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 کميته مرکزی سازماناعالميه شماره يک 
 

  دوره نهم  "انتخابات" باره در     
 رياست جمهوری اسالمی        

  
به دليل فقدان آزادی های سياسی و آزادی احزاب؛ بخاطر شروط  و              
محدوديت های فاشيستی برای نامزد شدن؛ بخاطر رأی گيری از                     

 به دليل فقدان آزادی مردم برای نامزدهای انتصابی شورای نگهبان؛   
رأی دادن يا ندادن و مجبور کردن مردم به رآی دادن با توسل به                       
تکليف شرعی و ترساندن از شناسنامه بی ُمهر؛ و بخاطر رأی                         
سازی ها و تقلبات انتخاباتی، در جمهوری اسالمی انتخابات هرگز               

   .معنای حقيقی نداشته است
   2            بقيه در صفحه                                      

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

  !که بال هايش چيده شد "پرنده ای "  
  

 t.roozbe@freenet.de     تقی روزبه    
  

رفتاردستگاه واليت دررد صالحيت معين توسط شورای نگهبان                    
،بيش ازهمه  وسپس تجديد صالحيت وی به واسطه حکم حکومتی             

و در   .  خود اصالح طلبان حکومتی را دربرابرچالشی مهم قرارداد              
تا آن   .همين رابطه موجب تفسيرها و تأويل های گوناگونی گرديد                  

جاکه به کارچرخانان جبهه حامی معين برمی گردد،چالش فوق                        
برخالف آن چه که وانمود می شد،نه حول ترديد دراصل شرکت يا                  

گی يافتن تمهيداتی برای خنثی کردن           عدم شرکت، بلکه در چگون        
پاتک حريف و کنترل فشارازسوی حاميان جبهه مشارکت برای                      

يعنی ازسوی آنانی که ادعاهای قبلی معين ومشاوران                .تحريم بود  
جدی انگاشته بودند وحاال باوقوف       "حکم حکومتی "وی را درنفی      

به شوخی بودن آن بايد هم چنان به حمايت خويش ادامه می                                
اين درحالی بود که آن ها به نوبه خود زير                                                        و.دادند

  .قرار داشتند" انتخابات"فشارافکارعمومی برای تحريم 
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 ! پرده  9 خيمه شب بازى در  نمايش   
 رياست "  انتخابات "ربع قرن نگاهى آمارى به 

    آرش کمانگر        !     جمهورى در ايران 
  
  

 را   مين انتخابات خويش  نه جمهورى اسالمى     1384 خرداد   27روز  
در جريان   .   برگزار مى آند    "  قوه مجريه        يسئر"     براى گزينش  

 1010نام نويسى داوطلبين شرآت در اين باالماسكه ضددمكراتيك،              
، آمادگى   نفر با مراجعه به وزارت آشور و پر آردن فرم مخصوص              

طبق قانون، شوراى       .  ا براى آانديداتورى اعالم داشتند             خود ر   
نگهبان مسوول رسيدگى به صالحيت نامزدها و اعالم ليست نهايى              

 جمهور حكومت اسالمى      بر طبق همين قانون، رييس      .  آانديداهاست
 رجال معروف سياسى و دينى،         وجز امامی ،      12مرد ، شيعه      بايد  

" ومت دينى و اصل            مدير، مدبر، معتقد به قانون اساسى، حك                 
آن يعنى واليت فقيه و بنابر اين ملزم به تبعيت از ولى فقيه               "  طاليى

شوراى نگهبان عالوه بر اين        .  زمان يعنى سيدعلى خامنه اى باشد       
نظارت "قيود و شروط مى تواند بر طبق تبصره الصاقى                                         

 هر زمان و هر آجا آه صالح رژيم و صواب آخرت                      "استصوابى
  . روط فوق الذآر را نيز حذف آندديد، حتى واجدين ش
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   )2( ی پايان سرمايه داری عقالي
  11        ص    نيويورک–اردشير عمانی  :ترجمه 

  آشمير خاورميانه          
  فدراليسم آردستان عراق     
 

 احمد مزارعي :  ترجمه دآتر نوري مرادي ـ
 8                          در صفحه

   نامه ای از ايران   
روانشناسی مردم در 

 8 ص  ! آستانه انتخابات 

       

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

     2005  مه  29         1384   خرداد8  يکشنبه       252   شماره     آرش کمانگر :  سردبير        



  از صفحه يک ادامه 
  

   ... "انتخابات" درباره     
  

رویگردانی از محمد خاتمی در دور دوم انتخاب وی؛ تحریم گسترده              
دوره دوم انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و انتخابات                  
مجلس هفتم اسالمی توسط اکثریت مردم، نشان داد که آنان به               

یافته اند  تجربه پی به بی معنا بودن انتخابات در این رژیم برده و در                
که منفعتی از شرکت در انتخابات ندارند و رأی دادن انبوه شان در                 

، در انتخابات دور اول        1376انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد          
شوراهای اسالمی شهر و روستا، و در انتخابات دوره ششم                     
مجلس اسالمی، منشأ اثری در جهت خواست هایشان نبوده و                

در هيچ انتخاباتی وضع آنان را       "  بدتر  "  بر  در برا "  بد  "  رأی دادن به     
  .بهتر نکرده است

انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اسالمی بنا به ارزیابی خود                 
سران رژیم، در شرائط حساسی صورت می گيرد و با موجودیت                  

از یک طرف رژیم اسالمی با       :  جمهوری اسالمی گره خورده است       
رو به روست و اکثریت      نفرت عمومی و فقدان مشروعيت در داخل          

عظيم مردم ایران انگيزه و تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند و                  
عزم عمومی به تحریم این انتخابات چنان آشکار است که حتا                     
بخش وسيعی از مشوقين هميشگی مردم به شرکت در انتخابات             
نمایشی نيز برای اولين بار در همرنگی فرصت طلبانه با جماعت،                

از طرف دیگر، رژیم اسالمی از ناحيه         .  ریم پيوسته اند  به اردوی تح  
سناریوهای موازی آمریکا، یکی تهدیدات و تدارکات نظامی و دیگری           
در اختيار گرفتن و کوک کردن دارو دسته های رنگارنگی از                           
اپوزیسيون قابل خرید رژیم، در وضعيت بسيار شکننده و خطيری                 

م اسالمی به یکی از       در چنين شرائطی که رژی      .  قرار گرفته است   
تنگ ترین معبرهای بحران موجودیت اش رسيده است، انتخابات                
ریاست جمهوری بيش از آن که بعنوان یک انتخابات برای قدرت                    
اجرائی معنا و اهميت داشته باشد، از لحاظ شرائطی بحرانی که               
این انتخابات در آن برگزار می شود و نتایجی که انتخابات بر این                    

واند بگذارد مورد توجه رژیم، بخشی از اپوزیسيون               شرائط می ت    
بورژوائی آن، و امپریاليست ها قرار گرفته است؛ و به این خاطر                    

 "فرصتی استثنائی   "  است که هریک در جهت اهداف خود، آن را             
  .به حساب می آورند

درشرایط فوق العاده حساسی      :  "  وزیراطالعات رژیم گفته است       
 سرنوشت و مقدرات کشور به انتخابات گره        قرار داریم که بطور کامل    

ما خواسته و ناخواسته انتخابات را حيثيتی کرده               .  خورده است  
وتبدیل به یک رفراندوم نموده ایم بطوری که هيچ انتخاباتی تا این                 

  ".درجه مقدرات کشور را بدست نگرفته است 
برای پی بردن به عمق و جدیت بحران موجودیت رژیم اسالمی و                 

حياتی و مماتی این انتخابات برای خود رژیم، کاندیدا شدن            اهميت  
شخصی با مشخصات هاشمی رفسنجانی در این شرائط بعنوان              

این گرگ  .  تنها شانس نجات رژیم از بحران، گویاترین مالک است             
روباه صفت که بيست و پنج سال است در مسئوليت های مختلف               

ی به مردم ایران    و از جمله در طی دو دوره ریاست جمهوری اسالم          
امتحان پس داده و عملکردش در برابر چشمان همگان رو شده                   
است؛ این سردسته دزدان و ثروتمندترین پدر آقازاده های رانت خواِر           
مولتی ميلياردر،  قرار است باز هم بيشتر نان مردم را ازسر سفره                
شان برباید و به حلقوم خود و دزدانی چون خود و آقازاده هایش                    

" :    و بقول کارگران     (   خصوصی سازی ها       "سردار  "  این    .  بریزد
و بيکار سازیهای چندین ميليونی، قرار است       )  "خودمونی سازی ها    

این مسئول در اعدام های روزانه       !  برای بيکاران اشتغال فراهم کند     
صد تا دویست نفره در سال شصت و قتل عام زندانيان سياسی و                

 عضو ارشد کميسيون ترور       عقيدتی در سال شصت و هفت؛ این          
مخالفان سياسی و عقيدتی؛ این دشمن شناخته شده آزادی                  

 از جمله آزادی بيان حتا در محدوده اسالمی که            -های سياسی و    
  قرار است    -به استعفای وزیر ارشاد مرتجع اش خاتمی منجر شد            

مبشر آزادی های سياسی و ضامن امنيت مخالفان سياسی و                 
نی، این جانی ی  با شهرت جهانی که در            رفسنجا!  عقيدتی باشد 

موقعيت و مسئوليت اش بعنوان  یکی از اصلی         "  دادگاه ميکونوس   "  
ترین ارکان تروریسم دولت اسالمی اثبات و به جهانيان معرفی شد؛           

یکی از اصلی ترین متهمان جنایت عليه بشریت که باید در برابر                   
به مجازات برسد،   چشم جهانيان در پشت ميز محاکمه قرار بگيرد و           

قرار است بعنوان رئيس جمهوری و  نماد و نماینده مردم ایران در                   
رفسنجانی، چنين رسوای     !!    جامعه بين المللی  ظاهر شود            

منفوری که در انتخابات دوره ششم مجلس اسالمی با شناختی              
که مردم از او داشتند با پوزه بر زمين کوبيده شد و علی رغم                         

ا و رقم تراشی های شورای نگهبان، حتا            تقلبات و رأی سازی ه      
نتوانست حداقل الزم برای عبور از در مجلس اسالمی را کسب                  

 از مردم بعنوان ریاست جمهوری       "حد اکثری   "  کند، قرار است رای      
رژیم اسالمی در آنچنان وضعيت وخيم داخلی و          !!  ایران دریافت کند  

آخرین راه  بين المللی و در چنان بن بستی گير افتاده است که                   
نجات آن به چنين دزد جنایتکار و تبهکار امتحان پس داده  رسوا و                    

  !منفوری وابسته شده است
 انتخابات، در برابر  چنين          "فرصت استثنائی    "  برای استفاده از      

 -وضعيت بحرانی و خطيری دو گرایش یا پالتفرم کلی در درون رژیم               
فع اقتصادی و    با سایه روشن کاندیداهای مختلف و بر بستر منا               

یکی .    به زور آزمائی می پردازند       -سياسی گروه بندی های رقيب       
برخورد تعرضی و تهاجمی با تهدیدات داخلی و بين المللی از طریق             
انحصار تمامی قدرت سياسی و اقتصادی در دست یک جریان و بر               
محور والیت مطلقه فقيه است؛ و دیگری کشيدن چاشنی انفجاری            

ا شعارهای عوامفریبانه و  وعده های دروغين              نارضائی داخلی ب   
تجربه شده در هر انتخاباتی، و تنش زدائی در مناسبات بين المللی            
  .با جلب اعتماد آمریکا، از طریق سازش و همدستی جناح ها در باال

آمریکا و کشورهای اروپائی هم هر یک این انتخابات را فرصتی برای             
ت سياست های خودشان به     ایراد فشار بر حکومت اسالمی در جه      

حساب می آورند و مترصد جهت گيری حکومت به دنبال این                        
انتخابات هستند، تا جائی که بنا به گفته وزیر اطالعات رژیم                        

هسته (حتی روند قراردادهای بين المللی ومذاکرات           "  اسالمی،  
  ".معلق شده و به این انتخابات گره خورده است ) ای

 های موازی نظامی و سياسی متعددی           دولت آمریکا که با پروژه      
برای چنگ اندازی بر ایران در راستای استراتژی تغيير نقشه جهان و             

 نقشه می کشد، به این         "خاورميانه بزرگ    "  طرح امپریاليستی       
انتخابات نيز بعنوان فرصتی برای فشار بر رژیم اسالمی در همان                 

ده است که   آمریکا ضمن آن که رسما اعالم کر       .  چهارچوب می نگرد  
سياست نهائی خود در برابر بحران هسته ای را به پس ازانتخابات               
موکول کرده است، با دادن آموزش و حمایت سياسی و مالی به                 
عناصر قابل خرید در اپوزیسيون بورژوائی، می خواست شانس                  

 در ایران را در جریان این              "انقالب مخملی     "  سازماندهی یک     
  .انتخابات بيازماید

تی در اپوزیسيون رژیم نيز با الگو برداری از گرجستان و                       جریانا
 برای روی صحنه      "فرصتی استثنائی    "  اوکراین، این انتخابات را        

 با کارگردانی آمریکا در ایران به        "انقالب  مخملی    "  آوردن سناریوی   
آلترناتيو "  اما تالش آنان برای سرهم کردن  یک          .  حساب می آوردند  

 معرفی یک کاندیدای مستقل، به دليل فراهم          مورد قبول آمریکا و     "
  .نبودن شرائط ، به جائی نرسيد

ی این   "فرصت استثنائی     "  رژیم اسالمی برای بهره گرفتن از              
انتخابات در جهت دفع فشارهای داخلی و بين الملی و خریدن                    
فرجه برای تجدید قوا و ریشه کن کردن جنبش های حق طلبانه                   

  به   -دام کاندیدا و کدام خط پيروز شود          صرفنظر از این که ک      –مردم  
ميزان هر چه گسترده تری از شرکت مردم در انتخابات احتياج دارد               
تا از آن بعنوان گواه مشروعيت و محبوبيت نظام اسالمی، برای                   
خفه کردن اعتراضات و سرکوب قاطع حرکات مردم در داخل، و                     

