
  ! هشدار                  
درايران سرکوب وخفقان، تحديد آزادی های فردی    

 ! واجتماعی هرروزه فزونی می گيرد، چاره ای بايد    
 

 !کارگران و فعاالن سازمانها واحزاب وآزاديخواهان ايران  
 
 يکی ازخارج وديگری ازداخل   ،فراخوان درفاصله کوتاهی دو 

جمعی    " با امضاء ای اولی  بيانيه.انتشاريافته است
 ودومی "ازنويسندگان، شاعران وپژوهشگران ايرانی در تبعيد 

 !فراخوان کانون نويسندگان ايران است
 ٢بقيه در صفحه                                                           

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

 رشی از ايجاد صندوق بين المللی  گزا     
 کمک به کارگران ايران            

 
بحث در مورد صندوق کمک مالی به کارگران ايران همزمان با       

بحث پيرامون شکلگيری راديو صدای کارگران ايران ، به همت 
کارگر راديکال ، آلبرت سهرابيان دو سال پيش آغاز شد و با 

ار بحث علنی در اين رابطه  حضور او در زمان حياتش سه چه
 ، به توصيه جمع هيئتی  ٢٠٠۴در ماه مه سال  . صورت گرفت

برای پيشبرد کار پيشنهاد شد و گامهای اوليه ای هم در اين مورد 
 نتيجه همه اين بحثها وجلسه ها  - در همان سال صورت گرفت–

اين بود که ادامه بحث حتما بايد با حفط مسائل امنيتی و دعوت 
 فعالين و مدافعان جنبش کارگری، نماينده گرايشهای  مشخص از

سياسی گونگون که مسوليت پيشبرد اين کار را حاضرند قبول   
 .   صورت گيرد کنند

  ٣                                          بقيه در صفحه 
   --------------------------------------------------------- 
 
 در یاسالم مي شدن رژیاتم

  خواهد بود؛  یخدمت چه کسان  
                                     

 رسول آرام            
  
 در مي رژی بحران اتمیري اوج گبا

 یهايري و موضع گی المللنيابعاد ب
 دست  ی برامي رژنيدست اندرکاران ا

 از  ی  ؛برخی اتمیروي به نیابي
 ی وطنستيونالي ناسیروهاين

  به  ی  اسالمی جمهورزيخواهان  تجه
 هي توجیرا  به بمب اتم" رانيا "زي  تجهلهيوسيبمب اتم بوده وبد

 ٨   بقيه در صفحه                             .ندينمايم

 

در داخل و خارج از ايران ، خود را برای 
 برگزاری هر چه پرشکوهتر هشت مارس

 ٧ص     ! آماده کنيم  روز جهانی زن       
   ------------------------------------------------------------- 
 

        است؟ستادهيجنبش زنان در کجا ا      
 

 ٦در صفحه                      پورنيالله حس            
  -------------------------------------------------------------- 
 

واهان    نگاهی ازبيرون به بحران جمهوری خ     
  ٩  ص            تقی روزبه         الئيک و دمکرات  

  --------------------------------------------------------------- 
آقای عبداهللا مهتدی درمخالفت جنبش ضدجنگ،چشم براه  

 پروازهواپيماهای جنگی تا به کجا ؟ 
 ٣ه در صفح          امير جواهری لنگرودی                  

 =ديدگاه  =                               
 

  عراق دراهداف انفجارات و ناامنيهای اخير
  

  ااحمد مزارعی                           
 

اشتباه محض است اگر کسی فکر کند که حوادث اخير در نتيجه  
اختالفات ميان شيعه و سنی بوده است ، گروههای مختلف مذهبی 

 اين چنين وحشيانه به يکديگر حمله نکرده در عراق هيچگاه
    .بودند 

 ١٢ بقيه در صفحه                                    

ميز گرد پيرامون مصوبات کنگره دهم
سازمان ، با شرکت پيران آزاد ، محمدرضا

 شالگونی و شهاب برهان    
 
  ١٤ ص    ياور اعتماد          مت دوم و آخرقس

  )راه کا رگر ( نشريه کميته مرکزی سا زمان کارگران انقالبی ايران   
شنبه٢٧٣شماره  ٢٠٠٦www.rahekargar.netفوريه١٣٨٤٢٨اسفند٩سه



 ادامه از صفحه يک 

 
 هشدار                      

 
 

 روزها خفقان و نيا: "  آمده استانيدي تبعهياني ازبیدربخش
  به خود گرفته ی ابعاد تازه ای اسالمیسرکوب جمهور

پاسداران مرگ دوباره در چهارراه ها مستقر  . ستا
 است  افتهي یماشين سرآوب حكومت شتاب تازه ا. گشته اند

تا هرگونه صداي آزاديخواهانه،  حق طلبانه و عدالتجويانه   
  سندگان يکانون نو " ودرفراخوان . "  در نطفه خفه آندار
 ازآن است که طرح  یشواهد حاک : "  آمده است " رانيا
 تي فعالشترعرصهي محدود کردن هرچه بی برایه ا تازیها
 ، ی واجتماعی فردی های وآزاد ی وهنری فرهنگ،ی ادبیها

 دانند، ی عرصه ها مني ای که خود را متولی نهادهائیازسو
اختناق و  : "  آمده است انيدي تبع هيانيدرب. اجراستدردست 

 سنديكاي مستقل  یسرآوب تنها در يورش به تجمع اعضا
 یرآت واحد محدود نمي شود وهرروزجلوه هاآارگران  ش

 دي تشد،ی گروهی دررسانه هاهيتصف: ابدي ی میتازه ا
 ،ی هنریتهاي فعالدي وسانسوردرصنعت نشر، تحدیزيجومم
 ی تشديد فضا،یقي موسی کنسرتهای ازبرگزاریريجلوگ

 نه    نهمه ي دانشگاهها وااني دانشجوانيسرکوب واختناق درم
ان و خوزستان وهرمزگان و  تنها درتهران که درکردست 

 گان سندهي کانون نوهيودراطالع"  وووجاني و آذرباالنيگ
 شود که ی روزها مشاهده م نيا: " داخل کشورآمده است 

 ی جمع آوری مجلس برای فرهنگ ونيسي کمی از سویطرح
در .  استهيدردست ته" مسئله دار" به زعم آنان یکتاب ها

 تئاتر، نما،يس همچون ی و هنر ی فرهنگی هاگرعرصهيد
 ی دررسانه ها به چشم می مشابهیزخبرهاين...  و یقيموس
 .خورد

 ف ي و توق تي  اعمال محدود،ینترنت ي ای هاتي سانگيلتريف
 اعمال سانسوردرروزنامه ها، تهاجم به ،ی دانشجوئاتينشر

 از ی و دانشجوئی کارگری از جمله تشکل های مدنینهادها
."  استی اجتماع وی فردی های آزاددي تحدگرموارديد
 خواهند ؛ جو ی  اسناد مني توجه است که امضاء ا انيشا

 را بمانند   راني درای حکومت گران اسالم سلطهخفقان و
   به ما بازبشناسانند60 دهه یسالها
 يی قسمت هاگربارهيبرجسته کردن د   سازمان مایبرا      

 ما اعم    خواهانهي ازجنبش آزادیازهشدارهمه جانبه بخش
 ،   دي داخل وتبع ران ي شاعران وپژوهشگران ا گان،سنديازنو

 ستي بلکه هشدارابدي ی نمی مجدد آن معنیسيصرف بازنو
 یهاي آزادتي ما دردفاع ازتمام ی انقالبفهي وظماننديبه جلوه ب

 کشورمان اتي حیخي لحظات تارني درای واجتماعیفرد
 بزرگ وسترگ  که همه گان را در سراسر ی ا فهي وظران،يا
 تا به جنبش     مي جهان ، فرابخوانیه جا  وهمرانيا

 ی در مقابل نظامراني مردمان ای ومطالباتخواهانهيآزاد
 وبه مبارزات دادخواهانه آنان با      ميستيددمنش وسرکوبگربا

 . مي شکل، پاسخ مثبت دهني و به همه جانبه تر ا قویتمام

 خود، یغي اقدامات تبلیفعاالن سازمان ما درتمام      
 شاعران وپژوهشگران  سندگان،يازنو یجمع: " هشدار

،   "راني اسندگانيفراخوان کانون نو  " و" دي در تبعیرانيا
 یباني کرده وازآن ها پشتی تلقی را جد١٣٨۴بهمن ماه

 . مي داری مان را اعالم م ینموده وهمبستگ
 

 م ي خوانیفرا م ماهمه شما آزاد زنان ومردان را    
 : 

 چاپ یه درراستا پديد آمدی  که هياهویطيتادرشرا     
 راست دانمارک،  حمله به تخريب هيکاريکاتورهادرنشر

 دانمارک و نروژ، به عنوان  یوحشيانه سفارت خانه ها
 چاپ کننده کاريکاتور وبعدا به سفارت یاولين کشورها

توطئه حکومت . فرانسه درداخل وخارج متوجه نموده اند
ون سوريه و ايران جهت بر:  ازجمله نطقه خودکامه میها

 ی مشي که در آن فرورفته اند را بنمایرفت خود ازبحران
  .دي نمای می قبل ازمرگ سهراب را تداعیگذارد، نوشدارو

 با بحران  ی اسالمی جمهورمي رژتي که کلیتيتا دروضع     
 دي آپارتاهي روبروست واعتراضات؛ زنان علیهمه جانبه ا

سته    تحقق خوای  و جوانان برااني مبارزات دانشجو،یجنس
 درخوزستان ی ملیتهاي اعتراضات اقلش،ي خویها

 کارگران افته،ي گسترش ی ستم وتبعضات ملهيوکردستان غل
 مطالبات معوقه شان ی وخدمات براید اجتماع يوبخش تول

 یکاي ها قدم نهاده اندوفعاالن سنديی صحنه رودرروشيبه پ
  ی  قاض یهاييرفشاربازجويشرکت واحد دربازداشت وز

 دربند، با یاسي سانيزندان. رنديان اواس وهمدستیمرتضو
  رهي کنندوغی میستادگ يتمام توان ا 

 حد ی بیهاي اهل قلم ومدافعان آزاداديبجاست با فر     
 همه اعتراضات را نيوحصر، همصدا شده وبانگ ا

 ه ي برعلمي عظی همسان کارزاریدرسراسرجهان به نوا 
درسطح  کاي آمرالسمي امپری وسلطه طلبی اسالممي رژتيکل

 .ميي منطقه بدل نما
 ، درنگ مي کنني چنمي عظی درصفمي توانی ما میآر 
 !ستيزنيجا
 

 ! سميالي ، زنده باد سوسیزنده باد آزاد              
  
 )راه کارگر ( ران ي ا ی سازمان کارگران انقالبی مرکزتهيکم 

 
 ٢٠٠۶ فوريه ١١ – ١٣٨۴ بهمن  ٢٢شنبه       
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 ادامه از صفحه يک 
 
 
 .....گزارشی از ايجاد صندوق       
 

  پيشبرد اين  از طرف ديگر ارزیابی ما این بود که مشکل اصلی 
در داخل کشور است و باید به شکلی صوری گيرد که به  
ارتباطهای موجود گرايشهای کارگری ضربه ای وارد نشود و 

ی تقسيم درعين حال مدافعان صندوق بتوانند به بهترين وجه
کمکهای مالی رسيده به محتاجترين خانواده ها را ميسر  

 همه اینها بدون آنکه فردا کسی اتهام کمک آمريکا يا    -سازند
اروپا به صندوق را مطرح کند يا مسوالن و بازارسان به سو 

جمع مسول حساب   . استفاده از کمکهای رسيده متهم شوند 
ولی برای در داخل کشور اگرچه ممکن است مخفی باشند  

مسولين و بازرسان ايرانی و خارجی حساب، بايد افرادی   
 . شناخته شده و مسوليت پذير باشند

 اقدامهای مقدماتی زير که گامهای اوليه برای   2005در سال 
 برپايی چنين صندوقی بود انجام شد

 
کميته فعالين ايرانی جنبش کارگری مسول بازرسی حساب  . ١

 .تعيين شد
  

تعدد افرادی پيشنهاد شده بودند ولی در عمل در جلسه های م
  تعدادی از این جمع 

 
صحبت با يک وکيل و حسابدار برای ثبت گروه به عنوان . 2

وکيلی در اين مورد استخدام شد و   . خيريه کارگری در بريتانيا
اساسنامه مقدماتی تهيه شد و پس از چند دور تصحيح و  

 -تدقيق نسخه پایانی به تصویب رسيد
  
تعدادی از چهره های شناخته شده و معتبر جنبش چپ و .٢

پذیرفتند در مقام عضویت و ) از مليتهای گوناگون(کارگری 
 -بازرسی بين المللی حساب با ما همکاری کنند

 
کوشش اين بود که کسانی تعيين شوند که فردا اتهام همکاری    

 چهره های  -آمريکا به آنها وارد نشود   . با دولتهای اروپايی  
 باشند و در عين حال بتوانند از منافع صندوق در برابر  عتبرچپم

 به همين دليل پی   -بورکراسی مالی در بریتانيا دفاع کنند 
دولت  که همراهان  مقامهای بورکراتيک اتحاديه های کارگری  

 . کارگر نو وسياستهای جنگ طلبانه آنها درمنطقه باشد نبوديم 
،   .ديم پرفسور مزارشهمانطور که قبال هم گزارش کرده بو

 پرفسور -)از اتحاديه خبرنگاران بريتانيا (سایمون پيرانی 
مسول شورای اتحاديه های ( ليز لستر   خانم -کریستسن کوپر
عضو شورای (خانم هيالری هوروکز ) لندن. منطقه کامدن 

 آقای تری برازستون - کليف سلوتر –) اتحاديه های ادينبورو 
قبول کرده ) ن دانشگاههای اسکاتلند   نايب ريس اتحاديه استاد  (

 .اند اين مسوليتها را بپذيرند
  
در مورد داخل تماسهايی گرفته شده و افرادی شناخته شده  .٣

پخش منصفانه  برای بازرسی موقعيت حساب و تضمين
کمکهای مالی به کارگران اعتصابی پيشنهاد شده اند که طبعا  

 در اين مورد اکتفا برای حفط امور امنيتی بايد به همين مختصر
صندوق هم اکنون به عنوان یک خيریه رسمی در بریتانيا . کرد

ثبت شده است و جزئيات حساب و مسوالن در تارنمای آن     
 . موجوداست

 
http://www.workersfund.org 

 
 کميته صندوق بين المللی کمکهای مالی به کارگران ايران     

  
 

 
 ش   آقای عبداهللا مهتدی درمخالفت جنب        
 ضدجنگ،چشم براه پروازهواپيماهای           

 جنگی تابه کجا؟                
 
 لنگرودی  اميرجواهری 
 amirjavaheri@yahoo.com 

  
راديوهمبستگی ـ استکهلم درتاريخ شنبه اول :  اشاره   

، ميزگرد بحث آزادی راباحضورآقايان ٢٠٠۶ژانويه٢١ برابر٨۴بهمن 
، "ياليست های چپ ايرانسوس" محمودراسخ ا فشارازفعاالن 
سازمان کارگران انقالبی ايران ــ " محمدرضاشالگونی ازکادرهای

