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  آرش کمانگر                     
  

را مورد " فراخوان ملی رفراندم " بخش قابل توجهی از کسانيکه 
حمايت قرار داده اند ، در دفاعيات خود از اين پروژه ، بر يک نقطه 

است عصر انقالبات به پايان رسيده : " ثقل مشترک پای ميفشارند 
آنها برای عام الپسند کردن اين مدعا ، نخست ميان انقالب و " !  

 و  بزرگ تساوی ميگذارند و سپس راضیخشونت ، يک عالمت
 از حل قطعی اين معادله ، شروع به بازاريابی برای پروژه خوشحال

در اين نوشته سعی شده با استفاده از داده ها و . خود می نمايند 
ناقضات عديده اپوزيسيون اصالح طلب ، تز تجارب تاريخی و نيز ت

           .آنها مورد نقد و کنکاش قرار گيرد 
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   طراحان رفراندوم از تن راچه نقدی بر نوشته

  تقی روزبه
دلبری،عطری و  افشاری، :اخيراچهارنفرازطراحان رفراندوم آقايان

مؤمن درپاسخ به انتقادهای بعمل آمده نسبت به فراخوان رفراندوم 
نوشته .اند نگاشته" چرافراخوان رفراندوم؟"مطلبی تحت عنوان 

های  ای ازسايت  مزبوربا امتناع روزنامه شرق ازچاپ آن، درپاره
اين نوشته ازنقد  جا که در ازآن.مهم خارج کشورانعکاس يافت

فراخوان توسط منتقدين استقبال شده است،نگارنده به سهم خود از 
  .م ا ای انتقادات بهره جسته فرصت بوجود آمده برای طرح پاره
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   يک از صفحهادامه 

  

  ....اندم از منظرموافقت با رفر   
 

 از   پس سال15 از شكست انقالب بهمن در ايران و  سال پس26
فروپاشى اردوگاه به اصطالح سوسياليستى در جهان و اعالم پايان 

 توسط ،تاريخ، ايدئولوژى، انقالبات اجتماعى و مبارزات طبقاتى
 "انسان بايد ، دارى هاى نظام سرمايه شناسان و ايدئولوگ جامعه
 خود را از دست داده باشد آه آماآان از آرمان انقالب و " عقل 

 . اقتصادى جانبدارى آند،اجتماعى ، _ ياسىتحوالت راديكال س
  یاها و از جمله انبوه انقالبيون سابق قانع شده و اينك خيلى

رفت از   شوند آه جز رفورم و اصالحات تدريجى راهى براى برون مى
شود و رفورميسم تنها شيوه سياسى  وضع موجود يافت نمى
.  استورماه مبارزه و بهسازى جهان و آشممكن و مفيد براى ادام

 به چگونگى حل معضالت بشرى، در ايران آنونى تا  اين نحوه نگرش
 76 از دوم خرداد  حدودى محصول دوران سياسى جديدى آه پس

دورانى آه به ادعاى اين دسته از . باشد پديد آمده نيز مى
 و   بينش ،طلبى  يا گفتمان اصالح و اصالح روشنفكران، ديسكورس

 .ت و يا بايد باشد حاآم بر جامعه اس منش
توان در همه  ها را مى  از روشنفكران آه ردپاى آن اين بخش

هاى سياسى، فكرى و طبقاتى موجود در جامعه سراغ گرفت،  نحله
  ، بيشتر از آن آه زحمت آنكاش براى تبيين و يا توجيه نظريه خويش

يابى مسائل را به خود بدهند عموما در سطح مسائل  و ريشه
د و گاه تنها با فاآت آوردن از چند رويداد، خود را به آلى بيتوته ميكنن

   . نمايند مت استدالل علمى معاف مىاز زح
 از هر چيز بايد مكثى آوتاه بر  بدين جهت قبل از هر چيز و بيش

 .هاى مورد مجادله يعنى انقالب و رفورم داشته باشيم واژه
و اساسى  ساختاری   انقالب يك تحول آيفى و بنيادى، يك چرخش

شناسى عبارت  معناى انقالب در علم جامعه. در حيات جامعه است
است از سرنگونى يك نظام اجتماعى آهنه و فرسوده و جايگزين 

اما واژه رفورم آه به فارسى آن را  .آردن آن با نظام اجتماعى نو
گويند اقداماتى است   مى- اصالحات- اصالح و اغلب به صورت جمع

هاى حيات اقتصادى،   برخى از جنبه ويضآه براى تغيير و تع
 را نظامگيرد، بدون آن آه بنياد  سياسى و اجتماعى صورت مى

رفورم ارضى، رفورم سياسى، : از اين قبيل است. دگرگون سازد
، رفرم اقتصادی ، رفورم آموزشى، رفورم بازرگانى، رفورم انتخاباتى 

 .و غيرهستمزدها اصالح د
برد  ها دست مى ، محتوى و ماهيت پديدهانقالب، در ساختار، بنيان

آه  رفورم اما همچنان. نمايد  دگرگونى و تغيير مى و آن را دستخوش
 پيداست، يعنى تجديد فرم، دوباره شكل دادن، تجديد  از نامش
ها سروآار دارد و  رو با روبنا، نمودها و اشكال پديده  از اين.  آرايش

 . نداردها را قصد تغيير ماهوى و زيربنايى آن
آه به آدام اردوى   نظر از اين صرف _ منصفى  شناس هر جامعه

با چنين تعاريفى از مقوالت _ سياسى و طبقاتى معتقد باشد
جا   دامنه اين توافق اآنون تا بدان. انقالب و رفورم موافق است

هاى علمى و عموما غيرسياسى  است آه مثال در بسيارى از حوزه
حوالت نوآورانه به وفور يات، اختراعات و تنيز براى تبيين برخى آشف

مثال انقالب صنعتى، انقالب . آنند  مذآور استفاده مىه از واژ
انفورماتيك، آشف و يا اختراع انقالبى در فالن عرصه پزشكى، 

 ...آشاورزى، فضانورردى  و  ژنتيك  ،
(  مخالفين انقالب نيز در همين برخورد دابل استاندارد  اولين تناقض

يعنى مثال آقاى بيل آيتز ميلياردر معروف .  نهفته است )انهدوگ
آمپانى مايكروسافت از يك طرف تا مغز استخوان مخالف انقالبات 

بالد آه تكنولوژى  اجتماعى است اما از طرفى ديگر به خود مى
پذيرد علم  آه مى يعنى اين. انفورماتيك را دچار انقالب نموده است

هاى بنيادى و  متناوبا دچار دگرگونىدر آنار تغييرات تدريجى، 
انقالبى شود، اما همين نياز را در حوزه سياست و مسايل 

البته معيار دوگانه ايشان برخاسته از . آند  نمى اجتماعى احساس
داند آه دارد چه آار  رو مى شان است، از اين منافع ويژه طبقاتى

اما حرف آند، تاسف براى آنان آه از طبقه بيل گيتز نيستند  مى

مثال صخنانی از این دست به وفور شنيده . آنند  ها را تكرار مى آن
تر از انقالب اجتماعى آارگران و  هيچ ويروسى خطرناك« :ميشود 

« و » عصر انقالبات به پایان رسيده «  و یا !!»زحمتكشان نيست
 !! » انقالب با استقرار دمکراسی تضاد  دارد 

ورد با انقالب سياسى و اجتماعى، ، خود را در برخ دومين تناقض
سازد آه اين حضرات در طول تاريخ معاصر  گر مى بدين صورت جلوه

شان ايجاب نموده بسيار هم از انقالبات  هر جا آه منافع طبقاتى
 و  شان نبوده آه انقالب را ويروس دفاع نموده و ابدا در خاطر مبارك

ست ولى براى مرگ خوب« . اند پنداشته انقالبيون را جزامى مى
اند و   برسد اينان هم اهل انقالب و جنگ داخلى پايش!! » همسايه

 . و آودتا و قيام مسلحانه هم اهل شورش
 را براى رهايى از  اش براى نمونه وقتى آمريكا، انقالب سياسى

 )نوعى انقالب(  برپا نمود و يا وقتى جنگ داخلى  استعمار انگليس
شدن بردگى سياهان آغاز شد و يا در اياالت متحده براى برچيده 

شان از انقالب بورژوايى آبير فرانسه با   تاريخى وقتى در دروس
 انقالبات سياسى در   پيش سال15آنند و يا همين  احترام ياد مى

آشورهاى بلوك شرق براى به زير آشيدن توتاليتاريسم حزبى را 
ه انقالب دادند، ابدا يادشان نبود آ مورد تحسين و تشويق قرار مى

  »حاصل و بى ماجرا جويانه، خشونت طلبانه ، آودآانه« روشى 
 !!است

آنها با انقالب و خشونت در ایران مخالفند ، اما وقتی رژیم طالبان با 
مجاهدین شمال افغانستان " انقالب " امریکا و تهاجم نظامی 

سقوط کرد و یا رژیم صدام با همين تهاجم و البته همکاری 
حانه کرد در شمال و شيعه در جنوب سقوط کرد ، جنبشهای مسل

و یا . به شدت ابراز خوشحالی نموده و آنرا به فال نيک گرفتند 
وقتی همين چند هفته پيش اپوزیسيون اوکراین توانست با حمایت 
بخشی از مردم و حمایت گسترده امریکا و اروپا از طریق تحصن و 

نام نهادند ، " ب نارنجی انقال" اعتصابات سراسری که غربيها آن را 
رژیم تحت الحمایه روسيه را بزیر کشند ، سخت مایه خوشحالی و 

يا مثال همين ایرانی قرار گرفت ، و رضایت اصالح طلبان رنگارنگ 
را مورد چپ و دمکرات ، انقالبيون  اصالح طلبان اپوزیسيوناالن آه 

ه هر اند آ دهند، سخت مواظب ها و افتراها قرار مى انواع تهمت
يعنى سالگرد . ساله سالگرد انقالب مشروطه را جشن بگيرند

 اولين   مشروطه به جاى استبداد مطلقه قاجارى و تاسيس پذيرش
ولى انگارى . گذارى در آل تاريخ چند هزار ساله ايران  قانون مجلس

اى و   توده يادشان نيست آه آن انقالب، محصول فشار و جنبش
 ايجان، از تهران تا خراسان و غيره بودهمسلحانه از گيالن تا آذرب

  !است ؟
ها و روشنفكران شيفته آاپيتاليسم، نه از انقالب در  ايدئولوگ! نه

  .آيد و نه از انقالب در حوزه سياست علوم بدشان مى
ها اين است آه هر دو انقالب، آيا سلطه و   مهم اما، براى آن
ها  آند يا نه؟ آن ى را تضمين م"نخبگان "  و  آش سرورى اقليت بهره

 است آه مشكل دارند، يعنى انقالبى آه در آن اجتماعیبا انقالب 
و دموآراسى حقيقى يعنى  »گردند گان هر چيز مىه هيچ بود« 

 .گيرد  شكل مى آش حكومت اآثريت ستم
سومين نقطه ضعف مخالفين انقالب و طرفداران صرف اصالحات 

انقالب و رفورم را در تدريجى اين است آه بحث مربوط به رابطه 
آنند تا با استناد به وضعيت  اى زندانى مى وال آليشهئقالب يك س

ها   آليدى آن پرسش.  رفورميستى خود را توجيه آنند موجود، بينش
 رفورم يا انقالب؟: چنين است
  وال بدين شكل تماما گمراهئ طرح ستها ،سوسياليسما   در نگرش

 به انقالب و بنابراين تغييرات آننده است چون ما در عين حال آه
 در مناسبات سياسى، اجتماعى،  و ساختارشکنانه بنيادى

انديشيم بلكه از همين امروز براى هر قدم  اقتصادى موجود مى
. آنيم  مى تالشنيز اقتصادى مردم _رفورم و بهبود وضعيت سياسى
هاى جزيى است آه ما به اآثريت  در خالل مبارزه براى خواست

ها نيز خود در زندگى روزمره تجربه  گوييم و آن  مى آش ستم
توان صرفا با   و نمى "خانه از پاى بست ويران است" : آنند آه  مى

 . نمود " قابل سكونت"  آن را به طور پايدار  " ايوان نقش" 
رفورم محصول فرعى انقالب " : ايم  ما همواره گفته بر همين اساس

 " ! .است
آه ( ثر مهم خود در نقد عقايد ادوارد برنشتاين روزا لوآزامبورگ در ا

    )آرد از اتوپى سوسياليسم تدريجى و رفورميستى دفاع مى
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 از نظر سوسياليسم علمى ميان رفورم اجتماعى و «: نويسد مى
به اين معنى آه . انقالب اجتماعى رابطه تفكيك ناپذيرى وجود دارد

اجتماعى براى او، رفورم اجتماعى وسيله است و دگرگونى 
ها و از جمله   روزا عقيده دارد آه از قضا اين رفورميست».هدف
هاى برنشتاين و آنراد اشميت هستند آه اين دو عامل را در  تئورى

 تمام « : نويسد روزا لوآزامبورگ مى. دهند ديگر قرار مى  مقابل يك
شود آه از  اين تئورى به چيز ديگرى جز اين مبحث منتهى نمى

نظر گردد  اعى يعنى هدف نهايى سوسياليسم صرفدگرگونى اجتم
اى براى مبارزه طبقاتى است  ، رفورم اجتماعى آه وسيله و برعكس

برنشتاين به گوياترين و تندترين لحن نظريات . تبديل به هدف گردد
هدف نهايى هرچه باشد براى من " : آند خود را چنين فرموله مى

" .است است آه همه چيز  چيزى نيست و اين جنبش
ها آه سرنگونى قدرت سياسى و تسخير انقالبى  رفورميست

حكومت توسط مردم را به عنوان يك تئورى آنارشيستى محكوم 
چه را از صدها سال  اند آه آن آنند گرفتار اين آج فهمى بزرگ مى
باشد، يك  ، نقطه عطف و نيروى محرآه تاريخ بشرى مى پيش

انى آه جامعه طبقاتى از زم. شمارند حساب غلط آنارشيستى مى
به وجود آمده و مبارزه طبقاتى محتواى عمده و اصلى تاريخ آن را 
تشكيل داده، سرنگونى و برپايى قدرت سياسى پيوسته هم هدف 

دوره  آليه طبقات در حال رشد و اعتال بوده و هم آغاز و پايان هر
ها، در مبارزات  در مبارزات درازمدت اشراف عليه اسقف.  تاريخى

وران عليه اشراف شهرها، در مبارزات بورژوازى عليه  شهپي
  » .آنيم فئوداليسم در عصر جديد و غيره به اين موضوع برخورد مى

 
گذاران سوسياليسم علمى حق داشتند آه بگويند،  بنابراين بنيان

رفورم قانونى و انقالب به منزله متدهاى مختلفى از پيشرفت 
ها را در بوفه تاريخ به  خواه آن دلتاريخى نيستند آه بتوان به طور 

