
نگاهی به صورت بندی تضادهای درونی 
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انتخابات مجلس هفتم که مبين پايان دوره موسوم به دوم خرداد 

 باندهای درونی جناح حاکم را که بود،رقابت" بهار اصالحات"و
دردورگذشته تحت الشعاع آرايش بين دوجناح قرارداشت، به 

  . روياروئی در صحنه سياست کشانده است
  نبرد پياده نظام ها 

نامه پراکنی دوتن از آقازاده ها علی مطهری و مهدی خزعلی را که 
 ای هردومتعلق به طبقه سياسی و اقتصادی حاکم هستند، بايد واقعه

مهم وبديع در علنی کردن نبردی پنهان بشمار آورد که ازمدت ها 
مهم و بديع از اين جهت که پرتوی می افکند . پيش آغازشده است

که مربوط است به دوره پس  یا به جدال ها وصف آرائی های تازه
شکاف هائی که تدريجا تکوين پيداکرده و .از انتخابات مجلس هفتم

 زمينه بروز يافته - قوه مجريه-ريزسوماکنون درکشاکش فتح خاک
ائی   موضوع جدال مربوط می شود به رقابت و صف آر. است

جناح حاکم برای قبضه قوه مجريه  درشرايطی که  باندهای درون
دولت خاتمی ازهم اکنون وحتی قبل از فرارسيدن زمان تحويل قوه 

 و درواقع فلج کردن کامل دولت کنونی. مجريه عمال فلج شده است
تسخير سنگر به سنگرمواضع کليدی آن، بخشی از مبارزه برای 
قبضه کامل قدرت را تشکيل می دهد که از مدت ها قبل آغاز شده 

  . است
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  بيانيه سازمانهای غيردولتی زنان درباره     
   غيردولتی هاینهاداخير با فعاالن  برخوردهای

 
دستگيری تعدادی از فعاالن سازمانهای غيردولتی در • 

، بدون توضيح )خصوصا زنان فعال در اين عرصه(روزهای اخير 
دليل دستگيری به نگرانی افکار عمومی در کشور انجاميده 
و فعاالنی را که با دلسوزی به آاهش مشكالت دولت و 

   می نمودند را در بهت و حيرت فرو برده استمردم آمك
ما فعاالن جامعه مدنی و سازمانهای غيردولتی اعتراض • 

خود را از روند دستگيری ها اعالم می داريم و خواستار 
آزادی اين افراد، تامين امنيت جانی و همچنين به رسميت 
شناختن کليه حقوق قانونی افراد دستگير شده، 

روزنامه نگاران و فعاالن جامعه , سازمانهای عيردولتی 
مدنی از جمله محبوبه عباسقلی زاده، فرشته قاضی و 
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   ميز گرد راديويی پيرامون        
     مسايل سياسی ، اقتصادی ايران

با شرکت خانم ياسيمين ميظر و آقايان 
  درضا شالگونی  فريبرز رئيس دانا و محم
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...ا صورت بندی تضادهنگاهی به 
  

  
  
  

علی مطهری که از رانت سياسی فرزند یکی از بنيان گزاران 
جمهوری اسالمی واز پيوندهای نزدیک فاميلی و سياسی با حلقه 
کارگزاران بيت رهبری بهره منداست، به خود جرئت داده ودرنامه 
سرگشاده ای خطاب به رفسنجانی، ازوی تقاضا می کند که از 

او برای این .خابات ریاست جمهوری منصرف شودشرکت در انت
خواست خودازضرورت بسنده کردن روحانيون به امر نظارت وسپردن 
اموراجرائی به دست نسل دوم و ميانی یعنی به فوکلی های 

والبته درهمان حال . دست آموزو کارگزارسخن به ميان می آورد
انی در فراموش نمی کند که به تردامنی و بدنامی خاندان رفسنج

البته رفسنجانی گرگ باران .ثروت اندوزی نيز اشاره پرمعنائی بکند
اوحتی . ندیده ای نيست که با این گونه تهدیدها ميدان را خالی کند

پيش ازآن که دامنه این منازعات به صحنه علنی سياست تراوش 
کند، با آشنائی به نقاط ضعف خود وخواندن دست رقبا، پبشاپيش 

ود جرم پرداخته واعالم کرده است که اگرکسی به محو آثارمشه
ناقابلی را که متعلق به من است " قطعه زمين"چيزی غيراز آن 

  !بيابد، بعنوان نازشصت همه آن ها را به او خواهدبخشيد
دربرابرحرکت این پياده نظام متعلق به جناح موسوم به اصول 

 را روانه گرایان،حریفان نيز دست بکارشده وپياده نظامی از تباروی
فردی ازجرگه آقازاده ها و فرزند . مهدی خزعلی: ميدان می کنند

کسی که . ابوالقاسم خزعلی یکی ارعناصررکين کاست روحانيت
افتخار حافظ قرآن بودن را بدوش می کشد و همواره یک لنگش به 

است ودائم درخواب وبيداری  بارگاه امام زمان متصل
به سردمداران نظام بوده و "آقا"های ودستورالعمل   منویات رسان پيغام

لنگ دیگرش درمناصب ونهادهای حساسی چون شورای نگهبان و 
آقازاده . مجلس خبرگان وجامعه روحانيت مبارز دررفت و آمد
اما بجای . خزعلی، درنامه خود پاسخ تندی را حواله حریف می کند

آن که شخص علی مطهری را مستقيما مورد خطاب قراردهد،ترجيح 
 دهدکه به سراغ کسانی برود که این پياده نظام را بحرکت می

نامه او خطاب به حدادعادل یعنی یک کارگزار دبش و . درآورده اند
ازطراز کسانی است که بيت رهبری درتدارک کاشتن مانندی چون 

وناگفته نماند که قوه تحت . او درمنصب ریاست جمهوری است
یافتن جبروت ازدست زعامت وی، پس ازانتخابات هفتم با باز

قرارگرفته وهم اکنون نقش مهمی را در " دررأس امور"رفته،مجددا 
مسطح کردن جاده قدرت برای  دست یابی به یک قوه مجریه 

آخرین دست پخت .کارگزار و خدومی چون خود بعهده دارد
قانون انتخاباتی است ) اصالح(آشپزباشی مجلس،تالش برای تدوین

حریفان از دست اندازی به قوه "انونیق"که هدفش دورنگهداشتن 
چماق "بهره گيری از.مجریه قبل از برخورد باتورشورای نگهبان است

محتوای .،اکنون دامنگيرخودمحافظه کاران هم شده است"قانون
اصلی نامه خزعلی مقابله با تمهيد چماق قانون و حاوی سه  نکته 

صول اازیکسو ترفند آبادگران و مجلس تحت قبضه : مهم است
گرایان را درتعيين حد نصاب سنی برای ممانعت از ورود رقبا به 

دهد و برآن است که مانع مطرح  صحنه رقابت مورد افشاء قرار می
انعکاس گسترده این ماجرا درمطبوعات و .شدن وتصویب آن گردد

بازی "موضع گيری سرمقاله نویس رسالت عليه آن تحت عنوان
گری، نشان می دهد که این ضد واظهارنظرهای مشابه دی"باقانون

عالوه براین، مهدی خزعلی . حمله به موقع صورت گرفته است
درنامه خودبا اشاره به خطراتی که کشوررا تهدید می کند،ازلزوم 

های رفسنجانی برای عبوراز  مشارکت حداکثری مردم واز قابليت
دوره خطرناک وبحرانی که درپيش روی جمهوری اسالمی قرار 

و باألخره با انتقاد به رویکردی که .به ميان می آورددارد،سخن 
ازسوی آبادگران با متوسل شدن به دستاویزهائی چون جوانگرائی 
و لزوم چرخش نخبگان درمدیریت هائی اجرائی و بسنده کردن 

 یعنی همان دستاویزهای خررنگ کن و توجيه -روحانيت به نظارت
رت توسط باندی های گرانه ای که این روزها، برای قبضه کامل قد

ازحضور و -کرده دربيت رهبری مورد استفاده قرار می گيرد النه
او درنامه .مداخله مستقيم روحانيت و نقش آن به دفاع برمی خيزد

دوم خویش عملکرد بازوی مطبوعاتی ستاد مستقردربيت رهبری را 
به منازعه طلبيده و با کنایه ای مبنی براین که هرگز جام واجبی را 

خواهدکشيد، شخص رهبری را مخاطب قرارمی دهد واز او می سرن
به تأسی از حضرت علی دستورفرمایندکه شمع بيت "خواهد که  

  ". المال را خاموش کنند
هم زمان با از پرده بيرون افتادن منازعات پشت صحنه،گرچه 
رفسنجانی ازباب تعارف ونيزفراهم ساختن فرصت گزکردن چند باره، 

ترجيح وی کاندید شدن دیگران است،اما مدعی می شود که 
همزمان الزم می بيند مرتبا تکرارکند که اگر چنين کسانی یافت 
نشوند واگرنياز نظام ایجاب کند،اواز آمدن به روی صحنه اباء نخواهد 

والبته به موازات این تعارفات،با تشکيل جبهه ای ازهواخواهان .کرد
 ضمنی او درمورد شودکه اشاره حضوراودرانتخابات معلوم می

حضوراحتمالی و مشروطش،معنائی بيش ازیک تعارف صرف 
ازدیربازاشتهای رفسنجانی برای تصدی گری مجدد یک دوره :دارد

او . کامل ریاست جمهوری بر ناظرین امور پوشيده نبوده است
 سال زمان برای تحقق رؤیاهای بزرگش 8همواره براین نظر بوده که 

استعاره . فرصت کمی بوده است" سالمیتمدن نوین ا"در بناکردن 
های وی برای اعالم آمادگی، طبق روال معمول پيچيده وچند پهلو و 

در سخنانی به دقت . درعين حال آميخته با اقدامات عملی است
طراحی شده، که فقط ازاو برمی آید، تمنا می کند که رهبر به او 

 نهفته معنای ضمنی. درپذیرش این مسؤليت خطير امر نفرمایند
دراین جمله آنست که گویا عليرغم ميل شخصيش، رهبری و البته 
. بسياری از بزرگان نظام تمایل به حضور مجدد وی درصحنه دارند

باین ترتيب می توان گفت که هواداران و مهره های وابسته به او 
چه درقالب احزاب و شخصيت ها و چه درعرصه مطبوعاتی فعاليت 

افته ای را برای آماده ساختن فضا جهت های هدفمند و سازمان ی
  .حضور رسمی وی شروع کرده اند

فاکتورهائی وجود دارند که به بحث حضور رفسنجانی، بدون آن که 
به خواهيم درمورد فرجام نهائی آن پيش گوئی کنيم، معنا می 
. دهند و دامنه مجادالت را ازبحث صرف حضور وی فراتر می برند

ه اکنون ازگفتگوی صرف حول کاندید شدن بهمين دليل دامنه مجادل
یا نشدن شخص رفسنجانی فراتر رفته و شامل  نوع و چگونگی 
سمت گيری نظام و وزن و جایگاه هرکدام از باندهای قدرت در 

هدف .ساختارنظام، درفضای پس از حذف اصالح طلبان می شود
اصلی این نوشته نيز بررسی برخی مؤلفه ها و روندهائی  است 

 مجادله های اصلی و صف آرائی های درحال تکوین این دوره که به
  .معنا می دهند

بدیهی است که دراصل اعمال بی چون و چرای والیت مطلقه فقيه 
برای مقابله با . بين باندها و جناح های حاکم اختالفی وجود ندارد

فشارهای بين المللی ورویکرد منفی مردم به رژیم و دریک کالم 
ن موجودیت، ضرورت فشرده ساختن و یک پارچه مقابله با بحرا

کردن اراده حاکميت ازطریق تسخيرسنگرمجلس وقوه مجریه و 
" حکومت اسالمی"تجدید سازماندهی قدرت درراستای استقرار 

. ، هدف بنيادی مرحله جدید است"جمهوری اسالمی"بجای 
ضرورت چنين سمت گيری مورد پذیرش همه باندها و گرایشات 

