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باألخره پس ازماه ها حرکت خزنده و با استفاده ازتاکتيک دوگام به               
 انی خود را به خط اول جبهه                       جلو يک گام به عقب،رفسنج               

رساند و حضورش را درانتخابات نهمين دوره                   "نبردانتخاباتی"
بی ترديد حضوررسمی . رياست جمهوری اسالمی رسما اعالم داشت    

وی درصحنه رقابت رياست جمهوری را بايد نتيجه پايان يکُ روند               
نبردقدرت جناح ها و باندهای نظام جمهوری اسالمی درشرايط بس             

 دانست که باموجوديت نظام جمهوری اسالمی گره خورده              حساسی
همانطور که خود رفسنجانی هم اعالم داشته  تنها بخش                           .است

کوچکی ازداليل وی برای حضور دربيانيه رسمی گنجانده شده واو              
چون هميشه،ازذکر مسائل عمده و واقعی بدليل نا محرم بودن مردم             

شده هم برسرنوشت      اما همان داليل ارائه            .خودداری کرده است     
  .سازبودن شرايطی که نظام حاکم دربرابرآن قرارگرفته،اذعان دارد
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   !خانه از پای بست ويران است        
 ، برنامه     انتصابات  با تحريم فعال و نقشه مند           

  !! بريزيم بهم   راارتجاع
   
  amirjavaheri@yahoo.com  ميرجواهری لنگرودیا

     
 صف آرايی ها       ، در سطح مطبوعات       هر روز از پس روز ديگر           

وزيراطالعات علی يونسی از حساسيت لحظه                 ٠بيشتر می شود      
بطورکامل سرنوشت و مقدرات     :  "  صحبت می کند واعالم می دارد       

م فراتر رفته   او حتی ازاين ه    "  کشور به انتخابات گره خورده است         
هرگونه تبليغ برای تحريم را حکم براندازی با نظام            :  "  ومی گويد    

خواهان ممانعت ازسخنرانی مخالفين شرکت درانتخابات      ...  دانسته و 
بدين ترتيب وزيراطالعات    ...    "  و تحريم کننده گان شده است و              

اقدام برای تحريم انتخابات رياست جمهوری اسالمی را جرم                              
برفرازچنين تهديدآشکاری ، پالتفرم و بيانيه             .  د   محسوب می کن     

اوليه هاشمی رفسنجانی بحث ها و عکس العمل های معينی را                          
   7   بقيه در صفحه                             .برانگيخته است
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   !مخالفت آردآمریکا بايد با مداخله ي 
  سته يا ناخواسته به وآالت  خوا کهنيروهايي

فضولي به جاي مردم ايران به سوي آمريكا               
  با جهان خواران  دست آمك دراز آرده اند، عمًال

   !همدستي مي آنند
   13 در صفحه                                       

  --------------------------------------------------------  
  و چرا  لندن     
م ازرژي  اشنگتن و

کريموف  خونريز          
  حمايت می کنند ؟ 

  
            مزارعی احمد: ترجمه 

   15 ص           
  
   -----------------------------------------------------------  

  =فراخوان بين المللی =                  
   تجمع اعتراضي  در حمايت از آارگران ايران      

  19 ص             ILOجلوي مقر   -ژنو           
  

  

   مارآسيسم و دمكراسى     
  "کدام سوسياليسم "  بخشی از کتاب  
  10   ص        محمد رضا شالگونی    

   )1 ( رمايه داری عقالنی پايان س
 )مانتلی رويو ( جان بالمی فاستر : نوشته 
   نيويورک – اردشير عمانی :ترجمه 

   16                           ص

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی               

     2005  مه  22         1384   خرداد1  يکشنبه       251   شماره     آرش کمانگر :  سردبير        



  ادامه از صفحه يک 
  
   ...انتخابات و ضرورت يک جنبش     
  

اين که جمهوری اسالمی درچنان وضعيت وخيمی بسرمی برد که                  
داروی " واستعمال   1*برای نجات خود متوسل به يک مهره سوخته        

گرفتن می شود،بخودی خود بيانگربن بست نظام حاکم  و قرار "  تلخ
پيام اصلی رفسنجانی و آن هائی        .  آن درحالت آماده باش قرمزاست      

که مشوق حضوراو درصحنه مقدم سياست بوده اند،آن است که                     
نبايد باستقبال خطر    .  نبايد بيش ازاين به سوی باتالق گام برداريم             

درشرايطی .وسرنوشتی مشابه سرنوشت عراق دوره صدام برويم             
 های بزرگ و شجاعانه است شايسته         که نجات نظام نيازمند تصميم     

نيست که سرنوشت خود را بدست کوتوله های سياسی ی از نسل                   
دوم و ابلهانی باسودای ايفاء نقش رضاخان توسط يک حزب الهی                

پيام اصلی رفسنجانی    .  سياسی بسپاريم -وبرپائی دولت مقتدرنظامی   
ه آنست که اکنون بايد فراجناحی عمل کنيم و بيش ازمنافع باندی ب                  

بی ترديد،اما دادن چنين پيامی را             .  منافع عمومی نظام بيانديشيم       
ازسوی وی نبايد و نمی توان نافی وجه ديگری ازعملکرد سياسی                
وی بعنوان يکی ازباندهای ذی نفوذ دردستگاه واليت                                              

اواکنون برآنست که اين هردووظيفه را يک جا برعهده                       .دانست
ی برآمد جريانی        حضور رفسنجانی درعين حال به معنا                  .بگيرد

درحاکميت است که حاضرنيست همه ريش و قيچی را بدست خامنه              
ای داده وبا تمکين به برگماری يک رئيس جمهور کارگزارتوسط                   

سرنوشت -همانند حدادعادل دررأس قوه مقننه          -وی برقوه مجريه     
بدست آن هائی که درپساپشت انديشه         .  خود را بدست تقديربسپارد     

ازموقعيت کنونی به مقام      "است روحانيت ک"هايشان،سودای راندن    
بنابراين درجستجوی رئيس      .ناظر صرف برامور را می پرورانند             

جمهور باصطالح مديرو قدرتمندی ازتبارخويش است تا                                      
ازانحصارقدرت يک جانبه بدست خامنه ای و باند حامی وی                               

وبرای اين منظورچه کسی بهترازرفسنجانی را       .جلوگيری کرده باشد  
 ومی توانند سراغ بگيرند؟عروج رفسنجانی به صحنه           می توانستند 

مقدم سياست درعين حال هم نتيجه شکست اصالح طلبی و                                  
 نبرد قدرت را اساسا به درون                  خالئی که   -خألبرآمده ازآن است      

ش های گوناگون جناح حاکم ازهمه رقم،اعم ازسنت                                       يگرا
 وهم  -گرايان،مصلحت گرايان و اصول گرايان اقتدارطلب منتقل کرد          

نبايد فراموش کرد که آن چه که بنام جنبش دوم           .  نماد پيروزی برآن  
خرداد ناميده شده،واکنشی بود ازجمله برعليه عملکرد اقتصادی و             

رفسنجانی هم به بلحاظ    .   ساله رياست جمهوری وی    8سياسی دوره   
اقتداروعملکردش و هم بلحاظ داشتن عنوان سلطان پسته،درنزد                  

ن يکی ازدوچهره اصلی و شاخص              مردم ايران همواره به عنوا          
چنين ثروت شناخته شده است و کسانی هم چون                قدرت والبته هم   

او درميانه بازی و آن        .ناميده اند "  شناسنامه انقالب "خاتمی او را   
چه که بعنوان محافظه کارمصلحت انديش ناميده می شود،اشتهاری           

 برای ايجاد  "وزنه متعادل کننده    "جهانی يافته و هنرش را درنقش          
هرگاه که تعادل يک کفه بزيان کفه          -باالنس قدرت درميان باالئی ها      

 76ودرهمين راستا اگردرسال       .   نشان داده است      -ديگربهم بخورد  
وظيفه خود را افشاء تقلب انتخاباتی جناح راست سنتی دانست و                    
سپس دربرابر زياده روی های اصالح طلبان به جناح مقابل                               

ت شدن دستگاه قدرت به سود         پيوست،اکنون بامشاهده خطر يکدس     
جناح "جناحی ازحاکميت وارد ميدان شده تا باايستادگی ورقابت با               

ازبهم خوردن باالنس قدرت بسود                "راست سنتی و اقتدارطلب           
جريانی که وی آن را طيف افراطی و خطرسازمی داند،ممانعت                         

 نيست ودوره اصالحات تمام شده و          76بااين همه اکنون زمان       .کند

وش کرد که درشرايط کنونی قصد اصلی اووحاميانش                   نبايد فرام  
صرفا جلوگيری ازپيشروی باند معينی ازجناح حاکم بسوی قبضه                  
کامل قدرت است،که عروجشان موجب به خطر افتادن تؤامان هم                   

درهرحال .  منافع باندی آن ها وهم موقعيت کلی نظام خواهد شد                     
 چنين است که موقعيت وی بعنوان يکی ازمعدود                                   "تقدير"

دولتمردانی که مصونيت آهنين دارند،استعداد واشتهارش درعمل               
گرائی و بندبازی درميان باالئی ها،و جاه طلبی مفرطش برای اتمام              

جايگاهی و انگيزه ای     "تمدن پرشکوه اسالمی   "مأموريت نيمه تمام   
به او بخشيده است که بخش مهمی از نيروهای متعلق به نظام به                     

برخی .دی پرتالطم بحران دل بسته اند          توانائی وی برای عبورازوا      
ازسياست ورزان،باتوجه حساسيت منفی افکارعمومی نسبت به وی         
و تجربيات پيشين اش دراين زمينه،پذيرش چنين مأموريتی ازسوی           

اما آن ها    .او را به منزله خودزنی دانسته و دچارشگفتی می شوند              
م ودرهم   باين نکته توجه ندارند که پيوند رفسنجانی با نظام حاک                     

تنيدگی منافع اين دو،ازنوع  اينهمانی بوده و چنان است که                                  
را اگرهم محرزبدانيم،برمرگ نظام مطلوبش        "خودکشی سياسی  "او

به يک تعبير می توان گفت که بندبازی و نشستن               .  ترجيح می دهد   
ميان دوصندلی درنزداو قبل ازهرچيزهدف حفظ نظام والبته ازاين                

بيهوده .   اورا دنبال می کرده است          طريق حفظ منافع اخص باندی        
نيست که نام وی درنظام اسالمی بيش ازهرکس ديگری با مصلحت              

  .نظام گره خورده است
دريک فرايافت عمومی بايد گفت،درهرصورت نظام جمهوری                         
اسالمی که پايگاه مردمی اش را بالکل ازدست داده،برسرگزينش                 

 ليبی را درپيش     يابايد مسيرالگوی :دوراهی بزرگی قرار گرفته است     
گيرد و يا پذيرای عواقب مهلک مسيرانزواجويانه و فروپاشی                         

ازاين رو يافتن کسی که  هم خود آماده خوردن              .ازنوع حادش باشد   
جام زهرباشد و هم اين که بتواند جام زهررا به ساير ياران و يا                          

با .  رقبای خويش به خوراند،مسأله اکنون جمهوری اسالمی است              
. تاريخی هيچ گاه يک دست وهموارنيست         "تقدير"اين وجود مسير   

تنها يک دورازنبرد درونی نظام پايان يافته وافق هم بهمين اندازه                 
بديهی است که پايان يک دوره خود                                   .  روشن تر شده           

و پذيرش   .آغازگردورجديدی ازمنازعات بی پايان بشمار می رود               
ش پي.  هرمأموريت هم الزاما به معنای موفقيت درانجام آن نيست                 

بينی اين که او تاچه حد قادرخواهد شد تا انتهای راه را رفته و به                     
موفق شود را، بايد به آينده و        "رسالت تاريخی خوراندن جام زهر     "

درهرحال او رؤيای دست يابی وفاق و انسجام             .سيررويدادها سپرد 
ملی را درسرمی پروراند وازهم اکنون آمادگی خويش رابری تشکيل          

عالوه برآن صحنه     .هردوسواعالم داشته است    کابينه ای مرکب از       
سياست ايران فقط با دوبازيگر يعنی رژيم و صف آرائی درونی آن                 

دراين صحنه بازيگرسوم و      .و فشارهای بين المللی رقم نمی خورد          
که رفسنجانی ازترس آن اين همه محتاطانه گام به                 -بزخوکرده ای  

 داند دقيقا    هم وجود دارد که هيچ کس نمی         -صحنه انتخابات گذاشت   
آن چه که روشن      .واکنش او و نقش او دراين ميانه چه خواهدبود              

است اين است که هردوسوی منازعه با اذعان به نقش تعيين کننده                
بازيگرسوم،درگشودن کالف سردرگم بن بست کنونی،تمامی تالش            

را برای کشاندنش بسمت خود     "هنرفريب دادن "خود وازجمله تمامی  
  . بکارگرفته اند

  " نه نتخابات "يا "  تخاباتان "
خردادماه امسال کمترازهرانتخابات ديگری              "انتخابات"بی شک    

درجمهوری اسالمی معنای متعارف انتخاباتی داشته و بيش                              
نه فقط بدليل آن که دايره          .دارد"فراانتخاباتی"ازهرکدام آنها معنای   

مجاز برای شرکت کنندگان درآن محدودترازهرزمان ديگری                            
  به باريکترين "خودی ها"المی بوده و درآن معنای درجمهوری اس
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حدممکن خود تنزل يافته است،بلکه مهم ترازآن بدليل بحران                            
عمومی حاکم برجامعه و به دليل هدف های بيرون ازخود انتخابات                

ازاين رو     .  و تأثيرنتايج اين انتخابات برروی آن هدف ها                               
آن بسته به     "فرصت انگاشتن  "و"  ت استثنائی داشتن    اهمي"معنای

  :منافع وجهت گيری سه بازيگراصلی بالکل متفاوت است
  برای رژيم-1

خامنه ای پيشاپيش سال جديد را سال وحدت و همبستگی ناميده                     
وزيراطالعات رژيم گفته     .  وخواهان مشارکت حداکثری شده است         

ه بطورکامل   که درشرايط فوق العاده حساسی قرارداريم ک                 "است
ماخواسته .سرنوشت ومقدرات کشور به انتخابات گره خورده است            

و ناخواسته انتخابات را حيثيتی کرده وتبديل به يک رفراندوم نموده            
بطوری که هيچ انتخاباتی تا اين درجه مقدرات کشوررا بدست               .  ايم

هسته (حتی روند قراردادهای بين المللی ومذاکرات            .  نگرفته است  
اوهم چنين   ".ده وبه اين انتخابات گره خورده است               معلق ش  )  ای

تالش های معطوف به حضورحداقلی برای پيروزی کانديداهای                      
وبهمين دليل درواکنشی      .خاص را خيانت و جنايت خوانده است                 

با )  محاربه(=ديگر،هرگونه تبليغ برای تحريم را درحکم براندازی            
اهی خواهان  نظام دانسته و درطی دستورالعملی به مقامات دانشگ              

ممانعت ازسخنرانی مخالفين شرکت درانتخابات و تحريم کننده گان              
برپيگرد دانشجويان و فشاربرنيروهای مخالف افزوده              .شده است  

شده وهرچه به زمان برگزاری انتخابات نزديک ترمی شويم بردامنه          
پا به پای افزايش تهديدها انواع         .اين گونه فشارها افزوده می شود        

مفريبانه نيز برای داغ کردن معرکه ويا باصطالح                       اقدامات عوا   
  : تنورانتخاباتی شانه به شانه آن درحال افزايش است

ازعوامفريبی های معرکه گردانانی چون کروبی که ازحاال سهم                       
هرفردبالغ ايرانی ازدرآمدنفت رابرای پرداختن به او کنارگذاشته                  

 تاانتقادات   وازاعالم آمادگی معين برای ميهمان فين کاشان شدن،               
کارگزار آب زيرکاهی چون شاهرودی نسبت به عملکرد قوه قضائيه           
و نيروهای انتظامی تحت امرخود،ازآزادکردن نمايشی برخی                           
زندانيان و ليست طويل داوطلبين رياست جمهوری تا بحران سازی             
درمذاکرات هسته ای برای ايجاد فضای دوقطبی بسودخود،همه و                

 انتخاباتی برای گرم کردن تنورانتخابات       همه جزئی ازبالماسکه های   
هدف رژيم آنست که با کاستن ازدامنه تحريم مردم ازموقعيت            .  است

سخت متزلزل خود کاسته و بتواند ازطريق باصطالح کسب                                 
مشروعيت الزم، با شرايط بهتری به چانه زنی های بعدی پرداخته                
وبادست بازتری به سرکوب نهال های درحال رويش برای                                  

درشرايط کنونی حتی     .  فرينی يک جنبش مستقل وپويا بپردازد          بازآ
 20نظرسنجی های نمونه خود رژيم،آراء شرکت کننده گان را بين                

که دراين ميان سهم    . درصد دارندگان حق رأی برآورد می کند         40تا  
کل اهالی جمعيت شهری وبويژه شهرهای بزرگ کشور وعلی                         

ژيم آنست که به       هدف ر  .الخصوص تهران بزرگ، بسيارناچيزاست      
 درصد به مشروعيت    50هرترتيبی شده با افزايش مشارکت به مرز          

  .ببادرفته خود جان تازه ای ببخشد
محدودشدن تعريف دايره خودی ها و تبديل شدن انتخابات به يک                   
صحنه کامال نمايشی روی سکه ای است که آنسوی ديگرش                              

 کردن معرکه   بکارگيری انواع طرفندها و تمهيدات فريبنده برای گرم        
  .انتخابات است

  "انتخابات"صحنه واقعی و صحنه مصنوعی در
ميدان انتخابات جمهوری اسالمی به مانند صفحه شطرنجی است که           
گوئی هردوطرف بازی توسط يک نفرو توسط دستان چپ و راست               

درنتيجه عليرغم رقابت       ).دوبال يک پرنده      (وی صورت می گيرد         
ندی آن ها بايکديگر،بعنوان يک      باندها و ضديت های ظاهری و يابا        

خط راهنما همان گونه    .پروژه واحد و مديريت شده صورت می گيرد        
که خامنه ای صراحت داده،جلوگيری ازبازگشت حاکميت باصطالح             

بنابراين بازی اصلی فقط بين        .  دوگانه و بحران آفرين گذشته است        
خودی ها به معنای اخص آن وبين نيروهای باصطالح ارزشی                          

هدف بالماسکه پرسروصدای انتخاباتی             .ناح جريان دارد        هردوج
پوشاندن اين صحنه اصلی درنزد مردم و ناظرين بين المللی توسط                

دراين چهارچوب  .  آفريدن يک صحنه بشدت کاذب و مزورانه است           
دستورالعمل کارچرخانان جمهوری اسالمی برای برگزاری انتخابات         

صحنه واقعی انتخابات   آن است که چگونه می توانند ضمن پوشاندن         
ازطريق ايجاد يک صحنه مجازی،هم شهروندان را فريب دهند                        

موردنظررهبررا متحقق کنند وهم بدين              "  مشارکت حداکثری   "و
وسيله مشروعيت بدست آمده را برخ جهانيان بکشند وبرسرآن                     

بی ترديد رهاکردن سگ های اهلی وتربيت شده ای که              .معامله کنند 
 پارس کنند و وانمود سازند که تا پايان                 فقط بلدند بسوی يکديگر      

ماجرا درصحنه خواهند ماند، يکی ازشگردهائی است که می تواند               
فقط ازمغز کارگردانان  جمهوری اسالمی که مردم ايران وجهان را               

تأکيد برهدف اصلی شگرد تعدد      .  صغيروابله می پندارند،تراوش کند    
تن اختالفی اساسی   کانديد ها ازسوی جناح حاکم،که اکثرا بدون داش          

با يکديگرموظف اند نقش های گوناگون را بازی کنند،نه مغايرتی با            
منافع متفاوت باندی دارد و نه با وجودهدف های انضمامی چون                    
سرمايه گذاری برروی چهره های باصطالح نسل دوم دولتمردان                  
جهت تصدی گری در دوره های آتی و يا واگذاری مسئوليت به آنان              

  . مهم کابينه دولت آتیدرپست های 
درواقع عليرغم کثرت کانديدها وصرفنظرازرقت و غلظت پالتفرم                 

  :ها،دو پالتفرم بيشتر وجود ندارد
اگربپذيريم که مهم ترين بحرانی که رژيم دست بگريبان آن است                      
همانا بحران موجوديتی است که ازدوسو، ازسوی  مردم و ازسوی              

درپاسخ باين   .   قرارداده است    عوامل بين المللی،او را مورد تهديد          
بحران و مقابله باآن گرايشی  اصراربريکدست کردن حاکميت                          

با منافع      (ازطريق قبضه همه قدرت بدست يک جريان                                         
سياسی،اقتصادی معين وازجمله باوربه تمرکز مطلق قدرت                              

وبرخورد با عوامل دخيل در بحران ازموضع            )  دردستان ولی فقيه   
که آن نيز دارای منافع        ( گرايش ديگر   باصطالح قدرت تأکيد دارد و       

سياسی،اقتصادی معين بوده وازجمله مخالف تمرکزمطلق قدرت                  
جناح "تعامل"راه برون رفت از بحران را       )  دردستان ولی فقيه است   

يعنی .  هابا يکديگر وتنش زدائی درمناسبات بين المللی می داند                    
  .   تسطيح قاعده هرم قدرت و کاستن از فشاربين المللی

بايد فراموش کرد که نظريه واليت مطلقه گرچه ازمتن روحانيت                   ن
بيرون آمده،امااگر بخواهد دروجود فردی ی به معنی واقعی تجلی                 
کند وبخواهد تاج استبدادفردی برسرنهد،معنائی جزخلع                                      

تنها با درنظرگرفتن چنين خطری      .  يدازاقتدارومنزلت روحانيت ندارد  
دافع واليت مطلقه ای چون      است که رويکرد عناصر سينه چاک و م         

