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  کميته مرکزی سازمان ،  پيرامون  2اعالميه شماره 
  رياست جمهوری اسالمی ايران " انتخابات " 
  
 " توده ای "   رسوايی مشترک طيف  

  " !! مذهبی –ملی " و        
  

به حکم حکومتی خامنه ای واعالم آماده         "    معين  "  با تسليم شدن     
  رژيم ،" انتخاباتی" گی برای شرکت در بالماسکه 

بار ديگر شماری از نيروها ی به اصطالح اپوزيسيون، با نواختن                  
، از مردم خواسته     "ضرورت انتخاب ميان بد و بدتر      "  نت تکراری   

اند که به مضحکه انتصابات ، گردن نهند و با ريختن آرای خود به                  
  . عزم اصالح طلبانه خويش را به نمايش گذارند" معين" پای 

گروه بابک امير    (  دمکراتيک مردم    حزب توده ، راه توده ، حزب             
 –، شورای ملی      )به رهبری دکتر يزدی     (  ، نهضت آزادی   )خسروی

" ، بخشی از         )  به سخنگويی عزت اهللا سحابی                (  مذهبی ها       
خارج از کشور  و شماری از سايتهای          "  اپوزيسيون جمهوريخواه   
پيک نت، آذين داد  و       :  نظير"  توده ای "  اينترنتی وابسته به طيف      

مبنی بر   "  معين   "  با مستمسک قرار دادن شعار تبليغاتی                ....  
، بار ديگر از       "جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر           "  تشکيل   

مردم دعوت کرده اند که تجربه شکست خورده هشت سال رياست                 
 .جمهوری خاتمی را تکرار کنند 

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

  ؟ !تحريم، چه.   رأی دادن حق مردم است
                                                                                   

     الله حسين پور                     
  

يک از آن دورانی که دمکراسی مساوی حق رأی شمرده می شد،                   
دورانی که جايگاه افراد با انتصاب ها پر می                .  تاريخ گذشته است    

شد، دورانی که پسر به طور اتوماتيک و ارثی جای پدر را اشغال                    
می کرد و انتخاباتی هم اگر بود، جز نتيجه فرمايشات، حاصل                             

دورانی که نيمی از جمعيت، زنان، نه تنها مثل                     .  ديگری نداشت  
دان محروم بودند، بلکه حتی حق               امروز از حقوق برابر با مر              

دورانی که رأی      .  استفاده از رأی و نظر خويش را نيز نداشتند                    
گيری، حق رأی همگانی ، رفراندم و نظرخواهی، مصداق دمکراسی       

   .محسوب می شد، سپری شده است

  7   بقيه در صفحه                                               

   !!ردم و خوف رژيم شور فوتبال ، شوق م    
  6 ص                آرش کمانگر               

  
  

   : بدنبال پيروزی تيم ملی فوتبال ايران،اعالميه سازمان
،    مردم با شعار  و آواز و رقص شادمانه                            

  5 ص       خيابانها را برای يک شب آزاد کردند
   ----------------------------------------------------------  
 ميان واقعيت و آرزو »  ی اتمگسترش سالحپيمان منع «
  9 ص     یاحمد  مزارع :  ترجمه- پاسكال بونيفاس: نوشته 

  ------------------------------------------------------------  
ين     ا مع باف وي ا قالي نجانی ي ک  ! رفس دام ي ا"ک ی "هخ

  8 ص         آرام رسول       جمهوری اسالميست؟
  ---------------------------------------------------------------  

ه  ن و ادام تحص
اعتصاب غذا در    
ت از  حماي
زندانيان سياسی  

  !ايران 
         ص 

  ---------------------------------------------------------------  
   ژوئن14اعالم حمايت سازمان از تظاهرات 

   10ص  ر در ژنورابر کنفرانس سازمان جهانی کا در ب
  ---------------------------------------------------------------  

  16ص    اخبار آکسيونها  و فعاليتها در خارج
   

  
    

      

جبهه دموکراسی و حقوق"  تشکيل    
اقدامی  برای آشفتن  صفوف"  بشر

 !از قدرت جنبش تحريم و سهم خواهی
   )2( م   مارکسيزم و ليبراليس 3  ص           تقی روزبه                     

  11ص        محمد رضا شالگونی     

       

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

   ....  رسوايی مشترک              
  

المی و سازمان مجاهدين    اما کانديد مشترک جبهه مشارکت ايران اس      
 عليرغم ابراز        –انقالب اسالمی، خيلی زود به اين حضرات                           

 فهماند که منظور از جبهه فرضی و               –خوشحالی از حمايت آنها         
به هيچوجه در هم    "  دمکراسی خواهی و حقوق بشر    "  حلوای نسيه   

.  " شکستن ساختارهای اساسی نظام جمهوری اسالمی نيست                     
خود با ديگر نحله ها و           "  تعامل  "  خط قرمز همکاری و      "  معين

 التزام به قانون اساسی موجود      اوًالگروههای سياسی و اجتماعی را      
 پيگيری  ثالثًا اعتقاد به اصالح پذيری نظام و      ثانيًاجمهوری اسالمی،   

" در ساختار فعلی قدرت حاکم، دانست و با اين              "  اصالحات"  امر  
ات مماشات طلب   آب پاکی به روی دست همه جريان       "  شفاف سازی   

  . و استحاله چی در طيف رفرميست های خارج از حکومت ريخت 
با اين همه جريانات دست راستی فوق الذکر ، باز منفعت سياسی                     
خود را در اين می بينند که با خاک پاشيده به چشم مردم، به خيال                     
خام خود، آنها را به پای صندوقهای رأی بکشانند، زيرا هراس آنها             

 اجتماعی مردم و بهم خوردن شيرازه جامعه طبقاتی مورد           از انقالب 
حراست آنها ، چنان قوی است که حاضرند در يک رسوايی سياسی              
بزرگ ديگر، موجبات مشروعيت و تقويت رژيم اسالمی سرمايه را            

آنها با اينکار خويش ثابت می کنند که حتی بعنوان يک            .  فراهم کنند   
يل به دفاع از اصول دمکراسی           نيز قادر و ما      "   ليبرال  -بورژوا"  

سياسی مورد ادعای خود نيستند و اين البته در مورد جريانات فوق              
حزب توده و جريانات    .  الذکر، پديده خلق الساعه ای نبوده و نيست          

از بدو روی کار آمدن     )  راه توده و غيره     (  انشعابی راست تر از آن      
مکش جامعه،  رژيم اسالمی، در تضادی آشکار با منافع اکثريت ست            

و ارائه تصويری     "  شکوفا سازی جمهوری اسالمی       "در رويای      
اين جريان به همراه    .  بوده اند   "  خط امام   "  کاذب وترقيخواهانه از    

گرايشات راست طيف جمهوريخواه، در دوران هشت ساله پس از                 
 نيز مشغول توهم پراکنی درمورد امکان استحاله رژيم           76دوخرداد  

جريان نهصت  .  ومت دمکراتيک بوده است       واليت فقيه به يک حک      
آزادی و شرکاء آن نيز که خود از ياوران به قدرت خزيدن حکومت                
اسالمی در ايران بودند، حتی پس از استعفاء يا اخراج از دايره                         
قدرت نيز همچنان مردم را با رويای اصالح  تدريجی اين رژيم،                        

ييرات بنيادی و    آنها همواره با انقالب، تغ      .  مشغول نگه می داشتند       
  .سرنگونی اين نظام جهنمی مخالف بوده اند 

 با اين همه ، نميتوان از رسوايی سياسی اخير آنها به ساده گی                        
آنها در شرايطی به کمک رژيم قرون وسطايی حاکم                 .  عبور کرد     

شتافته اند که شرايط بين المللی و غليان جنبش های اجتماعی در                   
ه محاصره را به دور رژيم تنگ تر           ايران ، بيش از هر زمان ، حلق          

نموده و فرصت بی همتايی را برای کوبيدن شيشه عمر رژيم بر                       
آنان که در اين برهه تاريخی حساس،               .  زمين فراهم کرده است          

بجای تقويت جنبشها و تشکلهای مستقل مردم و در يک کالم حرکت             
به سوی يک انقالب حقيقتًا مردمی ، توده ها را مجددًا به سوی                         
سراب استحاله رژيم سوق ميدهند، عمًال در کنار رژيم و ارتجاع و                 
در تخاصم با اراده بر حق مردم کشورمان برای دستيابی به آزادی و  

  . عدالت اجتماعی قرار می گيرند
  .تاريخ ، اين خيانت تاريخی را هر گز فراموش نخواهد کرد 
 -د که خود   آنها در شرايطی تن به اين داللی مشمئز کنند ه داده ان                   

آگاهی مردم نسبت به ضرورت بر چيدن کليت حکومت استبداد                         

.  سال گذشته همچون امروز نبوده است          26 هيچگاه در طول      -دينی
بی دليل نيست کانديداهای از صافی گذشته رژيم، هر يک سعی می                 
کنند با گرفتن ژست های مدرن و دادن انواع وعده های سرخرمن،                

آنان بخوبی آگاهند که اکثريت بزرگی از           .  دل مردم را بدست آورند       
مردم کشورمان عزم خود را برای تحريم نمايش انتخاباتی رژيم جزم      
کرده اند از اينرو با تهديد و تطميع و فريب و تقلب ميخواهند،                             

از درجه مشروعيت خود نزد جهانيان به معرض " قابل قبولی"  آمار
معامالت خود با     برای   "  حضور   "  آنان به اين       .  نمايش بگذارند     

از اينرو با تمام قوا بايد اين            .  کشورهای غربی سخت نيازمند ند           
  .ترفند رژيم را خنثی کرد 

بايد کارزار تبليغاتی و روشنگرانه وسيعی عليه نمايش خيمه شب                
انتخابات "  بازی رژيم وعليه اپوزيسيون نماهای طرفدار شرکت در          

ار مردم، اشکال متنوعی از در اين راستا، به ابتک. به راه انداخت "  
" نه  "  از نوشتن کلمه تحريم و يا            .  مبارزه در حال وقوع است          

روی اسکناسها و ديوارها ، تا پاره کردن و يا کشيدن ضربدر قرمز               
بر پوستر های کانديداها،  از تبديل سخنرانيهای کانديداها به جلسه               

ا و    محاکمه رژيم و کانديد مورد نظر ، تا انتشار اعالميه ه                                  
طومارهای روشنگرانه ، از اعتصاب غذای زندانيان سياسی، تا                    
ميتينگ پر شور زنان عليه سياست آپارتايد ، از جوش و خروش                    
جنبش کارگری تا افشاگريهای نويسنده گان و روزنامه نگاران                       

بزرگ در   "  نه"  متعهد، همه و همه در خدمت بصدا در آوردن                    
نيز "  انتخابات"  که در روز     اين.  برابر چشم رژيم و جهانيان است         

مردم از طريق خالی کردن خيابانها و نشستن در خانه ها، تاکتيک                  
تحريم را پيش خواهند برد و يا اين تاکتيک را با ميتينگها و                                  
اعتراضات خيابانی توأم خواهند کرد، به درجه آماده گی مردم در هر 

بارز و منطقه، توازن قوا در آن محل و چگونگی سازماندهی مردم م          
ما هيچ نسخه وکليشه ای را از               .    نيروهای پيشرو بستگی دارد       

  . خارج پيشنهاد نمی کنيم، اين امر خود مبارزان داخل کشور است 
اما در خارج از کشور و بدور از قوای سرکوبگر رژيم ،                                          

در خانه   "   نميتوانند و نبايد            - بويژه نيروهای چپ        -اپوزيسيون
و چه در روزهای قبل و         "  انتخابات  "  بايد چه در روز       "  !  بمانند

بعد از آن، با بر پايی آکسيونهای اعتراضی و افشاگرانه ، برگزاری               
ميتينگ و تحصن و برپايی کنفرانس مطبوعاتی و انجام مصاحبه با              
رسانه های خارجی ، افکار عمومی بين المللی را متوجه مسايل                      

. بر مال کرد  ايران نمود و ماهيت ضد دمکراتيک رأی گيری رژيم را            
بر پايی اين اعتراضات بويژه در برابر مراکز رأی گيری رژيم در                     

سازمان ما همه       .  خارج ، از اهميت بسزايی برخوردار است                       
نيروهای چپ و آزاده را که به دمکراسی و عدالت اجتماعی باور                    
دارند و از سرنگونی رژيم اسالمی توسط انقالب اجتماعی دفاع می              

مداخله خارجی در تعيين سرنوشت مردم                  کنند و با هر نوع                  
کشورمان مخالفت می ورزند را به همکاری و اتحاد عمل با يکديگر            
فرا ميخواند و به سهم خود از هر تالشی در اين زمينه استقبال می                  

  . کند 
  

  !رژيم" انتخابات "    پيش بسوی تحريم فعال 
           سرنگون باد جمهوری اسالمی 

  دی ، زنده باد سوسياليسم      زنده باد آزا
  
  )راه کارگر  (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
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اقدامی    "جبهه دموکراسی وحقوق بشر     "تشکيل
برای آشفتن  صفوف  جنبش تحريم و سهم                       

          تقی روزبه           !قدرت خواهی از
  
 طراحی شده دربيت خامنه ای        اجرای سناریوی درپی  -1

تحریم،که باردصالحيت   برای درهم شکستن رویکرد فراگير      
معين وسپس صدورحکم حکومتی برای تجدید صالحيت وی         
توسط شورای نگهبان صورت گرفت،ادامه مأموریت تحریم            
شکنی اساسا برعهده اصالح طلبان حکومتی و کاندید آن             

ن سناریو بخوبی براین واقعيت       چرا که طراحا   .ها نهاده شد   
واقف بودند،که آن ها هيزمی هستند که درداغ کردن                     

وهنرفریب دادن افکارعمومی داخلی و بين              (تنورانتخابات
،نسبت به سایررقبا دارای قدرت اشتعال و مزیت             )المللی

سرکردگان جمهوری اسالمی برنامه های       .  نسبی هستند 
کستن یک   گوناگون وهمه جانبه ای را برای درهم ش                  

پارچگی جنبش تحریم و نهایتا بيرون کشيدن رأی های مورد           
نيازخودازصندوق هائی که قراراست تحت نظارت بسيج و             

اما دراین ميان نقش        .1*سپاه باشند، طراحی کرده اند         
اصالح طلبان  -اصالح طلبان حکومتی و اسب ترواهای آنان          

ا بوده وعمدت  "  نرم افزاری  " ازنوع باصطالح    -بيرون حکومتی  
درخدمت داغ کردن تنورانتخابات ودرهم شکستن عزم تحریم        

آن چه که آنان را     .  کننده گان ومسخ شعارهای آنان قرار دارد      
شایسته انجام این وظيفه تاریخی درلحظه کنونی می                 
سازد،همانا وفاداری  خالصانه اشان به نظام کنونی وتداوم           

والیت درنزدآنان راهبرد اصلی همانا تقویت گزینه          .آن است 
مشروطه دربرابرگزینه رادیکاليزه شدن اوضاع سياسی               

وانجام این مهم    .واجتماعی برای تغييرات ساختاری است       
درلحظه حاضر نيزدردرهم شکستن صفوف تحریم بهرقيمت         

بی گمان مهم ترین حربه آن ها          .  ممکن خالصه می شود    
دربهم ریختن صفوف گسترده تحریم،طرح شعارهای پرآب و          

 ازطریق نسخه برداری و مسخ مطالبات              تابی است که    
وشعارهای واقعی مردم و یا اپوزیسيون صورت می                       

ازآخرین نمونه های بدلی آن می توان به شعارهای               .گيرد
چون الیحه عفو عمومی به عنوان اولين اقدام دولت آتی                

توسط "جبهه دموکراسی و حقوق بشر           "وشعار تشکيل  
 تازه     مصطفی معين اشاره کردکه نمایانگررکوردی                  

،یعنی ارائه همان کاالی بنجل و از             "هنرفریب"دربکارگيری
تداوم اصالحات والتزام   "و"  مردم ساالری دینی  "مصرف افتاده   

دربسته بندی تازه، به بازارسياست         "  به قانون اساسی    
  .است

بی تردید طرح چنين شعارهائی که با نزدیک شدن به                    
هرچيز شتاب بيشتری هم می گيرد،قبل از        "  انتخابات"زمان

مصرف انتخاباتی داشته وبقول خودشان برای ایجاد ذوق               
  .وشوق درميان جوانان و مردم است

گرچه هدف اصلی درهم شکستن جنبش تحریم                    -2 
انتخابات است،اما درهمان حال باتوجه به ائتالف های                  
صورت گرفته این شعار مبين شکل گيری صف آرائی های              

  :جدیدی نيزهست
دوم خرداد، ونزدیک شدن بخش های      با ازهم پاشيدن جبهه     

ارزشی و اصولی حاکميت به یکدیگر،بخش اصالح طلبان              
حکومتی دربيم ازدورنگهداشته شدن ازقدرت وتکرار                    

برآن شدند تا اوال با          "  انتخاباتی"شکست های گذشته     
مذهبی ها یعنی نزدیک ترین      -یارگيری نهضت آزادی و ملی     

 اتکاء خود    دوقلوهای سياسی بخود،اندکی بروسعت نقطه      
و ثانيا با استفاده ازاسب تروای نهضت آزادی                   .بيافزایند

مذهبی ها،وسنگرگرفتن درپشت شعارهائی چون          -وملی
که قبال توسط دانشجویان     "دمکراسی و حقوق بشر     "جهبه

مطرح شده  …  تحکيم وحدت وکسانی چون اميرانتظام و            
بود،برآراء بخش های ازنظرسياسی بينابين و مترلزل درميان         

  .نشجویان و سایرالیه های اجتماعی تأثيربگذارنددا
 باوجود آن که ارائه این بسته بندی جدید به                               -3

بازارسياست،بخشی ازنيروها و شخصيت های سياسی را        
که قبال اعالم عدم شرکت درانتخابات کرده بودند متزلزل               

،اما یکی ازمشخصات     2*ساخته و احتماال خواهد ساخت        
،جلوتربودن آگاهی مردم       کنونی جامعه سياسی ایران         

ازماهيت رژیم وقاطعيت اشان درمقایسه با باصطالح نخبگان        
واقعيت فوق را درانتخابات     .وجریانات سياسی موجود است    

