
  

  

  پيام تبريک سازمان بمناسبت آغاز سال  

  
  
  ليزم وارهايی از باتالق کلوني: عراق   
  !ياد گرايی دشوار ، اما ممکن است  بن

  3ص        اردشير مهرداد =    قسمت اول =  
  --------------------------------------------------------  

   : ، و بوش  با تحريم :انتخابات عراق  
  ! با مقاومت روبروست        
  ی مزارع احمد:   ترجمه   *خسرالدين حبيب :نوشته 

  8   صفحه در                                   
  ------------------------------------------------------  

  !ن  ای خانمانها در تهر  موج مرگ ب
است ، " سرمايه " عامل اصلی اين تراژدی ، 

  )گفتگو با مژگان عياری (   " !!سرما " نه 
  6ص  =                قسمت اول =          
  --------------------------------------------------------  
   ، روز تجديد پيمان باماه دييازده  
    14 ص     "راه کارگری "  جانباختگان  
  -------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،هم زلزله و هم سونامی
  ! نه ،طبيعی بودند ، فاجعه اما

شاهد بروز فاجعه بارترين  2005 آستانه سال جهان در
قوعو. نيم قرن اخير خود بوده است " طبيعی " سانحه 

زمين لرزه در بستر اقيانوس هند ،  سبب پديد آمدن
رفبه ط  )  tsunamiسونامی ( امواجی سهمگين 

 کشور حوزه اقيانوس هند گرديد و بيش از9سواحل 
 هزار کشته ، هزاران مفقوداالثر ، هزاران مجروح و150

  .  ميليونها بی خانمان ببار آورد 
تا اين لحظه علم نتوانسته جلوی وقوع زمين لرزهظاهرا 

 کماکان طبيعی پنداشتهو سونامی را بگيرد  و بروز آنها
، يک چيز است واما طبيعی بودن يک سانحه . ميشود 

در جريان اين فاجعه ، . فاجعه بار شدن آن چيزی ديگر
نخست وزير هند اعتراف نمود که با سی ميليون دالر
ميشد  ايستگاه مجهز به دستگاههای هشداردهنده در

اين مبلغ ناچيز برابر است با. مورد سونامی را ايجاد کرد 
ارزش چند بمبی که امريکا بر سر مردم عراق فرو

 در جنگ و اشغال سال اخير امريکا تنها2در . ( ميريزد 
 اگر ساحل) ميليارد دالر هزينه کرده است 800عراق 

همچون...  نشينان هند و سريالنکا و اندونزی و تايلند و 
 و در واقعساحل نشينان فلوريدای امريکا ، اين شانس

 حرکت–يداشتند که از وقوع  فاجعه  را ماين امکان 
پيشاپيش آگاه شوند مسلما ابعاد  - بطرف سواحل امواج 

اين سهل انگاری.  تلفات انسانی ايچنين تراژيک نبود 
از.  جنايت عليه بشريت است ، آشکار جهان سرمايه 

اينرو  ضمن همدردی عميق با قربانيان اين فاجعه  و
 ،اکيد بر ضرورت کمک رسانی فوری و همه جانبهت

 گسترش مبارزه با بربريت سرمايه ،معتقديم که از طريق
  .بايد ريشه چنين فجايعی را خشکاند

     سردبير -ه و با اميد   با اندو              

 ميليون دات کام شصت  
  شصت ميليون ناکام     

  
     شهاب برهان          

  
 9  صفحه   در               
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   ٢٠٠۵شاد باش سال       

  
  

اجعه  را همراه اندوه فراوان ف٢٠٠۴ سال  
، در  اقيانوس هند در بستر لرزهزمينبرزگ 
  ! گذاريم  آسيا پشت سر ميجنوب شرقیجنوب و

  
 را در مقابل خود داريم ، فعالين ٢٠٠۵ سال 

با ) راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران 
 درد  واين اميد که سال جديد ، با فراموشی آالم

از جامعه بشری با شد ، پيام شاد باش خود را 
  .به همه انسان های کره خاکی بيان می دارد

 و  باشد که سال جديد ، سال آزادی ، آبادانی
بهروزی مردمان کره خاکی از قيد سرمايه و 

  ! بردگی انسان ها باشد 
 باشد که مردمان ايران زمين نيز از قيد 
حاکميت رژيم ضد انسانی جمهوری اسالمی ، 
رها گردند و بهروزی و آبادانی را در برابر 

  ! خود داشته باشند 
  

  ) راه کارگر (  سازمان کارگران انقالبی ايران  
  

  ٢٠٠۴امبر  دس٣١  
  
  

  
  
 

 
  
   

  
  

  * بگيريدبا ما ارتباط   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
س سازمان    شماره فاک  
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

     www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

              www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

  ايران      سايت راديو صدای کارگران
       
      www.sedayekargaran.com  
 

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

 .سازمان نيستند 
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  ليزم ويارهايی از باتالق کلون: عراق   
  !ياد گرايی دشوار ، اما ممکن است  بن
  
  اردشير مهرداد=                 قسمت اول =  
  
  

 ماه از اشغال نظامی، عراق هم چنان یک 18با گذشت بيش از 
گروه موضوع کشمکش و مجادله ميان شمار زیادی از محافل  و 

چالش  اصلی، بویژه برای نيروهای .  های سياسی و نظری است
چپ و پيشرو،  جنبش مقاومت ضد اشغال است و پاسخ به این 
سوال که این جنبش چه طبيعتی دارد و با آن چگونه باید برخورد 

" مقاومت عراق"کرد؟ اختالف در برداشت و سياست نسبت به 
ساخته و قطب بندی طيف  چپ و پيشرو را دچار شکافی عميق 

   . تازه ای را، هم درون و هم بيرون از این  کشور، سبب شده است
در درون عراق، مقاومت عليه اشغال چپ سکوالررا  دو پاره کرده،  
شماری را در مقابل مقاومت و گروهی را در حمایت از ان به صف 

هر چند   کمتر گروه یا جریانی را می توان ). 1(آرایی واداشته است
یافت که رسمًا از اشغال نظامی کشور حمایت کند، اما، کم نيستند 

اینان با تاکيد بر . گرایشاتی که در عمل خواستار ادامه اشغال اند
خطر تسلط بنياد گرایی اسالمی، یا افروخته شدن خطر جنگ های 
داخلی ميان گروه های قومی و مذهبی ، در صورت خروج نيروهای 

 بی قيد و شرط اشغال نظامی را زیر سوال اشغالگر،  پایان فوری و
در ميان این گروه ها، برخی با حمایت از جایگرین شدن . می برند

ارتش های آمریکا و بریتانيا با نيرو های صلح سازمان ملل به ادامه 
این شکاف عالوه بر ).  2(ای اشغال با شکلی متفاوت رأی ميدهند 
و حتی به  ( بر هم قرار داده اینکه گروه ها و احزاب سياسی را در برا

در ميان اتحادیه های نوپای کارگری )  درون شماری از آن ها راه یافته
، مجامع روشنفکری و فعاالن سياسی منفرد نيز گسترش یافته 

  ).3(است 
در یک انتهای . بيرون از عراق نيز قطب بندی مشابهی را شاهدیم.

ه جنبش طيف چپ سکوالر، دیدگاههایی به چشم ميخورد ک
در انتهای ). 4(مقاومت را یک جنبش خالص بنيادگرا ميشناسد

- دیگرگرایشاتی ایستاده اند که مقاومت را یک جنبش ضد
بر ). 5(امپریاليستی، مردمی ورهایی بخش تمام وکمال ميخوانند

،  بيش از هر جای دیگر، "مساله عراق" بستر چنين شکافی، 
همانطور که والدن .  جنبش جهانی ضد جنگ را متاثر ساخته است

بللو و شمار دیگری ازفعاالن و  تحليل گران این چنبش می نویسند، 
یکی از دالیل  اصلی فرو خوابيدن اعتراض عليه پروژه اشغال عراق 
از ماه  مارس سال پيش  این است که یک بخش مهمی از جنبش 
صلح بين المللی،  خصوصًا در ایاالت متحده،  از اینکه به مقاومت 

این امر سبب ). 6(راق مشروعيت بخشند به شدت اکراه داردع
و تجاوز به عراق  " جنگ نامحدود" شده،  چنبشی که در اعتراض به 

شکل گرفته  ودر مدت زمانی کوتاه  رشدی عظيم داشته، امروز 
خاتمه " نتواند  همه ی گرایشات درون خود را حول  کارزار  برای 

 این شکاف به فوروم اجتماعی .متحد سازد"  فوری اشغال عراق 
در آخرین همایش ساالنه  این تجمع  .  اروپا نيز سرایت کرده است

" که در اکتبر سال جاری در لندن برگزار شد، نحوه برخورد با 
به صورت یکی از مسایل مورد اختالف ظاهر شد و فضای " مقاومت 

  ).7(عمومی اجالس را تحت تاثير قرار داد
                                              2  

چرا صفوف نيروهای چپ و پيشرو در برخورد با اقدام آشکارا 
امپریاليستی دولت ایاالت متحده و اشغال کلونياليستی کشور عراق 
دچار شکاف شده ؟ چرا بخش مهمی از چپ در اعتراض قاطع عليه 

ند؟  اشغال تردید دار- اشغال نظامی عراق و حمایت از مقاومت  ضد 
چرا حتی، برخی در برابر جنایت های ارتش اشغالگر عليه مردم غير 
نظامی نيز سکوت کرده اند؟ در فضای سياسی قطب بددی شده 
کنونی، کدام رویکرد را ميتوان برای حل معضل عراق و مردم ان 
راهگشا پنداشت؟ از کدام راه، و چگونه، چپ سکوالر ميتواند به یک 

  سياست عراق تبدیل شود و به گونه ای بازیگر واقعی در صحنه ی
موثر در تحوالت این کشور مداخله کند؟ تامل روی این پرسش ها  

این . امروز، بویژه برای نيرو های پيشرو و چپ، یک نياز فوری است
نوشته کوششی است برای پاسخ گویی به چنين نيازی، هرچند  از 

حليل عميق و سطح یک بررسی  اوليه فراتر نمی رود  و جای یک ت
  .       همه جانبه همچنان خالی است

 در آستانه ی بررسی،  شاید مقدم بر همه  تاکيد بر این نکته 
ضرورت داشته باشد که برای آن چه امروز در عراق رخ می دهد، 
نمی توان به سهولت در تجربه های پيشين منطقه ای  و جهانی 

م که به لحاظ ما در عراق شاهد تحوالتی  هستي. مشابهی یافت
طبيعت،  نمودها و پيامد ها جنبه های منحصر بفردی دارد و تحليل 

تهاجم .  آنها محتاج اختيار کردن چهار چوب نظری مناسبی است
باز سازی " نظامی به عراق، اشغال این کشور و کوشش برای

آن، یک اقدام کلونياليستی خالص است در "  سياسی-اقتصادی
اشغال عراق یکی از نخستين قدم . مآستانه ی قرن بيست و یک

های عملی است که دولت ایاالت متحده برای تچدید  ساختار 
فرماندهی سياسی سرمایه در چهان  و در جهت ساختمان 

ار این رو پيامدهای این ). 8(امپراطوری جهانی آمریکا بر می دارد 
اقدام، شاید،  به لحاظ اهميت بين المللی بعد از فرو پاشی بلوک 

تهاجم نظامی به . وروی  با کمتر رویداد دیگری قابل مقایسه باشدش
عراق، تجدید ساختار اقتصادی این کشور را مطابق یک مدل 

مدلی از ضميمه .  کورپوراسيونی خالص در دستور قرار داده است
سازی که در آن باز نویسی سند مالکيت تمام ثروت های عمومی و 

 همه ذخایر و تاسيسات نفت و آب منابع و امکانات جمعی، و قبل از
 تکزاکوها فرض نخست و –به نام بکتل ها، هالی برتون ها و شورون 

در عراق نقشی را که در سایر کشورها نهاد های . ضرورت اول است 
مالی فراملی بر عهده داشتند، هلی کوپتر های آپاچی، موشک 

ن نوعی و ای).  6(های کروز و تانک های آبرام بر عهده گرفته اند
بدعت است در تالش های  سرمایه برای برقراری یک نظام برده 

  .داری مدرن درپهنه ی جهانی
مالحظه ی دیگری  که یاداوری آن  در ابتدای بررسی ميتواند سودمند 
باشد،  اینستکه   تهاجم نظامی به عراق  از سویی  یک استبداد 

ز سوی دیگر،  هار و سرکوبگر را در  این کشور به زیر کشيده،  و ا
تضاد ها و بحران های قومی، مذهبی و طبقاتی انباشت شده در 

اشغال . طول دهه ها را آزاد ساخته و به صحنه سياسی آورده است
نظامی و ادامه ی آن زمينه ای فراهم ساخته که نيروهای فوق 
محافظه کار قومی و مذهبی در آن با چنان شتابی  روبه رشد نهند 

چيدگی اوضاع درونی عراق بيافزایند بلکه به صورت که نه تنها به پي
جمع آمد این فرآیندها،همراه . تهدیدی  برای آینده ی مردم آن در آیند

،  پيجيدگی ها و تناقضات "مساله عراق" با شماری از عوامل دیگر،  
آن را می سازند و به آن خصلتی یگانه و تا حد زیادی بدیع می 

ف چپ ؛ صرفنظر از علل سنتی آن، اختالف و شکاف درصفو. بخشند
  .می تواند بخشًا بيان این تناقضات و ناسازگاری ها  باشد

                                        3        
را هر گونه توصيف کنيم و توضيح دهيم،  در این " مساله عراق"

تردیدی نيست که شکست طرح کلونيزه سازی عراق و ناکامی 
 اشغال نظامی این کشور برای مردم عراق و واشنکتن در ادامه

کمترین و فوری ترین تاثيری که این . منطقه سرنوشت ساز است
شکست می تواند داشته باشد زیر سوال بردن طرح دولت بوش 
برای گسترش عمليات نظامی در سایر کشورهای منطقه و متزلزل 
 و ساختن اراده ی این دولت در توسل به زور برای کنترل مستقيم

نيز تردیدی . کامل سوریه، لبنان، ایران و عربستان سعودی است
نيست عامل تعيين کننده ای که می تواند این شکست را به دولت 

. عليه اشغال است" مقاومت عراق" ایاالت متحده تحميل کند،  
برای بسياری از موانع و عوامل باز دارنده ی  دیگر، شاید، نتوان جز 

  .نقشی فرعی  قائل شد
شکست دولت آمریکا در ادامه اشغال نظامی عراق و پياده کردن 
طرح هایش در این کشور را، اما، نمی توان در همه حال با پيروزی 

آنچه شکست ممکن است در . مردم عراق و منطقه یکسان داشت
. پی آورد، لزومًا به شکل گيری عراق بهتری نخواهد انجاميد

ی، به بيداد گری،  به فالکت و همچنان که،  لزومًا نيز به ستم گر
  افقی که با . جنایت و حتی به ویرانی و جنگ پایان نخواهد بخشيد
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   .....رهايی از: عراق      
  
  

شکست نظامی دولت واشنگتن می تواند گشوده شود را، قبل از 
یا جنبش ( همه ، نيرویی شکل می بخشد که از درون جنبش 