واعظ طبسی سرتوليت بارگاه امام هشتم و ملقب به سلطان                                 
خراسان،مشکينی و کنی ويک دوجين آخوندهای النه کرده درمجلس 
خبرگان و جامعه روحانيون مبارز و مدرسين حوزه علميه قم و امام            
جمعه ها و يا رويکرد روزنامه هائی چون جمهوری اسالمی که                       

 سياست تنش زائی و کنارآمدن با قدرت های بزرگ                  بعضا حتی با   
  .سخت مخالفت می ورزند،به رفسنجانی قابل درک می شود

باين ترتيب بايد گفت که رفسنجانی پايه حمايتی خود را ازميان                          
بخش مهمی ازطبقه سياسی حاکم وقبل ازهمه روحانيتی که نگران               

  يدکننده بخطرافتادن موقعيت خويش است،ازبورژوازی صنعتی وتول
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و مالی که نماينده ای بهترازوی درميان باالئی ها نمی يابند و                             
نگران موقعيت متزلزل خويش درپرتوافزايش منازعات وفشارهای           
خارجی هستند، می گيرد ونيزازمديران وبوروکرات ها                                          

 کسب  واقشارمتوسط الحالی که دربيم نزول موقعيت خود درصورت          
فرادستی جناح اصول گرامی باشند،می گيرد و نيزازسوی آن دسته             
ازرأی دهنده گانی که خود را ناگزيراز انتخاب بين بدوبدترمی                           

او با آشنائی به چنين وضعيتی و با بهره گيری کامل از                                .بينند
استيصال بخشی ازجامعه ودامن زدن به توهم بن بست گشائی                          

م علنی و غيرعلنی به مردم،به            توسط خود،وارسال پيغام و پسغا         
عناصری چون منتظری، به حکام منطقه و قدرت های بين المللی به            

بی گمان رانت     .تدريج راه برگماری نهائی خود را هموار می کند                 
سياسی اخصی که رفسنجانی ازآن سود می برد،رانتی که او را                        
درموقعيت برتر نسبت به رقبای ديگری که حامل پالتفرم های به                    

اتب شفاف تری نيز هستند قرار می دهد،همانا پيوند های نزديک             مر
که برای او نوعی      .و ديرينه وی با کانون های اصلی قدرت است                 

مصونيت آهنين و اقتدارفراهم می سازد،که خود و اطرافيانش  نيز                
حمايت ضمنی و    .به اقتضای نياز لحظه حاضر بر آن دامن می زنند             

ی درلحظاتی که الزم افتد را نيز،       حتی سرراست شورای نگهبان ازو    
اين سخن موسی غنی        .بايد بخشی ازهمين اقتداروی بشمار آورد            

نژاد،نماينده شاخص اقتصاددانان مدافع آزادسازی اقتصادی                            
درمورد او را، مبنی برآن که همه اصالح طلبان مدافع آزادسازی                    

 حال اقتصادی هستند اما رفسنجانی قدرت انجام آن را دارد،بايد زبان       
نهفته دروجود رفسنجانی         "  رانت قدرت    "همه کرنش کننندگان        

ازجمله زبان حال يک دوجين روشنفکران پشت کرده به                     .دانست
اصالح طلبان و گذشته خود،نظير شمس الواعظين وقوچانی و زيبا             
کالم که وظيفه پهن کردن قالی قرمزدرپيش پای رفسنجانی را بعهده            

ت پذيرش عواقب آن را داشته          گرفته اند،بدون آن که حتی  شهام            
   2.*باشند

ازسوی ديگر تمامی نظرسنجی ها ازسطح نازل اقبال رأی دهنده                    
يعنی بال دوم     -کانديد اخص مجمع روحانيون مبارز        -گان به کروبی    

بنابراين درصورتی که رقابت نهائی      .  جمهوری اسالمی حکايت دارد    
بين وی وکروبی صورت گيرد، نبايد نگرانی چندانی برای                                    

ازاين رو تالش نافرجامی ازسوی          .  رفسنجانی وجود داشته باشد       
که به هيچ چيزی کمترازهژمونی مطلق درجبهه عمال               -مجمع فوق  

 درآخرين روزهای مانده به          -فروپاشيده دوم خرداد راضی نيست         
شروع ثبت نام کانديدها برای به ميدان آوردن ميرحسين موسوی                  

حتمال زياد طبق راهبرد     کانديد جبهه مشارکت نيز با      .  صورت گرفت 
رهبری درموردعدم تحمل حاکميت دوگانه و بازگشت به گذشته،                    

مگرآن که موقعيت او    .قاعدتا بايد با سد شورای نگهبان مواجه شود        
  .    هيچ گونه تهديدی را متوجه رفسنجانی نکند

  انتخابات وقدرت های بزرگ-2
ی خارجی  همان گونه که ازقول وزيراطالعات خوانديم،حتی قدرت ها       

نيز معامالت و مذاکرات خود را معلق کرده و درانتظار نتايج                               
هدف بيش ازآن که شخص معينی باشد،جهت گيری          .انتخابات هستند 

اکنون فشارهای بين               .  عمومی جمهوری اسالمی است                      
المللی،جمهوری اسالمی را برسردوراهی خطيرالگوی ليبی يا مسير        

و البته نه الزاما    (المی  عراقيزه شدن درجهت خلع يد ازجمهوری اس       
اکنون .3*قرار داده است    )  به همان شکلی که درعراق اتفاق افتاد            

سناريوهای گوناگون و ترکيب های گوناگونی ازآن ها طراحی شده               
نتيجه انتخابات و اين که چه جناحی          .  و درحال طراحی شدن هستند      

پيروزشود، می تواند پرتوی به سمت گيری جمهوری اسالمی                         
حتی دولت آمريکا رسما اعالم داشته که         .  سالمی بيافکند جمهوری ا 

سياست نهائی خود دربرابر بحران هسته ای را به پس ازانتخابات                 
البته قدرت های غربی وبويژه دولت آمريکا فقط           .موکول کرده است  

ازطريق فشارهای ديپلماتيک،سياسی و اقتصادی و داشتن گوشه                 
 برروند تحوالت درايران     چشمی به رفسنجانی نيست که تالش دارند        

بلکه عالوه برآن ازطريق فرصت انگاشتن انتخابات          .  تأثير بگذارند 
برای دامن زدن به آن چه که خود انقالب مخملين می نامند،                                 

محتوای گفتگوی    .نيزتالش دارند که برسيررويدادها اثر بگذارند               
تلفنی سخن گوی وزارت خارجه آمريکا با شنوندگان خود                    -راديو

راديو فردا گوشه ای ازاين تالش ها را به تماشامی                             ازطريق    
عالوه برتبليغات رسانه ای،آن ها مستقيم و غيرمستقيم                         .گذارد

ازطريق بکارگيری کليه مشوق های مادی وغيرمادی واعمال نفوذ             
برروی آن دسته ازنيروهای اپوزيسيون دست آموزويا مستعد دست           

ستری برای     آموزشدن، تالش دارند که ازفرصت انتخاباتی ب                          
النسه کردن ايده   .رويدادهائی چون اوکراين وگرجستان بوجود آورند     

ثبت نام يک شخصيت اپوزيسيون باصطالح خوش نام يکی ازآن                    
باصطالح فرصت آفرينی هاست که آگاهانه و ناآگاهانه توسط اين                   

    4.*بکارگرفته می شود" اپوزيسيون"گونه
  ضرورت برپائی يک جنبش تحريم فعال-3

طورکه اشاره شد،وزن و اهميت بازيگرظاهرا خموش سوم              همان   
چنان است که هم رژيم و هم بازيگران بين المللی برآنند تا                                     
هرطورشده توان و نيروی آن را درخدمت هدف های خود                                    

رژيم برآنست تا آنجا که ممکن باشد جو تحريم را                              .بکارگيرند
ت شکسته وبرادعای مشروعيت خود بعنوان يک رژيم مورد حماي              

قدرت های بين المللی نيز برآنند که بانمايان                .مردم مهرتأييد بزند    
ترشدن هرچه بيشترفقدان پايگاه حمايتی رژيم، فشارهای کنونی                   

 "  تلخ  اروی  "وفشارهای آتی بررژيم مؤثرواقع شده و                            
  .موردتجويزقرارگرفته آنان را سربکشد

درچنين شرايطی حضورفعال وبا سيمای مشخص درصحنه سياست           
وسط بازيگرسوم،تنها راهی است که او می تواند برسير رويدادها             ت

راهبرداصلی .تأثير گذاشته و سمت وسوی آن را بسود خود رقم بزند          
درمورد چنين برآمدی تبديل رويکردتحريم به يک جنبش تحريم فعال       

مطالباتی ازبارزترين  -که تبديل شدن آن به يک اقدام جنبشی            .  است
نارضايتی و آگاهی موجودوشتاب دامنه        پتانسيل  .مشخصه آن است   

بحران زمينه مساعدی را برای فراتررفتن ازيک تحريم صرف                        
مبتنی بررأی ندادن صرف، بسوی يک تحريم فعال،جنبشی                                 

دادن –همان طورکه برآمدماه مه                (ومطالباتی فراهم می سازد            
شعارتحريم انتخابات و بهم زدن ميتينگ انتخاباتی رفسنجانی وتبديل         

  نشان داد که کارگران ازجمله فعال      -ک ميتينگ ضدانتخاباتی  آن به ي  
ترين نيروی اجتماعی درحمايت ازتحريم فعال انتخابات فرمايشی                  

جنبش دانشجوئی نيزنشان داده که ازنيروهای پابرجای يک            .هستند
اگردرنظربگيريم که مبارزه                ).تحريم انتخاباتی فعال است                      

يست بلکه يک مبارزه     دمکراتيک يک مبارزه مجرد ن      -ضداستبدادی
مشخصی است که بربسترمطالبات انباشته شده اقشاروطبقات                         
گوناگون صورت می گيرد، واگر درنظربگيريم که نحوه برگزاری                  
انتخابات نمايشی به روشن ترين وجهی ماهيت استبدادی                                    
وضددمکراتيک حاکميت را به نمايش می گذارد، يعنی انتخاباتی که             

توری دارند، نه اقليت های مذهبی و مليت          درآن نه زنان حق کانديدا     
های قومی ونه ازمطالبات واقعی ومشخص اکثريت بسياربزرگ                    
مزدو حقوق بگيران خبری هست،ونه نيروهای الئيک وحتی بخش             
هايی ازطبقات متوسط و بورژوا درآن حق کانديد شدن دارند و                         

  ايد دريک کالم انتخاباتی که به عريان ترين وجهی تجسم کننده آپارت
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ملی است،چرانبايد چنين مطالباتی که           -سياسی و جنسی و قومی          
بطورتنگاتنگ با مسأله نوع اتنخاباتی که رژيم برگزارمی کند ارتباط          
دارند، درجنبش تحريم مطرح نشود وازهم اکنون حول آن ها،                           

 درصورت   اقداماتی چون صدوربيانيه، قطعنامه،همايش وتجمع و            
امکان اعتراضات صورت نگيرد؟ سيمای اثباتی ومطالباتی دادن به            

-تحريم،درراستای پيوند مطالبات سياسی و مطالبات اقتصادی                       
اجتماعی با يکديگر و پرکردن شکاف مبارزه بين مطالبات                                  

اجتماعی گام مهمی درجهت برپائی       -شهروندی با مطالبات اقتصادی    
ين ها درمسيرشکل يابی يک        يک جنبش تحريم فعال است وهمه ا            
عالوه براين گرچه درجامعه        .قطب واقعا دمکراتيک تعميق يابنده          

سياسی کنونی ايران اکثرقاطع شهروندان ايرانی به ماهيت رژيم پی            
برده وآن را منزوی ساخته اند،اما درعين حال هنوز بخش هائی                     
ازجمعيت کشور،بويژه درروستاها و شهرهای کوچک نه ازروی                 

 رژيم بلکه بدليل مطالبات و دسته بندی های محلی،معموال              توهم به 
عالوه براين براساس         .بطورسنتی درانتخابات شرکت می کنند                 

ازرأی دهنده گان صرفا        %  20نظرسنجی های خود رژيم حدود             
بدليل وضعيت شغلی و يا سايرنگرانی ها برای خوردن مهر                                

يه های  درشناسنامه خود، درانتخابات شرکت می کنندو برخی ازال             
ديگرنيزبا منطق گزينش بين بدوبدتر ودفع شربدتربتوسط شربد ويا           

باتصور تشديد شکاف درميان باالئی ها وباألخره بخشا هم بدليل                     
نگرانی وترس ازعواقب افزايش فشارهای بين المللی و هجوم                        
نظامی آمريکا وبيم ازتعبيرشدن تحريم به چراغ سبزی برای                             

ازاين رويک وجه مهم     .  ات شرکت کنند  آمريکا،ممکن است درانتخاب  
ديگر ازيک جنبش تحريم فعال بايد معطوف به خنثی کردن چينن                     
تزلزالتی باشد که شب و روز توسط خود حکومتيان ومتحدين                           

تا امکان شکل گيری يک           .اصالح طلب آنان دامن زده می شود                
برای فائق آمدن برچنين تزلزالتی        .جنبش فراگيرتحريم  فراهم شود       

 بحث های اقناعی و مستدل توسط فعالين سياسی دموکرات               گشودن
اين گونه استدالل ها بايد نشان        .و پيشرو،دارای اهميت زيادی است      

دهد که چرا شرکت درانتخابات درحکم دادن مشروعيت به رژيم                      
. خواهدبود که محصول بالواسطه اش استمراروتشديدسرکوب است        

 تضادهای درونی      وچرا انزوای هرچه بيشتر رژيم موجب تشديد               
رژيم و سست شدن توان سرکوب وتشديد روند فروپاشی آن می                     
شود وچرا محتوای اصلی تمام استدالل های اصالح طلبان دراين                    

  .....وچرا. مورد فقط نجات رژيم درحال غرق شدن است
اضافه براين ازآن جا که تحريم گسترده وفعال انتخابات تاکتيکی                      

 جنبش نيرومند و واقعا دمکراتيک        است درراستای برآمد کامل يک      
با سيمای مشخص وايستاده برروی پاهای خود، بنابراين مستقل                   
بودن ازخصوصيات ماهوی آن محسوب شده و الزم است که با تأکيد 
براستقالل و حق تعيين سرنوشت مردم ايران بدست خود مردم، و                  
طرح مخالفت قاطع با هرگونه مداخله قدرت های بزرگ                                         

تی، اين جنبش پيام روشن خود را به گوش قدرت های                  وامپرياليس
  .غربی و کاخ سفيد برساند

همان طورکه شاهديم وجه مشترک برنامه های اکثرقريب باتفاق                   
کانديداهای مطرح برای برون رفت ازبحران اقتصادی و بيکاری                   

که باگذشتن       -چيزی جز تعديل ساختاری و نئولييراليستی                               
ط کج و معوج ترو خانه خراب             ازمنشورجمهوری اسالمی با خطو      

بعنوان نمونه رفسنجانی اگرهم       .   نيست  -کن تری  بعمل درمی آيد          
بيانيه انتخاباتی نداده بود نفس حضورش درحکم يک پالتفرم مجسم           

با اين همه او بيانيه ای صادرکرد که درقسمتی ازآن می                                .بود

هنوزتؤسعه ازناحيه برخی ديدگاه ها در معرض تهديد جدی              :"گويد
دموآراسی اقتصادی و رشد صنعتی، زيربنای دموآراسی       .  ار دارد قر

واين ضرورتی است آه بيش و آم            .سياسی و رشد اجتماعی است       
  ."مجهول و مقفول مانده است

اگر کلمه دمکراسی را که به دليل حساسيت کارگران و زحمتکشان                
و باهدف اغفال آن            "تعديل ساختاری اقتصاد       "نسبت به مفهوم       

متن بيانيه گنجانده شده به همان مهفوم شناخته شده          ها،بجای آن در  
خود معناکنيم،يعنی به سياستی که بيکارسازی،خصوصی سازی،                
افزايش شکاف های طبقاتی،حذف بيمه ها و حمايت های اجتماعی               

آزاد سازی   "و تقويت بازارآزاد،آزاد سازی واردات ودريک کالم                
راسی بدانيم که بقول رفسنجانی زيربنای دمک                                  "  اقتصاد

ورشداجتماعی را تشکيل می دهد،آنگاه به الگوی باصطالح                             
صرفنظرازاين که اين الگودرايران تاچه حد امکان پياده شدن             (چين

ازانسداد سياسی که او آن را تؤسعه سياسی                  .ميرسيم)  دارد يانه  
يعنی (کنترل شده و بدورازهرج ومرج وبی نظمی                                                       

اند می د      )  ارشادی و هدايت شده ازباال                         "دموکراسی"يک
بگذريم،برنامه اقتصادی وی واکثررقبای وی جزتداوم تعديل                            

  .ساختاری وشتاب دادن به آن نيست
  

           
  

وبرهمين اساس هم بود که بازاربورس تهران با                                                          
انتشارخبرورودرسمی وی به کارزارانتخابات، با افزايش رونق                    

اين .خود،ورودوی به صحنه مقدم سياست را شادباش گفت                               
ن موجب ابرازخشنودی سرمايه داران صنعتی و مالی         حضورهم چني 

وسرخوشی آقازاده ها، وواردکننده گان کننده گان داخلی ونيزمحافل          
اقتصادی خارجی وشرکت های چندمليتی صادرکننده کاال به ايران                

  .گرديد
بديهی است درچنين شرايطی افشاء ماهيت نئوليبراليستی و خانه                 

نديداها يکی ديگرازرئوس وظايف    خراب کن برنامه های اقتصادی کا     
  .جنبش تحريم را تشکيل می دهد

باتوجه به نکات باال هدف های عملی يک جنبش تحريم فعال را می                
  :توان درمحورهای زيرخالصه کرد

 ازطريق خنثی کردن و شکست دادن کليه طرفندهای رژيم                       -الف
برای کشاندن بخش های مترلزل و آسيب پذيرمردم به صحنه                            

 ونيزافشاء وخنثی کردن تالش های کليه نيروهای شبه                     انتخابات
اپوزيسيون که بعنوان تحريم شکنان درخدمت هدف های سياسی                  

  .رژيم قرار می گيرند
ازطريق صدور اطالعيه ها و قطعنامه ها وتشکيل اجتماعات                     -ب

ازسوی نيروهای گوناگون دمکراسی اعم ازمزدو حقوق                                     
کران،مليت های تحت ستم       بگيران،زنان،دانشجويان،جوانان،روشنف

  اين قطعنامه ها واطالعيه ها می توانند بطور اخص رابطه ... و
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   ...انتخابات و ضرورت يک جنبش     
  
  

مطالبات عمده هراليه اجتماعی را با ضرورت تحريم پيوند بزنندو                 
درعين حال به موازات آن بصورت اقدامات هماهنگ شده حول                       

  . اقدامات مشترک مبادرت کننداشتراکات خود به اطالعيه ها و 
 افشاء ماهيت مشترک برنامه های نئولييراليستی رژيم و                              -ج

کانديداها و مخالفت با هرگونه مداخله خارجی ازديگر مطالباتی است 
که می تواند درمشخص کردن سيمای واقعی يک جنبش تحريم فعال             

  .  و مطالباتی مؤثرباشد
ورنيزبسهم خود بايد       اپوزيسيون راديکال و مترقی خارج ازکش                

درراستای پيوند با جنبش تحريم و شکل دادن  سيمای مشخص به                 
آن،مشارکت فعال کرده و برهمين پايه و حول اشتراکات خود به                       

        .همکاری بايکديگر به پردازند
    -26.02.84  

         -----------------------------------------------  
  : پانويس 

م،بلکه حتی درنزدکسانی چون محتشمی                     نه فقط نزدمرد          -1*
پورازاعضای مهم مجمع روحانيون مبارز ونيزبه دليل افشاء شدن              
نقش او  درمورد جنايت ميکونوس وجنايات مشابه ديگری که                         

اوحتی درنزدياران و نزديکان       .درزمان رياست جمهوريش رخ داد        
آشکارش "  بی پرنسيبی های     "سياسی خود بدليل چرخش ها و              

  .نی ندارداعتبارچندا
محمدقوچانی که عمال روزنامه شرق را به ارگان حمايت                            -2*

ازکانديداتوری رفسنجانی تبديل کرده، اخيرا درمقاله ای نوشت که               
باين می گويند هنرهم         !  خود او به رفسنجانی رأی نخواهد داد                 

  .ازتوبره خوردن و هم ازآخورخوردن
سمی، کتابی  هم زمان با آماده شدن رفسنجانی برای اعالم حضور ر            

که حاوی    "آخرين حضور   "درمورد وی انتشاريافت تحت عنوان             
مقاالتی است که دريک ساله گذشته درمورد ضرورت حضور وی                 
درنشريات کثيراالنتشار درج شده است که حاوی مقاالتی است                        

درمقدمه ای که تهيه            .ازقوچانی و شمس الواعظين وزيباکالم               
 ما بيشتر جالب بود     یچه برا   آن:کنندگان کتاب نوشته اند، آمده است     

 گذشته تحت    یها   است آه بعضًا در سال         یابراز نظرات نويسندگان   
نوشتند ی   م ی مطالب انتقاد   ی زداي ی مسموم هاشم   یتاثير جو سياس   

 آشكارتر شده   ی پس از ديگر    ی جامعه يك  ی اآنون آه واقعيت ها    یول
 رجعت به حقايق و         یو سره از ناسره متمايز گرديده است، نوع               

 شود آه مصداق اين ضرب          ی مطالب ديده م      یها در البال      عيتواق
  .  ماندیالمثل معروف است آه ماه هيچگاه پشت ابر نم

 البته اين دوراهی اساسا می تواند درکوتاه مدت و حد                                    -3*
وگرنه دردرازمدت و تا آنجا که به             .  اکثردرميان مدت مطرح باشد      