که .شوراهای اسالمی شهروروستا و مجلس هفتم دیدیم          
درآن عليرغم دعوت مکرراصالح طلبان حکومتی                           

ستناد به  باا"  انتخابات"وغيرحکومتی ازمردم برای شرکت در     
بهانه هائی چون استفاده ازحقوق مدنی و نهادینه کردن آن           
ویا ممانعت از یکدست شدن حکومت،با بی اعتنانی کامل            

بنابراین ائتالف بين اصالح طلبان      .ازسوی مردم مواجه گردید    
حکومتی وغيرحکومتی قبل ازآن که اسب تروائی برای                 

سی تسخيرقلعه افکارعمومی بشمارآید،نوعی انتحارسيا        
  .برای اصالح طلبان خارج از حکومت است

  

     
  
برخالف تصورپاره ای ازساده اندیشان،شالوده رویکردمردم      -4

نه براساس هيجانات لحظه ای و قهر سياسی،بلکه بر یک            
آزمون وخطای سرشاراز دقایق سياسی ونتایج برآمده از آن          

وشالوده تحریم کنونی هم بردستاوردهای          .  استواراست
براساس این تجربه مردم       .   قبلی بناشده است      دوتحریم

 تنها ازطریق    76دریافته اند که اکنون برخالف دوم خرداد              
تحریم هرچه گسترده تررژیم و تنها گذاشتن آن                             
دربرابرفشارهای داخلی و بين المللی است که می توان              
اوال تضادها و تناقضات درونی رژیم را تشدید کرد وآرایش                 

ازاین - واین بسيارمهم است    - ثانيا صفوفش را بهم ریخت و      
طریق خود رژیم را وادارکرد که بدست خود و بادادن                        

بنيادهای سياسی و ایده           "  رادیکالتر"شعارهای هرچه   
یعنی تحميل نوعی خود     .ئولوژیکی خود را چوب حراج بزند        

نباید فراموش  .  زنی ونوعی روند فروپاشی ازدرون به رژیم          
ای عمومی مردم باهدف     کرد که مصادره مطالبات و شعاره      

مسخ کردن آن و خلع سالح اپوزیسيون درعين حال به                    
معنای مسخ شدن بنيادهای موجودیت خود رژیم نيز                    

بنابراین تأکيد هرچه بيشتربرشکل گيری یک صف           .  هست
مستقل وهمبسته دمکراسی که درلحظه کنونی ازیک               
تحریم فراگيروفعال وباسيمای مشخص می گذرد،درراستای       

 است که هدفش رساندن رژیم به وضعيتی آن                 راهبردی
چنان پوک و شکننده است که سرانجام بتوان با سهولت               

  .   بيشتری به عمرننگينش پایان داد
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   ....جبهه دموکراسی و "تشکيل      
  
با اتکاء به تحليل فوق است که می توان گفت طرح                     -5

جهبه دمکراسی و حقوق     "شعارهای مسخ شده ای چون      
د ازمحصوالت فرعی جنبش تحریم بشمار می         اوال خو "بشر

رود که با بهره گيری از فضای تنفسی حاصل ازآن امکان                  
والبته با هدف سهم خواهی و         .  مطرح شدن پيداکرده اند     

و ثانيا جنبش تحریم     .  نجات نظام ازسقوط به ورطه نيستی       
تنها ميتواند بااستمرارو پيشروی قاطع بسوی دوقطبی کردن    

 رادیکاليزه کردن شعارها و بالغ کردن            جامعه حول خود،به   
دمکراسی و عدالت      -شرایط سياسی برای زایش نوین          

  .  نائل گردد-اجتماعی
پس اگراصالح طلبان ذره ای انصاف می داشتند،                      -6

بایدهمان موقعيت شکننده ورانت سياسی باد آورده ای را            
که اکنون حاملش هستند،مدیون جنبش تحریم می                    

يج ومصمم تيشه بریشه آن نمی         دانستند واین چنين بس     
اما واقعيت آن است که بيم ونگرانی ازتولدیک جنبش            .زدند

مستقل وخارج ازکنترل،آن ها را نه فقط به مخالفان                       
دمکراسی بلکه هم چنين به کودن های سياسی تبدیل               

آن ها جنبش را فقط برای کولی گرفتن جهت                  .می کند  
جبنش اسب    .  سوارشدن براسب قدرت می خواهند            

اهواری است که فقط باید سواری بدهد واگر چنين نبودباید          ر
پس بزرگترین رسالت لحظه تاریخی خود را در        .  ازنفس بيافتد 

اما کودنی سياسی آن ها دراین         .تحریم شکنی می یابند     
است که نمی فهمند که اگروالیت مطلقه دردمدمه های               

چشمکی بدانان می زند،نه ازقبل شنيدن        "انتخاباتی"بحران
بلکه ازترس جنبش تحریم و پی        "  ضرورت اصالحات "ی  صدا

ازاین .آمدهای آن و الجرم برای درهم شکستن آن است               
رواست که دستگاه والیت نيزعلی رغم برخی بدقلقی ها و           
بدرقصی ها و برخی خارج ازنت زدن های آنان،آن ها را صرفا            

آری آن ها   .بخاطر این خدمت تاریخی وگرانبها تحمل می کند       
ی خوبی برای گرم کردن تنورانتخابات بشمار می           هيزم ها 

روند و دستگاه والیت بافراست دریافته که درلحظات کنونی           
هيچ کس بهترازآن ها نمی تواند چنين خدمتی رابه آن ها               

پس افشای هرچه بيشتر تحریم شکننان بویژه         .  انجام دهد 
مذهبی ها و نهضت آزادی ها،این پشت کرده گان به             -ملی

این کودن های سياسی،اکنون مهم ترین            دمکراسی و     
وظيفه مدافعان دمکراسی وجنبش تحریم را تشکيل می              

آری اگراصحاب نشریه کيان و استراتژیست های دوم             .دهد
دربرابرجناح والئی باصطالح    "  فازنخست اصالحات "خرداد،در

فازدوم "سياست ورزی می کردند،اکنون در                                
ه به سياست   ،آشکارادربرابرجنبش تحریم است ک    "اصالحات

  .ورزی مشغولند
ائتالف باصطالح راهبردی اصالح طلبان حکومتی و                    -7

غيرحکومتی نشان می دهد که ادعای تداوم اصالح طلبی            
بيرون ازحکومت درپی شکست اصالح طلبان حکومتی                 
افسانه ای بيش نيست و این دو سروته یک کرباس اند و                 

آن چه  .عليرغم برخی تمایزات،نقش واحدی را بعهده دارند         
دراین ميان تازگی دارد،همانا افکندن طوق رسوائی اصالح            
طلبان حکومتی به گردن اصالح طلبان غيرحکومتی و بهره             
گيری ازآن ها بعنوان اسب تروائی برای کسب آبرو وحيثيت            

اما .درميان الیه هائی ازاقشارميانی و دانشجوئی است             
ان همه شاهد بودیم که درگيروداراین معامله،اصالح طلب             

غيرحکومتی نيزبابرداشتن نقاب ازچهره،ميزان پای بندی             
پس گرفتن   .خود به شعارها وادعاهایشان را نشان دادند            

پيش شرط هائی نظيراستعفای شورای نگهبان،آزادی                

که نهضت آزادی و شخص     ...  مطبوعات وزندانيان سياسی و     
ابراهيم یزدی دریک مصاحبه مطبوعاتی پرسروصدا برای              

بات مطرح کرده بودند،ميزان پای بندی این            شرکت درانتخا 
آن ها برای    .حضرات به مطالبات خود را به نمایش گذاشت          

بهره برداری ازفضای تنفسی فراهم آمده ازقبل فشارجنبش        
تحریم به رژیم،چنان بی تاب شده اند،که حتی                             
حاضرنشدند،سایرشرکای اصالح طلب داخل و خارج کشور          

عوت از آنان را به گام های       د.  را درضيافت خود شرکت بدهند    
  3.*بعدی گذاشتند که البته موجب رنجش آن ها گردید

تنها یک جنبش تحریم فعال،یعنی تحریمی که اوالدامنه            -8
صفوف خود را هرچه بيشتر فراگيرسازد و رژیم را در اوج انزوا            

وثانيا تمامی شگردهای    .والجرم شکنندگی خود قرار دهد       
یختن صفوف جنبش تحریم و      تحریم شکنان را برای درهم ر       

هم چنين تمامی تمهيداتی را که رژیم برای تقلب سازمان             
یافته درانتخابات وازجمله در پای صندوق های رأی تدارک              

و ثالثا ازطریق پيوند با اعتراضات و            .دیده است رسواسازد   
مطالبات الیه ها و اقشارگوناگون اعم از                                        

و اقليت های     دانشجویان،مزدوحقوق بگيران،زنان ،جوانان       
برآمد …ملی و مذهبی،جنبش آزادی زندانيان سياسی و             

ورابعا برنامه های                  .اجتماعی پيداکند        -سياسی
نئوليبراليستی تمامی کاندیداها را برمال کند و خامسا به              
مخالفت قاطع با هرگونه مداخله ونقض حق حاکميت مردم            

    4.*توسط قدرت های بزرگ برخيزد
                               

    09.06.05 -19.04.84  
  :زیرنویس 

باالگرفتن دعوای استفاده گسترده اربسيج وسپاه وبطورکلی            -1*
نيروهای نظامی توسط شورای نگهبان درقالب هيئت نظارت، با                 
وزارت کشور،نشان می هد که جناح حاکم برنامه بسيارگسترده ای           
را برای رأی سازی ازجمله درپای صندوق ها توسط                                   

  .هی و بسيجی طراحی کرده استصدهاهزارسپا
مثال مهندس سحابی که خود قبال فراخوان عدم شرکت                      -2*

مذهبی ها   -درانتخابات را امضاء کرده بود،بعنوان نماینده ملی                
درسازش با معين شرکت جسته و بهمراه نهضت آزادی مردم را                  

چنين نوسانی را      .دعوت به دست شستن ازتحریم می کنند                
هم چنين درميان     . وحدت نيزشاهدیم    دربخشی ازنيروهای تحکيم    

اپوزیسيون اصالح طلب خارج کشور، نير شاهد تشتت درصفوف                 
و حمایت افرادی چون بابک خسروی       "  اتحاد جمهوری خواهان ایران   "

  .ازشرکت درانتخابات هستيم... و فرخ نگهدار و
 به عنوان مثال می توان به موضع اصالح طلبانی چون بيژن                     -3*

بيژن حکمت ضمن   .اشاره کرد "وری خواهان ایران  اتحاد جمه "حکمت و 
مثبت ارزیابی کردن پيمان نامه اصالح طلبان درون وبيرون                           
حکومت،واعالم همکاری با آن ها،اما ازمحدودیت آن که اصالح                   
طلبان الئيک را بيرون ازخودقرارداده گله کرده وبطور ضمنی از                     

گفتگوی حسن شریعمتداری در  .  انحصارطبی آنان انتقاد کرده است     
خود با یکی ازرسانه ها،می گوید که بعنوان نماینده                                   

برای مذاکره رسمی با     "اتحاد جمهوری خواهان  "وعضوکميسيونی از 
انتخاب "جهبه دموکراسی و حقوق بشر      "طرف های تشکيل دهنده    

این گونه موضع گيری ها،نمونه های گویائی ازمواضع             .شده است 
ده از جبهه مزبور و         متزلزل اصالح طلبان غيرحکومتی بيرون مان           

  .آمادگی آن ها برای چانه زنی است
برآمدحرکات دانشجوئی درمحيط های دانشگاهی،اعتصاب              -4*

غذای شکوهمند زندانيان سياسی،وفراخوان تحریم و نافرمانی               
توسط عناصری چون گنجی،زرافشان، واميرانتظام، ویا اعالم عدم             

ی مطرحی  شرکت درانتخابات توسط برخی شخصيت ها و چهره ها         
حرکات اعتراضی جنبش زنان،و نير چنان که       ...  چون شيرین عبادی و   

قبال شاهد بودیم،بهم زدن مييتيگ انتخاباتی رفسنجانی توسط                
کارگران و بطورکلی رادیکاليزه شدن مطالبات وشعارهای                         

گرچه نه هنوز     –نشانه هائی ازتکوین این جنبش را           ...  سياسی
  . ند به نمایش می گذار-دراندازه الزم
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  در حاشيه فوتبال 
  

، مردم با شعار  و آواز و رقص شادمانه                              
  !بانها را برای يک شب آزاد کردند خيا
  

  
  

سراسر شهرهای ايران ، جشن شادمانه پيروزی بود که مردم فرياد             
می کردند؛ حجابها از سر برداشته شد و دختران و پسران با رقص                

ر هم شکستند و با          شادمانه ، آپارتايد جنسی رژيم اسالمی را د                 
تخريب دکه های انتخاباتی و پوسترهای کانديداهای حکومتی ، به                 

سهم من، سهم زن،    "  نمايش مضحک نه گفتند و با شعار و پالکارد          
آزادی ، برابری ، عدالت جنسيتی ، حقوق من،              "،"نيمی از آزادی   

  . به ُعمر استاديوم مردانه فوتبال پايان دادند" حقوق بشر
سران حکومت اسالمی وکانديداهای حکومتی وتالش       عليرغم تالش   

برای کنترل شادمانی مردم ، سراسر شهرهای ايران ، شادی، رقص           
دکه های انتخاباتی کانديداهای حکومتی       .  پايکوبی و اعتراض بود       

در هم شکسته شد؛ زنان و مردان در سراسر کشور در رقص و                        
 گامهای شادمانه شادمانی بودند و حجابها و مقررات اسالمی در زير  

  . مردم محو شد 
 راه کارگر بار ديگر      –کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران        

بيروزی مردم ايران را در فوتبال و در تمرين شادمانه در بزير                          
کشيدن سمبلهای آپارتايد جنسی و مذهبی تبريک می گويد و همه                   

عتصاب غذای  مردم ايران را فرا ميخواند که با حمايت از تحصن و ا            
زندانيان سياسی و عقيدتی ، حمايت از خواست آزادی بی قيد وشرط           
زندانيان سياسی، با حمايت از خواست زنان در لغو قوانين مرد                        
ساالرانه در آپارتايد جنسی تمرين شادمانه دفاع از زندگی، برابری              
و آزادی را تکرار کنند و با تحريم نمايش انتخاباتی حکومت                                

  .نبش آزاديخواهی مردم ايران ياری رساننداسالمی، به ج
  
   زنده با برابری–زنده باد آزادی           
  

   راه کارگر-کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
  

                                                                                                                               
  2005 ژوئن 10
  

  
  

     
  

     

  
    
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                    

www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

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

 .نيستند 



 6

  
   !!شور فوتبال ، شوق مردم و خوف رژيم       
  

    آرش کمانگر                  
  

پيروزی تيم ملی فوتبال ايران بر تيم ملی بحرين در مسابقه حساس               
 که به معنای ورود مستقيم      -)   خرداد   18چهار شنبه   (   ژوئن   8روز  

 در آلمان برگزار    2006وتبال است که تابستان     ايران به جام جهانی ف    
 ، موجی از شور و شادمانی ميليونی را توأم با جنبشی                    -می شود 

آزادايخواهانه و ضد حکومتی در تهران و برخی ديگر از شهرهای              
مردم و جوانان در تمام ساعات شب چهار شنبه          .  بزرگ، پديد آورد    

ترده و به زير پا         و بامداد پنجشنبه، طی يک نا فرمانی مدنی گس                
نهادن قوانين پوسيده شرعی رژيم، به رقص و پايکوبی و پخش                     

زنان و دختران در اين جشن       .  موزيک شاد و ترقه بازی  پرداختند          
شاديبخش، نقش قابل توجهی داشتند، آنها با نقض حجاب اجباری و            
رقص و شادمانی، آپارتايد جنسی رژيم را به تمسخر گرفتند و در                    

زد و خورد ومقابله با ايادی رژيم و نيروی انتظامی                    مواردی به     
  . پرداختند

چنبش زنان کشورمان در روزهای قبل از مسابقه ، کارزار                                  
افشاگرانه  وسيعی را عليه تبعيض جنسی و قوانين مرد ساالرانه                   

آنها از يکطرف با امضای            .  جمهوری اسالمی براه انداخته بود           
شم خود را از خيمه شب           طومار و بر پايی ميتينگ اعتراضی، خ             

آنها در اين کمپين      .  بازی انتخابات رياست جمهوری اعالم داشتند           
رسوا کننده، بويژه شورای نگهبان را که آشکارا پست رياست                        

ميداند، به زير " مردانه" جمهوری و نامزدی برای آنرا صرفًا امری 
 بعالوه به موازات اين اقدام ، بخش ديگری از فعالين           .  ضرب بردند   

جنبش برابری طلبانه زنان با سازماندهی اعتراضاتی ، خواستار                   
رفع ممنوعيت حضور زنان در استاديوم آزادی و لغو اينوع آپارتايد             

در روز مسابقه نيز دهها تن        .  در عرصه ورزش کشورمان گرديدند      
از زنان ورزشکار و عالقه مند به تماشای بازی فوتبال ، با تحصن                

 ورزشگاه آزادی، خواستار حضور خود در در برابر در های ورودی
چند : " آنها با حمل پالکاردهايی با مضمون  .  ميان تماشاچيان شدند    

عليرغم مقاومت اوليه نيروی انتظامی و              ....  و   "  قدم تا آزادی     
مقامات تربيت بدنی ، سرانجام توانستند شکافی کوچک اما اميد                     

و وارد استاديوم    بخش در سياست آپارتايد جنسی رژيم ايجاد کنند               
  . شوند 

البته مقامات رژيم بر طبق اخباری که از داخل کشور رسيده، چند                   
ين روز قبل از مسابقه، هزاران بليط را در اختيار ايادی خود و                          
مزدوران بسيجی قرار داده بودند تا ضمن در دست گرفتن پرچم                       
جمهوری اسالمی و پخش شدن ميان انبوه جوانان در حال انفجار،                

در کنار اين خيل مزدوران       .  ترل اوضاع را در دست داشته باشند         کن
لياس شخصی ، صد ها مامور نيروی انتظامی و اطالعاتی نيز در                    
درون و بيرون از ورزشگاه آزادی، مراقب  اوضاع بودند ، از اينرو 
ظاهرًا در خود استاديوم ، رژيم با مشکل امنيتی چندانی مواجه نشد              