اما بشرط آن که سهم هریک .جناح حاکم استدرون جبهه 
ولی درچگونگی . ازباندهای درونی این جناح درنظرگرفته شود

پرکردن خأل برآمده از حذف اصالح طلبان وجایگاه هرکدام ازباندها 
  . درساختارجدید قدرت منازعات سختی وجود دارد
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ازی فرصت مناسبی را برای عروج   حرکت بسمت یک پارچه س
باندی ازدرون ساخت قدرت بوجود آورده است که یک پارچه گی را 
نه درائتالف و تقسيم قدرت درميان باندها، بلکه درقبضه کامل همه 

باندی که اگرچه از درجه انزوا و . قدرت بدست یک باند می بيند
ل منفوریت بيشتری درنزدعموم مردم برخورداراست، اما بدلي

 حضورش درنهادهای 
نظامی وامنيتی ونفوذ درنهاد رهبری دارای بيشترین شانس صعود 

 حسين شریعمتداری در یک مقاله راهبردی . است
خاطر نشان ساخته است که وقت آن رسيده است که برای اولين 
باردرطی ربع قرن اخير، قدرت بطور کامل بدست اصول گرایان بيفتد 

ه مسؤليت هم زمان همه نهادهای و آن ها برای یک دورهم شد
شعاراو تسخير همه قدرت به دست اصول .نظام را به عهده گيرند

  .گراها است
 انتخابات مجلس هفتم هم نشان داد ما شاهد قدرت گيری باندی 
از حاکميت درقالب ظهوراوليگارشی جدید و درهم تنيده ای از 

 یک تماميت. قلمروقدرت سياسی، نظامی و اقتصادی هستيم
گرائی درمعنای اخص، فشرده تر و فاشيستی تر از آن چه که 

ازاین رو شاهد حضوریک اليگارشی .تاکنون وجود داشته است
برآمده از پيوند تنگاتنگ نهادهای نظامی و شبه نظامی چون سپاه 
وبسيج با نهادها وصاحبان شرکت های عظيم اقتصادی، وپيوند این 

وجود . هاد رهبری هستيمهردو با نهادهای سياسی وبطور اخص ن
چنين باندی امروزه به مرحله ای ازتکوین و انسجام خود رسيده 
. است که دیگر به تهدیدها و اقدامات پشت پرده اکتفاء نمی کند

اشغال فرودگاه و به پروازدرآوردن تهدید آميز هواپيماهای نظامی، 
ابطال قراردادهای تجاری و اقتصادی دولت توسط مجلس و البی 

 بيرون مجلس، بهم زدن رقابت ها و مناقصه های موجود و های
دیکته کردن  قراردادهای مورد نظراین اوليگارشی بجای آن ها، 

  داشتن بنادراختصاصی و غير قابل کنترل 
یک ميليارددالری اخير به " دستبرد قانونی"برای ورود و خروج کاالها،

بات مجلس صندوق ذخایر ارزی، داشتن حضور فعال در عرصه انتخا
وانجام مداخالت سياسی درحوزه های گوناگون و ده ها نمونه دیگر 
به روشنی برتکوین، عروج، وچنگ ودندان نشان این باند مخوف النه 
کرده درساختار جمهوری اسالمی داللت داشته واز تالش بی وقفه 

بی تردید مایه های . آن برای تسخير کامل قدرت حکایت می کند
وليگارشی از دیرباز وجود داشته است اما ميزان درهم تکوین چنين ا

تنيدگی این سه عرصه دراندازه کنونی ازیکسووبحران موجودیت 
رژیم ازسوی دیگر بسترمناسبی را برای عروج این باند بوجود آورده 

ضرورت یکدست سازی رژیم برای غلبه بربحران موجودیت . است
شش دهنده خوبی وضرورت های ناشی از آن برای حفظ نظام،پو
سودای دست یابی . برای برآمد این گونه باندها به شمار می روند

به اقتدار اتمی و ميليتاریزه شدن منطقه، بروزن و توانائی این 
بی گمان عروج این بخش از . اوليگارشی بسی افزوده است

حاکميت به صحنه اصلی سياست که خود را تحت عنوان اصول گرا 
عادالت وموازنه های درونی و تاکنونی می نامد،بسياری از م

و قبل . باندهای قدرت را بهم زده و دارای تبعات زیادی است
ازهرچيز به معنای آنست که تجدید سازماندهی قدرت بجای آن که 
درخدمت منافع عمومی همه باندها و گرایشات و جناح های 
حاکميت باشد، درخدمت منافع اخص اقتصادی و سياسی و نظامی 

  .اوليگارشی هار و پرمدعا قرارگيرداین 
  

  پوست اندازی
  

در پوست اندازی جدید، جمهوری اسالمی مختصات کمابيش 
نقش ولی فقيه : متمایزی ازآن چه تاکنون داشته است پيدامی کند

بيش از گذشته از رهبری جناح ها و باندها به رهبری یک باندمعين 
ی نزدیک می متمایل شده وبه نوعی سلطنت فقيه و استبداد فرد

روندی که ميدان تنفس مراجع تقليد و روحانيون را تنگ تر می .شود
والیت مطلقه در بسترجدید برای اعمال مطلقيت خویش . کند

ودر (نيازمند ابزارهای کارگزارمانند احزاب فرمایشی، مجلس کارگزار
) رأس آن ها افرادی مطيع همانند حداد عادل پدرزن فرزند خامنه ای

) ارقماش والیتی و یا علی الریجانی(ور کارگزارو رئيس جمه
وکارگزاران مطيع در حوزه های دیگر وبطور کلی بوجود آوردن سلسه 

تجدید سازماندهی حکومت .مراتب کارگزار والیت فقيه است
درمعنای تنگ و اخص ادبيات سياسی " خودی ها"اسالمی برمدار 

ادی خواهان درحوزه اقتص. اصول گرایان، هدف اليگارشی فوق است
نوعی سرمایه داری شبه دولتی و شبه خصوصی می باشند که نه 
دولتی به معنای معمول آن است و نه خصوصی به معنای 

دراقتصاد فوق مرزکيفی بين خصوصی و عمومی وجود . متعارفش
ندارد و وبا دوخته شدن کيسه پول این هردوبه یکدیگرو پيوند 

" خصوصی"دمت عرصه تنگاتنگ آن ها، عمال عرصه عمومی درخ
بدترین و فاسد ترین " خودی"قرارگرفته و با سازمان دادن یک اقتصاد

دریک کالم می توان گفت که . حالت ممکن متحقق می گردد
کردن عرصه اقتصاد،سياست و فرهنگ هدف اصلی این " خودی"

اليگارشی فوق درعرصه سياست . حضرات را تشکيل می دهد
کامل حتی به درجاتی برای باندها داخلی طرفدار سرکوب و انسداد

آپارتاید (ازنظر اجتماعی مدافع جداسازی . و جناح های رقيب است
و مقابله با فساد ازطریق بکارگری تنبيه و خشونت و ) جنسی

مقابله تمام عيار با شکل گيری و حضور جامعه مدنی و مستقل از 
آن ها وجودیک جامعه عرفی و مدنی،پلوراليستی و . دولت است

. مستقل از دولت را بزرگترین خطر متصور برای نظام می دانند
وداشتن رابطه عادی با آمریکا بوده و  درسياست خارجی مخالف
و اساسا جایگاه  کنونی و آینده خود را .خواهان اقتدار اتمی است

درگرو ميليتاریزه کردن هرچه بيشتر فضای جامعه دانسته و البته 
ارهائی بشدت ریاکارانه دردفاع از همه این ها را با چاشنی  شع

 عدالت 
خواهی همراه می گرداند که خوشبختانه حنایش هيچ  رنگی 

باین ترتيب صعود باند تماميت خواه ترو فاشيستی ترجمهوری . ندارد
اسالمی، وتالش آن برای چيرگی  وفرادستی برسایر باندها و نيز 

تشکيل می مقابله با آن، محتوای منازعات ومجادالت کنونی را 
  . دهد

  
  مواضع رفسنجانی

  
درمقابل آن نگاهی به مواضع رفسنجانی دریکسال اخير نشان می 
: دهد که او با برخی ازروندهای فوق به مخالفت برخاسته است

درحوزه اقتدار ولی فقيه با طرح شورای رهبری برآن است تا ميان 
ادی درحوزه اقتص. اقتدار ولی فقيه وروحانيت باالنسی بوجود آورد

درحوزه . خواهان ادامه و تکميل سياست تعدیل اقتصادی است
سياست خارجی او مدافع عادی سازی رابطه با دولت آمریکا و 
خارج کردن چاشنی انفجاری بحران هسته ای و بطورکلی کنترل 

ودرعرصه سياسی هم چون گذشته مخالف . دامنه بحران است
ح کنترل شده تؤسعه سياسی و آزادی  بوده و به نوعی  تسام

دیداری با مجمع متخصصين، خطوط  او اخيرا در .اجتماعی باوردارد
اصلی  سياست مورد نظر خود را که حاوی انتقاد ضمنی به مواضع 

) در داخل(ایجاد فضای تعادل نسبی: "حریف است چنين بيان کرد
درصورت ادامه نزاع های ... وتعامل جهانی به جای دشمن تراشی

ایه هاوارد کشور نمی شود بلکه موجبات داخلی نه تنها سرم
چالش اصلی درداخل . فرارسرمایه از کشور را فراهم می سازد

جامعه تعارض افراطی است که در ربع قرن انقالب اسالمی سابقه 
است که همه نيروهای وابسته به انقالب و والزم .نداشته است

کشور کوشش کنند تا فضای تعارض جای خود را به هماهنگی و 
او . درغيراین صورت به استقبال خطرمی رویم. تعاون نسبی بدهد

تأکيد می کند که باید تصميم های اساسی و شجاعانه گرفته 
چه هستند، " شجاعانه"اوالبته به این که این تصميم های ." شود

ولی می توان حدس زد که یکی ازآن ها،قيچی . اشاره ای نمی کند
ی های اصالح طلب را جناح بال افراط. کردن بال افراطی هاست
اما سؤال این است که چه کسی می . حاکم  قيچی کرده است

  خواهد و می تواند بال افراطی های تماميت خواه را قيچی کند؟
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  ...ا نگاهی به صورت بندی تضاده     
  
    

  پایگاه رفسنجانی در دوره جدید
  

قبل ازهرچيز باید گفت که او پشتوانه اصلی خود را ازبخشی 
  ون کارگزاران، حزب سپس احزاب و نيروهایی چ. ازروحانيت می گيرد

اسالمی، خانه کارگر،حزب اعتدال و توسعه و رفاه ملت،  کار
جمعيت جوانان انقالبی و مجمع متخصين و چندین تشکل مشابه 

 نماینده مجلس  با او 50دیداراخير . ازاوحمایت می کنند… دیگر
 نماینده مجلس در سميناری که درمشهد برگزار شد، 80وحضور 

 نفوذ وی درميان باالئی ها و تشکل های گوشه هائی از پایگاه
عالوه برآن رفسنجانی . وابسته به حکومت را نشان می دهد

درميان نيروهای بينابينی اصالح طلب نظير شمس الواعظين 
و کسانی که ازدیرباز دروجود وی رهبری  ...ومسعود بهنود و

بيانيه . مقتدروتؤسعه گرا را جستجو می کرده اند، دارای نفوذهست
 اقتصاددان مدافع بازار آزاد وسياست تعدیل اقتصادی مبنی 11خير ا

برابراز نگرانی ازروندهای موجود نيز به نوعی حمایت ازمواضع 
عالوه براین،پس از انتخابات . اقتصادی وی محسوب می شود

مجلس هفتم خبرهائی دال بر تماس وگفتگوی رهبران مجاهدین 
ضمنی  آن ها ازرفسنجانی انقالب اسالمی با رفسنجانی و حمایت 

او مطبوعات مدافع خود . و تشویق وی به کاندید شدن انتشاریافتند
را نيزدارد و روزنامه شرق عمال جای همشهری سابق را گرفته و به 

عالوه براین ها، موضع گيری . تریبون حامی وی تبدیل شده است
 کسانی چون غفوری فرد و باهنر ونيز امير محبی سردبير روزنامه

