
! جان زندانيان سياسی اعتصابی در خطر است 
  !جدی بگيريم  هشدار خانواده های زندانيان را

  
در حاليکه زندانبانان و دژخيمان دستگاه حکومتی انکار می کنند 
زندانيان سياسی زندان رجايی شهر در اعتصاب اند، اعتصابيون 
بيستمين روز اعتصاب خود را گذراندند و حالشان رو به وخامت 
است و يکی از زندانيان ، دکتر فرزاد حميدی، حالش رو به وخامت 

در اين حال ماموران دستگاه . رفته و در خطر نابينايی است
اطالعاتی و چماقداران و اوباشان ، زندانيان راتهديد و آنان را آزار 

  .و اذيت می کنند
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   !زنان و رفراندم        

                                                                               
    الله حسين پور                                             

  
فراندم که در دو ماهه گذشته صفحه های بحث بر سر فراخوان ر

مخالفين و . اينترنت را تسخير کرده است، هم چنان می جوشد
موافقين قلم ها را تيز می کنند و استدالل های يکديگر را بر زمين 

انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح فراخوان، تأثيرات . می کوبند
 خود با برخی بر مرزبندی. مثبت خود را بر جای گذاشته است

هرگونه حکومت اسالمی يا موروثی تأکيد می ورزند، برخی دخالت 
خارجی را محکوم می کنند، برخی بر حق مليت ها و اقوام مختلف 
ايرانی پای می فشارند و برخی جدايی دين از حکومت را برجسته 

اما طرح اوليه فراخوان دست نخورده برجای باقی مانده . می کنند
خارجی و بند و بست های طلب ها، عوامل است و جاپای سلطنت 

  .ر آن هم چنان به چشم می خوردپشت پرده ،  د
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   !چرخ پنجم دمکراسی         
  

      تقی روزبه                                                         
  رسيده است  وقت ميوه چينی فرا

 ماايرانيان با نوعی مفهوم منفی گنمی دانم چرا ميوه چينی درفرهن
درحاليکه اگر با نيت خوب به اين . و فرصت طلبانه تداعی می شود

 آن هاواژگان زيبا نگريسته شود، شايد هيچ مفهوم منفی درذات 
رطول تاريخ بوده اند که سراغ اما گويا همواره کسانی د. يافت نشود

 های ديگران رفته و قبل ازآنکه ميوه کاران بجنبند، به چينش کشت
متأسفانه اين کار فقط درباغات مرسوم .ميوه ها می پرداخته اند 

درهرحال خوب و . نبوده  بلکه به اقليم سياست هم کشيده شده است
  .ژگان با شما است وا اين بد

  5                                               بقيه در صفحه 

  
  

 گزارش خبری، در دفاع از اعتصاب غذای
   زندانيان سياسی رجايی شهر کرج   

3                           در صفحه   

    
سه بديل در برابر جمهوری اسالمی        
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....  جان زندانيان سياسی             
  

از وضعيت زندانيان سياسی اعتصابی گزارشات تکان دهنده 
کيست که رژيم اسالمی، برای در هم شکستن مقاومت زندانيان، حا

آنان را در کنار معتادان تزريقی و افراد شرور قرار داده، امکانات 
رفاهی و بهداشتی از آنان را دريغ می کند و زندانيان سياسی ، 

 روز ممنوعيت 40دکتر فرزاد حميدی، پس از . امنيت جانی ندارند
اس تلفنی ، در حالتی بسيار بحرانی و مالقات وقطع هر گونه تم

وی در . باتنی رنجورو شکنجه شده، با پدرش مالقات کرده است
حاليکه قادر به تکلم نبوده و در آستانه نابينايی است؛ از جانب 

  .مأموران حفاظت و زندانبانان شرور و معتاد، تهديد می شود
ست که عليرغم همه انکارها و پوشاندن حقيقت ، بر همه آشکار ا

رژيم اسالمی ودستگاه اطالعاتی  و قضايی اش ، سياست سرکوب 
زندانيان را گسترش داده اند و با انتقال زندانيان سياسی به زندان 
عادی و هم بندکردن آنان با اشرار و متهمان و محکومان پرونده 
هايی جنايی، جان زندانيان سياسی وعقيدتی را به خطر افکنده و از 

  . در شکستن زندانيان سياسی دارنداين طريق سعی 
اين سياست غير انسانی در حالی اعمال ميشود که اعتراض همه 
سازمانها ونهادهای بين المللی حقوق بشر به اين سياست ها تشديد 
شده است و در عين حال در داخل کشور ، برخی از زندانيان سياسی 

 خواست و خانواده های زندانيان سياسی دست به حمايت آشکار از
  .زندانيان سياسی اعتصابی زده اند

 ضمن ابراز نگرانی شديد خود نسبت به جان زندانيان  ما سازمان
سياسی و اعتصاب کنندگان، از خواست بر حق آنان حمايت می کند 
و خواهان اقدام متحد همه نيروهای آزاديخواه و بشردوست و 

قوق زندانيان نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر در دفاع از ح
سياسی و آزادی بی قيد و شرط  همه  زندانيان سياسی و عقيدتی 

مسئول جان و سالمتی تمامی  در عين حال که رژيم اسالمی را. است
زندانيان سياسی ميداند، خواهان نظارت ويژه هيئتهای کميسيون 

نبايد گذاشت . حقوق بشر سازمان ملل متحد بر زندانهای ايران است
کار اسالمی با سرکوب دائمی و مستمر نيروهای رژيم جنايت

  .آزاديخواه ودگر انديش، سلطه سياه خود را بر کشور ادامه دهد
نبايد گذاشت رژيم اسالمی با دستگيری نويسندگان، روزنامه نگاران 
و بالک نويسان و قتل و مطبوعات و بستن وبالک ها ، ديوار 

دستگاه سرکوب ، با سانسور اختناق را ضخيم تر کند؛ نبايدگذاشت 
دستگيری فعالين کارگری و پيشرو ، رهبران جنبش های اجتماعی 

جنبش های  ، و دانشجويی و کارگری و معلمان و پرستاران
خفه کند؛ نبايد گذاشت ساسيت تهديد وارعاب و  اعتراضی را

شکنجه، بيش از اين مردم ايران را در چنگال سياه اهريمن استبداد 
برای در هم شکستن . کوب اسالمی آزار دهدوجهل و خرافه و سر

اين اهريمن جنايت بيش از هر زمان ديگری می بايست تمامی 
نيروهای آزاديخواه ، دمکرات، چپ و انساندوست اقدامات متحدانه 
خود را در دفاع از آزادی و برابری گسترش دهند و صدای عدالت 

يران طلبانه زندانيان سياسی اعتصابی رابه گوش همه مردم ا
تنها در سايه اين اقدامات متحدانه است که می . وجهان برسانند

  ! توان زندانيان سياسی را از چنگال خبرگان آدمخوار رها ساخت
                      

    زندانی سياسی آزاد بايد گردد                  
                                                 زنده باد برابری–              زنده باد آزادی 

   راه کارگر - کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
  2005 فوريه 11                                 

  
 

  

  
  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

زمان  روابط عمومی سا  
                                    

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 
واضع سازمانميشوند ، الزاما بيانگر م

 .نيستند 
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  گزارش خبری              
  

   در دفاع از اعتصاب غذای    
   زندانيان سياسی رجايی شهر کرج

  
  

  !منزلت انسانیآزادیخواهان ایرانی و جانبداران 
مخالفين دستگيری ، زندان ، شکنجه، سنگسار، 

  !!اعدام در ایران و جهان 
  

:  تن از زندانيان سياسی آقایان 6روز از اعتصاب غذای ) 20(بيست 
 -  حجت زمانی- ارژنگ داوودی-  بينا داراب زند–دکتر فرزاد حميدی 
) گوهردشت( جعفر امامی در زندان رجایی شهر - مهرداد لهراسبی
  .کرج می گذرد

روزی که التهاب، دلشوره و نگرانی از یکسو، مقاومت و ) 20(بيست 
پایداری زندانيان سياسی اعتصاب غذا کننده را از سوی دیگر بر سر 

  .عهد و ميثاق اعالم شده اشان به نمایش می گذارد
روز پایداری و اعتراض به نقض حقوق زندان و عدم ) 20(بيست 

قاتلين ، اشرار ، ( ی از زندانيان عادی تفکيک زندانيان سياس
که هر یک از آنان ، قربانيان تباهی ) معتادین و بزهکاران اجتماعی

وضعيت ناگوار جسمانی اعتصاب غذا کنندگان و . آور همين نظام اند
ادامه اعتصاب آنان، نگرانی همه جانبه ای را در درون قلبهای یکایک 

  !مان بر انگيخته است
ی که برای آقای تقی حميدی، پدر دردمند دکتر روز) 20(بيست 

فرزاد حميدی و شهامت اخالقی تقی حميدی برای بازگویی و فاش 
سازی ، فشار و اختناق حاکم بر زندانيان و هر آنچه که بر آنان روا 
داشته می شود همه اینها توامان اميدواری و دلنگرانی آنان را بر 

راب زند ، همسر بينا داراب زند، زبان ميراند و برای خانم صبح ناز دا
  .شور فراوان نجات زندانی جانش را با خود به همراه داشته ودارد

روزی که چشم براهی یکایک افراد خانواده از ) 20( بيست 
همسران وفرزندان، مادران و پدران، خواهران و برادران زندانيان 

های سياسی اعتصاب غذا کننده ، شور و التهابی را در درون قلب
یکایک ما، باورمندان به ارزشهای زندگی می نشاند و بی اعتنائی و 
دیو صفتی مسئولين نظام جمهوری اسالمی و سخنگوی قوه 

من خودم « : که اعالم می دارد ) جمال کریمی راد( قضائيه رژیم 
بامسئوالن زندان صحبت کردم و آنها قویًا اعتصاب غذا را تکذیب 

وغی را در برابر دیدگان افکار عمومی مفتضحانه چنين در» .کردند
جامعه جهانی ومجامع حقوق بشری و سازمان دیده بان حقوق 

  . بشر، به نمایش می گذارد
  

  !آزادیخواهان بشر دوست
  

مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی اعتصاب  غذا کننده در زندان 
  ....رجائی شهر کرج ادامه دارد

عتصاب غذا ، طی دو فراخوان در فاصله بيش از دو هفته  از این ا
عام در دفاع از اعتصابيون و حول مرکزی ترین خواسته های آنان ، 

  :اعالم داشتيم 
 ضمن محکوم کردن هر گونه دستگيری فعالين سياسی، زندان، -1

شکنجه ، خواهان پایان بخشيدن محاکمات در بسته و صدور احکام 
  !سنگسار و اعالم در سراسر ایران می باشيم

ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی می  -2
  ! باشيم

 اعزام یک هيئت از جانب نهادهای بين المللی، جهت بازدید -3
زندان ها، گفتگو با زندانيان سياسی و مالقات باخانواد های 
زندانيان سياسی و ارائه گزارش به افکار عمومی جهان، خواست 

  ! ما می باشد
م با بيش از صدها تن از افراد و شخصيتهای این فراخوان عا

آزادیخواه اعم از فعالين سياسی، دانشگاهيان، نویسندگان، 
نهاد و انجمن ) 115(هنرمندان و شاعران و بيش از یکصد و پانزده 

 اجتماعی و سياسی از سراسر اروپا، آمریکا، –های فرهنگی 
  . تکانادا، استراليا و ترکيه امضاء  و پشتيبانی شده اس

انجمن دفاع از زندانيان سياسی ( فراخوان عام توسط یاران ما 
به زبان فرانسه ترجمه و در اختيار )  پاریس-وعقيدتی در ایران

  : اشخاص و نهادهای گوناگون بشرح زیر قرار گرفته است
پروفسور یاکين ارتورک گزارشگر ویژه کميسيون حقوق بشر سازمان 

 کميسيون حقوق -سازمان ملل کميساریای عالی حقوق بشر - ملل
 امنستی انتر ناسيونال - امنستی انتر ناسيونال- بشر پارلمان اروپا

 صليب سرخ بين -  بنياد فرانس پيرته خانم ميتران- شعبه پاریس
 صليب سرخ بين -  صليب سرخ ژنو– ارتباطات بين المللی -الملل ژنو