ها عوامل مختلفى در  عنوان غذاى گرم يا سرد انتخاب آرد، بلكه آن
. ديگرند  باشند آه شرط وجود و مكمل يك تكامل جامعه طبقاتى مى

به همين خاطر است آه انقالبيون سوسياليست، عالوه بر 
نه هدف ها نيز آه به بها ها با آنارشيست بندى با رفورميست مرز

غايى و مبارزه براى استراتژى و آلترناتيو حكومتى و اجتماعى، 
واسطه و اصالحات جزيى را تخطئه  هاى بى مبارزه براى خواست

پذيرند، در عمل هيچ تاآتيكى  آنند و يا اگر آن را در حرف مى مى
  .آنند، مرزبندى دارند براى پيشبرد آن اتخاذ نمى

، سفسطه و خلط مبحثى تهاسچهارمين نكته در ديدگاه رفورمي
بدين مضمون است آه ميان انقالب و خشونت عالمت تساوى 

گذارند و به بهانه جلوگيرى از قهر و خونريزى و ممانعت از  مى
فروپاشى شيرازه جامعه مدنى و بروز يك سناريوى سياه و براى 

 از مردم و انقالبيون و "تبديل ايران به ايرانستان" ها خطر  بعضى
 و به " خر شيطان پايين بيايند" خواهند آه از  طلبان مى سرنگون

 رضايت " فراخوان ملی رفراندم " متدهای سازشکارانه آنها از قبيل 
 . دهند

نخست . در پاسخ به اين سفسطه، چند نكته قابل توضيح است
چه آه مشغله اصلى و   آنم انقالبی سوسياليس اين آه در بينش

، تحقق امر انقالب اجتماعى آارگران شود بنابراين هدف شمرده مى
آشان براى پايان دادن به استبداد و استثمار، و تحقق  و زحمت

. دموآراسى يعنى حكومت مردم بر مردم است واقعى و نه صورى
آه اين هدف در هر آشور و در هر مقطع تاريخى چگونه و با   اين

 شود،  برده  استفاده از چه اشكال مبارزاتى معينى به پيش
 از اوضاع  تحليل مشخص. توان از قبل براى آن اصول تراشيد نمى

 روى مردم  ها را در پيش ترين تاآتيك ، خود بهترين و مناسب مشخص
از اين زمره است . دهد و چه بسا به خطا و پيشروان قرار مى

قهرآميز يا مسالمت آميز بودن امر تسخير قدرت سياسى توسط 
از همين رو . اقتصادى دنبال آن_عىمردم و دگرگونى بنيادى اجتما

هايى از وضعيت سياسى   و هم لنين در دوره  و انگلس هم مارآس
آميز حكومت و  در انگلستان و يا روسيه امكان تصرف مسالمت

ها انقالب اصل  يعنى براى آن. دانستند تحقق انقالب را منتفى نمى

ثريت مردم آه براى اآ دوم اين.  جبر نبود بود، اما قهرآميز بودنش
 خواهد بود آه در برابر تربسيار مطلوب است و بسى مناسب

" ، حاآمان يا  آش هاى عادالنه اآثريت ستم مطالبات و جنبش
آه خود و   از اين  قالب تهى آنند و پيش  بيايند و يا از ترس " سرعقل

شان را به عالمت تسليم باال برند و  مردم را به آشتن دهند، دستان
 ! لمت آميز را بر قرار قهارانه ترجيح دهنديا فرار مسا

چون  دانيم و در طول قرون بر ما ثابت شده آه حاآمان هم اما مى
آه چند هزار نفر را در ميادين   تنها بعد از اين57شاه در انقالب 
" آنند آه   آردند، تازه براى فريب مردم اعالم مى شهرها درازآش
.  را نزنيد حرفش! م به انقالب تسلي"ايم تان را شنيده صداى انقالب

آرد شايد قيام  با اين وجود اگر گارد جاويدان ماجراجويى نمى
داد و آار بعد از   بهمن هم از جانب مردم رخ نمى22 تا 20مسلحانه 

ها نيستند آه   اين پايينى پس. گذشت فرار شاه به خوشى مى
 قهر ها هستند آه تجسم اند، بلكه اين بااليى تشنه قهر و خشونت

 رفرميستهایحتى در مورد افريقاى جنوبى آه . اند سازمان يافته
اى از استحاله و گذار مسالمت آميز به دست  وطنى به عنوان نمونه

يكى اين آه . شود  مى دهند نيز چند نكته به عمد فراموش مى
آنگره ملى آفريقا يك سابقه مبارزه چند ده ساله قانونى، 

قهرآميز پشت سر خود داشته، از بازوى آميز و  غيرقانونى، مسالمت
 هانى رهبر حزب  آرايسجانباخته  به رهبرى رفيق اش نظامى

آمونيست گرفته تا آارگران اتحاديه آوساتو تا جوانان و 
آه آپارتايد نژادى و   دوم اين.  "سووتو" نشينان محالتى چون  حاشيه

 حكومت اقليت سفيدپوست بر اثر اين مبارزت انقالبى و نيز
آشيد،  هاى خود را مى المللى آخرين نفس فشارهاى گسترده بين
آه  رفت؛ سوم اين شد، سرشان به باد مى بنابراين اگر تسليم نمى

شان اين بود آه   تحويل قدرت را بدون امتياز هم صورت ندادند، شرط
انقالب سياسى به انقالب اجتماعى فرا نرويد يعنى به ساحت 

وازى سفيد خراشى وارد نشود واال اگر  نظام سرمايه و بورژ مقدس
آرد، يعنى از عدالت    نمى جناح بورژوايى آنگره ملى سازش

شست، معلوم نبود اقليت سفيد، همين  اجتماعى دست نمى
 .انداخت تحويل را به تعويق نمى

 اين است آه يست طيف رفورم و باالخره پنجمين نكته در بينش
مان را محصول فرعى هاى موردى حاآ اصالحات و عقب نشينى

بايد " گويد  المثل فارسى مى يك ضرب. پندارند مبارزه انقالبى نمى
 غالب چون اگر قرار باشد هم.  "به مرگ بگيرى تا به تب راضى شود

نظير جدايى دين  مطالبات عادالنه خودرفرانئم از  طرح امضا کنندگان
ه حق تعيين سرنوشت ملل ، مخالفت با هر نوع مداخلاز دولت، 

،  خارجی ، جمهوری الئيک و مبتنی بر حق رای آزاد مردم 
 و آهنگ يمو غيره آوتاه بياي دموآراسى واقعى، عدالت اجتماعى

نظام حتی از گاه  ، آنيم هماهنگ آنآنهاهاى هاى خود را با قدم قدم
   .برآوردن پيش پا افتاده ترین مطالبات نيز خودداری خواهد ورزید 

تا .   عطسه هم نخواهند زدنظام ،رند، اگر مردم هم به تب بگي
 نكنند، تا  دستان شهرى شورش آارگران اعتصاب نكنند، تا تهى

دانشجويان تظاهرات و ميتينگ برپا نكنند، تا زنان و جوانان به طور 
روزانه حول مطالبات خود با نيروهاى رژيم درگير نشوند و تا 

 را   خويش عتراضهاى ملى در چهار گوشه فالت ايران فرياد ا اقليت
به تداوم ستم ملى و فرهنگى بلند نكنند، آب از آب هم تكان 

 نخواهد  ترين اصالحات سياسى هم پيش نخواهد خورد، حتى جزيى
 .رفت

 بين المللى  باخته عزيز جنبش بنابراين به عنوان موخره، از زبان جان
 14آه در _سوسياليستى، آارگرى و زنان يعنى روزا لوآزامبورگ 

ها در آلمان توسط   در زمان حكومت سوسيال دموآرات1919نويه ژا
  رفرميستهای و سوسيال اصالح طلبان به_  سربه نيست شد پليس

  : گويم وطنى مى
، بايد خواهان   خواستار تقويت دموآراسى است هرآس« 

 آه با آنار  ،تقويت و نه تضعيف انقالب اجتماعى باشد
  دازه فاتحه جنبشبه همان ان،هاى انقالبى  گذاشتن تالش

   ».خوانده شده است آه فاتحه دموآراسى
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    از صفحه يک ادامه          
  
     

   .....تن راچه نقدی بر نوشته              
  
  

   مقاله وشکست اصالح طلبان درون حکومتیندگاننویس

  
دنظرات اصالح  به نقشود مربوط میمی ازنوشته مزبوربخش مه

بست اصالحات  ویا بنختن شکست ساطلبان حکومتی ومدلل 
ترسيم فضای سياسی   به درهمين رابطهو.درون سيستم حاکمدر

لبته ا.اند ،پرداختهکه منجر به طرح فراخوان رفراندوم گردید
 م اززاویهاد به این فراخوان ازدوسو یعنی هاگردرنظربگيریم که انتق

انتخاباتی  دمکراتيک به مبارزه- مبارزه ضداستبدادی تقليلمدافعان
است   صورت گرفته رژیمرچهارچوب باصطالح ظرفيت های قانونید

دادی، دراین ازمنظرفروکاهيدن آن به یک مبارزه صرف ضداستبوهم 
 مده انتقادهای بعمل آبه نوشته ش زیادی ازصورت اختصاص بخ

 حتی.گردد   قابل درک میازموضع مدافعان والیت مشروط
 درکسوت وج کشورآنان درخار تفکرعقبه  کهایم شاهدبوده

المللی شکست   ملی وبينعليرغم پژواک متأسفانه "اپوزیسيون"
م رفراندو بوده و انتقادهای آنان به پروژه فعال همهنوز،اصالح طلبان
انتقاد  همانطورکه اشاره شد،اما.استمطرح شده ازاین زاویه 

 نوع ازمبارزه ضداستبدادی وخطرتهی شدناززاویه سترون بودن این 
دهد که  سوی دیگرانتقاداتی را تشکيل میگوهردمکراتيک،آن از

ها ازسوی طراحان و  های الزم به آن هم پاسخمتأسفانه هنوز
درپاسخ به طراحان رفراندوم  .مدافعان رفراندوم داده نشده است

انتقادهای وارده ازسوی مدافعان والیت مشروط و استحاله طلبان، 
 ها کل رژیم اعم ازساختارحقوقی اند که ازنظرآن روشن ساخته

  سال8والبته تجربه .  است قرارگرفتهمورد چالش، قدرتحقيقیو
  و مدلل ساختن اثبات این نظرگذشته دالیل الزم وکافی برای

هوری اسالمی فراهم  اصالحات حکومتی درنظام جمشکست
هرحرکتی اگر بخواهد واقعا گامی بجلوباشد باید رو ازاین. است آورده
جربه شکست خورده و دستاوردهای آن  نقداین تبر

 پروژه شکست  ازامامتأسفانه نقد طراحان رفراندوم.استوارباشد
همه جانبه  زیک برخورداو نقدی یک جانبه و ناقص بوده اصالح طلبی

 می توان بطورکلی نقد شکست اصالح طلبی را .و پيگيرفاصله دارد
  .ستجوکردهای زیرج درمؤلفه
سال 8تجربهازجمله  عليه رژیم و تجربه بيش ازدودهه مبارزه - الف

وصلب ،ضددمکراتيک ماهيت ارتجاعیاخير نشان می دهد که 
محصول درهم تنيدگی منافع که -يت جمهوری اسالمیمحاک

یک  ودرقالب  طبقه سياسی حاکمو مادی ونظامیسياسی 
درنتيجه اميد . ارد ظرفيت اصالح پذیری ند-ستایدئوژی واپسگرا

 وتمکين آن به های انتخاباتی کانالبستن به تغييراین نظام از 
مردم ساالری و دمکراسی ازدل  های مردم وشکوفاساختن خواست

موجب به   اصراربرآن که نبوده ونيستتوهمی بيش نظام کنونی
جا که به ماهيت  تا آن .های اجتماعی می شود هدررفتن انرژی

دد،طرح مقوالتی چون تفکيک اصالح  و صلب بودن آن برمی گرنظام
های  هدف"  و نيزبه حکومت و بيرون حکومتدرونبه  طلبی

عيت بوده و وفاقد موض "های اصالحی روش"و" ساختارشکن
رژیم داده است که ها نشان  همين تجربه. تشاش آفرین استغا

 حکومت کردن است، ه وقادربجاکه توان دارد جمهوری اسالمی تا آن
  حکم فوق اگر درمورد.نخواهد دادآن   صندوق رأی و نتایج بهتن

درمورد  صادق است، بطریق اولی تغييرات واصالحات درون سيستم
" ساختارشکن"وع  ازنهم  آن،سيستم طلب شده از بيرون تغييرات

بسيارمنطقی است که  ازقضا.اولی صادق است بطریق ،آن
 بيرون  وایستادگی حاکميت دربرابرتقاضاهای مقاومتتصورکنيم
ل  به این دلي. چندین برابربيشترشود- ها غيرخودیتوسط -ازسيستم

 مقاومت وارد ميدان عملاگر فشاراجتماعی متناسب بااین 
وجود استبداد مطلقه هيچ راهی برای عبور ازحاکميت شود،ن
وهمين واقعيت است که سترونی و تناقض نهفته . واهدداشتنخ

 به نمایش را" های اصالحی شيوه" و " ساختارشکنهدف" درنظریه
  .گذارد می

شکست  درجمع بندی خود ازطراحان رفراندوموقتی  ازاین رو
های اصالحی سخن به   ساختارشکن با روشاز هدف،اصالحات
یعنی نقد . هستندتقاطیدوگانه والحامل مواضع آورند،   ميان می

درهمين . های اصالح طلبانه نمی شود ها شامل شکست روش آن
  حداکثرهيچ وجه درصدد نفی فه کرد که نوشته حاضربها باید اضاج

ن مبارزه بشيوه مسالمت بردحتی االمکا تالش برای پيش
اما تأکيد . انقالبی نيست باصطالح دفاع ازخشونتآميزودرمقام

های اصالحی  يزیک چيزاست و روشبرمبارزه مسالمت آم
  روشطلبانه با الق ویامعادل قراردادن روش اصالح اتازاین رو.چيزدیگر

چنان که معادل قراردادن  هم. آميز نادرست است مبارزه مسالمت
  .باخشونت نيزنادرست استحتمی انقالب 

های مبارزاتی دردوره اصالحات  جا که به نقد روش تا آنبنابراین 
 صندوقاین جمع بندی مبين آنست که درنظام کنونی،برمی گردد،
 وروش مبارزه  به مثابه وسيله ابراز رأیانتخاباتی

ها  ازاین رومطالبات ورأی مردم بناگزیرباید درروش.پاسخگونيست
ها  خصلت کلی واصلی این روش. واشکال نوینی جاری و بيان شود

 و نبایدها هاید چه بافراتررفتن از به معنای  عمل کردن،فراقانونیرا 
  برایایجاد بحران کنترل  رژیم، به قصدو سازوکارهای رسمی
 فراهم ساختن شرایط قدرت،جهت ساختارحقيقی وحقوقی

