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  رياست جمهوری  و "   انتخابات  "  
 !!گمی اپوزيسيون اصالح طلب   سردر

              

  
  

رياست جمهوری " انتخابات " با نزديک تر شدن زمان برگزاری 
، نه تنها جناحها و باندهای  ) 84 خرداد 27( اسالمی ايران 

حکومتی به جنب و جوش افتاده اند ، بلکه در صفوف اپوزيسيون 
 رفرميست نيز که قسم خورده اند بنام پرهيز از قهر و راست و

خشونت و مساوی پنداشتن انقالب با آن ، تا آخرين لحظه با 
سرنگونی رژيم اسالمی توسط جنبش های اجتماعی مردم کشورمان 

" ، مخالفت ورزند ،  بحث ها و رايزنی های گسترده ای برای اتخاذ 
  . آغاز شده است " تاکتيک مناسب

  2                                            بقيه در صفحه       
   ---------------------------------------------------------  
  

  ! آقای بيژن حکمت  " نقد " يادداشتی بر
 

  com.amirjavaheri@yahoo    اميرجواهری لنگرودی 
 

ل در ميان نسل جوان خريداری  ديگر کاالی راديکاليسم ضد ليبرا  " 
ندارد و اينگونه موضعگيری ها بيشتر به باستانشناسی چپ ايران 

 نفر و ۵۶۵يانيه ب:  ، با عنوان بيژن حکمت مقاله  ("تعلق دارد 
 ٠ درست خوانديد، اشتباه نکرديد)، سايت عصرنو نقد های بی عيار

 من اين کشف ؛ باستان شناسانه ؛  ٠ است اين افاضات بيژن حکمت
  8  بقيه در صفحه                 !را به ايشان تبرک می گويم 

  ماه مه،روزهمبستگی اولبه استقبال   
  اردوی متحد کار برعليه سرمايه بشتابيم 

  13                                  در صفحه  
  

  
  

  "انقالب مخملی "  نفر و 565بيانيه     
    شهاب برهان                    

 
 565تازگی و ويژگی بيانيه " در نوشته ای باعنوان   از اين،پيش
بخش هائی از اپوزيسيون  به اين موضوع اشاره کردم که "نفر 

بورژوائی حکومت اسالمی بطور حساب شده می کوشند طومار 
نويسی را بمثابه جايگزينی بر همه اشکال مبارزه بقصد مهار 

تحليلی بيانيه بش های مستقل توده ای در جامعه جا بياندازند؛ و جن
هم در همين راستا، با جمع آوری امضا، خواستار آن شده   نفر565

  .است که حکومت به رای و اراده ملی گردن نهد
  4 بقيه در صفحه                                                         

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

لد  و تئوريسين يمشاور رامزف" ( ولفوفيتس" 
  !!رئيس  بانک  جهانی شد ) نئو محافظه کاران 

  
   الياس عاقل  : نوشته                  

   احمد مزارعی :  ترجمه                
  

جورج بوش همچنان ميکوشد تا با گماردن اطرافيان خود بر 
ستهای مهم مالی و سياسی بين المللی ،امپراتوری  آمريکا پ

بعنوان سفير آمريکا در " جان بولتون" تعيين . راگسترش دهد
عقيده دارد " بولتون" سازمان ملل با اين هدف انچام گرفت  زيرا 

که سازمان ملل برای آن تشکيل شده تا به اهداف دولت آمريکا 
به رياست بانک " يتسيول ولفوف" خدمت کند، سپس انتخاب 

  . جهانی در راستای چنين اهدافی انجام گرفته است 
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==================================     

 ريشه های نافرمانی ترکيه درکجاست؟
  12  ص              جمشيد پدرام          
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....رياست جمهوری  و "   انتخابات "
  
  

اهکار مشترکی دست نيافته اند ، اما آنها اگر چه هنوز به ر
تاکتيکی " تحريم انتخابات" بسياری از آنها متفق القولند که 

" انفعالی و صرفًا سلبی محسوب می شود ، حال آنکه 
در " رئال پليتيک" متکی بر پراگماتيسم و " اپوزيسيون 

عرصه سياست ، همواره بايد در فکر راهکارهای واقع بينانه 
انتخاب ميان بد و بدتر، عصاره انديشه آنها . و ايجابی باشد

  .در تمامی اعصار محسوب می شود
نخستين بحث ها در اين زمينه، سال گذشته موقعی آغاز شد 

يکی از روزنامه نگاران وابسته ( که آقای شمس الواعظين 
طی تحليلی با اشاره به عدم موفقّيت آقای ) به جبهه دو خرداد 

مهوری هشت ساله اش و عدم خاتمی در دوران رياست ج
امکان موفقّيت و کارآيی هر کانديد ديگر اصالح طلب در 

جبهه " چهار ساله آتی ، ابراز عقيده کرد که منافع 
در آن است که از گزينه رفسنجانی دفاع کند، زيرا " اصالحات

او از امکاناتی برخوردار است که او را قادر به ايستاده گی 
افراطی جهت مختنق تر کردن فضای در مقابل محافظه کاران 

، در " مشعشعانه "اين پيشنهاد . سياسی کشور می نمايد 
دهان برخی از اصالح طلبان درون و بيرون از حکومت، آب 

از جمله شورای مرکزی اتحاد جمهوريخواهان . راه انداخت
ايران طی نشستی در دو ماه پيش ، که گزارش آن در سايت 

نه در سايت اصلی مدافع اين و ( منعکس شد " عصر نو"
 به داليل نامعلوم بر داشته –و بعد از چند روز نيز ) جريان 

  ضمن بی خاصيت و انفعالی خواندن سياست تحريم کامل -شد
  .انتخابات، به بحث در مورد گزينه های ديگر پرداختند

دفاع از نامزدی آقای معين ، معرفی يک نامزد سمبوليک و 
ی از رفسنجانی در برابر کانديداهای مستقل و دفاع احتمال

محافظه کارتر رژيم، آلترناتيوهايی بودند که اين جريان 
اصالح طلب ، پيش روی خود قرار ميداد و جالب اينکه بغير 
از چند خانم عضو اين شورای مرکزی که بر ماهيت ضد 
دمکراتيک انتخابت، تاکيد داشتند، اکثريت اعضاء انتخاب 

تنها سياست واقع گرايانه و عاقالنه ميان بد و بدتر را 
  . ميدانستند

 -اکنون موجی از فعالين شناخته شده اپوزيسيون اصالح طلب
فراخوان "و از جمله بخش قابل توجهی از امضاء کنندگان 

 بر خالف حتی –"  نفره565بيانيه تحليلی " و " ملی رفراندم
تحليل ها و ادعاهای يکساله اخيرشان مبنی بر بن بست 

وژه اصال ح و استحاله رژيم، و عدم امکان دستيابی به پر
فيل " دمکراسی در چهار جوب قانون اساسی موجود، مجددًا 

يعنی بازی دربساط قدرت حاکم کرده و " شان ياد هندوستان 
ارزيابی کردن " چپ روانه و منفعالنه و بچه گانه" با 

لی سياست تحريم انتخابات پوشالی رژيم، هر يک با ذکر دالي
  .فوق الذکر را پيشنهاد می کنند" عاقالنه " يکی از سه گزينه

، معرفی نامزد "معين "  حمايت از –البته بغير از سه گزينه 
 برخی از تحليل گران اصالح -مستقل و حمايت از رفسنجانی

طلب نيز وجود دارند که ضمن اتوپيا و آرمان گرا خواندن 
" زينه مذکور، سياست تحريم، در صورت عدم کارآيی سه گ

به هر حال برای نشان دادن مشارکت مردم در روند 
از گزينه انداختن رأی سفيد و يا باطله در "!! دمکراسی

برای نمونه . صندوقهای رای نيز بنوعی حمايت می کند
از نويسنده " ( مجيد محمدی" رجوع کنيد به مصاحبه آقای 

"  ای  ساعته و ماهواره24با تلويزيون ) گان سايت گويا 
    .2005 آوريل 14در تاريخ " آپادانا

بپرسد که وقتی مردم " تحليل گر خالق "  کسی نبود از اين 
ميتوانند با بايگوت انتخابات پوشالی و ارتجاعی رژيم ، به 

بگويند، چرا بايد از طريق آرای باطله که به " نه " کليت آن 
هر حال نشانه نوعی مشارکت است، اينکار را بکنند؟ 

صوص که اين مسئله سبب باال رفتن درصد کل شرکت بخ
  ! کننده گان و سوء استفاده تبليغاتی رژيم خواهد شد 

اگر چه " اصالح طلبان ساختار شکن" در اين ميان برخی از 
به ماهيت ضد دمکراتيک انتخابات باور دارند و تکرار پروژه 
شکست خورده حمايت از کانديداهای دو خردادی را نيز رد 

" و يا " انفعالی" کنند، اما از آنجا که تاکتيک تحريم را می 
ميدانند توصيه می کنند که اپوزيسيون دمکرات در " انقالبی

يک اجماع عمومی، از يک شخصيت سياسی معروف، مستقل 
از . و سکوالر دفاع کند يعنی او را نامزد سمبليک خود نمايد
 ايران جمله آقای حسين باقر زاده طی مقاله ای در سايت

. امروز ، آقای امير انتظام را برای اين منظور پيشنهاد می کند
  : چند گير اساسی دارد " راهکار" اين 

هر کس خود را شخصيت " بازار سياست" نخست اينکه در 
مهمی ميداند و معلوم نيست حاضر به کنار رفتن به نفع آقای 

کانيزمی ثانيًا آقای باقر زاده از طريق چه م. امير انتظام شود
راحول حمايت از " اپوزيسيون دمکرات" ميخواهد اجماع 

 دو تا -نامزدی عباس امير انتظام فراهم کند؟ ثالثًا اين دو
چهار تاست که شورای نگهبان کانديداتوری چنين نامزد 
مستقل، دمکرات و سکوالری را تحمل نخواهد کرد و بر 

 صفر مبنای بيالن رژيم اسالمی، شانس تحقق آن مساوی با
رابعًا ، وقتی اين مسئله مسجل است يعنی نامزد مذکور . است 

در ليست نهايی و تائيد شده شورای نگبهان قرار نخواهد 
گرفت، آنگاه صورت مسئله از سوی اين بخش از اپوزيسيون 
هنوز پاسخ خود را نگرفته است ، و آن اينکه باالخره در روز 

يون چه خواهد تاکتيک اين بخش از اپوزيس"  انتخابات" 
اين طيف ضمن کمدی خواندن " عاقالن" بود؟ اينجاست که 
، از دو " نامزد مستقل" و " رأی سفيد " پيشنهاداتی چون 
يعنی حمايت از کانديدای اصالح طلبان و : گزينه باقی مانده 

البته . يا حمايت از رفسنجانی، يکی را پيشنهاد می کنند
از اينکه در جلب رضايت بعد " جبهه دو خرداد" ميدانيم که 

حسين موسوی برای اعالم نامزدی خود ،  به موفقّيت نرسيد، 
عمًال بر سر معرفی يک کانديد واحد نتوانست به وفاق برسد 
و احزاب و گروههای عضو آن، هر يک  از کانديدای معينی 

مثًال در حاليکه حزب مشارکت و سازمان . دفاع می کنند
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حمايت می کنند، مجمع " معين" مجاهدين انقالب اسالمی از 
روحانيون مبارز از کروبی و حزب کارگزاران از رفسنجانی 

اين چند دسته گی در ميان نامزدهای . حمايت می نمايند
مثًال در حاليکه . مختلف طيف محافظه کار نيز ديده می شود

" از الريجانی و " ائتالف نيروهای انقالب اسالمی " اکثريت 
) شهردار فعلی تهران" ( احمدی نژاد" از  " حزب آباد گران 

حمايت می کنند، عناصر محافظه کاری مثل توکلی ، واليتی و 
که به همين منظور از فرماندهی نيروی انتظامی ( قاليباف 

نيز آماده گی خود را برای شرکت در رقابتهای ) استعفاء داده 
  . انتخاباتی اعالم داشته اند

برخی از افراد اپوزيسيون اصالح در چنين بازار مکاره ای ، 
طلب معتقدند چنانچه انتخابات به دور دوم کشيده شد و رقابت 
اصلی بين رفسنجانی و يکی از کانديداهای ائتالف محافظه 

دماغ خود را گرفت و به رفسنجانی رأی " کاران بود ، بايد 
  " !!داد

بدين ترتيب ثابت شد که اگر چه طيف های گوناگون 
فرميست در يکی دو ساله اخير اعتراف به اپوزيسيون ر

شکست و بن بست پروژه اصالح رژيم از درون، نموده بودند  
: و در همين راستا بقول آقای بيژن حکمت در برابر دو گزينه

استحاله رژيم و سرنگونی رژيم، به راه حل های مسالمت 
فراخوان ملی رفراندوم برای تغيير قانون " آميزی نظير 

از جمهوريخواهان "   نفر565بيانيه تحليلی "و " اساسی
به " گردن گذاشتن" داخل کشور برای ترغيب رژيم به 

دمکراسی روی آورده بودند ، در  يک فراز سياسی جديد ، 
مماشات " سيرت" همه دعاوی خود را از ياد ميبرند و به 

( بيخود نبود که آقای فرخ نگهدار . طلبانه خود باز ميگردند
در )  ای ترين دولت داران صحنه سياست ايرانيکی از حرفه

) از يک موضع راست( موقع مخالفت با طرح رفراندم ملی 
ابراز عقيده کرده بود که نبايد هنوز بازی در بساط باالئيها را 

ظرفيتهای قانون اساسی " خاتمه شده تلقی کرد و استفاده از 
ه جمهوری اسالمی را ب" انتخاباتهای" و از جمله " موجود

اکنون بخشی از منتقدين آقای نگه دار در . فراموشی سپرد
" طيف حاميان رفراندم ساختار شکن با اعالم اين مسئله که 

مقوله ای از جنس استراتژی است و بنايد آنرا با "  رفراندم
عوضی " ) انتخابات" حلوای نقد ( تاکتيک و مصالح روز 

 گرفت، خواهان تکرار همان بن بست و سياست شکست
خورده حمايت از اين يا آن کانديدای وفادار به  قانون اساسی 

  . رژيم واليت فقيه هستند
گربه مرتضی علی را هر جور به هوا : "  قديمی ها می گفتند 

ظاهرًا رفرميستهای " پرت کنی، با دو پا بر زمين فرود می آيد
ما نيز هر بالئی بر سر تاکتيکها و سياستهای مماشات طلبانه 

ماهيت سياسی .  ود آيد ، بازحاضر به تکرار آن هستندشان فر
" باالئيها " آنها به ايشان اجازه نميدهد که نگاهشان را از 

بچرخانند ، زيرا هويت ) يعنی توده ها " ( پائينی ها" بسوی 
طبقاتی شان به آنها حکم می کند که از انقالب اجتماعی مردم 

شی از تداوم حاکميت و نافرمانی مدنی آنها بيشتر از عواقب نا
  .ارتجاع  بترسند

    آوريل16            »سردبير     «                    

  
  

  
  
  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

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

 .نيستند 
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 ادامه از صفحه يک 
 

   .... نفر و565بيانيه                       
  
  

 نفر، خواست 565خواست های بيانيه " در نوشته دیگری با عنوان 
م که خواسته های بيانيه، ،  نشان داد"های اکثریت مردم نيست  

