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ريکا دربرابراعضای دومجلس سخنرانی ساالنه بوش درکنگره آم
سياست خارجی  کننده خطوط اصلی حال بيان سنا و نمايندگان،درعين

اسالمی دردوره دوم رياست جمهوريش  دولت وی درمورد حکومت
سخنان وی درباره ايران،اظهارنظرهای متفاوتی را درميان .نيزبود

را درمجموع نرم و شماری  گروهی آن. ناظرين سياسی برانگيخت
نرم درراستای تأکيد بر حمايت ازگزينه . تهديد آميزتلقی کردندديگر 

يعنی دوسياستی که . ديپلماسی،وسخت درراستای گزينه نظامی
پای هم اززبان کسانی چون بوش،کاندوليزارايس و  مدتی است پا به

اخبارانتشاريافته درمورد گسيل کماندوها . شود ديک چنی شنيده می
هرش و  ک ايران توسط سيموروهواپيماهای تجسسی بداخل خا

حمايتی که بوش ازمذاکرات اتمی سه کشور اروپائی با دولت ايران 
  .رود های بارزی ازاين سياست دوگانه بشمارمی آورد،جلوه بعمل
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  می  ل در برابر جمهوری اسالسه بدي   
  

       اردشير مهرداد                قسمت سوم       
  
   !! " دمکراتيک   صدور انقالب   "  
  

صدور " خط دّوم ، بر پایی یک بدیل ليبرال دموکراتيک را به 
 محافظه - منبع الهام این خط تئوری نو. وا می گذارد" انقالب

و الگوی راهبردی آن " راتيکصدور انقالب دموک" کارانه ای 
.  این خط دو فرض اصلی است پایه . تجربه لهستان است 

ی یک رژیم ق فرض نخست، مردم در شرایط سلطه مطاب
جمهوری  ، خشونت گرا و جان سختی نظير سرکوبگر
بر .  به تنهایی قادر نيستند خود را رها سازند ،اسالمی

ارجی اندازی چنين رژیمی مستلزم دخالت یک قدرت خ
  .است 
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شتم زندانيان را با وتهديد و فشار و ضرب 
! اعتراضی سراسری پاسخ دهيم  

4 در صفحه                      
  -------------------------------------------------------  

  :اعالميه کميته مرکزی سازمان                
   بهمن   سالگرد انقالب سبت بمنا
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سخنگويان يکی از " شيوا نظرآهاری"گفتگوبا
  »يی دفاع از زندانيان سياسی کميته دانشجو« 

  6 ص             دا هوشيار  وي               

  
 مصاحبه با محمد رضا شالگونی  
  

ست امريکا  در پيرامون سيا
 !و طرح رفراندم   قبال ايران

                   7 ص                 
 

       

  
  )راه کارگر ( زمان کارگران انقالبی ايران  خبری کميته مرکزی سا–  نشريه سياسی               
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  ادامه از صفحه يک 
  

  .....  سخنان بوش و              
  

طورکه برخی  ؟آيا همان.اين دوگانگی را چگونه بايد توضيح داد
کنند هنوز دولت آمريکا درمورد ايران فاقد  صاحب نظران تحليل می

استراتژی فراگيراست؟ودرنتيجه درحال نوسان يک هدف روشن و
های مختلف؟ برای يافتن پاسخی درخوربه اين گونه  بين گزينه

  :درنگی برچندنکته زير اجتناب ناپذيراستها، سؤال
آيا عدم استفاده بوش ازاصطالح شردرباره حکومت ايران به معنای 

  تغييرسياست دولت آمريکا دراين مورد است؟
کاران آمريکا دولت  ازنظرنومحافظهواقعيت آن است که 

 بزرگ جائی نداشته  اسالمی درنقشه موسوم به خاورميانه جمهوری
اصطالح تاکتيکی،اين رژيم  های موردی وبه وعليرغم همراهی

چنان شرعمده بوده ودرنتيجه آماج اصلی تهاجم دولت آمريکا  هم
المی اس بنابراين تغييرنظام.شود تلقی می"خاورميانه بزرگ"درايجاد

های راهبردی  بسود يک حکومت مطلوب،بخشی ازسياست
های اصلی  مشغولی کاران درمنطقه راتشکيل داده وازدل نومحافظه

درسخنرانی .رود دولت آمريکا درطی چهارسال آينده بشمار می
ترين دشمن جهانی اياالت   چنان بزرگ ساالنه بوش تروريسم هم
چنين . رگترين حامی آناسالمی نيز بز متحده قلمداد شده وجمهوری

بيان نشده است،اما همان "شر"عبارتی گرچه درقالب محورشيطانی
بيانی که درانطباق با . دهد هدف را با بيانی ديگرموردتأکيد قرار می

درپی بحران جنگ عراق "گری اندکی تعديل يافته يک جانبه"راهبرد 
  .ودردوره دوم رياست جمهوری بوش قراردارد

کنند که درچهارسال  مداران کاخ سفيد تأکيد میبنابراين وقتی سرد
دوم رياست بوش برکاح سفيد پرونده ايران دررأس ديپلماسی دولت 

وهنگامی که . کنند آمريکا قرار دارد، دارند به همين مسأله اشاره می
ای  حسن روحانی که ارجانب حکومت ايران مديريت مذاکرات هسته

نوان بزرگترين پرونده دارد، ازبحران هسته ای بع را به عهده
که البد قرادادهائی چون ترکمن (سياسی وحقوقی کل تاريخ ايران
کند، اونيزدارد  صحبت می)شوند چای دربرابر آن درجه دوتلقی می

درميان بودن "گرچه حسن روحانی از.کند برهمين واقعيت اشاره می
درميان "آورد،اما آگاهانه از  سخن به ميان می"پای استقالل کشور

اوبه مثابه . رود طفره می"دن پای موجوديت جمهوری اسالمیبو
داند که  های کليدی دستگاه عالی امنينی رژيم بخوبی می يکی ازمهره

جمهوری اسالمی وارد تونل تاريک وهفت خوانی شده،که دولت 
دعوت به تبعيت .درونش رانده شده بود ها قبل به پيشين عراق ازسال

درخواست تضمين .هاست  ازاين خوانازالگوی کلنل قذافی تنها يکی
ای ازطريق کنارنهادن  های هسته عينی برای غيرنظامی بودن برنامه

ای  های هسته سازی که چيزی جزبرچيدن  کل دستگاه کل چرخه غنی
سوی  رژيم و خلع سالح کامل اتمی رژيم معنای ديگری ندارد، آن

گوی ليبی برد ال ديگر تالش دول اروپائی و دولت آمريکا برای پيش
های نظامی  تالشی که درمراحل بعدی به خلع سالح درعرصه.است

نيزتغييرجهت .. ای چون تجهيزات موشکی و شيميائی و  غيرهسته
  .های ديگر داد و درادامه خود بسوی خوان خواهد

  شکاف بين هدف و وجود يک استراتژی عملی
داشتن هدف روشن واعالم شده يک چيزاست و توانائی برای 

اتی کردن ومتحقق ساختن آن برپايه يک برنامه روشن و زمان عملي
واقعيت آنست که بحران عملکرد آمريکا در .بندی شده چيزديگری

المللی آن،مبين  ای و بين آمدهای منطقه عراق با توجه به تمامی پی
های بالفعل دولت آمريکا برای  ها و توانائی شکافی است بين هدف

افی است که توسل به نيروی نظامی درپرتوچنين شک. ها تحقق آن

ترين ابزار تحقق استراتژی آمريکا درمنطقه  بعنوان اصلی
دچاربحران شده و درموردايران جای خود را به ترکيبی 

  :ازعناصرسه گانه زيرمی دهد
هم تأکيد برديپلماسی واهرم فشاراروپا بعنوان نقدترين و مؤثرترين 

عنوان شمشيری   بهوهم تهديد نظامی. وسيله درشرايط کنونی
برای افزايش شانس موفقيت آن " اتاق مذاکرات"آويخته برسردر

وبعنوان بخشی ازعمليات بازدارندگی درشرايطی که جمهوری 
و هم . اسالمی دست به تمردبزند و پيشروی ديپلماتيک ناممکن شود

ای و حمايت ازاپوزيسيون مورد نظر  های توده اميد بستن به خيزش
های موسوم به مخملی چون موردهای اوکراين و  ببا پردازش انقال

عنصری که هرکدام با توجه   سه.گرجستان به مثابه الگوی مطلوب
تواند هرکدام نسبت به ديگری  به فرازوفرودهای اوضاع واقعی می

  .پررنگ تر يا کم رنگ ترشود
  

  
  

با اين همه صرف مطرح کردن عناصرسه گانه فوق درکناريکديگر 
چرا که .يابی به يک استراتژی منسجم نيست  دستهنوزبه معنای

 درگام نخست مشروط به  دست يابی به استراتژی قاطع و منسجم
آنست که اين استراتژی روشن کند که بنياد خود را برروی کداميک 

دهد و اين  از عناصر سه گانه فوق وپذيرش الزامات آن قرارمی
ريک از سه ها و ابهامات نفهفته دره کارنيز بدليل دشواری

درمحور نخست يعنی درعرصه : فاکتورفوق مبهم است
که بهترين گزينه برای فراهم آمدن اجماع جهانی -فشارديپلماتيک

های دولت آمريکا و کشورهای  هدف-عليه رژيم جمهوری است
ای اشتراکات،امادرهمه حلقات  اروپائی بايکديگرعليرغم پاره

های آن   و هدفوازجمله چگونگی شکل دادن خاورميانه بزرگ
جا که به جمهوری اسالمی  درنتيجه تا آن. خوانائی ندارد

گردد،آمريکا فقط به تحت فشارقراردادن جمهوری اسالمی  برمی
های ديگربرای نيل به  انديشد،به قصد گشودن راه وگرفتن امتيازمی

ازاين رو حمايت دولت آمريکا ازمذاکرات .هدف بزرگتر تغييرآن
درمورد اقدامات نظامی هم اين . شروط استديپلماتيک محدود و م

اقدامات درشرايط پس ازبحران جنگ عراق بناگزيزبايد هم 
باشد،وهم نتيجه )ها و چه بلحاظ دامنه جنگ چه بلحاظ هدف(محدود

های نافرجام ديپلماتيک و برپايه وجودنوعی  طبيعی تالش
ازاين رواقدام زودرس به آن . جهانی عليه جمهوری اسالمی اجماع

هم  های محدود خود موفق حتی درصورتی که دردست يابی به هدف
واما . های زيادی مواجه خواهد شد ها وتنش ارزيابی شود،با مخالفت

آميزترين گزينه  رويکرد سوم گرچه ازجهاتی درنزد آمريکا گشايش
شود،ولی اوال مسأله اصلی آنست که  درشرايط فعلی محسوب می

ن انتقال والجرم بحران آلترناتيو جنبش مردم ايران درمرحله بحرا
  نيست که طی چه زمانی ازاين گردنه  قرارداشته و روشن

آميختگی  و ثانيا معلوم نيست با توجه به درهم.عبورخواهدکرد
  مطالبات سياسی و اجتماعی واقتصادی وغنای تجربه مردم ايران، 
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  .....  سخنان بوش و               
  
  

 خود را در حد انتظارات دولت آمريکا آنان بخواهند سقف مطالبات
وانگهی  مردم ايران با هزاران ايما واشاره نشان . منجمد سازند

های پيشين آمريکا درهمدستی  اند که قادرنيستند عملکرد دولت داده
اگرچنين .چندين دهساله با ديکتاتوری نظام سلطنتی را فراموش کنند

 داشت که کلينتون چيزی ازخاطرمردم ايران رفته بود،آيا امکان
رئيس جمهوردوره قبلی آمريکا،دردمدمه سخنرانی ساالنه بوش 
بارديگر زبان به انتقاد از سرنگونی دولت مصدق و سياست آمريکا 
درمقابله با دمکراسی درايران بگشايد؟ ازاين رومعلوم نيست که 

های آمريکا عليرغم پيچيده شدن در زروق زيبا و  هدف
،با آن چيزی که مردم ايران "مکراسید"انگيزی بنام  وسوسه

  .فهمند و درجستجوی آنند،يکسان باشد ازدمکراسی می
بنابراين می توان نتيجه گرفت که سياست دولت آمريکا درمورد 

اسالمی درعين تالش برای بهره گرفتن ازهرسه  رژيم جمهوری
عنصرفوق، بدليل خألناشی از بحران جنگ عراق ووضعيت انتقالی 

  .هائی همراه هست برايران،با نوسانات وحفرهبحران حاکم 
  شود ختم می" رم"همه راه ها به 

های فوق،سخنان بوش ازيک نظرديگر برای  صرفنظر ازجنبه
دسته از ايرانيانی که وقتی بحث تغييرنظام حاکم به ميان  آن
چرخد،دربردارنده  های خارجی می ،نگاهشان به سوی قدرتآيد   می

 اودرسخنان خود بطور ناخواسته و جا که آن.است درس مهمی
کننده بودن نقش  ازسرناچاری به خالی بودن دست خود و به تعيين

اکنون .کند بست کنونی اذعان می مردم ايران برای برون رفت ازبن
برای بسياری ازبازيگران صحنه سياست چه درعرصه داخلی وچه 

شوررا از اند که قادرند ک جهانی روشن شده  که تنها اين مردم ايران
کند  وضعيت بحران چند جانبه و خطرناکی که کشور را تهديد می

نيم ديگرحقيقت که .اما اين فقط نيمی از حقيقت است.بيرون بکشند
کنندگی به  هرگزنبايد ازتکرارش خسته شد،آنست که اين تعيين

معنای آن نيست که الزاما مردم دراعمال حق حاکميت خود نيزبهمان 
 وقتی خمينی و 57درانقالب بهمن .د بوداندازه موفق خواهن

گان دولت  نمايندگان وی مشغول چانه زنی با سران ارتش و نماينده
بااين .ها را آشفتند آمريکا بودند، مردم با قيام خود خواب آن

های اقتدار نظام  ها عليرغم درهم شکستن ارگان وجود،آن
سلطنتی،اما قدرت را دودستی تقديم خمينی و ياران وی 

چراکه تسخيرقدرت بدست مردم وبرای مردم نيازمند آرايش .دندکر
  .آرائی ها بود ديگری ازمطالبات وصف

من " آورد وامروزاگرشاهديم که بوش درسخنان خود فرياد برمی
گونه که شما برای کسب آزادی  گويم همان امشب به مردم ايران می

 درواقع "کنيد،آمريکا نيزدرکنار شماايستاده است خود ايستادگی می
آرائی جنبش ضداستبدادی مردم  گونه صف آن چشم اميد خود را به

است که درآن مردم پس از درهم شکستن شيرازه  ايران دوخته
استبدادحاکم،قدرت را دودستی تحويل حاميان ومتحدين ايرانی 