ه آغاز شد ، که دهها هزار جوان و مردم از               درد سر حاکمان آنگا    .  
استاديوم بيرون آمده و به همراه صدها هزار شهروند تهرانی که                   
پس از پايان مسابقه به خيابانها سرازير شده بودند ، موجی از شور 

جنبش عظيمی که در برخی موارد به زد و         .  و سرور را پديد آوردند      
خصی منجر شد و در        خورد با مأمورين پليس، بسيجی و لباس ش             

برخی جاها نيز به بانکها ، مراکز دولتی و اتوبوسها ی شرکت واحد    
 ميليون  400بنا به اطالعيه شرکت واحد تهران، حداقل           .  حمله شد    

در جريان  .  ريال به خود روهای اين شرکت آسيب وارد شده است                

، مردم فرصت را برای پاره کردن          "انقالب شادمانه ورزشی   "  اين  
های تبليغاتی کانديداهای رژيم برای انتصابات رياست                       پوستر    

جالب اينکه در آستانه مسابقه، هر          .  جمهوری نيز از دست ندادند        
يک از کانديداهای رياست جمهوری که تا همين ديروز وقعی به                       
ورزش و عالقه مردم نمی گذاشتند ، سعی در سوء استفاده از                           

در لباس کارشناس    آنها حتی در مواردی        .  احساسات مردم داشتند    
فوتبال هم ظاهر شده و در مورد نتايج احتمالی بازی به ابراز نظر                   

اما واقعيت اين است که برخورد رژيم    .  می پرداختند   "  موشکاخانه"
اسالمی به موفقيتهای ورزش جوانان کشورمان، از يک تناقض                    

آنها از يکطرف در پی هر برد يا باخت تيم                    .  عميق رنج می برد      
ان به راه افتادن موجی از شورش و نا آرامی در                              ايران، نگر  

شهرهای بزرگ هستند و از طرف ديگر فکر می کنند می توانند با                  
مورد سوء استفاده قرار دادن ورزشکاران  صاحب نام ، آنها را در               

ما در المپيک     .  خدمت بزک کردن سيمای کريه  رژيم بکار گيرند                
د بهره برداری        تابستانی سال گذشته در يونان ، بخوبی شاه                        

حسين (  جمهوری اسالمی از قهرمان پر آوازه وزنه برداری جهان             
 خرداد در جريان مسابقه          13در روز جمعه        .  بوديم   )  رضا زاده  

فوتبال ايران و کره شمالی نيز ، شاهد آويزان کردن نوار پارچه ای                
سياهرنگ بر روی پيراهن بازيکنان تيم ملی، به نشانه سالگرد                       

و يا دو روز قبل از مسابقه، سايت گويا به . د بوديم مرگ خمينی جال
نقل از رسانه های داخل کشور خبر داد که دو تن از ستاره های                          
اصلی تيم ملی يعنی مهدوی کيا و علی کريمی، از مردم خواسته اند                
که با شرکت وسيع در انتخابات رأی خود را به نفع مصطفی معين ،                

  . به صندوقها بريزند
رئيس فدراسيون  "  دادکان  "  مسابقه ايران و بحرين نيز         در پايان    

:  " فوتبال جمهوری اسالمی، در يک اظهار نظرمضحک، گفت که              
اين پيروزی نشان داد که ميتوان تيم داری را با دينداری، توأمان به              

 روز  80اين حرف را کسی می زند که هنوز با گذشت            !!  "  پيش برد 
) در پايان مسابقه ايران و ژاپن     (  از واقعه دلخراش استاديوم آزادی       

که منجر به مرگ هفت تن و مجروح ومعلول شدن دهها نفر شد،                     
هيچ توضيح قانع کننده ايی درمورد علل و عاملين آن جنايت                              

 روز ، نيروی      80در تمام اين      .  آشکار، به مردم ارائه نداده است           
انتظامی ، مقامات استاديوم، سازمان تربيت بدنی و فدراسيون                         
فوتبال، هر يک ديگری را مقصر می پندارد  و دستگاه قضايی سعيد      
مرتضوی نيز سعی می کند با کش دادن مسئله ، غبار فراموشی بر                 
آن فاجعه اسفناک بپا شد ،  اما بازيکنان تيم ملی با قرار دادن تاج                     
های گل بر پای حجره ياد بود آن عزيران، ثابت کردند که به آن                          

ارند وموفقيت های خود را مديون تشويق بی              قربانيان ارج می گذ     
  . امان مردم ايران ميدانند

را پشت سر گذاشت و      "    هفت خوان رستم   "  به هر رو، تيم ايران        
برای سومين بار در تاريخ کشورمان، قدم به جام جهانی فوتبال                       

 رژيم اسالمی   –  2006 و حداقل تا تابستان       -با اين پيروزی  .  گذاشت
را نداشته باشد، غافل از        "  جنبش فوتبال "  ه  می تواند ديگر دلهر     

اينکه همان مردمی که در شب چهار شنبه، خيابانهای پايتخت را                    
لرزاندند، از هر فرصتی برای سازماندهی اعتراضات سياسی خود               

  .بهره خواهند جست 
حمايت از تيم ملی، ظاهرًا وظيفه خود را انجام داده است ، اما                             

يان، زنان ، زندانيان سياسی و بويژه          حمايت از کارگران ، دانشجو      
هنوز کارها دارد که به       "  انتخابات"  اکنون حمايت از جنبش تحريم      

شايد در خالل همين جنبش ها ، انقالب عظيمی شکل            .  انجام رساند   
شايد سال آينده تيم ايران، مجبور      .  گيرد تا بساط رژيم را در هم پيچد       

اين تيم پر   .  خاک آلمان گذارد  نباشد با پرچم رژيم واليت فقيه، قدم به         
  !  پرچم آزادی و برابری :ستاره، شايسته پرچم ديگريست
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  ادامه از صفحه يک 
  
  
  

   ....رأی دادن حق مردم            
  
  

بارها .  امروز می بایست کمی در این مصداق تأمل کرد                
تجربه کرده ایم که چگونه رأی گيری های نابهنگام به                     

 یا اینکه با چند رأی بيشتر، بر          تالشی یک جمع انجاميده و     
دیده ایم که    .  دیکتاتوری اکثریت صحه گذارده شده است         

چگونه قبل از یک صف آرایی آگاهانه نظرات، با رأی گيری                
زودرس، اغتشاش در نظرات بوجود آورده و باعث احيای یک            

چگونه با در دست داشتن امکانات و         .  دگم جدید شده ایم    
ا در ميان مردم تغيير جهت داده و          ارتباطات، افکار عمومی ر    

 . رأی ها را از یک کيسه به کيسه دیگر وارد می کنيم
بنابراین نفس حق رأی را نباید تقدیس کرد، بلکه باید                      
شرایطی را که تحت  آن رأی گيری انجام می شود، بررسی 

برای .  کرد و آنجاست که می توان از دمکراسی صحبت کرد          
شرایط را با   .  د شاقل داشت  بررسی چنين شرایطی نيز بای     

ميل و اراده عده ای در این لحظه یا آن لحظه نمی توان                     
شرایط را نيز باید توسط قراردادها، قوانين و              .  بوجود آورد 

تا قوانينی دمکراتيک و       .  نهادهای ناظر بر آن بوجود آورد          
نهادی دمکراتيک ناظر بر آن وجود نداشته باشد، صرف رأی            

 تواند به هيچ وجه حامل              گيری یا همه پرسی نمی          
 . دمکراسی باشد

حال اثبات اینکه انتخابات ریاست جمهوری در شرایط کنونی          
ایران، غير دمکراتيک برگزار می شود، هوش سرشاری نمی         

اما اینکه تحت همين شرایط، آیا می توان از فرصت            .  خواهد
هایی استفاده کرد که از آن طریق امکانات جدیدی برای                

ران در هوای بازتری فراهم گردد، بحث یکی           تنفس مردم ای  
دوماهه اخير در مجامع عمومی، سایت ها و روزنامه                      

  . هاست
تشکل های زنان بعد از بحث و تردیدهای فراوان که در                    
جلسات و اینجا و آنجا مطرح کردند، به وضوح این فرصت                  

خانم پروین اردالن مقایسه    .  ناداشته را به لقایش بخشيدند     
در رابطه با فرصتی که زنان  در دوم خرداد با             جالبی داشت   

انتخاب خاتمی بدست آوردند و فعاالنه خواسته ها و                     
مطالبات زنان را طرح کردند و به هيچ کدام از آنها دست                    
نيافتند  و شرایط کنونی که همه چيز از قبل دیکته شده                  
است و جایی برای توهم فرصت یابی دوباره باقی نمی                 

  .گذارد
جناحی از زنان به طور آگاهانه و برای برجسته             هرچند که    

کردن مفهوم رجال در قانون اساسی، سياست کاندید کردن         
زنان را پيش بردند که در نهایت به یک تظاهرات اعتراضی در             

  .مقابل مجلس انجاميد
اما بحث انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسيار روشن تر           

حداقل روشن تر از    .  از آنچه تصور می شد، به پيش می رود         
آن سناریویی که در ذهن خانم کار رژه می رفت و تمایل                   

و با  )  البد سازگارا (داشت با کاندیداتوری یک فرد سرشناس       
اوضاع ایران را بر هم     )  البد بوش (حمایت مجامع بين المللی     

بریزد و با یک فشار همه جانبه رژیم ایران را وادار به عقب                 
مهرانگيز کار  .  نماید!)  ومت کردن البد انصراف از حک   (نشينی  

بشدت از عمل کرد برخی سياسيون و آنهایی که به مردم              

او .  تکليف می کنند تا انتخابات را تحریم نمایند، شاکی بود            
که وجود دمکراسی در ایران را محرز می داند و از این نظر                 
ميان ایران و کشورهای هم جوار تفاوت قائل می شود                   

ت، اما ربطی به وجود دمکراسی          تفاوتی که واقعی اس     (
طبيعی است که بالماسکه انتخابات      )  واقعی در ایران ندارد    

را نيز که هر بار بيش از پيش به شکل یک انتصاب از قبل                    
در اینجا دیگر شرایط کامال      .  تعيين شده درآمده، جدی بگيرد     

غير دمکراتيک در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نيست،            
مهره دیگر، البته منطبق با معيارهای      بحث بر سر تعيين یک      

طرفداران  فراخوان ملی رفراندم و از آن طریق تغيير رژیم با               
اميد به اینکه شاید به این       .  کمک کشورهای خارجی است    

وسيله موانع جدی و ساختاری ناگهان تبدیل به امکاناتی              
یک ساده    .  جهت ایجاد یک جمهوری دمکراتيک گردد               

: ها به معنی از مقاله خانم کار        نقل قول   !  (اندیشی محض 
اما آن چه در این معادالت گم شده است،              )  یک پيشنهاد 

  .نقش مردم در چنين انتخاباتی و در حکومت جانشين است
همچنين بحث انتخابات ریاست جمهوری در ایران روشن تر           
از مشکل و تناقضی پيش رفت که آقای بهنود در پاسخ به                

ویا در شرکت یا تحریم        جوانی از ميهن مان داشت که گ           
انتخابات مردد بود و مسعود بهنود را هم به تردید انداخته                

فاکت این  !  بود، که آخر چه جوابی به چنين پرسشی بدهد         
است که گذشته از سازمان ها و نهادهای سياسی در                  
ایران، روز به روز اقشار بزرگتری از مردم به دسته تحریم                  

هرچند که  (ن جام زهر     شورای نگهبا .  کنندگان می پيوندند   
جام زهر در جمهوری اسالمی به شربت شوکران تبدیل                

را نوشيد و   )  شده است و هربار کسی آن را سر می کشد          
حاضر شد، رد صالحيت معين را پس بگيرد و بدین ترتيب                 

  .شرکت حزب مشارکت را در انتخابات تضمين کند
و  اما مردم با اعالم اینکه معين ، نام دیگر خاتمی است                   

 سال آزگار نتوانست کاری از پيش برد،               8وقتی خاتمی     
معين به طریق اولی کاری نخواهد کرد، تحریم را سرلوحه              

مردم به درستی می . تاکتيک خود در این انتخابات قرار دادند     
دانند که با وجود تفاوت های بارز ميان معين و رفسنجانی،              
نتيجه عمل کرد هردو در صورت ریاست جمهوری فرق                   

  .  ندانی با هم نخواهد داشتچ
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  !يا معين  رفسنجانی يا قاليباف و       
 ؟ ی جمهوری اسالميست"هخا" کدام يک 

 
        آرام رسول         
  

               
 ملت ، ديكتاتورها بوده آشور ما در طي قرون متمادي شاهد حكومت

يده  ما تاتوری جنگ ای ديک ومت ه ن حک ا اي واره ب دو  ت اسهم از ب
نون اين مردم در مقابل تمامی فرامين               تاسيس جمهوری اسالمی تاک

د         م ايستاده وخون داده ان  شهريور نقطه اوج اين بيدادگری  10. رژي
ل حماقت ميباشند      ردم در مقاب ا دولت خاتمی     .و اوج مقاومت م آنه

ود مچبور کردند ادای دمکراتهارا در بياورد                ه خود يک آخوند ب  راک
ان     نها     ست جمهوری او،    ريادر زم ه ت ه خواسته های خود     ن مردم ب

رو رفتند                  ر وفالکت ف  عوام  دولت  نرسيدند بلکه هرچه بيشتر در فق
ت     وده ای را داش ت ت رين حماي ل بزرگت ه در اواي ی ک ريب خاتم ف
رد وهمه                     يش بب ه پ م را ب رنامه های ارتجاعی رژي توانست تمامی ب

ل همه ديکتادورهايی   اش از صدقه همين پشتيبانی بود اما او هم مث            
که شيوه های سرکوب آرام را در پيش ميگيرند در نزد همه توده ها              

 .افشا شد
و ران ردر آش درت اول را دارد؛   اي ی  ق ه فقاهت ومت مطلق ه حک ک

ثل خاتمی شايد يکی ديگر از                    يله گری م وچود رياست جمهوری ح
لکه های ننگ برای جمهوری اسالمی  بود و از سوی ديگر افتخار     

ا رای به خاتمی مراتب انزجار خود              ام ردم ب ه م ود ک رين زمانی ب يزت
رهبران رژيم تا آن زمان     . را از کليت  جمهوری اسالمی اعالم کردند       
 .چنين کشيده ای ازدست مردم نخورده بودند
ال     ندگان س ريت راي ده ه اآث ي آ كيل  ١٩٩٧  جوانان را تش

ي ا خاتمی و تمامی سدادند،م ه ب ه صف مقابل رور ب م به م اختار رژي
آنها هر عزا و شادی را که در ايران بپا ميشود به            . اسالمی پيوستند  

ی عليه رژيم تبديل نموده و بدين  وسيله سالح خود را درمقابل            عامل
م      ن رژي شورای حسينی را که برای     عاآ نهاروزهای   .يقل ميدهند ص اي

ر         يار پ ی بس وق اجتماع م و حق المی از عل م اس ی رژي ب ماندگ عق
ر ارزش  ه      ت ت ب قانه ودر  نهاي راوده عاش ای م ه روزه ند   ب ميباش

م تبديل ميکنند        يه رژي در بازی های فوتبال چه . "تظاهرات خشن عل
روز شود زهرش را مستقيما   به چشم               ده باشد  وچه پي ران بازن اي

بعد از پيروزی تيم ايران بر بحرين وراه يافتن         .رژيم اسالمی ميريزند  
ی         ام جهان ه ج  تمامی اتوبوسهای مسير را شکستنند و     جوانان،  آن ب

ردادند   المی س وری اس ر جمه رگ ب عارهای م روهای . ش ارتش وني
د       ناب ورزيدن ا اجت ا انه ی ب ز از رودر روي ی ني ل   .انتظام ته دالي الب

وده ای و گسترش آنها                   د های ت ر ام ناب ورزيدنشان از ترس  ب اجت
   .بود

  شان ميدهد که   بررسی اين شورشها از ديدگاه کارشناسان اجتماعی ن       
وانان ين ج يد در ب زايش شور و نشاط جنب و جوش و ام  بشدت اف

د هرگونه قدرت و اراده                   م فاق درکاران رژي رعکس دست ان ته و ب ياف
ردم ميباش    ل م به آن جهت است اين نااميدي من ، به نظر  .دندر مقاب

ه در سالهای گذشته وزمان تصدی رياست جمهوری توسط خاتمی                ک
ه آز     راد  تجاوز ب واده    ادي اف ا   وحريم خان يف و زنداني آردن      ،   ه توق

ان سياسي و روشنفكران،       دام وسرکوب مخالفين با درجات  مخالف اع

ه داشت      ی ادام  ناکامی او در ادامه تحميق مردم نشان       . ه است   متفاوت
ه وی      ر عقيده و موضع نداده      داد ک  و به عنوان يك مسلمان  بود تغيي

ومن ت فقم دار والي واره پاس ود  هم رح  او.يه ب ا ط تگوی " ب گف
دنها  در جهان و عکس العمل مردم جهان به هيچ بودن اين ياوه           " تم

ل س ا؛ وی را در مقاب ورد  ئه ی را م ه تمدن ما چ ه ش رار داد ک والی ق
ران قا                   ردم اي رای م ی ب نها تمدن ه ت ه  ن د؟ او نشان داد ک ل ئنظر داري

ت يگويد نيس ه  م و  " بلک ا کش ران را ب ت اي بايد  مل ما ن رهای ش
وم   ان س ورهای  جه ا کش ه ب يد بلک ه کن ی مقايس رفته اروپاي پيش

يد    اين اوج بيسوادی سياسی واجتماعی است که رييس        ". مقايسه کن
ان سوم                ا استفاده از واژه جه ودن که خود     یجمهور يک کشور ب  ب

رمينمايد  د تحقي ی ميباش ای غرب ور ه تی کش ژاد پرس يده ن او . زاي
ردم ا زاری م يل بي ه دل يگويد ک ه نم ن است ک ز جمهوری اسالمی اي

رزندان اين            همپالگی  رين ف ر از بهت نکه   هزاران نف هايش ضمن اي
ه       ردم را ب انی م رهنگ انس ی ف ه تمام ته اند؛بلک اک را کش آب وخ
غارت برده و کارگران را از حقوق اجتماعی محروم کرده ، زنان را              