را نه آنچه نفی می شود، این افق . مقاومت بر می خيزد) های
برای . بلکه آن چه بطور همزمان اثبات می شود تعریف می کند

همانقدر وجود مقاومت ) و نيز منطقه( سرنوشت مردم عراق 
اهميت دارد که طبيعت مقاومت، و بطور مشخص، سياست 

مقابله با امپریاليسم و کلونياليزم، نه همواره پيشرو است . مقاومت
مقابله با . ایی بخشی و نه حتی همواره ره، نه همواره مردم

امپریاليسم و کلونياليزم می تواند از سياستی به شدت ارتجاعی 
الهام گيرد و آینده ای را تدارک ببيند که کمتر از ادامه سلطه ی 

تجربه . امپریاليستی و کلونياليستی اسارت آور و خفت آور نباشد
د ی دردناک انقالب ایران باید برای هميشه به این توهم پایان بخش

که مبارزه ی ضد امپریاليستی کيميایی است که مس  را طال می 
  !کند

خروج ارتش اشغالگر و حتی شکست طرح کامل دولت بوش برای 
عراق، زمانی مساوی با پيروزی مردم این کشور و منطقه خواهد 

 استبدادی بومی جایگزین نشود؛ که –بود که با یک قدرت ارتجاعی 
ا در یک جایگزین پيشرو و دموکراتيک جنبش مقاومت  بتواند  خود ر

.  نهادی سازد؛ که رهایی ملی را با رهایی اجتماعی در آميزد
پيروزی مردم عراق نه از درون یک سياست محافظه کار راست 
افراطی، اعم از مذهبی یا ملی، بلکه از درون یک سياست پيشرو 

سياستی که به دست آوردهای مدرنيته پشت .  می تواند بجوشد
ی کند، بعکس، می خواهد و می تواند از این دستآوردها برای نم

عبور از مدرنيته ی سرمایه داری و برپایی یک جایگزین برای آن بهره 
جز این ، هر انتقالی  چرخه ی استبداد است و فرو رفتن در . جوید

مرداب محافظه کاری؛ از کلونياليسم، تا بنياد گرایی مذهبی و 
و ) فتيشيسم کاالیی (ت وارگی کاالیی  شوونيسم نژادی، و تا ب

  .فناتيسم بازار
از چنين چشم اندازی، هر گاه به صحنه سياسی عراق نگاه کنيم، 
نخستين نکته ای را که در خواهيم یافت این است که سخن گفتن 

. به عنوان یک پدیده ی واحد و منسجم خطاست" مقاومت " از 
ياست واحد و نه جنبش مقاومت، نه طبيعت واحد دارد و نه س

شاخص مقاومت ضد اشغال در عراق وجود .  هدایت و رهبری واحد
تعلقات ایدئولوژیک متفاوت، برنامه های سياسی مختلف، ساختار 

در . های سازمانی گوناگون و شيوه های ناهمگون در صفوف آنست
یک انتهای این قطب بندی،  تروریسم سياه و بربر منشانه ی 

ایی چون گروه ابو موصعب زرقاوی آن را خالص است، که گروه ه
در این منتهی عليه ، البته، تشخيص مرز . نماینده گی می کنند

فضای این سمت چنان . ميان مقاومت و ضد مقاومت آسان نيست
از توطئه اشباع است که جوخه های ترور سيا و موساد را به 
سهولت نمی توان از هسته های تروریسم بنياد گرای اسالمی 

با این حال، صرفنظر از اینکه بازیگر اصلی در این سمت . ز دادتمي
 تروریستی دولت های آمریکا و اسرائيل -آژانس های اطالعاتی
ترورو  آدم کشی، آینده ای که برای " جهادی" باشند یا شبکه های 

 پاره شده، -عراق تدارک می شود یکسان است؛ یک کشور تکه
 بر یک سر آن طالبان حاکم غرق در ظلمت و قساوت و نفرت ، که

در این جا . می راند و بر سر دیگر آن جنگ ساران مزدور پنتاگون
" تروریسم جهادی" اذعان به وجود : نکته ای محتاج تاکيد است

درصفوف مقاومت عراق مجوزی نيست برای اغراق در وزن ونقش 
تصویری که رسانه های امپریاليستی با بر .  آن در مقاومت عمومی

 کردن عمليات انجام شده توسط گروه هایی نظير گروه جسته
زرقاوی می کوشند از مقاومت عراق بدست دهند حتی با گزارشات 
انتشار یافته توسط کارشناسان رسمی اطالعاتی و نظامی نيز 

  ).10(بشدت مغایر است 
در این . در انتهای مقابل، مقاومِت چپ سکوالر و پيشرو است

ز اتحادیه های کارگری نو پا ، از جمله سمت، حضور فعال شماری ا
اتحادیه کارگران نفت جنوب و اتحادیه کارگران نفت بصره، جنبش  
کارگری بيکار، و نيز، جنبش های تهيدستان برای مسکن و سایر 
نيازهای معيشتی، جنبش برابری و رهایی زنان و بسياری از انجمن 

ت  نيز با مقاومت در این سم. ها و گروههای مدنی را شاهدیم
اینکه اساسًا غير نظامی است، اما، به لحاظ سياسی و اید 
ئولوژیک یکدست نيست  و وجود گرایشات مختلف، از جمله 
مذهبی و قومی در ميان فعاالن اتحادیه ای و نير سازمان گران 

با این وصف ، ).  11(جنبش های مختلف را نمی توان انکار کرد 
ر آزاد سازی فضای عمومی، جنبش مقاومت در این سمت از مسي

در آميختن مبارزه عليه اشغال با تالش برای ساختمان نظام قدرتی 
رو به پائين می گذرد و بر مشارکت مستقيم ، نفی همزمان سلطه 
ی  کلونيالی و کورپوراسيونی، ایستادگی در برابر خود کامگی بازار 

ن قطب از این رو، عراقی که در ای. و استبداد کاالیی متکی است 
مقاومت نطفه می بندد، عراقی است که می خواهد به مدار بسته 
خشونت، محروميت و فالکت پایان بخشد و زندگی بهتری را به 

  . مردم عرصه کند
در ميانه ی این دو قطب، طيف رنگارنگی ازجنبش های سياسی  
اسالم گرا و ملی گرایی قومی و عشيره ای وچود دارد که در برابر  

لگر دست به مقاومت زده است ؛ مقاومتی که بطور ارتش اشغا
عمده نظامی است و به صورت یک جنگ تمام عيار گریالیی رو به 

بی کمترین تردید، می توان مدعی شد، در مقطع . گسترش است
کنونی، این طيف در مقاومت عمومی عليه نيروی اشغالگر سهم 

دی به سرعت اصلی را دارد و پایه های حمایتی آن در ميان مردم عا
اثرات وخامت بار اشغال کلونيالی بر . در حال گسترش است

مقاومت " معيشت و حيثيت و امنيت مردم عراق، سبب شده که 
در نگاه بخش های هر چه بزرگ تری از آنان به نيروی " مسلحانه

قابل اتکایی تبدیل شود که قادر است به اشغال و مصيبت های 
 برخورد فعال شماری از گروه های البته،. ناشی از آن پایان دهد

درون این طيف درکمک به رفع نيازهای فوری مردم و پر کردن خالء 
 اجتماعی رژیم سابق، در ایجاد –ناشی از فرو پاشی تور امنيتی 

جنين ذهنيتی خصوصًا در ميان توده محروم تر و تهيدست تر، بی 
 کارگری نفوذ باالی گروه مقتدا صدر در محالت. تاثير نبوده است

بغداد و سر باز گيری ارتش مهدی از ميان داوطلبان تهيدست 
. شهرک صدر، بدون شک، از جمله ناشی از چنين رویکردی است

با همه تنوعی که در پایه ی اجتماعی این طيف وجود دارد و با همه 
اختالفات و رقابت های موچود در گروه بندی های درونی آن، چامعه 

ومت در حال بنا کردن است یک چهره بيشتر ای که این بخش از مقا
جامعه ای که محافظه کاری اجتماعی و فرهنگی در آن حرف : ندارد

آخر را می زند و از پوپوليسم پدر ساالر و مردساالرتا استبداد  
برهنه ی قومی و مذهبی را می تواند در دامن خود بپرورد؛ جامعه 

راند؛ سری متعلق به ای که بر آن یک هيو الی دو سر فرمان خواهد 
آیات عظام بيعت کرده  وسری دیگر متعلق به ژنرال های یک ارتش 

  ).12(مستعمراتی
روشن است، با چنين تصویری از مقاومت، در باره ی آینده ی عراق 

مطابق این تصویر، جای گزین . نمی توان با خوشبينی سخن گفت 
 – پنتاگون در برابر استبداد دست نشانده گان" مقاومت" هایی که 

: سيا  به مردم عراق عرضه می کند به شدت قطبی شده است
 مذهبی دربرابر یک مردم ساالری -یک استبداد محافظه کار قومی

روشن است، شکست .  پيشرو و متکی بر مشارکت  عمومی
اشغالگران جز در مسير انتقال به یک جای گزین پيشرو، مردم 

ی  مردم عراق  محسوب ساالر و مشارکتی نخواهد توانست پيروز
شود  و مدار بسته خاکستر و خشونت و بيداد را  در کشورآنان فرو 

  . شکند
 مردمی پيشرو، قطعًا، تائيدی است بر –حضور مقاومت کارگری 

اما واقعيت های موجود، در .  امکان انتقال به چنين چشم اندازی
مال شکل ایستای آن،  به ما اجازه نمی دهد این امکان را یک احت

به اعتبار این واقعيت ها ، آن چه در تنور مقاومت برای . قوی بدانيم
عراق آینده در حال تفته شدن است  روایتی بنياد گرایانه از اسارت 
و فالکت سياسی است که آماده می شود جایگرین اسارت و 

یک راه حل فاجعه بار برای یک معضل فاجعه : فالکت کنونی شود
یا باید به منطق واقعيت موجود تسليم شد؟ آیا چه باید کرد؟ آ.  بار

باید راه نجات را درون مدار بسته ای جستجو کرد که ارتجاع 
 ضد امپریاليستی ترسيم می کند؟ انتخاب ميان بد –امپریاليستی 

سفير (و بدتر؟ پيوستن به صف  پيمانکاران سياسی چان نکروپونت 
 ایاد " والریسمسک" و دخيل بستن به ) ایاالت متحده در بغداد
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  .....رهايی از: عراق        
 

عالوی؟  یا، بعکس، ا افتادن به دنبال مقتدا صدر و بيعت کردن با 
  ؟  او"  امپریاليسم- ضد"

پيش از پاسخ به هر پرسش مشخص،  نکته ای راالزم است به 
اینکه، هر گونه خوش بينی  نسبت به آینده ای . صراحت تاکيد کرد
وزی اشغالگران در انتظار مردم عراق و کشور آن که در صورت پير

پروژه ی باز سازی عراق ، .  هاست خطایی جبران نا پذیر است
محدود به سلب حق حاکميت ملی از مردم این کشور نيست و 

، " پيمانکاران بومی" ابعاد آن به واگذاری اداره ی امور عراق به 
خالصه نمی .. یعالوی و چلپی، یا فرماندارانی از تگزاس و ميام

بازسازی عراق، در وجه سياسی،  یعنی نابود سازی همه . شود
زمينه ها و ظرفيت های ایستادگی مردم و لغو حق هر گونه 

اینکه در .  مقاومت در برابر تاراج منابع و ثروت های عمومی کشور
چقدر باشد، کسی " گلوله"در برابر" رًای"این بازسازی سهم 

 که فاصله ی یک  با جه ی اخذ رای با یک این هم.   وسواس ندارد
چقدر باشد برای کمتر کسی دغدغه خاطردرست " ابوغریب" 

 کورپوراسيونی نسبت به ابزار کار، -باز سازی کلونياليستی. ميکند
اساسًا، رویکردی منعطف دارد و هيچ گزینه ای را از پيش مردود 

اما . تهرژیم صدام حسين را باید در هم شکست، الب. نمی شمارد
" مخابرات چی" نه تنها ژنرال ها و . مصالح آن را نباید دور ریخت

های رژیم ساقط شده، را می توان باز یابی کرد،  بلکه قوانين و 
چرا نباید ، . مقررات آن رژیم را هم می توان دوباره به خدمت گرفت

 را احياء کرد، وقتی که با 1987بطور مثال، قوانين ضد کارگری سال 
ا می توان حق تشکل را از کارگران سلب کرد، اعتصاب را غير آن ه

 را گرفت و به زندان قانونی خواند و فعاالن کارگری و اتحادیه ای
            )13(انداخت 

  )  ادامه دارد   (                                
  

 : زیرنویسهای این بخش و منابع 
  ایاد علوی  از رژیم دست نشانده یحزب کمونيست عراق -)1(

 علوی  در کابينه یدر قبال این حمایت، .بطور کامل حمایت می کند
  این حزب .حزب واگذار شده است به رهبران این سه پست وزارت

با گذاشتن عالمت تساوی ميان مقاومت مسلحانه و تروریسم 
 :نگاه کنيد به. گرا، سرکوب مقاومت ضد اشغال را تایيد ميکندبنياد
org.irqcp.www  و جریان انشعابی حزب کمونيست کارگری عراق 

 ضمن  ) حزب کمونيست کارگری عراقجناح  چپ ( از این حزب
 جنبش " مخالفت بامقاومت مسلحانه ازنيزمخالفت بااشغال و

 : نگاه کنيد به. در برابر اشغال جانبداری می کنند" کارگری
“What  are the difference between the Workers Communist 

, Rebwar “ Party of Iraq and the Iraqi Communist Party
, Ahmadnet.wpiraq.www     

“New Left Party of Iraq, Statement to announced the 
founding of the Leftist Worker- Communist Party of Iraq“,  

. 2004, 17October3321/view/node/org.rkerslibertywo.www   
“Which side is ISO on, Working Class Socialism or 

, 8, Mohmood Ketabchi, July  “Nationalism and Islamism?
, 2004net.wpiraq.www 
وسط ایاالت  پس از اشغال عراق تحزب کمونيست کارگری - )2 

متحده ضمن آنکه مقاومت در مقابل اشغال را تائيد نکرد از جمله 
مداخله سازمان ملل برای نجات " گروه هایی بود که، خواستار 

  ."عراق شد
  الکس گردون بهسامی رمضانی یننامه خواند: نگاه کنيد به -)3

  : در لندن فوروم اجتماعی اروپا در اجالس تی -  ام- نماینده  آر
  :مين طور مراجعه کنيد بهه 

IRAQ: Workers resist US ban on Unions,  
Alex Maass, November 5, 2003,  www.occupatinwatch.org   
 فدراسيون اتحادیه های کارگری در این نوشته ، تفاوت دیدگاههای

 اتحادیه های کارگری ها و فدراسيون شور با) یو- تی- اف-آی (عراق
 اتحادیه کارگران  بيکار عراق و)  ای- یو- سی- دبليو-اف( و عراق

 مقاومت کارگری  دررابطه با نحوه  برخورد نسبت به )ی آ-  یو-یو(

 ضد دموکراتيک نيروهای اشغالگر  -  احکام ضد کارگریمقابلدر
  .تشریح می شود

 سرمقاله    نایک کهن نوشته های  نکاه کنيد به عنوان نمونه به)4
  :ه از جمل ورآبزرو نویس