 های این شيوه. دهد می   تشکيل حاکميت مردممناسب برای تحقق
 و ها های مدنی و اجتماعی تا اعتصاب  از نافرمانیمبارزاتی

پرسی  اگر همهالبته و .رمی گيرندانقالب را درب نهایتاتظاهرات و 
 پيش  تأکيد برفراهم سازیدرجای طبيعی و شایسته خود بهمراه

بعنوان یک راه  اصرارداشته باشد اگرو آن قرارنگيرد،های اصلی شرط
حامل پارادوکس فوق یعنی ، قرارگيردنونی مبنای عملرایط ککاردرش

 أیوش اصالحی متکی برصندوق ررترکيب هدف ساختارشکنانه با
  باتوهم آفرینی همراه شده و بناگزیرراین صورت د کهبود خواهد

 مجلس ی برگزاری یکها  پيش شرطمبارزه  برای فراهم ساختن
 یک قانون اساسی جدید  تدوینمؤسسان واقعا دمکراتيک جهت

  .الشعاع خود قرارخواهدداد تحترا  پرسی وتصویب آن ازطریق همه
جا   تا آنکهدهد،  نشان میبه سال تجر8 بندی جمع، عالوه برآن-ب

 باید علت شود که به کاربرد فشارازبدنه اجتماعی مربوط می
 دربسيج مردم و ها  آنرا درگریز و ناتوانیان شکست اصالح طلب

طور که  ها همان آن. دانستاجتماعی- مقاومت مدنیدامن زدن به
مردم حضوراظهارداشته اند،"؟چرافراخوان رفراندوم"خود نویسندگان

یابی به قدرت و  ها برای دست  ریختن رأی به صندوق برایتنهارا 
البته چنين رویکردی ازسوی .  ونه بيش ازآنخواستند آن می حفظ

دارای پيوندهای ها که  ازآن.قابل درک است  دولتیاصالح طلبان
عميقی با حاکميت بوده وخودبخشی ازمدافعين نظام 

ردم ات ممطالبهرکسی به فراروی ،وبهترازروند رمیبشما
انتظاری جزاین نمی ، بودند واقف نظام های  و ظرفيتها  ازچهارچوب

اسب سرکشی بيمناک بنابراین اززین و یراق کردن چنين . رفت
   نویسندگان مقاله وسازمان رسد که بنظرمی اما متأسفانه.بودند
ازرویکرد به   بهمان اندازهنيز" رفراندوم ملیفراخوان"گان دهنده

شود  مشاهده می و.عی و جامعه مدنی گریزانندهای اجتما شبجن
 طفره رفته و نجام این وظيفهها از ازباتوسل به انواع دستاویکه 

جا فقط   دراین.دهند حواله می  نامعلوم به آیندهرا  دربهترین حالت آن
درنوشته کنم که حتی  یشاره مزاین دستاویزها ااای   پارهبه

  .است آخرایشان هم مطرح شده
 سياسی داخل فعاليناز که بسياری  شدها بسيار متداولروزه این

طرح این . کشندتصویرببه مأیوس و منزوی کشور مردم راسرخورده و
  که برغم همهاصالح طلبان حکومتیمسأله البته ازسوی 

 اما. عجيب نيستند،ا ه کوبنده مردم روبروشد"نه"های خود با  تالش
 دمکراتيک براستی-ی ازسوی فعالين و مبارزان ضداستبدادطرح آن

 مردم منفعل و آیا واقعا.است و هم زیان بارهم حيرت انگيز
 بی تردید  واگرآری ازچه کسی وچه سياستی؟اند؟ سرخورده شده

 قرارداشته  دوره انتقالی مطالباتی مردم دریک- جنبش ضداستبدادی
این دوره  مشکالت مربوط به تکوین عناصر نامتوازان ودست بگریبان

ها وجریانات معين وازخيانت  مردم بدرستی ازسياست.  استگذار
  اتالقاما. وعصبانی هستند سرخورده اعتمادهای آنانبه

   مشخصه بعنوان، به کل رفتارسياسی مردم و انفعالسرخوردگی
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تواند به استنتاجات   و می نادرست بوده کنونی وضعيتاصلی
رفتارسياسی مردم درطی آن است که واقعيت .انجامدغلطی بي

 آن و علق به متهای بندی  وگروهبا رژیمها  های اخير و برخورد آن لسا
 دهد که  حاضر درصحنه سياست، نشان میهای سایرگروهنيزبا 

 باصطالح ازاسالمی  حکومتها به ماهيت آگاهی آن  ازجهاتی
 قبل  کهاند ها بوده  نخبگان سياسی جلوتربوده واین آنبسياری

اصالح طلبانه را های  وهيو شها  هدف،کوس شکست "نخبگان"از
. اند بيش ازاین بدنبال این سراب بدوند  و حاضرنشده بصدا درآورده

 که ی اسالمی شهروروستاانتخابات شوراهاتحریم تجربه 
معه مدنی مردم را دعوت به  تحت عنوان تقویت جا"نخبگان"عموم
 هفتم نشان داد که مجلس تحریم انتخابات نيز وکردند   درآنشرکت
 گان مدعی دمکراسی جلوترهستند نخب مردم ازبسياریبراستی

  گيریهای اخير و شکل  تحوالت سياسی سالواگربخواهيم
 به فاصله گرفتن جدید ناظرهای  ها و صف آرائی ها،سياست ایده

دید که درشکل دادن ، خواهيم را مورد بررسی قراردهيم ازحاکميت
وخطرمنزوی   فشار ازپائين عنصر وها رویکردعمومی مردم به آن

 مهمی  نقش"نخبگان" درنزداین ها شدن درنزد آن
ردگی وبی توان منکر نوعی سرخو ن نمیچني هم.است داشته

 سياسی ویا به قول نویسندگان اعتمادی مردم به نيروها وفعالين
 شد، که منشأ آن را باید درعملکرد گذشته" نخبگان سياسی"مقاله

مردم وروحيات  مطالبات ازنو فاصله نجومی آنا" نخبگان"وکنونی این 
   درست را سرخوردگیاگرفرض ها،حتی برغم همه این. کرد جستجو
  تحققبرایکه  واین -حاکميت مردمبه اصل پای بندی ،بدانيم

آگاه هيچ جایگزین ی جز به ميدان آمدن مردم متشکل ودمکراس
 را مستمسکی "سرخوردگی"ایجاب می کند -ارددیگری وجود ند

 وجود چنين  درواقع.ها قرارندهيم آنازبيشترن برای فاصله گرفت
برای جلب  دمکراسی مدافع ان پيشرووظيفه تواند می ای،تنها  پدیده

بنابراین باید قبل ازهرچيز ازمفاهيم . کند تر  سنگين رااعتماد مردم
که نه با واقعيت "آگاه و فعال"ونخبگان "  و ناآگاهمنفعل"توده

واقعيت . بگيریم فاصله ،ساالری  مردمهای دارد و نه بااندیشه خوانائی
های  جنبشو " نخبگان"است که وجود شکاف وگسست بين  آن

 دوره انتقال کنونی را  مربوط بهمردمی، خود یکی ازمشکالت
 روهرگونه مشی و طرحی که متکی به  ازاین.دهد می   تشکيل

 یک باشد،"عوام ناآگاه"و" نخبهخواص "جامعه سياسی به تقسيم 
- ضداستبدادی بيگانه با برپائی یک جنبش حقيقتان ومشی سترو
هاست که  ندیب متأسفانه برپایه چنين تقسيم. ستدموکراتيک ا

باوجود -صلی خودرا،مخاطب ا رفراندوم و نویسندگان مقاله طراحان
ها مردم دون  يليوننه م- ملی دارداندطرحشان خصلت  که مدعی آن

 و،ها ه ها،مدارس و دانشگا ها،کارخانه کوچه وخيابان زحمتکشپایه و 
آموزان  علمان، دانشمکارگران،مطالباتی - های اجتماعی نه جنبش
 "نخبگان"ای از  عدهبلکه -  تاریخ گمنام سازندگاناین-..وجوانان و
 والبته بااستناد بهمان استدالل قدیمی و .اند  قراردادهسياسی

گانی که  هنخب. و عدم آمادگی مردم سياسیتجربه شده انسداد
  ها وزه کشی را پيشاپبش  مقاله کانالقراراست بقول نویسندگان

 زه های  به این گونه کانال را، آب وقتی زمانش برسد تاانجام دهند
  . بهداشتی روانه سازند باصطالح شی شده وک

واقعيت تلخ تری را به نمایش   رژف ترباین شکاف نگاه اندکی
برای  وری و استبداد دیکتات وجوداگردرگذشته استناد به.گذارد می

،عمدتا طفره رفتن ضرورت برقراری پيوند با مبارزات و مطالبات مردم
گرفت،امروزه  می گاهی سرچشمه آازکمبود تجربه و عنصر

 باشد ازوقوف به  و تجربهآن که ازعدم آگاهیرسد بيش از بنظرمی
عليه  ت مبارزات مردمدرحقيق.گيرد می ابعاداین مطالبات سرچشمه

 یک مبارزه ای ازفعالين سياسی  تصورپاره برخالفکم،استبداد حا
مردم .ه واصل کلی مربوط به آزادی نيست حول چند قاعدتجریدی

  خارجی وجود طبقاتی- اجتماعیدراقشار و الیه های گوناگون
وشعارمشترک بين همه گرایشات  هم به مثابه زمان ها هم آن. دارند

ين همه وشعارمشترک بين همه گرایشات وشعارمشترک ب
گرایشات وشعارمشترک بين همه گرایشات وشعارمشترک بين 

 عليه استبدادحاکم مبارزه می  سياسیشهروندهمه گرایشات 
 عليه مثابه زن وبه  و پرستارودانشجووان کارگر،معلمکنند و هم بعن
 مطالبات معين و مشخصی  و الجرم حامل... وتبعيض جنسی
 - ضداستبدادیهيتی باما جنبشها  آن مجموعههستند که

گرچنين نگاهی به جنبش ا .دهد مطالباتی را تشکيل می-دمکراتيک 
نویسندگان  برخالف تصویرآنگاه خواهيم دید،باشيم مردم داشته

ها،  درهمه کارخانه-گرچه هنوز پراکنده–ای  گسترده بسمبارزه، مقاله
- ،بامضمون مطالباتیها ه محالت ودانشگاها، بيمارستانمدارس،

گرفت و   که اگرمورد توجه قرارمی.جاری استضداسبتدادی 
 پيشروی بسوی ی براینئتواند چاپای مطم توانست ومی میبگيرد

 توان استنتاج کرد چه ازاین واقعيت می آن.دمکراسی بوجود آورد
تشویق بادمکراسی را جز مردم یعنی نيروی محرکه آنست که
  این مطالبات عينی و درترکيبحول سازمان یابی وترغيب به
ها  اگرهم تحت شرایطی بتوان آن. نمی توان واردميدان کردبایکدیگر

یک شخصيت  چند خواست مجرد ویاحول وار را بصورت توده
آید، کاریزماتيک گردآورد،ازدرون چنين تجمعی هرچه بيرون 

ازدالیل عمده  شکست اصالح ازقضایکی .آمد دمکراسی برنخواهد
 مبارزه ضداستبدادی ونه این گباها ضدیت آنبی اعتنائی و طلبان،
 بوده  اجتماعی مردم اقتصادی و مطالباتها به کجی آن ودهن
 می گذرد درهرحال مسير دمکراسی درکشورما ازاین طریق.است
 یافتن راه آسان و ه تالشی برای دورزدن آن به تصوروهرگون
  حمایت قدرت های بزرگ جلب ازطریق و"نخبگان"توسط ازباال،

 درداخلزمين اصلی دموکراسی .سرابی بيش نيست
 مردم حول مطالبات یابی درسازمان و ،دراعماق جامعه،کشور

ازانتقادهای اصلی نيروهای دمکرات و  واین یکی . قرارداردخودشان
  .گان است ه به نگاه فراخوان دهندرادیکال

  
   "هم همه با" سياست ائتالفی  وگان مقاله نویسنده

  
یک   درنوشته اخيرخودنخوشحالی است که فراخوان دهندگاجای 

الفت مخاصل جمهوریت، باورخود بهباردیگر وباصراحت بيشتری،
 را ابرازکرده )یازنوع دینی و سلطنت(مسلکی و موروثیهای  بانظام

ت طلبان را سوئی با سلطن همالف و  ائت با هرگونه خودمخالفتو
ین منتقد انتقاد  گذاشت که نباید ناگفتهاما. اند مورد تأکيد قرار داده

 که نسبت به گرایشات سياسی و دمکراتيک   آن نبودهدراین باره
تردیدی داشته ،فردیصفت  هبفراخوان دهندگان داخل کشور

 بعنوان  را که چرا این باورهابوده ها معطوف به آن انتقاد آن.باشند
 قطب  یکظرنکردنی برای تقویتهای الزم و صرفن حداقل

 به دراین رابطه اشاره.اند ه مسکوت گذاشتتااطالع ثانوی،دمکراتيک
  :نکات زیر خالی ازفایده نيست

له مرکزی لحظه کنونی جامعه ما وجود می پذیریم که مسأ- الف
همان گونه که . مذهبی آن است ازنوعهم  آنیک حکومت مطلقه

قبل ازانقالب بهمن حکومت مطلقه ازنوع سلطنتی آن 
ی به مبارزه ، ونگاهاگربخواهيم فقط نوک بينی خود را نبينيم.بود
م ایران برای دموکراسی  مردصدسال گذشته یک

 حتی درسطح حداقل ودرحد- دمکراسیاصلیهای  مؤلفهبيافکنيم،
نه " استواراست که کمترازآن  برچند ستون اصلی-  شروط الزمتأمين

یت آسمانی و نفی هرگونه والجمهوریت،. خواهدبود"دمکراسی
  سرنوشتيين حق ازدولت،تع وهرگونه مسلکجدائی دینثی،مورو
پلوراليسم و ،های خارجی  هرگونه مداخله قدرت بدون مردم وتوسط

ازجمله این ...تجمع وتضمين آزادی بدون قيد وشرط عقيده وبيان و 
ری که ازمدعيان دمکراسی ازاین رو اولين انتظا.هاست خواست

  تالش برای که ازطریق شفاف سازی این مفاهيم واست رود آن می
قطب گسترده، متکثروپلوراليستی حول این گونه ک  یشکل گرفتن

دموکراسی بدون وجود . اداء کنند به دمکراسیرا دین خود ،مطالبات
  وبدونهای مستقل، گيری نهادها وتشکل  شکلو،مطالبات شفاف

ای که تمام هم   دمکرات های رزمندهیک جنبش دمکراتيک ووجود 
رجی نخواهد وجود خا مصروف آن بکنند، ازهم اکنونوغم خود را

 تحت هيچ شرایطی نمی توانند مطالبات ها دمکرات .داشت
 و با راندن به حالت تعليق درآورند تااطالع ثانوی  رادمکراتيک خویش