" اصول گرایان"رسالت نشان می دهد که او دارای حاميانی ازميان 
  .نيز هست

نگاهی به گذشته رفسنجانی نشان می دهد که درسياست های 
ائتالفی وی دارای مواضعی بشدت ناپایدار و لغزان بوده و همواره 
متناسب با توازن نيروها وبه مقتضای اوضاع و احوال رنگ عوض 

اما درهمه حال .  جدیدی روی آورده استکرده و به اتئالف های
درنزد او حفظ موجودیت نظام وتقویت دستگاه والیت ازاولویت مطلق 

 دربرابر محافظه کاران 76چنان که دردوم خرداد . برخورداربوده است
سنتی و تماميت خواهی  که برنامه های تعدیل اقتصادی او را به 

اصالح طلب روی چالش طلبيده بودند، به حمایت ضمنی ازجناح 
آورد وحتی به افشاء برنامه آنان برای دستکاری آراء انتخابات 

ولی درعمل وقتی با باصطالح زیاده . ریاست جمهوری پرداخت
خواهی ها وزیاده روی های اصالح طلبان وخطر فروپاشی نظام 
روبرو شد، با انتقاد از آن ها وبا دفاع از ضرورت تصفيه صفوف اصالح 

و . درائتالف مجدد با جناح تماميت خواه قرارگرفتطلبان افراطی 
اکنون که با خالی شدن ميدان از اصالح طلبان یک بار دیگر با 
خطرعروج تماميت خواهان مواجه شده است،آمادگی ضمنی 

ابراز داشته خویش را برای ورود مجدد به عرصه ریاست جمهوری 
 طلبان را و با این کارخود نه فقط صفوف درهم ریخته اصالح.است

حاکم را نيز تادرجه ای آشفته ترساخته است بلکه صفوف جناح 
گرچه او آمدن خویش را به دامنه .دچار آشفتگی ساخته است

بحران و به شکل گيری نوعی اجماع عمومی موکول کرده است، 
اما بکاربردن همين استعاره ها نشان از جاه طلبی های وی داشته 

ه فعال در شکل گيری روند های و حاکی ازقصد وی برای مداخل
جدید و درراستای پرکردن خألحذف اصالح طلبان بسودمواضع خود 

اوالبته دراین ميان اميدواراست که حمایت ضمنی و . است
  . غيرضمنی اصالح طلبان را درپشت سر خود داشته باشد

بی تردید همانطورکه خامنه ای  و ناطق نوری به عنوان مشاو رهبر 
ه هم آهنگی اتئالف نيروهای خط امام ابراز داشته و مسئول کميت

اند، نفی حاکميت دوگانه و عدم اجازه بازگشت مجدد به آن و قبضه 
کامل قدرت توسط اصول گرایان، خط راهنمای جناح تماميت گرا را 

و باتوجه به تسلط آن ها براهرم های نظامی و . تشکيل می دهد
لس و شورای نگهبان تبليغی و نهادهائی چون بيت رهبری و مج

بعيد است که بخواهند کوچکترین سستی در راه پيمائی برای فتح 
بدیهی است، درشرایطی که قراراست . قدرت به خود راه دهند

انتخابات به یک امرفرمایشی صرف تبدیل شود ودرچهارچوب توازن 

اما . قوای موجود در درون حاکميت، چربش نيروبه سود آنان است
باید گفت که فرجام روند فوق تابعی است از دامنه درتحليل نهائی 

اعتراضات سایر باندهای حاکميت بویژه دستگاه روحانيت به روند 
  .فوق ازیکسو و دامنه بحران های خارج از حاکميت ازسوی دیگر

  
  نتيجه گيری 

  
تشدید بحران موجودیت جمهوری اسالمی -الف

ضرورت یکدست شدن و فشرده ترساختن اراده 
تمرکزترکردن دستگاه سرکوب را هموار سياسی وم
  .ساخته است

فشرده سازی فوق نه ازطریق جذب و همگرائی -ب
باندها، نيروها و جناح های درونی جمهوری اسالمی 

  بلکه 
ازطریق برآمد و سلطه یک باند دارای منافع مشخص 
سياسی،اقتصادی و نظامی با گرایشات تماميت 

ب اهرم خواهانه ترو فاشيستی تربرسلسه مرات
قدرت واداره نظام به شيوه برگماری کارگزاران مطيع 

) هم چون الگوی خالفت(وخودی ازسوی بيت رهبری
  .گيرد صورت می

 وهمين مسأله موجب نگرانی بخشی از روحانيت -ج
وطيف های گوناگونی از نيروهای سياسی وفادار به 
حاکميت گردیده است که با عروج اوليگارشی فوق 

اقتصادی خود و آینده نظام را منافع سياسی و 
رفسنجانی بعنوان یکی از مهره . درخطر می بيند

های کليدی نظام و اززمره معدود کسانی که دارای 
مصونيت آهنين است، به عنوان چتری برای گرد هم 

  .آئی این نيروها عمل می کند
اشتباه است اگر فکر کنيم که هدف رفسنجانی -د

 صحنه انتخابات فقط به آمدن شخص خودش به روی
او حتی اگر به هردليل و ازجمله به . خالصه می شود

دليل چانه زنی ها و بندو بست های پشت پرده که 
ازخصوصيات بارز وی بشمار می رود، خود مستقيما 
وارد صحنه انتخابات نشود پياده نظام و لشکریانش را 
برای سهم خواهی در فضای پس از خلغ ید کامل 

  .  صحنه نبرد سياسی خواهد کرداصالح طلبان وارد
رفسنجانی گرچه روی حمایت اصالح طلبان -ه

شکست خورده و ازقدرت رانده شده سرمایه گذاری 
کرده است، اما درميان مردم ازپایگاهی 
برخوردارنبوده وبه عنوان متحد پایدار و مورد اعتماد 

او فقط بر .جناح حاکم مهره سوخته ای بيش نيست
م ریخته اصالح طلبان حامی آنست تا صفوف به ه

نظام را بصورت سياهی لشکر درخدمت تأمين منافع 
باندی خویش بکارگرفته ونظام را ازگردنه های بحران 

  .عبوردهد
                             *******************  

  
احادیث مذهبی آمده است که درجهنم خدا، چنان ماران  در* 

وحشتناکی وجود دارند که راه یافته گان به جنهم ازترس آن که 
جمهوری .  طعمه آنان شوند، به مارغاشيه وافعی پناه می برندمبادا

اسالمی اگر وعده نسيه بهشت را به آخرت حواله می دهد، اما 
. درحال برپاکردن وعده نقد جهنم  برروی همين زمين است

واگرجنبش مردمی و نيروهای دمکرات و رزمنده فرجه بقاء را به آن 
د که درآن همه ترجيح بدهند، به راستی جهنمی برپاخواهد کر

خدا . خوهند داد که ازدست ماران هولناک، به مارغاشيه پناه برند
  !چنين روزی را نصيبمان نکند

  83 آبان 24                                              
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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 
  =  دوم بخش   =                         

  
  : توضيح 

در اخيرا يکی از برنامه سازان راديو برابری آقای سعيد افشار   
 ياسمين ميظر عضو هيئت هماهنگی اتحاد  خانمدی مشترک باميزگر

چپ کارگری و آقايان فريبرز رئيس دانا استاد دانشگاه ، کارشناس 
امور اقتصادی در ايران و محمد رضا شالگونی از کادرهای سازمان 

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

غرب با آن ، خصوصی سازی ها و پيامد های آن بر اقتصاد ايران و 
  . صحبت داشتندپاره ای مسائل مهم ديگر زندگی مردم و

 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
در اين شماره  ٠ قرار می دهد  عزيزعينا ، در اختيار خوانندگان

  .بخش دوم اين ميزگرد را مالحظه می نمائيد 
 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                         

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

  
 آقایاشالگونی ، شما صحبت های آقای : سعيد افشار 
  ا شنيديد، آيا در اين رابطه نظر خاصی داريد؟ رئيس دانا ر

 
 صحبت  با تائيد بسياری از بخشهايی:  محمد رضا شالگونی     

آقای رئيس دانا ، من معتقدم که در اين شرايط ، داشتن انرژی 
 اين ممکنه که در ٠هسته ای اصال به صرفه مردم ايران نيست 

ی هسته ای با صرفه تر عالم انتزاع و در حالت کلی ، مثال انرژ
باشد ، آنهم برای کشوری که دمکراسی وجود دارد ، دولت 

آن مفروضاتی که آقای رئيس دانا : پاسخگو دارد ، تاکيد می کنم 
خودشان بدرستی مطرح کردند ، يعنی اراده واقعا مردمی و توده 

خودش   ولی ما دولتی داريم که اصال٠ای وجود داشته باشد 
 ٠ايران بزرگترين قربانی اين دولت هستند  مردم ٠غاصب است 

درست است که امپرياليسم زور می گويد ـ من در گفتار دور اولم ، 
) هم امپرياليسم و هم صهيونيسم ( توضيح دادم ـ که آنها يعنی 
 در منطقه ما انجام می دهند ، اينها ینقشه دارند و چه بيدادهای

ا ، قبل از همه ، ولی در ايران معضل بزرگ مردم م! همه درست 
 اين نظام بزرگترين قربانيش ، ٠خود همين جمهوری اسالمی است 

همين مردم ايران هستند ، ما بايستی اينرا در نظر بگيريم و از 
آيا در اين شرايط زمانی و مکانی مشخص که ما :  يکديگر بپرسيم 

 منافع مردم ما را تامين ،در آن قرار داريم ، کورس گذاشتن اينطوری
ژی اتمی باشد و جمهوری ر کند ؟  حاال فرض کنيم همان انمی

 که بنظرم اينطور !!اصال بطرف سالح هسته ای نمی رود اسالمی 
نيست ـ چرا که تمام قرائن نشان می دهد که اين نظام ـ 
همانطوريکه فريبرز رئيس دانا گفتند ـ اگر اين مخفی کاريها و شلوغ 

خواهند جاهايی يک کاريها وجود دارد ، معلوم است که می 
کارهايی بکنند و جمهوری اسالمی اصال بعيد هم نيست که چنين 

 البته من و شما نمی توانيم ، بدانيم در کشوری که ٠کارهايی بکند
همه چيز سری است ، دقيقا حاال به يک چيزی دست يافته اند و 

 القاعده ی ولی جمهوری اسالمی عل٠و می رود طرحشون هم جل
کت می کند ، ولی حتی اگر همين نقشه را نمی در اين جهت حر

داشت و در جهت انرژی به اصطالح صلح آميز هسته ای بود ، 
 من دارم اين را مطرح می  ! بنظرم باز هم به ضرر مردم ايران است 

اصال در کشوری که دولت پاسخگو وجود نداشته باشد ، اگر : کنم 
آنطوری که  راديو آکتيو ،  اشعهيک نشت هسته ای صورت بگيرد ،

در چرنوبيل اتفاق افتاد ، ما چه خاکی به سرمان خواهيم زد؟ آنهم 
 االن ايران دومين ذخيره ٠در کشوری که منابع وسيع انرژی داريم 

 ما بايد به اين توجه ، گاز جهان را دارد ، منابع عظيم نفتی دارد
کنيم ايران کشور درمانده ای از لحاظ انرژی نيست که بخواهد 

  !بطرف انرژی هسته ای دراز کنددستش را 
  

يعنی شما برنامه انرژی هسته ای را :  سعيد افشار      
  برای يک دولت دمکراتيک هم رد می کنيد؟ 

 
می دانيد در تمام !  القاعده آری یعل:  محمد رضا شالگونی      

کشورهای غربی ، جرياتات مترقی ، سبز ها ، گروههای چپ ، از 
 مثال می ٠ نمی کنند ومخالفت می کننداتميزه شدن انرژی دفاع

فرانسه ، وقتی چپ ها قويتر شدند ، چقدر فشار می  دانيد در
آوردند که نيروگاههای هسته ای را ببندند و سعی بکنند که دولت 