ربطی به منافع و خواست های اکثریت مردم ایران ندارند؛ و بيانيه با 
حفظ شالوده ها و بنيادهای اساسی وضع موجود، تنها می خواهد 
که حاکمان انتصابی از مسند حکومت کنار بروند تا همين نظم 

  .اقتصادی و اجتماعی، با مدیریتی کارشناسانه تر اداره شود
 ادامه دو نوشته یاد شده ، می خواهم روی این موضوع تأمل در

و پيام بيانيه   نفر چه کسانی هستند565کنم که مخاطبان بيانيه 
  .به هریک از آنان چيست

  
  ! عقالنيتی در کار است

ميان تجربه هشت ساله بعد از دوم خرداد و درخواست آن که 
ناقضی حل حاکميت انتصابی به رای و اراده ملی گردن نهد، ت

، "فراخوان ملی رفراندم " ناشدنی وجود دارد؛ همان تناقضی که در 
ميان حرکت از اصالح ناپذیری رژیم، و توقع برگزاری رفراندم ساختار 

در آن مورد، زیر فشار انتقادات، . شکن توسط حکومت وجود داشت
هر بچه مدرسه ای هم می داند که حکومت " با گفتن این که 
به این تناقض ، "ه چنين رفراندمی نخواهد داد استبدادی تن ب

اعتراف کردند؛ ولی از پاسخ به این که مجری رفراندم که خواهد 
  .بود، خود داری کردند

 نفر را هم مثل فراخوان 565اگر به این واقعيت توجه کنيم که بيانيه 
"  و "فرهيختگان " ای ها، بلکه "بچه مدرسه " ملی رفراندم، نه 

شته اند، در آنصورت نباید در عقالنيتی که در آن نهفته  نو"نخبگان 
همانطور که فراخوان دهندگان رفراندم ملی از . است، تردید کنيم

پاسخ به این سئوال اساسی که فاعل رفراندم چه نيروئی خواهد 
هم عمد " بيانيه تحليلی " بود، باالخره طفره رفتند، نویسندگان 

ی حاکمان انتصابی  را به گردن دارند این موضوع را که چه قدرت
. نهادن به خواسته های بيانيه مجبور خواهد کرد، مسکوت بگذارند

قطعًا آنان بچه مدرسه ای نيستند که گمان کنند حاکميت انتصابی 
صرفًا بخاطر درخواست آنان، خود را از طومار امضاها حلق آویز 

ین خودشان خوب می دانند که با عریضه نویسی، ا. خواهد کرد
پس حکمت و . حکومت را نمی توان وادار به پذیرش چيزی کرد

گردن نهادن به رای و اراده " معنای مورد نظر نویسندگان بيانيه از 
" فرصت و راهکار حتمی و نهائی "  چيست و چرا آن را "ملی 

دانسته اند؟ اصًال آنان با انتشار چنين طوماری به دنبال چه هستند 
 این کارشان چه اتفاقی در صحنه سياسی ایران و انتظار دارند که با

  بيافتد؟
رفراندم ملی " نویسندگان بيانيه تحليلی هم مثل فراخوان دهندگان 

، درست همين نکته را بطور سنجيده و حساب شده کتمان می "
آنان از هر چيزی . کنند و نمی خواهند در باره آن حرفی زده شود

"  و "مفاخر ملی "  ، "بلندیسر" ،  "رفاه "  و "حقوق بشر" مثل 
 حرف می زنند، تا حرف اصلی را که "فرهنگ اصيل خانواده ایرانی 

مهم ترین مسئله ای که . می خواهند مردم را به کجا ببرند، نزنند
  . باید برای مردم روشن شود، همين است

اگر شکل این حرکت، مخاطبان بيانيه، و پيام هائی را که به هریک 
د کنار هم بچينيم، و این مجموعه را در فضای از آن ها می ده

سياسی منطقه ای و جهانی کنونی نظاره کنيم، می بينيم که این 
بيانيه هم جزئی از تالش هائی است که در اپوزیسيون حکومت 

در ایران " انقالب مخملی " اسالمی برای راه اندازی یک به اصطالح 
  . صورت می گيرد

کدام اند "  های مخملی  انقالب " ابتدا ببينيم شاخص های اصلی
  . نفر تا کجا با این شاخص ها انطباق دارد565تا بعد ببينيم بيانيه 

  
  " انقالب های مخملی " شاخص های اصلی 

که بعد از پایان جنگ سرد " انقالب های مخملی " اولين شاخص 
اتفاق افتاده اند، از لحاظ سياسی روی کار آمدن حکومت های با 

رالی یا نئو ليبرالی طرفدار آمریکا یا مستعد نزدیکی به گرایش ليب
آن، در کشورهائی است که عدم مقاومت خشن و خونين حکومت 

هدف عمومی و اقتصادی این انقالبات، . در آن ها قابل تصور است
کنار زدن دیکتاتوری هائی است که در برابر خصوصی سازی کامل 

نئوليبراليسم اقتصادی  و سرمایه داری دولتی، سلطه بازار آزاد و 
گردن نهادن به دیکتاتوری جهانی شرکت های فرامليتی و قرار 

 مانع تراشی می - به هر دليل و انگيزه ای -گرفتن در مدار آمریکا 
کنند؛ و یا  نسبت به رقبایشان ناتوان تر از انطباق با چنين تحوالتی 

  .هستند
ی بر سر در کشاکش و رقابتی که بين قطب های سرمایه دار

توسعه مناطق نفوذ و سلطه شان در جهان در جریان است، آمریکا 
توانسته است از طریق نفوذ و کمک و حمایت پنهان و آشکار از 
اپوزیسيون های حائز شرائط فوق در برخی کشورهای اروپای 

در آن کشورها "  انقالب های مخملی " شرقی و آسيای ميانه، از
وردن کشورهای اقمار سابق شوروی و بعنوان یکی از راه های در آ

متحدین نسبی روسيه فعلی به حيطه نفود و سلطه خود استفاده 
هم اکنون آمریکا به پشت جبهه و ستاد طراحی، کمک های . کند

مالی، سياسی و تبليغاتی؛ و حتا سازماندهی و کارگردانی 
و به مرجع تأیيد و پشتيبانی برای " انقالب های مخملی " عملياتی 

به . پوزیسيون نئو ليبرال در این گونه کشورها  تبدیل شده استا
این دليل در مواردی اصطالح کودتای مخملی خيلی به واقعيت 

   )1"! ( انقالب مخملی" نزدیک تر است تا 
دومين شاخص اصلی این است که مقاصد سياسی و اقتصادی یاد 

سعه تو"  و "دفاع از دموکراسی و حقوق بشر " شده، در لفافه 
 پوشانده می شود تا دليل واقعی ی در افتادن با حکومت "اقتصادی 

 کتمان شده، و علت آن برای افکار عمومی مردمان کشور مربوطه،
مخالفت با دیکتاتوری و دفاع از حقوق بشر و حل مشکالت اقتصادی 

  .مردم وانمود شود
سومين شاخص، وجود متحدی سياسی یا ال اقل یک گرایش ليبرال 

د به نزدیکی و همکاری با آمریکا در داخل است که در عين مستع
" همسوئی با اهداف یاد شده، از قابليت پرچمداری مبارزه کذائی 

 برخوردار بوده و آلترناتيوی را "عليه دیکتاتوری و برای حقوق بشر
این آلترناتيو، باید حتی . برای جایگزینی حکومت در دسترس بگذارد

 هرچه وسيع تری از جریانات سياسی المقدور مورد قبول طيف
" مخالف حکومت باشد تا بتواند بعنوان سخنگوی ملت و مدافع 

  . به رسميت شناخته شود"منافع ملی 
به اعتبار آن چنين "  انقالب مخملی"   که –چهارمين شاخص 
 این است که برای  بر کناری حکومت، از توده –ناميده می شود 

 کنترل نشده ای سر نزند و آنان  های مردم هيچ حرکت مستقل و
نارضائی خود را  با آرامش و تحت فرمان رهبری اپوزیسيون، به 

انقالب های مخملی در کریدورهای قدرت صورت " . ( نمایش بگذارند
  Vermeya Novosty    -   وادیم دوبانوف - . "گرفته اند، نه در خيابان

فعال به مردم اگر هم تحميل تماشاگری و ان). 2005 فوریه 3  ؛
ممکن نبود، مبارزات و حرکات آنان در راستای اهداف رهبری 

این امر مطلقا ضروری است تا در . اپوزیسيون جهت داده شوند
جریان تغيير حکومت، ابتکار عمل به دست مردم نيافتد؛ کنترل کامل 
آنان در دست رهبری اپوزیسيون بماند؛ به خواست های رادیکال 

جتماعی و طبقاتی مردم امکان بروز داده سياسی و مطالبات ا
حواله داده شوند و " منشور حقوق بشر " نشده  و همه آن ها به 

همه انگيزه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی مردم، در مبارزه با 
خودکامگی و فساد حاکمان وقت خالصه شوند؛ و در یک کلمه، 

اقتدار جابجائی حاکمان، به فراروئی ی یک دموکراسی حقيقی و 
توده ای از پائين؛ و به مخالفت با خودکامگی سرمایه و دیکتاتوری 
جهانی شدهء بازار آزاد؛ و به مخالفت با آمریکا و مداخالت 

انتقال کنترل شدهء قدرت، اساِس آن . امپریاليستی منجر نشود
  . ناميده می شود"دموکراسی کنترل شده " چيزی است که 

يز طبعًا باید از دید و فهم مردم مقاصد یاد شده در این شاخص ن
مخالفت با " پنهان بمانند و از این رو، همه آن ها باید در لفافه 

مبارزه متمدنانه و "  پيچانده شده و بعنوان "آشوب و خشونت 
  . به خورد مردم  داده شوند"دموکراتيک 

 فشار -  و در مواردی تعيين کننده - پنجمين شاخص، نقش اساسی 
به هر اندازه که مبارزه . ئين کشيدن حکومت استخارجی برای پا

مستقل، متشکل و سازمان یافته توده ای غائب باشد؛ و به هر 
  در جلوگيری از شکل گيری چنين  "  رهبری اپوزیسيون " اندازه که 
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 "گردن نهادن " آکتور و فاکتوری موفق عمل کند، به همان اندازه 
کومت خود کامه به خالی کردن ميدان و سپردن مسند به رقيب ح

  . خود، به مداخله و فشار خارجی احتياج خواهد داشت
اما این جایگزینی ی فشار داخلی با خارجی و این مداخله گری در 
بردن و آوردن حکومت نيز باید محض کسب آبرو برای مداخله گران و 

ب، قویًا حاشا و تکذیب کسب اعتبار برای اپوزیسيون مداخله طل
 "حمایت از مبارزات مردم برای دموکراسی و حقوق بشر " شده، و 

  .ناميده شوند
 – یا بهتر است گفته شود الزمه –و باالخره، ششمين شاخص 

) تاکتيکی ( وقوع انقالب مخملی، تدارک و سازماندهی دستاویزی 
گردن برای کانونی کردن فشار بر روی حکومت، و واداشتن آن به 

این فشار می تواند برای . نهادن به خواست اپوزیسيون است
پارلمانتاریسم چند حزبی باشد؛ برای برگزاری انتخابات آزاد؛ یا برای 

برگزاری " پذیرش کاندیدای مستقل برای ریاست جمهوری؛ یا برای  
" یک رفراندم برای مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نوین 

  .  بسته به اوضاع و احوال-دیگری باشد و یا برای چيز 
  

برای هریک از آنان  هائی که  و پيام نفر565حال، به مخاطبان بيانيه 
  :در خود مستتر دارد توجه کنيم

  
  مخاطبان داخلی

بيانيه در تأکيد بر مخالفت . یکی از مخاطبان بيانيه، مردم ایران است
 – "نا آرامی " ا  حت- مردم را از هر حرکتی   ،"نا آرامی و آشوب " با  

حاکميت انتصابی " پرهيز داده و این فکر را در آنان القأ می کند که 
 در جامعه، یعنی بدون نياز به "نا آرامی "  را بدون وقوع حتا   "

" باز صد رحمت به ( حرکات و اقدامات توده ای می توان برکنار کرد 
 حاکميت اصالح طلبان که راهکار تحميل اصالحات به" آرامش فعال 

" این دعوت به حفظ آرامش و این ! ). انتصابی جلوه داده می شد
تلقی کردِن حرکات توده ای توسط بيانيه تحليلی، بخصوص " آشوب 

در اوضاع و احوال ایران که جنبش های کارگری، ملی، زنان، جوانان 
و غيره فعال اند، ترس از ناتوانی در مهار و کنترل آن ها  و ضرورت 

بيانيه می خواهد . را از نظر بيانيه نویسان نشان می دهداین کار 
"  طومار نویسی ،"نا آرامی و آشوب " تحت عنوان مخالفت با 

را جایگزینی برای اقدامات سازمان یافته توده های " نخبگان 
و به این ترتيب اجازه ندهد که مبارزه با ) 2( متشکل سازد  

ام گرفتن جنبش های استبداد دینی کنونی، به بستری برای قو
توده ای و شکل گيری نيروئی سازمان یافته و از پائين و مدعی 

  .  قدرت تبدیل شود
بيانيه همچنين ضمن اشاره به برخی از جوانب نابسامانی های 

 می کوشد خود را سخنگوی مردم وانمود کرده؛ از یک ،اجتماعی
یگرینی طرف آنان را دچار این خوش خيالی کند که گویا تنها با جا

حاکميت انتصابی با حاکميت انتخابی؛ با بر قراری شایسته ساالری 
های دوگانه الحاقی  اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقو با امضای 

آنان هموار " رفاه و سعادت و سربلندی " ، راه  و منشور ملل متحد
خواهد شد؛ و از طرف دیگر، حمایت مردم را نسبت به خود جلب 

  .  کند
 با تحليل بسيار سطحی و محافظه کارانه خود از بحرانها و نا بيانيه

بسامانی های سياسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، و انتساب 
سرچشمه همه آن ها  به انتصابی بودن حاکميت و فساد و سؤ 
مدیریت و ایدئولوژی آن، به اقليت صاحب سرمایه و طبقه حاکم 

الح ساختار حکومتی اقتصادی اطمينان می دهد که هدف، فقط اص
و مدیریت سياسی و اقتصادی، بدون به خطر افتادن شالوده 

منافع ملی " به این ترتيب، بيانيه با دفاع از . اقتصادی موجود است
ی طيف هائی ازبوژوازی، آنان را به ملحق شدن به این حرکت "

  . ترغيب می کند
  

  مخاطبان خارجی
 قدرت ها و مراکزی که  .بيانيه صد البته مخاطبين خارجی هم دارد

را از خارج کارگردانی، و یا تحریک و تقویت " انقالب های مخملين"
از . می کنند،  پيام ها و اشارات مهمی را می توانند از بيانيه بگيرند

  :جمله 
شخصيت " تالشی برای ایجاد یک آلترناتيو در بيرون از حکومت، از 

د  و باید آن را به داخل ایران صورت می گير" نخبگان " و " ها 
  .حساب آورد و به بازی گرفت

، در برابر یک دموکراسی حقيقی و از پائين عمل می "آلترناتيو" این
کند و خواهان تغييرحکومت ایران از باال و با فشار خارجی بدون 

  .قدرت گيری مردم است
، منشور حقوق بشر و ملحقات آن را بعنوان جایگزین "آلترناتيو" این 

لبات مردم و ضامن تحقق آن ها، و مسالمت جوئی را همه مطا
  .بعنوان تنها راه دستيابی به این مطالبات تبليغ می کند