امالت بين  افزایش قدرت چانه زنی و باج خواهی در مذاکرات و مع               
  .المللی استفاده کند

به خاطر این نياز حياتی به رای مردم است که در شرائطی که عزم               
عمومی به تحریم این انتخابات در هوا موج می زند، خامنه ای سال              

مشارکت "    ناميده وخواهان      "سال وحدت و همبستگی    "  جدید را   
ئل برای جلب مردم به رأی دادن، همه وسا         .   شده است  "حداکثری

از عوامفریبی و وعده های دروغين            :  را به خدمت گرفته اند            
کاندیداها گرفته تا تشدید بگير و ببند گسترده و خفه کردن مبلغيِن               

برای مرعوب کردن طرفداران تحریم، وزیر اطالعات          .  تحریم انتخابات 
  ناميده و دبير شورای       "نوعی براندازی "  خاتمی تحریم انتخابات را      

  !ان را به اعدام تهدید آرده استنگهبان، مخالف
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   ...  "انتخابات" درباره                
  
  

اما برای اکثریت مردم ایران که نه به دنبال نجات این رژیم جهنمی                 
از نابودی اند؛ نه در پيروزی این یا آن دسته از دزدان و آدمکشان                     
حاکم بر ایران نفعی دارند؛ و نه حاضر اند دزدان و آدمکشان                           
آمریکائی را بر کشور و بر سرنوشت خود حاکم کنند، این انتخابات                
فقط فرصت و بهانه ای می تواند باشد برای به نمایش گذاشتن                   

درست در چنين   .  هرچه گسترده تر نفرت و انزجارشان از این رژیم           
شرائطی که تظاهر به مشروعيت، برای رژیم به نيازی حياتی برای             

یافت حمایت و کمک از             سرکوب جنبش های داخلی و در               
امپریاليست ها تبدیل شده است، باید به شکل هر چه نمایان تری              
و در ابعاد هر چه گسترده تری فقدان مشروعيت این رژیم را به                     
نمایش گذاشت و تالش مذبوحانه اش برای جان به در بردن از                      

  .مهلکه را با شکست مواجه ساخت
ا ي مورد تائيد      شکی نيست که در هر صورت یکی از کاندیداه                

شورای نگهبان ، رئيس جمهور خواهد شد؛ و شکی هم نيست که              
رژیم برای باال نشان دادن مشارکت مردم و باال بردن آرای رئيس                   
جمهور، به هر نوع دستکاری و رقم سازی و تقلبی دست خواهد                 

ولی به هر اندازه که ابعاد تحریم و عدم مشارکت، گسترده تر و              .  زد
اباتی رژیم خلوت تر باشند، به همان اندازه                    حوزه های انتخ     

  .دروغگوئی و تقلبات رژیم رسواتر و آشکارتر خواهد بود
بسياری از احزاب و تشکل ها       .  اما دعوت به تحریم ، کافی نيست        

قصد برخی از آنان که اساسًا از           .  صحبت از تحریم فعال کرده اند        
 به خيابان    اقدامات مستقل و به خيابان آمدن مردم هراسناک اند،            

کشيدن مردم در روز انتخابات و فقط در رابطه با انتخابات، جهت                    
زمينه سازی برای مداخله خارجی و بخصوص آمریکا و راه انداختن               

" آزادی انتخابات    "  یا  "  رفراندم  "  با شعار    "  انقالب مخملی "  یک  
منظور برخی نيز از تحریم فعال، مشارکت، ولی رای سفيد             .  است

ولی کاری عبث در شرائط جمهوری اسالمی و خالف           ا.  دادن است 
مشارکت "  استقالل کشور و دموکراسی است؛ و دومی تنها به               

ی مورد نظر رژیم در برابر دوربين های خبرگزاری ها                 "حد اکثری    
  .کمک خواهد کرد

ما، در طرح تحریم فعال، تنها به فعال شدن در روز انتخابات و فقط بر                
ممکن است بخش هائی از مردم با دست        .  سر انتخابات نظر نداریم   

زدن به ابتکاراتی در روز انتخابات، تحریم را به این یا آن شکل به                     
اما از نظر ما تحریم فعال، هم به معنای                        .  نمایش بگذارند   

سازماندهی فعال تحریم در دوره پيش از انتخابات است؛ و هم به                
برابر نظام حاکم   معنای فعاليت هائی که بعد از تحریم انتخابات  در              

اکثریت عظيم مردم ایران، نه با رأی دادن به هر یک از                    .  الزم اند 
کاندیداهای رژیم به مطالبات خود خواهند رسيد؛ و نه صرفًا با تحریم             
. انتخابات، موازنه نيرو به زیان رژیم و به سود مردم تغيير خواهد کرد               

 تر کردن    تحریم فعال برای ما راهکاری است هم برای هرچه فراخ              
شعاع تحریم؛ و هم در خدمت برآمدن جنبش های نيرومند                         
سياسی و اجتماعی در دوره بعد از انتخابات، برای به شکست                   

  .کشاندن رژیم در اهداف خود، و تدارک سرنگونی آن توسط مردم
  برای هرچه فراخ تر کردن شعاع تحریم،

حریم از  اوالً، به راه افتادن یک جنبش فعال تبليغ و سازماندهی ت                
طریق کميته های نامرئی تحریم، سازماندهی فراخوان های                    
جمعی، و صدور قطعنامه ها، دیوار نویسی و پخش تراکت و دیگر                 
ابتکارات  توده ای نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور و                           

  .بخصوص در شهرستان ها و روستاها ضرورت دارد 
ی الزم است برای      ثانيًا، کار توضيحی و آگاهگرانه خستگی ناپذیر          

متقاعد کردِن نفر به نفِر کسانی که یا فریب شعار های عوامفریبانه              
و وعده های دروغين و تجربه شده  کاندیدا ها را می خورند؛ یا                      
گمان می کنند که از سازش رژیم با آمریکا، نان و آزادی نصيب مردم               

ه با رأی   ایران خواهد شد؛ یا هنوز از تجربه این درس را نگرفته اند ک              
دادن به کاندیدای بد در برابر کاندیدای بدتر، وضع زندگی شان بهتر               

  .نخواهد شد
ثالثًا، دست کم نگرفتن و خنثی کردن مستدل همه توجيهات و                    

  .تبليغات طرفداران شرکت در انتخابات ضرورت دارد

رابعًا، خنثی کردن همه تدابير و حيله های مذهبی، پليسی، و                   
کشاندن اقشاری از مردم به حوزه های رأی             تطميعی رژیم برای      

  .گيری اهميت بسيار دارد
برای آنکه اثر تحریم، تنها به نمایش عدم مشروعيت رژیم و به روز                 
انتخابات و به موضوع انتخابات محدود نشود و برآمدن جنبشی توده             
ای برای سرنگونی رژیم ضد مردمی را به دنبال داشته باشد، الزم               

 کارگران، بيکاران، زنان، مليت ها، معلمان،           است که جنبش های     
پرستاران، بازنشستگان، جوانان و غيره، هم در تبليغ و سازماندهی           
تحریم، فعاالنه شرکت ورزند ؛ و هم تحریم انتخابات را با طرح                       
مطالبات اخص و مطالبات مشترک و عمومی شان ترکيب کنند؛ و                

 و متشکل شدن حول      پس از انتخابات نيز با پی گيری این مطالبات          
آنها و همبستگی و همراهی با یکدیگر، آلترناتيوی رادیکال و برابری             
طلب و برآمده از درون جنبش های توده ای در برابر رژیم جمهوری                 

  .اسالمی و رقبای نا دموکرات و مرتجع  آن به وجود بياورند
ه یا در روز خيم     البته در اینکه مردم کشورمان در آستانه انتخابات و          

شب بازی رژیم ، دقيقا چه تاکتيک و شيوه ای را برای مبارزه در                     
. پيش خواهند گرفت ، هنوز مشخص نيست و نميتواند هم باشد                

چرا که این مسئله به توازن قوا ، درجه آمادگی مردم و نحوه واکنش              
مثال در جریان انتخابات مجلس هفتم شاهد            .رژیم بستگی دارد      

انتخابات ، در برخی مناطق دست به         بودیم که مردم ضمن تحریم        
تظاهرات و درگيری با مامورین رژیم زدند ، در حاليکه در بخش                       

با "  نه  "  وسيعی از کشور ، مردم از طریق خلوت کردن خيابانها ،                
 خرداد در وضعيت       27البته انتخابات     .  شکوه خود را بازتاب دادند        

 از اینرو   سياسی و بين المللی بمراتب حساس تری صورت ميگيرد ،         
پيش بينی دقيق نحوه واکنش مردم و لذا نسخه پيچی برای یک                  

مبارزین و  .   شکل معين مبارزه ، امکان ناپذیر و اشتباه ميباشد               
پيشروان جنبش در داخل کشور ، باید بسته به شرایط محيط کار و                
زندگی خود و ميزان توانایی مردم ، شکل مناسب مبارزه را تعيين                

تخاذ چنان تاکتيکی سبب رشد جنبش آنها شود نه          کنند ، بطوریکه ا   
هدف به نمایش گذاشتن     .  اینکه آنها را چندین گام به عقب براند             

عزم مردم کشورمان برای نه گفتن به کليت رژیم و برای دستيابی               
  .به آزادی و برابری است 

  !  با تمام نيرو برای چنين تحریم فعالی بسيج شویم 
  

  !باد جمهوری اسالمی   سرنگون              
 !  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم           

  
  )راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
   1384 خرداد 4  -  2005 مه 25                         
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  ادامه از صفحه يک 
    

   ... خيمه شب بازى نمايش          
  

 بررسى  با!!  عرض جند روز    ا بود آه شوراى نگهبان در       بر اين مبن  
 6 نفر را از دم تيغ گذراند و تنها               بيش از هزار   صالحيت نامزدها،    

حکم حکومتی خامنه    "  به تصويب رساند که البته اکنون با             نفر را 
 مضحك و     اين نمايش  . نفر افزايش يافته است       8اين تعداد به    "  ای  

 . است  نام گذاشته  "انتخابات" تهوع آور را جمهورى اسالمى
حال آن آه الفباى حقوق بشر و حتى دمكراسى هاى ليبراالى رايج در             

انتخابات "آشورهاى غربى به ما مى گويد آه براى برگزارى يك                     
 : حداقل شروط زير بايد رعايت شده باشند"آزاد 

شهروندان بالغ   برای همه     حق انتخاب آردن و انتخاب شدن               -  1
 آشور 

 آزادى انديشه، بيان و تجمع   - 2
 آزادى فعاليت همه احزاب سياسى از جمله حق بى حصر و                         -  3

استثناى آنها براى معرفى آانديدا و تبليغات مثبت و يا منفى در                          
 ارتباط با آانديداهاى ديگر

  برابرى آامل زن و مرد براى راى دادن و انتخاب شدن  - 4
 از موافقين و مخالفين رژيم       اعم(   حق آانديداتورى همه افراد         -  5

 حتى اگر به قانون اساسى و اصول حكومت موجود معتقد                     )  وقت
 .نباشند

 يعنى حق    "  حق راى همگانى و مخفى      "  در ايران اما به غير از           
آامل مردم براى تبديل شدن به سياهى لشگر جهت رونق بخشيدن                 

 رژيم، هيچ يك از شروط حداقل فوق رعايت                        "  راى گيرى"به   
اين تنها وجه مشخصه    .  شوند، و مهم تر از آن سرآوب مى گردند      نمى 

انتخابات قريب الوقوع نيست، بلكه سناريويى تكرارى است آه تقريبا          
.  حاآميت جمهورى اسالمى تكرار شده است          يک ربع قرن   در طول    

 دوره   نهبراى اثبات اين مدعا با هم نگاهى مى اندازيم به آمار                           
 از انقالب     در دوران پس   ت جمهوری    رياسدمكراتيك    انتخابات ضد 

 ساله سلطنتى و موروثى     2500 يعنى دوره اى آه ظاهرا نظام       1357
 . تبديل شده است" انتخابى و جمهورى" به نظام 

 دوره اول
 برگزار شد   58 بهمن   5اولين انتخابات رياست جمهورى اسالمى در        

نوز در آن زمان شوراى نگهبان ه.  نفر داوطلب شدند124آه در آن    
 آه  "شوراى انقالب اسالمى   "  شكل نگرفته بود، اما طبق مصوبه           

متشكل از آخوندها و ليبرال هاى مذهبى بود، وزارت آشور وظيفه                 
 از تاييد     داشت آه فهرست داوطلبين را نزد خمينى برده و او پس                  

 آه "غيرخودى هايى" از جمله . آانديداها فرمان رقابت را صادر آند 
از (   شده بودند مى توان از مسعود رجوى                  دوره داوطلب    آندر   

 نام  )  حزب رنجبران از  (   و ايرج آشكولى        )سازمان مجاهدين خلق  
ببريم، اما اين غيرخودى ها به دليل تهديد خمينى و ديگر مقامات                     

از جمله آسان ديگرى آه               .  رژيم ناگزير از آناره گيرى شدند              
 حزب جمهورى     آانديداى اول  (  آناره گيرى آرد جالل الدين فارسى         

 بود آه به دليل تابعيت افغانى از حق آانديداتورى محروم                 )اسالمى
.  را مورد حمايت قرار داد     "  آيت"  شد، اين حزب بعد از اين ناآامى         

ايرج آشكولى در آتاب خاطرات خود آه به همت حميد شوآت                            
 و نحوه برخورد موسوى            منتشر شده چگونگى منصرف شدنش          

به هر . خاباتى وزارت آشور را توضيح مى دهدخويينى ها در ستاد انت
 ميليون  14برای رای دادن     1 ميليون واجد شرايط       21رو از حدود      

 درصد شرآت نمودند آه ابوالحسن بنى صدر با حدود              67نفر يعنى    
حسن حبيبى، آاظم سامى، قطب زاده،        .   ميليون راى انتخاب شد       11

