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ترديدی نيست که هيچ انسانی نميتواند خود را دمکرات و 
و همه پرسی به مثابه " رفراندم " آزاديخواه بنامد ، اما با 

. فت ورزد يکی از اشکال گوناگون اعمال اراده مردم ، مخال
رفراندم ، شکلی از اشکال دمکراسی مستقيم است ، 
همچنانکه شورا و مجلس ، هر دو شکلی از انواع متنوع 

از اينرو هيچ دمکرات . تحقق دمکراسی نماينده گی ميباشند 
اخير از منظر " فراخوان ملی "  واقعی پيدا نمی شود که با 

 .به نقد کشد مخالفت با نفس رفراندم ،  ضديت  ورزد و آنرا 
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آيي سراسري جمهوري خواهان  هم  گردپيرامون 
   !دموآرات و الئيك

  
  ! نگاهی از بيرون به اجالس پاريس  

 
ط امروز ايران در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در شراي

ضرورت برآمد يک جنبش عمومی ضداستبدادی که در راستای 
به . اصول عمومی دمکراسی باشد امری غيرقابل ترديد است

گيری هر چه  طلبی حکومتی، اوج بست رسيدن گريزناپذير اصالح بن
بيشتر بحران نظام واليت فقيه، سايه خطر امپرياليسم آمريکا برای 

با توجه به نفرت همگانی از (  ديگر کاشتن يک بديل استبدادی
های نيرومند در  تر از همه ، عدم وجود تشکل و مهم) قدرت حاکم 

ميان اکثريت مردمی که بيش از يک ربع قرن در زير حکومت فقها 
سازمانی آنها از عوامل ديگری  اند و پراکندگی و بی جان به لب شده

  .دهد است که اين ضرورت را توضيح می
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  .…فراندم ، عامل برچيدن آيا ر

  
اعم ( در واقع ميتوان گفت که غالب  نيروهای سياسی  اپوزيسيون 

در حرف هم که شده ، خود را طرفدار همه ) از مترقی يا مرتجع 
البته  به .پرسی ، حق رای همگانی و انتخابات آزاد معرفی ميکنند 

رئيس جمهور و دولت موقت در " غير از مجاهدين خلق که يک 
تاره اين جريان نيز قول داده که شش ( بعيد ، حاضر و آماده دارند ت

و نيز !! ) ماه پس از بقدرت رسيدن ، انتخابات آزاد برگزار کند 
انقالب ظفرنمون و " که "  چپ راديکال " برخی گروهای 

را بی نياز از حمايت حتمی اکثريت "  ديکتاتوری پرولتری شان 
برای اينها حمايت اکثريت (  ميدانند مردم و انتخابات حقيقتا آزاد

  !! ) .نيست " واجب " است " مستحب " مردم ،
 بنابراين در حرف و شعار هم که شده يک نوع اجماع عمومی 
دربخش عمده اپوزيسيون بر سر برگزاری انتخابات آزاد ، برپايی 
مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد و به رفراندم 

 پس از برچيده شدن بساط جمهوری اسالمی -  گذاشتن مصوبات آن
از اينرو کسی شکی ندارد و يا نبايد داشته .   بوجود آمده است –

باشد که چنانچه در فردای نابودی استبداد مذهبی در ايران ، نخواهد 
حق بی چون و چرای مردم را برای تعيين حکومت و نظام مورد 

از هم گسيختن شيرازه عالقه خودشان بپذيرد ، عمال راه را برای 
جامعه مدنی و احتماال بروز منازعات و جنگهای داخلی خونبار ، 

پس دعوا نه بر سر مخالفت با نفس برگزاری . باز گذاشته است 
  .همه پرسی ، بلکه زمان و مکان  به اجرا گذاشتن آن است 

طرح شده ، " رفراندم " آما آنچه در چند ساله اخير تحت عنوان 
از اين نقطه . نيست "  اجماع اظهرمن الشمسی" ن ناظر بر چني

يعنی طرح شعار رفراندم در دوره قبل از سرنگونی رژيم و ( نگاه 
در چند ساله اخير ال اقل سه روايت از آن ، بدست ) بروز انقالب 

  . داده شده است 
"  شعار 78 دانشجويى تيرماه  دانيم آه بعد از سرآوب جنبش  مى

 سياسى آشور تبديل شد  شعارهای ترين  از مطرح به يكى "رفراندوم
 منتهى در صحنه سياسى داخل و خارج از ايران ، تفسيرها و .

، به طورى آه شته است هاى متفاوتى از اين شعار وجود دا برداشت
هم بخشى از چپ مدافع سرنگونى رژيم، هم بخشى از 

 در جمهوريخواهان، هم بخشى از جبهه دوم خرداد و مدافعان آنها
طلبان، به درجات متفاوت  بيرون از حاآميت و هم  بخشى از سلطنت

آه به ای  دانشجويى  در جنبشحتی. کردند آن را طرح و تبليغ مى
بود، ديديم آه    به حكم اعدام هاشم آقاجرى برپا شده بهانه اعتراض

ترين شعار   اصلى»رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم« 
هم دانشجويان ، ه هم جبهه متحد دانشجويى  بود آ دانشجويان

اما . آردند مستقل و هم بخشى از دفتر تحكيم وحدت، آن را طرح مى
همانطور آه گفتم تعابير آامال متفاوت و گاه متضادى در مورد  

طلبان  مثال بخشى از اصالح.  بودوجوه اين مطالبه يا تاآتيك مطرح
 دانشجويى و طيف  حكومتى و مدافعان رفرميست آنها در جنبش

عنوان    آه اوال راهكار رفراندوم بهردندآ اپوزيسيون، پنهان نمى
اى فورى، ثانيا حتى اگر  گزينه نهايى آنها مطرح است و نه گزينه

 »همه پرسى قانونى« دست به رفراندوم بزنند، منظور آنها يك 
معناى روشن .  » رفراندوم ساختار شكن« خواهد بود و نه يك 

 آه قرار نيست مسايل و مفاهيم ساختارى بودآور اين سياست مذ
 جمهورى اسالمى و اصل واليت فقيه و يا تلفيق دين و دولت: نظير

آنها اين نكات را جزو . به راى عموم گذاشته شود!  آرى يا نه؟،
دانند و حاضر نيستند در چنين قمار سياسى  خطوط قرمز آل نظام مى

پرسى، تنها  راى طرح گزينه همهنهايت و سقف ايشان ب. شرآت آنند
برای افزايش لوايح دوقلوى دولت خاتمى : ى نظيرئشامل موارد جز

 اختيارات رياست جمهوری ، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان
دانيم  آه حتى در  حال آنكه ما مى. بودو مسايلى از اين دست 

صورت تصويب لوايح پيشنهادى دولت خاتمى نيز گرهى از بن بست 
مادام آه دين و دولت در . شدميالعالج اصالحات حكومتى گشوده ن

اند، مادام آه اختيارات خدايى ولى فقيه و آال اصل  هم ادغام شده
: واليت فقيه پابرجاست و تا زمانى آه نهادهاى انتصابى همچون

 مصلحت نظام، قوه قضاييه و قواى  شوراى نگهبان، مجمع تشخيص
دهند و قانون اساسى ارتجاعى  امه مىقهريه به حيات شوم خود اد

آند و باالخره تا  رژيم، قانونيت آنها و عملكردشان را تضمين مى
زمانى آه برابر حقوقى شهروندان به رسميت شناخته نشود، هيچ 
اليحه و رفرمى قادر به ايجاد ترك در ديوار استبداد مذهبى حاآم و 

 اين همه با.  فضاى دموآراتيك در آشور نخواهد بود گشايش
 و »اى عصيان توده« اند هيچگاه  رفرميستها از آنجا آه قسم خورده

فراتر از آن انقالب عادالنه مردم زجر آشيده ايران را مورد حمايت 
قرار ندهند، عليرغم اذعان به سترونى راهكارهاى پيشنهادى 

 را در  دهند سر خويش طلبان حكومتى، همچنان ترجيح مى  اصالح
نحوه مخالفت سعيد  ( و به وضع موجود رضايت دهند برف فرو آنند

حجاريان ، جبهه مشارکت و ديگر اصالح طلبان حکومتی و غير 
اخير ، دقيقا از اين زاويه سترون " فراخوان ملی " حکومتی با 

  ) .است که صورت ميگيرد 
 در طيف اپوزيسيون را آسانى "رفراندوم" اما بخشى از طرفداران 

ه اگرچه در مرزبندى با اصالح طلبان حكومتى و  آادند د تشكيل مى
هاى  سش مدافعين آنها در بيرون، خواستار گنجاندن پر

 و اين نكته مثبت و ( بودندپرسى   در طرح همه"شكنانه ساختار"
 هستند آه  بودند و اما از سويى ديگر دچار اين توهم)مهمى است

  و رژيمشاى   خامنه گويا اگر شعارفراندوم را هرروزه در گوش
تكرار آنند، باالخره حضرت ديكتاتور سر عقل خواهد آمد و حاضر 
خواهد شد تا  جمهورى اسالمى و يا چيزى شبيه تلفيق دولت و دين 

 ؟! حفظ قانون اساسى را به راى مردم بگذاردويا لغو 
توگويى رژيم و . داشتن چنين انتظارى از رژيم آامال بيهوده است

داند آه اآثريت عظيم مردم از حكومت،  مشخصا جناح حاآم آن نمى
منتفرند و به آمتر از حكومت _ واليت فقيه_بويژه اصل محورى آن 

البته . اى مبتنى بر دموآراسى و سكوالريسم تن نخواهند داد و جامعه
 "شيخ" در مقطع اوجگيرى موقعيت انقالبى، بعيد نيست آه 

ر چنين  و د»صداى انقالب مردم را بشنود« ، "شاه" همچون 
 مورد نظر مردم بدهد، "رفراندوم"اى تن به  حالت استيصال گونه

اما در چنين شرايط مفروضى آه رژيم در حال متالشى شدن باشد، 
 "توبه گرگ" اند آه به   خود را از دست داده"عقل" مگر مردم 

در آن زمان ! ايمان آورند و به او ولو براى مدتى، فرجه بقا بدهند؟
 .تواند سبب مرگ پروسه انقالبى شود ىهرگونه توقف، م

در مقابل اين استدالل آه در صورت تن دادن اجبارى ولى فقيه به 
رفراندوم، معلوم نيست آه رژيم در نتايج همه پرسى دست نبرد و 

 از  ها بيرون نكشد، اين بخش نتايج مطلوب خود را از صندوق
د نآن مطرح مى) و از جمله حاميان فراخوان ملی اخير ( اپوزيسيون 

المللى بر همه پرسى مذآور هستند،  آه آنها خواهان نظارت بين
 رژيم خارج است و جناب ولى  يعنى پيشنهادى آه از حد پذيرش

 در امور ايران خواهد " بيگانگان" فقيه، آن را نشانه دخالت 
 تازه حتی اگر فرض گيريم رژيم چنين نظارت بين المللی را .دانست

  مينی است که مثال چند دوجين ناظر بين المللی بپذيرد ، چه تض

     2      صفحه  1383 آذر  29يکشنبه  )                 راه کارگر ( گران انقالبی ايران کميته مرکزی سازمان کار خبری- سياسینشريه



  

  .…آيا رفراندم ، عامل برچيدن      
  
  
  

 160با ( بتوانند در کشور پراکنده ، وسيع و هفتاد ميليونی ايران 
کاری از پيش ببرند و بر روند همه پرسی و ... ) هزار روستا و 

 بعالوه  !شمارش آرا و تقلبهای حتمی، کنترل چندانی داشته باشتد ؟
اپوزيسيون در شرايط فقدان آزادى نسبى، در شرايط خفقان و 

تواند تن  ممنوعيت فعاليت احزاب سياسى مخالف رژيم، چگونه مى
 ماه   بدون حداقل شش؟به رفراندمى در چارچوب اين رژيم بدهد

ها و مردم در تمام  فعاليت آزادانه احزاب و دسترسى آنها به رسانه
يروهاى مترقى و راديكال جامعه، چگونه شهرها و روستاها، ن

توانند حقانيت خود و راهكار يا آلترناتيو پيشنهادى خود را به  مى
. اثبات رسانند و آن را به باور اآثريت عظيم مردم تبديل آنند

بنابراين چنين روشى به دو دليل اشتباه خواهد بود، نخست اينكه 
 "دوم ساختار شكنرفران" رژيم آنقدر احمق نيست  آه تن به يك 

 محال حتى اگر چنين رفراندومى تدارك  بدهد و دوم اينكه به فرض
ديده شود، بدون آزادى فعاليت احزاب و آال آزادى انديشه، بيان، 

 . ندارد  ارزش"دينارى" تجمع و تشكل، 
   فوق الذآر، ديدگاهى نيز در سطح جنبش اما در برابر دو گرايش

 "همه پرسى قانونى"آه نه به  شتآزاديخواهى و چپ وجود دا
 و نه به توهم برگزارى رفراندوم شتطلبان حكومتى باور دا اصالح

 .، آلوده بود ساختار شكن در چارچوب اين رژيم 
 را صرفا " رفراندوم"  هدف خود از طرح شعار   اين گرايش

،   با هدف ارتقاى سطح جنبش موقتگرايانه پيشبرد يك تاآتيك بسيج
طلبان حكومتى و نزديك  شتر آن از محدوده اصالحخارج نمودن بي

 .ستدان  مى ) سرنگونى رژيم(   يعنى "نقطه جوش" آردن آن به 
در آن موقع سران رژيم با اشاره به شرکت وسيع مردم در انتخابات 

ادعا ميکردند که حضور تاکتيکی ) از جمله انتخابات مجلس ششم ( 
 اصالح طلبان حکومتی ، مردم در آن رای گيريها و حمايت شان از