" هيچ نقدی به سرمایه داری ندارد و به دنبال ، "آلترناتيو" این 
 آن است؛ به سياست های امپریاليستی و به "توسعه پایدار 

 قبال خاور سياست های جهانی دولت آمریکا و طرح های آن در
ميانه اعتراضی ندارد؛ مخالف جهانی شدن نئوليبرالی نيست، بلکه 
یکی از پایه های مخالفت اش با حاکميت انتصابی، ناتوانی آن در  
ادغام سریع و تام و تمام ایران در بازار آزاد سرمایه جهانی و 

  .پذیراندن ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت است
جای خود را  واهان آن است که حاکميت انتصابیخ، "آلترناتيو" این 

 و خواستار آن است که حکومت به این به حکومتی انتخابی بدهد
ولی این آلترناتيو از مردم دعوت نمی کند که . خواست گردن نهد

برای واداشتن حکومت به گردن نهادن به این خواست، متشکل 
ن بگذارند و با شوند، خود را سازمان دهند، متحد شوند، پا به ميدا

نيروی خود حکومت را براندازند؛ بلکه برعکس، آنان را دعوت به 
 کرده و در باره این که این فشار برای "نا آرامی و آشوب " پرهيز از 

گردن نهادن، از کجا بر حاکمان انتصابی وارد خواهد شد، به دقت 
  . رازداری می کند

الفان تشکيل می شود ازطيف های رنگارنگی از مخ، "آلترناتيو" این 
منافع " و استعداد آن را دارد که بعنوان سخنگوی ملت و مدافع 

طيف امضاء کنندگان بيانيه ( "  به رسميت شناخته شود "ملی 
دراينجا با افراد و نمايندگانی از . تر از هميشه بوده است گسترده

های فکری گوناگون مواجهيم که از يکسو به جبهه ملی، حزب  افق
يران، حزب ايران، حزب مردم ايران، جبهه دمکراتيک ملت ا

، کانون نويسندگان، و از ديگرسو به ملی ـ )اهللا طبرزدی حشمت(
ها، حزب جامعه مدنی، دفتر تحکيم وحدت، نهضت آزادی،  مذهبی

جنبش مسلمانان مبارز و شماری از نمايندگان مجلس ششم می 
ندگان از از جنبه هويت گروهی و مشاغل، امضاء کن. رسند 

دانشجويان، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، 
نگاران و غيره تشکيل  شاعران و نويسندگان، پژوهشگران، روزنامه

  ). سایت ایران امروز – به نقل از مهر داد مشایخی – ".اند  شده
به این ترتيب، این بيانيه در پيام های صریح یا ضمنی خود به 

و " دموکراسی "  خارجی اش، عالئم پایبندی به مخاطبين داخلی و
 مورد نظر دولت های آمریکا و اروپا و کاندیداتوری "حقوق بشر" 

احتمالی را مخابره می " انقالب مخملی " برای ایفای نقش در یک 
حاال دیگر هر یک با رنگی " انقالب های مخملی " از آنجا که  .کند

 در "به نام خدا "  از ... )زرد، نارنجی ، ( مشخص می شوند 
مخمل "  نفر هم این پيام می رسد که رنگ  565پيشانی بيانيه 

قابل توجه است که برخی از سایت ! ( ، سبز خواهد بود"ایرانی
 را از "بنام خدا" ! بودن" الئيک "  نفر، از فرط 565های حامی بيانيه 

  !)باالی بيانيه سانسور مخملی کرده اند
  

  رح های عملی نفر و ط565بيانيه 
از حمایت بخشی از مخالفان حکومت در خارج از کشور  این بيانيه

نيز برخوردار شده است از جمله بخشی از حاميان فراخوان ملی 
رفراندم، فعاالن سازمان جمهوری خواهان ملی ایران، اتحاد 
جمهوری خواهان، جمهوری خواهان الئيک و دموکرات، حزب 

ان سوسياليست های مصدقی، جناح دموکراتيک مردم ایران، سازم
چپ و راست سازمان فدائيان اکثریت، سازمان اتحاد فدائيان خلق و 
  .غيره در پشت آن صف بسته و همراهی با بيانيه را اعالم کرده اند
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ولوله ای که این بيانيه  در ميان طيف رنگارنگ حاميان اش به راه 
ه است و توصيه ها و طرح هائی که برای رفع کمبود ها و انداخت

 از هر سو "آلترناتيو قابل قبول برای دنيا " تبدیل این حرکت به یک 
 نفر در 565داده می شود، روز به روز آشکارتر می کند که بيانيه 

  .خدمت چه پروژه ای می تواند باشد
 جهت "آلترناتيوی " یکی از کمبودهائی که برای ساختن چنين 

 565 از طرف برخی از حاميان بيانيه "انقالب مخملی " هدایت یک 
برای .  است"رهبری سياسی واحد" نفر مطرح می شود نبود یک 

همين آن ها به تکاپو افتاده اند که هرچه زودتر یک رهبر سياسی، 
 معرفی "دنيا " مثًال از بين امضا کنندگان بيانيه،  دست و پا، و به 

حکایت آن ! ( ما " ساکاش ویلی " رمائيد، این هم بف: کنند که 
شهرداری است که برای جلب توریست، می خواست چند تا آثار 

برخی هاهم طرح یک تير و ! ) باستانی در شهر درست کند
دونشان می دهند، به این صورت که از فرصت انتخابات ریاست 

و ) 3(جمهوری برای به ميدان آوردن این آلترناتيو استفاده شود 
 "کاندیدای مشترک" ضمن تمرکز روی خواست آزادی انتخابات، یک 

نيز به " انقالب مخملی"هم معرفی شود که طبعًا رهبر و نماد 
حساب خواهد آمد و با رد قابل پيشبينی ی کاندیداتوری وی توسط 

 حاکميت انتصابی به "گردن نهادن "  برای "دنيا " شورای نگهبان، 
در بين اسامی . مت را زیر فشار خواهد گذاشتانتخابات آزاد، حکو

ظام، تنااميرعنوان شده بعنوان کاندیدای مشترک از جمله از عباس 
 نام برده شده است  شيرين عبادیی وزرافشان، شهال الهيجناصر 

  ).بی آن که به معنای موافقت آنان بوده باشد ( 
رفداری از  مداخله طلبی در اپوزیسون بورژوائی ایران، تنها بصورت ط

هم طرفدارانی " مخملی " حمله نظامی آمریکا نيست؛ مداخله 
دارد که دامنه بسيار گسترده تری دارند و خيلی هم زیرآبی کار می 
. کنند و با ظاهر موجه تری از طرفداران حمله نظامی جلو می آیند

فراخوان ملی رفراندم، با وجود تفاوت هائی که با بيانيه تحليلی 
از جمله ، "انقالب مخملی " ضی از شاخص های اصلی دارد، در بع

تأکيد بر مسالمت، پرچم کردن حقوق بشر، و تقاضای اجرای 
.  به همين بيانيه تحليلی می رسد،"با نظارت بين المللی" رفراندم 
 و نيز دوندگی ها و کارچاق کنی های محسن سازگارا و –این ها 

ائی متوازی یا متداخل  همگی طرح ه-امثال او در محافل آمریکائی 
  . در ایران اند" انقالب مخملی " و یا متقاطع، برای یک 

این که آیا اینان واقعا توان آن را دارند که به یک آلترناتيو قابل 
محاسبه برای غرب و بخصوص آمریکا تبدیل شوند؛ این که آیا توان 
آن را خواهند داشت که جامعه انفجاری ایران را با مطالبات حاد 

منشور " اقتصادی و اجتماعی اش با الالئی مسالمت و پستانک 
 آرام نگهدارند؛ این که آیا وفاق ميان خود فراکسيون "حقوق بشر 

های رقيب بورژوازی بر سر یک آلترناتيو واحد و رهبر سياسی 
مشترک امکان پذیر است؛ این که آمریکا در ميان سناریوهای 

ب مخملی را ترجيح خواهد داد؛ متعددی که برای ایران دارد، انقال
این که اصًال حکومت ایران از آن حکومت هاست که به شيوه 
گرجستان و اوکراین و با آن نوع و آن حد از فشارها کنار برود؛ و 
خالصه این که آیا اصًال انقالب مخملی درمنطقه ای متفاوت همچون 

 که ایران شانسی دارد، همه موضوعاتی در خور تأمل و بررسی اند
به گمان من پاسخ اغلب این سئواالت در وضعيت کنونی ایران 

در ایران شانسی ندارد، و اگر " انقالب مخملی . " منفی است
امکان داده شود که طرفداران و مبلّغان آن مردم را فریفته و به دور 
خود جمع کنند، ثمر اش باز هم دواندن مردم تشنه ایران در صحرای 

دیگر و سوزاندن چند سال گرانبها از فرصت نمک به دنبال سرابی 
در آنصورت چنين طرح های سترونی . های مبارزاتی آنان خواهد بود

که راه مردم  را برای سرنگونی رژیم سد می کنند، راه را برای 
  .سناریوهای تهاجمی و تجاوزکارانه آمریکا هموار تر خواهند ساخت

ران رخ بدهد، حاصل آن در ای" انقالب مخملی" اما اگر به فرض، یک 
این خواهد بود که ایران را به اصلی ترین  پایگاه  تحت کنترل آمریکا 

حاصل آن . در خاورميانه با حکومتی دست کم فرمانبردار تبدیل کند
این خواهد بود که جای چپاولگری باندهای حاکم کنونی را 
 تاراجگری انحصارات آمریکائی و شرکت های فرا مليتی و بورژوازی

این خواهد " انقالب مخملی " حاصل . همدست آنان در داخل بگيرد
بود که در بهترین حالت بنام دموکراسی و حقوق بشر، دیکتاتوری 
بازار آزاد با لهجه الئيک بر مردم زحمتکش و مزد و حقوق بگير 

این خواهد بود که همين بساط بهره کشی و . مسلط تر شود
با کارکشتگی و کاردانی بيش تر در تبعيض و بيداد را حاکمان دیگری 

راه خدمت به منافع آمریکای جهانخوار و بخش های دیگری از طبقه 
به همين دليل است که می بينيم خواسته . بورژوازی اداره کنند

 تا چه اندازه از – با وجود بار تبليغاتی اش –های بيانيه تحليلی 
  .خواست ها و نياز های اکثریت مردم فاصله دارد

  
  ؟" انقالب مخملی " نقالب، يا ا

می کوشند چنين وانمود کنند که " انقالب مخملی" مبّلغان ایرانی 
اما ! گویا این هم نوعی انقالب است، منتها بدون توسل به خشونت

این است که اصًال انقالب " انقالب مخملی"اصلی ترین خصوصيت 
" و درست به همين خاطر هم هست که مخالفان انقالب، ! نيست

آنان می خواهند با شنل مخملی در پيشاپيش ! شده اند" مخملی 
بخشی از . نارضائی مردم قرار بگيرند، تا جلو انقالب را بگيرند

برای آن استقبال می کند " انقالب مخملی " اپوزیسيون ایرانی از 
که هر انقالب و تحول اساسی در وضع موجود را سد کند و قدرت 

ست دارو دسته حاکم به دست عده سياسی به نرمی مخمل از د
  !دیگری بلغزد، بی آن که حتا مگس از روی دست شان بپرد

بر افتادن استبداد دینی، در عين حال که برای مردم بسياراهميت 
اکثریت مردم ایران . دارد، اما ابدًا تنها نياز و خواسته شان نيست

برای رسيدن به خواست های خود به چيزی بيش از برافتادن 
ومت آخوندی؛ به چيزی بيش از حکومتی الئيک، به چيزی فراتر حک

های  اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاقازاعالم جمهوری وامضای 
 توسط حکومت جدید احتياج دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد

آنان برای رسيدن به خواست های خود به یک انقالب احتياج . دارند
  .دارند

 - ب را مساوی خشونت طلبی و خون بورژوازی  می کوشد انقال
اما . تشنگی ی انقالبيون معرفی کند تا مردم را از آن برحذر دارد

انقالب این . انقالب نه الزامًا خشونت است، و نه الزامًا مسالمت
آنان را . نيست که آخوند ها را بجای صلوات، با اسلحه پائين بياورند

  .انقالبی صورت بگيردمی شود با اسلحه هم پائين آورد، بی آن که 
انقالب یعنی زیر و رو کردن نظام موجود و ریشه کن کردن ستم و 
اسباب ستمگری سياسی، طبقاتی، جنسی، ملی ، نژادی و 

 آنانی که از این ستم ها نفع می "!خشونت طلبی" غيره؛ و نه 
برند، برای بقای آن هم حاضر می شوند دست به هر خشونت و 

ی باشند که حاال در قدرت اند؛ و چه وحشيتی بزنند؛ چه کسان
اما مردمی  که برای ریشه کن . کسانی که جای آنان را بگيرند

کردن این ستم ها و خشونت های مالزم با دوام آن ها مبارزه کنند، 
  .خشونت راهم به همراه ستم ها ریشه کن خواهند ساخت
معنای . معنای انقالب، دگرگونی ریشه ای و تحول بنيادی است

قالب در ایران امروز این است که نظم و منطق ستمگرانه ان
سياسی، اقتصادی، و اجتماعی موجود، منقلب، و از پایه متحول 

دیگر اقليتی نتواند صاحب همه امتيازات و منابع ثروت باشد و . شود
اکثریتی را برای توليد سود و تصاحب دسترنج شان به بردگی 

ر انسان ها قابل تصاحب انقالب یعنی این که جسم و فک. بکشد
. توسط دیگری و تبدیل به کاالئی برای فروش و کسب سود نباشد

یعنی این که اکثریت مردمان جامعه که از طبقات کارگر و رنجبر و 
محروم تشکيل می شوند، اقليت مفت خور حاکم را از مسند قدرت 
و حاکميت به زیر بکشند و قدرت سياسی را از طریق نهادهای خود 

انقالب یعنی این که شهروندان یک . تی، در اختيار بگيرندحکوم
کشور، دیگر انگشت رأی برای به قدرت رساندن این یا آن اقليت 
صاحب امتياز نباشند و خود شان بر سرنوشت شان حاکم بشوند و 
نمایندگان شان را اگر خالف رای و اراده آنان عمل کنند، بتوانند هر 

" انقالب یعنی این که مردم را . نندلحظه که اراده کردند، عزل ک
به این سو و آن سو نکشند و هيچ شاه و امام و رئيس " نخبگان 

جمهور و رهبر و حزبی، قّيم مردم نباشد و آنان خودشان برای 
زندگی و سرنوشت خودشان از محل کار و محله گرفته تا سطح 

ارت منطقه ای و کشوری تصميم بگيرند؛ قانون وضع کنند؛ اجرا و نظ
انقالب یعنی این که توليد و اقتصاد زیر کنترل و نظارت مردم . کنند

  قرار بگيرد تا در جهت تأمين منافع و نياز های جامعه و نه در خدمت 
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به تأمين سود برای یک اقليت انگل جامعه یا غارتگران بين المللی 
نقالب یعنی این که نيمی از جمعيت که زنان ا. سازمان داده شود

باشند، از انقياد و سلطه نيمه دیگر؛ از نظام ستمگر مردساالر رها 
شوند؛ یعنی این که زنان و مردان حق، سهم و شرکت مساوی در 
.  مناصب و مسئوليت ها و مدیریت در تمامی سطوح داشته باشند

ل گوناگون در زیر انقالب یعنی این که در کشوری چند مليتی که مل
ستم و تبعيض زندگی می کنند، هویت ملی شان به رسميت 
شناخته شود و از حقوق سياسی و اقتصادی و فرهنگی برابر بر 