ژ رده   هبوي ين ک ه نش ا را خان وده و آنه ی نم ين ارتجاع ير قوان  ،  اس
نهای اسالمی و شوونيستی خود                 ر پوتي ارا هرچه بيشتر در زي خلقه
ودکان دبستانی و حتی                     يه ک رآن را بجای دانش در مخيل رده ، ق ه ک ل
يجه اش نفرت وبيزاری مردم از            رده ، ونت رو ک طفلهای چند ساله ف
رای سرکوب                    ری ب وده و حال در جستجوی شيوه های مدرنت ا ب آنه

  .وتحميق مردم ميباشند
نا    ردم از  انقالب           ب ر شناخت روحيات م   تاکنون هر چه  يورش 57ب

ی    ه زندگ ردم ب تگی م يابد دلبس ردم  گسترش م م از سوی م ه رژي ب
ه اين نوع حکومت بيشتر ميگردد               م از ادام . بيشتر و دلخستگی رژي

ادگی دست از حکومت   ه س ا ب ه آنه وم نيست ک دين مفه ن ب ته اي الب
ردارند و حکومت را دو دستی به مرد   اين را هم مردم . م تقديم کنند ب
م خود جنايت کاران رژيم          ند و ه بلکه آنها بدنبال روشی ديگر     . ميدان

آنها ميخواهند  .برای سرکوب و ادامه حکومت سرمايه داری ميباشند       
رورش دهند که مردم خواهان يک ناجی       ز مردم پ ن واژه را در مغ اي

با تبليغ اين واژه  . هستند که بتواند آنها را از اين وضعيت نجات دهد       
ه   ازند ک ود س ين وانم ند وچن ود نماي ردم را ناب د اراده م تصميم دارن
ردم خودشان به تنهايی نميتوانند ساختار اين حکومت را براندازند            م

ياز به يک        دارند؛ مثل خمينی ؛ مثل رضا خان و يک         "هخا  " بلکه ن
ا "  ثل رفسنجانی يا قاليباف يا معين           ي  "هخ ر بار   ولی ه  . اسالمی م

وده ای  پاسخ داده ميشود                ا حرکات منسجم ت ا ب رفند های  آنه به . ت
يل است که خاتمی در مصاحبه ای  ميگويد            ين دل شايد به همين   " هم

ه وي، منتظر                        ا دلبستگي ب ك ناجي و ب ردم منتظر ي ه م يل است آ دل
رآوردن تمام انتظارات خود هستند  نا اميدي آنها زماني شروع  ......ب

ي بينند طرح ها و توقع هاي آنان در آوتاه مدت برآورده         مي شود آه م   
ر خاتمی است     "نشده است   ن تعبي م      .اي يک رژي ه همين جهت تاکت ب

ک  اختن ي ا " س د  "هخ المی ميباش ن   . ي  اس ريکا اي را آم ال چ اص
ر     ده آن ب ند از عه ا ميتوان وبه ه ن عج ود اي ند ؟ خ ارا درست ک هخ

  .بيايند
  .ها ميانديشند اما واقعيت بر عکس آن است که آن

اال. ی   ح ه يک وبت ب ده است ون ر آم ه س ی ب ت خاتم ه دوران حماق  ک
ی      ع سياس ر وقاي د منتظ يده باي يه رس ت فق دهای والي ر از کاندي ديگ

  .ديگری بود
ا آنچه روشن است اين است که مردم بر خالف  دوم خرداد                 ام

ه   76 ی ب ه خاتم ود ب ا آرای خ ه ب د اصلح ک يه و کاندي ی فق ول
ام    ه نـــــ نظ رفتن  به پای            ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا ن بار ب ند اين  گفت

دان        شکنی به رژيم اسالمی  و همه     صندوقها ی رای پاسخ دن
  . هايش خواهند داد" هخا"
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  »  ی اسلحه اتمگسترش پيمان منع  «  
  !!ميان واقعيت و آرزو       

 
 پاسكال بونيفاس:  نوشته              

    یاحمد  مزارع:   ترجمه                         
 
 

پيمان منع اسلحه    « آشور آه     188جمعه آينده نمايندگان     
را امضا نموده اند در نيويورك گردهم مي           »  ی  آشتار جمع 

اين پيمان  .  آيند تا در مورد نتايج آار خود به گفتگو بنشينند            
 به امضا رسيد و يك بار ديگر در سال            1970جمعي در سال    

اما آن اميد و آرزويي آه در ابتداي انعقاد         .  يد گرديد  تجد 1995
پيمان در ميان شرآت آنندگان و جامعه جهاني وجود داشت    
امروز وجود ندارد زيرا اهداف تعيين شده به نتيجه خود                    

 . نرسيده است
اساس اين پيمان بر معادالت دقيقي بنا شده بود مبني بر               

ا در اختيار    اينكه نخست آشورهايي آه اينگونه اسلحه ر           
ندارند براي به دست آوردنش اقدام نكنند و دوم دولتهاي                
دارنده اين نوع اسلحه در جهت از بين بردن آن بكوشند، در               
حاليكه ما ميبينيم هيچكدام از طرفهاي امضا آننده به                    

هم اآنون آره شمالي امكان آن      .  وظيفه خود عمل نكرده اند    
ي در اختيار داشته    را دارد آه بيش از حتي يك بمب هسته ا         

باشد و يا ايران آه در اين راه به پيشرفتهاي زيادي دست                 
يافته و با در نظر گرفتن اينكه هر دو آشور در دو منطقه                     

دولت ايران اخيرا اعالم نمود آه      .  مهم استراتژيكي قرار دارند   
فعاليت هاي اتمي خود را از سر خواهد گرفت و اين امري                

كا است اگر چه ايران اظهار          است آه موجب نگراني آمري       
داشته آه هدف آن استفاده مسالمت آميز از انرژي اتمي              
است اما اين خود ميتواند به اين آشور آمك آند تا به                      

آمريكا اگرچه به سير مذاآرات      .  اسلحه اتمي نيز دست يابد     
در اين زمينه ميان ايران و اروپا رضايت داده است اما در عين              

ه ايران را نيز منتفي ندانسته بلكه          حال تهاجم نظامي علي    
با فشارهايي آه به    .  گهگاه به اشكال مختلف مطرح مينمايد     

طور روز افزون از طرف آمريكا عليه ايران وارد ميشود، آيا                   
ميتوانيم شاهد همان سناريويي آه در مورد عراق به آار               
گرفته شد باشيم و منتظر جنگ ديگري در منطقه؟ بايد                  

 بينانه به حقايقي آه در منطقه بويژه در            گفت آه اگر واقع    
عراق ميگذرد نظري بيفكنيم شروع جنگ ديگري ناوارد بلكه           

 . بسيار بعيد به نظر ميرسد
به دور از هر آنچه آه تاآنون از طرف آمريكا گفته شده، اين               
آشور اآنون توانايي راه اندازي جنگ ديگري را ندارد و همه             

 ميشود آنچنانكه نميتواند     انرژي آمريكا صرف جنگ در عراق       
عمده ترين چيزي آه       .  به ماجراجويي ديگري دست بزند        

ميتوان به حساب آورد اينكه آمريكا ابتدا تاسيسات ضد                  
هوايي ايران را منهدم و سپس ايستگاههاي اتمي ايران را             
مورد هدف قرار دهد، اما همين سناريو نيز با مشكالت                   

يي ها تمامي       آيا آمريكا   .  بسياري روبرو خواهد شد          
ايستگاههاي اتمي ايران را شناسايي آرده اند؟ آيا توني بلر       
با همه مشكالتي آه براي دخالت در جنگ عراق با آن                    
روبروست، توانايي پذيرش يك ماجراجويي ديگر را دارد؟ و              
اينكه آيا واشنگتن از صحت گفته هاي تهران در مورد وارد                

دارد و اينكه اگر      آردن ضربه به اسرائيل تا چه حد اطالع               
 تهران مورد هجوم قرار گرفت بر اسرائيل چه خواهد گذشت؟ 

در .  فكر حمله به ايران موي را بر اندام انسان سيخ ميكند              
حاليكه آره شمالي آشكارا اعالم ميدارد آه بيش از يك                  
بمب در اختيار دارد و ابائي نيز از طرح آن ندارد، چگونه                      

سير نمود و آره شمالي را        ميشود تهاجم عليه ايران را تف       
مستثني نمود؟ معني اين آار به جز اين است آه واشنگتن           
با مسلمانان دشمني دارد؟ چيزي آه موجب مستحكم                

شكي .  شدن پايه هاي تروريسم و گسترش آن ميشود              
نيست آه برنامه انرژي اتمي ايران همراه با ناروشني هايي          

اقب وخيم و   است، اما هرگونه حمله نظامي عليه ايران عو         
 . نامعلومي را به دنبال خواهد داشت

از سوي ديگر آشورهايي آه داراي اسلحه اتمي هستند             
بايد نسبت به تعهد خود مبني بر محدود آردن و از بين بردن             

اما ما ميبينيم آه اين آشورها در جهت                  .  آن بكوشند  
نگهداري و توسعه دادن و مدرنيزه آردن اين نوع اسلحه                 

ر از همه اينكه آمريكا به طور يك جانبه معاهده          بدت.  ميكوشند
خود را با آشورهاي ديگر مبني بر عدم استفاده از سالح                
اتمي نقض نموده است و اعالم نموده آه اسلحه اتمي را              
حتي در مورد آشورهايي آه مجهز به سالح اتمي نيستند            

 . استفاده خواهد آرد
ن المللي،  اين لجاجت و عدم همكاري آمريكا با جامعه بي             

جيمي آارتر رئيس جمهوري اسبق آمريكا را واداشت تا                 
آشكارا اعالم آند آه آمريكا ناقض قراردادهاي بين المللي             

معاهده منع انتشار   «است و آمريكا موجب بي محتوا شدن         
روشن است آه آمريكا با عدم      .  گرديده است »  اسلحه اتمي 

همكاري استفاده از معاهداتي آه ميتواند موجب تفاهم و             
بين المللي گردد، بر مشكالت بين المللي افزوده و هر روز              
به اعمال سياست هاي يك جانبه و فردي روي مياورد آه                

 . تاثير منفي به جا خواهد گذاشت
امروز آره شمالي آشكارا اعالم ميكند آه داراي اسلحه                
اتمي است زيرا نميخواهد به سرنوشت صدام حسين دچار          

ين اسلحه اتمي داشت دولت آمريكا         اگر صدام حس   .  گردد
 . هيچگاه به خود جرات حمله به عراق را نميداد

در   »  معاهده منع انتشار اسلحه اتمي       «نتيجه اينكه امروز    
معرض خطر جدي قرار دارد و اين به دليل عدم اعتماد ميان              
. آشورهاي داراي اين نوع اسلحه و آناني آه ندارند ميباشد          

جر خواهد شد آه آل اين پيمان به         اين سياست به آنجا من     
شكست بينجامد و موجب بروز فاجعه حقيقي در جامعه بين       

  .  المللي گردد
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ليه بيکاری ، عليه گرسنگی، عليه خصوصی         ع 
  سازی، کارگران به اعتراض برخاسته اند 

  
مبارزات و اعتراضات کارگری در ایران به شکل فزاینده ای               

ابطه کارگران الکتریک رشت    در این ر  .  گسترش یافته است    
 خرداد با سفر به تهران و با تجمع مقابل سازمان             17در روز   

بدنبال .  صنایع ملی، خواهان تحقق مطالبات خود شدند              
واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تعطيل شدن این            
کارخانه ، کارگران هنوز سنوات و بازخریدی خود را دریافت             

ن خواستهای خود بر روی          کارگران با نوشت    .  نکرده اند     
پالکاردها و سر دادن شعار خواهان جوابگویی مسئولين              
حکومتی شده و تهدید کردند که در صورت بی توجهی به                

  . خواستهایشان، بار دیگر دست به اعتراض خواهند زد
از طرفی دیگر ، کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان در               

ين بار دست   اعتراض به سطح پائين حقوق خود، برای چندم       
به اعتراض زده و برای چندمين ساعت گردنه ورودی ذوب              

  .آهن را مسدود کردند
در ادامه سياست خصوصی سازی و بستن کارخانجات ،               
کاخانه قرقره زیبا، نيز به جمع کارخانجات تعطيل شده                   
پيوست و بيش از یکصد کارگر دائم این کارخانه ، با بيش از                

در همين حال راه پيمایی      .    د سال سابقه کار بيکار شدن      17
کارگران شاغل نارنج قزوین ، خبر گزاری ایلنا را مجبور به                

کارگران .  افشای سرکوبگر نيروهای انتظامی رژیم کرد              
 18شاغل نارنج که از گرسنگی در رنج هستند ، در روز                    

خرداد برای احقاق حقوق خود دست به راهپيمایی از                   
، توسط نيروهای       کارخانه به طرف قزوین زده بودند                

. سرکوبگر حکومتی با شالق مورد استقبال قرار گرفتند               
 ماه است حقوق و دستمزدهایشان           17کارگران که مدت      

پرداخت نشده برای نشان دادن اعتراض خود به این جنایت            
کارفرما و دستگاههای حکومتی دست به راهپيمایی زده             

های این خبرگزاری اقرار کرده است که در روز                .  بودند   
گذشته عده ای از کارگران بخاطر فقر جسمی و گرسنگی و           
ناتوانی در بخش سی سی یو بستری بودند و اضافه کرده             

  . است که مجریان قانون خود پيمانکاران شرکت شده اند 
اخبار این اعتراضات و مبارزات در شرایطی انتشار می یابد             
که هر روز ، شاهد اعتراضات کارگری در سراسر کشور                  

اعتراضاتی که عليه سياست خصوصی سازیها،         .  ستيم  ه
بيکار سازیها، عليه بيگاری و عدم پرداخت دستمزدها ، عليه           
سرکوب و نهادهای سرکوبگر حکومتی، برای بيمه بيکاری،          
امنيت شغلی ، افزایش دستمزدها، برای حق تشکل                   
مستقل کارگری، حق اعتصاب در بسياری از مناطق و                   

ی گيرد و روزی نيست که اخبار از           شهرها صورت گرفته م    
کردستان و خوزستان، تهران و قزوین ، زاهدان و اصفهان ،              

به این  .  کرمانشاه و تبریز وهمدان و  رشت انتشار نيابد                 
لحاظ می توان به جرأت گفت که خواست عمومی طبقه                
کارگر مزد بگير کشور در همه این اعتراضات در حال فریاد                

نگی عليه جنایت مشترک          فریادی عليه گرس      .  است    
کارفرمایان و حکومت اسالمی در به گرسنگی نشاندن                 
کارگران و خانواده های کارگری، در ناامن کردن زندگی و                

  .حيات کارگران و خانواده های آنان 
در این فریاد و اعتراض، کارگران و مزد بگيران ایران را تنها                

های کارگران ایران را در سازمان دادن تشکل                 .  نگذاریم
مستقل کارگری، در اعتراض عليه بيکار سازیها و خصوصی           
سازیها، در اعتراض عليه سرکوب ، برای افزایش                          
دستمزدها متناسب با تورم و یک زندگی انسانی ، برای                 
بيمه بيکاری برای همه بيکاران ، عليه رژیم سرمایه داری               

  . حمهوری اسالمی یاری کنيم 
  
  

  ران انقالبی ایران کميته مرکزی سازمان کارگ     

از تظاهرات ايستاده دراعتراض به حضور      
نمايندگان خانه کارگر دراجالس سازمان           

  !جهانی کارحمايت کنيم
  
 ! کارگران و زحمتکشان ایران    

  
وین تظاهرات ايستاده ای از جانب فعالين            ژ  14قراراست در روز       

 کارگری و با حمایت سازمان ها ی گوناگون دراعتراض به حضور                   
،  درنود و سومين اجالس سازمان جهانی کار       " خانه کارگر  "نمایندگان
  .نو برگزارشودژدرشهر

 سازمان ما ا ز این حرکت اعتراضی  و هم گام با تشکل های                        
کميته "  همان طور که    .  مستقل کارگری درایران  پشتيبانی می کند      

 "  و    "پيگيری ایجاد تشکل های ازاد و مستقل کارگری در ایران                  
 هيات موسس سندیکای کارگران            " و    "----ه هماهنگی      کميت

  :  اعالم کرده اند "شرکت واحد
بازهم آساني به عنوان نمايندگان طبقه آارگرايران دراجالس             -اوال  

سازمان جهانی کار شرآت مي آنند آه درهيچ انتخابات                           
  اند و دموآراتيكي به عنوان نماينده برگزيده نشده

ازجمله )  دقي و پرويزاحمدي پنجكي       حسن صا  ( آن ها        – ثانيا   
 درحمله به مرآز سنديكايي و        19/2/84آساني هستند آه در روز      

سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوس راني تهران ، ضرب و جرح               
فعاالن سنديكايي و تخريب آن مكان دخالت مستقيم داشته اند و               
پرونده قضايي اين حادثه آه نامبردگان جزء متهميان رديف اول                    

 تهران ، مراحل    11هستند، هم اآنون در حوزه ي قضايي منطقه ي           
  . قانوني خود را طي مي آند

 کارگران ایران نيزموضع خود را نسبت به این آقایان و سازمان                -ثالثا
شورا ها ی      "  و"  خانه کارگر  "  به اصطالح کارگری شان یعنی          

 با تحریم مراسم فرمایشی دولتی امسال که توسط              -"  اسالمی
  .آقایان سازمان داده شده بود، نشان داده انداین 

 "از این رو جایی برای سازش ها ی پشت پرده وغيرقانونی بين                   
خانه "   و    " شوراهای اسالمی   " و نمایندگان   "سازمان جهانی کار   

یم اسالمی درمحيط های       ژ به عنوان بازوهای سرکوب  ر            "کارگر
 تشکل  زار فعالين کارگری و سرکوب       آکارگری وعوامل شکنجه و        

  .های مستقل کارگری باقی نمانده است
 سازمان ما این سازش را که مغایرمقاوله نامه های سازمان                     

جهانی کارو درپی بده بستان های سياسی این سازما ن وهم گام             
گيرد را    یم اسالمی صورت می     ژبا نهاد های مالی جهانی  با ر             

رگران محکوم نموده و خواهان به رسميت شناخته شدن حقوق کا             
ن ها   آایران و نمایندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری                   

 ژوین   14 وازاقدام فعالين کارگری درتجمع سه شنبه                   هستيم
  . دربرابردفترژنو نيز پشتيبانی می نمایيم 