آانديداهاى اين   فروهر از ديگر        محمد صادق طباطبايى، و داريوش      

در اين راى گيرى   .  انتخابات بودند آه آراى چندانى به دست نياوردند        
شرط سنى شرآت آنندگان شانزده سال و شرط سنى نامزدها سى                    

 . سال بوده است
 دوره دوم

 شوراى اسالمى و به فرمان             بعد از عزل بنى صدر توسط مجلس           
 و   1360 از خرداد         خمينى و نيز آغاز آشتارهاى فاشيستى پس               

حاآميت اختناق مطلق، دومين انتخابات رياست جمهورى در دوم                  
 شوراى اسالمى     مصوبه مجلس   بر اساس .   برگزار شد  1360مرداد  

 بررسى صالحيت نامزدها به عهده            1360 تير ماه        13در تاريخ     
 نفر داوطلب شده     71در اين انتخابات      .  شوراى نگهبان قرار گرفت     

  از جمله آسانى آه هوس       .  يد شد ئتا نفر    4 آه فقط صالحيت        دبودن
 مدافع رژيم به نام حزب         "چپ"  نامزد شدن آرده بود، يك جريان           

 بود آه    "حزب آارگران سوسياليست   "  تروتسكيستى بابك زهرايى      
.  رد شد و مدتى در زندان هاى جمهورى اسالمى بسر برد            صالحيتش

ه به  نفر واجد شرايط راى دادن بودند آ          ميليون    5/22در اين سال      
 از    درصد آنها در انتخابات شرآت آردند آه البته بيش         64گفته رژيم   

رجايى، شيبانى، عسكراوالدى و     .   آراى باطله بودند    رايها،درصد    3
 شب بازى بودند آه محمدعلى رجايى        ، چهار آانديد اين خيمه     پرورش

 .  جمهور شد  درصد آرا رييس87با 
 دوره سوم

 در جريان انفجار دفتر نخست وزيرى به          از پنج هفته     رجايى اما پس  
 1360همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژيم در هشتم شهريور                    

آشته شد، لذا رژيم ناگزير از برپايى انتخابات مجدد در تاريخ ده                       
 ميليون نفر واجد       23در اين انتخابات حدود         .   شد  1360مهر ماه     

 درصد   74آنها   شرايط راى دادن بودند آه به گفته رژيم از ميان                     
 نفر نامزد شدند آه شوراى نگهبان         46در اين دوره     .  شرآت آردند 

(   نفر را تاييد آرد آه عبارت بودند از اآبر پرورش             4تنها صالحيت   
معاون وزير دفاع و امام جمعه          (  ، على خامنه اى     )   نماينده مجلس 

 و حسن غفورى فرد،    )معاون وزير آشور  (  ، رضا زواره اى    )  تهران
محافظه کار معروف   (  جالب توجه اين آه آيت اهللا مهدوى آنى           نكته  

 نيز جزو نامزدها بود آه            )  دبير جامعه روحانيت مبارز تهران       و  
 در سومين دوره         !!  صالحيت او توسط شوراى نگهبان رد شد              

 درصد آراى ماخوذه         95رياست جمهورى اسالمى، خامنه اى با               
 .انتخاب شد

 دوره چهارم
 نفر اعالم 50 برگزار شد آه در آن 1364 مرداد 25 اين انتخابات در

 نفر را تصويب آرد     3نامزدى نمودند ولى شوراى نگهبان صالحيت        
آه عبارت بودند از خامنه اى، عسگراوالدى و مصطفوى آاشانى،                

 درصد شرآت    54 ميليون واجد شرايط حدود          26آه در آن از آل          
ى انتخاب شد آه        ميليون را    12آردند و خامنه اى مجددا با آسب             

 درصد و      10آاشانى با حدود        .   درصد آراى ماخوذه       85مى شود   
بنابراين .  درصد به ترتيب دوم و سوم شدند      2عسگراوالدى با حدود    

( با در نظر گرفتن آراى باطله مى توان گفت آه براى نخستين بار                     
 نيمى از مردم در انتخابات شرآت            )حتا طبق داده هاى آمارى رژيم      

  به آانديداهاى رژيم نكرده و 
 . گفتند " نه" 

 دوره پنجم 
پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى اسالمى به دليل مرگ                         

 انتخاب ضربتى خامنه اى به           و سپس    1368ماه     خمينى در خرداد    
  آه   ) خبرگان  توسط مجلس (  عنوان رهبر و ولى قفيه جديد نظام              

  ب رئيس    شوراى اسالمى و ناي              وقت مجلس       رييس_رفسنجانى    
   در تاريخ ششم مرداد .سهم بسزايى در آن داشت_  خبرگان مجلس
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    ... خيمه شب بازى نمايش                  
  
  

از جمعيت   ميليون    31حدود  .  برگزار شد     اين انتخابات     1368.ماه  
 16بودند آه از ميان آنها حدود                رای دادن      واجد شرايط      کشور   
 درصد  2 شرآت آردند آه به گفته رژيم حدود             د درص 56يا  ميليون  

يعنى باز هم تقريبا نيمى از مردم به         .  نيز راى سفيد يا باطله بوده اند      
د و البته مى دانيم آه بسيارى از آنها هم آه ناگزير از                  نرژيم نه گفت   

  شرآت در انتخابات شدند به خاطر مسايلى چون امنيت شغلى، ترس            
در .  دار بودن شناسنامه ها بوده است       سياسى، آوپن و اهميت ُمهر       

 سال حاآميت رژيم اسالمى ميليون ها نفر از                     22واقع در تمام         
راى دهندگان، نه به خاطر توهم به رژيم بلكه به دليل مالحظات                          

" شغلى، اقتصادى و امنيتى مجبور به حضور در پاى جعبه هاى                      
 منتهى اآنون به مراتب از ميزان                     .   رژيم بوده اند        "مارگيرى

 .محافظه آارى مذآور آاسته شده است
 نامزد، شوراى     79 از ميان       1368به هر رو در انتخابات مرداد              

 نفر را تاييد آرد آه عبارت بودند از هاشمى          2نگهبان تنها صالحيت    
 درصد آراى داده     94 شيبانى، آه رفسنجانى با          رفسنجانى و عباس   

  .شده انتخاب شد
  

 دوره ششم 
 

 برگزار   1372 خرداد ماه        21دى در تاريخ        انتخابات فرمايشى بع     
 ميليون نفر    17 ميليون واجد شرايط آمتر از          33گرديد آه از ميان       

 درصد آه با در نظرداشت آراى باطله                      50شرآت آردند يعنى          
 مخالفين  رژيم ، مى توان گفت آه حتا بر مبناى آمار دستكارى شده               

 اين در اوج        بر موافقان آن برترى يافتند و             حاکميت واليت فقيه       
اختناق نيمه اول دهه هفتاد يعنى در سال هاى بيداد عمليات                                   

در .  راستى يك شاهكار بود       به  ،  تروريستى رژيم در داخل و خارج،       
 نفر را   4 نامزد   128اين انتخابات مضحك، شوراى نگهبان از ميان          

تاييد صالحيت نمود آه عبارت بودند از هاشمى رفسنجانى، احمد                   
 در   اقتصادى روزنامه رسالت    آار سابق و دبير بخش     وزير  (  توآلى  

(  و رجبعلى طاهرى           ) دانشگاه آزاد     رييس(  ، جاسبى     )  آنزمان   
از ميان اين چهار نفر           .  )   سازمان صنايع دفاع       هایمجرى طرح  

 ميليون  10 از     آمى بيش _ درصد آرا     62رفسنجانى مجددا با آسب       
 4 از    ابات آسب بيش  نكته جالب توجه در اين انتخ     .  انتخاب شد _  راى

 توسط فرد محافظه آارى چون احمد        ) درصد 24حدود  (  ميليون راى   
"  ( سردار ويرانگری   "  نوعی ابراز تنفر از      توآلى بود آه نشان گر    

  . بود ) رفسنجانی 
  

 دوره هفتم 
 1376انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى در دوم خرداد ماه                 

جمعيت پانزده سال به   از   نفر    ميليون 35برگزار شد آه در آن حدود         
  باالى آشور واجد شرايط راى دادن بودند آه از اين تعداد آمى بيش              

 در اين     . درصد بود  83 ميليون نفر شرآت جستند آه معادل           29از  
 نفر داوطلب، شوراى نگهبان تنها                   238انتخابات از مجموع            

  نفر را تاييد نمود آه عبارت بودند از محمد خاتمى،                      4صالحيت   
 .ناطق نورى، رى شهرى و زواره اى

خاتمى به دليل بهره مندى از شرآت اعتراضى مردم و جوانان و راى 
 70 آنها به آانديد دستگاه واليت، توانست با آسب حدود                      "نه"  

درصد آراى به صندوق ريخته شده، زمام پست رياست جمهورى                   
  . رژيم را به عهده گيرد

  

  دوره هشتم 
 خابات رياست جمهوری رژيم واليت فقيه در         هشتمين انت   در خاتمی  

به بود   در حالى  آه نتوانسته          انتخاب گرديد    مجددا    80 خرداد    18
 جامه     و جناحش  76 در انتخابات دوم خرداد         هيچ يك از وعده هايش    
 در بسيارى از مسايل سياسى، اجتماعى و               عمل بپوشاند، بالعكس    

 اصلى حكومت      اقتصادى آشور به هم آارى و مماشات با جناح                    
مشغول گشت تا آنجا آه هر گونه سخن گفتن از تغيير قانون اساسى               

" و بنابراين به زير سوال بردن حكومت دينى و اصل واليت فقيه را               
  . ارزيابى نمود " خيانت

 نفر نامزد شده بودند که شورای          817در آن بالماسکه انتخاباتی ،         
ها و در بررسی دوم      نفر از آن   46نگهبان در بررسی اول ، صالحيت       

 نفر از    10 نفر از آنها و در بررسی نهايی صالحيت                 30صالحيت  
 کانديد گروهبنديهای   9آنها را تصويب کرد که شامل خود خاتمی و              

در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری              .  محافظه کار بود         
اسالمی ، حدود شصت درصد واجدين شرايط  ، شرکت نمودند که از     

  .ود هفتاد درصد به خاتمی رای دادند ميان آنها حد
     

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

اما از بررسی انتخابات های رژيم ، اين حقيقت را ميتوان استنتاج                  
قدرت واقعى نه در دست         ،    در آپارات جمهورى اسالمى           نمود که  

نهادهاى به اصطالح انتخابى بلكه در دست نهادهاى انتصابى چون              
 مصلحت نظام، قوه قضاييه و قواى        اى نگهبان، مجمع تشخيص   شور

نظامى متعدد است آه همگى تحت هدايت مستقيم رهبر با اختيارات               
  .  قرار دارند خدايى اش

اکثريت بزرگی از مردم ايران نيز پی به اين واقعيت مسلم                     اآنون   
برده اند ، از اينرو شرکت در نمايش خيمه شب بازی باالئيها را                        

 دوام و بقاى رژيم استبدادى و قرون                    جز مددرسانی به           چيزی
 از  . و ايجاد مشروعيت بين المللی برای آن نمی دانند           وسطايى حاآم 

، ديگر يك      خرداد  27در بالماسكه      اين رو تشويق مردم به شرآت        
اشتباه تاآتيكى نيست، بلكه خيانتى ست آشكار به همه آرمان هاى                    

    .ه مردم کشورمان  برابری طلبانآزادى خواهانه و
  

   1384 خرداد 7                                    
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  ادامه از صفحه يک 

  
   ... که بال هايش  "پرنده ای"              

  
برای جبهه مشارکت که استراتژی اش مشارکت درقدرت             
بهرقيمت وبدون هيچ قيد وشرط است، و آن را بادالیلی چون 

ازیکدست سازی حکومت وآفریدن فرجه ازباال برای         ممانعت
جامعه مدنی مزین می کند، وحتی آن  شکل گيری نهادهای  

را تاسرحد نظریه ای برای نظام های استبدادی تعميم می            
دهد،حفظ پایگاه حمایتی و رام کردن حاميان معترضی که             
عدم شرکت ویاشرکت مشروط درميان آن ها اکثریت بزرگی          

يل می داد،چالش مزبورمهم ترین مساله ای بودکه          را تشک 
ازاین .درپی صدور فرمان رهبری دربرابرش قرارگرفته بود              

روتالش های مذبوحانه ای را برای دست وپاکردن مجموعه           
ای ازشبه استدالل ها جهت قانع کردن مخالفين به عمل               

برخی با پاک کردن صورت مسأله اساسا منکر صدور           .آوردند
ازجمله وقبل ازهمه شخص محمد        !.شدندحکم حکومتی    

خاتمی با توسل به همين توجيه،عدم حضورمعين را                     
اشتباهی استراتژیک دانست و پيشاپيش حضورش را                 

هم چنان که خود مصطفی معين هم در              .حتمی دانست 
بيانيه اش بدون اشاره به ماهيت حکم حکومتی ازعبارت               

اما بعضی ها مثل              .تجدید صالحيت بهره جست              
اریان که واقع بين تربودند، ازدردیگری وارد                      سعيدحج
فرمان "  حکم حکومتی  "آنها ضمن اذعان به ماهيت        .شدند

ولی فقيه،تالش کردند که بجای فرورفتن درچاه ویل انکار              
آن،تغيير شرایط عينی راعلت اصلی تجدیدنظرشورای                 
. نگهبان،والجرم دليل شرکت درانتخابات قلمداد کنند                  

با -رهمایش گروه های هوادارمعين   د-حجاریان درهمين رابطه  
مقایسه صدورعفوهای ملوکانه در مقاطع مختلف،فرمان             

گرچه حجاریان و       .   دانست   57رهبری را ازنوع سال             
کاربدستان جبهه مشارکت تمام تالش خودرا برای                       
احساسی کردن فضای همایش،جهت مجاب کردن اذهان           
شرکت کننده گان بکار گرفتند،اما سخنان حجاریان                       