 محلل جوشکارو "یکرا تاسطح تقادات فردی خودها به قلمرو اع آن
   ایفای تحت عنوانمتأسفانه این نگاه به باال(.تنزل دهند "فرادمکرات
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 توسط  گوناگوناتصال بين احزاب و نيروهای سياسینقش لوالی 
 درگذشته بجای نقشی که.شده است بخشی ازدانشجویان تئوریزه

  آزادیخواهانه و مستقل و تقویت نقشی روند دموکراستقویت
 یابی به قدرت توسط جناحی دستدرخدمت   دانشجوئی،جنبش

، تحکيم طلبان حکومتی کست اصالحدرپی ش. قرارگرفتازحاکميت
  بين اتصالوحدت همان سياست را درفازجدید باایفای نقش لوالی

  بيرون ازحاکميت رسمی وعلنی وهای نيروها وسازمان
 باعدم استقبال این تالش فراخوان دهندگان وقتیبنابگفته .داد ادامه
ادها و  نه درواقع کشور و ازنگاه خود را به خارجها آنشد، مواجه
ش دانشجوئی بناهی که اگر برجنگ.المللی دوختند های بين قدرت

 تسمه تداوم ایفای همان نقشمسلط شود، دربهترین حالت جز
جهانخواران  واین بار متکی به  عروج استبداد جدید براینقاله شدن

 ابدا بحث ما دراین جابنابراین  .) حاصلی ببارنخواهد آوردفراملی
 بهره دیدتر  که بی. استفاده ازابزاراینترنت وامکانات خارج نيستنفی

روز برای ارتباط گيری زارهای مدرن جهان امها بکی ازاب گيری از آن
     .رود ها بشمارمی ها و نظریه وپراکندن ایده

 شعارسياسی بعنوان یکندوم بخودی خود،گرچه شعار رفرا-ب
 کل سيستم برای تغييرصرف که هدفش متمرکزکردن مبارزه 

ئتالف کسی باکسی  به معنای االزاماسالمت آميزاست،وازطریق م
  . استدرخودر توجه زیرچندنکته دراین رابطه  اما. نيست

 یک خواست  کرد که مطالبه رفراندوم گرچهکه نباید فراموش آناول 
 حتی درسطح  معادل دمکراسی به تنهائیاما  است،دمکراتيک
 مضمونی خود  بدليل خصلت شکلی وتکچرا که. نيستحداقل آن
ل مشترک نيروهای دمکرات و حتی زمان بصورت فص هممی تواند 

 توسط رتی کهدرنتيجه  حتی درصوو.ضددموکرات قرارگيرد
رجای طبيعی خود  د ونشده  دحاکم موردسوء استفاده واقعاستبدا

تجربه رفراندوم .  نخواهدبود دمکراسی آن  نتيجهالزاما،قراربگيرد
  استبدادیهایه و جمهوری اسالمی و شماری ازکشوردرزمان شا
 وازقضا دردنيای .نشان داده است بخوبی ین واقعيت راجهان ا

برای عروج خود کنونی مستبدینی که درموضع قدرت نيستند،
 ضمن ها ازاین رو بدیهی است که دمکرات.گيرند می  بهرههم ازآن

صرف ، نمی توانند خود را تاسطح طراحان دفاع ازاصل همه پرسی
می توان "مندورفرا ومدعی باشند که با .دهند رفراندوم تنزل

  .  "دمکراسی به ارمغان آورد
که ادعای دانشجویان امضاءکننده فراخوان درمخالفت قاطع   آندوم

با هرگونه همکاری و ائتالف باسطلنت طلبان ومدافعان همه باهم، 
 نشست و  متأسفانه باگزارشات متعددی که درمورد این گونه
ه و حتی برخاست ها وقول وقرارها درخارج کشور انتشاریافت

ها حتی پيش نویس  آن.آن اذعان می شود،درتناقض است   بهصراحتا
را درمحافل   وآن اوليه قانون اساسی خود را نيز به نگارش درآورده

  .چرخانند خاصی می
بخواهد ازمرحله همه پرسی  نباید فراموش کرد که اگرکه آنسوم

تربرود  فرا- اند  بعنوان فازنخست مطرح کردهکه طراحان-بحث و گفتگو
 یک بناچارنيازمندشود، تی عمليا پایش را روی زمين گذاشته وو

باألخره فراخوان واین به آن معناست که .خواهدبود عملی سياست
 نيروئی قراراست طناب مرگ را  گان باید روشن کنند که چه دهنده

اسالمی بيافکند؟ آیا مردم هستند که بعنوان  برگردن جمهوری
وارد صحنه خواهند شد یا آن که این نيروی محرکه دموکراسی 

خواهندبود که بنام مردم وبدون حضورآن عمل خواهند " دیگران"
کرد؟ واگربراستی معتقد باشيم که دمکراسی را دیگران درسينی 

 ها  امان نخواهندکرد، درآن صورت نيازمندجهت گيری طالئی تقدیم
  است دهش چه که تاکنون عمل واقدامات دیگری هستيم، متفاوت ازآن

  
ین تر های بزرگ بعنوان یکی ازمهم  قدرت به چراغ سبزدادن

  گان  دهندهانتقادهای واردشده به فراخوان

  
 دراین خود به انتقادات وارده درپاسخدانشجویان فراخوان دهنده 

ی اجتماعی و ها فعال کردن نيروها  که هدف آناند  تأکيدکردهمورد

ها  آن.ان درایران استهای عراق و افغانست پرهيزازتکرارسناریوی
حال اميدواريم در ايران با درس گرفتن از تجربيات "اند نوشته

 و یاش و با تکيه بر توان داخل ی و غربی و شرقی شمالهمسايگان
 و حضور ی و انسجام مدنی اجتماعیها ونيروها فعال شدن جريان

ت و جامعه از شهروندان در عرصه سياسفعال و مسالمت آميز 
  . " شودیتلخ عراق وافغانستان جلوگير تکرار تجربه

  ، متأسفانه پاسخ ارائه شده، نمی تواند برطرفباوجود تأکيدات فوق
   : و انتقادات مطرح شده دراین رابطه باشدها ،نگرانیکننده ابهامات

ترین نوع های عراق وافغانستان خشن  که گرچه نمونه  آننخست
 گهای بزر ت قدرت مداخالمدلتنها  ، اماشوند محسوب میمداخله 

 والبته برخالف تصور دهد نمیوبویژه دولت آمریکا را تشکيل 
 )ها می توان دید که دربخشی دیگری ازنوشته آن(نویسان مقاله
می توان آنرا نداشته و ن هيچ ربطی به دمکراسی گونه مداخالت این

ادربه توضيح عملکرد وگرنه ق. راسی دسته بندی کرددرمقوله دمک
 یستزی هم، نظيرونزوئال کشوردیگرها درده آمریکادولت  ضددمکراتيک

های استبدادی چون عربستان و  حکومتها ساله آنان از  دهوحمایت
ميانه بزرگ رطرح خاو. تی عراق دوره صدام نخواهيم بودمصر و ح

 تضمين  برای کشورها شرایط اینهدف دیگری جز سازگارکردنهم 
ت های فرامليتی و شرکاین کشورها توسط  غارت منابع تداوم

 عالوه . نيستها راین کمپانیهای کارگزا تضمين ثبات حکومت
ها حتی مخالف استفاده ابزاری ازمذهب درحکومت  ها آن براین

بویژه ون نظام سرمایه داری رهای د  بحران وشکافکه چنان. نيستند
عروج نوعی ازبنيادگرائی مذهبی ازنوع مسيحی آن درآمریکا موجب 

های دموکراتيکی چون  معکوس با دستاوردیدرجهتشده که 
 وژیک دستمایه ایدئ قرارداشته و بصورتحکومت دین ازئیجدا
  .گيرد  مورد استفاده قرارمیکاران آمریکائی محافظهنو

نيزمبين ن و اوکراین ستاجچون گرمواردی   تجربه،که آندیگر
ی وبویژه دولت آمریکا برای های غرب های بسيارگسترده دولت تالش
.  بوده استها دن برموج جنبش مردم و جهت دادن به آنرشسوا

چيده و  و وعمليات پي شد بکارگرفته ه های هنگفتیودراین راه بودج
 برای یافتهرقم اختصاص   دربرابر آنکه  شد وسيعی سازمان داده

يز ناچ پنهانی برای براندازی آن عمليات  ومصدقدولت سرنگونی 
 کراینویک قلم افشاء شده درمورد افقط  مثال بعنوان .کند جلوه می

 الگوی  ازقضا تجربه شکست خورده.دهد  رانشان ميليون دالر60 رقم
 نومحافظه کاران حاکم برکاخ سفيد را به تدوین استراتژی عراق،

استراتژی چندوجهی و نوینی رهنمون شده است که تحت عنوان 
 ،درجستجوی و اقتصادیی وجوه سياسی ونظام يقففراگير با تل

ها درفازجدید  آن.های نوین است شيوه ا بها همان هدف
 خود های  ایران را دررأس اولویت، درمنطقهامپراطوری خود گسترش

 تخصيص ائتالف دموکراتيک وکميته  باصطالح کيل تشقرارداده و با
 به ش و جهت دادنببرموج جنشدن  تا ازطریق سوارندبرآن،بودجه
 اهداف خویش به "گان سياسی نخبه" وازطریق تماس و نفوذ درآن،
ارجمله اقداماتی که کميته مزبوردربرابرخود قرارداده است، . دنبرس
 یسيون داخلزبا آن بخش ازاپوگيری   گسترده برای تماسهای تالش

 آمریکا درجهت استقرار دولت از نظر کهاستخارج کشور و
 هدف اصلی جستجوو یافتن .دمورد نظر آمریکا قراردار "دمکراسی"

 رخنه درجنبش ضداستبدادی و  برایهائی ترواهای  یااسباسب
درچينن  تردید بی. است برآن سياسی-  ایدئوژیکمونیژکسب ه
 فعاالن سياسی مدافع انگاری  و ساده خوش بينیشرایطی

 و دخيل های امپریاليستی های دولت سبت به هدفدمکراسی ن
 قلعه درگشودن درب تواند می دانسته ونادانسته،ها، بستن به آن

 نقش ها  توسط این دولتجنبش ضداستبدادی برای جهت دادن آن
  .مهمی بازی کند

  
  سکوت پرمعنا

  
 جانب از چند  درمرزهای خودشرایطی که کشور مامتأسفانه در

ارداشته و هرروز مورد آمریکا عمال درمحاصره نظامی قردولت توسط 
ای وها و هواپيماهمی گيرد، وحتی معلوم می شود کماندتهدید قرار

 شده و ایران داخل خاک های خود، برای تدقيق هدفتجسسی 
 با  وقاطعهای روشن ادرکنندگان فراخوان فاقد مرزبندیشوند، ص می

فراخوان ضمن اشاره  اوليه که درمتن چنان. چنين مداخالتی هستند
   باهرگونه مداخله به مرزبندیهيچ اشاره ای ،به نکات گوناگون
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   .....تن راچه نقدی بر نوشته                 
  
  
  

 .سيارپرمعنائی برآن حاکم استت ب سکو درحقيقتجی نشده وخار
 نخواهيم درنيات وباورهای صادرکنندگان فراخوان تردیدی رواحتی اگر

خواسته یا  مسکوت گذاشتن مخالفت با هرنوع مداخله، داریم،
 تعبير دادن نشانچراغ سبز ،به منزله نوعی می تواندنخواسته 

هم نمی توان هم ادعای دمکرات بودن کرد و.وتفسير شود
مردم ایران . با مداخله ازهرنوع آن مرزبندی نکردحال  درهمان

  .  درآیندی  دیگريم کنونی بانقياد قيمقرارنيست دررهائی ازق
  

  :خالصه کنيم
هيچ دمکراتی بدليل باوربه دمکراسی این درست است که 

و اصل حاکميت مردم و هم چنين بدليل باوربه 
 اراتتوانداختي  نمیهای بی قيد و شرط سياسی، آزادی اصل

 به ن برآمده ازرأی مردم را پيشاپيشمجلس مؤسسا
 مشروط  محدود و معينیگيری  وجهتتصویب گرایش

قيد و شرط  بااختيارات بیاما پذیرش مجلس مؤسسان .کند
 معنای ،بهش هرنوع نظام دلخواه  به گزین حق مردمو تأیيد

آن نيست که اوال هرتصميمی که ازدل مجلس مؤسسان 
  باین معنانيست که وثانيا.دمکراتيک استما الزابيرون بياید، 

 وهيچ تالشی ها دربرابر هرتصميمی بيطرف هستند دمکرات
 برای تقویت فرادستی موازین دمکراتيک هم اکنوناز را

 که ماگربپذیریبرعکس  .آورند مؤسسان بعمل نمی درمجلس
 جامعه ما دمکراسی  امروزچالشحادترین 

شود فقدان یک قطب   می  آنگاه معلومدربرابراستبداداست،
واقعا دمکراتيک بزرگترین حلقه مفقوده  فضای سياسی 

تالش برای درچنين شرایطی  .دهد کنونی را تشکيل می
قطب بندی آرایش سياسی حول رفراندوم که بنابه طبيعت 

  متضاد گرایشات مشترک بينشعارخود می تواند 
 دهبو لحظه حاضر اصلی  به چالشباشد،درحکم گریز ازپاسخ

ل گيری بستر سازی برای شک  دانسته وندانسته درخدمتو
 یک استبداد  برای عروج  "همه باهم"یک بلوک مبتنی بر

  . ید بجای استبداد برافکنده شده خواهد بودجد
را دارند، ی  براستی دغدغه دمکراسهنيروهائی کرو  ازاین

  به مثابهباید ضمن آماج قراردادن نظام واپسگرای کنونی
 با  الزمهای ی،درهمان حال ازطریق مرزبندی اصلهدف

 اروهای واپسگرا و غيردموکراتيک ومرزبندی قاطع بنيسایر 
  . کنند حق حاکميت مردم دفاع ازهرگونه مداخالت خارجی

که عده " :اند ندگان فراخوان درمقاله خود نوشتهامضاء کن
ای ازمخالفين رفراندوم به کمترازلنين و انقالب و حضور 

پيش فرض این  ...درخيابان ها راضی نيستندها  دهتو
د ازنصف دوستان آن است که محورتغييرات عالم بای

  ."ها بگذرد نهارفکری و گروهی  آنال
اما . انتظاراتی هم وجود داشته باشند نظرات وشاید چنين

ها و  نقد اصلی به فراخوان دهندگان با توجه به ظرفيت
غفلت  وازقضا در.گيرد می  صورتها مواضع شناخته شده آن

عنوان نصف النهار  ب والزمات آن دمکراسی دادنرازقراها  آن
آیا داشتن چنين انتظاری از مدعيان  . جامعه مامحورتغييرات

عبورمحور عالم از درخواست  معنای دفاع ازدمکراسی به
 بشمارمی رود؟ ها  آن فکری و گروهیهاراتنصف الن