سازمان زحمتکشان ايران ــ " وعبداهللا مهتدی دبيراول" راه کارگر
  ٠وخط آزادشنوندگان اش تدارک ديد" کومله

دراين ميزگردهرچند آقای عبداهللا مهتدی ــ البدبه داليل فنی     
 باجمع همراه گشت ولی درهمين فاصله زمانی ــ ديرترازديگران

، نکاتی رادردفاع ازنظرات سازمان متبوعش برشمردکه 
گفتارومعرفی ديدگاه سازمان اش دراين " صراحت" ازهرنظردر

 !شرايط ودرنوع خودتازه وشنيدنی است
نکته برگرفته شده ا         نوشته حاضر، نقدی است برچند 

عبداهللا مهتدی  درهمان زاین گفتگو، که ازجانب آقای 
 . بيان شده است) سوئد ( ميزگردراديوهمبستگی ـ استکهلم

     باشدکه عالقمندان به برابری حقوق مليتها، مدافعين  
دموکراسی ،آزادی ووصول نان برای محرومان ایران زمين، 

مخالفان هرنوع مداخله وتجاوزامپريالستی به ايران وهرکجای 
وسوسياليست، جهت شنيدن متن بویژه فعاالن چپ  جهان،

ونقدآن عينا با لينک زیربه  کامل سخنگويان حاضردراين ميزگرد،
 :آرشيوراديوهمبستگی مراجعه نمايند

                                          
(http://biphome.spray.se/radiohambastegi/2006/hastei06

0121.ram    
 
                   *********** ******* 
: " اثر" انسان دوستی وخشونت"  چندی پيش به کتاب    

درحاليکه به گفتارآقای عبداهللا ٠دست يافتم" موريس مرلوپونتی 
مهتدی گوش می دادم، عباراتی ازآن کتاب دیگرباردرذهنم 

٠ دریافتم تا چه حداين عبارات به هم شبيه اند٠تداعی شد
ابتداءعينا کالم آقای برای اينکه تنهابه قاضی نرفته باشم، 

سراغ مرلوپونتی  مهتدی راازراديوهمبستگی نقل می کنم، بعد
 !می روم

 آنجاکه گوينده راديوهمبستگی ازدبيراول سازمان      
موضع شماوتشکيالت شمادرقبال ٠٠٠: "زحمتکشان می پرسد

    َ     رسما چه - آمریکا –يک رويارووی احتمالی ومحدودوگسترده 
 "هست؟

هنوزچنين چيزی : "آقای مهتدی چنين است         پاسخ  
اتفاق نيافتاده وآدم شرايط مشخص يک چنين فرضيه ای رانمی 

ولی يک موضع . داندچيست تابطورخيلی دقيقی موضعگيری کند
خيلی کلی واصولی می توانم االن خدمت شمابگويم وآن 

اينستکه؛ مسئله اصلی ايران ازنظرمردم اش، نه پرونده هسته 
وبگريهای جمهوری اسالمی ونقض حقوق بشروای بلکه سرک

ازطرف : است، يک تبصره ای هم الزم است اينجابگويم٠٠٠٠
ديگرمابه هيچ وجه ازطريق موضع گيريهای پيش رس وپانيک 

کردن درمورداينکه گويا ايران درمعرض حمله قرار داردوبايدکاری 
بکنيم وازاالن اطالعيه بدهيم ودنياراروی سرمان بگذاريم، 

ين چيزی هم پرهيزمی کنيم واين راهم غيرالزم وآب ريختن ازچن
همين است که !" به آسياب جمهوری اسالمی می دانيم

مرلوپونتی می اندازد، آنجا  این نگرش مرا به یاد : پيشتر آوردم
درمرحله تنشهای انقالبی ياخطرخارجی، : " که می نويسد

 مرزمشخصی بين انحراف سياسی وخيانت عينی وجودندارد،
  ) ١.... "  (انسان دوستی به تعويق افتاده وحکومت تروراست،و 
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  ....  آقای عبداهللا مهتدی 
                               

آقای مهتدی برای محکم کاری، اين نظرش، اين باراززاويه 
 به ٠٠٠: "ديگری حول اين مسئله پای می کوبدومی گويد
طی وتحت هيچ نظرمن قضاوت زوداست، وما تحت هيچ شراي

شرايطی آب به آسياب جمهوری اسالمی نخواهيم ريخت وهيچ 
ما " نوع حمايت کم يازيادازاين رژيم به عمل نخواهيم آورد

نفهميديم ازکی موضعگيری برعليه سياست های جنگ طلبانه 
وافسارگسيخته امپرياليسم آمريکاومتحدينش درجهان و 

مهوری اسالمی آ ب به آسياب رژيم ج" درسطح منطقه، بقولی 
ن محسوب می گردد؟ ترجمان حرف آقای مهتدی اين " ريخت 

است؛ چون مابا رژيمی بامشخصه جمهوری اسالمی که 
سرکوبگروناقض حقوق بشروديکتاتورهم است، طرف می 
نجات " باشيم ، البداين حق طبيعی آمريکاوبوش است که برای 

يران، بين مردمان ا" دمکراسی " وآوردن نوعی " رهايی" و" 
تازمينه  پرونده اتمی ايران را به پای ميزشورای امنيت بکشاند

برعليه ايران را فراهم  تنگ کردن سياستهای اعالم داشته خود
هنوزچنين " ديگراينکه چون حاالهم که بزعم آقای مهتدی ٠آورد

وخاک  پس چپ حق نداردگرد" ٠٠٠چيزی اتفاق نيافتاده 
 ايجاد" پانيک کردن " و" موضعگيريهای پيش رس" بپاکندو
، البدبه اين دليل ساده که " دنيا راروی سرمان بگذاريم" نمايدو

هرگونه موضعگيری مابرعليه آمريکا، آب به آسياب جمهوری 
  ٠اسالمی ريختن تلقی می گردد

که اين موضعگيری           آقای مهتدی خوب می داند 
سياسی امروزشان، ازپس چرخش سياسی حاصل می آيد، 

که جورج دابليو بوش ازعينک خود،  سيپتامبر،١١بعدازکه 
ادعایی اش " جنگ عليه تروريسم" محورهای شرارت رابا هدف

به جهانيان ) کره شمالی ـ عراق ــ ايران ( دولت٣درسيمای 
شناساند تا زمينه تهاجم به افغانستان وبعد تربه عراق 

وفشاربعدی را متوجه جمهوری اسالمی ایران ، برای 
ايران به " اصالح طلبان و محافظه کاران " زگرفتن ازدايره امتيا
سرمايه داری جهان بازیابند واستراتژی بوش درخاورميانه  سود

بزرگ  رابرای فائق آمدن بربحران حاکميت اش درآمريکا، 
ودرمجموع  " سازمان زحمتکشان " ديگربارتثبيت کند، برخورد

پايه نوعی برخوردهای تحليلی تان ازهمان هنگام، نه بر
ديپلماسی بلکه تغييرفازسياسی برای دست يافتن به 

موقعيتی برتردرسطح منطقه، رهبری تان رابرآن داشت که 
کادرهای پرسابقه شماباکيف های سامسونت درکريرورهای 

وزارت امورخارجه آمريکادرواشنگتن وقرارگاههای موقت 
ه، واين سياست درادام باشند شمادرعراق، همواره دررفت وآمد

چنين ورشکستگی  شما رابرآن داشت، که همگان شاهد
 ! وسقوط دستگاه فکری شما باشند

مادراين دوران وبويژه : يادآورگردم          متاسفانه بايد 
بعدازسقوط صدام ديکتاتوروبرسرکارآمدن جالل طالبانی، چنين 

درپهنه نيروهاييکه درجغرافيای کردستان  گردش سياسی را
زيسيون ايران زندگی می کنند راکم ندیدیم عراق بعنوان اپو

ونيزشاهد بودیم که چگونه درمقابل آمريکا وسياستهای جنگ 
افروزانه وکشورگشايانه اش مهرسکوت برلب گزيده اندوپيام 

تبريک نيزبه بوش جنگ طلب ارسال می دارندوآنراديپلماسی 
وبرما معترضين چنين  سخاوتمندانه مورد عالقه خود می انگارند

دش سياسی حمله ورمی شوندکه هنوزعقب مانده هستيم گر
چنين ٠ودرپهنه ديپلماسی سياسی چيززيادی فرانگرفته ايم

  ونوعی سبقتکه برسررابطه ديپلماسی، ارزانی آنانی باد
 دررشوه ستانی – که بارها – سلطنت طلبموروثی  بورژوازیبا

های مالی، روفوزه ازامتحان سرمایه جهانی بيرون آمدند، 
  دوفردای تابرای کسب قدرتبرخواسته اندرقابت نباربه ای

وبتوانند برای صدوردمکراسی   امتيازی ازباال بستانند،خویش
 ! درايران، دل بيرحم بوش رابه شفقت کشانند

         ماتابه امروزدرراستای دفاع ازمنافع طبقات محروم  
وکارگران وزحمتکشان ايران ومنافع اقليت های ملی ايران 

درستيزآشکارباکليت نظام جمهوری عيين حق سرنوشت آنان، تو
با اتکاء به قدرت توده عظيم زحمتکشان جامعه اسالمی ايران، 

همواره به اين نوع ایران وهمبستگی جنبش آزادیخواهان جهان، 

 ! سياست هامعترض بوده وهستيم وآنرا به دفعات محکوم کرديم
جنگ  به   جنبش ضد          آقای عبداهللا مهتدی درستيزبا 

من اينرابرای ٠٠٠: "وادامه می دهد بسنده نمی کند اين حد
اپوزيسيون ايران اشتباه بزرگی می دانم، بويژه برای نيروی 

جنگ  انقالبی اش برای نيروی چپ اش، جنبش ضد
اين راجزآب ٠آمريکابرعليه جمهوری اسالمی ايران، راه بياندازد

چ چيزديگرنمی دانم، ريختن به آسياب جمهوری اسالمی، هي
واضح است که دعوت کردن وجلوی ارتش آمريکاراه افتادن 

امابه يکسان، به اين موضوع يعنی موضع ٠٠٠کارغلطی است
آمريکاوموضع رژيم جمهوری اسالمی نظرداشتن غلط است، 

من اين موضع ٠٠٠اصال روشن نمی کند، مااهل کجا هستيم 
دربرابراين چنين " ٠٠٠راموضع افالطونی وغيرکارسازی می دانم 

 (انگاره ذهنی اين پرسش را پيش می آید؛ آيا جامعه آمريکا
زنان، جوانان، دانشجويان وروشنفکران آزاديخواه وچپ های 

درمقطع تجاوزات غارتگرانه ایاالت متحده آمریکا به ) آمريکايی
مردم طرفدارصلح وضدجنگ ویتنام  ویتنام ،  درکنارميليونها
وتجاوزارتش آمريکا  به خيابانهاآيند تنددرآنروزگار، حق داش

تاجنگ  درويتنام رامحکوم کنند يا نه؟ جنگ طلبی رامحکوم کنند
آقای مهتدی را بپذيريم، " نيک خواهانه " پايان يابد؟ اگرتوصيه 

جنگ  البد بايد نيروی صدها هزارنفری طرفدار صلح وضد
درشرايط جنگ ويتنام درخود آمریکا وسراسرجهان هم سکوت 

تاپرده های ابهام  افرادی پيداشوند تاچند دهه بعد ی کردندم
 وچهره جنگ رابازکنند؟ راباالزنند

ُ        با تبخ ترهرچه         آقای عبداهللا مهتدی امروزش هم دارد      
، به خيابان آمدن بيش ازچهل " خيرخواهی " تمامتر، والبد ازسر

 جنگ، تحول طلب وطرفدارصلح تا پنجاه ميليون انسان آزاده، ضد
 فوريه ١۵قاره جهان رامحکوم کنند که  ) ۵(ودوستی درپنج

تا به جنگ طلبی بوش وتونی  به خيابانها ريختند٢٠٠٣
 وهرنوع تجاوزوتهاجمی را محکوم کنند، بلرومتحدانش نه گويند

 حتماآب به آسياب رژيم صدام آنروزوجمهوری اواین جنبش ر
١٨( ه ، روزيا اينکه البدماه آيند٠اسالمی امروزاعالم می دارد

که قراراست درسراسرجهان ديگربارهمين ) ٢٠٠۶مارس
انسانهابه خيابانها ريزند وتجاوزانحصارات تسليحاتی 

آمريکاواستراتژی کشورگشايانه بوش وتونی بلروهمه 
متحدانشان رادرتجاوزبه افغانستان، عراق وفراهم آوردن زمينه 

جنگ روانی امپرياليستی تهاجم به ايران را در قبال 
نادیده  عملکردخودجمهوری اسالمی پيشاپيش محکوم کنند،

می انگارد، " موضع افالطونی " و" غيرکارسازی " انگاشته وآنرا 
هرحرکت پيش رس را ريختن آب  چرا که آقای عبداهللا مهتدی،

به آسياب همين نظام طرفدارجنگ وارتجاعيت قلمدادمی کند، 
نظامی که رهبرش، جنگ راموهبت الهی می 

امروزخوددست اندرکاران نظام اش ، باحسابگری هرچه شمردو
 صرفابرای حفظ موقعيت زمامداری شان به هرقيمتی، ر،تمامت

سياست های ديوانه سرانه،  باتنش فزايی همه جانبه واتخاذ
 . ضمايم يک جنگ تمام عياررا فراهم می آورند

 آیا آقای مهتدی فکرمی کنندکه مردمان آزادانديش        
درمقابل چنين سياست های دوسویه ؛ یعنی  لح، بايدوطرفدارص

 دشمنی با آمریکا وامپریاليسم وهم خواست نابودی -هم 
 ، دست رودست بگذارند -جمهوری اسالمی ایران 

وتماشاگرصحنه رويارويی هاباشند ياازخودعکس العمل نشان 
واکنش خودرادرسرازيرشدن به خيابانهاتعريف نمايند؟  و دهند

ودرهمين گفتگوی  خ آقای مهتدی برمی گرددآنچه به پاس
وزدن  به تعبيری برخورد: رادیویی به دفعات ازایشان شنيدیم

جمهوری اسالمی برجسته است وسکوت دربرابرهرنوع 
 !آمریکا اصلجنگ طلبانه امپریاليسم تجاوز

 همانگونه پيشتردرباال آمده – چرا که آقای عبداهللا مهتدی        
ید گرد وخاک بپا کرد تا پانيک ایجاد گردد، نباید  برآنند؛ نبا-است 

ونباید  تاموضعگيری پيش رس صورت گيرد به یکسان عمل کرد
ریخت ، چرا که معلوم نمی " جانبداران جنگ"دنيا راالبد برسر

 !کند ما اهل کجا هستيم 
 درادامه اين گفتگو،آنجا که گوينده راديوهمبستگی می      

 یصادی ــ شورای امنيت ــ چه موضعدرمورد تحريم اقت: پرسند
  ....  آقای عبداهللا مهتدی
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: خواهيد گرفت ؟    آقای عبداهللا مهتدی پاسخ می دهند