گيری يک جنبش  والبته درصورت شکل.های خارجی بدهند قدرت
با هرگونه مداخله واقعا دمکراتيک و مستقل و مخالف 

خارجی،باهدف برپائی حکومتی که زمانی لينکلن درپی پيروزی 
وسيله مردم و برای  حکومت مردم،به"را نبرد گتيزبورگ آن

کنندگان سخنرانی بوش  توصيف کرده بود،بعيداست که تنظيم"مردم
های آتی چنين عبارت پرطمطراق و توخالی را  مايل باشند که درسال
  .های ساالنه وی بگنجانند درالبالی سخنرانی
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  *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 



  : اعالميه کميته مرکزی سازمان            
  

تهديد و فشار و ضرب شتم زندانيان را با 
  !اعتراضی سراسری پاسخ دهيم

  
  

در حاليکه اعتصاب غذای گروهی از زندانيان سياسی  زندان رجايی 
، وزارت اطالعات و شهر کرج وارد نهمين روز خود شده است 

سازمان زندانهای رژيم اسالمی ، فشار و سرکوب را به شکل 
گسترده ای  عليه زندانيان اعتصابی و خانواده های آنان افزايش 

  . داده اند
 از روز دو شنبه پنجم بهمن ماه که گروهی از زندانيان سياسی 
زندان رجايی شهر کرج در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و 

 زندانيان سياسی در بين قاتلين، اشرار و معتادين ، دست نگهداری
به اعتصاب غذا زدند؛ فشارهای وارده بر زندانيان برای شکستن 

تهديد وارعاب زندانيان، کتک زدن . اعتصاب افزايش يافته است
توسط چاقو کشان و عوامل وزارت اطالعات ، تهديد خانواده ها 

با راديو ها و رسانه ها ، برای عدم انتقال اخبار و مصاحبه ها 
 از جمله اقداماتی -تهديد به  دستگيری برخی از اعضای خانواده

  .است که دستگاه سرکوب در حال اجرای آن است 
گزارشات حاکيست که حال دو تن از زندانيان اعتصابی بينا داراب 
زند و ارژنگ داوودی رو به وخامت  است و آنها را در حاليکه 

ده و دچار سرگيجه های شديد شده بودند به شديدًا بی حال بو
و اين در حاليست که . بهداری زندان رجايی شهرمنتقل کرده اند 

فرزاد حميدی،  ديگر زندانی اعتصابی، سه روز است که بدون 
وسايل شخصی به مکانی نامعلوم منتقل گرديده و حجت زمانی، 

تا پايان تهديد شده که اگر اعتصاب خود را نشکند، حکم اعدام او 
اخبار ديگر حاکيست که مسئولين .  ماه بهمن به اجرا در خواهد آمد

زندان در تالشند که زندانيان اعتصابی يعنی فرزاد حميدی، ارژنگ 
داوودی ، مهرداد لهراسبی ، ولی فيص مهدوی، حجت زمانی و 
جعفر اقدامی را به سلولهای انفرادی منتقل کرده و از طريق 

دی و نگهداری در شرايط ويژه آنها را وادار به فشارهای شديد انفرا
  .شکستن اعتصاب کنند

 اخبار ديگر حاکيست که حجت بختياری، يکی ديگر از زندانيان 
سياسی توسط اسماعيل افتخاری  معروف به ِاسمال تيغ زن ، عامل 

 زندان اوين ، مورد ضرب و شتم قرار 1وزارت اطالعات در بند 
ندانيان توسط عوامل وزارت اطالعات ضرب و شتم ز. گرفته است 

و زندانها و خصوصًا زندان اوين، اعتراض زندانيان سياسی را 
  .برانگيخته است 

بواسطه همين نگرانی هاست  که اعتراض و تحصن جلوی دفتر 
 بهمن 12سازمان ملل در تهران و اعتصاب غذای ده روزه ای از 

ان سياسی زندان ماه تا بيست و دوم بهمن در همبستگی با زنداني
رجايی شهر اعالم شده و دهها نهاد و سازمان و کانون مدافع حقوق 
بشر و فعالين سياسی در داخل و خارج از کشور، با انتشار 
فراخوانی خواهان حمايت از خواست زندانيان سياسی، اعزام 
نمايندگان  کميته حقوق بشر سازمان ملل به ايران و مالقات با 

خانواده های آنان و آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و 
زندانيان سياسی و عقيدتی و پايان دادن به سياست سرکوب 

  . حکومت اسالمی شده اند
 راه کارگر خود را در کنار اين –سازمان کارگران انقالبی ايران 

اعتراض برحق زندانيان سياسی و خانواده های آنان می بيند و 

عتراض و اعتصاب زندانيان سياسی ، ضمن اعالم همبستگی با ا
خواهان آن است که همه نيروها و سازمانهای سياسی مدافع حقوق 
انسانی، اعتراض خود را عليه سياست سرکوبگرانه رژيم اسالمی 
بلند کرده و با بر پايی تظاهرات و اکسيونهای اعتراضی ، نوشتن 

 رسانه طومارهای اعتراضی و انتشار اخبار اين ددمنشی ها در همه
ها به جلب همبستگی داخلی و بين المللی با زندانيان سياسی در 

  .ايران ياری رسانند 
  
  

  راه کارگر-کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
  

  2005 فوريه 2                       
  

      
  
 شماره سه کميته پيگيری وضعيت  اطالعيه 

  زندانيان سياسی زندان رجایی شهر
  
الم ده روز اعتصاب غذا در حمايت از اع

  اعتصاب غذای زندانيان سياسی 
  

مردم قهرمان، دانشجویان ، جوانان ، روشنفکران و خانواده 
  های زندانيان سياسی و جان باختگان مبارز

مدتی ست گروهی از فرزندان برومند این مرز و بوم در 
اعتراض به عدم تفکيک زندانيان سياسی از زندانيان 

اک دست به اعتصاب غذا زده اند، این زندانيان از همان خطرن
ابتدا مورد تهدیدمسئوالن زندان و برخی از زندانيان عادی 

  .قرار داشته اند
به منظور حمایت از این خواست برحق زندانيان سياسی ما 

ده روز از دوازدهم تا بيست و دوم بهمن ماه دست  به مدت
دت به هر طریق ممکن به اعتصاب غذا می زنيم و در این م

صدای اعتراض زندانيان سياسی و خانواده های آنان را به 
  .گوش همگان خواهيم رساند

از همه نيروها و مردم مبارز نيز دعوت می کنيم با پيوستن 
به این اعتصاب غذا از زندانيان سياسی در معرض خطر در 

  .زندان رجایی شهر کرج پشتيبانی کنند
  

ندانيان سياسی کميته پيگيری وضعيت ز
  زندان رجایی شهر

  
  1383دوازدهم بهمن ماه 
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  )  ٢٠٠۵ فوریه4  (٢اطالعيه شماره ( 
  
   

  ! آزاديخواهان 
  

 در دهمين روز از اعتصاب غذای زندانيان سياسی در رجايی  
شهر کرج ، جان زندانيان اعتصابی در خطر است ، برای 

 ، فعال دفاع از جان بينا داراب زند ، دکتر فرزاد حميدی
اعتصابی آریو سراجی که از تبریز به تهران آمد و خود را با 

زنجير به ميله های درب دفتر سازمان ملل متحد  بسته بود 
، توسط ماموران اطالعاتی دستگير شد و دست به اعتصاب 

غذا زده است  ، و همينطور دستگيری عباس خرسندی از 
مهدوی فعالين مشهد و همچنين اعتصاب غذای ولی فيض 

به همراه شش زندانی رجایی شهر کرج و همراهی مهرداد 
 اوین در حمایت از اعتصاب غذای 350حيدر پور از بند 

  !يان ،  و سيعا پشتيبانی نمایيم زندان
 درنگ الزم نيست ، بايد يک صدا آزادی بی قيدو شرط 

تمامی زندانيان سياسی را سر داد و فرياد دادخواهی و 
ای زندانيان را همصدا بگوش جهانيان مظلوميت خانواده ه

الزم می نمايد ازهر اقدام مشترکی در سراسر . رساند 
 را در جریان رویداد جهان بهره گيریم و افکار عمومی  جهان

  !ها قرارداد
  

فراخوان عام شخصيت ها ، نهاد ها و انجمن  
اجتماعی اروپا ، کانادا و آمريکا _ های فرهنگی 

بشر و وضعيت در محکوميت نقض حقوق 
  ! اسفناک زندانيان سياسی در ايران 

  
 به نهادها و مجامع بين المللی و گزارشگر ويژه  

کمسيون حقوق بشر سازمان  ملل خانم ياکين 
  !ار تورک 

  
   : خانم ها و آقايان  

  
در ايران روزی نيست که مطبوعات و رسانه های خبری  

 محاکمات اخبار دستگيری ها ، زندانی شدن ها ، شکنجه ،
در دادگاههای در بسته و بدون هئيت منصفه ، فوج 
دستگيری فعالين اجتماعی ، دانشجويان و فعالين کارگری ، 
  .وبالگ نويسان و صدور احکام اعدام را گزارش ننمايند

حکم ضد انسانی برای حشمت اهللا طبرزدی به :  از جمله  
  سال و تبعيد به برازجان ، تجديد محاکمات فعالين١۴

کارگری سقز که با اعتراض جان مانکس ، دبير اول 
کنفدراسيون اتحادیه های سراسری اروپا و فعالين کارگری 

   ٠مستقل و سازمانها و احزاب  روبرو شده است 
 همچنين نامه ها و گفتگوی افشاء گر خانم صبح ناز داراب  

زند ، شيوا نظر آهاری ، تقی حميدی ، پدر دکتر فرزاد 
کميته دانشجویی « اديو برابری و گزارشا ت حميدی  با ر

کميته پيگيری وضعيت « ، » دفاع از زندانيان سياسی 
 ۶مبنی بر اینکه ، » زندانيان سياسی زندان رجايی شهر 

تن از زندانيان سياسی زندان رجایی شهرکرج از روز 
بينا داراب زند ، ارژنگ :  ، آقايان ١٣٨٣ بهمن ۵دوشنبه 

ی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد داوودی ، حجت زمان
در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و حميدی ، جعفر امامی 

اجراء طرح طبقه بندی زندانيان سياسی از زندانيان عادی ، 
   ٠دست به اعتصاب غذا زده اند

ترفند تازه رژيم در برخورد فعاالن سياسی :  گفتنی استکه 
 نگهداری آنها دانشجويان ، روزنامه نگاران ، وبالگ نويسان ،

در بند های غير سياسی در کنار زندانيانی با جرايمی چون 
  .  سرقت مسلحانه و شرارت است_ قتل 

 ٠ زندان رجايی شهر از مخوف ترين زندان های ايران است  
در !  را نيز به خود ديده است ۶٧اين زندان اعدام های سال 

تجاوز به اکثر بند های اين زندان خريد و فروش مواد مخدر و 
 ٠جوانان کم سن و سال که توان دفاع از خود را ندارند 

توسط افشاء گری بينا داراب زند و ياران او به بيرون زندان 
   ٠رسيده است 

 ما امضاء کننده گان اين فراخوان ، بار ديگر توجه تمامی 
نهادهای حقو ق بشری ، گزارشگر ويژه کمسيون حقوق 

ار تورک ، تمامی بشر سازمان ملل خانم يا کين 
آزاديخواهان جهان و مردم شرافتمند ايران را به نقض 
گسترده حقوق اين زندانيان اعتصابی جلب نموده و آنها را 
به حمايت از خواسته های به حق تمامی زندانيان سياسی 
فرا می خوانيم و يکصدا ، ضمن همبستگی با اعتصاب غذا 

  :می داريم کننده گان زندان رجايی شهر کرج ، اعالم 
  

ضمن محکوم کردن هر گونه دستگيری فعالين  _ 1  
سياسی ، زندان ، شکنجه ، خواهان پايان بخشيدن 
محاکمات دربسته و صدور احکام سنگسار واعدام در 

  ! سراسرايران می باشيم
  

ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان _ ٢ 
  ! سياسی می باشيم 

  
جانب نهاد های بين المللی ، اعزام يک هئيت از _ ٣ 

جهت باز ديد زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و 
مالقات با خانواده های زندانيان سياسی و ارائه 

 خواست ما می ،گزارش به افکار عمومی جهان 
  ! باشد

   
 رسانه ، نهاد و تشکل دمکراتيک ، به 90امضای 
: از آزاديخواه اعم  شخصيتصدها یمضا ا      همراه

_ نويسندگان _ شگاهيان دان_ فعالين سياسی 
  ٠٠٠  شاعران و-هنرمندان 

  
  ٠٠٠امضاء ها ادامه دارد         

 ما شما را فرا می خوانيم تا در صورت همراهی با اين 
فراخوان عام ، حمايت خود را از طريق آدرس زير اعالم 

  :نماييد
 com.kanoon_anjoman@yahoo   
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) از راديو برابری ( متن گفتگوی ويدا هوشيار 
  يکی ازسخنگويان  دبير و  شيوا نظرآهاریبا

  »کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی « 
  

              
   : يادداشت 

(  کرج  هفته هايی  که پشت سر گذاشتيم ، در زندان رجايی شهر  
بينا داراب زند ، :  تن از زندانيان سياسی به اسامی ۶) گوهر دشت 

ارژنگ داوودی ، حجت زمانی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، 
جعفر اقدامی در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و اجراء طبقه بندی 
زندانيان سياسی از مجرمين جنايی ، نقض حقوق بشر ، سرکوب 

ايت بهداشت ، خريد و فروش مواد مخدر ، مطبوعات ، عدم رع
 ۵ از روز دوشنبه ٠٠٠تجاوز به جوانان کم سن و سا ل و غيره 

و ! دست به اعتصاب غذا زده اند ) ٢٠٠۵ ژانويه ٢۴ ( ٨٣بهمن 
  . در اين فاصله کسانی به آنها همراه شدند 

خانم شيوا نظر يکی از برنامه سازان راديو برابری با  ويدا هوشيار  
کميته دانشجويی دفاع از « اری ، دبير و يکی از سخنگويان آه

  ، در رابطه با زندان رجايی شهر ، وضعيت »زندانيان سياسی 
سعيد : عمومی زندانيان اعتصابی و مشکالت زندانيانی همچون 

فشارو تهديد به تقی حميدی  پدر دکتر _ آريو سراجی _ ماسوری 
رع زاده اردشير، باز فرزاد حميدی ، مشکالت پرونده حسن زا

کانون های مدافع حقوق « جويی ها ، پرونده سازی ها وسکوت 
کانون دفاع از « و ) خانم شيرين عبادی (  به مسوليت  » بشر

