه هسته

اسالمی و کشاکش غرب با آن ، خصوصی سازی ها و پيامد های 
پاره ای مسائل مهم ديگر آن بر اقتصاد ايران و زندگی مردم و

  . صحبت داشتند
 هفته نامه راه کارگر به لحاظ اهميت مطالب مطروحه در اين     

ميز گرد و نگاه شرکت کنندگان به مطالب مورد بحث ، طی چند 
 گفتگوها را با پاره ای تغييرات گفتاری به نوشتاری شماره عين

   ٠ قرار می دهد  عزيزعينا ، در اختيار خوانندگان
 پيرامون اين سلسله نشريه،شحال می گرديم که خوانندکان  خو 

مطالب راديويی که به تازه گی در دستور کار ما جای گرفته ، 
  ٠ارند نظرات پيشنهادی و انتقادی خود را با ما در ميان گذ

  
   راه کارگره نامههفت                         

  
******************************************     

     
ابتداء از مهمانان گرامی در اين ميزگرد : سعيد افشار   

تشکر می کنم و اولين پرسشم را با ياسمين ميظر در 
 شما پيرامون برنامه هسته ای ٠ميان می گذارم 

المی و کشاکش غرب با جمهوری اسالمی و جمهوری اس
پيرامون برنامه هسته ای ايران و بحث هايی که در اين 
رابطه بوده است ، چگونه می انديشيد؟ خوشحال می 

  ! گرديم که نظر شما را حول موارد فوق جويا شويم 
  
همانطور که می دانيد ، مذاکرات سه کشور  :  ياسمين ميظر   

با ايران در اين هفته ، ) مان ـ انگليس فرانسه ـ آل( اروپايی 
عمالبه نتيجه رسيده و آن عقب نشينی که پيش بينی می شد 

 از اول ٠که جمهوری اسالمی انجام بدهد ، صورت گرفته است 
هم پيدا بود که ادعاهای جمهوری اسالمی برای اينکه ، 
پافشاری می کند و نمی خواهد بوش را بپذيرد ، بيشتر ادعا و 

 اينکه آيا مذاکرات ديگری مثال با در رابطه با نقش ٠ود شعار ب
ايران در کنفرانسی برای آماده کردن عراق قرار است ، صورت 
بگيرد و اين مذاکرات اخير بخشی از آن هم بوده يا نه ، کسی 

 چون نه جمهوری اسالمی چنين اطالعاتی می دهد ٠نمی داند 
 ٠ی مذاکره کردند و نه کشورهای اروپايی که با جمهوری اسالم

  : در اينجا بطور کلی دو مسئله مهم است 
 ـ ميزان غنی سازی اورانيوم در ايران نوعی است که نشان ١    

می دهد ، فرای آنچيزی استکه جمهوری اسالمی برای استفاده 
  ! از نيرو گاه های اتمی دارد حول آن ادعا می کند 

  

       
  
 نيروگاههای اتمی در ايران، جدا از  ـ عالوه بر اين ، کل مسئله٢   

اينکه هر کشوری حق دارد ، سياست انرژی اتمی خودش را 
تعيين کند و اين از نظر پرنسيپ ، يک اصل قابل دفاعی است ، 
ولی در رابطه با ايران با در نظر گرفتن اينکه ما با حکومت 
ديکتاتوری روبرو هستيم که به محيط زيست اهميت نمی دهد ، 

له امنيت و بهداشت کارگران وکارکنان چنين مراکزی به مسئ
اهميت نمی دهد و به خطراتی که ممکن است برای ساکنين 
مناطق نزديک به چنين نيروگاههای ، ولو تصور کنيم که به بخش 
سالح اتمی نخواهد رسيد ، رژيم جمهوری اسالمی اساسا بر 

  ! خورد درستی ندارد
ژه را خطرناک می سازد و تحت  همين دو مورد ، کل اين پرو     

 اما از سويی همين مسئله ، ٠هيچ شرايطی قابل دفاع نيست 
مانع ازاين نمی گردد که ما به سياست جهان گستری اياالت 
متحده آمريکا و زورگويی کشور های اروپايی در منطقه ، انگشت 

 از طرف ديگر خود کارکرد همين جمهوری اسالمی ٠نگذاريم 
 جهان سرمايه بايد به اين سئوال ٠راموش شوداست که نبايد ف