که   بيش ارآنگان هآن است که فراخوان دهند مشکل اصلی
مبارزه مدافعان دمکراسی وارد عرصه سيمای در 

  بينگان  جوش دهندهو بشوند، درنقش محلل ضداستبدادی
  عملمدافعان دموکراسی و مخالفان آن وارد ميدان

ها به شفاف سازی  آن مادامی که تاواین نقش . اند شده
تالش برای شکل گيری یک قطب  و موازین دمکراتيک

ادامه خواهد  بناگزیر،دمبادرت نکننها آنحول دمکراتيک 
  . یافت

  83 بهمن  10                                
  

  

                                        

  

  

  

  *با ما ارتباط بگيريد  *     
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 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  
 

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

 .نيستند 
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   و صرف مبالغ انتخابات عراق       
  آمريكا و ايران هنگفت توسط        

  

  
 

  یاحمد مزارع: ترجمه
مرآز دانشگاه بغداد بخش مطالعات وحدت آشورهاي : نوشته 

 www.albasrah.net    سايت  :منبع     --- عربي 
 

  :  يادداشت مترجم
همچنان آه از متن ترجمه برميآيد اوضاع عراق بسيار پيچيده است  

به گرفتاريهاي منطقه اي و جهاني خود خواستار ايران و آمريكا بنا 
البته ناگفته . انتخاباتي هستند آه آمترين ارزش انتخاباتي ندارد

نماند آمريكا از پيش نظرات خود را آه چه گروه هايي و به چه 
تعدادي بايد به مجلس راه يابند به وسيله ليبرمن آه چند روز پيش 

الن عراقي رسانيده آه از از عراق بازديد نموده به اطالع مسئو
، پاچه 55، آردها در مجموع 40، عالوي 30سيستاني ــ : اينقرارند

، 15، ترآمنها 20 تا 16" رئيس جمهوري"، ياور 24چي سني 
 صندلي در 12، و حزب آمونيست 10مسيحيان، يزيدي ها و ايزديها 

نظر گرفته شده است، اين تصميم گيري پيشاپيش دروغ بودن 
اين افشاگري به وسيله ي (ا آشكارا به نمايش ميگذارد انتخابات ر

نويسنده مترقي عراقي سمير عبيد در مطبوعات عراق به چاپ 
از آن سو شخصيتهاي مهم حقوقي و سياسي بين ). رسيده است

المللي همچون آوفي عنان، جيمي آارتر، اخضر ابراهيمي و پوتين 
يان سياسي تازه مخالفت خود را اظهار داشته و از همه مهمتر جر

اي آه در عراق براي تشكيل مجلس موسسان، مخالفت با اشغال 
آمريكا و تشكيل دولت تازه اي زير نظر سازمان ملل به وجود آمده و 

قرار است اين . تاآنون موفق شده يك ميليون امضا جمع آوري آند
طومار به سازمان ملل، اتحاديه اروپا و اتحاديه آشورهاي عرب نيز 

نمايندگان جنبش جديد به رهبري عبداالمير رآابي از . شودارائه 
شخصيتهاي سرشناس ملي عراق در آنگره هاي متعددي در 
عرصه جهاني شرآت آرده و آخرين آن در جلسه مخالفان 
گلوباليزاسيون در حيدرآباد هندوستان بود آه در آنجا قطعنامه اي در 

راق و خروج دفاع از خواسته هاي اين جنبش نوين سياسي در ع
انتخاب راهكارهاي : "نيروهاي آمريكايي صادر شد، شعار اينان

اينان سرسختانه از . ميباشد" مختلف در خدمت هدفي واحد
مقاومت مسلحانه عليه آمريكا حمايت ميكنند و احتمال بسيار 
زيادي ميرود آه به زودي سخنگو و نماينده اوضاع سياسي عراق 

ون شك آمريكا با تمام توان ميكوشد بد. در عرصه بين المللي شوند
صداي آنان را خفه آند و اين بستگي به آار سترگي دارد آه آنان 

  . بايد انجام دهند
  

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

هر روز آه ميگذرد مقاومت عمومي مردم عراق در اشكال مختلف 
 و هم آن بويژه مسلحانه عليه قواي اشغالگر گسترده تر ميشود

را با موانع جدي روبرو نموده، به " انتخابات"اآنون جريان انجام 

مخفي نگهداشته " راي"طوري آه در بسياري شهرها اماآن اخذ 
با اين حساب بايد ديد آه لجاجت و يكدندگي بوش و . شده است

خانم رايس چه فجايعي را براي مردم عراق و منطقه به وجود 
زور زورآي آمريكا آار " دمكراسي"خواهد آورد تا ثابت شود آه 

 . نخواهد آرد
انتخاباتي آه در عراق انجام خواهد شد انعكاسي از مبارزه بين 

مريكا  المللي و منطقه اي خواهد بود آه براي تسلط بر عراق ميان آ
مفهوم راي دادن در اين انتخابات اين . و ايران در حال انجام است

ور، آمريكا يا ايران خواهد خواهد بود آه عراق سهميه آدام آش
مبارزه ميان ملت عراق و اشغالگران آمريكايي نيست، بلكه . شد

. مريكاي اشغالگر و آزمنديهاي ايران در عراق است اين مبارزه ميان آ
آنچه آه در پايان ماه ژانويه اتفاق خواهد افتاد در حقيقت رفراندومي 

ان يك آشور است براي تسلط بر عراق و پايان موجوديت به عنو
 . مستقل

طرفين آمريكا و ايران هر آدام آوششهاي فراواني به آار برده و 
آه در " انساني"مبالغ فراواني را در قالب سازمانهاي بسيار متعدد 

تعداد . سراسر آشور عراق پراآنده اند، به مصرف رسانيده اند
احزاب رسمي آه پروانه دريافت داشته و از طرف هيئت عالي 

 حزب و سازمانهايي آه 237ت به رسميت شناخته شده اند انتخابا
از وزارت برنامه ريزي عراق اجازه فعاليت " حقوق بشر"زير نام 

 .  هزار ميرسد17دريافت داشته اند به 
دولت آمريكا مخارج اين احزاب و سازمانها را به طور ماهيانه پرداخت 

سازندگي "ام  ميليارد دالر تحت ن19مينمايد، آنگره آمريكا مبلغ 
بودجه اختصاص داده است آه بخشي از اين بودجه " آشور عراق

ايران نيز بخشي از مخارج . نصيب اين احزاب و سازمانها ميگردد
در اين زمينه . احزاب و سازمانهاي وابسته به خود را تامين ميكند

نماينده وزارت اطالعات طي جلسه اي آه با نمايندگان احزاب و 
ته به خود در شهر نجف داشته به آنان ابالغ نموده سازمانهاي وابس

 ميليون دالر براي مخارج 82آه دولت جمهوري اسالمي ايران مبلغ 
 . انتخابات بودجه در نظر گرفته است

 در عراق هر آدام به  با اين حساب همه احزاب و سازمانهاي موجود
 قابل مالحظه اينكه. نوعي وابسته به اين و يا آن سو ميباشند

بيشتر اين احزاب و سازمانها از آمك دو جانبه هم ايران و هم آمريكا 
بهره ميبرند و حماقت سازمانهاي جاسوسي آمريكا موجب شده تا 

مريكا  هم اآنون آ. در دامي بيفتند آه راه خالصي برايشان نيست
اگر آمريكا موضع . ميداند آه در ورطه ي هولناآي گرفتار آمده است

 ايران اتخاذ نمايد با مخالفت رژیم لفان وابسته بهمخالفي عليه موت
روبرو خواهد شد آه چند روز پيش عبدالعزيز " بدر"نيروهاي مسلح 

 اعالم داشت آه وي حاضر است براي تامين 25/12/2004حكيم 
 هزار مرد مسلح را در اختيار دولت قرار دهد  امنيت انتخابات، يكصد

 زيرا حكيم ميدانست آه آه در حقيقت هشداري به آمريكا بود،
اين پيشنهاد حكيم در . آرد امريكا با اين پيشنهاد موافقت نخواهد 

عين حال التياتومي به آمريكا بود آه اگر بخواهند در امر انتخابات 
ان ايجاد آنند آنان ميتوانند مقابله آنند و اين در موانعي براي آن

حالي ست آه آمريكا به علت جنگ فلوجه در اوضاعي بحراني به 
آمريكا در عراق توانايي آن را ندارد آه با اين نيرو به . سر ميبرد

 . مقابله بپردازد
ايران و احزاب و سازمانهاي وابسته به اين دليل خواستار اجراي 

 آامال به نفع  قت تعيين شده هستند آه شرايطانتخابات در و
آمريكا نيز ميخواهد انتخابات انجام گيرد، تا پس از آن با . آنهاست

در سراسر عراق با بستن قراردادهايي در مورد پايگاه نظامي خود 
نيروهاي خود را از شهرها بيرون برده و به " منتخب"دولت 

ا وارد شدن خساراتهاي پايگاههاي خارج شهرها منتقل نمايد زيرا ب
فاجعه بار به نيروهايش در فلوجه و ساير شهرهاي عراق ديگر 

با اين دليل طرفين ايران و آمريكا . جايي براي ما در شهرها نيست
 . ميباشند" انتخابات"خواستار برگزاري 

آمريكا خواستار موفقيت احزاب و سازمانهايي است آه در خدمت 
اينان شامل احزاب و . ار دارندسياستها و برنامه هاي وي قر

سازمانهاي آرد، ترآمن، عرب، اسالمي، مسيحي، سرمايه داري و 
سه مجموعه شامل عراق، ليست موتلفين و . آمونيست ميباشند

جنبش همبستگي ملي، : در پيشاپيش اين احزاب. رافضين ميباشد
جنبش دمكراتهاي عراق، حزب نهضت دمكراتيك ملي، هيئت عراق 

  . مع وفاداران به عراق و مجلس اعيان عراقي هستندمستقل، مج
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   ..... وانتخابات عراق    
  
  

ليست مجلس ملي آردستان .  آانديد ميباشند233اينان داراي 
  شامل حزب دمكرات آردستان، حزب اتحاد ملي آردستان و چند

 165حزب آمونيست و اسالمي ديگر در آردستان آه در مجموع 
بخشي از (حزب آمونيست طرفدار آمريكا . آانديد دارند

. آمونيستهاي عراقي انشعاب آرده و با آمريكا در حال مبارزه اند
 آانديد را معرفي نموده، در اين 275با شعار اتحاد ملت ) مترجم

ميان سهميه انگلستان تنها يك حزب سلطنت طلب به نام 
 .  آانديد وارد ميدان شده است275پادشاهي مشروطه است آه با 

گفت آه آنان نيز متشكل از  بايد  ايران  در مورد ليست مورد تاييد
. احزاب و سازمانهاي شيعي، آمونيست، آرد و ترآمن ميباشند

 حزب 16از " ائتالف عراق متحد"يكي از اين مجموعه تحت نام 
تشكيل يافته آه شامل دو حزب مجلس اعلي و حزب الدعوه، 
سازمان بدر، حزب مساوات، حزب آنگره ملي، اتحاد اسالمي 

ش وفاداران به ترآمنها، جنبش اسالمي آردهاي ترآمانان، جنب
حزب ) مترجم. اآثر آردهاي فيلي و ترآمانان شيعه ميباشند(فيلي 

 228اينان در مجموعه . ميباشد. . . اهللا و جنبش سيد الشهدا 
 . آانديد معرفي نموده اند

عليرغم قدرتمندي آمريكا در عراق و داشتن آن همه امكانات بايد 
وابسته به آن پراآنده، طيفهاي متخاصم، مليتهاي گفت آه احزاب  

ضد يكديگر و افكار مخالف را شامل ميشود، برعكس آن، جريانات 
 مسلط اند زيرا تفكرات  وابسته به ايران بسيار متحد و بر اعمال خود

. طايفه اي و انسجام تشكيالتي گذشته در درون آنان وجود دارد
لي دريافت ميكند اما به طور اگرچه اين بخش هم از آمريكا آمك ما

جريان وابسته به ايران در درون . قاطعانه از ايران طرفداري ميكنند
اگرچه سيستاني اعالم . سازمانهاي وابسته به آمريكا نفوذ دارند

نموده آه وي از هيچ جريان خاصي حمايت نميكند، اما وابستگان 
 ميكند ايران اين چنين شايع نموده آه سيستاني از آنان حمايت

 . ولي نميخواهد آشكارا بگويد
از شواهد امر چنين برميآيد آه طرفين رقيب هيچكدام خواستار 
. تقسيم عراق نيستند و هر دو خواستار عراقي متحد و يكپارچه اند

در ميان اين دو جريان رقيب در عراق ملتي بزرگ قرار دارد آه 
ه ي هر دو زده هيچكدام از اين دو را قبول ندارند و دست رد به سين
شعار چنين . و شعار بزرگ خود را بر ديوارهاي بغداد نوشته است

 پيش از دادن راي وصيت خود را بنويس: ميگويد
 عراقي آه در پايان ماه ژانويه به پاي  با اين حساب آن شهروند

صندوق راي ميرود در حقيقت به اين مصوبه راي ميدهد آه عراق 
 باشد و با اين آار خود به وطن و شرف و متعلق به آمريكا و يا ايران

بسياري از احزاب و سازمانهايي آه . تاريخ خود خيانت ورزيده است
تحت تاثير شرايط خاص به وجود آمده و به آمريكا و يا ايران پيوستند، 
اآنون به برنامه هاي آنان پي برده و جدايي خود را اعالم داشته و 

توطئه هايي آه عليه آشور و مردم را دعوت ميكنند تا نسبت به 
تاريخش ميشود هشيار باشند و به ميهن خود پايبند و وفادار 

نام برد آه با صدور " تجمع عشائر دمكراتيك عراق"ميتوان از . بمانند
بيانيه هايي از مردم عراق درخواست نموده تا به مبارزه عليه آمريكا 

نين خواستار آنان همچ. برخيزند و آشورشان را از اشغال برهانند
 الجزائر فيمابين عراق 1975استرداد آويت به عراق و اجراي قرارداد 

و ايرانند، آنان همچنين مخالف دخالت ايران در سرنوشت آشور 
سازمانها و احزاب متعدد ديگري نيز هستند آه اين . خود هستند

شيوه را دنبال آرده اند و از ملت عراق خواسته اند آه مواظب 
اآي باشند آه موجب خواهد شد تا عراق به عنوان يك پرتگاه خطرن

 . آشور نابود شود
در اينجا ما ميگوييم آه ملي گرايي مساوي با شرف و آزادگي و 
آرامت است در صورتي آه مزدوري براي بيگانه مساوي با خيانت و 

وظيفه ي ميهني همه ما ايجاب ميكند آه . جرم و شرمساري است
اشغالگري بيگانه با همه امكاناتش به با تمام توان خود عليه 

تنها از اين راه است آه ميتوانيم به استقالل و . مقاومت برخيزيم
  .  شرف و آزادي دست يافته و آشور خود را از محنت برهانيم