Nick Cohen, The only way of peace, March 02, 2003, 
Observer.  
  : از جمله،فرانک اسميت و به مقاالت

Frank Smyth, Who are the progressive in Iraq: The left, the 
right, and the Islamist? Foreign Poicy in Focus, Septembr 21, 

  ، کهکریستوفر هيچنز وطارق علیو نيز به مناظره ميان   2004
 ینيرویک   تمامًا را ضد اشغال در عراقمقاومتجنبش  هيچنز آندر

  . ميکندتعریفاستبداد قرون وسطایی 
htm.alihchens/static/org.democracynow.www  

سون و استفن برونر در نيز به نوشته ی خواندنی کرت جاکب و 
 : بررسی مواضع روشنفکران چپ در رابطه با عراق

Kurt Jacobsen & Stephen E. Bronner, Dubya’s Fellow 
Travelers: Left Intellectual and Mr. Bush’s War, Logos, Fall 

  در ميليتانتگروه بریتانيا و  در ليبرتیز وورکر گروه در مواضع  .2004
 نيز برداشت  در سایر کشورهاخی دیگر از گروه های چپآمریکا و بر

، بجشم )کم رنگ ترالبته به مراتب ( " های مشابهی از مقاومت
 :  از جمله مراجعه کنيد به . می خورد

, tionir CoalWatop The She  treply to A
workers.www3237/view/node/rgo.tyliber 

  : از جمله ،  جيمز پتراس نگاه کنيد به نوشته های-)5
James Petras, Support the Iraqi Resistance Movement, 

Rebelion, April 7, 2004  ولوالدن بل به و،  
Walden Bello, Empire and Resistance Today, June 25, 2004, 

znet.com   ایش یک همدرکه  اروندهاتی روی ی ازگفتار به و نيز
 سوشاليست حزب   شده  ورایه ا  سانفرانسيسکوضد جنگ در 

  :ار داده استشتن آنرا پياده وا در بریتانيازوورک
Arundhati Roy, Public power in the age of empire, 

September 3. 2004   
 راهول  در باال و همين طور به5 ردیف والدن بللو نگاه کنيد به -)6

  :مهاجان
Rahnl Mahajan, Will the Anti-War Movement Stand Up This 

, 2004, 6 November Time?org.counterpunch.www  
در " مساله عراق" برای دریافت تصویری از اختالفات بر سر ) 7

 ، نگاه کنيد به سایت  در لندنفوروم اجتمایی اروپااجالس اکتبر
  gor.workerslierty.www      :ی چونیها

org.ocusfoccupationqira.www  سامی رمضانی و نيز به نامه ی 
  . باال13ردیف 

  :به  مراجعه کنيد  جهانی جاریتحوالت يک تحليل ريشه ای ازندن ا برای خو- )8
Istvan Meszaros, Socialism or Barbarism; From the American 

Century to the Cross Roads, Monthly Review Press, 2001  
  
  : استفن زونز به نوشته ی بسيار خواندنی نگاه کنيد -)9

Stphen Zunes, The US Invasion of Iraq: The Military Side of 
Globalization?, October 20, 2004, www.commondreams.org/ 

views04/020-28.htm 
  : تام اسکيتری و پيتر الستر نگاه کنيد از جمله به گزارش-)10
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  !ن  ارموج مرگ بی خانمانها در ته     
  

  ،عامل اصلی اين تراژدی        
  " !!سرما " است ، نه " سرمايه " 
  

  =اول  قسمت =                                 
  

  : ياد داشت 
 چندی است که بحث کارتن خواب ها و بی خانمان ها در 
کالن شهر تهران ، صفحات مطبوعات ايران و سايت های 

 راديو برابری در .ان را به خود مشغول کرده است فارسی زب
 مژگان عياری گفتگويی را با خانم،  با اين بحث رابطه

پژوهشگر و خبرنگار در ايران انجام داده است ، که ما آنرا 
طی دو شماره با پاره ای تغيرات گفتاری به نوشتاری به 

نوان مطلب ، از ع ٠ می رسانيم نشریهاطالع خواننده گان 
   با سپاس از خانم مژگان عياری و دست اندرکاران .ماست 

  !راديو برابری 
  »    راه کارگره نامه هفت «                                  
  

                   **********************  
ضمن سالم و تشکر ازشما جهت پذيرش اين : سئوال   

د و توضيح دهيد که مقوله کارتن خوابها و گفتگو ، لطف کني
بی خانمان ها در شرايط فعلی درايران به چه کسانی 

   اطالق می شود ؟
  

من نيز به شما سالم می کنم و توضيح بدهم که من :  پاسخ  
 در رابطه باکارتن خوابها گزارشاتی تهيه کرده ٨٢خبرنگارم و از سال 

نها گشت می زديم و اين  شب در خيابا١١ما جمعی از ساعت ! ام 
  . انجام دادم ٨٢تحقيق را در سال 

 اما در مورد کارتن خواب ها ، ما کال به افرادی که شبها در خيابان 
ها مبادرت به خوابيدن می کنند ، کارتن خواب يا خيابان خواب می 

 اين افراد بيشتر در زمستان ها با جمع آوری پالستيک ها ، ٠گوييم 
 چيز ها که می توانند رويشان بياندازند تر از باد و کارتن ها و ديگر

باران جلوگيری و مصون بماننديا با اين وسائل خودشان را گرم کنند 
  ! ، اصطالحا به آنان کارتن خواب مي گو يند 

 کارتن خوابها از اقشار اجتماعی هستند که تحليل اجتماعی شان 
 ٨ تا ٧که االن  ما يک سری افرادی داريم ٠تا حدی پيچيده است 

سال درون خيابان می خوابند يا در پارک الله و اطراف آن اطراق می 
 سال در همان خيابان ١١ مثال فردی را می شناسم که ٠کنند 
 وقتی با اين افراد صحبت می کنيم ، متوجه می شويم که ٠است 

تعدادی از شهرستان به تهران آمدند و گرفتار مسائل پيچيده ای 
 آنها و خواسته هايشان توجه نشده و يا چکی هستند که به

داشتند که پاس نشده و آواره خيابان ها شده اند يا به خاطر بی 
پناهی و مواد مخدر به اين راه کشيده شدند و در خيابان ها می 

  ٠خوابند 
 اما در اين ميان قشری که خيلی زياد شدند، تقريبا افراد 

ابان می خوابند ، آنهم تحصيلکرده ای هستند که به شکلی در خي
به عنوان يک انتخاب و اين قشر تحصيلکرده ، نويسنده هستند که 
به کارتن خوابی سر می کنند و اين کارتن خوابی را بعنوان يک 

 بهرحال دردرون شان ٠روش برای زندگی شان انتخاب کرده اند
  !دردهايی است که اينگونه بروز می کند 

در خيابانها نمی خوابند، بلکه گاها  جدا از اين ، اينها همه شون 
افرادی هستند که وسائل اينها را جمع می کنند و به درون خانه 
های شان می برند يا مثال اينها را به درون  خانه های جمعی و 

 مثال ممکن است فردی يک فصل از سرمای سال ٠تيمی می برند 
تيمی دارند را اينقدر شانس بياوردکه خانم يا آقايانی که خانه های 

  .، بتوانند با آنها سر کنند و يا آنها بخواهند تا فصل گرما آنجا باشند
!  مخصوصا دختر های جوان ٠ بعد در اين ميان زنها هم هستند  

اينکه ما شبی دختر جوانی را ببينم که در آن شلوغی تهران ، رفته 
در کارتن خوابيده ، احتماال آنشب مشتری خوبی نداشته ، چونکه 

ن ها و دختر ها اکثرا بخانه مرد هايی می رند که شايد از نظر ز
موقعيت اجتماعی يک درجه از آنها باالتر باشند، چه بسا بتوانند 
شبی را با هم  زير يک سقف بگذرانند ، از اينرو سراغ اين زنها می 
آيندو آنها را با خود می برند ولی عده ای از زنها هستند که کسی 

 آيند يا مشتری پيدا نکردند يا به هر عنوان در به دنبالشان نمی
ترمينال جنوب يا ترمينال غرب تنها می مانند يا درحاشيه خيابان ها 
ديده می شود که بعلت استفاده زياد از قرص و مواد مخدر خم 

  ! شده ، اغلب اينجا وآنجا ديده می شوند
  

خانم عياری در جرايد مطالب متفاوت و متناقضی :  سئوال  
 از يکطرف معاون ٠يرامون کارتن خواب ها طرح شده است پ

شهرداری تهران ادعا کرده که اينها يک تعداد معتاد تزريقی 
هستند که معموال به ايدز هم گرفتارند و يا ادعا شده که 
اينها گدايان و متکديان سطح شهر هستند ولی از طرف 
ديگر در جايی مطرح شده که اينها کارگران بی بضاعتی 

ستند که برای کار در تهران از شهرستان ها به مرکز آمده ه
و در آمدی که از قبل کار حاصل می آوردند به جای هزينه 

 شهرداری ٠کردن مسکن ، در خيابان ها بيتوته می کنند
 به نظر ما ، ٠برنامه جمع کردن اينها را در دستور کارش دارد

رگرانی جمع آوری اينها در واقع تعرض به حقوق انسانی کا
هست که از شهرستان ها به تهران بزرگ آمدند و با 
مشکالت آنجا دست و پنجه نرم می کنند ، در اين رابطه 

  نظرتان چيست ؟
  

در رابطه با مطلب اول تان که از قول يکی از مقامات مطرح :  پاسخ  
! اصال اينطوری نيست : شده که اينها معتاد هستند ، بايد بگويم 

 خوابها طی اين سالها ، کسانی را می شناسم من در بين کارتن
 ٨ من مردی را می شناسم که ٠که به هيچ وجه معتاذ نيستند 

سال در خيابان می خوابد ولی اصال معتاد هم نيست و بشدت از 
دست ماموران عصبانی اند که چرا حمايت نمی شوند ، هيچ 

ولتی نهادی به آنها کمک نمی کند و از طرف هيچ سازمان و نهاد د
  !و غيره پشتيبانی نمی شوند

  
خانم عياری در مورد کارتن خوابها رقم های : سئوال   

 هزار ۶ وزير کشور اين رقم را ٠متفاوتی اعالم شده است 
نفر اعالم داشت ، در سايت ايلنا از افرادی که زير خط 

 ميليون نفر اعالم شده که ١٢مطلق هستند چيزی حدود 
 در مورد ٠از گرسنگی در رنج اند يک ميليون نفر در ايران 

دختران فراری و دخترانی که در خيابان های تهران شب را 
 ٠ هزار نفر اعالم کرده اند۴٠٠٠به صبح می رسانند ، رقم 

شما در مورد اين آمار چه اطالعاتی داريد؟ تعداد اين افراد 
چقدر است و چه بخشی از اينان را زنان و چه بخشی را 

دهند ؟ بد نيست که صحبت قبلی مردان تشکيل می 
خودتان ، در مورد کارتن خواب ها را ادامه دهيد که عمدتا از 
کدام اقشار هستند؟ شما اعالم کرديد که خيلی ازکارتن 

 من هم فکر می کنم ، امروزه ٠خواب ها از معتادين نيستند 
خيلی ها در خيابا ن ها می خوابند ، انسانهای خيلی 

ی معمولی داشتند ولی بعلت تصاعد شريفی بودند که زندگ
فقر، فالکت در سالهای اخير ايران ، به خيابان ها رانده 

   شدند ، شما در اين رابطه چه می گوييد ؟
  

من سئواالت شما را يادداشت کردم و سعی می کنم در :  پاسخ  
:  در مورد سئوال قبلی تان بايد بگويم ٠عاتم پاسخ بدهم حد اطال

کارتن خواب يک فرد معتاد نيست و اين طرز تفکری که کارتن خواب 
کار تن : را يک معتاد جلوه می دهد و طرز تفکری هم که می گويد 

خوابها صرفا کارگرانی هستند که از شهرستان ها به تهران آمدند ، 
ری از واقعيتهای زندگی کارتن خواب اينها برای پوشاندن يک س

می خواهند آن واقعيتی را که در جامعه وجود دارد، رويش ! هاست
  را بپوشانند و آن کار وظيفه مندی را که دولت بايد در قبال اين قشر 
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    .....موج مرگ بی خانمانها     
  
  
  

آسيب پذير اجتماعی انجام بدهد ، خودشان را از زير آن کار و 
  .وظيفه خالص کنند تا آن وظيفه را انجام ندهند

 من آن اطالعاتی که خودم دارم ، آنهم بعنوان کسی که در اين 
. حوزه کار کردم حتی بعنوان يک شهروند که مدام با آنها روبرويم

  بخش وسيع آنها اصال معتاد نيستند ، بلکه فشارهای اقتصادی ، 
بی ثباتی اقتصادی ـ سياسی سالهای اخير ، ما قشر وسيع     

زومند زندگی بهترند ولی طی اين خانوادهايی را داريم که خيلی آر
سالها يکی خودرا دو تا کردند و اين خانواده ها که در خيابان ها رها 

 اينها وضعيت روانی خيلی وحشتناکی دارند ، قشر ديگری ٠شدند
 قشر جوان و ٠که بالی کارتون خوابی بسرشان می آيد 

تحصيلکردهای ما هستند که شديدا دچار سرخوردگيهای اجتماعی 
 اينان مدام با دربهای بسته روبرو می شوندـ من در صحبت ٠ند شد

قبلی ام هم گفتم ـ عده ای هستند که بصورت انتخابی يک فضای 
رهايی را می خواهند، اينها می خواهند از همه چيز رها گردند ، از 
اينرو در مقابل فشار ها به خيا بان ها می آيند ، اينها هم يک 

  !ها می خوابندقشری اند که در خيابان 
 اما راجع به آمارها ، در همين روزنامه ها که آمار و ارقام را می 

 ما با گزارش هايی روبرو هستيم که در هر گزارشی ، ٠دهند 
البته واقعيت بيشتر از اين : خبرنگار در پايان کارش می نويسد 

   ٠آماری است که نشان می دهد 
 بصورت مشترک کار  من خودم در خبرگزاری های دولتی و خصوصی

 چيزی که رسما می گويند ، اوال آمار را هر روزنامه يا نمی ٠کردم 
تواند بدهد ، آمار را يک سری مراکز دولتی رسمی بايد ارائه دهند 

 در مراکز رسمی دولتی هم هميشه ، يک خط ويژه و يک خط ٠
 خط مطبوعاتی ، خطی است که بايد رقمی ٠مطبوعاتی وجود دارد 

ردم بخوانند و خط ويژه ، خطی است که رقم حقيقی را داد که م
 در جريان زلزله بم ، من خودم در جريان مستقيم ٠ارائه می دهد 
 ما الاقل يک سوم آماری که وجود داشت ، بصورت ٠آمار گيری بودم 

 اين قضيه ٠مطبوعاتی رد می کرديم و بقيه آمار اصال رد نمی شد 
  .آمار گيری کشور است 

ر اينکه يک نوع سانسوری وجود دارد که حاال آمار دقيقی  عالوه ب
ارائه بدهند يا نه ، يک نوع کم کاری هم وجود دارد يعنی سيستم 

 اينها يک مشت کارمند آمار گيرند ٠آماری کشور ما دقيق نيست 
که از يک تفکرات ديگر برخور دارند و به کارهای ديگری هم 