 اصال فرض کنيم که اينطوری هم ٠انرژی هسته ای را کاهش بدهد
مردم در نباشد و اين انرژی به صرفه باشد ولی به داليلی که بر ش

ما :  باز هم تاکيد می کنم ٠کشوری بمانند ايران بصرفه نيست 
اصال دولت پاسخگو نداريم ، ديگر اينکه منابع انرژی وسيعی درايم و 
مهم تر و آنی تر از همه ، اين طرح اصال يک دولت پر خرج 
وحشتناکی را بوجود می آورد، آنهم با اين برنامه های گل و گشاد 

يش ، با سربازان امام زمان سازيش که اصال و آيت اللهی ساز
که ی سال( مثال آن دوازده ٠ردنش نيست امکان جمع و جورک

امپرياليستها کشور عراق را بشکل وحشتناکی در محاصره 
اقتصادی قرار داده بودند ، اگر همان ماجرا در مورد ايران ، اتفاق 

 ؟ عراق ریزیمما چه خاکی بر سرمان ب: بيافتد ، دو باره می پرسم 
در همسايه گی کشورمان نمونه جالبی است و با همين ادعا به 

 روشن ٠ حاال اينکه آنها قصدشان چيز ديگری بود ٠آن حمله کردند 
هم است که قصدشان چه بود ولی اگر همان مصيبت را بخواهند 
بر سر مردم مان بياورند ، ما چه بايد بکنيم ؟ درست است که در 

 اين رژيم ٠ا حکومتی که پاسخکو باشن ندارن اين شرايط مردم م
غاصب حاکميت ما است و غاصب حق ما ولی مردم ايران برای 

ن فعاالن دمکرات ، فعاالن طرفدار  ایمبارزاتشان ، در اين لحظات به
آزادی ، مخصوصا طبقات پائين به اينها و همگامی آنان احتياج دارند 

 هزار نفری ۵٠٠ آن ٠ند داد  ور اين ميان قربانی تمامی اينان خواه٠
 هزار نفری که در ١٠٠ ساله عراق نابود شدند، يا ١٢که در محاصره 

 آدم های ٠اشغال عراق نابود شدند ، غالبا طبقات پائين هستند 
! پولدار ، متمول و طبقات باال ، در اين ميان ککشان نمی گزد 

سر خود بنابراين در صورت وقوع چنين حادثه ای ، چه خاکی بايد بر
بريزند؟ بنظرم فعاالن اينها ، بايد مخصوصا در خارج ازکشور و در 
داخل ـ می دانم که در داخل شرايط بسيار مشکل و حساس است 

آيا ايرانی ها ، آنهم : ـ ولی بايد همه اين مسئله را مطرح کنند
بعنوان يک ملت يا مردمان يک کشور ، حق دارند در اين رابطه 

در شرايط موجود حکومت اسالمی ، رفراندمی را تصميم بگيرند ؟ يا 
در اين زمينه که واقعا اراده مردم را بيان کند ، طلب نمايند ؟ البته 
برای ما روشن است ، که اين خواست نه اتفاق خواهد افتاد و نه 

  ٠جمهوری اسالمی ، خواهد گذاشت که رفراندمی صورت گيرد 
  ا ما هفتاد ميليون آي: ولی اين مهم است که خوب روشن گردد 
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  ....ی  ميز گرد راديوي               
  
  
  

ايرانی ، می خواهيم که در اين شرايط ، انرژی اتمی داشته باشيم 
يا نه؟ من در پاسخ به اين سئوال ، بعنوان يک فرد ايرانی ـ صرفنظر 

  : از اين که نظرمردم چه باشد ـ با صدای بلند اعالم می کنم 
داشتن اين انرژی هسته ای به نفع ما نيست و در اين شرايط برای 

  !مردم ما مصيبت زا می باشد
دوست عزيز ياسمين ميظر در اين زمينه، :  سعيد افشار     

شما هم نظرتان را کوتاه بيان کنيد تا به موضوعات بعدی 
   .بپردازيم

 ٠من به يکی و دو نکته کوتاه اشاره می کنم :  ياسمين ميظر     
 کشور ها بايد انرژی: اول اش اينکه ، در اصل درست استکه 

خودشان را تهيه کنند و به هر نوع انرژی دست پيدا کنند، ولی 
تجارب حتی کشوری چون بريتانيا که اصول امنيت و بهداشت کار ، 
بمراتب جدی تر از خيلی کشور اروپايی است ، آتش سوزی مثل 

که اصال ) نيرو گاههای اتمی در شمال شرقی انگليس ( سيسکل 
هها سال بيماری سرطان را در به وسعت چرنوبيل هم نبود، برای د

 عالوه بر اين ، زباله اتمی که از ٠آن منطقه چند برابرکرده است 
اين نيروگاهها خارج می شود ، همچنان از نظر علمی راه حل 

 حتی در نهايت ٠درستی برای دفن زايعات آن وجود ندارد 
کشورهای اروپايی از اين کشور به آن کشور و معموال به مناطق 

 همه اين ها ٠تر جهان ، بطور کلی انتقال می دهند بدبخت 
خطراتی استکه به اندازه کافی مطالعه نشده و تاريخ به اندازه 
کافی جلو نيامده است که ما بدانيم که تاثير تخريبی اين زباله های 
اتمی بر محيط زيست و مردمی که در آن منطقه زندگی می کنند ، 

دومين نکته و توصيه نهايی ام اما در اين ميان ، !  چگونه است 
بازرسان با ارزيابی از ميزان غنی سازی که جمهوری : اينستکه 

اسالمی در دستور کارشان قرار داده اند که اين ميزان ، درجه اش 
 ٠به حدی باالست که نمی تواند ، فقط برای انرژی اتمی باشد 

اين ميزان از غنی سازی يکی از راههای دست : می شود گفت 
بی به انرژی اتمی است و اين خطرناک می باشد و جای بحث يا

  ! اش هم در اين جاست 
  

ياسمين ميظر از شما متشکرم و ادامه :  سعيد افشار    
بحث خودرا با دکتر فريبرز رئيس دانا پی می گيريم ، شما 

  !اگر نکاتی داريد، ادامه بدهيد

 
 را تا اينجا يک اجازه بدهيد که من حرفهايم:  فريبرزرئيس دانا      

 ما مخاطرات ناشی از انرژی هسته ای را می ٠جمعبندی بکنم 
هم در شماره اولش و نمره  »نقد نو «  ما در ايران در مجله ٠دانيم

 توضيح  _ االن چاپ شد _دوم که ويژه آموزش کارگران است ؟ که
می دهيم که اين مخاطرات چگونه است ؟ ويا اشعه چه است 

ورانيوم به مواد ديگر تشعشع صورت می گيرد؟ تا چگونه از تبديل ا
برسد به سلسله شيميايی ديگر ، و نشان می دهيم که توليد 
کننده ها و فرا مليتی ها ، توليد انرژی هسته ای را چگونه به خورد 

ببينيد هيچ دودی از اينجا بيرون :  و می گويند ٠مردم می دهند 
شعشعات راديو اکتويته آنقدر اين ت: نمی آيد ، حقيقت اينستکه 

 خطر هم در همين ٠کشنده است ، که با چشم ديده نمی شود 
يزی با چشم ديده بشود ، چ اگر ٠است ، حقيقت هم همين است 

اينها همه را ما می ! باز مردم عادی ممکنه است از آن پرهيز کنند
 يا دفن زباله های هسته ای در قزاقستان صورت گرفته ، ٠دانيم 

ه در قرقيزستان و آنچه در آفريقای مرکزی صورت گرفته و چه آنچيزيک
چه آنچه که بعدا درکشور های ايران ، کره ، مالزی احتمال خواهند 

اينها تمام مشکالت ما می باشد و ما هم تا حدی به آنها ! داد
 اگر قرار باشد، روزی در ايران به انرژی هسته ای و بود و ٠واقفيم 

 بهرحال به زيان انرژی هسته ای رای نبودش رای داده شود ، من
اما اين حرفها ، نافی آنچه که من خدمت شما عرض !  می دهم 

ملت ها ، مليتهای گوناگون که بر روی : کردم نيست و آن اينکه 
اراده خودشان متکی هستند ، اين حق را دارند که استراتژی انرژی 

ان در صد  حق دارند همانطوريکه دولت آلم٠را خودشان تعين کنند
بااليی از انرژی خود را از انرژی هسته ای فراهم می آورد، ديگران 

اما اگر موازين صلح آميز بين المللی و !  هم همانگونه عمل کنند
محيط زيست حکم کرد ، ما نبايستی مثل اياالت متحده آمريکا و 

 آمريکا و استراليا پيمان کيوتو ٠استراليا با مردم جهان لجاج نماييم 
 ، پيمانی که در واقع روی همين مضرات انرژی هسته ای متمرکز را

است ، نفی می کنند ، لجاجت می ورزند و چشم در برابر چشم 
ما محيط زيست را ضايع : مردمان جهان می دارند و اعالم می کنند 

: ما بايد بگوييم !  می کنيم ، اما به ديگران اين حق را نمی دهيم 
 در اين نظم ٠ داوری نمی شود کرددر چنين فضای يک طرفه ،

ناعادالنه جهان ، که اسرائيل و آمريکا چنين عمل می کنند ، کار 
دولت جمهوری اسالمی نه تنها آن را از بين نمی رود بلکه دارد، آنرا 

 به اين ترتيب معتقد هستم در چهارچوب تامين ٠تکميل می کند 
 به لحاظ حفظ استقالل و تقسيم منافع ملی ، انرژی هسته ای

اقتصادی گرچه ممکنه در چهارچوب برآورد ، هزينه ارزان تر دربيايد ـ 
که با اين محاسباتی که ما کرديم در ميآيد ـ اما با توجه به 
مخاطراتش ، با توجه به زيانهای بلند مدت زيست ميحطی و با 
توجه به خطر افتادن امنيت ملی و نارضايتی مردم ايران و تحقيقا 

ن نظر مردم ، اين انرژی هسته ای در ايران بايد ناسنجيده شد
  !متوقف بشود 

 فريبرز رئيس دانا ، اکنون برويم به آقای:  سيعد افشار      
شما از ايران می   با توجه به اينکه٠هانی سازی بحث ج

از نظر شما ، جهانی سازی چه تاثير معينی بر روند _ آييد
زی ها چه پيامدی اقتصادی ايران دارد؟ خاصه خصوصی سا

بر زندگی مردم و زحمتکشان کشورمی گذارد؟ البته در اين 
 ولی بعنوان يک ٠باره صحبت های زيادی شده است 

شاخص مهم و مشخصاش ، يعنی پيشرفت نئوليبراليم و 
خصوصی سازی ها ، فقر ، بيکار سازی ، حقوق های عقب 

اين سياستهای :  می خواهم بپرسم ٠٠٠مانده و غيره 
ليبراليستی در غرب هم اعمال می شود يا خصوصی نئو

 آيا به همين شکل که در ٠سازی ها در غرب هم بوده است 
غرب است در ايران معنی پيدا می کنديا تفاوت و نشانه 
هايی دارد؟ آيا اين سياستهای که صندوق بين المللی پول 
وبانک جهانی نسخه هايی که ارائه می دهند و از دولتها 

، آنچه که در ايران پيش می رود با آنچه در غرب می خواهند
و کشورهای صنعتی پيش می رود ، پيامد هايشان يکی 
است ؟ ممنون می شوم که بگوييد اين تفاوت ها و 
تشابهات در کجاها هستند و همينطور نگاه خود به 

  ! پرسشهای چندگانه ام را بفرماييد

 
 صنعتی غرب اتفاق آنچه که در کشورهای:  فريبرز رئيس دانا      

 از قبل از انقالب صنعتی ٠افتاده است ، يک پديده تاريخی است 
شروع شده و در عصر سرمايه داری سوداگر ، دوره حساب کشی 
و برويم عقب تر و تاريخ را بررسی کنيم ، بعد می آيد به شکل 
گيری بورژوازی و محکم کردن آنها ، بعد مواضع سياسی و مواضع 