پاسخ دهد ، در همسايگی ايران ، کشور پاکستان ، عليرغم 
اينکه پيداست در ميان نيروهايی نظامی اش ، بنياد گرايان 
اسالمی هم هستند ، از آنجا که کل دولتش در جنگ ترور ، 
همسو با سياستهای اياالت متحده آمريکا است ، نه فقط سالح 

می دارد ، بلکه فروشنده يا پخش کننده اين سالح به بسياری ات
از کشور های آفريقايی ، خاورميانه هم بوده است ولی بنظر می 
رسد که اياالت متحده آمريکا تا اين لحظه ، بر اين واقعيت چشم 

 از طرف ديگر اسرائيل در منطقه، سالحهای ٠فرو بسته است 
لی از ديپلماتهای کشورهای  بگفته خي٠اتمی بسيار زيادی دارد 

اروپايی ، انبار اتمی اسرائيل ، بزرگتر و قويتراز خيلی از کشور ها 
است ولی همچنان مدعی است که چنين اسلحه هايی ندارد 
يا حتی نيروگاه ندارد و تاکنون يک بار ، بازرسی از طرف سازمان 
جهانی انرژی اتمی به مراکز اتمی اسرائيل صورت نگرفته است 

ر خالل طرح اين مسائل چند گانه ، بر نامه اتمی کال خطرناک  د٠
است و به داليلی که گفتم طبيعی است که همراه با مبارزه 
برای پايان دادن به کل برنامه انرژی اتمی در ايران ، بايد مسئله 
خلع سالح اتمی بعنوان يک خواست کلی ، هميشه مطرح باشد 

ه و تملک آنها ، توسط ، چرا که حضور اين سالح ها در منطق
اسرائيل ، کل منطقه را هميشه با خطرات بسيار جدی روبرو 

اگر کسانی بر اين عقيده اند که :  من فکر می کنم ٠می سازد 
داشتن انرژی اتمی در حقيقت برای دفاع از کشورشان ، دفاع از 
ميهن شان ، همسو يی دارد، در واقع از پروژه ای دفاع می کنند 

ور ديکتاتوری ، خطرات جانی ، مالی و خطر زيست که در يک کش
محيطی جدی برای ساکنينش را ناديده می گيرند و سخت در 

  ! اشتباه کامل بسر می برند
  

آقای محمد رضا شالگونی شما نيز :  سعيد افشار     
نظرتان را در مورد برنامه هسته ای رژيم جمهوری 

 بوده از اسالمی و ماجرا هاييکه برسر برنامه هسته ای
قبيل فشار غرب بر رژيم ايران ، کال اين جريانات را چگونه 

  می بينيد ؟
  

واقعيت اين استکه ، دست يافتن :  محمدرضا شالگونی     
جمهوری اسالمی ايران به سالح هسته ای ، موقعيت اين رژيم 
را از نقطه نظر بين المللی تقويت می کند ، يعنی آسان نيست 

سالح هسته ای دست يافته ، خيلی زير يک دولتی را که به 
 هرچند که دمای فشار بين المللی ٠فشار بين المللی گذاشت 

 مثال يادمان نرفته که شاه از ٠بر ايران تعيين کننده نيست 
  حمايت کامل بين المللی آمريکا و اروپا هم شوروی و چين 
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! نقالب ايران تمام بساطشان را بهم ريخت برخوردار بود ولی ا
نتيجه اينکه مردم ايران تعيين کننده اند ، با اين همه بنظرم همه 
اين فشار بين المللی مهم است ولی تا به حال هيچ رژيمی 
نتوانسته از سالح هسته ای در رابطه با مردم خودش استفاده 

ه  برای مردم هم مسئل٠کند، در ايران هم همينطور است 
پيچيده ای در کار نيست ولی برای خود رژيم چرا ، موقعيت آنها 

 مسئله ديگر آمريکاست ـ همانطوريکه ٠را تحکيم خواهد کرد
رفيق ياسمين گفتند ـ در واقع مسئله آنها اين نيست که سالح 
هسته ای در بين نيست ، آنها خيلی عريان تر هم دارند ، می 

