
  برای ياری رساندن به جنبش عمومی 
کارگران ايران در ايجاد تشکلهای آزاد و 

  ! مستقل کارگری ، با تمام قوا عمل نماييم 
  

هزاران کارگر ايرانی از کارگران بخشهای مختلف در داخل 
کشور، طی بيانيه ای خواهان به رسميت شناخته شدن 

  .تشکلهای آزاد و مستقل کارگری شده اند
يه با گرد آوری امضاء حمايت آميز هزاران کارگر از اين بيان

کارگران صنايع بزرگ تا کارگاههای کوچک ، کارگران بخش 
دولتی و خدماتی تا بخش های خصوصی و صنعتی، بازنشسته 
گان، کارگران اخراجی و بيکار شده، زنان کارگر همه و همه 
در کنار يکديگربسيج کرده است تا برای وصول مطالبات 

، مبارزه معينی را در دفاع از تشکلهای مستقل خويش
       ! کارگری بانجام رسانند

  2بقيه در صفحه                                          
=================================    

  
از " طرح پيشنهادی رفراندم" مايکل لدين 

  ! ايران را تائيد کرد
 Think آيا انقالب مخملی، گل سرخی، نارنجی

Tankهای آمريکائی برای ايران محتمل است؟    
  

 Elmira2211@yahoo.ca   الميرا مرادی          
  

مايکل لدين نئوکنسرواتيو نامی دستگاه بوش اخيرا در مقاله ای * 
 ,Faster"  (   سريع تر،  لطفا"  :  بسيار مهمی  با عنوان

Please  ( طرح ملی رفراندم پيشنهادی از "راجع به حمايت از
 حليل که ت.نظرات بسيار پر اهميتی را ارائه داده است" داخل ايران
قرار " هفته نامه  راه کارگر "  آن در اختيار خوانندگان و تفسير
            .ابت ارسال اين مطلب تشکر ميکنيمالميرا مرادی بخانم از . ميگيرد
  5                                            بقيه در صفحه            

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

  شهاب برهان با    نشريه آرش  مصاحبه 

        پيرامون فراخوان رفراندم 

  مالک، آن چيزيست که واقعی و جاريست؛" 
   " نه چيزی که واهی و حرف است   
   9 در صفحه                  

  
 

 پيرامون کارزار گسترده عليرضا ثقفیگفتگو با 
اخير فعالين کارگری ايران در دفاع از حق ايجاد 

  3 ص                !تشکل مستقل کارگری 
  ----- ---------------- -------------------------------  
   

    3 اطالعيه شماره          
ندگان   پيام هماهنگ کن

 ها و انجمن" کانون 
به اعتصاب "  فراخوان عام

 کنندگان زندان رجائی غذا
 در بيست و ، کرج شهر 

  !پنجمين روز اعتصاب 
  14   صفحهدر                                

  
   حرکت اعتراضی مردم مهاباد       

  
  13صفحه در                             

  

   ديدگاه                     
 :درس بزرگ انقالب بهمن     

  ! انقالب آری ، بهمن نه      
  آرش کمانگر     = بخش دوم و آخر =  

 12در صفحه                      

       

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

  .... ن به جنبش کارگران اری رساند  برای ي
  

ديروز و امروز خواست عمومی طبقه کارگر ايران و تمامی 

مزد و حقوق بگيران حق بر پائی تشکل مستقل و آزاد 

کارگری بوده و است که همواره بواسطه رژيم سرکوب و 

اين اعمال از طريق تشکلهای . استبداد ، انکار شده است

، » وراهای اسالمی ش« : سرکوبگر و اطالعاتی رژيم  نظير

و غيره در » سپاه « ، » بسيح « ،» انجمن های اسالمی « 

کارخانجات و مراکز کار وتوليد از کارگران و تمامی مزد و 

  . حقوق بگيران ايران دريغ داشته شده است

جدا از پيشگامان کارگری ، از نظر توده های کارگر، 

می شوراهای اسال« ، » خانه کارگر« تشکلهای حکومتی 

در اين . ، نمايندگان و يا منتخب کارگران ايران  نيستند » کار

ايجاد تشکلهای آزاد « ميان اقبال عمومی  در دفاع از کمپين 

در داخل کشور، بيانگر آن است که » و مستقل کارگری

« ، » کنفدراسيونهای کارگری« : سازمان های جهانی نظير

 محافل کارگری مجامع و« ، ديگر» اتحاديه های معتبر جهان 

، آنها را به مثابه تشکيالت » سازمان جهانی کار« ، » 

کارگری به رسميت نشناسند بلکه می بايست از خواست 

واقعی کارگران ايران که همان تشکلهای آزاد و مستقل است ، 

  .حمايت کنند

اعتراض امروز کارگران و گذاشتن امضاء پشتيبانی بکايک 

 پيگيری برای ايجاد تشکهای آزاد کميته« آنان به پای بيانيه 

نقطه عطفی در جنبش کارگری » و مستقل کارگری در ايران

ايران برای دست يابی به حقوق پايه ای و انسانی کارگران 

  . می باشد

سازمان ما ضمن حمايت از خواست تشکل مستقل و آزاد 

  :هزاران کارگری که به پای اين طومار امضاء گذاشته اند

گرايشات باورمند به تقويت صفوف مبارزات  ما از عموم -

طبقاتی کارگران و زحمتکشان مزد و حقوق بگير، می 

خواهيم تا ضمن حمايت از خواست بيانيه نويسان، در 

پوششی مناسب برای تشکيالت راديکال و چپ کارگری در 

  !سطح سراسری ، پشتيبانی همه جانبه نماييم

ای چپ و  خواهان حمايت همه احزاب، سازمانه-    

سوسياليست و دمکرات انقالبی و همه نيروهای کارگری، 

  !  ازخواست سراسری کارگران می باشيم

 ما خواهان پايان دادن به تصويب قوانين ضد کارگری در - 

مجلس شورای اسالمی و نهاد های رژيم برای حذف کارگران 

  !از پوشش قانونی می باشيم

 خصوصی سازی ها،  ما خواهان پايان بخشيدن به سياست-  

محترم شمردن حق کار، حق بيمه بيکاری برای همه 

بيکاران، حق تشکل مستقل و آزاد کارگران، حق اعتصاب، 

آزادی زندانيان سياسی و خصوصًا فعالين و پيشروان کارگری 

  .  و جنبشهای اجتماعی و اعتراضی می باشيم

  ما برای گسترش اين کارزار، يعنی پشتيبانی از کارزار- 

جمع آوری امضاء ها در داخل، خواهان آن می باشيم که 

ارتباطات فعال بين گرايشات مختلف برای تجهيز همه جانبه، 

بهره گيری از امکانات رسانه ای، اينترنتی و جلسات 

پالتالکی ، ميتينگ ها، سمينارها، آکسيون های حمايتی در 

ل سطح جهان، سازمان داده شود و طومار فراهم آمده در داخ

  . کشور را ، گامی آغازين برای حرکتی بزرگ در نظر آوريم

سازمان ما تمامی فعالين کارگری و انسانهای آزاديخواه ايران 

و جهان را برای حمايت از جنبش عمومی کارگران ايران ، در 

  . اين شرايط فرا می خوانيم

  
  ) راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
   2005 فوريه 19                            
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 پيرامون کارزار گسترده عليرضا ثقفیگفتگو با 
اخير فعالين کارگری ايران در دفاع از حق ايجاد 

        !تشکل مستقل کارگری 
 

به دنبال کارزار و طومار چند هزار نفر از فعالين :  توضيح 
های مستقل کارگری ايران  در دفاع از حق ايجاد تشکل

( کارگری ، راديو برابری مصاحبه ای با آقای عليرضا ثقفی 
انجام داد ، که متاسفانه امکان ) يکی از بانيان اين حرکت 
بجای آن ، تصميم گرفتيم متن . پياده کردن آن فراهم نشد 

 با ايشان را در ايجا – چاپ کانادا –گفتگوی نشريه شهروند 
ده باز هم در رابطه با اين ما در هفته های آين. چاپ کنيم 

  .مسئله مهم مطلب خواهيم داشت 
  *هفته نامه راه کارگر  *                                        

  ---- ---------------- -------------------------------  
 آارگر، فعال آارگري و  ،عليرضا ثقفي خراساني :مقدمه شهروند 

اخيرا  از بانيان بيانيه اي است آه عضو آانون نويسندگان ايران
 آارگر را بر پاي 4000اين بيانيه آه امضاي . انتشار عمومي يافت

. خود دارد حق برپايي تشكل هاي مستقل آارگري را طلب ميكند
آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي مستقل «تشكيل مجموعه اي که 

نام گرفته است، ثمره ماه ها تالش فعاالن جنبش کارگري » آارگري
به رسميت . بود که روز به روز عرصه را بر خود تنگ تر ميديدند

ــ آه آقاي ثقفي آن را يك تشكل »خانه آارگر«شناخته شدن 
سازمان (ILOدولتي مينامد ــ به عنوان نماينده آارگران ايران توسط 

در عرصه بين المللي، قطره آخري بود آه ظاهرا ) بين المللي آار
آارگري را لبريز آرده و آنها را به حرآت آاسه صبر بسياري فعاالن 

عليرضا ثقفي آه اآنون در بم در پروژه ساختمان يك  .اخير واداشت
حضور ) ستاد ياري رساني بم(»سيب«با همکاري » خانه فرهنگ«

فعال دارد و در عين حال در تهيه بيانيه مذآور نقش فعال داشته 
 . پرداخته استاست در گفت وگوي زير با شهروند به جزئيات امر 

 
  : متن بيانيه از قرار زير است

 : به
 ــ وزارت آار و امور اجتماعي

 هاي آارگري در سراسر جهان ــ سازمان
  I LOالمللي آار  و سازمان بين

 
امروزه در ايران حدود نيمي از آارگران با قراردادهاي موقت آار و 

  ل به حقوقي مطلق مشغو هاي سفيد امضا در بي حتي با برگه 
هاي رسمي، آارگراني آه با قراردادهاي   بيني طبق پيش. آارند

درصد از 90شوند، طي چند سال آينده  موقت به آار گرفته مي
از سوي ديگر قانونگذاران در . آارگران شاغل را در بر خواهند گرفت

 هاي داراي آمتر از پنج و ده نفر  ايران به دنبال خارج آردن آارگاه
و آارگران قاليباف از شمول )  سي ماده قانون آارخروج از شمول(

قانون آار، در پي محروم آردن آامل همه آارگران موقت از حداقل 
در اين شرايط زماني سازمان جهاني . باشند تأمين اجتماعي مي

 اي  نامه آار با اعزام نمايندگاني به ايران و نظارت به امضاي تفاهم 
در رابطه با (نون آار موجود درخصوص اصالحاتي در فصل ششم قا

آه بدون حضور نمايندگان مستقل آارگران ) هاي آارگري تشكل
حقوقي آارگران در ايران  انجام گرفته، در آمال تأسف عمًال بر بي

قطعًا . صحه گذاشته و به اين وسيله به آن رسميت بخشيده است
هاي مستقل  آارگران ايران آه به دليل محروميت از داشتن تشكل

 نامه  ود همواره شاهد تحميل قوانين ضد آارگري و مغاير با مقاولهخ
 اي را آه  نامه اند، تفاهم  بوده ) ILO(هاي سازمان جهاني آار  

اند، به رسميت  نمايندگان آنها در تنظيم و امضاي آن حضور نداشته 
لذا ما امضاآنندگان زير خواهان به رسميت . نخواهند شناخت

در اين . هاي مستقل آارگري هستيم د تشكل شناختن آزادي ايجا
راستا ضمن درخواست از وزارت آار و امور اجتماعي جهت رفع 

يابي آارگران و به رسميت شناختن نمايندگان  موانع تشكل 

هاي مربوط به  مستقل آارگران جهت حضور در تمامي نشست
ر  هاي آارگري نيز در سراس تدوين قوانين مرتبط با آار، از سازمان

هاي برحق آارگران ايران حمايت  خواهيم تا از خواست  جهان مي
ها و ساير مجامع  همچنين از همكاران خود در اين سازمان. نمايند
خواهيم تا از سازمان جهاني آار بخواهند  المللي آارگري مي بين 

 نامه   شناسي و نظارت به امضاي هر گونه تفاهم آه به رسميت
 هاي  ي در ايران را، منوط به حضور نمايندهمربوط به قوانين آارگر

و استفاده از ) از طريق تصميمات جمعي آارگران(مستقل آارگران 
 .ابزارهاي الزم جهت نظارت بر اين انتخابات، بنمايند

 
 هاي آزاد آارگري در ايران آميته پيگيري ايجاد تشكل

 
ليست بيش از چهار هزار امضا در زير بيانيه ي باال، در 

 قابل www.avayekar.com اينترنتي سايت
 .دسترسي است

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

" کميته پيگيري "چرا دست به کار تهيه اين بيانيه و 
  شديد؟

 
ــ بر آسي پوشيده نيست که از يك سو شرايط آارگران هر روز 

ال است آه هيچ  س23سخت تر ميشود و از سوي ديگر بيش از 
تشكل مستقل آارگري امكان دفاع از منافع صنفي آارگران را 

» انجمن هاي اسالمي«تشكل هاي موجود از جمله . نداشته است
اين مجموعه ها . نمايندگان واقعي آارگران نبوده اند» خانه آارگر«و 

از افراد و آارگراني تشكيل ميشدند آه به حكومت وابستگي 
به اين . ش اين مسئله ابعاد جديدي پيدا آردسه ماه پي. داشتند

در جلساتي با وزارت آار ) سازمان بين المللي آار (ILOترتيب آه 
ايران آه نمايندگان آارفرمايان نيز حضور داشتند قراردادي امضاء آرد 

را به عنوان نماينده آارگران ايران در مجامع بين » خانه آارگر«و 
رآت براي فعاالن آارگري بسيار اين ح .المللي به رسميت شناخت