حله انحصاری و سرمايه داری جهانی پا نهاده که نظامی ، بعد مر
  آنچه که االن ٠االن عاليترين مرحله امپرياليستی را تجربه می کند 

نوسان دارد ، يعنی بعضی از مالکتهای دولتی را به بخش خصوصی 
می وهند ، يا اينجا و آنجا دولتها وارد عمل می شوند، اين همه به 

 نمونه اش انگلستان که حزب ٠دآراء احزاب متفاوت صورت می گير
کارگر يا آلمان مثال سوسيال دمکرات ها قدرت بيشتری پيدا بکند يا 

 همين حد جابجايی ، يک مقدار نوسان هم روی اين ٠کمتر بشوند 
 ٠مالکيت ، دارايی هی از راه توليد بخش خصوصی تاثيرمی گذارد 

ر های   اما آنچه که در کشو٠اين يک روند تاريخی در غرب است 
کم توسعه االن دارد اتفاق می افتد ، خالف همان روند تاريخی 

 واقعيت اين استکه در اياالت متحده آمريکا کارشناسان و ٠است 
نظريه پردازان وابسته اعالم می کنند و در ايران هم ، مطمئين 
باشيدکه کارشناسان وابسته به نظام هم ، همان ها را دارند اعالم 

ما : می گويند !  توسعه اختراع آمريکاست : که می کنند و آن اين
برای شما ، خريد توسعه را به ارمغان آورديم و آنرا بر می گردانند به 

: می گويند !  که آمريکا پيشتر آورده بود» اصل چهار ترومن « 
  خودمان اين حرف را زديم ، االن خودمان فهميديم که اشتباه کرديم 
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  ....ی  ميز گرد راديوي        
  
  
بزاری به نام دولت برای پيش گرفتن  پديده ای به نام توسعه و ا   ٠

 علم توسعه اقتصادی اصال وجود ٠فرايندهای توسعه وجود ندارد
 يک اقتصاد داريم ، عرضه ٠ امپرياليسم توهم است ٠خارجی ندارد 

و تقاضا که با مکانيزم بازار عمل می کند و بهترين اقتصاد دانش ، 
د و آن اقتصاد اقتصاد دان مرده هستند ، چون که نبايد دخالت کنن

کار خودش را انجام می دهند و اين حظرات کارشناس ، دارند اينرا 
  !به ارمغان می آورند ، اينها بحث بر انگيز و ترديد آميزتر است 

 در ايران ، اين خصوصی سازيهای افراطی که االن مطرح می      
کنند ، يعنی حذف مالکيتهای دولتی ، از دولتهايی که می بايد در 

يند تکاملی شان دمکراتيزه بشوند، نبايد رفع مسئوليت از فرا
خودشان بکنند ، بلکه بايد خودشان کنار بروند و جای خودشان را به 

 ما با اين ٠دولتهای دمکراتيک بدهند يا به اراده مردم واگذار کنند 
 بدين ترتيب نه ٠کارها ، داريم امور جاری را بطرف قهقرا می بريم 

 را بر آن نمی گردانيم ، بلکه دولت را زورگوتر می تنها اراده دولت
کنيم و آن استدالل غلط مبنی براينکه اگر مالکيت ها را اگر از دولت 

 من نمی دانم اين استدالل از ٠را بگيريد، ديگر دولت زورگو نيست 
کجا آمده است ؟ آنچه که دارد در ايران اتفاق می افتد، اين استکه 

 دولت می گيريم و می دهيم به اطاق مالکيت نفت را که از: 
بازرگانی ، آن فرايندهای خصوصی سازی ، دنباله آن فرايندهای 
خصوصی سازی که بورژوازی می آيد ودر دنبال می رود و ابتکارهای 

 جهان سوم و  !    گوناگون را ايجاد می کند، چيزی درکار نيست 
ه قرار دارد و يک بويژه ايران در چنبره روابط مرکز ـ پيرامونی وابست

چنين حرکتهايی در واقع به عوض اينکه مسئوليتهای را در زمينه 
های تامين اجتماعی ، عدالت اجتماعی ، حمايت از آزاديهای فردی 
و دمکراتيک پيش بگيرد ، مسئوليهای را در جهت توسعه دمکراتيک 
، دفاع نوين از توسعه ، برنامه ريزی های دمکراتيک پيش بگيرد ، ما 

اريم اين دولت را حذف می کنيم و بعد هم استدالل کسانی که د
اين دولت را حذف می کنند و می خواهند مالکيت ها را بگيرند و به 

چنين شرايطی دولتها : دست بخش خصوصی بدهند ، اين استکه 
 ٠بيشتر دمکراتيزه می شوند و از زورگويی دست بر می دارند 

انی که اين استدالل را می همه کس: خيلی ساده برايتان بگويم 
کنند ، يک بار در تمام تاريخچه زندگی شان و در آثارشان و در 
حرکتهای اجتماعی شان ، در حضور شان و در منابع تغذيه شان ، 
در آمد هايشان ، يکبار يک خط از آنها نمی بينی که يکبار از يک 

  ! زندانی سياسی و از آزادی انديشه و بيان دفاع کرده باشند
من از ايران می آيم ، در آن :  در وطن ما ايران ـ چون فرموديد     

اين روش ها شناخته : عرض کنم _ رابطه هم بيشتر صحبت کنم 
 مثل تبليغ دمکراسی پای صندوق رای ٠شده و رياکارانه است 

است که بله سالی يکبار انتخابات داريم ، آره اينها رياکارانه است و 
دولت زورگو و فلدر بشود و : ما داريم اينستکه  آنچه .واقعيت ندارد

همه چيز را در اختيار خودشان بگيرند و برای تامين منافع طبفات 
در عوض آنچه ! وابسته به خودشان و اقشار ستمگر عمل کنند 

 بدين معنی که ٠دمکراتيزه شدن دولت است : االن ما احتياج داريم 
 به سمت جامعه دولت ، هرچه بيشتر به سمت جامعه مدنی و

سياسی ، منطبق باشد و با جامعه مدنی حرکت بکند، در اين ميان 
مالکيت ها اگر عبارتند از مالکيتهای اجتماعی و مردمی ، دولب 
دمکراتيک به نمايندگی از طرف جامعه ، مالکيت را بعهده داشته 

االن اطاق :  بايد بگويم ٠باشند بمانند مالکيت چاههای نفت 
رفداران خصوصی سازی افراطی از اصالح طلبان و بازرگانی و ط

محافظه کاران ، هر دوشان ، برسر يک چيز توافق دارند و آن 
اين مالکيت را بگيرند و بدهند به دست بخش خصوصی : اينستکه 

در اين ميان ، اصالح طلبان و ليبرالها می ! تا جيب شان پرترشود
نجام می دهيم که اين کار را داريم در خدمت دمکراسی ا: گويند 

و ! امتحان خودشان را برای تحقق دمکراسی تا حال پس داده اند
ما اين کاررا داريم : هم می گويند ) محافظه کاران ( اين طرفی ها 

  !در خدمت مثال موازين ايدئولوژيک اسالمی ، انجام می دهيم 
  

خصوصی سازی های افراطی شما از :  سعيد افشار     
پس شما با حدی از :  گفت می شود ، دصحبت کردي

  خصوصی سازی موافقيد؟ 

 
آن موافقم  حدی از خصوصی سازی که من با:  فريبرز رئيس دانا     

قرار نيست که مالکيت ها را به : و صحبتش را می کنم اين استکه 
 ما اداره امور واحد ها ی اقتصادی را ٠بخش خصوصی منتقل کنيم 

ترده هم باشد ، به دست در موارد معينی که می تواند خيلی گس
ابتکارهای خصوصی و به جوانان مان بويژه به تعاونيهای کارگری ، 

  شما بنياد ٠فارغ التحصيالن دانشگاهها و غيره می دهيم 
 درصد از ٣۶ تا ٣۵ سرمايه اين نهاد ٠مستضعفان و جانبازان را داريد 

توليد ناخالص داخلی که بحساب نمی آيد ، توسط اين نهادها و 
خوب بهتر نيست که اختيار ! قتصاد زير زمينی شکل می گيرد ا

عمل و بهره برداری اينها را بدهيم بدست جوانان کارگران بيکار ؟ نه 
آسمان به زمين می آيد و نه زمين به آسمان می رود، چه کار 
داريمکه می خواهيم ، مالکيت چاهيای نفت را بدهيم به دست 

  !؟٠٠٠ موتلفه و غيره اطاق بازرگانی يا به دست جمعيت
 افراطی در اين است  سازی تز ما در برابر طرفداران خصوصی         
 مالکيت را منتقل کردن و فروختن اين مالکيت ها به سرمايه های :

خارجی ، که در واقع همه بر سر آن توافق دارند، ولی چوب آخرش 
زد و قانون اساسی را » مجمع تشخيص مصلحت نظام « را هم 

تفسير کرد بعنی به ميل خودش تغير داد ، اين چه معنی يکطرفه 
دارد ؟ مثلث کردن نمايندگان فراميليتی ها يا سرمايه داری سوداگر 
، بر دارايی های عمومی و اين از آن چهره ، غير دمکراتيک حاکميت 

 تمام بحث من اين است ـ خانم زهرا آراز ، ٠چيزی نمی کاهد 
 دراين کتاب رابطه بين مالکيت و کتابی به زبان انگليسی دارد ـ

دولت و دمکراسی را بررسی کرده و به کشورهای مختلف نظر 
داشته و نگاه کرده که فيالمثل در هند ،چنين منافعی وجود ندارد ، 

 در سرزمين خود ٠دمکراسی را فقط بوژوازی می آورد : که اينکه 
 ٠دشما ، چنين نيست ، تا االن بوژوازی دشمنی با دمکراسی کر

چه کسانی مطبوعات را بستند و چه کسانی : نشان داده است 
را » اصالحات « همين دستآوردهای خرده پای دوره به اصطالح 

 است ، همان کسانی که االن می خواهند ممتوقفش کردند؟ معلو
 بنابراين ٠هم مالکيت و هم قدرت و ثروت خودشان را اضافه کنند

رای نجات از دمکراسی يا از اين نظريات ساده انگارانه که ما ب
دمکراسی ، برای نجات جامعه از دست دولتهای متمرکز و زورگو ، 

 چون ٠می خواهيم اين مالکيت را منتقل کنيم ، اين چنين نيست 
سرانجام وقتی که مالکيت ها به سوداگران و به سرمايه داران 

 همه آنها باالخره دولت خودشان را می ٠وابسته منتقل می گردد
اهند که منتقدين را بتوانند ، مهر بی دينی و الئيک و جاسوس و خو

آنها می خواهند با آرامش کارش را بکنند ، ! انگهای از اين نوع بزنند 
برای آنها توسعه اقتصادی ، آرامش معنی می دهد ، آنهم آرامش 
گورستانی ، در اين زمينه ما نمونه فراوانی از گفتگو هايشان را 

ضامن دمکراسی حق اعتصاب : يکه من فکر می کنم  در حال٠داريم 
:  درجه با آن بينشی که بگويد ١٨٠، تشکل های کارگری که 

بدهيد به دست بخش خصوصی متفاوت است ، مگر نه ، خود من و 
دسته کم دوستان ما که اينطوری می انديشند ، با گسترش 
 ٠ ابتکارات خصوصی و با اجتماعی کردن مالکيت ها مخالف نيستيم

ما به دولتی مقتدر نيازمنديم که اقتدارش فقط و فقط از اقتدار مردم 
و بويژه بر گزيدگان اهل خرد و انديشه و آزاديخواه مردم برگرفته 

 اين می شود اقتدار در غير اين صورت می شود زور و ٠شده باشد 
عبارت از زورگويی که با بورژوازی و :  اول اينکه .اين زور دو جلوه دارد

اين : مايه داری بوروکراتيک همراهی می کند و ديگر اينکه سر
سرمايه داری را منتقل می کنند به دست سوداگران و کمپرادور ها 
و سر انجام خودشان هم می شوند ، حافظ منافع آنها و داروغه 

    !!معرکه 
                                 

  )  ادامه دارد  (                                 
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سازمانهای غيردولتی زنان بيانيه 
برخوردهای اخير قضايی با درباره 