ری اسالمی  نحوه برخورد با قدرت های بزرگ مربوط است، جمهو            
صرفنطرازآن که چه گرايشی برسرکارآيد بدليل آسيب پذيری ها و                 
موقعيت ضعيف خود و بدليل شکل گيری اجماع جهانی عليه وی،                  
راهی جزکنارآمدن باقدرت های خارجی دربرخی عرصه های مهم                

هم اکنون نيزبا تن دادن خامنه ای به حضوررقيب نيرومند                  .  ندارد
 وبدليل فشارهای سنگين وهمه جانبه       برای ورود به عرصه سياسی     

وخامت بحران،گفتمان وآرايش سياسی جناح اصول گرابسود رقيب            
  .  خودبشدت درحال عقب نشينی و فروپاشی قرارگرفته است

جالب است که در مورد بکارگيری چنين تاکتيکی،بين آن دسته              -4*
ازشبه اپوزيسيونی که هم چنان درسودای اصالح جمهوری اسالمی           

می برند، نظيراتحاد جمهوری خواهان وعناصری چون فرخ               بسر   
نگهدار با آن دسته ازاپوزيسيونی که به قدرت های بزرگ دخيل                      

وازدوسو به يک تاکتيک واحد             .  بسته اند،اتفاق نظروجود دارد         
چنان که ازيکسو مثال خانم مهرانگيز کار براعالم                      .  رسيده اند   

 ازسوی ديگر مثال آقای       کانديداتوری افراد خوشنام تأکيد می کند و          
فرخ نگهدار پيشنهاد کسانی چون خانم شيرين عبادی و آقای                            

چنان که مالحظه می کنيد آقای فرخ نگهدار                .زرافشان را می کند      
بارديگر بی گدار به آب زده و ازکسانی ياد می کند که يا                                            

ويا از کسانی که بارها عدم تمايل خود          )  زرافشان(  طرفدارتحريم اند 
شيفتگی ايشان به کشفيات    ).  عبادی(  ه آن ابرازداشته اند   را نسبت ب  

و يافته های ذهنی خود،که معموال هم درفصول انتخاباتی دست می               
دهد،چنان است که بهنگام الهام آن ها دست ازپا نشناخته و بدون                    

کما اين  .سبک و سنگين کردنشان مبادرت به انتشار آن ها می کند               
نی تحت عنوان آزاد سازی            که حاال مدعی کشف استراتژی نوي              

البد ازتعميم آزاد سازی اقتصادی به خوزه                  (انتخابات شده است      
ويااينکه می گويد بايد       ).سياست باين استراتژی تازه رسيده است           

رهبری مورد نظر خود را درمعرکه انتخابات بوجود آوريم وشرکت              
درپيکار انتخاباتی مطمئن ترين راه وحدت نيروهای جمهوری خواه           

اگر اين يافته های نوين اورا مثالبا                          .رهبری واحداست    حول     
شعارتحريم انتخابات درمجلس هفتم که دريک کشف و شهود                            
اشراقانه درشب قبل ازشروع انتخابات بدان نائل شد،کنارهم بگذاريم         
معلوم می شود که ظاهرا نوسان انديشه های ايشان از حد                                    

-کشف ايشان  حيف که اين بارنيز      .  ومرزهای طبيعی فراترمی رود      
همانطور که خود درمقاله اش درسايت ايران امروزنوشته و يا                        

حيف که يک       . ديرصورت گرفته است         -درمصاحبه ای می گويد         
فرصت بزرگ طالئی را ازدست داديم وازيک دريا ماست محروم                    

  .انشاءاله بماند برای فرصت های بعدی! مانديم
بازخوانی "درموردنوشته ايشان درسايت ايران امروزتحت عنوان            

يک نکته ديگررا نبايد ازقلم     "استراتژی نيروهای سياسی وانتخابات   
اودرمقاله خود اذعان می کند که اقشارمدرن جامعه مدافع                .انداخت

پس معلوم می شود که       .  تحريم و مخالف شرکت درانتخابات هستند        
اوواتحادجمهوری خواهانی که اوازسوی آنان می نويسد و سخن                 

د سخن گوی اقشارسنتی و عقب مانده و متوهمی         می گويد،قاعدتا باي  
مشکل آقايان  .باشند که هنوزهم ازشرکت درانتخابات دفاع می کنند            

فرخ نگهداروبيژن حکمت وامثال آنان اين است که آن هادرشرايطی           
بفکرشکل دادن به يک رهبری کارآمد و کنترل جنبش افتاده اند که                

آن ها  .   هوامی خورد  دايما زپايشان خالی می شود و شمشيرشان به         
با هرچرخی که برای گرفتن قاچ زين می زنند، فاصله بين خود و                      

  .مردم را بيشترمی يابند
  

        
  

   ،سرنگون باد جمهوری اسالمی              
   زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم           
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    ديدگاه                  ادامه از صفحه يک  
  

  ...ه از پای بست ويران خان         
  

:  نگاهی هر چند کوتاه به اين سند برنامه ای ، تداعی گراين استکه              
رفسنجانی می خواهد کارنامه ننگين زندگی اش را از اذهان مردمان           

به گمانم توضيح هرچند باره معرفی اين تابلوی ننگين          .  ما پاک کند    
  . ندنظام، می تواند ما را دربازشناسی اين جرثومه کمک ک

 " بی سپاهی که با عضويت در      " سردار   " رفسنجانی           هاشمی
 به   ویعامت شخص     ز به     در حيات خمينی و       "  شورای انقالب      

 حزب جمهوری    " درهمان شرايط به ايجاد          ٠موقعيت دست يافت      
 " رئيس مجلس گرديدو درجنگ هشت ساله در        و  ٠ برآمد "اسالمی  

 "عضويت در .ده داشت   نن نقشی تعيين ک   "شورای عالی جنگ رژيم     
 رياست مجلس     " و همينطورمعاونت       "شورای عالی امنيت ملی         

به مدت هشت سال رياست      درکنارعلی مشکينی و    "خبرگان رهبری   
جمهوری نظام را بعهده داشت و درتمامی اين ايام ، خطيب اصلی                   

 مجمع تشخيص مصلحت    " بعد تررياست    ٠نماز جمعه تهران نيزبود   
بی ثباتی "  تالشگر"رفسنجانی همواره.  کشيد را با خوديدک"نظام 

 بوده ،     وسازمانگرقتل ها وکشتارهای عديده درون و برون نظام               
تاسی جسته ودراين      به فتوای خمينی   67 و   60ازجمله دردو کشتار    

  .است جنايت ضد انسانی سهيم بوده 
جنايت فاجعه رستوران              درمباشرت              هاشمی رفسنجانی      
نجربه قتل دکترشرفکندی ونوری دهکردی       ميکونوس برلين ، که م      

 پرونده  . سهمی تعيين کننده داشت       ،شدند تن ديگرازفعالين کرد     چو  
 ، موقعيت او را درنزد       گدادگاه ميکونوس با مداخله فعال وکيل اري        

خامنه (  بشريت مترقی ودولتهای جهان و پليس متروپل درکناررهبر        
نقش جانی و   رديگرد)  سه تفنگدار (  ، فالحيان و واليتی يعنی        )  ای  

  ٠تحت تعقيب به يک رسوايی بزرگ جهانی بازشناساند
 با اين همه رفسنجانی در راه افتادن مجموع جنايات درون                            
ل زاده ،            قتل سعيدی سرجانی ، ابراهيم زا                         :ازجملهکشور

اميرميرعاليی و احمدتفضلی و ديگران و سلسله قتل های سياسی                
ی ، اين چهره را درميدان سياست به           موسوم به قتل های زنجيره ا       

 سلطان  " و درعرصه اقتصاد به       " عالی جناب سرخپوش      "عنوان  
 به جامعه     ان مان   درنزد مردم    و مافيای فرزند خوانده ها        "  پسته   

ازرفسنجانی  توسط   "  اکبر شاه   "   تمثيل   ٠بازشناسانده شده است     
آحاد جامعه ما، نشانه موقعيت سنجی جامعه ازاين هيکل بی                               

  .بوده است " شاه شاهان " خاصيت و ضد تاريخی چون خود 
 به مثابه مهره سوخته ای              رفسنجانی همين موقعيت متزلزل از         

دردرون کشور، جايگاه ناتوان او را درانتخابات مجلس ششم                           
شورای اسالمی نشان داد که مردم چگونه حاکم مقتدرو مغروررا به            

می گير شهر تهران        نفره کالن    30زيرمی کشند و او درته ليست             
،    اش  برای جلوگيری ازآبروی ناداشته        او به ناگزيرو        که  اندازند

به همان حد مقامات انتصابی       نمايدوخود را حذف     ترجيح می دهد تا    
 دتا درفرصت مفتضی ، برای کسب قدرت خيزبردارد        اش مشغول گرد  

، درساختار سياسی حاکميت اسالمی ،با       قدرت طلبی    صرف، ولی آيا  
ه سياه ، جامعه را به انتخاب وی وا می دارد ؟ اين را                        اين کارنام 

تحريم و عدم شرکت نيروی ميليونی توده ها درانتخابات نشان می                 
با اين همه چنين نااميدی ازمشارکت فعا ل جامعه، رفسنجانی            .  دهد  

  .  رابه صدورمانيفستی سراسرچاپلوسانه وا داشته است
شاهراه همكاري     ....  يرانآيم تا ا      مي:  "      رفسنجانی می گويد        

وهمگرايي را با هدف توسعه همه جانبه و پايدار، با عشق و نشاط                
ها دو    ها تبديل شود و فرصت        تهديدها به فرصت   :  و اعتدال طي آند     

 راه براي پويايي نسل جوان و خالق و نيزهمه                      .  ...چندان گردد  

همه با  "ر  هاي بلند هموار گردد تا با شعا        هاي سازنده و همت     انديشه
آميز با     آسايش و همزيستي مسالمت    ، آزادي  ،  آار مسير آبادي     "هم

جهانيان را طي آنيم و ايراني بسازيم شايسته نام ايراني و تاريخ و                 
 از اين روي به جاي هرگونه          :  "  و ادامه می دهد       "    .تمدن ايران 

توانيم    مي  ، تنش، آدورت، افراط و تفريط و يا شعارهاي بي عمل                 
هاي انساني و          هاي طبيعي و ميراث معنوي و سرمايه                        تظرفي
هاي خدادادي ايران را با آمك يكديگر منسجم آنيم، ارزش آار              ثروت

  ماده ای اش     ٨ و درادامه مانيفست     ...  "را مالك و معيار قرار دهيم     
هاي افراطي آه     بروز گرايش     --٢:"   اعالم می دارد     ٣  و    ٢در ماده 

گيرند و متاسفانه با بزرگ نمايي          ا ناديده مي   زحمات مديران نظام ر    
اند،   نقش نبوده    هاي سياسي در آن بي            هايي آه نوعًا جناح         نقصان

- ٣. آوشند دامان خود را پاك جلوه دهند و چهره نظام را بيااليند   مي
گيري فضاي سردي آه مردم را در وضعيت نگران آننده از                  شكل   -

پذيري   ان و منزلت فردي، آسيب       ها، آاهش ش     جهت تضعيف ارزش   
. دهد  هاي اساسي قرار مي         معيشت، امنيت ملي و حقوق و آزادي              

بخشي از اين فضا به فرسايش توان نخبگان در بسط حقوق و                            
گردد و بخش ديگر بازتاب برخوردهاي          هاي اجتماعي باز مي      آزادي

 اعتمادي  هاي سياسي است آه با دامن زدن به بي                 نسنجيده و تنش   
عمومي جامعه، ويژه جوانان را در معرض بحران اعتماد قرار                        

 ٢٠ سه شنبه       ايلنا ،   --   خبرگزاري آار ايران     -تهران    "  (.دهد  مي
اگرهمين حد ازافاضات عالمانه اين مکاربوقلمون             )٨۴اردبيهشت   

آنجاکه با نقش   .  صفت را در کنار کارکرد تا اين دوره اش بگذاريم               
" :  اعالم می دارد         "  حت نظام   مجمع تشخيص مصل      "  خود در  

ش ، نامه ای به مجمع تشخيص مصلحت نظام                يرهبری دو سال پ     
 قانون اساسی را      ۴۴نوشتند که ما سياستهای کلی موضوع اصل              

هبری خواسته   رآن حدی که         ز ما حتی مقداری ا          ٠بررسی کنيم      
 ٠ اما کم اثربود    ٠ البته مخالفت هايی هم شد         ٠بودند، تعديل کرديم     

"   :  برای تبيين نظراتش می گويد          رفسنجانی     "   داديم     ما ادامه  
 ٠انقالب اسالمی ، انقالب اقتصادی نبود ، يک انقالب مکتبی بود                   

اصيل ترين نقطه آن ، نقطه اقتصادی ، وابستگی ها به بيگانگان                     
 اما درشعارهای خود براستقالل تاکيد            ٠قبل ازانقالب رنج آوربود       

ا برآن تکيه دارد ، بحث های             تبی که انقالب م      ک درم  ٠٠٠داشتيم   
سياسی ، فرهنگی ، آموزشی ، عقيدتی و اخالقی همگی اهميت                        

  دربرخی کشورها اقتصاد        ٠دارند ، اينها را با هم می خواهيم                      
 اما درايران       ٠ايشان اصل و چيزهايی ديگر تابع آن است                           رب

 اما همان اسالم که ما برای آن انقالب کرديم ، به                     ٠اينطورنيست  
  ( "  ٠٠٠قتصادی و معيشتی مردم اهميت زيادی می دهد              مسائل ا 

 رفسنجانی     )١٣٨٣ دی     ١۴روزنامه دنيای اقتصادی ، دوشنبه            
وقتی در مقام مديراجرايی و کارگزاراست ، سياست پشت سياست                 

نيازمند می  "  مشارکت حد اکثری     "  صادرمی کندو وقتی به رای و         
 شما ملت ايران       با:  "  افتد ، به تاسی از امام راحلش می گويد                    

آوريم آه    آرزوي آن عارف الهي، پيرجماران را به ياد مي             ،بارديگر
اگراستقالل وآزادي وطن را خواهان هستيد،               :  فرمود  همواره مي  

 سه شنبه     ايلنا ،   –خبرگزاری کارايران      "  (    .باشيد"  همه با هم   "
 سال بيگانه گی و جان            26برای مايی که       )    ٨۴ اردبيهشت     ٢٠

خمينی ضدبشر را تجربه کرده ايم،          "  همه با هم       "  رفرسايی شعا  
اينبارتحت هيچ شرايطی نمی بايست به فراخوان رفسنجانی جانی                 

  !گردن نهيم
 سياستهای کلی               دراين ميان آنچه ازفرسايشی کردن                     

 –   قانون اساسی  ۴۴ موضوع اصل     تغييرات پايه ای  :  کشورازجمله  
 گاه منافع توده پا برهنه            قانونی که کليت آن  تا به امروز، هيچ                 

مجمع تشخيص    "    توسط          --جامعه ايرانی را نمايندگی نکرد                
  که رفسنجانی برراس آن بود به نفع بخش " مصلحت نظام
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  ...خانه از پای بست ويران           
  

خصوصی و خصوصی سازی ها ، سازماندهی می شود تا چرخ                       
 و سرمايه دار    گردش آن به نفع طبقات دارا و متمکن ، گردن کلفت             

می توان آنرا اززبان مهره       .  و مشتی سرمايه خوارجا به جا شود            
 ی نائب رئيس مجلس شورا           " محمد رضا باهنر        :ديگری  چون     

  .بازشنيد"  اسالمی و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
 من  ٠طرفداراقتصاد خصوصی هستم      من  :  "         باهنرمی گويد    

 تغييری نکرده است     ١٣٨٣   با باهنرسال   ١٣۶٣معتقدم باهنر سال     
 آن موقع طرفداراين بودم که به بخش خصوصی بايد هرمقدار که               ٠

 اقتصاد، رونق و توسعه را          ٠می تواند کار کند ، بايداجازه کارداد           
 و برای     " دولت هم بايد حامی باشد          ٠بخش خصوصی می سازد         

ما منهای مجلس   "  :   ادامه می دهد      ٠اينکه بيان خود را اثبات کند        
مجمع تشخيص مصلحت نظام درهمين ماه های اخير، سياست                در  

لحاظ خصوصی سازی   ز ا ٠ را تصويب کرديم      ۴۴های حاکم براصل     
که به آن سوی قضيه رفتيم ، يعنی کسانی که طرفدارخصوصی                         

 مهم اين است که دراجراء درست                ٠سازی بودند را راضی کرد          
   )١٣٨٣ دی   ١٣روزنامه دنيای اقتصادی ، يکشنبه        (  "اجراء شود 

ی که رفسنجانی   "  همه با هم  "سياست  :  ازاين احکام اين درمی آيد       
ی "  همه با من    "ازآن صحبت می کند ، درواقع تعيين تکليف با                   

هست که تمامی شبکه  سرمايه داری بزرگ و مالکيت کالن بازار،                
اختاپوس نقدينه گی ، داللی عريان و بی چهره درتمامی سيستم                       

و همراهی با    "  خودمانی سازی      "  بوروکراتيک کشوررا دربخش   
سياستهای صندوق بين المللی پول وبانک جهانی وتابعيت از                           
سياستهای نيوليبراليستی اقتصاد جهانی و جهانی سازی ، کشور را            
برای هميشه بدهکارجهان سرمايه ساختند تا راه را برای چپاول                    

د و  بخورند ، بدرن   "  همه با هم      "  آقازاده هايشان هموارنمايند تا        
بچرندو جامعه به سيری قهقراه ترازآنچه که در نظام پيشين                               
شاهدش بوديم ، نزول نمايدتا همان ورشکستگان به تقصير، ميدان            
داری کنند و مردم نيزازسرناگزيری ، فقر، احتياج ، بی پولی ،                          
فحشاو گرسنگی ، چپاول و ناامنی ، حقارت و سقوط اخالفيات ،                       

ه همان کفن دزد قبلی خدا بيامرزی            بيماری و ناعالجی و غيره  ب           
  !!دهند

      کانديداهای خودی در اردوی درون خود، درست برسرهمين                 
لحظه که به رای عموم نيازمندمی باشند، برای                           "  عقالنيت"

بازارگرمی اين و آن و دردرون قبيله خودی ، برجان هم افتاده اند تا             
ی درراس   مهدی کروبی که دردوره خاتم         .  ازيکديگرسبقت بگيرند  

مجلس اسالمی و درسربزنگاهها درمقام محلل و توبره کش قداست             
رهبری عمل می کرد ، امروز درنامه باال بلندی به رفسنجانی اورا                 

:  "   مخاطب قرارمی دهدوبه مودبانه ترين زبان ازهاشمی می پرسد           
جنابعالى امروز به صورت علنى يكى ازداليل بازگشت خود به                           

. آنيد د نيروهاى گرانقدرانقالب اعالم مى          صحنه را نگرانى ازطر        
قاعدتًا براى مردم جالب خواهد بود آه بدانند شما دربرابر                                     

هاى علنى    ردصالحيت نيروهاى خدمتگزاربه آشورو ساير تالش            
گيرى علنى را انجام           براى حذف نيروهاى انقالب، آدام موضع               

د شما  داديد؟ آيا جنابعالى قبول داريد آه دربعضى موارد رفتار خو                
کروبی برای دفاع از فرصت         هاى حذف و طرد بود؟             مويد روش  

 البته اينجانب اين آارودفاع           :  "  طلبی های خود بيان می دارد             
ازسايرآسانى آه صالحيت آنها به ناحق رد شده بود را نه درروندى             

  ..."ام اى ملى وانقالبى تلقى آرده آاسبكارانه بلكه به عنوان وظيفه
29بر بيانيه هاشمی رفسنجانی ، پنج شنبه                       نقد کروبی               (

  ) روزنامه شرق،٨۴اردبيهشت 

 اينکه مهدی کروبی خود بعنوان يک ورشکسته به تقصير، با                  
 شنامه اش به رفسنجانی ، صحنه فعاليت انتخاباتی را به کشاک                        

خود نشانه  سواالتش را طرح می کند ،        جناحی کشانده است وازوی      
برای پائين آوردن شانه های حريف برروی            که لحظه را      ستاين ا    

" آيا اين    :   بايد از کروبی پرسيد      !  تشک کشتی مناسب ديده است         
" تا به امروز نمی توانست نه به شيوه          "  وظيفه ای  ملی وانقالبی       

بلکه در روندی منطقی در نقد زندگی سراسر فساد               "  کاسبکارانه  
ديروز به   هاشمی رفسنجانی  طرح می شد؟چگونه است که  تا                         

 توطيه سکوت را برهر نوع اظهار نظری               ، رئيس مجلس    عنوان   
ترجيح دادی و امروز از سر بی اعتباری هاشمی رفسنجانی و نفرت            
ميليونی مردم نسبت به ايشان، شما نيزدعوای خانواده گی را سپر                

  بالی لب فروبستن تا ديروزتان کرديد تا بازار را داغ نگه داريد؟
يادی رسا بر فرق سر اين امامان عمامه به سر کوبيد                  بايد با فر  

اينگونه ترفند ها راه به        .  خانه ای که از پای بست ويران است             :  
در مقابل اين جنک و دعواهای زرگری ، مطبوعات         !!  جايی نمی برد  

 هم گزارش می         محمدمعين نامزد جبهه مشارکت         از نگرانی های    
 ،   داشت شهرهمداندرکه   سخنرانی    طی ابرازنگرانی    ضمنوا  .کنند

 مانع رد صالحيت من        ،حضورپرشوروگسترده مردم "  :  تاکيد کرد    
  کسانی که ازرد صالحيت من سخن می گويند ازبه                         .خواهد شد  

 "عرصه آمدن جوانان و نخبگان جامعه احساس خطر می کنند                        
اميدوارم انتخابات اين دوره فقط     "  :  محمد معين درادامه اشاره کرد      