ای اش در واقع طبق که اسرائيل سالح های هسته : گويند
ارزيابی کارشناسان حتی از انگليس و فرانسه هم بيشتر است 
، با هند و پاکستان که قابل مقايسه نيست ، ولی آنجا اصال 
کسی صحبتش را نمی کند ، اسرائيل حق دارد که هر چيزی 

 پاکستان که حاال به سالح هسته ای دست يافته ٠داشته باشد
گرايان مذهبی در آن نفوذ داشته اند ، و از آن در ارتشی که بنياد

حتی سوء استفاده های قطعی در جهت فروختن به اين و آن 
هم شده است ـ ماجرای عبدالقديرخان که يادمان نرفته است ـ 

آمريکا و ( می بينيم که پاکستان هم حتی مسئله ای برای اينها 
 نيست در حاليکه اگر خطر هسته ای می بود ، اينها نقدا) غرب 

 ولی واقعيت اين ٠می بايستی به آنجا ها فشار می آوردند
استکه ، همه اينها در اينجا طرحی دارند ، همانطوريکه حاال 

چيزی نداشته و » صدام حسين « معلوم شده در عراق اصال 
هيئت حاکمه آمريکا اين را می دانسته ، آنها اين ادعا را بهانه 

  ! ين کشور را اشغال کنندقرار دادند تا به عراق حمله برند تا ا
 در ايران هم ماجرای انرژی اتمی وسيله ايست برای فشار     

آوردن بر اين مسئله تا بتوانند سلطه خودشان را وارد آورند و اين 
حکومت را بی ثبات کنند ـ خوب ما از بی ثبات شدن اين حکومت 
، نگرانی به خود راه نمی دهيم و نگرانش نيستيم ـ نگرانی مان 

 ٠از اين استکه ، شعاع العمل آمريکا در ايران گسترش پيدا کنند 
در واقع مردم ايران ، درون قفس هيوالی وحشت گير کرده اند ، 

قدرت بيان و قدرت اراده مردم ايران ، : مسئله عبارت از اينسکه 
 ـ ٢ ـ کليت رژيم اسالمی ١( وسيله می گردد تا اين دو يعنی 

را عقب راند تا خود مردم بتوانند ) ا سرمايه داری غرب و آمريک
برای سرنوشت شان تصميم بگيرند و اين امر مهمی است که 

  ! بايد همه ما به آن توجه داشته باشيم 
  
آقای رئيس دانا در اين ميزگرد با :  سعيد افشار     

دوستان ما از انتخابات آمريکا شروع کرديم ، تاثير آن بر 
يران و ماجرای برنامه هسته اوضاع ايران و تحوالت آتی ا

ای اتمی ايران رسيديم ـ شما در ايران زندگی می کنيد و 
اين بحث ها را از نزديک دنبال کرديد ـ ديروز هم که بحث 
مذاکرات انرژی اتمی ، بين دولتهای اروپايی و نمايندگان 

:  آقای دکتر پرسشم اين استکه ٠جمهوری اسالمی بود 
انرژی هسته ای را چگونه شما کال بحث های پيرامون 

  می بينيد ؟ 
  
غرض شود من در ميان کسانی جای :   فريبرز رئيس دانا     

استراتژی انرژی را هر ملتی بايد خودش : دارم که معتقد هستند
انتخاب بکنند و مداخله امپرياليستی و بيگانه را بر نمی تابند ، 

مردمی جای  اما باز هم در ميان ٠اين در مورد استراتژی انرژی 
دارم که گمان می کنم که نگرانی از به خطر افتادن صلح جهانی 
، حق همه مردمان و ملت ها و آحاد بشری است و اگر اين 
نگرانی شکل می گيرد، بايد به اين نگرانی ، امروز جامعه بشری 
پا سخ بدهد و اگر کسانی مانع اين پاسخگويی می شوند ، در 

امنيت بشری را بخطر می واقع کسانی هستند که صلح و 
اندازند و دستگاههای ضد انسانی را در راه منافع سياسی 

  . خودشان مطرح می کنند
اگر :  حاال بعد از اين پيش فرض ها ، می خواهم عرض کنم      

ملت ايران در شرايطی می بود که از حقوق دمکراتيک بر خوردار 
بگيرد ، اين بود و می توانست بر اراده و منافع خودش تصميم 