 ليگ حقوق بشر - سازمان پزشکان بدون مرز–الملل واشنگتن 
 سازمان - حزب کمونيست فرانسه ارتباطات بين المللی–فرانسه 

 – فراکسيون چپ پارلمان اروپا -جوانان حزب کمونيست فرانسه
 بخش خاور ميانه حزب - روابط بين المللی حزب سبزهای فرانسه

 – حزب سبزهای فرانسه بخش پاریس و حومه -سبزهای فرانسه
ی و اینترنتی فارسی  رسانه های خبر-ليگ بين المللی حقوق بشر

  ...زبان و غيره 
  

  ! بشریت مترقی
  

دفاع از ( کميته دانشجوئی " بر اساس آخرین اطالعيه خبری 
و اخبار دریافتی از جانب سخنگوی اعتصاب غذا " زندانيان سياسی

کنندگان زندان رجائی شهر آقای حسن زارع زاده اردشير،اعتصاب 
عباس . ون ادامه داردغذا عليرغم وضعيت ناگوار جسمی اعتصابي

 بهمن 7خرسندی عضو شورای مرکزی حزب دموکرات ایران از 
ابراهيمی .   به سر می برد209بازداشت وزارت اطالعات در بند 

آرش .  سال زندان در بندر عباس محکوم شد10مومنی به 
( سيگارچی مسئول روزنامه معتبر گيالن امروز در زندان الکانی 

خانم نرگس ادیب در منزل خود در حضور . به سر می برد) گيالن
فرزندانش توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير و زندانی شده 

زندانيان سياسی اوین نيز در وضعيت ناگواری بسر می برند . است 
هم اکنون ما دست اندر کاران فراخوان عام، در سطح کشورهای 

به زبان آلمان، انگليس، سوئد، هلند در صدد ترجمه این فراخوان 
کشورهای نامبرده می باشيم تا بشکل همه جانبه ای آنرا به 

  .دست مراکز و مجامع واحزاب مترقی برسانيم
ما تالش خواهيم داشت که طی ارتباط زنده و فعال با سخنگوی 
زندانيان اعتصابی رجائی شهر آقای حسن زارع زاده اردشير و 

 ای را در دستور بستگان زندانيان ، خبر رسانی سریع و همه جانبه
  . کار خود داشته باشيم 

ما پيشاپيش دستان پر توان یکایک شما، همراهان را بگرمی می 
فشاریم و در این پيکار اعتراضی زنجيره ای در سراسر جهان، به 

دستان ما زدستان شما یاری طلب . یاری همگان چشم دوخته ایم
  .....   !می کند، چرا که یک دست بی صدا ست

  
 و فراخوان عام در دفاع " انجمن–  کانون " کنندگانهماهنگ

از   اعتصاب غذای زندانيان سياسی رجائی شهر 
   .کرج )گوهردشت(
 

Kanon_anjoman@yahoo.com  
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  ادامه از صفحه يک 
  ....زنان و رفراندم                          

  
بحث های فراوانی شده است و هم چنان ادامه دارد، هنوز تا 

تنها بحثی که، اما کمتر به آن . شنايی، فاصله زيادی داريمرو
گويی اين ! پرداخته شده است، نقش زنان در اين وانفساست

فراخوان و بحث های مربوط به آن ربطی به زنان ندارد و بحث های 
گويی بايد به مسئله . زنان می بايست در حوزه های ديگر دنبال شود

 پرداخته شود و طرح فراخوان زنان و حقوق آنان در جای ديگری
و !تری می پردازد، به مسائل سياسی و حکومتی"جدی"به مسائل 

زنان می توانند هم چنان به مسائل اختصاصی خود، به کودکان، 
البته اينکه زنان بسيار ! مسائل فرهنگی، ادبی و رمانتيک بپردازند

 از همه جانبه به مسائل درون جامعه می پردازند و تنها مسائل را
زاويه دست يابی به  حکومت و قدرت نمی بينند، و با تمام ابزارهای 
حسی خود به دنيا می نگرند، جای بسی احترام و افتخار است، اما 
بحث بر سر اين است که چرا جای زنان در بسياری بحث های 

  .مربوط به حکومت از جمله همين طرح رفراندم خالی است
لسه اينترنتی زنان درباره رفراندم در هرحال بعد از قريب دو ماه ج

گذشته از بررسی جنبه های مثبت و منفی اين جلسه، . برگزار شد
می بايست از برگزاری چنين جلساتی از جانب زنان حمايت به عمل 

اما نگاهی کلی به شرکت و برخورد زنان نسبت به طرح . آورد
ائه نقش زنان در ار. رفراندم، سئواالت زيادی را مطرح می سازد

طرح رفراندم چه بود؟ ميزان شرکت زنان در آن چقدر است؟ حمايت 
و مخالفت زنان از آن تا چه حد است؟ آيا وقت آن نرسيده که بدون 
حضور فعال زنان، به خود اجازه حتی طرح يک اقدام بزرگ را 
ندهيم؟ آيا اصال بدون حضور فعال زنان، اقدام بزرگی صورت خواهد 

ذشته که ديگر با گنجاندن يکی دو زن بطور گرفت؟ آيا زمان آن نگ
  سمبليک در طرح های خود، ژست حمايت از حقوق زنان نگيريم؟

درصد واکنش های اندک زنانی که 90در اين جلسه عنوان شد که 
نسبت به طرح رفراندم برخورد کرده اند، مثبت بوده و اظهار 
ن اميدواری شد که آن بخش بزرگ از زنان خاموش نيز همراه اي

  . طرح باشند
مشکل اصلی اين است که زنان نه تنها در تدوين و ارائه اين طرح، 
نه تنها در امضاء و حمايت از اين طرح ، بلکه در ابراز مخالفت 

آقايانی که به دنبال تدوين اين . خود با اين طرح نيز فعال نبوده اند
طرح بودند، همانا حضور يک زن را برای آرايش امضاهای خود 

شايد هم امضای خانم کار اصال ربطی به زن بودن .  دانستندکافی
ايشان نداشت، چون به هر حال اسم ايشان کافی است تا عده ای را 

  !به دنبال طرح بکشاند
در اين نشست اينترنتی تأکيد بسيار زيادی شد که چون زنان حامی 
حقوق بشرند، چون طرفدار مسالمت و مخالف خشونت و جنگ اند، 

بنابراين از اين ...... ف تبعيض و موافق برابری اند وچون مخال
اينکه زنان اين خصوصيات و خواسته ها را . طرح حمايت می کنند

دارند، شکی در آن نيست، ولی آيا طرح رفراندم نيز حامل چنين 
خصوصياتی است؟ طرح رفراندم در پاراگراف اول آن، خصوصيات 

حکومتی با تکيه بر . تحکومتی را که ارائه می کند، برشمرده اس
اکثريت آراء، حفظ تماميت ارضی و منافع ملی، ايجاد رابطه 
مسالمت آميز با جامعه جهانی و تکيه بر ارزش های فرهنگی و 

اينکه چنين حکومتی می تواند حکومت ايده آل ! همين. اقتصادی
سلطنت طلب ها باشد يا نباشد، مورد بحث ما نيست، اينکه رابطه 

با جامعه جهانی که اکنون به رهبری بوش سرگرم مسالمت آميز 
خون ريزی است، چگونه و با چه شروطی بايد پيش برود، اينکه 
رابطه اين حکومت با مذهب چيست و دين چه نقشی در آحاد آن 

بحث بر سر اين . دارد، و غيره، مورد بحث ما در اين نوشته نيست
. خواهند داشتاست که زنان چه نقشی  و رابطه ای با اين حکومت 

آيا اين حکومت مدافع حقوق زنان خواهد بود؟ آيا با مردساالری 
حاکم بر جامعه مبارزه خواهد کرد؟ در مورد رابطه اين حکومت با 

چگونه می توان از طرحی حمايت کرد . زنان سخنی ادا نشده است
که همه چيز را به آينده ای نامعلوم حواله می دهد و بر کلياتی پا می 

اما مهم .  که می تواند در بلند مدت ناقض يکديگر نيز باشندفشارد
ترين نقاط اشتراک را همانند مخالفت با دخالت خارجی، حمايت از 
حقوق و مبارزات زنان و حمايت از حقوق و مبارزات ملل تحت ستم 
ايرانی، ناگفته بگذارد؟ تا زمانی که زنان خود مستقيما در ارائه 

کيل آن حکومت نقش نداشته باشند، آيا طرح های حکومتی و در تش
  سخن از دست رسی به حقوق زنان بيهوده نيست؟

درباره دالئل ارائه طرح . در نشست اينترنتی سخن بسيار زده شد
رفراندم استدالل شد که، شرايط منطقه، حمله آمريکا به عراق و 
. مسئله مذاکرات هسته ای با ايران از داليل ارائه طرح رفراندم است

ويا جنبش واقعا موجود در ايران هيچ ربطی به طرح رفراندم گ
نداشت و ندارد و تنها پارامتری ست که همواره ناديده گرفته می 

باز هم از باالی سر مردم، برای آنان تصميمات گرفته می . شود
راستی چند . شود، حکومت تعيين می شود و ناجيانی ظهور می کنند

دم با خبرند؟ چند درصد از جوانان درصد مردم ايران از طرح رفران
ايرانی که دکتر ملکی در مقاله اخير خود از آنان به عنوان شيران 

درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند،  65پر هيبت نام می برد و 
از طرح رفراندم با خبرند؟ دکتر ملکی ضمن مرزبندی با نااميدی 

نسبت به جنبش آنانی که سال ها در خارج از کشور زندگی می کنند، 
توده ای در ايران، بالحق  به جوانان اشاره می کند که هم چون 
شيرهای پر هيبت، اگر بجنبند، حتی پلنگان تيزچنگال نيز بر خود 

اما از اين صحبت نمی . می لرزند و فرار رابر قرار ترجيح می دهند
کند که اين جوانان چگونه و با چه ابزاری بايد بجنبند و آيا آنان 

ی جنبيدن به تشکل های مستقل خود نياز ندارند؟ آيا ارتباط، برا
همکاری و هماهنگی اين تشکل ها در سراسر ايران نيست که 
جنبش را تضمين کرده و حکومت را به فرار وامی دارد؟ اما، ظاهرا 
اين طرح رفراندم است که با هماهنگی چند نفر در پشت پرده، قرار 

جنبش زنان نيز که به .  بازی کنداست نقش اين شيران پر هيبت را
حق از جمله جنبش های درحال رشد و با حضور مستمر در جامعه 

  .است، در اين ميان به هيچ گرفته می شود
سخنرانان جلسه اينترنتی، اما شکايتی در اين موارد ندارند و 
اميدوار هستند که همه چيز به نفع زنان پيش برود و ادعا می کنند 

رای عمومی که در فراخوان مطرح شده، راهی که مراجعه به آ
بايد پرسيد که در . مناسب برای دست يابی به حقوق زنان است

کجای دنيا با مراجعه به آرای عمومی، حقوق زنان تأمين شده 
است؟ تنها زنان می دانند که حتی با تأمين و تصويب حقوق برابر 

يار زيادی با مردان، هنوز با برابری واقعی با مردان فاصله بس
اين برابری تنها با تصويب چند قانون در دفاع از زنان، . دارند

تضمين نمی شود، و زنان از طريق رأی گيری و رفراندم به آزادی 
نخواهند رسيد، بلکه جنگی مداوم و خستگی ناپذير با تمامی قوانين 
و مظاهر مردساالرانه در جامعه است که زنان را در نهايت به 

طرح رفراندم که حتی بطور کلی نيز از . می رساندآزادی واقعی 
آزادی زنان و نقش تعيين کننده آنان در حکومت آينده صحبت نمی 

  کند، چگونه انتظار حمايت از جانب زنان دارد؟
آن بخش بزرگی از زنان که نسبت به طرح رفراندم سکوت اختيار 

رح، کرده اند، جدا از ساير ابهامات و اشکاالت موجود در اين ط
زنان بايد يک . هيچ گونه جايگاهی نيز برای خود در آن نمی بينند

بار برای هميشه ثابت کنند، تا زمانی که ناديده گرفته می شوند، از 
  . نقش حامی، امضاء کننده و دنباله روی صرفنظر خواهند کرد
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  ادامه از صفحه يک 
  

  .....      چرخ پنجم                     
  
  