از اينرو طرح . جمهوری اسالمی است " نشانه مشروعيت نظام " 
شعار بسيج گرايانه رفراندم برای اين روايت سوم ، با اين هدف 

با رژيم ، پيروز شود و " جنگ تبليغاتی " صورت ميگرفت که در 
مردم نه از حب علی ، بلکه از ! " خير اينطور نيست « : بگويد 
برای اثبات اين . بود که در انتخابات شرکت کردند " عاويه بغض م

  »! مسئله اگر جرئت داريد ، رفراندم برگزار کنيد 
اما طرح اين روايت سوم از شعار رفراندم هم در دو ساله اخير 

" . عين تحصيل حاصل است " موضوعيت خود را از دست داده و 
تخابات دوم شوراهای چرا که اکثريت مردم ايران با تحريم گسترده ان

( و انتخابات مجلس هفتم  ) 81در اسفند ( اسالمی شهر و روستا 
به هر دو جناح رژيم ثابت کردند که جز رفتن  ) 82در اسفند 

حکومت دينی و استقرار آزادی و دمکراسی سکوالر ، به چيزی 
در واقع ميتوان دو انتخابات مذکور را . کمتر رضايت نخواهند داد 

بنابراين معلوم نيست ، . ارزيابی نمود " راندم سمبليک رف" نوعی 
اخير که ميگويند آنها " فراخوان ملی " آن دسته از امضا کنندگان 

به توهم برگزاری چنين رفراندمی توسط همين رژيم آغشته نيستند ، 
آيا تحريم . چه چيزی را ميخواهند به رژيم و جهانيان ثابت کنند 

نشان دهد " خاليق " شده ، کافی نبود به گسترده دو انتخابات ذکر 
  که اکثريت مردم ايران ، تماميت رژيم را نفی ميکنند ؟ 

حتی از با پشت سر گذاشتن اين مرحله ، بايد بنابراين طبيعی است 
 دست شست و مسقيما طرح تاکتيکی و تهييجی شعار رفراندم نيز

 نمود که  ، و با صراحت اعالمسرنگونى خالفت اسالمى را فرياد زد
بدون برچيدن جمهوری اسالمی با اتکا بر جنبشهای اجتماعی مردم 
ايران ، نميتوان انتظار برپايی هيچگونه انتخابات آزاد و دمکراتيک 

  . را داشت – از جمله رفراندم –
اما واقعيت اين است که بخش قابل توجهی از حاميان و امضا 

 که در وحشت از اخير ، کسانی هسنتد" فراخوان ملی " کنندگان 
انقالب اجتماعی مردم ايران ، ميخواهند از طريق اين کارزار ، 
بلوک واحدی از کليه گرايشات بورژوازی ايران در طيف 
اپوزيسيون ، فراهم آورند که در سايه آن بتوانند از حمايت بين 

 بهره مند شوند – و بويژه حمايت امپرياليسم امريکا –المللی وسيع 
م فشاری بر رژيم در دوره دوم رياست جمهوری و آنرا به اهر

مشابه چنين بلوکی ، دو سال پيش تحت . جورج بوش تبديل کنند
طرح شده بود که هدف از آن ايجاد ائتالفی  " 81منشور " عنوان 

از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان شرمگين بود که از حد جمع 
همان نقشه ، اما اکنون مناديان . آوری چند صد امضا فراتر نرفت 

عده ای سرشناس و وجيه المله و زندان کشيده در داخل کشور را 
از . مورد عالقه خود دست يابند " بلوک " جلو انداخته اند که به 

اينرو وظيفه اپوزيسيون چپ و مترقی ، صرفا به اعالم موضع در 
اخير خالصه نميشود بلکه فراتر از آن " فراخوان ملی " قبال 

 نيز ضرورت دارد ، بخصوص تاثيرات منفی ای  که افشای نيات آن
 ممکن است بر – بعد از  ايجاد يک دوره موقت شور کاذب –

روانشناسی توده ای بجای گذارد و فضای ياس و بن بست را تشديد 
  !ما در اين زمينه ، باز هم سخن خواهيم گفت .  نمايد 
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   اعتصاب آارگران  است که روز24
 !همچنان ادامه دارد صنايع نخ خمين 

  
  ٢٠٠۴ مارس ١٧ – ١٣٨٣ آذر ٢٧جمعه 

  
 ،آارگران آارخانه نخ طالی خمين :   اراك– ایسناخبرگزاری 

به .ا سپری آردندبيست و چهارمين روز اعتصاب خود ر
گزارش خبرنگار آار و اشتغال خبرگزاری دانشجويان ايران 

، آارگران در اين روز آه در نمازخانه اين آارخانه  )ايسنا(
جمع شده بودند، درخواست مديرعامل آارخانه برای پايان 

مديرعامل آارخانه نخ طالی .دادن به اعتصاب را رد آردند
خواست آه فعاليت خود را خمين در اين ديدار از آارگران 

آنيم بزودی حقوق  ما تالش مي« :وی گفت .آغاز آنند
بر اساس اين گزارش ».معوقه آارگران را پرداخت آنيم

آارگران صنايع نخ خمين نسبت به سخنان مديرعامل 
راض آميز نشان داده و اعالم آردند آه تا زمانی عتواآنش ا

را در آارخانه آه حقوق خود را دريافت نكنند فعاليت خود 
يكی از اعضای شورای آارگری نخ طال در .آغاز نخواهند آرد

رسد تنها  به نظر مي« :اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت
حل مشكل آارخانه پرداخت حقوق معوقه آارگران  راه

وگوی روز گذشته مديرعامل با   گفت،به گفته وی ».است
رگران همچنان نتيجه به پايان رسيد و اعتصاب آا آارگران بي
  .ادامه دارد
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  از نشريه (  خسرو شميرانی  کوتاهمصاحبه     
   محمد رضا شالگونی با  )- کانادا  –شهروند 

  
  ! پيرامون فراخوان رفراندم        
  
  

آقاي شالگوني شما در اظهارنظرهاي خود رفراندوم را به : شهروند 
يد، داليل شما مورد انتقاد قرار داده ا" گمراه کننده مردم "عنوان 
  چيست؟

  
ــ به نظر من بايد توجه داشت در چه موقعيت زماني اين 

بگذاريد در همينجا با آن دسته که از . شعار مطرح ميشود
با اين طرح ) درون يا بيرون حکومت(ديدگاه اصالح طلبانه 

به نظر من امروز شعار . مخالفت ميکنند مرزبندي کنم
الش براي هر گونه سرنگوني در دستور قرار داشته و ت

در . سازش با رژيم، سمي مهلک براي جنبش خواهد بود
عين حال معتقد هستم هرگاه رفراندوم به عنوان يک تاکتيک 
آکسيوني براي کشانيدن مردم به ميدان مطرح شده باشد 

  .راهکاري عقيم است
 سال اخير به اين نتيجه رسيده اند 7مردم ايران بخصوص در 

طي اين مدت . اصالح نبوده و بايد برودآه اين حكومت قابل 
مردم در اشكالي مشابه با رفراندوم گاه به نوعي در 
همسويي با اصالح طلبان و گاه در مخالفت با آنها نشان 

بايكوت عملي . دادند آه وضعيت حاضر را نميخواهند
خود به نوعي ] شوراها و مجلس هفتم[انتخابات آخر 
البته .  گامي فراتر هستندپس مردم ايران. رفراندوم بودند

هر ماجرايي در ايران ميتواند همچون جرقه اي در بشكه 
يعني هر حرآتي ميتواند به حضور . باروت به انفجار بيانجامد

. مردم در خيابانها و سرانجام رويارويي سراسري بيانجامد
اما اين واقعيت نميتواند دليلي بر تاييد يك تاآتيك آه در 

  . را اثبات آرده است باشدعمل عقيم بودن خود
به عنوان طريقه اي براي » رفراندوم«از سوي ديگر طرح 

چرا آه تاآيد آن بر شكل . سرنگوني گمراه آننده است
البته منظور من اين نيست آه . مسالمت آميز مبارزه است

درست برعكس جابه . مبارزه مسالمت آميز نادرست باشد
ي و خشونت، جايي مسالمت آميز قدرت، بدون خونريز

  .شكل ايده آل جابه جايي است
حاآمان . اما به عقيده من اين شيوه در ايران محتمل نيست

آنوني يقينا در مقابل از دست دادن قدرت مقاومت خواهند 
. آرد و مقاومت آنها به مراتب بيش از رژيم شاه خواهد بود

پس ايجاد اين توهم آه چنين حكومتي را ميتوان از طريق 
به نظر من . ميز به زير آشيد گمراه آننده استمسالمت آ

  .مردم را بايد براي لحظه رويارويي آماده آرد
  

نيز شما انتقاداتي » فراخوان«درباره نيروهاي حامي : شهروند 
  .مطرح آرده ايد

  
به نظر من نشستن در آنار داريوش همايون ها، ! ــ بله

دين و شاهين فاطمي ها و آال افرادي آه در جبهه مايكل ل
American Instituteآنها آه .  قرار دارند مفهومي ندارد

  .جمهوريخواه هستند، بايد مرز خود را مشخص آنند
در ميان . خير. نميگويم همه امضاآنندگان امريكايي هستند

اما انجام اين گونه . آنها بسياري افراد شريف قرار دارند

 1357ائتالف ها تكرار همان ساده لوحي است آه در سال 
شاه بايد برود و درباره آنچه مي آيد بعد صحبت «: روي داد
خير در پروسه براندازي شاه بايد دقت ميكرديم آه » .ميكنيم

در همان عاشورا و . راه را براي خميني هموار نكنيم
بايد از همانجا صف . تاسوعاها بود آه خميني شكل گرفت

  .ها جدا ميشد
ار آن دشمن داخلي يك در عين حال فراموش نكنيم آه در آن

Super Power در جهان وجود دارد آه نقشه هايي براي 
ما نبايد بگذاريم طرح تجزيه ايران را . آشور ما ريخته است

  .پيش ببرند و يا از ايران فلوجه بسازند
به اين دو دليل ميگويم مبارزه با جمهوري اسالمي بايد قاطع 

 نكته باال را به و روشن باشد و در ائتالفهاي خود نبايد دو
  .دست فراموشي سپرد

  
» فراخوان«يا موافق هستيد آه نظر شما و آن بخش از آ: شهروند 

نياز به تغيير اساسي و عدم امكان اصالح جامعه در «که معتقد به 
  است، منطبق است؟» چارچوب قانون اساسي موجود

  
ــ ببينيد ترديدي نيست آه بخشهايي از حاميان رفراندوم 

بخشي از آنها از فرداي . سرنگوني رژيم هستندطرفدار 
سلطنت طلبها از . انقالب بهمن خواهان سرنگوني بوده اند

  ...همان ابتدا
  

شما در اصل . گذاريد نكته مورد نظرم را دقيقتر بيان آنمب: شهروند 
با " نياز به تغيير و عدم امكان آن از طريق اصالح قانون اساسي"

  ؟ حصحي. فراخوان موافق هستيد
  .ــ بله

  
شيوه ، ر عين حال تاآيد داريد آه شكل مسالمت آميز د: شهروند 

حال آيا . ايده آل تغيير سيستم است آه رفراندوم نوعي از آن است
يك نيروي سياسي براي تعيين راهكار و راهبرد مبارزه بايد آن چه 
را آه صحيح ميداند مالك عمل قرار دهد يا آن چه احتماال رژيم بدان 

  ل خواهد آرد؟عم
  

ــ به نظر من به عنوان نيروي سياسي بايد تحليل 
مشخصي از چگونگي نحوه عمل رژيم در مقابل تحول در 

ما ، با شناختي آه از رژيم داريم . قدرت داشته باشيم
ميدانيم که او به صورت داوطلبانه و مسالمت آميز قدرت را 

ر آماده تحويل نخواهد داد ما بايد مردم را براي اين منظو
  .آنيم

  
يا اين بدان معنا است آه بايد براي مقابله با خشونت آ: شهروند 

احتمالي رژيم به استفاده از خشونت بپردازيم يا شكل ديگري سراغ 
  داريد؟

  
ــ شكل آن االن سازمان دادن به نافرماني مدني ميان مردم 

در عين حال نافرماني هاي سازمان يافته مجزا . ايران است
ط مختلف بايد در ارتباط با يكديگر قرار گرفته و به لحاظ در نقا

  .آيفي ارتقاء يابند
  
  
  ***************************************   
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  ادامه از صفحه یک 
  
  
  

   .... روبن مارکاريان ازمجله آرشنظرخواهی 
  
  
  

های  اگر چه خوشبختانه عناصر این برآمد در جنبش
ربرآورده و استبداد حاکم را به گوناگونی که در کشور ما س

شود اما این جویبارها هنوز  چالش طلبيده اند مشاهده می
ای مبدل نشده  بخش در ابعاد توده به یک موج بزرگ آگاهی

است و خطرهائی که آینده دمکراسی درایران پس از 
کند همچنان برسر جای خود  جمهوری اسالمی راتهدید می

  .باقی است
زب و یا ائتالف سياسی حا ایجاد یک چنين جنبشی البته ب

بر خالف ایجاد احزاب و یا . جدید تفاوت اساسی دارد
گيری چنين جنبشی چند شرط  های جدید، شکل ائتالف

  .اساسی دارد
اول، اصول مشترک هر چه کمتر و بنابراین دامنه جنبشی 

تواند شکل بگيرد  چنين جنبشی زمانی می. تر هر چه وسيع
ترین راستاهای مبارزه برای  ترین و کلی که تنها بر عمومی

تالش برای برنامه . دمکراسی در ایران استوار باشد
سازی و سنگين کردن شرایط تعلق، دامنه  نویسی، پالتفرم

این جنبش باید فصل مشترک .تجمع را محدود می سازد
 باشد و بنابراین تنها ها  جنبش جنبشهای موجود و  جنبش
ها را باید مبنای تجمع قرار  ترین فصل مشترک آن عمومی