  =   پایان =                               

  پيرامون سوسياليسم مشارکتی   
  

  رياحی.  ح              قسمت اول             
  
  

  بحث وتبادل انديشهی برای  سرآغاز
  

سابق بسياری " سوسياليستی" پس ازفروپاشی اردوگاه کشورهای 
هرگزنخواسته  ازشيفتگان اين اردوگاه يا مايوس شدند يا از آنجا که

بودند ونمی خواستند بااين پديده برخوردی علمی وانتقادی داشته 
دمکراسی پيوستند وبه راليسم يا سوسيال باشند به اردوگاه ليب

اما کمونيست ها وسوسياليست . کرامات سرمايه داری بسنده کردند
 وبه آموزهای مارکس  می انديشيند که همواره مستقليی ها

 درمقابل اين سوال اساسا به نگرشی انتقادی مجهزند وانگلس و
ازاين تجربه شکست خورده چه بايد آموخت  :قرار گرفتند

برمخروبه های آن چه بايد بنا کرد؟ البته برای اين ميارزين راه و
برابری اجتماعی واقتصادی رودررويی بامبلغين  وآزادی 

  نئوليبراليسم وهمه کسانی که پايان جهان راسرداده بودند کار آسانی
 زرادخانه نظامی ، درافتادن با خزانه انديشه، پول. نبوده ونيست

تران سرمايه داری  انديشه آبديده ، وقصاوت وسنگ دلی جهان گس
يک امر، اما،  برای . ايمانی پوالدين واراده ايی آهنين می طلبد

عاشقان آزادی وعدالت اجتماعی روشن شد وآن اينکه نه تنها بايد 
صيقل دهند بلکه درپشبرد  پروژه وبرنامه سوسياليستی خود را

  . ترباشند ديگری   پی گير وتبليغ آن ازهرزمان
  

  ياليسم واقعا موجود چه بود؟سوس
  

 چون اتحاد  کشوری ينکه بخواهيم شرايط آنزمانبدون ا
 کارگران  بگيريم وفداکاريهای جماهيرشوروی را ناديده

 فاشيسم و ديگر دشمنان دربخاک ماليدن پوزهوزحمتکشان را 
  :فراموش کنيم، ميدانيم که درآنجاداخلی وخارجی 

  :لحاظ سياسیبه 
  :زيرا ی اثری درکارنبود از دمکراس-1 
 حزب بردولت سروری ميکرد ودرواقع آنچه امروزه به عنوان -2

 همه نهادها،  تدريجی  دولت معروف است را با قبضه کردن-حزب
  .سارمانهای کارگری و غير دولتی پايه ريزی کرده  بود

 ودرنتيجه مردم تنها  بود  زير کنترل حزب  اداره امورجامعه-3
  . باشندداشتهوانستند درمسايل جامعه شرکت ازطريق حزب ميت

 احزاب وتشکل ها نه تنها نمی توانستند باحزب حاکم مخالف -4
 تا آنجا مجازبودند که مواضع رسمی حزب حاکم  را  باشند بلکه

  .بپذيرند
فقط  ده درصد جمعيت عضو (  راه يافتن به حزب کار آسانی نبود -5

    .ررهبری نداشت وبدنه نظارت فعالی ب) 1 ) (حزب بود
 اعضاء حزب ازامتيازات ومزايای فراوانی برخورداربودندوحزب -6

   .اقتصادی بودسيستمی ازتبعيضات اجتماعی وپاسدار عمال
 حزب باتحميل سهميه معينی به ترکيب اجتماعی نمايندگان -7

  )              2  (.ه بوددرانتخابات امتيازات  ويژه خود را نهادينه  کرد
   :لحاظ اقتصادی به 
مشارکت درتصميم گيری  مديريت هرمی فرصت مداخله و -1

  .راازکارگران ومصرف کنندگان می گرفت
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د وتخصيص ارزش مازاد که بايد  درخصوص تولي تصميم گيری -2

امتيازان حزبی انجام می بدست صاحب يک کارجمعی باشد  تنها
  .گرفت

 توليد کنترلی نداشتند بر وسايل  توليد کنندگان مستقيم نه تنها-3
نقش بلکه حتی نمی توانستند درتعيين سياست های اقتصادي

  .درخوری بازی کنند
  وبخصوص تخصيص سرمايه نه برمينای نيازهای عمومی-4

  الويت های راس هرم  مصرفی جامعه بلکه براساس نيازهای 
مثال دردوزمينه صنايع نظامی . حکومتی درنظر گرفته می شد

بود پيشرفت  که دولت عالقمند به سرمايه گذاری  آنجاوفضايی از 
قبل ازفروپاشی  و اما مثال تاهمين اواخر.های چشم گيری حاصل شد

هرشش ماه يک قالب  ی  کارگران معادن منطقه کوزباخوشور
رکارشان اغلب زنگ زده بود وحدود  صابون دراختيارداشتند وابزا

  . دهه باآن کارکرده بودنديک 
بخش اقتصاد غير رسمی به دليل شکاف بارزبين  وجود يک -5

که   بود آوردی روزمره مردم بازارسياهی رابوجودوتقاضاها نيازها
  اما فساد را نيز ، آن درآمدهای باال داشت برای سازماندهندگان

  )3.( نهادينه کرده بود
                                         2  

درعين حال بايد اشاره کرد که ايراداتی که مکتب اطريش به    
لودويک فن ميزس به شوروی  سرکردگی فردريک فن هايک و

سابق می گيرند ومثال برنامه ريزی مرکزی يا سيستم قيمت گذاری  
اين سيستم  .  بی اساس استرا علت اصلی شکست شوروی ميدانند
يم کاری پيچيده توانست ربع باهمين برنامه ريزی مرکزی وتقس

 به مدت چهل   1945 ل ميليارد جمعيت را تامين کند و پس ازسا
حتی تاکيد )   4  .(سال بطورمداوم رشد اقتصادی داشته باشد

چراکه اگرمثال بسياربرکمبود کاالهای مصرفی نيزنادرست است 
زندگی را درنظربگيريم می بينيم که دستمزد واقعی استاندارد  

 شوروی 1973دراياالت متحده ازدستمزد واقعی    1989 درسال 
  واگرطبق نظربسياری ازمتخصصان استراتژی  ) 5. (  پايين تر بود

امريکا توانست باجنگ ستارگان وافزايش بودجه نظامی شوروی 
  ونيروی توليدراشکست دهد بايد علتش را دربسيج نيرو، سطح

   رقابتی ازهای بيشترجهت ني ومازاد توليدی  بيشتر مولده
  .جستجوکرد

  
 کشورهای سوسياليستی بديل اردوگاه سوسياليسم بازار ياآ

    ؟ استسابق 
  

خودانگيختگی بازاربدون انباشت   بر اساس اين  سوسياليسم 
  مساوات طلبانهو  توزيع  ا  سرمايه، مالکيت جمعی بردارايی ه
 ازار وسرمايه برداری همانند ب یولی تصميم گيری درسرمايه گذار
سيستم سازشی بود که اين .  استوروابط اقتصاد سرمايه داری

د بين ايدهای خود وبازاربوجود سوسيال دمکراتهای اوليه ميخواستن
 انگلس و پس از آنها  مارکس و اين سوسياليسم را.ورندآ

سياری کائوتسکی، بوخارين، باالمی، پرابرژينسکی ، نويرات وب
  . قبول نداشتندآنان  ازمارکسيست های معاصر

، بخشهايی ا  فروپاشی گذاشتوقتی کشورهای اروپای شرقی روبه
نوعی : رارائه دادندروشن فکران تعبير جديدی ازسوسياليسم بازاز

اصالحات درنظام موجود استالينيستی ازطريق بکارگرفتن پول، 
کردن بخش های غير مولد حسابداری سودوزيان وغير ملی اعالم 

باتالشی شوروی بسياری از طرفداران اين بلوک به اين . اقتصاد
 حفظ شود وبايد بازار  شکست خورده نتيجه رسيدند که سوسياليسم

د که آنها که پيش تردرشرق ازسوسياليسم بازارحمايت وديری نپايي
نيز شکست خورده دانستند و به اين نتيجه رسيدند کرده بودند آنرا

  !که تنها سرمايه داری تمام عيارامکان دارد
مارکس وانگلس درپروژهای  همانگونه که بسياری ، ازجمله اما

ودند،  کرده بسوسياليستی خود فراتررفتن ازبازارراپيش  بينی 
تروتسکی وپری اوبراژينسکی نيز بعدا گفتند که  سوسياليسم 

 اما .وبازاربا يکديگر درستيزند ويکی بايد برديگری پيروز شود
  اشکاالت سوسياليسم بازار چيست؟

پی ريزی جامعه سوسياليستی وهم زمان حفظ بازاربه مثابه  -1
  . ناپذير است ابزار عمده ی توزيع امکان

 بازارتضاد عمده ی سرمايه داری ، بين توليد  درسوسياليسم-2
اجتماعی وبرداشت خصوصی ادامه خواهد يافت ودرنتيجه بخش 
عمده ی مسايل جامعه سرمايداری، ازجمله بحران های اقتصادی 

  .ادواری بجا خواهد ماند
داشته باشد،  هم  کارکردی  سوسياليسم بازاردرصورتی که -3

يافت کاال، بسياری از نابرابری باعملکرد استفاده ازپول برای در
  .نظام کنونی راحفظ خواهد کرد  های

 پيشبرد سوسياليسم بازارازطريق سارش باسرمايه داری -4
ناممکن است زيرا سرمايه داری دراين روند اصالح گرايانه خواهد 

    )6( .باخت وبه همين دليل باآن مبارزه خواهد کرد
ديويد  (   بازاربسيارعجيب است که طرفداران سوسياليسم

بيشتر برمسايل اقتصادی ) شوايکارت ، هليل تيکتين و برتل المن 
 دراين نظام ها يد دادند وبه بود يا نبود دمکراسی اين سيستم تاک

  مثال ديويد. چندان عالقه ايی نشان نمی دهند
ن بعنوان کشوری بانظام درعين به دست دادن نمونه چيشوايکارت  

ره  می کند اشا برموفقيت های اقتصادی آن روتکيهسوسياليسم بازا
 اعدام ، نقض حقوق بشر، فقدان دمکراسی، دراين کشور: " 

استثمارکارگران، زن ستيزی، تنزل شرايط زيست محيطی وفساد 
ازکناردمکراسی که   بسيارخونسرد و )7." ( سياسی وجود دارد

اساسی ترين بسترالزم جهت پيشبرد سوسياليسم است وبدون 
 اين چه  پرسيدنی است.ری موضع گيری انسانی می گذرندکوچکت

سوسياليسمی است که بايد قلمرو آزادی سياسيش رافراموش کرد 
؟ آيا اين مدافعين سوسياليسم دی آن دل خوش داشتوبه قلمرواقتصا

  بازارهدفی بيش ازآنچه درشوروی سابق انجام شد رادنبال می کنند؟
) چين ( خ پيوست وديگری درمقابل اين دونظام که يکی به تاري

امپرياليسم کهنه ،  می پيمايد  راسبه مسير سرمايه داری چهار ا
اختاپوس سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، آی ام اف، از کار

نابودی کشاورزان،  های  گت، نفتا، مقررات زدايی، نابودی يارانه
  .دجامعه رفاه دفاع وآنهارا نجات دهنده جامعه بشری معرفی می کنن

 نساجی را  شبانه  يکی ازکارخانه های اخيرا پليس بنگالدش 
نی بدون کوچک ه دستوربانک جهامحاصره وسيزده هزارکارگررا  ب

دربنکالدش شش ونيم  ) 8 ( .ترين پاداش يابازخريدی اخراج کرد
ميليون کودک ازشش سالکی درخانه ها ورستورانها تحت ناانسانی 

روزانه    ده سالگی نه دستمزد که  سنترين شرايط کارمی کنند وتا
 ها فقط يک وعده غذا دريافت می کنند واغلب بايد  کتک ازکارفرما

 بيکاری درآنجا چهل .ورفتار غيرانسانی  آنها رانير تحمل کنند
    ) 9. ( وهفت درصد است

                                             3                                               
اکنون . سود دست به هرجنايتی ميزند کسب  سرمايه داری برای 

  مشخص شده است که منشاء فاجعه غذايی دربريتانيا موسوم به 
  12                                                     بقيه در صفحه 
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  بديل در برابر جمهوری اسالمی    سه 
  

    اردشير مهرداد دوم                    قسمت       
  
  

  ليبرال دمکراسی 
  

طيف گسترده ای از مخالفان در برابر استبداد دینی حاکم 
نوعی ليبرال : یک نخبه ساالری عرفی را قرار می دهند

اینان بدیل خود را از نقد محدود جمهوری . دموکراسی
اسالمی استنتاج می کنند ونهایتًا آنچه عرضه می کنند از 

برای آنان . ی رودیک نسخه سکوالر این رژیم چندان فراتر نم
حاکمه ی سياسی در ایران محدود می شود به سه  قدرت

. دین ساالری ، خود کامگی و تماميت خواهی: مشخصه 
ت سکوالر ، کثرحکومت، بنابراین،یک نظام  جایگزین چنين

به نظر آنان، . گرا و متکی بر حق رآی عمومی خواهد بود
قل در گسست از نظام کنونی تا آنجائی ضروری است، الا

شرایط حاضر ، که به نفی مشخصه های اصلی آن منجر 
در آید و  یعنی؛ حق حکومت کردن از انحصار روحانيون. گردد

شامل شود؛   غير روحانيون را همطبقه حاکم سياسی
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی از قيود والزامات شرعی 

که ( رهایی یابند و به یک چهار چوب عرفی منتقل شوند
؛ سياست های )معنی دین زدایی آنها نيست بهلزومًا 

عليه زنان، جوانان و اقليت های  تبعيض آميز و ستم گرانه
دینی، تا آنجا که به پدر ساالری و مرد ساالری در شکل 

مربوط است، ملغی شوند؛ مشروعيت قدرت و  دینی آن
هر چند برخی، از ( نهادهای آن ناشی از رأی عمومی باشد

زگشت سلطنت، این رأی را یک بار مصرف جمله طرفداران با
فرض کنند، یعنی معتقد باشند پس از شرکت در یک همه 

؛ سياست خارجی )پرسی بطور دائم می تواند ملغی شود
منافع «، بلکه ، در تبعيت از » منافع اسالم«نه بر پایه ی 

هر چند نظام جهانی سلطه ، حق ( بازسازی شود » ملی
ن ملل جهان به فراموشی خود فرمانی و همبستگی ميا

  )14).(سپرده شود
برای این گروه ، نه نقدحکومت اسالمی به نقد ساختارهای 
قدرت و نه به نقد نقش دولت در باز توليد روابط و مناسبات 

ساختار قدرت در بدیل اینان . ساختاری مسلط گره می خورد
که از باال به پائين  سلسله مراتبی از قدرت است هم چنان
و رهبری کنندگان را بر فراز رهبری کنندگان .  کندعمل می