که  اگربناباشد، تحريم اقتصادی بشود، بايدآنجورتحريمی باشد"
ضرروزيانش برای توده های وسيع مردم محروم ايران نباشد، 

م کشورراحدالمکان کودکان، مرد زندگی خانواده های تهيدست،
گزين شده که همه  تحت تاثيرقرارندهد،آنطورتحريم هايی باشد

اش به رژيم جمهوری اسالمی ومطامع سياسی واقتصادی 
ياقبول  تحريم راچکی رد: " وادامه می دهد" اوضربه زده باشد

وبطورمشخص با آن برخوردکرد،  ديد کردن، درست نيست وبايد
آنموقع ٠حريم درست وموثربودچراکه درموردآفريقای جنوبی، ت

که باآن  مليتی آمريکاوبريتانيابودند      َ                 اتفاقا شرکتهای بزرگ چند
همين آقای مهتدی باید دریابد که " ٠٠٠تحريم مخالف بودند

. اوضاع بد ترشده است  ،صورت نگرفته تحریم وهنوز که امروز
تحریم چه اینجوروچه آنجور، وهرجورش که اتفاق بيافتد؛این 

فقيرترین ومفلوک ترین  بخت ترین، ش متوجه؛ بدتحریم ضرر
زیرخط قفروبه زیروقهقراه بردن زندگی % 90نيروی جامعه یعنی 

آنان خواهدانجاميد وباید مطمئين بود که این تحریم کمترین 
 !        خللی به امثال رفسنجانی ها نخواهد زد

     اين بحث جدی ومهمی است وبه گمانم آقای عبداهللا 
ساله ١٢يش ازهرکسی به عواقب نکبتبارتحريم مهتدی ب

توسط آمريکا ومتحدانش  اقتصادی عراق درزمان صدام ديکتاتور،
آگاهی دارندکه فقط يک قلم عوارض حاصل ٠وقوف کامل دارند

 کودک ازعدم دريافت دارو، جانشان رابه ۵٠٠/ ٠٠٠ازاين تحريم، 
ه اندپای همين تحريم برعليه صدام درجامعه عراق برجا گذاشت

آقای مهتدی نيک مطمئن باشيد که اگرچنين تحريمی درباره ٠
کشورايران ازتصویب اجالس شورای امنيت بيرون آيد، عواقبش 

ميليونی مابمراتب ٧٠مرگبارآن برای جامعه جوان
 ٠اسفبارترخواهدبود

 امروزکدام عقل سليم است که نپذ:  من می پرسم        
درخاورميانه، تضمين کنترل يرد، هدف تحريم ويامداخله آمريکا 

 سياسی ونظامی وهمچنين منابع طبيعی منطقه، برای خود
وسرمايه داری جهانی نيست؟ واین کدام ذهنيت است که 

نداند درعراق نه تنها ازدمکراسی خبری نيست، بلکه ازیکطرف 
این تنها مردم اند که دارند درزیرچرخ دنده های ماشين جنگی 

آنان خرد می شوند وازسوی آمریکا ومتحدان جنگ طلب 
دیگرعمليات کورجریانات تروریست اسالمی کشتارمی نمایند 

ونه تنها ازرفاه وآسایش خبری نيست بلکه مردم همچنان برای 
وصد البته  درمان درمضيقه اند تامين آب، برق وبهداشت ،

شعارش را  ازآزادی وبرابری ودمکراسی هم که با سقوط صدام،
آقای مهتدی نباید فکرکرد . رميان نيستمی دادند هيچ خبری د

که درد آمریکا ومتحدان بزرگ وکوچکش وازجمله اسرائيل ، درد 
 دمکراسی ، آزادی وياتحکيم ثبات صلح وامنيت درجهان ومنطقه

 ! استهمراه
        امروزچه کس وکسانی اين امررانمی پذيرند، که کنترل  

زسويی برخی ازکشورهای منطقه توسط اياالت متحده، ا
دسترسی به منابع نفتی رابرای آنها مقدورمی سازدوازسويی 

ديگرازنظرجغرافيايی، تسلط حياتی رابرروی امکانات ارتباطی 
بين کشورهای اين منطقه ايجاد می کندوهرکدام ازاین 
کشورها، مطمئين ترين وبهترين موفقيت رابرای انتقال 
دوتنها ذخايرنفت وگازاين کشورهارابه غرب فراهم می آورن

ازهمين رومی باشد که امپرياليسم آمريکا می تواند با کنترل 
کامل برروی استخراج نفت وقيمت آن، حتی سايرکشورهای 

 امپرياليستی رقيب خود رانيزتحت فشارقراردهند؟ 
       امروزکيست که نداند، امپرياليسم ازديربازدرتالش برای  

ه حساس جهان که تامين کنترل همه جانبه وبالمنازع اين منطق
دربردارنده منابع مهم انرژی ونيزبازارهای دست نخورده می 

 است؟ وهرگونه ادعای گسترش  وچشم نداشتهنبوده باشد،
دموکراسی وحقوق بشر، بهانه ای ، برای اين سلطه طلبی 

تلقی نمی گردد؟   امروزهمگان خوب می داند، خاورميانه 
برای کسب وحفظ یعنی منطقه ای جهت مداخله آمريکا بزرگ،

تماميت منافعی که متوجه خود می داند، است وآقای عبداهللا 
مهتدی، بايداينراخوب فهميده باشدکه آنانی که درسياست 

جنگ طلبی هايشان، نيروی عظيم ضدجنگ رادربرابردومولفه 

یعنی يا طرفداری ازطالبان وصدام  جای می دهند، کامال متضاد
 وديکتاتوری لجام گسيخته ديروزی يا جمهوری اسالمی امروزی

آنان، ويادفاع ازسياستهای جنگ طلبانه بوش وتونی 
بلرودموکراسی ادعايی آنان وديديم که امروز درعراق عليرغم 
ِ                       فروريختن ديکتاتوری صدام، چگونه درگ ل فرورفته اند؟ وهمگان                                   

ُ    تااینجا شاهدیم که مداخله جويان س لطه  دربرابرفريادهاى  جو                               
هوم قدرتمندتروپایدارترمبارزه برا ی یک جنبش عظيم که مف

رهایی وآزادی را دروحدت با خواسته های عدالت جویانه،آزادی 
و صلح درسراسر جهان را بيان می دارند؛ چگونه شکست 

خورده اند، بطوریکه این جنبش عظيم امروزحتی اطراف کاخ 
 !سفيدراهم محاصره کرده اند

مهم  ه می گيریم،        آقای مهتدی ؛ درسی که ازاین واقع
است ، بياموزیم که شيفته دمکراسی خواهی امپریاليستی 

نشویم وبرسردست یابی به قدرت، خود را به ارزان ترین قيمت 
وبه ثمن بخس نفروشيم، بلکه شایستگی واعتبارما بستگی به 

این داشته ودارد که حساسيت مان دررابطه با دمکراسی ، 
ی چيزان جامعه ما ومردمان آزادی، برابری وواگذاری نان به ب

منطقه، درکوشش برای جمع آوردن متحدان مان وبویژه همه 
نيروهایی است که به مانند ما می خواهند، شرایط ملی و بين 
المللی را برای تغييرواقعی وممکن دانستن جهان دیگرضروری 

 .  بيابندوآنرا سمت وسو بدهند
م آمریکا درسطح ما بایدهرگونه تهدیدی ازسوی امپریاليس      

 منطقه وایران را درهمبستگی مبارزاتی همه جانبه کارگران،
زنان، جوانان، دانشجویان، روشنفکران ترقی خواه، اقليت های 

ملی و مذهبی وبزبانی تمامی مزد وحقوق بگيران شهری 
وروستایی برای دست یابی به پایه ای ترین حقوق زندگانی 

. شری فراهم آوریمب خویش ورهایی ازننگ این نظام ضد
فراترازاین نباید یادمان برود، دمکراسی رادرهيچ شرایطی و 

درهيچ جا وازجمله درایران نه ازراه حمله نظامی،اشغال خارجی 
سياسی بلکه تنها با برانداختن این نظام  وتحریم اقتصادی،

 !قرون وسطایی وآن هم تنها با اراده ملت ایران می توان بنا نهاد
های  هواپيماآنانی که باچشم براهعبداهللا مهتدی؛        آقای 

آزادی درایران را مطالبه  بوش، یا مسافراین هواپيما بودن،جنگی
 که ند خاک پاشيدن به چشمان مردمانی امی نمایند ، درحال 

امروزخيل عظيم شان ، ضمن نه گفتن به کليت نظام جمهوری 
 آنان اسالمی، امپریاسيم هاروجنگ طلب وکشور گشایی های

 .را نيزدشمن اند
     وظيفه چپ وهرنيروی آزادیخواهی ، دفاع وپشتيبانی 

ازمبارزات مستقل وطبقاتی زحمتکشان وهمه کارورزان توده ای 
درسراسرمنطقه وخود رهانی توده ها، درمقابله با ارتجاع حاکم 

بی توجهی به این . وامپریاليسم هاروسلطه طلب می باشد 
 تبليغ استراتژی جنگ طلبانه آمریکایی وظيفه ، توهم پردامنه

وبردن آن به ميان مردم کردستان که گویا تانکهای آمریکایی 
وهم پيمانانش، نان وآزادی، برابری و دمکراسی را از نوع 

افغانستان وعراق برای آنان به ارمغان می آورندرا دامن می 
زند،این با اردوی دشمنان مردم همسازشدن است وپشت 

ان مردمی تلقی می گردد که به نام آنان ، مردم کردن با هم
فریبانه همراهی وهمسازی با مداخله آمریکا ، تجاوزات 

 .غارتگرانه بوش وتونی را آماده مى آند 
        نمی توان چپ بود و به پيوند وتحکيم مبارزه طبقاتی با 

و نباید ازاین همه استداللم این نتيجه  مبارزات ملی متمرکزنبود
فت ، که مسئله ملی را تحت الشعاع مبارزه ضد را گر

امپریاليستی قرارداده ام، برعکس بایدآلترناتيوسوسياليستی 
ورادیکال را برپایه افق سراسری که دارد، با اتکا به جنبش های 

می خورد، پایه ومطالباتی خود، با دیگرنيروهای اعتراضی گره 
 مصائب  تا به ستمگری ملی وطبقاتی ومحوکليهسازمان داد

 . جامعه سرمایه داری  پایان دهد
   --------------------------------------------------------- 
:  ــ موريس مرلوپونتی، انساندوستی وخشونت، ترجمه)١  ( 

                                            ٧٧روشنک داريوش، انتشارات روشنگران، ص
       2006 برابرفوریه1384اسفند                     
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        است؟ستادهيجنبش زنان در کجا ا    
 

                 پورنيالله حس                        
 
 

. جنگی نابرابر، غم انگيز، اما ارزنده و آموزنده در جريان است
يک قدرت  .  پنهان جامعه مدنیجنگی ميان قدرت حاکم و قدرت  

عظيم و نهفته که از ميان کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی  
 !تهران سر بر آورده است

 
قدرت تنها . قدرت با مفهوم واقعی آن در کليت جامعه جاری است 

در اختيار دولت و رژيم حاکم بر آن نيست، بلکه نهادهای موجود 
در اقشار مختلف  در جامعه، تشکل های مختلف و مستقل که  

جامعه شکل می گيرند، قدرتی پنهان در اختيار خود دارند که بدان 
واقف نيستند و تنها در شرايط معينی ابراز وجود کرده و ابعاد 

 . واقعی و نقش تعيين کننده خود را نشان می دهند
 

جنگی که اکنون ميان حکومت و کارگران شرکت واحد در گرفته    
حکومت اسالمی     . ، جنگ قدرت هاستاست، به معنی واقعی خود 

نه تنها قدرت خود را می شناسد و می داند که چگونه از آن    
استفاده کند، قدرت طرف مقابل را نيز به خوبی می شناسد و می  
داند که چه انرژی عظيمی در بطن جامعه نهفته است و اگر يک 
لحظه دير بجنبد، غول قدرت جامعه مدنی در شکل تشکل های 

ز اين جا و آن جا سر بيرون آورده و ديگر مهار شدنی  مستقل، ا
 .نيست

 
 واقعيت آن است که با تمام تالش و فداکاری ای که هم اکنون از 
جانب کارگران شرکت واحد برای ايجاد تشکل مستقل در جريان 
است، اما می توان ادعا کرد، هنوز جنبش های مختلف توده ای 

هنوز نمی .  و اعتقاد ندارندبه توان و پتانسيل قدرت خود ايمان
دانند چگونه قدرت پنهان خود را جمع آوری کرده و در دست  
های خود متمرکز کنند، چگونه با هماهنگی اين انرژی بی پايان،    

 .دشمن را به زانو درآورند
 

بيشتر از يک ماه است که اين جنگ ناعادالنه در جريان است، اما 
موجود در ايران مشاهده  حمايتی فعال از سوی ساير جنبش های  

اشاره ام اساسا به جنبش زنان و تشکل های غير . نمی شود
دولتی آنان است که تاکنون مهر خود را بر جامعه مدنی ايران 
کوبيده و خود را به مثابه يکی از جنبش های قوی و مستقل به 

چرا جنبش زنان در اين جنگ وانفسا شرکت   .  اثبات رسانده است
عالقه و مطالبه خود را در داشتن تشکل مستقل   نمی کند و چرا 

بيان نمی کند؟ آيا نمی داند که شکست کارگران شرکت واحد،   
شکست جنبش زنان است؟ آيا تهاجم به زنان و فرزندان اين 
کارگران و دست گيری فله ای آنان، ربطی به مبارزات فمينيستی   

 و خواسته های جنبش زنان ندارد؟
 

 زنان گاهی حساب خود را از ساير  جای تأسف است که جنبش
جنبش های موجود در جامعه جدا می کند و در مطالبات ويژه 

مطالباتی که در شرايط کنونی، تنها از . خود متمرکز می شود
جانب قشر بسيار نازکی از زنان فمينيست و آگاه درک و مطرح    
می شود و وقتی در جريان اولين حرکت عظيم توده ای قرار  

يچ و خم های عميق اين قبيل حرکات، نقش خود را از گيرد، در پ
 .دست داده و در انبوه درخواست های توده ای غرق می شود

 

تکان های اجتماعی در جامعه همواره ميان توده ها و نمايندگان 
احزاب و سازمان ها و تشکل هايی . صوری آنان جدايی می اندازد

 حامی خود ندارند،  که ارتباط ارگانيک و تنگاتنگ با طبقه و قشر
در يک حرکت تند ، به سرعت از مسير خود خارج شده و حضور  

جنبش زنان نيز بايد بداند که هنوز با . خود را از دست می دهند
فرسنگ هايی که در     . يک جنبش توده ای فرسنگ ها فاصله دارد 

هر سراشيبی به لحظاتی تعيين کننده تبديل می شوند و اگر جنبش 
ظات، جای گاه خود را نيابد، نيروی پايه ای خود   زنان در اين لح

را نشناسد و حاميان و طرفداران خود را نجويد، يک بار ديگر به  
 . قهقرا خواهد رفت

 
جامعه مدنی ايران که سال هاست با حرکت های جهشی ، حضور  
خود را به اثبات رسانده است، در هر جهش نو، درس های  