  د به فازسازماندهیوور و تالش برای لیدرجستجوی متو
  

پس ازسپری شدن دوماه ونيم ازطرح فراخوان رفراندوم، وجمع 
آوری حدود سی وپنچ هزار امضاء، و حاال که تب جمع آوری 

 به پايان خود رسيده  "گفتمان"امضاءها خوابيده،بنظرمی رسد فاز
.  استد به فاز عملياتی و سازماندهی دردستورکارقرار گرفتهوو ور

  اعالم می دارد که1چنانکه آقای حسين باقرزاده درمقاله اخيرخود
 واضافه .بحث در باره فراخوان را بايد ديگر پايان يافته تلقی کرد

 جنبش رفراندوم در حال حاضر نه متولی ای  کهاکنون می کند که
 وقت آن رسيده است که اين جنبش ،دارد و نه سازمان و تشکيالتی

تی حقوقی پيدا کند و نيروهای شرکت کننده در آن به تدريج شخصي
ودرهمين رابطه . بتوانند به طور فعال برای پيروزی آن پيکار کنند

هزار حاميان آن که بزعم وی يک  35طرحی را برای سازماندهی 
  .  پيشنهاد می کند،ش است و همه گرايشات را دربرميگيردجنب

نی ي ميوه چيخچه که درباب تار کوتاهی باتوجه به مقدمه
 خوانندگان نبايد چندان متعجب شوند که اين ،قاعدتاآوردم

نه ازداخل کشور وازسوی صادرکنندگان اوليه  دستورالعمل مهم چرا
  .   که از سوی متوليان خارج کشور صادرشده است،فراخوان

ايشان تنها نوازنده البته  که است یورود به فازسازماندهی کر جديد
قای داريوش همايون نيرطی مصاحبه آمونه بعنوان ن .آن نيستند

کنون زمان آن است که زنان و مردان هر چه ا":  می گويد2ای
 ی فعاالنه در اين جنبش مشارکت کنند وساز و کارهایبيشتر
 براي پيشبرد و تحقق آرمانها و اصول اين ی و لجيستيکیپشتيبان

در هر  شود یبدين منظور پيشنهاد م . را بوجود آورندیفراخوان مل
 گوناگون به تشکيل ی داوطلب از گرايشهای افرادیاجتماع ايران

 بسته به امکانات محل، اقدام ی پشتيبانی کار و کميته هایگروهها
 چهارگروه کاری را سازماندهی درادامه طرح خود وی."نمايند

  .مطرح می کند
  

  آن چه که نقد بود و آنچه که نسيه است
  

 پروژه روشن بود که غرض نهائی  برای منتقدين اينازهمان آغاز
پذير  ناه اجتنابجيک چوب برانيم نتيه و يا اگر نخواهيم همه را ب

اين پروژه چيزی جز تعبيه يک ظرف همکاری بين سلطنت طلبان و 
 بين قطب ين و طيفی ازنيروهای سرگردانگجمهوری خواهان شرم

دمکراسی و ضددموکراسی و معبری برای ورود نيروهای مداخله 
 کسب برای خارجی به صحنه اپوزيسيون صحنه سياستگر

. دمکراتيک نبود-نبش ضداستبدادیج  برباصطالح فرادستی
 اين واقعيت تلخ را  آگانه و ياناآگاهانهبسياری ازمدافعين رفراندوم

اماحاال که آب . حاشا کرده و آنرا تهمت منتقدين بشمار می آوردند
رسيده است،عملی و علنی ب افتاده و وقت ميوه چينی فراآسياها از

ساختن اين همکاری توسط متوليان واقعی اين حرکت دردستور 
  . کارقرار گرفته است

  يکآقای داريوش همايون درهمان مصاحبه خود بعنوان
سياستمدارسلطنت طلبی که می داند چه می گويد و چه می 

در ...:" واقعيت فوق را مورد تأکيد قرار می دهد،بروشنیخواهد
 که اوضاع مساعد ی يک کشور در شرايطی است برایره اواقع چا

 آن موقع ی است برایشود تا مردم نظرشان را بدهند و طبعا راه حل

و تا رسيدن به آن موقع بايد به مبارزه خود ادامه داد و بايد ......
 عوض نشده است یمبارزه کرد و در واقع با اعالم اين طرح ، چيز

 ی فقط زمينه ا...، ی اسالمیمهوردر موقعيت ما و در موقعيت ج
 مي شود که در گذشته موافق يی امروز نيروهای برای همکاریبرا

 کنم که چرا ی توافق کنند و تعجب مینبودند بر سر هيچ موضوع
  "... صورت گرفته است یاينقدر راجع به اين موضوع بد فهم

ديروز اين همکاری بصورت غيررسمی جريان  درهرحال اگرتا
نکارميشد،حاال ديگر دردستور کارقرارگرفته و آنها که داشت و ا

آگاهانه اين هدف را دنبال می کردند حاال بايد بفکر توجيه و مدلل 
 چون قرارداشتن در تی همجيهاوديگرتو. باشند آن اختنس

 آن اثرخود را ازدست داده ودرحکم فازگفتمان و داليل مشابه
 سرمابه عظيم "انهم  آن همعلت.  است ازپاسخ سرراستگريختن 

 است  که بيش ازاين نمی توان آن را معطل " هزارنفره ای35
اين را هرمبتدی درس اقتصادهم می داندکه سرمايه اگر .نگهداشت

سرمايه ای که  . بکارگرفته نشود، خطر نابودی آنرا تهديد می کند
بيش از يک بار در طول حيات يک نسل " ،بقول آقای باقرزاده

 حرکت با چراغ درهرصورت."افتد  نمی)آيدبدست نمی (اتفاق
 حاال خيلی صريح  بايد  وخاموش و بشيوه خزنده ديگرناممکن است

قای داريوش همايون درهمان گفتگو درپاسخ چنان که آ. صحبت کرد
به سؤالی درمورد پهلوی طلبی خود پاسخ سرراستی می 

 یو آن پادشاه....  مشروطه هستمیمن طرفدار پادشاه...:"دهد
 یروطه هم يک کانديدا بيشتر ندارد و آن هم شاهزاده رضا پهلومش

 ی پادشاهیاست و ما اميدواريم که مردم ايران قانون اساس
  "....مشروطه را بپذيرند و ايشان بشود پادشاه مشروطه

 -پادشاه-آن بنابراين ازنظر ايشان نوع نظام آينده و حتی تنها کانديد
نبوغ   ايشان باهمين مصاحبه دروالبته .ازهمين حاال روشن است

رابرای " قدرت و مداخله" مفهوم ونوع جديدی ازش،خاص خوي
  : است خواندنیشاه آينده وضع می کنند که

 کنند پس از انتخاب، به صورت مدافع ی سع)پادشاه آينده(ايشان" 
 برخوردار ی دمکراتيک در بيايند و از يک قدرت اخالقینهادها

 کشور و مسئوليت یه در امور سياسباشد که صرفا با عدم مداخل
باالتر از همه اين جريانها .و... حاصل خواهد شد یگرفتن سياس
 یدر کارها، مداخله کند که همه بتوانند با او خود را يک.قرار بگيرد

 کمک کنند به حفظ نهادهاي دمکراتيک از یو با قدرت اخالق....کنند
  ".... ديگری از سویيک طرف و يکپارچگ

ال ديگری مبنی براينکه ؤای داريوش همايون درپاسخ به سالبته آق
آيا  معامله ای پشت پرده درمورد طرح رفراندوم صورت گرفته يا 
نه ضمن آنکه مدعی است هيچ گونه معامله ای صورت نگرفته، اما 

د و درآينده هم نچون شواهد و قرائن متعدی دراين مورد وجود دار
ه وبا آوردن يک اما می گرفت ممکن است روشود، دست پيش را

 دو سال پيش، دنبال ی يکی، نيست که گروهیدر اين شک " :گويد
 ايران و ی سياسی در بيايد فضای بروند تا ازاين پراکندگیيک کار

 یسر انجام به اين تفکر رسيده اند که خوب است چنين فراخوان
  ."اکثر افراد هم در ايران بودند و هم که کار کردند....بشود
 اطالعات موثقی که ميگردد، طبقه ازعبارات فوق معلوم چنانک

 ازيکی دوسال قبل عده ای درفکر چنين طرحی ،آقای همايون دارد
ودر . بوده اند که اکثرآنها و نه البته همه اشان درايران بوده اند

واقعيت همين  صادرشد،درحمايت ازرفراندومکه بيانيه رضا پهلوی 
رفراندوم  توسط داخل کشورمورد در قالب پذيرفته شدن فراخوان 

  .اذعان قرار می گيرد
  

  ل اامواج سي
دمکراتيک مردم ما - آسيب پذيرجنبش ضداستبدادیيکی ازنقاط

   و فعالين  بی ريشهفکراننوجود امواج سيال و نيرومندی ازروش
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  ..... چرخ پنجم                      
  
  

 ی جز آشفتهسياسی است که درنقش چرخ پنجم مکراسی  کارکرد
درشرايط عادی  و .  صف دمکراسی واستبداد ندارندمرزهای کردن
داد حاکم آويزان شده و توجيه کننده اقتدار ب آنها ازاست عمومارکود
داد ب ميشود و استبحرانی و ملتهب فضای سياسی وقتی هم کهآنند و

 برای ادامه وظيفه فوق درنقش حاکم درانزوای کامل قرارمی گيرد،
 ترازنوين و دشمنان  با نيروهای مستبدآنها، .ظاهرميشوندتازه ای 

تازه ازراه رسيده دمکراسی وارد معامله و مغازله شده وباگل آلود 
. کردن آب جاده صاف کن آنان برای صعود به قله قدرت می شوند

بجای آنکه درسيمای  باوجود سردان شعار دمکراسی، آنها 
 و للعموما درسيمای محدمکرات های رزمنده وارد ميدان شوند، 

 وارد ميدان می  دمکراسی و دشمنان دموکراسیجوش دهندگان بين
  عمومی ونقش آنها نه تقويت وحساس کردن وجدان. شوند

 دربرابرخطرات کمين کرده دراردوی ضداستبداد، دمکراتيک جامعه
  عمومی جامعه نسبت به اين وحساسيت  تخدير افکار در دقيقابلکه

  .گونه خطرات است
اين روزها که وارد بيست و هفتمين سالگرد انقالب بهمن می شويم 

 پذيرجنبش ضداستبدادی بيش ازهرزمانی يببازخوانی نقطه آس
درانقالب بهمن اين کاالی قاچاق تحت عنوان . ی گردد ترمیضرور
 با بی اعتنائی سلطنتی حاکم و  عليه استبداد  يک جانبهمبارزه

بنام سمی و خطرناکی  جودافعیحضور وو  نسبت بهشگفت انگيزی
 نه ال که دراردوی ضداستبداد حکومت مذهبیوخطرواليت فقيه 

  تحت عنوان مبارزهين بی اعتنائی اکنون نيز او.ه بود همراه شدکرد
 بهه جزرورق باصطالح  عليه حکومت مذهبی و پيچيده درمطلق

و درحکم اسب تروائی حامل . کراسی حمل ميشودموفراگير د
  .درت های مداخله گربرای ورود به صحنه سياسی ايرانسلطنت و ق

  گستردهاما دمکراسی بدون مطالبات شفاف،بدون يک جنبش
 رزمنده ای که نگاه خود را نه  هایدمکراتيک و بدون دموکرات

 به بغل دست هم لکه ب دوخته اند-استبدادحاکم-فقط به روبرو
  . ناممکن است،معطوف ساخته اند

  :زيرنويس 
  شده درسايت ايران امروزدرج  .1*
  روز انجام شده توسط عرفان قانعی و درج شده دراخبار -2*

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

  
  
 

      
   پيام تسليت

  