در داخل کشور، در قبال ) آقای باقی ( با مديريت » حقوق زندانيان
زندانيان غير خودی  و داد خواهی از مجامع بين المللی ، حقوق 

فعالين در خارج از کشور و انعکاس آن به افکار عمومی بشری و 
  !!جهان ، گفتگويی داشته است 

ا نظر آهاری  و از دست اندر کاران و با سپاس از خانم شي         
راديو برابری ، ما اين گفتگو را با کمترين تغيير از گفتار به نوشتار 

  ! در اختيار خوانند گان می گذاريم 
  

    راه کارگر ه نامه    هفت                                      
  
   
              ********************************   
  
،لطفا  با سالم و درودی گرم دوباره به شما: ویدا هوشيار  

آخرین خبرها در رابطه با اعتصاب غذاکنندگان و دیگر خبرها 
  .ن ما برسانيدرا به آگاهی شنوندگا

  
امروز اعتصاِب غذا کنندگان رجائی شهر وارد : شيوا نظرآهاری

هشت امين روز خود شده ، طبق  آخرین اخباری که از اعتصاب 
کنندگان داشتيم، آقای ارژنگ داوودی به بهداری زندان منتقل کرده 

آقای بينا داراب زند . اند، ایشان حاضر نشده تحت معالجه قرار بگيره
جسمانی خوش آیندی نداره، به طوری که حرکت های خود وضعيت 

دکتر فرزاد حميدی از وضعيت . را کم کرده، تا کمتر به او فشار بيایيد
جسمانی وخيمی برخوردار است، ایشان در حال حاضر بيمار 

و تماس های انان با خيلی کم شده، ارتباط دکتر فرزاد . هستند
رافيان احتمال می دهند حميدی به کلی با منزل قطع شده، که اط

همچنين آخرین . که فرزاد حميدی را به انفرادی انتقال داده باشند
مورد احضار بازداشت شدگان در مقابل دفتر سازمان ملل به دادگاه، 

طبق . احضار فرزندان طبرزدی، علی و محمد به دادگاه انقالب بود
 12وز احضاریه ای که به دست آنها رسيده، علی و محمد باید در ر

اتهام آنها اقدام .  دادگاه انقالب حاضر بشوند26اسفند در شعبه 
  .عليه امنيت ملی اعالم شده

  ماهه که 3وضعيت آقای سعيد ماسوری، ایشان هم اکنون بيش از 
 1در سلوِل انفرادی به سر می برد، بعد از جریاناتی که در سلول 

سی، نظامی و زندان اوین به وجود آمد، اتحادی بين زندانيان سيا
دیگر گروه های زندان داشت به وجود می آمد، مسئولين زندان 

 29اقدام به جدایی این زندانيان کردند، سعيد ماسوری به بند 
 ماه در سلول 3ابتدا قرار بود . منتقل شد، به سلول انفرادی
 ماه مسئولين زندان اعالم کردند 3انفرادی باشند، بعد از گذشت 

و سعيد ماسوری هم .  به سالن معلوم نيستکه زمان بازگشت او
آخرین خبری که امروز . چنان در سلول انفرادی به سر می برد

ایشان با . داشتيم، در مورد حکم آقای زارع زادی اردشير بود
 سال 7 انقالب حکم خودشان را دریافت کردند، 26مراجعه به شعبه 

 5. ی سال محروميت از حقوق اجتماع5زندان، حبس تعزیری و 
پرونده داشته ایشان که برای هر کدام از آنها یک حکمی صادر 

 سال هم 4 سال برای یک پرونده، 2 سال برای یک پرونده، 1شده، 
آخرین .  سال هم محروميت از حقوق اجتماعی5برای یکی دیگر و 

و داغ ترین خبر امشب، خبر تحصن یک نفره در مقابل سازمان ملل 
ش توسط آریو سراجی، از مبارزین تبریز می باشد که از ساعاتی پي

ایشان بارها بازداشت شده بود توسط اطالعات سپاِه . انجام شده
هم . در زندان به سر برده بود، مورِد شکنجه قرار گرفته بود . تبریز

امروز خودش را در یک حرکت . اکنون نيز با قرار وثيقه آزاد شده 
 در زندان رجائی شهر، نمادین و سمبوليک در حمایت از اعتصابيون

اعتراض به وضعيت زندانيان سياسی و بازداشت گسترده فعالين 
سياسی ، در اعتراض به شکنجه شدن خودش در زندان، در مقابل 
دفتر سازمان ملل در تهران دست به تحصن و اعتصاب غذا زده و به 
وسيله زنجير خودش را به ميله های مقابل دفتر سازمان ملل 

من خواسته ام این . عتی از این تحصن می گذردچند سا. بسته
تمام . است که تمام حمایت خودمان را از این مبارز انجام بدهيم

تحصن های مقابل دفتر سازمان ملل، مطلع هستيد که به 
اميدوارم که آریو سراجی به مانند . بازداشت متحصنين منجر شده

  . زداشت نشوددیگران نباشد و او حداقل بتواند مقاومتی بکند و با
  

شيوای عزیر، سئوالی را مطرح می کنم که : ویدا هوشيار
اگر مایل باشی جواب بدهيد، اینکه شما مدتی است که به 
عنوان سخن گوی کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان 
سياسی هستيد و با اطالعيه ها و گفتگوهای مطبوعاتی 
ی خود سعی در افشاء کردن و پخش اخبار دارید، فکر نم

کنيدکه این در آینده برای شما و این نهاد پرونده جدیدی 
تشکيل بشود و به اتهاماتی که به شما زده اند افزوده 

  بشود؟
مطمئنن چنين خواهد بود خانم هوشيار، در پرونده : شيوا نظرآهاری

آقای حسن زارع زاده اردشير، یکی از مهم ترین اتهامات ایشان، 
ی دفاع از زندانيان سياسی تشکيل و تاسيس کميته دانشجوئ

خوب . حکمی هم که گرفته مربوط به این اتهام ایشان است. است
افشاگری هایی که کميته انجام  می دهد ، در مورِد وضعيت حقوق 
بشر و زندانيان سياسی، مطمئنن هم برای اعضاء کميته مشکل 

در دادگاه انقالب و وزارت اطالعات . ساز و پرونده سازی خواهد شد
هم چنين طبق شنيده های ما در حال حاضر، اطالعا ت بر روی و 

کميته بسيار حساس شده،  چون یکی از فعال ترین تشکل های 
تشکلی که خوب بسياری از خط قرمزهایی را که . در ایران است

رژیم برای خودش گذاشته، شکسته و از آنها گذشته، به همين 
ا و خانواده های چند تن از پدره. خاطر رژیم بسيار حساس شده

یکی از این خبرها را امروز . زندانيان سياسی را تهدید کرده بودند
داشتيم ، تهدید پدر دکتر فرزاد حميدی به بازداشت و قطع حقوق 

به خاطر تماس هایی که صرفا با اعضای . بازنشستگی اینها بود
کميته داشتند، خبرهایی که می دادند به اعضای کميته، و به طور 

هم ایشون را وقتی که از طرف دادگاه انقالب خواسته مشخص 
 و از طرف بازجوی اطالعات مورد بازجویی قرار داده بودند، به   بودند

طور مشخص از اعضاء کميته اسم بردند و صریحًا خواستند و 
تهدیدشان کردند که ارتباط شان را اگر با اینها قطع نکنند، آنها هم 

ق بازنشستگی این خانواده را قطع اولين کاری که می کنند، حقو
می کنند که تنها منبع درآمدشان است و این پيرمرد را کنار فرزندش 

حساسيت در حال حاضر بر روی کميته . به زندان خواهند افکند
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به هر حال ما در ایران هستيم ، خيلی چيزها را . بسيار زیاد است
ه به عقيده من در طی ماه های آیند. حس و لمس می کنيم

سرکوب ها بسيار بيشتر خواهد شد و شاهد دستگيری گسترده 
  .فعالين در ایران خواهيم بود

   
و فکر می کنيد که چگونه ميشه از این امر : .... ویدا هوشيار

  .....جلوگيری کرد؟ ، در واقع شما ، به آن اطمينان هم دارید
  

من فکر می کنم کاری که می شه کرد ، فقط : شيوا نظرآهاری
ما داریم کار می کنيم، این . ت است، یعنی ما واقعَا توقع داریمحمای

 سال زندان بریده اند، 7طور که امروز برای آقای زارع زاده اردشير 
اگر اتفاقی بيافتد ما انتظار حمایت گسترده از طرف سازمان ها و 

من واقعَا . مجامع مدعی حقوق بشر دفاع از فعالين سياسی داریم
فقط نام وب الگ نویسان، روزنامه نگاران، یا در عجب ام، چرا 

کسانی که به نحوی وابسطه به جریانات حکومتی، بخصوص طيف 
. اصالح طلبان هستند، در این مجامع و سازمان ها شينده ميشه

فقط حمایت ها از این گروهه ، در سال های اخير هر حرکتی که در 
. ین جریان بودهداخل ایران بوده، هر صدایی هر اعتراضی بوده از ا

حبس های درازمدت، انفرادی ها، . تمام هزینه ها از این جریان بوده
کسانی که واقعَا اینها در برنامه های حمایتی این . شکنجه ها

سازمان ها و کانون های مدافع حقوق بشر قرار ندارند، آیا اینها جزو 
 که اگر!  آیا از اینها نباید حمایتی بشه؟! فعالين سياسی نيستند؟

واقعَا اینها حمایت اشان در راستای منافع دولت هاست یک بار 
برای هميشه اعالم کنند که ما هم تکليفمان را با آنها بدانيم و هم 

در حال حاضر حمایتی که  این کانون . مردم دنيا تکليف خود را بدانند
ها انجام می دهند، تمام و کمال از کسانی است که به نحوی 

شما ببينيد چه گذشت . يف اصالح طلب هستندوابسته به یک ط
 فرزند 2 روز تمام از دیدن 17در طی مدت بازداشت، بر مادری که 

چقدر ما شاهد گریستنش بودیم، شاهد زجر . کوچکش محروم بود
کشيدنش بودیم ، اما یک بار در برنامه های اینها، حمایت از این 

هزینه ها را هم دارند افراد، این جریان ها، این مبارزین که بيشترین 
می دهند، قرار نگرفته، اما به محض اینکه یک روزنامه نگار دستگير 
می شه در بوق و کرنا می کنند، که ما نمی گيم که نکنند، باید 

به عقيده من . انجام بدهند، اما چرا تبعيض قائل می شوند
بيشترین جریانی که داره هزینه می دهد، این افراد و بچه ها 

 یک بار برای هميشه بيایيد و مواضع خودتان را روشن .هستند
کنيد، اگر که نمی توانند دفاعی انجام دهند، بيایند و بگویند و خيال 

من . ما را هم راحت کنند که ما دیگر از اینها توقعی نداشته باشيم
، که شيرین عبادی » کانون مدافع حقوق بشر« فکر می کنم که

که آقای » ون دفاع از حقوق زندانيان کان« یکی از اعضاء آن است ،
باقی مدیر و مسئول آن است، در حال حاضر هيچ حمایتی را برای 

حمایت هایی که آنان انجام می . این زندانيان غيرخودی انجام نداده
دهند صرفَا از کسانی است که ، من دوباره اشاره می کنم، 

ها وجود زندانيان خودی هستند، غيرخودی ها در ليست حمایتی آن
هنوز هم در صحبت های آنها، گوانتانامو و اسرای عراقی . ندارند

فکر می کنم که باید . باالتر از وضعيت دگراندیشان خودشان است
  .!به گوانتانامو بزرگ تر در ایران بيشتر توجه بشه

این بچه ها در خطراند، این بچه ها هر آن ممکن است که دستگير 
باید از آنها .  مورد شکنجه قرار بگيرندبشن  و به زندان بيافتند و

  .حمات بشه
ما با علم و آگاهی دقيقَا . شيوای عزیز... بله: ویدا هوشيار

به همين مسئله که شما اشاره کردید، یعنی طرفداری یک 
جانبه، اعالم خبر یک جانبه، سعی مان بر این است که 
صدای دادخواهی شما را به گوش جهانيان، به گوش 

من . نهادهای بين المللی حقوق بشر برسانيممجامع و 
اميدوارم که صدای دادخواهی شما رساتر از هميشه باشد 
. و ما بتوانيم هر چه طوالنی تر صدای شما را بشنویم

  .سپاس و درود من بر شما باد
  سپاس گذارم از شما:  شيوا نظرآهاری

  
 در صدای این مصاحبه را  عالقه مندان ، می توانند        

  :   کنندگوش آدرس زیر در سایت رادیو برابری
                                    net .radiobarabari.www  

 مصاحبه با محمد رضا شالگونی         
   پيرامون سياست امريکا  در قبال ايران 

  و طرح رفراندم                
 

  
شده  گفتگويی را که مالحظه ميکنيد ، متن خالصه : توضيح 

 22در روز شنبه )  سوئد ( مصاحبه ای است که راديو همبستگی 
ژانويه  ، انجام داده که ما با پاره ای تغييرات گفتاری به نوشتاری ، 

عالقه مندان . آنرا  در اختيار خوانندگان عزيز نشريه قرار ميدهيم 
به شنيدن کامل اين مصاحبه ، ميتوانند به سايت راديو همبستگی در 

 :  ير رجوع نمايند آدرس ز
                                         

http://biphome.spray.se/radiohambastegi   
 
                               

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

  آقای شالگونی با عرض سالم مسائل   :راديو همبستگی 
ر باره آنها صحبت کنيم از مختلفی است که ما می خواهيم کوتاه د

ماجرای امریکا شروع می کنيم اینکه اظهارات اخير بوش که امکان 
حمله نظامی به ایران را منتفی ندانست از طرفی جمهوری 
اسالمی گفته که این یک بلوف است، شما چه فکر می کنيد؟ 
ماجرا چيست؟ تا چه اندازه این فشار است، تا چه اندازه می تواند 

ت بپيوندد؟ تازه حتی اگر مسئله سالح هسته ای حل به واقعي
شود چون طرح خاورميانه ای بزرگ امریکا مطرح است و در آن طرح 
گفته شده که دولت ایران باید خود را با الزامات آن هماهنگ کند و 
وفق بدهد، فکر می کنيد که جمهوری اسالمی می تواند خود را 

ی امریکا که از جمله یکی از وفق بدهد با الزامات طرح خاورميانه ا
 از سوی .ست نکاتش مسئله پلوراليسم سياسی در این کشورها

دیگر ، صرف نظر از رابطه امریکا با دولت ایران، مسئله خود مردم 
ایران است که این چه راهی را بتواند طی کند نظر شما و ارزیابی 

  شما در رابطه با این مسئله چيست؟
  
 کنم امريکا در وضعيتی نيست که بتواند  من فکر می :شالگونی   

ت  واقعي .در ايران از طريق نظامی جمهوری اسالمی را براندازد
 امريکا  . است که تجربه عراق خيلی خوب مسئله را نشان دادينا