جنبش زنان اگر .  موجود داردآموزنده ای برای جنبش های واقعا
بی استعدادی کند و از اين درس ها بهره نگيرد، به زودی تبديل   
به روشن فکرانی جدا از توده زنان و جدا از ساير جنبش های   

روشن فکرانی که به علت عدم ارتباط با    . مردمی خواهد شد
نيروی واقعی خود و ذهنی گرايی، هر بار دور هم جمع شده و بر 

 هم گرايی خيالی، اهدافی را بر روی کاغذ ترسيم می      اساس يک
 .کنند و از عهده هيچ کدامشان بر نمی آيند

 
پيش برد يک مبارزه واقعی در ايران ، هزينه بسيار بااليی می    
خواهد و انتظار پرداخت چنين هزينه ای در شرايط کنونی، شايد  

نوز شايد جنبش زنان واقعا موجود در ايران، ه. غيرواقعی است
اما می توان از نياز و . توان پرداخت اين هزينه را ندارد
می توان اثبات کرد که اين . ضروريات اين جنبش صحبت کرد

جنبش، اگر عالقه ای به جلو رفتن دارد، در وهله اول بايد بداند 
بايد جا پای خود را پيدا کرده و آن را  . که کجا ايستاده است

بايد . ند و قدرت خود را بشناسدبايد خود را مرئی ک . مشخص کند  
در جنگ ميان قدرت ها دخالت کرده و از طرفی جانب داری کند 

جنبش زنان بايد بداند که کارگران  . که منافع او را بيان می کند
شرکت واحد تنها برای خود و تشکل مستقل خود نمی جنگند،  
. بلکه  برای منافع کليه جنبش های موجود در ايران می جنگند

ها برای ايجاد تشکل مستقل می جنگند و اين جنگی ست برای    آن 
اين جنگی  . و اگر حمايت نشود، همه شکست خواهند خورد . همه

ست که در تاريخ ثبت خواهد شد و جنبش ها از آن خواهند 
جنبشی که در اين برهه، استعداد يادگيری خود را نشان  . آموخت

 اين جنگ، نه عدم حمايت از کارگران در. ندهد، خواهد باخت
. حفظ خود، بلکه واضحا قوی کردن طرف ظالم در اين جنگ است  

حتی اگر در شرايط کنونی شکست مقطعی طرف مظلوم، محتوم 
 .است، عدم جانب داری از آنان، يک قدم به عقب است

 
اکنون جهش ديگری در راه است و وظائف نوينی ديکته می 

 روی امواج تازه، انطباق با  اين وظائف و حفظ تعادل بر. شود
 . راز موفقيت و پيش رفت هر جنبشی است

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 4اطالعيه شماره 
  

زن در ايران   عليه قوانين ضداز راه پيمايی
 !حمايت کنيد

  
 زنان و مردان آزاديخواه 
  
" کارزار زنان عليه کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسالمي " 

 از  2006 مارس    8  تا  4در تدارک راهپيمائی بزرگی از روز 
شهرهای فرانکفورت، ماينز، کلن و دوسلدورف در آلمان به    

 .در هلند است ) دن هاگ(مقصد شهر الهه 
اين راهپيمائی اعتراضی است عليه کليه قوانين قرون 
وسطايي، حقوق نابرابر و مجازات های اسالمی زنان در ايران،   

وانين نابرابر و  عليه ق  زنان  کارزار « زنان   حرکتی است از سوی 
با حمايت و پشتيبانی بسياری » مجازات های اسالمی در ايران 
 .از نيروهای مترقی و آزاديخواه

  
 !گيريمپيمايی بپيونديد، با حضور شما نيرو مي به راه

  
 شهر، مسير و ساعات آن:  مراکز راهپيمايي -1
  

در ساعت  ) آلمان (  حرکت از شهر فرانکفورت 04.03.2006روز 
  Hauptwache صبح از 11

 صبح از 11در ساعت  ) آلمان ( در شهر ماينس  05.03.2006روز 
Bahnhofstraße  

 صبح از 11در ساعت  ) آلمان( در شهر کلن 06.03.2006روز 
Neumarkt  

 11در ساعت  ) آلمان( در شهر دوسلدورف  07.03.2006روز 
 Gustaf- Grundgens.Platz(Schauspielteather)صبح از

 از  12در ساعت ) هلند(  در شهر دن هاگ 08.03.2006 روز
Malieveld      

  
 دوستانی که مايل هستند از امکانات اتوبوس، محل خواب  - 2

 فوريه از طريق ايميل و يا 10وغذا استفاده کنند، لطفا تا تاريخ 
از همه دوستان .شماره تلفن های زير با ما تماس بگيرند

 با خود کيسه خواب همراه داشته شرکت کننده تقاضا داريم که
 .باشند

Zan_dem_iran@hotmail.com 
  

 0049) 0 (172  88 75 815 شماره تلفن های موبايل ؛ 
 0049 ) 0 (1 79 71 55 334    فرانکفورت

  
 00 49) 0 (160 92 77 11 20   فرانکفورت

 00 49) 0 (1 62 47 21 238ماينس 
  

 00 49) 0 (174 815 97 40کلن 
  
 00 49) 0 (151 129 600 93سلدورف دو
  

 004916094620186گوتينگن 
  
 00 31) 0 (616 79 40 19 هلند  
  
  نمايش پالکاردها در راه پيمايي   - 3
  

اين راهپيمايی نمايش وحدت نيروها و گرايشات گوناگون مترقی 
قوانين زن ستيزرژيم جمهوری اسالمی می   بر سر مبارزه عليه 

 شرکت کنندگان ، در اعتراض  ق اعالم هويت و با حفظ ح باشد
بنابراين می خواهيم که . عليه قوانين زن ستيز متحد شده اند

در اين تظاهرات گرايشات و نيروهای مختلف با هويت خود، 
 اتحاد و تنوع باشند، اين راه پيمايی به شعار ها و    سمبل 

 .مطالبات و پرچم های کارزار زنان آراسته است  

وردن پرچم سه رنگ و عکس شخصيت ها خود داری  لطفا از آ( 
 .)کنيد

  
در " ايورو الين"  برای ترابری لطفا با شرکت اتوبوس رانی - 4

هرچه زودتر تماس بگيريد از  . شهر های خود تماس بگيريد
 .قيمت های نازل و تخفيف های بهتری بهره مند می شويد

www.Euroline.com 
www.gullivers.de 

  
ه کمک مالی به تدارکات اين راهپيمايی می توانيد   در زمين– 5

 :کمک های نقدی خود را به آدرس بانکی زير واريز کنيد 
 ارسال پول از آلمان  

March 8th committee of women 
Konto 22 70169 39 

BLZ: 513 500 25 
Sparkasse Gisen 

 ارسال پول از خارج از آلمان   
March 8th committee of women 

INT.Bank Account Number : 
DE 89 5135 00 25 0227 0169 39 

SWIFT- BIC: HELADEFIGIE 
  

 به اميد ديدار شما در راه پيمايي
  " کارزار زنان                                                  "

2006.02.03 
  ------------------------------------------------- 

     
         ن بمناسبت روز جهانی صداي اعتراض زنا

  
 زنان و جوانان آزادیخواه 

 
 . سال است آه از کليه حقوق انسانی محروم هستيم27

دو نسل از فرزندانمان یا در جنگ کشته شدند، یا بيکار و  
 .معتادند، و یا به بردگي جنسی فروخته ميشوند

 سال است که ثروت ملی ایران خرج قدرت خریدن حکمرانان    27
 تيز شده استزن س
 سال گذشته در آمد نفت ما بيش از سه برابر از سال      26طی 

 قبل از انقالب بوده است ولی فرزندان ایران با شکم گرسنه   57
 .شبها در کنار خيابانها ميخوابند  

غرور مليمان را، حرمت انسانيمان را، حقوق بشریمان را، با زور  
 .از ما گرفته اند

 باید تحمل کند شرف زن ایرانی بيش از این ن
 منتظر چه هستيم؟

 سکوت تا کی؟
 !مگر نميدانيم که حق گرفتنيست نه دادنی

  
" روز جهانی زن   "  مارس  8 اسفند ماه برابر با 17روز چهارشنبه 

شرکت کنيد و آزادی .  چشم جهانيان بما دوخته شده  .  است
 . این دعوت از مردان ایران زمين نيزهست .  ایران را تضمين کنيد

  
 پارک الله جلوی رستوران :  محل تجمع

  بعد از ظهر4:30:  ساعت تجمع
  
  

 انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران
   اتحادیه زنان ایران
   سازمان زنان ایران

  جامعه زنان آزادیخواه
  سازمان زنان برای تساوی حقوق
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 ادامه از صفحه يک 
 
 
 ... ی اسالممي شدن رژ یاتم 

 
 

 که جمهوری اسالمی  اکنون خود را در بدترين همه ما ميدانيم
او مصمم است کليه  . وضعيت سياسی موجود ارزيابی مينمايد 

سنگرهای ارتجاعی و ضد مردمی خود را به رخ سردم داران    
امپرياليسم جهانی که آنان نيرخود را با مجهز شدن رژيم اسالمی    

 .در موقعيتی خطيرتر  احساس مينمايند ؛ بکشاند
. مه ميدانند که مردم ايران اسير چه وحشيانی هستنداکنون ه

اينان با استفاده از مذهب؛ ثروت های ملی؛ روشنفکران ايرانی       
در اسارت؛  گرسنگان محصول واليت فقيه؛ بيکاران واقعی؛     
بيکاران مزدور درخدمت رژيم؛ نيروهای ارتجاعی در مکاتب 

ی  و   مختلف اخوندها با نام  دانشجو؛ سرمايه داران انگل 
زالوصفت ؛ خانواده شهيدان جنگ ايران و عراق؛ و با تحميق  

تصميم .......آحاد مردم؛ از کرد تا بلوچ وترک و فارس و عرب 
دارند  چند صباحی ديگر  به حکومت  سرکوب و اختناقی خود  

 .   ادامه دهند,  که  جامعه را در آن مستتر نموده اند 
وجود و دست آويزهای غير برای اين کار نيز ازهمه شيوه های م

پيش بينی شده ای  که برای نجاتشان اميد هائی را با خود خواهد 
 .آورد استفاده مينمايند

آنها نه از حمله تبليغاتی به اسرائيل که  دست اندرکاران اين رژيم   
نيزبا اتکا به سياست های  ضد مردمی و سرکوب خود  گوی  

ايه ربوده اند ؛ هراسی    رقابت را از  همترازانشان در جهان سرم 
بدل راه ميدهند و نه از  مماشات با کشورهای غربی و دادو ستد 
های کالن برای نجات خود و نه از حمله نظامی و يا تحريم 

 .اقتصادی جهان
آنان  از يک  سو با گرفتن ژست های ضد امپرياليستی برای باج     
خواهی و از سوی ديگر خواهان برسميت شناختن سياست های  

د انسانی خود ازسوی آنان؛  اقدام به  يک قمار بزرگ بر سر       ض
 .جان و مال مردم کرده است

من بعنوان يک سوسياليست به دو دليل ساده با تجهيز جمهوری  
 .اسالمی به انرژی اتمی مخالفت کامل دارم 

   به انرژی اتمی دست يابد رای به آن  اول اينکه اگر  اين رژيم
 ميلون نفری ايران؛     80 تا 70ز جمعيت  داده شده که ساليان درا

 .در زندان بی عدالتی و سرکوب رژيم اسالمی بمانند 
 دوم اينکه من بعنوان يک  انسان دوست همانند تمامی انسان   
دوستان جهان ؛ ميبايد تمامی هم خود را جهت نابودی خصوصا  
کليه  سالحهای کشتار جمعی بکار گيرم و برای برچيدن تمامی    

 .های اتمی در جهان کوشش نمايمرآکتور
از اينروست که آن روشن فکری که  خطرات و پی آمدهای مخرب    
استفاده از رآکتور های اتمی را ناديده ميگيرد و تنها به ظاهر 
قضيه که کشورش ميبايد به انرژی اتمی و حتی بمب اتمی مجهز    
گردد؛ ويا  اينکه اگر اسرائيل و پاکستان  به اين سالح کشتار   

معی مجهزند ؛چرا ما نباشيم ؟ نگاه ميکند؛  و   آن  ج
ناسيوناليست های ايرانی که دفاع از خاک خود را منوط به بهره 

وطن پرستی که    " سوسياليست "مندی ازبمب  اتمی ميدانند و آن 
را به انرژی اتمی و حتی بمب اتمی مثبت " ايران"تجهيز 

اگر  .المی ميريزند ارزيابی ميکند؛ در واقع آب به آسياب رژيم اس
" ديدگاههای  غير دمکراتيک  آنان  حتی خيانت به  مردم ارزيابی

؛ دست کم بايد گفت اين اقشار   دچار  انحرافی ترين     "نشود

ديدگاهها  از واقعيات موجود سياسی و اقتصادی حاکم بر ايران  
 .ميباشند

آنان به رژيمی خدمت ميکنند  که ثباتشان   جز نابودی انسانيت     
 اعالن جنگ به همه بشريت  ؛ چيز ديگری را به ارمغان  و

 .نخواهند آورد
از سوی ديگر  واقعيت های جاری در مملکت ما که اکنون با    
فشار مذهبی بسيار باالئی بعنوان  يک مملکت اسالمی زيرسيطره    
ارتجاع خشن واليت فقيه دست و پا ميزند؛ نشانگر آن است که  

 را آنچنان ، فشار زندگي ی معيشت تنگمردم ما در وضعيت بسيار 
به .  است گرديده  زندگي  بر آنها سخت و تاريك تحمل ميکنند که 

 درصد  85ايران صاحب  درصد جمعيت 10موجب آمار رسمي  
صد  در10مالك تنها ايران صد مردم  در90  ثروت هاي جامعه و 
 .اين ثروتها ميابشند

 شد که فشار    بدين جهت است که نميتوان منکر اين واقعيت 
اقتصادی و فشار های اجتماعی ناشی از فشار های خارجی بر    

 در صد از جمعيت و بيشتر از  90جمهوری اسالمی تنها به اين  
آن به آن طبقاتی که واقعا زير خط فقر زندگی ميکنند وارد خواهد 
شد و اين مساله برای هيچ يک از نيروهای سياسی مختلف که 

تجهيز رژيم اسالمی به نيروی اتمی را   هم اکنون داعيه دفاع از 
با نيم نگاهی به کشور    . در سر ميپرورانند ؛ پوشيده نيست 

پاکستان که مجهز به سالح اتمی ميباشد متوجه اوج درماندگی  
ناسيوناليست . اين رژيم در صانحه زلزله سال گذشته خواهيم شد

های وطنی  خود ميدانند  که حتی  اگر جمهوری اسالمی اززير      
مامی  فشار های بين المللی خارج گردد و  به  سالح  اتمی هم  ت

هيچ چيزی بيشتر از رژيم پاکستان نصيب  " مسلح گردد؛ اوال
مردم نخواهد کرد و در ثانی  تجهيز اين رژيم به اين سالح کشتار      
جمعی همواره خطری است برای جنبش دمکراتيک مردم ايران و 