نه فقط با استراتژی بدون قيدو شرط             .رامتناقض بود  آشکا
شرکت درانتخابات توسط اصالح طلبان حکومتی که بهرحال         
نيازمند توجيه و مدلل سازی اضافی نبود،بلکه عالوه برآن              
درهمان دالئل انضمامی ارائه شده درهمایش                             

سخن "  یک سناریوی ازپيش طراحی شده    "ازسوئی از :مزبور
و ازسوی     -بل کتمان نبود         امری که البته قا             –گفت
حضورگسترده مردم و دانشجویان درجای جای کشور        "دیگراز

که به رد صالحيت معين معترض بودند و شورای نگهبان را               
وادار ساخت که دررد صالحيت معين تجدید نظر                            

درسخنان حجاریان رابطه بين این دو مسأله ناروشن            ".کند
احی شده  معلوم نشد که اگر سناریوئی ی ازپيش طر         .ماند

بود،که بود،پس گسترش اعتراض نسبت به ردصالحيت               
معين چه نقشی می توانست درعقب نشينی شورای                

  .نگهبان داشته باشد؟
 بازکاوی تناقض فوق می تواند درروشن کردن نقش واقعی           

  . اصالح طلبان درتحوالت کنونی روشنگرباشد
خطرشکل گيری یک جنبش تحریم           :  صف آرائی اصلی     

طع عليه انتخابات نمایشی رژیم مهم ترین             گسترده و قا    
چالش پيشاروی جمهوری اسالمی را تشکيل می                      

واین درشرایطی است که بازی اصلی فقط بين خودی           .دهد
برپاکردن بالماسکه های    .ها به معنای اخص آن جریان دارد         

پرسروصدای انتخاباتی هم باهدف پوشاندن این صحنه                
انيان صورت می گيرد    اصلی ازدید شهروندان کشوروازدید جه    

تا .  موردنيازرهبرونظام"  مشارکت حداکثری  "و برای تأمين     
، هم مشروعيت بباد    "دوپينگ سياسی "بدین وسيله با یک      

رفته خود را برخ دنيا بکشند وبرسرآن باقدرت های بزرگ                 
وهم با دست بازتری به سرکوب نهال های            .  معامله کنند 

  .نددرحال رویش یک جنبش مستقل وپویا بپرداز
اتاق "آن چه که حول وحوش سناریوی طراحی شده در                 

  گذشت" فرمان
بربسترچنين وضعيتی وباهدف درهم شکستن جنبش                
تحریم وممانعت ازدوقطبی شدن فضای سيای جامعه حول          
آن بود که سناریوئی زیرنظربيت رهبری که قراربود خود                  
رهبرهم ازبازیگران اصلی آن باشد، طراحی شد با محورهای     

    :زیرین
 برای کاستن از دامنه ونهایتا درهم شکستن جنبش              -الف

تحریم بعنوان اولویت نخست الزم است  که از حضور ونقش            
اصالح طلبان حکومتی درانتخابات  بيشترین استفاده ممکنه        

  1.*به عمل آید
می بایست درعين حال با توجه به راهبرد خامنه              -       ب

،با اتخاذ     "حاکميت دوگانه    "ای درمورد عدم بازگشت            
تمهيداتی راه بازگشت آن، بروی اصالح طلبان بسته می              

مجموعه ای ازتمهيدات افشاء شده و نشده برای                .شود
باصطالح سوزاندن تتمه حيثيت سياسی آنان                             

به گردن تنها      "حکم حکومتی  "افکندن زنگوله      .اتخاذگردید
کاندیدائی که می توانست تجسم دوگانگی                               

زنگوله ای که هرچه طرف     .   بود مزبورباشد،یکی ازاین راه ها   
  .بيشتر جست و خيزکند،سروصدایش بيشتربشود

درعين حال الزم بود که با اجرای این نمایشنامه به نقش             -ج
استصوابی شورای نگهبان برای ایفای مأموریت های آتی            

بدیهی بود که این هدف نيز تنها با                .آسيبی وارد نشود    
 دیگران بفهمند    تا.استفاده ازحکم حکومتی قابل تحقق بود       

که چنين امتيازی نه یک قاعده بلکه یک مورداستثنائی و                
  .برخاسته از اضطراراست

وباألخره الزم بود که فواید این عقب نشينی به کيسه                 -د
محلل های اصالح طلب وعناصری چون خاتمی و یا به                    
حساب عقب نشينی درقبال اعتراضات حریف واریز                      

خصی مثل حدادعادل      ازاین رووساطت کارگزاران ا        .نشود
. وبکارگيری آن درکوتاه ترین زمان ممکنه درنظرگرفته شد             

بهمين دليل سناریو چنان بسرعت اجراشد که بگفته رئيس           
جمهورباوجود اقدام عاجل وی وچندتن دیگردرهمان شب             
برای رجوع به بيت رهبری برای درخواست تجدید نظرتوسط          

ن ها نمانده    شورای نگهبان، دیگرفرصتی برای پادرميانی آ        
  .بود

باین ترتيب باطراحی سناریوی فوق که دراصل آن کسی               
تردید ندارد، واگربفرض هم آن ها توانسته باشند با مهارتی            
که درانجام این گونه تؤطئه ها دارند ردی ازخود بجا نگذارند،            
ازطریق برهان خلف می توان  پی به وجودش برد،معلوم                

 تحریم و پی آمدهای     شد که بيت رهبری دربرابرخطر جنبش     
محتمل آن،به نيروی تحریم شکنانی چون اصالح طلبان                

 -مدتی قبل  -وقتی خامنه ای     .2*حکومتی نياز مبرم دارد       
درسخنانی گفت که هردوجناح نظام دوبال یک پرنده را                  

البته درآن  .  تشکيل می دهند،بسياری را خشنود ساخت         
 هنگام کسی حدس نمی زد که منظوراوازبال، یک بال بر               
 چيده شده ومنظورش از پرنده یک پرنده پرقيجی شده باشد

حاميان معين ازطریق ایجاد      حال بگذاراصالح طلبان وجبهه    .
  هياهو و دادن شعارهای هرچه بيشترغلط انداز، تالش ورزند 
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  ...که بال هايش " پرنده ای"           
  

که توجه انظارعمومی را از بال های برچيده شده                          
اما هيچ پرنده ای با افزایش سروصدا             .دخودمنحرف سازن  

پرنده ای  .نمی تواند ناتوانی خویش درپروازکردن را بپوشاند        
       3*که نتواند بپرد، بسهولت دستش رو می شود 

  
           05.05.29-84.03.08  

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

  
        :پانویس 

د که دراتاق فرمان حول          حدس ز     می توان  -1*  
شرکت دادن جهبه مشارکت دراین بازی خطرناک، بحث و             

اوالبدان دليل که باسياست        .  گفتگوی زیادی انجام شد       
تاکنونی جناح حاکم چندان خوانائی نداشت، و ثانيا بدليل آن    
که ممکن بود موجب بازگشت حاکميت دوگانه بشود و ثالثا            

 پس ازردصالحيت   حاوی این ریسک بود که جبهه مشارکت        
زیرفشارحاميان ویا افکارعمومی حاضرنشود بدون گرفتن             

اما نهایتا با        .  امتيازاتی وارد صحنه انتخاباتی بشود              
درنظرگرفتن تمهيدات گوناگونی حول هرکدام ازآن ها و                 
ازجمله حساب بازکردن روی وفاداری عناصری چون ریئس            
جمهور و برادرش محمدرضا خاتمی که دررأس جبهه                     

ارکت قرا ردارد، تردیدها بسود اجرای سناریوی مطرح             مش
البته مواضع بعدی محمدخاتمی و یا          .  شده برطرف گردید   

محمدرضا خاتمی که به دليل صدور حکم حکومتی توسط              
گفت و حتی ازوی درخواست کرد      "  دست مریزاد "رهبری باو   

که دررأس رهبری جناح اصالح طلب قرارگيرد،صحت ارزیابی          
  . ان را مورد تصدیق قرار دادهای اتاق فرم

نگاهی به شعارها و ادعاهای اصالح طلبان ازجمله                 -2*
آخرین بيانيه معين درمورد شرکت درانتخابات، بخوبی انجام          

او دربيانيه خویش تالش کرده    .چنين نقشی را مدلل می کند     
که با دادن وعده ووعيد پست های اجرائی و مدیریتی به                

،مغضوبين و محذوفين         اصالح طلبان خارج ازحکومت            
ودادگاهی شده گان دردولت آتی خود و باشعارهائی چون            

این وظيفه خود را      "  جبهه دمکراسی وحقوق بشر     "ایجاد  
نگاهی به بيالن عملکرد اصالح طلبان         .  بخوبی انجام دهد   

درطی حيات سياسی آن ها، نشان دهنده تالش های                 
سيستماتيک اشان برای مسخ کردن شعارهای                         

و مسدودساختن مسيرهای برآمد یک             "  نساختارشک"
  .جنبش مستقل بوده است

شتاب حوادث،انباشت تجارب وتعميق مطالبات مردم             -3*
والجرم فشردگی زمان اکنون چنان است که اگراززمان                 

فراینداصالح طلبی،  "  فاز نخست "تاپایان76شروع دوم خرداد    
چندسال طول کشيد تا مردم درطی یک آزمون و خطای                  

ه ماهيت اصالح طلبان ببرند، اکنون همان               دشوار پی ب    
انکشاف درقدم های آغازین فازباصطالح  دوم روند اصالح               
طلبی،آن هم دردوره ماقبل ازانتخاب شدن مورد آزمون                  

فاز نخست  "وهمين مسأله است که اگرآزمون      .قرارمی گيرد 
را به تراژدی تبدیل کرد، اکنون، گام دوم مطرح         "  اصالح طلبی 

اصالحات،یک گام به     "- مشارکت و معين     شده توسط جهبه  
نحوه جست و     .   را به کمدی تبدیل کرده است              -"پيش

  .خيزمرغ پرقيچی شده،همين واقعيت را خاطرنشان می کند
  

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

  
  
  

      

  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

ازمان  روابط عمومی س  
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                    

www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

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

 .نيستند 
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    نامه ای از ايران            
  

  !روانشناسی مردم در آستانه انتخابات     
  
  

از من خواسته بودی از اطراف خود ووضعيت فعلی وبرخورد            ,  سالم  
  .مردم را در مورد انتخابات بنویسم

سابق  *  اسکندری/  خيابان بابایيان   * ساليان دراز است که من در         
سکونت دارم غالب مردم  محله مرا ميشناسند  چون  سنی ازم                  

وقتی به  .  رعایت نمایم ,  گذشته  باید حجابم را نه آنطور اسالمی            
خيابان ميروم همواره به شوخی  مورد مسخره قرار ميگيرم                                

وغالبا ميگویند تا کی ميخواهی چادر سياه به سرکنی؟ مثال همين            
دیروز وقتی از مقابل زمينی که جوانان در آن فوتبال ميکنند                          
ميگدشتم  آنها   مرابه شوخی  مسخره کردند و گفتند یا روسری یا               

ی انگار این خيلی از چيزها یی که آنها ميخوستند                تو سری ؛ ول     
  بگویند  دور بود؛ لذا آمدند وبا شوخی وخنده  و مسخره گرفتن چادر

مرا .  سياه و اینکه شما تا کی ميخواهيد چادر سياه به سرکنيد                 
آنها گفتند حا ال اگر ميخواهيد چادر به سر            .  مورد سوال قرار دادند    

  کنيد وانتخواب 
شکالی ندارد اما اگر جادر به سر کردنتان به خاطر              خودتان باشد ا   

این آخوندها است باید بگویيم بزودی ما خودمان چادر  را ممنوع                   
  .ميکنيم

یکی از آنها پرسيد که آیا من در انتخابات شرکت ميکنم یا نه ؟                       
گفتم پسرم من که بازنشسته هستم و اگر  مهر در شناسنامه ام                

آنها همه به    .   بعدا  قطع کنند       نخورد  ممکن است حقوق من را          
یکباره زدند زیر خنده و گفتند شما از بقال وبزاز وقصاب محل بپرسيد              

  .هيچکدامشان در رای دهی شرکت نميکنند
زیرا بقالی ما هم چند روز قبل به من گفت که            ,   آنها راست ميگفتند  

نه او ونه همه این کاسبهای محل در رای دهی شرکت                               
ما هم چند شب قبل سر کوچه ایساده              همسایه های     .نميکنند

  , بودند و همه ميگفتند ما در انتخابات شرکت نميکنيم
به کسی نگویی من هم دیگر حتی برای مهر شناسنامه در رای                  

چون یکنفر را ميشناسم که  در خارج از              ,  گيری شرکت نميکنم      
کشور زندگی ميکند وهر شش ماه ميآید وحقوق خود  را ميگيرد                  

  هيچ انتخاباتی شرکت نميکند، من چرا شرکت کنم؟وميرود ودر 
اصال ميدانی االن وضعيت  طوری شده مثل زمان انقالب یادت                     
هست ؟ همه مخالف بودند و پچ وپچ ميکردند چرا چون از ساواک                  

  ميترسيدند
  ماه    6کم کم ترس مردم ریخت ویکباره به خيابانها ریختند وظرف                

 همان ماجرا است همه به هم        کار شاه را یکسره کردند االن دقيقا       
ميگویند وبه هم ميسپارند مبادا به کسی بگویی که از چه کسی                

  این حرف ها را شنيده ای؛ 
ردو .مردم دارند کم کم دوستان و دشمنان خود را شناسایی ميکنند           

  .بدل کردن اخبار به هم بشدت گشترس پيدا کرده است
مثال در اخبار   .  داز طرف دیگر رژیم هم مشغول تبليغات خود ميباش           

, همواره  با جوانانی که گویا  در دارودسته های خودشان ميباشند              
از آنها ميپرسند آیا شما در انتخابات شرکت                 .  مصاحبه ميکنند  

ميکنيد و آنها غالبا پاسخ ميگویند اگر کسی باشد که برای ميردم                
کار کند حتما در انتخابات شرکت ميکنيم  و باید برویم بخوانيم که                  

  دام یک از کاندیداها  ميخواهند برای مردم کار کنند؟ک
واقعيت این است که مردم اصال نيمخواهند این رژیم به حيات خود                