برخالف آنکه بعضی ها فکر می کنند که يک نيروی قدرقدرتی است 
ه عالوه در ب. نيست اينطورکه هر کاری خواست می تواند بکند، 

خود امريکا بحران هايی است که خود اين به اصطالح آزادسازی 
دنيا، دمکراسی پخش کردن در دنيا ، يکی از عوارض بيرونی اين 
بحران است اين يک نوعی جنگ صليبی است که در امريکا در 
نتيجه بحران های اقتصادی و اجتماعی که در اعماق جامعه وجود 

 . ، پديد آمده است دارد
    جامعه امريکا در بين کشورهای توسعه يافته سرمايه داری، 
ناعادالنه ترين جامعه ممکن است بنابراين مذهب تقويت می شود ، 
نابرابری شديدی وجود دارد، بحرانهای جديدی بوجود می آيد و 
مذهب همانطور که در ايران احيا شده در امريکا هم مذهب احيا می 

ه وجود دارد در واقع در طی نوعی بنيادگرايی مسيحی ک. شود 
من اينجا شما را رجوع می دهم به سخنرانی . جنگ صليبی است 

ژانويه يا فوريه دو هزار و دو ، در  در کنگره امريکا معروف بوش
"  که بعد از جريان يازده سپتامبر مطرح شد که در آنجا از کلمه ،

ای نبود که اين مصاحبه .استفاده کرد ) جنگ ضليبی (    "کروساد 
  معموال اين . بوش فی البداهه يک کلمه ای را انتخاب کند و بگويد 
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  ....مصاحبه با محمد رضا شالگونی  
  
  

مهم ترين نطق رئيس جمهور امريکا در سال است بنابراين عده 
زيادی روی آن کار می کنند و نويسنده های اين متن کامال روشن 

کلمات را انتخاب کردند و است که کی ها هستند و عمدا چرا اين 
حاال هم اگر سخنرانی دو روز پيش يعنی بيستم ژانويه بوش را 
توجه کنيد، بيشتر به موعظه يک مسيحی مومن شبيه بود تا يک 

 . سياست گذاری روشن
    بنابراين من می خواهم بگويم که امريکا در وضعيتی نيست که 

ر عراق د. را بکند بتواند در ايران از طريق قدرت نظامی اين کار 
 نيروی نظامی امريکا در وضعيتی نيست که بتواند . درماندند

خودش را در عراق به لحاظ سياسی موفق کند و به عنوان يک 
می بينيد که . نيروی موفق و پيروز عراق را تحت کنترل قرار دهد 

سالوادوری هستند تا جوخه های مرگ الدر فکر راه حل های 
. را از خانه هايشان بيرون کشيده و بکشند تشکيل دهند و مردم 

بنابراين . کاری که در امريکای مرکزی در دهه هشتاد انجام دادند 
چنين چيزی مطرح نيست مسئله اين است که مردم از جمهوری 

از آنجا که جمهوری اسالمی هر چيزی را . اسالمی به جان آمده اند 
ان جايگاهی ندارد و که بخواهد ارزش قلمداد کند، در بين مردم اير

مردم ايران خوبها را در بين دشمنان جمهوری اسالمی شناسايی می 
کنند به اين ترتيب برخالف غالب کشورهای اسالمی، ايرانيان خيلی 
بدبين نيستند به امريکا ، يعنی نوعی خوش بينی ساده لوحانه وجود 

مردم دارد و امريکائيها به اين اميد بستند که از اين نفرت عمومی 
عليه جمهوری اسالمی بهره برداری کنند و از اين طريق وارد 

عمليات نظامی اتفاق نوعی شوند ، از اين زاويه ممکن است که 
   .بيفتد

    اخيرا يکی از روزنامه نگاران برجسته چپ امريکايی، الکساندر 
 اينکه .کارن ، در يک مقاله اشاره کرده که سيستم غيرعقالنی است

ه باشيم و اينکه بخواهيم سيستم يک محاسبه عقالنی انتظار داشت
  .کند ، اشتباه است ، خيال پردازی است 

ممکن است که امريکا يکسری از اين اقدامات کند ولی واقعيت 
اينست که جمهوری اسالمی را چنين چيزهايی تقويت خواهد کرد و 

   .مردم ايران را در وضعيت بسيار فالکتباری قرار خواهد داد
  
آقای شالگونی بحث رفراندم این اواخر بسيار  :يو همبستگی راد

داغ بوده و موافقان و مخالفان آن از جهات و زوایای مختلف زیاد 
صحبت کردند و بسياری از کسانی که آن را امضا کردند، شاید 
همان چيزی منظورشان نبوده باشد که متوليان رفراندم منظورشان 

اندم به عنوان مخالف چيست؟  از شما نظرتان در باره رفر، بوده 
طرفی شما در سالهای پيش مسئله رفراندم را مطرح کردید و دفاع 
کردید از مسئله رفراندم  چرا آن موقع موافق بودید و االن چرا 

  مخالفيد؟
 
  رفراندم چيزی نيست که کسی بخواهد با آن بطور  :شالگونی  

ت که در کلی مخالفت کند يک تکنيک ويک راه حل سياسی اس
بعضی وقتها يک شعار .جاهای مختلف بايد ديد چه می خواهد بکند 

 تاکتيک  .و يک تاکتيک است صرفا و بايستی ببينيد چه ارزشی دارد
،استخراج راه حل را از متن سياست و از اوضاع و احوال مشخص 

از مختصات تاريخی مکانی و زمانی در بياوريم ، بی ميکند اگر آنرا 
بنابراين اصل ماجرا اين است که آيا می توانيم با  .معنی ميشود 

رفراندم بطور کلی مخالف باشيم؟ مراجعه به آرای  عمومی و 
تصميم گرفتن مردم در باره چيزی آن هم در باره برانداختن حکومت 
استبدادی ، خونريز و تاريک انديش چيز بدی است؟ نه مسلما 

 در بحبوحه دوم خرداد ما خود يکی از سازمانهايی بوديم که. نيست 
که اصالح طلبان الف می زدند که با می رويم که کارها را درست 
 کنيم و خيلی به اين فکر افتاده بودند که مسئله انقالب ديگر سوخته

 آن موقع ما مطرح  ، رودميو همه چيز از طريق اصالحات پيش 
ی  آن موقع خيل .کرديم که اگر راست می گوييد يک رفراندم بگداريد
و توجه داشته ، اين شعار بسيج گر و روشن کننده بود برای مردم 

باشيد که می خواستيم بگوييم که اين رژيم اساسا اصالح ناپذير 
است ما بيشتر می خواستيم به نقطه ضعف اصالح طلبان اشاره کنيم 
و آن را هدف بگيريم و نشان دهيم که می خواهند با جمهوری 

واهند چيزی فراتر از آن را به مردم اسالمی بازی کنند و نمی خ
 در اينجا يک ماجرايی است که می خواهند برای اما . بدهند

خودشان جا باز کنند از اين که بگذريم ماجرای اين رفراندم که حاال 
مطرح است مسئله اصال اين نيست که ايراد اصولی به رفراندم است 

حثهای فنی که و ايراد ، مراجعه به افکار عمومی است يا اينکه ب
اصوال رفراندم در يک حکومت استبدادی می شود يا نه و معموال 

که اخيرا در  در پرانتز بگويم  .اصال چنين چيزی اتفاق نمی افتد
 در لس آنجلس برای طرفدارانش کرد می  صحبتی که رضا پهلوی

در ونزوئال شد و اين آقا نمی داند که ، گفت که جرا نمی شود 
نادر کشورهايی است که رفراندم و حق فراخوانی ونزوئال يکی از 

حکومت در قانون اساسی اين کشور به وسيله رئيس جمهور 
   .انقالبی گنجانده شده و اين نتيجه مبارزات مردم ونزوئال است

 به هرحال مسئله ای که االن هست اين است که ائتالفی اتفاق افتاده 
 جمهوريخواهان بحث صرفا بر سر ائتالف سلطنت طلبان و. است 

 قبح   اين طرح ميخواهدمسئله اصلی عبارت از اين است که. نيست 
 از بين رامتوسل شدن به امريکا و بازی کردن در بساط امريکا 

 ما بايد به اين مسئله توجه کنيم و متمرکز شويم و نشان  . ببرد
بدهيم اينهايی که چنين طرحی را راه انداختند، می خواهند در بساط 

البته قصدم اين نيست که هر کس که چنين .کا بازی کنند امري
امضايی را کرده يا آنهايی که بی اطالع هستند از طرح آمريکا ، هم 

   .همين قصد را دارند
  

آقای شالگونی بر چه اساسی می گویی که  : راديو همبستگی
  این طرح امریکایی است؟

  
يد به آن اوال مراجعه کن. بسيار بسيار روشن است  :شالگونی 

و موسسه ميگويند چيزهايی که امريکايی ها دارند در اين مورد 
اين چيزهايی . هايی که در امريکا در اين مورد همکاری می کنند 

خيلی راحت می . نيست که به صورت داستان پليسی نوشته شود 
آنجا می . شود کليک کنيد مثال روی سايت های امريکن انستيتو  

کی ها هستند و چی را می خواهند سازمان دهند شود فهميد که اينها 
شما مراجعه کنيد به خود آن چيزی که رفراندم چی ها مطرح می . 

 آنها در پالتفرم خود بعضی چيزها را گفتند و بعضی چيزها را  . کنند
در کشوری که در چهارسوی مرزهايش امريکا به صورت . نگفتند 

 کشور را تهديد به نظامی حضور مستقيم بی واسطه دارد و اين
اينها يک کلمه در باره مخالفت با مداخله قدرتهای ، اشغال می کند 

در عوض در باره مثال ، خارجی در امور ايران مطرح نکردند 
 گويا تماميت ارضی بوسيله  .تماميت ارضی ايران صحبت کردند

 تهديد می شود که چنين  است که مردم يا مثال همسايگان ايران
اگر تماميت ارضی تهديد می شود از طرف امريکا . چيزی نيست 

 يک کلمه در باره مسئله زنان چيزی  .تهديد خواهد شد و می شود
نگفتند ولی آمدند حرفهايی را گفتند و تماس هايی با کسانی گرفتند 

 منظورم البته فعالين سياسی نيست، منظورم  .و با کسانی نگرفتند
  اينها همه .  مدارهايی گذاشتند از ما بهتران است و با آنها قرار
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   ....مصاحبه با محمد رضا شالگونی  
  
  

مستند است شايد وقتتان گرفته شود ولی شما را مراجعه می دهم به 
  شما می توانيد مراجعه کنيد ، منابع و اسناد 

 صرف نظر از اينکه عده ای سالم با نيت خير  - اين طرح اساس   
اين اصلی  يک عده سازمان دهندگان ه ای است ک-آن را امضا کردند

سازگارا از حضور امريکا در منطقه دفاع می محسن ماجرا مثل 
مشکل ما اين نيست البته .د ند و از ائتالف با امريکا دفاع می کننکن

که سازگارها، پهلوی ها، شاهين فاطمی ها و داريوش همايون ها 
ن است که مثل سال جلو افتاده اند و اين کار را می کنند، مشکل ما اي

پنجاه و هفت عده ای که واقعا امريکايی، وطن فروش و خائن به 
ايران نيستند و سالم هستند، ساده لوحانه افتاده اند دنبال اين ماجرا 

 در سياست امريکا را از بين و دارند قبح ائتالف با امريکا و بازی
ل خنينی همانطور که يک عده ای با نيت خير افتادند دنبا، ند رمی ب

   .که يادتان هست چه مصيبتی سرمان آمد
  

آقای شالگونی  از آنجا که امریکا در صدد است  :راديو هبستگی 
که وارد ایران شود و منافع خود را تامين کند طبيعی است که راه 
چاره های بهتر را انتخاب کند و واقعيت امر هم این است که ما 

ینکه امریکا نيز از این حرکتها نيروهای مبارز نمی توانيم به واسطه ا
راه کارهایی را که ما انتخاب می . استفاده می کند،پس بکشيم 

کنيم، امریکا هم انتخاب می کند آنگاه چگونه است؟ مثال االن دارند 
 "آیا حمایت امریکا از.  سرمایه گذاری می کنند ها" و  ان جی ا"روی

؟ به گمان من اینطور  را زیر سوال می بردها ،این نهادها "وان جی ا
نيست نظر شما چيست؟ من می خواهم همين نگاه و بحث را در 

   .باره رفراندم اگر امکان دارد ، باز کنيد
  

نکته بسيار درستی است ما در مقابله با جمهوری  :شالگونی 
 ولی همسو شدن يک .اسالمی خواه ناخواه با امريکا همسو هستيم

ديگر است و دست به طرف بحث است و ائتالف سياسی يک بحث 
ان جی "  همينطور که در مورد .يگر شيطان دراز کردن يک بحث د

، ها" وان جی ا" روی  واقعيت اين است که  . روشن استها"و ا
 که اوال ايده جهانی خيلی کار کردند صندوق بين المللی پول و بانک 

 را الزم دارند که بعدا زياد "و ان جی ا." عليت را از بين ببرند 
د ولی اين بدان معنی نيست که ما با تشکل ها و نمزاحم آنها نشو

." سازمانهای غيردولتی که از پايين برمی خيزد ، مخالف هستيم 
 هايی هستند که عليه امريکا هستند در مصر ، فلسطين "و ان جی ا

اسالمی  ها بنيادگران و، الجزاير و پاکستان بسياری از ان جی ا
هستند که بسيار خوب سازمان داده شده هستند و می توانند خيلی 

البته چپها هم . خوب ارتباطات را فعال کنند چون خدمات می دهند 
 از طريق سرويس هايی که غوتیدارند مثال در فلسطين مصطفی بر

می دهد و خدمات و مخصوصا خدمات پايه ای اجتماعی به مردم، 
پايين است و هيچ کمونيستی نمی تواند  از و يک نوع ان جی ا
 که سازمان غير دولتی درست شود ولی مسئله .مخالف اين باشد

 را يک عنوان قرار دهيم و "و  ان جی ا"مشخص اين است که
بايد ببينيم که .  غلط است اين . بگوييم که آيا موافقيد يا مخالف 

البته . همسو شدن آيا به معنای اين است که ائتالف سياسی کنيم 
 من اصال .دائتالف سياسی کنممکن است که آدم با خود شيطان هم  
 من نمی گويم که اصال نبايد .در باره نفس اين کار صحبت نمی کنم

با هيچ نيروی غير مترقی تحت هيچ شرايطی ائتالف موقت و 
منتها بايد ديد برنده . تحت شرايطی اين ممکن است . مشروط کرد 