را بگيرند و ليست شان را مشغولند تا اينکه بخواهند يک آماری 
ارائه دهند و کار آن روزشان را به پايان ببرند و بطرف خانه هايشان 

 يعنی سيستم آمار گيری ما دقيق نيست و کسی ٠روانه بشوند 
نيست که در خيابانهای تهران راه برود و دانه به دانه اينها را چک 

  .کند کند و آمار اين کارتن خوابها و بی خانمان ها را تهيه 
يک قشر خيلی وسعيی از افرادی که در :  ولی می شود گفت 

خيابانها می خوابند عمدتا از زنها ، دختر ها ، جوان ها و مردان 
 من در چند روزنامه و سايت هايی که سانسور شان ٠وجود دارند 

خيلی کمتر است ، آمار های خيلی بيشتری را در مورد يک محله تا 
حداقل يک محلی را ارائه داده اند که قابل  ٠حال گزارش کرده اند 

«  من می توانم االن بگويم که در شهرک فرهنگيان ٠توجه است 
 در آن شهر و در پروژه بی خانمان ها کار ٨٢که در سال » مرزداران 

 کارتن خواب در همان شهرک فرهنگيان که ۵٠می کردم ، نزديک به 
 کارتن ۵٠ک به  نزدي٠محله خيلی کوچکی هم است ديده می شد 

خواب در آن محله پيدا کرديم که آمده بودند و در خيابان می 
خوابيدند و قشری شان بچه هايی بودند که نمی دانستند ، اعضاء 
خانواده شان کجا هستند ، بخاطر مسائل اقتصادی با وضعيت 
روانی خيلی پريشان به خيابان آمده بودند و بعنوان کارتن خواب 

  ! اميدوارم که جواب ها را کامل بوده باشد ٠مطرح شده بودند 
  

« اخيرا از طرف تعدادی از دانشجويان به نام : سئوا ل   
در حمايت از کارتن خوابها » جنبش عدالت خواه دانشجويی 

، چند شبی را در مقابل سازمان بهزيستی به صبح رساندند 

، اين حرکت اعتراضی چگونه بوده است ؟ از طرفی در 
حتی اينها را به جناح های محافظه کار رژيم اطالعيه ای 

 آيا اين واقعيت دارد يا نه ؟ و کال از ٠مربوط می دانستند 
نظر شما برای کارتن خوابها چه اقدام موثری بايد انجام داد 

   ؟
  

اينکه اين خبر به چه شکلی بوده و اين دانشجويان به چه :  پاسخ  
 ندارم ولی اينکه شکلی جمع شدند ، من کال خبر دقيقی از آن

کارتن خواب ها چرا به وجود آمدند و چه گونه می شود اين بيماری 
  اجتماعی را از بين برد ؟

 فکر می کنم آنها يی که اين بيماری اجتماعی را بوجود آوردند 
خودشان بهتر از همه می دانند که چطور می شود اين قضيه را بر 

 من ٠ها معلونم است طرف کرد يعنی چه گونه می شود ، اين بر آن
 آنهم ٠حتی شنيدم که خيابانی که رفته بودند اسفالت بکنند 

افرادی که به عنوان سازمانهای حمايت از کارتن خوابها يا تکدی 
گری که در خيابانها جمع شدند و يک سری از افرادی که وضع شان 
به عفونت در خيابان افتاده بودند و اينها را جمع می کردند وبا اين 

 خود اينها يک سری از اين افراد که هنوز قاطی ٠ضع بد می بردند و
نکردند و توانی برای ايستادن دارند که حتی قشر زيادی از اين 

 من با خيلی از اينها برخورد ٠کارتن خوابها روزها حتی کار می کنند
کردم که اينها روزها کارهای خيلی کوچک انجام می دهند مثال 

ين می شورند يا حتی شاگرد راننده ای پشت چراغ قرمز ، ماش
 اينها آدم های بيکاری نيستند در مجموع يک کاری های ٠هستند 

 اما اينکه چطور می شود اينها را از ٠اينطوری هم انجام می دهند 
خيابانها جمع کرد ؟ فکر می کنم اين چيزی است که آنهايی که به 

وجود آوردند ، اين قضيه دامن زدند و آنهايی که اين معضل را ب
خودشان هم خيلی بهتر از همه می توانند ، راه چاره و درمان 

 من افرادی را می شناسم که دارند خيلی روی اين موضوع ٠بدهند
کار می کنند يا نسبت به اين جور مسائل ايده دارند ولی درحد اين 
که مقاله ای چاپ کنند يا در حد اين که کتابی بيرون بدهند کار 

ماند و چه بسا کار هايی که اصال به ته خط هم نمی هاشان می 
   ٠رسد 

کسانی که اين مشکل را :  من بعنوان يک خبرنگار می توانم بگويم 
بوجود آوردند و دارند به اين مسئله تداوم می بخشند ، آنها 
خودشان بهتر از هر کسی می دانند که چکار می کنند و چطور هم 

   !! می شود جلوی اين جريان را گرفت
  

  ) ادامه دارد   (                             
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  *ديدگاه *                         
   !انتخابات عراق با تحريم، و بوش با مقاومت روبروست

 
با نگاهي به نتايج انتخابات در آمريكا متوجه خواهيم شد آه غالب 

" WASP"ها و يا " انگلو ساآسون"آساني آه به بوش راي دادند، 
معني آن اين است آه غالب پشتيبانان بوش در انتخابات . ها بودند

اخير بخش متعصب مذهبي و تنگ نظر جامعه آمريكاست آه 
هم اينان غالبا از . اوضاع جهاني دارنداطالعات آمتري نسبت به 

ايالتهايي هستند آه هميشه پشتيبان تبعيض نژادي بوده و از زمره 
آساني هستند آه عليه ابراهام لينكن و عليه حقوق سياهان و 
سرخپوستان ميجنگيدند، به طور خالصه اينان به برتري نژاد سفيد 

است جمهوري خود اگر بوش در دوره دوم ري. بر ديگران باور دارند
بتواند ميان موفقيت انتخاباتي و برنامه هايي آه پيش رو دارد 

 تهديد جدي قرار خواهد  تعادلي برقرار آند، خود و اراده خود را مورد
ميتوان گفت بوش در دوره ي رياست جمهوري خود با چهار . داد

تزلزل و از هم پاشيدگي سريعي آه هم : معضل مهم روبروست
رون نيروهاي به اصطالح ائتالفي با آمريكا در جنگ عراق اآنون در د

اسپانيا نخستين آشوري بود آه در اپريل . در حال انجام است
 ساخت و به تبع اين آشور،  گذشته نيروهاي خود را از عراق خارج

هندوراس، السالوادور، گواتماال، نيكاراگوئه و آشور دومينكن نيز 
يا نيز تايلند، فيليپين و از آشورهاي شرق آس. خارج شدند

سپس جمهوري چك، . قزاقستان نيروهاي خود را بيرون آشيدند
هلند، اآراين، نروژ، نيوزيلند نيز تصميم به خروج گرفته و حتي ايتاليا 

همچنين انگلستان آه از هم پيمانان . برنامه خروج از عراق را دارد
 براي مدت اصلي آمريكا در جنگ عراق است، اخيرا اعالم آرده آه

در نتيجه اين انفكاك و فروپاشي . زيادي در عراق نخواهد ماند
نيروهاي ائتالف و نيز گسترده تر شدن تهاجمات نيروهاي مقاومت 
ملي در عراق، دولت آمريكا مجبور است آه بر تعداد سربازان خود 
در عراق بيفزايد، معناي آن اين است آه از اين پس سربازان 

وضعيت موجود . ر معرض جنگ و آشتار قرار دارندآمريكايي بيشتر د
.  آرد افكار عمومي آمريكا را متوجه سالهاي جنگ ويتنام خواهد

ارتش آمريكا اخيرا درخواست آرده نيروهاي احتياط به خدمت 
 تن براي بازگشت 700 نفر درخواستي تنها 4000بازگردند و از ميان 

هانه هاي مختلف و به خدمت پاسخ مثبت داده اند و اآثريت به ب
 . واهي از خدمت سرباز زده اند

ــ اقتصاد آمريكا در مرحله ي آنوني با فشارهاي زيادي روبروست 2
هنگامي . آه راه حل سريع و معقولي نيز براي آن به نظر نميرسد

 ميليارد دالر 800آه بوش دوره اول رياست خود را آغاز آرد دولت 
 ميليارد دالر 400اآنون دولت بوش مازاد بودجه در اختيار داشت، اما 

 آسري 2005آسري بودجه دارد و انتظار ميرود آه تا آخر سال 
 .  ميليارد دالر برسد500بودجه آمريكا به بيش از 

ــ سقوط ارزش دالر در برابر ساير ارزهاي جهاني و بويژه در برابر 3
 ، و اين در حالي ست آه به علت اوضاع جنگ در عراق از نظر"يورو"

دولت آمريكا از ابتداي جنگ . اقتصادي اميدي در چشم انداز نيست
از . نتوانسته است امنيت الزم براي صدور نفت عراق را فراهم آند

نظر سياسي نيز با به قدرت رسيدن جناحهاي راست در اداره 
 به جبهه هاي  سياسي آمريكا و تهديد به تهاجم به آوبا و يا ورود

 موجب تزلزل سياسي در آمريكا خواهد ديگري در خاورميانه خود
شد و بوش در اين ميان چه سياستي را دنبال خواهد آرد؟ چنان 
آه از برنامه ها و سياستهاي دولت آمريكا برميآيد آنان مصمم اند به 
جنگ و استفاده از قدرت براي پيشبرد برنامه هاي خود ادامه دهند 

ات عميق تري قرار آه بدون شك همه اينها بوش را در برابر تهديد
 مينويسد 16/11/2004در تاريخ " ديلي ميرور"روزنامه . خواهد داد

 در ماه دسامبر به Black Watchنيروهاي ويژه انگليسي به نام "
گشت و اين موضوع به اطالع آمريكاييها نيز  انگلستان بازخواهند 

در روز يكم نوامبر چهار نفر از اين نيروها آشته و . رسيده است
هم اآنون ارتش آمريكا نيز نيروهاي ." وازده نفر زخمي شدندد

احتياطي را به خدمت فرا خوانده تا در تمرينات تازه اي به نام 
"Refreshment Training " شرآت آرده و آماده شوند تا به عراق

و باز به قول هرالد تريبيون ارتش آمريكا از چهار هزار نفر آه . بروند
دعوت " Refreshment Training" هاي تازه براي شرآت در برنامه

 درصد 45به خدمت شده اند تنها يك هزار و هشتصد نفر يعني 

پاسخ مثبت داده اند، اينان قرار بوده تا ماه نوامبر تمرينات را پايان 
 درصد از اينان از 45پاسخ منفي . برده و روانه عراق شده باشند

ا نگراني و دقت دنبال مريكايي مستقر در عراق ب منظر سربازان آ
براساس برآوردهاي ژنرالهاي ارتش آمريكا مخارج آنوني . ميشود

اين مبلغ دو برابر بودجه اي .  ميليارد دالر است8/5جنگ، ماهانه 
وزارت دفاع آمريكا . است آه در ابتداي جنگ در نظر گرفته شده بود

عراق و  ميليارد دالر بودجه اضافي براي ادامه جنگ در 160تاآنون 
افغانستان به مصرف رسانيده و بدون شك در سال آينده مقدار 

 400آسري بودجه . مصرف بودجه جنگي باز هم بيشتر خواهد شد
ميلياردي فعلي و باال رفتن اين آسري در سال آينده بوش را در 

در مورد مقاومت عليه . فشارهاي باز هم فزاينده اي قرار خواهد داد
 عراق از قول روزنامه هاي آمريكايي، هرالد نيروهاي آمريكايي در

 گفت آه نيروهاي  تريبيون، نيويورك تايمز و واشنگتن پست بايد
مقاومت در عراق از توانايي تكنولوژيكي عالي برخوردارند، همين 

ور آامل از زير   شهر عراقي به ط30مطبوعات مينويسند آه بيش از 
مال تاسف بايد گفت آه با آ.  شده اند سلطه نيروهاي دولتي خارج

عالوي در شروع جنگ .  از بوش، عالوي است بزرگترين دروغگو بعد
فلوجه در مصاحبه اي اظهار داشت، آساني آه در فلوجه مقاومت 

با . ميكنند، راهزن ها، جنايتكاران، افراد پست و غيرعراقي هستند
  نفر از مقاومان، بنا به گفته ي1056پايان جنگ فلوجه و دستگيري 

 نفر از اينان غيرعراقي بوده اند، بايد بپرسيد 75ژنرال آيسي، 
انتخابات در عراق، آرزوي ملت آجايند آن جنايتكاران ادعايي عالوي؟ 

عراق است، زيرا تنها از راه يك انتخابات درست و بدون تقلب ميتوان 
انتخابات وسيله اي است براي . مشكالت آنوني آشور را حل آرد

 لذا چنين انتخاباتي بايد در شرايط آامال دمكراتيك .رسيدن به هدف
و آزاد برگزار شود، در انتخابات نبايد آمريكا اعمال نظر آند، اما آنچه 

 آن هستيم آمريكا مصمم است همان افراد و همان  ما اآنون شاهد
ابقا " انتخابات"سياستهاي مجلس حكومتي گذشته را به نام 

انتخابات، ميثاقهاي بين المللي و مرجعيت و مشروعيت در . نمايد
اما آمريكا بدون در نظر گرفتن اين . تماياالت ملت عراق است

مشروعيتها، دو مجموعه را براي شرآت در انتخابات در نظر گرفته 
مسعود بارزاني و جالل طالباني، غازي : مجموعه اول شامل. است

 . الياور، مشعان جبوري، اياد عالوي و عدنان پاچه چي
حزب الدعوه و مجلس اعالي انقالب اسالمي : جموعه دوم شاملم

دآان سياسي و افراد به  آه وابسته به ايرانند، احمد چلبي و چند 
اين دو مجموعه در حقيقت همان هايي . اصطالح مستقل ديگر

هستند آه از ابتدا در خدمت آمريكا قرار داشته اند و هيچ ارتباطي 
نتيجه اين انتخابات آن خواهد شد آه . ندبا مقوله انتخابات آزاد ندار

. مجلس حكومتي سابق در شكل جديد خود به ظهور خواهد رسيد
وظيفه آتي اين مجلس تدوين قانون اساسي تازه و امضا 
قراردادهاي متعدد با آمريكا، توافق بر وجود پايگاههاي متعدد نظامي 

 آار آوردن آمريكا در عراق و دولتي وابسته و در خدمت آمريكا بر سر
اين است آن برنامه ي انتخاباتي آه بوش از آن حرف . خواهد بود

همه ما خواستار انتخابات هستيم، اما اينجا انتخابات بايد . ميزند
دور از اعمال نفوذ دولت آمريكا باشد آه در مورد آن صحبت خواهد 

بديل ديگر در برابر اين برنامه آمريكا در عراق اين است آه هم . شد
نظر در برنامه انتخاباتي فعلي  آنون گروههاي زيادي خواستار تجديدا

هم . و به وجود آوردن شرايط مناسب براي انتخابات درست است
 حزب و سازمان ملي گرا، سوسياليست و 47اآنون بيش از 