 .منطقه 
تجهيز " افتخارات"با تکيه بر  در اين صورت است که  رژيم 

خود به  سالح اتمی ؛ هم از نظر روانی و هم از نظر اجتماعی  
قدرتمند  شده و براحتی بيشتر ازاکنون ؛ دست به سرکوب هرچه  

رژيم   .  بيشتر هر  نيروی دمکرات و ترقی خواهی خواهد زد   
اسالمی  که با سالح اتمی مجهز باشد از هيچ انتقاد بين المللی  

يهراسد و در مقابل نيروهای واقعا دمکرات خارجی نيز توجيه نم
 .های مشخصی برای سرکوب داخلی خواهد آورد 

با تجهيز اين رژيم به نيروی اتمی ؛ حمايت های گسترده جهانی   
 .اسالم  از وی رو به رشد خواهد گذاشت 

 
 
  

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 نگاهی ازبيرون به بحران جمهوری 
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 دمکرات خواهان الئيک و      
 

                  
   تقی روزبه                     

 
 

 جمهوری خواهان -بخشی ازفعالين جمهوری خواه خارج ازکشور  
 درآستانه نشست دوم وعمومی خود -دموکرات و الئيک

اين نشست درشرايطی برگزارمی شود که براساس آن   .قراردارند
 آمده و درالبالی چه که درنوشته ها وگزارش بيالن فعاليت آن ها

ساير نوشته ها و سخنان  دست اندرکاران اصلی اين جريان هم  
مشهوداست، تجمع مزبورازهمان لحظه تولدخود دچاربحران فلج  

شده که تحرک سياسی و تشکيالتی را ازآن سلب کرده       یاکننده 
براساس اين گزارشات دامنه رقابت و اختالفات تا بدان حد  .است

اسی،برگزاری آکسيون ها ويا تشکيل   است که موضع گيری سي
گروههای کاری با مشکل مواجه شده وهيچ گامی هم درراستای       

مشکالت ويا گشودن بحث و ديالوگ حول اين مشکالت    حل
ارزيابی های متعددی درتبيين  . نتوانسته است صورت بگيرد

بحران وراه کارهای برون رفت ازآن مطرح شده اند که جملگی 
ل ريشه ای بحران برروی عوامل فرعی و   بجای مکث روی عوام 

اکثرا مربوط به فرم و مشکالت ساختار وسازماندهی اين جريان      
درنگ کرده اند ودرنتيجه هيچ کدام از آن ها حاوی نقد ريشه ای  
وپاسخ های قانع کننده به مشکالت موجود نبوده ودرچهارچوب 

وحال آن که .تخفيف دادن ورفع ورجوع مشکالت کنونی است  
ادوخامت بحران،لزوم بررسی ژرف تر ويافتن راه حل های  ابع

طبيعی است که درغياب يک ارزيابی     .اساسی تری رامی طلبد  
عمقی و مبتنی برخرد جمعی که ريشه ها ومختصات بحران  
راشناسائی کرده باشد،پاسخ ها عموما خصلت واکنشی و مقطعی        
داشته وحتا بعضا می تواند بجای کاهش بحران بردامنه آن   

 . بيافزايد
اين نوشته البته ادعای پاسخ گوئی به همه جوانب اين بحران را  
ندارد و روشن است که بررسی همه جانبه تر آن فرصت و   

دراين جا نگاه فشرده ای داريم به . تمرکزبيشتری را می طلبد 
برخی ازمهم ترين وجوه اين بحران که عموما توسط نقد کنندگان 

عتنائی قرارگرفته و به نحوی حول وپيشنهاددهندگان مورد بی ا
 .آن ها فراافکنی صورت می گيرد

غالبا درنوشته ها و گفتارهای مدافعان اين .بحران هويت:الف
جريان،ازجمهوری خواهی به عنوان گفتمانی روشن و شفاف ياد 
می شود که گويا با داشتن مؤلفه هائی چون دفاع ازدمکراسی و     

 استبدادحاکم،ويا احيانا تأکيد الئيسيته و ضرورت پايان دادن به
اما واقعيت آن است که به .برجنبشی بودن خود کم وکسری ندارد

صرف وجود چنين مؤلفه هائی هنوزنمی توان ازگفتمان شفاف      
به مثابه يکی ازشروط پايه ای شکل گيری يک جنبش  -وروشن 
گرچه عناصر فوق درشرايط مشخص    .  سخن به ميان آورد-واقعی

 ازيک گفتمان رهائی بخش را تشکيل می دهند،      جامعه ما بخشی 
اما به تنهائی معادل توليد يک گفتمان نيستند وحتا به تنهائی نمی 

نگاهی به .توانند بيان کننده خصلت دمکراتيک اين گفتمان باشند
اوضاع جامعه امروز کشورمان نشان می دهد که جنبش های هم  

های عظيم اکنون موجود جامعه ما،بطورواقعی ازوجودشکاف 
طبقاتی واجتماعی ومطالبات بنيادی برخاسته ازآن ها دررنجند که 
بدون توجه به آن ها نمی توان سخنی ازجنبش، وپيوند با آن و  

عالوه برتاريک .حتی مبارزه واقعی با استبداد به ميان آورد
انديشی،استبداد و ديکتاتوری دارای پايگاه مشخص اقتصادی  

 های اقتصادی معينی است که  وطبقاتی بوده وحامل سياست
فالکت وخانه خرابی ناشی ازاين سياست ها مردم را مداوما به   

پيوند بين اقتصاد وسياست چنان درهم .مقابله با رژيم می کشاند
تنيده است که بدون درگيرشدن با انواع و اقسام نهادها،وسياست 
های حاکم برآن ها وبا کل حاکميت که وجودش با چنين نهادها و 

ناسباتی عجين شده است،نمی توان با ديکتاتوری مقابله واقعی      م
تقليل مبارزه عليه استبداد و مبارزه برای دموکراسی به چند  .کرد

خواست سياسی صرف ولوآن که با عبارت کشاف وکنگی چون  
عدالت اجتماعی که اين روزها دردکان هرآوازه گرسياسی هم     

ات واقعی يافت می شودهمراه گردد،منترع کردن مبارز
وکثيرالوجوه مردم به مطالبات مجردی که هيچ رابطه روشنی با 
مطالبات ملموس ومشکالت زندگی واقعی آن ها نداشته باشد،تنها    

درحقيقت   . نوک کوه يخ اين مطالبات را به نمايش گذاشتن است
آن چه که به آن گفتمان جمهوری خواهی اتالق می شود خرده  

رهم تنيدن مطالبات بنيادين سياسی    گفتمانی بيش نيست،که بجای د
و اجتماعی واقتصادی  برای ارائه  يک گفتمان منسجم، تأکيد 
خود را بر يک سری عناصرمجرد،بدون روشن کردن محتوای  

ازاين رو انتظاراين که با .اقتصادی و اجتماعی آن ها گذاشته است
اتکاء به چنين خرده گفتمانی بتوان يک جنبش واقعی و گسترده    

برخی    .ل اين مفاهيم سازمان داد،انتظاری نادرست استراحو
ازنظريه پردازان اين جريان به سترون بودن 

درشکل کنونی خودواقف بوده وبهمين دليل "گفتمان"اين
اما .ازديرباز درصدد تقويت وجه اثباتی اين گفتمان بوده وهستند

پرسيدنی است تقويت وجه اثباتی به کدام سو؟آن چه که آن ها  
حت عنوان ضرورت داشتن سيمای مشخص مطرح می      بعضا ت

کنند،چيزی جزصراحت دادن به جمهوری پارلمانی واضافه کردن 
آن به موارد اشتراکات ازيکسو و درحوزه مضمون جزگنجاندن   
ليبرال دمکراسی ودربهترين حالت سوسيال دمکراسی،يعنی    
صراحت دادن به ماهيت اين جريان به مثابه يک جريان شبه  

ستی درچهارچوب نظام سرمايه داری وايفای باصطالح   سوسيالي
نقش چپ درچهارچوب اين نظام نيست که البته ظاهرا درمغايرت   

. باادعای جنبشی بودن وجنبشی حرکت کردن اين جريان قراردارد   
واگردرنظربگيريم که سوسيال دمکراسی موجود اکنون حتی   

ستی درخود کشورهای سرمايه داری دربرابرتهاجم نئوليبرالي
ازنفس افتاده ودرواقع تاريخ مصرف آن سپری شده و خود تبديل 
به نوعی ازسرمايه داری حار شده و دنباله رونئوليبراليزم  
گشته،آن گاه به معنای واقعی پوست اندازی جديد که همان ليبرال 

اما پوست اندازی .دمکراسی است، بهترپی خواهيم برد 
ای گذشته و ترکيب مزبوربرای اين جريان با توجه به سنت ه

آن چه که .عناصر تشکيل دهنده اش کارچندان ساده ای نيست
دربرابر سيمای مشخص تردادن به اين جريان و پوست اندازی  
آن عرض اندام می کند،مقاومت برخی گرايشات ورقابت فی مابين 

موجوديت کنونی اين جريان برتوازن شکننده ای .آن هاست
استواراست که "انه و راستچپ ومي"ازگرايشات گوناگون، از

مثال گرايش ميانه  -صراحت دادن بيش ازحد به يک گرايش معين
 -که بنظرمی رسد دست باال را درميان اين طيف داشته باشد 

خودمی تواند موجب افزايش تنش ها و خطرازهم پاشيدگی اين  
البته صراحت .جريان شده ووضع را ازآن چه هم هست بدترکند

ايه دراين راستا،معنائی جزيک چرخش  دادن بيشتربه منشورپ
طبيعی است که اين حرکت با .آشکاربه راست نخواهد داشت 

مخالفت بخشی ازعناصر ونيروهای اين جريان که درگذشته ای      
نه چندان دور درطيف چپ قرارداشتند وحتا هنوزهم بعضا خود را 

 وچنين است که درميانه . چپ يا هوادارچپ می دانند روبرو شود
  ....  نگاهی ازبيرون      
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اين کشمش ها،گرايش ميانه درجلوه مشخص دادن به سيمای اين  
جريان محتاطانه عمل کرده و ناچارازتوقف ودرجازدن دربرزخ نه 

تحت چنين شرايطی است که گرايشات فوق  .شاه و نه شيخ است
ترجيح می دهند که بجای تعرض و مقابله ازروبرو،ازپهلو 

ل چگونگی ساختارودستاويزقراردادن  وبوساطت مجادالتی حو
اما نتيجه عملی  .و نظايرآن موضع گيری کنند" جنبشی"شيوه 

 .اين شيوه جزفلج شدن بيشترنيست 
ازسوی ديگر نگاهی به آرايش نيروهای جمهوری خواه نيزگواه 
برنارسا بودن ادعای جمهوری خواهی به عنوان يک گفتمان    

ازاين نيروها هم چنان  دراين نگاه معلوم می شود که بخشی  .است
گوشه چشمی به تحوالت حکومت اسالمی واصالح طلبانی که     

برخی .هنوزهم قائل به تحول درنظام موجود هستند، دارند 
درجستجوی ائتالف باسلطنت طلبان ونزديک شدن به قدرت های 

ودراين .و بخشی هم عليه شيخ و شاه هستند.خارجی می باشند 
راديکال هم باوجود آن که عموما ميان اکثرنيروها وعناصرچپ و 

مدافع شکل جمهوری نظام آينده هستند اما اين مسأله  به تنهائی 
 .هويت آن ها را تشکيل نمی دهد

اگربپذيريم که گفتمان های موجود درجامعه را کسی به دلخواه 
خود اختراع نمی کند، بلکه زمينه های عينی آن ها وجود دارند   

ی تنها می توانند به آن ها شفافيت وروشنفکران و جريانات سياس
بخشيده و آن را تقويت وياتضعيف کنند،دربرابراستبداد حاکم 

 دوگفتمان اصلی مشاهده   -صرفنظرازخرده گفتمان ها -برجامعه ما
 :می شود

گفتمانی که وجه سياسی استبداد حاکم را از وجه اقتصادی 
 واجتماعی آن جدا نمی داند و مبارزه عليه استبداد وبرای
دمکراسی را بدون مبارزه عليه وجه اقتصادی واجتماعی اين 
ديکتاتوری وبدون مشارکت آگاهانه و متشکل خود مردمی که با    
تمام وجودشان فشاراستبداد حاکم را درزندگی خود لمس می کنند،  

امری که معموال به بهانه قرون   . نيم بند و بی حاصل می داند
 توجهی قرارمی  وسطائی دانستن استبداد حاکم موردبی

اجتماعی استبداد حاکم -درنظرگرفتن تکيه گاه اقتصادی.گيرد
وجداناپذير دانستن مبارزه عليه استبداد ازمبارزه عليه تکيه 
اقتصادی واجتماعی اين استبداد اصل پايه ای چنين گفتمانی را 

گفتمانی که مبارزه عليه مظاهراستبداد،بدون  .تشکيل می دهد
اقتصادی واجتماعی را ناکارا و دربهترين مبارزه با ساختارهای 

البته چنين .حالت تغييرحکومت بدون تغييرزندگی مردم می داند  
گفتمانی خود را درمؤلفه های اساسی متعددی نشان می دهد که    

در  :عمده ترين آن ها رامی توان درمحورهای زيرين مشاهده کرد
ت های مبارزه قاطع برای سرنگونی استبداد،درمبارزه عليه سياس

نئوليبراليستی و سرمايه دارانه حکومت اسالمی،که مستقل       
ازبرآمداين يا آن جناح حکومت همواره جريان داشته،آن هم 
درخشن ترين صور ممکنه،در دفاع قاطع ازمبانی پايه ای   

شامل جمهوری وعليه نظامات دينی و موروثی،دفاع   ( دمکراسی 
حق تشکل، دفاع  قاطع ازآزادی های بی قيدوشرط بيان و عقيده و

ازحق تعيين سرنوشت توسط ملل واقوام مختلف،عليه تبعيض     
،مخالفت قاطع   )و جدائی دين وهرگونه مسلک از دولت .....جنسی 

با هرگونه مداخله قدرت های خارجی ومقابله با  
وارداتی وقيموميت طلبانه،دفاع ازصلح و " دمکراسی "هرگونه

مللی ضدجنگ و  عليه جنگ و حمايت فعال ازجنبش های بين ال
ضد جهانی سازی امپرياليستی، وباألخره بايد به خصلت مهم      
ديگراين گفتمان اشاره کرد که همانا مبتنی است بردمکراسی       
مستقيم و مشارکتی و ازپائين،و مبتنی براراده آزاد شهروندان  

همبسته ودريک کالم برپايه راهبرد دواصل خود رهانی و خود 
اندن قدرت بيگانه ازمردم   حکومتی ونه مبارزه برای نش

 .وزحمتکشان بجای دولت خلع يد شده 
اما گوهراصلی گفتمان دوم دربرابراستبداد حاکم را جداساختن 
مبارزه عليه استبداد و مبارزه برای دمکراسی ازاقتصادسياسی    
اين استبداد وبا تکيه گاه های اقتصادی واجتماعی آن تشکيل می 

تمان،مفروض انگاشتن يک     پيش فرض خدشه ناپذيراين گف.دهد
جنبش عمومی ضداستبدادی بی ارتباط با مناسبات توليدی و 