  !  رفيق فرهاد ربانی درگذشت         
  

 3 بهمن برابر با 15با خبر شدیم که شب پنجشنبه 

  فوت نموده – در ایران –رهاد ربانی فوریه ، رفيق ف

فرهاد یکی از یاران قدیمی راه کارگر و یکی از . است 

زندانيان سياسی سياهچالهای جمهوری اسالمی 

 متولد شد و در سن هفده 1343او در سال . بود 

سالگی بخاطر فعاليت در سازمان ما ، بدنبال 

سرکوبهای خونين پس از خرداد شصت دستگير 

 محددا به 62 از آزادی ، در سال  پس.گردید

فعاليتهای خود ادامه داد و دوباره بازداشت و به زیر 

شدیدترین شکنجه ها و فشارهای جسمی و روحی 

 ماه فشار طاقت فرسا ، 9در مدت . کشيده شد 

رفيق فرهاد . متاسفانه تعادل روانی رفيق بهم خورد 

ثرات بعد از آزادی از زندان نيز به شدت بيمار بود و ا

تا . شکنجه های رژیم اسالمی را بدوش ميکشيد 

اینکه در سن چهل سالگی بر اثر سکته قلبی جان 

  .خود را از دست داد

سازمان ما در اندوه از دست دادن یکی از همرزمان و 

یاران قدیمی خود ، مرگ نابهنگام فرهاد ربانی را به 

جنبش چپ ، زندانيان سياسی سابق ، خانواده ، 

بویژه به دائی او ، رفيق (  بستگان فرهاد دوستان و

تسليت ميگوید و خود را در غم ایشان ) اصغر ایزدی 

  .شریک ميداند

  سازمان کارگران انقالبی ايران               با اندوه  و احترام
   2005 فوريه 7  - 1383 بهمن 19               
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   ديدگاه                               
  

  :درس بزرگ انقالب بهمن 
  ! انقالب آری ، بهمن نه                 

  
    آرش کمانگر    قسمت اول                       

  
بينم به دو مجادله و ابهام در زمينه  براى شروع بحث ضرورى مى
اولين .  ايران اشاره آنم57 و 56هاى  برخورد با وقايع عظيم سال

 و قيام بودند و نبايد اصطالح  آن وقايع صرفا شورشكه است اين ادعا
را آه به معناى دگرگونى بنيادى و ساختارشكنانه است « انقالب»

نه از اين رو آه . من با اين ارزيابى مخالفم. به آن اطالق نمود
اى و بنيادى نيست، بلكه بدين  انقالب به مفهوم تغييرات ريشه

يروزى را شرط حياتى انقالبى خاطر آه اوال مجادله مذآور مساله پ
آند، ثانيا تفاوت حرآات اعتراضى   ارزيابى مى دانستن يك جنبش

  هاى عظيم و فراگير انقالبى تشخيص معمولى را با جوشش
اى در مقطع زمانى   توده شرط انقالب پنداشتن يك جنبش. دهد نمى

ها و اهداف بنيادى و  معينى، تنها و تنها قرار دادن خواست
 و اهداف به  شكنانه در برابر خود است، اين آه اين جنبشساختار

ست و ابدا تاثيرى روى انقالب  پيروزى نايل آيند يا نه، حديث ديگرى
اين اهداف . اى ندارد  و قيام توده يا انقالبى خطاب آردن جوشش

شوند، يعنى انقالبات در  اى البته به دو دسته تقسيم مى ريشه
م يقستتوانند به دو آاتاگورى بزرگ  شرايط حاضر به يك معنا مى

  . انقالبات سياسى و انقالبات اجتماعى: شوند
 انقالب سياسى انقالبى است آه صرفا سرنگونى رژيم حاآم و 

هاى فراقانونى مردم دنبال  تغيير روبناى سياسى را از طريق جنبش
توانند به قهر و خشونت آشيده شوند و يا به  آنند آه البته مى مى

در انقالبات صرفا سياسى، فرماسيون . ت برگزار گردندمسالم
مانند و  نخورده باقى مى  اقتصادى حاآم بر جامعه، دست_اجتماعى

 .گيرد در سازوآارهاى آن تغييرات اساسى صورت نمى
  اما انقالب اجتماعى يا جنبشى آه اهداف فراگير اجتماعى در پيش

آه عالوه بر شود  روى خود داشته باشد به انقالبى گفته مى
واژگونى رژيم سياسى حاآم درصدد تغيير سيستم 

گذارد   خود مى آيد و يا اهدافى پيش اقتصادى نيز برمى_اجتماعى
آه عالوه بر تغيير قدرت سياسى حاآم، ناگزير از در هم شكستن 

به همين خاطر در چنين انقالبى . مناسبات اقتصادى موجود است
نى طبقاتى بر حاآميت نيز برخالف انقالب صرفا سياسى، هژمو

حال آن آه در انقالب سياسى، جابجايى . آند تغيير اساسى مى
مثال  _هاى طبقه مسلط اقتصادى  تنها در چارچوب خود قشربندى

 .پذيرد  تحقق مى- بورژوازى در دوران معاصر
هاى مردم آشورمان را در سال   ما حق داريم آه نه تنها جنبش پس
ايم آن را انقالب اجتماعى  ه حتى محق انقالب بناميم، بلك57

چرا آه اآثريت مردم ايران  .بپنداريم و نه انقالب صرفا سياسى 
 ، در جريان آن انقالب _ دستان شهر و روستا يعنى آارگران و تهى_

صرفا خواهان سرنگونى شاه و تغيير نظام سلطنتى به نظام 
، ه بر آن هاى سياسى نبودند، بلكه عالو جمهورى مبتنى بر آزادى

هاى  خواهان استقالل، عدالت اجتماعى، پايان دادن به نابرابرى
 و برخالف ميل  شاهبه همين خاطر با سقوط رژيم. طبقاتى بودند

 به منافع طبقات  حكام تازه به قدرت رسيده، شروع به تعرض
ها و تقسيم و يا  مصادره زمين. بورژوازى و مالآين بزرگ نمودند

 بر آارخانجات، مصادره مساآن کارگراننترل ، آ آنهاآشت شورايى
جملگى از وزن باالى ... ها و خانمان داران فرارى توسط بى سرمايه

 حكايت 57مطالبات طبقاتى و اجتماعى زحمتكشان ايران در انقالب 
بنابراين نبايد به صرف جايگزين شدن يك رژيم ارتجاعى بر . دارند

  .ت مردم آشورمان بكاهيمرژيم پهلوى، از اهميت انقالب و مطالبا
آنيم به وفور شاهد انقالبات  آه نگاه مىنيز  به تاريخ ايران و جهان 

ها   در انقالب ناميدن آن اى هستيم آه هيچ آس خورده شكست
 روسيه يا انقالب 1907_1905مثال انقالب . شك نداشته است
رغم تحميل برخى اصالحات بر رژيم قاجارى يمشروطه ايران آه عل

بند، نتوانست همچون انقالبات   نيم  قانون اساسى و مجلسنظير

دارى  اوال نظام ارباب رعيتى را به نظام سرمايه، بورژوايى قاره اروپا 
را خواه در آسوت (  و ثانيا دموآراسى واقعى بورژوايى جایگزین کند

يك جمهورى همچون فرانسه و خواه در آسوت يك سلطنت واقعا 
آاره دچار   متحقق آند، از اين رو نيمه)مشروطه نظير انگلستان

اعم ( هزيمت شد با اين همه آسى در انقالب پنداشتن آن وقايع 
 . شكى ندارد )از چپ يا راست

شود اين   طرح مى مجادله دوم آه از سوى برخى روشنفكران
یک ربع البته متجاوز از .  يك انقالب اسالمى بود57است آه انقالب 

جمهورى اسالمى و هم حاآمان دول  است آه هم حاآمان قرن
 عظيم  ها در جهان، از جنبش هاى تحت آنترل آن غربى و رسانه

 آه  » انقالب اسالمى«  به عنوان 57 و 56هاى  اى سال توده
در  .آنند  نداشت ياد مى »بنيادگرايى مذهبى« هدفى جز استقرار 

دن پاسخ بايد گفت آه اآثريت مردم با اهداف بزرگى چون پايان دا
 2500 ثی.موربه نيم قرن استبداد خاندان پهلوى، برچيدن نظام 

ساله و نشاندن يك حكومت انتخابى به جاى آن، لغو سانسور و 
خفقان، آزادى آليه زندانيان سياسى، آزادى احزاب، پايان دادن به 
سلطه امپرياليسم و آمريكا بر حيات سياسى اجتماعى ايران، 

ره دست به انقالب زدند، اين آه در استقرار عدالت اجتماعى و غي
 از اپوزيسيون ارتجاعى یميانه اين عزم تاريخى و انسانى، بخش

گرايان تحت امر خمينى، رهبرى انقالب را به دست  يعنى اسالم
ها نشان دادند،  گرفتند و خود را موافق صورى اهداف عمده توده

 داد واال ست آه بايد آن را جداگانه مورد تحليل قرار موضوع ديگرى
حتى شمارى از خود مقامات رژيم اسالمى نيز باور ندارند آه 

هاى اول با هدف استقرار جمهورى  انقالب از همان روزها و ماه
 .بوداسالمى و واليت فقهاى شعيه شروع شده 

حال بعد از طرح اين دو مجادله و ابهام به اين مساله آليدى 
دند؟ و براى پيشگيرى  چه بو57بپردازيم آه عوامل شكست انقالب 

توان آرد تا قبل از اين آه دير شود به مورد اجرا  ها چه مى از تكرار آن
البته در همين حوزه يك مجادله سوم نيز خودنمايى . گذاشت

اين عده به چند . آند آه مخالف شكست خوردن انقالب است مى
شوند نخست خود جمهورى اسالمى و  دسته تقسيم مى

و البته تا حدودى دول و ( ر ايران و جهان هاى آن د پالگى هم
آه معتقد به پيروزى و به اصطالح فجر انقالب  ) هاى غربى رسانه

هستند ، از ديدگاه اين حضرات هدف انقالب استقرار جمهورى 
 آن  سال از حيات 26اسالمى بود آه آن نيز تحقق پذيرفت و 

 آه معترضيا دوم افراد و نيروهايى در طيف اپوزيسيون و . ميگذرد 
آنند   کردند و بعضی کماکان می را طرح مى" تداوم امقالب "تئورى 

اند و قادر به دفاع مستدل  آه البته امروزه به شدت به تدافع افتاده
: شوند خود اين طيف به دو دسته تقسيم مى. از تز خود نيستند

شكوفاسازى "  طرح 62 تا 57هاى  نخست جرياناتى آه در سال
 را در برابر خود نهاده بودند نظير حزب توده،  "مىجمهورى اسال

ها و فدائيان اآثريت آه خواهان تداوم انقالب از طريق  تروتسكيت
 ها اى حجتيه"  و "ها ليبرال"  و براى برچيدن نفوذ  "خط امام" دفاع از 

مشابه . شان بودند  " انقالبى و ضدامپرياليستى"  در حكومت " 
جريانات و  از سوى مجاهدين خلق  ) كسولى بالع( همين سياست 

تا قبل از عزل ( ها وحزب رنجبران  مائوئيست نظير اتحاديه آمونيست
 پى گرفته شد آه همچون دسته اول معتقد به وجود دو )صدر بنى

پايه خوب و بد در جمهورى اسالمى بودند، منتهى از ديد ايشان 
( صدر  رى بنىجناح خوب، جناح اقليت رژيم يعنى نهاد رياست جمهو

 بود آه بايد جناح ) ميپنداشتند  نماينده بورژوازى ملى ايرانکه او را
گير و مغلوب  بد يعنى حزب جمهورى اسالمى و شرآا را زمين

 فدايى آه به رغم  دوم جرياناتى نظير طيف اقليت جنبش. آرد مى
ارتجاعى دانستن آليت رژيم، مخالف شكست انقالب بودند و 

 تماما  بهمنحال آن  آه انقالب. ان آماآان هستندهايى از آن بخش
 : به چند دليل . شكست خورد

اول اين آه از دل آن انقالب، رژيم ارتجاعى جديدى سر برآورد آه 
مبتنى بر توهم و حمايت اآثريت مردم ايران بود يعنى انقالب منجر 

 عمده  دوم اين آه بخش.  نشدمترقیگيرى يك حكومت   به شكل
تماعى انقالب بهمن در رژيم نوپا نه تنها متحقق نشد اهداف اج

 افزوده گرديد، سوم اين آه شما معضالتبلكه بر آميت و آيفيت 
 چند و چندين ساله يك انقالب سخن  "تداوم" توانيد از  موقعى مى

( بگوييد آه اوال نوعى قدرت دوگانه در جامعه وجود داشته باشد 
ى از قدرت در دست انقالبيون و ها و يا مناطقى بخش مثال در حوزه