, من نميدانم که چه باید بشود اما مشکل مردم بيکاری            .  ادامه دهد 
بی اعتمادی به احزاب وسازمانها خصوصا به            ,  گرسنگی,  اختناق

  .سلطنت طلبان  و مجاهدین است
 درصد رفسنجانی  را دوباره ميخواهند          100طور که بویش مياید       این

  .سر کار بياورند
  

  . .................  قربانت                            
  
  
  

   ديدگاه                   
  

 آشمير خاورميانه ــ فدراليسم آردستان عراق  
 

 )  ialkader.netسايت  ( دآتر نوري مرادي
 

  احمد مزارعي : يص ترجمه و تلخ
 
 

 مقدمه مترجم 
ايران همچون عراق آشوري است آه مليت هاي مختلفي مثل                 

و اين در حالي    .  آرد، ترك، عرب، بلوچ و ترآمن در آن زندگي ميكنند          
ي استبدادي هستيم آه حقوق ملي و          است آه ما داراي حكومت      

اين سياست استبدادي تاآنون     .  تاريخي اينان را ناديده مي انگارد       
موجب وارد شدن ضربات سختي بر روند آزادي و آبادي در آشور ما               

جنگ چند ساله در آردستان، زدوخوردهاي خونين             .  شده است  
ن اخير  اوايل انقالب در ترآمن صحرا و حوادث بسيار غم انگيز و خوني            

در خوزستان، همه شواهد زنده اي بر عملكرد اين سياست                       
 . استبدادي و ضد انساني است

برخورد به مسئله مليت هاي ساآن ايران و آوشش در جهت حل                
آن بسيار پيچيده و حساس است و راه حل معجزه آسايي هم                     

وظيفه همه نيروهاي آزاديخواه و مترقي است آه با تمام                 .  ندارد
 . كوشند تا به حل اين معضل پيچيده آمك نمايندتوان خود ب

ترجمه نوشته ارزشمند دآتر نوري مرادي آه خود يكي از دست                  
اندرآاران پر آار سابق حزب آمونيست عراق و آرد ميباشد، ميتواند            

 . روشنگر گوشه هايي از اين مشكل بزرگ باشد
 

بدون شك آشور ما امروز دوره سختي را در تاريخ خود از سر                        
مشكالت عمومي آشور تنها مجموعه واحدي نيستند            .  يگذراندم

بلكه مجموعه در هم تنيده اي همچون جدول آلمات متقاطع                      
بايد گفت آه اصلي ترين مشكل، ديكتاتوري سي ساله            .  ميباشند

صدام حسين است و پس از آن خطر اشغال آشور توسط آمريكا آه              
 . جام گرفته استدر ادامه سيزده سال تحريم ظالمانه اقتصادي ان

ما همچنين با مشكل بزرگ ديگري نيز روبرو هستيم و آن مشكل                 
اما موضوعات  .  مليت ها است آه آردستان محور اصلي آن است            
 :مهمي آه در درون قضيه آردستان مطرحند عبارتند از

مشكل آردستان در ادامه يك تقسيم استعماري به وجود آمده و             •  
 . همچنان در خدمت آن است

ين مشكل وسيله اي براي بهره برداري گروههاي مختلف عراقي           ا•  
 . تحت نام فدراليسم در آمده است

نوع پرچمي آه اين گروهها بر افراشته و در حقيقت با آن                          •  
ميكنند تاآنون بي سابقه بوده است زيرا اينان به اشغال             »  تجارت«

 آشور خود توسط بيگانگان رضايت داده و همه امكانات خود را در                 
 . اختيار وي قرار داده اند

پيش از پرداختن به راه حل مطرح در صحنه به نام فدراليسم،                       
ضروري است تا به شرحي در مورد مسئله و قضيه آردستان در                   

 . عراق و آشورهاي همسايه بپردازيم
 

 تاريخ: يكم
آردستان تقريبا نام تازه اي است آه اولين بار در قرن سيزده                        

يكي از واليان سلطان سنجر سلجوقي بر          »  لؤ لؤ «ميالدي توسط    
. را مرآز خود قرار داد     »  باها«يكي از واليات خود اتالق شد و شهر           

آه از آلمه       »باقردي«نام قديمي آردستان در زبان عربي                    
آه در زبان اآدي قديم به معني ساآنان آوهستان                »  بوآاردون«

ت آردها در تاريخ هيچگاه داراي دول          .  ميباشد، اخذ شده است      
و اگر ما به تاريخ مراجعه آنيم آمتر ميبينيم آه             .  مستقل نبوده اند  

آردها مسئله استقالل را جدي گرفته باشند، عليرغم اينكه شرايط           
علت آن چنين بوده آه ضرورت استقالل وجود              .  آن را داشته اند     

  نداشته و در حقيقت اينچنين ميتوان گفت آه مستقل شدن آردها 
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   ....مير خاورميانهآش                 
  
  

بويژه آنگاه آه ما در مورد        .  به معناي از خود جدا شدن بوده است          
بحث تقسيم و     .  منطقه جغرافيايي به نام عراق صحبت ميكنيم            

+ آاك همت     :  (استقالل در آردستان همانند اين معادله است            
اين صورت حقيقي مسئله      )  آاك همت +  عبدالزهرا  =  عبدالزهرا  

 تاريخي شرايطي براي تشكيل دولت به وجود آمد،         اگر از نظر  .  است
در تاريخ  .  با همه عواقب آن متعلق به همه ساآنان آن بوده است              

عراق تاآنون شش امپراطوري بزرگ تاسيس يافته آه عبارت بوده              
سومر، اآد، بابل، آشور، زمان اسكندر و آخرين آن امپراطوري           :  اند از 

ز برتري اين يكي بر آن          عباسي، اما در همه اين مراحل ذآري ا            
هنگامي آه دين اسالم از مكه ظهور آرد                .  ديگري نبوده است    

ميتوان گفت آه آردها از اولين لبيك گويان آن بودند اگر نگوئيم                      
دومين يار  »  آابان«شخصيت بارز اسالمي آرد به نام            .  بانيان آن 

 . پيغمبر مسلمانان بعد از سلمان فارسي است
 

 قوميت: دوم
 براي تشكيل دولت در آردستان به وجود آيد ميتوان               اگر شرايطي 

گفت آه امكانات عملي آنها تنها در ميان آردهاي ترآيه موجود                   
در مورد اجزا ديگر آردستان در ايران، عراق، سوريه، لبنان و              .  است

گرجستان، ميتوان گفت آه اينان غالبا با يكديگر نامتجانس اند حال              
. سيم شده ميان چند آشور باشند       چه در يك آشور، و يا اينكه تق         

 من رئيس اتحاديه دانشجويان آرد در شهر تاشكند،           1977در سال   
شوروي سابق بودم، هيئت رهبري ما ده نفر بود و ما نميتوانستيم              
با زبان آردي در ميان خود به حل مسائل بپردازيم و تصميم گرفتيم                

 آلمه  آه از زبان مشترك روسي استفاده آنيم، خود من نيز چند               
 . نميدانستم» فيلي«بيشتر از زبان آردهاي 

همچنين بايد گفت آه اين تعدد قبايل در زمينه مذاهب و دين نيز                   
وجود دارد و خود اين موجب افتراقات و تصميم گيري هاي ديگري                  

اما آردهاي ترآيه داراي زبان واحد و مذهب واحدي                    .  ميشود
دريا دارد و نزديك     همچنين آردستان ترآيه منفذي نيز به          .  هستند

همين موضوع باعث شده آه ترآيه با تمام               .  تنگه بسفر است    
جديت بكوشد مانع هر گونه حرآت استقالل طلبانه آردها گردد،                

 . دخالت ترآيه در آردستان عراق را بايد از اين زاويه ديد
 

 جغرافيا: سوم
آردستان عراق به لحاظ داشتن منابع طبيعي محدوديت فراوان دارد           

از طرف ديگر در ميان دشمناني محصور است و به دريا نيز راهي                و  
همچنانكه ميدانيم يكي از عوامل اصلي فقر در آشور بوليوي           .  ندارد

آشور .  همانا از دست دادن راه دريايي خود در قرن هيجدهم بود                
بوليوي اخيرا موفق شد با آشور پرو قراردادي را به امضا برساند تا                

امضاي اين قرارداد تاثير بسيار       .  يا داشته باشد   بتواند منفذي به در    
اميدوار آننده اي در مردم و دولت بوليوي داشت به طوريكه آنان                   

ي به يادگار اين قرارداد منتشر نمودند و آن روز را به نام                      »تمبر«
 . جشن ملي نامگذاري آردند

 
 آردستان از نظر لجستيكي : چهارم

راي دشت پهناور سرزمين    آردستان نقش دفاعي بسيار مهمي را ب       
بدون وجود آردستان هر چقدر اسلحه و               .  رافدين بازي ميكند     

تكنولوژي دفاعي پيشرفته باشد نخواهد توانست از عراق به دفاع              
از سوي ديگر رودخانه دجله نيز از آردستان ميگذرد و منابع             .  برخيزد

 ديگر عظيمي از آب آه در آردستان وجود دارد، اين منطقه را بسيار              
بويژه اينكه در آينده نزديك آشورهاي مختلف             .  با اهميت ميكند    

مشكالت و اي بسا آه جنگهايي نيز به خاطر مسئله آب در پيش                  
 . خواهند داشت

هم اآنون اختالفات حادي ميان ترآيه و سوريه بر سر مسئله آب                 
منظور اين است آه آردستان عراق از اين نظر و از نظر               .  وجود دارد 

للي آه ميتواند در اين زمينه داشته باشد بسيار مهم            نقش بين الم  
دولتهاي مختلفي آه در عراق بر سر آار آمده اند هيچگاه از              .  است

هيچ حكومتي در عراق و تحت هيچ           .  اين مسئله غافل نبوده اند      
شرايطي جدايي آردستان را از عراق نخواهد پذيرفت، زيرا منجر به             

 نيست آه حكومتهاي       اين ادعا درست    .  مرگ عراق خواهد شد      

مختلف عراقي هميشه براي رها شدن از شر ارتش آنان را به                      
آردستان گسيل مي دارند، غالبا اينچنين بوده آه جنبش هاي                   

نمونه حاضر آن آشتاري است       .  آردستان جنگ را شروع آرده اند       
آه در آردستان عليه اقليت عرب به راه انداخته و اين موجب دامن                

 . و دشمني و جنگهاي آتي خواهد شدزدن به آتش آينه 
 

 همچون آشمير: پنجم
تجربه جنبش ملي در آردستان عراق بسيار آموزنده است، رهبران            

 . سنتي آرد نميتوانند اين تجربيات را ناديده بگيرند
در پايان قرن نوزده و اوائل قرن بيستم در ترآيه تحوالتي رخ داد آه                 

و سلطان  »   ترآهاي جوان   جمعيت«از جمله آن بروز اختالف ميان           
در آن زمان يكي از گردانهاي          .  عبدالحميد پادشاه وقت ترآيه بود       

در اين اختالفات     .  نيرومند ارتش شاه را آردان تشكيل ميدادند             
يعني »  باف آردان «آردهاي ترآيه جانب سلطان را گرفته و وي را             

پدر آردان ناميدند و برعكس آن مصطفي آمال هم بعدها به لقب                 
سلطان عبدالحميد پادشاه      .  پدر ترآها ملقب گرديد        »  توركآتا«

و در حقيقت    »  وعده بالفور «عثماني يكي از مخالفان سرسخت          
تشكيل دولتي يهودي در فلسطين بود، وي ميگفت تشكيل دولتي            

در اين دوره     .  يهودي پس از گذار از روي جسد من امكان دارد                  
تي از آردان    شكست دولت عثماني با وجود گردان بسيار پر قدر              

لذا آشورهاي استعمارگر غربي و در           .  نقشبنديه امكان نداشت    
راس آنان انگلستان محرمانه با آردها به مذاآرده پرداخته و به آنان               

» بالفور آردي «وعده مشابهي همچون بالفور براي يهوديان، وعده           
البته آنان شرط دادن وعده دولت براي آردها را چنين قرار              .  را دادند 

د آه آنان بايد حمايت خود را از سلطان عبدالحميد پادشاه                     دادن
عثماني متوقف آنند، در چنين وضعي آنان ميتوانستند بر سلطان               

 . عبدالحميد غلبه آنند
در اين مرحله آردها وعده هاي استعمار انگلستان را باور آرده و به              
طور عملي حمايت خود را از سلطان عثماني متوقف نمودند آه در               

دولت وعده داده شده براي         .  ايت موجب شكست وي گرديد        نه
آردها منطقه اي ما بين درياچه وان و شمال موصل را شامل                       

از مبلغان اصلي اين دولت و يكي از افسران معروف و                     .  ميشد
خالصه اينكه با اين     .  بود»  ميجرسان«عاليرتبه انگليسي در منطقه      

ي آردان در مورد     وقت.  وعده ميان آردان و سلطان فراق در گرفت           
دولت آتي خود از مسئوالن انگليسي توضيح خواستند پاسخ اين               

ماده اي جنبي بر وضعيت عمومي دولت       »  سيفرز«بود آه در قرارداد     
اما زمان زيادي طول نكشيد آه             .  آردي گنجانيده شده است       

توسط بلشويك ها آه در روسيه قدرت را         »  سيفرز«محتواي قرارداد   
قرارداد سيفرز در حقيقت همان         .  ا گرديد  به دست گرفتند افش      

قرارداد سايكس و پيكو بود آه ميان استعمارگران براي تقسيم                   
منطقه به امضا رسيده و در آن نامي از دولت آرد و حقوق آنان برده                

دولت «در حقيقت بايد گفت آه بالن تبليغاتي آن روز                .  نشده بود 
ت آه براي فريب    همانند بالن تبليغاتي امروز جرج بوش اس        »  آردي

اگر چه در آن زمان      .  آردها و فلسطيني ها به هوا رها شده است           
وعده دادن دولت به آردها دروغ بود و به حقيقت نپيوست، اما                      
ارتباط رهبران آردها با آشورهاي استعماري ادامه پيدا آرد و امروز             