  . خوردار باشند
در ایران، حتا برای آن که حقوق بشر ادعائی بورژوازی معنای 
عملی پيداکند و پذیرش دیپلماتيک و مصلحتی آن مثل دوران آریا 

  را هم در -  جيمی کارتر–ز آب در نياید که صدای ارباب اش مهری ا
ترکيه نباشد که متحدان و " جمهوری الئيک " آورده بود؛ و یا مثل 

حاميان اروپائی اش هم قادر نيستند در باره آن سکوت کنند، به  
انقالبی احتياج است که اکثریت بی حقوق و زیر تبعيض و ستم را 

ی و اقتصادی قرار دهد که هم تأمين در جایگاهی از قدرت سياس
کننده و تضمين کننده این حقوق شان باشد؛ و هم هيچ قدرتی بر 
فراز سرشان نباشد که توان و امکانات تعرض به این حقوق را 

  . داشته باشد
کارگران، زحمتکشان، بيکاران، تهيدستان شهر و روستا، زنان، 

 با افتادن به دنبال جوانان و خلق های ایران، با طومار نویسی  یا
و چشم " نخبگان " عریضه نویسان و طومار نویسان؛ با توکل به 

دوختن به یاری آمریکا، به هيچ یک از خواسته های خود دست 
برای به زیر کشيدن رژیم حاکم و برای سد کردن راه . نخواهند یافت

به قدرت رسيدن رقبای عوامفریب، محافظه کار و مرتجع آن، هيچ 
قی و مؤثر دیگری در برابر مردم وجود ندارد بجز متشکل راه حقي

شدن حول مطالبات شان؛ سازماندهی مبارزات مستقل شان؛ 
همبستگی و همپشتی متقابل شان و محاصره رژیم از پائين و تنگ 
کردن حلقه آن و حکومت ناپذیر کردن کشور، از طریق ایجاد یک 

.  و برابری طلبجنبش سراسری و یکپارچهء آزادی خواه، دموکرات
تنها راه کم هزینه کردن سرنگونی رژیم  و از کار انداختن ماشين 
خشونت و خونریزی آن نيز همين  جنبش چند ده ميليونی یکپارچه 

  .  و سراسری است
آنانی که از خواست های این جنبش ها می ترسند و قصد مهار 
. ندکردن شان را دارند، برای رهبری مبارزات مردم صالحيت ندار

رهبری الیق و قابل اعتماد مبارزات مردم از این طریق تأمين می 
شود که آنان مطالبات خود را با زبان خود بگویند؛ رهبران و 
سخنگویان شان را از درون خودشان و در جریان مبارزه خودشان 
بيابيد و به عرصه بياورند؛ و به اشکال مبارزاتی ویژه خود؛ به 

  . انقالبی خود تکيه کنندابتکارات و خالقيت های 
با تشکل حول خواسته های روشن، و با رهبری برخاسته از درون 
پيکارهای آگاهانه و هماهنگ مردم است که می توان جلو خطر 
  . شورش های کور، بی دستاورد و پر هزینه برای مردم را هم گرفت

انقالبيون کمونيست، باید برای یاری به مردم در چنين راستائی، 
  . يت های خود را فشرده و هماهنگ کنندفعال
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 از در آن اطالعاتی» Ian Traynor« مطلبی داشت که نویسنده آن  
نقل تکه هائی از . پشت صحنه انقالب های مخملی ارائه داده بود

وی می . آن در اینجا، ارزش طوالنی تر شدن این نوشته را دارد
  :نویسد

ها هستند، ولی کارزار  ، اوکرايينی"انقالب نارنجی"اگرچه برنده « 
مربوطه، یک دستپخت آمریکائی است؛ عملياتی پيچيده، با طراحی 

 ُمهر وسترن و مارکتينِگ توده ای، که در عرض درخشان و با
چهارسال در چهار کشور بقصد تالش برای نجات انتخابات دستکاری 

  . شده و براندازی حکومت های نامطلوب به کار گرفته شدهاست

این کارزاِر پایه ریزی شده و سازمان یافته توسط حکومت آمریکا، « 
ن انتخاباتی،دیپلمات ها، با به خدمت گرفتن مشاورین آمریکا، ناظرا

دو حزب بزرگ آمریکا و سازمان های غير دولتی، نخستين بار در 
 در بلگراد باهدف شکست دادن سلوبودان 2000اروپا در سال 

  .ميلوزویچ در صندوق های رأی بکار گرفته شد
 »Richard Miles سفير آمریکا در بلگراد در این مورد نقشی کليدی ،

 هم  بعنوان سفير آمریکا در تفليس، همين سال گذشته. بازی کرد
حقه را در گرجستان با آموزش دادن به ميخائيل ساکاش ویلی در 

  .باره چگونگی عزل  ادوارد شواردنادزه پياده کرد
 سفير آمریکا در Michael Kozakده ماه بعد از موفقيت در بلگراد، « 

ر مينسک، خبره عمليات مشابه در آمریکای مرکزی ، بخصوص د
نيکاراگوئه، کارزار تقریبا همسانی را برای سرنگونی مرد سرسخت 

  ...» .  سازماندهی کردAlexander Lukashenkoبالروس، 
در مرکز بلگراد یک دفتر فکسنی هست که  جوانک های  آشنا «  

با کامپيوتر در آن کار می کنند و خود را مرکز مقاومت غير خشونت 
فهميد که  رژیمی را که رسانه های اگر بخواهيد ب. آميز می نامند

جمعی، قضات، دادگاه ها، دستگاه امنيتی و حوزه های رأی گيری 
را کنترل می کند چطور می شود شکست داد، این فعاالن جوان 

آنان از جنبش . بلگرادی برای اجير شدن در اختيار شما هستند
  ... می آیند– یعنی مقاومت -  Otporدانشجوئی ضد ميلوزویچ بنام 

آقای ساکاش ویلی که  تحصيلکرده آمریکا ست،  سال پيش، « 
قبل از این که رئيس جمهور گرجستان بشود از تفليس به بلگراد 

در . سفر کرد تا در مورد فنون مقاومت توده ای آموزش هائی ببيند
بالروس، سفارت آمریکا اعزام گروهی از رهبران جوان اپوزیسيون به 

 که با صربی های عازم از بلگراد مالفات بالتيک را ترتيب داد که
در قضيه صربستان با توجه به فضای خصم آلود در بلگراد، .کردند

 - آمریکائی ها عمليات براندازی را از همسایگی در مجارستان 
  . سازمان دادSzegedبوداپست و  

  »National Democratic Institute وابسته به حزب 
 وابسته به حزب International Republican Instituteدموکرات؛

جمهوریخواه؛ وزارت امور خارجه آمریکا؛ سازمان غير دولتی 
Freedom House ؛USAid ؛ همچنان که انستيتوی جامعه باز متعلق

 ميلياردر، مأمورین اصلی درگير در این کارزار George Sorosبه 
  . محلی هستند

ئی استخدام می ناظران انتخاباتی و مشاوران حرفه ای آمریکا« 
شوند تا گروه های متمرکزی را سازماندهی و اطالعات را برای 

  .طراحی استراتژی مورد استفاده قرار دهند
اپوزیسيون معموال تکه پاره باید در پشت سر یک کاندیدای واحد « 

متحد شود، اگر چنانچه بختی برای بی ثبات کردن رژیم وجود 
صلحت جویانه و عينی انتخاب این رهبر با مالحظات م. داشته باشد

  .می شود، حتا اگر یک ضد آمریکائی باشد
در بالروس، مأمورین آمریکائی به احزاب اپوزیسيون دستور دادند « 

 Vladimirدر پشت سر سندیکاليت سالخورده و سرسخت، 
Goncharik متحد شوند چون او خيلی به مذاق رأی دهندگان 

Lukashenkoخوش می آمد .  
یکا برای سازماندهی و راه اندازی عمليات یکسالهء دولت آمر« 

در .   ميليون دالر هزینه کرد41 رسمًا  1999حذف ميلوزویچ از اکتبر 
  ...»  ميليون دالر است14اکراین، گفته می شود این رقم حدود 

ريچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، تاييد کرد که و اخيرًا [ 
پيشرفت " به هم  ميليون دالری 3اين کشور بودجه ای  دولت

   ].است  در ايران اختصاص داده "دمکراسی
های بسيار  ها و حرکت  شاهد صدور منشور ما در آینده«  ) 2  ( 

ای با شرکت مبارزان داخل و خارج از هر طيف فکری و   گسترده
های جمعی دیگر به  صدور منشورها و بيانيه. سياسی خواهيم بود
منطقی است که کارگران و . ل شده استیک شکل مبارزه بد

ها  های خود از این روش زحمتکشان کشور نيز برای طرح خواست
   )2005 مارس 9 –" ايران امروز"  -امير ممبينی  .( »بهره گيرند

من . خواهيم را مي گويند مدل ُاآرائينی برخی از جوانان مي « ) 3(  
اول بايد بياييد در خواهيد،  گويم اگر مدل ُاآرائينی را هم مي مي

اگر نامزدتان را رد آردند، اينجا را ُاآرائين . انتخابات شرآت آنيد
خواهيم  بكنيد، نه اين آه در خانه بنشينيد و بگوييد ما ُاآرائين مي

 سایت –سخنرانی و پرسش و پاسخ . مصطفی تاج زاده(»  بشود
  )پيک نت 

                ******************************   
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  ادامه از صفحه یک 
  

   .... آقای"  نقد  "يادداشتی بر               
  
  
 سازمان موضعگيری نقددر طی مقاله خویش  بيژن حکمت   آقای   

 ،  " نفر از فعالين سياسی داخل کشور۵۶۵ بيانيه " در قبالما 
 پرولتاريای  " در دنيائی که بايد با ذره بين به دنبال ": افزاید مي

 گشت ، معلوم نيست ، چگونه شبح يک مبارزه طبقاتی " انقالبی 
 بروز می "  عمق مطالبات مردم ايران "ضد سرمايه داری ناگهان در 

 )  ،همان  ماخذ پيشگفته بيژن حکمت  (... "  و کند
خوب است که آقای ،   " باستان شناسانه " اين کشف  پيرامون  

کشور ما کی و کجا  " نسل جوان  : " حکمت ، حکمتانه ميفرمودند
 مبارزه  "اين يک قلم جنس نداشتن  "خريدار "  مدال ، شمابه 

  ما هم بدانتا را تفويض کرده اند " طبقاتی ضد سرمايه داری 
  " ت خوب است سری به بازار مکاره ميژن حکبآقای   ؟ آگاهی یابيم

 حسين شريعتمداری بزنيد تا ببينيد ، چگونه برای  "روزنامه کيهان 
 هم  شما و  ،ريات نسل جوان چپ ايرانی که اتفاقا بيشتر شاننش
  "  باستان شناسانه  "  ما را نميشناسند ، چگونه به شيوه هم

ند تا همه عمله دستگاه را بر عليه آنان نچپ را کالبد شکافی ميک
بعد از ليبرالها، حاال : " دننويس  ميکيهانيان  ٠دنبسيج نماي

روزنامه کيهان ضمن !"  وانان رو آورده اندنئوکمونيستها به انحراف ج
تحرکات گروهکهای شبه " بيان حساسيت خود نسبت به 

شریف " به نقل از " کمونيستی در تعدادی از دانشگاههای تهران
در سطحی " پيشاهنگ " هفته گذشته نشریه :  " نوشت " نيوز

در این نشریه که با . وسيع در دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد
 منتشر 50یی شبيه نشریات گروههای کمونيستی در دهه لوگو

شده است، مطالبی در باره خسرو گلسرخی و امير پرویز پویان از 
شریف نيوز ." سران گروهک چریکهای فدایی  خلق درج شده است 

در : " می نویسد" فعال دانشجویی دانشگاه تهران" از قول یک 
وق و علوم سياسی،  آذر انجمن اسالمی دانشکده حق10انتخابات 

که آشکارا گرایش " ( گون" دو تن از گردانندگان نشریه 
." بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند) مارکسيستی دارند

پس " گون " روزنامه کيهان تذکر ميدهد که اعضای تحریریه نشریه 
" دانشگاه و مردم" و " تابوت" از تعطيلی آ ن به فعاليت در نشریات 

 دمکراسی و دومی -ه اولی گرایش سوسيالمشغول شدند ک
، شریف نيوز عالوه بر مطالب فوق به . " گرایش کمونيستی دارد

در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران :  " ذکر نکات زیر نيز می پردازد 
منتشر می شود که تندروترین نشریه " خاک  " هم ، نشریه 

هومان " دردانشکده علوم اجتماعی هم نشریه . دانشگاهی است 
در یکی از آخرین شماره های این نشریه شعار . منتشر می شود" 

در دانشکده صنعتی . حک شده بود! کارگران دمکرا ت متحد شوید
که به گروههای شبه کمونيستی " عصيان " امير کبير نيز نشریه

روزنامه کيهان ، بخش اخبار ویژه " ( وابسته است منتشرمی شود 
  بد نيست که به اطالع آقای حکمت  ) 83 اسفند 9، شماره 

برسانم که عليرغم تهدیدات بسيج دانشجویی و کيهان 
آغاز بکار " بذر "  نشریه جدیدی بنام 84شریعتمداری ، از فروردین 

کرده که خود را تریبونی برای تبليغ و ترویج ایده های مارکسيستی 
بين وحشت حسين : باید پرسيد . در جنبش دانشجویی می داند

به  فرا  " نسل جوان  "  شما بر سرهمين نگاههراسريعتمداری وش
چه ... گيری مارکسيسم ، ستيز با سرمایه ، مبارزه طبقاتی و غيره

 وحشت  " شبح  " ، که اينگونه از اين تفاوت نگاهی نهفته است
 با آن  "  بايد  " ی می دهيد که  " ذره بين  "داريد و ما را حوالت به 

 و دیگر اینکه بد نيست به !بگرديم؟" لتاری انقالبی  به دنبال پرو"
به " ذره بين " اگر باید با : این تناقض نوشته خود هم پاسخ بدهيد 

شبح " بگردیم ، وحشت شما از این " پرولتاریای انقالبی " دنبال 
  !ا ز چيست ؟" یک مبارزه طبقاتی 

اسی  باستانشن"شما در: اگر آزرده نمی شويد ، بد نيست بگويم 
 که ليست آثارش در تعقيب و  و بويژه نسل جوانش ، " چپ ايران

:  " به نام های "  کيهان " گریز اطالعات چی های روزی نامه 
، " خاک " ، " دانشگاه و مردم " ، " تابوت " ، " گون " ، " پيشاهنگ 

و همين هفته گذشته در آن زمين شوره " عصيان " ، " هومان " 
  ای  به همان شيوهشما.  چپ هم به ميدان آمد" بذر " زارنشریه 

، به قلع وقمع آنها کمر   " کيهان شريعتمداری"رانيد که سخن مي
 درهمين  باهم مروریفکر می کنيد چنانچه   !بگذریم. بسته است 

به چه حد ازآمار تضاد و اختالف  داشته باشيم، "  نفر۵۶۵بيانيه" 
ی کنيد در جامعه صد در  فکر م  یا طبقاتی دست پيدا می کنيم ؟

صد طبقاتی ايران ، که هرچشمان کوری هم می تواند ، موجوديت 
تفاوت ها و تناقضات نيروی اجتماعی ميليونی کار و سرمايه را 