  رغم   ثانيا موقعيت انقالبى على)بخشى در دست مرتجعين باشد
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حال آن آه . استقرار يك رژيم نوپا در جامعه تداوم داشته باشد
دانيم اين دو پارامتر فقط در آردستان وجود داشت و تز تداوم  مى

آرد، در اآثريت  ط در همان منطقه جغرافيايى صدق مىانقالب فق
   تداوم نيافت و بخش57بزرگى از آشور موقعيت انقالبى بهمن 

جواب ماندن مطالبات اقتصادى و  رغم بى بزرگى از مردم على
شان به رژيم خمينى توهم و سمپاتى داشتند و اساسا با  سياسى

  اى بود آه سران رژيم توانستند از پس تكيه بر همين پايه توده
 . برآيندپس از دیگری يكى  مخالفين متشكل خويش

برگرديم به موضوع اصلى مورد بحث و آن بزرگ با اين پارانتز 
 . ميباشد چگونگى شكست انقالب بهمن
 :توان برشمرد به طور خالصه عوامل زير را مى

زمان  آه بتواند هم سوسياليست و آزادیخواه غياب يك آلترناتيو  - 1
استقالل، آزادى، عدالت اجتماعى، : بر مطالبات اساسى چون 

هاى ساآن ايران،  خودحكومتى مردم، حق تعيين سرنوشت خلق
حاآميت آارگران و زحمتكشان، برابرى آامل زن و مرد، دولت 

 .سكوالر و غيرايدئولوژيك و اهدافى از اين دست بكوبد
توان از ميان   ديگر بود آه مىخود اين غيبت محصول چندين علت

هاى  سلطه بالمنازع تفاسير و قرائت: ها به عواملى نظير آن
 چپ ايران، ضعف  بر آل جنبشو ضد دمکراتيک غيرمارآسيستى 

هاى سوسياليستى هم در ميان روشنفكران چپ و هم در  آگاهى
 چپ و  ميان طبقه آارگر، ضعف سازماندهى و تشكل هم در جنبش

هاى  بار سياست اى، تاثيرات زيان هاى آارگرى و توده هم در جنبش
، 50 و 40 و مشى چريكى در دهه   و جنبش30حزب توده در دهه 

 به پوپوليسم و بها ندادن به اهميت آليدى حضور و  گرايش
سازماندهى در ميان آارگران و ديگر اقشار مدافع انقالب اجتماعى، 

داستبدادى و درك آشفته از مبارزات ضدامپرياليستى و ض
قيد  هاى بى اعتقادى به اهميت مبارزه براى دموآراسى و آزادى بى

هاى تئوآرات و نكوبيدن بر  ، بها ندادن به افشاى انديشه و شرط
اى از  ، درك صورى و آليشه و الئيک مطالبات سكوالريستى

 زنان و بنابراين محول آردن مبارزه براى برابرى زن  مطالبات و جنبش
، عقب ماندگى وحشتناك و گاه  " موعود" استقرار نظام و مرد به 

 جنسى،  ارتجاعى در زمينه مسايل مربوط به جنسيت، گرايش
توان  بنابراين به جرات مى. اخالقيات اجتماعى و غيره اشاره آرد

 آورد آه به قدرت نرسيد چون اگر  گفت آه چپ ايران شانس
دى، توتاليتر و رسيد الاقل در حوزه استقرار حكومت استبدا مى

از خاص و آن هم صرفا تفسيرى ( مبتنى بر ادغام دولت و ايدئولوژى 
داشت و  تفاوت چندانى با جمهورى اسالمى نمى ) ايدئولوژى

اصطالح  هاى به دهى به يكى از  انواع رژيم بنابراين شكل
سوسياليستى و در عمل استالينيستى و بوروآراتيك قرن بيستم، 

 .بود حاصل آن مى
 رژيم پهلوى در زمينه )دابل استاندارد( سياست دوگانه   -  2

بدين معنا آه اين رژيم و مشاورين سيا . سرآوب مخالفين سياسى
مرزى با  آن هم در هم_جا آه خطر آمونيسم   از آن اش و موسادى

 و توان خود  آرد، همه توش را خطر عمده تلقى مى_ اتحاد شوروى
( زمان چريكى مجاهدين خلق  چپ و يا سا را صرف سرآوب جنبش

 نمود در همان حال  ) پنداشت آه آن را مارآسيست اسالمى مى
تا حدودى برخالف حكومت رضاخان، امتيازات زيادى به مذهب و 

ترى استفاده  ها از خشونت آم روحانيون داد و يا در سرآوب آن
به اين بهانه آه مراجع تقليد و روحانيون طراز اول همچون ، آرد  مى
ها را  توانند با تحريك احساسات شيعى مردم آن  مى42ورد خرداد م

 سال 13رژيم محمدرضا شاه حتى به مدت . ها بكشانند به خيابان
گرايانه شاه نيز تا  عالوه مدرنيسم غرب به. داد به آخوندها حقوق مى

حدودى زياد صورى، اشرافى و تجملى بود و هدفى جهت تضعيف 
. م سكوالريستى براى خود قايل نبودمذهب و جا انداختن مفاهي

ها در نزد عوام براى   از ماهيت ضدمذهبى مارآسيست بالعكس
 .آرد ها استفاده مى آوبيدن و تخطئه آن

سازماندهى و تشكل طبيعى و گسترده ماليان در مقطعى آه   -  3
. خواه و چپ شكل گرفت انقالب مردم در غياب يك آلترناتيو ترقى

گرانه خود آه  ها هزار نفرى تبليغى و سازمان هروحانيون با لشگر د
از هزاران مسجد و مكان مذهبى به عنوان ستاد حزبى بهره 

 خمينى در زمينه  جستند و به عالوه با قاطعيتى آه گرايش مى

سرنگونى شاه از خود نشان داد و طبعا سواستفاده از اعتقادات و 
رهبرى هاى بزرگى از مردم، توانست  هاى مذهبى بخش ريشه

 .انقالب را خيلى راحت به دست آورد
هاى غربى از   حمايت گسترده و يك طرفه دول و رسانه -  4

 ، "سرخ" خمينى براى جلوگيرى از عروج يك آلترناتيو " سبز"آلترناتيو
عامل مهم ديگرى بود آه محافل امپرياليستى را متقاعد آرد آه 

بهتر است به شر توانند نجات دهند،  وقتى رژيم شاه را ديگر نمى
اخراج خمينى از عراق و ورود او به فرانسه، يك . تر رضايت دهند آم

حال .  مهيا نمود هايش پالگى همتا براى او و هم  خبرى بى پوشش
آن آه در آن موقع اآثر فعالين چپ و دموآرات يا در زندان بودند و يا 

راى اگر بيرون بودند، تريبونى براى بيان نظرات خود و ابزارى ب
 . نداشتند سازماندهى جنبش

 اعظم نيروهاى سياسى به  چون و چراى بخش تسليم بى - 5
ها و اختالفات به بعد از  هژمونى خمينى و محول آردن همه بحث

 و بنابراين شكل ندادن به )سياست همه با هم  ( سرنگونى شاه
 جدى، چلش آگاهى و اراده مستقل مردم، يعنى به دور از هيچ 

 .گرايان محول آردند تى رهبرى را به خمينىعرصه حيا
 سنت ديرپاى استبداد در ايران و فقدان آگاهى و تربيت  - 7

خواهانه و مبتنى بر مدنيت و مدرنيته آه سبب  دموآراتيك و آزادى
اصطالح روشنفكران و پيشروان نيز  ها بلكه به شد نه تنها توده مى

ه آزاد نداشته  آشيدن در يك جامع درك درستى از اهميت نفس
گرى   خود مبشر يكى از انواع استبدادى حكومت باشند، بالعكس

خواهى و اخالقيات  اى آه سنت آزادى بنابراين جامعه. بودند
اى دارد آه توسط اين يا آن  دموآراتيك در آن نازل باشد، حكم ژله

 .تواند به هر شكلى درآيد پيشوا، قهرمان، رهبر و حزب مى
توان از  رسيم آه چگونه مى بحث آليدى روز مىجا به اين  از اين

 و  غايت حساس بهاى انقالب بهمن براى شرايط به تجارب گران
بحرانى آنونى ايران استفاده نمود تا بار ديگر مبارزات و 

هاى عظيم مردم در باتالق هزيمت فرو نرود و تاريخ به  فشانى جان
ريم همين فردا  گي شكلى تراژيك مجددا تكرار نشود؟ آيا اگر فرض

 مردم و يا در اوج بحران و اختالف،  جمهورى اسالمى بر اثر شورش
از درون متالشى شده و سرنگون شود، استقرار آزادى، 

 70دموآراسى، حقوق شهروندى و عدالت در آشور آثيرالمله و 
ميليونى ايران تضمين شده خواهد بود؟ آيا اصال با اين وضعيتى آه 

 آن خال يك آلترناتيو حقيقتا انقالبى و   راساپوزيسيون دارد و در
ساز را به جان خواهند  مترقى، مردم ريسك انقالب و قيام سرنوشت

و عدم _خريد؟ آيا در شرايط ضعف آامل همه نيروهاى اپوزيسيون 
 قلتتر از آن  و مهم_ ها براى آلترناتيو شدن توانايى بالفعل آن

 در ايران، دست اى و سراسرى مردم هاى مستقل منطقه تشكل
 آور، شيرازه جامعه مدنى را از هم نخواهد  زدن به يك شورش

آيندگى و ظلمت  بىچنين  از  گسست؟ و آيا دقيقا در هراس
ديده آشورمان  انداز سياسى ايران نيست آه مردم ستم چشم
 "نبرد آخر" شان به لب رسيده، در آغاز آردن  رغم اين آه جان على

پرسند بجنگيم براى چه، براى  از خود مى د؟ آنن اين پا و آن پا مى
مسلما پاسخ همه اين سواالت، تن دادن به ادامه نكبت  آه؟

 را 57مانده سال  جمهورى اسالمى نيست، اما ديگر ذهنيت عقب
نداريم و به عبارتى نبايد داشته باشيم، آه صرفا روى شعارهاى 

شيم آه گرايانه تكيه آنيم و به چشم خود و مردم خاك بپا نفى
و ترازوى . حالل همه مشكالت سرنگونى جمهورى اسالمى است

گرى را تنها با اين معيارهاى نگاتيويستى،  خواهى و انقالبى ترقى
   !  است نه ديگر بس.  آنيم باالنس

  
   )ادامه دارد (                                
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     يل در برابر جمهوری اسالمی  سه بد      
  

  اردشير مهرداد                  و آخر بخش چهارم     
  
       

   مردم ساالری مشارکتی 
  

سومين رویکرد به مساله  جایگزینی از نقد استبداد دینی و هم 
 دموکراتيک بيرون می آید –چنين نقد بدیل های کلونيالی و ليبرال 

زین، این روی کرد نفی استبداد در جستجو برای حکومت جای گ
دینی را با نفی سایر اشکال استبداد همراه می سازد؛ از نقد نظام 
سياسی حاکم به نقد دولت و نقش آن عبور می کند و بدیل های 

برای . نخست را نه راه حل ، بلکه بخشی از صورت مساله می یابد
م این روی کرد، آفریدن چشم اندازی رهایی بخش که در آن مرد

بتوانند بر خود حکومت کنند و حداقل نيازهایشان بر آورده شود ، 
مستلزم استقرار قدرتی است که قادر باشد در برابر خود کامگی 
سرمایه جهانی بایستد، با دیکتاتوری بازار مقابله  کند و سلطه 

چنين قدرتی را امروز جز خود . جویی امپریاليستی را خنثی کند
خصوصًا زمانی که پای جوامع . ند بيافریند مردم یک جامعه نمی توا

 خاور ميانه ای و نفتی در ميان باشد؛ آن جوامعی که به - پيرامونی
کانون تضادها و بحران های سرمایه داری جهانی تبدیل شده اند و 

  . از چند سو بطور همزمان زیر فشار رفته اند
يم قابل درک است که امروز بيش از هر زمان دیگری روحيه ی تسل

طلبی بخواهد در هيأت واقع بينی و خردگرایی در آید و فشار برای 
پائين آوردن سطح انتظارات و شرکت در مسابقه به عقب را تشدید 

درست به همين سبب، الزم است تعيين شاخص هایی که با . کند
اندازه گيری می شود به آنهایی سپرده نشود که " حداقل" آن 