دراين گفتمان دمکراسی ربطی به    .اجتماعی حاکم برجامعه است
اقتصاد ندارد و قلمرو اقتصاد، قلمرومقدس و خصوصی افراد 
وبنيان جامعه مدنی موردنظر آن تلقی شده و دمکراسی اقتصادی   

ردم هم با رأی ادواری اشان،حق حکومت  وجود خارجی ندارد وم
کردن خود را به نخبگان ونمايندگانی که دربرابرشان چيده می    

پس اگرجمهوريت فقط درشکل و بدون  . شود، واگذارمی کنند 
روشن کردن محتوای طبقاتی واجتماعی آن وجودخارجی ندارد    
وتحت عنوان جمهوری خواهی، مخاطب قراردادن همه مردم    

ن راستاهای اصلی اين محتوا نامقدوراست واگر   بدون روشن کرد 
جمهوری خواهان دموکرات و الئيک درکشاکش بين صراحت 
دادن به اين سمت گيری وپذيرش عواقب آن که چيزی جزسخن  
صريح گفتن اززبان بخشی ازجامعه طبقاتی و بورژوائی نيست   
قراردارند،والبته همانطورکه گفته شد درزمانه ما استفاده 

وسيال دموکراسی هم چندان چاره سازنيست، پس ما  ازروکش س
اما .قبل ازهرچيزبا با نوعی بحران هويت دراين جريان روبروئيم

عالوه برآن آشفتگی درمفهوم جنبشی بودن ودستاويزقراردادن 
آن درمناقشات درونی وجه ديگری ازبحران جمهوری خواهان  

ست بطوری که معلوم ني.دموکرات و الئيک را تشکيل می دهد
جنبشی بودن درنزد فعالين اين جريان به مثابه ابزاری برای شکل 
دادن به هويت حزبی است، ويا درخدمت پاسداری نوعی هويت 
پوپوليستی و يا آن که درخدمت بيرون آمدن ازفرقه گرائی های    

 . متداول گروه ها و نيروهای  جدامانده ازپايگاه اجتماعی خود
 درک مسخ شده ازحرکت جنبشی  -2
اما .مهوری خواهان دموکرات والئيک خود را جنبش می خوانندج

واقعيت آنست که گرايشات راست و ميانه و چپ اين جريان، 
هرکدام درک خاص خود را ازجنبش دارند و آن را به معنای  
خاصی بکارمی گيرند که برای خدمت کردن به هدف های خاص   

سا با   برخی که طالب جهت گيری به سوی حزب هستند اسا   . خود
و .جنبشی بودن و آن گونه ساختاری که با آن قرابت دارد مخالفند 

برخی بااستناد به برخی خصلت های حرکات جنبشی و باکمرنگ 
کردن اهميت اختالفات اين جريان بامدعيان ديگر جمهوری 
خواهی خواهی،درصدد ائتالف واتحاد ونزديک شدن با جمهوری 

" مهوری خواهاناتحاد ج"و" اکثريت"خواهان راستی مثل
و برخی هم جنبشی بودن را ظرف مناسبی برای حفظ    . هستند

عادت انفرادمنشی ويا وسيله مناسبی برای گنگ نگهداشتن 
والبته دراين ميان آن چه که .سيمای عمومی اين جريان می دانند

 .بيش ازهمه مسخ می شود خود مفهوم واقعی جنبش است
همانگونه که . د درواقع ازجنبشی بدون جنبش صحبت می شو

زمانی برخی مدافعان ساختن حزب سراسری،آن را توسط چند     
نخبه می ساختند و اسمش را حزب طبقه و يا حزب سراسری می      

بديهی است که درغياب جنبشی بودن، انتساب خود . می گذاشتند
به جنبش و اقتباس ازمشخصات جنبش جزغلطيدن به فرماليسم 

عای جنبشی اين جريان چه درمورد جدی بودن اد.حاصلی ندارد
 می توان گفت؟ 
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نخست آن که،دوستانی که خود را مدافع حرکت جنبشی می دانند 
ودراين مورد ازجنبش های ضدجهانی سازی الهام می  
گيرند،معلوم نيست که چرا نگاه خود را فقط به پوسته اين جنبش 

مان حال ازمضمون اين جنبش ها و ساختارآن ها می دوزند ودره
های ضد جهانی سازی و ضد نظام سرمايه داری حاکم برجهان 

آنها حاضرند ده ها . کنونی و برکشور ما کالمی برزبان نمی آورند   
صفحه درمورد شکل اين جنبش ها بنويسند اما دريغ ازوجود حتا  
يک عبارت حول مضمون ضدنئوليبرالی و ضدامپرياليستی اين 

م آن که تهی کردن اين جنبش ها ازمضمون و   دو. جنبش ها
بعاريت گرفتن لباس آن،درشرايطی بکارگرفته می شود که 
بزرگترين مشکل نيروهای اپوزيسيون رژيم،فقدان پايگاه  

درچنين   .اجتماعی وگسست آن ها ازجنبش های اجتماعی است 
شرايطی ادای جنبشی بودن را درآوردن به معنای جنبشی شدن 

ه می تواند تبديل به کاريکاتوری از جنبش بلک.نخواهد بود
ساختارجنبشی را صرفنظرازاين که ازآن چه می فهيم،جز  .بشود

البته استفاده .درپيوند با جنبش نمی توان بوجود آورد وبکارگرفت
وبکارگيری ازدست آوردهای آن ازهم اکنون و درعمل استفاده    

الش خودرا  اما برای اين کارالزم است قبل ازهرچيز تمامی ت . کرد
معطوف به پيوند با جنبش های هم اکنون موجود درداخل کشور،  

بديهی است که پيوند با جنبش  . و جنبش های موجود جهانی کرد
وپيوند با چنين . بدون پيوند با مطالبات جنبش ناممکن است

مطالباتی يعنی مبارزه توأمان عليه استبداد سياسی و اقتصادی و 
ليستی و مشارکت درمبارزه برای      عليه سياست های نئوليبرا 

ساختن جهانی ديگر چه درعرصه داخلی و چه درعرصه بين      
وگرنه درپشت اين . المللی وآن را دردستورکارخود قراردادن

هياهوها،بجای جنبش و بنام آن مشغول بناکردن حزب اخص خود  
اگر می خواهيد براستی جنبشی باشيد و جنبشی عمل کنيد،  .هستيم

يد تمام هم و غم خود را معطوف به پيوند با جنبش قبل ازهرچيزبا
و دراين بستر باهمه    . ها و حمايت ازمطالبات آن ها نمائيد

 . نيروهای همسو همکاری کنيد
جمهوری خواهان دمکرات و الئيک پس ازگذراندن : خالصه کنيم

يک تجربه يکسال و نيم ناگزيراست که پوسته کنونی خود را 
ها و گرايشات گوناگونی وجود دارند با دراين ميان نيرو.بشکافد

گرايشی برآنست که پوسته کنونی را .سمت گيری های متفاوت
درراستای چرخش براست بشکافد و برای اين هدف خود 

گرايش . ازبکارگيری مهمات حزبی و جنبشی هم ابائی ندارد
ديگری حفظ موقعيت خود را درگرو تداوم وضعيت کنونی و انجام  

دراين ميان اما اگرگرايش راديکالی .  می بيندرفرم هائی درآن
وجود داشته باشد واين گرايش خواهان حرکتی براستی جنبشی     
باشد، راهی جزاين ندارد که اوالمضمون مبارزه عليه نظام 
سرمايه داری و عليه سياست های نئوليبراليستی را برليست      
 مطالبات خويش بيفزايد و ثانيا درراستای جنبشی شدن وجنبشی 

حرکت کردن قبل ازهرچيز برپيوند با جنبش ها و با مطالبات آن 
ها هم درسطح ملی و هم درسطح بين المللی متمرکزشود    
وبرالزامات چنين روندی درعرصه های تشکيالتی و سياسی و      

درهرحال،درشرايط وجود فراکسيون های    .اجتماعی پای بفشارد 
ن و مختلف،گريزی ازشکل دادن مشخص به هويت وفراکسيو

آيا جمهوری خواهان دموکرات و الئيک .سمت گيری خود نيست
ظرفيت پذيرش الزامات جنبشی بودن درمعنای واقعی را خواهند 
داشت؟ آيا آن ها الزاما بدون آنکه سوسياليست شوند، بعنوان  
دمکرات های واقعی به کمپ جنبش جهانی ضد سرمايه داری و 

ند پيوست؟ آيا آن ها مبارزه عليه سياست های نئوليبرالی خواه

خواهند توانست  مبارزه عليه استبداد وبرای جمهوری را با 
مبارزه عليه سياست های نئوليبرالی درهم بياميزند وازقرارگرفتن 
درکمپ ليبرال ها ونئوليبرال ها اجتناب ورزند؟ جدا ازاميد و 
آرزوی خود برای گزينش چنين سمت گيری،بهتراست بجای پبش 

راست وقطعی به اين سؤاالت را به تحوالت آينده گوئی، پاسخ سر 
 .  اين جريان موکول کنيم
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  *      پيوندها *     

 
آرش کمانگر :  سر دبير   

                                
arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
ان  تلفن عمومي سازم  

  
              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 

 
 نشر بيدار 

 
www.nashrebidar.com  
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 = ديدگاه   = ادامه از صفحه يک                   
 

  ....اهداف انفجارات و ناامنيها      
 

 تظاهرات گسترده و سراسری اخير در شهرهای مختلف عراق
 نفر از مردم انجام   که با شرکت علمای سنی و شيعه و هزاران

ّ    ال اله الی اهللا آمریکا عد واهللا" گرفت و با شعار  انجام گرفت "                      
نشان داد که مردم عراق به توطئه شوم اشغالگران آمریکائی و   

در دو روز گذشته در    . انگليسی پی برده و آنان را افشا نمودند  
 اشغالگران آمریکایی و بویژه   شهرهای عراق موج نفرت از 

اسرائيل شدت یافت و نویسندگان معروف عراقی مقاالتی 
بسيار قوی و افشاگرانه در افشای سياست های جنایتکارانه 
آمریکا برشته تحریر در آوردند و مردم را از در افتادن در آتش فتنه    

برای روشن شدن اوضاع فعلی در عراق . بر حذر داشتند 
  زیم به اوضاع سياسی عراق بعد از مرحلهنگاهی می اندا

 .انتخابات و تشکيل دولت تازه و تاثير آن بر حوادث اخير
باید گفت که هدف آمریکا در تهاجم به عراق پایان کار نبود، آنان   

ّ          عراق مرزهای ایران را نيز در نوردند ام ا با     بنا داشتندکه پس از                                       
روع مقاومت و تغيير اوضاع عراق این برنامه بهم خورد ولی ش

آمریکاهمچنان این راه را دنبال ميکرد و در ماههای اخير برای   
رسيدن به مقصد به تغيير سياست خود درعراق و بقصد ایزوله 
کردن ایران در عراق به تمهيداتی دست زد که یکی از آن 

که صدام را در محاکمه صدام بشيوه خاص خود بود باین شکل 
دادگاه آزاد بگذارد تا هر آنچه که دل تنگش ميخواهد بگوید و     
موجب اعاده حيثيت ار بعثها و سنيها بر عليه شيعان و  

صدام در هر جلسه در دادگاه با داشتن    . طرفداران ایران شود  
قرآن در یکدست و اشعار حماسی خود ساخته در دست دیگر 

رانی پرداخت و این مسيری است بر عليه آمریکا و ایران به سخن
 . که اکنون نيز ادامه دارد 

اما آنچه که پر اهميت است اینکه این ورق سوخته ای بيش  
  نيست و آنچنان نيروهائی را که چشمگير باشد بسيج نکرده ،

باید گفت . و مردم عراق هشيار تر از آنند که امریکا ميخواهد 
ياستمداران سنی وارد  که در دوره اخير بدون شک عده ای از س

صحنه شده و چند حزب و سازمان سياسی نيز براه انداخته اند 
و تا حدی نيز موجب تضعيف ائتالف شيعيان گردیده اند ، اما آنان    

 . نتوانسته و زنه سنگينی در اوضاع سياسی عراق ایجاد کنند 
  
  

 نتایج انتخابات 
  

 از     نمود تا مگرجریان انتخابات دولت آمریکا کوشش فراوان   در 
وزن وحضور شيعيان بکاهد و در مرحله بعدی آنان را از صحنه 

 اما با همه کوششها و تبليغات فراوان با وجود آن   بدور کند ،
 کرسی 275 کرسی از مجموع 128ائتالف شيعيان توانست 

پارلمان را از آن خود کند که البته ضربه بزرگی بود، ائتالف   
ثریت مطلق را در پارلمان بدست  شيعی در نظر داشت که اک

 دولت  .آورد با وجود این آنان هنوز قدرتمند از آب در آمدند   
آمریکا توانست با استفاده از آراء کردها و سنيها در مقابل       
شيعيان از تشکيل دولت جدید جلوگيرد مگر اینکه وزارتخانه  

ق هم اکنون وزارتخانه کليدی درعرا. کليدی را از آنان باز ستاند 
همچون وزات نفت، وزارت دارائی، وزارت کشور و وزارت دفاع در      

 وزارت خارجه و برنامه ریزی در اختيار کردها   دست شيعيان،
 . ست 

انحصار وزارتخانه های کليدی در دست ائتالف شيعی مانع از      
آن خواهد شد تا آمریکائيها بتوانند اسرار خود را در عراق و  

که قلب تنيده آمریکا در " گرین زون " منطقه پنهان کنند ، منطقه
در محاصره است و  " روحانيت مبارز شيعه" عراق است بوسيله 

این آمریکائيان را دجار عصبيت و هستریک کرده بطوریکه برای  
عميق حاضرند دست به هر عمل  " هچل" نجات از این  
 . جنایتکارانه بزنند

  
 ؟شيعيان رها شود  " شر" آیا آمریکا ميتواند از  

  
ً باید گفت که اوال   شيعيان عراق تنها طرفدار ایران نيستند بلکه                

بسياری از آنان همچون طرفداران مقتدی صدر، آیت اهللا موید و   
اینان اعراب شيعه هستند و در عين حال که دربافت قبيله .... 