  فعاالن سازمانهای غيردولتی
   

  
  ٢٠٠۴ نوامبر ١٩ – ١٣٨٣ آبان ٢٩جمعه 

  سايت زنان ايران
اخير قضايی و مطبوعاتی با نهادهای به دنبال برخوردهای 

مدني، از جمله سازمانهای غيردولتی زنان، به منظور تنوير 
افکار عمومی و روشن شدن اذهان مسئوالن، نکات زير 

  : يادآوری می شود
سازمان های غير دولتی به عنوان روشی نو برای . 1

مشارآت بخشی از مردم، در تعيين سرنوشت خويش و اثر 
، بر آنچه در جوامع می گذرد در دنيای امروز گذاری فعال
اين سازمانها دارای نقش واسط . ژه ای يافته اند اهميت وي

ميان دولت و مردم بوده، مسائل و آاستی های توده مردم 
  .را به مسئولين می رسانند

اگر دموآراسی را مشارآت همه مردم در تعيين سرنوشت 
ی و حرفه ای خويش بدانيم، تشكل های مردمی، اجتماع

آه برحسب نيازهای فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 
در آشورها شكل گرفته اند، همدلی را آه به ... اقتصادی و 

. مفهوم شناخت واقعيت هاست بيشتر و راحتتر می نمايند
اين سازمانها در تمام دنيا در نقش های گوناگون تعديل 

رنگ آننده، فشارآورنده، منتقد و گاها پشتيبان حضوری پر
  .دارند

سازمانهای غير دولتی زنان نيز در عرصه های مختلف 
آموزشي، فرهنگي، مطالعاتي، حقوقي، بهداشتي، 
.. روانشناسي، زيست محيطي، امور خيريه، امداد رسانی و

جهت ارتقا وضعيت زنان و توانمندسازی آنان تاسيس شده 
اند تا از اين طريق از بار تصدی گری دولت آاسته و 

 زنان را در امور مربوط به خويش افزايش دهند و در مشارآت
انعكاس مطالبات مردم و جامعه زنان به دولت نقش مهمی 

  .ايفا نمايند
جهانی شدن، وجود فناوری های ارتباطی و اطالعاتي، . 2

گسترش مناسبات ملی و بين المللی و نقش تعيين آننده 
دل سازمان های غير دولتی در همه آشورها، ضرورت تبا

تجربيات ملی را در عرصه های دولتی وغير دولتی در جهت 
. خدمت به منافع ملی و مردم جامعه ضروری می سازد

ارتباط شفاف و نظام مند، زمينه حضور فعال و تاثير گذار 
ايران، خصوصا زنان را در مجامع بين المللی فراهم خواهد 

های مضافا بر اينكه هيچ قانونی شهروندان و سازمان . آورد
غير دولتی را از تبادل آرا و انتقال تجربيات و حتی شرآت در 

چه بسا که حضور پررنگ . مجامع بين المللی منع نمی آند
زنان ايرانی در کنار ساير زنان جهان موجب نگاه واقع بينانه 

  .تر نسبت به وضعيت زنان ايرانی خواهد گرديد
و نظارت همانگونه آه در دستور العمل نحوه ثبت، فعاليت 

سازمانهای غيردولتی مصوب هزار و سيصد و هشتاد و دو 
هيئت وزيران آمده است، تامين بودجه از طريق اجرای 
طرحهای مشترك با نهادهای بين المللی مورد تاآيد قرار 

سازمان های غير . گرفته و به رسميت شناخته شده است
دولتی زنان نيز از اين موضوع مستثنا نبوده ، تعامل با 

ول راهبردی خويش قرار داده نهادهای بين المللی را در اص
متاسفانه، با وجود نکات شفاف مذکور در فوق، طبق . اند

گفته سخنگوی قوه قضائيه شاهد برخورد با سازمانهای 

غيردولتی به اتهام امنيتی و اخالقی و روند رو به رشد 
 در حالی که هر ارتباطی. حذف، تهديد و تکفير آنان هستيم

! نه به معنای جاسوسی و اقدام بر عليه امنيت ملی است
بلكه نهادهای مدنی خود بيش از سازمانهای قضايی 
دغدغه حفظ امنيت ملی را داشته و مرزهای آن را رعايت 

  .می نمايند
توهم توطئه گری سازمانهای غيردولتي، که ناشی از عدم 
 شناخت صحيح از کارکرد اين سازمانهاست، نه تنها به
توسعه کشور لطمه وارد می کند و منافع ملی را به خطر 
می اندازد، بلکه نگاه نامطلوب جامعه بين المللی به ايران را 

  .موجب می شود
دستگيری تعدادی از فعاالن سازمانهای غيردولتی در . 3

، بدون ) خصوصا زنان فعال در اين عرصه (روزهای اخير 
عمومی در کشور  به نگرانی افکار  ،توضيح دليل دستگيری

انجاميده و فعاالنی را که با دلسوزی به آاهش مشكالت 
دولت و مردم آمك می نمودند را در بهت و حيرت فرو برده 

عدم پاسخگويی مسئوالن قضايی نيز به اين موضوع . است
محروميت متهمان از وکيل قانونی و . دامن زده است

 مشخص نبودن محل و چگونگی نگهداری آنان که مغاير
اصول قانون اساسي، قانون آئين دادرسی کيفری و ماده 
واحده حقوق شهروندی است، موجب دلسردی و نااميدی و 
نگرانی فعاالن جامعه مدنی را از پاسخگويی مسئوالن 

ما فعاالن . نسبت به مطالبات برحق زنان فراهم آورده است
جامعه مدنی و سازمانهای غيردولتی اعتراض خود را از روند 

گيری ها اعالم می داريم و خواستار آزادی اين افراد، دست
تامين امنيت جانی و همچنين به رسميت شناختن کليه 
, حقوق قانونی افراد دستگير شده، سازمانهای عيردولتی 

روزنامه نگاران و فعاالن جامعه مدنی از جمله محبوبه 
  .ته قاضی و اميد معماريان هستيمعباسقلی زاده، فرش

مسئوالن  و  انتظار پاسخ قانع آننده مقاماتبی صبرانه
  .کشور را داريم 

  
  : امضا کنندگان

  
  کانون زنان نو انديش ايران

  انجمن روزنامه نگاران جوان 
    ها NGOمرکز کارورزی 

  حامي
  کانون زنان ايران 

  حمايت از آودآان و نوجوانان توانياب 
  محققين مستقل زنان

  ط زيست جمعيت زنان مبارزه با آلودگی محي
  انجمن مسلمانان طرفدار حقوق زن 

  گروه زنان هماوا 
  مجله زنان

  ) آنا(انجمن نوانديشان ايران 
  کانون هستيا انديش 
  مرکز فرهنگی زنان
  زنان هشت مارس 
  کانون زنان زمان

  کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر 
  )قزوين(کانون فرشته های کوچک 

  )قزوين(کانون زنان فردا 
  )قزوين(ن فرهنگ و توسعه پايدار کانو

  )قزوين(کانون شرق 
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  * ديدگاه *                          
  
  ي جمهوري با سوسياليسم نگاهي به رابطه   
  

    =  و آخروم سقسمت  =                      
  
  ر   فرامرز دادو                         

  
بر اساس اين ديدگاه در ارتباط با ايران، آه اپوزيسيون 

است، روشن است آه بدون خواه آن بسيار پراآنده  آزادي
هاي  ايجاد پشتيباني معنوي و عملي در ميان اآثريت توده

 فراگير تشکلگيري يك  مردم، اميد زيادي براي شكل
آن چه آه .  نظام، وجود نداردسرنگونیدمكراتيك جهت 

آند، اين است آه بر   فرق مي1357اآنون با مقطع انقالب 
از سطح بيشتري از ي تاريخي و ارتقاء آگاهي  مبناي تجربه

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

طلبانه مانند آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي،  حق
بايد از حاال مشخص  نيز ، مي) جمهوری  (  حكومت شكل
چپ طور آه در خطوط قبل اشاره شد، جنبش  همان. شود
هاي سياسي و حقوق مدني و در  خواه آه به آزادي آزادي

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

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

واهد توانست آه به جامعه خدمت آرده در جهت خ
حال اگر . تر نمودن مناسبات اجتماعي قدم بردارد انساني

هاي جنبش سوسياليستي، در قبل و يا  شعارها و برنامه
بعد از تحوالت انقالبي مورد پشتيباني وسيع مردم قرار 
نگرفت و عالوه بر آن در معرض تهاجم تبليغاتي، سياسي، 

نظامي از طرف سرمايه و /رآوب امنيتيمالي و حتي س
نهادهاي آن قرار گرفت، چه نوع حقوق مدني و چه نوع 

ي حيات  ساختار سياسي، آيا به امكان حفظ و ادامه
اين نوع . هاي سياسي آن آمك خواهد نمود تشكل
بايست در  هاي استراتژيك، مي ها و تحليل بيني پيش

فته باشد محاسبات سياسِي مبارزان راه سوسياليسم نه
داري و ترسيم  وگرنه طرح شعارهاي راديكال ضد سرمايه

هاي آمونيستي بدون اين آه به مشخصات اصلي  آرمان
اي از امكان ايجاد ساختار سياسي و مضمون  گرايانه واقع

اقتصادي در دوران گذار پرداخته شود، جنبش چپ /اجتماعي
  .را در حاشيه نگه خواهد داشت

خواه، چپ و   مقابل جنبش آزادييكي از مسايل حياتي در
هاي  توان اعتماد توده دمكراتيك، اين است آه آيا چگونه مي

مردم را آه مخالف رژيم حاضر باشند به فعاليت هاي وسيع 
سياسي براي ايجاد دگرگوني راديكال در نظام در جهت 

يرا، در اخ. آزادي دمكراسي و عدالت اجتماعي جلب نمود
آارتر حكومت   اقتدارگرا و محافظهنايران، در حالي آه جريا

با تمرآز قدرت واقعي در دست خود در جهت زدودن آثار 
دارد و  رقيق اصالحاتي در چند سال گذشته قدم برمي

را واردات اصولي ” انقالب“هاي آن خطر اصلي براي  ايدئولوگ
دانسته تحميل ” حقوق بشر“و ” دمكراسي“به مانند 

ه را بخشي از هدف به جامع” هاي دمكراتيك ارزش“

” نظم نوين جهاني“از طرف غرب در جهت ايجاد ” استراتژيك“
 6المللي،  احمد توآل، اطالعات بين(› 18‹آنند معرفي مي

هاي حكومتي مثل  و در جايي آه شخصيت) سپتامبر
اتحاد در داخل آشور را مهمترين “هاشمي رفسنجاني لزوم 

دانند  مي” مناناصل و بهترين تدبير براي مقابله با دش
، و باز با توجه به اين آه ) سپتامبر16للي، الم اطالعات بين(

طلبان حكومتي اعتقاد راسخ براي  در ميان اصالح
هاي حكومتي وجود  در بين جناح” پيوندِي استراتژيك هم“

ي مشارآت و  داشته و از جمله مسئولين اصلي جبهه
 به ها را سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ميدان فعاليت

دانند، در آن صورت  موازين قانون اساسي حاآم محدود مي
 مردم ايران، تشكيل  و ضد استبدادیخواه براي جنبش آزادي

، جمهوريت :  گسترده حول محور  دمکراتيکيك اپوزيسيون
در اين رابطه . داردپلوراليته و الئيسيته اهميت حياتی 

 سئوال اساسي در مقابل جنبش سوسياليستي ايران اين
 فراگير دمكراتيك حول اتحاداست آه در صورت تشكيل يك 

خواهي مثل جمهوريت، الئيتيسه،  محور اصول آزادي
، گر چه موضع مشخصي عليه م دمكراسي و فدراليز

    ؟ .شود، آيا چه بايد آرد داري گرفته نمي سرمايه
در اين جا نظر بر اين است آه جنبش سوسياليستي ايران 

خواهانه، برابري طلب و  اهداف آزاديبراي مبارزه در جهت 
هاي  انساني، نه فقط به همكاري و اتحاد عمل با بخش