  . ی فهمندسياست را علم شرایط موجود م
هم چنين خوب است این واقعيت فراموش نشود که جمهوری 
اسالمی به لحاظ خصومتش با آزادی و آشتی ناپذیری اش با  حق 

شاید کمتر نظام . حاکميت مردم ازجمله استثناهای زمان ماست
فاسد و ستمگری را بتوان در جهان امروز سراغ گرفت که در قياس  

به این دليل خطای بزرگی . ست آوردبا آن بتوان امتياز مثبتی بد
خواهد بود هرگاه در ترسيم نظام آینده چنين رژیمی مبنای سنجش 

مردم ایران نباید ناگزیر شوند رشد خود را با ميزان فاصله . قرار گيرد
اینکه مردمی یک چهارم .  گيری از این حکومت اندازه گيری کنند

ليلی نيست برای قرن در چنگال یک نکبت محض گرفتار بوده اند د
اینکه سالهای مدید . آنکه به قبول هر شرایط ظالمانه ای تن دهند

  .دچار کابوس بوده اند مجوزی نيست برا اینکه رویا نداشته باشند
وانگهی مردم ما متعلق به سياره ی دیگری نيست، درست روی 
همين زمين زندگی می کنند؛ جایی که نيازهای، حقوق و شرافت 

رس نامه های علم سياست و اخالق، بلکه آدم های انسان را نه د
جایی  که بوميان چياپاس ، .گمنام و بی چهره تعریف می کنند

تهيدستان آدیس آبابا و ژهانسبورگ و دهقانان بی زمين برزیل بهتر 
از نویسندگان قانون اساسی در آن سرزمين ها قادرند نظام های 

ا و این مردم دیوار چينی بين مردم م. جایگزین حداقل را تعریف کنند
وجود ندارد، با این وصف  آیا می توان پذیرفت بدیل های مردم ما 
چند قرن نسبت به آنچه در آن سرزمين ها حداقل حقوق و خواسته 

  ها فرض می شوند عقب تر باشد؟
نه ، نباید اجازه داد که براندازی جمهوری اسالمی به براندازی دین 

جایگزین آن باید . ودکامگی ختم شودساالری، تماميت خواهی و خ
بدیل . از حکومتی عرفی، کثرت گرا و متکی بر آرای مردم فراتر رود

حکومت اسالمی نباید در قالبی عرضه شود که انواع گوناگون خود 
کامگی های عرفی توانند در آن پناه گيرند و از استبداد بازار و 

که باالخره نوبت سرمایه مالی تا استبداد نخبگان اميدوار باشند 
آنها بر جلوس بر کرسی قدرت فرا خواهد رسيد گسست از 
جمهوری اسالمی زمانی واقعی می شود که به گسست از نظام 
سلسله مراتبی قدرت فراروید و به تمرکز قدت در باال و بيگانگی 

تامل روی این نياز امروز بيش از هر زمان . اش با مردم پایان دهد
چه در پی می آید برخی ایده هاست در آن. دیگری سوزان است

رابطه با بدیل سوم که قوام بخشيدن به آنها محتاج یک بحث و 
  .گفت وگوی گسترده است

  

بدیل واقعی استبداد حاکم، آن شکل از ساختار قدرتی می تواند 
باشد که تمرکز ستيز است، از پائين سازمان می یابد و پایه اش 

جامعه است در تصميم گيری خود حکومتی و مسارکت همه آحاد 
پيرامون همه ی اموری که زندگی آنها را متاثر می سازد؛ این تاثير 
. هر چه مستقيم تر باشد، آن مشارکت هم مستقيم تر خواهد بود

نظامی است که در توزیع منابع مادی و سياسی، امتيازات 
جغرافيایی یا فومی و مذهبی و جنسی را لغو می کند؛ پایه نهادی 

وامعه خود گردان محلی و منطقه ای برابر و خود مدیریتی آن ج
توليد و مصرف است، تفاوت ها و تمایزات سياسی و اجتماعی و 
فرهنگی را نه تنها به رسميت می شناسد، بلکه برابری آنها را 

  . درونی می سازد
این شکل مردم ساالری ظرفی نيست که هرنوع سياستی را بتوان 

ص اجرای سياست های نئو ليبرالی را درون آن ریخت بطور مشخ
به عکس این شکل . نمی توان از بدیل مشارکتی انتظار داشت 

مردم ساالری و نظام قدرت علت وجودی خود را در نقد رادیکال 
 ليبرالی آن -دولت بورژوایی و خصوصًا نوع تجدید ساختار شده ی نو

بدین معنی که حقوق وآزادی های سياسی و . جستجو می کند
را از ) که بر بی قيد و شرط بودن آن تاکيد می گذارد( رهنگی ف

فرآیندهای اقتصادی عبور می دهد و به صورت حقوق اجتماعی دو 
نيازهای " بر خالف ليبرال دموکراسی ، ميان . باره تعریف می کند 

. تکيه اش را بر نيازها ی انسان می نهد" و نيازهای انسان" بازار
 مردم در تصميماتی که بر زندگی شان اثر آنجا که ميان مداخله ی

می گذارد و دسترسی نابرابر شان به منابع اصلی توليد و باز توليد 
یعنی مالکيت خصوصی بصورت مانعی در می ( تضاد بوجود می آید 

دموکراسی مبتنی بر مشارکت ناگزیر است  به سود اولی و به ) آید
 منابع مادی، جز در این حکومت هيچ یک از. زیان دومی رای دهد

، نخواهد توانست در برابر نياز به اجتماعی )یا انسان( نيروی کار 
  .شدن مصونيت داشته باشد

منشاء قدرت یک مردم ساالری مشارکتی سه گانه است، پيوند 
درونی ميان منافع عمومی یا آزادی و حق گزینش فردی؛ تضمين 

ا؛ و همبستگی داوطلبانه از طریق به رسميت شناسی تنوع ه
تعلق به یک اردوی جهانی که عليه برده سازی مردم جهان و عليه 
. استقرار یک نظم بربر منشانه در روابط بين الملی مبارزه می کند

بدیل مشارکتی با چنين تکيه گاههایی است که می تواند در برابر 
فشار سرمایه های بزرگ فراملی و مدا خالت قدرت های 

  .امپریاليستی ایستادگی کند
امروز کمتر حکومت ليبرال دموکراتی را می توان در جهان یافت که 

اّما  ، .  ليبرال را به اجرا گداشته باشد–سياست های اقتصادی نئو 
در برابر نوسانات بازار،  کوپوراسيون های فراملی و نهادهای بين 

در جوامعی که شاهد این تحول . المللی به زانو در نيامده باشد
د شدن حوزه ی عمل دولت سرمایه داری و کاسته بوده، با محدو

شدن از قدرت مدخله ی آن، عمًال قلمرو مداخله رای بشدت محدود 
. شده و در حوز ه هایی اساسًا حق گزینش و رای ملغی شده 

پارلمان های این کشور ها به عنوان نهادهایی که حق رای عمومی 
آنها رای . گی انددر آن تجسم پيدا می کند بهترین بيان این درماند

می دهند کورپوراسيون ها با تهدید به قرار، یا حمالت به پول مّلی ، 
با رشوه و یاتوطئه آنرا وتو می کنند امروز، ليبرال دموکراسی 
ابزارهای کنترل را یکی، یکی به کورپوراسيون ها و نهادهای بين 
زد المللی کارگزار آنها وا می گذارد و از رای مردم ابزاری می سا

برای مشروعيت دادن به تاراج گری آنها،  بدیل مشارکتی با نفی 
سياست های نئو ليبرال و مقابله با پروژه جهان گستری سرمایه 
دارانه از یک سو و انتقال قدرت تصميم گيری به پائين از سوی دیگر، 
این امکان را فراهم می سازد که نه تنها راه های ورود مستقيم 

ند، بلکه ، در برابر نفوذ غير مستقيم آنها نيز فراملی ها را سد ک
 سياسی را عایق سازد  به دیگر سخن، برای –محيط اجماعی 

نه به معجزه ی ) و نه حتی براندازی آن( مهار سرمایه جهانی 
بفرض که در همه جوامع ( پارلمان انتخابی می توان دل بست 

)   بعيدسرمایه داری بطور یکسان قابل پياده کردن باشد، فرضی
با همه . ونه به سکوالریسم و کثرت گرایی سياسی و فرهنگی

اهميتی که این هر سه برای تحول سياسی جامعه ای چون ایران 
دارند، اّما ،  بدون تجدید ساختار قدرت سياسی و بدون تغيير نقش 
دولت این مشخصه ها قادر نيستند مردم را از استبداد خشن 

  .ای و اراده ای آزاد آنان دفاع کنندسرمایه در امان دارند واز ر
  



 10

   ..... سه بديل در برابر                  
  
  

چالش دیگری که امروز، تقریبًا،  تمام حکومت های جهان با آن 
. روبرویند، سلطه طلبی و جهانخواری دولت امپریاليست آمریکاست

خط راهنمای اکثریت حکومت های جهان، از جمله دموکراسی های 
واقعيت . می خوانند تعين می کند: منافع مّلی" انی را آنچه پارلم

این است که در دو سال گذشته، جز معدودی از حکومت ها، بقيه 
عقب نشينی و تمکين در برابر فشار واشنگتن را مصداق منافع 

توانسته " نمایندگان منتخب" در کم تر  موردی. ملی تغيير کرده اند
ج بوش را جز از طریق پریدن از دیدار اند بهای همراهی با دولت جور

و حق تعيين سرنوشت آنها بپردازند آیا می توان " رای مردم" کوتاه 
به اصل مقاومت در برابر چنين هيوالیی باور داشت، اّمآ، این 
مقاومت را جهانی نپنداشت؟  آیا ميتوان جز در همبستگی مردمی 

، نيروی دیگری که در سراسر سياره ی ما روی پا خود ایستاده اند
برای مقاومت یافت؟ در کشوری نظير ایران که بطور جدی در خطر 
مداخله ای ایاالت متحده است کدام حکومت جایگزین، جز حکومتی 
که یک گرایش انترناسيوناليستی به گونه ای نهادی شده در آن 
وجود داشته باشد، قادر خواهد بود در مقابل چنين مداخله ای 

 چنين کشورهایی بدون مبارزه برای ایجاد بایستد؟ آیا مردم
همبستگی ميان ملت های منطقه، خواهند توانست گرایش تنش 
آفرین امپریاليستی را مهار کنند واز بروز خصومت ميان مردم منطقه 

  جلوگيرد؟
حاال دیگر بيش و کم برای همه روشن است که مساله، یک سوء 

 کافی باشد که. تفاهم  ساده و یا یک عارضه ی موقت نيست
مساله به زبانی ساده . حکومت ها سر خود را به دزدند و دفع شود

این است که یک قدرت امپریاليستی با بودجه نظامی ای برابر 
 دولت قدرتمند دیگر روانه ی کشورهای دیگر شده 10بودجه نظامی 

بلکه، سوار بر تانک واز در و با برگه ی . است، نه دزدانه و از دیوار
" و در همان بدو ورود شروع کرده است به .  در دست حق اشغال

نظم " ، همه ی ثروت عمومی آنها ، این یک "  خصوصی سازی
در برابر این نظم دو راه بيشتر وجود ندارد؛ یا . جهانی است" نوین 

به عنوان یک واحد سياسی مستقل منحل شد، یا قدرت سياسی 
.  قادر به مقابله باشددر کشور را به گونه ای دو باره سازی کرد که

این ممکن است یک سال طول بکشد ممکن است چند سال، ولی 
در چشم اندازی سياسی ای که در برابر جهان است به زحمت 

در این چشم انداز با اطمينان می . می توان راه متقاوتی پيدا کرد
توان گفت که جایگزین واقعی دموکراتيک برای جمهوری اسالمی آن 

ت که بر توانمند سازی مردم اعماق مشاکرت واقعی نظام قدرت اس
گرایش واقعی دیگر، در . آنها و خود حکومتی اشان استوار است

یک نظام . بهترین حالت، حکومت کارگزار سرمایه های بزرگ است
توانگر ساالر که حول منافع کورپوراسيون های فراملی کریستاليزه 

 و بانک جهانی شده و گوش به فرمان صندوق بين المللی پول
هر گزینه ی " . است و در بدترین حالت ، یک  حکومت پل برمر دیگر