  
  )راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ایران 
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  ) 2 (  مارآسيسم و ليبراليسم
 

  کدام سوسياليسم ؟ :  ار فصل هشتم کتاب برگرفته
 محمدرضا شالگونی 

  
 

 آزادى هاى فردى براى همه 
  

برخالف ادعاى منتقدان ليبرال، مارآسيسم اهميت زيادى براى                
آزادى هاى فردى قائل است و در حقيقت دستيابى به فرديت و                    

. دآزاديهاى فردى را يكى از هدفهاى هر مبارزه واقعًا دمكراتيك ميدان            
آافى است بياد بياوريم آه مانيفست آمونيست، جامعه مطلوب              
آمونيستها را جامعه اى ميداند آه در آن آزاديهاى فردى شرط آزادى            

ما بجاى جامعه قديمى بورژوائى، با طبقات و                :"  عمومى است  
 ، اجتماعى خواهيم داشت آه در آن تكامل             ستيزهاى طبقاتى اش 

اين گفته  (".  18)گان خواهد بود    شرط تكامل آزاد هم        آزاد هرآس 
يعنى در حقيقت     ") مرامنامه آمونيست     نويس پيش"مانيفست، در  

و طرح خام تر      "  اتحاديه آمونيستها  " برنامه   نويس نخستين پيش  
 نوشته شد و در آنگره اول اتحاديه در            مانيفست آه توسط انگلس    

(  مورد بحث و تصويب مقدماتى قرار گرفت              1947ژوئن   لندن در     
بشكل ديگرى بيان شده آه براى بحث آنونى ما روشن آننده تر                 

هدف آمونيستها    "در آنجا در مقابل اين سئوال آه                    .  است
سازمان دادن جامعه بنحوى آه هر         "پاسخ داده ميشود؟   "چيست؟

ين  شرايط اساسى ا      عنصرآن بتواند در آزادى آامل و بدون نقض             
 را تكامل بدهد و بكار           جامعه ، همه استعدادها و توانائى هايش         

ولى مارآسيسم براى دست يافتن به اين هدف نه از               (  19")گيرد
:" حقايق مجرد و ابدى بلكه از مقدمات واقعى شروع مى آند                     

مقدماتى آه ما از آنها آغاز مى آنيم مقدمات دل بخواهى و جزمها               
 هستند آه انتزاع در تصور فقط از            نيستند، بلكه مقدماتى واقعى     

آنها افراد واقعى، فعاليتشان و شرايط          .  آنها ميتواند صورت بگيرد      
باين ترتيب اين مقدمات را ميتوان به         ....  ماّدى زندگى شان هستند   

  وجود افراد انسانى زنده، مسلما     .  شيوه اى آامًال تجربى اثبات آرد     
و بررسى تجربى   (  20...")نخستين مقدمه تمام تاريخ انسانى است     

تاريخ انسانى نشان ميدهد آه فرديت آامل و آزاد انسانى ياخته                
بلكه محصول تكامل    .  بنيادى جامعه انسانى و مقدمه آن نيست           

آنست و در مرحله معينى از آن ميتواند واقعيت يابد، در مرحله اى                 
آه انسان خود را از چنگ نيروهاى آور اجتماعى برهاند و بتواند                   

 در گروندريسه در      مارآس.  را بنحوى آگاهانه سازمان بدهد      جامعه  
فصل مربوط به پول، در دوره بندى جالبى آه از بهم بستگى متقابل               
اجتماعى افراد در طول تاريخ بعمل مى آورد، شكل گيرى فرديت آزاد            

روابط :  "انسانى را فقط در جامعه سوسياليستى امكان پذير ميداند         
نخستين (  غاز آامًال خود بخودى است     آه در آ  _وابستگى شخصى   

اشكال اجتماعى هستند، آه در آنها ظرفيت توليدى انسانى فقط              
استقالل مبتنى بر    .  تا ميزان ناچيز و در نقاط منفرد تكامل مى يابد            

وابستگى به اشياء دومين شكل بزرگ است، آه در آن براى                       
نخستين بار يك سيستم متابوليسم اجتماعى عمومى شكل                  

رد، سيستمى از روابط متقابل عموم، نيازهاى گوناگون و                 مى گي
عمومى،فرديت آزاد مبتنى بر تكامل عمومى افراد         (  اجتماعى)ثروت

و تسلط يابى آنها بر بهره ورى اشتراآى اجتماعى و نيز بر ثروت                    
او در اين دوره بندى تمام          "  اجتماعى شان، سومين مرحله است     

ه مرحله اول ميداند، جامعه         سرمايه دارى را متعلق ب        جوامع پيش 
سرمايه دارى را متعلق به مرحله دوم و جامعه سوسياليستى آينده           

در مرحله اول فرديت مستقل         (  21.)را متعلق به مرحله سوم            
انسانى معنائى ندارد و فرد، بسته به شيوه هاى توليدى، به انحاء              
مختلف در قيد وابستگى شخصى است، خواه بصورت وابستگى به           

ه، خواه بصورت وابستگى به برده دار، سلطان و ارباب، در مرحله            قبيل
دوم، شيوه توليد سرمايه دارى روابط وابستگى شخصى را در هم              
مى شكند و فرديت مستقل انسانى بوجود مى آيد، ولى اين                     

زيرا فقط در حوزه قانونى و نظرى وجود        .  استقالل آامًال صورى است   
 بعبارت ديگر اين استقالل شخصى       .دارد نه در قلمرو زندگى واقعى      

و فصل مشترك تمام اشياء     .  بر پايه وابستگى به اشيا بوجود مى آيد      
قدرت "پول تجسم عمومى  .  در اين نظام توليدى در پول بيان ميشود        

 سرمايه دارى از      قدرتى آه در شيوه هاى توليد پيش           "  اجتماعى
فئودالى طريق سلسله مراتب قبيله، حق برده دار، سلطان و ارباب             

اعمال ميشود، قدرتى آه افراد را بهم متصل ميكند و موجوديت يك              
در پول  "  قدرت اجتماعى "اين  .  شيوه توليد را امكان پذير ميسازد         

بصورت غير شخصى ظاهر ميشود و همين قدرت اجتماعى غير                 
شخصى شده است آه افراد قانونًا مستقل را در آنار هم جمع                   

مارآسيسم .  ت اجتماعى توليدى واميدارد   مى آورد و آنها را به فعالي      
را دستاورد بزرگى در تاريخ      "  استقالل شخصى مبتنى بر اشياء     "اين

است آه در تكامل و      "  استقالل شخصى "  انسانى ميداند و همين    
فرديت " خود زمينه را براى مرحله سوم، يعنى شكل گيرى            گسترش

ت آه   با توجه به همين نكته اس          .  انسانى فراهم مى آورد    "  آزاد
مرحله دوم  :"   در ادامه جمالت نقل شده در باال ميگويد                مارآس
اما در عين حال       ."  شرطهاى مرحله سوم را ايجاد مى آند            پيش

نشان ميدهد آه   "  آامًال تجربى "مارآسيسم از طريق همين تحليل     
انسانى در جامعه سرمايه دارى نمى تواند معناى             "  فرديت آزاد  "

 آند آه آزاديهاى فردى در صورتى        واقعى داشته باشد و اثبات مى       
ميتواند براى همه افراد انسانى، در زندگى واقعى و نه فقط در                    
حوزه نظرى و قانونى، قابل دستيابى باشد آه جامعه بتواند با                    

وابستگى به  "  پشت سر گذاشتن نظام سرمايه دارى، خود را از قيد         
اى مالكيت  و قدرت اجتماعى سرمايه برهاند و توليد را بر مبن           "  اشيا

اجتماعى و آار اجتماعى و بنحوى آگاهانه سازمان بدهد، در                      
و همچنين   _  اينجاست آه اختالف مارآسيسم با ليبراليسم              

. در رابطه با آزاديهاى فردى به روشنى مشهود ميگردد         _  آنارشيسم
و در اينجاست آه مى بينيم مارآسيسم نه تنها با آزاديهاى فردى                

اى واقعى بخشيدن به اين آزاديها،          مخالف نيست بلكه براى معن       
 دمكراسى سياسى، و تبديل آن       خواهان تحكيم، تعميق و گسترش    

به دمكراسى جامع است دمكراسى  آه در حوزه سياسى محصور             
ولى ليبراليسم هر   .  نمانده، بلكه حوزه اقتصادى را نيز در بر ميگيرد          

" چند بر آزاديهاى فردى تاآيد مى آند، اما بدليل اينكه از                             
وحشت دارد و با تعميق دمكراسى          "دمكراتيزاسيون آامل جامعه    

سياسى و بطريق اولى، با تبديل آن به دمكراسى جامع مخالف                 
است، ناچار با عموميت يافتن آزاديهاى فردى در زندگى واقعى،                 
يعنى با بر قرارى فرصتهاى برابر براى همه، جهت برخوردارى واقعى            

. ه قانونى و نظرى، مخالفت مى ورزد      از آزاديهاى اعالم شده در حوز      
ولى مختصر تاملى   .  در نظر اول اين حرف ممكن است عجيب بنمايد         

. در باره رابطه دمكراسى و ليبراليسم، درستى آنرا نشان ميدهد              
برخالف تصورات شايع، ليبراليسم هميشه با دمكراسى همگرا                

 بهتر است چگونگى   .  نيست و حتى غالبًا با آن ناسازگارى دارد             
نوربرتو .  رابطه اين دو را از زبان يك محقق غير مارآسيست بشنويم            

 براى آشتى دادن ليبراليسم و           بوبيو آه خود عمرى را در تالش           
دمكراسى بيان آننده يك       :  سوسياليسم گذرانده است، ميگويد      

شيوه حكومت است آه در آن قدرت نه در دست يك فرد يا عده اى                 
دان، يا دقيق تر، در دست          محدود، بلكه در دست همه شهرون           

و ليبراليسم بيان آننده درك خاصى از دولت              .  اآثريت آنها باشد   
. است آه بر لزوم محدوديت قدرت و وظايف دولت تاآيد مى ورزد                 

در واقع  .  بنابراين يك دولت ليبرال ضرورتًا يك دولت دمكراتيك نيست           
 حق  نمونه هاى تاريخى رژيم هاى ليبرالى وجود دارند آه در آنها                

ليبراليسم .  شرآت در حكومت فقط محدود به طبقات ثروتمند است         
خواهان آنست آه دولت هر چه آمتر حكومت آند، در حاليكه                      
دمكراتيسم خواهان آنست آه حكومت تا حد امكان در دست همه              

 متفاوت اين دو به دولت در درك متفاوت آنها           نگرش.  شهروندان بماند 
يعنى "  آزادى منفى "يكه ليبراليسم بر   در حال .  از آزادى بر مى خيزد    

آزادى عمل هر چه بيشتر فرد در مقابل دولت تاآيد دارد،                             
،يعنى امكان هر چه بيشتر شهروندان       "  آزادى مثبت "دمكراتيسم بر 

ليبراليسم بنا به    (  22.)براى شرآت در اداره حكومت تاآيد مى آند         
را "  قانوندولت مبتنى بر    "و  "  دولت حداقل "درآى آه از آزادى دارد،     

الزم و ملزم هم ميداند، يعنى معتقد است آه محدوديت وظايف                  
دولت بهترين تضمين آننده محدوديت قدرت آن است و بنابراين                   

بيكسان مخالف  "  دولت اجتماعى "و"  دولت استبدادى "ليبراليسم با 
 بودن ستيز و رقابت درميان           انديشه ليبرالى بر ثمر بخش       .  است

( 23.)آنرا عامل پيشرفت تاريخ انسانى ميداند      افراد تاآيد مى ورزد و      
هر چند ليبراليسم و دمكراسى هر دو بر درك فردگرايانه از جامعه                
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اما فردى آه اولى مى خواهد از منافع آن دفاع آند             .  متكى هستند 
درك .  يكسان نيستند  .  با فردى آه دومى از آن حمايت مى آند              

ليبراليسم ."   فرق دارد  ليبراليسم و دمكراسى از رابطه فرد با جامعه       
 اعظم   فرد را از پيكر ارگانيك جدا مى آند و او را دست آم در بخش                

در بيرون از رحم مادر به زندگى واميدارد و به دنياى                  _   زندگى اش
دمكراسى يكبار ديگر او    .  ناشناخته و پر مخاطره تنازع بقا مى آشاند      

اند بار ديگر از      پيوند ميدهد، تا جامعه بتو         را با همانندهاى ديگرش    
ديگر نه همچون يك آل ارگانيك بلكه         (  البته)اتحاد آنها ساخته شود    

همچون اجتماعى از افراد آزاد، ليبراليسم آزادى فرد در برابر دولت               
را، هم در حوزه معنوى و هم در حوزه اقتصادى، اعالم مى آند و از                  
 آن دفاع مى نمايد، دمكراسى با تبديل جامعه به محصول توافق                 

از نظر   .  مشترك ميان افراد، فرد و جامعه را آشتى ميدهد                      
ليبراليسم، فرد فاعل هر نوع اقدامى است آه بيرون از                              
محدوده هاى دولت انجام مى گيرد، از نظر دمكراسى، او بازيگر                   
اصلى دولت نوع متفاوتى است آه در آن تصميمات جمعى بوسيله             

ليبراليسم بر ظرفيت    .  دافراد يا وآال و نمايندگان آنها گرفته ميشو           
 و   خود سازى فرد و توانائى او براى تكامل استعدادهاى خودش                 

براى پيشبرد فكرى و اخالقى در شرايط حداآثر آزادى از تمام موانع              
تحميل شده خارجى و اجبارى تاآيد مى ورزد، دمكراسى به ظرفيت           
 فرد براى رهائى از تنهائى از طريق ايجاد شيوه هاى گوناگونى آه               
نهاد قدرت مشترك غير جبارانه را امكان پذير مى سازند، بيشترين               

از دو جنبه فرديت، ليبراليسم به آنچه درون نگرانه               .  توجه را دارد   
صحبت .  است، توجه دارد، و دمكراسى به آنچه بيرون نگرانه است            

با .  بر سر دو فرد بالقوه متفاوت است، فرد همچون جهان آوچك                 
آه غير قابل تجزيه    (  يا اتم )و فرد همچون ذره   تماميت آامل در خود،     

اما ميتواند با ذرات مشابه ديگر بشيوه هاى گوناگون ترآيب و           .  است
( وبدينسان هميشه قابل تجزيه   )  باز ترآيب شود و وحدتى مصنوعى     

با اين درك از فرديت، ليبراليسم با انديشه               (  24.")را بوجود آورد    
زگار است، و آن برابرى در حق         برابرى، جز در يك مورد، آامًال ناسا        

برابرى در آزادى به معناى اين است آه          .  برخوردارى از آزادى است    
   تا حدى ميتواند آزادى داشته باشد آه آزادى ديگران را نقض            هرآس
برابرى در مقابل    :"ليبراليسم اين برابرى را بصورت دو اصل             .  نكند
ين دليل است آه    و بهم (  25)مى پذيرد"  برابرى در حقوق  "  ، و "قانون

در سنت انديشه ليبرالى، دولت دمكراتيك غالبًا بصورت دولت قانون            
است،  "  امنيت"  دولتى آه هدف نهائى آن تامين      .  فهميده مى شود 

26")تامين آزادى قانونى    "يعنى   "  امنيت"  و از ديدگاه ليبراليسم      
   چكيده اى آه از توضيحات بوبيو نقل شد، نشان ميدهد آه                         (

 از آنكه طرفدار دمكراسى سياسى باشد، خواهان           بيشليبراليسم  
 از هر چيز به        آزادى فرد است و در ميان آزاديهاى فردى نيز بيش              

اّما آزادى رقابت در شرايطى آه افراد از             .  آزادى رقابت توجه دارد     
 آزاديهاى   فرصتهاى برابر برخوردار نباشند، قبل از هر چيز به نقض              

و .  را عمًال بى معنى مى سازد    "  ر حقوق برابرى د "فردى مى انجامد و  
آه ليبراليسم بيان آرمانى شده آنست فقط          _  جامعه سرمايه دارى 

آزادى رقابت در چنين       .  بر پايه فرصتهاى نابرابر قابل تصور است            
جامعه اى فقط در چهار چوب تسلط سرمايه ميتواند صورت بگيرد و               

 درست   تسلط سرمايه الزمه رقابت آزاد است،              " بقول مارآس  
افرادآزاد "  حقوق مدنى "  همانگونه آه استبداد امپراطورى روم الزمه      

بنابراين آزادى فرد آنگونه آه ليبراليسم آنرا مى فهمد، فقط         ".  روم بود 
قدرت "ميتواند آزادى سرمايه باشد، يا بهتر بگوئيم، آزادى آسانيكه           

از سرمايه را در اختيار دارند، و آزادى چنين آسان، فقط             "  اجتماعى
ديگرانى آه اآثريت افراد جامعه را       _طريق نفى آزادى عملى ديگران     

 حق دارد آه      از اينرو مارآس  .  ميتواند واقعيت يابد  _  تشكيل ميدهند 
اين نوع آزادى فردى در عين حال آاملترين الغا تمام آزادى             :"  ميگويد

فردى و انقياد آامل فرديت، تحت شرايطى اجتماعى است آه به               
بعالوه، آزادى رقابت در     (  27......")عينى در آمده اند   شكل نيروهاى    

، فقط به     "دولت حداقل  "شرايط مطلوب ليبراليسم، يعنى شرايط        
نفى آزادى فردى آارگران نمى انجامد، بلكه در روند تكامل خود،                  

 ديگر   آزادى فردى بخشى از صاحبان سرمايه را هم به نفع بخش               
با امكانات برابر وارد رقابت       زيرا همه سرمايه داران     .  محدود مى آند 

 ميدهد،    نمى شوند و ديناميك رقابت اين نابرابرى را افزايش                    
سرمايه داران آوچكتر و ضعيف تر دائمًا بوسيله سرمايه داران بزرگتر و           

تنازع بقا بدون پيروزى قويتر غير قابل تصور            .  قويتر بلعيده ميشوند   
. رومندتر در بطن آن   است و رقابت آزاد بدون تكوين قدرت انحصارى ني         

زيرا .  حقيقت اين است آه درك ليبرالى از آزادى يك اتوپى است                

فقط در مرحله اى از سرمايه دارى قابل تصور         "  دولت حداقل "شرايط  
هرگز نميتواند در سرمايه دارى واقعيت        "  برابرى در آزادى    "است و  