  .دهد
دوم، ساختار هر چه کمتر و بنابراین فضای جنبشی هر چه 

های اجتماعی، سياسی، ملی،  جنبش. گسترده تر
یابی و  بلفعل و یا بلقوه موجود و اشکال سازمان... فرهنگی

یا خودسازمانی آنها چنان متنوع، رنگارنگ و چندگانه است 
مهميز یک نظم و هدایت مرکزی ها در زیر  که کشاندن آن
ای و افقی و شيوه هدایت  ارتباطات شبکه. ناممکن است

متکی بر بيشترین استقالل و خودسازمانی و اصل گردشی 
تواند خودپوئی الزم برای چنين جنبشی را  است که می
  .فراهم سازد

سوم، همکاری بر اساس اشتراکات و به رسميت شناختن 
ی بزرگ و مناسب برای حرکت جنبشی فضائ.اختالفات
 بر روی اشتراکات مورد توافق همگانی را فراهم  همکاری

سازد بدون آن که کوچکترین تحميلی بر هيچ جز از  می
اذعان به اختالفات و . جنبش توسط اجزاء دیگر انجام شود

ها و احترام و به رسميت شناختن و  تنوع در همه عرصه
گيری چنين   شکلها از شرایط حياتی دار نکردن آن  خدشه

  .جنبشی است
در چنين حرکتی نه ! چهارم؛ قاعده توافق بجای رای گيری

کشی وجود دارد و  جائی برای اقليت و اکثریت و رای و رای
نيازی به آن است؛ نه قرار است برای اختالفی " نه اصوال

شود و نه کسی عليرغم ميل و توافقش  تعيين تکليف 
وافق و اتفاق آراء بر روی بنابراین ت. اقدامی انجام دهد

اشتراکاتی که خصلت عام و عمومی دارد قاعده تنظيم 
  .مناسبات ميان آحاد جنبش است

همين عوامل است که موجب می شود یک حرکت 
از جنبش های تک مضمونی و یا . جنبشی شکل بگيرد

چندمضمونی که از تنوع وسيع فرهنگی، اجتماعی، 
وده و عليه این و یا آن بر خوردار ب... سياسی، ملی، جنسی

یک از مظاهر استبداد مبارز می کنند تا جنبش های 
اقتصادی، صنفی که دارای مختصات ویژه ای بلحاظ تشکل و 
اهدف مبارزه هستند و یا احزاب و گروهبندیهای سياسی 
که دارای برنامه مشخص سياسی هستند تا بسيار از 

ظام تجماتی که هنوز تصميم و ایده مشخصی درباره ن
جایگزین ندارند اما خود را در اردوی عمومی مبارزه برای 

به حرکتی که سيال بوده و ... دمکراسی تعریف می کنند 
مانند آبی است که در هر زمين مساعد راه خود را باز می 
کند پيوسته و دراشتراکات بسيار عمومی با هم همراه 
شده می شون بی آن که همراه شدن به استقالل آنها در 

  ا .همه عرصه ها لطمه وارد سازد
و یا " صدای سوم"گيری تجمع  اگر کسی روند شکل

جمهوریخواهان الئيک و دمکرات پاریس را تعقيب کرده باشد 
بسادگی درخواهد یافت که دو گرایش اساسی در جریان 

گرایشی که . گيری این تجمع وجود داشته است شکل
د هان ایجاد یک حزب و یا جبهه سياسی جدیاخو

جمهوریخواه است و جریانی که طرفدار تالش برای 
. گيری یک جنبش عمومی برای دمکراسی است شکل

جریان اول همان تنظيم کنندگان نهائی سند سياسی 
هستند که هدفشان ایجاد یک تشکل جدید بر مبنای 

کند  ليبراليسم سياسی است این سند تالش می
" فوکویاما"وه دمکراسی پارلمانی مبتنی بر تفکيک را به شي

به یک حقيقت ابدی و ازلی ارتقاء داده و حرکت را زیر چتر 
به ویژه از طریق پاکسازی ایدئولوژیک ( خود

منشورهای منتشر " متقابال. به خط کند) ها سوسياليست
هائی بودند تا حرکت شروع  شده تا قبل از اجالس تالش

اگر گرایش . شده را به سوی الگوی جنبشی سوق دهند
به لحاظ آلترناتيو و الگوی حرکت یکدست است اما در اول 

گرایش دوم یعنی طرفداران منشور و یا الگوی جنبشی؛ 
گرایش چپ ونيز بخشی از نيروهائی که به لحاظ بدیل به 
آلترناتيو پارلمان مبتنی بر تفکيک اعتقاد داشته اما در عين 

روزند نيز حضور  حال به خصلت جنبشی حرکت تاکيد می
  . بود اجالس اخير پاریس ادامه همين چالش.دارند 

من در اجالس پاریس حضور نداشته ام ، اما از طریق پالتاک 
. کردم به ویژه پس از روز دوم برگزاری اجالس را تعقيب می

نکاتی که ناظری بيرونی هم چون مرا تحت تاثير قرار داد 
منشانه  شيوه های ضددمکراتيک، فوق بوروکراتيک و والیت 

ل شده توسط نمایندگان گرایش اول و از آن پس اعما
سکوت، سانسور و پوشاندن همه جوانب این عملکرد در 

فکر می کنم . ها می باشد ای از خودستائی پس مجموعه
هائی که حتی بنا بر مصلحت از سوی برخی  که ذکر نمونه

از منقدین حرکت مسکوت نهاده شده است خالی از فائده 
  . نباشد

در شرایطی که یک ! رایش اول در اداره جلسهحق ویژه گ* 
هيئت رئيسه هفت نفره انتخاب شده بودند که همه آنها از 

 دو نفر از هفت نفر فعالين با سابقه سياسی بودند عمًال
نقش فعال مایشا را ایفا کرده و در همه موارد مهم اداره 

مسئله شاخص در این عرصه . جلسه را در دست داشتند
ن زنان عضو هيئت رئيسه بود که هر دو نه فقط از  کنار زداوًال

فعالين سياسی باسابقه هستند بلکه در همان مدت 
محدودی که به آنها مهلت اداره جلسه داده شد نشان 
دادند که قادر هستند با تسلط کامل و به ویژه به شيوه 

حذف کامل رسول قادری از . دمکراتيک جلسه را اداره کنند
توان ادامه همين روال غيردمکراتيک و   میفعالين ملی را نيز

 صحنه گردان آميز اداره جلسه تلقی کرد متقابًال تبعيض
  اصلی آقایان رضا اکرمی و شهرام قنبری بودند که اجالس را 
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به این ترتيب گروه . دادند به اساس تمایالت گرایش اول جهت می
در عمل با ایجاد یک هيئت مدیره خود را مبدل به هيئت دونفره 
این آشکارا نقض اداره . ای بر فراز هيئت رئيسه کردند مدیره

دمکراتيک جلسه و رائی بود که شرکت کنندگان به مجموعه 
ای بود که گرایش اول  اعضای هيئت رئيسه تفویض کرده و حق ویژه

  .به خود اختصاص داد
نهاد ترکيب  در پيش! ند سياسیحق ویژه در کميسيون س* 

کميسيون سند سياسی حضور چهار نفر از طرفداران گرایش اول در 
. ای بود برای این گرایش   نظر گرفته شده بود که آشکارا حق ویژه

نهاد آقایان پاکدامن و کشاورز برای رسيدن  این در حالی بود که پيش
. ر گرفته بودبه توافقی ميان گرایشات مختلف مورد تائيد جمع قرا

ی کشی چه نيازی أی و رأاگر مبنا توافق ميان گرایشات بود و نه ر
شاید گفته شود که جمع حاضر . ها وجود داشت به کاربرد این شيوه

در . این درست است. ی مثبت دادأنهادی ر در سالن به ترکيب پيش
 بود بسياری ?منطق توافق?حالی که روحيه عمومی جمع دفاع از 

ط متوجه تمهيد گرایش اول برای گرفتن حق ویژه نبوده و در آن شرای
ی مثبت دادند غافل از آن که أنهادی ر به این اميد به ترکيب پيش

خواهند نه بر  منطق توافق به گرایش اول تحميل شده اما آنها می
مبنای برابری ميان گرایشات موجود بلکه بر اساس هژمونيسم 

ول در وارد کردن آقای فریدون ادامه همين روش گرایش ا. عمل کنند
در ) و از هم نظران گرایش اول(احمدی از اعضای سازمان اکثریت 

اول . کميسيون بود بدون آن که ایشان منتخب مجمع عمومی باشد
اعالم شد که دعوت از ایشان توسط کميسيون سند سياسی 

تو (هيئت رئيسته ! صورت گرفته و بعد روشن شد که این تدبير؟
حتی اگر این تمهيد اقدام . بوده است) ت مدیرهبخوان هيئ

کرد زیرا یک خودسری، خود را  کميسيون سند بود هيچ تفاوتی نمی
ی أبر فراز آرای عمومی قرار دادن و نقض آشکار حق ر

  .کنندگان در مجمع عمومی بود شرکت
ی گيری در مورد أاوج عملکرد غيردمراتيک گرایش اول در عرصه ر* 

طرفداران گرایش اول که در روز دوم اجالس . وداختالفات بروز نم
قدرت طرفداران حرکت جنبشی و اقبال عمومی از الگوی تجمع را 

اشان برای در دستور کار نهادن سند  مشاهد کرده و برنامه
شان پيش نرفت بر خالف تمایل و اراده جمع که خواهان  سياسی

 ?در?که ازحرکت بر روی اشتراکات جمع بود تالش کردند آن چه را 
هدف این بود که گرایش چپ را .  وارد کنند?پنجره?خارج شده بود از 

گيرترین نيروی طرفدار حرکت جنبشی است زیر ضرب ببرند و  که پی
های غيردمکراتيک  ترین شيوه از طریق سانسور و اعمال بی سابقه

ر است ورق را تا حد ممکن به عقب که در یک تجمع علنی متصّو
گامی که زمان گزارش کميسيون سند سياسی فرا هن. برگردانند

رسيد، آقای پاکدامن به عنوان مخبر کميسيون گزارشی از روند کار 
درگزارش ایشان مطرح شد که در عرصه . کميسيون ارائه کرد

توافقات تنها یک نفر از اعضای کميسيون ، محمد رضا شالگونی، در 
) از مالکيت خصوصیدفاع  ( 17ارتباط با منشور حقوق بشر با ماده 

مخالف بوده و معتقد بوده است که سایر موارد آزادیهای مصرح در 
در این جاست . ميثاق جهانی حقوق بشر باید یکایک شمرده شود

. که در از پاشنه توافق به پاشنه منطق اقليت و اکثریت می چرخد
یا اقليت یک ( محمدرضا شالگونی نه یک نفر در ميان یازده نفر اوًال
بلکه نماینده یک گرایش و یا منشور ) ه در ميان اکثریت چند نفرهنفر

 اگر او ثانيًا. بود که قرار بود بر سر اشتراکات با دیگران توافق کند
حتی یک نفر و نماینده خودش هم بود باز تفاوتی در اصل قضيه به 

هنگامی که قرار است توافق بر روی اشتراکات . آمد وجود نمی
 توافق بر اساس اتفاق آرا است و اگر اتفاق آراء باشد اصل بر حصول

. شود موجود نبود موضوع مربوطه از فهرست توافقات خارج می
سی از همان شيوه اکثریت و اقليت و نقض أ به ت?هيئت مدیره?اما

روحيه و توافق جمعی در ارتباط با تدوین اشتراکات، ميثاق جهانی 
آقایان گرداننده . هادندی نأحقوق بشر را به عنوان اشتراکات به ر

جلسه الاقل به مخالف بند یعنی محمدرضا شالگونی اجازه ندادند 
که بياید و به عنوان مخالف این بند نظرش را به جمع ارائه کند و 

 واقعًا! بگوید که پيشنهادش چه بوده و چرا آن را مطرح کرده است
ه مخالفين نظير از رفتار با مخالفين، البت که باید به این الگوی بی

این مسئله نه فقط در ارتباط با بند حقوق بشر !  چپ، صدآفرین گفت
نهادات گرایش چپ کميسيون سند  بلکه در مورد سایر پيش

سياسی در مورد مسئله ملی و نيز دولت آلترناتيو نيز به اجراء 
پس از انتشار اسناد اکنون روشن است که گرایش چپ . نهاده شد

 ميثاق جهانی حقوق بشر و ١٧تباط با بند درون کميسيون چه در ار
چه مسئله ملی و چه دولت آلترناتيو پيشنهاداتی داده است که نه 

 که در آن نظر يي ی گيریأر. ی نهاده شدأخوانده شد و نه به ر
ی دهنده نرسانده شود از نظر اعتبار أمخالف حتی به اطالع جمع ر

ک کردن نظر این شيوه سانسور، حذف و پا. مخذوش و باطل است
  توان نام نهاد؟  مخالف در یک جمع بزرگ را چه می

گيری بر روی اختالفات  یأفراز دیگر نقض قواعد یک کار دمکراتيک ر
این امر نقض کامل توافق انجام . تحت عنوان تعيين گرایش جمع بود

شده در جمع در ارتباط با گزین کميسيون سند سياسی برای 
ناگون بود که جمع حاضر به اتفاق حصول توافق ميان گرایشات گو

گردان این کار نيز همان دو نفر  صحنه. آراء بر آن صحه نهاده بود
اصلی هيئت مدیره بودند که اکنون روشن شده است که امر به این 
مهمی را بدون مشورت با هيئت رئيسه و به رغم مخالفت شدید 

. م دادند انجا- که تا حد استعفا پيش رفته است-برخی از اعضای آن
پس از اعالم چندین نتيجه ضدونقيض درباره نتيجه شمارش آرا، 