فعاالن و تشكل هاي از هم گسيخته آارگري آه از . گران آمد
سالهاي شصت بدين سو به صورت منفرد عمل ميكردند، تنها راه را 

مجموعه اي گرد . در آن ديدند آه به تالشي مشترك دست بزنند
برخي ميگفتند بايد اتحاديه آارگري تشكيل داد و برخي . هم آمد

نتيجه آن شد آه . گر طرفدار تاسيس شورا، سنديكا و غيره بودنددي
عام ترين و پايه اي ترين هدف، آسب حق تشكل هاي مستقل 

چندين جلسه برگزار شد و سرانجام جمعي به نام . آارگري است
 .شكل گرفت» آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري«
 

ه چند نفر در جلسات شرآت ميكنند؟ آمي دربار
  . جلسات بگوييد

 
تا به حال سه جلسه . ــ حدودا چهل نفر در جلسات شرآت ميكنند

يك ماه و . آخرين آن جمعه گذشته در تهران برگزار شد. داشته ايم
ده روز قبل جلسه اي ديگر در تهران و يك ماه پيش از آن نيز اولين 

البته پيش از جلسات عمومي، چندين . نشست را داشتيم
نتيجه تالش هاي انجام شده  .ده نفره داشتيمنشست پنج تا 

.  آارگر با امضاي خود آن را تاييد آرده اند4000بيانيه اي بود آه 
برخي فعاالن آه براي اين . جمع آوري چهار هزار امضاء آسان نبود

هدف به آارگران مراجعه ميكردند توسط آارفرمايان تهديد و برخي 
 .ديگر اخراج شدند

 
  يست و با آن چه خواهيد آرد؟محتواي بيانيه چ

 
ــ اين بيانيه آه عمال خواست ايجاد تشكل هاي مستقل آارگري را 

متن آن . مطرح ميكند، چهارشنبه گذشته به وزارت آار تحويل شد
 و ديگر سازمانهاي ILOبه زبان انگليسي نيز تهيه شده است و به 

ار متن فارسي فردا انتش. بين المللي آارگري ارسال خواهد شد
 .عمومي خواهد يافت
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» آميسيون ماده ده احزاب«آيا اين مجموعه بايد از 
  مجوز فعاليت دريافت آند؟

 
درضمن طبق معاهده هاي بين . زيرا ما حزب نيستيم! ــ قاعدتا خير

المللي مربوطه، انجمن هاي صنفي براي تاسيس نيازي به آسب 
خصي واقعيت اين است آه در ايران ارگان مش. مجوز ندارند

گاه شما را به وزارت آار و گاه . مسئوليت اين آار را بر عهده ندارد
البته براي تشكل هاي ديگر هم به . به وزارت آشور ارجاع ميدهند

اعتقاد ما بر آن است آه طرف صحبت ما وزارت  .همين گونه است
آنها بايد امكانات فعاليت را براي ما مهيا آنند، از جمله . آار است
 .ختيار ما بگذارند و ما را به رسميت بشناسندمكان در ا

 
آيا مجموعه تاسيس شده به استقالل از احزاب و 
جريانات سياسي بي ارتباط با جايگاه آنها در 
پوزيسيون يا اپوزيسيون نيز توجه دارد، يا تنها 

  استقالل از قدرت سياسي مورد نظر است؟
 

ها و تنها منافع ــ بناي ما بر اين است آه تشكل هاي مورد نظر تن
البته اين . صنفي آارگران را در نظر داشته و آار پايه خود قرار دهند

بدان مفهوم نيست آه افراد داخل اين تشكل ها تمايالت سياسي 
يقينا بسياري از آنها به جريانات مشخص سياسي . نداشته باشند
اما آن چه در اين مجموعه به عنوان اساس آار قرار . نزديك هستند

وضع فاجعه بار آارگران از . فته همانا منافع صنفي آارگري استگر
به جايي رسيده ... بيكاري فزاينده، فقر گسترده، آودآان آار و

است آه همه اين افراد با گرايشات مختلف به آنجا رسيدند آه اگر 
پيشرفتي در گشايش مشكالت آارگران ممكن باشد، تنها در 

رار دادن عالئق آارگران و بدون پيش هماهنگي با يكديگر و با مبنا ق
در اين مجموعه . نهادن گرايشات سياسي هر فرد ممكن خواهد بود

از سنديكاليستها تا گروه هاي فرهنگي آارگري، نمايندگان اتحاديه 
حضور دارند و هيچ گرايشي مسلط ... هايي در شهرستانها و

 .نيست
 

  چند تشكل در تدارك اين حرآت همراه بوده اند؟
 
ـ من سعي ميكنم تا آنجا آه به خاطر مي آورم از اين مجموعه ها ـ

انجمن حمايت فرهنگي «، »انجمن موسس سنديكاها«. نام ببرم
انجمن انديشه ي «، »انجمن آارگران شورا«، »)آواي آار(آارگران
انجمن "، برخي اتحاديه هاي آارگري از شهرستانها، »آارگران

 آارآنان شرآت واحد اتوبوس سنديكاي"و " حمايت از آودآان آار
ما تالش  . تشكل هايي هستند آه من به خاطر ميآورم" راني

آرديم از تمام تشكل هاي مستقل آه ميشناسيم براي شرآت در 
اين حرآت دعوت کنيم و تا آنجا آه ميدانم همه ي آنها به گرمي به 

 . دعوت ما پاسخ مثبت دادند
 

گي آيا تشكل هاي برشمرده و دعوت شده جمل
مجموعه هاي آارگري هستند و يا مجموعه هاي 
روشنفكري هستند آه در رابطه با آارگران آار 

  ؟ ميكنند
 

بيشتر اينكه تمام چهار هزار . ــ اينها همه آارگري هستند
يعني ما شرط مشخصي را براي . امضاآننده نيز آارگر هستند

آه شرط ما اين بود . شرآت در جلسات و امضا بيانيه قائل شديم
يعني به لحاظ . افراد بايد داراي دفترچه ي تامين اجتماعي باشند

حال در ميان . حقوقي به عنوان آارگر به رسميت شناخته ميشوند
اين آارگران هستند آه درس خوانده اند، آتاب ميخوانند و برخي نيز 

 . دست به قلم ميبرند، اما به عنوان آارگر امرار معاش ميكنند
اه تر آارگران آه با مسائل جامعه و حقوق طبيعي است بخش آگ

آارگري آشناتر هستند در صف جلو قرار ميگيرند در اين رابطه فكر 
به عنوان . نميكنم با ساير آشورهاي جهان تفاوتي داشته باشيم

ايشان آارگر . مثال آقاي بابايي يكي از اعضاي اين جمع است
سال است بازنشسته راه آهن است و در عين حال بيش از چهل 

يعني حتي چند . آه قلم ميزند و در زمينه ادبيات آارگري آار ميكند
 . نويسنده آه در ميان جمع وجود دارند همگي آارگر هستند

 
به " خانه آارگر" و پذيرش رسمي ILOشما به قرارداد 

عنوان نماينده آارگران ايران در عرصه ي بين المللي اشاره 
ميتواند از ديدگاه حقوق آيا درخواست شما اصوال . آرديد

  بين المللي مورد حمايت قرار بگيرد؟ 
 

ــ ببينيد، خواست ما در عين سادگي، براي آارگران از اهميت 
ما امضاآنندگان يبانيه ميگوييم آه تشكل . حياتي برخوردار است

مبناي حقوقي آن در عرصه ي بين . مستقل آارگري حق ماست
ما آنها را در .  هستندILO 98 و 78المللي مقاوله نامه هاي 
براساس اين مقاوله نامه ها آارگران در . جلسات خود قرائت آرديم

 . هر شرايطي حق تشكيل انجمن هاي صنفي خود را دارا هستند
آنچه ما درخواست آرده ايم رعايت حقوقي است آه در سطح 

ما از سازمانهاي بين . جهان به رسميت شناخته شده است
تا زماني آه . ظار داريم در اين راه همراه ما باشندالمللي آارگري انت

ببينيد . اين حق رعايت نشود وضعيت حاضر ادامه خواهد يافت
حقوق متوسط آارگر در ايران آمتر از يك دهم متوسط شناخته 

در برخي از شهرستانهاي ايران . شده در سطح جهان است
صف آارگران براي حفظ مشاغل خود به آارمزدهايي آمتر از ن

من طي يك گزارش تحقيقي آه . حقوق قانوني خود راضي ميشوند
منتشر شد با طرح موارد مشخص به اين موضوع " نقد نو"اخيرا در 

فراموش نكنيم آه جمهوري اسالمي ايران قوانين بين . پرداخته ام
عمال ما چيزي بيش از اجراي قانون . المللي آار را امضا آرده است

 . موجود نميخواهيم
 
 از سوي ايران پذيرفته 98 و 78ا مقاوله نامه هاي آي

  شده و الزام آور هستند؟
 

 قرارداد ميشود، يعني ايران   واردILOــ ببينيد وقتي آه وزارت آار با 
 با وزارت ILOدر آخرين مالقات . اين مقاوله نامه ها را پذيرفته است

اد  آه ناظر بر حق ايج98 و 78آار، آنها بر مقاوله نامه هاي 
اعتراض ما اين است آه . تشكلهاي مستقل است تاآيد آرده اند

 . چرا نمايندگان واقعي آارگران در آنجا حضور نداشته اند
 

نماينده واقعي آارگران " خانه آارگر"شما ميگوييد 
اين ادعاي شما براساس آدام واقعيت . نيست

  استوار است؟
 

شوم اما به طور آلي  اين بحث نمي ــ گرچه ترجيحا و به داليلي وارد
بگويم آه ما در سالهاي اخير همواره شاهد آاهش سطح زندگي 
آارگران، افزايش فشارهاي قانوني و غيرقانوني، آاهش سطح 
دستمزدها و بسياري موارد ديگر از اين قبيل بوده ايم، اما هيچگاه 

آيا . هيچ حرآت جدي در اعتراض به اين روند ديده نشده است
ي آارگران اينگونه عمل ميكردند آه اين آقايان نمايندگان واقع

 آردند؟
 

تا چه حد به شكل گيري وسيع تشكلهاي آارگري در 
  آينده ي نه چندان دور اميدوار هستيد؟ 

 
واقعيت اين است آه ما هيچگاه تصور نميكرديم آه استقبال از  ــ 

آگاهي آارگران به آنچه . اين حرآت تا اين حد وسيع باشد
با توجه به فشارها و محدوديتها . اقعا اميدوارآننده استميخواهند و

و عدم وجود امكان اطالع رساني ما چهار هزار امضاء در مدت نه 
اعالم پشتيباني و افزايش امضاها . چندان طوالني جمع آوري آرديم

ما از شهرستانها پيامهاي حمايت دريافت . همچنان ادامه دارد
به . . . ها پشتيباني آرده اند و معلمان از حرآت ما شفا. ميكنيم

اين ترتيب ما اميدواريم و اميد ما بر پايه هاي محكم مادي بنا شده 
 . است

 
  . آقاي عليرضا ثقفي از شما سپاسگزارم
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  ادامه از صفحه يک 
  

 .......مايکل لدين           
 
  

طراحان  رفراندم که بخشی از اصالح طلبان حکومتی و *   
ده اند، هم اینک می خواهند به اصطالح با خارج حکومتی بو

راه حل دیگری ارائه دهند، از اینرو " نقد شکست اصالحات" 
به ارائه طرح رفراندم و آنهم با  بکارگيری شيوه انقالب 

اینان نمی خواهند در . مخملی اکراین  مبادرت ورزیده اند
سرکوب مبارزات مردمی و جنبش های نظر گيرند که 

  توده ای  که طی ساليان دراز از سوی جمهوری واقعی
اسالمی صورت گرفته و در پی فقدان فعالين قتل عام شده 
و یا به مهاجرت فرستاده شده ی جنبش های مردمی از 
سوی حکومت اسالمی ،  این خطر عمده وجود دارد که 
نيروهای ارتجاعی از داخل و خارج کشور که ممکنست 

دک کشند،  توسط سازمانهای عنوان  نخبه گان را هم ی
و غيره " برای دمکراسی" غربی که با اسامی پرطمطراق 

و از رهگذر پول و پله فراوان که نصيب  به ميدان می آیند
نخبه گان می شود، فورا آنانرا سازماندهی کرده  و در 
نهایت کاندیدای مرتجع خود را در راس حکومت بعدی در 

یط غير عادالنه توده تحت این شرا. کشور قرارمی دهند 
های مردم مورد حفاظت واقع نمی شوند و از داشتن 

تاکيد طراحان بر . سازمانهای خود در چنين رقابتی محرومند
رفراندم در چنين شرایطی و الهام از انقالب مخملی  اکراین 

  .، تحقق این سناریو را کامال امکان پذیر می سازد
  
اق فقط يکی از نبردهای اين جنگ عليه تروريسم است و عر"    
دولت بوش به اين جا به عنوان يک منطقه جنگی عظيم می . آن

ما اعالم جنگ داده ايم و . بعد ما به جبهه ايران خواهيم رفت. نگرد
اين آخرين هورا . ناباب ها ، هر جا که هستند دشمن ما هستند

 ما چهار سال ديگر به دست آورده ايم، و می خواهيم وقتی  ست 
ن بيرون می آئيم بگوئيم ما در جنگ با تروريسم پيروز شده از آ
  )بخشی از مقاله اخير سيمور هرش"( .ايم
تغيير رژیم " گرچه دولت بوش هر گونه طرحی را برای  " 

در ایران انکار می کند، اما اعضای کنگره آمریکا در " تئوکراسی
. ستنددر ایران ه" تغيير رژیم" تدارک راههایی جهت کمک به امکان 

 )بخشی از خبر فاکس نيوز" ( 
در روز نهم اکتبر سال جاری، رامسفلد و وزرای دفاع کشورهای  " 

متحد با آمريکا در جنگ عراق، باضافه وزاری دفاع آلباني، آذربايجان، 
بحرين، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استوني، گرجستان، 