 که شما ما را به مسلح  موضوع این حد پيچيده است دريابد ،
  ! حوالت می دهيد؟"  ذره بين  "شدن به 

 بيانيه "ده دررتنها به همان فاکت های برشماگر جدی هستيد و 
 اختالف طبقات و موجوديت اين و يد بارديگر مراجعه کن" نفر۵۶۵

بلکه بيانيه نوسان » اطالعيه راه کارگر «« ز زبان  اختالف را نه ا
 بقول هر چند . ، به آمار و ارقام زیادی دست خواهی یافت بخوانی

ء نگذاشت و در تقابل با دوستی از داخل کشور که پای سند امضا
اين همه کپی برداری از نشريات برای نشان  " : بيانيه ، ياد آور شد

نده ای هر روزه در تاکسی های نو را هر گوش شالکتدادن فقر و ف
، و شهرستان های بزرگ کشورو کریدورهای کاخ دادگستری تهران 

ين می تواند هر چه بد ترش را هم بشنود، ولی دوستان با اعالم ا
با اين رژيم و پی آمد های بحرانی آن :  نمی گويندبدیهيات همه 

  بيانيه یک زبان سلبی دارد و هيچ نکته ایجابی چه می توان کرد؟
این هم " را در خود جای نداده است تا آدمی برایش تره ای خرد کند

  .نگاه یک نفر از درون کشور
"  و خيل  ، اگر بخواهيم مروری برشما آقای بيژن حکمت      

و دمکرا الئيک جمهوری خواهان " و بخشا " جمهوری خواهان برلين 
 ۵۶۵بيانيه " و " پروژه رفراندوم " برسراوضاع داخل حول " ت پاریس 

 ميليون ۶٠ پروژه رفراندوم " مقطع شما در . داشته باشيم " نفر
 که به حق هم "  پروژه "  و عدم همراهی تان با آن " دات کام 
ديد ولی رد بجا گذاشته از خود ، گواه اين است که همراه نش

  براندازی " وحشت شما درهر صورت از يک چيز است و آن منطق 
 در برابر اين رژيم ضد "  سلبی "  کل نظام و طرح هر گونه شعار "

   !، که شما را ازهراقدامی می ترساندتاريخ 
از یکی  بابک امير خسروی آقای:  بد نيست يادآور گردم    

 در موقع در همان ، "اتحاد جمهوریخواهان ایران " همراهنتان در 
همراه نيست ، جسورتر » پروژه رفراندوم «  که چرا با مورد این

منوط کردن گشودن راه آزادی و دمکراسی به " :  ازشما برقلم راند 
تغيير ساختارسياسی و قانون اساسی موجود ، کامال مغاير با 

ی يک تشکل واقعا معتقد و پايبند به فلسفه و انديشه سياس
" :  همو اضافه می کند" ٠٠٠مشی سياسي مسالمت آميز است 

 را ٠٠٠فرمولبندی دوستان بطورغم انگيزی موضع راديکالهای چپ 
تنها با بر چيدن جمهوری " : در ذهن تداعی می کند که می گويند 

برای اسالمی و کليه نهادهای سرکوبگر آن ، راه گذاربه دمکراسی 
بابک امير خسروی ، سایت حزب " ( ايران هموار می شود 
، در برابر چنين نگرشی ، شما  ) ١٣٨٣ر ذ آدمکراتيک مردم ایران ،

اينجانب از امضاء " : نيز از موضع وحشت از انجام کار می نويسيد 
بيانيه ای که می تواند به استراتژيها واتحادهای ناروشن بيانجامد، 

 امضاء اين بيانيه برای من نوعی تعهد اخالقی ٠خودداری می کنم 
 در همان  "و سياسی برای همکاری با ساير امضاء کننده گان است

نمی توان بيانيه ای را با همه گرايشهای " : نوشته می آوريد 
سياسی امضاء کرد و آنگاه در سازمانيابی ائتالفی برای پيشبرد 

  بيژن حکمت ،  (" هدفهای آن ، دست رد بر سينه اين و آن زد
اين بيان ، سياه روی  ) ١٣٨٣ آدر ٩سايت اخبار روز ، دوشنبه 

 بقول یار شفيق تان بابک ، که سفيد بر اين اصل پای کوبيدن است
 تغيير ساختار سياسی را از همين قانون اساسی امير خسروی ، 

 اين همه ويژه گی شما و هم پيمانانتان ٠موجود بايد نشان گرفت 
 عصبيت شما در قبال اطالعيه ما ، که ٠ تاکنون بوده است از ديرباز

 ضد  " ،  " کاالی راديکاليسم  " ،  " کذا  " ،  " زبان الکن  " آنرا 
  رفتار مستبدانه  " ،  " شيوه های مذموم گذشته  " ،" ليبراليسم 

 تان " نقد  " و سايرعبارات مورد پسند خويش ، در سبد "
که چرا   و مرتب به ما نهيب می زنيد، سبکسرانه جای می دهيد

خسروی ، فرخ نگهدار ، يارانتان ، بابک امير  و  ما به مانند شما
علی کشتگر ، فرج سرکوهی ، باقر زاده و حتی فريدون احمدی 

 یعنی آنانی که در دفاع همه جانبه از این بيانيه ، نمی انديشيم ؟
 انجام همگی به خط شده اند تا رسالت تاریخی خویش را به

و آنگاه که سلطنت طلبان پشت پيشرطهای اعالم نشده . رسانند 
، بيانيه نویسان داخل کشور ، در جا می زنند ، اعليحضرت 
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:  روشنفکری به صحنه می آید واینگونه ادیبانه ُدرا فشانی می کند 
گذار  ،بيانيه اخير جمعي از فعاالن سياسي و فرهنگي ايران"  

 به دموکراسي ، پديده اي که به انقالب مسالمت آميز ازاستبداد
مخملين شهرت يافته است ، به آرزوي بزرگ جنبش دموکراسی 

کوشش براي خلق پيش زمينه هاي . خواهي ايران بدل شده است
ضروري اين گذار در موقعيت حساس کنوني سرنوشت تاريخي ما را 

بي شک بخش هايي از مردم ايران بازگشت سلطنت . رقم مي زند
رزو مي کنند و هواداران سلطنت، به ويژه ليبرا ل هاي مشروطه را آ

. خواه ، در صف اپوزيسيون دموکرات ايران جاي برجسته اي دارند
اتحاد عمل و حتی ائتالف جمهوري خواهان و هواداران ليبرال 

راه چنين ائتالفي اما نه از متن . سلطنت مي تواند در دستور باشد
ه از بند و بست هاي پشت پرده که از هاي مبهم و تاويل پذير و ن

فرج سرکوهی ، ( بحث هاي آشکار و برنامه هاي روشن مي گذرد  
شما نيز برپایه همين )  ، سایت عصر نو 83 اسفند 13پنجشنبه 

در حرکت و "  به ما دل می سوزانيد که این از فراتر وافاضات 
ز چنان ني" و دمکرا ت پاریس  الئيک جمهوری خواهان" سازمانيابی 

سياستی در پيش گرفتند که نتوانستند با کسانی که در جنبش 
چپ به آنها از همه نزدیکتر بودند به تفاهم برسند و امروز نحله 
های مختلف جمهوری خواهی را همه یکجا به ا زدست فرو نهادن 

بيژن حکمت ، همان ماخذ " ( پرچم دمکراسی متهم می کنند 
،  واقعا شما نمی دانيد :   است پرسشم از شما این)   پيشگفته 

همایش ( جمهوریخواهی شما  تا به امروز با تجمع  سازمان ماچرا
 فروردين ١٢پاريس و حتی با حرکت تجمع  تا حد معينی و)برلين 

بروکسل نيز به شکل سازمانی همراه نشديم ؟ بد نيست به آن 
جانب  همه نوشته ها که پيرامون اين دو نشست تا به امروزاز

آقای حکمت    ٠ادرهای سازمان ما نوشته شده مراجعه کنيد ک
  باشما خوب می دانيد که توفان در فنجان راه انداخته ايد و

از همين روست و شناورید  دراين توفان  ویژه خودتانهای بزرگادعا
الاقل خوب است !!  با خود می گوييد ، کاچی به ازهيچ چی که

 همراهی مان با نشست برلين  داليل عدم چراییخود را با کمترين
 اش  بد نيست ، ندانستن اش دانستن٠و پاريس همراه کنيد 

 ازعدم همراهی ما با تجمع   بهترآنست که!فراموشی می آورد 
 بخود راه ندهيد بلکه بدون کمترین نشست برلين و پاريس نگراني

 چرايی همراه نشدن مان با ی  به  منطق استداللی ما بدرنگی
  !! و پاريس توجه کنيدنشست برلين

    اما اگرآقای بيژن حکمت ، جدا از دالیل پيشگفته در راستای 
" روی بر می گرداند  ، برای " پروژه رفراندوم " منافع طبقاتی خود از 

: " سر و دست می شکند و اظهار می دارد "  نفر۵۶۵بيانيه 
 در آنست که ، نخستين گام را در شکل  نفر۵۶۵بيانيه " اهميت 

گيري يک جنبش جمهوريخواهي در ايران بر مي دارد و حکومتگران 
بيانيه هدف راهبردي را يک . را مستقيما به چالش مي کشد

و راهکار نهايي را گردن نهادن ... جمهوري واقعي مي نامد و
هر چند در پارا گراف بعدی .  " حاکميت به راي و اراده ملي مي داند

نيه از چگونگي شکل گرفتن راي و در اين بيا: "  بيان می دارند 
اراده ملي سخني نمي رود ولي با توجه به ديدگاه اکثر امضاء 
کنندگان مي توان خردپسندانه به اين نتيجه رسيد که اين اراده از 

.... راه جنبش هاي سياسي و اجتماعي مردم شکل خواهد گرفت
ست ولي اهميت بيانيه نه در نوآوري که در اجماع برسر گفتماني ا

" و " براندازي" که بتدريج در جامعه فرا دستي مي یابد ودر تقابل با 
عدم " بر کاربرد عبارت . قرار مي گيرد" خود اصالحگري حکومت 

نيز بسياري بدرستي " سوء استفاده غير مردمي از قانون اساسي
کاربرد چنين عبارتي از صراحت بيانيه مي کاهد، . خرده گرفته اند

قرائت دمکراتيک از قانون " و تداعي استراتژي باعث سوء تفاهم 
و   )بيژن حکمت ، همان ماخذ پيشگفته ."   ( مي گردد" اساسي

در انتها برای اینکه صحبت های عالمانه خود را با فاکتی 
همراه "  خرد پسندانه " خداپسندانه نه آنگونه که خود می گوید 

می . ی دهند کرده باشند ، ما را به جرجيس پيامبران حوا لت م
 اگر دوستان راه کارگر دستکم مباحثي را که به گرد "  :گویند  

 خواهي در ايران در گرفته جمهوريخواهي و جمهوري اسالمي
است تعقيب مي کردند و نقد آقايان آرمين، تاج زاده و بهزاد نبوي را 
بر استراتژي جمهوريخواهي بديده مي گرفتند، آنگاه در مي یافتند 

گوهاي سياسي جاري مفهوم يک  جمهوري واقعي کامال که در گفت
روشن است و اصوال نه تنها جدايي دين از دولت در اين مفهوم 
نهاده است بلکه تقابل آن با جمهوري اسالمي هم بر همگان 

آقای  بيژن ) بيژن حکمت ،همان  ماخذ پيشگفته "  ( آشکارست 
انيه از چگونگي در اين بي: " حکمت ، شما خود بر زبان می آورید 

شکل گرفتن راي و اراده ملي سخني نمي رود ولي با توجه به 
ديدگاه اکثر امضاء کنندگان مي توان خردپسندانه به اين نتيجه 
رسيد که اين اراده از راه جنبش هاي سياسي و اجتماعي مردم 

نویسندکان بيانيه به کنار ، از شما می پرسم " شکل خواهد گرفت 
چيست " جنبش های سياسی و اجتماعی مردم " منطور تان از : 

  را مد نظر دارید ؟ " جنبشی " ؟ شما چگونه 
         در این ميان  بر خالف نظر شما  ، در دستگاه تحليلی بيانيه 
نویسان ، صرف جانبداری از منشور حقوق بشر و ميثاقهای جهانی 

وما را ، که شما در راستای پاسخگویی به ابهامات بيانيه ، از یکس
به آنها حوا له می دهيد و از سوی دیگرو از ظن خویش ، ما را  به 
عدم آشنایی با مفاد اعالميه جهانی و ميثاقهای الحاقی آن ، از 

  .پيش متهم می کنيد 
      ا گر در بيان آنچه که می گویيد صادق هستيد ، باید بدانيد در 

، گرسنگی ، مقابل فقر گسترده ، بيخانمانی ، فحشاء ، بيکاری 
کارتن خوابی و دهها درد بی درمان دیگردردرون کشورمان ،  دفاع از 
منافع اکثریت مردم ، تنها در دفاع از منافع همين توده لگد ما ل 

وقتی مردمان کشور ! شده ، معنی و تجلی می یابد نه چيز دیگر 
ما ،  از تماميت این رژیم ، چيزی نمی خواهند وتنها به گور سپرده 

 آن می اندیشند و در دو انتخابات گذشته به کليت آن نه گفته شدن
اند ، شما چگونه منافع مردم را درمفادی خالصه می کنيد ، که 
همه کارگزاران نظام از صدر تا ذیل ، درعمل اجتماعی به هيچ 

؟  در ثانی بسياری از .بندش کوچکترین باور و اعتقادی ندارند 
يز جزو امضا کنندگان منشور کشورها با رژیمهایی سرکوبگر ن

نظير رژیم استبدادی محمد رضا ( جهانی حقوق بشر بوده اند 
بی آنکه در عمل به بسياری از بندهای آن عمل کرده ) پهلوی 
جمهوری اسالمی نيز هيچگاه این امضا را پس نگرفته و . باشند 

مقاوله نامه منع کار : فراتر از آن برخی کنوانسيونهای دیگر نظير
کان را هم امضا کرده است ، اما در عمل هيچ بهبودی در کود

پس منشور . وضعيت اسفناک کودکان فقير پدید نيامده است 
نيست که هر کس با آویزان " حبل المتينی " جهانی حقوق بشر 

ثالثا در خود . شدن به آن بتواند از نردبان ترقی و دمکراسی باال رود 
ن در دفاع از آزادی و منزلت همين منشور که بسياری از بندهای آ

انسانی ، محصول پيکارهای عظيم آزادیخواهان جهان عليه 
 17حکومتهای فئودالی و سرمایه داری بوده ، بندهایی نظير ماده 

وجود دارند که با مقدس شمردن مالکيت خصوصی ، هر نوع زیر 
معرفی کرده است ، حال " نقض حقوق بشر " سئوال بردن آنرا 
ياليستها معتقدیم بدون چنين زیر سئوال بردنی ، آنکه ما سوس

بدون . حقوق بشر را نميتوان به معنای واقعی کلمه مستقر نمود 
  .برابری ، آزادی و دمکراسی ناقص الخلقه خواهند بود 

شما چگونه منافع مردمان ما :    پرسش دیگرم از شما این است 
از مردم بخواهيد را در نظر می گيرید ؟  آیا نظر شما این نيست که 

که برای حفظ منافع ملی شان ، دیگر باره  همه با هم به همين 
  ، دخيل ببندند؟)رژیم اسالمی ( امامزاده بی موجز 

      شما وقتی ، جنبش اجتماعی مردم را که تنها در سنگربندی 
به عينه  به "  فرار جن از بسم اهللا" توده ای تجلی می یابد ، چون 