ای و مذهبی تاریخ و جامعه عراق ریشه چند هزار ساله دارند ،  
اسبات تاریخی شيعه گری با ایران و  در عين حال بنا به من

علمای شيعه ایران رابطه ای تنکاتنگ و روحی دارند بطوریکه  
ً                                                    مثال  مقتدی صدر از حائری تقليد می کند که ساکن قم است و     
ً                                                        کال  نميتوان اینان را از هم جدا داست و جدا کرد، در عين حال   
باید گفت که بخشهای زیادی از شيعيان عراق با قبایل و  

ههای سنی عراق نير در هم آميخته اند و اینها همان   گرو
مسائل پيچيده ای است که بوش و دیک چينی نميتوانند 

کوششهائی که آمریکائيها در ماههای اخير بکار بردند    . بفهمند 
تا دولت جعفری را تضعيف کنند بجائی نرسيد، معروف ترین آن 

راق افشای یکی از شکنجه گاههای مشترک آمریکا و دولت ع
بود که با ز هم نتوانست دولت جعفری را   " جادریه " بنام 

تضعيف کند ، مردم بطور عموم در عراق آمریکا و اسرائيل را 
بانی و مسبب همه حنایتها و ترورها و کشتار ها ميدانند و البته 

 . بواقع همين است و برمردم عراق بطور زنده ثابت شده است 
  

 . ر دولت  نقش ایران در عراق و تاثير ب 
  

 ساله ایران و عراق نزدیک به یک ميليون   8در جریان جنگ  
سيصد هزار نفر عراقی به ایران پناهنده شدند ، این پناهندگان 
تنها شيعيان نبودند، سنی ، بعثی، کرد ، مسيحی و بسياری از 

بنا به . مخالفان رنگارنگ صدام در ميان اینان وجود داشتند     
نماینده سابق سازمان ملل در عراق،        مصاحبه اخضر ابراهيمی 

هيچ کشور عربی حاضر نميشه پناهنده از عراق بپذیرد اما ایران 
این پناهندگان در ایران آزادانه زندگی و    . همه اینان را پذیرفت   

رفت و آمد ميکردند و بخش عمده ای از اینان در اردوگاههای   
ر آینده  تا د سپاه تحت نام سپاه بدر و حکيم آموزش داده شده

و این اتفاقی است که اکنون  . حکومت عراق را بدست بگيرند 
وابستگی اینان به ایران تنها مسئله اقتصادی    . افتاده است 

روحانيت شيعه . نيست بلکه مذهبی و سياسی نيز ميباشد 
ایرانی از زمان صفویه در عراق نفوذ و قدرت معنوی داشته و در  

ت کرده اند ، وقتی ملک مقاطعی در مبارزه مردم عراق شرک 
فيصل پادشاه سابق عراق از آیت اهللا شيرازی خواست تا بر 
عليه کمونيستها فتوا دهد، ایشان ابا ورزیده و در جنگ استقالل 
طلبانه عراق بر عليه انگستان شهر نجف مرکز اصلی مبارزه 

 تاریخی  اکنون رژیم ایران ميکوشد تا از این قدرت و نفوذ. بوده
 . معنوی درجهت منافع و بقاء خود استفاده کند فرهنگی و 

  
 سياست جمهوری اسالمی در مقابل آمریکا  

  
امروز نه فقط جمهوری اسالمی ایران بلکه همگان ميدانند که   
آمریکا در عراق به چه جهنمی دچار آمده ، دولت آمریکا از حول 

 حليم در دیگ بزرگی افتاده که سراپایش ميسوزد،  
ر هزینه جنگ، هزاران کشته و زخمی، نفرت عميق ميلياردها دال

مردم عراق و عرب و جهانيان از این سياست ضد انسانی بر 
دولت آمریکا بنا به خصلت وحشيانه و ضد . همگان روشن است 

انسانی خود فجایع شومی را در سراسر عراق آفرید، در عراق 
ده و صدها ابو غریب وجود دارد ، کشور عراق به ویرانه تبدیل ش

هيچگونه امنيتی وجود ندارد و بسياری چيزهائی که همگان   
اما اکنون دولت آمریکا از استيصال همه مشکالت خود . ميدانند

بدون شک رژیم ایران ارتجاعی ،      . را از رژیم ایران ميداند    
دیکتاتوری و نابود کننده نسل ملت ایران است ، اما این وظيفه 

تدارک  . عفن را بگور بسپارند  مردم ایران است تا این رژیم مت  
حمله آمریکا به ایران نه به قصد آزادی ملت ایران بلکه به قصد    
فرا ر از منجالبی به منجالب دیگری است و جمهوری اسالمی 

 . ميکوشد با انوع تمهيدات و توطئه ها مانع این حمله شود 
حمایت دولت ایران از جعفری وتقویت طرفداران خود در عراق را  
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  سالگرد انقالب بهمنبه مناسبت 

دهد که کشورما  نگاهی به وجوه گوناگون بحران نشان می   
 را پشت سرمی 57 بهمن  سال انقالبفتمين  بيست وهپايان یدرشرايط

لمللی ازهرزمان  درعرصه های داخلی و بين ا  اين بحران  گذارد که دامنه
  چالش و ازنظر رژيم جمهوری اسالمی که.است شدهديگری حادتر

لی،دروخيم ترين وضعيت خود     انزوای داخلی و بين المل  وسعت 
 زمانی اين  ازتقارنقراردارد، برآن است تابيشترين بهره برداری را  

نيروهای وبرانگيختگی بحران هسته ای سالگرد با ايام دهه عاشورا،
چاپ کاريکاتورهائی ازپيامبراسالم به وجود   ه به بهانهقشری مذهبی ک

  وانسجام وحدتو برای نشان دادن باصطالح پايگاه مردمی  آمده،
رفراندوم « بهمن را22بهمين دليل آن ها راه پيمائی  .،بعمل آوردخود

خواسته اند که " مردم شريف ايران " ناميده اند واز»هسته ای ايران
ميتش کمترازملی شدن صنعت نفت نيست  نظرخود را دراين مورد که اه 

 . ابرازدارند
بهمن امسال شاهد فرازتازه 22با فرارسيدن  ازسوی ديگرمقارن

کارگران  پرشورم که مبارزاتيازاعتراضات جنبش کارگری هست ای
دربرابر چنين   .رود آن بشمارمیعالی ترين نمونه شرکت واحد 

 و   ازرون شمشير رژيم جمهوری اسالمی تنها راه چاره را بست روندی،
که تاکنون منجربه      يابد،متوسل شدن به سياست سرکوب وزندان می 

ازکارگران    گيری صدها کارگرمبارزشرکت واحد و پرشدن زندان تدس
 که  تشديد بحران هسته ای تقارن سالگرد انقالب با دو رويداد.شده است

با تصويب ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت واردمرحله تازه و        
اطره آميزی برای سرنوشت کشور و قبل ازهمه مردم و زحمتکشان مخ

البته و  سرکوب گسترده کارگران و زحمتکشان   نيزوايران شده است  
نمايانگر ه روشنی بخود،می تپدبرای دمکراسی همه کسانی که قلبشان 

نظام سرمايه داری و ی ازپاسداروظيفه  که می است  کامل نظايدگیگند
درچنين شرايطی  .را توأمان برعهده داردطائی تاريک انديشی قرون وس

ی که تمام وجودش    بحران موجوديت ازگزند است که رژيم برای حفظ خود  
 و ينی بين المللیتالش می کند که ازطريق بحران آفر را دربرگرفته،

ه  بجمهوری اسالمی را قايق درحال غرق شدن ،سرکوب داخلیتشديد 
 . رهنمون شود ساحل نجات

  که حاال بيش ازهرزمانی موجوديت   اررژيم  اماچشم اسنفندي
 حضور مستقل و    خطر همانا گيرد،  تهديد قرارمیاوازاين نقطه مورد  

  درسنگرهای خود و حول مطالبات خود کشانتمتشکل مردم و زحم
نبايد فراموش کنيم که .استبرای يافتن صدا وقدرت عمل مستقل 

 بهمن را 22درغياب چنين حضوری بود که اين رژيم توانست انقالب 
آن جا  وسخن گوی مصادره کرده و با مسخ هدف آن خود را نماينده

 و اين  بودکه انقالب ازهمان ابتدا ازدرون شکست خورده  بزند و حال آن
 قدرت مانع ازآن شده بود کهضدانقالب بود که قدرت را بدست گرفته و 

 رژيم .  ودرخدمت تحقق مطالبات آنان قراربگيرد   سياسی دراختيار مردم 
مردم و ممانعت از از يد عصرف تداوم خله را نيز سال گذشت27تمام 

واکنون بيش ازهرزمانی  .  کرده استآن هاحضور نيرومند و مستقل  
رژيم جمهوری اسالمی به عنوان يک نظام تماميت گرا روشن ترشده که 

فاقد ظرفيت الزم برای تحمل حضورمستقل مردم است و چنين حضوری 
و بهمين دليل پس ازگذشت . داندتی خود می را درحکم مرگ و نيس

وپس ازناکامی درآزمون يک دوره     ن اشديک به سه دهه ازعمرننگي زن
اصالح طلبی حکومتی برای به کنترل درآوردن مردم،برآن شد تا  

ح قدرت و برسرکارآوردن شيادی بنام محمود  طالبايکدست کردن باص
سرکوب فشرده ،ی اسالمترازنوين تاحمدی نژاد،وادعای ساختن حکوم 

 گنديدگی کامل  را برای نجات موحوديت درشرف  تریتماتيکستر و سي
اکنون جمهوری اسالمی با تمام ابزارهای سياسی و    . بکارگيردخود

 درتالش است که فرياد دمکراسی خواهی و عدالت      نظامی خود-امنيتی
 هسته  خود ساختهخواهی و برابری طلبی مردم را تحت الشعاع بحران

صف آرائی جامعه حول آن، که ازسوی قدرت های وقطبی کردن ای و د
ودرحقيقت خواست  .قراردهدبزرگ نيز آب به آسياب آن ريخته می شود،  

 جز دست يابی به سالحی برای تضمين بقاء خود و    که چيزیخود را
افزايش قدرت چانی زنی وبده بستان خود باقدرت های امپرياليستی   

 ابه با ملی شدن صنعت نفت بعنوان خواست ملی و مش  نيست،
 و  بتتاريزه شدن رژيم جزافزايش فقر ونک   يميل که  حال آن و.جابزند

 وهمان گونه  که اشاره شد هدف اصلی  .سرکوب حاصل ديگری ندارد 
سيله مردمی رژيم ازمعرکه گيری هسته ای قبل ازهرچيز آنست تا بدان و 

 نهادهای را که درحال هويت يابی مستقل و سنگرگرفتن حول آماج ها و 
  هم و بهمين دليل.اندمتعلق به خود هستند مجددا بزيرپرچم خود بکش 

درهم شکستن نيروی مقاومت جنبش کارگران    ،ترين دستورکارژيم م مه
 - مبارزات دموکراتيک   اعتراضات همه مزدو حقوق بگيران و  و

 تالش  وبيشترازآن اندازهان بهمبديهی است که .مطالباتی آنان است
  صرف و هوادران جنبش کارگری بايد دموکراسی راستينمدافعان

 ممانعت ازتحت الشعاع قرارگرفتن   و  کارگرانرساترکردن صدای مبارزه 
                             . آن ها درميان هياهوی معرکه گيران رژيم باشدمطالبات  و مبارزات

 صدای شدنمين سالگرد انقالب بهمن برای هرچه رساتر   ا28در
 حضور ، استقالل و برابری و خواست آزادینی يع راستين مردم انقالب

ستگی و ب همتقويت و  حول مطالبات خود،کل زحمتکشانشمتومستقل 
صدای مستقل . با تمام قوا بکوشيموند جنبش های اجتماعی بايگديگر،پي
ردم زحمتکش را چنان رسا سازيم که ديگر رژيم ويا هرقدرت ديگری م

 .هرگزجرائت نکند، بنام آنان ياوه سرائی کند 
 

 ٨٤ بهمن ٢٠                      
   -----------------------------------------------------          

 ١٢ادامه از صفحه 
 

  ....  اهداف انفجارات و ناامنيها     
 

درحوادث اخير دولت آمریکا با همدستی انگلستان و اسرائيل کوشيدند             
تا با شروع یک سلسه انفجارات و کشتارهای وسيع دولت جعفری را              
مستصل کرده و از ميدان بدر کنند و دولتی طرفدار و سربراه بر سر کار          

  بفوریت و با  آورند تا مانع نفوذ ایران در عراق شود ، اما ائئالف شيعيان       
برقراری حکومت نظامی بر هرج و مرجها و انفجارات مهار زدند بطوریکه          

 جعفری تا حدی موقعيت خود را    آب رفته را بجوی باز گرانيدند و اکنون    
دولت آمریکا متوجه شکست برنامه خود گردید و در          . باز یافته است  

قبرهای ویران شده      " طی تماسهائی با مسئولين عراق قول دادند که   
اما در عراق همگان      .  اخير اظهار تاسف کردند      و از حوادث   " ازندرا بس 

 . ميدانند که در پشت صحنه چه ميگذرد 
  

 آینده احتمالی در عراق
  

 با شکست فاحش    برنامه های خيالبافانه آمریکا در عراق و منطقه         
. روبرو شده و آمریکا از بقا خود در عراق هيچ طرفی نخواهد بست       

ت عراق از سياستهای ضد انسانی آمریکا در عراق    نفرت و مخالفت مل 
آنچنان است که بنظر نمی ر سد به هيچ عنوان جائی برای بقاء آمریکا           
در عراق باشد قابل ذکر است که حتی در همين روزهای خون و جنایت   
آمریکا بر عليه ملت ستم کشيده عراق، نيروهای مقاومت عراقی           

 سرباز آمریکا به       8ذشته بيش از قرصت را از دست نداده و د دو روز گ   
رسانده و تعدادی انفجارات دیگر نيز در موسسات آمریکائی ایجاد              قتل 

دشمنی با آمریکا و اسرائيل و انگلستان در عراق بسيار عميق            . کردند 
 . و گسترده شده است  

البته برای آمریکا خروج از عراق نيز آسان نيست زیرا نه فقط ميليارد ها         
به مصرف رسانيده بباد خواهد رفت بلکه به لحاظ استراتژیکی       دالری که 

ضربه خرد کننده بر اعتبار جهانی آمریکا خواهد بود و این مسئله را             
بسيار پيچيده می کند ، به همين جهت ممکن است دولت آمریکا     
دست به اعمال دیوانه واری بزند که حمله به ایران یکی از آن خواهد       

شکالت بدتری برای آمریکا خواهد شد و احتمال    بود که باز هم موجب م
این امر بسيار اندک است زیرا آمریکا در اساس نه برای مبارزه با           
                                                         ً                         تروریسم و نه بخاطر مسئله آزادی به عراق حمله برد بلکه صرفا   بخاطر                  

هم اکنون هر روز    . مسائل اقتصادی و هژمونی طلبی باین کار دست زد    
و بين المللی آمریکا فزونی ميگيرد ،        گرفتاریهای اقتصادی داخلی    

ً                            موقعيت دالر هر روزه ضعيف تر و احتماال  موانع دیگر سياسی و                                           
اجتماعی در آمریکا این کشور را از دست زدن به جنگ دیگری بازخواهد        

 . داشت 
                                                                               

  ٢٠٠٦ فوریه ٢٥                         
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ميز گرد راديويی پيرامون مصوبات کنگره اخير        
 سازمان                

  دوم و آخر  قسمت                                
 
 گفتگوی ياور اعتماد با پيران آزاد ، شهاب برهان      

 و محمد رضا شالگونی   
 

 ميز 2005 اکتبر 25از راديو برابری در تاريخ    ياور اعتماد
گردی ترتيب داد با سه تن از اعضای سازمان کارگران انقالبی    

برای تشريح و توضيح برخی از جوانب ) راه کارگر( ايران 
پرونده صوتی اين ميز گرد در   . مصوبات کنگره دهم اين سازمان 