بايد گفت آه در    .  نيز ما تاثيرات آن را بر اوضاع منطقه شاهد هستيم         
شتر مواقع، اگر نگوئيم هميشه، رهبران آرد از وظيفه خود شانه              بي

براي مثال از مالمصطفي بارزاني بايد ياد آرد آه به           .  خالي آرده اند  
عنوان وزير دفاع در جمهوري مهاباد شرآت آرد، اما با پيش آمدن                 
خطر خود با چهارصد نفر از هواداران مسلح اش به سوي باآو در                   

ي نمود و جمهوري مهاباد را تنها گذاشت و با            آذربايجان عقب نشين  
. تهاجم ارتش شاه ظرف دو روز به جمهوري مهاباد پايان داده شد                

مال مصطفي و چهارصد نفر از اطرافيانش تمامي بنيانهاي فني و                 
در مرحله بعدي      .  نظامي جمهوري مهاباد را تشكيل ميدادند              

ن نفت را ملي    مالمصطفي بارزاني با عبدالكريم قاسم آه در آن زما         
آرده و حقوق آردها را به رسميت شناخته بود به مخالفت                          

قرار »  سنتو«برخاست و نيروهاي خود را تحت اختيار فرماندهي               
در اين زمان آمريكا و انگلستان براي مبارزه با عبدالكريم قاسم             .  داد

آه نفت را ملي آرده بود وارد مخالفت شده و در اردن و لبنان نيرو                   
ه تا از آنجا به عراق حمله آنند و پروسه ملي آردن نفت را              پياده آرد 

 ...در عراق متوقف آنند
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   ...آشمير خاورميانه                         
  
  

از ديگر عملكردهاي شبهه برانگيز رهبري آردها اين بود آه رهبري              
مبارزات آزاديخواهانه خود را به دست يكي از افسران اسرائيلي به              

سپردند، همه امر و نهي هاي نظامي در آردستان             »  لبكوب«نام  
يكسو نگري مسئله    .  عراق زير نظر اسرائيلي ها انجام ميگرفت           

حلبچه را ميشود در سياست اسرائيلي ها به وضوح مشاهده                   
در جريان جنايت حلبچه دولت اسرائيل مسئوليت دفاع از                 .  نمود

راي پيشبرد اين   ب.  قربانيان آن و مسئله تبليغات آن را به عهده گرفت          
امر آنگره اي در پاريس زير نظر خانم ميتران آه يكي از مدافعان                    

عليرغم اينكه اين آنگره به خاطر       .  صهيونيسم است تشكيل گرديد    
قربانيان آرد شهر حلبچه تشكيل شده بود و عليرغم همه سر و                  
صداي مذهبي گونه اي آه براي آن به پا آردند، اما خانم ميتران                    

 آه آردها پالآاردها و تابلوهاي مبني بر مخالفت با                    اجازه نداد  
استفاده از مواد شيميايي عليه انسان برافرازند و از همه بدتر اينكه             
در قطعنامه پاياني نه اسمي از آردهاي قرباني شده بود و نه حتي             

در قطعنامه آلمات پر طمطراقي      .  نامي هم از رژيم صدام برده شد        
م و بر هم زدن استقرار اجتماعي به آار            مبني بر مبارزه با تروريس     

برده شد آه ميتوانست مورد استفاده تبليغات دولت اسرائيل قرار              
 . گرفته و در دفاع از شعب اهللا المختار باشد

آنچه را آه بايد در اين باره به اختصار بگويم اين است آه مسئله                    
ن آردستان به مثابه آشمير خاورميانه است آه هرگاه استعمارگرا           

خواستند بحراني را ايجاد آنند به شكل هاي مختلفي آن را مطرح               
 . ميكنند

 پيش زمينه هاي اوضاع عمومي در آردستان 
هم اآنون دولت آردي آه داراي پارلمان، نخست وزير، وزير ــ و                    
شروط ديگر دولت را دارد ــ حقيقتي است، اما اين دولت، دولتي به              

الحمايه اي است و نه          معناي حقيقي خود نيست بلكه تحت              
بيشتر، آه من براي روشن شدن موضوع به چهار مورد درباره اين                 

 :تحت الحمايه اشاره ميكنم
ــ هم اآنون در آردستان شكل گيري مناسبات طبقاتي شروع                 1

بنا بر همين وضعيت هم اآنون بورژوازي آرد در شكل             .  شده است 
يري در   طالباني و فئودالهاي مذهبي، سياسي و عشا            »  دولت«

بارزاني به استثمار و ستم در حق گروههاي ملي و          »  دولتي«شكل  
بايد گفت آه در آردستان نسبت اقليت        .  مذهبي غير آرد ميپردازند   

در صورت استقالل    .  هاي ملي و مذهبي بيش از آردها ميباشد            
آردستان مليت ها و قوميت هاي درون آردستان همچون، ارمني              

ديها، آشوريها و اعراب براي احقاق حقوق       ها، ترآمن ها، يزيديها، ايز    
در آن صورت ما با بالكاني بسيار بحراني تر و               .  خود به پا ميخيزند    

سپس آدام زبان در آردستان          .  بدتر از قبل روبرو خواهيم بود           
رسميت خواهد داشت، سوراني، باديني، آرمنجي، آدام؟ با در               

ي مذآور   نظر گرفتن اينكه همه گويندگان به هر يك از زبانها                       
 . تعدادشان از ارمني ها و ترآمن ها آمتر است

ــ آشورهاي همسايه آردستان هميشه مراقب اوضاعند و                    2
هنوز .  هيچگاه سياستي روشن در قبال آن اتخاذ نكرده و نميكنند              

 آشور عليه عراق     30جنگ ايران و عراق پايان نيافته بود آه جنگ              
 اآنون ما در       .سپس جنگ در افغانستان و فلسطين           .  آغاز شد  

اگر آمريكا در منطقه مستقر شود        .  آستانه جنگ ديگري قرار داريم      
آه در ادامه آردستان را به حساب نخواهد آورد و زدوبندهاي خود را              
با آشورهاي مهم منطقه به پيش خواهد برد و اگر مقاومت عليه                 
آمريكا شدت بگيرد آه من اين چنين باور دارم آه آمريكا در نهايت                   

 خواهد شد شكست خورده منطقه را ترك آند آه باز هم                   مجبور
اولين روز خروج    .  حساب آردستان تحت الحمايه روشن خواهد بود         

. آمريكا روز قرباني شدن آردستان تحت الحمايه آمريكا خواهد بود             
اولين روز خروج آمريكا همراه خواهد بود با سقوط و قرباني شدن                  

 . هآردستان زير سياستهاي حاآم در منطق
ــ اوضاع اقتصادي جهان امروز ما، با گسترش سياست                            3

گلوباليزاسيون همكاري و اتحاد و ائتالف را ميان ملتها، بويژه در                    
امروز آشورهاي اروپائي عليرغم        .  منطقه ميطلبد و نه جدايي         

داشتن اختالفات فراواني چه از نظر مذهبي و چه قومي به سوي               
استقالل ملي و منطقه اي خود را       اتحاد در حرآتند و ميروند تا حتي        

بايد گفت آه بخشي از اين سياست اروپائيان به خاطر          .  آنار بگذارند 

تجربه اي است آه آنان در نتيجه سالهاي متمادي جنگ ها و                       
با اين حساب   .  اختالفات و نتايج تلخ حاصله از آن، به دست آورده اند          

 . وضع ما آردها ديگر روشن است
ايي ناپذيري از خاك عراق است، ملت آرد           ــ آردستان بخش جد    4

مسئله جدايي يا    .  نيز بخشي از ملت عراق به حساب مي آيد               
هر آن آس به    .  اتحاد ميان آنان نميتواند به طور يك جانبه انجام گيرد          

اين آار مبادرت ورزيده و يا در صدد نقض اين يگانگي برآيد، بايد همه               
ملت عراق در مجموعه    .  ودضرر و زيانهاي آن را به تنهايي متحمل ش        

خود به جدايي آردستان تن در نخواهد داد و دوران پر مشقت فعلي             
 . نيز به پايان خواهد رسيد

راه حل مسئله عراق نه هيچ نوع جدايي و نه فدراليسم است،                   
بلكه در عراق مي تواند حكومتي از نوع آشورهاي اسكانديناوي                

ت حمايت از دموآراسي     دولتي دموآراتيك آه مسئولي    .  برقرار گردد 
را بر عهده گرفته و بناي سياست اين دولت بر الئيسيته و حقوق                  

در آنصورت جايي براي جنبش هاي جدايي طلبانه                .  بشر باشد  
 . نخواهد بود

 
 :مالحظه

اين نوشته تحقيقي شش ماه قبل از شروع جنگ براي مطالعات                 
انتشار »  وفاق«حزبي در جريان آنگره پنجم تهيه شده و در مجله               

 . يافته است
حوادث بعدي نشان داد آه آردستان به مثابه آشميري است آه               
براي ايجاد بحران و سوءاستفاده از آن مورد استفاده قرار گرفته و                 

در جريان فاجعه حلبچه مشكل آردستان مورد سوءاستفاده        .  ميگيرد
قرار گرفت و متهمان اصلي آن عبارت بودند از حكومت ايران،                        

در مرحله ديگري   .  ام حسين و اتحاديه ميهني آردستان      حكومت صد 
مشكل آردستان توسط مالمصطفي بارزاني و آشورهاي                       

عليه عبدالكريم قاسم و دولت ملي و جوان             »  سنتو«استعمارگر  
آخرين نقش اين تحت الحمايه         .  عراق مورد استفاده قرار گرفت        

شور آمريكايي آمك به آمريكا و اسرائيل براي اشغال و تخريب آ                 
 . عراق بود آه همگان شاهد آن بوديم

اما ببينيم اشغالگران آمريكايي با اين تحت الحمايه خود چگونه عمل            
 . آرده اند

در فرداي اشغال آشور عراق، ارتش آمريكا تمام اسلحه هاي                 •  
سنگين در سراسر آردستان را با استفاده از موادهاي ويژه اي از                 

تنها اسلحه هايي آه     .  به آار گرفت   آار انداخته و نميتوان آنان را          
ميتواند مورد استفاده قرار گيرد نوع مسلسلهاي سبك و هفت                   
تيرهاي شخصي و از اين نوع اسلحه ها ميباشد آه براي حمايت                 

 . هاي شخصي افراد و رهبران آاربرد دارد
را آه منبع اصلي درآمد دو حزب           »  خليل«ارتش آمريكا گذرگاه      •  

الحمايه خود در آردستان بود به اشغال          موجود در جمهوري تحت       
خود درآورده و با اين آار خود جمهوري آردستان را با خطر جدي                    

آنان مجبورند براي آمك دست به دامن ترآيه            .  روبرو نموده است   
 . شوند

دولت آمريكا جمهوري تحت الحمايه خود را مجبور ميكند تا پول                 •  
يا پول آشور سوئيس بود با       رايج را در آردستان آه تا آن روز يورو و             

دالر تعويض نمايند اما نه آنچنانكه در بازارهاي بين المللي رواج دارد              
اين .  بلكه بر اساس سياستگذاري اشغالگران آمريكا در عراق                 

سياست موجب وارد آمدن ضربه بسيار سنگين بر ملت زحمتكش              
ه آردستان گرديده بطوريكه با اين ضربت آنان شش برابر فقيرتر شد            

  . اند
          ------------------------------------------------- 

 عضو سابق مرآزيت حزب آمونيست         دآتر نوري مرادي   •  
عراق بوده آه پس از همكاري اين حزب با آمريكا تشكيالت              

 را در مخالفت با آمريكا به وجود          »  الكادر  «ديگري تحت نام    
  . آورده اند
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   ديدگاه                    
  

   )2(  ی پايان سرمايه داري عقالي     
 

  ستر مي فاجان بال
  مانتلي رويو مجله

 
 ني  اردشير عما:  ترجمه

 
 
 
  
  
  

 Harry(در آغاز بحران اقتصادي، پال سوئيزي، همراه با هري مگداف          
Magdoff  (             سردبير آمك آارش در مجله مانتلي رويو و مولف آتاب ،

نه فقط بر عواملي آه قبال در آتاب سرمايه                "  صر امپرياليسم ع"
انحصاري آمده بود، تاآيد  آردند، بلكه فراتر از آن مصرانه موآد شدند             
آه رآود وضعيت عادي سرمايه داري انحصاري است، و لذا، به جاي             
توضيح خود رآود،  آنچه آه نياز به تشريح داشت زمينه هاي رشد                 

اين واقعيت آه عليرغم      .  اپديد  گشته بودند   سريعي بود آه ديگر ن      
استفاده از وسايل عريض و طويل براي حفظ تداوم رشد  اقتصادي،               
رآود بار ديگر پديدار گشته بود، خود عمق تمام عيار تضاد را بيان                   

بدينسان، در چهارچوب شرايط موجود، بحران برگشت               .  مينمود
 . ناپذير است

ر سرمايه انحصاري، شكي نيست     اآنون تقريبا چهار دهه پس از نش      
نرخ رشد به ازاء فرد در         .  آه اين ارزيابي در اساس صحت داشت          

مسلما در دهه ي    )  توليد ناخالص داخلي جهان   (ميزان توليد جهاني    
اين :  اما مسئله بدانجا ختم نشد     .   بود 1960 آندتر از دهه ي       1970

 1990 و در دهه       1970 آهسته تر از دهه ي          1980نرخ در دهه ي       
 آندتر از نرخ    2000 و تا به اين موقع در دهه          1980آهسته تر از دهه     

در اين ارتباط، تجربه اقتصاد        )  3.  ( بوده است   1990رشد در دهه      
اياالت متحده و اقتصاد ساير آشورهاي ثروتمند شباهت بي نظيري           

 . به اقتصاد جهاني، با دهه ها رآود عمق يابنده، دارد
ايه داري نسبت به بازگشت          واآنش آشورهاي پيشرفته سرم       