شورش " ، " خشونت طلبی " ، " ناامنی " ، " زی بر اندا" تابوی 
می ناميد و انقالب مردمان " آشوب طلبی و آنارشيسم " ، " کور 

توقع واقع بينانه ما . نام  می گذارید "  استبداد" جامعه ما را عين
پيرامون ، سازمان یابی مردمان عاصی  و توده اعماق کوچه و 

عمدتا ازهمين نظام آسيب خيابان ، مردم بی زور و اسلحه را که 
پذیر گشته اند ، و  برای ویرانی همين نظام بر خواسته اند ، در 

باستان " عمل اجتماعی کمترین اعتقادی ندارید و به کالبد شکافی 
جنبش های  " پس چگونه است که از . می سرانيد " شناسانه 

؟  جنبش اجتماعی .صحبت می کنيد" سياسی و اجتماعی مردم 
 با توتالتاریسم حاکميت مذهبی و رژیم ضد تاریخی درتقابل 

اسالمی ایران ، تنها از سنگر بندی توده ای و اعتقاد به سازمان 
    !!یابی آن حاصل می یابد ، باقی حرف و حدیثی بيش نيست 

 نفر آوردم ، نکته ای ذهنم را به ۵۶۵ فراترازآنچه در مورد بيانيه       
نکه ، اگر در پروژه رفراندوم ، خود مشغول داشته است و آن اي

شکستن قبح معامله گری با اياالت متحده آمريکا و هم پيمانانش 
در سطح جهان در راس کارگزارانی از نوع محسن سازگارا و 

لی ليک ها و نئومحافظه  اکبرعطری است که با واسطه گری ا
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کاران آمريکا همصدا گردند و دايما درمسير انگليس و آمريکا در سفر 
و حتی آقای سازگارا به دعوت حضرات به آمريکا رفته اند تا  وحضرند

در این رابطه نشریه آمریکایی نيویورک سان ٠دوره را تکميل کنند
 29 محسن سازگارا ، از فعاالن سياسی ایران  : "گزارش کرد 

مارس به آمریکا سفر می کند و در موسُسه سياست خاور نزدیک 
دیک با طرفداران اسرایيل دارد به مدت در واشنگتن ، که روابطی نز
تالش : " در این رابطه نشریه افزود " سه ماه اقامت خواهد کرد 

آقای سازکارا می تواند کاخ سفيد را برای استقبال از تغيير رژیم 
 2خبرگزاری فارس ،  سه شنبه " ( درایران ، بيشترترغيب کند 

 که از  آنجا نفره هم ،۵۶۵  بيانيه نويسان جدا از این ، )  84فروردین 
  بهحق حاکميت سياسی مردم حرف می زنند ، ولی تهديد

 تهاجم افسار گسيخته آمريکا و شرکايش ، آنگونه زمينهاستقالل و
که در افغانستان و بعدا در عراق عمل کردند تا حامدکرزای و جالل 
طالبانی را به نام مردم مهره نشانی کنند، در بيانيه از اين تهديدات 
آمريکا و متحدانش ، کالمی به ميان نمی آورند ــ شايد بخواهند آنرا 
در طومار ديگری جای دهند ـــ ولی وقتی بيانيه ای موردنقدماست 

 ، هيچ اشاره ای به اين  اشنويسندگان:  جا دارد که بگوييم ٠
( حقيقت عريان نکرده اند که کشور در تهديد آشکار اسرائيل 

و متحدان اش عمدتا برای پيشگيری از ) ش بو( ، آمريکا ) شارون 
آگاهانه استقرار يک دمکراسی پايه ای ، مستقل و متکی بر اراده 

می باید استوار گردد نه با مداخله قلدر خودحکومتی مردم ايران 
 نفری با عدم ۵۶۵، و تدوين کننده گان بيانيه مآبانه این و آن 

   !!ده جا گذاشته انسکوت رازآميزی را از خود ب، يادآوری از آن 
 شايد شما آنرا نيز در اليه اليه ، بندهای منشور حقوق بشر و        

لحاقه های دو گانه آن بتوانی يافت ، که  ميثاقهانی جهانی و ا
 در مقطع تهاجم به  نيک می دانيم  ولی٠تجاوز را محکوم کرده اند

افغانستان و عراق نيز همين شاه بيت های حقوق بشری و 
ان ملل هم موجود بود و نتوانست کمترين نقشی در رودرويی سازم

با اين تجاوز آشکار کشورهای امپرياليستی در جلوگيری از سياست 
کردن بوش ، که همان سياست کهنه و » خاور ميانه بزرگ « 

"  که به ایاالت متحده آمریکا  (" دکترین مونرو "  گسترش قديمی
مریکای التين و جزایر کارایيب می دهد که از کليه ی مناطق آ" حق 

خود استفاده کند و در سراسر کره " اقمارو حيات خلوت " به عنوان 
وامروز " ی خاکی ، هسته ی اصلی این پروژه را به پيش ببرد 

دکترین بوش در جهان بر این امر استوار است که حاکميت و منافع 
 و مقررات بين طبقه ی حاکم آمریکا باید برتر و باالتر از تمام قوانين

سياست «  بيانيه نويسان ، هماره و تنها   .المللی قرار گيرد 
را عمده کرده ولی از ترکتازی ، جهان » خارجی دشمن ساز 

گستری و جهان خواری و رويکرد کلونيالی نئو محافظه کاران حاکم 
بر پنتاگون که برای تجديد ساختار سياسی خاورميانه و ساختمان 

از دير باز نقشه می کشند ، يک کالم » نی آمريکا امپراطوری جها« 
 آيا اين همه تصادفی و از سر چند ٠حرفی به ميان نمی کشند 

و گانگی منافع برای همراه کردن همه گرايشات درون کشور
  بوده است ؟تن  ۵۶۵  به مرز  بيانيهرساندن امضاء

در دستگاه :  آقای بيژن حکمت ، من پيشتر هم در باال آوردم  
منافع « حليلی بيانيه نويسان ، منافع اکثريت مردم ، ربطی به ت

   .مورد ادعای شما و آنان پيدا نمی کند» ملی 
 من می فهمم از نگاه همه وحشت زدگان به انقالب ، گزينش راه  

 ولی يک چيز را خوب فهميده ام ٠انقالب مردم خطرناک می نمايد 
جوهر خود ، اميد به گزينش بر خالف نظر شما بيانيه در : و آن اينکه 

راه آسان را ، آنهم از راه بند بازی بين قدرت جستجو می کند و هر 
که را که طرفدار حاکميت توده ها شد و انقالب و شورش را حق 

 ، و به مانند شما "  خشونت طلب "  ، " نا سازگار " مردم شمرد ، 
پيش در  سال ١۵٧ ی حواله می کند که بيانيه اش از "  شبح "به 

 " : اش نوشته شده است صفحه اول جزوه ای کوچک در پيشانی 
 همه نيروهای ٠شبح کمونيسم : شبحی در اروپا می چرخد 

: اروپای کهنه ، متحدا برای تاراندن اين شبح ، به جهاد برخاسته اند
  " ٠پاپ و تزار ، مترنيخ و گيزو ، راديکال های فرانسه و پليس آلمان 

و من ) ۴٠مونيست ، ترجمه شهاب برهان ، ص مانيفست حزب ک( 
نه در اروپا که در "   شبح  "  اين اما اکنون   : اضافه می کنم

درست در خيابانهای آرژانتين ، . سراسر سياره ما پرسه می زند
نيویورک ، ونکوور کانادا ، سيدنی ، حلبی آبادهای تهران بزرگ  

فوزیه سابق ، سبزه وتبریز، مشهد، مکزوکوسيتی ، کلکته ، ميدان 
ميدان رشت ، در شهرهای سياه پوست نشين آفریقای جنوبی تا 

خيابانهای نظام آباد ، ميدان راه آهن ، اسالم شهر و خاتون آباد ، 
کردستان و بلوچستان ، خاوران ، امامزاده هاشم گيالن ، پاکستان 
، کابل ، سليمانيه ، بنگالدش و سرزمين ویران شده بم و در هر 

درست در . خی که از رنج بيهوده تبار انسانی بپا شده باشد دوز
برابرحضور این شبح نابهنگام  کمونيسم است که همه مخالفانش 

  .صف کشيده اند 
جوجه ها را « :  آقای بيژن حکمت ، نشنيده ای که می گويند  

اين همه را نه امروز بلکه ! حتما شنيده ای« بايدآخر پائيز شمرد؟ 
ی رژيم ضد تاريخ جمهوری اسالمی ، می توان فردای سرنگون
  . چه من يا شما باشيم يا که نباشيم ،توضيح داد 

مان » لی  راديکاليسم ضد ليبرا«  مشکل شما با ما نه در        
شيوه های مذموم «  در همان  پافشاری و یکدندگی مانبلکه

ن ما به امر اتحاد طبقاتی کارگرا: مان است که می گوييم » گشته 
، زحمتکشان و توده اعماق ، تکوين بلوک طبقاتی سوسياليسم 
کارگری و ريشه دوانيدن کمونيست ها در خاک طبقه خود ، ارتباط و 
اتصال با طبقه خويش ، بعنوان مهم ترين نياز فوری ، مبرم و حياتی 

 و بر خالف جهت استراتژيک نگاه می کنيم و چپ کارگری هستيم
نه که در اطالعيه مورد اشاره شما آورده گيری امثال شما ، همانگو

طيف های گوناگون بورژوازی و فعالين و روشنفکران  ... : "ایم 
متعلق به آن درشرایطی که عمق مطالبات مردم ازچهارچوب 

" اصل کمترین تکان" مقرروموردنظرآنها فراترمی رود، باعزیمت از
را آمادگی آن را دارند که پرچم ادعائی دمکراسی سياسی ، 

تنها برای تهی کردن آن سود " دمکراسی"برزمين افکنده وازشعار 
و وجود جنبشهای ... شعارهای نان ، آزا دی ، برابری .  جویند

بویژه جنبش کارگری ، جنبش زنان و جنبش ( اجتماعی گوناگون 
، بسترمناسبی برای مدافعان راستين )اقليتهای تحت ستم 

ار دمکراتيک ، رزمنده، دمکراسی برای شکل دادن به یک راهک
." رهائی بخش و متکی برخود مردم زحمتکش فراهم می نماید

امثال شما نيک می دانند که ما گذشته سياسی و عملکرد خود را 
ده ايم وازاين کارخسته هم يشکتا به امروز، آنهم به دفعات به نقد 

ما به حاکميت مردم باور داريم وهمان نيرويی      ٠نمی شويم 
که با جثه کوچک مان درست ازفردای روی کار آمدن هستيم 

انقالب مرد ، زنده باد انقالب " : فاشيسم مذهبی ، فرياد بر آورديم 
 پس ٠و بی باکانه ، حياتمان را با شنای خالف جريان آغازکرديم " 

را با خود داريم و هر چند در اين "  سنت چپ " ما به يک جهت 
 بعبارتی ازاسب برزمين خورده ايم راهپمايی ، خيلی ها مان بارها 
 نسل جوان "اميد مان بر آنست که وافتاده ایم ولی ازاصل نيافتادیم 

   چپ را در کنکاشهای نسل خوداشتباهات انقالب  برآمده از"
 ال اقل ما چنين می خواهيم که تکرار ٠ تکرار نخواهد کرد دگرباره
ه مردم ما اين اما پيام جمهوری خواهانی از نوع شما ، ب ٠نگردد

بوده و است که نشان بدهيد ، همچنان به اين رژيم اميد است و 
 سه ، سه بار،  "غلط کرد که انقالب کرد : بايد چون حکيم فرموده 

و اگر هم ) مهندس بازرگان  (  "نه بار غلط کرديم که انقالب کرديم 
 از که شما "  رفراندوم  "امروز اين اميد با شرکت در انتخابات و نه 

 " ، "  واژگونی  " چرا که نوعی ٠ نيافتيد "  مطلوب "را نپيش آ
 را با خود داشته و دارد ، هر چند تا به  " سلبی "  و بار  "براندازی 

 " امروز فراهم نشد ، فردايی در کار خواهد بود که اين رژيم طبق 
 درون آن از قبل همين "  ظرفيت های موجود "  و " قانون اساسی 

 پس دست به ترکيبش ٠به مردم و اراده آنان تن خواهد داد رژيم 
حافظ ! اين است جان کالم شما   ٠ ببارنياوريم "ناامنی " نزنيم و 

نقد ها را ُبود آيا که عياری « : خوش سخن چه نيکو می سرايد 
که عيار شما با گز ما نمی خواند و : همين حد بگويم » ٠٠٠گيرند 

  ٠ زيرا که ما از دو جنس ايم ٠چه خوب هم است که نخواند 
ما از نقد شما به اطالعيه سازمان مان ، نگرانی به : در یک کالم  

یادتان است وقتی . خود راه نمی دهيم ، از آن تعجب هم نميکنيم 
شکست پروژه استحاله و اصالح : به شما و همفکرانتان ميگفتيم 

ا آرمانگرایان رژیم والیت فقيه حتمی است ، بر ما ميشوریدید و ما ر
ما حکمت " حکمت " مپنداشتيد ؟  آقای!! بدور از واقعيات زمينی 

شما را نمی پذیریم چرا که بيش از پيش به عزم و آگاهی توده 
برای ما مبارزه . های اعماق باور داریم و به آن دل گرم هستيم 

برای آزادی و دمکراسی از مبارزه برای برابری و عدالت اجتماعی 
" ذیر است ، اگر این جرم است ما حاضریم با دل و جان جدائی ناپ
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  ادامه از صفحه یک 
  

   ....لدي مشاور رامزف" ولفوفيتس"     
  

ناظران اقتصادی و تحليلگران سياسی توقع این انتصاب را نداشتند، 
م بر بی تجربگی وی در امور مالی و توسعه، و عالقه زیرا آنها با عل

فاحش وی در راه اندازی جنگ عراق و اینکه امکان دارد تا یول 
ولفوفيتس از امکانات بانک جهانی بيشتر در خدمت اهداف 
سياسی و اقتصادی دولت آمریکا استفاده کند، این انتصاب را بعيد 

  .بر این امر توافق نمودبا وجود همه اینها بانک جهانی . ميدانستند
پس از جنگ جهانی دوم ، تعدادی از موسسات آمریکایی و اروپائی 
، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را تأسيس نمودند تا با 

دادن وام به کشورهای زیان دیده اروپائی، آنان را در ساختن  
بانک جهانی در سالهای بعد گسترش یافت . کشورشان کمک کنند 

 مجموعه بزرگ را نيز بوجود آورد و هم اکنون یکصد و هشتاد و و پنج
  . چهار کشور در آن عضویت دارند

بانک جهانی ادعا دارد که با دادن وام و مستشار به کشورهای 
مختلف ميکوشد تا آنان را از فقر و عقب ماندگی نجات داده و سطح 

يست ميليارد این بانک ساالنه ب!! زندگی را در این کشورها باال ببرد 
دالر به کشورهای مختلف جهان وام ميپردازد و آنان نيز موظف اند 
برای امر موفقيت برنامه های بانک جهان، مشاورات و توصيه های 
این بانک را پذیرفته و در ترکيبات ساختار اقتصادی خود تغييراتی 

این بدان معنی است که بانک جهانی تاثير بزرگی بر . بوجود آورند
اهداف اصلی این . سياستهای این کشور ها خواهد داشت روند 

بانک بين المللی را باید در تجلی نتایجی که در کشورهای مختلف 
  .بوجود آمده مشاهده نمود