به گذشته نباشد ، بلکه در کنار نقد کاستی های           بزرگ  "   نه   "  يک  
رای فرد انتخاب شونده باشد تا        ب بزرگ نيز  "   آری   "گذشته ، يک     

 موانعی که دربرابراصالحات و خاتمی               ،آن مقتدرانه    با پشتوانه  
 معين ضمن ابرازنوعی           "مظلوم قرارگرفت را پشت سربگذارد             

" :  نگرانی ازسياست حذف شورای نگهبان اعالم می دارد                             
درصورت رفتارمنطقی شورای نگهبان ، هيچ عاملی برای رد                          

سه شنبه  سايت محمد معين     (    "صالحيت من وجود نخواهد داشت        
درقبال چنين مواضعی رضا خاتمي اعالم می                )٨۴ اردبيهشت ٢٠
اگر معين را رد صالحيت آنند به اين معناست آه نمي خواهند             :"  کند

آقاي هاشمي  :"  دامه می دهد      وی ا ."  آوچكترين رقابت را بپذيرند     
برنامه هاي خودشان را دارند نه ما با ايشان صحبت آرديم و نه                         

و حضورايشان باعث مشكالتي براي        .  ايشان با ما صحبت آرده اند       
همان "  (  ...جناح محافظه آار شده است تا براي اصالح طلبان                    

   ) ماخذپيشين 
 تبخترپيامبرگونه  را درمقابل معين و رضا خاتمی      وقتی  سخنان          

 آنجاکه با     ٠هاشمی رفسنجانی و بيانيه انتخاباتيش قرارمی دهيم                
با توجه به شرايط حساس منطقه      "  :  خودخواهی تمام اعالم می کند      

می آيم تا با شعارهمه با هم ، مسيرآبادی ، آزادی ، آسايش و                               
همزيستی مسالمت آميز با جهانيان را طی کنيم وايرانی بسازيم ،                    

سه ماخذ پيشين ،         ("ه نام ايرانی و تاريخ و تمدن ايران                  شايست
 ما زبونی محمد معين را شاهد می گرديم            )٨۴ اردبيهشت   ٢٠شنبه  

که ضعف وشکست کانديدا توری خود را درقبال موجوديت عريان                
سياست آپارتايد حذف و قيچی کردن شورای نگهبان حافظ نظام تا                 

رداری نسبت به دو خرداد وا      چه حد، وی را  به اغوا گری و بهره ب           
  .بگردد" يک آری بزرگ " می دارد که ديگرباردنبال 

همه کانديدای های   :      بيگمان آنچه که تا به امروز مشخص است           
 توسط  84 خرداد   27به صف شده درمقابل تحريم فعال انتخابات در           

توده ميليونی مردمان مان ازبهره برداری به خيابان آمدن آنان                        
چرا که تا به امروز، مردمان جامعه ما ازاين           .  اهند ماند   محروم خو 

امامزاده خيری نديدند و ترجيح ميدهند که به تمام آنان پشت کنند و               
  !!عطای اين حکومتگران را به لقايشان وا بگذارند
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  ...خانه از پای بست ويران              
  

نه منفعل از      ديروزو امروز و فردا ، شعار تحريم فعال نه يک گزي               
 هرچند که –جانب اين گروه و آن دسته و يا آن سازمان و اين حزب            

همه سازمانها و احزاب راديکال وسوسياليست و سرنگونی طلب ،             
 با اين همه انتخاب شعار تحريم         –به تحريم فعال انتحابات بر آمدند         

فعال ، اتخاذيک شيوه مبارزه بهنجاری است که جامعه ما ازآن به                  
نا فرمانی بر حکومتگران و نا ممکن ساختن حکومت آنان به             مثابه  

شعار تحريم فعال و نقشه مند ، با به چا لش                  .        خدمت گرفته اند   
" ، جانبداران    "  آزاد سازی انتخابات      "  کشيدن ، همه طرفداران        

" به   "  انتخابات آزاد  "  و اجماع تبديل        "  کانديداتوری خوشنام      
ی گردد که جنبش های موجود در            به پيکاری مانند م      "  رفراندوم   

اعتراضات اقيت های ملی ، دانشجويان ، زنان ،          :  سطح   جامعه ما      
پرستاران ، معلمان ، وبالگ نويسان و روشنفکران مخالف کليت                   
نظام سانسوروحکومت زورو سرنيزه ، خيزش های گسترده جوانان         
 و مادران اعداميان وتجمع خاوران  و انبوه ميليونی کارگران و                       

بيکاران درهمين چند ماه گذشته به روشن ترين بيان به صف آرايی             
شعار تحريم فعال با کمتر نسخه از قبل تعريف شده          .        خود نشته اند  

ای ، خود را به اشکال گوناگونی درسطح سراسر کشور تا به امروز 
 27در درون کشور، آرايش چند گانه ای برای               .  نشان داده است      

ديوارنويسی .  ردمان جامعه ما جا گرفته است         خرداد درتدارک کارم  
، خانه نشينی ،خاموش کردن چراغ ها و شمع روشن کردن، به                       
درون پارک ها رفتن ، خلوت کردن محدوده صندوقهای رای ، به                    
خيابان آمدن در بعضی نقاط کشور ، تحرکات ايذايی عوامل رژيم را               

طح بی پاسخ نگذاستن ، صدوراطالعيه های روشنگرانه درس                        
محالت ، مناطق روستايی و شهری ، بسيج محالت کارگری و                           
صدورقطعنامه ها و تشکيل اجتماعات وافشای برنامه های تا حال                 
اعالم شده کانديدا ها ، همه و همه تاکتيک های تا حال اعالم شده                     

 خرداد نزديک ترمی        27مبارزين داخل کشوراست که هرچه به                
  .ی گرددشويم ، شعاع عمل آن نيزگسترده ترم

  درايران امروز بيش از وقتی ، همه برای برپايی يک جنبش تحريم            
فعال و فشارکارآمدبه جانبداران شرکت در انتخابات ، جامعه را                        

برای ما جانبداران به    .  آبستن حوادث غيرقابل پيش بينی کرده است         
انقالب اجتماعی توده ای ، سازمان يابی جنبش های اعتراضی و                    

ار قبل وبعد ازانتخابات ، موثرترين گزينه ايست که              اعصابی پايه د   
به خط . درهرشرايط راه را بر حکومتگران ضد مردمی خواهد بست     

شدن مردمان مان درتالطم نا برابری های موجود اجتماعی  و                           
ايستادگی آنان دربرابرهرنوع تجاوز و مداخله سلطه طلبی بيگانه،              

ه طبقاتی  خواهد کشاند      سير رويداد ها را به سمت يک روند مبارز           
" که اولين پيآمد مثبت آن درهم شکستن صف دست يابی کاذب                        

بيمارگونه است که همه ورشکستگان به         "  همه با هم      "  و"  وفاق
پرهيزازخشونت "  و  "  امروز فقط اتحاد    "  تقصيربه دروغ با شعار      

برای مصونيت جويی خود در راستای       "  راه جويی مسالمت    "  و  "  
" انسجام ملی  "  به اصطالح حفظ يک پارچه گی و        هرسازشی برای   

  . با بيمايه ترين  چهره های قرن ، خود را مجاز می شمارند
 ، کارآمد ترين گزينه ای           شعار تحريم انتخابات ، آغاز اعتصابات         

عظيم توليد و به حرکت در آورنده گان         ی  است که کارگران اين نيرو    
 دربرابرنمادانتصابات  چرخش زندگی و حيات ، در روز اول ماه مه             

رياست جمهوری ، اززبان خود جاری کردند و رفسنجانی رابه مانند           
به سينه ديوارزدند و صدای پای محکم       "  اکبر شاهی   "  طاق نسيان   

خود را به ميدان کشاکش اين مبارزه نا برابردرميدان آزادی برزمين           
  .مقدم اين به صحنه آمده گان ميمون و مبارک باد. ُکوفتند

اين .      باری انتخابات را تحريم کينم و اعتصابات را آغازنمايم                   
  !! است آنچه ببايد و آنچه بشايد

             2005مه21 شنبه                                            
  

  
  

   

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  
ی سازمان  روابط عموم  

                                    
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  

گر مواضع سازمانميشوند ، الزاما بيان            
 .نيستند 
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 مارآسيسم و دمكراسى          
  

  "کدام سوسياليسم "  بخشی از کتاب          
    محمد رضا شالگونی                   
 

اآنون، در ميان هياهوى تبليغاتى گسترده اى آه بدنبال شكست              
برخاسته است، رايج ترين نغمه اى آه            "  سوسياليسم موجود   "

دشمنان سوسياليسم و نيز خيل سرخوردگان از آن در همه جا سر             
مى دهند، اين است آه مارآسيسم با منطق دمكراسى بيگانه                

 درك    ا چنان قاطعيتى بيان ميشود آه هرآس            اين اّدعا ب    .  است
روشنى از مفاهيم مارآسيستى نداشته باشد، گمان مى آند با               

البته هيچ چيز شگفت انگيزى در      .  يكى از بديهيات مسلم روبروست     
مارآسيسم بحثى در باره حشره شناسى       .  اين ماجرا وجود ندارد     

ها ترين مسائل زندگى اجتماعى انسان        نيست، بلكه روى حساس     
  هرآس.  بنابراين نسبت به آن نميتوان بيطرف ماند       .  انگشت ميگذارد 

بسته باينكه در مشاجرات و منازعاتى آه هر روز و هر ساعت در                  
سراسر سياره ما بر سر اين مسائل جريان دارند، آجا ايستاده                    

و طبيعى است   .  باشد، برخورد عاطفى خاصى با آن خواهد داشت         
ر برابر آن دارند و نسبت به آن آينه            همه آنانى آه عاطفه منفى د       

مى ورزند، اآنون فرصتى طالئى براى لجن مال آردن آن در اختيار                
اما آنچه در نبرد آنونى انديشه ها قدرت تهاجمى دشمنان              .  دارند

مارآسيسم را مضاعف ميسازد، اين است آه آنان از مهماتى آه                
ه اند، ساخته و پرداخته شد       "  سوسياليسم موجود  "در زراد خانه    

در واقع مشكل نبرد آنونى صرفًا اين        .  بيشترين استفاده را مى آنند   
سوسياليسم "نيست آه در شرايط دشوار ناشى از فروپاشى                

جريان دارد، بلكه همچنين اين است آه مارآسيسم با                "  موجود
مورد "  سوسياليسم موجود "مفاهيم و معيارهاى ساخته و پرداخته        

رف دشمنان مارآسيسم و هم از          داورى قرار مى گيرد، هم از ط         
 مهمى از هواداران آن، و اين مخصوصًا در رابطه با                      طيف بخش  

سوسياليسم "  زيرا.  دمكراسى چيزى جز مسخ مارآسيسم نيست     
براى توجيه خود و مشروعيت بخشيدن به خود، غالب                  "  موجود

مفاهيم مارآسيستى مربوط به دمكراسى را آامًال مسخ آرده و               
مفاهيم سياسى بوجود آورده است آه ربطى          سيستم آاملى از     
 براى رها شدن از دست اين        در حقيقت تالش  .  به مارآسيسم ندارد  

مفاهيم مسخ شده مزاحم يكى از وظايف  آنونى آمونيستها                    
 آمونيستى و پيروزى     است آه بدون آن تجديد سازماندهى جنبش       

ير در نبرد ايدئولوژيك آنونى با دشمنان سوسياليسم امكان ناپذ                
است، اگر آمونيستها خود را از دست اين مفاهيم مسخ شده                   
برهانند، مقابله با تبليغات دشمنان سوسياليسم و مارآسيسم به           

در اين جا بگذاريد ضمن آنار          .  مراتب آسانتر و موثرتر خواهد بود         
گذاشتن اين مفاهيم مسخ شده محورى ترين ادعاهاى دشمنان              

سيسم با دمكراسى باختصار      مارآسيسم را در باره برخورد مارآ         
  .بررسى آنيم 

 
 مارآسيسم بزرگترين جريان دمكراتيك جهان ما

 
همه آسانيكه مى آوشند مارآسيسم را با دمكراسى بيگانه نشان         

 از هر چيز به آردار دولتهائى اشاره ميكنند آه خود را                بدهند، بيش 
يعنى آه مى گويند مارآسيسم در عمل               .مارآسيست ميدانند  

در باره اينكه اين دولتها محصول          .   دمكراسى  ت با نقض   مساويس
اما .  عملى نظريه مارآسيستى هستند يا نه بعدًا صحبت مى آنيم          

خالصه آردن آارنامه عملى مارآسيسم در آردار اين دولتها، جز                
تحريف آامل تاريخ صد و چهل سال گذشته جهان ما چيز ديگرى                   

ى از احزاب آمونيست      آسى نميتواند انكار آند آه پاره ا         .  نيست
گاهى بنام مارآسيسم اعمال ضد دمكراتيك فاجعه بارى مرتكب               

اما در   .  شده اند و حتى جنايات وحشتناآى را سازمان داده اند                
در دنياى امروز فقط     ("   بقول يكى از مخالفانش    ) عظيمى آه    جنبش

آيا اگر جز اين    "  مذاهب بزرگ ميتوانند با جاذبه و نفوذ آن رقابت آنند،         
ود عجيب نبود؟ آدام جريان فكرى بزرگى را مى شناسيد آه در                  ب

 اصول مسلم آنرا انجام نداده            عمل، گاهى دقيقًا بنام آن، نقيض         
باشند؟ اگر ميخواهيم مارآسيسم را در عمل بررسى آنيم، بايد               

اين حقيقت انكارناپذير را بخاطر داشته باشيم آه از                                   
راسر جهان هر پيكار      باينسو، در س   "  مانيفست آمونيست "انتشار

  بزرگى آه براى دمكراسى صورت گرفته، اگر بوسيله جنبش                     
آمونيستى سازمان نيافته بوده، دست آم از حمايت آامل آن                    

هر حوزه اى از پيكار دمكراسى را در نظر                .  برخوردار بوده است    
بگيريد، آمونيستها را استوارترين رزمندگان آن خواهيد يافت، تاآنون          

تر از آمونيستها و قاطع تر از آنها براى آزاديهاى               چه آسانى بيش   
ترين آزادى   سياسى جنگيده اند؟ معموًال آزادى تشكل را حساس           

سياسى مى نامند آه با دشوارى زيادى بدست مى آيد،سهمى آه          
  آمونيستها تا آنون در مبارزه براى آن داشته اند، با سهم هيچكس             

ه عليه نژاد پرستى       پيكارهاى بزرگى را آ      .  قابل مقايسه نيست    
آدام جريان سياسى باندازه       :صورت گرفته است در نظر بگيريد           

 تعيين آننده      مارآسيسم در اين جبهه جنگيده است؟ آيا نقش              
 آرد؟ امروز    آمونيستها را در مبارزات ضد فاشيستى ميتوان فراموش       

 سياهان آفريقاى جنوبى دفاع         ظاهرًا همه از مبارزات آزادى بخش       
ما اين مبارزات همين امروز شروع نشده اند بلكه هفتاد             ا.  مى آنند

در طول اين مدت چه آسانى اين             .  سال پيشينه تاريخى دارند      
مبارزات را سازمان داده اند و چه آسانى از آنها  حمايت آرده اند؟                 

راندن اين مبارزات بزرگتر از آنست آه             سهم آمونيستها در پيش     
" دنياى آزاد "رهبران باصطالح      اما سهم   .   آند  آسى بتواند انكارش  

چطور؟ آيا آپارتايد بدون حمايت همه جانبه آنها ميتوانست اين همه             
مدت دوام بياورد؟ از برآت انقالبات ضد استعمارى، ظاهرًا ديگر                   

براى متمدن   "  رسالت انسان اروپائى    "و"  رسالت انسان سفيد    "از
ان آردن ملل ديگر سخنى گفته نمى شود و بسيارى از روشنفكر               

ليبرال ديگر دوست ندارند بحثهاى پر طمطراقى را آه همين پنجاه               
" حق قيمومت "در باره   "  جامعه ملل "   اسالفشان علنًا در    سال پيش 

اما چه آسانى اين       .  بر ملل عقب مانده مى آردند، بياد بياورند            
انقالبات را سازمان دادند يا از آنها حمايت آردند و چه آسانى عليه              

آافى است از   .   اين سئوال در باره گذشته دور نيست        آنها جنگيدند؟ 
مردم ناميبيا يعنى ملتى آه اخيرًا به استقالل سياسى دست                   
يافت، بپرسيد آه در مبارزه براى رهائى چه آسانى در آنار آنها                   
جنگيدند و چه آسانى در برابرشان؟ همين سئوال را مى توانيد در               

 رهائى زنان    باره جنبش باره جنبشهاى عظيم دهقانى قرن ما و در           
در تمام اين جنبشها        .  و ساير جنبشهاى دمكراتيك طرح آنيد            

قاطع ترين مواضع به مارآسيستها تعلق داشته اند و جاى آنان                    
بى ترديد يك قرن گذشته     .  عمومًا در صف مقدم مبارزه بوده است           

عصر بزرگترين پيكارهاى توده اى براى آزاديهاى سياسى و حاآميت           
عصرى آه پاره اى از نظريه پردازان ليبراليسم به           .  ه است مردم بود 

تبعيت از خوزه ارتگائى آاست،فيلسوف اسپانيولى با وحشت آنرا             
آيا عروج مارآسيسم در چنين           .  ناميده اند"  عصيان توده ها  "عصر

عصرى محصول يك تصادف بوده است؟ ويل دورانت، مورخ آمريكائى،           
پيامبر سنگرهاى خونين      "   به عنوان      جائى به طنز از مارآس          

صرفنظر از مقصود او، اين يك حقيقت              (  1)ياد مى آند  "  خيابانى
 از يك قرن و در گستره اى          مارآسيسم در طول مدتى بيش     .  است

به وسعت سراسر سياره ما پرجاذبه ترين جريان فكرى در سنگرهاى          
آيا اين بهترين آارنامه عملى نيست؟ فقط         .  خونين آزادى بوده است  

 پا گذاشتن تمام واقعيات ميتوان در اين حقيقت آه                           با زير   
 از هر     مارآسيسم بزرگترين جريان دمكراتيك جهان ماست و بيش           

  جريان فكرى و سياسى ديگر در پيشبرد پيكار دمكراسى نقش                 
اين حقيقت در تاريخ معاصر آشور خود ما         .  داشته است، ترديد آرد   
خير تاريخ ايران،      در دوره هفتاد سال ا          .  نيز انكار ناپذير است       

مارآسيسم بزرگترين و قاطع ترين جريان مبارزه براى دمكراسى                
 مهمى از روشنفكران طبقات ميانى       اين روزها آه بخش   .  بوده است 

  ايران براى همرنگ شدن با اوضاع و احوال جهانى، به فراموش                   
آردن مسئوليتها و بى مسئوليتى هاى خود در رابطه با دو رژيم                   

 از انقالب بهمن نياز شديدى دارند، نه فقط              و پس   استبدادى پيش 
 چپ ايران را در مبارزات دمكراتيك تاريخ               تعيين آننده جنبش    نقش

معاصر ايران انكار مى آنند، بلكه مى آوشند آنرا نيروئى مخالف با               
و غالبًا براى اثبات ادعاى خود نيز به                 .  دمكراسى قلمداد آنند    

توده و ملحقات آن با جمهورى           پنچ ساله حزب        _  همكارى چهار  
 ضد دمكراتيك    اما اين خود جز يك تالش       .  اسالمى استناد مى آنند   

چيز ديگرى نيست، زيرا با لجن مال آردن نيروهاى دمكراسى فقط              
خالصه آردن  .  به طوالنى تر شدن عمر استبداد ميتوان آمك آرد             

   چپ ايران در آارنامه حزب توده و حتى  آارنامه سياسى جنبش
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پنج ساله ياد شده      _  خالصه آردن تاريخ حزب توده به دوره چهار            
من از  .  فقط با انكار مسلمات تاريخ معاصر ايران امكان پذير است              

شمار آسانى هستم آه نه فقط به لحاظ سياسى آه به لحاظ                   
 آن با     شخصى نيز از همكارى جنايتكارانه حزب توده و ملحقات                

  جمهورى اسالمى، زخمهاى عميقى در دل دارند، و هرگز فراموش            
نمى آنم آه دست سازمان دهندگان آن همكارى به خون عزيزترين            

اما اعتقاد دارم آه خالصه آردن تاريخ حزب             .  آسانم آلوده است   
توده به دوره ياد شده، بى احترامى به تالشها، رنجها و                              

 است آه در ارتباط با حزب توده            قهرمانى هاى هزاران زن و مردى      
 نكنيم آه       فراموش.  براى آزادى و عدالت اجتماعى جنگيده اند            

درخشانترين، پربارترين و در عين حال طوالنى ترين دوره مبارزات                 
از انحصار  "  سياست"دمكراتيك آشور ما دوره اى آه حق مداخله در          

بان مزه   طبقات باال خارج شد و مردم آوچه و خيا             محافل و مجالس  
 28 تا   1320از شهريور )آنرا چشيدند دوره فترت دوازده ساله اى است       

آه ميان ديكتاتورى اول و دوم خاندان پهلوى بوجود               (  1332مرداد  
و حزب توده سكاندار تقريبًا بى منازع مبارزه براى دمكراسى،             .  آمد

اين به معناى تعريف و         .  روشنگرى و ترقى خواهى اين دوره بود          
 وسيع   مگر ميشود يك جنبش    .  رهبران حزب توده نيست    تمجيد از    

توده اى را فقط با شخصيت رهبران آنها با پاره اى از سياستهاى آنها              
 ابعاد عظيم بى عرضگى ها و فرصت طلبيهاى          توضيح داد؟ بر عكس    

  اآثريت رهبران حزب توده هنگامى آشكار ميگردد آه اهميت جنبش          
ترديدى .  ند دريافته شود    آشاند  وسيعى آه آنها به شكست اش       

 آژى هاى    چپ ايران در طول تاريخ موجوديتش            نيست آه جنبش   
. زيادى داشته و اين آژى ها گاه ابعادى فاجعه بار پيدا ميكرده اند                 