 74گيری و   نفر موافق رای93: باالخره نتيجه نهائی اعالم شد
بر اساس آئين نامه .  نفر حائزین رای250گيری از ميان  مخالف رای

گيری در باره مسائل  مصوب مجمع عمومی که موارد مهم تصميم
 این رای گيری صت در صد آراء اعتبار دارد قاعدتًاای تنها با ش برنامه

اما روشن بود که دوستان در . باید از دستور کار خارج می شد
گيری باید به هر عنوان  رای!  خود را گرفته بودند پشت صحنه تصميم

حتی با نقض آشکار توافق جمعی و آئين نامه مصوب مجمع 
از گوشه و کنار عمومی انجام گرفته و به صدای اعتراضاتی که 

گيری کذائی  یأاین ر. شد خواست نير نباید وقعی نهاده می برمی
 از جمع به عنوان اعتراض در آن يدر شرایطی انجام شد که بخش

شرکت نکردند و برخی دیگر نيز جلسه را برای مسافرت ترک کرده 
این اقدام، لشکرکشی گرایش اول برای ضدحمله از طریق . بودند

ترین  ترین شيوهای والئی و نقض ابتدائی راتيکتوسل به ضد دمک
سس اولين ميدان آزمون ؤاگر این تجمع م. قواعد کار دمکراتيک بود

برای یک تجمع دمکراتيک بود کارچرخانان گرایش اول نشان دادند 
  حاضرند برای دیکته کردن منویات 

خود هر نوع توافق، قاعده، آئين نامه و شيوه کار جمعی را در روز 
  ن و به صورت علنی و غيرعلنی زیر پا بگذارند روش

حاصل کار، عبارت بود از یک پالتفرم تفصيلی که در آن اختالفات نيز 
وارد شده است، ساختاری است که با تسلط مرکز بر محل حق 

کند و مهم تر از همه  ویژه گرایش اول در اداره حرکت را حفظ می
ه زهری مهلک شيوه کاری هژمونيستی و غيردمکراتيک است ک

  .برای هر حرکت جنبشی است
توان حرکتی را آغاز کرد که بتواند نقطه شروع  ها می آیا با این روش

برای یک موج نيرومند جنبشی در راستای مبارزه برای دمکراسی 
قاعده راه افتادن جنبش را در باال بر !  نه در ایران باشد؟ مسلمًا

و کسانی که در در یک حرکت جنبشی همه جریانات . شمردم
شان به هم  راستاهای عمومی حرکت قرار دارند بر روی اشتراکات

هایشان را هماهنگ  نزدیک شده و ضمن حفظ استقاللشان قدم
توان بر روی اصول کلی به مثابه یک  در حالی که می. کنند می

منشور عمومی توافق کرد چه نيازی است که مسائل مورد اختالف 
ن به نيروهائی که مخالف آن هستند تحميل های گوناگو را به شيوه

پشت کردن به اعتقادتشان برای ماندن  ?کرد و آنها را در برابر انتخاب
اما !  قرار داد؟?و یا ترک حرکت برای وفادار ماندن به اعتقاداتشان

خواهند به نام الگوی جنبش ولی به هر  فعالين گرایش اول می
ار دمکراتيک حرکتی را که ترین قواعد ک قيمت، حتی با نقض اوليه

توانست نقطه شروع یک حرت جنبشی باشد به سوی یک  می
حزب و یا ائتالف سياسی مبتنی بر بدیل دمکراسی ليبرالی سوق 

البته اگر این دوستان خواهان ایجاد جبهه، حزب و یا ائتالف . دهد
مبتنی برنامه دمکراسی ليبرالی ) ای جبهه احزاب و یا حزب جبهه(

له را ئی جلوی آنها را نگرفته و بهتر است که این مسهستند کس
  اما مصادره صوری مختصات الگوی . صراحت و بدون ابهام اعالم کنند
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ای مخلوقی را   جبهه- جنبشی برای پوشاندن یک حرکت حزبی
جا مانده بودن آفریند که حاصل آن از این جا رانده شدن و از آن  می
  .است

فکرانم در جنبش چپ و کمونيستی ایران که  من همچون سایر هم
طرفدار آلترناتيو سوساليسم مشارکتی در برابر جمهوری اسالمی 

ناپذیر از سوسياليسم  هستند آزادی و دمکراسی را جزئی تجزیه 
های  کنيم آزادی بدیلی که ما از آن طرفداری می. دانيم می
ی عمومی، الئيسيسم، پلوراليسم أی، حق رقيدشرط سياس بی

سياسی، حق ملل در تعيين سرنوشت خود، الغاء تبعيض جنسی 
و سایر تبعيضات اجتماعی را اجزاء حياتی سوسياليسم مشارکتی 

 برای -  و نه بهيچ وجه کافی-اما اجزاء فوق شرایط الزم. داند می
سوسياليسم . کنيم بدیلی است که ما برای آن مبارزه می

گيری قدرت توسط اکثریت،  شارکتی در عين حال برای دستم
خودحکومتی اکثریت استثمار شونده و تامين عدالت اجتماعی از 
طریق روند گذار به مناسبات اجتماعی و اقتصادی سوسياليستی 

ای که برقراری عدالت اجتماعی همگانی  کند به گونه مبارزه می
ه شهروندی برابر ميسر شده و گسترش شهروندی برابر سياسی ب

  .اجتماعی عملی گردد
این گرایش چپ در مورد آزادی و دمکراسی جویده جویده صحبت 

. ناپدیر است  صریح، روشن و سازشاش کامًال کند بلک موضع نمی
اردوی عظيم کار و زحمت در جامعه .  روشن استعلت آن نيز کامًال
ين ترین از لحاظ اقتصادی نيستند بلکه هم چن ما فقط محروم
باز شدن فضای . ترین از لحاظ سياسی هستند مسلوب الحق

سياسی و توانمندی جنبش برای دمکراسی فضای حياتی برای 
تنفس گشوده و ميدان را برای مبارزات صنفی و طبقاتی آنها 

شاید خالی از فائده نباشد که نگاهی داشته باشيم به . گشاید می
  م آن که سرمایهمواضع بسياری از دوستان دمکراتی که عليرغ

های  لفهؤاند در همه م سياسی خود را در دمکراسی خالصه کرده
 نگاه کنيد مثًال. مهم دمکراسی مواضعشان نيم بند و جویده است
ی عمومی که أبه مسئله آزادیهای سياسی، مسئله ملی و حق ر

دوستان . های سياسی در ایران امروز هستند از ارکان اصلی آزادی
قيد و شرط  های بی بندی صریح و روشن آزادی ولما باالخره فرم

و یا آن گونه که کانون نویسندگان ایران طرح (سياسی 
 و یا شعار جنبش ?های بی حصر و استثناء آزادی?کند می

را به بهانه پذیرش ميثاق حقوق ) ?آزادی هميشه?دانشجوئی 
بشرکنار گذاشتند و یا موضعشان را در مورد مسئله ملی نگاه کنيم 

که حق جدائی (ه از پذیرش صریح حق تعيين سرنوشت ملل ایران ک
روند و یا فرمول ارائه شده در مورد  طفره می) جزئی از آن است
سسان را نه برای ؤی عمومی که مجلس مأعملی شدن حق ر

در دفاع از . خواند تعيين نظام آینده بلکه برای تعيين جمهوری فرامی
نيروها و . البته تنها نيستيممبانی عمومی دمکراسی و آزادی ما 

قيد  های بی های دیگری عليه استبداد حاکم و برای آزادی جنبش
کنند که  ی عمومی و الئيسيسم مبارزه میأوشرط سياسی، حق ر

ما با آنها الاقل در این مبانی عمومی اشتراک داریم و حاضریم که 
" ها جنبش جنبش"در کادر یک جنبش عمومی برای دمکراسی که 

 می تواند فضای جنبشی که مسلمًا. د با آنها همراهی کنيمباش
مطلوب سياسی برای هر بدیلی به وجود آورد که خواهان عملی 
. شدن حق مردم در گزین نظام سياسی مورد نظرشان باشد

و این . ضرورت چنين جنبشی هم چنان بر سر جای خود باقی است
تواند در  د میکه کنفراس پاریس با توجه به آن چه گذشت تا چه ح

  ! این راستا باشد بحثی است که باید جداگانه به آن پرداخت 
  
  
 =================================  
  
  
  
  

اعتراض کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد 
  ! کارگران جهان به محدوديت های قانون کار در ايران

گران دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کار
)ICFTU ( با ارسال نامه ای به محمد خاتمی ، نسبت به

. محدوديت های اجرای قانون کار در ايران اعتراض کرد
ائتالف بين المللی در حمايت از «متن اين نامه که توسط 

   : به شرح زير می باشد ترجمه شده ، »کارگران در ايران

  
امه بنويسم تا من برای دومين بار در يکماه مجبور شده ام به شما ن

اين بار اعتراض . به طرز رفتار با کارگران در ايران اعتراض کنم
حمايتی است که بناست ] قوانين[مورد بر  پيرامون محدوديتهای بی
  . قانون کار ايران مقرر کند

 ميليون ١۴٨فدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد که نماينده 
ور جهان است، مطلع  کش١۵٢ اتحاديه کارگری در ٢٣۴کارگر در 

 خود، ۶ و ۵شده است که پارلمان جمهوری اسالمی در دوره های 
اليحه ای را تصويب کرده است که بر اساس آن کارگاههای زير ده 

اين اليحه همه . نفر از شموليت قانون کار مستثنی گرديده اند
کارگران شاغل در کارگاههای قالی بافی را از حمايت قانون کار 

  . ف ميسازدموجود معا
ما مطلع شده ايم که طرح اليحه جديدی مبنی بر مسثنی کردن کليه 
کارگران قراردادی از شموليت قانون کار بزودی به مجلس ارائه 

  . خواهد شد
معاف کردن بخشهای گسترده نيروی کار از حمايتی که قانون کار 
تضمين ميکند، عالوه بر مسائل ديگر کارگران را از ايجاد تشکلهای 

درنتيجه . کارگری، غير از شوراهای اسالمی، محروم خواهد ساخت
تعداد زيادی از کارگران از حق سازماندهی در اتحاديه ها محروم 

اين نکته نقض کامل تعهدهای دولت مبنی بر توسعه و . خواهند شد
 اکتبر ۵مطابق با خبر منتشره ايرنا (تقويت انجمنهای صنفی 

  . است) ٢٠٠۴
همانگونه که احتماال ميدانيد، ايران به مثابه جناب رئس جمهور 

يکی از اعضای سازمان جهانی کار موطف است مبادی بنيادی 
 ٩٨ و ٨٧معاهده سازمان جهانی کار را که در پيمان نامه های 

پيرامون حق تشکل، حق برقراری معاهده های جمعی و حق پايه ای 
  . را رعايت نمايد] تصريح شده[سازماندهی 
 گرفتن ناآراميهای اجتماعی اخير در ايران از جمله در با درنظر

 معتقد است صالح دولت شما در ICFTUخاتون آباد و سنندج، 
اين است که به کارگران گوش دهيد به جای آنکه حقوشان را 

قدم اول برای شروع، احترام گذاشتن بر قوانين بين . محدود سازيد
  . ون حق تشکل استالمللی پيرامون حقوق دمکراتيک کارگران، چ

 ICFTU مصر است به دولت شما توصيه کند هر اليحه ای که 
بيش از اين حقوق شناخته شده کارگران را محدود ميسازد را پس 

  . بگيريد
 ICFTU آزادی حق تشکل« چاره ای ندارد جز اينکه توجه کميته «

سازمان جهانی کار را به اين مسئله جلب کند و اطالعات جديد را 
  . يت جاری خود عليه دولت ايران اضافه کندبرشکا

در اين ميان ما منتظر اقدام سريع و قاطع شما پيرامون اين مسئله 
  . هستيم 
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  ی راديو برابری گفتگو        متن
   = با  يک دانشجوی فعال در تهران = 

جنبش دانشجويی در پيوند با ديگر جنبشهای 
  !اجتماعی ، رودر روی کليت نظام 

  
  
   =  و آخرقسمت دوم   =                   
  
  
  

شما بحرانی را که در تشکلهای دولتی : سعيد افشار 
دانشجويی اتفاق افتاده و االن به اينجا رسيده در مجموع 

چگونه می بينيد ؟ چرا اصال اين بحران ايجاد شده و االن چه 
   سمتی دارد؟

  
با حماقت تمام در اربطه با بحران ايجاد شده ، وقتی آقايون :  پاسخ  

خودشان را به ناف حاکميت ببندند ، بحرانی که در حاکميت و در 
واقع ارتجاع و عقب ماندگی بوجود می آيد در درون اينها هم شکل 
می گيرد و اگر شخصا راجع به بسيج دانشجويی صحبت کنيم که 
اساسا در طيف جنبش دانشجويی هم نمی گنجد ، چون اساسا 

اينها » جنبنده ای در کار نيست « : لو بقول شام٠جنبش نيست 
خواهان تغير اين وضعيت نيستند بکله عالقمند اين هستند که 

خودشان را جزء اين وضعيت قرار بدهند ، وقتی اين وضعيت و کل 
حاکميت دچار بحران و دچار تزلزل است ، به درگيری و اختالف بر 

، همين سر منافع قدرت طلبی در باالست ، مسلما در پائين هم 
اختالف اتفاق می افتد و چون بسيج دانشجويی نيرويی تربيت می 
کند که بزور وزير، معاون وزير ، معاون مدير کل و وزير مزخرفات بشود 

وقتی که آنجا معاون وزير ، وزير را می زند که جايش بنشيند ، ! 
 ٠وزير می آيد ، رئيس جمهور را زير می گيرد که به جايش نيايد 