تا کنون  هيچيک از کشورهایی که از وام های این موسسه جهانی 
استفاده کرده اند نه پيشرفتهای اقتصادی و نه به استقالل دست 

این کشورها غالبًا  به فقر و فاقه اقتصادی دچار آمده و در . یافته اند
نهایت در چنگالهای سياه حکومتهای فاسد و استبدادی دچار آمده 

زیرا اهداف اصلی این بانک نه توسعه و رفاه بلکه تسّلط  بر . اند
بانک جهانی با . مالکيت و سرنوشت این کشورها بوده است 

ر کشورها و با دادن رشوه های ارسال مستشارهای خود به بسيا
کالن به مسئولين و ثروتمندان این کشورها ، آنان را وا ميدارد  تا با 
امضاء کردن قرار دادهای اسارت بار، وامهائی را با بهره های 

نتيجه دراز مدت این سياست آن خواهد شد . سنگين دریافت کنند
سپس که نخست کشور در چنگال حکومتهای فاسد  گرفتارشده و 

نسلهای متوالی مردم آن کشور به پرداخت وام و بهره کمرشکن آن 
هم اکنون هر نوزادی که در برزیل متولد . محکوم خواهند گردید 

  .هزاران دالربدهکاری بر عهده خواهد داشت " مادرزادی " ميشود 
بهنگام وام دادن ، بانک جهانی شرط ميکند که این وامها باید در 

، "بکتل" ،  "هاليبرتون" ائی با شرکتهای جهت عقد قرار داده
این شرکتها نيز با . مورد استفاده قرار گيرد...../ و "  جنرال موتورز"

استفاده از این وامها به ساختن شاهر اهها، خطوط راه آهن ، بار 
اندازهای مجهز و بطور کلی تاسيساتی دست  ميزنند که در 

از آنطرف .  اینان باشدخدمت صادرات و واردات کاالهای مورد نياز
دولتها را وا ميدارند تا به بهانه تعدیل اقتصادی به فروش زمينها، 
کارخانه ها و منابع ملی و دولتی به شرکتهای بين المللی پرداخته 

بدینوسيله موسسات . با این دست آویز که آنان کار ایجاد ميکنند
و این در مزکور کارگران ارزان را با شرایط بردگی بکار ميگيرند 

حاليستکه دولتها به ابزاری برای سرکوب این زحمتکشان و در 
آکسون اویل " شرکتهای نفتی . خدمت بانک بين المللی در ميآیند

وامهائی که به کشورها % 90و هاليبرتون هميشه تا " شل " ، " 
  .داده ميشود را بخود اختصاص ميدهند

اسيسات نفتی بکار سرمایه گذاری این شرکتها بویژه آنگاه که در ت
با گذاردن لوله های . رود حقيقتًا موجب تراژدی برای انسانها ميشود

نفتی از ميان خانه ها ومزارع مردم، با بيکار کردن و محروم کردن 
آنان از معيشت و زندگی خود، با فاسد کردن و به تباهی کشيدن 
یر مناطق زیادی بوسيله آلوده کردن آنجاها بامواد زائد نفتی و سا

مواد شيميائی مسموم، الوده شدن رودخانه ها و چشمه های آب، 
و اینها همه بخاطر بدست آوردن سودهای سرشار برای بانک 

  . جهانی انجام ميگيرد

در مواردی این بانک ادّعا کرده که بخشهای آموزش و بهداشت را 
. باید گفت که این دروغی بزرگ بيش نيست . توسعه داده است 

خير در بسياری کشورها ، با خصوصی کردن این در سالهای ا
. بخشها بوسيله دولت ، موجب زیان بزرگی به امر آموزش شده اند

بانک جهانی دولت . مشاهده کرد" زامبيا"نمونه آن را ميتوان در 
زامبيا را مجبور نمود تا بخش بهداشت و آموزش راخصوصی نماید تا 

بپردازد این امر موجب بتواند بهره وام دولت را به بانک جهانی 
. گسترش انواع بيماریها و مرگ و مير در ميان مردم این کشور گردید

این سياست موجب کوتاه تر شدن متوسط عمر و انواع بيماریها و از 
مهمتر باعث پيدایش هزاران هزار بيسواد در جامعه خواهد شد، 

سيار آنگاه همين شرکتها از این لشکر بيسوادان بعنوان نيروی کار ب
  . ارزان در جهت بردگی مزدوری استفاده می کنند

با داشتن شخّصيت و خوی نظامی گری که از " ولفو فيتس " حال 
 در عرصه سياست ظاهر شده به ریاست بانک جهانی 1992سال 

وی در آن سال کارمند وزارت دفاع تحت ریاست . برگزیده ميشود
:      يش برد بنام دیک چينی بود و بعدها مطالعه و تحقيقاتی را پ

„Defence Planning Guidance“ که در حقيقت مقدمات برنامه   
بحساب " محور شر " تهاجمی جنگهای پيشگيرانه بر عليه دول 

ميآمد و اینکه آمریکا نباید اجازه دهد قدرتی در جهان ،همتا و یا 
اگر چه این برنامه سالها پيش . تهدیدی برای آمریکا محسوب گردد 

 شد اّما بوش اکنون محتویات آن را بکار گرفته است ، این تنظيم
  . سياست، امروز تبدیل به قطب نمای دولت آمریکا شده است 

چند سال پيش وقتی ولفو فيتس مشاور وزارت دفاع آمریکا شد، 
تمام اعتراضات و تظاهرات ميليونها معترض در سراسر جهان بر 

بسياری کشورها را با عليه جنگ عراق را ندیده گرفت و رهبران 
لطایف الحيل به پشتيبانی از جنگ بر عليه عراق با خود همراه نمود 
و به اشغال عراق پرداخت، اّما مردم عراق بجای گل با گلوله های 

گراميداشتی که هر روز شدت .  آتشين مقدم آنان را گرامی داشتند
  . بيشتری یافته و ادامه دارد

اشغال عراق با استفاده از نفت به ولفوفيتس بنا داشت تا پس از 
غارت گرفته شده این کشور، ابتدا مخارج جنگ را تأمين و سپس با 
همين پول پایگاههای چهارده گانه را در عراق بسازد ، اّما مقاومت 

ولفوفيتس را از استفاده نفت محروم نمود " مسلحانه در عراق 
. ی بودجه داردبطوریکه امروزه  دولت آمریکا صدها بليون دالر کسر

بودجه ای که دولت آمریکا به مصرف جنگ و تخریب و غارت عراق 
رسانيد و متعلق به ماليات دهندگان آمریکائی بود، ميتوانست در راه 
. بهبود خدمات اجتماعی، بهداشت و بنای مدارس در آمریکا شود

امروز موقعيت سياسی و اخالقی آمریکا در سراسر جهان دچار 
ولفو " ده و این نشان دهنده آن است که ضربات سنگين ش

شایستگی قرار گرفتن در رأس چنين موسسه جهانی را "فتيز
  . ندارند

ولفوفيتس نه صالحيت رهبری بانک جهانی را دارد و نه معنی 
مشکالت فقر و گرفتاری ملتهای جهان سوم را ميداند، از همه 
 و مهمتر اینکه این شخص از احساس انسانی وعاطفه بری است

وجود وی در رأس چنين موسسه ای موجب فقر و مسکنت و جهل 
  .و بيماری بيشتر برای ميليونها انسان خواهد شد

"  باید گفت که بانک جهانی براش اهميت چندانی ندارد که 
بی تجربه است و یا در امراداره کردن با شکست روبرو " ولفوفيتس

ست فاحش روبر شده و یا اینکه توقعات نظامی وی در عراق با شک
" شده است ، آنچه که برای بانک جهانی مهم است این است که 

او ميتواند با فرصت . انسانيت ندارد و فاقد وجدان ست " ولفوفيتس
طلبی خود، از زجر و ستم ميليونها انسان در سراسر جهان منفعت 

او ميتواند با دادن وامهائی با . مادی برای بانک جهانی فراهم کند
ی سنگين به کشورهای جهان سوم، آنان را در بهره ها

ورشکستگی نگه دارد و آنگاه که از باز پرداخت آن عاجز ماندند با 
متهم کردن آنان به فساد ، دست به تغيير دولت در این کشور ها 
بزند و دولتهائی وابسته به آمریکا را بصورت برده در خدمت سياست 

 سر کار آورد ، آنچنانکه بر" نشر دموکراسی" خارجی امریکا برای 
  . در گرجستان، اوکراین، افغانستان و عراق شاهد بوده ایم

انتخاب ولفوفيتس به یاست بانک جهانی در خدمت این سياست 
  . شوم و ضد بشر ی است 

         
      **********************************    
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  ريشه های نافرمانی ترکيه درکجاست ؟  
              

  
رکوب تجمع مسالمت آميز زنان در  روز هشتم مارس  در ترکيه س

سرآغاز تحول تازه ای بود که بسياری ازسياستمداران اروپايی را 
سرکوب آزادی خواهان، اقليت های ملی . به واکنش وا داشت

ومذهبی پديده تازه ای درترکيه نيست وکشورهای امپرياليستی هم 
هم آنرا پذيرفته اند هم با سالهاست بخاطر منافع اقتصادی خود 

اما دومولفه جديد وضعييت رابرای .سکوت خود آنرا تاييد کرده اند
  .دولت ترکيه اندکی ناگوارکرده است که جا دارد اندکی بررسی شود

. نخستين مولفه تالش ترکيه است برای ورود به اتحاديه اروپا 
ا بسياری ازکشورهای اروپای شرقی به خواستهای اتحاديه اروپ

گردن گذاشته وهمچون شاگرد ی ساعی تکاليف خود را انجام 
ميدهند، اماجريانات اخير ترکيه دال برآنست  که اين شاگرد، چموش 
است و ميخواهد اسب خود را بتازد بدون اينکه دقت داشته باشد که 
هراسبی هم که تا به حال توانسته است بتازاند درسايه پذيرش 

ده است ونه با تکيه برنيروی مردمی قوانين بازی امپرياليسم بو
اکنون برسراين دوراهی نافرمانی واطاعت ، . ومقابله با وابستگی 

نقاط ضعف اين دولت شووينست وبغايت مرتجع به نحومضحکی 
برجسته و ابزارهای رويارويی اش  بامشکالت کند ميشود چراکه 

  .اربابان را طرحی ديگردرپيش است 
دن اصالحاتی آبکی برروی کاغذ دولت ترکيه پس از پيش کشي

  درعمل اما نه تنها همان اصالحات را هم پيش نبرد بلکه در
درپاسخ به پاره .  ادامه سرکوب آزادی بيش ازپيش جديت نشان داد

ای مسايل قديمی بجای پذيرش جنايات  و پوزش خواهی درپيشگاه 
تاريخ ومردم ستمديده ترکيه، سرمايه ونيروی انسانی فراوانی 

مثال پس ازسالها پی . رگرفته تا واقعيات راهمچنان الپوشانی کندبکا
گيری نهادهای حقوق بشر بين المللی در خصوص قتل عام بيش از 
يک ميليون ارامنه منطقه رآناتولی بدست دولت عثمانی درجنگ 

نسل " ، "جنايت"جهانی اول،  ترکيه حاضرنشده است حتی  کلمات 
د ونه تنها شرايط جنگی،  کشتار را بپذير"  قوم کشی" يا"  کشی

متقابل وکشتارمسلمانان بدست ارامنه را پيش کشيده است بلکه به 
کمک مورخين ومحققين قلم به مزد خود درپی واژگون جلوه دادن 
حقايق تاريخی ايست که درآرشيوهای کشورهای اروپايی مدارک 

يس يکی ازاين قلم به مزدها ري. کافی برای اثبات آنها موجود است
بخش تاريخ و آرشيوهای ترکيه، آقای يوسف  هاالقوزلو است که 
پس از نود سال که ازآن جنايت تاريخی ميگذرد باوقاحت هرچه 
تمامتر سعی کرده است رقم ارامنه ی به قتل رسيده را بين شش 
هزاروپانصد تاهشت هزاروپانصد اعالن کند ودرعين حال گريز بزند 

  .ا ارامنه کشته اندکه پانصدونوزده هزارمسلمان ر
دولت کماليستی که برمخروبه های امپراطوری عثمانی بوجودآمد 
تاريخ ناسيوناليستی جديدی راپايه ريزی کرد تاازدست دادن 
امپراطوری قديم رابه نحوی جبران کند وغرورملی کاذبی  راه 
انداخت که  تابه امروزازشفافيت پيداکردن اين جنايت تاريخی 

انجمن  تاريخ ترکيه  " 1931آتاتورک درسال . جلوگيری کرده است
رابنيان گذاری کردوهدفش اين بودکه برای ملت ترکيه گذشته " 

درپی گيری اين هدف  سعی کردند سومری . شکوهمندی کشف کند
ها، تروآها، اسکتيها ويونانيان قديم را ترکهای نخستين بنامند و به 

مه فرهنگهای بزرگ دانش آموزان  تدريس کنند که نياکانشان پدره
سالهاست  مشخص شده است که مسببين قتل عام سه . بوده اند

انور، طلعت و جمال بوده اند که : پاشاي عثمانی به نامهای
ازدوستان آتاتورک وکسانی بودند که موجب نابودی امپراطوری 

عثمانی وکشاندن ترکيه به جبهه آلمان شدند وآتاتورک دونفرشان 
حتی به تلگرامی دست پيداکرده . ارت رساندرا دردولت خود به وز
خيابان ها پر از کشته زن وکودک است : " اند که درآن آمده است

ودرتلگرام ديگری رئيس ديپورت ." وما نمی توانيم  آنها رادفن کنيم
ارامنه ديپورتی را از بين ببريم يا : " يهوديان در ارزروم می پرسد

مستدل ، دولت ترکيه پس اما عليرغم همه مدارک ." منتقل کنيم
ازسالها انکار اکنون صحبت ازاينکه به ارامنه آسيب رسيده می 

ازاين مرحله تاپ ذيرش جنايت وموضع گيری رسمی، تا !! کند
تغيير تاريخ نويسی که درآن تنها ازجنايت ارامنه به مردم ترکيه 

راه بس درازی را دولت ترکيه درپيش گرفته !!  نوشته شده است
واژگونگی تاريخی  اين . ديگرمورد قبول هيچ کس نيستاست  که 

جنايت  ريشه دارترازآن است که  بتوان به  آسانی براثراتی که 
  .برچندين نسل گذاشته است نقطه پايانی گذاشت

 اخيرا هراندت دنيک، سردبيرتنها روزنامه ارمنی زبان آگوس 
مجلس  درترکيه درپاسخ به خواست آنگالمرکل، سياستمدارآلمانی از

ازنظرمن : " مبنی بر محکوم کردن  خلق کشی در ترکيه گفت
اگرحتی يک ترک تاريخ را بفهمد بهترازآن است که اليحه ای دراين 

اين کار خانم مرکل برای . رابطه درآلمان  به تصويب برسد
جلوگيری از ورود ترکيه به اتحاديه اروپاست وهدف ديگری 

  ."ندارد
ق وقدرت گرفتن کردهای آن مولفه دوم حضورامريکادرعرا

دردوسال . کشوراست که خاريست درچشم دو دولت ايران وترکيه
گذشته  ترکيه سعی کرده است هرچه بيشتر به ايران و سوريه 

احمد نجات سزر، رييس جمهورترکيه درسفراخيرش .نزديک شود
. بسياری ازاختالفات گذشته را با اين دو کشورحل وفصل کرده است