مجدد رآود تقريبا فوري و در همه جا همگون بود، و با فرا رسيدن                   
 اين واآنش هم در سطح ملي و هم          1970سالهاي پاياني دهه ي     

اگر سرمايه داري     .  بين المللي شكل معيني به خود گرفته بود              
چيزي بيش از يك سراب ايدئولوژيك بود،        )  در نوع آينزي آن   (عقاليي  

 واآنش نسبت به بحران به طور مسلم تالشي براي اتخاذ برنامه             در
اين .  هاي آينزي و سوسيال دمكراتيك تمام عيارتري صورت ميگرفت         

اقدام البد شكل نوعي از تقسيم ثروت و درآمد از باال به پايين،                      
نوعي تقويت دولت رفاه، حمايت از اشتغال آامل و امنيت اقتصادي             

برنامه "حداقل چيزي مانند آنچه آه          .  در آل را به خود ميگرفت          
. براي آمك به دنياي سوم تجسم خاطر يافته بود          "  جهاني مارشال 

اين واقعيت به خودي خود واضج است آه هيچيك از اين راه حلها به               
تجربه گرفته نشدند و هنگامي آه سرمايه فشار را بر سطح ميزان              

وقت بدون  سود خود احساس نمود، آينزينيسم پر وقار در اسرع                
 . هيچگونه مبارزه صحنه را ترك گفت

تجديد ساختار  "در آتاب    )  Joyce Kolko(همچنان آه جويس آولكو       
سرمايه به وسيله رشد و       :  " نوشت 1989اش در    "  اقتصاد جهاني 

آنچه آه  ."  پيوند خوردگي تجديد ساختار ميكند، نه از راه استراتژي           
ــ  عرضه ا    "سريعا ظاهر شد يك گفتمان          ) Supply-Side"  (يجانب 

بود آه تالش سرمايه را براي پااليش منطق انباشتش براي رها                  
آردن تمام تالشهايي آه قصد تحديد و آنترل نظام را داشتند،                     

 شاهد پيدايش   1980 و   1970بدينسان، در دهه هاي      .  نشان ميداد 
شماري از واژه هايي شدند آه اآنون ديگر آشناي عام و خاص                    

تجديد ساختار، رفع مقررات، انعطاف ناپذيريها،      :  هستند، از آن جمله   

از يك موضع انتقادي    (خصوصي سازي، نظام بازار آزاد، عالم گيري و          
در اين مسير هدف عمده تنزل اجبارانه مزدها،             .  نئوليبراليسم)  تر

انحالل اتحاديه هاي آارگري، حذف آمكهاي دولتي آارگران و يارانه            
موانع در مقابل تحرك سرمايه،         براي مصرف آنندگان، آنار زدن            

تجديد توزيع ثروت از طبقات پايين به باال و اقدامات مشابه آنها در                   
در عرصه هاي مهمي، همچون اشتغال،       .  سراسر جهان بوده است   

سالمتي، آموزش، بازنشستگي، فراهم بودن مواد غذايي، محيط            
پيش .  زيست و غيره اصول سرمايه داري افسار گسيخته حاآم شد          

ض عقاليي بودن سرمايه داري آه با متفكريني چون آينز و                     فر
) Max Weber(شومپيتر و قبل از آنان با ماآس وبر جامعه شناس               

تعديل عقالني انگيزه    "مانوس بود، آسي آه سرمايه داري را با              
تعريف آرد، يك باره به صورت فقط يك خاطره يا             "  هاي غير عقالني  

 ) 4. (ينمودصحبتي مربوط به اعصار آهن جلوه م
عليرغم افول مداوم اقتصادهاي سرمايه داري، با گذشت هر دهه               

با وجود آنكه در       .  پرستش بازار نه آمتر بلكه بيشتر هم ميشد              
مقايسه با دستاوردش در دوره ي بالفاصله بعد از جنگ جهاني                   
دوم، اآنون سرمايه داري از نرخ رشد آهسته تري برخوردار بود، و                

ان طبقاتي در سطوح پايين تر جامعه از هر زمان            با وجود آنكه سازم   
ديگري در گذشته شكننده تر بودند، با اين حال نظام به شكل                      
استثماري بالواسطه تري عمل ميكرد آه گرچه آار زيادي براي                  
بهبود زندگي ملتها نكرد، اما توانست به ثروت طبقات فوقاني                     

ي طبقه حاآم،    بر طبق آن، عقايد حاآم، يعني ايدئولوژ           .  بيافزايد
با باور تجديد حيات يافته به خود ــ تنظيمي نظام،                  .  تغيير يافتند 

 . فريدريك هايك از آينز هم ارشدتر جلوه ميكرد
سرمايه داري عريان نه فقط نوظهور شد، بلكه همچنين، در پس                  
سقوط بلوك شوروي، امپرياليسم عنان گسيخته دفعتا نمايان گرديد          

ه نابودي اتحاد شوروي به وجود آورده بود،         و با استفاده از خاليي آ      
اياالت متحده سعي در استقرار و حتي بسط هژموني جهاني خود             

اگر براي شومپيتر امپرياليسم بيشتر يك محصول فرعي                 .  نمود
ماشين جنگي و انحصارطلبي و نه از خصوصيات ماهوي سرمايه                

اطل داري بود،  واقعيت امروز اين تشخيص را يا نامربوط و يا ب                         
قدرتمندترين آشور نظام سرمايه داري جهاني، آشوري         .  ميشمارد

آه ادعاي نمايندگي منطق آن را دارد، همانا اياالت متحده، آشكارا              
استراتژي حفظ هژموني اقتصادي و سياسي اش را از طريق                     
استفاده از وسايل نظامي اعمال ميكند ــ و حتي تا بدانجا پيش                   

استراتژي امنيت ملي     "شار سند     رفته آه اين شيوه را طي انت            
همزمان با آن،     .   به جهانيان اعالم آرد        2003در   "  اياالت متحده  

واشنگتن طبلهاي هجوم به عراق را به صدا درآورد ــ آشوري آه به              
احتمال قوي داراي بزرگترين سهم مخازن استخراج نشده نفت در              

ارد ــ  و   جهان است و لذا يقينا بزرگترين ظرفيت بسط توليد نفت را د             
اين مشي به بهانه دفاع در برابر سالحهاي ناموجود  آشتار جمعي             

چند ماه پس از آن تهاجم آغاز گرديد و در پي آن                     .  توجيه گرديد  
در اين مورد آاربرد قدرت،      .  اشغال عراق و ادامه جنگ طوالني شد        

حاال ديگر بايد به ستايش امپراتوري        .  همچنين عامل توجيه آن شد     
 بخش بزرگي از جهان را به النه          2001مالت تروريستي   ح.  بپردازيم

هاي بربرهاي وحشي تبديل آرده بود آه مي بايستي به زير                      
 با آشورهاي آوچكتري درآيد آه         "ائتالف"سلطه اياالت متحده در        
 . حاضر به اطاعت از آن بودند

مادامي آه سرمايه به دنبال راه خروجي براي اضافه سرمايه خود               
اني، از لحاظ اقتصادي، منشا بروز اقتصاد آازينويي در          شد، رآود جه  

آشتن از روي    "به جاي اجراي نظريه آينز مبني بر            .  جهان گرديد 
، نظام مصادف با افول نسبي توليد در آشورهاي         "ترحم بهره خواران  

پيشرفته سرمايه داري بود آه در آنان خود نظام تابع روند  قدرت                    
 وجود آنكه اين پديده يك معلول و          با.  گيري سرمايه مالي شده بود     

نه علت رآود بود، ولي تحول واقعي اي را در شكل سلطه سرمايه               
مالي و سرمايه داري بي ثبات و غيرقابل آنترل، سبب گرديده                    

اشاره "  تفوق سرمايه مالي  "همچنان آه سوئيزي در مقاله       .  است
د خواب اين را هم نميتوانست ببين       "  "حتي آينز "،  "هيچ آس "آرد،  

، پديده اي به     )  Speculative Capital(آه روزي سرمايه گمانه زن        
قدمت خود سرمايه داري، چنان رشد آند آه گذشته از اقتصاد بين              

يكي از  ."  اما چنين شده است   .  المللي، بر اقتصاد ملي مسلط شود     
عواقب اين پديده به نظر پال سوئيزي، انتقال قدرت از اتاق هيئت                  

ي غول آسا به بازارهاي سرمايه ملي است         مديره شرآتهاي سهام  
  ) گستره اي آه شرآتهاي سهامي خود بازيگران اصلي آن هستند(
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  ...ی پايان سرمايه دار                  
  
  

دولتها نيز خود را به طور روزافزون اسير بازارهاي سرمايه مالي                    
به "به قول سوئيزي    "  دست نامريي آدام اسميت   "بدينسان  .  ميبينند
اما، نتيجه ايجاد   ."  ل جديدي و با بازوان قويتري بازگشته است         شك

در .  نه يك سرمايه داري عقالني تر، بلكه غيرمعقول تر بوده است              
عصر ما دست نامريي همان بازوان سرمايه مالي است آه به مثابه             
رويش طبيعي سرمايه داري انحصاري جهاني به گرد  آره زمين                  

 . دوران ميزند
آود اقتصادي و انفجار سرمايه مالي همان دهه              اين دهه هاي ر     

هايي نيز بوده اند آه در آنان سرمايه بيش از پيش در عرصه جهاني               
نظام انباشت تحت سرمايه داري انحصاري        .  انگل وار گشته است    

جهاني شده، روندهاي بيولوژيك اصلي آره زمين را در مسير                     
وه فقر   اشاعه فضوالت ناشي از اصراف متظاهرانه و به عال                      

نه فقط باالتر رفتن درجه حرارت       .  روزافزون، به مخاطره افكنده است     
 به مثابه بزرگترين خطري آه اتمسفر را،          1980در جهان از دهه ي       

آنچنان آه آن را ميشناسيم، تهديد  ميكند، بلكه اوضاع محيط زيست            
اين چشم انداز آه درجه حرارت            .  سريعا وخيم تر شده است         

 بسيار آمي افزايش يابد ــ درجه حرارتي آه             متوسط جهان مقدار   
. جامعه بتواند خود را با آن وفق دهد ــ اآنون ديگر غيرمحتمل ميزند              

/6( درجه سانتيگراد    2افزايش درجه حرارت متوسط جهان به ميزان         
باالتر از سطوح حرارت عصر ماقبل صنعت ــ مقدار                 )   فارنهايت  3

ه آفرين را از سطح       افزايشي آه گمان ميرفت سطح گرماي فاجع         
گرماي فاجعه ناآفرين جدا ميساخت ــ بزودي غيرقابل قبول خواهد             

مضافا، اضطراب روزافزوني بين دانشمندان پيرامون افزايش              .  بود
گرماي گريز پاي جهان شيوع يافته است آه ناشي از تاثيرات                      
انباشتي مانوس با آاهش ظرفيت جذب آربن اقيانوسها و جنگلها              

در .  ب احتمالي خود  افزايش حرارت در جهان ميباشد        است آه عواق  
يخچهالهاي طبيعي در حال آب شدن و              )  Antarctica(انتارآتيكا   

سكوهاي يخي رو به نازك شدن اند، عالئمي آه به ترفيع سطوح                
در حال حاضر آل نظام زيست        .  درياهاي جهان نشانه گرفته است     

چنان سطوحي از     انواع موجودات با       .  آره زمين رو به افول دارد          
 ميليون سال گذشته سابقه       65نابودي مصادف گشته اند آه در           

. آمبود جهاني آب شيرين عنقريب پديدار ميشود           .  نداشته است 
اآنون آه ديگر اداره      .  درجه مسموميت زمين رو به افزايش است          

عقاليي محيط زيست تحت نظام سرمايه داري روياي خطرناآي به            
ن صدمات و باز هم افزون بر آن را بايد              ثبوت رسيده است، تمام اي      

عالوه بر آن، به جاي هر گونه آوشش بالواسطه اي            .  انتظار داشت 
براي توقيف اين روند، به ما ميگويند آه در عصر جهاني شدن                       
ليبرالي هر تالش بي نتيجه است ــ براي اثبات آن به امتناع اياالت                

در .  رجوع نماييد )  Kyoto Protocol(متحده در امضاي پروتكل آيوتو        
عوض از ما خواسته اند آه براي حفظ محيط زيست به سحر و                      

اين در وضعي است آه ميدانيم چيزي در            .  جادوي بازار اتكا آنيم     
ذات جامعه سرمايه داري، آه منطقي جز انباشت نميشناسد،                 

 . نيست آه بتواند امكانا چنان نتايجي را بارور آند
ت آينز هستند آه در يكصد سال آينده        تمام اين حوادث ناقض انتظارا    

. رفع خواهند گشت  )  و مشكالت مادي در مجموع    (مسايل اقتصادي   
ــ  استمرار                 از يكسو، معضل اقتصادي ــ وجود گرسنگي و نابرابري 
يافته و از بسياري از جهات به دست خود سرمايه داري وخيم تر                   

بد "ه  از سوي ديگر، اين ادعاي مورد حمايت آينز آ            .  گشته است 
، به وخامت شرايط هستي منجر گرديده است،                 "عدالت است  

در آتاب جديدش به نام     )  Jured Diamond(همچنان آه جارد  دياموند   
مينويسد، اآنون ديگر تصور سقوط محيط             )  Collapse"  (سقوط"

زيست جامعه سرمايه داري جهاني، از جهاتي شبيه سقوط محيط            
 . به نظر ميرسدزيست تمدنهاي اعصار آهن، امر منطقي 

به طور خالصه، در جهاني آه همه چيز به بازار، يعني به انباشت                  
سرمايه محول شده است، مسايل اساسي شكاف و به خطر                   

 . اندازي جامعه انساني و آره زمين يقينا وخيم تر خواهد شد
اهميت سياسي اين پيشگفتار زماني آشكار خواهد شد آه بر اين             

 دوره ي بعد از جنگ نيروهاي چپ در           امر واقف شويم آه سياست     
اين موضوع هم در     .  غرب برپايه سرمايه داري عقاليي مفروض بود         