بررسى سريع و دقيق علل و عوامل بوجود آورنده اينها از واجبات                  
اما وقتى عمله واآره پنهان و آشكار استبداد سابق و                   .  ماست

دوها و دالالن رانده شده استبداد حاآم به بهانه انتقاد از آژى ها،              پا
 چپ ايران را يكى از الزامات مبارزه براى                     مبارزه عليه جنبش     

دمكراسى قلمداد مى آنند و خود را دمكراتهاى مادر زاد جا مى زنند،           
ساده لوحى است اگر نبينيم آه فاجعه ديگرى در شرف تكوين                    

راسى و زحمتكشان اين آشور است اگر به         است، و خيانت به دمك    
از سالهاى تكوين ديكتاتورى رضاخانى          .  مقابله با آن بر نخيزيم         

 چپ ايران آه در سازمانها و جريانهاى گوناگون و گاه               تاآنون جنبش 
حتى متضاد موجوديت داشته و با روايتهاى مختلف از مارآسيسم              

ى دمكراتيك ايران    الهام گرفته، هميشه بزرگترين و قاطع ترين نيرو          
 ، در تمام اين مدت سرنوشت           بوده و عليرغم ضعفها و تناقضاتش       

  مبارزه براى دمكراسى بنحوى تعيين آننده به سرنوشت اين جنبش         
انكار اين حقيقت مسلم تاريخ معاصر ايران،         .  بستگى داشته است  

 و يا هر نيتى آه صورت بگيرد، نهايتًا اقدامى است               از طرف هرآس  
 . آزادى خواهى مردم ايران بشعليه جن

 
 مارآسيسم با هرنوع دولت ايدئولوژيك مخالف است 

 
برگرديم به ماجراى دولتهائى آه خود را مارآسيست ميدانند، آيا                

آنگونه آه خود آنها و نيز مخالفان مارآسيسم ادعا                _  اين دولتها 
 نظريه مارآسيستى هستند؟ مقايسه          مى آنند محصول عملى    

تاآيدات مكرر مارآسيسم بر خود حكومتى مردم همچون بنياد                  
سياسى جامعه سوسياليستى، با خصلت غير دمكراتيك دولتهاى           
حاآم در آشورهاى سوسياليستى موجود آافى است تا به اين                

چنين مقايسه اى نشان ميدهد آه         .  سئوال پاسخ منفى بدهيم      
ستى موجود نه محصول بعمل در آمدن نظريه              دولتهاى سوسيالي 

در باره  .  مارآسيستى آه نتيجه وارونه شدن عملى آن هستند             
علل اين وارونه شدن هر نظرى داشته باشيم، خود آن را                             

نقدترين شاهد اين وارونه شدن همين             .  نمى توانيم انكار آنيم    
در واقع روشنترين دليل آسانى     .  ادعاى مارآسيست بودن آنهاست   

اين دولتها را محصول عملى نظريه مارآسيستى ميدانند،                 آه   
ادعاى خود اين دولتهاست آه مارآسيسم را رسمًا اصل راهنماى             

 از هر چيز      پيش"  دولت مارآسيست "اما يك    .  خود اعالم مى آنند   
زيرا دولتى آه مارآسيسم را به       .  دهن آجى به مارآسيسم است     

آار اوًال خود را به        نظريه رسمى دولتى تبديل مى آند، با همين             

آه ضرورتًا يك دولت غير دمكراتيك           _سطح يك دولت ايدئولوژيك         
است تنزل ميدهد و ثانيًا به موجوديت مارآسيسم همچون يك                   
نظريه علمى پايان ميدهد و آنرا به سطح يك شريعت فرقه اى ميراند            

.  نظرى يك رژيم استبدادى در مى آورد        و از آن بدتر، به صورت پوشش     
 آه با آثار آالسيك هاى مارآسيسم آشنائى داشته باشد،           سهر آ 

خوب ميداند آه مارآسيسم نه فقط توصيه نمى آند دولت                         
سوسياليستى از ايدئولوژى خاصى تبعيت آند، بلكه دولت                       
ايدئولوژيك را دولتى غير دمكراتيك ميداند و با چنين دولتى تحت هر              

ن مطلب فقط به    براى روشنتر شد  .  عنوانى آه باشد، مخالف است     
.  و لنين اشاره مى آنم          و انگلس     چند برخورد نمونه از مارآس         

" در باره مساله يهود        :"   نمونه اى از نوشته هاى اوليه مارآس           
او در  .   نوشته است  1843 در اواخر سال       مقاله اى است آه مارآس   

 يهوديان آلمان براى دست يافتن به آزادى                  اين مقاله از تالش       
_ روندى برابر دفاع مى آند و در مقابل برونوباوئر         مذهبى و حق شه    

نمايانه مدعى است     "چپ"آه از موضعى   "  هگل هاى جوان "يكى از    
آه يهوديان بدون رها آردن خود از دست مذهبشان نمى توانند به               

و "  حقوق بشر "آزادى مذهب را يكى از اصول          _  آزادى دست يابند   
ولت مسيحى و هر      و د .  ميداند"  آزادى سياسى "يكى از الزامات      

"  دولت ناقص " آزادى عقيده است،    دولت مذهبى را آه ضرورتًا ناقص      
برجاى مانده از دوران فئودالى مى نامد و مى گويد دولت معاصر                   

" دولت دمكراتيك مبتنى بر نمايندگان     "آامًال تكامل يافته فقط ميتواند     
ت متحد  و بعنوان نمونه چنين دولت آامًال تكامل يافته از اياال           .  باشد

آمريكاى شمالى ياد مى آند آه در قانون اساسى آن آزادى مذهب             
به رسميت شناخته شده و از مذهب دولتى خبرى نيست و اين در               

 از جاهاى ديگر مذهبى         حالى است آه در آن آشور مردم بيش            
  .هستند

                     
  

 آمال يافته، دولتى است آه     "  دولت سياسى "و نتيجه مى گيرد آه    
از قبيل تمايزات ناشى از تبار،رده            "  غير سياسى  "هرنوع تمايز     

.  ناديده بگيرد    ،شغل و مذهب را در شهروندانش        اجتماعى، آموزش 
 در همين مقاله جاى هيچ ابهامى باقى نمى گذارد آه            البته مارآس 

 ولى نه فقط به       آزادى سياسى هر چند گام بزرگى است به پيش           
برى واقعى شهروندان نيست بلكه         معناى آزادى اجتماعى و برا        

 نابرابرى جامعه مدنى، آه بر        زمينه مساعدى است براى گسترش     
"  خانواده مقدس "او در .  بستر شيوه توليد سرمايه دارى صورت ميگيرد     

 نوشت در ادامه همين مباحثه با باوئر          آه سال بعد همراه با انگلس      
دى سياسى و     از آزا    يادآورى آرد آه اصرار او بر درك آشفته اش             

آزادى اجتماعى، در دولت مطلوب او ميتواند به محروميت سياسى            
زيرا اگر چنين    .  يهوديان و مسيحيان و حلق آويز شدن آنان بيانجامد          

پيروان مذاهب را از دست       "  فلسفه انتقادى، "دولتى بخواهد بنام      
،ناگزير خواهد شد آنها را بخاطر            "برهاند"اعتقادات مذهبى شان     

 جوان   اما اين فقط مارآس    (.  2)ن تحت تعقيب قرار دهد      اعتقاداتشا
. نيست آه در مقابل دولت بورژوائى از آزادى مذهب دفاع مى آند               

 دورينگ را بخاطر اينكه مى خواهد در             1878 نيز در سال          انگلس
جامعه سوسياليستى آينده مذهب را ممنوع آند، مورد انتقاد قرار             

نيرو خواهد بخشيد و عمر       ميدهد و ميگويد چنين آارى به مذهب           
بايد توجه داشت آه اين نظر از           (.  3)آنرا طوالنى تر خواهد ساخت     

طرف آسانى بيان مى شود آه مذهب را افيون مردم مى دانند و                 
( 4)معتقدند براى رهائى وجدان مردم از چنگ آن بايد مبارزه آرد                 

بنابراين آنها عليرغم مخالفتشان با مذهب، از آزادى مذهب دفاع                
  ى آنند، زيرا معتقدند آه دولت نبايد عقيده اى را بر مردم تحميل م
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و حتى فراتر از اين، معتقدند آه نبايد امكاناتى براى دولت                   .  آند
فراهم آورده شود آه با استفاده از آنها بتواند عقيده اى را بر مردم                 

به سوسيال   "  نقد برنامه گوتا     " در       مثًال مارآس  .  تحميل آند  
 ابتدائى بوسيله    آموزش"دمكراتهاى آلمان آه در برنامه شان خواهان       

 مى آند و مى گويد تامين هزينه هاى               شده اند، اعتراض  "  دولت
تحصيل رايگان از طرف دولت يك چيز است و معرفى دولت بعنوان                 

ا بيكسان  نفوذ حكومت و آليس    .  چيزى ديگر "   دهنده مردم   آموزش"
و با طنزى گزنده اضافه مى آند آه اين          .   حذف شود   بايد از مدارس  

5)دولت است آه به آموزشى خيلى سخت از طرف مردم نياز دارد              
 بارها از آزادى مذهب دفاع              و انگس     لنين نيز مانند مارآس      (.  

 در آستانه انتخابات دوماى چهارم به        1912مثًال او در سال      .  مى آند
 غلبه آشيشان در انتخابات دوما             سيه آه از ترس      ليبرالهاى رو  

خواهان ممنوعيت فعاليت سياسى آنها هستند، انتقاد مى آند و              
دمكراتها هرگز نمى توانند اين نظر را داشته باشند آه                 "مى گويد

  . آشيشان نبايد در امور سياسى شرآت آنند
اين يك نظر فوق ارتجاعى است و فقط به رياآارى رسمى منتهى               
هر اقدامى آه براى محروم ساختن گروه يا        .  يشود و نه چيز بيشتر    م

 خاصى از جمعيت از سياست و از مبارزه طبقاتى اتخاذ شود،              بخش
دمكراتهاى آارگر از    ...  در عمل ناممكن و غير قابل اجرا خواهد بود            

آزادى مبارزه سياسى همه، از جمله آشيشان طرفدارى مى آنند            
بارزه انتخاباتى، در دوما و غيره مخالف        ما با شرآت آشيشان در م      

6.")نيستيم، بلكه فقط با امتيازات قرون وسطائى روحانيت مخالفيم         
حتى بعد از برقرارى دولت شوروى نيز، بلشويكها آزادى مذهب را             (  

 نكردند، مثًال در برنامه دوم حزب بلشويك آه در آنگره هشتم               نقض
نكه از ضرورت مبارزه      تصويب شد، ضمن اي     1919   آن حزب در مارس    

با خرافات مذهبى سخن گفته ميشود، آزادى مذهب برسميت                 
اما (  7.)شناخته ميشود و مذهب امرى خصوصى تلقى ميگردد               

مارآسيسم تنها با تحميل اين يا آن ايدئولوژى از طرف دولت بر                     
مردم مخالف نيست، بلكه با تبديل سوسياليسم به يك ايدئولوژى              

نكته اى است آه آالسيكهاى مارآسيسم      نيز مخالف است و اين        
 در پاسخ به     1847 در سال      مثًال انگلس .  دائمًا بر آن تاآيد مى آنند     

دمكرات آلمانى بنام آارل هاينسن آه آمونيسم        _  نظرات يك ليبرال  
آقاى هاينسن   :"را يك ايدئولوژى تلقى مى آند، چنين مى گويد                

 نظرى  گمان مى آند آمونيسم مسلك خاصى است آه از اصل               
معينى آه همچون هسته مرآزى آنست و نتايج ديگر از آن استنتاج             

. آقاى هاينسن آامًال در اشتباه است       .  مى شوند، ناشى مى گردد   
 است، و نه از اصول         آمونيسم يك مسلك نيست بلكه يك جنبش         

آمونيستها بعنوان نقطه حرآت      .  بلكه از واقعيت ها ناشى ميشود      
 بلكه بر آل جريان تاريخ پيشين و بويژه           خود نه براين يا آن فلسفه،      

بر نتايج بالفعل آن در آشورهاى متمدن در حال حاضر تكيه                          
 (8.....)مى آنند

نيز به  "  مانيفست آمونيست " در   و انگلس    همين نكته را مارآس     
آمونيستها در مقابل احزاب ديگر       :"صراحت مورد تاآيد قرار ميدهند      

آنان جدا از منافع      .  ى دهندطبقه آارگر، حزبى جداگانه تشكيل نم        
آنان اصول فرقه اى خاصى براى            .  آل پرولتاريا منافعى ندارند        

 آارگرى را با آنها شكل و               خودشان اعالم نمى آنند آه جنبش        
و بر مبناى چنين درآى از سوسياليسم             ("  9....)سازمان بدهند  

 با تمام نيرو دفاع مى آنند و آنرا               است آه آنان از آمون پاريس          
ين نمونه دولت آارگرى و سوسياليستى معرفى مى آنند، در          نخست

حاليكه در آمون طرفداران مارآسيسم آامًال در اقليت بودند و بقول             
اآثريت آمون نه به هيچ وجه سوسياليست بود و نه                     " مارآس

چنين نظرات و موضع گيرى هائى بنا به              ("  10)ميتوانست باشد  
 بلكه در بنيادى ترين جز     مصلحت و باقتضاى شرايط صورت نمى گيرند      

. نظريه مارآسيستى، يعنى ماترياليسم تاريخى، عميقًا ريشه دارند        
زيرا بر پايه درك ماترياليستى از تاريخ، انديشه ها و نظرات بوسيله               

بنابراين هر نوع     .  اقتصادى مشروط ميشوند    _  واقعيت اجتماعى  
نسخه پيچى براى جامعه اى آه هنوز وجود ندارد، جز تحميل                      

 داوريهاى     ساخته آه قاعدتًا بسيارى از پيش                رحى از پيش     ط
 را با خود دارد، بر نسلهاى آينده معناى ديگرى                    تدوين آنندگانش

 هيچ طرحى     و انگلس   بهمين دليل مارآس  .  نمى تواند داشته باشد  

براى جامعه سوسياليستى ارائه نمى دهند و هر تالشى در جهت             
( 11")ى فايده و حتى ارتجاعى      احمقانه، ب "تدوين چنين طرحى را       

دستورالعملهائى براى    "ميدانند و با تمسخر از آنها بعنوان                      
طبيعى است اين درك از          .  ياد مى آنند  (  13")غذاپزى هاى آينده  

سوسياليسم آه در مقابل همه آنانى آه بنام اصولى ابدى و                      
ايستاده (  13.")براى نسلهاى آينده قانونگذارى مى آنند        "   مقدس

ز نمى تواند با دولت ايدئولوژيك، تحت هر نامى آه باشد،           است، هرگ 
بنابراين به جرات ميتوان گفت آه دولت            .  همسازى داشته باشد   

مارآسيستى ، دولتى آه مارآسيسم را به نظريه  رسمى دولتى             
تبديل مى آند و بر جامعه تحميل مينمايد، دولتى است درضديت                

  !آشكار با نظريه مارآسيستى 
  

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

  : منابع 
 
، نوشته ويل دورانت، ترجمه             "لذت فلسفه   )  "1

 . زرياب خوئى بفارسى توسط عباس
 و       آليات مارآس     "در باره مساله يهود               ("2

، 146_174   ،ص3،ج(ترجمه انگليسى       ) انگلس
 و نيز براى         94_95  . ،ص4،ج   " خانواده مقدس  "و
وضيحات روشنگر هال دريپر در اين باره، مراجعه               ت

_123   ،ص1ج  "، تئورى انقالب آارل مارآس    "شود به 
109 

  ،ص1978، چاپ    ،انتشارات پروگرس "آنتى دورينگ ("3
در اين مورد مثًالنگاه       ("4(.ترجمه انگليسى  )85.380

آه ميگويد  "  نقد برنامه گوتا   " در  آنيد به نظر مارآس    
د به دفاع از آزادى مذهب        يك حزب آارگرى فقط نباي     

دفاع آند بلكه بايد براى رهائى وجدان مردم از دست           
گزيده سه جلدى آثار      .   نمايد  خرافات مذهبى تالش   

 (.ترجمه انگليسى)29  ،ص3،ج   و انگلس مارآس
 28 . همانجا،ص( 5
  ،ص18، آليات لنين،ج          "ليبرالها و آشيشان      ("6

 (انگليسى)28.227
ته بوخارين و             نوش"  الفباى آمونيسم      ("7

  پرئوبراژنسكى در توضيح برنامه حزب بلشويك،ص          
 1969.، از انتشارات پنگوئن 445 و305.301

 و    آمونيستها و آارل هانيسن، آليات مارآس           ("8
 303  ،ص6،ج انگلس

 497 . همانجا، ص(9
 به دومالنيون هونير، گزيده مكاتبات        نامه مارآس _10

 318 . ، ص  و انگلس مارآس
، "سوسياليسم دست يافتنى  " از آلك نوو،   به نقل _11

 10  ،ص1983چاپ 
، چاپ   ، انتشارات پروگرس   26   ، ص 1آاپيتال،ج  _  12

 (انگليسى)،1977
اين تعبير به آگوست بالنكى تعلق دارد آه در          _  13    

انتقاد به طرح هاى سوسياليستى تخيلى براى                
يكى از مضحك ترين             "جامعه آينده ميگفت            

ست آه ما وحشيها، ما نادانها،      گستاخى هاى ما اين ا   
خود را همچون قانونگذارانى براى نسل هاى آينده            

نظريه انقالب  "به نقل از هال دريپر،    ".  قلمداد مى آنيم 
   101   ص1،ج " آارل مارآس

  
  

    ************   
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  پاسخ حسن حسام به پرسشهای مجله آرش     
  مخالفت آردآمریکا بايد با مداخله ي    

  
   :ش پرسش آر

در شرايط حساس آنوني ايران و جهان، نظر شما در باره ي                                
 ابراز مخالفت تعدادي از              -» نامه ي سرگشاده به مردم امريكا             «

به حمله ي نظامي امريكا به       ايرانيان به همراه روشنفكران خارجي،        
 نفر از فعاالن سياسي و دانشجويي          565 و بيانيه تحليلي       -ميهنمان

و نهايي، گردن نهادن به رأي و اراده ملي               راهكار حتمي    «  ايران  
  ، چيست؟ آيا از اين نامه و بيانيه حمايت مي آنيد يا نه؟ چرا؟ »است

  
  :پاسخ حسن حسام 

در پاسخ به بخش اول سؤال شما بايد بگويم آه من بدون هيچ                     
شرط و شروط و اّما و اگري مخالف مداخله ي خارجي در ايران                      

 ايران را، خودشان تعيين           سرنوشت مردمان سرزمين      .  هستم
  .مي آنند و به هيچ قّيمي ، نياز ندارند

 ، نتايج عمل آرد دول    اگر تجربه ي افغانستان و عراق هم در آار نبود          
 چون ادعاي   ،آن ها هم    .استعمارگِر آهنه و نو جلوي رويمان قرار دارد        

 ، پيش رفت و آزادي را به         مدعي بودند آه تمدن     »   عموسام«امروز  
و همه جانبه  »  بيدريغ«مي برند  و غارت       »   ملل عقب مانده   «ميان  

انساني، مادي و معنوِي ملل آسيا، آفريقا و آمريكاي التين با همين              
آن ها آمدند،   .  صورت گرفته است     !   » بشر دوستانه  «داعيه هاي   

بساطشان را پهن آردند، همه چيز را ويران آردند، همه چيز را                     
 هايي آه تاريخ مصرف شان در            بردند و براي آب آردن بنجل              

آشورهاي متروپل سرآمده بود، بازار مصرف درست آردند و در اين              
راستا براي تحكيم موقعيت شان حكومت هاي دست نشانده و                  
آدم خواري مستقر آردند آه اساِس وظيفه شان به انقياد در آوردن              
ملت خودشان است و خفه آردن صداي هر انساني آه برابري و                 

همين دست نشانده هاي      .   استقالل را فرياد مي آشد         آزادي و  
ديكتاتور هم اگر پيش مي آمد و سري باال مي آوردند و غرولندي                   

 ترفندي از قدرت آقا داده پايين            و  ، با آودتايي، توطئه اي     مي آردند
آشيده مي شوند تا گردن آلفِت آدم خواِر نوآر صفِت ديگري را به                 

 خفه آردن صداهاي آزادي خواهانه،          اما اگر آارِ   .  جاي او بگمارند   
استقالل طلبانه و برابري جوي را ديكتاتورهاي دست نشانده قادر              
نباشند به عهده بگيرند، خود شان بدون هيچ پرده پوشي به ميدان              

چنان آه با آلنده ها، سوآارنوها،      .  مي آيند و آار را يكسره مي آنند        
   .چنين آردند .... مصدق ها

كا آه امروزه سرآردگي اين چپاول جهاني را به               امپرياليسم آمري 
عهده دارد، زير چتر مديريت دارو دسته ي بوش و به برآت يازده                     

 - آه دست هاي خودش هم در آار پرداخت آن به آار بوده              -رسپتامب
به آار تغيير نقشه ي    !  با نام مبارزه با تروريسم و آزادي و حقوق بشر         

ا تضاد منافع اش را با شرآاي       جغرافيايي خاور ميانه مشغول است ت      
در راه اجراي اين     .  اروپايي  به نفع انحصار غارت براي خود حل آند            

استراتژي غارت گرانه از عراق آغاز آرده و ايران را در نوبت بعدي                   
همان طور آه قبًال هم طالبان         .  هدف تجاوز خود قرار داده است          

آرزاي را به   دست نشانده خود را به زير آشيده بود تا آدمي مثل                
امروزه هم صداِم ديكتاتور را آه خود پرورش داده  و             .  جاي آن بگمارد  

پروارش آرده بود، از قدرت پايين آشيده و دنبال جانشيِن مطلوب                
حاصل آار هر چه باشد، نقدًا عراق را با خاك يكسان                   .  مي گردد