 اين پائين هم ٠ت همه شان به جان هم می افتند چپ و راس
طبعتا همين اتفاق می افتد ، يعنی کسانی که هار شدند و بجان 

 فکر کنم نه تنها اينها يعنی طيف دانشجويی ، بلکه ٠هم می افتند 
طيف تحکيم وحدت راهی جز نابودی ندارند يعنی تنها چيزيی که 

 وابسته به جريانی جلوشان است ، نابودی شان است برای اينکه
   ٠هستند که ناگزير نابود خواهند شد

  
يعنی اينکه از نظر شما جريانی مثل دفتر تحکيم ، : پرسش   

سمت و سويش به طرف نابودی است يا ممکن است که 
   يک ديگرگونی هم در آن اتفاق بيافتد؟

  
ما از دگرگونی ، رفتن به سمت يک چيزی اگر منظور ش! نه:  پاسخ  

 خردادی آقايان ، ٢مثال اصالح شدن ، فکر می کنم چيزی بيشتر از 
 جدا از اين ، تحکيم وحدت با اين ٠چيز ديگری رخ نمی دهد 

انشعاباتی که در آن شده ، فکر می کنم که قاعدتا نابود می شود 
ران است و نابودی اش اتفاق خيلی خوبی در جنبش دانشجويی اي

، چون يک اهرم باز دارنده تا به امروز برای هر نوع فعاليت ديگر 
دانشجويی بوده است ، اگر فعالين دانشجويی رزمی که بشود 

حول آن عضوگيری کرد ، مجله در آورد ، مجله به اعضاء داد ، حق 
عضويت گرفت و خيلی برنامه های سيستماتيک ديگر عمل کرد تا 

 تا چندی فعاليت عبارت بود دفتر تحکيم ٠ اين جريان نابود بشود
اينکه حاال خود اينها خودشان دسته ! وحدت و ديگران و بقيه هيچ 

 اين فضا در واقع يک امکان دموکراتيک تری می شود ٠دسته شدند 
، حاال هم آدم می تواند فعاليت خودش را مستقيما جدا کند و 

ارد و طيف های تحکيم وحدت نيست و به ما هيچ ربطی ند: بگويد 
   ٠ديگری هم در دوستان دانشجو وجود دارد 

  
شما از نيروهای چپ دانشجويی ياد کرديد ، آيا :  پرسش  

اين نيروها در صدد سازماندهی خودشان برآمدند يا اساسا 

آنجائيکه به توده دانشجو مربوط می شود تا چند اندازه به 
مسائل صنفی توجه می کنند و اساسا چه تشکلهای 

ستقل دانشجويی يا سمتگيری به سوی تشکلهای م
مستقل دانشجويی وجود دارد ؟ حاال که تشکلهای دولتی 

 چشم ٠هم بعنوان يک مانع دچار بحران و فروپاشی شدند 
   انداز آنها را چگونه می بينيد؟

  
من فکر می کنم که اينجا در واقع با شرايط فعلی ، صحبت :  پاسخ  

مآيی نيروهای چپ ، و تجمع بچه کردن از تشکل چپ حتی گرده
ها ، يک مقداری صحبت رويايی است و چندان رئاليستی نگاه 

 اما اين جنبش وجود دارد و باز خوردش ٠کردن به ماجرا نيست 
از سفر فيدل کاسترو به : حتی چيزهايی که آدم می بيند مثال 

تهران معلوم که اين هيجان زده است ، مشخصا آدم می فهمد ، 
 بعد آدم ٠ پيدا می شود که طيف فکری اش چی است اينطوری

آرام آرام سعی می کند به اين جور آدم ها نزديک شود ، بعد از 
 من فکر می کنم ٠طريق کتاب ، مجله و بحث و اينها پيدا می شود

شرايط انقالبی ، آدم های انقالبی می « : بقول يک جمله معروف 
به راحتی نمی توانيم ، عمل ما تا در آن شرايط قرار نگيريم » سازد 
 چون خفقان و انقطاع زيادی بوده ، بايد اول بفهميم که ٠کنيم 

  دقيقا شکل اين جنبش چه جوری است ؟ 
 مسلما يک بخشش همين است که من يک مقداری به رويش کار  

 از طريق نشريات دانشجويی ، از طريق جمع آوری کردن ٠کردم 
راست و بررسی اينها و حتی نشريات منفعل ، حتی نشريات 

خواندن سر مقاله ها شون با مقاالت اصلی ، آدم می تواند بفهمد 
 مثال در نشريه طيف راست ، ما ٠که چه فضايی فکری جريان دارد

رودخانه سرخ « « و » عدالت « شعر می بينيم که در آن صحبت از 
 و اين جور چيز ها، آدم می فهمد که اين آدم دارد به تو کليد می» 

 اين چنين فرمی وجود دارد ولی ٠دهد که بروی پيدايش کنی 
بشکل يک سيدتم منظم در جنبش ، حتی يک گردهمايی قانونی 

 تمام حرکات ٠نه ، چنين امکانی وجود ندارد و نه بوجود آمده است 
غير قانونی است که در پس توی خانه های دانشجويان تشکيل 

خيلی خيلی بزرگی هم » تشکل «  با توجه به اينکه يک ٠می گردد
در مقابل همه ما در ايران است و اين همان فشاری است که 

 دانشکده و دانشگاه ٠رسانه های سلطنت طلب ها می آورند 
های خيلی زيادی ، مخصوصا دانشگاههای آزاد هستند ، که فله 

ای دانشجو می گيرند و به آن سمت می روند با سواد خيلی کم و 
  ! و الکی و تو خالی شعار های خيلی تند 

  
خوب همين گرايشاتی که شما می گوييد تا چه : پرسش   

   حد در جنبش دانشجويی يا در ميان دانشجويی مطرح اند؟
  

» در ميان دانشجويان « اين که مدام بگوييم ! اهان اين شد:  پاسخ  
 وقتی ٠سه تا چهار طيف مشخص وجود دارد :  گفتم ٠بهتر است 

ن صحبت می کنيم ، متاسفانه يکمقداری دغدغه در ميان دانشجويا
 ببينيد برنامه های منظمی برای تهی کردن مغز ٠برانگيز است 

   ٠جوانان دانشجو دراين ميان پياده می شود 
  

يعنی شما روی نقش رسانه االن زياد تاکيد می :پرسش   
   کنيد ؟

  
؛  من هميشه به رفقام می گويم ٠مسلما خيلی تاثير دارد : پاسخ  

 اين ها می توانند با بيست تا سی ٠لنين با يک روزنامه انقالب کرد 
بعد ! تلويزيون ، حداقل منحرف بکنند ، آنهم با اين سواد کم شان

   ٠٠٠هم به خدمتتان عرض کنم و آن اينکه 
  

حاال حول همين که گفتيد ؛ بعنوان کسی که در :  پرسش  
چپ چی ايران فعال هستيد ، شما نقدتان به جريانات 

هست ؟ خاصه به چپ خارج مثال در همين عرصه رسانه ها 
  چيست ؟

  
من به جرئت می گويم ؛ که مهمترين مطلبش اينکه همه :  پاسخ  

طيف ها وگرايشات مجالتشان را که می خوانم و خيلی هم برايم 
 مهم است که ببينم نسل قبلی ما که امروز فعاليت سياسی می 
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  ……  بریی راديو برا گفتگومتن   
 
 

کند و درفضای آزاد آنطرف است ، ببينيم چه چيزی برای گفتن دارد 
 سال در فضای آزاد آنطرف بودن ٢۵ تا ٢٠؟ بسيار ناراحتم که بعد از 

 ما هنوز از خيلی از رفقای با آبرو و مهم مان حرفهای بيست و ٠
پنج سال پيش را می شنويم که هنوز خيلی در گيريها را داريم ، 

ت انحرافی که امروز بوجود می آيد را نمی توانند دوستان جريانا
من _  من احساس می کنم بعضی ها بجز مثال ٠خيلی کنترل کنند 

 من اصال وقتی ٠بدون هيچ وابستگی دارم اين حرف را می زنم 
می _ اينجا هستم و تحت اين شرايط نمی توانم وابسته باشم 

هستند که خيلی فقط يکی تا دو تا سازمان : توانم بگويم 
رئاليستی شرايط امروز جنبش چپ و شرايط امروز ايران را درک می 

کنند و برای من آنها خيلی جالب اند اما در کل متاسفانه چندان 
  ٠راضی کننده و خوشآيند نيست 

  
 سال پيش ٢۵شما می گوييد ؛ اين سازمانها در : پرسش   

 يد ؟ ماندند، چگونه؟ می توانيد يک مقدار توضيح بده
  

 منظورم شعار ٠من ماندن شان به تنهايی را نمی گويم :  پاسخ  
 ببينيد يک دوست در واقع ، ٠ها و حرفهای اصلی شان است 

خانمی که اسمش را هم فکر نکنم ، لزومی داشته بگويم از 
با من در اينترنت چات می کرد ، وقتی » حکمتيست « دوستان 

کرد که تو يک حزب الهی  من را متهم می ٠چارت مان جلو رفت 
 من داشتم انتقاد می ٠ خوب من برايم خيلی جالب بود ٠هستی 

 ٠از نظر من شما اشتباه می کنيد که فالن می کنيد : کردم وگفتم 
حزب الهی ، من اصال نمی دانستم که بايد چکار کنم : وقتی گفت 

 يعنی من نمی دانم ٠ خوب اين خيلی برخورد غم انگيزی است ٠
: با اين همه تبليغات تشون ، می خواهند چکار کنند ؟ بگوييد اينها 

  ! زنده باد آمريکا ، خوب آنرا جمهوری اسالمی هم دارد می گويد 
 سال پيش مان راداشته ٢۵ ماندن آنجا اينکه ما هنوز شعار  

باشيم؟ يا تفنگ دوش بگيريم بريم تو کوه تا جمهوری اسالمی را 
ه ، اصال ديگه اينجا شدنی نيست يا بياندازيم ؟ باور کنيد نميش

 ٠اينکه شرايط عينی ايران را نبينيم و توی رئاليسم زندگی نکنيم 
اينجا هنوز تضاد طبقاتی وجود دارد ، بله وجود دارد ولی ديگه تضاد 

 سال پيش نيست يعنی اينجا ٣٠ ، ٢۵طبقاتی به آن شکل 
می ترسند فقيرترين آدم ها که گوشه خيابان می خوابند ، چرا که 

يعنی امکان اينکه ، ! ، وضع آنها از اين هم که هست بد تر بشود 
بخواهيم اين آدم ها را انقالبی اش بکنی ، قبل از اينکه شرايط 

 بايستی شرايط را درک کنند ٠انقالبی بوجود بيايد ، ميسر نيست 
 من فکر می کنم شما ها و دوستانی که آنطرف هستيد ، ٠

ا ها را درک بکنيد ، چون واقعا شرايط بايستی خيلی بيشتر م
 من را االن به دانشگاه راه نمی ٠وحشتناکی اينجا حاکم است 

 يعنی صبح پا می شوم می روم دانشگاه ، جلو درب می ٠دهند 
ما در واقع ! بفرماييد برو بيرون ، به همين گردن کلفتی : گويند 

 و دور و بر بعنوان جوان دانشجو ، می بينيم که يکدفعه تنها شديم
ما نگاه می کنی ، می بينی همساالن ات درس می خوانند و تو 
بی هيچ دليلی جا ماندی ، همين باعث می شود که از فعاليت 

 من ٠سياسی کردن بگذری ، چون که زندگی ات را نابود کردند 
هميشه به دوستان توصيه می کنم که مقاله ای از آقای طبری 

فکر می کنم خيلی توجيه می شوند » ر نبرد دشوا« بخوانند به نام 
پخش نمی ) فعاليت سياسی(  خالصه نقل ونباتی در اين ماجرا ٠

 !شود و همه شان بايستی بپذيرند که کجا آمدند و چکار می کنند 
   
بر گرديم به صحبت های اول مان ، شما در باره : پرسش   

 ٠مشکالت ، آمال و آرزو ها و چشم اندازها صحبت کرديد 
 بطور مشخص يکبارديگر حول دغدغه ذهنی و فکری من

جوانان دانشجو ، خاصه همان طيف راديکال در حال باز 
 می دانيد وقتی آدم و ٠سازی خودشان از شما می پرسم 

جريانی در مسير باز سازی فکری قرار می گيرد ، می 
ايستد وفکر می کند ، پشت سرش را نگاه می کند ، جهت 

نکات و موضوعات است که می تواند يابی می کند ، بعضی 
حولش فکر کند و آنها مسئله اش می شود ، پرسشم اين 

االن برای جوان دانشجو چه مسائل و کدام ها : است 
  بيشتر مطرح است؟

  
عرض کنم ، همانگونه که قبال گفتم ؛ تمرين اينکه در :  پاسخ  

می شرايط آزاد بچه ها منسجم بشوند ، البته کارهايی که صورت 
گيرد از تحصن ها بگيريم ، مهمترين کاری که می شود انجام داد که 

 تير ، بچه ها در دانشگاهها داشتند ١٨سه تا چهار مورد هم بعد از 
 فراتر جمع شدن و گرد همايی ها ، تريبون آزاد که فقط در ٠

 ٠دانشکای دولتی مثال در دانشگاه آزاد اجازه تريبون نمی دهند 
ه فعاليت می کنند ، اتحاديه ها خيلی کم و انجمن های صنفی ک

بيش ، در دانشگاهها شريف وقتی که بچه ها از نظر امکانات مثال 
آنجا اطاق داشته باشند به اسم اينکه می خواهند کار فرهنگی 
کنند که فردا نيايند آنرا هم ببندند ، کارعلمی بکنند ، يک جايی 

ی تشکيل می باهم جمع شوند تا صحبت کنند ، گروههای علم
دهند ، گروههای تحقيقاتی تشکيل می دهند ، گروههای ورزشی 