اسالمي خواستار تحريم انتخابات شده اند و اگر اين تحريم و مبارزه 
ابد آمريكا مجبور خواهد شد تا آن را به شهرت ي" انتخابات"عليه اين 

تعويق اندازد و حتي اگر تحريم ها و مبارزه تشديد هم نگردد، زمينه 
و آمريكا مجبور ميشود . انتخابات تا اواخر ژانويه فراهم نخواهد شد

قانون و برنامه فعلي انتخابات . در سياست خود تجديدنظر نمايد
ويب رسيده است، اما ما همان است آه در زمان پال برمر به تص

نيازمند انتخاباتي هستيم آه زيرنظر سازمان ملل و ناظران بين 
هم اآنون در سراسر شهرهاي عراق ناامني به . المللي انجام گيرد

چشم ميخورد و نيروهاي مقاومت ملي اعالم آرده اند همه مراآز 
ت با وجود همه اينها صحب.  هدف قرار خواهند داد راي گيري را مورد

  . از انتخابات در عراق بسيار دور از واقعيت است
   - --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  
 .  استاد دانشگاه بغداد  ميباشد - دکتر خسرالدین حبيب  * 
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  شصت ميليون دات کام       
  !و شصت ميليون ناکام      
  

  شهاب برهان            
   

  بلبشو  
 از پاسخ ،»فراخوان ملی برگزاری رفراندم« امضا کنندگان و حاميان 

به انتقاداتی که از جانب براندازان دموکرات ازاین حرکت می شود، 
آشکارا فرار می کنند و بجای استدالل در برابر استدالل، اینان را به 

با این . جوابگوئی خالص شان می کند متهم می سازندهرچه از 
حال، آنان در نظراتی که هریک به مناسبتی در باره درک خود از 
مضمون و هدف این فراخوان ابراز می کنند، یک بلبشوی کامل 

  .فکری و سياسی را به نمایش می گذراند
از دید برخی، غرض از رفراندم، انجام اصالحاتی در قانون اساسی 

 مثًال .و به دست خود حکومت اسالمی استهوری اسالمی جم
 پيشنهاد کردن اين که مردم با ....«: مسعود بهنود می گوید 

امضای طرحی به رهبران کشور خبر بدهند که بهترست به 
 آن هم از طريق همه پرسی و در صورت تغييراتی در قانون اساسی

 کنند، پذيرش مردم، راضی شوند و خطرها از سر مملکت دور
. »...معنا بدهد" صادرات دموکراسی آمريکائی "چگونه ممکن است 

برخی دیگرهمچون عبدالستار شوکی، آن را رفراندم برای کنارزدن 
فراخوان مي گويد ... «: قانون اساسی جمهوری اسالمی می دانند

نه تغيير در قانون اساسي  ( تدوين يك قانون اساسي جديد ...آه
 يعني ، نوين يعني نویه يك قانون اساس، بلكیجمهوري اسالم

گروهی، مجری رفراندم را حکومت . ».... حياتي است...جديد 
...  «: می دانند مثل اتحاد جمهوریخواهان ) زیر فشار( اسالمی

 و از ....بهبخت موفقيت در تدارک همه پرسی از يکسو بسته 
تمکين حکومت به خواست مسالمت  ، و در نهايت... دیگرسوی 

 خصلت ...« : چشمه، که می گوید. م   ویا .»ميز مردم استآ
استراتژیک شعار رفراندوم برای تغيير ساختار حقوقی فقط در 
صورتی نمایان شده و تحقق خواهد پذیرفت که در نتيجه شکل 

رژیم عمًال گيری یک جنبش توده ای همه جا گير و بنيان کن، 
وم ساختار شکن تن و فرضًا قبل از سقوط  به رفراند تسليم شده

اين را هر « : از جمله ناصر زرافشان می گوینداما دیگرانی  .»دهد
داند آه رفراندوم در شرايط حاآميت يك حكومت  آودك دبستانی می

  .»مطلقه قابل اجرا نيست
نظام " برخی چنين بر می آید که رفراندم برای   از گفته های

ی اسالمی هنوز  در زمانی صورت خواهد گرفت که جمهور"دلخواه
مردم بايد امكان انتخاب ميان همه ...« : هست؛ مثل محمد ملکی

 یاگر مردم گفتند آه جمهور.  اشكال موجود را داشته باشندی
اما دسته ای دیگر این  .»اسالمي ميخواهند، پس اين رژيم بماند

عبدالستار : رفراندم را برای بعد از سرنگونی رژیم طلب می کنند
ن طرح فراخوان براي رفراندم مشخص آرده است اي...«: شوکی 

گام اول ) جمهوري و يا پادشاهي( آه تعيين نوع نظام دلخواه مردم 
 بعد از ممرد آزاد یو حياتي است آه در همان رفراندم اول با را

 بر ايران در يك محيط آزاد انجام سرنگوني استبداد مذهبي حاآم
" ظر آنانی  که می گویند  این را بگذارید در کنار ن.»خواهد گرفت

 ، و به "رفراندم راه مسالمت آميز و متمدنانه تغيير حکومت است
این معما پاسخ دهيد که باالخره این جماعت، رفراندم را وسيله 

  !تغيير حکومت می دانند، یا نتيجه آن؟
 رفراندم است؛ و در گفتمانعده ای می گویند غرض، فقط بسط 

: ين احمدی خراسانی می گویندنوش همان حال، برخی مانند 
 آه  آنی برا استی آميز مسالمت ینظرسنج رفراندوم، طرح اين...«

ی نظام حمله آيا دارند؟ی خواست چه ايران مردم واقعا بفهميم همه
 اصالح خواهان آيا آميزند؟ صلحی ها روش مدافع آيا خواهند؟ یم

 فراخوان یکی چون کامبيز روستا در ضرورت. »...آيا هستند؟ قوانين
؛ و یکی »پروژه رفراندم، خواست مردم ماست« : رفراندم می گوید

مسأله این است « : دیگر چون علی افشاری عکس آن را می گوید 
یکی مانند . »که ببينيم آیا جامعه این گفتمان را می پذیرد یا نه؟

موضوع ضرورت تشکيل مجلس  ...«:  می گویدفریدون احمدی
ون اساسی که اين هدف را در نظر دارد موسسان برای تدوين قان

حقوق بشر  که نظامی دمکراتيک را متکی بر اعالميه ی جهانی
؛ و یکی دیگر مانند محمد رضا نسب عبداللهی »  ...مستقر کند

 نه بر اين بنا استوار شده  بی ترديد فراخوان« : معتقد است که 
  ساختاری مبتنی برباآه از پی امروز، حكومتی ديگر است 

 خود فراخوان می .»...دموآراسی و حقوق بشر سر برآرد و نه 
 یک همه برگزاریخواهان  ما امضاء کنندگان این فراخوان« : گوید

برای تشکيل مجلس پرسی با نظارت نهادهای بين المللی 
 به منظور تدوین پيش نویس یک قانون اساسی نوین ، موسسان

 های الحاقی آن ، با مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق
 «: و یکی هم چون مجيد زهری می گوید .»رای آزاد مردم هستيم 

اين طرح " بودن  نمادين"توجهی روبرو شده،  ای که غالبًا با بی نکته
این را . » طرحی نمادين قدرت اجرايی نداردکهروشن است . است

چه می گوئيد که طرحی نمادین است و قدرت اجرائی ندارد، ولی 
و باالخره، برخالف آنانی ! »باید اجرا شودیر نظارت بين المللی ز« 

که کارکرد این فراخوان را در مرحله کنونی غلبه بر یأس و 
سرخوردگی مردم قلمداد می کنند، دسته ای دیگر از جمله 

تنها از مردم  ما در اين مرحله« :  محسن سازگارا می گویند
  بها از اين طريق بتوانيمميخواهيم آه اين درخواست را پر آنند ت

 یرفراندوم برای  آه مردم ايران خواهان برگزاردنيا نشان دهيم
اين حداآثر انتظار از اين فراخوان . تعيين قانون اساسي هستند

  .»است
در طيفی به این گستردگی، اختالف نظرات امری طبيعی است، اما 

 آنان را نه درست بر سر آن چيزی که قاعدتًا باید اتحاد و همسوئی
در اینجا، هرکسی از ظن خود فراخوان را تعریف و . توضيح دهد

تفسير می کند، به نحوی که شما نظر و ادعای هرکس را مبنای 
قرار دهيد، دیگر ) و یا حمایت از آن( تحليل و انتقاد از فراخوان 

هر کس با دفاعی که از این . مدافعان، آن را حاشا می کنند
 دیگران را بی اعتبار و فرارخوان را غير قابل فراخوان می کند، دفاع

اینان به مسافران قطاری می مانند که وقتی از . دفاع می کند
هریک می پرسيد که این قطار به کدام مقصد می رود، یکی می 
گوید به اهواز می رود؛ دیگری می گوید به سنندج می رود؛ آن 

ید به یکی می گوید به مشهد می رود؛ و آن یکی دیگرمی گو
وقتی از این جواب ها ابراز حيرت می کنيد، جواب می ! آستارا

شنوید که از نظر این مسافران اصًال اهميتی ندارد که این قطار به 
کجا می رود؛ مهم فقط این است که هر کس به چه نيتی سوار 

یکی به نيت یزد؛ یکی به نيت چالوس، و دیگری به : شده است 
 که این قطار به چه مقصدی می رود و از این: می گویند ! نيت زابل

چه ایستگاه هائی عبور خواهد کرد، مسئله امروز نيست؛ مسئله 
و در پاسخ به این ایراد که این قطار اصًال ! امروز، سوار شدن است

ریل  و چرخ ندارد، چگونه می تواند مردم را به جائی برساند؟ می 
ن فراخوان به  سفر،  است؛ با ای"نمادین" این یک مسافرت : گویند

  !می خواهيم مردم  را از یأس و سرخوردگی بيرون بياوریم
  

  !باالخره فاعل رفراندم کيست؟
عليرغم اینهمه تشتت و چندگوئی در مورد آنچه باید مبنای وحدت 
امضا کنندگان و حاميان باشد، در هفته های اخير عقب نشينی 

بر ناممکن بودن چشمگيری در برابر منطق نيرومند منتقدین مبنی 
اما این . انجام  رفراندم توسط حکومت اسالمی صورت گرفته است

عقب نشينی، ذره ای در جهت روشن گوئی در برابر مردم نبوده 
وقتی اعتراف می کنند که هر بچه مدرسه ای هم می داند . است

که حکومت ستبدادی تن به چنين رفراندمی نخواهد داد، انتظار می 
 که مخاطب این فراخوان اند و قرار است "ليونیشصت مي" رود به 

انجام رفراندم را درخواست کنند، بگویند که اگر بنا نيست که 
حکومت اسالمی مجری این رفراندم باشد، پس آنان از کدام 
مرجعی باید این درخواست را بکنند؟ بخصوص که ظاهرًا هم که 

ين المللی مراجع ب.  بين المللی حرف می زنندنظارتشده، همه از 
بر انجام رفراندم توسط کدام مجری باید نظارت کنند؟  اختالف نظر و 
برداشت ميان امضا کنندگان و حاميان فراخوان هر چقدر زیاد است، 

باالخره از پاسخ به این که : اما تقریبًا همه در یک چيز اتفاق دارند 
 این در رفتن،! ، فرار می کنندفاعل رفراندم مورد نظرشان کيست

  یا می گویند فعًال مرحله اشاعه گفتمان . اشکال گوناگونی دارد
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   .....شصت ميليون دات کام             
  
  

است و بحث مسائل عملی را باید به آینده گذاشت؛ و این یعنی 
چشمان مردم را بر راهی که در آن قدم می گذارند، بستن؛ و یا 
می گویند که انجام رفراندم محتاج پيش زمينه هائی است، اما باز 

نه ها چگونه فراهم می شوند، در می هم از این که این پيش زمي
  :یک نمونه شاخص در این زمينه، اظهارات محمد ملکی است . روند
 بيايد ی نكته بسيار حائز اهميت اينكه ما نميگوييم نظام آنون... « 

رفراندوم انجام دهد همانگونه آه تمام انتخابات ديگر را انجام داده 
اوال  :  داردیيازهاي آه مد نظر ما است پيش نیشكل! خير. است

  و ضدی تا غيرمذهبیهمه تفكرها از چپ تا راست از مذهب
بايد .  روزنامه ها آزاد باشندیبايد همه .  بايد آزاد باشندیمذهب

 ی گروهی آزاد بشوند، رسانه های و عقيدتیهمه زندانيان سياس
همانطور آه . بايد به طور عادالنه در اختيار تمام گروهها قرار بگيرد

 خود دارد يك گروه آه ی امكان تبليغات برای اسالمیام جمهورنظ
 دمكراتيك، نظام ی، جمهوری اسالمیبه نظام الئيك و ضد جمهور

. است بايد امكان بيان نظر داشته باشد معتقد . . .  و یسلطنت
 ی، و تمامي مردم در جريان تمام آه اين پروسه انجام شدیزمان

 و زير نظر ی بين المللی سازمانهاافكار قرار گرفتند، سپس زيرنظر
 عمل آامل برخوردار هستند، ی آه بدون محدوديت از آزادیاحزاب

 آامال آزاد صورت ميگيرد، که طي آن مردم به نظام مورد یانتخابات
البته براي اين .  خواهند دادینظر و قانون اساسي دلخواه خود را

ان و ، مثل تشكيل مجلس موسسیموضوعات مراحل پيشين ديگر
 مشخص آنها هنوز بايد بحث و یغيره نياز است آه درباره راهكارها

  . »...گفت و گو صورت بگيرد
همانگونه آه تمام " برای این که نظام کنونی رفراندم را  یعنی 

 "به شکل " انجام ندهد بلکه " انتخابات ديگر را انجام داده است
سی برقرار شود دیگری انجام دهد، ابتدا باید آزادی های کامل سيا

 خود ی امكان تبليغات برای اسالمیهمانطور آه نظام جمهور" و 
 آه یزمان. " همانقدر داشته باشند همه مخالفان اش هم" دارد

  . آنوقت رفراندم خواهد شد ،"اين پروسه انجام شد
اگر آن آزادی های کامل و بی حد و مرز سياسی ! ولی آقای دکتر

ک قابل تصور است موجود باشد، که فقط در یک کشور دموکراتي
 وجود دارد؟ مگر نه این "نظارت بين المللی" دیگر چه نيازی به 

است که نظارت بين المللی بر رفراندم از آن جهت ضروری می 
شود که حکومتی دموکراتيک و شرائط دموکراتيک وجود ندارد؟ 

آزادی های کامل سياسی در نظام ی "پروسه" وانگهی، این 
ه می تواند انجام شود؛ و اگر منظورتان در این نظام کنونی چگون

نيست، گذر از این نظام برای انجام چنين پروسه ای بعنوان پيش 
چه راهکارهائی !! زمينه انجام رفراندم، مستلزم چيست؟ رفراندم؟

الزم است تا این پيش زمينه های رفراندم فراهم شوند؟ و دکتر 
  :ملکی جواب می دهد 

ما . هاي مشخص مراحل عمل آار خواسته ميشوداز ما راهكار« 
  !»چه آاره هستيم آه راهكار نشان دهيم