شما برنده هستيد يا آنها؟ با چه داليلی و با  .چه کسی خواهد بود 
چه مدارکی و با چه تحليلی از اوضاع و احوال، آنهايی که امروز 

می خواهند در بساط امريکا بازی کنند و می خواهند از کمک 
امريکا استفاده کنند ، فراموش می کنند که امريکا امکاناتی دارد در 

امکاناتی که ، انات ما شکل غير قابل مقايسه ای در برابر امک
اپوزيسيون به اصطالح متکی به مردم دارد و امکاناتی که امريکا 

 !! مستقيم و غيرمستقيم دارد
 آنها می توانند .شما يک راديو مثل راديو فردا به من نشان بدهيد

آنها می توانند هر کاری را سازمان دهند . افکار عمومی بسازند 
ست  رسانه های اصلی عموما در د هنوزهمين االن هم در ونزوئال

 نه سالح کشتار )نامفهوم .... (  توجه کنيد که .امريکاستطرفداران 
 ، توده ای داشت نه می خواست بمب گذاری کند، کشور نفتی هم نبود

  .کا آن را سرنگون کرد يصرفا چون دمکراسی بود ، امر
  اصال مسئله عبارت از اين است که آقای محمد ملکی که انسان

 هم آن ...شريفی است می تواند با نيت خير بگويد  که جرج بوش و 
 تعيين می کنند که اين حرکت به ...را امضا کند ولی جرج بوش و 

  .کجا می رود و چرا
  ----------------------------------------------------------  
  

اعتصاب هشتصد آارگر معدن زغال سنگ 
  !همين روز خود شد وارد دوازد" البرز غربی"
 

   ٢٠٠۵ اول فوريه – ١٣٨٣ بهمن ١٣سه شنبه 
، به دليل "زغال سنگ البرز غربی"هشتصد آارگر معدن :  ايلنا

اعتراض نسبت به از بين رفتن حقوق خود، مدت دوازده روز است 
  . دست از آار آشيده اند

يكی از نمايندگان آارگری , به گزارش خبرنگار گروه آارگری ايلنا
دوازده روز است آارگران : ، گفت"دن زغال سنگ البرز غربیمع"

اعتصاب آرده اند، اما هيچ يك از مسووالن اين معدن برای بررسی 
داليل اين اعتراض با آارگران رو به رو نمی شوند و تنها طی 
گفتگوهای رسمی، داليل اعتراض آارگران معدن آه همانا خصوصی 

ع آارگران و بسياری موارد ديگر سازی غيرقانونی، از بين بردن مناف
  .است را انكار می آنند

البرز غربی را به قيمت , به دنبال بحث خصوصی سازی: وی افزود
سوری و غير واقعی به فردی واگذار آردند آه توان مالی و مديريتی 
نداشته و يكباره به عنوان مالك جديد معدن پای به عرصه مديريت 

  .اين واحد گذاشت
معدن را به صورت 1369به دنبال زلزله :  گفت آارگران اين نماینده

مقطعی به پيمانكار واگذار آردند و برای آاهش بار مالی سه هزار و 
ششصد آارگر اين معدن را به هشتصد نفر تقليل دادند، اين 
آارگران آه در قالب موارد بيش از شانزده سال سابقه آار داشتند، 

ز آه حدود شش تا هفت سال به اجبار اخراج شده و تعدادی ني
سابقه آار داشته و بيش از سی سال سن نداشتند، به داليل 
نامعلومی بازنشست آردند، آه اين مقوله خود جای بحث و 
بررسی دارد و مدارك و داليل اين امر نيز موجود بوده و قابل اثبات 

  .است
به " تهيه و توليد"از سال هزار و سيصد و هشتاد شرآت : وی گفت

انه آيفيت نامناسب، بلوك شمالی اين معدن را تعطيل آرد آه با به
اين اقدام نيز صد و هفتاد و چهار نيروی آار به خيل بيكاران آشور 

  .پيوست
منطقه لوشان به دليل آوهستانی و : اين نماينده آارگری گفت

آويری بودن امكان اشتغال زايی در بخش های آشاورزی را ندارد و 
در حال حاضر " فاراب"و " خورگام", "حمت آبادر"از سه روستای 

هفتاد هزار خانواده آارگر از اشتغال به آار در اين معدن ارتزاق 
آنند و تنها جايگاهشان برای آسب درآمد، معدن البرز غربی   مي

  .واحد سنگرود است
در اعتراض به اين اقدامات با اداره آار و مسووالن عالی : وی گفت

آرديم و حتی در مالقات حضوری با رياست رتبه نظام مكاتبه 
جمهوری در بازديدشان از لوشان، به صورت مستقيم مشكالت را 

  . اما تا کنون هيچ پيگيری صورت نگرفته است مطرح آرديم
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  پيرامون سوسياليسم مشارکتی 
  
  رياحی .   ح سمت دوم و آخر                    ق
  
  
  
  

  سوسياليسم مشارکتی بدیلی ممکن؟
  
ررویارویی باشرایط ناانسانی جوامع کنونی، همه ستمدیدگان د

  ولگدمال شدگان و همه ی طرفداران حقوق آنان بخصوص 
سوسياليست ها وکمونيست ها معتقدهد که جهان دیگر وبهتری 

  .ممکن است وباید برای دست یابی به آن تالش کرد
ب آنچه  وضعييت فاجعه بارکنونی جهان را بوجود آورده است تصاح

ارزش اضافه  و غارت ثروت های جامعه بدست حکومتهای  سرمایه 
داری ونهادهای مالی داخلی وبين المللی آنها وشيوه استفاده 

  ازاین دارایی ها به نفع اقلييت ا ستثمارگر
  .وبه ضرراکثریت ستمدیده واستثمارشونده جامعه است 

 دگرگونی سوسياليستی جامعه نخستين تالش بشرجهت هدایت 
اهانه تاریخ درراستاهایی ازپيش تعيين شده وبراساس بازسازی آگ

آگاهانه اقتصاد ودولت به منظوردستيابی به جامعه بی طبقه  
اساس ایده ی مارکس این بود که ضروری است کارگران . است

ارزش اضافی را کنترل کنند واین به معنی کنترل آنها برمحيط 
بردولت است  ونه فقط کاروروند توليد وکنترل دمکراتيک عمومی 

. رای دادن هرازگاهی به نمایندگانی که دولت تعيين کرده است
بنابراین بنياد سياسی سوسياليسم همانطورکه مارکس 

" پيروزی درنبرد دمکراسی است" درمانيفست گفته است 
ومنظورپيروزی دریک انقالب سياسی است برای دمکراتيزه کردن 

.  ت کارگران وزحمتکشانساختاردولت درجهت استقرار حاکمي
سوسياليست ها تنها نيرویی هستند که به فراتررفتن از مناسبات 
سرمایه داری برای کاهش نابرابری های اجتماعی وازیين بردن 

شکاف عمق یابنده بين  فقر وغنا به نفع اکثریت جامعه باوردارند  
  .واین امررا تنها باطرحی نوممکن می دانند

ومارکسيست های معاصراین طرح نورا بخشی ازسوسياليست ها 
سوسياليسم مشارکتی براساس اقتصاد مشارکتی تدوین کرده 

منظورازاقتصاد مشارکتی اینست که مردم زندگی اقتصادی خود . اند
هرکس . را بر زمينه ی همکاری برابری طلبانه بایکدیگر کنترل کنند

 که بر باید فرصت داشته باشد درتصميم گيری های اقتصادی تا آنجا
  . اواثر می گذارد شرکت داشته باشد

برای پيشبرد این طرح، اما، آنها ابتدا بر ایجاد جنبش 
سوسياليستی درکناردیگرجنبش های اجتماعی باوردارند 

وبرضرورت شکل گيری هرچه سریعترآن وتعامل رشد یابنده باآن  
آنها برای این جنبش هدف های کوتاه مدت  .  پای می فشارند

طه ایی راتعيين کرده اند که درصورت دستيابی به آنها نيل وبالواس
  . به هدف درازمدت که استقرارسوسياليسم است ممکن ميشود

                                                                         
  چه موئلفه هایی دراین اقتصاد اهميت دارند ؟ چرا؟ 

  
پت ( يسم واقتصاد مشارکتی بسياری ازتدوین کنندگان سوسيال

) دوین، مایکل آلبرت، پال کاک شات، روبن هانل، جان اونيل ووو
درعين بازگشت به ریشه ها وملزم بودن به مارکسيسم تالش 
کرده اند  با درنظرداشت شرایط جهان گستری نئوليبرالی سرمایه 
داری  پروژه سوسياليستی ایی ارائه دهند که ضمن پاسخ گویی 

 جاری فقروفالکت تودها، ازیکسوبتواند با آنچه درگذشته به شرایط
به خطا به  نام سوسياليسم رقم خورده است مرزبندی روشنی 
داشته  باشد، وازدیگرسو، حد اقل درکشورهای سرمایه داری 
پيشرفته ودارای نهادهای دمکراتيک، طرحی معقول برای ایجاد 

 ازسویی وشکوفایی جنبش سوسياليستی پایه ریزی کنند که 
درراستای خواستهای اکثریت تودهای زیر خط فقرباشد وازدیگرسو، 
اقداماتش نه محکم کننده پایه های  ستم کنونی که فاصله گرفتن 

با آنها برهمان زمينه هایی باشد  که فردیک انگلس درپيش نویس 
سازمان دادن " نوشت، هدف کمونيست ها " مانيفست" اوليه 

بتواند توانایی ها وظرفيت های خود را جامعه ایست که هرعضوآن 
درآزادی کامل وبدون آسيب رساندن به شرایط پایه ایی این جامعه 

" ومارکس درآخرین نسخه ." رشد دهد وازآنها استفاده کند
بر بخش ناپذیری این هدف تاکيد ورزید وخواهان جامعه " مانيفست 

." شدرشد آزاد فرد شرط رشد آزاد همگان با" ای شد که درآن 
ازهمين روست کار عمقی ومداوم مارکسيست های معاصرروی 
مقوله های اساسی ایی که مارکس وانگلس درنوشته های 
: گوناگون خود مطرح وتجزیه وتحليل کردند، مقوله هایی  چون

جامعه خودگردان، مالکيت اجتماعی، برنامه ریزی اقتصادی 
گيری دمکراتيک، دمکراسی اقتصادی یاخودمدیریتی، تصميم 

متمرکز وغيرمتمرکز، عدالت اقتصادی یابرابری ، دستمزد عادالنه 
،همبستگی، مسائل مربوط به وضعيت زنان ،محيط زیست، 

  .وابزارهای دمکراتيک دستيابی به این اهداف
جامعه خودگردان جامعه ایست که درآن نهادهای گوناگون به 

اقتصاد نظارت طورداوطلبانه جامعه مدنی راپایه می ریزند  وبردولت و
در جامعه خودگردان درمفهوم اقتصادی  نه فقط توليد . می کنند

کنندگان بلکه شهروندان آزادانه باهم رابطه دارند ودرباره نحوه ی 
استفاده ازتوانایی های توليدی، سرمایه گذاری وسرمایه برداری 
تصميم می گيرند وتصميم گيری آنها تحت قهردولت یانيروهای 

همه کسانی که درفعاليت معينی به . ر نداردکوربازار قرا
کارمشغولند وکسانيکه ازچنين فعاليت هایی متاثرند به طور 
مساوی درتصميم گيری هاشرکت می کنند وهمه به طوربرابربه 

نهادهای پيش برنده ی این فعاليت . منابع جامعه دسترسی دارند
راسيون شورای کارگران، شورای مصرف کنندگان، فد: ها عبارتند از

کارگران وفدراسيون مصرف کنندگان وهيات تصحيح پی درپی 
ارزیابی هزینه های ضروری، کاالها، مقوالت کاری وذخيرهای 

  .سرمایه ایی
مالکان اجتماعی همه کسانی هستند که : مالکيت اجتماعی 

  دراستفاده ازدارایی ها منافع مشخصی دارند وکسانی که تحت 
مالکان اجتماعی برحسب حوزه . ی گيرندتاثير این دارایی ها قرار م

دراین نوع . ودامنه فعاليت یاتصميمی که گرفته ميشود متفاوتند
مالکيت سرمایه گذاری وسرمایه برداری پيشاپيش همآهنگ 
وبامشورت تعيين می شود بنابراین نه شباهتی  به   نظام سرمایه 

ست داری دارد  که هرکس بدون اطالع ازدیگری  وتنها باهدایت د
نامرعی بازار سرمایه گذاری می کند ونه کشورهای سوسيالستی 
سابق که  همه تصميم گيری های مربوط به دارایی ها 
درمرکزصورت می گرفت وبقييه جامعه  تنها عامالن اجرایی  صرف  

.  بازاردراین مدل نقش هم آهنگ کننده دارد. به حسا ب می آمدند
خصوصی، دولتی و یا ( يت مزیت این مالکيت بردیگرشکل های مالک

این است که ازدانش محلی ونانوشته همه ی آحاد )  کارگری 
  .جامعه ميتوان استفاده کرد

دراین اقتصاد برنامه ریزی نه برپایه : برنامه ریزی اقتصادی دمکراتيک 
رقابت وآزمندی سرمایه داران  ویا برااساس تصميم گيری مرکزیت 

همچون اردوگاه ( ای جامعه مدنی حزبی بدون ارتباط با سایر نهاده
که براساس نيازهای طبقات واقشارجامعه ) سوسياليستی سابق 

  .وبه شيوه ایی دمکراتيک، کارا وبرابری طلبانه صورت ميگيرد
برنامه ریزی اقتصادی غير : تصميم گيری متمرکزوغيرمتمرکز

رابطه برنامه ریزی های   غيرمتمرکزبا مرکزرابطه ایی . متمرکزاست
تصميم هایی که . زمند  است وهریک دیگری را تکميل می کندسا

  نيازبه همآهنگی گسترده 
سراسری دارد درمرکزوتصميماتی که نيازبه اطالعات گسترده 

استقالل . ومفصل محلی دارد به طورغير متمرکزگرفته ميشود
وابتکارعمل نهادهای غيرمتمرکزبرای همآهنگی هدفمند 

ون اطالعات قابل اتکاء محلی نمی بد. درمرکزجنبه اساسی دارند
باشکل . توان شاخص های همآهنگ کننده مرکزی را تعيين کرد

گرفتن چنين شاخص هایی است که مرکزميتواند پيش بينی کند 
  .وثبات  عمومی راتضمين نماید

خود مدیریتی به معنی آن : دمکراسی اقتصادی یاخود مدیریتی 
ن درتصميم گيری ها است که افراد متناسب باميزان مشارکتشا

باواگذاری تصميم گيری های اقتصادی به ." قدرت تصميم گيری دارند
  شهروندان ونه نخبگان، آزادی انتخاب ، ميزان مصرف، انتخاب شغل 
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، حرفه، محل سکونت وزندگی خصوصی دراقتصاد مشارکتی مورد 
  )11. "(حمایت قرار می گيرد