 مثال ٠ هرچند کوهها بشدت ناامن است ٠يا اينکه به کوه می روند 
 گروههای ٠خيلی وقت ها ، جلوی راه رفتن در کوه را می گيرند 

 اينها کارهايی ٠هنری در دانشگاههای هنری خيلی زياد است 
   ٠افتن انجام می شود است که برای انسجام ي

 در واقع اين کار ها با مشکالتی که وجود دارد اينکه از نظر محتوا  
خيلی پراکنده است همواره ارگانهای خبری چندان قوی هم وجود 

 مرز ٠ استراتژی روشن و تاکيتک مشخصی وجود ندارد ٠ندارد 
 طيف راديکال در مجله های معمولی ٠بندی مشخصی وجود ندارد 

يی می نويسند ، البته مرزبندی به معنی اين نيست که دانشجو
مرزبندی _ دارم از انسجام صحبت می کنم _ الزاما بايکوت کنند 

مثال در مجالت بچه ها باالجبار بعضی ! درانسجام اقدامات مان 
وقت ها مجبوريم ، که اجازه بدهيم که فالن آقايی که دور و بر 

، يک چيزی داده ، که جنبش دانشجويی هم است که حاال آمد 
تست کنند ، ببينند چاپ می شود يا نه ، سعی می کنيم آن را 

 مقاله غير دانشجويی می آورند ، ارازلی که به اسم ٠چاپ کنيم 
نماينده ولی فقيه در دانشگاهها هستند ، چه می دونم ، بسيج 
جمع می کنند ، سپاه جمع می کنند ، نامه می دهند که شما 

بکنيد ، يک چيز های غم انگيز ، مالل آور و تو ذوق برويد ، سواری 
زننده و مهم تر از همه شان اينکه از نظر محتوايی فعاليت های در 

 آيا شما فرض می کنيد که اين ٠واقع خيلی پراکنده وجود دارد 
  ! مشکل حل می شود ؟

 من چندان از شکل گذشته اين جنبش در جريان نيستم ولی اين  
 ما قبول کنيم ، سازمانيابی جديد بايد انجام خيلی مهم است که

 اين سازمانيابی بايد از الگوی مشخصی پيروی کند که ٠بشود 
 شما نظر من ٠الزاما آن هم بايد الگو و چهره انسانی داشته باشد

 من خيلی به دمکراتيک بودن ، به انسانی بودن اين ٠را جويا شديد 
لی ما با وجود تعداد  فکر می کنم نسل قب٠مرحله اعتقاد دارم 

آمار دقيقی : خيلی خيلی کمترش نسبت به االن ، بگذاريد بگويم 
وجود دارد که آنها نسبت دانشجويان به کل جمعيت در نسل قبلی 

 که اتحاديه دانشجويی اپوزيسيون تشکيل شد ، ٣٧جنبش ، سال 
 اينها موفق شدند ، ما هم مطمئنا ٠ هزار نفر کمتر بودند ٣٠گويا 

 با توجه به اينکه من بالشخصه اعتقاد دارم ، ٠خواهيم شد موفق 
شرايط امروز ما شرايط سخت تری نسبت به آن زمان است اما ما 
تعداد بيشتری در اين مرحله هستيم و اين خودش يک نقطه قوتی 

 !!است يعنی امکان اضافه تر بودن ما 
  

من يک سئوال ديگر هم می خواستم ، طرح کنم :  پرسش  
هم نقش دختران دانشجو در اين جنبش است بويژه در آن : 

اين شرايط سختی که بخصوص سخت تر برای دختران 
آيا مفاهيم و بحث های مربوط به : دانشجو است ، بپرسم 

جنبش زنان ، بحث های فمينيستی به چه حد و سطحی در 
جنبش دانشجويی مطرح است ؟ يعنی اينکه جنبش 

 ست ؟ دانشجويی چقدر فمينيزه شده ا
  

  چه شده ؟ :  پاسخ  
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  ....ی راديو برابری  گفتگومتن
  
  
  

  !فمينيزه  : پرسش 
  

دوست عزيز اينکه شما مسائل را اينقدر راحت و خوب می :  پاسخ  
 ٠دقيقا همين جوری است که شما می گوييد : فهميد ، بايد بگويم 

دختران ( خدمت شما عرض کنم در واقع خيلی خيلی در اين طيف 
 اما آمار اينان که داريم راجع به آنان حرف ٠بچه ها ی فعال داريم ) 

می زنيم ، داره اين اتفاق برايش می افتد ، خيلی خيلی فعالند و 
دارند پا به پای پسران عمل می کنند و من بدون هيچ اغراقی دارم 

 برای خود من اين ماجرا جالب است با ٠اين را بزبان می آ ورم 
وب در شرايط سنتی اين اجتماع داريم زندگی می توجه به اينکه خ

 حاال اينکه چقدر ٠کنيم ، ديدن اين اتفاق خيلی جالب است 
فمينيزه شده ؟ احساس می کنم به دليل رشد انديشه گی طبقه 

 يعنی زنهای طبقه متوسط ما ٠متوسط شهر نشين ايران است 
ثل مخصوصا موقعی که می آيند در جريان مبارزه و با ابزاری م

ماهواره ها ، اينترنيت ، رسانه های اينچنينی آشنا می شوند ، 
خوب خود به خود می روند به سمت اينکه از گذشته و تاريخ 

جنسی خودشان هم اطالعاتی داشته باشند ، بعد خود به خود 
   ٠پيدا می کنند 

 ٠ من فکر می کنم که آگاهی دليل اصلی اين اتفاق در زنان است  
 من ديدن اين فضا بالشخصه ٠لی خوب است اما حضورشان خي

 اينکه دارم جلوی دانشگاه داد می ٠برايم خيلی خيلی جالب است 
زنم ، يک خانمی هم دارد داد می زند ، واقعا گاهی همان خانم 

در حال کتک _ من اينرا به چشم خود ديده ام _ کتک هم می خورد 
 وجود دارد ،  يعنی هنوز اين اتفاق ها٠خوردن باز شعار می دهد 

  ! هنوز هم شيرين است ، هنوز هم پايش وايستادند 
  

بسيار از شما متشکرم و ممنونم که پذيرفتيد :  راديو برابری  
که با شما گفتگو بکنيم و برايتان آرزوی پيروزی و موفقيت 

 در پايان اگر خودتان صحبتی داريد ، بفرمائيد ، انتظار ٠دارم 
نی که در خارج از کشور شما بچه های دانشجو از کسا

   هستند ، چی می باشد ؟ ما چکار می توانيم انجام بدهيم ؟
  

من هم خيلی خيلی ممنونم ، بيشتر از شما خوشحالم از :  پاسخ  
 با توجه به ٠اينکه دستکم اين حد دغدغه را در مورد ما داشتيد 

اينکه من راديوتان را در واقع تا حاال نتوانستم ، گوش کنم ، فقط 
   ٠سايتش را ديدم 

 کاری که دوستان ما در شرايط امروز و آنجا که فضای آزاد می  
توانند بکنند و بهترين کار است که اول خودشان آگاه بشوند و بعد 

_ ببخشيد _ همين آگاهی را به بچه های درون ايران منتقل کنند 
درون زندان جمهوری اسالمی ، در واقع فکر می کنم اين بهترين کار 

   ٠ست ا
 شما آنجا ، امکان خواندن همه چيز ، امکان دانستن زبان خوب ،  

امکانات راحت برای ارتباط گيری با سازمان های جديد چپ ،مباحث 
 ما اينجا برای مان چنين امکانی وجود ٠روز که برايتان وجود دارد 

 نمونه اش ما برای خواندن وبالگ نوام چامسکی ، احتياج به ٠ندارد 
اريم که زبان خيلی خوب بلد باشد و بما بگويد که اين آدم دوستی د

االن چه دارد می گويد يا سايتهای ديگر مثال نئو مارکسيستها ، در 
 يعنی در خط فکری که االن خودم به ٠طيف خودمان عرض می کنم 

 پس آگاه شدن و آگاهی دادن بالشخصه تنها ٠آن گرايش دارم 
انشجويی خواسته های  احتماال جنبش د٠خواسته من است 

  !  باز هم ممنونم ٠خيلی بيشتری از شما ها خواهد داشت 
  

  سالم ما را به همه دوستان و رفقا برسانيد : راديو برا بری   
  

به همچنين شما ، اميدوارم ما همه روزی کبوتر :  پاسخ دانشجو  
  !!هامان را دو باره پرواز بدهيم و از شما خدا حافظی می کنم 

  

  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  

  *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   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com  
 

"ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع

 . نيستند سازمان
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  *ديدگاه  *                    
  

  دخالت آمريكا در انتخابات اآراين 
 

  *دآتر الياسي عاقل : نوشته 
   مزارعي  احمد: ترجمه

  
 

اضطراباتي آه در جريان انتخابات اآراين بروز آرده تنها نوك آن آوه 
عظيم يخي است آه در زير آبهاي آن مبارزه اي حقيقي ميان شرق 

د، مبارزه براي تسلط بر منابع اصلي انرژي در و غرب وجود دار
آمريكا بازيگر اصلي . مناطق اروپا، آسيا، درياي سياه و درياي خزر

 . اين اضطرابات و تحريكات است
انتخابات ماه گذشته ملت اآراين را به دو بخش نيمه جنوب شرقي 

بخش جنوب شرقي به . و نيمه شمال غربي تقسيم آرده است
برنده اصلي انتخابات، آه تهديد به تجزيه آشور " چيانوآوي"رهبري 

آه در اعتراض به تقلب در " يوشنكو"نموده، و از آن طرف طرفداران 
آمريكا و اروپا با استناد به گزارش . انتخابات به خيابانها ريخته اند

بعضي ناظران بين المللي در انتخابات اآراين، نتايج اين انتخابات را 
را " يانوآويچ"آن سو روسيه به رهبري پوتين پيروزي قبول ندارند و از 

در ادامه ي اعتراضات و تظاهرات . تبريك و از وي حمايت آرده است
سرانجام ديوان عالي آشور "يوشنكو"خياباني توسط طرفداران 

نتايج انتخابات را باطل اعالم و روز دوازدهم ژانويه آينده را براي 
 . انتخابات مجدد معين آرد

اآراين آه در آنار درياي سياه واقع شده براي روسيه اهميت آشور 
استراتژيك دارد زيرا درياي سياه تنها منفذ دريايي اين آشور به 
آبهاي بين المللي است و استفاده از درياي سياه براي روسيه 

همانطور آه در باال آمد اين آشور به دو بخش . اهميت حياتي دارد
ه بخش شرقي آن به زبان روسي شرقي و غربي تقسيم ميشود آ

تكلم ميكنند و صنايع اصلي آشور در اين منطقه واقع شده در 
 . صورتي آه بخش غربي آن بيشتر منطقه اي آشاورزي است

دو آانديد آه در ماه گذشته براي نخست وزيري با يكديگر به رقابت 
 "ياناآويچ. "ميباشند" يوشنكو"و ديگري " ياناآويچ"پرداخته اند يكي 

 ساله در خانواده آارگري در منطقه شرق اآراين متولد شده 54
است، وي ابتدا با شغل جوشكاري در يك آارخانه به آار پرداخت و 

 توسط 2002 تا 1997در نهايت مدير آارخانه گرديد، سپس در سال 
" دونتسك"آوحمان رئيس جمهوري آشور به استانداري منطقه 

در زمان نخست . يري رسيدمنصوب شد و پس از آن به نخست وز
وزير وي، اقتصاد اآراين از رشد مناسبي برخوردار شد به طوري آه 

در " يانوآويچ. "تعداد زيادي از آارگران توانستند بازنشسته شوند
جريان مبارزات انتخاباتي خويش به مردم تعهد سپرد تا از آزادي 

نيز مطبوعات حمايت آند و بر نفوذ و اعتبار مجلس قانونگذاري 
تمايل به آار آردن با روسها دارد و به همين " ياناآويچ. "بيفزايد

رئيس جمهوري آشور روسيه برخوردار " پوتين"جهت از پشتيباني 
وي همچنين از پشتيباني يكي از بزرگترين ثروتمندان آشور . است

آه اين " بنچوك"و ثروتمند ديگري به نام " آختيموف"اآراين به نام 
ن رئيس جمهوري آشور اآراين است بهره مند دومي از نزديكا

يكي هم اين است آه آارگران " ياناآويچ"از عوامل موفقيت . است
 . منطقه شرق اآراين از وي حمايت ميكنند

 ساله در منطقه غرب 50" يوشنكو"، رقيب وي "يانوآويچ"در مقابل 
آشور تولد شده و از خانواده اي فرهنگي ميباشد، وي همسري 

 .  دارد و خودش نيز داراي گرين آارت آمريكا استآمريكايي
 در يك بانك دولتي به حسابداري مشغول بود 1993يوشنكو تا سال 

وي سپس با سازمان . سپس به رياست بانك ملي اآراين درآمد
هدف اين بود تا اقتصاد . به همكاري پرداخت) IMF(جهاني پول 

اقتصاد و بانكهاي اآراين اآراين را از انهدام نجات دهند تا قبل از آن 
اقتصاد آشور در اين . در ارتباط با سيستم بانك روسيه عمل ميكرد

وي براي بهتر سر .  درصد بود11000دوره دچار تورمي عظيم با نرخ 

پول "و سامان دادن به اوضاع اقتصادي دست به چاپ و انتشار 
 1999آوچمان رئيس جمهوري اآراين در سال . تازه اي زد" ملي

" يوشنكو"در اين مرحله . را به نخست وزيري برگزيد" وشنكوي"
دست به عزل بسياري از ثروتمندان اآراين از مصادر قدرت زد و اين 

  . موجب محبوبيت وي و نگراني رئيس جمهوري شد
  

         
 ويکتور يوشچنکو                      

  
  