دیریست جهان به درون " دیگر ی می تواند یک توهم محض باشد
وضعيتی پا نهاده که در آن ميان مشارکت مستقيم مردم در تعيين 
سرنوشتشان و خود کامگی ستمگرانه ی سرمایه جهانی انتخاب 

سرسختی این واقعيت است که ضرورت . دیگری باقی نمانده
دموکراسی که از اعماق بجوشد، را دیکته می کند و " برپایی یک 

  .بصورت یگانه جایگزین دموکرتيک ممکن در می آورد
این بدیل یک اتوپی نيست در ایده ی دموکراسی مبتنی بر 
مشارکت واقعی عناصر آرمان گرایانه وجود دارد، اّما  نه خيال 

 برپایی چنين نظامی صرفًا بيان نظری یک ضرورت نيست .پردازانه 
بلکه ميليون ها زن و مرد بی نام همين امروز و در همين ایران با 

این ضرورت را طرح می ) یعنی بگونه ای عملی( اقدام و تالش خود 
کند و می کوشند بدان پاسخ دهند کافی است نگاهی بياندازیم به 

 مبارزه با مسایلی چون فقر، هزاران سازمان غير دولتی که در
اعتياد ، فحشاء کودکان بی سرپرست ، دختران فراری، بی سر 

کافی است تاملی . پناهان، آلودگی محيط زیست شکل گرفته اند
کنيم روی هزاران انجمن و گروه و محفل که براساس خود یاری و 
دیگری یاری بنا شده انده و ظيفه اشان تامين وام بدون بهره ، 

ی خدمات رایگان ، توزیع مایحتاج عمومی، سواد آموزی و کار عرضه 
کافی است توجهی کنيم به مبارزات . آموزی و نظایر این هاست

کارگران و مضمون واقعی خدمات آنان،  به حرکت های جمعی 

تهيدستان شهرها، به جنبش های بيکاران  جوانان ، معلمان، زنان، 
 ، روزنامه نگاران مليت ها و اقليت های مذهبی، حقوقدان

هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران وجود این حرکت ها، جنبش ها 
ونهادها چيزی نيست جز فریاد جامعه ای که پاسخ نيازها و 
خواسته های خود را بيرون از بازار ، روابط کاالیی، رقابت و سود 
می جوید، خواهان اجتماعی کردن مصرف است ، خواهان خارج 

منابع باز توليد خود از کنترل دولت و  سرمایه ساختن شرایط و 
ظهور  و رشد شتابان چنين نيروی اجتماعی مداخله گری . است 

هم چنين نشانه ی آنست که گروه های بزرگی جز با مشارکت 
مستقيم، دواطلبانه وجمعی قادر نيستند فاصله ميان آنچه 

د پر کنند، سيستم در اختيارشان می گذارد را با آنچه بدان نياز دارن
جز با کشاندن تصميم گيری در مورد هر آنچه به زندگی اشان مرتبط 
است به پائين ، به خيابان ، مدرسه، کارخانه و محله قادر نيستند 
شرایط الزم برای باز توليد خود را در اختيار داشته باشند، و جز با 
خود توانمند سازی و گسترش دامنه ی کنترل خود بر محيط زندگی 

ار نخواهند توانست در برابر تعرضات سرمایه ودولت بایستند و و ک
باالخره ، وجود این حرکت ها و جنبش ها چيزی جز وجود زیر 
ساخت های اوليه برای ظهور یک جامعه مبتنی بر خود گردانی و 

  .یک مردم ساالری مشارکتی نيست
  

  جنبش جنبش ها
  

خت های مادی شدن ظرفيت های بقوه و انتقال یافتن زیر سا
موجود به درون فرآیند بناسازی یک نظام خودحکومتی نيازمند 
مداخله ای سياسی است، یعنی وجود یک کارگزار تغيير، پيش تر 
در این بررسی دیده شد که امروز در صحنه سياسی دو بازیگر 
اصلی وجود دارد و تحوالت جاری و آتی را، در درجه اول، نقشی که 

 عهده گيرند و رابطه ی ميان آن دو شکل هر یک از این بازیگران بر
تکليف دولت ایاالت . دولت ایاالت متحده و مردم ایران : خواهد داد

مخالفت بااستقرار هر شکل دموکراسی و در : متحده روشن است
  آیا مردم . می مانند مردم. درجه ی اول دموکراسی مشارکتی

ن در و بطور مشخص ، آن گروه های اجتماعی که خواست هایشا(
چهار چوب سرمایه داری بالجواب مانده و مداخله برای تغيير شرایط 
) خود را از طریق نظام های سياسی موجود ناممکن می دانند

خواهند توانست در نقش آن کارگزاری ظاهر شوند که وظيفه ی این 
آری، هر . انتقال را بر عهده دارد؟ پاسخ این سوال مشروط است 

گير عليه استبداد و سرمایه داری و برای گاه بصورت یک جنبش فرا
نه، هر گاه بصورت حرکت . سازمان یابند. خود حکومتی مشارکتی

ها و مبارزات کوچک و پراکنده و کم دوام کنونی باقی بمانند و یا 
  .توده وار به راه بيفتد" کاریزماتيک" پشت سر رهبران 

 اّما ، .بنابراین، مساله ای کليدی سازماندهی چنين جنبشی است
هر گاه کودتای نظامی و یا یک ارتش ( اگر بپذیریم حکومت آینده 
شکل نهادی شده ی جنبشی خواهد ) اشغالگر آن را تحميل نکند

بود که آن را بر پا می دارد، باید بپذیریم مشخصه های اصلی این 
جنبش است که، مشخصه های اصلی آن حکومت راتعریف خواهد 

تمان چنين حکومتی، نه پس ازکسب از این دیدگاه ، ساخ. کرد
قدرت، بلکه از لحظه ی نطفه بندی جنبش ناظر بر آن آغاز می شود 
و تغيير مفهوم قدرت و مناسبات و ساختار ناظر بر آن نه نتيجه و 

درست به همين . حاصل این فر آیند، بلکه، ، شرط آغاز آنست
ين سبب، الگو برداری از تجربه های پيشين برای بر پاسازی چن

در ميان ا ین تجربه ها نمونه های موفق . جنبشی راهگشا نيست
بسيار کم یابند؛ اکثریت بزرگی از جنبش های سياسی و اجتماعی 
دهه های گذشته اگر سرکوب نشده اند و یا در مراحل نهایی تکوین 
خود به شکل یک نظام خود کامه ی جدید ظاهر نشده اند، در 

ه و به عواملی برای بقاء آنها ساختارهای قدرت مسلط ادغام شد
جنبش هایی که توانسته اند چشم انداز متفاوتی . بدل شده اند

بگشایند بسيار نادراند و ، شاید ،  عمدتًا خالصه شوند به جنبش 
 ، نقطه ی عزیمت را، بنابراین، باید جای دیگری قرار 90های دهه 

 داد؛ نقد نگرش ها و تجربه های پيشين وگسست از سنت های
نخبه گرا، رهبر محور، پدر ساالر و مرد ساالر، با این مقدمه، شاید 
بتوان برخی از پایه ای ترین مشخصه جنبش برای خود حکومتی را 

  :این گونه استنتاج کرد
 این جنبش فرآیندی است که تصرف قدرت را از پائين آغاز -نخست

   می می کند، بر یک شالوده خود گردان و خود فرمان آن را دوباره
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فرآیند موریانه واری که . سازد و به سمت باال پيش رو ی می کند
بنای خود کامگی سياسی واقتصادی را از درون می جود و خاک 

رشد وگستری این جنبش چيزی نيست جز رشد و . می کند
ناطق آزاد م" گسترش فضای کنترل از پائين؛ جز رشد و گسترش 

اجتماعی؛ جز رشد و گسترش مشارکت مستقيم و باالخره " شده
قدرت یابی این جنبش . جز رشد و گسترش دنيای دیگری در اعماق

روی دیگر فرآیند توانمند سازی مردمی است که به اتکاء فروش 
نيروی کارشان زندگی می کنند، روی دیگر اقدام وحرکت مستقيم 

  . آنهاست
. ک جنبش خانگی، بومی و محلی صرف نيست این جنبش ی– دوم

بخشی از کارزار . به عکس، بخشی از یک جنبش جهانی است
جهانی است عليه استبداد و سلطه ی سرمایه و برای خود 

این جنبش به اردویی تعلق دارد که در برابر برده سازی . حکومتی
مردم جهان قيام کرده و به جهان گستری فقر، نابرابری، ستم گری 

قادر نخواهد بود جز در مسير گره . سلطه جویی اعالم جنگ دادهو 
استثمار کار در بنگاههای " خوردن با جنبش های جهانی عليه 

" ، "انجمن کار عادالنه" ، "، کنسرسيوم حقوق کارگران" توليد
جز در هم . هویت واقعی خود را بيابد" سازمان دیده بان حقوق کار

، "عليه کارگاههای کار اجباری" ظيرپيوندی با جنبش هایی جهانی ن
عليه خصوصی " ، "، عليه خصوصی سازی آموزش" عليه مارک
عليه خصوصی سازی درمان و عليه استثمار کار " ، "سازی آب
، "عدالت جهانی: " ، و برای "عليه نهادهای مالی فراملی" کودکان،

به همهی منابع و ... و"، جهانی بهتر و بدون مرز"شهروندی جهانی
این جنبش قادر نخواهد بود جز از طریق . توان خود دست پيدا کند 

مشارکت فعال در بر پایی و سازماندهی جنبش جهانی ضد 
سرمایه داری و نيز جنبش جهانی عليه جنگ افروزی و سلطه 
طلبی امپریاليسم آمریکا محيط جهانی را برای رشد و تحول خود 

  . مساعد سازد
ست، بلکه ساختن راه هم هست؛  این جنبش فقط راه ني– سوم

. این جنبش فقط بازیگر را نمی آفریند، بلکه، صحنه را هم می سازد
برایش بستر سياسی خنثی نيست؛ می تواند ُگند کند می تواند 

اینکه در هر لحظه کدام جمع آمد . سد کند و می تواند تسهيل کند
 .تاریخی ایجاد شود بر سرنوشت چنين جنبشی اثر یکسان ندارد

اّما، جمع آمد تاریخی، مقوله ای در حوزه ی مقدرات و مشييت ها 
می توان و باید در آن . نيست، ربطی هم به قانون طبيعت ندارد 

. نتيجه اینکه، این جنبش نمی تواند منزه طلب باشد. مداخله کرد
چون نگاهش به قدرت و ساختار آن متفاوت است، دليلی نمی 

 صحنه سياست موجود خود را معاف شود برای اینکه از مداخله در
بداند و از تالش روزانه برای سهل کردن راه پيشروی خود چشم 

اندکی تامل روی وضعيت کنونی جای تردید نمی گذارد که . بپوشد
. بر پایی یک حکومت مردم ساالر یگانه چشم انداز ممکن نيست
ز بخواهيم و نخواهيم در سال های آینده امپریاليسم آمریکا یکی ا
. بازیگران اصلی خاور ميانه خواهد بود، اگر تنها بازیگر اصلی نباشد

بخواهيم و نخواهيم در افق قابل رویت این دولت یک نيروی مداخله 
درست از همين رو، اکنون . ی ثابت در صحنه ایران خواهد بود

با دو مانع جدی ) در هر شکل آن( استقرار یک حکومت مردم ساالر 
دینی حاکم و قدرت مداخله گر و سلطه گر استبداد :روبروست

جنبش برای خود حکومتی مردم نمی تواند . امپریاليسم آمریکا
اّما ، . نسبت به تأثير این موانع بر حرکت، خود بی تفاوت باشد

ظرفيت مقابله با این موانع لزومًا محدود نمی شود به گروه ها و 
الری متکی بر الیه های اجتماعی که خواهان استقرار یک مردم سا

بسياری می توانن گونه های دیگری از دموکراسی را . مشارکت اند
. مطلوب خود بدانند؛ بطور مثال از دموکراسی ليبرال حمایت  کنند

این طيف اجتماعی می تواند در یک چهار جوب سياسی روشن با 
 عليه -برای سکوالریسم، پلوراليسم و جمهوری" شعارهایی جون 
و ليبراليسم، متحد شوند و محيط سياسی مودجود امپریاليسم و نئ
جنبش برای خود حکومتی مردم نمی تواند در شکل . را تغيير دهند