صادی یا برابری بنابه تعریف  مایکل آلبرت ورابين هانل عدالت اقت
  ."پاداش اقتصادی متناسب بافداکاری وتالش" عبارت است از

  . همبستگی یعنی عالقه مند بودن  به رفاه دیگران
طرفداران اقتصاد مشارکتی، بخصوص مایکل : دستمزد عادالنه 

الش آلبرت ورابين هانل معتقدند دستمزد عادالنه باید طبق ت
وکوشش فرد باشد نه به ازاء مالکيت یاقدرت زیرا دستمزد طبق 
مالکيت نتيجه اش بوجود آمدن ثروتمندانی  چون یيل گيت است که 

 ميلياردی اوبيشترازمجموع ثروت کشورهای زیمبابوه، 475ثروت 
غنا، ایسلند، پاناما، کاستاریکا، کنيا، السالوادود وجمهوری 

زاء قدرت نيززمينه سازقدرت گيری دستمزد به ا. دومينيکن است
عامالن اقتصادی ایی ميشود که باداشتن مشی مشخصی 
ازنژادپرستی یاجنسيت گرایی یاانحصاربرخی دارایی ها دم می 

بطورقطع دراقتصادی که درآن زوروتهدید امری متداول تلقی ." زنند
  می شود، باید به اتحادیه های کارگری اجازه داده شود تا

تمزد باالتردربرابر مالکان ایستاده واعمال قدرت برای کسب دس
  دستمزد درازاء حاصل کارنيزاین اشکال  ) 12." ( کنند

رادارد که فردی که ازبهره هوشی بيشتری برخورداراست را 
  .بيشترپاداش ميدهد آنهم بخاطر بک شانس ویک اتفاق ژنتيکی

  متوسط دستمزد دریک درصد باالیی درایاالت متحده بيش ازسی
  برابر متوسط دستمزد درچهل درصد پائينی

 متوسط دستمزد یک مدیرعامل دراین 1996درسال . است
  .کشوردویست ونه برابردستمزد یک کارگرکارخانه بود

دارایی خالص منهای ارزش مسکن (  ثروت مالی 1995درسال "
  خانوارهای سفيد پوست درایاالت متحده ) شخص 

 است که ثروت مالی خانوارهای این درحالی.  دالد بود1800نوعا 
   دالروثروت مالی خانوارهای200سياه پوست نوعا 

زنانی که تمام وقت . مهاجر ازکشورهای امریکای التين صفر بود
   )13.( کارمی کنند سه چهارم درآمد مردان رادارند
باید دستمزد برمبنای : " بنابراین برای دستيابی به دستمزد عادالنه

همچنين .  ازتوليد  کاهش ونهایتا محوشودمالکيت، قدرت وسهم
تاثير نژاد وجنسيت درميزان دستمزدها باید تقليل یافته وازميان برود 

  ونهایتا دستمزد به ازای تالش وازخود
راه حل دیگری  )  14." (  گذ شتگی تاسطح مناسبی افزایش یابد

که  مایکل آلبرت ورابين هانل  پيشنهاد می کنند عبارت است 
 مبالغی ازدرآمد وثروت طبقه سرمایه داروطبقه هماهنگ ازکسر 

کننده وتوزیع مجدد آن درميان نيازمندترین افراد جامعه درقالب 
درخصوص مسایل ومشگالت . کاالهای عمومی یاارائه مستقيم 

مثال دیوید . دیگرجامعه نيز پيشنهادهای مشخص شده است
يز دارند که الیبمن معتقد است بنگاههای سوسياليستی وظائفی ن

آنها باید برای . به همت شاخص های دیگرموفقيت حاصل می شود
کاهش تاثيرات منفی بيرون ازمحدوده بنگاه برفعاليت خود کنترل 

مسائلی نظيرآلودگی محيط زیست وآسيب های : داشته باشند
محيطی ومعيارهای تشخيص این جنبه ازعملکرد بنگاه را می توان 

اصوال طرفداران اقتصاد . ه وارد کردبه شاخص سهميه بندی بنگا
مشارکتی به سنجش پذیری پولی  مسایل زیست محيطی  
باورندارند  بلکه معتقدند دراتخاذ یک خط مشی مشخص دراین 
رابطه داوری های اخالقی وسياسی  مثال رعایت عدالت بين نسل 
ها وسرشکن کردن مخاطرات وبسياری مسایل دیگرنقش پيدا می 

بخصوص کوهن، الستر، دراچک، ( دليل است که آنها به این . کنند
جائی . " دمکراسی مشورتی راپيشنهاد می کنند) ميليروبن حبيب 

که اختالفات می تواند در  معرض داوری عقالنی قرارگيرد، نهادهای 
ازجمله این نهادها ...... مشورتی شکل مناسب تصميم گيری است

اوران شهروندان، می توان ازهيات منصفه شهروندان، هيات د
  "گروههای مشاوره وکنفرانسهایی برای رسيدن به توافق نام برد

اما سوسياليست ها درصورتی چنين تجربه هایی را  ) . 15( 
درخدمت جامعه سوسياليستی آینده ميدانند که  بحث ها درحد 
برابری صرفا رسمی نهادهای ليبرالی که ظاهرا درميان افراد برابر 

 نماند زیرا این گفت  وشنود ها برزمينه ناهم عرضه ميشود باقی

گرایی ها استواراست که درقدرت اجتماعی، نهادی واقتصادی 
برابری صرفا صوری نهادهای ليبرال برای کارآیی . " ریشه دارد

حد اقلی ازبرابری درقدرت . موثرنهادهای مشورتی ناکافی است
   )  16." ( اقتصادی واجتماعی شرط الزم  است

رهم شاخص هایی  باتاثيرات بيرونی مثبت برای بنگاه های همينطو
این ها مثال عبارتند از : سوسياليستی درنظرگرفته شده است

اقداماتی که بنگاه درتالش خود برای بسيج وارتقاء وضعيت زنان 
  .درپيش می گيرد

آنچه مدافعين سوسياليسم مشارکتی درپيوند با توزیع درآمد ارائه 
ایانه است وبادولتی کردن های اجباری یا مصادره  ميدهند نيزواقع گر

ضربتی اموال تاسطح خرده مالکان که بسياری را درشوروی سابق 
  ازانقالب واهداف آن دورکرد
مثال مایکل آلبرت وروبن هانل دراین . تفاوت های اساسی دارد

خصوص ماليات  بر ثروت، ماليات برارث، ماليات برسود وکاالهای 
هدف صرف این ماليات ها دربرنامه . شنهاد می کنندگران بها را پي

های عمومی مفيد دربخش های بهداشت، آموزش، ایجاد مدارس 
کافی، ایجاد مسکن برای بی خانمان ها، ازبين بردن گرسنگی، 

آنها پنجاه درصد . اشتغال کامل، وافزایش حد اقل دستمزد است
ليات برارث ماليات برسود، سی درصد ماليات برثروت وصد درصد ما

  .می کنند راپيشنهاد
ابزارسياسی نيل به این هدف ها ازدمکراسی نمایندگی 
تادمکراسی مستقيم، مشارکت همگانی درتصميم گيریها، اعتصاب 
واقدام مستقيم مردم برای فشارازپایين  تاهمه پرسی 

" آنچه اساسا دراردوگاه ( درپرتوفرهنگ سياسی بازوهمراه باگفتگو
  .رادربرمی گيرد) ابق محلی ازاعراب نداشتس"  سوسياليستی 

  
   تاملی براین بحث

  
چند نکته مهم دررویکرد مارکسيست های مدافع سوسياليسم 

  :مشارکتی قابل تامل وآموزنده اند
 برنامه ریزی نسبتا دقيق درمورد خواست های بی واسطه به -1

  . کاستن ازفقروفاقه ونابرابری های اجتماعی-الف: هدف
به جنبش اجتماعی درپيوند باجنبش سوسياليستی  اعتقاد -ب

  .وداشتن حلقه های ارتباطی نظری مشخص بااعماق
 وازاین طریق زمينه سازی مناسب جهت برنامه آینده خود یعنی  - ج

  .گذارسياسی به سوسياليسم
 طرح پيشنهادهای واقعی واجتناب ازافراط وتفریط درعين عدول -2

ماليات " اصول کمونيسم "  مثال درميدانيم که انگلس. نکردن ازاصول
های سنگين برارث والغاء آن ازراه خویشاوندی نسبی غيرمستقيم 
را مطرح کرده است وهمين طور تخریب همه بلوک های ساختمانی 
وخانه هایی که خوب ساخته نشده اند  و ساختمان های 
غيربهداشتی ویامتمرکزکردن همه سيستم های اعتباری وبانکی 

اما در . مرکزی وازبين بردن همه بانکهای خصوصیدریک بانک 
اوضاع وشرایط  امروزین ، طرفداران سوسياليسم مشارکتی حتی 

  .ازطرح چنين خواستهایی نيزخودداری کرده  اند
 استفاده ازهمه ابزاهای دمکراتيک حتی قرعه کشی وتاکيد بر -3

دمکراسی با کليه تفسيرهای گوناگون آن ازانتخابی تامعنای 
  .حاکميت تهيدستان: اغوورثی آن یعنی فيس

طرح های پيشنهادی آنها نه رفورم برای حفظ نظام موجود بلکه -4
درتقویت اردوی کاروزحمت است ودرراستای تضعيف سرمایه داری 
وبنابراین ميتوان برنامه پيشنهادی بی واسطه  آنها برای کاهش 

  .فقرونابرابری ها  را ضد رفورم  نام نهاد
  

  انتها کالمی در
  

بااعتقاد به مبارزه برای  سوسياليسم درپيوند سازمند با جنبش 
های اجتماعی هم اکنون موجود درجامعه ، اشاره به این گفته 

آرزوواميد به مثابه مقوالت  " ارنست مندل درمقاله اش تحت عنوان 
هيچ چيزبرای . " شاید بی جا نباشد" ماتریاليسم تاریخی

 - رایی تاریخی یااراده گرایی ا قتصادیمارکسيسم بيگانه ترازقدرگ
آن بخش ازبه اصطالح چپ ها ودمکرات های ."  مکانيکی نيست

  جامعه ما که مبارزه عليه سرمایه داری وبرای عدالت اجتماعی را 
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   ....پيرامون سوسياليسم        
  
  

به روز محشرحواله داده اند و سرنوشت دمکراسی  را به 
ه اند آنهم به بخشی از بورژوازی کرامات بورژوازی واگذاشت

مذهبی وبورژوازی موروثی وطرفداران آنان که ماهيت ضد 
دمکراتيک وضد مردمی خود رابارها ثابت کرده اند، همان 
اندازه به پاگرفتن جنبش اجتماعی موجود برای دمکراسی 
واقعی مشارکتی مستقل اکثریت جامعه  لطمه می زنند 

کت تاریخ به شيوه اراده که چپ هایی که به ناگزیری حر
گرایانه وبدون تدارک وسازماندهی فاعلين پيش برنده آن 
می اندیشند ، مبارزه برای دمکراسی را کاربورژوازی ميدانند 
وازطرح خواستهای تاکتيکی وبالواسطه مزد وحقوق بگيران 

فراتررفتن ازسرمایه . " سربازميزنند"  فتح دمکراسی" جهت 
اگربرای  ) 17" (  امکان  داردداری ناگریزنيست، بلکه

دمکراسی همه جانبه وفراتررفتن ازسرمایه داری ازهم 
اکنون به تدارک وسازماندهی بپردازیم امکان دستيابی به 

پس به اميد چنين اقدامی ازطرف .  چنين هدفی هست
  ! همه شيفتگان آزادی وبرابری اجتماعی واقتصادی

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

  :زیرنویس ها
  فصل دوم. محمدرضا شالگونی:  کدام سوسياليسم ؟ اثر-1
رابطه بين سطوح اقتصادی وسياسی درشيوه :" مقاله-2

اثر پال کاک شات والن ."   کمونيستیتوليد
ترجمه . مدل های سوسياليسم مشارکتی:درکتاب.کترل
  ریاحی.ح
: فصل دوم. محمدرضاشالگونی:  کدام سوسياليسم ؟ اثر-3
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  173ص 
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    **********************************  
  
  

  
  ادامه از صفحه يک 

  

  ....بديل در برابر رژيم اسالمی    سه    
  

و يگانه قدرت خارجی ای که امروز قادر است در کنار مردم ايران 
تحده است ،  اين دولت، به چنين اقدامی دست بزند دولت اياالت م

اوًال ، بزرگ ترين قدرت موجود جهان است ،  ثانيًا ، با خواست 
اين . مردم ايران برای کنار گذاشتن حکومت اسالمی هم سو است 

هم سويی هر گاه حول پذيرش هژمونی واشنگتن به يک ائتالف 
انقالب " کامل فرارويد، شرايط برای گسترش و پيروزی يک 

دوم اينکه، پذيرش هژمونی . ايران فراهم خواهد شددموکراتيک در 
کاخ سفيد، يعنی قرار گرفتن در مناسباتی شبيه رابطه ی ميان پره و 

پنکه ای که ميله آن دولت آمريکاست و پره ی (  ميله در يک پنکه 
با خود فرمانی مّلی واستقرار نظامی مبتنی ) آن حکومت آينده ايران

" بنابراين حاصل چنين ائتالفی ، . بر رأی عمومی مغايرتی ندارد
همه . خواهد بود که به استقرار دموکراسی خواهد انجاميد" انقالبی

ی آن چيزی که برای بر پايی چنين انقالبی ضروری است را می 
رهبری جورج بوش، نقش بسيج گر و : توان خالصه کرد در 

به عنوان ( سازمانده شماری از تشکل های دانشجويی موجود 
، و همراهی ) زينی سنديکای همبستگی در نمونه  لهستانجايگ

  . تعدادی از چهره های سياسی و اجتماعی و فرهنگی
 دموکرات از طريق راهبردهای -اين فرضيه که يک حکومت ليبرال

اين خط می تواند در ايران استقرار يابد با يک چالش نظری و دو 
ست که در سطح نظری اين خط مدعی ا. معضل  عملی روبروست

امپرياليسم آمريکا نه يک قدرت تجاوزگر، سلطه طلب و استبداد 
گستر، بلکه ، نيرويی است در خدمت رهايی و آزادی مردم جوامعی 

امپرياليسم . که زير سطله ی حکومت های خودکامه و جابراند
آمريکا به يک فاز نوينی وارد شده و نه تنها با طبيعت کالسيک 

ته، بلکه، نقشی را در درون جنگ سرد قرن نوزدهمی خود وداع گف
در عرصه ی بين المللی ايفا می کرد را هم رها ساخته، از حق 
تعيين سرنوشت ملت ها دفاع می کند و خود فرمانی آنها را به 
رسميت می شناسد نه  تنها برای براندازی حکومت های منتخب 