.  از نخست وزيري برآنار آرد2001را در سال " يوشنكو" ، آوچمان 
 17آه از " اآراين براي ما" يوشنكو از طرف ائتالف 2002در سال 

. حزب سياسي تشكيل شده بود به رياست انتخاب گرديد
 هاي انتخاباتي خود قول داده تا اآراين را به در برنامه" يوشنكو"

اتحاد اروپا، و منطقه نفتي پر ثروت درياي خزر وصل نمايد و همچنين 
قول داده تا آزادي و دمكراسي از آن نوع آه در آشورهاي اروپايي 

از پشتيباني اتحاديه " يوشنكو. "معمول است را در اآراين برقرار آند
يكي از زنان " جوليا بيموشنكو"انم اروپا، آمريكا، و همچنين خ

ثروتمند "اين خانم آه ملقب به . ثروتمند اآراين بهره مند است
و ساير " ياناآويچ"ميباشد اخيرا از آوچمان خواسته بود تا " فوالدين

مردم منطقه غرب اآراين در انتخابات اخير . وزيران را از آار برآنار آند
شدند آه وي بازنده انتخابات به يوشنكو راي دادند و وقتي متوجه 

است به خيابانها ريخته و با برپايي خيمه هاي تبليغاتي در گوشه و 
آنار شهرها به اعتراض پرداختند، آنان خواستار آن شدند آه 

 . به نخست وزيري منصوب شود" يوشنكو"
آنچنان آه از مبارزات دروني جامعه اآراين مشاهده ميشود و به 

وعات و رسانه هاي جمعي آشورهاي حسب توضيحاتي آه مطب
غربي به مردم ميدهند گويا مسئله بر سر استقرار آزادي و 

نشر "دمكراسي است و بنابه تعريف بوش رئيس جمهوري آمريكا 
 ." دمكراسي در جهان

" دمكراسي"اما بايد گفت آه در پس اين ظاهر مبارزه براي 
ندگان منافع  دارند آه نماي نيروهاي ديگري در خارج ميدان وجود

آشورهاي شرقي و غربي اند و هدف آنان ابتدا تسلط بر اقتصاد 
دولت آمريكا . عمومي جهان و بويژه منابع اصلي انرژي ميباشد

ميكوشد تا برنامه قديم خود را مبني بر تسلط بر منطقه قفقاز، 
درياي سياه و درياي خزر آه از نظر منابع انرژي نفت و گاز بسيار 

در گذشته مانع اصلي بر سر سياستهاي . سازدغني است عملي 
آمريكا، اتحاد شوروي بود، دولت آمريكا موفق شد با برنامه هايي 
حسابگرانه پاي شوروي را به جنگ افغانستان بكشاند و آنگاه با 
 . آمك به مجاهدان افغان اين آشور را دچار شكست و تجزيه نمايد

ك و پراآنده، با شكست شوروي و تجزيه آن به آشورهاي آوچ
. آمريكا توانست به مثابه قدرتي بالمنازع در جهان عرض اندام آند

سقوط شوروي موجب خالء عظيم قدرت در جهان گرديد آه هم 
بر بسياري " دمكراسي"اآنون آمريكا ميكوشد با دست آويز 
 . آشورها و منابع انرژي آنان چنگ اندازد

ور خارجه آمريكا به ، اداره داخلي وزارت ام1992از اوايل سال 
برنامه اي را تنظيم نمودند آه " ديك چيني"و " پل ولفووتيز"رهبري 

به موجب آن بتوانند آمريكا را به بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي 
جهان تبديل آنند آنچنان آه هيچ قدرتي و آشوري چه دوست و 

  راي ب. چه رقيب توانايي عرض اندام در مقابل آمريكا را نداشته باشد
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   ......دخالت آمريكا در      
  
  
  
  

اين منظور بودجه دفاعي آمريكا را به طرز شگفت انگيزي باال برده 
به طوري آه اين بودجه به تنهايي بيش از بودجه همه آشورهاي 

 . بازار مشترك اروپا، روسيه، چين و هند بود
اد برنامه ديگري آه وزارت خارجه آمريكا در دستور آار خود قرار د

) American Silk Road Strategy, SAS. (بود" جاده ابريشم آمريكا"
به موجب اين برنامه آمريكا ميبايست در همه آشورهاي سابق 
وابسته به اتحاد شوروي با دستاويز آمكهاي اقتصادي، و سياسي 

دخالت آرده و آنان را در درون چنبره ي " دمكراسي"و نشر 
 . سياستهاي خود درآورد

مه و انطباق اين سياست بر عالم واقع، آمريكا فعاليت در ادا
شروع آن در . گسترده اي را در همه اين جمهوريها آغاز نمود

 بود آه با نام نشر آزادي و 2000بلغارستان و چكسلواآي در سال 
دمكراسي موعود در زمان . دمكراسي آار خود را آغاز نمودند

ستگيري و زندان آلينتون با بمباران يوگسالوي در نهايت د
ميخائيل "سپس در گرجستان با آمك به . شروع شد" ميالسوويچ"

آه دوره ديده و تحصيل آرده آمريكا بود تظاهرات " ساآاشفيلي
 قبول و  را آغاز و در نهايت حكومتي آه مورد" شواردنازه"عليه 

اما آمريكا در آشور روسيه سفيد . حمايت آمريكا بود بر سر آار آمد
را آه از محبوبيت " الكساندر لوآاشينكف"نتوانست ) بالروس(

وي در انتخابات با به . فراوان ميان مردم برخوردار بود ساقط آند
 .  بر جاي ماند2004 درصد آراي مردم در سال 75دست آوردن 

آمريكا و اتحاديه اروپا دست و دلبازانه . هم اآنون نوبت اآراين است
به مصرف " يوشينكو"ورد نظر خود مبالغ فراواني را براي آانديدا م

ميرسانند، مستشاران و برنامه ريزان فراواني را براي آمك به 
در چند هفته قبل از . آمپين انتخاباتي وي ارسال داشته اند

انتخابات تعدادي مستشار و سازمانده از بلغارستان به اآراين 
و به فرستاده شد آه يكي از آنان به نام ماريك در فرودگاه دستگير 

 . آشورش عودت داده شد
روسيه با صنايع نظامي آهنه و اقتصاد ضعيف خود نميتواند تهديدي 
براي آشورهاي ديگر باشد، روسيه حتي نميتواند تسلط خود را بر 

با اين حال چرا آمريكا ميكوشد جنگ سرد خود را . چچن تثبيت نمايد
آمريكا  هيئت حاآمه  به شكل گسترده اي عليه روسيه ادامه دهد؟

ميكوشد آنچنان ضربه آاري بر روسيه وارد آند تا مطمئن شود آه 
اگر آمريكا . اين آشور هيچگاه قادر نباشد تهديدي عليه آمريكا گردد

موفق شود اآراين را از روسيه جدا آند، روسيه مبلغ ده ميليارد دالر 
 90هم اآنون . درآمد ساالنه را در نتيجه فروش گاز از دست ميدهد

.  گاز روسيه از طريق اآراين به بازارهاي اروپا فرستاده ميشوددرصد
با سقوط اآراين در دامن آمريكا، روسيه بايد گاز خود را از طريق 
دولتهاي وابسته به آمريكا به فروش برساند آه در حقيقت روسيه 

همچنين روسيه از داشتن . اين درآمد سرشار را از دست خواهد داد
زيرا . نيز محروم خواهد شد" سيفاستيول"ر بندر پايگاه دريايي خود د

 . اين مورد تنها راه ارتباطي روسيه با درياي آزاد جهان است
هدف حقيقي آمريكا از تسلط بر اآراين و ساير جمهوريهاي وابسته 
. به شوروي سابق تحكم بر مصادر اصلي انرژي در منطقه است

ايي براي او تبديل آمريكا ميخواهد پيش از آنكه چين و هند به رقب
زيرا اين دو آشور به . شوند وجود خود را در منطقه تثبيت نمايد

عليرغم اينكه موسسات آمريكايي . سرعت در حال رشد هستند
ميكوشند با سرمايه گذاري در هند بر اقتصاد اين آشور تسلط يابند 
اما هند در حالي آه به آشوري داراي انرژي اتمي تبديل شده نياز 

گفت اين آشور با  در مورد چين نيز بايد . ي به منابع انرژي داردفراوان
 ميلياردي اش توانسته صنايع خود را در توسعه 3/1داشتن جمعيت 

بدهد و هر تكنولوژي فضايي نيز مسلط شود، چين اآنون اقمار 
مصنوعي و انسان به فضا ميفرستد و به علت گستردگي آشور و 

چين نيازمنديهاي نفتي . ي نياز داردتوسعه فراوان به انرژي فراوان
خود را از روسيه و ساير آشورهاي آسيايي تامين ميكند، آمريكا در 

آسيا در  نظر دارد با تسلط بر منابع نفتي و انرژي در روسيه و 

لذا تسلط بر اآراين براي . حقيقت مانع از رشد و توسعه چين گردد
و هند بسيار ضروري آمريكا براي ايجاد مانع در برابر توسعه چين 

بر همين اساس آمريكا ميكوشد شرآت بزرگ نفتي روسيه . است
)Yokus (آوشش ديگر آمريكا براي . را به ورشكستگي بكشاند

محاصره اقتصادي چين اين است آه هم اآنون آشورهاي متعدد 
آمريكاي التين همچون ونزوئال، مكزيك، برزيل و آرژانتين براي توسعه 

 چين و ساير آشورهاي جنوب شرقي آسيا بازارهاي خود به
آنان ميخواهند از بازارهاي آامال محتكرانه آمريكا قطع . مينگرند

رابطه آنند و آوشش آمريكا با در پيشگيري سياستهاي ذآر شده، 
 . يكي هم اين است آه اين آشورها را در قفس تنگ خود نگه دارد

 دامن موسسات دولت آمريكا براي ايجاد تغيير در اآراين دست به
آمريكايي با نامهاي مختلف شده تا آنان را در پيشبرد اهدافش در 

وابسته " سازمان دمكراسي ملي. "اآراين مورد استفاده قرار دهد
سازمان "، "موسسه دمكراسي بين المللي"به حزب جمهوريخواه 

خانه آزادي وابسته به ارگانهاي "، ) USAID" (آمك آمريكا
متعلق به جورج سورش ميليونر " مان جامعه بازساز"و " غيرانتفاعي

آمريكايي، همه اين ارگانها با ارسال مستشاران و نمايندگان خود با 
بودجه هاي آالن هم اآنون در اآراين مشغول سازماندهي 

 . مخالفان دولت ميباشند
در ادامه همين سياست، دولت آمريكا از ناظران اروپايي وابسته به 

درخواست نموده تا به اآراين رفته و " مك اروپاسازمان حمايت و آ"
اما بايد گفت آه . انجام نگيرد" تقلب"مواظب باشند تا در انتخابات 

متاسفانه همين ناظران نقش اصلي را در دامن زدن به ناآراميها در 
بود آه " ياناآويچ"آنان پس از اطمينان از پيروزي . اآراين داشته اند

دند و در حقيقت اينان خواستار تكرار مدعي تقلب در انتخابات ش
 .انتخابات شدند مجدد 

از آن سو سازمانهاي متعدد آمريكايي با شنيدن خبر پيروزي 
به فوريت و با بسيج صدها وسيله نقليه و انتقال هزاران " ياناآويچ"

نفر از سراسر اآراين به پايتخت آشور، آنان را در حول و حوش 
اين خيمه ها آه مجهز . گرد آوردند" يوشينكو"خيمه هاي تبليغاتي 

به انواع دستگاه تلويزيوني، الكتريكي و الكترونيكي بودند گزارش 
هاي خود را آن گونه آه ميخواستند به سراسر جهان مخابره 

با توزيع تلفنهاي دستي، غذا و نوشيدني هاي مجاني در . ميكردند
 آه گويا در ميان مخالفان، اينگونه براي جهانيان وانمود ميكردند

 . در ميان مردم جريان دارد" دمكراسي"اآراين مبارزه براي استقرار 
ملت اآراين آه دوراني طوالني را در سايه ي حكومتهاي فاسد 
گذرانيده است و هم اآنون اميد تازه اي براي رسيدن به آزادي در 
چشم انداز ميبينند و به همين جهت نيز به سادگي فريب 

آنان به حقيقت اين . مريكا را خورده اندآاذب آ" دمكراسي"
" تعديل"آاذب آه همانا غارت منابع طبيعي آنان، " دمكراسي"

نيروي آار انساني، خصوصي سازي و بيكاري وحشتناك، گسترش 
بيماريهاي اجتماعي و انحالل خانواده و در حقيقت بردگي اجاره اي 

 خطرناك چه دردناك است آه در اين بازيهاي. است پي نبرده اند
  . بيشترين آسيب را ملتها متحمل ميشوند

  
 

   دسامبر 11                                          
  

    ------------------------------------------------- 
 
نويسنده و تحليل گر سياسي دکتر الياس عاقل ،*

 چاپ یقمجله حقااین مقاله از  .  ميباشد آمريكا مقيم
  .  برگرفته شده است ن انگلستا
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  لنگرودی امير جواهری پيام       
  

 درنشست  ، به آزادگان بمی مقيم استکهلم
  ! گرامی داشت سالگرد فاجعه بم 

 
    " بم "نهاد هماهنگی نگذاريم: از جانب 

  ) سوئد ( گوتنبرگ _ فراموش شود 
  
  :اران مهربان و صاحبدل ي

يکسال پيش در چنين روزهای همه شما و ما و جهان بشريت در 
کنار ميليون ها ايرانی انساندوست و بايسته ، آنچه را که از کف 
دست شان بر می آمد در طبق اخالص گذاشته و ارزانی مردمی 