ایده ی فوروم . دادن به چنين ائتالف هایی پيش قدم نباشد
دموکراتيک و ایجاد فضایی که نيروها وگرایشات گوناگون این طيف 

  .ند راهگشا باشدسياسی درون آن گرد آیند در این راستا  می توا

 این جنبش اصل و ارزش های خود حکومتی و مشارکت –چهارم 
مستقيم را زندگی می کند و ساخت های سازمانی، رهبری، 
شيوه های تصميم گيری، هماهنگی ، بسيج و تبليغ آن پيکره 
  : هایی هستند که آن اصول و ارزش ها را جاری می سازند ، یعنی

ک فرض مقدم پيروی کند؛ سر بينش ناظر بر سازماندهی از ی
چشمه همبستگی نه هم گون سازی بلکه، به رسميت شناختن 

ر سازماندهی، آن گونه همبستگی ای جستجو می . تنوع هاست
شود که همه ی رنگارنگی های اجتماعی، فرهنگی ، قومی و 
جنسی در فضای آن خودرا تأیيد شده و تقویت شده می یابند، 

 نياز جمع بدل می شود و هر چزء قادر نيازهای مهجور و منفرد به
در چنين فضایی است که بسيج همه . است خود را کل ببيند

ظرفيت های موجود می تواند یک هدف دست یافتنی فرض شود و 
حرکت به سمت خواست های عمومی بيشترین پشتيبانی فردی و 
جمعی راجلب کند و جنبش خود حکومتی و مشارکت در شکل 

ما به ازاء ساختاری چنين نگرشی . مان یابدجنبش جنبش ها ساز
ساختمان شبکه هایی است که بر پایه ارتباطات داوطلبانه ميان 

هيچ گروه . اجزاء متفاوت خود فرمان و هم عرض استوارند
اجتماعی، هيچ جنبش معينی، هيچ نهاد خاصی و یا هيچ 
شخصيت و چهره ای نمی تواند مدعی شود در مرکز شبکه است، 

  .مایندگی می کند و یا به آن هویت می بخشدآن را ن
رهبری جنبش خود . رهبری بيان یک اراده ی متمرکز نيست

تصميمات نه از . حکومتی از هيچ سلسله مراتبی تبعيت نمی کند
رأی گيری مکانيزم محوری برای . باال، بلکه از پائين شکل می گيرند

ینده وفاق تصميم گيری بطور عمده در یک فر آ. تصميم گيری نسيت
  . اختيار می شود

آن چتر فراگيری که همه .  فوروم اجتماعی است ، محوریدراهبر
جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، سازمان های غير 
حکومتی ، اتحادیه ها، احزاب، رسانه ها و کنشگران سياسی را 
که به مقابله با سرمایه و استبداد پای بندند و در کارزار برای بر 

 حکومتی و مشارکت مردم سهيم اند را از جتر خود گر د پایی خود
این نخستين گام فوری است برای نطفه بندی موجودیت . می آورد 

سياسی ایکه نقش کارگزار انتقال سياسی را باید ایفا کند و 
در شرایط امروز . معماری نظام جایگزین به آن سپرده شده است 

 تالش برای مهندسی چنين ایرن، یگانه نيرویی که می تواند آغازگر
روشن است بخش های . گروه ها و عناصر چپ اند. بنایی باشد

" مرحله بندی انقالب" رسوب کرده ی چپ که هنوز اعتيادش را به 
و شرط بندی روی مرحله همواره دموکراتيک تر ک نکرده باشد، و یا 
منزه طلبان منفعلی که اهميت مداخالت روزمزه برای تغيير بستر 

 و مساعد تر ساختن زمينه های اقدام را هنوز درک نکرده اند  حرکت
با این وصف، . نمی توانند ابتکار چنين اقداماتی را بر عهده گيرند

وجود نيروی چينی که قادر باشد در جهت ساختمان یک فوروم 
اجتماعی و تدارک مردم ساالری مشارکتی پيش قدم شود انکار 

 آفریدن دنيای دیگری باور دارند، بسيارند آنانی که به. پذیر نيست
دنيایی که بر خشوند و وحشت استوار نياشد، بر نابرابری و بهره 
کشی و ستم گری بنا نشده باشد؛ و بردگی و از خود بيگانگی 
انسان در آن آزادی شمرده نشود؛ دنيایی که عادالنه و انسانی 

يختگی این نيروی اجتماعی هر گاه بتواند بر پراگندگی و گس. باشد
های کنونی غلبه کند بخوبی قادر خواهدبود به چنين نيازی پاسخ 

از این زاویه قرار دادن پروژه ی اتحاد چپ روی ریل های تازه به . دهد
یک نياز فوری بدل شده و کوشش های اتحاد چپ کارگری برای گرد 

پراکنده ی چپ درون یک مناسبات شبکه  آوری افراد و گروه های
چپ سوسياليست و . اعفی  برخوردار استای از اهميت مض

رادیکال امروز نيرویی است که می تواند روشنایی سپيده دمان را 
شتاب . در عمق تاریکی فراگير به واقعيتی دست یافتنی بدل کند

    پایان                       .باید کرد
   -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- --- -- -- --  

سلسله مقاالت ، نخستين بار به عنوان  این :توضيح 
 سياسی راه –آخرین شماره گاهنامه تئوریک در سرمقاله 

بچاپ رسيد که ما با تغيير عنوان و اندکی تلخيص کارگر 
مقدمه آن ، اقدام به انتشار آن طی چهار شماره اخير هفته 

عالقه مندان به مطالعه کامل این مقاله . نامه ، نمودیم 
 در – قسمت نشریه راه کارگر –ایت سازمان ميتوانند به س

  .اینترنت رجوع نمایند 
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 بان حقوق بشر  ديده سازماناطالعيه   
 

  رجائی شهر درباره اعتصاب غذا در زندان 
 
 
. باشد دولت ايران قانونًا مسوول سالمتی اين زندانيان می"

حبس زندانيان در ميان اشرار و جنايتكاران خطر بزرگی برای 
 ." استآنان  

داند آه وضعيت حقوق بشر در  دولت ايران به خوبی می"
.  است المللی ايرن آشور مورد توجه خاص جامعه بين

حداقل الزمه بهبود حقوق بشر در ايران ، آزادی بدون قيد و 
آميز  شرط تمام زندانيانی است آه به جرم اظهار مسالمت

 ." عقايد خود دربند هستند
بشر اطالع داد آه حبس زندانيان بان حقوق   سازمان ديده

 موجب خطر   عقيدتی در ميان زندانيان جنايی- سياسی 
بان حقوق بشر خواستار  ديده. باشد جدي به جان آنان می

آزادی فوری تمامی زندانيانی شد آه فقط بخاطر اظهار 
 .اند عقيده سياسی خود حبس شده

ايی بان حقوق بشر ، شش زندانی در زندان رج به گفته ديده
 بهمن ماه در اعتراض به زندانی بودن در 5شهر آرج از تاريخ 

ميان اشرار و زندانيان جنايی خطرناك ، دست به اعتصاب 
بينا داراب زند ، ارژنگ : اين شش تن عبارتند از. اند غذا زده

داوودی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، حجت زمانی و 
غذای اين زندانيان، يك هفته پيش از اعتصاب . جعفر اقدامی

فرزاد حميدی از سوی يك قاچاقچی مواد مخدر مورد ضرب و 
 .شتم قرار گرفته بود

بينا داراب زند و فرزاد حميدی در مرداد ماه گذشته در جلو 
ساختمان سازمان ملل در تهران در پی اجتماع و اعتراض به 

بينا داراب زند به سه سال . نقض حقوق بشر دستگير شدند
مهرداد لهراسبی از سال . ندان محكوم شده استو نيم ز

 در زندان بسر می برد و بدنبال شرآت در تظاهرات 1378
 .دانشجويان به پانزده سال زندان محكوم شده است

بان حقوق  مدير بخش خاورميانه سازمان ديده" جو استورك"
مقامات دولت ايران ادعا دارند آه : "بشر در واشينگتن گفت
ن به جرم ابراز عقايدش زندانی آسی در آشورشا

تنها دليلی آه . اين ادعا هيچ اعتباری ندارد. شود نمی
آميز  اينگونه زندانيان در حبس هستند بخاطر اظهار مسالمت

 ."عقايدشان است
بان حقوق بشر به شدت نگران امنيت و  سازمان ديده

پس . باشد اند می سالمتی زندانيانی آه اعتصاب غذا آرده
ك هفته از آغاز اين اعتصاب غذا ، وضع جسمانی از گذشت ي

يكی از زندانيان ، مهرداد لهراسبی ، به وخامت گراييده و با 
درخواست ديگر زندانيان وی به اعتصاب غذای خود پايان 

 .داده است
دولت ايران قانونًا مسوول سالمتی اين : "به گفته استورك

جنايتكاران حبس آنان در ميان اشرار و . باشد زندانيان می
 ."آنان است خطر بزرگی برای 

اخيرًا فشار حكومت ايران به فعالين سياسی به شدت 
های غيرمنصفانه احكام  گراييده است و قوه قضاييه در دادگاه
اهللا  از جمله حشمت. سنگينی برای آنان صادر آرده است

 دادگاه انقالب 26ماه از سوی شعبه   دی6طبرزدی در تاريخ 
به " يغات عليه نظام و اقدام بر عليه امنيت ملیتبل"به جرم 

بر اساس رای قاضی از . شانزده سال زندان محكوم شد
مصاحبه با راديوهای "جمله داليل محكوميت طبرزدی 

نامه به مسوولين نظام از جمله مقام معظم "، " بيگانه

ذآر شده " پخش اعالميه و اطالعيه عليه نظام"و " رهبری
 .است

. آدام از اين موارد جرم نيستند هيچ " ركبه گفته استو
ايرانيان بايد بتوانند آزادی بيان بدون اينكه جانشان در خطر 

 ."باشد بهره برند
بان حقوق بشر از دولت ايران مصرانه  سازمان ديده

درخواست آرد تا به اعمال فشار و زندانی آردن فعالين 
استورك . نگاران پايان دهد سياسی ، نويسندگان و روزنامه

: بان حقوق بشر گفت مدير بخش خاورميانه سازمان ديده
داند آه وضعيت حقوق بشر در  دولت ايران به خوبی می"

.  است المللی ايرن آشور مورد توجه خاص جامعه بين
حداقل الزمه بهبود حقوق بشر در ايران ، آزادی بدون قيد و 

ز آمي شرط تمام زندانيانی است آه به جرم اظهار مسالمت
 ."عقايد خود دربند هستند

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

     
   سواستفاده از امضا  راه کارگر

!کنيم  را محکوم می             
 

استمداد فعالين سياسي و " ای تحت عنوان  اطالعيه" اخيرا
المللی  فرهنگي و انجمن هاي ايراني از سازمان های بين 

ان در ارتباط با مدافع حقوق بشر و نيروهای دمکرات جه
 منتشر شده است که در آن با کمال تاسف "ناعتصاب زندانيا

و تعجب امضای کميته مرکزی سازمان ما را در کنار دو 
ما . طلب به عنوان امضا کننده نقل شده است تشکل سلطنت

  آور را بشدت محکوم اين جعل آشکار و سواستفاده شرم
گرفته  که اين جعل آشکار در شرايطی صورت . کنيم می

ای برای دفاع از اعتصاب غذای زندانيان  کارزار گسترده
 تشکل و صدها شخصيت  چپ ٩٠سياسی رجائی شهر توسط 

و دمکرات  و مترقی آغاز شده و توانسته است افکار عمومی 
را متوجه مظالم اعمال شده بر زندانيان سياسی رجائی شهر 

ريوی همه در صدد ايجاد يک سنا" جاعلين که ظاهرا. نمايد
اند که نيروهای چپ، دمکرات و  با هم هستند فراموش کرده

مترقی هيچ گاه برای مبارزه عليه شکنجه و زندان با آمرين و 
صف نشده و  عاملين سابق شکنجه، زندان و اعدام هم

ما بار ديگر ضمن تکذيب سند جعلی مزبور . نخواهند شد
  !ن هستيمدرنگ نام سازمان ما از آ خواهان حذف فوری و بی

  
  
  

  روابط عمومی کميته مرکزی                
  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران       
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