آرده، تمام امكانات پيش رفت و زير ساخت  اقتصادي، اجتماعي آن              
ابود آرده، ده ها هزا ر عراقي را به خاك و خون آشيده و امكان                  را ن 

   .تكه تكه آردن عراق را در صورت لزوم تدارك مي بيند
آه نه از تاك نشان مانده و نه از                  !  با چنين نتايج مشعشعي      

به عنوان   »   عمو سام «تاك نشان، نيروهايي در ايران بال آشيده به           
د و شر جمهوري اسالمي را از             شان اميد بسته اند تا بياي        ِناجي 

  !!سرشان آم آند
 »  خيري«اين نيروها هر قدر هم خياالتي شده باشند و هر نقشه                

آه در سر داشته باشند يك چيز در موردشان صادق است و آن                     
بدون هيچ ترديدي عدم اعتقاد و اعتمادشان به نيروي اليزال مردم               

شت دارند، تنها و    آنان چون از راديكاليسم جنبش توده اي وح       .  است
حاال هم پس از شكست         .  تنها تحول از باال را ممكن مي دانند            

 به امام زماِن زمان آه حي و حاضر                 -جنبش اصالح طلبانه شان    
تا سوار به بمب افكن هاي فوق مدرن و با              !   ، اميد بسته اند   است

تمام يال و آوپال نظامي و سياسي اش بيايد و پوزه جمهوري                      
 بمالد و آشور را مثل يك دسته ي گل، سرشار            اسالمي را به خاك   

تحويل شان دهد و برايشان يك حكومت       »     آزادي و رفاه و عدالت    «از  
مترقي و ماماني و حقوق بشري راه بياندازد و به خير و خوشي                    

آدم بايد مغز آن       !!دم اش را روي آولش بگذارد و برگردد به ينگه  دنيا           
د آه چنين خام سر و آرزو به           حيوان نجيِب دراز گوش را خرده باش        

  !دل منتظر معجزه ايستاده باشد
با يك حساب سرانگشتي مي توان دريافت آه هر نوع مداخله دول              
خارجي از جمله و به ويژه آمريكا، مخصوصًا نوع نظامي اش در ايران               
چند مليتِي هفتاد مليوني آه نقطه ي استراتژيك خاور ميانه و                     

است، هزاران بار خونبارتر و سياه تر از           منطقه شاهراه نفت و تجارت   
از خساراِت جبران ناپذير       .  تجربه عراق و موارد قبلي آن است             

 ، مالي و اجتماعي آه بگذريم لگد مال آردن بيشتر از           انساني، فني 
 ، مزد و حقوق     پيش منافع اآثريت عظيم مردمان بال آسيده ايران           

ي تواند به دنبال داشته    بگيران و از جمله چشم انداز تجزيه ايران را م         
   .باشد

بيزاري عمومي و اراده اآثريت مردمان ايران در برانداختن تماميت               
رژيم ماقبل تاريخ و مدافع عقب ماندن ترين نوع ارتجاع سرمايه داري             

در يك آالم مردم، رژيم اسالمي ايران        .  امري روشن و قطعي است    
روشني نشان داده اند و    اين را در دو انتخابات به       .  نمي خواهند  را آالً 

اما، نيروهايي خواسته يا         .  مي خواهند سر به تن اش نباشد           
ناخواسته به وآالت فضولي به جاي مردم ايران به سوي  آمريكا                   

با جهان خواران همدستي مي آنند        دست آمك دراز آرده اند، عمالً     
سرنگوني رژيم جمهوري اسالم ايران و       .  براي نابودي ايران و ايرانيان    

پايان دادن به مصيبت حضور او و رسيدن به برابري و دموآراسي،                 
ممكن است  مردم ایران   جمهوريت و آزادي تنها توسط اآثريت عظيم        

   . و الغير
دان آمدن  يآناني آه از اعمال اين اراده باشكوه مي ترسند و از به م              

آارگران و زحمت آشان، زنان و جوانان و خلق هاي ايران هراس دارند            
 از انقالب مي ترسند، به عمو سام دخيل بسته اند تا              یک کالم   در و

حال آن آه مداخالت نظامي      .  صورت بگيرد  »   بي دردسر «جابجايي  
دول امپرياليستي براي به زير آشيدن حكومت هاي استبدادي                 
خاورميانه و از جمله به ايراِن واليت زده، جز خانه خرابي و ويراني                  

  .حاصلي به بار نخواهد آورد
 نامه ي سرگشاده به   « هم از     ؛در چارچوب همين نگاِه مختصر، من       

آه توسط گروهي از ايرانيان خارج از آشور تهيه شده           »  مردم امريكا 
حمايت مي آنم و هم از بيانيه ي جديدي آه گروهي از فعالين                     

منتشر »   آزادي آري، سلطه آمريكا نه        «سياسي آشور زير نام         
   .آرده اند

مداخله نظامي آمريكا مخالفت آرد، بلكه بايد با               نه تنها بايد با         
مداخله همه ي قدرت هاي امپرياليستي تحت هر نام و در هر جاي               

امر سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي در             .  جهان مخالفت آرد     
حق تعيين  .  تماميت اش البته به عهده مردمان ساآن ايران است            

ي آنند سرنوشت، حق مردمي است آه داوطلبانه با هم زندگي م            
و اين ابتدايي ترين حق دموآراتيك شناخته شده ي حقوق بشري               

ايرانيان در مقابله با ارتجاع داخلي و خارجي براي تثبيت اين             .  است
  .حق خواهند جنگيد

مي توان به بخش دوم پرسش شما آه مربوط مي شود به بيانيه                 
ز ا »   انديش مندان، فعاالن سياسي و دانشجويي ايران       « نفر از     565

زواياي مختلف نگاه آرد و با داليلي متفاوت آن را مورد نقد قرار داد                  
آه متأسفانه محدوديت صفحاتي آه شما مشخص آرده ايد امكان            

   .پرداختن همه جانبه به آن را نمي دهد
من از زاويه ي نگاه آمونيستي آه براي اسقرار سوسياليسم و                  

 نقد و بررسي اين      ، وارد سازماندهي جنبش طبقاتي مبارزه مي آند    
بيانيه نمي شوم و مي دانم آه اآثر امضا آنندگان، چنين نگاهي                 

اما در چارچوب جنبش ضد        .  ندارند و بعضًا در ضديت با آن هستند           
 ، استبدادي و ار منظر يك نظام بورژوايي متعارف آه نگاه مي آنيم               

 بسيار    مجموع  اين بيانيه عقب ماندگي هاي اساسي دارد و در              
از رشد جنبش توده اي و عقب تر از سطح مبارزه با رژيم                   عقب تر  

موارد اثبات اين مدعا آم نيست و من             ..  جمهوري اسالمي است   
مواردي را آه به آزادي هاي سياسي و مدني در چارچوب نرم يك                  
    نظام بورژوايي و شهروندي مطرح اند فهرست آرده و تنها روي يكي
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    .... پاسخ حسن حسام           
  

 آه به   پيش از این  بديهي است آه اين نقد        .  دو مورد مكث مي آنم   
امضا آنندگان به صفت شخصي شان مربوط شود، به خود بيانيه                 

  مربوط است و وارد شدن بعضي از امضاها به چه روست؟
 برخالف بيانيه گروهي از فعالين سياسي آشور آه زير نام                  –  1
در بيانيه تحليلي    منتشر شده     »  ري، سلطه خارجي نه     آ آزادي  «
از استقالل ايران و مخالفت با مداخله خارجي به           »  .... انديشمندان«

ويژه آمريكا، مخصوصًا با حمله ي نظامي احتمالي آن سخني به                  
ايا اين يك تصادف است آن هم بعد از تجربه                .  ميان نيامده است   

  عراق؟؟
ه از   نه تنها بر استبداد ديني به طور مشخص تأآيد نشده، بلك              –  2

هم سخني  )   عرفي(جدايي دين از دولت و استقرار يك نظام الئيك            
امري آه بخش بزرگي از داليل سياهه  ي همين بيانيه           .  نرفته است 

بدون چون چرا ناشي از آن است نه نبود شايسته ساالري،                        
انتصابي بودن و غيره آه به جاي خودشان و به اندازه ي شان در اين               

  سياهكاري نقشي دارند
 حذف حقيقت وجود ملت هاي ساآن ايران و تنزل دادنشان به               –  3
و تكيه جهت دارانه به تماميت ارضي و ملت          »   تيرها و اقوام ايراني   «

سياستي آه در     .  ايران در بيانيه عمًال انكار مسئله ملي است              
چارچوب آن به دستور بنيان گذار جهنم جمهوري اسالمي روح اهللا               

 آه بخشي از امضاء آنندگان همين          -انخميني و تأييد دولت بازرگ      
...  آردستان و بلوچستان و      -!بيانيه افتخار شرآت در آن را داشتند         

به خاك و خون آشيده شده و در فردايي نه چندان دور                                 
اساسي ترين معضل ايران را تشكيل داده و يكي از برگ هاي بازي               

  .امپزرياليسم آمريكا خواهد بود
ن ايران، زنان در چارچوب ازدواج و            مسئله نيمي از شهروندا       –  4

فحشا آاريكاتوريزه شده و در مورد تنزل آنان به لحاظ حقوقي و                     
اجتماعي به انسان هاي درجه دوم در اين نظام ارتجاعي ديني و                 

  مردساالر سخني به ميان نيامده است
 موضوع جوانان و آودآان تنها در حد انتقادات روزنامه هاي محلي             -5

  .لي خالصه شده استو بيالن هاي آ
 موضوع اقليت هاي ديني و عقيدتي و پامال شدن همه ي                    –  6

حقوق انساني آنان و در بسياري موارد ممنوعيت اظهار نظر و تبليغ              
مرام و عقيده شان و به لحاظ حقوقي تبديل شدنشان به شهروندان            
درجه دوم و سوم مورد توجه قرار نگرفته آه هيچ، در باره آشتار                    

شان از همان بدو سلطه نظام دين ساالر و پيش از همه به              دگر اندي 
 به  67دستور روح اهللا خميني و فتواي جنايكارانه اش در تابستان                

  .اشاره هم آالمي نيامده است
 نظام ديني،   ک مسئله دستگاه قضايي و حقوقي آه برمبناي ي          –  7

آن هم در محدوده ي يك تفسير از قرائت شيعه در دين اسالم حرفي             
امري آه نابود شدن همه ي آزادي هاي مدني و             .   ميان نيست   در

  .حقوق شهروندي پيش از همه در گرو نفي آن است
 با وجود تناقض ها و کاستی        پروژه رفراندم آه    طرفداران  برخالفِ –  8

د بود و نبود قانون       ن مي خواه ند که  مدعي بود   های اساسی اش   
 آنندگاه همين بيانيه    د و تصادفًا امضا   ناساسي را به رفراندوم بگذار     

عده ای از     « ی     تدوين آنندگان بيانيه    !  آن را تهيه آرده بودند         
آن هستند و  به       !  ؟» مردمي« خواهان اجراي     تنها»  ...اندیشمندان

  !ن انتقاد دارندآاجراي غير مردمي 
به جاي  نگاه به پايين براي تعيين تكليف نهايي با                     بيانيه     –  9

ه آرده است، به باال نظر دارد و از            را سيا  همه   حكومتي آه روزگار  
ايي خود را به رخ آشيده و           دهمين حكومتيان آه بارها حضور خ         

مردم را تنها سربازان امام زمان و گوشت دم توپ مي دانند،                         
ترام گذاشته، از     حخواسته مي شود آه به شايسته ساالري ا              

انتصابات دست برداشته و فرصت بدهد تا از ديد امضا آنندگان                     
   »... براي امر خدمت گزاري خود را آانديد آنند و «يه شايسته ها بيان
 طبقه آارگر، مزد و حقوق بگيران،         غيبِت مسایل و مصائب     از   –  10

 و جنبش اعتراضی شان از          لگدمال شدگان، اآثريت زير خط فقر         
؛ دارها و ندارها  بين   تعميق شكاِف      جمله چهارهزار امضای کارگران،    

 و ساير مزد و حقوق بگيران و به طور خالصه             جنبش  هاي معلمان، و  
موضوع و مسئله حاد طبقاتي در يك نظام سرمايه داري مبتني بر                

تدوين آنندگان  اکثریت  دين و ارتجاع حرفي نمي زنم آه البته از                
حداقل از بخشي از امضا           .  بيانيه چنين انتظاري هم نمي رود          

 توجه به      با  حضور داشتند    در کابينه ی بازرگان       آه      آن  آنندگان
  از آنان   گذاشته اند،  انتظار چنين چيزهايي     یتجربه اي آه از خود بجا    

 اين بيانيه    باید گفت  خالصه و در سريع ترين نگاه     .ساده لوحي است  
 راهكار حتمي و نهايي، گردن نهادن به رأي و اراده              «آه زير عنوان     

ن همان اآثريت مردم مرادشا     »  اراده ي ملي «و اگر از      »  ملي است 
همان طور آه در خود همين        .  باشد با اراده ملي در تقابل است           

 حرآت خود جوش اآثريت ملت ايران      « :  بيانيه به صراحت آورده شده    
ابات دومين دوره شوراهاي شهر و هفتمين         خدر عدم شرآت در انت     

دوره مجلس و روحيه عدم تمايل آنان به شرآت در انتخابات رياست             
گر فاصله گيري اآثريت مردمان از آليت نظام         بيان»   ....هيندآجمهوري  

و جناح بندي هاي دروني آن، ناباور و نااميد از امكان تحوالت در درون               
ات با عدم     ح با پذيرش شكست جنبش اصال            مرژيم است مرد    

شرآت در انتخابات ياد شده در بيانيه، به آل رژيم نه گفته و در                      
مضاء آنندگان اين بيانيه از       ا ،اما و با اين همه     .  مقابل آن ايستاده اند  

اهند دوباره از نقطه اي آه ايستاده اند و اعالم مي آنند          .مردم مي خو 
آليت نظام را نمي خواهند عقب نشيني آنند به دوره اي شبيه دوره           

 بروند آه جز عقب          ای  سيدخندان برگردند و زير چتر سياسي           
و از اين     اصالحات ُمرد مردم مي گويند   .  نشيني معناي ديگري ندارد   

رو همه ي جناح هاي رژيم را تحريم مي آنند امضا آنندگان بيانيه اما              
 نه در سر خيال ناامني و آشوب دارند و          «مرغ شان يك پا دارد و چون       

زنده باد   !  فرياد مي زنند  »  نه در آف سالحي براي براندازي             
  و اگر واليت فقيه و نگهبان آن از خر شيطان پايين آمد و                 اصالحات

 دآتر معين را تأييد آرد بر مردم            -قايان دآتر يزدي   آ امثال    تصالحي
است آه دوان دوان و سر و سينه زنان پاي صندق هاي رأي                          
بشتابند تا شايسته ساالري را باال ببرند آه بعدًا مثل سيد خندان                

  !! شان بخنددصدالبته به ريِش
آیا نادیده گرفتن جنبش طبقاتی، محدود کردن مشکالت و معضالت            

ه در استفاده نامردی از قانون اساسی، انتخابی بودن مقامات                  ب
و تأکيد به بخشی از اصالحات که دقيقًا نوعی بيانگر همآوازی             ....  و

با صندوق بين المللی پول است، همآوازی با نئوليبراليسم و قابل               
تحمل تر کردن سرمایه داری است؛ به تدوین کنندگان بيانيه                       

رانجام مهم تر و قابل توجه تر            سيمای خاصی نمی بخشد؟و س       
وجود این پرسش است که آیا این هياهوی بسيار در بيانيه تحليلی              
یک بازی تبليغاتی، الاقل برای جمعی از امضاء کنندگان این بيانيه                
نيست؟ و این که آیا ناشی از سياستی نيست که می خواهد                    

یم مردم  بيزاری مردم را تخفيف دهد، نظام را قابل تحمل تر کند، تحر            
را در مقابل کل نظام بشکند و آنان را در تب و تاب یک فضای هيجان                 
مصنوعی دوباره به اميد آب، به سراب ببرد و پای صندوق های رأی               
بکشاند؟ و آیا این گمان را دامن نمی زند که بيانيه کوششی است              
تا در هر صورت بحران را در چارچوب نظام نگه دارد و از رویارویی                      

اگر چنين نيست، چرا باید به         آن بکاهد و از انقالب فرار کند؟       مردم با 
 در اين ميان هول و والي خارج نشينانِ           !چشم مردم خاک پاشيد؟     

  حمايتي  ها و طومارهای     اعالميه ! فرصت هم تماشايي ست    منتظِر
 بی نظيری    چشم و هم چشميِ     یکی پشت سر آن دیگری در یک       

البته استحاله طلباِن     !  دبه بازار سایت ها و روزنامه ها می آی                 
هميشه در صحنه که به طور حرفه ای و پيگير مدافع تحول در درون                

کسانی که یک روز به       .  رژیم هستند بيش از همه در تب و تابند             
سردار سازندگی هاشمی رفسنجانی دخيل بستند و برای                     

سوار دوچرخه شده   »  !مدرنيسم«دخترش فائزه که به عنوان نماد         
در »  قهرمان اصالحات  «ک بار برای سيد خندان             ی  -کف زدند  -بود

همين پاریس کارت پستال ٌمُکش مرگ ما چاپ کردند و برایش فرش             
قرمز انداختند و حاال هم پشت بيانيه پنهان شده و به امضاء                         

  .کنندگان آن آویزان شده اند
آن که در یک بزنگاه معين همه ی منتظرالوکاله ها فيلشان            خالصه  

ه و با وجوِد های وهوی گذشته خود، نشان داده           یاد هندوستان کرد  
رژیم پی گيرند و تا چه حد از              »  براندازی«اند که تا چه حد در            

استحاله چی ها فاصله دارند؟اما به باور من با همه ی این                           
ناپيگيری ها و تالش ها برای عقب راندن مردم از نقطه ی انفجاری                

د تا مردم را      ای که هستند، و با همه ی این که تالش می شو                  
متقاعد کنند راه تحول از اصالحات و با تکيه از باال می گذرد و نه از                    

!   آه بشريت را به سخره گرفته است             انقالب و برانداختن رژیمی     
زیرا و  .  مردم راه خود می روند و بارشان را به منزل خواهند رسانيد              

و صد البته به دست     .  به گمان رژیم جمهوری اسالمی رفتنی است       
 .مردمان
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  چرا  لندن و واشنگتن از رژيم خونريز 
   حمايت می کنند؟ "کريموفاسالم "  
  

  
  

  مقاله  سفير سابق انگلستان در ازبکستان
  احمد مزارعی  : ترجمه    ) مجله گاردین   ( 
     

پيش از آنکه خون تظاهر کنندگانی که برای دموکراسی قيام                
ا بطرق مختلف    کرده بودند خشک شود ، کاخ سفيد کوشيد ت              

  . *آنان را منزوی و مبارزاتشان را لوث کند
مک ليالن سخنگوی کاخ سفيد اعالم کرد که در ميان کشته                   
شدگان شهر انديجان تعداد زيادی تندر روهای اسالمی بوده                
که بجای آنکه بطرق مسالمت آميز درخواستهای خود را مبنی          

ونت بار  بر استقرار دموکراسی به پيش ببرند، به اعمال خش             
  .دست زده و ديگران رانيز تشويق به خشونت نموده اند

چگونه ميشود موضوع باال را تفسير نمود؟ همگان ميدانند                 
که اوضاع اوزبکستان با گرجستان، اوکراين، و حّتی                               
قرقيرستان فرق دارد، در کشورهای ذکر شده عليرغم اينکه               

 مخالف   نتيجه انتخابات از قبل معلوم بود، اّما برای احزاب                  
اّما در ازبکستان ، در         .  امکانات ابزاز عقيده وجود داشت            

 ماه دسامبر گذشته انجام گرفت، دولت              26انتخاباتی که در       
برای نيروهای اپوزيسيون هيچگونه حّقی قائل نشد و آنان از             

اضافه بر همه     .  هيچگونه امکان مشارکت برخوردار نبودند         
جمعی کامًال در اختيار    اينها اينکه در ازبکستان  رسانه ها ی           

دولت است واز پخش هر خبری در مخالفت با سياستهای                       
دولت ابا ميورزد، برای مثال حتی تا دو روز پس از کشتار در              
شهر انديجان و در حاليکه جهانيان از آن آگاه بودند، اّما                         
مردم تاشکند کامًال بی خبر نگهداشته شده بودند و البته بايد                

ن دست زدن به هر عمل اعتراضی بر              گفت  که در ازبکستا       
برای روشن شدن مطلب کافی است         .  عليه دولت غدغن است    

که گفته شود که در هفتم دسامبر سال گذشته يک اعتراض                    
جمعی مسالمت آميز که در مقابل سفارت انگلستان  انجام                      
گرفت باخشونت بسياری سرکوب شد و غالب قربانيان را                      

با اين حساب چگونه       .  دندزنان و کودکانشان تشکيل می دا           
مردم ازبکستان ميتوانند از راه مسالمت آميز اعتراض خود                

  را ابراز بدارند؟

برای مثال نگاهی بيندازيم به زندانی شدن بيست و پنج نفر                   
بازاری که به اتهام بنياد گرائی اسالمی در زندان بسر ميبردند            

شدند چه  اگر اينان آزاد نمي   .  وبتوسط مردم از زندان آزاد شدند      
در ازبکستان اتهام جنائی و            .  وضعی در انتظار شان بود           

زندانيان اعمال ميشود و در زندانهائی       %  99سياسی در ّحق     
که شکنجه با تمام شدت ادامه دارد، ديگر هيچ دليلی کار برد                
ندارد، شايد مرا به اغراق گوئی متهم کنيد، اّما من شما را به                

زارشگر سازمان ملل      پرفسور وگ  "  تيوفان بوفين  "گزارش   
متحد که تخّصص ايشان در امور مسائل زندانيان و شکنجه                 