، مغولستان، )مقدونيه(مجارستان، عراق، التويا، ليتونيا، ماسادونيا 
واقع در يک کشتی " اتاق جنگ"لهستان، قطر، رومانی و اکرائين در 

در دريای عرب به بحث و گفتگو پيرامون حمله آمريکا به نيروگاههای 
در اين مذاکرات، اصلی ترين متحد آمريکا در عراق، . ايران نشستند

ايران، يعنی انگليس به دليل مخالفت با طرح حمله به نيروگاههای 
بخشی از مقاله اینجانب پيرامون ."از مذاکرات کنار گذاشته شده بود
  )اتنتخابات ریاست جمهوری آمریکا

مجهز  " Bunker Buster"  بمب 500اخيرا آمريکا، اسرائيل را به ".. 
بنا به گزارش رسيده از کاخ سفيد، نيروی هوايی . نموده است

 را با همکاری آمريکا، اسرائيل قرار است تجهيزات هسته ای بوشهر
-pre" (پيشگيرانه"طرح مشترک حمله نظامی . بمباران کند

emptive attack ( اسرائيل با همکاری نئوکنسرواتيوهای –آمريکا 
وزارت دفاع آمريکا و دفتر ديک چنی معاون رئيس جمهور آمريکا 
تدارک ديده شده است، که قبال هم طرح مشترک در حمله به 

  )همانجا. " ( اده بودندعراق را ارائه د
 جنگ با تروریسم" تامبر دولت بوش  سپ11خيلی زود پس از حمله 

 ایران را در کنار 2002بوش در ژانویه . را اعالم کرد" بين المللی
 به 2003در مارچ . ناميد" مثلث شياطين" عراق و کره شمالی 

نعمت "  سپتامبر به نيویورک همان 11حمله . عراق حمله نمود
برای دولت آمریکا و بخصوص نئوکنسرواتيوهای دستگاه بوش  " الهی

آمریکا .  بود که امام خمينی هم حمله صدام به ایران را ناميده بود

به بهانه همکاری صدام حسين با القاعده و داشتن سالح های 
دالفر  در امر : گزارش اخير نماینده آمریکا( کشتار دسته جمعی 

به این کشور )  آنها را نفی می کندیافتن این سالح ها ، بودن 
  . حمله نمود و آنرا تحت اشغال خود در آورد

 گرچه بحران اشغال عراق برای  آمریکا، امکان پرداختن سریعتر به 
مسئله ایران را فراهم نکرد، اما همچنان برخی از نئو کانهای مصر 

خروج نيروهای نظامی آمریکا از عراق، تنها " برای جنگ می گویند 
این به معنای آن است که خروج "  از راه ایران امکان پذیر است

ارتش آمریکا از عراق بدون رسيدگی به مسئله ایران از منطقه بی 
  .فایده است

 در حالی که به نظر برخی کارشناسان نظامی و تحليل گران 
سياسی،  حمله نظامی  وسيع و هم جانبه آمریکا به ایران آنطور 

فغانستان و عراق در سالهای اخير صورت گرفت،  که در یوگسالوی، ا
به نيروگاههای اتمی " حمله محدود"بعيد است،  با این حال طرح 

  .ایران چيزی است که کارشناسان امکان وقوع آنرا نفی نکرده اند
دیپلماسی آشکار و پنهان موفق ترین طرح آمریکا برای دخالت در 

  ایران؟
" ينه فعاليت های آمریکا جهت  اما مقوله پر اهميت دیگری که زم

در ایران را در بر می گيرد، دیپلماسی و سياست های " تغيير رژیم
آشکار و پنهانی است که قبال هم تجربه موفق آن در کشورهای 

از نظر بخش اپوزیسيون . دیگر برای آمریکا محرز شده است
ترقيخواه ایران ، نه تنها حمله نظامی به این کشور به تحکيم  

يت جمهوری اسالمی می انجامد، بلکه نوع دیگر دخالت آمریکا وضع
که از طرف  اپوزیسيون " دیپلماسی آشکار و پنهان" از طریق 

سلطنت طلب و برخی دمکراتها و جمهوریخواهان شرمگين مورد 
دليل . خشنودی و موافقت قرار گرفته است، نيز محکوم است

پوزیسيون ترقيخواه محکوميت دخالت غرب و بویژه آمریکا از نظر ا
ایران، حمایت غرب از حکومت های ارتجاعی و وابسته به خود 
است که هيچگاه منافع مردم کشورهای تحت سلطه را در نظر 
نگرفته و این دخالتها تنها منجر به تشکيل حکومت ارتجاعی دیگر و 

  . وابسته به امپریاليسم شده است
عمدتا در دهه "  ياسیاسالم س"  نباید از خاطر ببریم که  تئوری 

 توسط تئوریسين ها ، بسياری از اسالم 1980 و 1970های 
تئوریسين هایی چون .  شناسان و مستشرقين غربی ساخته شد

جيمز بيل و برنارد لوئيس که این آخری هم اکنون از تئوریسين های 
برجسته حلقه نئو کنسرواتيوهای آمریکا می باشد، در مقابله با 

اسالم  " مدتا در مقابله با کمونيسم، فلسفه نفوذ شوروی و ع
را بنا نهادند، که بعدا الهام بخش پایه ریزان جمهوری " سياسی

اسالمی ایران، برخی گروه های اسالمی در ایران و گروههایی 
بر .   همچون حماس در فلسطين و گروههای مشابه در لبنان شد

جاسوسی چون زمينه و پرداخت چنين تبليغاتی بود که سازمانهای 
سيا، مسلمانان دو آتشه و ضد کمونيست را در دستجات اسالمی  
سازمان دادند ،  گروههایی  بسيار معروف چون  طالبان و القاعده 
درافغانستان بوجود آمدند، که با تسليح نظامی آمریکا  بر عليه 

انتظار اینکه آمریکا جمهوری . دولت مرکزی و شوروی جنگيدند
 از بين ببرد و حکومتی مترقی به جای آن بنشاند، اسالمی ایران را

انتظاری عبث و بی فایده است که هم اکنون نمونه آن را در 
  . افغانستان و عراق شاهدیم

تحت عنوان "  چندی پيش  روزنامه فاینشنال تایمز در مقاله ای 
نئوکنسرواتيوهای آمریکائی توجه شان را به سمت ایران معطوف 

گروه جدیدی از اپوزیسيون ایرانی در مهاجرت  "  :نوشت " کرده اند
که بوسيله بعضی از نئوکنسرواتيوهای واشنگتن حمایت  می 

در قلب " اتحاد برای دمکراسی در ایران" شوند ، تحت عنوان 
تشکيل یافته ) Think - Tank( محافل انستيتوهای مخازن فکری 

هندگان آمریکائی  اند، که قرار است در مقابل دریافت پول از ماليات د
هدف گروه برگزاری . کار برقراری دمکراسی در ایران  را جلو اندازند

یک رفراندم با این مضمون است که آیا می شود سلطنت را تحت 
اختيار رضا پهلوی پسر شاه مخلوع که هم اینک در ویرجينيا زندگی 

 این گروه مسئوليت برنامه ای. می کند، دوباره احيا و برقرار ساخت
گروه . جهت شناسائی دوستان و دشمنان را در آمریکا بعهده دارد

اتحاد برای دمکراسی اعالم کرده است که در شراکت با انستيتوی 
اعضای گروه اتحاد برای .  قرار گرفته است Hudsonدست راستی 

  دمکراسی هم چنين ملهم و متاثر از مایکل لدین از
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) Institute   American Enterprise" (انستيتوی آمریکن انترپرایز " 

می باشند که این دسته اخير خود از گروههای بسيار با نفوذ نو 
" تغيير رژیم" محافظه کاران و از کارکشته ترین مبارزان در عرصه 

در :" این روزنامه در ادامه گزارش خود می نویسد." می باشند
که "  آزادی ایران و قانون حمایتی "   آمریکا، طرح پيشنهادی کنگره

از طرف سناتورها ریک سانتورم و جان کورنين پيشنهاد و مورد 
حمایت قرار گرفته است، فراخوانی است به دولت آمریکا برای 

همچنين در .  در ایران)  Regime Change" ( تغيير رژیم" حمایت از 
الی برای انتقال و گذار به یک این طرح  افزایش کمک های م

آن ( حکومت دمکراتيک از طریق متحد کردن  گروههای اپوزیسيون
گروههایی که البته عمليات تروریستی را برای پيشبرد این منظور 

" البته بکارگيری عبارت . در نظر گرفته شده است ) نفی می کنند
 این طرح در زبان این طرح وجود ندارد اما در عين حال" تغيير رژیم

پيشنهادی، از گروههای هوادار دمکراسی پشتيبانی بعمل خواهد 
بد نيست بدانيم که مشوق این طرح ها و مواد قانونی ." آورد

در ایران، در واقع  تجربيات برگرفته از " تغيير رژیم" پيشنهادی برای 
 1998در سال )   Iraq Liberation Act" ( قانون آزادی عراق" طرح 

 اصل تغيير رژیم در عراق پافشاری می کرد و دیگری است که بر
  است که 1996در سال ) Helms – Burton(  برتون –قانون هلمس 

تایمز مالی  در ادامه می . جهت تحریم اقتصادی کوبا وضع شده بود
طرح پيشنهادی مذکور برای ایران، پشتيبانی و حمایت :"    نویسد

ائيلی ،  که یک گروه بسيار  اسر-کميته روابط عمومی  آمریکایی 
تخصيص .متنفذ البی طرفدار اسرائيل است، را  دارا می باشد

 ميليون دالری برای فعالين اپوزیسيون ایرانی  در حال حاضر 3بودجه 
توسط کنگره آمریکا و به ابتکار سناتور جمهوریخواه سام براون بک،  

رش بر اساس همين گزا."  منظور شده است2005در بودجه سال 
دپارتمان دولتی "  آمریکا " مخازن فکری" یکی از انستيتوهای 

 State"  ( بکارگيری ابتکارات وهمکاری های خاورميانه
Department’s Middle East Partnership Initiative   ( درجستجوی

راههایست که گروههای طرفدار دمکراسی را در داخل ایران برای 
مقامات رسمی آمریکائی اظهار  . تامين مالی آنها شناسائی نماید

داشته اند  که هر گروه که به عنوان دریافت کننده کمک مالی 
. آمریکا شناخته شود، بالفاصله مورد حمله رژیم قرار خواهد گرفت

کنگره می گوید که نتایج شناسایی این گروهها از طرف کنگره و 
  ."دولت آمریکا به صورت مخفی نگهداشته خواهد شد

مينه اخيرا فاکس نيوز دست راستی ترین شبکه خبری در این ز
مشاورین سناتور ریک سانتورم گفته اند :" آمریکا نيز اعالم کرد که 

که )  Iran Freedom and Support Act( که او در حال تکميل  طرح 
در تجدید . در دوره قبلی سنای آمریکا  به کنگره پيشنهاد کرده بود

رح مزبور انجام داده است، کمک مالی نظری که سناتور مزبور در ط
آمریکا به گروههای مخالف و طرفداران دمکراسی بویژه در داخل 
ایران را که در طرح قبلی پيش بينی نشده بود، مد نظر قرار خواهد 

سناتور سانتروم در یک اطالعيه برای معرفی طرح ." گرفت
از با حمایت و پشتيبانی :" پيشنهادی اش به کنگره نوشته است

مردم ایران و از طریق کمکهای ارزنده و بزرگ به گروههای طرفدار 
دمکراسی، ما اميدواریم که یک حرکت صلح آميزی جهت تغيير 

:"  سناتور سانتروم اضافه  می کند."  حکومت در ایران انجام دهيم
این طرح در ضمن بر این تاکيد دارد که مذاکره و گفتگو با حکومت 

  ." ثمر استایران بی فایده و بی
  

مایکل لدین و طرح رفراندم پيشنهادی از سوی برخی 
  ایرانيان از داخل کشور

  
مایکل لدین از نومحافظه کاران معروف دستگاه بوش و از انستيتوی 

  در دوره ريگان  واسطهاو کسی است که. آمریکن انترپرایز است
ن  تحويل سالح اسرائيل به ايران در مقابل آزادی گروگاآمریکائی 

 پولی که از این معامله با ایران  حاصل  و بودهای آمريکايی در لبنان
ئه که بر عليه دولت مردمی  کنتراهای نيکاراگوشد را به 

 رسوايی مک "ساندنيست ها می جنگيدند، داد، که این جریان به 

 11لدین همراه دو مامور پنتاگون  پس از .  معروف شد" فارلين
که دالل ایرانی  معامله ایران ( هر قربانی فر  دوباره  با منوچسپتامبر

مایکل لدین . تماس گرفتند)   اسرائيل در زمان ریگان بود-  آمریکا-
  "سریع تر،  لطفا" اخيرا در مقاله ای بسيار مهمی  با عنوان

 ) Faster, Please  ( طرح ملی رفراندم "راجع به حمایت از
اهميتی را ارائه می نظرات بسيار پر " پيشنهادی از داخل ایران

لدین در ابتدا در این مقاله پس از تعریف و تمجيد پيرامون دو .  دهد
سخنرانی اخير بوش در مورد خاورميانه و ایران  و دل سوزی برای 
مردم ایران که در پی دمکراسی هستند و  پس از مقدمه ای راجع 
به جنایات جمهوری اسالمی در سرکوب مردم ، به اصل قضييه می 

تنها انتخابات مهم و سودمند برای ایران ، :"  ردازد و می نویسدپ
لدین در ادامه پيشنهاد . " رفراندم بر سر مشروعيت رژیم خواهد بود

می کند مانند عراق دولتی انتخاب شود که پيش نویس یک قانون 
اساسی  که به معرض رای عموم گذاشته شود، و سپس انتخابات 

همينجا متذکر می . ( برگزار شودبرای تشکيل یک دولت جدید 
شوم که محسن سازگارا نيز به پيروی از همين نظریه لدین، با 