فقط در قلمرو    "  برابرى در آزادى   "در نتيجه،شعار پر طمطراق       .  يابد
اما از آنجا آه اين آزاديهاى قانونى          .  قانونى و نظرى باقى مى ماند      

و زندگى واقعى    "  جامعه مدنى "درست بر پايه انقياد انسانها در         
" دولت مبتنى بر قانون      "در   "  دولت آزاديها  .  "ميتواند واقعيت يابند    

". امنيت"و جوهر دولت مبتنى بر قانون عبارتست از        .  خالصه ميشود 
منيت عاليترين مفهوم اجتماعى جامعه                    ا" ميگويد     مارآس
 است آه بيان آننده اين واقعيت است           مفهوم پليس (  يعنى)مدنى،

، حقوق و    آه همه جامعه تنها براى اين وجود دارد آه حفظ شخص             
باين معناست آه هگل     .   را تضمين آند     دارائى هر يك از اعضايش      

 جامعه  مفهوم امنيت .  مى نامد"  دولت نياز و خرد     "جامعه مدنى را   
، امنيت   برعكس.  مدنى را بر فراز خودخواهى آن ارتقاء نمى دهد             

و آنجا آه وظيفه دولت به              (  28")خودخواهى آنرا بيمه ميكند        
امنيت رقابت آزاد، يعنى در عمل، تامين بيشترين آزادى          "پاسدارى از 

سرمايه "  قدرت اجتماعى   "فردى ممكن براى افرادى آه از                   
حتى در حوزه قانونى    "   برابرى در آزادى   "برخوردارند، خالصه ميشود،  

رسما مايه  "  برابرى در حقوق   "نيز به مخاطره مى افتد و نه فقط             
سرمايه  "  قدرت اجتماعى "آه همان فرد برخوردار از    "  فرد آزاد "نگرانى

برابرى در مقابل قانون نيز عمًال معناى واقعى          "  است، ميگردد بلكه  
در تاريخ انديشه     تصادفى نيست آه       .  خود را از دست ميدهد         

ليبرالى، وحشت از حق راى عمومى سنت محكمى دارد و يا                     
ليبرالها عموما از هر نوع دمكراسى مستقيم نفرت دارند، مثًال                    
بنيامين آنستان  يكى از نخستين نظريه پردازان ليبراليسم، معتقد            
است آنجا آه همه مستقيمًا در تصميمات جمعى شرآت مى آنند،           

   را بعنوان يك شخص      قتدار آل در مى آيد و آزاديش      فرد تحت انقياد ا    
او در انتقاد از دمكراسى،آنگونه آه          .  خصوصى از دست مى دهد     
هدف قديمى ها توزيع قدرت در ميان         "روسو آنرا مى فهمد، ميگويد     

. تمام شهروندان يك دولت معين بود و آنها اين را آزادى مى دانستند            
يت دارائى هاى خصوصى شان،   براى امروزيها، هدف عبارتست از امن      

براى آنها آزادى بيان آننده تضمين هاى اين داراى هاست آه بوسيله           
امروزه ديگر ما     "و نتيجه ميگيرد آه      "  نهادهايشان صورت مى گيرد    

نمى توانيم از آزادى قديمى ها برخوردار شويم آه عبارت بود از                    
 ما بايد   شرآت مداوم و فعال آنها در قدرت جمعى، در مقابل، آزادى            

يا (  29.")در برخوردارى مسالمت آميز از استقالل خصوصى باشد            
يكى از برجسته ترين نمايندگان       (  1805_  1861)آلكسى دوتوآويل  

 ازآنكه به     آه تازه به گفته بوبيو، بيش        )  ليبراليسم در قرن نوزدهم    
آزادى اقتصادى توجه داشته باشد، به آزادى مذهبى و اخالقى                  

آيا در يك جامعه     "نگران اين مساله بود آه        هميشه  (  توجه داشت 
 در  1835دمكراتيك،آزادى ميتواند باقى بماند، و چگونه؟ او در سال             

، اين  "دمكراسى در آمريكا   " بنام   اول آتاب معروفش      مقدمه بخش 
آيا آسى گمان مى آند آه دمكراسى،       :"  نگرانى را چنين بيان آرد     

ن را مقهور ساخته است،     آه نظام فئودالى را نابود آرده و پادشاها        
در مقابل طبقات متوسط و ثروتمند عقب خواهد نشست؟ آيا                     

 اين   دمكراسى حاال، هنگاميكه اين چنين نيرومندشده و مخالفانش         
همين نگرانى را حتى در       (  30)؟"چنين ضعيف، متوقف خواهد شد      

با آنكه  .  هم ميتوان مشاهده آرد    (  1807_1873)جان استوارت ميل   
آويل يك ليبرال محافظه آار نيست و حتى بزرگترين              او مانند دوتو   

نماينده ليبراليسم راديكال اروپائى در قرن نوزدهم محسوب ميشود           
 براى آشتى دادن ليبراليسم و سوسياليسم معروف            و تالشهايش 

" است، ولى مانند دوتوآويل و هر ليبرال ديگر، هميشه نگران                     
، "  جباريت اآثريت " ساست و زير فشار همين آابو      "  جباريت اآثريت 

با حق راى عمومى مخالفت مى آند، و معتقد است نه فقط                        
بلكه بى سوادان و آنهائى آه        "  بدهكاران فريبكار "ورشكسته گان و 

. آمكهاى خيريه دريافت مى آنند نيز بايد از حق راى محروم باشند              
  او همچنين پيشنهاد مى آند آه افراد آامال تحصيل آرده بايد بيش             

آه پاره اى از    _  جان استوارت ميل   (  31".)راى داشته باشند   از يك    
در "  همچنين معتقد است آه   _  مينامند"  حوارى آزادى "ليبرالها او را    

رابطه با وحشيها، استبداد يك شيوه حكومت مشروعى است،                 
در )بشرط آنكه هدف ارتقا آنها باشد و وسيله از طريق اثرات واقعى              

 به دمكراسى فقط      آيا اين نگرش   (32".)آن هدف، توجيه شود   (  جهت
به قرن نوزدهم تعلق دارد؟ نه، آافى است همين امسال ماجراى               

را در قديمى ترين مهد دمكراسى ليبرالى بياد             "   پل تاآس  "قانون
بياوريم آه تقريبا با همان استداللى آه جان استوارت ميل نزديك به             
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آسى :   مطرح ميكرد، به اجرا گذاشته شد         صد و سى سال پيش     
آه ماليات نمى پردازد حق ندارد در باره هزينه هاى عمومى راى                  

تاچر و  .  يك پديده تصادفى و استثنائى نيست      "   پل تاآس "اما!  بدهد
انقالب محافظه   " بلكه قهرمانان        ريگان نه شيطانهاى بد انديش         

آه امواج آن اآنون تمام آشورهاى سرمايه دارى را در بر                  "  آارند
تالشى است براى احياى سنن       "  راست جديد "در واقع .  مى گيرند

اين است آه علت    "  راست جديد "استدالل  .  ليبراليسم قرن نوزدهم  
اصلى مشكالت اقتصادى ريشه دارى را آه اآنون آشورهاى                     

 اقتصادى    نقش  سرمايه دارى با آنها روبرو هستند بايد در گسترش           
منشا "   عمومى   بخش" هزينه هاى      افزايش.  دولت جستجو آرد    

  گسترش.  صلى تورم و آندتر شدن آهنگ رشد اقتصاد است                  ا
آزادى "  نه فقط رشد اقتصادى را آندتر ميكند، بلكه        "   عمومى  بخش"

را آه پايه همه آزاديهاست به مخاطره              "  آزادى بنگاه  "  و"  ابتكار
 هزينه هاى    اقتصادى دولت و افزايش        نقش   اما گسترش .  مى اندازد

كراسى در دوره بعد از جنگ           دم  عمومى نتيجه طبيعى گسترش     
چكيده .  جهانى دوم در آشورهاى پيشرفته سرمايه دارى است             

در "  راست جديد "استدالل ساموئل بريتان يكى از نظريه پردازان             
مردم در زندگى خصوصى، هزينه         :  "اثبات اين ادعا چنين است        

تصميماتشان را محاسبه ميكنند، اما در حوزه سياسى هزينه                   
 از حكومت دارند محاسبه نمى آنند و مساله اين              انتظاراتى را آه   

است آه در دمكراسى، رقابت سياستمداران براى آسب راى                  
بيشتر، هميشه توقعات را باال و باالتر ميبرد در حاليكه بسيارى از                 
مسائل پيچيده تر از آن هستند آه بشود در باره آنها از طريق آسب              

پارلمان بايد خصلت    در چنين مسائلى راى در         .  راى تصميم گرفت   
.")صورى داشته باشد و تصميمات واقعى در جاى ديگر گرفته شوند           

معتقد "  راست جديد "ويليام نيسكانن يكى ديگر از نظريه پردازان      (  33
بنائى ناممكن است زيرا بودجه آن هميشه          "  دولت رفاه "است آه 

بوسيله بوروآراسى خورده ميشود و سر فقرا و نيازمندان بى آاله              
دولت رفاه  :  راه حل عبارتست از بازگشت به قرن نوزدهم           .  دميمان

 عمومى آوچك و رقابت آزاد و درباره دمكراسى          قابل توجه نه، بخش   
حكومتى آه فقط به      ....  دمكراسى ابزار است، نه آرمان      :  "ميگويد

منافع اآثريت خدمت آند، نه دست يافتنى است، نه مطلوب، و نه               
آه در    "  راست جديد   "نيرومنديكى از جريانات            (  34.")پايدار

موسسسه پلى تكنيك ويرجينيا در آمريكا شكل گرفته و باين                     
معروف شده، آشكارا از لزوم محدود        "  مكتب ويرجينيا "مناسبت به    

راست "بنابراين شعار .  شدن قدرت و دامنه دمكراسى دفاع ميكند          
.")دمكراسى آمتر، بازار بيشتر    :"را ميتوان چنين خالصه آرد     "  جديد

احيا آننده  "  راست جديد "تمام اين استداللها نشان ميدهند آه       (  35
البته با يك      .  و ادامه دهنده راه ليبرالهاى قرن نوزدهم است                  

ليبراليسم آالسيك عمدتًا در برابر حكومتهاى استبدادى نيمه          :فرق
در "  دولت رفاه  "عليه"  راست جديد  "فئودالى شكل گرفته بود و         

اگر .   بيستم برخاسته است      دمكراسى هاى پيشرفته اواخر قرن      
ديروز ناسازگارى ليبراليسم با دمكراسى چندان مشهود نبود و                  
ليبرالها غالبًا همچون مدافعان دمكراسى و آزادى قلمداد ميشدند،            
امروز اين ناسازگارى در سيماى تاچريسم و ريگانيسم برجسته تر از           

" دراست جدي "ظهور  .  آنست آه بتوان نسبت به آن بى تفاوت ماند          
و قدرت گيرى نئوليبراليسم نشان ميدهد آه دمكراسى سياسى             
فقط تا حد معينى ميتواند در محدوده مناسبات سرمايه دارى قابل               

و شكست  "  دولت رفاه "اين حقيقتى است آه با بحران     .  تحمل باشد 
 از گذشته مورد توجه تحليل گران سياسى        اقتصاد آينزى اآنون بيش   
باولز، و اچ جين     _ تى عده اى مانند اس    ح.  راديكال قرار گرفته است    

سرمايه دارى و دمكراسى به دو         " باين نتيجه رسيده اند آه         تيس
آه در  ....سرمايه دارى"يا چ،گاف ميگويد   ."  راهى جدائى رسيده اند   

دوره بعد از جنگ امكان تكامل نيروهاى توليد، دمكراسى سياسى             
گر نتواند  و حقوق اجتماعى را فراهم آورده بود، ممكن است دي                 

در چنين صورتى يا انباشت و رشد        .  همزمان اين هر سه را نگهدارد      
برجسته تر شدن  (  36.")اقتصادى يا حقوق اجتماعى بايد فدا شوند        

 انديشه ليبرالى را       ناهمسازى دمكراسى و سرمايه دارى، تناقص       
و اين بحران    .   از هر زمان ديگر عريانتر ساخته است              اآنون بيش 

ديشه ليبرالى بوجود آورده و موجب شده                    بزرگى را در ان         
آه عمدتًا روى آزاديهاى سياسى تاآيد           "  ليبراليسم اقتصادى  "آه

آه بازار آزاد و عدم مداخله دولت         "  ليبراليسم اقتصادى "مى ورزد، از 
در اقتصاد را اساسى ترين شرط دفاع از آزاديهاى فردى ميداند،                   

ارآسيسم هميشه  بحران ليبراليسم حقيقى را آه م       .  فاصله بگيرد 

 مى گذارد و آن حقيقت اين       بر آن تاآيد داشته با وضوح تمام بنمايش        
است آه در جامعه مبتنى بر بازار آزاد، فرديت آزاد نميتواند واقعيت               

اآنون ليبرالهائى هم آه واقعًا به دمكراسى و آزاديهاى                    .  يابد
  سياسى اعتقاد دارند، در مى يابند آه حفظ ، تحكيم و گسترش                 

مكراسى سياسى بدون ميزان معينى از مداخله دولت در اقتصاد             د
در مقابل،طرفداران بازار آزاد و عدم مداخله دولت        .  امكان ناپذير است  

در اقتصاد نيز، امروز پنهان نمى آنند آه دمكراسى مبتنى بر بازار                 
بهمين دليل آنها راه همساز آردن      .  آزاد نبايد از حد معينى فراتر برود      

با بازار آزاد را در منفرد سازى و اتميزه آردن شهروندان              دمكراسى  
در همه   "  راست جديد  "تصادفى نيست آه     .  جستجو مى آنند  

 مى آند و متالشى         حوزه ها عمًال به حق تشكل مردم تعرض              
ساختن اتحاديه هاى آارگرى و ساير تشكل هاى مردمى را هدف               

يابند آه بازار   اگر امروز همه بتدريج در مى        .  مقدم خود تلقى ميكند    
 آنست،   آزاد نه شرط وجودى فرديت آزاد بلكه تا حدود زيادى نقيض             

براى دست يافتن به فرديت واقعا آزاد آيا راه ديگرى جز آنچه                          
 مارآسيسم نه با      مارآسيسم نشان ميدهد، باقى مى ماند؟ پس       

بى اعتنائى به آزاديهاى فردى، بلكه دقيقًا بخاطر دستيابى هر چه              
عموميت يافته تر به آنهاست آه پايان دادن به سرمايه دارى          آاملتر و   

آزاديهاى فردى در صورتى براى عموم شهروندان           .  را الزم مى داند   
يعنى _  معناى واقعى پيدا مى آنند آه آنان بتواننداز برابرى فرصت             

برابرى افراد، اگر نه در نقطه وصول، دست آم در نقطه                                
صرفًا تلقى برابرى بعنوان يكى از        برخوردار باشند و اين يا        _عزيمت

. ، مسلم و مادرزادى انسان دست يافتنى نيست          "حقوق طبيعى "
آارگران حرف بورژوازى را            :"...... ميگويد    بهمين دليل انگلس       

برابرى صرفًا نبايد ظاهرى باشد و صرفًا نبايد مربوط به                :  مى قاپند
جتماعى و  حوزه دولت باشد، بلكه بايد واقعى باشد، بايد تا حوزه ا             

و مخصوصًا از آن موقعى آه بورژوازى          .  اقتصادى نيز گسترده شود    
 آشيد،   ببعد، برابرى مدنى را پيش    (  فرانسه)فرانسه، از انقالب آبير   

( باو)پرولتارياى فرانسه با طرح تفصيلى درخواست برابرى اجتماعى         
پاسخ داده است، و برابرى بويژه به شعار جنگى پرولتاريا فرانسه                

مضمون واقعى درخواست پرولترى برابرى،         ...  شده است  تبديل   
هر درخواست برابرى آه از      .  درخواستى براى امحاى طبقات است     

 (37".)فراتر نرود، ضرورتًا به مهمل تبديل ميشود( حد)اين
عده اى وقتى اين حرفها را مى شنوند، ميگويند بسيار خوب، گيريم             

 شهروندان بتوانند   آه آزاديهاى فردى بصورت حقى واقعى آه عموم        
از آنها برخوردار بشوند، در سرمايه دارى دست يافتنى نباشند، اما              

با دولتى  _  آنگونه آه مارآسيسم ميخواهد     _  آيا در سوسياليسم   
شدن همه اقتصاد و مطلق  شدن اقتدار دولت در همه حوزه هاى                 
اجتماعى و اقتصادى، و بنابراين محدود شدن فعاليت و ابتكارهاى               

زاديهاى فردى از اين حد هم آمتر نخواهد شد؟ و آيا بى                  فردى، آ 
  اعتنائى به آزاديهاى فردى قابل وصول در سرمايه دارى بدليل ناقص            

 بودن آنها آار غير  عاقالنه اى نيست؟
بنظر من، در مقابل چنين ترديدهائى الزم است چند نكته را روشن              

آزاديهاى نخست اينكه، نمى خواهيم براى دست يافتن به             :سازيم
فردى واقعى و آامل، از آزاديهاى قابل وصول در سرمايه دارى                      
چشم پوشى آنيم، و حتى فراتر از اين، با تكيه بر همين آزاديهاى                 
قابل وصول در سرمايه است آه ميخواهيم به سوسياليسم و                    

همانطور آه قبال در همين        .  آزاديهاى واقعى و آامل دست يابيم         
ارآسيسم با تاآيد بر خصلت آامًال صورى و        فصل يادآورى آرده ايم، م   

محدود دمكراسى، آزادى و برابرى در سرمايه دارى، نمى خواهد بى          
 ميكوشد لزوم مبارزه       اعتنائى به آنها را تبليغ آند، بلكه بر عكس             

و درست  .  براى دمكراسى ، آزادى و برابرى واقعى را نشان بدهد             
هائى را آه ميكوشند     بهمين دليل است آه الزم ميداند مچ همه آن           

محدوديتها و تناقضات نظام سياسى قابل حصول در سرمايه دارى را            
بپوشانند و آنرا بهترين نظام سياسى قابل حصول قلمداد آنند،                  

مارآسيسم نشان ميدهد آه در سرمايه دارى آزادى نميتواند         .  بگيرد
محدود و صورى نباشد و قانون نمى تواند حفظ منافع عمومى                      