مورد سوسيال دمكراسي و هم در مورد چيزي آه به نام آمونيسم             

آنچه آه  .  معروف بود، صدق ميكرد     )  Euro- Communism(اروپايي  
 پيشنهاد ميشد اصالحات عميقي در چارچوب سرمايه داري جديد،           

همچنان آه لوسين   .  با ثبات، تحت تنظيم، با اتفاق آرا و عقاليي بود          
رهبر روشنفكر مارآسيستي اروپايي      )  Lucien Goldman(گلدمن  

منظورمان از سرمايه داري تنظيم يافته، اين دوران              "بيان داشت     
معاصر است آه از طريق ايجاد مكانيزمهاي تنظيم آننده ناشي از               

شد  اقتصادي مستمر و آاهش، اما نه            دخالتهاي دولت، امكان ر      
حذف، بحرانهاي درون ساز اجتماعي و اقتصادي به وجود آمده                    

 ." است
لكن، همچنان آه ديده ايم، ارزيابي زيربناي مادي چنين تفكري                  

اگر آينز و شومپيتر تضادهاي خطرناك نظام را با             .  سراپا باطل بود   
ردند، آنچه آه   پوششي از اميد براي سرمايه داري عقاليي عرضه آ         

سرمايه داري در    .  در نهايت امر فائق شد تضادهاي خطرناك بودند          
مرحله انحصاريش، بار ديگر در رويارويي با رآود، به طبيعت اصليش              

. همانا، تعقيب بيرحمانه انباشت سرمايه به هر قيمتي        :  رجعت آرد 
با آنار زدن هر قول هدفمندي براي بهبود وضعيت اآثريت وسيع                   

راه ديگري  "همانا آه،   :   سادگي به زبان قدرت متوسل شد      مردم، به 
 ." وجود ندارد

نتيجه اين تغيير فاحش رآود شتابان سوسيال دمكراسي به مثابه             
 فرانسوا ميتران به عنوان اولين        1981در  .  يك جنبش سياسي بود    

اما استراتژي  .  رئيس جمهوري سوسياليست فرانسه انتخاب شد        
ي آردن و تقويت تقاضا در رويارويي با          اصوال سوسيال دمكراتيك مل    

در طول فقط چند سال با وجود ميتران در           .  سرمايه از پا ساقط شد     
شكست .  قدرت، فرانسه باز به سوي نئوليبراليسم چرخشي زد            

ميتران وسيعا به عنوان شكست سوسياليسم قلمداد گرديد، در               
 حالي آه اين شكست نشانه وجود مواضعي بود آه در آن زمان در               
برابر سياست سوسيال دمكراسي قرار داشت، زماني آه رونق               
اقتصادي دوره ي بعد از جنگ جهاني دوم فروآش آرده و سرمايه                

بدون بسيج يك جنبش توده      .  داري به حالت اوليه خود برگشته بود        
اي متكي بر توان مردم، سياست چپ به اجراي اصالحات عقاليي              

در حالي آه امكان    .  ا داشت منطبق با يك سرمايه داري عقاليي اتك       
 . اصالحات جدي قابل قبول نظام تا سر حد صفر از بين رفته بود

بدين معنا آه ديگر      .  سقوط بلوك شوروي وضعيت را وخيم تر آرد           
ظاهرا هيچ مانعي در بسط سرمايه داري به سراسر جهان وجود                 
نداشت و لذا دليلي در بين نبود آه نظام بيش از آن خود را در                         

 . گوسفند استتار آندپوست 
، جهان شاهد چرخش باز هم سريعتري به سوي         1990در آغاز دهه    

سرمايه داري عريان و بيرحم از لحاظ رفتار آن نسبت به آارگران و                  
هم در رابطه با سلطه اش بر آشورهاي واقع در مادون نردبان                      

در آستانه پيروزي سرمايه داري در جنگ         .  جهان سرمايه داري، بود    
م مبارزه طبقاتي از باال و هم فشار امپرياليسم بر                        سرد، ه  

 . آشورهاي تحت سلطه اش شدت يافت
اروپا هنوز به بقاياي      .  البته هنوز همه چيز از دست نرفته است             

اما، .  دولت رفاه و سوسيال دمكراسي دو دستي چسبيده است             
اين دستاوردهاي تاريخي طبقه آارگر در برابر يورش نئوليبرالي                  

) European Union(ضمن اينكه اتحاديه اروپا        .   ميبازند سريعا رنگ 
توسعه پيدا ميكند، آشورهايي آه بدان مي پيوندند، يا اميد ورود به            
آن را دارند، مانند ترآيه، هنوز فكر ميكنند به نظام سرمايه داري                   

در .  عقاليي تر، تحت آنترل سوسيال دمكراسي، پيوند ميخورند             
ش در جهت مخالف ــ به سوي يك               حالي آه اتحاديه اروپا خود        

ريختن طرح يك    .  سرمايه داري عنان گسيخته ــ در حرآت است            
استراتژي مبتني بر پيوستن به سوسيال دمكراسي اروپا مانند                  
پذيرش اعتقاد نامه اي است آه بندهاي مطلوبش حذف گشته و                
يا دل بستن به اميدهايي است آه بيش از اين، حتي براي يك                      

نتيجه اين گرايش مسلما يأس     .  عملي شدن را ندارند   لحظه، امكان   
مانند راه سوم    (تداوم رآود، راه وسط        .  و سرخوردگي خواهد بود     

را، جز به عنوان راهي در خدمت نئوليبراليسم، امكان ناپذير           )  بريتانيا
سوسيال دمكراسي به مثابه يك سياست عقاليي         .  ساخته است 

عنان گسيخته اي در    در خدمت سرمايه داري عقاليي به سياست          
 . خدمت يك نظام سرمايه داري عنان گسيخته مبدل شده است

نتيجه گيري آشكار اين است آه فضايي براي يك سياست عقاليي             
چپ منطبق بر منطق سرمايه وجود ندارد، تمام ادعاهاي خالف اين            

معهذا، اين نيز صحت دارد آه        .  خيالهاي باطل به اثبات رسيده اند       
   از پذيرش چيزي است آه بتوان آن را يك سياست سرمايه ناتوان
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  ... ی پايان سرمايه دار                 
  

با برگشت رآود و اوج گيري تجديد             .  عقاليي جناح راست ناميد      
ساختاري جهاني به رسم نئوليبرالي، سيستم عقيدتي محافظه             
آارانه از راه حذف تمام موانع بر سر انباشت سرمايه در تمام حوزه                

تبديل گرديده  "  سرمايه داري بازار آزاد    "ها به وسيله اي براي اداره         
حاصل اين روند آااليي شدن تمام جوانب زندگي اجتماعي و           .  است

فرهنگي، ايجاد بحرانهاي عميق در خانواده، در اجتماعات و جامعه             
افزون بر آن، نظام بدون هيچگونه راه چاره اي به رآود              .  شده است 

 خواهان آاهش روزافزون هزينه هاي خدمات                خود ادامه داده،     
همچنان آه شومپيتر با تاآيد      .  اجتماعي و قربانيهاي انساني است     

اشاره آرد، هيچ  نظام اقتصادي، بخصوص سرمايه داري، نميتواند              
بدون محدوديت به پيروي از منطق خود رها شود و در عين حال بقاء               

 خود از بين خواهد     در نهايت امر نظام به دست      .  حيات داشته باشد  
در عصر قطبي شدن روزافزون طبقات، انحصاري شدن                   .  رفت

سرمايه و بازار، گمانه زني در بازار بورس، نظاميگري و امپرياليسم،             
سياست .  يك توهم خطرناك است   "  بازار آزاد "ايده ي سرمايه داري      

جناحهاي راست، عاري از هر پايه مادي و عقاليي، بيش از پيش به              
نده خويي بربريت عريان تبديل شده، آه در پيدايش مجدد          فرهنگ در 

تفكرات نژادپرستانه آشكار، جنگ، امپرياليسم، زن ستيزي و                    
چنين جامعه اي سرانجام، با     .  بنيادگرايي مذهبي تبيين يافته است    

افتادن در دام رآود، و رها بودن در تعقيب منطق رو به زوالش، خود                 
رد، نه از راه فروپاشي اقتصادي،        و آنچه را آه بدانها دسترسي دا         

 . بلكه به وسيله تشديد بربريت در مقياس جهاني، نابود خواهد آرد
اين وضعيت ما را به حقيقت بنياني برگشت ميدهد آه مسئله خود             

با تمام سختي در تصوير آن در حال حاضر، تنها          .  سرمايه داري است  
سوسياليسمي آه جنبش             :  راه سوسياليسم است            

انقالبي، دمكراتيك،  :  ي همواره خواهان آن بوده است       سوسياليست
تساويگر، حافظ محيط زيست و نيازمند به همكاري و بسيج توده                 

مسايل و مشكالت بر سر ايجاد چنين جامعه اي عظيم           .  هاي مردم 
 Daniel(همچنان آه دانيل سينگر         "  عظمت مشكالت  "اند، اما     

Singer  (  برابر با غيرممكن بودن آن نيست     "گفت")  اگر ما خواهان   )  6
تكامل "جهاني با ثبات، منصف، تساويگرا و بادوام باشيم آه در آن                

راه ديگري جز راه       "  آزاد هر فرد شرط تكامل آزاد همگان باشد               
پيمايي طوالني به سوي سوسياليسمي نداريم آه تحت تاثير                  

هم اآنون  .  جنبش سوسياليستي در حال رشد به جلو رانده شود           
 يك عصر جديد نمايان گشته است ــ طيفي آه              نشانه هاي طلوع   

دامنه آن از جنبش ضدجهاني شدن سرمايه داري گرفته تا جوانان               
به اين  .  گسترش دارد )  Nepal(شجاع انقالبي در تپه هاي نپال            

آمان جديد  انقالبي است آه ما بايد خود را وقف آرده و بدان                        
  . مساعدت برسانيم

  
     پایان                                          

  
     ------------------------------------------ 
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 ILOبه دبير کل  سازمان جهانی  کار 
 حاديه هاي آزاد کارگريکنفدراسيو ن ات

  سازمانهاي کارگري در سراسر جهان
 

  حانمها و آقايان
 نفر از کارگران اخراجی کارخانه نساجى شاهو در شهر                   30ما   

از کارفرمای کارخانه شاهو و اداره کار مبنی بر          سنندج شکایت خود    
 ما خواهان     .ايمرا  اعالم داشته        عدم رسيدگی به مطالباتمان        

امر و حمایت سازمانهای کارگری و اتحادیه های           رسيدگی به این     
  . کارگری از خواستهای کارگران اخراجی می باشيم
 سال  ٢٧  تا        ٢٢ما کارگران اخراجی شاهو هر کدام با حداقل                 

این در حالی است    .  سابقه کار از اول امسال از کار اخراج شده ایم           
يط  کار   که بر طبق قانون کار جمهوری اسالمی کارگرانی که در مح            

 سال سابقه کار هم حق      ٢٠سخت و زیان آور شاغل می باشند با          
در حالی که از بهمن ماه       .  بازنشستگی به آنها  تعلق خواهد گرفت       

سال گذشته ما در اعتراض به پرداخت نکردن حقوقهای معوقه خود             
دست به اعتراض زدیم  و این را حق طبيعی و بی چون و چرای                      

ز طرف کارفرما بدون پرداخت حقوق و           خود دانسته و می دانيم ا        
 ماه به طول     ٤اعتراضات و مبارزات ما بيش از          .  یممزایا اخراج شد   
در همين رابطه ما نامه هایی به اداره کار سنندج،            .  انجاميده است 

وزارت کار و دیوان عدالت اداری کشور ارسال کرده که همه بی                    
  . جواب مانده یا جانب کارفرما گرفته شده است

مقابل اين فشارها ما کارگران دست به اعتراض زده و خواهان                در  
اما کارفرما و   .  بازگشت به کار خود و متوقف شدن اخراجها هستيم          

 ما را تحت فشار قرار        مقامات دولتى توجهي به اعتراض ما نکرده و        
  . داده اند که به اعتراض خود خاتمه دهيم

 همه مراجع و       بدينوسيله ما خواستهايمان را به اطالع شما و               
نهادهاي کارگري در سطح بين المللي ميرسانيم و خواهان حمايت            

  : شما از خواستهاي برحق خود هستيم
ما خواهان بازگشت به آار و متوقف شدن اخراج آارگران از کار               _  ١

  . هستيم
ما خواهان تمام مزاياى قانونى از جمله حق بازنشستگى                  .  ـ٢

  . هستيم 
دن فشار به کارگران شاغل براي امضاي           ما خواهان پایان دا     _    ٣

همچنين ما خواهان رسمي شدن کارگران        .  قرارداد موقت هستيم   
  . قراردادي ميباشيم

ما خواهان حقوق و مزاياي مساوي براي کارگران موقت و                    _  ٤
  . استخدام رسمي هستيم 

 خرداد ماه قرار است جهت رسيدگى به شكايت ما مذاکراتی             ٧روز  
ما و مقامات دولتی در اداره کار سنندج صورت                بين نماینده گان      

. به حمايت و پشتيباني شما نياز مبرم داريم           در اين راستا     .  بگيرد
شما کمک بزرگی به عملي شدن خواستهاي ما خواهد               حمايت  

از شما ميخواهيم که صداي اعتراض ما را در سطح جهان                   .  کرد
ت ما پشتيباني   منعکس کنيد و با محکوم کردن اين فشارها از مبارزا          

  .کنيد
ما این روز به همراه خانوادهایمان و مردم شهر سنندج که ما را                     
حمایت می کنند در محل مذاکرات خواهيم بود و این را رسما اعالم               

در پاسخ به این امر معاون استانداری استان کردستان ما            .کرده ایم 
اضر را تهدید کرده و اعالم نموده که نيروی انتظامی را در محل ح                  

  .  خواهد کرد
  
  با احترام  

کارگران اخراجى کارخانه شاهو همراه خانواده ها            
   يشان در سنندج 

  
   ٨۴ ارديبهشت ٣١

   
   ! کثير و پخش این نامه همکاری کنيدلطفا در  ت 
 