خوانده " رفراندم "زرنگی خاص  اخيرا  تنها انتخابات را در ایران 
است، و ظاهرا اینگونه با انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران که 

 شود، امکان دارد کمافی سابق با عدم استقبال مردم مواجه
  )   برخورد نموده است

مایکل لدین در ارتباط با شناسائی گروههای مخالف ایرانی که  
موضوع بحث سنای آمریکا و طرح های در حال گفتگو در کنگره 

که " پيشنهاد  طرح پيشنهادی رفراندم" آمریکاست،  دست بر روی 
اخيرا از سوی برخی شخصيت های داخل و خارج ایران مطرح شده 

امضاهایی را از شخصيت های مختلف "  ميليون دات کام60" م و بنا
یک رفراندم ملی از : "   جمع نموده است، گذاشته و می نویسد

سوی عده ی زیادی از شخصيت ها و رهبران مهم و صاحب اعتبار 
که عمدتا در ایران ساکنند و برخی نيز از قربانيان شکنجه و زندانيان 

او مجبور است که این را  " .می باشند، پيشنهاد شده است
در ليست حاميان این رفراندم یک اسم دور از :" اعتراف کند که 

محسن سازگارا، یکی از بنيانگذاران سپاه : انتظار وجود دارد 
اما لدین . " پاسدران انقالب اسالمی و یکی از همکاران خمينی 

بالفاصله برای آنکه اثرات سمی  نام محسن  سازگارا و سپاه 
  سداران او را از بين ببرد، پا

این ليست شامل نام  بسياری از فعالين هوادار :"  می نویسد
دمکراسی و برخی از رهبران مذهبی کشور نيز می باشد، که در 

 ایرانی از گرایش های 18000آخرین شمارش بعمل آمده حدود 
  ."    مختلف سياسی آنرا تائيد کرده اند

 هيچ کدام از رهبران غربی این تاکنون:" مایکل لدین می نویسد
فراخوان ایرانيها برای رفراندم را تائيد نکرده اند، اما هم اکنون زمان 

  ." آنست 
پس از آن لدین بر مسئله ای تاکيد می کند که بسياری از طراحان 
طرح رفراندم مدتی پيش از لدین خواستار آن شده اند و هم اینک 

اگر مالها بشکل :"  نویسدلدین می. لدین به آنها جواب می دهد
غير منتظره  طرح رفراندم را بپذیرند، از دو حال خارج نيست، یا از 
مردم تائيد مشروعيت خود را می گيرند، یا ممکن است که بشکل 

اگر آنان با واگذاری قدرت مخالفت . صلح آميز  قدرت را واگذار نمایند
انقالب دمکراتيک کردند، دیگر هيچ رهبر غربی نباید در فراخوان برای 

در ایران غفلت و کوتاهی نماید و یک غرب متحد می تواند آن کاری 
  ." را  برای ایران انجام دهد که قبال برای اکراین انجام داده است

تمامی نيت لدین از ابتدای مقاله تا به آخر در همين پارگراف نهفته 
" نام غرب در ایران انقالبی را انجام دهد که قبال با " است که 

در اکراین انجام داده است و "  انقالب نارنجی "یا  " انقالب مخملی
همان "... البته اینجانب بر بحث لدین و از زبان او  اضافه می کنم که

براه " انقالب گل سرخ" کاری را که قبال در گرجستان تحت عنوان 
انداختيم،  و همان اقدام به رفراندمی که در همين تابستان گذشته 

 عليه چاوز در ونزوئال انجام دادیم و قبلتر از آن در هائيتی و باز هم بر
، انجام خواهيم .انجام داده بودیم...قبلتر در نيکاراگوئه و شيلی و 

در همينجا بد نيست گفته شود که  در مورد دخالتهای آمریکا " داد
در در جمهوریهای سابق اتحاد شوروی باید اینرا یادآور شد که 

( اکراین یک  کاندیدای مترقی در مقابل کاندیدای ارتجاعی آمریکا 
تنها مسئله عمده و اصلی که دو کاندیدا را . قرار نداشت) یوشچنکو

از هم متمایز می کرد، و در حقيقت همين مسئله بود که غرب با 
  قاطعيت می خواست که یوشچنکو برنده مسلم این انتخابات بيرون 
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آید، مسئله پيوستن به ناتو بود که یانوکویچ گفته بود که مخالف 
پيوست اکراین به ناتو است و این در حالی بود که یوشچنکو 

یا . عالقمندی خود را به پيوستن به ناتو از مدتها قبل اعالم کرده بود
در انتخابات گرجستان ميان ميکائيل ساآکاشویلی و نينو 
بوردشانادزه تفاوت در وابستگی بی شرط و شروط ساآکاشویلی به 

در مورد ایران هم گرچه مردم ایران با یک . آمریکا وجود داشت
حکومت ارتجاعی و دیکتاتوری  مذهبی روبرو هستند، اما آمریکا در 
عين حال هر چه در توان خود دارد بکار خواهد گرفت تا در مقابل این 

رویی ارتجاعی دیگر و کامال وابسته به خود ارتجاع مذهبی از  ني
  .   حمایت کند

طرح "  پيش از آنکه  لدین بطور رسمی و آشکار مهر تائيد را بر 
 ميليون دات کام بگذارد، برخی طراحان 60یا " پيشنهادی رفراندم

اصلی و اوليه طرح رفراندم در ایران ، نظرشان را جهت گرفتن کمک 
 یا  برای براه انداختن انقالب گل سرخی و از ایاالت متحده آمریکا و

آقای سازگارا در مصاحبه ای با . یا مخملی  اعالم کرده بودند
ما احتياج به کمک آمریکا برای دفاع از :"  نيویورک سان می گوید 

  ."حقوق دمکراتيک مردم ایران  داریم
آقای دکتر محمد ملکی هم  در مصاحبه ای  با خسرو شميرانی 

بر شيوه و کاربرد انقالب مخملی در اکراین تاکيد می )  شهروند(
 عبداهللا مومنى از - اکبر عطری- رضا دلبری-علی افشاری.  کنند

چرا فراخوان : " امضا کنندگان طرح رفراندم  در مقاله ای تحت عنوان
  :" می نویسند" رفراندم؟

در پايان شكل آامال مسالمت آميز و روش اصالحی طرح برای "...
اختار شكن می تواند مدلی مناسب از انقالبهای آرام و هدفی س

مردم يك آشور بدون اينكه دست به اعمال انقالبی . مخملين باشد
و آشوب طلبانه بزنند، آه در شرايط آنونی ايران می تواند نتايجی 
مخرب و ويرانگر به بار آورد، حاآميت را مجبور به پذيرش خواسته 

اجتماعی و دمکراتيک اوآراين آه الگوی حرکت . هايشان می کنند
تقريبا با طرح رفراندوم در ايران همزمان بود می تواند به جنبشهای 

مردم آشوری با . اجتماعی و نيروهای سياسی آمك شايانی آند
اپوزيسيون سازمان يافته حاضر شدند هفته ها در سرمای شديد در 

 اوآراين خيابان حضور داشته باشند و با حفظ آرامش آامل، حاآميت
  ."را به پذيرش خواسته شان و تجديد انتخابات وادار آنند

ایشان در همين مقاله فوق به بهانه عدم خشونت بکار رفته در 
اکراین،  مدل سازی این  انقالبات به اصطالح مخملی اکراین و گل 
سرخی گرجستان را که به مدد کمک آمریکا و غرب صورت گرفته اند 

این جنابان به تجاوزات آمریکا به . می نمایندرا برای ایران تجویز 
افغانستان و عراق که به بهانه برقراری دمکراسی و درباطن برای 

و دسترسی با خيال راحت و  دائمی " طرح خاورميانه بزرگ" پيشبرد
به منابع نفتی  در حوزه خزر و در منطقه بين االنهرین بوده است، 

ه اینان از سياره ای دیگر آمده کامال بی اعتنا می باشند، تو گوئی ک
اند و هيچ چيز راجع به این کره خاکی نشنيده اند، چرا که ادعا می 

  :" کنند
در اين چند سال گذشته، مردم همسايگان ما هر آدام به نوعی از 
زير بار حاکميت های استبدادی خارج شده اند و هرکدام مسيری 

ت نداشتن جامعه ای افغانستان و عراق به عل. جداگانه پيموده اند
زنده و پويا و نبود نيروهای اجتماعی وسياسی منسجم، توسط 
نيروی نظامی خارجی و با هزينه ای گزاف از دست حکومت 

اوآراين و گرجستان از طريق نافرمانی . استبدادی شان رها شدند
حال .مدنی و حضور گسترده شهروندان و دفاع آنان از دموآراسی

ا درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالی و اميدواريم در ايران ب
شرقی و غربی اش و با تکيه بر توان داخلی و فعال شدن جريان ها 
و نيروهای اجتماعی و انسجام مدنی و حضور فعال و مسالمت آميز 
شهروندان در عرصه سياسيت و جامعه از تکرار تجربه تلخ عراق 

  ."وافغانستان جلوگيری شود
نی، عطری و دلبری بدون توجه به واقعيت آقایان افشاری، موم

هایی که تجاوزخونين آمریکا به کشورهایی چون افغانستان و عراق 
همراه داشته است، حتی در برداشت خود از مورد دمکراسی هم 

آنان  برداشتی که از . نظری کامال متفاوت ارائه می دهند
مانا دمکراسی دارند و خواب آنرا برای کشور ما هم می بينند، ه

نوعی دیگر از حکومت اسالمی است که هم اکنون در افغانستان 
نه یک کلمه بيش و نه یک " جمهوری اسالمی افغانستان" با عنوان 

این کشور از " آزاد سازی" کلمه کم شکل گرفته است  که  پس از 
یوغ طالبان به همت و یاری آمریکا و جنگ ساالران افغانی و حتی 

بان برای افغانستان به ارمغان آورده شده بخش هایی از گروه طال
در عراق هم آنچنان که مشاهده شد، تحت سرپرستی .  است

روحانيون شيعه عراقی هم  " آزاد" دولت آمریکا و به یمن انتخابات 
حکومتی از نوع تئوکراسی مدل ایران را  بر سر کار آوردند، مردم 

.  ون افتادندعراق هم از چاله صدام در آمدند و به چاه روحاني
بنابراین معنا و مفهومی که این آقایان از استقرار دمکراسی در این 
کشورها توسط آمریکا ارائه می دهند،  بسيار نادرست و الگو 

  . برداری از آن برای مردم کشور ما بسيار وحشت آور خواهد بود
  

آقایان چهارگانه در عين حال به ظاهر نشان می دهند که از مسائل 
تهای آمریکا در امور دیگر کشورها و جا انداختن کاندیداهای و دخال

طرفدار خود در پست های کليدی کشورهایی که انقالبات مخملی 
. و نارنجی و گل سرخی در آنها صورت پذیرفته، کامال بی خبرند

البته معنی بکارگيری انقالب مخملی از سوی این آقایان  که در 
درخواست کمک خارجی کنند داخل کشور براحتی نمی توانند ، 

همراه با نظرات آقای سازگارا که در خارج از کشور براحتی از آمریکا 
درخواست کمک می کند، تکميل شده و معنا و مفهوم عميق خود 

در اینجا تالش خواهد شد که با مفهوم این .  را نشان می هد
، انقالبات گل و منگلی و بچه گول زن مورد نظر آقایان مایکل لدین 

  .سازگارا، ملکی، عطری ، مومنی و دلبری  تا حدی آشنا شویم
  

 وقایعی که در فاصله انتخابات ماه نوامبر و دسامبر در اکراین  تحت 
اتفاق افتاد، طی "  انقالب مخملی" یا " انقالب نارنجی" عنوان 

مقاالت مستدلی از طرف برخی از رسانه ها و نویسندگان غربی  
يشتر این مقاالت از نقش وسيع آمریکا و در ب. توصيف شده است

 های آمریکائی و یا بعبارتی آنچنان که معروف شده اند NGOبویژه  
در پشت پرده سازمان دادن این انتخابات " انستيتوهای آمریکائی" 

  . به نفع یوشچنکو پرده برداشته شده است
کمک های " مت کلی مفسر آسوشيتدپرس در مطلبی تحت عنوان 

که اینجانب آنرا در " یکا به گروههای مخالف دولت اکراینمالی آمر
حوالی انتخابات اکراین ترجمه کرده بودم و نظر به اهميت موضوع 

  :" اکراین بخش هایی از آنرا در اینجا می آورم، می نویسد 
 ميليون دالر به 65 دولت بوش در دو سال گذشته بيش از 

است، تا  به رهبر سازمانهای سياسی در اکرائين کمک رسانده 
  ."مخالفين دولت اکرائين، ویکتور یوشچنکو کمک شود

مقامات آمریکائی می گویند که، گرچه این کمکها بخشی از کمک " 
یک ميليارد دالری است که هر ساله وزارت امورخارجه صرف تالش 
برای استقرار دمکراسی در سراسر جهان می نماید، اما فعاليتهای 

 پرزیدنت پوتين ادعا می کند، به معنای دخالت  مخالفين، آنگونه که
مقامات رسمی آمریکا همچنين  . در انتخابات اکرائين نمی باشد

اظهار داشته اند که کمک های مالی آمریکا بطور مستقيم برای 
  .احزاب سياسی اکرائين فرستاده نشده است

بنياد "  در اغلب موارد، این کمکها از طریق سازمانهایی مانند 
یا گروههای همسو و متحد با جمهوریخواهان و دمکرات " رنگیکا

های آمریکا  که آموزش در امور انتخابات را سازماندهی می کنند، 
یا فروم های حقوق بشری راتشکيل می دهند و یا بوسيله بعضی 

  .منابع خبری مستقل ارسال شده است
با این حال مقامات رسمی اذعان داشته اند که قسمتی از این 
پولها به آموزش گروههای مخالف که هم اکنون خود را بخشی از 
انقالب نارنجی معرفی می کنند، داده شده است تابه مخالفت با 

  .کاندیدای مورد پشتيبانی دولت روسيه بپردازند
برای مثال، یکی از گروههایی که از طریق بنيادهای تامين شده 

مرکز اصالحات "ست، آمریکائی از کمک های مالی آمریکا برخوردار ا
است ، که وب سایت این مرکز مستقيم )  1" (سياسی و حقوقی

" حزب یوشچنکو زیرعنوان ) وب سایت( به هوم پيج 
پروژه دیگری که که بوسيله ایاالت . پيوند دارد) partner"(شریک

آژانس توسعه بين " متحده آمریکا حمایت و تامين می شود، 
  مرکز " ، از مقامات رسمی است که سال گذشته) 2" (المللی
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 .......مايکل لدين                      
  
  

برای دیدن یک دوره جلسات "  اصالحات سياسی و حقوقی
به " حمایت سياسی" آموزشی  سه هفته ای در مورد مبحث 

  .واشنگتن دعوت کردند
لورن کرینر یکی از مقامات سابق وزارت امورخارجه آمریکا که اکنون 

را بعهده دارد،  ) 3" (انستيتوی بين المللی جمهوریخواهان" ریاست 
 ميليون دالر کمک دولت آمریکا را دریافت 25.9سال گذشته مبلغ  

 کشور دیگر ملتها را تشویق و 50کرده است تا بتواند در اکرائين و 
داستانی وجود دارد که  :" نماید، می گوید" دمکراسی" ترغيب به 

( داخل هر کشوری که بروند، شما سریعا می گوید آمریکائيها به 
presto (شاهد  یک انقالب و تحول در آن کشور خواهيد بود".  