  !  به این جا که می رسند، هيچکاره می شوند
  

  !یک بام و دو هوا
. تناقضات و چندگوئی ها فقط در توصيف فراخوان رفراندم  نيست
" فراخوان دهندگان اوليه با انتشار بيانيه ای هر چيز بيش از تبليغ 

 رفراندم  را خارج از موضوع و مغایر با خواسته های "ُبعد شکلی
خارج از " خود اعالم کرده اند؛ با این حال تمامی این موضوعات 

 کماکان بمثابه پرچم فراخوان "موضوع و مغایر با خواسته های آنان
اگر واقعًا فقط اشاعه گفتمان . بر فراز سایت مربوطه در اهتزاز است

ست، پس اصرار بر حفظ اصول و مبانی حکومت رفراندم مطرح ا
آینده و امضا جمع کردن برای آن بخاطر چيست؟ همه امضا کنندگان 
و حمایت کنندگان نظر اعضای سابق کميته اقدام  را تایيد می 
کنند؛ و در عين حال، خودشان کماکان پای همان اصول و موازین 

 مانده است، ناظر بر حکومت آینده را که بر پيشانی سایت باقی
اعضای کميته اقدام، وجود کميته را اساسًا زائد ! امضا می کنند

دانسته آن را منحل کرده اند؛ دیگرانی ضمن تأیيد اقدام آنان، 
و جالب این ! تشکيل یک کميته اقدام دیگر را در دستور گذاشته اند

که هيچکس هم انتقاد و اعتراضی به این تناقضات ندارد؛ چون هر 
ت خودش و بخاطر آنچه به دلش برات شده است امضا کس به ني

امضا . می کند و برایش مهم نيست که چه را امضا می کند
گذاشتن در این تومار، شده است مثل تکه پارچه ای که هرکس به 

  .حاجتی بر ضریحی گره می زند
 رفراندم مطرح است، "ُبعد شکلی" بگذریم که اگر فعًال فقط طرح 

ک منشور به آن است؛ دربرخورد با انتقادات پس چه جای الصاق ی
که اصول پایه ای حکومت آینده را بر ( نسبت همين منشور هم 

نقش زده و همزمان با شعار ..." شصت ميليون " پيشانی سایت 
، معيار دوگانه ای به )رفراندم، برای تأیيد آن امضا گرفته می شود

 هم رسوا کننده کار می گيرند که نه تنها ریاکارانه، بلکه خيلی
حکومتی با تکيه بر آرای اکثریت ملت و بر " از یک طرف . است

اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت 
آميز با جامعه جهانی و تکيه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی 

 مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی و ایران
نند؛ ولی به محض این که پرسيده می شود چرا ذکر می ک  را "آن

جدائی دین از دولت، جمهوری، برابری حقوق ملل، را ذکر نکرده 
  :اند، دموکرات می شوند که 

ما چه آاره هستيم آه مي بايد اصول قانون اساسي و فرم ...« 
چه بخواهيم چه نخواهيم در نهايت اين . نظام آينده را تعيين آنيم

د آه تكليف همه اصول و حتي تكليف خود ما را مردم ايران هستن
  .)عبدالستار شوکی. (»روشن خواهند آرد

اينكه بگوييم بياييد به . ما به شعور و درك مردم اعتقاد داريم« 
 ی الئيك رای، سلطنت يا مثال جمهوری اسالمی، جمهوریجمهور

   . محمد ملکی.»یدهيد، ميشود نظارت استصواب
  :  مصاحبه گفته است همين آقای ملکی در همين

 ما در شرق و غرب شاهد تاخت و ی در حالی که همسايه ها...« 
 هستند، با اين بهانه آه آمريكا ميخواهد در آنجا یتاز و خونريز

 از ی برقرار آند، در نشست ها هر روز از تعداد بيشتریدمكراس
دانشجويان و جوانان ميشنيديم آه منتطر هستند تا آمريكاييها 

  . » و آنها را نيز نجات بدهندبيايند
راستی آقای ملکی به شعور و درک مردمی مستإصل که 

 " – یعنی قشر قاعدتًا با درک تر  و با شعورتر اش –دانشجویان اش 
 اعتقاد  "منتطر هستند تا آمريكاييها بيايند و آنها را نيز نجات بدهند

اشتن مسکوت گذ" دموکراتيک" دارد یا این ژست فقط برای توجيه 
اگر چنين اعتقادی صادقانه !جمهوری و جدائی دین از دولت است؟

 .« : است، چرا الزم می داند به این دانشجویان هشدار بدهد که 
 و ی شما آزادی برا ای هيچ بيگانهیمطمئن باشيد در آوله پشت

نابر اين  ب .آار ميكند  منافع خود ی برایخارج. عدالت حمل نميكنند
 و عدالت هستيد بايد خودتان آستين ها را ی آزاداگر شما به دنبال

که هشدار بجایش به ( ؟ و اگر چنين اعتقادی ندارد »باال بزنيد
چرا امضای فراخوان را مشروط به ) دانشجویان آن را نشان می دهد

چرا مردم را برای انتخاب  قيد عدم مداخله خارجی نکرده است؟
 والئی دعوت نمی کند جمهوری و پرهيز از انتخاب نظام سلطنتی و

 یمردم بايد امكان انتخاب ميان همه « : و حتا بر عکس، می گوید
اگر مردم گفتند آه جمهوري . اشكال موجود را داشته باشند

همين معيار رأی  چرا ، » ميخواهند، پس اين رژيم بماندیاسالم
مردم را در مورد تماميت ارضی و منشور حقوق بشر و غيره هم 

د؟ اگر مردم بنا به گفته ایشان فرضًا جمهوری بکار نمی گير
اسالمی را انتخاب کنند، ایشان به چه مجوزی از حاال حکومتی 
مبتنی بر حقوق بشر و رأی آزاد مردم را وارد منشور می کنند؟ چرا 

 و اگر جمهوری و "نظارت استصوابی" در این موارد، نمی شود 
یک ! ستصوابی ؟جدائی دین از دولت ذکر شود، می شود نظارت ا

اگر در قبال اینگونه انتقادات، آن ها را بعنوان . جای کار ایراد دارد
نقيصه و غفلت،  توجيه و اصالح می کردند، می شد آن را ناشی از 
شتابزدگی دانست؛ اما آنان مّصر اند که چيزهائی را حتما قيد کنند 

تها و این بی دليل نيست؛ من. و چيزهائی را حتما مسکوت بگذارند
دليل این کار را کتمان می کنند؛ و تازه منتقدین را به بی اعتمادی و 
شک و احساس توطئه متهم می کنند و ژست دموکراتيک هم می 
گيرند که گویا مسکوت گذاشتن ها، از فرط اعتقاد شان به درک و 
شعور مردم است؛ بی آن که توضيح بدهند که چرا درک و شعور 

" نيمه پر" ليوان می شود و نه " لینيمه خا" مردم فقط شامل 
   در يک کار « : البته برای امثال فریدون احمدی که معتقد است! آن؟
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جمعی و گسترده حتما بايد از تاکيدهای خاص چشم پوشی کرد و 
، این که فراخوان دهندگان روی »کم و کاستی ها را پذيرفت

 کاستی کم و" چيزهائی تأکيدات خاص کرده اند جای ایراد ندارد و 
  جمهوری و جدائی دین از دولت نيز قابل چشم پوشی است؛ زیرا "

مهم اين است که مشترکات و وجوه « و کار، کار جمعی است 
البته بايد آن وجوه پاسخگوی نيازها و . اساسی را پايه قرار داد

آن وجوه اساسی که در اين فراخوان آمده که . واقعيت ها باشد
 و موضوع ضرورت تشکيل مجلس ...، از رفراندومعبارت باشند 

و ناگفته پيداست که . »سیموسسان برای تدوين قانون اسا
های " چپ" جمهوری و جدائی دین از دولت و حقوق مليت ها برای 

نه جزو این وجوه اساسی اند، و نه پاسخگوی " اکثریت"سازمان 
  !نيازها و واقعيت ها

  
  آیا این یک ائتالف نيست؟

  
بعضی شائبه . ه شکل گيری یک ائتالف استموضوع دیگر، مسئل

اما برخی دیگر، از صف آرائی های . هرگونه ائتالفی را رد می کنند 
. بی سابقه و از جبهه تازه ای که شکل گرفته حرف می زنند

عده ای از این که برای اولين بار . برخی،  آن را اتحاد ملی می نامند
 و سلطنت طلبان  سال تابوی همکاری جمهوری خواهان26پس از 

.  مذهبی ها شکسته است، ابراز شادمانی می کنند–و ملی 
برخی ضرورت تشکيل یک کميته رهبری از سران اپوزیسيون و حتا 
از پيشروی تا تشکيل دولت موقت در تبعيد از دل این اتحاد ملی 

  :نمونه ها . سخن می گویند
 اساسی، در  به رفراندم برای تغيير قانونفراخوان... «  - ف تابان 

 را در ، جبهه بندی تازه ای کوتاهی که از انتشار آن می گذردمدت
 وجود آورده است، که يکی از ويژگی بهجامعه ی سياسی ايران 

 اين بوده از، برهم زدن جبهه بندی هايی است که تا پيش های آن
  . »است

 های از نيروی جديدیحرآت طيف بند اين ...« : رضا اکرمی
باعث آيفيت  یجود آورده است از ديدگاه ديگر را به ویسياس
  .»... شده استینوين

 رفراندم، به عنوان نخستين حرکت جنبش...« : سایت اخبارروز
 های گامغيرحکومتی در طول بيش از دو دهه حکومت اسالمی، 

 تشکيل جبهه نخست را در برآورده کردن اين خواست و آرزو، يعنی
  .»ه است در جامعه ی ايران، برداشتی سوم

پرسی به يك   ای مثل يك همه تبديل خواسته«  - ناصر زرافشان 
 و اثبات آماری عدم مشروعيت  اتحاد حول اين شعارشعار ملی و

 مردمی - يك حكومت، همچنين اثبات وجود يك تمايل وسيع ملی 
 برای تواند بعنوان گامی نفسه و در همين حد، می برای تغيير، فی

 برای يك هدف مقطعی لف سياسیمتحد ساختن نيروهای مخت
 صرف –عمل آند آه مرحله نخستين و ضروری هر گونه تحولی را 

  .» دهد  تشكيل می-های تحقق آن تحول نظر از روش
  
  یک شورای رهبری و جبهه واحدیاگر بتوان بزودی«  -چشمه . م

حول این شعار تشکيل داد، مطمئنًا ما شاهد ائتالی مبارزات مردم و 
 به ...  بود ک اپوزیسيون جدی در مقابل رژیم خواهيمشکل گيری ی

باور من در رابطه با استقرار نظامی دمکراتيک و مستقل در ایران 
 ميان کليه نيروهای حقيقتًا معتقد یک ائتالف استراتژیک ميبایست

، عليرغم سابقه به دمکراسی، حقوق بشر و حق حاکميت مردم
زامًا در بر گيرنده مشروطه این نيروها ال.  صورت گيردسياسی آنان
.  و جمهوریخواهان معتقد به دمکراسی خواهند بودطلبان دمکرات

اگر پاره ای از نيروهای چپ و جمهوریخواه حاضر به ائتالف 
استراتژیک با مشروطه طلبان نيستند، حد اقل از آنان انتظار ميرود 

يت که بر مبنای تضاد عمده جامعه ما یعنی تضاد ميان مردم و حاکم
 و از جمله مشروطه طلبان از در سازشوالیت فقيه با سایر نيروها 

   .» تاکتيکی و یا موقتی، حد اقل در مرحله سرنگونی رژیم، در آیند

در شکستن  این حرکت، اما، موفقيت بزرگتر... «  -حسين باقر زاده 
ی ضخيمی بود که برای ساليان دراز در بين نيروهای مختلف دیوارها

 دیوارهایی با مالط های - دموکرات کشيده شده بود اپوزیسيون 
" امروز و بفاصله کوتاهی از پخش .  محکم ایدئولوژیک و سياسی

 ما شاهد فروپاشی این دیوارها "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم
، وسيع فقط این نيست که برای اولين بار پس از انقالب ... هستيم

ست وملی و مذهبی و ترین طيف سياسی اپوزیسيون از چپ و را
به پای تایيد یک  فراخوان مشترک  سلطنت طلب جمهوریخواه و
این خود پدیده مهمی است و می تواند سر منشا .  آمده است

، مهمتر از آن.  تحولی در مبارزات دموکراتيک مردم ایران باشد
شکسته شدن تابوهایی است که بر جدایی طيف هایی از 

امروز .. " .تيک مردم ایران تاکيد می کرداپوزیسيون در مبارزه دموکرا
 دموکراسی ضرورت تشکيل جبهه وسيعبيش از هر زمان دیگر 

خواهی متشکل از همه نيروهای دموکرات به چشم می خورد تا 
بتواند حول برنامه ای واحد، مانند جنبش همه پرسی برای تدوین 
قانون اساسی از طریق مجلس موسسان، مبارزات دموکراتيک 

بخش زیادی از شخصيت ها و ... "  ایران را به پيش ببردمردم
رهبران فکری و سياسی ما نيز با حمایت از این فراخوان خود را با 

 اکنون وقت آن رسيده است که این نيروها. دیگران همگام کرده اند
عمال دست به دست هم اسی خود را به نمایش بگذارند، سي رشد

  .»دهند، و پایه های یک جبهه وسيع دمکراسی خواهی را بریزند
بدون شک یکی از دست آوردهای طرح فراخوان ... « -چشمه . م

همانگونه که آقای دکتر حسين باقرزاده نيز به آن اشاره کرده است 
دیکی مشروطه طلبان  نزبود که مانع" شکستن دیوارهای ضخيمی"

  .»گردیده بودو جمهوریخواهان 
من معتقدم برای پيشبرد اصولی اين ... «: حسن زارع زاده اردشير

برنامه، پایه کار بر بنای تالش هماهنگ و اعتماد و اطمينان و نهایی 
مبارزات . .. نياز به سپردن آار به شوراي ائتالف داردکردن آن 

و حمايت همه جانبه دارد و تنها  آزاديخواهانه نياز به مديريت 
 ی آه با تشكيل آن جامعه بين الملل- ائتالف اپوزيسيون یشورا

 تواند اين نقش را بر عهده ی م- وادار به پذيرش آن خواهد بود 
چرا آه نمايندگي طيف هاي مختلف را بر عهده دارد و .  بگيرد

نجایيکه از آ. دهندیترآيب آن را گروهها سازمانها و احزاب تشكيل م
 و یمبارزات آزاديخواهانه پس از سالها تالش و هزينه با فقدان رهبر

تظاهرات، ( یمديريت آارآمد مواجه است آه بدون آن هيچ تالش
 حل مشكل، یبه بار نخواهد نشست ،از اين رو برا...) اعتصابات و

،  از تالشهای بازدارنده رژيم یبسنده نكردن به حداقل و جلوگير
 طرح به دست يك آلترناتيو قابل پذیرش مردم و  بايست اينیم

 ی شورای ائتالف اپوزيسيون به جایيا شورا (یجامعه بين الملل
اين شورا آه مي تواند دولت در تبعيد را . سپرده شود) رفراندوم 

 رفراندوم را در بر ی عميق تر از شورای مفهوم و هدفتشكيل دهد
 ائتالف ، جبهه یدولت در تبعيد ، آلترناتيو ، شورا.  گيردیم