تيابی آنها دست به کودتا نمی زند، بلکه از تالش های آنان برای دس
  .  به آزادی و دموکراسی حمايت نيز می کند

اين ادعاها نادرست است، پايه ای در واقعيت عينی ندارد و پراتيک 
سياسی دولت آمريکا، خصوصًا در دوران حکمرانی جورج بوش ، 

امپرياليسم آمريکا بدون شک با پايان جنگ . آن راتائيد نمی کند
االت متحده برای تضمين فازی که اي. سرد وارد فاز تازه ای شده

سلطه و گسترش کنترل خود بر جهان رويکردی متفاوت از آنچه در 
اين . دوران پس از جنگ دوم جهانی اختيار کرده بود  بر می گزيند

فاز بيان يک تغيير مهم است در روابط  حاکم بر قدرت های سرمايه 
بر بستر تشديد بحران ساختاری سرمايه، هژمونی دولت . داری
الت متحده در دنيای سرمايه داری زير سوال رفته و ايفای نقش ايا

پيشين در هدايت و کنترل سرمايه داری جهانی و نيز حفظ برتری 
وامتيازات انحصار های آمريکا يی با شيوه های پيشين ناممکن 

از سوی ديگر، اين فاز بيان مجموعه ی تالش هايی است که . شده
ت و نقش پيشين آن صورت می از سوی واشنگتن برای حفظ موقعي

هدف مشخص اين تالش ها تجديد ساختار فرماندهی سياسی  .گيرد
سرمايه داری جهانی است به گونه ای که کنترل انحصاری دولت 

در اين تجديد ساختار، نظم مبتنی . اياالت متحده بر آن تضمين شود
، جای ) هژمونی يک واحد بر ديگران( بر مناسبات حلقه و پره 
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( را بايد بسپارد به نظمی متکی بر سلسله مراتب عمومی خود 
  ).سلطه ی يک واحد بر ديگران

اقدامات عملی هم عبارتند از خروج از سيستم های تصميم گيری 
بطور مثال خروج از شورای امنيت ( جمعی در روابط بين المللی

و ) سازمان ملل، هر گاه با تصميمات و طرح های آن مخالفت شود
ه اقدام يک جانبه؛ نفی اصل برابر ملت ها و بطور دست زدن ب

مشخص حق برابر آنها برای حکومت برخود و در پيش گرفتن 
  .  دکترين مداخله و جنگ پيش گيرانه

در اين فاز جديد، امپرياليسم آمريکا، نه در جهت تبديل شدن به يک 
دموکراسی جهانی، بلکه ، همانطور که سياست سازان و نظريه 

ولت آمريکا صريحًا اعالم می کنند، در حال انتقال يافتن به پرداران د
يک امپراطوری است، يک امپراطوری نوين جهانی که نه رأی 

 52مردم جهان بلکه، موشک های کروز و بمب افکن های ب 
اينکه نام اين شکل اقدام را ايدئولوگ های بنياد . معمار آنست

" ، "آمريکايی نوينپروژه برای عصر " آمريکن اينترپرايز و يا 
بگذارند سبب نمی شود که طبيعت " صدور انقالب دموکراتيک

  . درنده و ضد مردمی و شديدًا مستبدانه آن را بتوان انکار کرد
عصر جديدی در نظام سلطه ی سرمايه داری جهانی آغاز شده 
است، اما، عصری نيست بر پايه ی دموکراتيزه شده جوامع موجود 

از نظام سياسی حاکم بر آن ، باز توزيع منابع و جهان، تمرکز زدايی 
بلکه ، عصر جهانی . امکانات به سود مردم کشورهای غارت شده

نوين آمريکايی، عصری است در خدمت گسترش نفود و سلطه ی 
دولت اياالت متحده بر مناطق استراتژيک جهان، عبور از گلوباليزه 

از خصوصی سازی کردن خاور ميانه به کلونيزه کردن آن، انتقال 
به  " سرقت پوشيده" منابع عمومی مردم جوامع پيرامونی 

، و باالخره ) راهزنی مسلحانه 0مصادره امپرياليستی آن منابع، 
صلح "  ( پکس آمريکانا" عصری نه در جهت بر پايی يک 

قتل " ( هولوکاست " جديد، بلکه به سمت ايجاد يک ) آمريکايی
ظالت عملی ای که اين خط با آن مع. تازه است ) عام فاشيستی 

  :روبروست را می توان اينطور خالصه کرد
، کاخ سفيد طالب است "انقالب دموکراتيک "  مردم آنطور که -اول

. رام و سر براه از آب در نيايند و آن اندازه که الزم است خام نشوند
به محدوده های مجاز گردن نگذارند و  خواه در طرح مطالبات و 

، خواه در اشکال سازمان يابی، حرکت و اقدام از خواسته ها
مرزهای مجاز عبور کنند؛ مستقل و خود سر وارد ميدان شوند و 

برای کاخ سفيد ائتالف با / مستقل و خود سر دست به کار شوند 
چنين مردمی چقدر قابل قبول است؟ آقای جورج بوش چقدر می 

نه تنها .  خواهند تواند به حمايت از مردمی بر خيز که آزادی را به
در مخالفت با خصوصی سازی و آزاد سازی و معافيت های مالياتی 

بلکه، به . و يارانه  برای سرمايه های فراملی تعريف کنند
درخواست برای اجتماعی کردن منابع عمومی و سوسياليزه کردن 
وسايل مصرف جمعی گسترش دهند؟ سهل است، حتی بخواهند، يا 

مزارع و پياده روها و تصرف خانه های خالی اشغال کارخانه ها و 
درست ( و زمين های رها شده تعريف خود از آزادی را پياده کنند؟ 

آيا ديک چينی ها و ).  همان کاری که در انقالب بهمن کردند
رمزفلدها اجازه خواهند داد که بجای هال برتون، بکتل، تکزاکو، 

ردم اسالم شهر و شورون و موبايل دستور کار دولت جای گزين رام
کوی طالب و نازی آباد و زور آباد و هفتگل و اراک در کوچه و 
بازار بنويسند و بنای حکومت آينده را در محله و شهر خود آغاز 
کنند و آن را بر خود گردانی و خود حکومتی نهند؟ آيا با آنان، 
واشنگتن همان معامله ای را نخواهد کرد که امروز با کارگران 

ی، تهيدستان ونزوئال، دهقانان کلمبيايی، بيکاران آرژانتينی بوليوياي
  می کند؟..... و 

آيا آنها سزاوار رفتار بهتری خواهند بود از آنچه همين امروز با 
عراقی ها و افغانی ها و فلسطينی ها صورت می گيرد؟ آيا دولت 

انقالب " جورج بوش ائتالف با چنين مردمی و مشارکت در 
 آنها بر پا دارند را به سازش و معامله با حبيب که" دموکراتيکی

اهللا عسگر اوالدی و اکبر هاشمی رفسنجانی و سيدعلی خامنه ای و 
  مصباح يزدی ترجيح نخواهد داد؟

و جارچيان بومی "  امپراطور بوش"  مردم به فراخون های -دوم
او اعتنايی نکنند و در حاشيه صحنه سياسی در جايگاه تماشاگران 

انقالب بيافتد  به گردن ساواکی ها، امرای ارتش " انند؛ بار باقی بم
اعليحضرت، حزب الهی های توبه کرده ی کميته و سپاه ودادگاه 
انقالب و اطالعات و نيز تفکنگ چی های رجوی و کسانی از قماش 
او، و يا دالل های اسلحه و مواد مخدر و مشتی روشنفکر و سياست 

و يا آنطور (  مرداد 28قيام "  ديگر باز تشنه ی قدرت؛ يعنی بکبار
")   مرداد28انقالب " که برخی مورخان معاصر توصيه می کنند، 

که به مدد چنين " انقالبی "پرسيدنی است ، از .  تکرار شود
انقالبيونی و رهبری ولفووتيس ولدين و کريستول بر پا گردد، 

ه اعتبار انتظار استقرار کدام نظام حکومتی را می توان داشت؟ به چ
چيزی بيشتر از " انقالبی " می توان تصور کرد ما به ازاء چنين 

استبداد سالطين پهلوی و واليت مطلقه ی خمينی و آل او از آب در 
گيريم که حق حاکميت ملی حتی در شکل صوری آن حفظ شو د . آيد

يعنی سر ( و يک حکومت دست نشانده ی بومی روی کار آيد، 
 فرماندار -يکی از همقطاران پل برنرپرستی مردم ايران بر 

چه دليلی وجود دارد که ادعا شود )  سپرده نشود-آمريکايی عراق
اين دولت می تواند يک دموکراسی ليبرال باشد و در آن مردم حق 
رأی داشته باشند و آزادی های سياسی آنها رعايت شود؟ و به 

تان عکس، درست به همان سرنوشتی دچار نشوند که مردم افغانس
و عراق و پاکستان و جمهوری های آذربايجان و ترکمنستان 

  .وقزاقستان و تاجيکستان دچار شده اند
انقالب " فشرده ی کالم، الگو برداری از لهستان برای صدور 

و استقرار يک دموکراسی ليبرال در ايران کاری به " دموکراتيک
پايی ايران خاور ميانه ای ، قطعًا لهستان ارو. شدت ذهنی است

اوًال، از آن رو که مساله مرکزی در خاور ميانه مطلقًا . نيست 
خالصه نمی شود به کنترل بازار و نيروی کار، بلکه آشکار بسط 
پيدا می کند به تصرف منابع نفت و گاز؛ آنچه اشتهای سرمايه را 

وامی دارد نه صرفًا تصاحب " انقالب" تحريک می کند و به صدور 
ثانيًا ، نه جهان امروز . ه چپاول رانت است ارزش توليد شده بلک

همان جهان بالفاصله پس از جنگ سرد است و نه خاور ميانه، 
جهان تحوالت مهمی را پس . خاورميانه ی حتی دو سال پيش است

از يازدهم سپتامبر شاهد بوده و دگرگونی های بزرگی چهره ی 
ش سياسی ای از اين گذشته، گراي. سياسی خاور ميانه را تغيير داده

که امروز بر دستگاه حاکمه اياالت متحده فرمان می راند، ديگر نه 
 محافظه کار - ليبرال بلکه نگرشی است نو–يک جريان نو 

گرايشی که مصمم تر از هم قطاران . باتمايالت آشکار فاشيستی
ليبرال خود بر طبل جنگ می کوبد و بی پرواتر از آنها پرچم  يک 

و باالخره،  جنبش دانشجويی .  را بر افراشتهاستبداد خالص جهانی
در ايران هم قرار نيست زيرا تاثير گيج سری ها و انحرافات پاره ای 

اگر اعتراض به خصوصی سازی  . گرايشات درونی آن باقی بماند
دانشگاه ها به اندازه کافی گويا نبود، شعارهايی که آخرين روزهای 

تا آمل  و تبريز گر گرفت اعتراضات خرداد ماه گذشته از تهران 
در " انقالب بوش" قطعًا دقت ارزيابی هايی را که برای سازماندهی 

ايران روی جنبش دانشجويی حساب زيادی باز کرده را زير سوال 
      .خواهد برد

  ) ادامه دارد                                   ( 
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    !خابات در عراق و دمكراسي اشغالگرانت
  

  ی   احمد مزارع:ترجمه                  
  Iraq4allnews.dk   سايت :    منبع          
 

  :يادداشت مترجم
ساده انگاراني چنين ميپندارند آه آمريكا پس از انتخابات نيروهايش 
را از عراق خارج خواهد آرد و اين آشور را به حال خود خواهد 

فوريه وزارت اول .  گفت آه اين تفكر اساسي ندارد گذاشت، اما بايد
خارجه آمريكا اعالم داشت آه مبلغ يك و نيم بيليون دالر براي 

روزنامه (ساختمان سفارتخانه خود در عراق اختصاص داده است 
 ).شرق قطر

هم اآنون سفارت آمريكا سه هزار آارمند در عراق دارد و اين به 
عراقي " وزارتخانه هاي"غير از مستشاران فراواني است آه در 

از سوي ديگر آمريكا چهارده پايگاه بزرگ نظامي در . اندمراقب 
گوشه و آنار عراق در مرزهاي ايران، سوريه و ترآيه بنا نموده آه 
خود داليل آشكاري است بر عدم خروج آمريكا از عراق و تبديل اين 
آشور به مستعمره و در عين حال مرآز تهاجمي عليه آشورهاي 

ت خود در مبارزه عليه اروپا، چين، منطقه و براي حفظ منافع درازمد
از اينجاست آه بايد . روسيه، و ايران آه جاي خود را دارد

عراق را قياس " انتخابات"آمريكايي و دفاع بوش از " دمكراسي"
آينده سياهي همراه با فقر و مسكنت و ارتجاع و استبداد . آرد

ظار آمريكايي در انت" انتخابات"و " دمكراسي آمريكايي"تحت نام 
  . ملتهاي خاورميانه است

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

تصادفي نبود آه جرج بوش انتخابات عراق را نمونه اي عالي ياد 
آرد و پس از وي بلر نيز عباراتي مشابه در ستايش از انتخابات بيان 

بايد . وريسم استداشت و اينكه اين انتخابات به مثابه شكست تر
گفت آه اين ستايش از انتخابات و دمكراسي در عراق در حالي  

انجام ميگيرد آه بسياري شخصيتهاي جهاني از جمله اياد عالوي 
بوش با اين اظهارنظر خود در . خواستار به تعويق افتادن آن بودند

حقيقت هدفي بجز ادامه همان دروغها و نيرنگهاي سابق ندارد و 
ه جهانيان بگويد آه عراق تبديل به ميدان دمكراسي ميخواهد ب

شده و اينكه تاآنون يك صد هزار عراقي آشته شده، و بيش از دو 
هزار آمريكايي جان خود را از دست داده و دويست ميليارد دالر به 

 . مصرف رسيده، حقيقت ندارد
ملت عراق همانند سايرين خواستار آزادي و دمكراسي است و به 

اما اين به آن معني . ل آنان به پاي صندوقهاي راي رفتندهمين دلي
نبود آه انتخابات حقيقي بود و پس از اين عراق از فاجعه ي 
عظيمي آه در آن به سر ميبرد رها خواهد شد و دمكراسي به ثمر 

 . خواهد رسيد
اين چه دمكراسي است آه مورد تمجيد بوش قرار دارد در صورتي 

يندگان و برنامه سياسي آنان را آه راي دهندگان نام نما
و اين چه نوع دمكراسي است آه مراقبان بين المللي . نميدانستند