البته این بدان معنا  نيست که آمریکا بتواند :" کرینر ادامه می دهد
مردم خودشان . به خيابان بکشاند) مستقيم( دو ميليون مردم را 

  ".تصميم خواهند گرفت که این کار را انجام دهند
در قبال :" اسکات مک له الن رئيس مطبوعاتی کاخ سفيد می گوید
ما باید  . دریافت کمک مالی،  پاسخ گوئی و مسئوليت وجود دارد

مطمئن شویم که پول و کمک مالی  حتما برای مقاصدی که 
  ."تخصيص و طراحی شده، بکار رود

 ویکتور یوشچنکو روابط دوستانه تری با اروپا و آمریکا دارد تا رقيبش" 
یانوکویچ که از حمایت پوتين  و رئيس جمهور کنونی اکرائين لئونيد 

یانوکویچ مخالف پيوستن به ناتو است، در ( کوچما برخوردار است 
  ).  م–حاليکه یوشچنکو قول پيوستن به ناتو را به غرب داده است 

نگاهی گذرا و سریع به اسناد و مصاحبه ها نشان می دهد که " 
چه اندازه پول و کمک مالی  در اکرائين مصرف کرده آمریکا  تا 

در این زمينه ریچارد بوشر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می .است
کمک مالی ما به دست خود کاندیداها نمی رسد، بلکه :" گوید 

طی روندی به انستيتوها و نهادها پرداخت می شود تا یک انتخابات 
  ."منصفانه و آزاد برگزار گردد

جی هایی  که با پشتيبانی و حمایت مالی سفارت خانه نظر سن
های ایاالت متحده آمریکا و هفت کشور دیگر باضافه چهار نهاد و 
بنياد بين المللی صورت گرفته است ، نشان می دهد که یوشچنکو 

 درصد پيروز 43 درصد آرا در مقابل 54 نوامبر با آوردن 21در انتخابات 
انش می گویند نظر سنجی های یانوکویچ و طرفدار. شده است

انجام شده از طرف یوشچنکو و طرفداران آمریکائيش تحریف شده و 
گروههای اکرائينی و همينطور آمریکا که . دور از واقعيت بوده است

  رای دهنده انجام داده اند، 28000این  نظر سنجی ها را از بيش از 
 بر داشته اعالم نکرده اند که این نظر سنجی ها چقدر هزینه در

  . است
بانضمام . چهار موسسه دست اندرکار این نظر سنجی ها بوده اند

آنها  سه انستيتو آمریکائی هم در این نظر سنجی ها دست 
  :داشته اند

1- The National Endowment for Democracy 
سازمان موقوفه ملی دمکراسی  که کمکهای مالی خود را 

  .ميداردمستقيما از کنگره آمریکا دریافت 
2- Eurasia Foundation 

بنياد اوراسيا که کمک های خود را از وزارت امورخارجه آمریکا 
  دریافت می کند 

3- Renaissance Foundation 
بنياد رنسانس  بخشی از یک شبکه خيریه است که بوسيله 
ميلياردر معروف جرج سوروس تاسيس شده است و این شبکه 

وزارت امور خارجه آمریکا دریافت می خيریه هم کمک های خود را از 
  .نماید

سایر کشورهای دست اندر کار این نظر سنجی ها  کشورهای 
  .انگليس، هلند، سویس ، کانادا، نروژ، سوئد و دانمارک می باشند

آژانس " کمک ها و بذل و بخشش ها از طرف موسسه آمریکائی " 
رای مطالعه مرکز بين المللی ب" به کيسه ) 4" (توسعه بين المللی

می ) 6" (مخازن فکری" که یک موسسه از نوع ) 5" (روش ها
باشد، سرازیر است که یوشچنکو در مقام سرپرست هئيت مدیره 

هئيت مدیره این موسسه را هم  بعضی از . این موسسه قرار دارد
  ." مشاورین سابق و کنونی کوچما تشکيل می دهند

کرینر مدیر آنست، یعنی گروه مورد پشتيبانی جمهوریخواهان که  " 
، کمک مالی  ) 3" (انستيتوی بين المللی جمهوریخواهان" همان 

 را صرف این نمود  که به 2003موسسه خود در فوریه سال 
یوشچنکو کمک  شود تا با معاون رئيس جمهور آمریکا دیک چنی  و 
همچنين ریچارد آرميتاژ معاون وزیر امور خارجه و بقيه سران 

 .   در کنگره آمریکا  مالقات هایی صورت گيردجمهوریخواهان
 وزارت امور خارجه  آمریکا یک گروه از کارشناسان این وزارت خانه و 

"  ميليون دالر کمک مالی خود را برای اجرای برنامه های 48بالغ بر 
انستيتو "   در اختيار 2003در جهان، در سال " برقراری دمکراسی
وزیر امور خارجه سابق آمریکا . گذارده است) 7" (ملی دمکراسی

را " انستيتو ملی دمکراسی" مادلين آلبرایت ریاست هيئت مدیره 
  .بعهده دارد

می گوید که برای تمامی احزاب شرکت " انستيتو ملی دمکراسی" 
 اکرائين، سمينارهایی را 2002کننده در انتخابات پارلمانی سال 

ش برنامه و پالتفرم برگزار کرده است که به آنها راه و روش نگار
حزبی ، سازماندهی پایگاههایی برای حمایت از رای دهندگان  و 

این انستيتو کمک کننده . توسعه ساختارهای حزبی را آموزش دهد
کميته رای " مالی و اصلی و همزمان  حامی بخش اجرائی و ادرای 

، یک گروه ناظر بر انتخابات است، که )8" (دهندگان اکرائينی 
انتخابات اخير ریاست جمهوری اکرائين منصفانه نبوده معتقدند 

  .است
 عضو تيم ناظرین انتخاباتی 35همچنين " انستيتو ملی دمکراسی" 

را که سرپرستی آنرا قاضی سابق فدرال دادگاههای استيناف 
آمریکا، ابنر ميکوا بعهده داشت، برای نظارت بر انتخابات ریاست 

به این ترتيب این انستيتو .  بود نوامبر سازماندهی کرده21جمهوری 
  .تيم ناظرین اختصاصی خود را جهت این انتخابات گسيل داشته بود

همچنين کمک مالی خود را " آژانس آمریکائی توسعه بين المللی"
، که برنامه های ) 9" (مرکز تعليم اصالحات اکرائين" به حساب  

 درباره اصالح تعليم شهروندان اکرائينی" رادیو و تلویزیونی با هدف 
.  را تهيه و تدارک می بيند، واریز می نماید" دولت و اقتصاد ملی

مرکز فوق الذکر اخير، هم چنين به کلوپهای مطبوعات و تربيت و 
تعليم  ژورناليست ها کمک مالی کرده و از آنها حمایت بعمل می 

   .آورد
  

   )مقاله در شماره بعد   ادامه (                               
 :پانویس ها

 
1- Center for Political and Legal Reforms 
2- Agency for International Development 
3- International Republican Institute 
4- Agency for International Development 
5- International Center for Policy Studies 
6- Think Tank 
7- National Democratic Institute 
8- Committee of Voters of Ukraine 
9- Center for Ukrainian Reform Education 
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  مصاحبه نشريه آرش با شهاب برهان     
  1383 اسفند – بهمن 90شماره » آرش « به نقل از 

  
  ؛ مالک، آن چيزيست که واقعی و جاريست

  ! نه چيزی که واهی و حرف است   
 

، در "فراخوان ملی رفراندم"  طرفداران و دست اندرکاران -  آرش
 به این فراخوان،  بطور کلی از دو دسته مسائل محوری مربوط 

 دسته ای  می گوید هدف از  .کامال متضاد تشکيل می شوند
فراخوان، در این مرحله، صرفًا   ُبعِد شکلی و فرمال رفراندم و غرض، 
اساسًا  مسلط کردن گفتمان رفراندم بعنوان یک راهکار برای تغيير 

آن، و مسائل قانون اساسی است و نه هيچ چيزی بيش تر از 
اجرائی و گام های عملی، و چند و چون حکومت آینده، خارج از 

اما با . موضوع، و نامتناسب با خواست فراخوان دهندگان است
وجود این، دسته ای دیگر، هم اکنون دست اندر کار مسائل اجرائی 
و سازماندهی یک اتحاد ملی حول رفراندم و بر پایه یک منشور 

دسته ای می گویند که قصد . ای رهبری اندحکومتی و ایجاد شور
ائتالف جمهوری خواهان و سلطنت طلبان در ميان نيست؛ در همان 
حال، جریاناتی واقعيت یافتن ائتالف بخشی از جمهوری خواهان و 
بخشی از سلطنت طلبان را یکی از بزرگترین دستاوردهای این 

 مداخله جریانی می گوید که مخالف. فراخوان به شمار می آورند
قدرت های خارجی در تغيير حکومت است؛ و جریان دیگر، هم اکنون 
مشغول تماس گيری و در تالش برای کشاندن قدرت های خارجی 
به پشت این فراخوان و  جلب پشتيبانی آمریکا و اروپا از این ائتالف 

با توجه به این دوگانگی و تناقض در شاخص های اصلی،  . است
را با مالک قرار دادن کدام گرایش و کدام شما کليت این حرکت 

  شاخص ها مورد داوری قرار می دهيد؟ 
  

  مالک من آن چيزی است که واقعی و جاری است و نه -برهان 
گفتمان " و " ُبعد شکلی" .  واهی و فقط از جنس حرف و ادعا

،  یک چيز واهی است چون معلوم نيست که  منظور ازآن "رفراندم
یند جا انداختن این اصل کلی است که برخی می گو. چيست

مشروعيت هر حکومتی در رأی مردم است؛ بعضی می گویند جا 
عده ای  گفتمان را به . انداختن فرهنگ پرهيز از خشونت است

معنی بحث می فهمند و همين بحثی را که بر سر فراخوان رفراندم 
این در گرفته است گفتمان رفراندم تعبير می کنند؛ عده ای  اشاعه 

باور را که جمهوری اسالمی را با رفراندم می شود از سر راه 
برداشت؛ و دسته ای دیگر تبليغ این فکر را که بعد از سرنگونی این 
رژیم، شکل حکومت جایگزین را با رفراندم باید تعيين کرد، هدف 

این ناروشنی و عدم قطعيت را . گفتمان رفراندم معرفی می کنند
ار داد؟ البته اگر در این آشفتگی نظری چطور می شود مالک قر

فراموش نکنيم که این فراخوان، با هدف برپائی یک مجلس 
مؤسسان و تدوین یک قانون اساسی نوین بجای قانون اساسی 
جمهوری اسالمی به ميان آمده است، می بينيم که همين تعبير، 
خود از همه شقوق یاد شده،  واهی تر و تو خالی تر است، تا 

که حاال دیگر خودشان هم به ناممکن بودن آن اعتراف می جائی 
  . کنند

مخالفت های فردی  با سلطنت و ائتالف با سلطنت طلبان؛ و نيز با 
مداخله قدرت های خارجی هم عينًا همينطور از جنس حرف و 
ادعاهای شخصی است و هيچ مالکی برای داوری روی کل 

عی و جاری است، همان آنچه عمًال واق.  فراخوان نمی تواند باشد
 خواستار کنار گداشته ،"ُبعد شکلی " چيزهائی است که طرفداران 

شدن اش در این مرحله شده بودند، یعنی  چند و چون حکومت 
  که کماکان در منشور فراخوان بر پيشانی سایت فراخوان -آینده 

باقی است و همه با امضا و تأیيد فراخوان، این منشور را هم امضا و 
آنچه واقعی و جاری است، شکل گيری ائتالف . یيد می کنندتا

بخشی از جمهوری خواهان و بخشی از سلطنت طلبان بر پایه 
اصول تأکيد شده  و نيز مسکوت گذاشته شده در این منشور 

آنچه واقعی و جاری است، اقدامات عملی در جهت ایجاد . است
 و تماس گيری ها ی  مورد حمایت آمریکا و اروپا،" لویه جرگه " یک 

فراخوان رفراندم، وسيله ای شده . برای جلب حمایت آنان است
است برای سازماندهی ائتالف ميان جمهوری خواهان و سلطنت 

گذاشته " اتحاد ملی " طلبان و ملی مذهبی ها که اسم اش را 
گفتمان . اند، و دعوت از آمریکا و اروپا برای تغيير حکومت در ایران