 صفحه در   300ميباشد، احاله ميدهم ايشان گزارش دقيقی در          
مورد چگونگی شکنجه و ابزارهای شکنجه گری را در                          
زندانهای اوزبکستان تهيه نموده و توضيج  داده که هدف از               

رار گيری از         اعمال شکنجه در زندانهای ازبکستان اق                      
  .زندانيهای ازبکی برای دو تشکيالت  ميباشد

اطالعاتی که اينان از طريق اعمال شکنجه بدست ميآورند                    
هيچگونه اعتباری ندارد و من بهنگام سفير بودنم در تاشکند             
کوشيدم تا اين اعمال جنايتکارانه را متوقف و دولت انگلستان          

د تا من کارم     اين موضوع موجب ش    .  رامسئول آن مّعرفی کنم      
اّما آنچه که مهم و مسلم است نه درستی               .  را از دست بدهم     

معلومات و اعترافات بدست آمده ، بلکه سير اين اعمال                            
بعنوان غالم   "  اسالم کريموف  "  وسيله رونق گيری بازار           

در دستگاه اداری بوش        .  حلقه بگوش جورج بوش ميباشد         
قابهای کمتر شخصی راميتوان يافت که از کريموف با ال                         

هيچکدام آنان در مورد انتخابات آزاد در             .  گوناگون ياد نکند    
تصادفی نيست که دولت      .  ازبکستان صحبتی بميان نميآوردند     

 پانصد ميليون دالر کمک اقتصادی      2002آمريکا تنها در سال     
 ميليون دالر کمک        80 ميليون دالر کمک نظامی و               120،   

  .امنيتی در اختيار کريموف قرار داده است 
" پايکاه نظامی آمريکا در ازبکستان تنها برای مبارزه با                      

در افغانستان نيست بلکه بنا بگفته رامسفلد هدف           "  تروريسم
و يا کشيدن   "  خاور ميانه بزرگ    "  اصلی آن  محاصره منطقه      

کمربندی در اطراف حلقه های چاه و منابع گاز از خاور ميانه              
ين حساب کشتار       با ا   .    تا قفقاز  و آسيای ميانه ميباشد                  

ازبکهای اديجان از نظر کريموف و آمريکا چيزی به حساب                
  نميآيد و چه کسی به آنان اهميت خواهد داد؟ 

سال گذشته من برای مالقات با رهبران اپوزيسيون به شهر                 
با تأکيد  .  انديجان در ازبکستان رفته و با آنان مالقات نمودم              

ارند و آن چه که من       ميتوانم بگويم که آنان تعّلقات اسالمی ند        
ميخواهم بگويم اينستکه اينان به ا ين دليل کشتار شدند، تا                    
آرامش وزارت خارجه آمريکا فراهم شده باشد، آنان قربانيان           

زمان زيادی طول نخواهد        .  سياست بوش و رامسفلد شدند          
را خواهيم ديد و       "    جک استراو  "  کشيد که فريبکاريهای        

حقوق "  ه گسترده ای  تحت نام         تأکيدًا دولت آمريکا که برنام     
  . در ازبکستان براه خواهد انداخت " بشر

  ---------------------------------------------  
الزم به تذکر است که طبق آخرين آمار ، حدود هزار نفر از               *  

" کريموف  "  مردم انديجان توسط رژيم وابسته به امريکای            
  .کشته شده اند 
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   ديدگاه                    
  

   )1(  ی پايان سرمايه داري عقالي     
 

  ستر مي فاجان بال
  مانتلي رويو مجله

 
 ني  اردشير عما:  ترجمه

 
  
  
  
دو .  اسطوره مسلط قرن بيستم بود          "  سرمايه داري عقاليي     "

اقتصادداني آه بيش از ديگران در اشاعه اين نظر همت گماردند،                 
(و جوزف شومپيتر       )  John Maynard Keynes(جان مينارد آينز       

Joseph Schumpeter  (هر دو پاسخگوي بحران تاريخي بزرگ       .  بودند
، و  1929سرمايه داري شدند آه در جنگ جهاني اول، بحران عميق            

در پس بزرگترين حوادث وحشتناآي      .  جنگ جهاني دوم تبلور يافت      
آه جهان تا آن زمان به خود نديده بود، همراه با خيزش بدلي در                     

ظام چالشگر اتحاد شوروي، در دوره ي بعد از جنگ جهاني               وجود ن 
دوم سرمايه داري نيازمند تجديد ساختار ايدئولوژيك و همچنين از                

از لحاظ ضرورتهاي ايدئولوژيك، دو اقتصادداني آه           .  لحاظ مادي بود   
اين آار را به بهترين وجهي محقق ساختند، آينز و شومپيتر بودند ــ             

 آنان مظهر ايدئولوژيك اقتصاد بورژوايي          نه به اين علت ساده آه         
بودند، بلكه به اين سبب آه آنان رهبري علم اقتصاد بورژوايي را                   

آنچه آه آنان براي آغاز تحليلشان تنظيم آردند،         .  نمايندگي ميكردند 
شروط الزم براي يك سرمايه داري عقاليي بود و حداقل به اين اميد              

 . دآه نظام به آسب اين ملزومات موفق شو
آينز، مقيم آامبريج در      .  اجازه دهيد آه در ابتدا با آينز آغاز آنيم             

وي نه فقط به تضادهاي       .  لندن، مظهر سرمايه داري عقاليي بود        
نظام ميانديشيد، بلكه باور داشت آه آن تضادها تن به مديريت                    

اين فكر هم در رابطه با مناسبات بين                   .  عقاليي خواهند داد     
 هم در رابطه با تنظيم تضادهاي دخيل           آشورهاي سرمايه داري و    

" عواقب اقتصادي صلح   "او در آتاب      .  روند انباشت مصداق مييافت     
، وي قرارداد صلح ورساي را به خاطر تحميل                    )1919(خود در     

غارتگرانه جبران خسارت جنگي آن بر آلمان شكست خورده مورد               
جهاني انتقاد قرار داد و القاء نمود آه اين امر ممكن است آه جنگ                

، آينز  1929در واآنش به بحران بزرگ          .  ديگري را به دنبال بياورد       
 نوشت  1936را در   "  تئوري عام اشتغال، بهره و پول      "شاهكار خود،   

نظريه سنتي  (آه بدان وسيله ثابت آرد قانون ژان باپتيست سي              
باطل )  جانب ــ عرضه آه عرضه تقاضاي خود را به وجود ميآورد                   

نز آليد آار در اين بود آه دخالت دولت را براي            براي مينارد آي  .  است
. تضمين وجود تقاضاي موثر جهت ايجاد اشتغال آامل، جلب نمايد             

ده سال پيش در دانشگاه     )  Paul Sweezy(همچنان آه پال سوئيزي     
، آينز نيز باورمند بود آه پيدايش سلطه           )  1(استانبول اشاره آرد     

پاياني عقاليي بودن    ، نقطه    1920سرمايه مالي، همچون دهه ي        
حبابي "سرمايه داري است آه موسسات مولد را، به گفته وي، به             

قتل از روي    "لذا وي خواستار     .  تبديل ميكند "  در گردانه گمانه زني    
در واآنش نسبت به اثرات ناشي       .  شد"  ترحم سرمايه داران مالي    

از عالمگيري تجارت دوران خود، وي از تعديل تجارت آزاد و درجه اي                
برتون "او يكي از معماران اصلي نظام       .  ز خودآفايي ملي دفاع نمود    ا

بود آه براي تثبيت تجارت جهاني و             )  Bretton Woods"  (وودس
، "توافقنامه آلي پيرامون تعرفه گمرآي و تجارت       "مالي از راه ايجاد      

. طراحي شد   "  بانك جهاني   "و    "  صندوق بين المللي پول          "
 هاي عقاليي سرمايه داري رويش      آينزينيسم، در آل به مثابه جلوه     

چنان به نظر     .  به سوي سوسيال دمكراسي و دولت رفاه بود                

ميرسيد آه اين ديدگاه حاآي از رفرمي باشد آه ريشه در مصالحه              
 . سياسي بين سرمايه و آار داشت

امكانات "، آينز مقاله اي تحت عنوان        1930در سرآغاز بحران عميق      
 رشته تحرير درآورد آه در آنجا اعالم          به"  اقتصادي براي نوه هاي ما     

نمود آه معضل اقتصادي به معناي رفع حوائج اوليه همه افراد در                  
آنگاه آه  .  جوامع ثروتمند احتماال در يكصد سال آينده حل خواهد شد         

آار هفته به سه ساعت در روز، يعني جمعا به پانزده ساعت در                    
 با وقت آزاد چه آار       هفته تقليل پيدا آند، سئوال اين خواهد بود آه          

خواهيم آرد؟ در آن مقطع، وي ادعا نمود آه، امكانا معيار اخالقي                
از تونل نيازمنديهاي     "جديدي به وجود خواهد آمد آه جامعه را                  

لكن، تا فرا رسيدن آن     .  انتقال خواهد داد  "  اقتصادي به روشنايي روز   
در آن  زمان دنيا بايد به معيار اخالقي از خودبيگانگي تن دهد آه                   

يعني معياري آه بر بنيان        "  عدالت بد است و بد عدالت است           "
 . حرص و ولع و استثمار همگام با انباشت سرمايه، استوار ميباشد             

جوزف شومپيتر، مقيم هاروارد در اياالت متحده فرد محافظه آارتري            
وي ايده پيشگامان آارآفرين    .  از آينز و مخالف آينز و آينزينيسم بود        

را به مثابه جوهر سرمايه داري        )  Rational Entrepreneur(عقاليي  
رونق ميداد، با اين تاآيد آه رشد بيشتر تك انحصاريها و انحصارات                

با وجود اجتناب ناپذيريشان، ميتواند         )  Oligopolies(چند شرآتي     
وي با استفاده از      .  سرمايه داري را به سرنوشت نابودي بكشاند          

ــ دوره گردش پنجاه     )  Long Cycle(تئوري دوره ي گردش طوالني        
ــ براي توجيه رآود طويل المدت            )  Kondratieff(ساله آندراتيف     

، سعي در ارائه ي داليلي عليه نظريات بحران              1929بحران بزرگ    
براي شومپيتر هيچ چيزي      .  ساختاري اقتصاد سرمايه داري نمود        

 ، رهبر پيروان   )  Alvin Hansen(بيش از استداللهاي الوين هانسن         
آمريكايي مكتب آينز، مبني بر اينكه سرمايه داري به علل اقتصادي            

شومپيتر بر اين باور بود آه معضالت        .  افول ميكند، قابل اعتراض نبود    
همانا، :  سرمايه داري مربوط به مقوالت جامعه شناختي است               

وخامت شرايط خارجي الزم براي رشد آزادانه فعاليتهاي سرمايه               
در اثر معروفش   "  ديوارها فرو ميريزند  " به نام    در فصلي .  گذارانه است 

، )1942"  (سرمايه داري، سوسياليسم و دمكراسي           "به نام      
" بي محتوا، بي عمل و غيبت زده         "شومپيتر مينويسد  آه مالكيت       

تحت نظام سرمايه     "  مكانيزه شدن پيشرفت    "دست به دست        
ي آن را   متراآم جان را از قالب فعاليت آار آفرينانه گرفته، نقش حيات           
 . تضعيف و بر سر خود نظام سرمايه داري نيز همان ميآورد

شومپيتر، همچنين استدالل مينمود آه سرمايه داري به مثابه يك              
نظام اقتصادي عقاليي با امپرياليسم در تضاد است ــ امپرياليسمي           
آه در عصر آنوني، همچون گذشته، از بطن رشد و تكامل ماشين               

اقتصادي، از طريق پيدايش شرآتهاي       جنگي، و بر حسب عوامل         
جامعه شناختي  "نظرش در آتاب     .  انحصاري، به وجود آمده است      

سرمايه داري بنابه طبيعتش      "اين بود آه      "  نظامهاي امپرياليستي 
و ما نميتوانيم به سادگي آنچنان            .  .  .  ضدامپرياليستي است     

ر گرايشهاي امپرياليستي را از آن استخراج آنيم، آه گويا به طو                 
واقع در ذات آن نهفته اند؛ در حالي آه ما بايد آنان را به طور واضح                    
جزو عناصر بيگانه به حساب آوريم آه از خارج و تحت حمايت عوامل              
غيرسرمايه داري به درون زندگي مدرن و دنياي سرمايه داري آورده             

 ." شده اند
نند هيچيك، نه آينز و نه شومپيتر آنقدر ساده لوح نبودند آه فكر آ                

سرمايه داري بدون قيد و بند ميتواند به سادگي طبق منطق                       
خودش شكوفا شود ــ نظري آه با افسانه بازار خودگردان مأنوس                
است، و در عصر معاصر در بطن ايدئولوژي مسلط جاي افسانه                    

(سرمايه داري عقاليي را گرفته است، و با نام فردريك هايك                       
Friedrich Hayek  (   بنابه سخنان    .  س است   نئوليبراليسم مأنو

هيچ نظام اجتماعي، اگر گذارده شود آه طبق منطق               "شومپيتر  
الزم .  خودش عمل آند، هرگز نميتواند به حيات خود ادامه دهد                 

هيچ آارگاه، رشته صنعتي يا       .  است آه به شرايط آنوني بنگريم        
آشوري نميتواند تحت مقرراتي ادامه حيات دهد، آه اگر اجازه داده            

اين در مورد سرمايه داري در آل نيز          )  2."  (حيات ميكرد ميشد، بقا   
اگر سرمايه داري را به حال خود بگذارند، اين نظام با              .  صادق است 

چنان تماميتي منطق اقتصاديش را بر آنچه وجود دارد، تحميل                     
خواهد آرد آه عناصر اجتماعي ــ فرهنگي اي را آه ضامن بقا و                    

 استناجات منفي شومپيتر،       بنابر.  وجودش هستند، از بين ميبرد        
  سرمايه داري بدين منوال به سرنوشت خود پايان خواهد داد، زيرا 
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هر تالشي براي تنظيم آن و نجاتش از خود، به همان سرنوشت، و               
 . نه تدريجي تر، دچارش خواهد آرد

ه داري بقاء نخواهد    وي به اين نتيجه گيري ميرسد آه حيات سرماي          
داشت، اما با اين وجود، شومپيتر، نه آمتر از آينز، شماري از                      
شرايط هستي آنچه را آه سرمايه داري عقاليي تصور ميرفت، به               

به طور مسلم اسطوره جديد سرمايه        .  نحو برجسته اي بيان نمود      
داري عقاليي به همين سادگي از مغزهاي دو اقتصاددان ترشح                 

ن پديده روح يك دوره ي سرمايه داري احياء شده تحت            اي.  نكرده بود 
رهبري اياالت متحده را منعكس ميساخت آه با نصف توليد جهاني،            

 درصد توليدات مصنوعي جهان، ارز پولي آه به خوبي طال انگار                60
ميشد و با در انحصار داشتن سالحهاي اتمي، از جنگ جهاني دوم              

 . به واقع بدون خدشه بيرون آمده بود
اياالت متحده، به طور اولي قدرتمندترين نيروي اقتصادي، سياسي           
و نظامي در بعد از جنگ جهاني دوم، چنين به نظر ميرسيد آه                      

بناي نظام برتون    .  مظهر عقاليي بودن سرمايه داري جديد است           
در خدمت تجارت و امور مالي بين المللي         )  Bretton Woods(وودس  

يورك سرمايه داري با ثبات ديگري را       و محل سازمان ملل جديد در نيو      
رهيافت نسبتا آرامي با آلمان و ژاپن تحت اشغال و                 .  نويد ميداد 

جهت آمك به آشورهاي       )  Marshall Plan(اجراي طرح مارشال       
اروپاي غربي در نوسازي اقتصادهايشان، چنين نمود ميكردند آه               

اياالت .  انگشت اشاره به سوي قدرت جديد  خيرانديشي است               
حده، اتحاديه آتالنتيك و فراتر از آن اتحاديه سه گانه اياالت                        مت

در اروپاي غربي سوسيال     .  متحده، اروپاي غربي و ژاپن را بنا نهاد          
دمكراسي ظاهرا به راحتي و با همكاري ناشي از تقويت دو جانبه               

رشد دولت رفاه مظهر سرمايه داري            .  با سرمايه، شكوفا شد       
 . سازمان يافته جديد گرديد

رشد شتابان  .  اقتصادهاي اروپا و ژاپن سريعا تجديد ساختار شدند          
اقتصادي عصر طاليي جديدي را نويد ميداد آه خاطره بهترين دوره               

در مقابل جنبشهاي      .  ي جواني سرمايه داري را برميانگيخت             
ضداستعماري و انقالبات جهان سوم، نظام استعماري عقب                     

رت ضداستعماري قلمداد    اياالت متحده آه خود را قد        .  نشيني آرد 
مينمود، در راس اشاعه ايدئولوژي رشد جديد براي صدور به                       

در خود اياالت متحده مقررات ضد       .  سرزمينهاي پيراموني قرار گرفت    
. براي تضمين ادامه رقابت در بازار گذرانده شد         )  antitrust(تراستي  

ه تدقيق توازن بين هزينه و درآمد مالي آشور به مثابه ابزار ادار                    
آمي بيش از دو دهه از جنگ جهاني دوم                .  اقتصاد جلوه ميكرد   

نگذشته بود آه اقتصاددانان پيشقراول آمريكايي، همچون پال                   
سامسون، گيرنده اولين جايزه نوبل در اقتصاد،  پايان هميشگي                 

صاحب نظران  .  چرخش نوساني تجاري و توليدي را اعالم آردند             
را براي توضيح    )  Pax Americana"  (پاآس آمريكانا "آمريكايي واژه    

. عصر جديد  هژموني به اصطالح بي خطر آمريكا، ابداع آردند                     
دانشمندان علوم  .  را به آار ميبردند    "  قرن آمريكا "گهگاهي نيز واژه     

اجتماعي در سراسر غرب نظام سرمايه داري آارا و عقاليي را                   
 . جشن ميگرفتند

 گرم در آسيا،      تمام اينها در محيط جنگ سرد، از جمله دو جنگ                
در اياالت متحده پيگرد ساحره آشي ضدآمونيست       .  صورت ميگرفت 

معروف به مك آارتيسم براي درهم شكستن ستون فقرات ائتالف              
بين آارگران، حاملين حقوق مدني و آشاورزان         )  New Deal(جديد  

، )1951"  (مقاله ي خاص دوران ما     "در  .  خرده پا، به راه انداخته شد      
، تاريخدان فرهنگي منقد،       )  H.Stewart Hughes(استوارت هيوز     
" روم جديد "خطاب آرد و آن را به          "  بيزانس جديد "اياالت متحده را     

وي سعي آرد آه تاآيد را بر محافظه آاري و طبيعت                .  ترجيح داد 
مذهبي ــ اخالقي امپراتوريش بگذارد و بر اين نظر تكيه آند آه                     

در طول اين دوره       .  ستآمريكا آخرين پايگاه تمدن رو به زوال ا               
واشنگتن در سراسر جهان دخالت نظامي آرد و براي برپا نگه                     

" جهان آزاد  "داشتن رژيمهاي ديكتاتوري، آه آنان را مدافعان                    
اما تمام اينها در    .  ميناميد، ميليونها انسان را به خاك و خون آشاند          

حيطه ايدئولوژي مسلط به مثابه دفاع ضروري از تمدن سرمايه داري           

قالئي جديد، و نه مهر تاييد مجدد بر امپراتوري سرمايه داري                    ع
 . آهن، توجيه ميشد

طبعا تمام اقتصاددانان تسليم ايده سرمايه داري عقاليي جديد                 
انتقاد بويژه به سنت مارآسيستي از توان نيرومندي                  .   نشدند

يكي از اين نظرات مخالف از زمينه اي برخاست آه آن            .  برخوردار بود 
 Paul(اين تئوري با پال باران       .  ي سرمايه انحصاري ناميده اند    را تئور 
Baran  (       پال سوئيزي ،)Paul Sweezy  (         و مجله مانتلي رويو)

Monthly Review  (                  در اياالت متحده مانوس بود، گرچه از نقد
 Michal(اقتصادي اي سرچشمه ميگرفت آه به همت ميكل آالكي          

Kalecki  (     و جوزف اشتايندل)Josef Steindl  (   در .  پرورانده شده بود
اوج عصر طاليي سرمايه داري بعد از جنگ جهاني دوم آتاب                       
سرمايه انحصاري پال باران و پال سوئيزي منتشر شد آه ميگفت                
بيش از آنچه وضعيت آنوني بازتاب سرمايه داري عقاليي و منظم               
تري باشد، رونق اقتصادي سالهاي بعد از جنگ محصول گذراي                   

وليدي است آه ريشه هاي آنان را بايد در محيط                 عوامل خاص ت   
روند عادي سرمايه داري در          .  تاريخي وسيعتري جستجو نمود       

مرحله ي انحصاريش نوعي از رآود اقتصادي است آه ناشي از                  
عدم توانايي نظام در جذب سرمايه اضافي بالفعل و بالقوه اي است            

ي انحصاري،  با فرض وجود رآود در سرمايه دار       .  آه در دسترس دارد   
آنچه آه نياز به توضيح داشت نه رآود بلكه بيشتر عوامل رونق                     

لذا آنان بر نيروهاي مقابله گر با رآود تكيه آردند آه اقتصاد                .  بودند
برخي از اين عوامل آامال      .  سرمايه داري را قائم نگه داشته بودند         

 : گذرا و موقتي بودند، از جمله
آنندگان اياالت متحده در دوره      ــ انباشت پول نقد در دست مصرف         1

ي جنگ جهاني دوم، آه بالفاصله بعد از جنگ منجر به اوجگيري                  
 . افزايش مخارج مصرفي گرديد

ــ دومين موج بزرگ اتومبيل سازي در اياالت متحده آه با رشد                    2
خانه سازي در حواشي شهرها و ساختن شبكه شاهراه هاي بين            