ه کشورمخالفت با پاگرفتن  کردستانی آزاد فصل مشترک هرس
حتی عراق تحت اشغال امريکا بدليل وضعييت ويژه . ومستقل است

ای که کردهای آن کشورپيدا کرده اند برای ترکيه ، ايران وسوريه 
ترکيه تالش می کند با نزديک شدن . بسيارآزاردهنده شده است 

امريکا و اروپا هرچه بيشتربه اين دوکشور هم نارضايی خود را به 
نشان دهد وهم تا آنجا که ممکن است وضعييت هميشگی سرکوب 
خلق کرد در ترکيه را همچون سابق حفظ کند ودرهمين رابطه است 
که  با ايران موافقت نامه ای را امضا کرده است که طبق آن هريک 
ازطرفين حق دارند عليه به اصطالح کردهای شورشی درمرز 

ند، که البته  معنی اش جز سرکوب مشترک دوکشوراقدام کن
حرکتهای آزادی خواهانه وحق طلبانه اين خلق محروم وستمکش 

  .نيست
آنچه بيش ازهرچيزباعث سراسيمگی دولت ترکيه شده اين است که 

طبق . دراين دور اروپا مخصوصا براين دومساله متمرکزشده است
يت خلق کنوانسيون نسل کشی اتحاديه اروپا قتل عام ارامنه يک جنا

کشی محسوب شده است، که داوری غيرقابل قبولی برای 
همين طوراست تصميم گيری . ناسيوناليستهای دوآتشه ترکيه است

اگر دادگاه . دادگاه حقوق بشراروپا درمورد  شکايت عبداهللا اوچالن 
تصمم به  تجديد محاکمه اوبگيرد دولت ترکيه با بحران جديدی 

 ترکيه کوتاه بيايد فعاليت هواداران روبرد خواهد شد واگر درمقابل
  .اوچالن شدت خواهد يافت

دولت ترکيه حدود يک قرن است که بجای تحقيق علنی اين جنايت 
  . دفاع کرده است" ميهن پرستانه " از يک پروژه ی 

هم اکنون نيزمدارک بسيار دردست است که نشان ميدهد دولت 
تل عام خلق ترکيه حاضرنيست دست ازکارت های مطمئنی چون ق

کرد، سرکوب روشنفکران ودميدن به تنور پان ترکيسم ، 
  نزديک شدن ترکيه به روسيه و . ناسيوناليسم وشووينيسم بردارد

  13                                                بقيه در صفحه 
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به استقبال اول ماه مه  ، روزهمبستگی 
  !اردوی متحد کار برعليه سرمايه بشتابيم 

  
   !  رفقای کارگر  

اول ماه مه تجلی عزم طبقه کارگرجهانی برای احقاق حقوق 
صنفی و سياسی ، وروزمبارزه ی پيگيربين المللی برای 

  . رهايی ازسلطه سرمايه فرامی رسد
متشکل از   " 2005 –کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه " 

 گرايشات مختلف فعالين کارگری  و نيروهای مدافع ، منافع
طبقه کارگرومبارزين جنبش سوسياليستی امسال در خارج 
ازکشورمی کوشد، درعرصه بين المللی  بيشترين تالش را 
برای متحد کردن نيروها حول منافع طبقه کارگر ايران 
متمرکزنموده و با شرکت گسترده درجنبش سراسری اول ماه 
مه درکشورهای جهان صدای فرياد داد خواهی طبقه 

  .ا به گوش جهانيان برساندکارگرايران ر
ازاين رو، اين کميته با پشتيبانی قاطع ازخواستهای  فعالين 
کارگری و کميته ی پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری در 
ايران ، برای بر گزاری مراسم آزاد و مستقل روز همبستگی 
بين المللی کارگران ومطالبه ی حقوق کارگران ازسرمايه 

ی سرمايه، حمايت نموده و هرگونه تالش داران و رژيم اسالم
برای ايجاد سازش بين جنبش کارگری مبارزبا نهادها 
وارگانهای ضدکارگری رژيم اسالمی وايجاد تفرقه درصفوف 

  .جنبش کارگری را رد می نمايد
  

   ! ران مبارز کارگ
امسال اول ماه مه در شرايطی فرا می رسد ، که ورشکستگی 

تهای خصوصی سازی رژيم و ويرانی اقتصادی و سياس
اسالمی با بيکار سازی ها و فقر گسترده؛ کارگران را به لبه 

اين شرايط بدون تحول .پرتگاه مرگ و زندگی کشانده است 
اساسی دراوضاع سياسی و اقتصادی کشور و بدون 
سرنگونی رژيم اسالمی سرمايه و نظام سرمايه داری به نفع 

کيد برآنکه،اين تحوالت با تا. کارگران تغيير نخواهد يافت 
اساسی نيز بدون مبارزه گسترده کارگران برای خواستهای 

چه، ازدل اين مبارزات . روزمره شان امکان پذ ير نخواهد بود
و پيشروی آن است که در جنبش طبقاتی ضد سرمايه توان و 
آماده گی کارگران ارتقاء يافته وسنگرهای نبردشان برای 

  .ری استحکام می يابدفرارفتن ازنظام سرمايه دا
   رژيم اسالمی سرمايه و سرمايه داران، برای دفاع ازنظم 
کنونی ازهيچ اقدامی برای سرکوب جنبش کارگری فرو گذار 

ازهمين رو مبارزات  کارگری بر .نکرده و نخواهند کرد 
سرخواستها ی معيشتی با مبارزه برای آزاديهای سياسی 

ستگی متقابل جنبش درايران پيوند ی عميق يافته و همب
کارگری با جنبش های دمکراتيک و مستقل را ، با خواست  
کار، نان ، آزادی و برابری به امری حياتی مبدل ساخته است 

 .  
 " 2005 –کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه "    از اينرو

همه گرايشات و نيروهای مدافع منافع طبقه کارگر وفعالين 
که برای تقويت : را می خواندجنبش برابری طلبانه را ف

همبستگی و مبارزه ی متحدانه و پاسخ آگاهانه و عملی به 
نيازهای حياتی جنبش طبقاتی ، دوچندان بکوشند که با بسيج 

 –همه امکانات مادی و معنوی و با تکيه  بر سنت تاريخی 
جهانی مبارزات  اول ماه مه ، فرياد کارگران ايران را به 

يم و درهرجا که هستيم درمارش اول ماه گوش جهانيان برسان
  :مه حضوری فعال داشته و  اعالم داريم 

 جمهوری اسالمی با سرکوب آزاديهای سياسی مانع -- 1
عمده بر سر راه ايجاد تشکل های  مستقل و آزاد  کارگری 

کارگران ايران ازحق تشکل مستقل کارگری محرومند . است 
رند؛ ما ازمبارزه و دخالتی در تعيين سرنوشت خود ندا

کارگران ايران برای ايجاد تشکل مستقل و آزاد کارگری 
  .  پشتيبانی می کنيم

کارگران ايران ازحقوق ودستمزد کافی برای تامين حداقل  --2
امکانات معيشتی خود وخانواده شان محرومند؛ ما ازمبارزه 
کارگران ايران برای امنيت شغلی و دستمزد کافی متناسب با 

 .م پشتيبانی می کنيمسطح تور
 کارگران ايران تحت قوانين کارايران محکوم به -- 3  

نابرابری حقوقی اند،  زنان کارگرمورد تبعيضات جنسيتی 
قراردارند و کودکان کارمحروم و بی پناه استثمارمی شوند؛ 
ما خواهان برابری حقوقی فارق ازجنسيت و ممنوعيت کار 

می بعنوان ناقض کودکان و محکوم نمودن جمهوری اسال
  .آشکارحقوق انسانی درمجامع بين المللی هستيم

 در راستای دفاع از مطالبات و خواستهای کارگران --4   
کميته ايرانی همبستگی " کشورودرهمبستکی بين المللی ، 

درکشورهای مختلف؛ همه تالش خود را برای "اول ماه مه 
 کارگران، جلب گسترده ترين پشتيبانی ها از متحدان  جهانی

  . حول خواسته های باال بخدمت می گيرد 
  
 

  روز )  ارديبهشت 11( زنده باداول ماه مه       
  همبستگی جهانی کارگران              

  
  2005 –کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه 
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  ادامه از صفحه 
  
  

   ....ريشه های نافرمانی ترکيه        
       

  
ستن قرادادهایی بالغ بریک ميليارد دالربا آن کشور، ب

شوراندن احساسات ضد امریکایی که به تازگی ثمرات آن 
هم تاحدودی درميان روشنفکران طرفدار دولت ومخالف آن 
پدیدارشده است وبخصوص سرکوب آزادی های سياسی 

در رمانی که . همگی از سياست جدید دولت خبر ميدهند
منتشرشده امریکا به آنکارا " هجوم فلزی" اخيرا با عنوان 

درپاسخ به . واستامبول حمله کرده وآنهارا ازبين برده است
این جنایت یک خلبان ترک  شخصا تصميم ميگيرد با 
هواپيمای خود که کالهک اتمی دارد واشنگتن را با خاک 

این رمان درحال حاضر پرفروش ترین کتاب در . یکسان کند
ش نسبت به روشفکرانی که مشترکا در واکن. ترکيه  است

گفته بودند  خود را درخصوص همه  این جنایات مقصرميدانند 
بی "  ، گوندوزآلتان ،  یکی ازسياستمداران سابق آنها را

خواند وکتابهای اورهان پاموک که گفته  " هویت وبيمار روانی 
بود این جانيان حيثيت مملکت را به خطرانداخته اند به آتش 

  .دکشيده ش
اردگان، .  این سرکوبها تا راس هرم قدرت عمل می ميکند

نخست وزیر عليه موسا کارت ، کاریکاتویست معروف  بخاطر 
این که اورا بشکل گربه ترسيم کرده بود شکایت کرد وناشر 
را با شش ماه  تا سه سال زندان روبروساخت ودر تکميل 
این سياست ، منتقد ین  سياست خود درکميته مشورتی 
مسایل حقوق بشرنخست  وزیری را یا اخراج کرد یا 

  .آنهاراتحت فشارگذاشت تا خودکميته را ترک کنند
درمورد مساله قبرس هم دولت ترکيه سياست متفاوتی 

راف دنکتاش . ندارد همچنان راف دنکتاش مهره آنست
کسی است که دولت ترکيه پس ازحمله به شمال  قبرس 

ن بخش ترک نشين  بعنوان رئيس جمهورآ1974درسال
دنکتاش همان کسی استکه به کمک  گروه . بکارش گرفت 

 تروریست  در دهه پنجاه با بمب گذاری -های ناسيوناليست
عليه هموطنان خود حدود نيم قرن برشمال قبرس 

وهيچ کشوری درجهان به جز ترکيه آنرا به .فرمانفرمایی کرد 
ه درگردش قرن که اهالی قبرس دست ب. رسميت نشناخت

تظاهرات زدند وخواهان قبرس متحد شدند ، دنکتاش با 
از ." حاال االغ های  ما قبرسی شده اند : " جمله 

درمخالفت  وارد شد ومنکر این بود که یک احساس ملی 
او البته درانتخابات . قبرسی هم ميتواند وجود داشته باشد

پارلمانی باخت ولی این امرهنوز نتوانسته است درقبرس 
  .بتی رادرپی داشته باشدتحول مث

ناسيوناليسم ترکی پایه واساسش بر ناآگاهی تاریخی و 
رشد عمدی ميهن پرستی کور سرزمينی ونژاد برترگذاشته 

هم اکنون با رشد  بنيادگرایی درترکيه چهره .  شده است
. ملی ساختن از اتاتورک هم تا حدزیادی رنگ باخته است

ند ونه قصد دارند درایجاد شرایط کنونی هردوجریان سهيم
 ونه ميتوانند آنرا تغييردهند زیرا خانه ازپای بست ویران است

!  
  
  

   2005    آوريل                        
  

  اعتصاب معلمين در خوزستان 
 

 22روز دوشنبه معلمان خوزستانی  جمعی ازايرنابه گزارش 
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود صبح فروردين 

  . نبه از رفتن به آالسهای درس خودداری آردنددوش
معلمان نواحی چهارگانه اهواز و شهرستان شوشتر و نيز تعداد 
ديگری از شهرهای خوزستان با شرآت در اين اعتراض نمادين، 

  . خواهان پرداخت مطالبات معوقه خود شدند
: رييس اتحاديه صنفی فرهنگيان اهواز در گفت و گو با ايرنا گفت

رآت اعتراضی با هماهنگی و دعوت اين اتحاديه صورت اين ح
درصد از فرهنگيان نواحی چهارگانه اهواز در  گرفته و حدود نود 

زنگ نخست امروز با ماندن در دفتر مدرسه، از حضور درآالسهای 
  . درس خودداری آردند

فرهنگيان بر اساس اعالم قبلی زنگ اول : افزود" جاسم اژدري"
شوند تا بدين وسيله  ای درس حاضر نميفردا نيز در آالسه

توجهی مسووالن نسبت به پرداخت  اعتراض خود را در به بي
  . مطالبات معوقه اعالم آنند

وی مجموع مطالبات پرداخت نشده فرهنگيان استان خوزستان 
تاپايان سال هشتاد و سه را حدود پانصد ميليارد ريال اعالم آرد و 

ی پرداخت اين مطالبات از طرق حدود چهارماه است آه برا: گفت
های مختلف  مختلف مشغول پيگيری هستيم و به رغم وعده

  . است مسووالن، هنوز اين مطالبات پرداخت نشده
اخبار رسيده از برخی شهرستانهای خوزستان از جمله شوشتر و 

برخی معلمان در ساعت اول درسی امروز : دزفول نيز حاآيست
  . شدنددوشنبه در سرآالس درس حاضر ن

تا زمان مخابره اين خبر دسترسی به مسووالن آموزش و پرورش 
  .برای پاسخگويی در اين زمينه ميسر نشد

  
  تجمع معلمين در مقابل مجلس

  
) دوشنبه(نفر از معلمان حق التدريس صبح امروز  حدود صد 

  . درمقابل مجلس شورای اسالمی تجمع آردند
نامه  د در اعتراض به آيينبه گزارش خبرنگار ايرنا، تجمع اين افرا

اجرايی وزارت آموزش و پرورش درمورد شرايط استخدام معلمان 
حق التدريسی آه به گفته آنان با قانون مصوب مجلس مغايرت 

  . دارد، صورت گرفت
آنندگان عنوان آردند آه براساس مصوبه مجلس شورای  تجمع

يد اسالمي، آسانی آه دارای سابقه هفت سال تدريس هستند، با
استخدام شوند، اما اين قانون در مورد بسياری از معلمان حق 

  .التدريس اجرا نشده است
آنان مدعی شدند آه بسياری از اين معلمان از آار برآنار شده و به  

  . اند جای آنها افرادی با دو تا سه سال سابقه جايگزين شده
سابقه با داشتن بيش از ده تا دوازده سال : آنندگان افزودند تجمع

  .ايم تدريس از آار منفصل شده
شود و مساله  اولويت استخدامی رعايت نمي: آنان اظهار داشتند 

آزمون استخدام ادواری و سابقه آار در استخدام چهل هزار معلم 
  . حق التدريسی رعايت نشده است

نماينده مجلس " حاج بابايي"های قبلی  به گفته آنان، به رغم وعده
رش برای حل مشكل معلمان حق التدريس، و وزير آموزش پرو

  . تاآنون راهكار مناسبی برای رفع آن ارايه نشده است