 معنا و منظور دیگری، اگر بکلی واهی و پوچ هم رفراندم به هر
  .نباشد، تحت الشعاع این حرکت بالفعل و جاری قرار دارد

  
   اما این دو جریان متنافر چطور می توانند در همسازی با - آرش

هم باشند؟ آنهائی که مخالف چنين خطی هستند چرا سکوت می 
  کنند؟

  
بان و طرفداران    بعضی ها  می گویند که سلطنت طل-  برهان 

"  عراقی ی –ائتالف با آنان و نيز مشتاقان الگوی افغانی 
، فرصت طلبانه سوار موج رفراندم شده اند و این "دموکراسی 

تقصير فراخوان دهندگان نيست و آنان مسئوليتی در این مورد 
حتا اگر موج سواری حقيقت . من با این نگاه موافق نيستم. ندارند

 آن بطور کامل به گردن فراخوان دهندگان، امضا داشته باشد، گناه
کنندگان و حاميانی است که ادعا می کنند مخالف این موج سواری 

آن ها هستند که امکان این موج سواری را داده اند و حتا . هستند
اگر فراخوان . امروز هم حاضر نيستند این امکان را از آنان بگيرند

فت فردی می کنند، بلکه در متن دهندگان، نه آنچنان که امروز به ص
فراخوان، یعنی در همانجا که اصولی چون تماميت ارضی و غيره را 
ردیف کرده اند، بر جمهوری بعنوان شکل حکومت آتی صراحت می 
دادند؛ اگر بر مخالفت با مداخله قدرت های خارجی برای تعيين 

یر می حکومت در ایران تأکيد می کردند، آیا چنين ائتالفی امکان پذ
تخم لق را . شد؟ آیا آنان می توانستند سوار موج شوند؟ قطعًا نه

وقتی برای  یک رفراندم واهی فراخوان می . خود اینان کاشته اند
دهند که خودشان هم می گویند شدنی نيست، می خواهيد آنانی 
که پروژه روشنی دارند بر موج آن سوار نشوند؟  وقتی جمهوری را 

 را بکار "شکل نظام دلخواه " بجای آن عبارت مسکوت می گذارند و 
می برند، می خواهيد تابوی ائتالف جمهوری خواه با سلطنت طلب 

حول رفراندم حرف می " اتحاد ملی" وقتی از ! شکسته نشود؟
  و "امروز فقط اتحا د" زنند، می خواهيد رضا پهلوی تاکتيک 

!  نکند؟استراتژی انتخاب ميان سلطنت یا جمهوری را سوار آن 
وقتی از رفراندم حرف می زنند و اعتراف هم می کنند که رژیم تن 
به آن نخواهد داد، ولی از پاسخ دادن به این سئوال که باالخره 
فاعل رفراندم که خواهد بود در می روند، می خواهيد چشم به 

این مسکوت !  نکنند؟" موج سواری" راهان سربازان آمریکائی 
نقطه ها را، این خأل ها را کسانی هستند که مانده ها را، این سه 
و مسئوليت آن با فراخوان دهندگان و امضا !  پر کنند، و کرده اند

کنندگان و حاميانی است که ادعا می کنند که مخالف این روند اند، 
اما هنوز هم حاضر نيستند این مخالفت را از ابراز عقيده فردی فراتر 

حت هائی در متن فراخوان بگنجانند برده، و به صورت تأکيدات و صرا
و امضا و حمایت خود را مشروط  به آن کنند؛ یا دست کم، یک 
بيانيه دسته جمعی و رسمی بدهند و موضع جمعی ی خودشان را 
بعنوان فراخوان دهندگان اوليه، در قبال این مسائل و پيش آمدها 

اینان حتا حاضر نشده اند یقه . روشن و سرراست، اعالم کنند
مسئوالن سایت مربوطه را بگيرند و اعتراض کنند که چرا علی رغم 
بيانيه فراخوان دهندگان، تمامی آنچه که اینان آن ها را خارج از 
موضوع و نامتناسب با خواست های خود اعالم کرده اند، کماکان در 
سایت ابقأ شده است و به بهانه امضای فراخوان رفراندم، برای یک 

  ! و چون حکومت آینده هم امضأ گرفته می شود؟رشته اصول و چند 
اما نکته مهم این است که خود فراخوان دهندگان دنبال یک چيز 

ما در گروه فراخوان دهندگان، محسن سازگارا را داریم؛ و . نيستند
این ها نمی توانند در . برای مثال دکتر محمد ملکی را هم داریم

 مشترک بگيرند؛ چون قبال مسائلی که صحبت اش را کردیم، موضع
اولی چهار . باید عليه یکدیگر موضع بگيرند؛ باید از هم جدا شوند

اسبه مشغول جوش دادن جمهوری خواهان و سلطنت طلبان و 
اصالح طلبان سرخورده داخل؛ و سرگرم زد و بند با محافل آمریکائی 
حامی این پروژه است؛ و دومی که مخالف این روند است، برای 

موضع گيری عليه وی، یا از این قضایا ابراز بی خبری می اهتراز از 
کند، و یا با گفتن این که این ها مواضع شخصی سازگاراست، از 

به نظر من، مسئوليت هر آنچه .  خود سلب مسئوليت می کند
  علی رغم ميل بخشی از طرفداردان فراخوان عمًال دارد به پيش 
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    ....مصاحبه با شهاب برهان      
  
  
ده می شود،  به گردن آن بخش دیگری است که روش سکوت و بر

  .حاشا و در بهترین حالت، مرزبندی های فردی را پيشه کرده است
  

 در قبال این نظر که برای جلوگيری از ائتالف با سلطنت – آرش
طلبان، می بایست روی جمهوری تأکيد می شد، می گویند که 

ک، اتحاد ملی حول تصریح شکل حکومت آینده در فراخوان مشتر
از طرف دیگر می گویند که تصریح . رفراندم را ناممکن می کند

پيشاپيش روی شکل حکومت، با حق انتخاب مردم منافات دارد و 
شکل " کاری غير دموکراتيک است و برای همين است که از عبارت 

پاسخ شما به این دو مسئله .  استفاده کرده اند"نظام دلخواه 
  چيست؟

  
  این منطق که اگر روی شکل حکومت آینده تصریح شود، -  برهان

خود اتحاد ملی حول رفراندم  ناممکن خواهد شد، اشکالی ندارد؛ 
اتحاد ملی بر سر سرنگونی رژیم، ! اشکال در خود اتحاد ملی است

فقط با مسکوت گذاشتن نظام جایگزین؛ اتحاد ملی حول 
؛ و اتحاد دموکراسی، فقط با مسکوت گذاشتن اصول دموکراسی

ملی حول رفراندم، فقط با مسکوت گذاشتن موضوع رفراندم ممکن 
و این یعنی اتحاد همه با هم، حول چيزی که برای همه . است

نامعلوم و نا شناخته است، بجز نيروئی که می خواهد بر موج این 
تبدیل " همه با من " را به " همه با هم " اتحاد ملی سوار شده و 

 را بر دوش همگان به پيش ببرد و برای این کار، کند و پروژه خودش
  .امکاناتی بيش از دیگران در اختيار دارد

اما در این ادعا که گویا تصریح پيشاپيش شکل حکومتی با حق 
انتخاب مردم منافات دارد، دو مغلطه هست که سبب می شود 

  : حقایقی مورد غفلت قرار بگيرند
اتيک برای ابراز تمایل و درست است که رفراندم وسيله ای دموکر

رأی مردم است، اما وسيله دموکراتيک، هميشه وسيله ساز 
درست مثل آتش، که هم می تواند وسيله . دموکراسی نمی شود

یادمان . گرما و رفاه در خانه باشد، و هم سبب حریق و خانه خرابی
! نرفته است که از رفراندم، جمهوری اسالمی هم بيرون آمده است

چاقو را بخاطر قتل هائی هم که با آن صورت می گيرد صد البته 
رفراندم، وسيله ای . نباید  وسيله ای  مضر و نا الزم قلمداد کرد

. دموکراتيک است و هيچ دموکراتی نمی تواند با آن مخالف باشد
اما موضوع این است که ميان وسيله ای دموکراتيک و دموکراسی، 

 سببی برای دومی بشود و باید رابطه ای برقرار شود تا اولی،
آنگونه که غالبًا پيش می آید، وسيله دموکراتيک، اسباب دست 
مرتجعين و ضد دموکرات ها قرار نگيرد تا با آن، آزادی مردم  و 

  .دموکراسی را سر بُبرند
مغلطه اول این است که رفراندم را؛ یا عمومی تر بگویم، حق رِأی و 

ی قلمداد و این فکر را القإ می انتخاب مردم را با خود دموکراسی یک
کنند که هرچه از رفراندم و از رأی مردم حاصل شود، عين 
دموکراسی است، چرا که به شکلی دموکراتيک انتخاب شده 

ممکن است شما امروز در افغانستان رفراندمی کامًال آزاد ! است
برگزار کنيد بر سر این که زنان باید حجاب داشته باشند یا نه؟ آیا 

  می شود -  که در وضعيت فعلی کامًال روشن است - جه آن را نتي
اگر امروز در ایران، عده ای مردم را به رفراندمی ! دموکراتيک جا زد؟

برای مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی آتی فرابخوانند و به 
بهانه این اصل کامًال درست که مردم باید حق انتخاب نظام دلخواه 

 جمهوری را مسکوت بگذارند، در دموکرات خود را داشته باشند،
بودن آنان باید شک کرد؛ چرا که دموکراسی، فقط حق انتخاب مردم 

دموکرات باید ! نيست، انتخاب دموکراسی توسط مردم هم هست
همراه با دفاع از حق انتخاب آزادانه مردم، جمهوری را هم تبليغ کند 

مات غير و همه اشکال حکومتی کهنه و ارتجاعی و همه نظا
وظيفه . دموکراتيک را افشا و مردم را در قبال آن ها هشيار سازد

دموکرات حقيقی این است که به مردم کمک  کند که از ابزارهای 
اتخاذ . دموکراتيک برای ساختن نظام دموکراتيک استفاده کنند

موضع  بی طرفی از امروز در قبال نظامات سياسی آتی به بهانه 
نتخاب آزادانه مردم، دموکراسی را صرفًا به دفاع از حق رأی و ا

ابزارهای دموکراتيک تقليل دادن است؛ و ا ین درست آن چيزی 

است که جریانات ضد دموکرات برای سؤ استفاده  ابزاری از 
  .دموکراسی الزم دارند

مغلطه دوم، در یکی گرفتن حق مردم در انتخاب شکل نظام 
 سلطنت و جمهوری حکومتی، با حتميِت به رای گذاشته شدِن

این که . اسالمی و هر شکل ارتجاعی دیگر در کنار جمهوری است
اگر روزی جمهوری و سلطنت و حکومت اسالمی  و غيره به رای 

صرفنظر ( گذاشته شوند، مردم حق دارند هر کدام را که خواستند 
آزادانه ) از این که نظامی دموکراتيک و مترقی باشد یا نباشد 

اما . اصلی است که قاطعانه باید از آن دفاع کردانتخاب کنند، 
بداهت این اصل، ابدًا به معنای مفروض و مسلم بودِن به رأی 

آقای . گذاشته شدن هر شکل حکومتی در آن روز مفروض نيست
مردم بايد « : محمد ملکی در مصاحبه اش با شهروند گفته است 

اگر . شندامكان انتخاب ميان همه ی اشكال موجود را داشته با
. »مردم گفتند آه جمهوری اسالمی ميخواهند، پس اين رژيم بماند

یعنی از دید آقای ملکی برای آن که مردم حق انتخاب داشته 
 حکومتی، و حتا "همه اشکال موجود" باشند، باید در روز رفراندم  

جمهوری اسالمی به رای گذاشته شود وگرنه حق انتخاب مردم زیر 
ن منطق، فراموش می شود که اصًال انگيزه و دليل با ای! پا می ماند

وانگهی در ! فراخوان به رفراندم در جمهوری اسالمی چه بوده است
همه اشکال " دنيای واقعيت، هيچ رفراندمی را برای انتخاب ميان 

روند واقعی زندگی، جامعه را در . چيزی برگزار نمی کنند"  موجوِد 
.  حالت محدود و معين قرار می دهدبرابر انتخاب ميان دو، و  یا چند

این شقوق و حاالت را تا جائی که به انتخاب ميان اشکال حکومتی 
مربوط می شود، سير مبارزه سياسی نيروها و موازنه معين قوا در 

 اگر کسی 1356در سال . مقطع رفراندم در دستور قرار می دهد
را " می جمهوری اسال" فراخوان به رفراندم می داد، نمی توانست 

اگر قرار باشد به فرض، رفراندم توسط . در سئوال رفراندم بگنجاند
جمهوری " خود حکومت اسالمی صورت بگيرد، مسلم است که 

ولی اگر قرار باشد مخالفان . را هم در آن خواهد گنجاند" اسالمی 
آن برای خالصی از شر این رژیم رفراندم برگزار کنند، این که 

و پرسش رفراندم باشد یا نباشد، به جمهوری اسالمی هم جز
موازنه قوای ميان مخالفان و حکومت اسالمی در آن مقطع وابسته 

این موضوع، عينًا در مورد سئوال در باره شکل سلطنتی . خواهد بود
در حقيقت، پرسش های رفراندم در . حکومت هم صادق است

رابطه با شکل حکومت و نيز نوع حکومت، وابسته به صف آرائی 
نيروهای سياسی در  مجلس مؤسسان؛ و در صورت انتخاب کامًال 
دموکراتيک مجلس مؤسسان، وابسته به وزن نيروهای اجتماعی 

این به .  ئی خواهد بود که مجلس مؤسسان به آنان متکی است
این معناست که پرسش های رفراندم در باره شکل حکومتی آینده 