 گيرد، در بعد ی آه به خود می و  هر نامی خواهیدمكراس
 آارآمد را جبران آرده و مبارزات ی خالء و فقدان رهبریوسيع

  .» خواهد نمودی و رهبری خواهانه را سازماندهیدمكراس
. استالبته این ها نمودهای آشکار شکلگيری یک ائتالف سياسی 

این را هم پنهان نمی کنند که برای  تهيه فراخوان، تماس های 
گسترده ای ميان داخل و خارج ایران و در محافل معينی از اصالح 
طلبان سرخورده، جمهوری خواهان و سلطنت طلبان صورت گرفته و 

" به هماهنگی ها و توافقاتی منجر شده است که تأسيس سایت 
. ور اتحاد، محصول آن استو منش" شصت ميليون دات کام

خبرهائی هم هست که تماس ها برای گستردن شعاع این ائتالف 
 مذهبی ها و سلطنت طلبانی –در درون جمهوری خواهان، ملی 

که ایرادات و شرط و شروطی برای حمایت قائل شده اند؛ و بویژه 
تالش هائی برای تإسيس تلویزیون، ارائه پيش نویس یک قانون 

با دولت های غربی، و معرفی یک آلترناتيو در اساسی، تماس 
مجامع بين " مقابل جمهوری اسالمی بمنظور دریافت حمایت 

  .   در کار است"المللی
با همه این احوال، باز هم کسانی وجود ائتالف سياسی را از بيخ و 
بن حاشا می کنند و می گویند که موضوع  فقط یک همصدائی 

برخی، با اعالم وفاداری ! دم استساده افراد بر سر شعار رفران
  شان به جمهوری و یا با اعالم مخالفت نسبت به بازگشت 
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سلطنت، به این جریان می پيوندند و می گویند انشااهللا گربه 
  :مهرداد درویش پور می گوید!  است

در پاسخ به اين مسئله آه آيا مسئله ى جمهورى مسكوت مانده « 
عداد قابل توجهى از اين افراد ود، ت بو اين مسئله آفرين خواهد

صريحا در بيانيه هاى بعدى حمايت خود را از پروژه ى 
ى قاطع خودشان را به »  نه «جمهوريخواهى عنوان آرده اند، 

گرچه اين اعتراض آه : سلطنت گفته اند و نيز عنوان آرده اند آه
محتواى اين رفراندوم دقيق روشن نشده آه بر سر چه موضوعى 

دوم صورت گيرد، اين انتقاد آم و بيش واقعى ست، اما بايد رفران
عنوان آرده اند آه رفراندوم براى برچيدن قانون اساسى ضرورتا به 
معناى تالش براى احياى سلطنت و يا ائتالف با سلطنت را معنا 
نمى دهد و بهرحال اآثريت قاطع امضاآنندگان وفاداريشان را به 

به اين ترتيب، بخشى از . پروژه ى جمهورى عنوان آرده اند
جمهوريخواهان و امضاآنندگان اين بيانيه و تنظيم آنندگانش بر اين 
نظرند آه پروژه ى جمهوريخواهى نقطه ى مقابل رفراندوم قرار 
ندارد، بلكه مى توان هم طرفدار رفراندوم بود، بعنوان يك گفتمان 

ز من ني. همگانى و هم براى تقويت پروژه ى جمهوريخواهى آوشيد
  .»فكر مى آنم اين نوع نگاه، نگاه واقع بينانه ترى ست

این واقع بينی هم بخش دیگری ار همان روش اشاره شده در 
ابتدای این نوشته است که عده ای تالش دارند با بيان اعتقادات 
فردی و نيات باطنی خود، واقعيت یک کل مستقل از نظرات فردی را 

باره آن معاف کنند؛ گوئی که نيت بپوشانند، یا خود را از اندیشه در 
پاک یک مؤمن، حوض نجسی را  که در آن شيرجه می رود، پاک 

بعضی برای آن که تکه های بزرگ شناور بر سطح این ! می کند
حوض را نبينند، سرشان را هرچه بيش تر در آن فرو می برند و می 

  :! کو؟ ائتالف با سلطنت طلبان کو؟ من که چيزی نمی بينم: گویند 
 دامن جمهوری خواهی از آلودگی به "یپاکيزگ" «  :  تابان–ف 

 طلبان نقطه ای است که راست جمهوری سلطنتائتالف با 
 به متن فراخوان مراجعه با .خواهی را با چپ آن هم صدا کرده است

  . »هيچ جا نمی توان دعوت به چنين ائتالفی را يافت
خاطر دفاع از  تابان که  راست و چپ جمهوری خواهی را ب–ف 

پاکيزگی دامن جمهوری خواهی از آلودگی به ائتالف با سطنت 
طلبان شماتت می کند، در کنار داریوش همایون ها و شاهين 
فاطمی ها و مهرداد خوانساری ها و صدها سلطنت طلب دیگر 

 مراجعه با" :  می گردد »دعوت به ائتالف« ایستاده و دنبال تابلوی 
 نمی توان دعوت به چنين ائتالفی را به متن فراخوان هيچ جا

می توان ثابت کرد که " متن" اما راستی با مراجعه به کدام ! "يافت
با !  در جمهوری اسالمی  زندانی سياسی و عقيدتی وجود دارد؟

می توان ثابت کرد که سازمان مجاهدین " متن" مراجعه به کدام 
جعه به با مرا!  خلق عامل دست رژیم  صدام حسين بوده است؟

می توان ثابت کرد که آقای تابان و شرکا از درک " متن" کدام 
نشده اند؛ بلکه چون " چپ" نادرستی ی مشی اصالح طلبی شان 

  تا به آخر این خط رفته و با سر به دیوار خورده اند، چپه شده اند؟ 
 جمهوری خواهان با همه ی "ائتالف"  مرز« :  تابان می نویسد –ف 

 در کنند، يک حکومت تماما انتخابی دفاع نمی نيروهايی که از
همين نقطه ی آغاز، به پايان می رسد و به عبارت صحيح تر بايد به 

هيچ ائتالفی ميان نيروهای جمهوری خواه و مشروطه . برسدپايان 
 جايز و نه اساسا برای برگزاری نهطلب از نوع اسالمی و الئيک آن 

 در زمان کهپيش بينی کرد اين را می توان . رفراندم ضروری است
 جناح های –تحقق انتخابات آزاد يا رفراندم، که مساله امروز نيست 

ی، به تشکيل ارگان مشترکی برای برگزاری چنُين سياسمختلف 
 با هم مثال در مورد "ائتالفی"  چهانتخاباتی اقدام کنند، اما آن ها 

 انندتوتدوين قانون اساسی و ساختارهای نظام آينده کشور می 
  .»داشته باشند؟

اوًال، این مرز ائتالف هم اکنون از ميان برخاسته است؛ نه فقط به 
این دليل که ضيافت و هلهله ی سلطنت طلبان و جمهوری خواهان 

های حائل ميان " تابو" بخاطر فرو ریختن دیوارها و "  81منشور " 

جمهوری خواهان شاهد آن است؛ بلکه به این دليل که بخشی از 
هوری خواهان قبول کرده اند که جمهوری  در منشور فراخوان جم

 "نظام دلخواه" مسکوت گذاشته شود و بجای آن، از عبارت 
استفاده شود که معنای آن نه به رفراندم  گذاشته شدن نوع 
جمهوری، بلکه هر نظام غير جمهوری هم نظير نظام پادشاهی و 

ل، مدام در باره و در همان حا. والئی  و فاشيستی و غيره هست
حق مردم برای انتخاب ميان جمهوری و سلطنت در رفراندم مورد 

این مضمون برای رفراندم به همراه . نظر، قلمفرسائی می کنند
مسکوت گذاشتن جمهوری در منشور، امتياز دادن به سلطنت 
طلبان و طرفداران والیت مشروطه  بقصد جلب آنان، و چيزی نيست 

رفراندم با مضمونی که رضا پهلوی سال جز ائتالف حول شعار 
ثانيًا، آقای تابان که وسط دعوا نرخ طی . هاست آن را تبليغ می کند

کرده  و امکان تشکيل ارگان مشترکی با جناح های مختلف 
پيش " سياسی از جمله سلطنت طلبان را برای برگزاری رفراندم 

صت ش" می کند، هم اکنون در ارگان مشترکی که سایت " بينی 
  باشد، همراه  با سلطنت طلبان مشغول مسکوت "ميليون دات کام

گذاشتن جمهوری و تبليغ شعار استراتژیک رضا پهلوی؛ مشغول  
و مسکوت گذاشتن " نهادهای بين المللی " تهيه تومار برای 

ثالثًا،  در پاسخ به این سئوال که  جمهوری . مداخله خارجی است
 با هم مثال در مورد "ائتالفی"  چه « خواهان و سلطنت طلبان

 توانندتدوين قانون اساسی و ساختارهای نظام آينده کشور می 
( منشور فراخوان "  متن" کافی است به همان »  داشته باشند؟

... « : مراجعه کرد) که دعوت به ائتالف را در آن یافته نمی شود
ایران  برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده تنها یک راه قطعی

شکل گيری حکومتی دموکراتيک مبتنی بر اعالميه  : وجود دارد 
حکومتی که با تکيه بر آرای اکثریت ملت و بر جهانی حقوق بشر

اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت 
آميز با جامعه جهانی و تکيه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی 

برای دستيابی .  نجات رهنمون شود بتواند کشور را به ساحلایران
گام  نظام دلخواه به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعيين

خواهان  ما امضاء کنندگان این فراخوان ...اول و حياتی است
برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای 
تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوین پيش نویس یک قانون 

، مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های نوین اساسی 
  .»... ، با رای آزاد مردم هستيم الحاقی آن

اگر این ها ائتالف بر سر قانون اساسی و مضمون حکومت آتی 
نيست، پس چيست؟ بر سر مسکوت گذاشتن شکل حکومت هم 

می " نظام دلخواه" بر سر این که ! که ائتالف و سازش شده است
  .سلطنت هم باشد، ائتالف شده استتواند 

می ) از تریبون فمينيستی ایران(عده ای همچون شيرین موسوی 
کوشند افشا کنندگان ائتالف جمهوری خواهان با سلطنت طلبان را 
از ترس متهم شدن به ائتالف با سلطنت طلبان افراطی وادار به 

   :سکوت کنند
گويند و در آن  ی  تنها آسانی آه به يك عمل اجتماعی آری منه«  

هايی نيز  گيرند بلكه آن گروه ی  مقرارشوند در يك جبهه  ی شريك م
ی  صف ميكگويند در واقع در  ی آه به آن عمل اجتماعی نه م

طور آه آری گفتن به يك حرآت، يك  در حقيقت، همان. ايستند
 نه گفتن به آن نيز دقيقا آنش شود،ی مآنش اجتماعی محسوب 

 واقع در درنی مخالفان نيز با مخالفت خود، يع. اجتماعی است
بنابراين آسانی . گيرند اتحاد با ديگر مخالفان در يك جبهه قرار مي

 اند بايد به ياد داشته باشند آه در   طرح رفراندوم نه گفتهبههم آه 
طلب  ، اصالح ی های افراط  طلب سلطنتای خاص در آنار  جبهه 

   آه مثال به بنچرا. و قرار دارند های تندر های دولتی و مارآسيست 
بست آشاندن يك طرح ملی در يك مقطع زمانی خاص نيز 

  های هم را در پيوند با ديگر گروه بست  اين بن  درآنندگان مشارآت 
دهندگان نيستند   ی  فقط اين راانتخاباتدر يك . دهدی روش قرار م

ی های ايدئولوژ رغم  دهند، بهی آه آنشی اجتماعی انجام م
دهند، در يك عملی ی متضاد، بلكه آسانی هم آه رای نم

  .» منافع و همسويی دارنداشتراكاجتماعی مشخص، 
  : تابان هم می کند–همين استدالل را  ف 

 و ببينند بياندازنداما خوب است منتقدين نگاهی به اطراف خود ...«
که چه کسانی با چنين خواسته ای مخالفت می کنند، انواع جناح 

  ی اسالمی از محافظه کار و اقتدارگرا و اصالح طلب جمهورهای 
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آن ها اين هم .  افراطیطلبانميانه و راست و چپ تا سلطنت 
  . »کنند؟صدايی را چطور می خواهند توجيه 

این استدالل های مرعوب کننده، بر این ادعای عوامفریبانه سوار اند 
ن فراخوان که گوئی اساسًا ائتالفی ميان امضا کنندگان و حاميا

 و "همصدائی" رفراندم صورت نگرفته است و آنچه هست، فقط یک 
 تابان –برای نمونه  ف !  است"ضرورت رفراندم" آن هم فقط بر سر

ی از جمهوری خواهان با بخش« : این فکر را چنين القا می کند
 در ی همه پرسیبرگزارضرورت گروهی از مشروطه خواهان، در 

 و با تکيه بر این ادعای کاذب است که ؛» شده اندهم صداايران 
می کوشد چنين القا کند که این، اصًال ائتالف نيست، و اگر هست، 
پس آنانی هم که در مخالفت با آن همصدا شده اند، در ائتالف با 

  !یکدیگر اند
 اما آیا امضا کنندگان و حاميان فراخوان رفراندم، فقط هم صدا شده 

آنان رسمًا و علنًا ! ورت رفراندم؟ نهاند؟ و آن هم  فقط بر سر ضر
" امضای خود را پای یک منشور حکومتی و مبانی قانون اساسی 

آنان  متحدا یک فراخوان داده، یعنی یک اقدام .  گذاشته اند"نوین
آنان با همکاری در تهيه یک تومار از . سياسی مشترک کرده اند

دگان این ما امضا کنن" ( امضاهای خود،  درخواست مشترکی را 
.  اعالم کرده اند"نهادهای بين المللی" خطاب به  )  ..."فراخوان 

آنان متحدًا جمهوری و جدائی دین از دولت را مسکوت گذاشته اند 
 و این سکوت حساب شده، یکی از محور های اصلی ائتالف اینان –

ارزش های فرهنگی "  و"منافع ملی"  و  "تماميت ارضی" عالوه بر 
این ها، فقط .  بوده است"منشور حقوق بشر"  و "و اقتصادی 

 است حول یکرشته ائتالف.  مشترک استاقدامهمصدائی نيست، 
 تازه اگر از مراودات و تماس ها و مذاکرات و –. از اصول مشترک

توافقات پيش از انتشار فراخوان و از اقدامات عملی پس از آن چيزی 
 مردم را به جستجو کسی که برای انکار چنين ائتالفی! نگوئيم

 فرا می خواند، یک »دعوت به ائتالف  در متن فراخوان« برای یافتن 
اتئالف، خوِد همين فراخوان مشترک . عوامفریب به تمام معناست

  !  است
مخالفان این فراخوان، نه برای مخالفت با این فراخوان، امضا جمع 

مشترکی کرده اند؛ نه سایتی مشترک باز کرده اند؛ نه روی اصول 
توافق کرده اند؛ نه پای منشوری امضا گذاشته اند؛ نه مشترکا 
برای نهادهای بين المللی تومار تهيه کرده اند ؛ و اگر می کردند، 
آنوقت این حاشا کنندگان ائتالف با سلطنت طلبان، آن را ائتالف می 