مداخله و مشارکت مردم محدود می شود به . قرار می دهد
رفتن پای صندوق های رأی و برگزیدن کسانی که قرار است 
. برای زمانی کوتاه یا بلند بر سرنوشت آنان حاکم شوند

اینکه، نهادهای حکمرانی انتخابی باشند و راه رسيدن به 
باشد، با همه ی اهميتی که  مردم جلب رأی اکثریتقدرت 

. در کشوری نظير ما دارد ، ماهيت قدرت راتغيير نمی دهد
قدرت هم چنان ازمردم جدا است، باآنان بيگانه است، بر 

  .فرازشان سرشان می ایستد و متعلق به نخبگان است
بدیل ليبرال دموکراتيک، آنگونه که تصویر شد، امروز در ایران 

جدی سياسی ای می توان   کمتر جریان.ف استیک ک
یافت که، به این کف معتقد باشد یا نباشد، جسارت کند در 

 نفرت ییعنی بتواند از نف. تر رود سطح برنامه ای از آن پائين
. انگيز ترین و آشکارترین خصيصه های نظام حاکم طفره رود

شگفت آور نيست که امروز در طرح بدیل حکومتی بسياری 
ها و گرایشات با پيشينه های گوناگون و تعلقات فرقه گروه

. ای و طایفه ای متفاوت روی چنين کفی در کنار یکدیگراند
بخش بزرگی از حاميان سالطين پهلوی و مدافعان بازگشت 

صرف نظر ابز برخی ( به سلنت »  وارث تاج و تخت« 
همانقدر به بدیل دموکراسی ) تاکيدات فرعی و شکلی

تگی نشان می دهند که طيف رنگارنگی از انتخابی دلبس
  ها،» چپ «جمهوری خواهان، ملی گرایان و 

 -روشن است تاکيد بر این واقعيت که بدیل ليبرال
 محور دارد، و یا قدرت –دموکراسی ساختاری نخبه 

سياسی را هم چنان بر فراز جامعه نگاه می دارد، مطلقًا 
المی تفاوتی بدان معنی نيست ، که بنابراین باجمهوری اس

. ندارد و هر دو به یکسان برای مردم غير قابل تحمل اند
ليبرال . قطعًا،  این دو شکل حکومت با هم تفاوت دارند

اشکالی در آید که بر بریتانيا و  دموکراسی نه تنها وقتی به
که به دهها دليل در کشور حاشيه ای  ( - فرانسه وجود دارد

بلکه حتی ) دکی دارندنظير ایران شانس استقرار بسيار ان
وقتی به شکل حکومت های امروز آرژانتين و اندونزی و 
ترکيه ظاهر می شود نسبت به آنچه در ایران امروز وجود 

تردیدی نيست که . تحول است دارد نشانه ی یک
زیک و یا برزیل فضای سياسی و کدموکراسی انتخابی م

 فرهنگی مساعدتری برای مداخله ی مردم در محيط بوجود
می آورد، و بستر مناسب تری است برای به حرکت در 
آمدن توده ی لگد مال شده، و از این نظر قدمی است به 

آنچه با این تاکيد زیر سوال می رود انتخاب آگاهانه ی . جلو
چنين بدیلی است از ميان بدیل های دیگر ؛ محدود ساختن 

  . انتظارات است به چنين نگرشی
بر اینکه ، طيفی به این هم چنين روشن است تاکيد 

گستردگی در برنامه سياسی خود، مشترکًا به 
ساختارهایی رأی ميدهند که از باال سازمان می یابد و بر 
جدایی از مردم استوار است، به معنی آن نيست که 
تمایزات دیگری آنها را از یکدیگر جدا نمی کند و یا این 

 عنوان مثال، مطلقًا نمی توان ، به. تمایزات بی اهميت اند
ابی بودن خميان آنهایی که در یک دستگاه حکومتی انت

و آنهایی ) جمهوری خواه اند( نهادها را عموميت می دهند
طرفدار ( که نهاد و یا نهادهایی را مستثنی می کنند 

یا فرضًا آنهایی که به . عالمت تساوی گذاشت) سلطنت
ار نوعی توزیع جغرافيایی قدرت باور دارند و در صدد استقر

حکومت فدران هستند را با دیگرانی که خواهان بر قراری 
  . یک حکومت کامًال متمرکز اند یکی دانست

از این گذشته، و به ویژه نمی توان نسبت به راه کارهایی 
اهداف  که گرایشات مختلف درون این طيف برای پيش بردن

را بر برنامه ای خود بر می گزینند بی اعتنا بود و تاثيرات آنها 
جهت گيرهای عملی و واقعی هریک نادیده گرفت، اینکه 
یک گرایش معين تحقق برنامه ی خود را در گرو به حرکت در 

قرار ) اجتماعی یا سياسی( آمدن و اقدام کدام فاعل تغيير 
دهد، نه تنها ممکن استآن گرایش را از دیگر گرایشات 

مقابل آنها قرار دهد، بلکه، می متمایز سازد و یاحتی در 
تواند به نتایجی بيانجامد که معنی اش تجدید نظر در برنامه 

الزم است این نکته را اندکی . سياسی آن گرایش باشد
  .بازکنيم

گرایشات درون طيف طرفداران ليبرال دموکراسی در طراحی 
قرار تاستراتژی خود برای بر اندازی جمهوری اسالمی و اس

: لوب، عمومًا روی دو بازنگری حساب می کنندجایگزین مط
اّما، به حساب اینکه برای هر یک چه . مردم و دولت بوش

نقشی قائل باشند دو خط متفاوت را درون این طيف می 
توان از یکدیگر جدا ساخت؛  خطی که تاکيدش بر مردم 

  . است و خطی که به واشنگتن چشم دوخته
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   .....بديل در برابرسه      
  
  

  جنبش ضد استبدادی
  

 بدیل حکومتی از درون یک جنبش برای خط نخست،
. یک جنبش ضد استبداد دینی: ساسی بيرون می آید

اینجنبش وظيفه دارد جمهوری اسالمی را بر دارد و یک 
نطفه های این . حکومت سکوالر و انتخابی بجای آن بنشاند

جنبش دورن نارضایی عميق مردم از حکومت اسالمی به 
بسيج شود و شکل بلقوه موجود است، تنها الزم است 

سازمان یابد و برای اینکار آنچه بيش از همه ضروری است 
تالش های . توانا و با اعتبار است» رهبری«حضور یک 

حاميان این خط، درست از همين رو، امروز متمرکز است بر 
در این راه گرد آوری نيروهای سياسی .  ساختن این رهبری

ت  و یابل روپراکنده و تبدیل ساختن آنها به یک موجدیت ق
یک صدای رسا، عمده ی کاری است که از جانب آنان 

  . صورت می گيرد
هر چند به واشنگتن و سياست های دولت بوش، خوش 

اّما، بر این ) ، بخشا،  بسيار هم بدین اندیحِت( بين نيستند 
باورند که می توان و یاید از رویا رویی ميان حکومت اسالمی 

رویا رویی فرصت مناسبی این . و دولت بوش بهره گرفت
 - فراهم ساخته برای شکل دادن به یک بدیل ليبرال

تکاء چنين باوری، بسياری از طرفداران این به ا. دموکراتيک
با ایاالت » غيرایدتولوژیک «و » خردمندانه«خط برخورد 

به گمان آنان باید از رویکردهای . متحده را توصيه می کنند
جهانی، خصوصًا در رابطه با رادیکال با مسایل منطقه ای و 

به عکس ، الزم . افغانستان، عراق و فلسطين پرهيز کرد
است، به جا و نابجا، بر ضرورت برقراری پيوند نزدیک ميان 

نسبت به . ایران وایاالت متحده و ایران و اسرائيل تاکيد کرد
الگوی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هم جانبداری از پروژه 

و . ه و اقتصاد ليبرالی را فراموش نکردجهان گستری سرمای
جود چنين طرز تفکری سبب می شود نتوانيم سکوت 
هواداران این خط نسبت به مسایلی چون فقر، بيکاری، بد 
مسکنی و محروميت از درمان و آموزش مناسب را تمامًا به 

خطای ) 15. (حساب محافظه کاری طبقاتی آنان بگذاریم 
 سکوت را در عين حال بيان گر بزرگی نيست، هر گاه ، این

تالشی بدانيم که برای جلب خشنودی واشنگتن صورت 
  . می گيرد
. موفقيت این خط یک معضل دو گانه وجود دارد بر سر راه

نخست اینکه بر درکی سطحی از سياست های ایاالت 
در دیدگاه ناضر بر این . متحده نسبت به ایران متکی است

 ایران بيش از آنکه خط، سياست دولت بوش در قبال
ترجمانی کشوری فهميده شود از سياست های جهانی و 
خاور ميانه ای آن دولت، واکنتش فرض می شود نسبت به 
سياست های ماجراجویانه و اقدامات تحرک آميز جمهوری 

به همين دليل طرفداران این خط، کمتر . اسالمی در منطقه
ه تا چه اندازه در می یابند که طرح تجدید ساختار خاور ميان

از اختالفات و کشمکش های واشنگتن  و دولت های 
چگونه با تعریف مجدد از حق حاکميت : منطقه فراتر می رود

ملی، ادغام سراسر خاور ميانه در قلمرو تحت کنترل 
هدف مقدم طرح تبدیل می شود؛   مستقيم ایاالت متحده به

 دّوم و درست به همين دليل ، چگونه امپراطوری جورج بوش
و ( قادرست در مخالفت با استقرار دموکراسی در ایران 

از هر حکومت مستبد دیگری ) سایر کشورهای منطقه

نبود یک چهار چوب نظری مناسب  سبب . پيشی کيرد
شده حاميان این رویکرد در ارزیابی از امکان موفقيت خود در 
 - جلب حمایت ایاالت متحده برای بر پایی یک بدیل ليبرال

راتيک در ایران به شدت دچار خوش بينی شوند و به دموک
تاثير معجزه آسای محافظه کاری ها و مصلحت اندیشی 

  )16.(های خود پر بها بدهند
معضل دوم این راهبرد ناباوری و بی اعتمادی نسبت به 

این ناباوری و . حرکت مستقيم مردم و مداخله از پائين است
 شود مدافعان بی اعتمادی به درجه ایست که، سبب می

این راهبرد نتوانند حتی ظرفيت حرکت و اقدام جمعی الیه 
های مختلف مردم را به رسميت بشناسد؛ خواست های 
گروه های اجتماعی مختلف را در یابد، آنها راحول این 
خواست ها به حرکت در آورد و نيروی تغيير و تحول 

نباشند اجتماعی را در پيوند ميان این حرکت  ها بيابد، قادر 
از سطح فرهنگی و سياسی عبور کنند و به اعماق نا 
رضایی مردم راه یابند، از آن جا که دست به بسيج بزنند و 

درست از اینروست . را هدایت کنند» جنبش ضد استبدادی«
که این خط نمی تواند بر وحشت خود چيره شود و به ذخيره 

دن آنها ی انفجاری توده ی کار و زحمت نزدیک و باسازمان دا
در برابر قدرت سرکوبگر استبداد حاکم از سویی و مداخله 
جویی سلطه گرانه ی کاخ سفيد از دیگر سو وزنه ی 

این محدودیت های به اندازه ای . متعادل کننده بوجود آورد
جدی است که مشکل می توان تصور کرد اجازه دهد راهبرد 
محوری این خط،، یعنی پيدایش یک جنبش ضد استبدادی 
نيرومند، به نتيجه برسد و نهایتًا ليبرال دموکراسی به صورت 

هر گاه مدافعان این راهبرد . یک جای گزین واقعی در آید
نتوانند بر محافظه کاری نظری خود مهار بزنند و نيز جسارت 
و قاطعيت سياسی به مراتب بيشتری از خود نشان دهند، 

ت بدیل ناگزیر خواهند بود در مسابقه برای تعيين حکوم
 ور نواخته شود بازی را به حریفان سوت داآنکهحتی بيش از
  )ادامه دارد  (                 . خود واگذارند

  

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

  10از صفحه ادامه 
  ....سوسياليسم پيرامون                          

  
دولت به شرکت های . " جنون گاوی مقررات زدايی بوده است

فرآوری غذايی اجازه داده است تا درجه ی حرارت کارخانه را 
 که کارشان جلوگيری ازورود سموم به زنجيره را کاهش وحالل ها

 گاوی به دام ها درنتيجه جنون . ی غذايی انسانی است، حذف کنند
دولت هم چنين . سرايت کرد وبيماری ازآنجا به انسان منتقل شد

ومزارع راکاهش داد تااز اين طريق هزينه  شماربازرسان کشتارگاها
  ) 10." ( رزان دست شويدی خودرا تقليل دهد وازحمايت کشاوها

به مقاله ايی مجزادارد ولی آنچه الزم به بررسی اين نمونه ها نياز
سرمايه داری جهانی باکنترل وسايل ارتباط  اينکه  است يادآوری

جمعی وسانسوراخبا ر ودرغپردازی سعی می کند اين شرايط 
که بديلی درمقابل آن وجود رابهترين ومطلوب معرفی کند وتبليغ کند

        .ندارد
  ) ادامه دارد    (                              



 13

فرياد اعتراض خود را عليه حکم ضد 
انسانی زندان ، شکنجه ، سنگسار و 
اعدام و در دفاع از اعتصاب غذای 
زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج 

  !بلند کنيم 
  

  
  
  :دداشت  يا  
(  هفته ای که پشت سر گذاشتيم ، در زندان رجايی شهر کرج   

 بينا داراب : تن از زندانيان سياسی به اسامی ۶) گوهر دشت 
زند ، ارژنگ داوودی ، حجت زمانی ، مهرداد لهراسبی 

ض به عدم تفکيک در اعترا ، فرزاد حميدی ، جعفر اقدامی
جرايم و اجراء طبقه بندی زندانيان سياسی از مجرمين جنايی ، 
نقض حقوق بشر ، سرکوب مطبوعات ، عدم رعایت بهداشت ، 
خريد و فروش مواد مخدر ، تجاوز به جوانان کم سن و سال و غيره 

دست به  ) ٢٠٠۵ ژانويه ٢۴ ( ٨٣ بهمن ۵ از روز دوشنبه ٠٠٠
  ! اعتصاب غذا زده اند

 صبح ناز ر يکی از برنامه سازان راديو برابری با خانم ويدا هوشيا 
همسر ، بينا داراب زند ، در رابطه با زندان رجايی شهر ، داراب زند 

مشکالت زندان ، پرونده سازی ، فرياد رسای شوهرش بينا داراب 
زند در رابطه با وضعيت اسف بار کودکان و نوجوانان که در معرض 

ار می گيرند و همچنين اعتياد ، فساد زندان و سوء تجاوز جنسی قر
استفاده های ديگر و داد خواهی از مجامع بين المللی ، حقوق 

( بشری برای اعزام نيروی ، جهت بازديد از زندان رجايی شهر کرج 
و ديگر زندان ها و بازداشتگاهها و انعکاس آن به افکار ) گوهر دشت 