 . شه و الستيك را تقويت آردنداياالت همگام شد و صنايع فوالد، شي
 . ــ تجديد  بناي اقتصادهاي اروپا و ژاپن پس از جنگ3
ــ ثبات ناشي از فقدان به چالش آشيدن هژموني اياالت متحده               4

 . بر اقتصاد جهاني، آه با سلطه مطلق دالر عرض اندام ميكرد
اما، مضاف بر اين عوامل موقتي تر، تغييرات ساختاري درازمدت تري            

 عملكرد سرمايه داري، و بويژه در سرمايه داري اياالت متحده، در             در
 : و اين تغييرات عبارت بودند از. حال وقوع بود

ــ  پيدايش مخارج نظامي هنگفت و مستمري در اياالت متحده آه              5
ابتدا با شرايط مربوط به رقابت تسليحاتي جنگ سرد توجيه                        

 . تي گره خورده بودميگشت، لكن اساسا با بقاء نظام امپرياليس
يا اقتصادي آه در         "  فروشندگي"ــ ظهور شيوه هاي جديد              6

جستجوي مصرف آالن بوده و از راه بازاريابي و اشاعه شبكه                      
اعتبارات مصرفي يا بدهكار آردن توده هاي مردم، به حيات خود                   

 . تداوم ميبخشد
ــ پيدايش روبناي مالي آيفيتا جديد آه تا حدي مستقل از                        7

هاي توليدي اقتصاد سرمايه داري عمل آرده و منجر به انفجار            پايگاه
 . سرمايه مالي ميگردد

براي پال باران و پال سوئيزي اين نظام انباشت، در قياس با سرمايه              
بود، عنواني آه آنان براي       "  نظام نامعقولي "داري عقاليي جديد،      

تحت .  شان انتخاب آردند    "  سرمايه انحصاري  "آخرين فصل آتاب       
ام سرمايه داري انحصاري تعداد بسيار معدودي از مختصات                   نظ

سرمايه داري عقاليي، آنطور آه به تصور آينز و شومپيتر ميآمد، از               
سرمايه داري آمتر تحت تاثير خصوصيات            .  اعتبار برخوردار بودند    

امپرياليستي نبود، بلكه بالعكس ميليتاريسم و امپرياليسم در بافت          
ل گرفته و بيش از هر زمان ديگري با                فعاليتهاي روزانه اش شك     

هژموني اياالت متحده فقط     .  عملكرد اقتصاديش آميزش يافته بودند     
از طريق جنگ افروزي در آسيا و نقاط ديگر جهان محفوظ نگه داشته              

از )  effective demand(ارتقاء و ترويج تقاضاي موثر          .  شده است 
وازن اقالم  طريق افزايش هزينه هاي غيرنظامي دولت و تدقيق ت              

ــ  همانا ستون فقرات سياست اقتصادي                          هزينه اي و مالي 
آينزينيسم ــ براي مقابله با معضل رآود در سرمايه داري آفايت                 

دولت رفاه آه مورد ستايش پيروان آينز و سوسيال دموآراتها           .  ندارد
قرار داشت، در رشد يافته ترين و باثبات ترين آشور سرمايه داري ــ              

ده ــ به علت موانع حاصل از منافع طبقاتي، رونق                     اياالت متح  
آنچه آه به عنوان موفقيتها در رشد اقتصادي و ثبات           .  چنداني نيافت 

  نظاره ميشد، خود محصول شرايط تاريخي غيرمنتظره و مشوقهاي 
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   ....پايان سرمايه داري                    
  
  

يه گذاري  به جاي اساسا تكيه بر سرما        .  مصنوعي اقتصادي بودند   
مولد، نظام براي رشدش به بازاريابي و بسط سرمايه هاي مالي                

فرد مبتكر و آارآفرين شومپيتر ديگر در مرآز اين نظام             .  وابسته شد 
قرار نداشت، بلكه جايش را شرآتهاي سهامي غول آسا و                        

نظام )  quid pro quo(اين رد و بدل محدود        .  انحصاري گرفته بودند   
ه برابر ــ تحت قيمت گذاريهاي انحصاري و              ايده آليزه شده مبادل     

در .  تباني در ميزان توليد، تقريبا به طور آامل درهم شكسته شد               
شرايط حتي افول تقاضا، به جاي آاهش قيمتها، با بستن در                      
آارخانجات و به بطالت سپردن ماشين آالت، نرخ سود را در سطوح              

اوم سطوح  مرتفعي حفظ ميكردند، طبيعتا اين وضعيت منجر به تد             
به جاي تقليل ساعات آار و افزايش          .  رفيع ظرفيت اضافي ميگردد    

اوقات فراغت، چيزي آه آينز پيش بيني ميكرد، استثمار فردي                   
در اين حين اوقات فراغت نيز شكل استثمار          .  شدت بيشتري يافت  

ــ "  سرگرميهاي قابل جذب غيرفعاالنه    "نوع ديگري به خود  گرفت ــ         
ني نظامي آه با وجود داشتن ظرفيت توليدي         طرحي براي تاييد ذه   

 . سرشار، تغيير و تحول موجوديت انساني را نميتواند بپذيرد
در مرآز تحليل باران و سوئيزي اين نقطه نظر قرار داشت آه نظام                 
سرمايه داري انحصاري، با وجود به آار بردن تمام وسايل غيرمعقول            

. ات خود ادامه دهد     براي نجاتش، نميتواند عاري از بحران به حي             
در اوايل دهه   .  نيروهاي رآود مداوم خطر تحميل خود را بروز ميدادند         

، چند سال بعد از طبع آتابشان، اياالت متحده بار ديگر گرفتار              1970
اين بازگشت بحران اقتصادي در اثر         .  بحران اقتصادي شديدي شد     

 نسبت به )  OPEC(همزماني با بحران انرژي ناشي از واآنش اوپك           
و به علت تضعيف هژموني اياالت         )  Yom Kippur(جنگ يام آيپور      

آل نظام   .  متحده ناشي از رشد رقابت خارجي، پيچيده تر شد                
اقتصادي جهان با مرآزيتش در اياالت متحده بي ثباتي خود را به                  

 . ظهور رساند
 با شكست اياالت متحده در ويتنام نيز بغرنج           1970بحران اوايل دهه    

دايت سيالبي از دالر به خارج  از آشور و گسترش                 با ه .  تر شد 
جنگ به فقدان توازن      )  Euro-Dollar(عظيم بازار پولي يورو ــ دالر           

حاصل اين فرايند به       .  مالي بسيار خطرناآي مساعدت ميرساند        
 انجاميد آه    1971در سال    )  Dollar- Gold(ختم رژيم دالر ــ طال          

ين اثنا، شكست در ويتنام       در ا .  نيكسون دالر را از طال منفك آرد         
محدوديتهايي بر توان اياالت متحده در ادامه استفاده از ماشين                  
جنگي براي آاهش مشكالت اقتصاديش از طريق برتري جويي در              

 . خارج از آشور، تحميل نمود
 

  ) ادامه دارد (                                      
  
   --------------------------------------------------------- 
 

  : پانويس ها
 
، مانتلي رويو،   "غلبه سرمايه مالي  "ــ رجوع شود به مقاله      1

 1994ژوئن 
ــ جوزف شومپيتر، اقتصاد و جامعه شناختي سرمايه داري          2
صفحات )  1991چاپخانه دانشگاه پرينستون،       :  نيوجرسي(

؛ سرمايه داري، سوسياليسم و دمكراسي               301،   194
بحث .  142ــ131صفحات  )  1950ارپر و برادران،     ه:  نيويورك(

شومپيتر درباره انحصارات در آتاب سرمايه داري،                         
سوسياليسم و دمكراسي اغلب به صورت يك دفاع ساده و           
. سر راست از تمرآز اقتصادي سو  تعبيرء شده است                    

شومپيتر طبق عادتش، تا حد زيادي از پايه اقتصادي                      
 در عين حال، آنان را           شرآتهاي غول آسا دفاع آرد، اما          

مسئول تضعيف پايه هاي اجتماعي جامعه ي سرمايه داري          
  .  ميديد

  

  =اخبار و رويدادها =         

 کانادا روابط خود با ايران را محدود کرد
کانادا در اعتراض به آنچه خودداری ايران       ●  

از رسيدگی صحيح به مرگ زهرا کاظمی           
ادی خوانده، گفته است که ادامه روابط ع         

با اين کشور ممکن نيست و بخش اعظم            
  .روابط خود با ايران را متوقف می کند

ما تماس های خود     :  وزير خارجه کانادا     ●  
با مقام های ايرانی را از اين لحظه به بعد            

به پرونده کاظمی، سابقه حقوق بشر ايران و عملکرد ايران            
  اتمی محدود می کنيم) سالح های(در زمينه عدم گسترش 

: پيش شرط های کانادا برای عادی کردن روابط با ایران             ●  
روشن کردن پرونده قتل زهرا کاظمی، رعایت حقوق بشر و           

    ترک برنامه های هسته ای
 
   -----------------------------------------------------------  
  

نامه هيات موسس سنديکای گارگران شرکت واحد 
  ر به دبيرکل سازمان جهانی کا

 
رهبران يورش ناجوانمردانه به سنديکاری گارگران از • 

 را در 2004 اکتبر 4جمله کسانی هستند که تفاهم نامه 
وزارت کار جمهوری اسالمی و در حضور نمايندگان شما 

  امضا کرده اند
وزارت کار جمهوری اسالمی ايران با تائيد شوراهای • 

گران ندارند بر اسالمی کار که هيچ گونه اعتباری از نظر کار
  روش های خشونت بار مهر تائيد گذاشته است

از شما ميخواهيم ضمن محکوم کردن يورش به کارگران و • 
درخواست محاکمه جدی عوامل آن از، دستور فرمائيد امتياز 

داشتن کرسی نمايندگی کارگران ايران در سازمان بين 
  المللی کار لغو شود

 هيئت موسس ما خواهان امکان تماس و گفتگوی• 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی با شما در 

تهران هستيم تا بتوانيم برخی مشکالت کارگری را با شما 
  در ميان گذاريم

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

  مخالفت واشنگتن با پيشنهاد جديد تهران   
  
ريچارد باوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا پيشنهاد جديد ● 

  . تهران براي حل مناقشه ی هسته ای ايران را رد آرد
پيشنهاد جديد تهران ، غنی سازی را دو مرحله ای می آند ● 

آه مرحله نخست آن در اصفهان و پروسه دوم در روسيه 
به اين ترتيب، تهران آيك زرد را در اصفهان . می گيردصورت 

به گاز اورانيوم هگزافلورايد تبديل مى آند، اما از غنى سازى 
آن خوددارى آرده و گاز اورانيوم را براى غنى سازى به 

  .روسيه منتقل مى آند
حتي در صورت موفقيت : رييس آميته روابط خارجي سنا● 

مينان از اين آه ايران به سه آشور اروپايي بايد براي اط
برنامه هسته اي خود ادامه نخواهدداد، فشارهاي مستمر 

  .ديپلماتيك و اقتصادي را بر اين آشور حفظ آنيم
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  فراخوان بين المللي           
   تجمع اعتراضي  در حمايت از آارگران ايران

   ILOانی کار  سازمان جهجلوي مقر،  ژنو- 
  

   احزاب ،سازمانها ،نهادهاي چپ ومترقي  به آليه

  مدافع طبقه آارگر انسانهاي ازاديخواه  و ،
  

   ! دوستان گرامی 

  

 سال ازعمر سراسر ننگين  يكي       26همانگونه آه اطالع داريد حدود      

از ارتجاعي ترين حكومتهاي تاريخ بشريت يعني جمهوري اسالمي             

 ضد بشري از بدو تاسيس،  شروع به                    اين رژيم  .  ايران ميگذرد  

سرآوب خونين،ازجمله اعدام هاي دستجمعي شكنجه با ابزارهاي                

قرون وسطائي ،تجاوز به زنان زنداني  سياسي ،قتل روشنفكران                   

ونويسندگان،سرآوب فاشيستي خلق هاي تحت ستم ايران آرد                        

،عرب ،ترك،ترآمن ،لر وبلوچ ، شكستن  قلم ها وبريدن زبان                            

ودر يك جمله نابودي هرانچه بوي انسانيت وحقوق انساني          مخالفين  

متاسفانه مجامعي جمهوري اسالمي را حمايت آرده        .  بدهد نموده اند  

  .و اعمال انان در خدمت رژيم اسالمي بوده است 

يكي از همين سازمانهاي بين المللي        )  سازمان جهاني آار   (اي ال او   

نهاد ارتجاعي وضد   است آه  شوراي اسالمي آار و خانه آارگر دو             

آارگري دست ساخت جمهوري اسالمي ،را بعنوان تشكل آارگري                 

برسميت شناخته وبدين جهت خود را در مقابل آارگران ايران قرار               

داده ،اين درحالي است آه آارگران ايران سالهاست از هرگونه                        

 محروم بوده واقدام براي     78تشكل مستقل خودبراساس مقاوله نامه      

يران جرم محسوب شده وفعالين آارگري از اين بابت           تاسيس ان درا  

مورد تعقيب ومجازات قرار ميگيرند نمونه ان اقدام به راهپيمايي                  

 آه با سرآوبي ودستگيري           2004آارگران سقز دراول مه سال              

درماه مه امسال نيز آارگران  مبارز ايراني                .آارگران مواجه شد       

روهاي سرآوبگر   بصورت خود جوش راهپيمايي برپا نمود آه ني                

رژيم در عين عجز وناتواني اقدام به عكسبرداري از انان نموده تا                  

  .دراينده به سرآوب انان بپردازند

مزدور حسن صادقي رئيس         5/2005  /9درهمين رابطه درتاريخ         

شوراي اسالمي آاروهمپالكي هايش نقاب از چهره آنار گذاشته وبا            

اتوبوس (ت واحد     حمله به سنديكاي درحال تاسيس آارگران شرآ             

بابريدن زبان ومجروح نمودن نماينده آارگران، مزدوري خود         )راني

را به سرمايه داران حكومت اسالمي بار ديگر بنمايش گذاشتند                        

واين درحاليست آه حرآت رو به جلو آارگران وزحمتكشان ايران               .

ادامه دارد و دراينده اي نزديك شاهد تحوالت آيفي دراين روند                         

 يوني درزمان رسيدگي       14بدين جهت ما در تاريخ            .خواهيم بود     

برونده آارگري ايران با تمام قوا درانجا حضور خواهيم يافت تا                         

اعالم آنبم آه هيت نمايندگي جمهوري اسالمي نماينده آارگران                       

وزحمتكشان ايراني نيستند و اي ال او حق ندارد انان را بعنوان                        

ما دراين تجمع شعار     .سد  نمايندگان زحمتكشان ايران برسميت بشنا      

دفاع از تشكل مستقل آارگران را سرخواهيم داد وهمچنين جنايات                 

بيشمار حكومت اسالمي را افشاء نموده وخواهان تحريم انتخابات                

فرمايشي رياست جمهوري و سرنگوني فوري جمهوري اسالمي                 

  .توسط آارگران وزحمتكشان وازاديخواهان ايران خواهيم شد

خواهيم گفت  )سازمان جهاني آار  (نين به اي ال او       دراين تجمع همچ  

آه تمام قوانين آار جمهوري اسالمي در ضديت آامل با آارگران                     

  آارگران ،معلمين ،پرستاران وآليه مزد. وزحمتكشان ايران است

  .بگيران دربيحقوقي آامل بسر ميبرند 

بدينوسيله ما از آليه فعالين وتشكل هاي سياسي مدافع آارگران                      

تكشان دعوت ميكنيم بصورت فعاالنه از سراسر اروپا                              وزحم

،آانادا،امريكا دراين مراسم شرآت نموده وبه جهانيان نشان دهيم                

آليه .درمقابل حكومت جمهوري اسالمي ميتوان متحدانه عمل آرد               

اعالم پشتيباني احزاب وسازمانها ونهاد هاي ازاديخواه درروز                      

  .مراسم قرائت خواهد شد

تماس گرفته    00417651866زم ميتوانيد با تلفن      جهت هماهنگي ال  

  . ميل بزنيد kargar_1357@yahoo.deل ادرس ييا به ايم

  آارگران پيشرو تبعيدي در سوئيس جمعي از   -

  سوئيس/تحاد بين المللي در حمايت از آارگران ايران   ا-
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ر با انتشار ديده بان حقوق بش   
  آزار اعضای ناراضی  از گزارشی

  ! خبر داد توسط مجاهدين خلق
 
   
دیده بان حقوق بشر با انتشار      )  ٢٠٠٥ مه   ١٩پاریس،  (

گزارشی اعالم کرد سازمان مجاهدین خلق که یک            
گروه اپوزیسيون و مسلح ایرانی بوده و در تبعيد بسر          
می برد، اعضای ناراضی خود را مورد شکنجه قرار             
داده و مشمول حبس های انفرادی طویل المدت کرده       

 . است
نقض حقوق  :  خروج ممنوع "این گزارش تحت عنوان      

نشان "  بشر در کمپ های سازمان مجاهدین خلق          
می دهد چگونه اعضای ناراضی که از سياست ها             
واعمال غيردمکراتيک مجاهدین انتقاد نموده و یا قصد        

اند مورد شکنجه و    خود را برای ترک گروه اعالم کرده         
ضرب و جرح قرار گرفته و یا سالها در سلولهای                   

. انفرادی کمپ های نظامی در عراق محبوس شده  اند      
این گزارش مبتنی بر شهادت های مستقيم دوازده تن 

پنج تن  .  از اعضای سابق سازمان مجاهدین می باشد     
از این افراد به نيروهای امنيتی عراق تحویل داده               

ن حکومت صدام حسين در زندان            شده و در زما       
 .ابوغریب محبوس شدند

جو استورک مدیر بخش خاورميانه و شمال آفریقای          
اعضایی که  :  "دیده بان حقوق بشر در واشنگتن گفت      

خواهان ترک سازمان مجاهدین هستند بهای                   
این استشهادات  :  "وی افزود ."  سنگينی می پردازند 

تقد تصویر شومی می باشد از آنچه بر اعضای من               
 ." رهبری گروه رفته است

محمد حسين سبحانی یک عضوعاليرتبه سابق               
 به ٢٠٠١ تا ژانویه ١٩٩٢سازمان مجاهدین از سپتامبر    

مدت هشت سال و نيم در سلول انفرادی محبوس             
سازمان مجاهدین پس از آن وی را تحویل                  .  بود

 ٢٠٠٢سبحانی تا ژانویه      .  مقام های های عراقی داد   
نی و سپس بطور اجباری به ایران           در ابوغریب زندا   

شاهدین همچنين خبر از مرگ دو           .  بازگردانده شد  
 . زندانی در زیر دست بازجوهای مجاهدین داده  اند

 سازمان مجاهدین را به       ١٩٩٧دولت آمریکا در سال       
. شناخت"  سازمان تروریستی خارجی    "عنوان یک     

 این سازمان را به        ٢٠٠٢اتحادیه اروپا نيز در سال          
" تروریست ها و سازمان های تروریستی       "ت   فهرس
 .افزود

از سوی دیگر شورای مقاومت ملی که شاخه                   
سياسی مجاهدین بوده و در فرانسه مستقر                    
می باشد همچنان در تالش است نام این گروه را از              
فهرست سازمان های تروریستی دولت آمریکا و               
کشورهای اروپایی خارج کند و محدودیت های                  

این گروه در پایتخت های    .  نيز لغو نماید  متعاقب آن را    
آمریکا و اروپا، از واشنگتن تا بروکسل، خود را بعنوان           

. حکومت ایران معرفی می کند     "  آلترناتيو دمکراتيک "
" حکومت در تبعيد   "شاخه سياسی سازمان خود را        

ایران خوانده و از جامعه بين المللی خواسته است            
 . آن را به رسميت بشناسد

 مریم رجوی یکی از رهبران سازمان          ٢٠٠٣در سال    
مجاهدین که مشکوک به تدارک برای عمليات                   
تروریستی در خاک فرانسه بود توسط دولت این                

بدنبال این واقعه ده تن از اعضا و        .  کشور دستگير شد  
هواداران سازمان در پاریس، لندن و سایر شهرهای          

 دو تن از این افراد    .  اروپایی دست به خودسوزی زدند    
 نماینده پارلمان های    ٤٠در ماه ژانویه      .  جان سپردند 

سراسر اروپا و نيز پارلمان اروپا خواستار حذف نام              
سازمان مجاهدین از فهرست سازمان های                     

 .تروریستی شدند
 آوریل تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر           ١٤در  

کنوانسيون ملی  "دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در        
که "  ری سکوالر و دمکراتيک در ایران       برای یک جمهو  

توسط سازمان مجاهدین در واشنگتن برگزار شد،            
تام تن کریدو نماینده جمهوریخواه از         .  شرکت کردند 

ایالت کلرادو که در بين شرکت کنندگان بود، خواستار         
حذف نام مجاهدین از فهرست سازمان های                     

 ١٠در  .  تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا شد       
که "  کميته سياستگزاری ایران  "ه کميته ای بنام     فوری

برخی اعضای آن نظاميان بازنشسته آمریکایی                
هستند، تقاضای حذف نام سازمان مجاهدین از                
فهرست گروه های تروریستی شد و خواستار                  
پشتيبانی فعاالنه دولت آمریکا از این گروه بر عليه              

 .لت ایران شددو
هولناکی در   دولت ایران سوابق       :  "  استورک گفت  

اما این اشتباه   :  "وی افزود ."  زمينه حقوق بشر دارد    
بسيار بزرگی است که از یک گروه مخالف که مسئول     

  ."نقض جدی حقوق بشر می باشد، حمایت نمود
  
   -----------------------------------------------------------------  
  
  

  چهار روز تحصن          
متحصن در برابر عکسی از دانشجويان 

که به پولی شدن دانشگاه ها مجلس 
   .معترض اند

  
  
  
  