در ) داري ولي نه لزوما ضد سرمايه(خواه و دمكراتيك  آزادي
هاي  ميان اپوزيسيون نياز دارد بلكه براي پيشبرد برنامه

داري در فرداي انقالب، نيز،  جويانه و ضد سرمايه  عدالت
بناي وجود يك ساختار دمكراتيك و انتخابي، بايست بر م مي

هاي سياسي و  يعني جمهوريت آه در چارچوب آن آزادي
حقوق مدني، براي دگرانديشان نهادينه شده باشد، حرآت 

در واقع در صورت وجود فضاي آزاد سياسي و حقوق . آند
ي دمكراتيك  دمكراتيك و در چارچوب قوانين تنظيم گشته

گيري سوسياليستي  يسم و سمتي رايكال است آه درجه
هاي مردم در  در آن به سطح شرآت آگاهانه و خالق توده

آند و بر اساس وجود يك شكل  انقالب بستگي پيدا مي
هاي مبارزاتي  باشد آه افق عادالنه از ساختار حكومتي مي

تر در  هر چه بيشتر آشكارتر و اهداف سوسياليستي عرياني
  .گيرد ديدرس جنبش قرار مي

 و به   توسعهدر حاليرا، در ايران مانند بسياري ار جوامع  اخ
هاي غير دمكراتيك  ويژه آشورهايي آه از زير يوغ رژيم

اند و يا  داري و يا شبه سوسياليستي بيرون آمده سرمايه
هاي سياسي در افق ديد  اين آه تحوالت دمكراتيك و آزادي

له هاي مردمي قرار گرفته، مسئ ها و جنبش اآثريت توده
اجتماعي به مبحث بسيار حياتي تبديل /بديل سياسي

" (هاي ايدئولوژيك  به ويژه در جوامعي آه رژيم. شده است
هاي سياسي  اعتقادات و برنامه)  و يا مذهبي"کمونيستی

اند  خود را به تمامي شئون زندگي مردم، آمرانه تحميل آرده
ي  هاي يك جانبه و به خاطر وقوع تحوالت دمكراتيك واآنش

بسياري از طرف افراد و جريانات مختلف در جهت پذيرش 
ي ديگر  ي پايه مناسبات بازار آزاد و خصوصي سازي، به مثابه

، در آنار ليبراليسم سياسي، با آغوش باز تمايل " پيشرفت"
ي مانيفست  ي آن در ايران نوشته نمونه. دهند نشان مي
ن حال و در عي ( خواهي از طرف يكي از قربانيان جمهوري

باشد آه پيشرفت در  اين رژيم، اآبر گنجي مي)یاران سابق 
هاي سياسي و دمكراسي را مشروط به آزادي  جهت آزادي

عمل براي سرمايه و در واقع استقرار نئوليبراليسم اقتصادي 
هاي مختلف جنبش مردمي، يقينا  اما در ميان طيف. بيند مي

 دارد آه  وجودیاجتماعي آامال متفاوت/هاي فلسفي نگرش
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هاي سياسي  داقل مخرج مشتركحنبايد از توجه به وجود 
در ميان . آه در عين حال بسيار اساسي هستند، بكاهد

خواهاني آه به الئيتيسه و دمكراسي  طيف جمهوري
هاي  سياسي معتقدند از آارآرد ساختار جمهوري نيز درك

رسد براي  اي آه به نظر مي مسئله. متفاوت وجود دارد
خواهان سوسياليست ناروشن است،   جمهوريبخشي از

( تشکيل یک مجلس نماینده گان سراسری مردم ي  پديده
 و نقش آن در فرداي انقالب ) مبتنی بر حق رای همگانی 

 اول اين نوشته اشاره  طور آه در بخش همان. باشد مي
گذاران سوسياليسم و از جمله مارآس،  گرديد، از نظر بنيان

د انقالب پرولتري نيز هنوز به وجود حتي در دوران مابع
 National  Representitive)مجلس نمايندگان سراسري 

Assembly)منتهي فرق ما بين اين ارگان با .  نياز است
داري اين است آه به خاطر  هاي موجود در سرمايه پارلمان

وجود مناسبات استثماري و ناعادالنه و تمرآز قدرت و ثروت 
داري،  ادي و حكومتي سرمايهدر دست نخبگان اقتص

ي انتخابات و آارآرد پارلمان، همواره در معرض آنترل  پروسه
و تحميل قدرت از طرف قدرتمندان اقتصادي وسياسي قرار 

ي  هاي هر جامعه درجه گي البته با توجه به ويژه. گيرد مي
آنترل و اعمال قدرت از طرف نخبگان جامعه متفاوت است و 

آشورهاي اروپايي و برخي از جوامع ديگر براي مثال در اآثر 
ها بهتر از  در آمريكاي التين و آسيا انتخابات و ترآيب پارلمان

جوامع ديگر به ويژه آمريكا است آه در واقع در آن آنگره و 
داري  مجلس سنا، عمدتا از طرف دو حزب بزرگ سرمايه

با اين .  اشغال شده استخواه و دمكرات يعني جمهوري
خواه سوسياليستي آه پيشرفت  گاه جنبش آزاديوجود از ن

بيند و به  ميآزاد و آگاه فرد و جامعه را درهم تنيده 
حقوق برابر براي (هاي سياسي و حقوق مدني  آزادي

هاي  ي انتخابات و ارگان معتقد است، پروسه) شهروندان
ها و  سري و محلي و انجمن سرامجالسانتخابي مثال 

بايست در چارچوب   نيز ميدنی و دیگر نهادهای مشوراها
اي عمل  برنامه/وجود يك فضاي آزاد و پرجنب و جوش فكري

 و در اخذ تصميم گيریها و اجرا و نظارت بر آنها  نقش آنند
ياسي و  در واقع بر مبناي وجود دمكراسي س.ایفا نمایند 

ها و تهاجمات  رغم مقاومتانتخابات آزاد است آه علي
اي جهاني، ارتجاع داخلي و ه ضدمردمي از طرف سرمايه

هاي مردم و به ويژه آارگران،  ها، توده  آن نهادهاي وابسته به
ها، در صورت تشكيل  هاي آن آشان و سازمان زحمت
هاي صنفي، اجتماعي و سياسي خود و شرآت  تجمع

خواهند توانست آه در حين هاي انتخاباتي  خالق در ارگان
طلب و  ريهاي براب  براي پيشبرد برنامههمبارز
چنين از  ي اقتصادي، به طور مستقيم و هم جويانه عدالت

هاي محلي را به  شان، خود حكومتي طريق نمانيدگان واقعي
به تدريج با هاي دمكراتيك سراسري بر پا نموده  موازات ارگان

ي مدني و   مختلف جامعهوحتوانمندتر شدن در سط
قضايي  يي وگذار، اجرا هاي قانون سياسي از اختيارات ارگان

  يعني حكومترادیکالآاسته در جهت استقرار دمكراسي 
ي  براي نمونه، پديده.  مردم بر مردم قدم بردارندواقعی

شوراهاي شهر و روستا آه در تاريخ ايران از اوان مشروطيت 
به بعد، حداقل به عنوان يك الگوي دمكراتيك براي 

ند از توا هاي سياسي جامعه، مطرح بوده است؛ مي سازمان
جمله نهادهاي انتخابي باشد آه در صورت وجود ارتقاء 

هاي مردم، به  آگاهي، شناخت و مشارآت مستقيم توده
هاي حكومت مرآزي را به خود  هايي از اتوريته تدريج بخش

. ها موثر واقع شود انتقال داده، در جهت توانمند نمودن توده
ننده در هاي هدايت آ ها و آميته ، انجمنمجالسهاي  نمونه

ي آن در منطقه چياپس  آشورهاي ديگر و از جمله نوع ويژه
باشد آه ظرفيِت  قبيل نهادهاي دمكراتيك مي این از) مكزيك(

ايجاد دمكراسي واقعي داشته و  در نتيجه با انتخاب آگاه و 
آزاد خود مردم به عنوان سكوهاي عملي در جهت  

  .سوسياليسم استفاده خواهند شد
مبتنی بر انتخاب رار يك نظام جمهوري الييك  استقاعتقاد به

هاي سياسي و حقوق  و برقراري آزاديآزادانه مردم 
از طرف جنبش سوسياليستي در ايران ، شهروندي/مدني
هاي  تواند يك حرآت حياتي در جهت شروع همكاري مي

خواهان دمكرات در چارچوب يك  سياسي با ساير جمهوري
حوالت انقالبي دمكراتيك، خواه براي ايجاد ت  جمهوريتشکل

يعني سرنگوني نظام جمهوري اسالمي و بنياد شرايط 
ها در جهت  عيني و ذهني براي حرآت آگاه توده

  .سوسياليسم باشد
  پايان                                                 

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

 از آوردن زيرنويسهای اين مقاله ،  بدليل محدوديت جا:بوجه 
خودداری   ،ندا مدتا منابعی به زبان انگليسی بودهکه ع

   فرامرز   زودی هر سه بخش مقاله بشما ميتوانيد  .نموديم 
در )  زيرنويس آن 18به همراه ( در يک فايل   راور  داد

  .مالحظه نمائيد بخش مقاالت و ديدگاههای سايت سازمان 
 
 

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   
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 بيانيه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
  

 به مناسبت پيام تبريک دبيرکل
  حزب دمکرات کردستان ايران

   در ارتباط با انتخاب مجدد جرج بوش   
  
يرکل دب  مصطفی هجریآقای  از سویپيام تبريکیيرًا اخ  

ارسال  بوش جرج خطاب بهحزب دمکرات کردستان ايران 
به رياست جمهوری پيام، انتخاب مجدد وی در اين . شده است
 موجب خوشحالی مردم ايران بطور کلی و مردم آمريکا

کردستان بطور اخص  قلمداد، و ابراز اميدواری شده است که 
وی در دور دوم رياست جمهوری اش، ياری دهنده جدی 
مردم جان به لب رسيده ايران در سرنگونی حکومت 

ی جمهوری اسالمی و تروريست و ضد آزادی و دموکراس
  .برقرار کردن حکومتی دموکراتيک به جای آن باشد

اين دعوت، بسيار فراتر از يک پيام تبريک تشريفاتی و 
دعوت از جورج بوش برای مداخله در تغيير . ديپلماتيک است

حکومت ايران و برقراری حکومت جايگزين و برقراری 
ص با دموکراسی، موضوع بسيار با اهميتی است، که بخصو

توجه به صف بندی های سياسی که در حمايت يا مخالفت با 
مداخله آمريکا در تغيير رژيم در ايران به وجود آمده است، 

آيا دولت جورج بوش . نمی توان به سادگی از کناراش گذشت
ناجی ملت های جان به لب رسيده از حکومت های 
ديکتاتوری و تروريست؛ و ياری دهنده به برقراری حکومت 

  های دموکراتيک است؟
 که امپر ياليسم آمريکا در استين حقيقتی غيرقابل ترديد ا

که ،  به ويژه پس از جنگ جهانی دوموطول موجوديت خود  
 بزرگترين شد،به قدرت اصلی در اردوی امپرياليستی مبدل 

های  يکتاتوریديبانی از  پشتنيروی ضديت با دمکراسی و  
، سازمان ده کودتاهای  در چهار گوشه جهاندرشتريز و 

 کننده برپاملی و مردمی و  ی مستقل، هاومتمتعدد عليه حک
های  های بيشمار منطقه ای برای سرکوب جنبش جنگ
خواه بوده  يک و برابریدمکراتبخش، آزاديخواهانه،  یئرها
ياست جمهوی آمريکا ررج بوش به ويا انتخاب جآ .است

 و آن را به يک يير دادهتغماهيت امپرياليسم آمريکا را  
نيروی طرفدار دمکراسی در سطح جهان مبدل کرده است؟ 

با ! يدادهای چهار سال گذشته عکس اين را نشان ميدهندرو
ياست جمهوری آمريکا در سال رگزينش جرج بوش به 