   !!عمومی جهان ، گفتگويی داشته است
 با سپاس از شهامت اخالقی خانم صبح ناز داراب زند و از دست  

اندر کاران راديو برابری ، ما اين گفتگو را با کمترين تغيير از گفتار به 
 باشد ميعنوان گفتگو از ما! نوشتار در اختيار خوانند گان می گذاريم 

.  
     راه کارگر ه نامههفت                               
  

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

خانم صبح ناز داراب زند ، با سالم و درود  :  ويدا هوشيار       
خطاب به مسئوالن : فراوان به شما، اخيرا نامه ای با عنوان 
کميته دفاع از : ( جمهوری اسالمی توسط فعالين 

از طرف همسرتان آقای بينا داراب ) دانشجويان سياسی 
( ه است ، لطف کنيد درابتداء بفرماييد ايشان زند انتشار يافت

در چه تاريخی دستگير شدند و اتهامات وارد به او چه ) بينا 
  مواردی را دربر می گيرد؟ 

  
من هم خدمت شما و شنوندگان تان سالم :  صبح ناز داراب زند

 ٢٨عرض می کنم ، متشکرم از اينکه با من تماس گرفتيد ، بينا در 
 دفتر سازمان ملل دستگير شدند و جرم شان  در مقابل٨٣مرداد 

نسبت به بازداشت غير قانونی _ تحصن غير قانونی بود که بايد 
بعدا صحبت کنيم ، که هيچ نوع تحصنی ، هيچ نوع راه _ اينها 

را ) رژيم (  بلکه من ايشان ٠پيمايی ای بر مبنای قانون جرم نيست 
  ! هم می کنم به باز داشت غير قانونی همسرم و يارانشان مت

 بعد از انتقال همسرم به بهانه صحبت يکی تا دو ساعته با      
ايشان ، همسرم را به اوين بردند ، بعد از دو ماه انفرادی و باز 
جويی های طوالنی ، ايشان را در يک روز يکشنبه به بهانه فريب 
دادن ، به بهانه مالقات به همسرشان در سالن نگه داشتند و 

   ٠ا راهی زندان رجايی شهر کرج کردند سپس از آنج
 اما اتهاماتی که به بينا داراب زند نسبت دادند ، دامنه امنيت     

ملی از طريق مانع تراشی ، مصاحبه ، طرح های رفراندوم ، کمک 
های مالی به خانواده های زندانيان سياسی و هزاران چيز ها ی 

  !  بيرون می آورند ريز و درشتی که معموال از درون قانون خودشان
 من خودم مدعی حقوق تضيق شده ٠ اما من مدعی هستم  

همسرم ، بدليل باز داشت غير قانونی ، نگهداری غير قانونی و 
در حاليکه رژيم ، طبق قانون ! انتقال غير قانونی ايشان هستم

را در اوين نگه » زندانی سياسی « خودشان می بايست ، افراد 
بايد در رجايی » ل و جانی قات« ، » ارازل و اوباش « دارند و افراد 

  ! شهر کرج نگهداری شوند 
 اگر ٠که ما زندانی سياسی نداريم :  از طرفی رژيم ادعا می کند  

زندانی سياسی نداريد ، پس چرا آمديد ، طبقه بندی کرديد و 
زندانيان را از يکديگر تفکيک کرديد ؟ اين خودش جای سئوال است 

 به همين دليل است ٠که به قانون خودتان هم احترام نمی گذاريد 
   ! ات با تحريم تنها خواهند گذاشتکه مردم شما را در نتخاب

  
معذرت می خواهم ، انتقال شوهرتان در چه :  ويدا هوشيار 

   تاريخی و به چه شکلی بوده است ؟ 
  
شوهرم بينا يک روز صبح يکشنبه به او :    صبح ناز داراب زند 

عليرغم اينکه من ممنوع مالقات هستم ، « : زنگ زدند و گفتند 
در ليست مالقات شونده گان ) بح ناز ص( شما بياييد و اسم من 

گذاشته شده و شما می توانی بيايی و هم برای من پول به 
متعاقب اين » صندوق زندان واريز کنی و هم شايد مرا مالقات کنی 

 بعد از ١ صبح تا ساعت ٣٠/٨خبر ، من هم رفتم و از ساعت 
خانم « : ظهرمنتظر ماندم که نوبت من رسيد ، مرا صدا زدندو گفتند 

ممنوع مالقات ) بينا ( داراب زند ، شما تشريف ببريد ، ايشان 
من هم پيش رئيس آنجا رفتم و » !هستند و ديگرهم آنجا ها نياييد 

آقای ساعی به چه مناسبت ، شوهرم ممنوع مالقات « : پرسيدم 
من گفتم » تخلف داشتند « : گفتند ) ساعی ( ايشان » هستند ؟ 

ند که منجر به ممنوع مالقات شدن ايشان چه نوع تخلفی داشت« : 
» !ما نمی توانيم به شما بگوييم « : رئيس آنجا گفتند » گرديد ؟ 

گفتم باشد و به منزل برگشتم و منتظر نشستم تا با من تماس 
  .                                                              بگيرند

من رجايی « : زنگ زد و گفت  بود به من٧ روز دوم دوشنبه ساعت  
من ديگر نتوانستم با او » شهر کرج هستم و خداحافظی کرد 

 روز ديگر تماسی گرفت ۵ يا ۴تماس بگيم و بعد از چند روز ، حدود 
من را به بهانه اينکه مالقات داری ، بردند و در سالن « : و گفت 

ر سالن نشاندند و من هرچه فکر کردم برای چه من را تنها ، اينجا د
نشانداند ؟ فکرم به جايی نرسيد ، تا اينکه يکی و دو ساعت ديگر 

  » من را سوار ماشين کردند و به زندان رجايی شهر منتقل نمودند
  
آقای ( آخرين باری که توانستيد ، شوهرتان :  ويدا هوشيار  

را مالقات کنيد و با ايشان صحبت کنيد ، کی بود و ) بينا
 است؟ اين را از اين جهت می وضعيتش نيز چگونه بوده

پرسم که االن چندين روز است که با ساير دوستان خود در 
  ! اعتصاب غذا بسر می برند 

  
بله ، من هفته گذشته توانستم ايشان را :   صبح ناز داراب زند   

 وضعيت بهداشتی و امنيت جانی در زندان رجايی شهر ، ٠ببينم 
انواع و اقسام افراد از قاچاقچی ، دزد و با جرايم ! زير صفر است 

عمدی در آنجا نگهداری می شوند و هيچ نوع حقوقی که برای يک 
 رجايی شهر کرج ٠انسان بايد در آنجا قائل بشوند ، موجود نيست 

زندانی است که در نهايت سنگدلی ، حقوق يک انسان که حتی 
(  شوهرم را در روز اول بين صد ٠زندانی باشد را لگد مال می کنند 

 بعد از چند روز ٠نفر که جرايم مختلف داشتند ، جا دادند ) ١٠٠
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در يک زندان انفرادی ،اسما انفرادی است ، اما به همراه  ايشان را
تل نگهداری کردند و اخيرا که در اعتصاب غذا بسر می برند ، دو قا

 اين ٠می گويند » حسينيه « شنيدم در سالنی هستند که به آن 
 نفر درونش جا می گيرند که با آويزان کردن پرده ، افراد را ٨٠سالن 

  !از همديگر جدا می کنند 
  

شما در نامه تان ، خطاب به مسئوالن :  ويدا هوشيار  
 اسالمی ، مطالبی را آورديد ، فکر می کنيد که از جمهوری

   جانب مسئولين ، ترتيب اثری داده شود ؟
  

برای آنکه حکومت اگر می ! فکر نمی کنم :   صبح ناز داراب زند 
خواست با مردمش تمکين کند ، به هيچ عنوان در اين لحظه خطير 

می که آقايان مدعی اند ، االن لحظه خطرناکی برای جمهوری اسال
در واقع ! هست به هيچ عنوان تنها در ميدان انتخابات نمی ماندند

اين حکومت استکه ، بايد به مردمش تمکين کند ، تمکين نکردنش 
  و نهايت ، تنها ماندن حکومت رو در روی ، خودش است 

شما هيچ وقت جواب درست به « :  من خطاب به مسئوالن گفتم 
  !  است که تنها خواهيد ماند افراد مملکت تان نداديد، برای همين

 ما هرگز به خودمان اجازه خشم ، نفرت ، کينه عليه شما    
 ما شما را ٠ ما با شما مثل شما رفتار نخواهيم کرد ٠نخواهيم داد 

در انتخابات در آن لحظه های خطيری که فکر می کنيد ، تنها 
شما هر گز به خواستهای ملت جواب نداديد ، ! خواهيم گذاشت 

ما هر گز با ملت تمکين نکرديد ، ملت شما را رودروی خودتاب ش
خطاب من در طی همين سه تا چهار نامه ام » تنها خواهد گذاشت 

خانم هوشيار ، می دانم حرف بسيار _ متوجه مسئوالن بوده است 
االن دستگاههای :و من نمی دانم _ و بيش از اين ها است 

له به نوشتن و جرايم اطالعاتی شان شروع می کنند ، بالفاص
  !! درست کردن ، پرونده درست کردن ، ولی مهم نيست 

 همسرم از درون زندان رجايی شهر ، فرياد می زند ، اينجا  
 اينجا ٠کودکانی هستند که مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند 

جايی است که مواد مخدر توزيع می گردد، همسرم از درون زندان 
همسرم فرياد می زند تا به گوش آن ! ند برای خودش فرياد نمی ز

کسانی که ادعا می کنند ، مدافعان حقوق بشر در داخل ايران 
 چگونه ممکن است يک قانونی ، ٠هستند تا به گوش آنها برسد 

بيگانه با کشور خودش باشد ؟ چگونه ممکن است آدم برای زندان 
 ، دل بسوزاند ؟ در حاليکه کودکانی) عراق ( های ابولقريب 

فرزندانی ، انسان هايی در آنجا حقوق انسانی شان پايمال می 
شود ، آن کسانی که متن هايی را می نوشتند و در اختيار کسانی 
که االن مدعی حقوق بشر هستند به چنين روزی می انديشيدند ؟ 
کسانی هستند که نکته بين هستند ، کسانی هستند که انتظار 

خانم هوشيار _  امروز جواب بدهند دارند و همان ها هستند که بايد
من اينها را برای تحت تاثير قرار دادن شما و شنوندگان تان نمی _ 

گويم ، اينها کسانی هستند که فکر می کنند ، مردم ايران هنوز 
اما باور کنيد ، اينطور ! مردم ايران نمی فهمند ! کودن هستند 

زنيد ، باورتان  ساله اينجا حرف می ١۵ يا ١۴ شما با پسر ٠نيست 
   ٠نمی شود که اينها دنيايی از اطالعات و آگاهی هستند 

عين واقعيت ! من اينها را برای تحت تاثير قرار دادن تان نمی گوييم 
 چطور ممکن است افراد با مردم خويش ، اينگونه بيگانه ٠است 

_ باشند ؟  چطور ممکن است اين افراد به خودشان دروغ بگويند؟ 
خيلی عذر می خواهم ، اينها تا کی می خواهند ، _ خانم هوشيار

ما را اينقدر کودن ، نفهم بشناسند ؟ اينها با چه چيزی می خواهند 
، ما را فريب بدهند ؟ خودشان زندانی می کنند ، خودشان 
بازداشت ، غير قانونی می کنند که فردا افرادی را برای ما بعنوان 

شان می دانند که اين خود! منجيان عالم روی صحنه بياورند 
اما چرا اينکار را می کنند ؟ برای ! بازداشتی ها غير قانونی است 

اينکه احيانا ممکنه که ما سوپر منی درآينده داشته باشيم، فريب 
  !!مردم همين است 

 آيا صحبتی در رابطه با خانم داراب زند ،:  ويدا هوشيار  
 ، مجامع و نهاد های حقوق بشر در خطاب به کانون ها

مردم تان ، خطاب به نيروهای مترقی داريد ؟ اگر آری 
   !بفرماييد ، ميکروفون راديو در اختيار شماست 

  

من در خطاب به يکايک آنها ، اوال سالم :  صبح ناز داراب زند
اگر قرار باشد، کسی : عرض می کنم ، خطاب به آنها می گويم 

 بشر را نتواند بکوبد ، آن کسانی هستند که در خارج داعيه حقوق
 بدون ٠از کشور، واقعا بدون هيچ چشم داشتی فداکاری می کنند 

هيچ منفعت خواهی ، هيچ منفعتی ، به ياد کسانی که در 
  . زندانهای مثل رجايی شهر دارند ، پر پر می زنند ، عمل می کنند

بازرسانی ، هر کسی را  من از آنها خواهش می کنم ، مامورينی ،  
که فکر می کنند ، برای نجات اين کودکان و مردم اينجا ، موثر باشد 

 چطور ممکنه آدم در قرن بيست و يکم از زندان ٠، گسيل دارند 
رجايی شهر ، آنجاييکه کهنه گی ، بيماری و آنجايی همه چيز وجود 
ر داشته باشد ، خبر نداشته باشد ؟ آدم هايی آنجا هستند که د

انتظار اعدام اند ، بچه هايی آنجا هستند که وجودشان فراموش 
 چه کسی بايد از حق و حقوق اينها دفاع کند ؟ ٠شده است 

خانم اصال با من حرف نزن « : همسرم در پای تلفن بمن می گويد 
به داد اينها يی برسيد که در اينجا مورد تجاوز جنسی قرار می ! 

دام اند ، مواد مخدر ، فساد ، کثافت و گيرند ، اين بچه ها منتظر اع
 حکومتی که ٠حکومت اشتباه کرد »  همه چيز بيداد می کند 

همسر من را به زندان رجايی شهر کرج فرستاد ، اشتباه کرد ، 
گوهر ( رجايی شهر ) بينا داراب زند ( برای آنکه بايد می دانست او 

قوقی که در  حق و ح٠و فجايع آنجا را لو خواهد داد) دشت سابق 
آنجا در مورد انسان ها پايمال می شود ، لو خواهد داد، اشتباه 
کرده ،باز حکومت اشتباه کرد ، نمی بايست اينها را به آنجا می 

   ٠فرستاد 
  
خانم صبح ناز داراب زند ، من بی نهايت از :  ويدا هوشيار      

شما متشکرم ، سپاس و درود من به شما و شجاعت 
   ! اخالقی تان باد

  
خانم هوشيار ، خيلی از شما متشکر و  :صبح ناز داراب زند  

ببخشيد اين فرياد ها از روی خشم نيست ، از روی نفرت ! ممنونم 
نيست ، از روی احساس نيست بلکه از روی انسانيت است که اگر 

  !! در کسی وجود دارد بايد به اين کانون ها مراجعه کند 
  
، در در آرشيو راديو برابری  عين گفتگو(  پايان گفتگو     

   :)  موجود استآدرس زیر 
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