ی که از همين امروز بر از بطن مبارزه ا) و مضمون حکومت آینده( 
سر آن ها در بين نيروهای سياسی جریان دارد تکوین می یابند و 
برحسب آرایش و وزن نيروها در انتخابات مجلس مؤسسان، صورت 
نهائی پيدا می کنند؛ و نه ابدًا به این صورت که از همين امروز و 

 از جمهوری و "همه اشکال موجود " پيشاپيش، پرسش در باره 
 و حکومت اسالمی و فاشيستی و غيره و غيره، مفروض سلطنت

 دموکرات واقعی بجای آن که به بهانه دفاع از حق  !گرفته شوند
، در قبال "شکل نظام دلخواه "  انتخاب مردم، در پشت عبارت 

حکومت آینده ای که باید به رفراندم گذاشته شود موضع بی طرفی 
دانه مردم، به افشای بی بگيرد، باید ضمن دفاع از حق انتخاب آزا

امان همه اشکال کهنه و ارتجاعی و ضد دموکراتيک حکومتی 
پرداخته و در این مبارزه، برای تکوین شرایطی و ایجاد موازنه قوائی 
تالش کند که در آن، نه انتخاب ميان جمهوری و سلطنت و جمهوری 
اسالمی، بلکه انتخاب ميان انواع جمهوری در دستور مجلس 

  . منتخب مردم قرار بگيردمؤسسان 
  

  به استثنای معدودی، اکثر امضا کنندگان و حاميان فراخوان -  آرش
به نظر شما . ملی رفراندم، آن را رفراندم ساختار شکن می دانند

این فراخوان چرا در این مقطع زمانی معين داده شده و بناست که 
  بطور کلی به کدام نيازهای این مقطع پاسخ دهد؟ 

  
 فراخوان به رفراندم بعنوان راهکاری برای  برگزاری مجلس – برهان

مؤسسان و تغيير قانون اساسی، در شرائط شکست اصالحات، و 
بعنوان آلترناتيوی در برابر پروژه شکست خورده اصالحات  به ميدان 

  معنای شکست پروژه اصالح رژیم، این است که .  آورده شده است
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    ....نمصاحبه با شهاب برها         
  
  
  

مردم به دوراهی ی تسليم شدن در برابر این رژیم اصالح ناپذیر، و 
پروژه ای که می خواهد جمهوری . یا سرنگون کردن آن رسيده اند

اسالمی را با راهکار رفراندم از ميان بردارد، نه تنها بعنوان آلترناتيوی 
در برابر پروژه شکست خوره اصالحات، بلکه همچنين بعنوان 

ناتيوی در برابر پروژه سرنگونی جمهوری اسالمی توسط مردم آلتر
مطرح شده است؛ و تالش برای فراگير و مسلط کردن گفتمان 
رفراندم بمثابه راهکار تغيير قانون اساسی نيز، چيزی جز به راه 
انداختن یک کارزار تبليغاتی برای منصرف کردن مردم از گام نهادن 

لط و  عمدًا اصرار دارند آن را که به غ( در راه سرنگونی رژیم 
این پروژه هم برای خالصی از . نيست) خشونت طلبی قلمداد کنند 

دست جمهوری اسالمی است، و هم برای جلوگيری از جایگزین 
این پروژه، می .  شدن آن با قدرت متشکل و سازمان یافته توده ای

وجه خواهد حد اکثر به رأی آحاد منفرد مردم متوسل شود و نه بهيچ
این پروژه اميدوار است . به اقدام متشکل جنبش های توده ای

حکومت اسالمی در زیر فشار، به رفراندم برای رفع زحمت خود تن 
بدهد؛ منتها، چون اساسًا رفراندم را در برابر اقدام توده ای گذاشته 
است، فشار خارجی را نيز جانشين فشار داخلی برای تحميل 

د؛ و در این رابطه، بحران هسته ای و رفراندم به حکومت می کن
شدت گرفتن فشار و سختگيری آمریکا بر رژیم، فاکتور دیگریست که 

  .چرائی این مقطع زمانی برای طرح این پروژه را توضيح می دهد
البته این ها همه تا جائست که به منشأ داخلی این طرح مربوط 

آن می می شود؛ این که قدرت های خارجی چه بهره برداری از 
کنند و چگونه طرح های خود را بر آن سوار می کنند، بحث 

  . دیگریست
  

 خود شما نيازهای عمومی این دوره را چه می بينيد و چه -  آرش
  آلترناتيو دیگری بجای این پروژه رفراندم پيشنهاد می کنيد؟ 

  
  نياز مرکزی دوره پس از شکست پروژه اصالحات، از لحاظ - برهان

که مردم تشنه آزادی و طالب دموکراسی و برابری فکری این است 
متقاعد شوند که راهی بجز سرنگونی رژیم به دست خودشان، 
برای خالصی از نکبت جمهوری اسالمی وجود ندارد و همه راه 
های دیگری که پيش پایشان گذاشته می شود، جز افزایش عمر 

الزم . اشتاین رژیم یا افتادن از چاله به چاه،  نتيجه ای نخواهد د
است که مردم دریابند که اگرچه کامًال حق دارند و باید تالش کنند 
که هزینه های رهائی از جهنم حکومت اسالمی هرچه ممکن 
است پائين باشد، ولی آزادی و حاکم شدن بر زندگی ومقدرات 
خود، هرگز مجانی به دست نمی آید و آنان اگر حقيقتًا در پی 

رای پرداخت بهای آن و فداکا ری در راه رهائی اند، باید خود را ب
  . آزادی آماده کنند

از لحاظ عملی، نيازاصلی این دوره، شکل گيری یک جنبش متحد 
مقاومت کارگران، بيکاران، زحمتکشان، تهيدستان، زنان، کارمندان، 
بازنشستگان و اقشار محروم در مقياس ملی، عليه مظاهر ملموس 

وصی سازی؛ بيکار سازی؛ خانه سياست های نئوليبرالی نظير خص
نشين کردن زنان کارگر، به کار گرفتن کودکان؛ حذف یارانه ها، قطع 
بيمه ها و تامينات اجتماعی، برچيدن چتر قانون کار و قراردادهای 
دسته جمعی، الغإ استخدام های دائم؛ انهدام محيط زیست و 
غيره؛ و در یک کالم،  گشودن یک جبهه عظيم و سراسری 

باتی به موازات و در پيوند تنگاتنگ با جنبش  دمکراتيک ضد مطال
استبدادی در برابر رژیم اسالمی؛ و حکومت ناپذیر کردن کشور از 
  .طریق همدستی این دو نهضت عظيم سياسی و اجتماعی است

هر پروژه حقيقی برای  رهائی از جمهوری اسالمی و جایگزینی آن 
لزم پاسخگوئی به این دو با یک حکومت حقيقتًا دموکراتيک، مست
  . نيازاساسی فکری و عملی این دوره است

  
  

  2005 ژانویه 18                              
  

      
  
  
  
  
  

  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

ازمان  روابط عمومی س  
                                    

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 
مواضع سازمانميشوند ، الزاما بيانگر 

 .نيستند 
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   بهمن نهانقالب آری:  بزرگ انقالب بهمن درس
     
    آرش کمانگر                   بخش  دوم و آخر  

  

  
  

 آتی وظايف ما براى جلوگيرى از شكست انقالب  به باور من رئوس
 : مردم ايران به شرح زير است

خواه مردم   حمايت گسترده و پيگير از مبارزات آارگرى و ترقى-1
ها با هدف ايجاد يك چتر تبليغاتى وسيع  المللى آن ايران و پژواك بين

  .يشتر رژيم داخل آشور و آمك به انزوا و بايكوت ب براى جنبش
مستقل از دولت، ( هاى مستقل مردم   آمك به سازماندهى تشكل-2

 در داخل آشور نظير سنديكا و  )حزب و ايدئولوژى معين
هاى مقاومت جوانان  هاى آارگرى محلى و سراسرى، هسته اتحاديه

 ...هاى زنان، دانشجويان و در محالت، تشكل
ای هر گونه تالش و افش مبارزه با آليت رژيم و در اين راستا-3

پروژه ای که ميخواهد در چهارچوب اين رژيم ، رويای تحقق 
 .دمکراسی را به مخيله خود راه دهد 

گرى مداوم در زمينه مطالبات مهمى   تبليغ، ترويج و روشن -4
قيد و  چون، جدايى هرگونه دين و ايدئولوژى از دولت، آزادى بى

ه و اعدام، اصل شرط عقيده، بيان و تشكل، لغو آامل شكنج
، تلفيق  " دولت_حزب" خودحكومتى مردم و مخالفت با سنت 

دموآراسى غيرمستقيم و مستقيم از يك سو و دموآراسى سياسى با 
 موسسان  دموآراسى اقتصادى از سوى ديگر، برپايى يك مجلس

مبتنى بر حق راى همگانى و برآمده از انقالب براى تعيين مدرن و 
هاى گروهى براى تدوين نوع   و آشمكشبه دور از جنگ داخلى

طبعا ما انقالبيون سوسياليست سعى ( نظام و قانون اساسى ايران 
خواهيم آرد در اين آارزار، حمايت اآثريت مردم را از آلترناتيو خود 
آه همانا استقرار آزادى، سوسياليسم و حاآميت آارگران و 

  ).زحمتكشان است، به دست آوريم
مون اهميت مبارزه طبقاتى در آنار مبارزه ى پيراگر روشن -5

ضداستبدادى و بنابراين اهميت مبارزه براى عدالت اجتماعى و 
  .برابرى در آنار مبارزه براى آزادى و دموآراسى

  هاى اجتماعى ديگر نظير جنبش  تقويت و پشتيبانى از جنبش -6
هاى ملى براى حق  زنان، جوانان، دانشجويان، محيط زيست، جنبش

 ...ها و عيين سرنوشت خلقت
ناپذير   مبارزه توامان با رفرميسم و آنارشيسم، يعنى جدايى -7

. دانستن مبارزه با اپورتونيسم راست از مبارزه با اپورتونيسم چپ
آه ( در دهه هاى گذشته هم سوسيال دموآراسى و هم استالينيزم 

هاى غيرمارآسيستى  من مائوئيسم، تروتسكيسم و ديگر قرائت
 ضربات هولناآى )گنجانم عى آمونيسم را در همين آاتاگورى مىمد

 سوسياليستى و آارگرى جهان و ايران وارد  از دو سو به جنبش
 در گرو وداع گفتن آامل سوسياليستی عروج مجدد جنبش. اند نموده

دموآراتيك _ يك روايت و قرائت راديكال با اين گرايشات و پذيرش
  .باشد مى
ه تفرقه و سكتاريسم در درون طيف چپ انقالبى و  پايان دادن ب -8

سازمان دادن يك اتحاد بزرگ سوسياليستى با هدف سرنگونى 
اکميت کارگران و زحمتکشان، گذار جمهورى اسالمى، ح

هاى  ، جدايى دولت از هر نوع ايدئولوژى، آزادىم سوسياليس_به
قيد و شرط سياسى، حق راى همگانى، حق تعيين سرنوشت ملل  بى
 نمودن همه شئونات )عرفى(  برابرى آامال زن و مرد، سكوالريزه ،

چنين اتحادى با الگوى سنتى ... جامعه و اصل خودحكومتى مردم و
افراد .  تفاوت اساسى دارد" حزب واحد و طراز نوين طبقه آارگر "

و تشكالت در چنين اتحادى ضمن همكارى و فعاليت حول اشتراآات 
در واقع نه يك . آنند  خود را حفظ مى يادشده، استقالل و حق گرايش

  . حزبى -اتحاد عمل دموآراتيك است و نه يك ادغام ايدئولوژيك
 در حال حاضر تنها با رسيدن به چنين درآى ، آزاديخواه چپ انقالبى
 خود را براى آلترناتيو شدن  تواند شانس است آه مىاز اتحاد 

هاى گذشته در حواشى عالم سياست  امتحان آند واال همچون سال
اين چپ از لحاظ بازتاب مطالبات اجتماعى اآثريت . باقى خواهد ماند

مالى شدن اهداف   تتواند از ماس مردم، تنها نيرويى است آه مى
اى جلوگيرى آند ولى به   توده دارى جنبش ضدسرمايه -ضداستبدادى

گرايى و رسيدن به اتحاد، دوم  اول دست شستن از فرقه:  دو شرط
  .دموآرات از سوسياليسم_مجهز شدن به قرائت راديكال

امان همه نيروهاى ارتجاعى و بورژوايى در طيف  افشاى بى -9
 دست به نقد  طبقاتى خويش -ليل امكانات تاريخىاپوزيسيون آه به د

 بيشترى براى به دست گرفتن رهبرى مبارزات مردم و  شانس
هاى ارتجاعى عبارتند  اين گزينه. راهه بردن آن دارند بنابراين به بى

 :از
هاى  نشريات، رسانه( اينان را بايد در همه جا : طيف سلطنت. الف

 "احمقانه و خائنانه" طر  به خا)...سمعى و بصرى، سمينارها
 براى استقرار يك حكومت   ، به خاطر تالش57خواندن انقالب عظيم 

آه در آن شاه اگر ( موروثى يعنى احياى سلطه خاندان پهلوى 
 به خاطر حراست ! )حكومت آند، مستبد است و اگر نكند زائد است

آشى سرمايه مرتبط با امپرياليسم، به خاطر مخالفت با  از نظام بهره
خودحكومتى و دموآراسى حقيقى، به خاطر مخالفت با حق تعيين 

نزد ...  وفارسهاى ملى ايران و دفاع از شوونيسم  سرنوشت اقليت
ها از پنجاه سال   مستدل و پيگير افشا آرد و حمايت آن ،مردم

 مرداد و نيز 28 خاندان پهلوى و از جمله آودتاى آمريكايى استبداد
در مقطع  المال   ميليارد دالر از بيت20 از  غارت و خروج بيش

 .انقالب بهمن را برمال آرد
بندى سياسى،  اين دسته: ان پارلمانتاريست خواه  طيف جمهورى -ب