  ! داشتند که از زير آوار جسته بودند 
در : ه می کنيم ، می شود گفت  وقتی به يکسال پيش روی خود نگا

 ٠برابر کمتر فاجعه ای اين حد از نوشتا ر و گفتار به جا مانده باشد 
همه از اين فاجعه برآشفتند وخود را تا دور دست ارگ بم در 
ناکجای آن آب و خاک و مردمش يافتند و شما که بر آمده از آن 

 که از مردم ايد ، چه سخت بر شما گذشت وقتی نعش ياران تان را
تقالی انسانی جوانان بيدار دل آن سامان تان ، که هر يک از شما از 
دور دست ترين نگاه ، بر آمدن جان های کسان را از دل خاک به 
بيرون کشيده می شد ، شاهد بوديد و باز شاهد بوديد که کودکان ، 
دختران ، پسران ، مادران و پدران جوان و کهنسال را از دل خاک 

رده و به دوش کشيده و ديگر باره با زاری و فغان بر دل وآوار برآو
  !خاک می کردند

 کی شما و ما فکر می کرديم ، که گورستان بم ، مامن نوروز 
مردمان تان می بايد می شد تا به زير خاک رفتگان را به چشم توتيا 
کنند؟ و ارگ بم فرو ريخته بر خود ، ناظر چشم براه ، دل کندن 

  ! ن ساما ن تانُ بود؟عشاق سينه چاک آ
در « :  حاليا چه نيک نوشته بود آن داستان نويس معاصر مان 

زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می 
خورد و می تراشد، اين درد ها را نمی شود به کسی اظهار کرد ، 
چون عموما عادت دارند که اين درد های باور نکردنی را جزو 

يش آمد های نادر و عجيب بشمارند و اگر کسی بگويد يا اتفاقات و پ
بنويسد ، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودمان سعی می کنند 

صادق هدايت ، ( » آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی کنند 
  )بوف کور 

 نيک می دانيم چه سخت می نمايد بر شما ، زخمی برخواسته از 
 ، چون خوره ، آهسته و آهسته روح هر چنين رويداد فاجعه بار

 روح آدمی را ناخن می کشد ، وقتی می ٠انسان آزاده را می خورد 
شنود که اين همه کمک های نقدی و جنسی از سراسر جهان و از 
اعماق جامعه مان و بويژه از دِل مردمانِی که خود به نان برای 

ف کرمان و جانشان نياز داشتند و دارند ، جوشيدن گرفت و به طر
   ٠بم سرازير شد ولی سر از ناکجا آبادها در آ ورد 

 در ا ين بازار آشفته به قدرت مداری و چينه بندی عمامه به سرانی 
می رسی که در غم گساری مردمان ما متخصص اند ، هر اتفاقی که 
بوقوع می ا فتد ، به جای بررسی ريشه ها و سازکار های الزم ، 

ئنات می اندازند تا نطفه هر اعتراض و هر همه چيز را به گردن کا
با اين همه فاجعه بم ، تمام !! سئوالی را از پيش بخشکانند 

محاسبات را در هم شکست ، تعداد بيکار ها افزايش يافت ، نمودار 

فقر تغيير کرده و به همه فقرا فراخوان داد که برای سير کردن يک 
نند ، همين است که وعده غذای گرم به بلبشوی بم و حواشی سر بز

 هزارش از بين رفتند ۶٠ تا ۵٠ هزار نفری بم ، بااينکه ٩٠جمعيت 
  ! هزار نفر رسيد ٢۵٠، جمعيتش از قول مقامات به 

اينان کی يانند :  شما که خود فرزندان آن جائيد ، می توانيد بگوييد 
« : و از کجا آمده اند ؟ بقول علی علومی شاعر و نويسنده بمی 

راسرنواحی کويری تا بلوچستان و زاهدان ، خود را بر فقرا از س
 هر چند يک يا چند وعده غذای گرم ٠کشيدند تا شکمی را سير کنند 

، فقر را در هم نمی شکند بلکه فقر تنها در اين ميان رخ می نمايد 
بم برای « : وقتی از قول روزنامه های داخل کشور می خوانيم » 

 به خصوص ٠ مضاعف بوده است برخی منبع در آمد و کسب ثروت
اينکه در اين شهر که بوی مرگ می دهد و بسياری خود را نابود 

 روزها است که خبر از حضور زمين خواران در بم ٠شده می دانند 
عده ای غير بومی ، به اين « : حتی گزارش شده » شنيده می شود

شهر آمده و محصول خرمای مانده به درختان را به قيمت های 
 برخی دگر برای خريد نخل ها آمده ٠ر نا زل خريداری کرده اند بسيا

اند و آنان را با پرداخت مبلغ های غير واقعی از صاحبانشان که 
اينک مصيبت زده هستند و از لحاظ روانی تعادل ندارند ، خريداری 

 در ٢٠ در صد ثروت کشور در دست ٨٠می کنند و همان معادله 
 دی ٢۵روزنامه شرق ، پنجشنبه ( » صد افراد بر قرار می ماند 

   » ١١۶ ، ش ٢٠٠۴ ژانويه ١۵ برابر ٨٢
 به خودت نهيب می زنی ، چه پست اند ، اين جانيان سرمايه ، که 
در دل فاجعه بارترين شرايط ، مترصد خون خواری خانه خرابا نی 
اند ، که در اضطراب و هول بسر می برند و چشم براه ، دريافت 

بيدريغ مردمانی اند که کمک خود را کرده اند ياری و کمک های 
ولی هنوز که هنوز است به دست شان نرسيده است ولی اين 
جانواران سرمايه ، چون عقاب پر می گشايند تا همين مردمان 

 می توان اين حقايق را شنيد و لب فرو ٠مستمند را به گل نشانند 
  بست ؟ 

 و ما در کنار هم ،  باری در يک سا لگی اين حادثه خونبار ، شما
ضمن گرامی داشت ياد آن بيشماران که در دل خاک شدند ، به ياری 
کودکان ، زنان ، جوانان ، مادران و پدرانی بشتابيم که محتاج ياری 
اند و در باز شناساندن ميليون ها ميليون دالر ، پوند ، اورو ، کرون 

ن بم از کمک های داخلی و خارجی به آسيب ديدگا« : ، روپيه از 
نخستين روزها به طور تقريبی بيش از يک ميليارد دالر بر آورده 
شده است و هنوز از سوی بسياری اين کمک ها ادامه دارد اما 
وجود حجم گسترده اين کمک ها به آسيب ديدگان بم در وضع 

 دی ٢٠روزنامه شرق ، شنبه ( « نابسامانی به سر می برند 
   )١١١ماره  ، ش٢٠٠۴ ژانويه ١٠ باربر ١٣٨٢

برای هماهنگی و بر مال کردن دزدی ها و چپاول ميليونی سران 
  رژيم اسالمی به اقدامی گسترده و غير قابل گذشت دست زنيم 

 ما در اين سوی جهان می توانيم ، چنين کنيم و سران رژيم و ٠
نهاد های ذينفع رژيم اسالمی ايران را به گزارش دهی به مردمان 

  !زيم ايران وبم وادار سا
تشکل ( وقتی در داخل کشور ، ياران مسئول و انساندوست مان در 

و ) کانون نويسندگان ايران ( و دوستان ) مستقل و مردمی سيب 
 تا به ٠٠٠جامعه هنرمندان و تشکل های مستقل زنان و غيره 

امروز با مردمان بم اند ، در اين سوی جهان اين حد اقل کاری است 
 پس چنين کنيم و نيروی خود را در اين راه . که از ما بر می آيد

آزمايش نما ييم ، در انجام اينکار و در بين جامعه ايرانيان 
  !!آزاديخواه ، بسيارانی از سراسر جهان با ما همياری خواهند کرد

                   
  )٢٠٠۴  دسامبر ١۶پجنشنبه (                 
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   اعالميه کميته مرکزی سازمان          

  

  دمکرات آذربايجان - در باره جنبش فدرال 

  
که در راه » دمکرات آذربايجان –جنبش فدرال « اعالم موجوديت

نيزشرکت » راه کارگر« و دوستان " اندازی آن چند نفر از اعضا
دارند، برای کسانی اين گمان را به وجود آورده است که گويا 

راحت الزم آن را سازمان ما درابتکار اين حرکت نقشی دارد که با ص
برای پايان دادن به اين نوع گمان ها و گمان . نشان نمی دهد

  .پردازی ها الزم می دانيم چند نکته را يادآوری کنيم
 دمکرات آذربايجان -جنبش فدرال" در  تشکيل »  راه کارگر « -١
  .هيچ نقشی نداشته و رابطه سازمانی ويژه ای با آن ندارد" 
سازمان کمونيستی است که پيکار طبقاتی يک »  راه  کارگر « -٢

معطوف به سوسياليسم را بنياد وجودی خود می داند و برای اتحاد 
. طبقاتی کارگران و زحمتکشان  هم سرنوشت با آنها تالش می کند

و بنابراين از شرکت در هر نوع  بلوک ملی، يعنی ائتالف سياسی 
بليغ آشتی عمومی و جبهه سازی با طرفداران سرمايه داری و ت

 ميان بهره کشان و کارگران و  زحمتکشان ، -حتی موقت –طبقاتی 
با اين نگرش، ما نه تنها همه آذری ها يا مليت های   . اجتناب می کند

ديگر  را به اتحاد با هم دعوت نمی کنيم، بلکه کمک به اتحاد 
طبقاتی کارگران و زحمتکشان همه مليت ها را وظيفه حياتی خود 

 ما هرگز  نمی توانيم اين حقيقت بديهی  را ناديده بگيريم .می دانيم
در ارتباط " وغاالبا" که کارگران و زحمتکشان هر مليتی قاعدتا

  .مورد بهره کشی قرار  می گيرند" خودی"مستقيم با بهره کشان 
پيکار برای آزادی و برابری همه »  راه کارگر« از  نظر -٣

ايرانيان جزئی جدائی ناپذير از ها و حق شهروندی برابر همه  انسان
پيکار برای سوسياليسم محسوب می شود و فراتر از اين، تنها در 
متن پيکار برای سوسياليسم است که امکانات واقعی برای دست 
يابی به اين آزادی و برابری عمومی و اعمال حق شهروندی برابر 

قوق با اين نگرش است که ما  دفاع از برابری ح. به وجود می آيد
ها را وظيفه تعطيل  همه مليت های ايران و حق تعيين سرنوشت آن

  .ناپذير خود می دانيم
پذيرفته شدن قطعی حق تعيين سرنوشت » را ه کارگر«  از نظر -٤

ها در خواندن و نوشتن و آموزش زبان  مليت های ايران و حق آن
مادری خودشان و حفظ  و شکوفائی ويژگی های فرهنگی شان، از 

م حياتی پاگرفتن دمکراسی، آزادی های بنيادی و حق لواز
پذيرش حق تعيين . شهروندی برابر در کشور چندمليتی ماست

ها، به معنای دامن زدن  های از جمله حق جدائی آن سرنوشت مليت
بلکه . به جدائی طلبی يا بی اعتنائی به سرنوشت ايران نيست

ای ايران و دفاع مطمئن ترين راه تحکيم هم بستگی اقوام و مليت ه
ها  زيرا تنها از اين طريق است که همه مليت. از موجوديت آن است

و ايران می توانند به حق برابر دست يابند وهمه ايرانيان با 
های سياسی و مدنی، به مدافعان  برخورداری از دمکراسی و آزادی

 .فعال حق حاکميت خودشان وموجوديت کشورشان تبديل  شوند
ند مليتی مانند ايران، فدراليسم مناسب ترين راه   در کشوری چ-٥

. هاست تامين همزيستی داوطلبانه، دمکراتيک  و مسالمت آميز مليت
ما به شکلی از فدراليسم نياز داريم که به جای دامن زدن به 

های ملی و قومی و فرهنگی،  ها وپيش داوری روياروئی مليت
ای همه افراد هر های عمومی را بر امکان شرکت در تصميم گيری

محل و منطقه،  بی توجه به قوميت و زبان و وابستگی فرهنگی 
 .ها، تامين کند آن
  )راه کارگر ( کميته مرکزی  سازمان کارگران انقالبی ايران   

  ٢٠٠٤  دسامبر ٥
   ١٣٨٣ آذر    ١٦

             
     

====================   
 

 

   = ابراز تا لم  =                 
  
  

يز در سوگ پدر با شما عز  خسرو آهنگر رفيق 
  !همدرد يم 

  
 با تا لمی عميق خبر شديم که پدر رفيق مان خسرو آهنگر  

  . ، در داخل کشور ، درگذشته است
 نيک می دانيم دلت همواره با آرزوی آزادی و عدالت و  

 حس ما يا ران راه کارگری ات ٠عشق به کشور تپيده است 
راه از دست دادن پدر ، حس مشترکی نيز چون شما در 

 نبودن در  دوری وايست و همچنان عميق می نمايد چرا که
کنار عزيزان حتی در لحظه وداع ، ما تم را بر انسان تبعيدی 

 بخش زيادی از ما نيز چون شما ٠صد چندان می کند 
  .اينگونه بوده ا يم

ن و به  ما فقدان پدر را به خسرو عزيز ، به خواهران و برادرا 
همه اعضاء خانواده محترمشان و به فرزاندان ايشان تسليت 

  !می گوييم و خودرا در غم يکايک آنان همدرد می دانيم 
  برای رفيق مان خسرو در استمرار مبارزه بر عليه نظام 
جهل و تاريک انديشی رژيم اسالمی ايران ، که همو دوری 

ل نموده ، از مادر و پدر، خانه و کاشانه را براو  تحمي
  شکيبايی آرزو می نماييم 

  
  ) راه کارگر (  سازمان کارگران انقالبی ايران         

  
 ٢٠٠۴ دسامبر ١۴ برابر ٨٣ آذر ٢۴                        
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