 انرژی هسته ٠حقش بود که استراتژی انرژی اش را تعيين بکند

ای ، انرژی گازيانه ای و غيرو ، حق ملت ايران بود و هنوز هم 
  !است که چنين کند 

 همچنين حق ملت ايران است که از دستآوردهای علمی در     
 اما در عين حال در ميان ٠زمينه های هسته ای بر خوردار بشود 

مطرح می کنند که چون اسرائيل اتمی « سانی جای ندارم که ک
است و بمب اتمی دارد ، اينها هم بايد بمب اتمی داشته باشند 

بگمان من ، عملکرد جنايتکارانه يک دولت، نبايد توجيهی برای » 
 در ٠به خطر انداختن عملکرد های متقابل برای دولت ديگر باشد

 منفی اعتقاد دارم ـ يعنی در اين زمينه ـ من به سياست موازنه
اين شرايط ، بهترين کار اين بودکه در يک سطح مبارزه جهانی 
بويژه از خاستگاه ملی و خاستگاه اراده مردم ايران در جهت 
همدلی با مردم صلحدوست جهان بر خلع سالح اتمی اسرائيل 

 برای بر مالء کردن ماهيت ميليتاريستی و ٠فشار وارد کنيم 
 ٠رد امپرياليستی اسلحه سازی غرب فشار بياوريم ماهيت عملک

برای اين نيروگاه هائيکه در جهان می سازندکه تماما مبتنی بر 
منافع فرامليتی ها و شرکت های انحصاری است ، فشار 

چرا که تمامی اينها هر کجا که الزم باشد، اعم از ٠مضاعف آوريم 
 می گيرند و زمينه های صلح ، توسعه و غيره همديگر را ناديده

خاطر جمعی مردم جهان را همواره به هيچ می گيرند ، بدين 
در ايران : ترتيب با توجه به داده های پيش گفته، گمان می کنم 

آن ارتباطات دمکراتيک ، آن برخورداری از آراء و انديشه ديگر 
انديشان وجود ندارد که اين فکر ايجاد شده و من اين فکر را 

بينم که فعاليتهای هسته ای ايران فقط چندان بی پايه نمی 
محدود به نيروگاه نيست و بر اساس استراتژی مستقل انرژی 
شکل نمی گيرد بلکه برای استفاده از اين انرژی در خدمت 

 حال اگر چنين باشد، دولت ٠سالح های اتمی بهره می گيرند 
جمهوری اسالمی کامال اينجا نفع می برد ولی افکار عمومی و 

مايل هستند که اين اتهام ) غربی و آمريکا ( دولتهای جهان بويژه 
 واکنش دولت ايران در اين زمينه ٠را جدی و پا بر جا نگه دارند 

 بدين ترتيب هيچ شرايطی ٠٠٠کامال غير قابل دفاع بوده است 
ايجاد نکرده است که اين نارضايتی و ناراحتی و حتی نا خاطر 

حاال اگر خود انرژی .  برود جمعی ، افکار عمومی جهان از بين
اتمی را در نظر بگيريم ، در حوزه های ديگر ، در زمينه حقوق 

اين ترديد ٠٠٠بشر ، در زمينه مخالفان خارج از کشور و غيره و
وجود دارد ، حتی اگر اين ترديد ، پايه مادی نداشته باشد ، حاال 

د که  اما بنظر می رس٠من نمی دانم که پايه مادی دارد يا ندارد
عملکردها و سياست های دولت جمهوری اسالمی ، طوری 
است که خيلی ها و از جمله خودم را همينطور را به ترديد می 

  !کشاند
 لذا اگر قرار بود استفاده صلح آميز باشد بايد از انرژی        

هسته ای راه و مسير ديگری را برای نيروگاههای برق در پيش 
اوال واکنش خيلی سريعی :  می کنم از اينرو گمان! می گرفتيم 

) فرانسه ، آلمان ، انگليس ( بود که سه کشور بزرگ اروپايی 
تعليق نامحدود غنی سازی اورانيوم را از برنامه : اعالم داشتند 

هايشان حذف کردند يعنی اينکه ، می پذيرند تا يک مدت معينی 
به دولت جمهوری اسالمی ايران غنی سازی را متوقف بکند ولی 