وانگهی، مضمون انتقادات و مخالفت ها با ! دانستند یا نه؟ 
ان در تقابل و تضاد با یکدیگر است که به هيچ نوع فراخوان، آنچن

تالش برای همصدا جلوه دادن . همصدائی نيز نمی تواند تعبير شود
کمونيست ها و جمهوری خواهان ليبرال و حکومتی ها اصالح طلبان 

و غيره، تنها می تواند روش آن ) ؟ ("افراطی" و سلطنت طلبان 
نگ حکومت اسالمی را در هائی باشد که فره" دموکرات" قماش از 

  .همصدا خواندن منتقدین با رادیو اسرائيل، پاسداری می کنند
کسانی که خالصانه و حقيقتًا حاضر به ائتالف با سلطنت طلبان و 
طرفداران حکومت دینی نيستند ولی به هر دليلی این فراخوان را 
 امضا یا از آن حمایت کرده اند، خوب است که در این مورد اندکی با

حساسيت و دقت تأمل کنند  و مفهوم سياسی کار خود را بار دیگر 
  .ارزیابی کنند

  ! دموکراسی و حقوق بشر در خدمت ارتجاع
  

 اين فراخوان را من نگرانی دوستانی آه انتشار«  : فرخ نگهدار
 و يا آن را ابراز تمايلی دانسته" طلبان سلطنت اتحاد"اعالم نوعی 

ام آه پافشاری  تاآيد آرده. ام شناختهمورد  اند، بی  تعبير آردهبه آنها
ی روشن با سلطنت مرزبنددر مخالفت با فراخوان، به اين دليل آه 

 واميداردندارد، اشتباه فاحشی است؛ اشتباهی آه پيگيرنده آن را 
های اساسی مندرج در اعالميه جهانی  تعبيری از حقوق و آزادی

 دموآراسی ارايه دهد آه با فهم رايج و عام اصولحقوق بشر و از 

 آنار گذاشتن طرفداران آهام  اصرار آرده. آن فاصله خواهد داشت
ی ملواليت فقيه، از حلقات تدابيری آه برای رسيدن به يك ميثاق 

مانقدر زشت است آه آنار گذاشتن آسانی آه شود، ه چيده می
گذارد در   آس سالح را آنار میهر. خواهند حكومت موروثی می
ی ملهايی آه هدف آن رسيدن به يك ميثاق  پيوستن به آوشش

  .»است، همانقدر ذيحق است آه يك جمهوری خواه ناب
این، ارتجاعی ترین و پلشت ترین نوع تظاهر به دموکراسی و 

اشکال این شخص خوش سابقه و .  حقوق بشر استطرفداری از
سازمان اش، " چپ " خوش نام، در این نيست که برخالف رفقای 

جسارت دفاع سرراست از ائتالف با سلطنت طلبان و والیت طلبان 
را  دارد و ظاهر سازی سرش نمی شود؛ اشکال او در این است که 

ی هم به و معنای ميثاق مل. است" ميثاق ملی" به دنبال یک 
هم طرفداران والیت : درستی همانی است که او توصيف می کند

فقيه و هم طرفداران حکومت موروثی و هم طرفداران یک جمهوری 
علت خودداری این ! ناب در آن ميثاق جا داشته و با آن موافق باشند

آدم از امضای فراخوان، آنطور که خودش می گوید، یکی این است 
ه مجری رفراندم برای قانون اساسی، خود که روشن نکرده است ک

همين حکومت خواهد بود و شائبه کنار زدن آن را ایجاد کرده است؛ 
 متن فراخوان در اين است آه همه ايراد« : و دومين دليل این که 

ن آه امروز ای... گيرد حاصلی اصالح طلبی نتيجه می  بیازپرسی را 
 با قانون اساسی را بلند توانند صدای مخالفت خود  ما میياراناين 

 سال اصالح طلبی است و نه ٨ همين بزرگهای  آنند از دست آورد
 که سفيد،شاهنشاه آریامهر  واقعًا که روی   ( .»نتيجه شكست آن

این که دانشجویان « : نوشته بود " مأموریت برای وطنم" در کتاب 
می گویند در ایران آزادی نيست، اگر آزادی نبود، چطور می 

  ). !»انستند این حرف را بزنند؟تو
باری، این که ائتالف با سلطنت طلبان با توسل به دموکراسی و 

در بيانيه . حقوق بشر توجيه می شود، مختص فرخ نگهدار نيست
ما اصل « : روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت هم آمده است 
همين را . »رفراندم را فارغ از مرزبندی های ایدئولوژیک می دانيم

 آه به فراخوان تیاز ايرادا« : مد ملکی هم تکرار می کند مح
 حكومت تاآيد نشده یميگيرند اين است آه چرا بر شكل جمهور

سپس نتيجه ميگيرند آه ما ميخواهيم با سلطنت طلب ها . است
 دفتر ی را آه روابط عمومیدر پاسخ، من جمله ا. ائتالف آنيم

ما اصل  : "ر ميكنمتحكيم وحدت در يك بيانيه آورده است تكرا
در رابطه با  . ...يم ولوژيک ميدانئرفراندم را فارغ از مرزبندی های ايد

 و مادر ايشان هم نظر ی رضا پهلوی مطرح شده آقایايران مسئله ا
آيا بايد مانع .  حق دارند نظر بدهندیآنها به عنوان يك ايران. داده اند

  .»اين آار شويم؟
دی و این که هر شهروند صرفنظر از  با توسل به حقوق شهروناینان

تعلقات ایدئولوژیک و سياسی اش حق دارد نظرش را آزادانه بيان 
که این ( کند؛ یا در یک انتخابات، یا رفراندم، شرکت کند و رأی بدهد 
، دارند )شامل سلطنت طلب و طرفدار حکومت دینی هم می شود

، اقدام مشترک سياسی، فراخوان مشترک، امضای یک منشور
و خالصه یک ائتالف ) فعًال سایت فراخوان( ایجاد ارگان مشترک 

 مذهبی را -سياسی ميان جمهوری خواه و سلطنت طلب و ملی
معلوم نيست که این حضرات فرق این دو را واقعًا !  توجيه می کنند

اولی مثل این . نمی فهمند، یا تالش می کنند که مردم نفهمند
هرکس برای . دشحال عبور بااست که جمعيتی در خيابانی در 

خودش دنبال چيزی است و کسی با کسی قرا و مداری نگذاشته 
کسی نمی داند و نمی پرسد که کی چه تعلق ایدئولوژیک و . است

عبوری است تصادفی . سياسی دارد و چرا از خيابان عبور می کند
 اما اگر جمعيتی در خيابان با قرار قبلی و توافق روی. از کنار یکدیگر

یک شعار و در زیر یک باندرول جمع شوند که تظاهرات بکنند، این را 
البته که ! دیگر نمی شود تردد عادی همشهریان در خيابان جا زد

وقتی رفراندم برگزار شود، هر شهروندی چه جمهوری خواه، چه 
سلطنت طلب و چه طرفدار حکومت دینی حق دارد در آن شرکت 

وز دارد صورت می گيرد، رفراندم کند و رإی بدهد؛ اما آنچه امر
این آخری یک ائتالف سياسی پيش از رفراندم و برای زمينه . نيست

وآقای ملکی موضوع را طوری وانمود می کند که . سازی آن است
گویا کسی مخالف بيان نظر رضا پهلوی و مادرش است و می گوید 

  نه خير، موضوع به سادگی امضای!چرا مانع این کار نمی شوید؟
  !مشترک با سلطنت طلبان است و نه حق اظهار نظر آنان
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بلبشوئی که در تبيين نظرات فردی بی نهايت متناقض برای توضيح 
مضمون فراخوان برای رفراندم وجود دارد، هرچند نشان می دهد 
که تکليف خود اينان با خودشان روشن نيست و هرکس با دفاع 

ار می کند،  اما اين مانع از آن خود دفاع ديگری باطل و بی اعتب
توانيم منتجه و بردار نهائی اينهمه تفسيرات بنمی شود که ما 

  . متناقض را ترسيم کنيم
تا جائی که به انجام رفراندم توسط حکومت اسالمی مربوط می 
شود، اين تاکتيک، سترون، و مردم را در پی سراب روانه کردن 

اهی و ناممکن اميدوار و از اين راهکار، مردم را به امری و. است
انديشه و توسل به راه ها و ابزارهای حقيقی و مؤثر خالصی از ّشر 

 عمل نه در اين راهکار، در. جمهوری اسالمی غافل می سازد
ن آوردن آنان ار يإس و سرخوردگی، خدمت بسيج مردم و بيرو

بلکه در خدمت انتظار و انفعال و نهايتا باعث ياس و سرخوردگی 
  . ر آنان خواد بودبيش ت

اين را هر آودك دبستانی « اگر بقول ناصر زرافشان و برخی ديگر 
داند آه رفراندوم در شرايط حاآميت يك حكومت مطلقه قابل اجرا   می

، می ماند اين که پس فاعل رفراندم کدام اتوريته ای خواهد »نيست
بديل بود؟ چون خود فراخوان با اصالح ناپذير دانستن رژيم، امکان ت

آن به يک حکومت دموکراتيک را منتفی دانسته و خيزش توده ای 
راهم تحت عنوان خشونت، مردود شمرده است، منتجه و بردار 
نهائی همه تناقض گوئی ها و مبهم گوئی ها و طفره روی ها از 

 – است "نهادهای بين المللی" مشخص کردن فاعل رفراندم، همان 
ان ملل باشد، برای کسانی اتحاديه اعم از اين که برای کسانی سازم

در . اروپا، وبرای کسانی هم اسم رمزی برای ارتش آمريکا باشد
. اينصورت، يک اصالح کوچک ولی مهم در فراخوان الزم است

نخواهند بود، مداخله خواهند کرد؛ و " ناظر" نهادهای بين المللی 
  !اين مردم اند که بايد ناظر اين مداخله باشند

 به فراخوان مشترک مربوط می شود، اين يک ائتالف تا جائی که
سياسی ميان بخشی از جمهوری خواهان، بخشی از اصالح طلبان، 

اين فقط يک ائتالف سياسی نيست؛ . و بخشی از سلطنت طلبان است
 سال پس از انقالب 26بلکه يک چرخش تاريخی و بی سابقه در 

 دموکرات مضمون اين چرخش، ايجاد توهم در مورد. بهمن است
شدن بخشی از طرفداران بازگشت سلطنت؛ راه دادن دشمنان آزموده 
ی آزادی، دموکراسی و استقالل کشور به درون صفوف  مردم؛ 
اعطای شانس برابر با جمهوری خواهان برای به رفراندم گذاشتن 

 و به اين ترتيب پوزش از بابت انقالب بهمن –بازگشت سلطنت 
  .است

سلط در بين همه خطوط درهم و برهم در اين  تا جائی که به خط م
، "رفراندم برای نظام دلخواه" اتئالف مربوط می شود، شعار 

مسکوت ماندن جمهوری، با شعار استراتژيک رضا پهلوی  همراه با
داير بر همه پرسی بر سر نظام پادشاهی يا جمهوری انطباق کامل 

 اين شعار و و دعوت به همه با هم حول"  ملی" دارد؛ و فراخوان 
 "تالش برای مسلط کردن گفتمان اين رفراندم در جامعه، 

 راه را برعمًال ی است که چه کسی بخواهد و چه نخواهد، "راهکار
  . هموار می سازد رضا پهلوی» اتحادفقطامروز« تاکتيک 

 با ناممکنو تاجائی که به عامل انجام رفراندم مربوط می شود، 
سالمی؛ با توجه به وفاق عمومی بودن انجام آن توسط حکومت ا

امضا کنندگان و حاميان فراخوان روی جايگزين کردن جنبش های 
سازمان يافته توده ای با رفراندم برای تغيير نظام؛ و با توجه به 
خود داری مصرانه همه فراخوان دهندگان از ذکر مخالفت با مداخله 

الف، جای اين ائتخارجی در متن فراخوان و بعنوان يکی از اصول 
ترديدی باقی نمی ماند که اين فراخوان، فراخوانی است به دولت 

 هرچند که برخی از امضا کنندگان چنين -های اروپا و آمريکا؛ 
  . قصدی نداشته باشند

همه اين ها را که کنار هم بگذاريم، به اين نتيجه می رسيم که 
جنبش نيست؛ ضد جنبش  "م د ملی برای رفرانفراخوان"پروژه 

پروژه ايست در برابر تشکل، اقدام ، ابتکار و اراده مستقل . ستا
 مانع از آماده شدن آنان برای دفع خشونت رژيم وتوده های مردم، 
با حيثيت بخشيدن به سلطنت اين، پروژه ايست که . اسالمی می شود

آنان از يکسو؛ و با  امنتاع از شکستن تابوی ائتالف با و طلبان 
 از دولت از سوی ديگر؛ همچنين با چشمداشت تأکيد بر جدائی دين

  مردم ايرانه دولت های خارجی در تغيير حکومت؛ می تواندمداخل
همان شصت ميليونی را که می خواهد به دنبال خود يعنی ، را

 در به دست آوردن آزادی، دموکراسی، و حفظ استقالل بکشد،
و دموکرات از اين رو وظيفه همه آزادی خواهان  . کندکشور، ناکام 

های حقيقی است که اين پروژه را برای مردم افشا کنند؛ به مخالفت 
قاطع با ائتالف با سلطنت طلبان برخيزند و مدافعان و توجيه 

در برابر ، و کنندگان اين خيانت ننگين تاريخی را رسوا و طرد
 و نيز .برای تعيين سرنوشت ايرن قد علم کنند مداخله خارجی

ت و به قصدی مغاير با چنين مضامين و جهاتی کسانی که با برداش
و در وارد اين حرکت شده اند، شايسته است که خود را کنار بکشند 

پهن کردن فرش قرمز زير پای وارثان رژيم پهلوی و سربازان 
   .آمريکائی شرکت نکنند
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  ازده ديماه ، روز تجديد پيماني
  ! جانباختگان راه کارگری  با
  

دبير اول (  روز جانباختن عليرضا شکوهی ،دی 11
کميته مرکزی سازمان در مقطع جنايات هولناک رژيم 

روز تجديد پيمان با  )  60اسالمی پس از خرداد 
 جانباخته سازمان ماست که در مصاف با عزيزان

نظام سرمايه داری و رژيم تئوکراتيک پاسدار آن و در
ان خود را از ياليسم ، جسراه دفاع از آزادی و سو

در اين مصاف نابرابر ، ده تن از اعضای . دست دادند 
کميته مرکزی ، حدود پنجاه تن از کادرهايی که در 

رژيم شاه نيز زندانی بوده اند و صدها نفر از اعضا و 
گفتن " نه " جوان و نوجوان راه کارگر با  هواداران

به رژيم اسالمی سرمايه  و تحمل  شکنجه های 
هولناک ، بر عهدی که با کارگران و زحمتکشان 

ايران و جهان بسته بودند ، پايدار و استوار برجای 
همرزمان اسير ديگر  با همت واالی آنها  و . ماندند  

بود که سازمان ما به حيات و مبارزه خود برای تحقق 
  . آرمان آزادی و برابری ادامه ميدهد 

  !يادشان را با ادامه راهشان گرا می داريم 
  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران 