در يك سوى آن سوسيال . دهد طيف متنوعى را تشكيل مى
"  و چپ رفرميست ايستاده و در سويى ديگر آن ها دموآرات
 با اين همه در دو نكته اصلى ، " دين باوران سکوالر "  و "مليون

 :  اشتراك نظر دارند
      دارى در ايران حفظ و تداوم نظام سرمايه -1

  .سکوالر  استقرار يك دموآراسى پارلمانى بورژوايى  -2    
 مطالبات دموآراتيك و مفاد اى از  اين طيف اگرچه در زمينه پاره

شمول حقوق بشر نظير دولت سكوالر، آزادى انديشه، بيان و  جهان
  با جنبش... تشكل، حق راى همگانى، لغو شكنجه و اعدام و

سوسياليستى همسو هستند، اما به لحاظ اعتقاد به  -آارگرى
هاى طبقاتى و بنابراين عدم اعتقاد به  آشى سرمايه و نابرابرى بهره
  لت اجتماعى و برابرى طبقاتى، به لحاظ ضديت با حاآميت عدا
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    ..... بزرگ انقالب بهمندرس     
  
  

آارگران و زحمتكشان يعنى اآثريت استثمار شونده جامعه و باالخره 
طلبى مردم در  خواهى و دموآراسى به لحاظ زندانى آردن افق آزادى

 انقالب مخالف دموآراسى ليبرالى و نيابتى،  چارچوب تنگ و ناقص
ها سير تحوالت   صورت هژمونى آناجتماعى محسوب شده و در

بگذريم آه . جارى از حداآثر يك انقالب سياسى فراتر نخواهد رفت
 در  ،  از انقالب اجتماعى  نيروهاى اين طيف، در هراسبسياری از

عصر : " با سنگر گرفتن پشت ادعاهايی از قبيل حال حاضر 
" است انقالب مساوی با خشونت " و يا " انقالبات به پايان رسيده 

حتی حاضر نيستند برای يک انقالب سياسی خشک و خالی ... و 
بخشی از نيروهای اين طيف . جهت سرنگونی رژيم هم مبارزه کنند 

نيز با چشم دوختن به مداخله خارجی ، رويای صدور مسالمت آميز 
بعضی از آنها . را در سر ميپرورانند " انقالب مخملی " يک 

را دعوت به تکرار الگوهای افغانستان و آشکارا امپرياليسم امريکا 
  .عراق در ايران ميکنند ، يعنی علنا خواستار مداخله نظامی هستند 

همين جا ذکر اين نکته نيز الزم است که هم در طيف سلطنت طلبان 
و هم در طيف جمهوريخواهان ، گرايش نيرومندی شکل گرفته که 

دمکراسی " خواهان اتحاد و همکاری اين دو جريان بر محور 
آنها از . يعنی مسکوت گذاردن شکل حکومت آينده است " خواهی 

"  فراخوان ملی رفراندم "و  " 81منشور " طريق طرحهايی چون 
مانع از طرح شفاف آلترناتيوهای "  همه با هم " و با شعار 

 .سياسی ميشوند 
درك : مشخصات عمده اين طيف عبارتند از: استالينيست  چپ  -ج 

اعتقادى به حق راى همگانى و حق  آشتفته از حكومت شورايى و بى
غيير يك چون و چراى همه شهروندان براى تعيين و ت انتخاب بى

قيد و شرط  هاى بى اعتقادى به دموآراسى و آزادى بى  -نظام 
ها به لغو آامل مجازات اعدام و  اعتقادى بخشى از آن  بى - سياسى
   ساختارهاى تشكيالتى غيردموآراتيك و مبتنى بر آيش-شكنجه

 اعتقاد و" دولت_حزب" خورده   اعتقاد به الگوى شكست-شخصيت
ها به آزادى  اعتقادى بخشى از آن  بى -لوژىبه ادغام دولت و ايدئو

 دفاع از الگوهاى  - مذهب در آنار المذهبى و از جمله آزادى پوشش
اصطالح سوسياليستى سابق و  به شدت بوروآراتيك رايج در بلوك به

باالخره سكتاريسم و آنارشيسمى آه در نهايت، راست، رژيم و 
  .برد بورژوازى از آن سود برده و مى

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

 
 آه براى جلوگيرى از تكرار ميتوان گفتبندى فشرده   ك جمعدر ي

 ،دموآراتيك_با قرائتى راديكال: تراژدى شكست انقالب بهمن، بايد
ترين افكار  خواهانه آلترناتيو چپ را سازمان داد، پيشروترين و ترقى

 مردم تبليغ و ترويج نمود، مبارزه براى  ميانها را در و انديشه
 جدا ننمود، ) و بالعكس(  براى عدالت اجتماعى آزادى را از مبارزه

 اراده ای تلفيق  يارى رساند و باتوده ها يابى آارگران و  به تشكل
 کمر به تحقق رويای بزرگ مردم ،  گشته از شور و شعور

 .کشورمان برای دستيابی به يک زندگی انسانی بست 
توان  مى، د  آستين همت باال زن قاطع ترتر و  سريع چپ ايرانهرچه

 يا  اميدوار بود، در غير اين صورت، شكست آتیبه پيروزى انقالب
پى بردن به اين واقعيت تلخ، هيچ استعداد .  آن حتمى استبن بست

  !آند اى طلب نمى ويژه
  

 83   بهمن                                       

  اعتراض در مهاباد
  

  
  

  ٢٠٠۵ فوريه ١٣ – ١٣٨٣ بهمن ٢۵یکشنبه 
  

 روز است با قطع گاز شهری، 4مردم شهر مهاباد، نزديك به 
 ساعت گذشته تا اآنون، با قطع برق و چند 24و همچنين از 

اين در حالی . ساعتی هم قطع آب شهری مواجه شده اند
 درجه ی زير صفر رسيده 15است آه سرمای اين شهر به 

است و به همين جهت، نانوايی های سراسر اين شهر، به 
 روز است آه يكدست تعطيل گرديده 3 قطع برق و گاز، دليل

اند و مردم شهر، با آمبود نان و روی آوردن به نان آزاد ، 
آه .  تومان روی آورده اند200آنهم هر قرص نان به قيمت 

بازار آزاد نان هم جوابگوی نيازهای مردم اين شهر نبوده 
،  بهمن تا به امروز23بر همين اساس از روز جمعه. است

 بهمن ماه، مدارس آليه ی مقاطع 25يكشنبه برابر با 
تحصيلی تعطيل گرديده اند مردم به شيوه های مختلف، 
  . اعتراض خود را به ادامه ی اين روند اعالم ميداشتند

 بهمن ماه برابر 25در ادامه ی اعتراضات، صبح روز يكشنبه 
ی ، هزاران نفر از مردم شهر، به نشانه )2005 فوريه 13(با 

اعتراض خود، به خيابانها ريختند و با سر دادن شعارهايي، 
نفرت خود را از ناپاسخگويی حكومت، در قبال ابتدايی ترين 

  .حقوق شهروندان ابراز داشتند
 صبح آغاز گرديده بود، به 11اين تجمع، آه از ساعت 

راهپيمايی منجر شد و جوانان مهابادی به نشانه ی گاليه از 
اينچنين برايشان رفاه و آرامش را به  بهمن آه 22ايام 

 بهمن 22ارمغان آورده است، بالآاردها و پرچمهای مربوط به 
  .را در آتش سوزاندند

به دنبال افزايش تعداد حاضرين در تجمع، نيروهای نيروی 
انتظامی و لباس شخصی باتوم به دست، بدون هيج 
 پيغامی ، به جوانان حمله ور شدند آه اين عمل آنان منجر

 10در اين درگيريهای . به روی دادن درگيری تن به تن گرديد
 نفر از نيروهای لباس شخصي، از 2جوان دستگير شدند و 

ماموران برای پراآنده نمودن .ناحيه ی سر، زخمی گرديدند
 2بعد از گذشت .مردم، از تير هوايی نيز استفاده نمودند

نده ساعت از آغاز اين اعتراضات، آم آم معترضين، پراآ
شدند اما تمامی آنان خود را برای برپايی تظاهرات بعد از 

  .ظهر امروز، يكشنبه آماده می نمايند
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  3اطالعيه شماره           

  
 ها و  پيام هماهنگ کنندگان کانون انجمن  

 کنندگان زندان فراخوان عام به اعتصاب غذا
  کرج ) گوهردشت(رجائی شهر

  
  !  در بيست و پنجمين روز اعتصاب     

  
یاران نازنين در حال اعتصاب غذا در زندان رجائی شهر کرج 

دکتر فرزاد حميدی، بينا داراب زند، ارژنگ داوودی، : آقایان
 روز 25حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، جعفر امامی، امروز 

  !از اعتصاب غذا شما می گذرد
ما امضاء کنندگان فراخوان عام نهادها و انجمن های 

ياسی به همراه صدها تن از  اجتماعی و س-فرهنگی
شخصيت های آزادیخواه اعم از فعالين سياسی، 
دانشگاهيان، نویسندگان، هنرمندان و شاعران و پناهندگان 
سياسی و تبعيدی ، رسانه های خبری فارسی زبان ، 
صدای اعتراض تان را تا به امروز در سطح جهان به گوش 

ار خود را در دهها نهاد و مجامع بين المللی رسانده و کارز
  .هر کشوری پی می گيریم

ما به همراه یکایک اعضاء خانواده، فعالين کميته دانشجوئی 
دفاع از زندانيان سياسی و سخنگوی تان آقای حسن زارع 

  ! زاده اردشير، نگران وضعيت جسمی شما می باشيم
  

   !دوستان عزیز
  

 روز اعتصاب 25شما با مقاومت و ایستادگی تان در طی 
ز باوری عميق و پویا برای دفاع از غذا ، نشان دادید که ا

منزلت انسانی خود بعنوان زندانی سياسی و شهروند برابر 
حقوق، همچنان مقاوم عمل می کنيد تا به خواست خویش 

  .جامه عمل بپوشانيد
شما نشان دادید که در مقابل تهدید و زور،  زندانبانان عقب 
 نشينی نمی کنيد و این بيش از پيش مسئوليت ما را در

  . راغب تر می گرداند دفاع از مطالبات واقعی شما،
از . ما امروز نگران جان و تندرستی یکایک شما می باشيم

نظر ما امضاء کنندگان فراخوان عام ُبودن شما خاری در 
چشم کارگزاران نظام و قوه قضائی رژیم اسالمی بوده و 
است که تا به امروز کمترین توجهی به خواسته شما ها روا 

شتند و این در حاليستکه، نيروی عظيمی در سراسر ندا
  . جهان ، فریاد اعتراض و دادخواهی تان را شنيده اند

  
  ! یاران اعصاب غذا کننده در زندان رجائی شهر کرج

  
ما در این سو ی جهان، نگران شماایم و بر آنيم که ادامه 
اعتصاب غذا در شرایط دشوار جسمی یکایک تان، 

ادامه مبارزه شما را در برابر خود فرسودگی کارودشواری 
از نگاه ما تمدید قوای جسمی تان با پایان بخشيدن به . دارد

اعتصاب غذا،  و با اتخاذ تاکتيک اعتصاب دوره ای تان در 
مقابل ظلم و بيعدالتی رژیم، چشم بخواب رفته دشمن را 

  ! کور می کند
ما ندای سخنگوی شما آقای حسن زارع زاده اردشير را 
شنيدیم، همانگونه که پيشتر نيز اعالم داشتيم با نگرانی 

ایشان و یکایک اعضاء خانواده های شما همراهيم و یکصدا 
  :اعالم می داریم

ما بمثابه فریاد رسای شما در این سوی جهان عمل 
 زندانيان خواهيم کرد و برای آزادی بی قيد و شرط تمامی

سياسی فارغ از هر عقيده و مرامی مبارزه خود را پی می 
  . گيریم

ما برای رساندن صدای اعتراض شما زندانيان سياسی و 
عقيدتی جهت محکوميت جمهوری اسالمی ایران در شصت 
و یکمين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که در 

ن فعال ماه مارس آغاز به کار خواهد کرد، به همراه هزارا
ایرانی مدافع حقوق بشر و مخالف کليت نظام در 
همبستگی با خواسته های شما، به تالش خود ادامه می 

  .دهيم
ما دادخواهی یکایک زندانيان سياسی برای استقرار نظارت 
دائمی و تعيين ناظر ویژه توسط سازمان ملل متحد، در 
راستای رسيدگی به احضارها، دستگيری ها، بازجوئی ها، 

ادگاههای در بسته، تجاوز به زنان و کودکان زندانی ، د
احکام سنگسار،قطع عضو، اجراء احکام اعدام، موضوع تعدد 
زندان ها، عدم تفکيک زندانی سياسی از زندانيان عادی  و 
واداشتن زندانی به ندامت و موضوع صدور احکام اعدام برای 

اضات  سال و سایر تضيقات را در سلسله اعتر18افراد زیر 
زنجيره ای دوره اخير خود، در کنار کوشندگان حقوق بشر و 
در دفاع از قربانيان نقض حقوق بشر در ایران در سطح جهان 

  .پی می گيریم
بار دیگر از طریق آقای حسن زارع زاده اردشير سخنگوی 
تان، از شما می خواهيم ، که برای تجدید قوا و رفع نگرانی 

تصاب غذای خود، تجدید نظر اعضاء خانواده، در ادامه اع
  .کنيد

ُبود و دوام . ما را فریاد اعتراض خود، در اینسوی جهان بدانيد
یکایک تان در ادامه مبارزه سنگر مقاومت و ایستادگی را در 
برابر نظام سياه و تباهی آور جمهوری اسالمی، در رزم 

  . مشترک همه آزادیخواهان، استوار تر می سازد
  

  !واری در راه مبارزه ای بس دشوار با اميد به است    
  
 هماهنگ کننده گان کانون انجمن ها و فراخوان عام  

زندانيان  در دفاع از خواست اعتصاب غذاکنندگان
  کرج) گوهر دشت ( سياسی رجائی شهر 
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