 نباشد، با اين همه آزادى بورژوائى را همچون حربه اى                  بورژوازى
براى دست يافتن به آزادى آامل مورد استفاده قرار ميدهد و                       
بنابراين خواهان حذف هر چه بيشتر شرط و شروط محدوديتهاى                
آزاديهاى سياسى است و دولت بورژوائى مبتنى بر قانون را آشكارا            

بر سخاوت حكومت آنندگان   بر دولت بورژوائى خود آامه و يا متكى           
 با  1848_49 در سالهاى انقالب       و انگس   مثًال مارآس .  ترجيح ميدهد 

اين اعتقاد آه حكومت مبتنى بر قانون يكى از                 
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نويه راينشه   "درنشريه اى آه با نام        .  اصول اوليه  آزادى است        
منتشر ميگرديد، با شعار دستيابى به يك قانون                    "  تساتيونگ

جنگيدند، در حاليكه حكومت مبتنى بر           اساسى براى آلمان مى       
قانون را نه يك هدف نهائى آه صرفًا گامى در جهت دمكراتيزاسيون              

 جوان   مارآس(  1842در  )چند سال قبل از آن      .  پايه اى مى نگريستند  
بطور آلى من      :"  نوشته بود  "  راينشه تساتيونگ  "بعنون سردبير  

ن شوند، بلكه     اعتقاد ندارم آه افراد بايد در مقابل قوانين تضمي                
اما هيچ  ...  معتقدم آه قوانين بايد در مقابل افراد تضمين شوند                

   خود را بر فراز قانونش        ،، حتى بهترين قانونگذار، نبايد شخص        آس
آه قبًال  (  1843در  ")مساله يهود "يا در مباحثه بر سر    (  38".)قرار بدهد 

زه حقوق  به آن اشاره آرده ام، به برونوباوئر يادآورى آرده بود آه حو            
 از   و همچنين سالها پس    (  39.)قانونى بخودى خود نيز اهميت دارد       

 از    در بررسى هاى انتقادى اش     مارآس(  1859و1853،1857در  )  آن  
قوانين اساسى ايالتهاى مختلف آلمان، بر ضرورت استقالل قضات و           

نگاهى (  40.)دادگاهها در مقابل بوروآراسى دولتى تاآيد مى ورزد          
 در دوره هاى مختلف نشان ميدهد         و انگلس    مارآس به نوشته هاى 

 آزاديهاى سياسى جنگيده اند و          آه آنها هميشه براى گسترش        
 در   مثًال مارآس .  سنت درخشانى را در اين مبارزه پايه ريزى آرده اند        

آه ) جمهورى دوم فرانسه    1848تحليلى انتقادى از قانون اساسى        
و "  طبقاتى در فرانسه    مبارزات   "در يك مقاله مستقل و نيز و                

بعمل مى آورد پايه نظرى محكمى        "هيجدهم برومر لوئى بناپارت     "
41.)پى ريزى ميكند  "  آزاديهاى بى  قيد و شرط سياسى     "براى شعار 

اما دومين نكته اى آه بايد روشن شود اين است آه آزاديهاى                   (  
فردى هنگامى ميتواند بطور واقعى و آامل قابل حصول باشند آه                

يعنى آزادى هر فرد شرط آزادى افراد ديگر          .  شته باشند عموميت دا 
 حدود   وگرنه گسترش .  باشد و با آزادى فردى همگان تعريف شود           

آزادى هر فرد جز محدود شدن دامنه آزادى افراد ديگر معنائى                      
نخواهد داشت، مگر اينكه افراد نه در جامعه آه جدا و بى ارتباط با                 

ايه دارى آه بر پايه آزادى          در جامعه سرم    .  همديگر زندگى آنند    
مالكيت خصوصى و بر وسايل توليد و بازار آزاد استوار است، آزادى               

  فقط از طريق تعرض   _  ونه صرفًا در متن قوانين      _  فردى بطور واقعى    
ديگران ميتواند حاصل شود و           (  واقعى و نه قانونى       )به آزاديها  
 با   آسبراى عريانتر آردن اين حقيقت است آه مار          .   يابد  گسترش

 حقوق بشر بوسيله دولت           پذيرش:"تيزى شگفت انگيزى ميگويد    
 برده دارى بوسيله دولت     معاصر معناى ديگرى ندارد جز آنچه پذيرش       

عبارت ديگر، درست همانگونه آه دولت باستان،           .  باستان داشت 
برده دارى را همچون پايه طبيعى خود تلقى ميكرد، دولت معاصر،                

عه مدنى، يعنى انسان مستقلى آه         جامعه مدنى و انسان جام       
فقط بوسيله پيوندهاى نفع خصوصى و ضرورت طبيعى ناآگاهانه با             

 ، آار براى سود و براى        برده(  يعنى)انسانهاى ديگر مرتبط ميشود،    
 و انسانهاى ديگر را، همچون پايه طبيعى            نياز خودخواهانه خودش   

ى است  در چنين جامعه اى انسان همچون گرگ      (.  42")خود مى نگرد 
در مقابل گرگ ديگر و حدود آزادى واقعى هر فرد با ميزان امكانات او               

در .   به آزادى افراد ديگر در تنازع براى بقا تعيين ميشود              براى تعرض 
حقوق انسان براى    " ميگويد  چنين جامعه اى همانگونه آه مارآس       

آزادى نه بر اتحاد انسان با انسان آه بر جدائى انسان از انسان                    
حق انسان براى مالكيت خصوصى، حق بهره مند           ...   است مبتنى

، بى توجه به      و استفاده از آن بنا به ميل خودش          شدن از دارائى اش  
حق خودخواهى   (  يعنى)انسانهاى ديگر و مستقل از جامعه،               

آزادى فردى قبلى همراه با اين آار برد آنست آه بنياد                    .  اوست
انى را واميدارد آه      اين هر انس   .  جامعه مدنى را تشكيل ميدهد       

 آه مانع آن         انسانهاى ديگر را نه واقعيت يافتن آزادى خودش                
اما در جامعه اى آه بنياد آن نه بر جدائى انسانها از                  (  43.")بنگرد

همديگر و روياروئى آنها با همديگر، آه بر اتحاد آنها استوار باشد،                 
يابد و  آزادى فردى هر انسان بشرط آزادى انسانهاى ديگر واقعيت مي          

  با اشاره به چنين جامعه اى است آه مارآس         .   پيدا ميكند   گسترش
را همچون    "   تنها هنگاميكه انسان نيروهاى خودش            :"  ميگويد

نيروهاى اجتماعى بشناسد و سازمان بدهد، و در نتيجه، نيروى                
 جدا نسازد، تنها در       اجتماعى را بصورت نيروى سياسى از خودش        

و باالخره  (  44.")سانى واقعيت مى يابد  آن هنگام است آه آزادى ان       
سومين نكته اى آه بايد روشن شود اين است آه سوسياليزم به                

زيرا اوال هر مالكيت غير خصوصى      .  معناى اقتدار مطلق دولت نيست    
مالكيت دولتى فقط يكى از اشكال         .  مالكيت دولتى نيست   )ضرورتًا

 در  بنابراين اجتماعى شدن مالكيت     .  مالكيت غير خصوصى است     

. سوسياليسم ضرورتًا به معناى دولتى شدن آامل هر چيز نيست            
در باره اين نكته، در فصل ديگر، با تفصيل بيشترى توضيح خواهم                  

ثانيًا دولت سوسياليستى، آنگونه آه مارآسيسم آنرا مى               .  داد
فهمد، هيوالئى بر فراز جامعه نيست بلكه جزئى از جامعه است و               

 با چنين     نكنيم آه مارآس    فراموش.  ستآامًال تحت آنترل جامعه ا     
نقد برنامه  "  درآى از دولت در جامعه سوسياليستى است آه در            

آزادى عبارتست از   "مى گويد  "  دولت آزاد "ضمن انتقاد به شعار     "  گوتا
تبديل دولت از ارگانى تحميل شده بر فراز جامعه به ارگانى آامًال                 

" آزادى دولت "ميزانى آه   تابع آن، و امروز نيز اشكال دولت بسته به           
براى (  45.")را محدود  ميكنند، بيشتر يا آمتر آزاد هستند                        

مارآسيسم، سوسياليسم چيزى جز دمكراتيزاسيون آامل جامعه          
معناى ديگرى ندارد و دمكراسى بدون آزادى هاى سياسى افراد در            

  .مقابل دولت، بى معناست
  

     --------------------------------------------------------------- 
  : منابع
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 170_171  ص
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ليبراليسم و    "نظرات سياسى بوبيو، مراجعه آنيد به مقاله                    
1988اوت  _ژوئيه)179نوشته پرى اندرسن در شماره       "وسياليسمس
 .نيولفت ريويو(
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 2  ،ص"ليبراليسم و دمكراسى:" به نقل از بوبيو_30
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 63_66 . همانجا، ص_ 32
 61  همانجا،ص_ 33
 34  ص" اقتصاد دمكراتيك:"به نقل از جف هاچسن_ 34
 35  همانجا،ص_ 35
 41و 37  همانجا،ص_ 36
 116و115  همانجا، ص_ 37
 .اصلى است،تاآيد متعلق به متن 131_132  آنتى دورينگ،ص"_ 38
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 اين آتاب به تفصيل     13و  12،در پير در فصلهاى   297_99همانجا،  _  42

 براى آزاديهاى سياسى بحث           و انگلس     در باره مبارزات مارآس      
 .ميكند

، تاآيدات متعلق به متن       113   ،ص4،آليات،ج" خانواده مقدس "_  43
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 .است
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              25 . ،ص
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افشان و  در حمايت از اعتصاب غذای زر         
تحصن  ،       برای آزادی زندانيان سياسی         
  مقابل زندان اوين ادامه دارد

  

        
 
  

تحصن براى آزادى دآتر ناصر زرافشان و ساير زندانيان                  
. سياسى مقابل زندان اوين وارد چهارمين روز خود شد                

تحصن آنندگان امروزشاهد بازگشت اآبر گنجى به زندان             
از وداع با او به ميان           همسر آقاى گنجى پس         .  نيزبودند

تحصن آنندگان رفت و از قول گنجى گفت آه هدف بايد                   
از ديگر آسانى آه       .  آزادى تمام زندانيان سياسى باشد        

امروز با تحصن آنندگان اظهار همراهى و همدلي آردند،              
فاطمه حقيقت جو، آقاى موسوى خوئينى ها و آقاى محمد            

 . شريف از آانون مدافعان حقوق بشر بودند
  

بخش فارسی    (  مهيندخت مصباح      مصاحبهمتن  
 با فريبرز رئيس دانا ) راديو آلمان 

  
  

 آقاى رييس دانا امروز آه روز چهارم تحصن است حال             :دويچه وله 
  و هواى مقابل زندان اوين چگونه است؟ چه خبر تازه؟ 

  
 واهللا گروه گروه دوستان عالقمندان عاشقان           :فريبرز رييس دانا   

گان گروههاى آارگرى فرهنگى و دانشجويى ميايند و         آزادى و نمايند  
سر ميزنند، همدلى ميكنند ، پشتيبانى ميدهند، خسته نباشيد               

ما قصدمان همآوايى و همدردى     .  ميگويند و بنا به خواست ما ميروند      
است نه اين آه لزوما جمعيت گسترده اى را در يك جا به نمايش                   

ش از حد انتظار بوده به       پشتيبانى هايى هم آه ميشود بي      .  بگذاريم
ويژه آه از شهرهاى ديگر هم خبر از اعتصاب غذا در پشتيبانى از                  

  .ناصر زرافشان و ساير زندانيان سياسى ميرسد
  

 آجا اينكار شده؟ دست به اعتصاب غذا چه آسانى              :دويچه وله 
  زده اند؟ 

  
 من خبرى آه دارم از دانشگاه سهند تبريز                :فريبرز رييس دانا   

 . نندج خبر دارم و از شهرهاى ديگراست و از س
  

 در سنندج از سوى نهادى اين آار شده يا به طور                    :دويچه وله 
  فردى؟

 . دانشجو هستند.  نخير:فريبرز رييس دانا
  

   فكر ميكنيد روزهاى آينده چه اتفاقى خواهد افتاد؟                :دويچه وله 
 من گمان ميكنم آه حال ناصر به تدريج رو به               :فريبرز رييس دانا  

من چند ساعت پيش توانستم با او صحبت            .  مت خواهد رفت   وخا
آلمات را منقطع ميگفت و پس از          .  لهجه اش تغيير آرده بود      .  آنم

در چنين فضايى    .  ساليان دوستى با او من ميدانم چرا اينطور بود            

احتماال لجاج قوه قضاييه يا مسئوالن اگر ادامه پيدا آند آار ميتواند                
  . آشيده شودبه دور تازه اى از بحران 

  
 آيا شما بعنوان يكى از افراد مورد اعتماد ايشان                     :دويچه وله  

نخواسته ايد پادرميانى آنيد تا با قطع اعتصاب سالمتى و جانش در             
  حاليكه مريض است به خطر نيفتد؟

  
 تا زمانى آه او ميتواند مقاومت آند و تا زمانى              :فريبرزرييس دانا 

بيشتر از اميد به زنده ماندن در        آه اميد زندگى در اين اعتصاب غذا         
زندان است، عقل سليم حكم ميكند آه من به جان رفيق ام                        

به نظر من جان او به اين ترتيب بيشتر در امنيت قرار                    .  بينديشم
او االن به دليل بيمارى و فشار آن، درمعرض مرگ تدريجى              .  ميگيرد
 ما  اميد به زندگى اش با اين اعتصاب غذا بيشتر است وگرنه           .  است

. نميخواهيم اينجا را محل نمايش سياسى يا از اين قبيل قرار دهيم             
جان ناصر زرافشان براى ما بعنوان نماد مقاومت و دفاع از قربانيان                 
قتل هاى سياسى مطرح است و به اين ترتيب من ميدانم در چه                  
  . تنگناى شديدى به لحاظ جسمى آه دست به اين آار زده است                

 بخواهيم جنجال و بلوا به پا آنيم و بهره               ما مردمانى نيستيم آه    
اما من احساس ميكنم آه      .  بردارى هاى ويژه اى از اين آار بكنيم          

اينطورى احتمال نجات جان رفيق ام بيشتر است اگر جنانجه ببينم              
نتيجه اى عايد نميشود قطعا از بزرگان دعوت ميكنم نامه برايش                  

يا اجازه بدهد سرم    .  بنويسند و خواهش آنند به اعتصاب پايان دهد        
او هم آنقدر سعه     .  بزرگان هم خيلى ها هستند      .  به او وصل آنند    

اما ما االن همه فكر ميكنيم       .  صدر دارد آه در صورت لزوم قبول آند         
  . مقاومت اويك ضرورت است

  
 و عجالتا هم از سوى تصميم گيرندگان به آقاى                     :دويچه وله  

  زرافشان وعده اى داده نشده؟
  

از سوى مسئوالن هيچ وعده اى داده           .   نخير : دانا فريبرز رييس 
نشده اما به طور غير رسمى آسانى آه از بردن اسم شان                        

همه اينها غيررسمى بوده    .  خوددارى ميكنم، با من تماس گرفته اند       
و مقدارى اش جنبه نصيحت داشته، مقدارى اش جنبه نگرانى از                

. ود من بوده  امنيت جلوى اوين را داشته، مقدارى اش نصيحت به خ           
مقدارى اش توصيح هايى بوده و مقدارى اش نيمه امنيتى و نيمه                
. آوشش براى پيدا آردن راه حلى جهت خروج از اين از بحران بوده               

اما من فكر ميكنم بهترين راه حل، آزادى ناصره و هيچ آدام از ما                    
دلمان نمى خواهد شهرمان به بلوا آشيده شود و اصال حال و                     

 ها نيست و االن حوصله آارهاى بزرگتر براى آزادى و           حوصله اين آار  
اما وقتى چنين است مسئوليت متوجه آسانى         .  دمكراسى است 

است آه لجاج ميكنند و دستكم از انتقال از به بيمارستان خوددارى              
هر دو  .  آنجا امكانات نيست  .  او بايد به بيمارستان بيرون برود     .  ميكنند

االن هم آب به بدن     .  ليه داشته آليه اش سنگ ساخته و خونريزى آ      
اين مسئله فقط اين آه من امين        .  اش نميرسد و من خيلى نگرانم      

او هستم و اين آه او يك نماد است و يك ارتباط ارزشى بين ما                       
مگر براى ما ديگر     .  ما از رفقاى قديمى هستيم      .  وجود دارد نيست   
  چى باقى مانده؟

  
ه اين آه خيلى گروه       اشاره آرديد در صحبت هايتان ب        :دويچه وله 

فكر ميكنيد چه شده آه اينقدر         .  گروه حتى از شهرستانها ميايند      
  روحيه همبستگى ميان مردم باال رفته؟

  
هميشه .   مردم ما هميشه اينطورى بوده اند         :فريبرز رييس دانا   

االن اطالع رسانى خوب       .  مردم با عاطفه و با ارزشى بوده اند              
 نه اين آه تعهدى آرده           .ما نميخواهيم شلوغى بشود      .  نيست

باشيم بلكه نميخواهيم چيزى به ما تحميل شود آه ما تصميم اش              
اطالع رسانى ما    .  مثال يك بمبى اين وسط بيفتد       .  را نگرفته بوديم   

آنها آه ناصر را      .  زياد نيست وگرنه جمعيت خيلى بيشترى ميايد          
ميشناسند جاىخود، آنها آه رابطه دوستى و سابقه همكارى با او            

رند جاى خود، آنها آه در مبارزه اجتماعـي و فرهنگى با او بوده                  دا
اما مردم وطن شان را دوست دارند و افراد فداآار و             .  اند، جاى خود  

من بايد  .  حاميان آزادى را دوست دارند و انتظارى جز اين نيست               
  . اعتراف آنم آه اينجا را آنترل ميكنيم
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گنجى دوباره به زندان       امروز در خبرها بود آه آقاى             :دويچه وله 
  شما شاهد اين بازگشت بوديد؟. برگشته

  
چند ساعت پيش رفت دوباره آن تو و ناصر          .   بله :فريبرز رييس دانا  

هم در آخرين تلفنى آه آه بمن زد و گفتم صدايش عادى نبود، با                  
خودم رفتم اآبر را تحويل       :  همان طنزى آه ميان ما هست گفت          