هيچ وجه نگفته اند که اگر ازآن مدت بگذرد، سراغ ايران نمی 
 حاال فرم مذاکره و گونه زمانبندی شان را هم دارند تغير ٠آيند

   ٠می دهند
اين اولين :  پرسيدنی است چرا اين کار را می کنند ؟ بنظرم      

نشانه های بقدرت رسيدن بوش رئيس جمهدر آمريکا بعد از 
متحده آمريکا در زمينه مسائل ايران بوده است ، انتخابات اياالت 

آنهم از سمت اروپا شکل گرفته است ، بخاطر اينکه می 
دانستند ، احتماال انتخاب مجدد بوش در آمريکا ، با توجه به وعده 
های که او برای سخت گيری در مورد سياست انرژی اتمی در 

تا  که من ـ اينگونه مداخالت را ماهي٠ايران داده است 
امپرياليستی می دانم ـ ولی عملکردهای دولت ايران ، طوری 

از اينرو با توجه ! است که اين کشاکش را غير قابل دفاع می کند
به اينکه ممکن بود، بوش وارد عمليات سريع گردد ، فرانسه 
موقعيت اش را از دست بدهد و دولت ايران نيز فشارهای بوش را 

در ) ا نگليس _ آ لمان _ انسه فر( بپذيرد و سه دولت اروپايی 
اين ميان موقعيتشان را از دست بدهند ، آنان مشترکا اين امتياز 
را به ايران دادند و غنی سازی را برای مدت نامحدود، حذف و 

:  من گمان می کنم ٠برای مدت معلوم در دستورکار قرار دادند 
 از رويهم رفته رژيم جمهوری اسالمی هم اين امتياز را احتماال

  .  دست نخواهدداد
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آقای رئيس دانا ، اساسا اين بنفع ملت :  سعيد افشار 
  ايران نيست که کل پروژه برنامه اتمی را رها بکنند ؟ 

  
منافع ملت ايران بر : من پيشتر گفتم : فريبرز رئيس دانا      

 من و شما می توانيم ، ٠ گيرد اساس اراده ملت ايران شکل می
تعيين کنيم در چه زمينه هايی ، می توانيم اظهار نظر کنيم ، در 

 اما ٠چه زمينه هايی منافع ملت ايران راضروری بشناسيم 
  يادمان باشد ، ملت ايران که ما صحبتش را می کنيم ، بايد 

بدانيم از چه کسانی صحبت می کنيم ؟ از چهار ونيم 
 از هفت و نيم ميليون کارگر ؟ از سه ميليون ميليون بيکار؟

و چهار صد هزار زارع کم توش و توان ؟ يا از معلمان و 
سربازان نيروی انتظامی که در سطح پائين قرار دارند يا از 
سرمايه داران و دالالن و سودا گران ؟ اين منافع را بايد 

روشن کنيم اين منافع بر اساس ! دقيق توصيف کنيم 
  !دی طبقاتی است يا نه آرايه بن

 اما اگر پديده ای به نام حاکميت ملی ، اراده ملی در      
چهارچوب اين موازين نه در چهار چوب اسطوره های 
تاريخی بلکه دقيقا در چهارچوب اين موازين آنهم بطور 
عينی و اجتماعی تعريف بکنيم ، آن زمان اين منفعت 

  : شکل می گيرد که 
اقتصادی و سياسی کافی صورت گرفته  ـ محاسبات ١      

باشد تا معلوم بدارد، آيا انرژی هسته ای به لحاظ 
اقتصادی مقرون به صرفه است ؟ من به عنوان يک اقتصاد 

  . مقرون به صرفه است: دان می گويم 
 ـ اما اگر اين فعاليت ها ، ما را آماج موشک ها و ٢     

دهند، خوب تهاجمات صهيونيستی و امپرياليتی قرار می 
همه هزينه های شما با ريسک باال ، دود و نابود می 

 وضعيت فعلی که ٠شود ، پس مقرون به صرفه نيست 
شما داريد صحبت می کنيد ، ما را مخاطره آميز کرده 

 ما را در آماج اين و آن قرار داده است ، ٠است 
صهيونيسم جلوه ای بسيار و بسيار هار و تهاجمی دارد ، 