از آشور اردن يعني در دو هزار آيلومتري بغداد انجام وظيفه 
قابل ذآر است آه در انتخابات اخير نام آانديداها به خاطر . ميكردند
 .  ها راي ميدادند امنيت آنان ذآر نشده بود و افراد به شماره شرايط

دروغ و فريبكاري از همان ابتداي پايان انتخابات با اين ادعاي عجيب 
 درصد مردم عراق در انتخابات شرآت آرده و اين در 75آغاز شد آه 

حالي ست آه حتي در سوئد هم مردم به اين نسبت در راي گيري 
اد حال در نظر بگيريد در عراق آه در پايتخت آن بغد. شرآت نميكنند

روزانه دو ساعت برق وجود دارد، شمارش آرا با دست انجام 
ميگيرد، آامپيوتري در آار نيست، از نظر امنيتي اوضاع وحشتناك 
است و الاقل هم اآنون نيم قرن است آه انتخاباتي در اين آشور 
انجام نگرفته، اينجاست آه چنين ادعايي دروغي بزرگ بيش 

 . نيست
.  از اداره پنتاگون چندان عجيب نيستدروغپردازيهايي اين چنيني

آنان براي فريب افكار عمومي و بويژه آمريكا چند مكان راي گيري را 
و " گرين زون"بسيار ظريف و حساب شده احتماال در گوشه اي از 

يا جاي ديگري ترتيب داده تا خبرنگاران خودي بتوانند براي 
ويا دمكراسي در فيلمبرداري از آن استفاده آنند و نشان دهند آه گ

 . حال اجرا است
چهارشنبه هفته ي گذشته بوش اظهار داشت آه دمكراسي با 

عجبا اين چه نوع دمكراسي ! قدرت در عراق ريشه دوانيده است
است آه بيش از يكصد و پنجاه هزار سرباز بيگانه در آشور وجود 

به دور هم جمع " وزرا"در يك سال گذشته حتي براي بك بار ! دارد
" منطقه سبز"مايلي  ه اند و فعاليتهاي آنان در محدوده چند نشد

است، دولت و ارتش منحل شده و هيچ وزارتخانه اي آار نميكند و 
 . مردم از داشتن آب و برق نيز محروم اند

اين آشور داراي دو . بيست ماه از اشغال آشور عراق ميگذرد
ردم نه آب رودخانه بزرگ و بزرگترين توليدآننده نفت است، اما م

دارند و نه برق و شمارش آرا آنچنان آه در تلويزيونها ديده شد با 
 . دست و در سايه چراغهاي آم نور باطري دار انجام ميشد

مردم در ابتداي اشغال آشور خود نيازهاي اوليه زندگي و رفاه 
بيشتر را جستجو ميكردند، اما امروز از به دست آوردن حداقل 

 اند، آودآانشان بدون مدرسه و امكانات مايحتاج زندگي محروم
بهداشتي به سر ميبرند و امنيت و آرامش در خانواده ديده نميشود، 
وحدت سرزمين شان در تهديد و زبان و فرهنگ و ادبياتشان در حال 

 . قدرتمند ادعايي بوش" دمكراسي"آري اين است . فروپاشي
ه را منهدم در فلوج" النه تروريسم"بوش از اينكه به قول خودش 

ميبالد و فرماندهان وي نيز با آبكبه و دبدبه فرياد  آرده بر خود 
پيروزي سر ميدهند، اما آيا توانستند مقاومت مردم فلوجه را در هم 
بشكنند؟ مقاومت نه فقط در فلوجه بلكه در سراسر عراق ادامه 

" گرين زون" و در صبحگاه اول انتخابات سفارت آمريكا در منطقه  دارد
ه مستحكم ترين مرآز و سفارتخانه در دنياست مورد هجوم آ

به قتل رسيدند، ) و عراقي(موشكي قرار گرفت و تعدادي آمريكايي 
 بوش از آدام پيروزي و دمكراسي سخن ميگويد؟ 

اگرچه بوش توانست دولت عراق را سرنگون آند ولي جنايات 
سر عظيمي آه آنان در عراق مرتكب شده و فجايع بزرگي آه بر 

مردم عراق باريدند موجب رسوايي آمريكا و شكست اخالقي 
از آن سو آشورهاي ديگر و در . دمكراسي دروغين اين آشور گرديد

راس آنان ايران و آره را واداشت تا به خواسته هاي آمريكا تسليم 
 . شوند زيرا آينده خود را در عراق مشاهده آردند

براي ملتهاي منطقه منفورترين پيام را " دمكراسي آمريكايي"
فرستاد؛ پيام قهر و خواري و خفت، يك صد هزار آشته از ملت 

 . عراق، تجزيه و تفرقه ملي و مذهبي
مفهوم دمكراسي شرآت همگان در سرنوشت خويش است، اما 
دمكراسي آمريكايي گروهي را در باال قرار داد و ديگراني را به زير و 

 اين دمكراسي نه فقط .موجب تفرقه و جدايي در ميان مردم شد
 . ناقص است بلكه مسموم نيز ميباشد

براي نشان دادن رسوايي اين انتخابات ما فرض آنيم در آمريكا 
انتخاباتي انجام گيرد آه ايالتهاي نيويورك، ميامي و آاليفرنيا شرآت 
نداشته باشند، آيا چنان انتخاباتي مشروعيت دارد؟ انتخاباتي در 

مان تصميم گيرندگان اوليه همچنان در راس عراق انجام گرفته آه ه
امورند و در منطقه گرين زون به سر ميبرند، چه چيزي تغيير آرده 

تشكيل دادند، روز ديگر " مجلس حكومتي"روزي . است؟ هيچ چيز
آردند و امروز انتخابات به راه " تسليم"را به عراقيها " حكومت"

 و توطئه بر ضد ملت انداخته اند، اينها نمونه هايي است از تزوير
 .عراق

عراق دمكراتيك تنها با اراده ملي و شرآت همگان در سرنوشت آن 
انجام خواهد شد نه با فريب آساني آه با فريب خود را دلخوش 

 2005 فوریه 1               . نگه ميدارند
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   هند مرثيه برای زندگان در انفجاراقيانوس
                  حسن حسام                   

                                       
                                                             

  کودکان و ماِه ُگم شده        
                                   

  ماه پيدا نيست 
   ماه در کدام کوچه ُگم شده است

  ديشب اين جا بود
  در ساحل جنوبی تايلند

                     مست و لوند 
  می خنديد                 

  در معابد سری النکا و هند جادوئی
                                     شادمانه می رقصيد

  و با کودکان حلبی آبادهای اندونزی 
   می کرد                                ستاره بازی

  امشب اّما
  پيدايش نيست

  مثل خوابی پريشان 
                        ُگم شده است                                 

  آهای ی ی 
  !           عابران

  ماه درکدام کوچه             
                          ُگم شده است؟ 

  ماه در اقيانوس فرو شده صاحب : يک عابر
                                                                                                                  ماه در اقيانوس فرو شده       

                           ماه در اقيانوس فرو شده
  اقيانوس 

                  منفجر می شود
  خاک 

                منفجر می شود 
  ان زم

              منجمد می شود
  کودکاٍن سواحل اقيانوس هند 

                      با شکم های باد کرده و سياه زخم
  کوچه هايشان را 

                               ُگم می کنند
  دنبال ماه می گردند
  و ماه پيدا نيست

  ماه 
  در يکی از همين کوچه ها 

   ُگم شده است                             
  کوچه ها در اقيانوس فرو شده اند صاحب : عابر ديگر 

  کوچه ها در اقيانوس فرو شده اند                     
  کوچه ها در اقيانوس فرو شده اند                   

  اقيانوس 
                     خاموش می شود 

  خاک 
                       خاموش می شود

  زمان 
                  خاموش می شود     

  کودکان سواحلٍ  اقيانوس هند 

                        با چشمان سياه آهويی
  خانه هايشان را

                        ُگم  می کنند 
  دنبال ماه می گردند

  و ماه پيدا نيست 
  ماه 

  در يکی از همين خانه ها 
  ت                               ُگم شده اس

  خانه ها در اقيانوس فرو شده اند صاحب: عابر سوم
  خانه ها در اقيانوس فرو شده اند                   
  خانه ها در اقيانوس فرو شده اند                   

  اقيانوس
                 آرام می گيرد   

  خاک 
    آرام می گيرد              

  زمان 
            به ضرب خود می نوازد

  کودکاٍن سواحل اقيانوس هند 
                                        هزار هزار

  تب آلود و گيج سر
  چون گله های هراساٍن آهو 

  به دور خود می چرخند
  تا ماه را پيدا کنند 

  و ماه 
  پيدا نيست 

  همه چيز در اقيانوس فرو شده صاحب: بران عا
  شده ماه در اقيانوس فرو                   
  کوچه در اقيانوس فرو شده                  
  خانه در اقيانوس فرو شده                  
  همه چيز در اقيانوس فرو شده                
  همه چيز در اقيانوس فرو شده                

  اقيانوس 
                 نمی شنود

  خاک 
                نمی شنود

  زمان 
  می شنود             ن

  
  کودکان سواحل اقيانوس هند 

                                         که ميدان بازی اشان را 
                                                               ُگم کرده اند

  جز تخته پاره و لجن و آهن 
                                 و اجساد باد کرده و خاشاک    

  نشانی از خود ندارند
  و همچنان 

                   ناباور و گرفته و خوآبالود 
  بدور خود می چرخند

  تا ماه ُگم شده را
                            پيدا کنند  

  .و پيدا نمی کنند
   --------------------------------------------  
  

                                                           19/1/2005  
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 اعالميه کميته مرکزی سازمان بمناسبت سالگرد انقالب 57 
 

 
، " همه با هم " سياست نفی 

!درس بزرگ انقالب بهمن   
 

 ، اکثريت مردم کشورمان ، ی سال پيش در چنين روزهاي26
بدنبال يکسال تظاهرات ، تحصن و اعتصاب ، در پی يورش 

به همافران انقالبی تهران ، با " گارد جاويدان " مزدوران 
 بهمن ، 22 تا 20برپايی سه روز قيام مسلحانه در روزهای 

 2500 طومار نيم قرن استبداد پهلوی و به همراه آن بساط
آرزو آنها . سال حکومت سلطنتی در ايران را درهم پيچيدند 

داشتند که با برپايی اين بزرگترين حماسه تمام تاريخ ايران 
زمين ، به آزادی ، دمکراسی ، عدالت اجتماعی ، جمهور 
واقعی مردم و در يک کالم به منزلت انسانی خود دست يابند 

و نيز " همه با هم " اما اشتباه مهلک ناشی از سياست .
نقالب ، يعنی بها ندادن به نديدن ماهيت ارتجاعی رهبری ا

 –حکومت و نظام اجتماعی آلترناتيو و جنبه های اثباتی 
( به شعارهای سلبی و نفی گرايانه ، نسبت آينده ،اقتصادی 

 روشنفکران ، بيش از مردم عادی ،: که از حق نبايد گذشت 
سبب شکست آن انقالب عظيم و )  مقصر بودند در اين مهم ،

که نه تنها از طريق ارتجاعی . برآمدن يک ارتجاع هارتر شد
رژيم ( ن استبداد سياسی ، دست خلف خود اعمال شديدتري

را از پشت بست ، بلکه با تلفيق سيستماتيک دين و ) پهلوی 
دولت ، ايران را مستقيما به قعر دوران تاريک و مخوف 

ابعاد اين عقب گرد و تبعات اين .انگيراسيون مذهبی فرو برد 
رژيم تئوکراتيک بحدی بوده که آکنون بازمانده گان سلسله 
منقرض پهلوی ، فرصت را غنيمت شمرده تا با سواستفاده از 

ری اکثريت جوان کشور از دوران ببی خاستيصال مردم و 
آنها فعال مايشايی ساواک و دربار بر هست و نيست مردم ، 

را به کمک نهادهای امپرياليستی متوجه خود نمايند و جنبش 
آزاديخواهی و برابری طلبی توده های زجرکشيده را منحرف 

 57سلطنت طلبان اکنون با همان شعار انحرافی انقالب . کنند 
خاک پاشيدن بميان آمده اند تا با " همه با هم " يعنی سياست 

" بر مطالبات اساسی مردم ، محتوای جنبش را درحد يک 
 در اين کارزار ، ضمن آنها. تقليل دهند " تهضت براندازی 

بهره گيری از امکانات اعطايی تبليغی و مالی محافل و 
 از جمهوريخواهان دولتهای امپرياليستی ، توانسته اند بخشی

" پروژه  و 81ب طرحهايی چون منشور شرمگين را در غال
 بکشانند دبه همکاری و ائتالف با خو" فراخوان ملی رفراندم 

 و" همه با هم " و ايشان را به مبلغان دوآتشه سياست 
ای حکومت و نظام  مسکوت گذاشتن شکل و محتومروجان

  . ازند آلترناتيو مبدل س
نيروهای پيشرو ، مستقل و آزاديخواه ، بايد با يادآوری اما 

رک نيروهای درسهای گرانبهای انقالب بهمن ، اين کر مشت

طرفداران   با ائتالفمن مخالفتراست را افشا کنند و ض
و تالش آنها برای  راستواهان  جمهوريخحکومت موروثی و

طعانه بر اجلب مداخله بيشتر امريکا در امور ايران ، ق
  :خواستها و آماجهای زير پای فشرند 

  
  رورت تکيه بر جنبش و تشکلهای مستقل توده ایض* 
  مردمسرنگونی جمهوری اسالمی از طريق انقالب * 
  فت با هر نوع مداخله خارجیمخال* 
اعتقاد به حق حاکميت بی چون و چرای مردم و بنابراين * 

  مرزبندی با هر نوع حکومت دينی ، موروثی و ايدئولوژيک 
  استقرار آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی * 
  برابری کامل زن و مرد * 
برابری کليه مليتها و اقوام ساکن ايران و برسميت شناختن * 

  حق تعيين سرنوشت آنها
  

 ، برای استقرار يک سازمان ما در راستای آماجهای فوق
 کارگران و یحکومتخوديعنی جمهوری اجتماعی و مشارکتی 

ما برای .  مبارزه ميکند و گذار به سوسياليسمزحمتکشان 
سازماندهی چنين آلترناتيوی ، دست اتحاد بسوی همه 

مضاف بر اين ، در . انسانهای برابری طلب دراز ميکنيم 
دمکراتيک ، از هيچ همکاری و اتحاد  جنبش راستای تقويت 

 جمهوريخواه ، دمکرات ، هایو نيرعمل ترقيخواهانه ای با
  .يم ابائی نداريم و از آن استقبال مينمائ،   مستقلوالئيک 

  
  !زنده باد انقالب توده ها ! نه شيخ ، نه شاه ، نه سيا 

  
  ) راه کارگر ( گران انقالبی ايران مرکزی سازمان کارکميته 

  
   83                              بهمن 

  

  
  