  ! آردمگرفتم و دوباره وارد ميدانش 
  

   خانم گنجى هم آمدند پيش شما تحصن آنندگان؟               :دويچه وله 
 بله آمدند البته من فاصله داشتم فرصت نشد           :فريبرز رييس دانا  

ما از  .  آمى ايستادند و رفتند    .  از نزديك به ايشان عرض ارادت آنم        
افراد خواهش ميكنيم به خود زياد زحمت ندهند چون اينجا وسيله               

. يوار سر به فلك آشيده اى ما نشسته ايم         جلوى يك د  .  اى نيست 
دره اى هست آه رودخانه اوين       .  جلويمان آاج هاى قديمى هستند    

از ميان اش رد ميشود و آنور هم پارآينگ است و روبرويمان هم                    
آنها آه سرباز وظيفه هستند، با معصوميت به ما نگاه             .  نگهبان ها   

  .ميكنند
  -----------------------------------------------------------  
   

  اعتصاب غذای جمعی از ايرانيان خارج آشور                                  
  در همبستگی با ناصر زرافشان 

  
  همبستگی با زندانيان سياسی 

  
بيانيه نخست جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای                     

  زندانيان سياسی
  

، چهارمين روز اعتصاب غذايي است که در            ١٣٨٤ خرداد    ٢٠امروز  
مان با اعالم آغاز اعتصاب غذای ناصر زرافشان           خارج از کشور همز    

وکيل پيگير خانواده قربانيان قتل های زنجيره ئی صورت گرفته                     
هدف اين اعتصاب غذا که ابتدا یک نفر آغازگر آن بود و هر روز               .  است

عزيزی به آن پيوست، عالوه بر تالش برای پایان یافتن اعتصاب                    
 و ده ها زندانی سياسی       غذای نامحدود ناصر زرافشان و آزادی وی       

ديگر، اعتراضی مدنی به برگزاری انتخابات غير آزادانه و نامنصفانه              
از اين رو ما اعتصاب خود      .  ی نهمين دور رياست جمهوری می باشد      

  . ادامه خواهيم داد             ١٣٨٤ خرداد         ٢٧را تا پايان روز                  
  
  ٢٠٠٥ ژوئن ١٠، ١٣٨٣ خرداد ٢٠
  

 پور، داريوش مرادی، توران     آرش ايرانی، يداهللا بلدی، فرود سياوش        
  همتی 

  
  : وبالگ همبستگی 

  
Hambastegi1383.blogspot.com  

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

    آزادی برای زرافشان و ديگر زندانيان سياسی
  گروهی از ايرانيان مقيم نروژ اعتصاب غذا کردند

    
  ٢٠٠۵وئن  ژ١١ – ١٣٨۴ خرداد ٢١شنبه 

ر زرافشان و ديگر در حمايت از اعتصاب غذا برای آزادی ناص
روز جمعه بيست خرداد هزار و سيصد و  زندانيان سياسي

هشتاد و چهار، ساعت نوزده شب گروهی از ايرانيان 
مقيم نروژ در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران در 

ب اين اعتصا. اسلو پايتخت نروژ دست به اعتصاب غذا زدند
غذا به حمايت از اعتصابيون در ايران برای آزادی تمامی 

. زندانيان سياسی و بخصوص ناصر زرافشان است
اعتصاب غذا تا روز يكشنبه بيست و دو خرداد ساعت 

  .بيست و چهار ادامه ميآبد

 تورنتو  –انون گفتگو و حقوق بشر در ایران            ک
  دعوت ميکند؛

  
  ض کنيم گردهم آیيم و اعترا                 

 
 ! تا زندانی سياسی  هست، انتخابات آزاد نيست

 
 هم ميهنان ، مدافعان حقوق بشر

 از آنجا که
 

تشکيل احزاب و سازمان های مستقل سيا سی            
 ممنوع است

 
  فعاالن سياسی با تبعيض، فشار، ضرب و شتم،            -

 زندان و شکنجه روبرو هستند 
 
  زنان، دگرمذهبان و دگر اندیشان یعنی اکثریت             -

 .ایرانيان، رسما از حق انتخاب شدن محروم هستند
 
  رسانه های رسمی در تسلط یک گروه حاکم قرار         -

 دارد
 

 و دردآورتر از هر چيز به سبب آنکه
 
  ده ها نفر به دليل اندیشه یا بيان اندیشه در                    -

 بدترین شرایط در زندان به سر ميبرند
 

 برای اعتراض به روند ضد حقوق بشری انتخابات و          
 .برای آزادی تمامی زندانيان سياسی گرد می آیيم

 
  1384 خرداد 27 جون برابر با 17جمعه :   زمان

 
  )Toronto - Queens Park(در مقابل پارلمان انتاریو : مکان

 
 

    thehumanrights@gmail.com     416 - 839 37 33                               
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  !رژيم " انتخابات " آکسيون در ونکوور عليه 
  

  !ايرانيان آزاده ، نيروهای ترقيخواه 
  

حکومت جمهوری اسالمی ايران قصد دارد که انتخابات فرمايشی 
   با برابر1384 خرداد 27خود را در تاريخ جمعه 

 )17-June-2005 ( در ايران و ساير نقاط دنيا که ايرانيان مهاجر
  .هنده را در خود جای داده است، برگزار کندو پنا

 سال گذشته ، نمايشی بوده و اراده 26اين انتخابات به مانند تمام 
اکثريت مردم جامعه را که مزد بگيران و زحمتکشان هستند ، 

از اين جهت از سوی ميليون ها تن از مردم . منعکس نمی نمايد
ط ما فعالين اجتماعی در همين ارتبا. آزاده ايران تحريم گرديده است

و سوسياليست شهر ونکوور؛ شما انسانهای آزاده را به يک 
تظاهرات  اعتراضی  عليه  تماميت رژيم  ضد بشری  جمهوری 

اسالمی فرا می خوانيم ؛ تا همزمان با  مردم معترض در ايران  و 
ساير نقاط جهان  اين  نمايش را  درانظار جهانيان  افشاء  و 

  .محکوم سازيم
  :مانز

  June16–  بعد از ظهر روزپنجشنبه  8  الی  6 ساعت 
  :مکان

 نبش خيابانهای  رابسون و – رابسون اسکوئر –آرت گالری 
 . واقع در داون تاون ونکوور-هاوو

 
  . کانادا- ونکوور-کميته برگزاری تحريم انتخابات     

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

  
   آکسيون حمايت از جنبش زنان ايران در ونکوور 

  
در ونکوور کانادا ، "  راديو صدای زن "  بنا به گزارش 
 ژوئن ، همزمان با حرکت زنان مبارز  در 12روز يکشنبه 

گروهی از زنان "  به دعوت برابر دانشگاه تهران ، آکسيونی
 عصر در مرکز شهر 6 تا 5 از ساعت " ايرانی مقيم ونکوور 

جمعی از زنان و ، در اين تظاهرات ايستاده . رگزار شد ب
  .مردان برابری طلب چپ و دمکرات شرکت داشتند 

  

  
  

  سمينار چهارم                      
   آمريکای شمالی -اتحاديه ايرانيان سوسياليست 

    
ايف ظتم مرکزی سمينار اوضاع کنونی منطقه و و

  سوسياليستها در برابر آن 
  وئن ژ ١٢ --١٠  
  . بامداد ١٠ساعت شروع برنامه ها   
   ژوئن بحث داخلی ١٠  
  ژوئن١١  

  : بحثهای تم موکزی سمينار
  

  روبن مارکاريان ، احمد مزارعی،يونس پارسا بناب 
   و چند تن از اعضای اتحاديه 

  
  . ن برنامه همزمان در پالتاک پخش خواهد شداي  
 سمينار و ژوئن ادامه بحثها ، تنظيم قطعنامه پايانی ١٢  

  ی  قطعنامه در مورد انتخابات رئيس جمهور
  -------------------------------------------------  
 

 -فراخوان عام نهادها و انجمن های فرهنگی                 
اجتماعی و سياسی اروپا ، کانادا ، آمريکا،                      

و ترکيه  به بشريت مترقی و تمامی                    استراليا
قلم و  سازمانهای حقوق بشری و انجمن جهانی          

پزشکان بدون مرز و شخصيت های بشردوست          
  !!جهان

                                     
اعتصاب غذا درزندان های اوین و رجایی شهر و تحصن                   
خانواده های زندانيان، درمقابل زندان اوین همچنان ادامه             

  .دارد
 : به جهانيان اعالم می نمایيم 

  درایران تا زندانی سياسی هست،
  !ابات آزاد نيست، تحریم باید گردد انتخ

 اوين را به يک کارزار           زنداناعتراضی برابر   تحصن   
رده و ازتجمع زنان ایران درمقابل              جهانی بدل ک     

  !دانشگاه تهران پشتيبانی می نمایيم 
  
  !  مدافعان حقوق بشرو آزادی ستانان ایرانی    

  ، وينفريبرزرئيس دانا، ازفعالين تحصن درمقابل زندان ا               
دريك گفتگوى تلفنى نسبت به وضعيت وخيم جسمى دآتر          

وى با اشاره به اين آه شب             .  ناصر زرافشان هشدارداد    
گذشته تلفنى با زرافشان صحبت آرده است، ضمن ابراز              

   :نگرانى شديد گفت
ايشان صدايش ضعيف و نفسش به شماره                  "  

   ."افتاده بود
  :   درایران 

و سازمان های مستقل سيا       تشکيل احزاب       --       
  .سی ممنوع است

فعاالن سياسی با تبعيض، فشار، ضرب و             --          
تشکيل احزاب  .  شتم، زندان و شکنجه روبرو هستند        

و سازمان های مستقل سيا سی ، سندیکاها و                 
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 .شوراها و اتحادیه ها ی مستقل و آزاد ممنوع است
راندیشان زنان،اقليتهای ملی ، جنسی  و دگ            --       

مذهبی یعنی اکثریت ایرانيان، رسما از حق انتخاب           
رسانه های رسمی در تسلط         شدن محروم هستندو  

کارگزاران حاکم قرار داردو دردآورترازهر چيز به سبب        
ده ها نفر به دليل اندیشه و بيان آزادقلم و کالم               آنکه

  .خویش در بدترین شرایط در زندان ها به سر ميبرند
امضاء کننده گان این فراخوان  ضمن دفاع ازاعتصاب           ما         

غذای زندانيان سياسی اوین و رجایی شهر و پشتيبانی               
ازتجمع خانواده های زندانيان و اعضاء کانون نویسنده گان              

استقبال ازفراخوان  تجمع         ایران درمقابل زندان اوین و           
مبارزات زنان   درپشتيبانی از    خرداد ماه درتهران    ٢٢یکشنبه  

تراض به نقض آشکارحقوق زنان درجمهوری اسالمی و           اعو
برای اعتراض به روند ضد حقوق بشری انتصابات              
ریاست جمهوری و تحریم فعال آن ، اعتراض به                   
سياستهای دولت ها در قبال پشتيبانی از                         
رژیماسالمی ایران ، برای آزادی تمامی زندانيان                
سياسی در سطح جهان با استفاده                                 

، صدایمان را برعليه نظام                ازهرابزاراعتراضی    
اسالمی ایران به گوش جهانيان خواهيم رساند و یک         

  .صدا اعالم می داریم 
  : ما امضاء کننده گان این فراخوان عام خواهان 

 ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی                   :--1   
   ! زندانيان سياسی می باشيم 

ان   پشتيبانی ازخواسته های خانواده های زنداني             --      ٢
سياسی و متحصنين درمقابل زندان اوین و کانون نویسنده            
گان ایران دردفاع ازآزادی ناصرزرافشان و وضعيت جسمی             
وی و سایرزندانيان سياسی ، را ازتمامی مجامع جهانی               

  .  خواستارمی باشيم
فعالين دستگيری   ی      ضمن محکوم کردن هرگونه          --  ٣

شيدن سياسی ، زندان ، شکنجه ، خواهان پايان بخ                      
محاکمات دربسته و صدوراحکام سنگسارواعدام                        

   .درسراسرايران می باشيم
اعزام يک هئيت از جانب نهاد های بين المللی ، جهت                --  ۴

بازديد زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و مالقات با                   
خانواده های زندانيان سياسی و ارائه گزارش به                          

   ! خواست ما می باشد،افکارعمومی جهان 
 اسامی نهاد ها ی فرهنگی و اجتماعی در خارج از             

      :کشور 
 -انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران              --  1 

 - کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران           -2پاريس     
 -  4  )سوئد( گوتنبرگ   - کانون دفاع ازآزادی بيان      -3  نانگلستا

 -5  )اتريش( وين   -ران  کميته دفاع از آزادی و دمکراسی دراي       
 -  راديو صدای زن         -  6هلند  –سازمان پناهندگی پرايم        

 برلين  -   ایرانی   پناهندگان سياسی    انون ک -7)  کانادا(ونکوور
آلمان ( برلين   - کانون دفاع اززندانيان سياسی      -8    )  آلمان  (

 کانون حمايت   -10آلمان  _ انجمن بيداری ايرانيان هانوور     -9)  
 کانون   -11)  آلمان   ( آخن      -ايران   از زندانيان سياسی        

 تشکل مستقل    -12 هلند    - فرهنگی انديشه      -اجتماعی  
 شورای پناهندگان   -13)  آلمان( هانوور -دمکراتيک زنان ايران     

 سياسی انديشه   - کانون فرهنگی    -14آلمان  –ايرانی برمن   
 - کانون مستقل ايرانيان اليپزيک          -15)  آلمان  ( مونستر    -

(  هانوور    -)بخش فارسی راديو فلورا       (   راديو آوا   -16آلمان  
 -18 گوتنبرگ    – فرهنگسرای انديشه             -  17)آلمان     

 اجتماعی  - انجمن فرهنگی    -19 مالمو –فرهنگسرای بامداد   
 –کميته همبستگی استان اوره برو           -20 مالمو    -دارکوب  

 - انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی                    -21دسوئ

 کانون سياسی و    -23 استکهلم     - نشر باران    -22  استکهلم
 هييت سردبيری نشريه آوای -24 سوئيس-فرهنگی ايرانيان   

  ا -26)  نروژ  (   اسلو    - راديو همصدا     -25 سوئد و نروژ    -زن  
 کميته  -27زکشور    نجمن فرهنگی جامعه يارسان درخارج ا       

 کانون پناهندگان      -28 ترکيه      -پناهندگان سياسی وان         
 -ايد کرد     سايت چه ب       -29 استراليا       -سياسی سيدنی    

 اياالت متحده     - انجمن گلشن       -  30  اياالت متحده آمريکا    
اياالت ( واشنگتن   - کانون دوستداران فرهنگ ايران      -31آمريکا  

اياالت (  داالس - کانون دمکراتيک ايرانيان -32) متحده آمريکا 
 -انجمن فرهنگی وهنری اکباتان             -33)  متحده آمريکا      

 راديو  -35ديو برابری     هييت سر دبيری را       -34  گوتنبرگ     
 -37گوتنبرگ    -انجمن فرهنگی ميهن      -36گوتنبرگ    -همراه  

 کمتيه  -38 انگلستان    -انجمن ايرانيان سوسياليست لندن       
 -دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی ايران                     

 انگلستان  - کميته دفاع از زندانيان سياسی        -39فرانکفورت  
  -41)  سوئد  ( امئو   -ت ايران    سازمان دانشجويان دمکرا    -40

  -43 سوئد     - آسيل کميته گروه ايران              -42سايت بولتن  
 اياالت متحده   -کانون تالش برای آزادی قلم و بيان و انديشه          

 جنبش همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر             -44آمريکا  
 ـ اتحاد دمکراتيک ايرانيان        45   استکهلم –ناصر زرا فشان      

ـ جمعيت ايرانی حقوق بشردرشمال       46  ترقيخواه ـ سوئيس  
ـ کميته مبارزات باتبعيض و       47کاليفرنيا ـ اياالت متحده آمريکا      

( ـ انجمن ايرانيان ـ اوره برو          48)  سوئد  (  نابرابری ـ اوره برو     
 50)  سوئد  (   ـ کميته دفاع از پناهجويان ـ اوره برو          49)سوئد  

)سوئد  (  ـ کميته همبستگی با خلق ها در استان اوره برو             
 ـ کميته دفاع از زندانيان سياسی و حمايت از خانواده                51

(   -53)  سوئد  (   ـ راديو سپهر ـ گوتنبرگ        52  های وابسته     
) آلمان(کلن    -کانون حمايت از مبارزات مردم ايران         )  تالش  

 -ايران ، سيدنی        ر کانون مبارزه برای دمکراسی د            -54
 استراليا  -يدنی   کانون پناهندگان سياسی ، س     -55استراليا  

فروم فرهنگ    -57)  آلمان  (  آخن    - مرکز فرهنگی ره آورد      -56
سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع ازصلح           -  58و هنرايران    

  کانون     -  60 گوتنبرگ     - رادیو البرز    -59وعدالت درآلمان        
 سازمان  -61)  کانادا(    تورنتو    -اندیشه ، گفتگو و حقوق بشر     

 جمعی از      -62)  سوید(  دفاع از حقوق خلق ترکمن              
 جمعيت  -  63پناهندگان سياسی پرونده بسته در ترکيه            

 کمپين  -64)  آلمان  (   کلن   –دفاع از زندانيان سياسی ایران       
 -66)  عصيان  (   انجمن زنان در سوید       -  65نجات جان سعيد    

    -67سایت خبری و سياسی جوان امروز
  
  ....    امضاء ها ادامه دارد   
  

  : خواهان مبارز آزادي         
 فرياد اعتراض خود را دردفاع ازداد خواهی زندانيان سياسی         

و دیگرزندانيان      آزادی دکتر ناصرزرافشان واکبر گنجی            و
 ، در هر کجای جهان که              خواست های آنان    سياسی و  

 ما تاکنون با همبستگی خود        ٠ بلند کنيم     هستيم ، یکصدا  
د انسانی قوه   توانسته ايم ، بسياری ازاحکام ستمگرانه و ض       

قضاييه رژيم اسالمی را متوقف کنيم ، اين بارهم می توانيم            
!!  

تماس  از طريق آدرس زير         می توانيد با ما ،          شما
  :بگيرید

  
Kanon_anjoman@yahoo.com 