 آمريکا در عصر نوکانها ، حالت تهاجمی دارد و امپرياليسم
   ٠به دنبال بهانه می گردد 

 اما از طرف ديگر ، من بويژه تاکيد و پافشاری می        
در عصر جهانی سازی که امپرياليسم ، جلوه های : کنم 

اصلی و چهره های واقعی خودش را نشان می دهد ، 
د ، اين حق مليت هاست ، آنهم ملتی که ملت باش

ملتی که اراده اش را در جنبش دمکراتيک بتواند مطرح 
 حق مليت هاست که استراتژی ملی شان را ٠کند

 گاهی اوقات برای اين حرف ٠خودشان ، تعيين کنند 
 اما گاهی ٠حتی می توان هزينه های را تحمل کرد 

 اما ٠اوقات هم بهتر است اين حق را به تاخير انداخت 
اين معيار ها را تعيين می کند ؟ چه چيزی : بايد پرسيد 

چه چيزی اين تصميم را به تعليق می اندازد؟ بنظرم 
 تا زمانيکه مردم در ٠خود اراده مردم : پاسخ اين است 

صحنه نيستند و با دگرانديشانشان ، مبارزانشان ، 
فعاالنشان همسويی و همدلی ندارند ـ حاال با اختالفات 

ع ملت ، درست تشخيص نظر های گوناگون ـ در واقع مناف
داده نمی شود و منافع ملت ، اسير تصميم قدرتهايی 
قرار می گيرد که خودشان ، در اين ميان منافع ويژه دارند 
و نمی توانند، خودشان را همسو با منافع ملی به معنای 

  !! منافع گروههای اجتماعی تعريف کنند 
  
  

  )ادامه دارد   (                      
  
  

     
 پيام اتحاد چپ آارگرى ايران   

 
 به چهارمين نشست اتحاد انقالبى     
 نيروهاى آمونيست وچپ ايران     

 
 اتحاد چپ آارگرى ايران براى آمك به  متحد  نظربه تالش

شدن فعالين چپ وآارگرى  در داخل وخارج ازآشور، براى  
تجربه . چهارمين نشست شما نيز موفقيت آرزو مى آنيم 

شما در اتحاد نيروهاى انقالبى تحقيقًا،  سهم ديگرى 
 براى پاسخ يابى به نيازهاى عمومى وحياتى  ازتالش

 انقالبى وآارگرى  ونى حرآت فعالين جنبشمرحله آن
اينگونه تجارب هر چند راه گشاى فعاليت . آشورمان است 

 وسيعى از فعالين چپ وآارگرى در راستاى  بخش
استراتژى حكومت آارگرى نباشند ، اما درسهاى آن بطالن 
وبن بست اتحاد هاى بى پايه ى مصنوعى را عيان مى 

 آه يكى از موانع جدى  سازد و يكبار ديگرنشان مى دهد
پيشروى اتحاد هاى در خود  ، همانا طرح اصول و قضاياى 

 درروند سازمانيابى هاست ، اصولى آه با خصلتى  متناقض
 در هاله ى اتحاد پيچيده شده اند، ولى  در عمل  مقدس

اين . تفرقه و شكاف هاى درونى نيروها را دامن زده اند
رايشات همروند حقيقت ،البته، نه نشانه ى شكست گ

واتحادهاى واقعى ، بلكه نشانه ى اهميت بررسى وبازبينى 
مجدد و انطباق مبانى سياسى وعملى وساختارهاى 
  تشكيالتى با شرايط واقعى ونيازهاى مرحله آنونى جنبش

 .ست چپ وآارگرى ا
 اتحاد چپ آارگرى ايران بارديگر مراتب همبستگى وحمايت

نندگانى در نشست را براى از تالشهاى فعالين وشرآت آ
سوسياليستى اعالم مى دارد _ تقويت گرايشات آارگرى 

 اتحاد  ودر عرصه همكارى هاى مشترك ، برگسترش
نيروهاى همروند و معطوف به قطب آاربرعليه سرمايه 
تاآيد نموده ودرمرحله آنونى آه شكل گيرى 
جديدصفبنديهاى سياسى  درحال شدن مى باشد ، ازهرگونه 

ى و همراهى فعالين چپ و آارگرى بمنظور رهيافت همفكر
 .انقالبى و جسورانه استقبال مى نمايد
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