 حين جنامرتجع تردمکرات ترين و  ، خشن ترين، ضد2000
ود محد.  حاکمه آمريکا قدرت سياسی را در دست گرفتطبقه

 خروج از ؛يکاآمر آزاديهای سياسی و مدنی  در داخل ساختن
 ( عدم امضای قرارداد کيوتو؛ای های هسته پيمان منع سالح
داد منع استفاده از ر عدم امضای قرا؛)يستزدفاع از محيط 

 مخالفت ستارگان؛ پيگيری پروژه جنگ ؛های شيميائی سالح
 ؛ عليه بشريتبا دادگاه بين المللی محاکمه متهمان به جنايت

 حمايت فعال برای ساقط کردن ؛ی در هائيتینظامدخالت 

 عليه افغانستان و جنگ و باالخره  ؛حکومت چاوز در ونزوئال
ی استراتژيک خاورميانه به بهانه نفتعراق برای کنترل منابع 

دولت سياست های نامه تراز بخشی از ،يه تروريسمعلمبارزه 
 ؛استجمهوری اش در چهارساله اول رياست بوش پسر 

آگاه و جريانات ی سابقه مردم بهائی که مخالفت   سياست
ميليونی صدها تظاهرات  که ( را دموکرات و آزادی خواه دنيا

،  عليه تهاجم به عراق در سراسر جهان2003يه فور 15
 جرج مجدد گزينش  با. برانگيخته است) مظهری از آن بود

ر چه بيشتر بوش به رياست جمهوری، موضع اين جناح ه
 گروه حاکم کنونی بردولت که ترديدی نيست  وتقويت شده 

 در داخل راهای ضددمکراتيک و ضداجتماعی  آمريکا سياست
های ارتجاعی و   جهانگسترانه در خارج  را با  و سياست

 و اين انتخاب ی بيش از گذشته پی خواهد گرفتقدرتشدت و 
و مردم برای مردم جهان " جای خوشحالی" مجدد، هيچ 

  .ايران باقی نمی گذارد
 ای که در آن قرار داريم خود به منطقهنگاهی کوتاه به 

 اميردفاع از . سياست آمريکاستنشان دهنده بهترين شکل 
های قرون استبدادخليج فارس که در آن ها  های نشين

 در  وبگرهای سرک يکتاتورید دفاع از  ؛وسطائی برقرار است
 که نه فقط ، نظامی پاکستان از جمله حکومت،يانهخاورم

 دستگاهتکنولوژی و  بلکه ، ای استهستههای  دارای سالح
 پوشی از چشم ؛ می کندقاچاقی پخشهای توليد آن را نيز 

 حمايت يکجانبه از دولت اسرائيل و یهسته ازرادخانه عظيم 
صهيونيستی و نژاد پرست اسرائيل و سياست های نسل 

ها را به  ار فلسطينیشت شارون که ککشانه و آپارتايدی
حکومت های   ازدفاع؛ سياست روزمره خود مبدل کرده است

 که درآن ها ديکتاتوری فاسد قبيله ،آسيای ميانهکشورهای 
دولت آمريکا به خاطر منافع .  استی برقرار خانوادگای و  

 آمريکائی و به چنگ گرفتن کنترل انحصاراتسرشار نفتی 
امنيت ملی  ر را مناطقانرژی، خيلج فارس و دريای خز

 سيطره تاکند   تالش میبا قلدری تمام وآمريکا تعريف  کرده  
بيهوده . حاکم سازدبر اين مناطق بی چون چرای خود را 

يه عراق را نه جنگی برای علنيست که مردم جهان جنگ 
که يکی از دروغهای بزرگ (  نابودی سالحهای کشتار جمعی

) بوديه حمله به عراق توج برای   آقای بوش همين دولت
 صد گذشته از ! نام نهادند " جنگ نفت "بلکه به درستی

که در عراق )  اکثرًا زنان و کودکان ( هزار غير نظامی 
توسط نيروهای اشغالگر و به بهانه مبارزه با تروريسم به 
قتل رسيده اند، کارنامه دوره اول حکومت بوش در باصطالح 

ر برابر چشمان جهانيان قرار هم  د" مبارزه با تروريسم " 
نه تنها دولت آمريکا پيش از يازده سپتامبر، خود از . دارد

بانيان و پرورش دهندگان گروه های تروريستی و از جمله بن 
الدن بوده است، بلکه سياستی هم که بعد از يازده سپتامبر 

به پيش برده، بذر " جنگ عليه تروريسم" تحت عنوان 
 جهان پخش، و زمين را برای رشد آن تروريسم را در سراسر

با توجه به اين واقعيات عيان در مورد  .آبياری کرده است
سياست های امپرياليسم آمريکا بطور کلی و سياست ها و 
کارنامه دوره اول رياست جمهوری جورج بوش بطور اخص، 
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ابراز خوشحالی دبير کل حزب دموکرات ايران از جانب مردم 
گزينش مجدد جرج دم کردستان بخاطر ايران و از جمله مر

اميدواری به اين که وی برای سرنگونی رژيم بوش و 
تروريست جمهوری اسالمی و برقراری حکومت دموکراتيک، 

 دخالت .به مردم ايران ياری کند، غير قابل فهم و توجيه است
امپرياليسم آمريکا   وطور عموم بياليستیامپرهای  قدرت
به عراق به عريان ترين شکل خود   همانگونه که تجربويژه،
ی و آزادی برای مردم ايران ببار دمکراس ميدهد نه فقط نشان

معماری يک ديکتاتوری دست  ،نخواهد آورد بلکه حاصل آن
ی همچون  هائزندان، تاراج ثروتهای ملی، برپائی نشانده
 ياد نومستعمراتیقانخون و حمام  راه انداختنريب، غابو

  .  خواهد بودايران
از ظاهرًا  برخی موارد در حاضر حاليکا در آمر دولت البته
اما اين . های تحت ستم حمايت ميکند ی خلقملهای  جنبش

است برای پيشبرد مقاصد جهانگسترانه ظاهری دقيقا  حمايت 
و نه ابدًا بخاطر دفاع از دموکراسی و مخالفت با ستمی که بر 

ات دولت آمريکا از حقوق و مطالب. آنان رفته است
دموکراتيک خلق ها حمايت نمی کند، بلکه جنبش آنان را 
برای بی ثبات کردن حکومت های ياغی و نامطلوب مورد 

تفاوت برخورد همانطور که در . بهره برداری قرار می دهد
 عراق و ترکيه ديده کردستان  های با جنبشدولت آمريکا

 یملمخالفت با تبعيض يا  نه هواداری از دمکراسٍی، ،ميشود
مصالح خود آمريکا و نياز بلکه  ، و دفاع از حقوق خلق کرد

اش به بهره برداری از اين جنبش ها در برابر حکومت های 
 با هدف  دولت آمريکا ، عراقدر .مرکزی است که معيار است

کشور، سرنگون کردن صدام حسين، به اشغال در آوردن 
متالشی کردن قدرت حزب بعث و سرهم کردن يک حکومت 

 از اپوزيسيون کرد که مخالف ديکتاتوری بعثی د آمريکا،متح
 اما در ترکيه که . کرده استيتحمابه شکل مشروط  ه بود

 با تمام قوا ، در آن کشور زندگی ميکندکردبزرگترين جمعيت 
يستی ترکيه کمالاز سرکوب وحشيانه کردها توسط ارتش 

  .پشتيبانی بعمل می آورد
 آمريکا با جمهوری اسالمی، تضاد دول امپرياليستی و بويژه

واقعيتی است که نبايد آن را ناديده گرفت و البته بايد از آن 
برای تسهيل مبارزه با استبداد و استقرار دموکراسی بهره 
برداری کرد؛ اما اين کار، بدون مقابله با اهداف ضد 
دموکراتيک و توسعه طلبانه آن ها، به ضد خودش تبديل می 

دی خواهانه و دموکراتيک را به ابزار شود و جنبش های آزا
  .بهره برداری امپرياليستی تبديل می کند

يست که ن شکی ،دنهای تاکتيکی و گذرا هر چه باش موقعيت
 ا ب در ايران، کرد خلقجنبشو سرنوشت مدت  درازمنافع 

 مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ايران پيوند سرنوشت
  .ناگسستنی دارد 
ت تاريخی و تجربی در مورد سياست های عالوه بر واقعيا

دولت آمريکا و بخصوص کارنامه چهارساله سياه و خونين 
جورج بوش که بهيچوجه مؤيد ادعا ها و انتظارات مندرج در 

 توسط کشور تعيين سرنوشت سياسی پيام تبريک نيستند، حق
و مخالفت با مداخله دولت های ديگر در  بردن و خود مردم 

پايدار ارکان  يکی از مبانی اساسی و ،آوردن حکومت ها
تا کنون مورد قبول حزب دموکرات ين اصل ا .استی دمکراس

کردستان ايران هم بوده، و به اين جهت، بعنوان يکی از 
  در قرارداد اتحاد عملاصول پايه ای و غير قابل چشم پوشی،

 ، دمکرات کردستان ايرانحزب که توسط سياسی يدار پا
 و سازمان ما به امضأ ائيان خلق ايران اتحاد فدسازمان

رسيده و مبنای اتحاد عمل سياسی ما برای دموکراسی قرار 
مضمون اين پيام تبريک، اين اصل . گرفته، قيد گرديده است

غير قابل خدشه را بطور جدی زير سئوال برده  و سازمان ما 
را، هم از روی دفاع بی چون و چرا از حق  مردم برای تعيين 

 کشور، و هم بخاطر پايبندی به قرارداد اتحادعمل سرنوشت
  .پايدار سياسی، ملزم به واکنش و پرسش می کند

 به طور قاطع از حقوق ملی خود ما از بدو تاسيس سازمان
ايران برای تعيين سرنوشت خود ساکن های تحت ستم  خلق

 آن را يکی از شرايط ی ،مليت کشور چنداين  و در کردهدفاع 
اما وجه .  می داندوی برای دمکراسی دانسته حياتی و اساس

 حق بنيادی مردم ايران سرنوشت،ين حق تعيين ا عمومی تر
 گری قدرت های بدون دخالتکشوردرتعيين نظام سياسی 

های امپرياليستی و در راس همه آن  ی و به ويژه قدرتخارج
 اين شرط اساسی، دمکراسی بدون. ها امپرياليسم آمريکا ست

  . معنائی نخواهد داشتردمميت حاکمو  
يان سازمان  م دوستانهای رابطه ،ی بيش ا ز بيست سالطدر 

 همکاری چهارچوبما و حزب دمکرات کردستان ايران در 
 همه و حقوق ملی خلق کرد  دفاع ازعليه استبداد مذهبی، 

 آزادی و دمکراسی برای و  ،خلقهای تحت ستم کشورمان
ری ناشی از تعهد عميق اين همکا.  داشته استوجودايران  

  و از جمله خلق کرد،های ايران  خلقعمومما به حقوق ملی 
و اعتقاد حزب دمکرات کردستان ايران به پيوند ناگسستنی 

 آزادی و دمکراسی در ايران و ملی مسئلهسرنوشت ميان 
مضمون پيام اخير دبير کل حزب به جورج بوش، . بوده است

اگر اين پيام تبريک . ی دهد زير سئوال قرار ماين اعتقاد را
ين چرخشی در سياست حزب دموکرات کردستان ايران مب

يری به مبارزات دمکراتيک ناپذيتواند خسارات جبران مباشد، 
خلق کرد برای احقاق حقوق ملی و مبارزه سراسری مردم 

ما . ی وارد سازددمکراس  آزادی ويران برای دستيابی  بها
 از ،چنين سياستیتداوم جدی  عواقب نگرانی از ابرازضمن  

 مردم دستيابی که يم دارانتظار حزب دمکرات کردستان ايران 
عراق به دموکراسی و سرنوشت خلق کرد عراق را تنها با 

ين الگوئی چنسقوط صدام حسين نسنجد و  نقش آمريکا در 
را با چشم پوشی بر همه جوانب و عواقب  فاجعه بار مداخله 

عراق، برای ايران و خلق کرد در ايران ياليسم آمريکا در امپر
 .سرمشق قرار ندهد
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