متن اين ميز . سايت راديو برابری و سايت راه کارگر موجود است
ه است، بصورت کتبی نيز  در   گرد که از روی نوار پياده شد 
 . اختيار عالقه مندان قرار می گيرد

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

  
آقای پيران آزاد، درسند تحليل اوضاع و وظائف    – ياور اعتماد

مصوب کنگره دهم سازمان راه کارگر بطور مبسوطی از فوروم     
قع برای اين فوروم اجتماعی در وا. اجتماعی بحث شده است

پيوند دادن جنبش های اجتماعی گوناگون است و برای اين است 
ِ         جنبش  جنبش ها"که در نهايت  را به وجود بياورد؛ بنائی "    

بگذارد که مردم بتوانند از پائين اراده شان را به پيش ببرند؛ 
جامعه از پائين، آن سنگر بندی الزم را که جامعه بتواند هم   

برای آزادی را عملی کند و هم از آن يگانگی مبارزه برای نان و 
اين فورومی که شما داريد از آن  .پاسداری کند به وجود بياورد

دفاع می کنيد، در کشورهای اروپائی و ديگر کشورها تجربه می   
اين الگو چقدر با جامعه   . شود که نقاط قوت و صعفی هم دارند   

تناقضی ايران انطباق دارد و چقدر عملی است؟ و بعد اين که آيا  
با ديگر اشکال سنتی سازماندهی مثل سنديکا ها، اتحاديه ها،   

 احزاب و سازمان ها ندارد؟ 
  
  قبل از اين که به اين سئوال شما جواب بدهم دلم    – پيران آزاد 

می خواهد  نکته ای را يادآوری کنم و آن اين است که آن مسائل  
من و رفقای اساسی که ما طرح می کنيم و بحث هائی که در اينجا   

عزيزم توضيح می دهيم هيچکدام شان در ما جنبه تازه بودن     
برای اين که ما سال هاست که با اين نگاه و با اين مشی  . ندارند

عمل مان ممکن است اينجا و آنجا پيش  . حرکت و عمل می کنيم 
رفته يا نرفته، اشکال داشته يا نداشته است که می شود در باره     

يد توجه داشت که اين چيزيست که هويت  شان بحث کرد؛ ولی با 
 .اين هويت از نظر من جاری و ساری بوده است . ما را می سازد

. فوروم اجتماعی يک روش است . اما در باره فوروم اجتماعی
روشی است از کار کردن باهم، گفتگو کردن با هم؛ و در عين     
حال بعد از گفتگو اگر که در عمل به نقطه نظرهای معين و      

من دارم  . کی دست پيدا کردند، دست زدن به  عمل مشترک    مشتر
چيزی هم که . آن مدلی را که االن در دنيا عمل می شود می گويم

فوروم اجتماعی يک  . ما مطرح می کنيم از اين مدل گرفته ايم 
فضاست؛ يک فضای عمومی است که تمام ارگان ها، فعالين،   

ها و بنياد ها و  سازمان - معموال خارج از احزاب رسمی  –افراد 
غيره دور هم جمع می شوند، ازجمله همان احزاب، اتحاديه ها و 
آنچه که شما گفتيد اشکال سنتی؛ اين ها همايش می کنند و جمع     
می شوند بر سر اين که امروز سرمايه داری حاکم بر جهان تحت 
ِ               برنامه نئوليبرالی موجوديت آنها؛ موجوديت انسان  کار، يعنی                                                 

 کند، منظور کسی است که در استخدام است،       کسی که کار می   
موجوديت اين ها را بطور مستقيم و شديد زير سئوال برده و 
مقوله ای به وجود آورده بنام بی ثباتی که امروز هيچکس نمی 
تواند روی زندگی خودش برنامه ريزی بکند و آن مقوله کار دائم 

مقابله دارد بدست فراموشی سپرده می شود، با اين می خواهند       
کنند؛ می خواهند زندگی و موجوديت شان را از اين فشار نجات   

يک فضای عمومی درست می کنند، توی اين فضا با هم  . بدهند
بحث و گفتگو می کنند؛ مشکالت را مطرح می کنند؛ ديدها و 

مبنايش اين است که . نگرش های بسيار مختلف حول يک محور
دشان و عليه برنامه  برای وسيع ترين آزادی، برای رهائی خو

 . نئوليبرالی
 اين فوروم البته در کشورهای مختلف و شرائط مختلف ويژگی   

مثال در کشوری مثل  . های خودش را هم می تواند داشته باشد
ايران خود اين گفتگو کردن با يکديگر يک مبارزه شديد ضد     

ولی در کشورهائی که آزادی سياسی در حدی  . استبدادی می شود
تمام احزاب و گروه ها و افراد با هم  حرف بزنند و هست که  

نظراتشان را بيان کنند، آنجا اين وجه را ندارد؛ آنجا فقط روی 
اساسا اين فضائی است    . همين مسأله اصلی تمرکز پيدا می کند 

برای مبادله نظر و بحث و برای رسيدن به راه حل هائی و دست  
بنابراين چيز عجيب و . زدن به اقدام مشترک اگراز تويش در بيايد

غريبی نيست ولی آنچه درش تازگی دارد و به نظر من بويژه   
برای کشورهای حاشيه ای که مبارزات شان عفب تر بوده و بنابر 
اين مسأله نگرش های فرقه ای و ديدهای تنگ نظرانه عمل می  

و ديگر اين که اين گرد هم آمدن و تبادل . کند راهگشا است 
ن به عمل مشترک اوال هيچ تعهد رسمی و  نظرکردن و دست زد

قراردادی ايجاد نمی کند؛ دوم اين که متولی ندارد؛ سوم اين که از 
هر گروه کوچک چند . پائين شکل می گيرد برپايه ابتکارات پائين

نفری يا بزرگ تر می تواند در آنجا ابتکار داشته باشد، نظراتش 
اين يک .  کندرا طرح کند، بتواند هم نظرهای خودش را پيدا

 . فضای عمومی ساختن است 
چنين چيزی همانطور که در همه کشورهای دنيا دارد راه می افتد 

ايران تافته ای جدا . و عمل می کند در ايران هم قابل عمل است
جهات عمومی زندگی اقتصادی، آنچه که  . بافته از بقيه دنيا نيست

يشرفته  زندگی  را سامان می دهد، هيچ فرقی با يک کشور پ
سرمايه داری در همين برنامه نئوليبرالی، همين بی خانمان 
کردن، همين فشار شديد بر روی نيروی کار برای آن که سود     
سرمايه به حد اکثر خود برسد و هزينه نيروی کار پائين بيايد و   
نيروی کار هيچ حق و حقوقی نداشته باشد؛ فرقی ندارد، البته هر 

 . اقتصادی خودشکشور ی با ويژگی ها و سطح
ممکن است در سئوال شما اين هم باشد که آيا در يک وضعيت 
استبدادی می شود چنين چيزی را تصور کرد که گروه های مردم 
به اين شکل بتوانند با هم کار کنند؟ گاهی چنين سئوالی شنيده می     

در تمام کشورهای استبدادی مردم تشکل ها را زير تيغ  . شود
اين نوع تشکل . رده اند؛ حاال يا مخفی يا علنیاستبداد به وجود آو
تحميل کردن چنين همايشی، باهم جمع شدن   . ها تشکل علنی است

همين االن در خود ايران اين کارها  . بطور کلی امکان پذير است 
. را حول مسائل مختلف می کنند؛ با هم می نشينند، بحث می کنند 

رد در سطوح منتها موضوع اين است که حاال که اين عمل دا 
مختلف انجام می شود، از اين تجربه که در جهان دارد می گذرد  

فعالين و نيروهای جنبش های مختلف که . بايد استفاده بشود
همين االن هستند، جنبش کارگری، جنبش زنان، عالقه مندان 
محيط زيست، بسياری از سازمان های مختلف که در مسأله  

ن کسانی که بطور مستقيم  کودکان کار می کنند؛ خالصه همه آ  
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واقعی و عملی درگيربرنامه اقتصادی نئوليبرالی هستند و دارند 
 .مبارزه می کنند بايد با همديگر هم نظری و تبادل نظر بکنند

بايد يک مدتی کار بشود تا خودشان شکل کار را  پيدا بکنند و   
دليلی ندارد که حتما فوروم اجتماعی ايران به همان شکل  

د که مثال در فالن شهر آلمان جمع می شوند يا دو مشخصی باش 
اين را خود فعاالن بايد پيدا . سال يکبار در اروپا جمع می شوند

من نمی توانم اينجا در مورد شکل مشخص حرفی بزنم چون  . کند
اساس اش اين است که هر وقت اين فکر باشد که جنبش های   

ون دارند مختلف اجتماعی که هم اکنون وجود دارند، هم اکن
فعاليت می کنند بايد با يکديگر تبادل نظر و هماهنگی کنند برای 
عمل های مشترک، آنوقت شکل های مشخص اش را هم خودشان    

خود شکل دادن به اين همآيش و گفتگو، ابتکارتی     . پيدا می کنند
ولی اساس اش اين است که جنبش هائی که همين  .  است از پائين

 رای آزادی در حيطه سياست و برای االن فعال و درگير اند ب
آزادی در حيطه اقتصاد، برای اين که رها بشوند از قيد و بندهای  

اقتصادی ئی که انسان را ذليل و برده سرمايه می کند، چرا با 
 همديگر هماهنگی نکنند؟ چرا همآيش نکنند؟

خود همين يک راهی می شود برای باهم شدن نيروهای اجتماعی 
 و اين – چون هزار بار بايد بر اين تأکيد کرد    .منطقه و جهان

 که مسأله مبارزه عليه –امروز تابلوی جنبش جهانی است 
سيستم حاکم بر جهان يک مبارزه جهانی و بين المللی است و اگر 
اين جنبش ها حد اقل در منطقه و حد اکثر در سطح جهان همراه 

 .نباشند هيچکدام به پيروزی نمی رسند
ديگر اين است که فوروم های اجتماعی فقط مسأله    يک نکته مهم 

نيروی کار، که بخش عظيم جمعيت را تشکيل می دهند نيست؛  
برای اين که گروه های ديگر اجتماعی که درگير مبارزه با 

اما   . ساختار اقتصادی و نئوليبرالی هستند را هم شامل می شود  
سند ما در اين جهت بايد نکته ای را بگويم که همانطور که در 

آمده، نيروی کار گسترهء  بسيار عظيمی دارد؛ فقط به به کسانی 
که بطور رسمی کار می کنند، به مزد و حقوق بگيران محدود 

در اين سند ما آمده است مزد و حقوق بگيران رسمی؛    . نمی شود
مزد و حقوق بگيرانی که بدون قرار داد در بازار سياه کار می  

ر و زحمتکشان بطور کلی نظر داريم    ما به جنبش نيروی کا. کنند
که شامل بيکاران هم می شود، کسانی که هيچ شغل دائمی ندارند      
فی المثل اينهمه آدم هائی که کارگران روز هستند، فصلی هستند،     

همينطور نکته مهمی که وجود . دستفروش اند و غيره و ذلک
 دارد بخش عظيم زنان خانه دار است که در کشور ما  طبق آخرين 
آمار دوازده و نيم ميليون زن خانه دار وجود دارد که اين ها 

 ساعت در هفته کار می کنند هيچ مزد    73 تا 56چيزی نزديک به 
ما اين ها را هم . و حقوقی هم نمی گيرند؛ يعنی بردگان خانگی اند

اين نيروی عظيم مثال آن . جزو آن گسترهء زحمتکشان می دانيم   
ی کنند، آنانی که بيکار هستند، زنان    ها که در بازار سياه کار م

خانه دار، از طريق ساختارهای شناخته شده، تشکل های صنفی 
 .تاکنونی، قابل تشکل نيستند

برای ما بسيار حائز اهميت است که کار کنيم روی اين که شکل 
سازمان يابی اين ها چطور می تواند باشد و در اين سازمان يابی     

فکر می کنم فوروم . جود بيايدشرکت کنيم تا راه حلی به و
اجتماعی در لحظه و در اين زمان يک چتری است که حتا بطور 
موقت می تواند اين هائی را که تشکل ندارند، تشکل صنفی برای  

 .        خودشان ندارند  به عرصه عمومی بکشاند 
 

 مقوله ديگر ی که در اسناد کنگره دهم مجددا تأکيد – ياور اعتماد
آقای شهاب  . ه از امروز برای سوسياليسم است   شده، مبارز

برهان؛ ميخواستم اين مقوله و اهميت آن را برای راه کارگر  
 . توضيح بدهيد

 
  برخی ادعا می کنند که سوسياليست يا طرفدار - شهاب برهان

سوسياليسم هستند ولی مبارزه برای سوسياليسم را بمثابه  
سوسياليسم  . انندجايگزين وضع موجود، بيهوده و زودرس می د

است که در جائی در دور دست های " هدف نهائی"برای آن ها 
اينان سوسياليست    . دست نيافتنی برای نسل های حاضر قرار دارد

 .های آرمانی اند
طرفداری از سوسياليسم برای ما قبل از هر چيز يک مبارزه 

طرفداری از . سياسی و اجتماعی در قبال وضع موجود است 
مبدأ مختصاتی در محورهای تاريخ و سياست  گر  سوسياليسم ا

نداشته باشد می شود سوسياليسم آرمانی؛ سوسياليسم روز    
محشری؛ سوسياليسمی که فقط ايمان و عقيده داشتن به آن برای  

مبدأ مختصات تاريخی و سياسی   ! سوسياليست بودن کافی است
ما . ، رژيم جمهوری اسالمی است  سوسياليستی ما استراتژی
ليسم را بمثابه جايگزين جمهوری اسالمی و آلترناتيو سوسيا

  .وضع موجود در نظر داريم
مبارزه از امروز برای « در شعار استراتژيک راه کارگر 

، عبارت کليدی که جايگاه عملی و تاکتيکی آن را      »سوسياليسم 
مبارزه از امروز برای اين  . است» امروز « بيان می کند، عبارت 
 اين است که اين استراتژی  مستقيما و    استراتژی، معنايش 

بالفصل در دستور است و حضور و مداخله گری سياسی ما در   
هر عرصه ای، در همه جا و هميشه، بايد به منظور راهگشائی    
برای آلترناتيو سوسياليستی در برابر وضع موجود و رژيم کنونی  

 .باشد
رناتيو طرفدار سوسياليسم بودن به معنی مبارزه عملی برای آلت  

سوسياليستی در برابر وضع موجود است؛ ولی کم نيستند مدعيان    
طرفداری از سوسياليسم که برای به آينده موکول کردن مبارزه 

آن ها به تقدم و . عملی برای سوسياليسم، بهانه هائی می آورند
اولويت مبارزه با استبداد و برای مطالبات دموکراتيک تکيه می 

عتقد اند که اول در مرحله ای بايد برای از برخی از آن ها م. کنند
سر راه برداشتن استبداد و دموکراتيک کردن فضای سياسی     
کشور مبارزه کرد تا شرائط برای مبارزه طبقاتی و برای پيشروی  
مبارزه طبقاتی کارگران مساعد شود و بعد از آن مبارزه برای   

ر   آلترناتيو سوسياليستی را در دستور گذاشت؛ و برخی ديگ   
مبارزه با استبداد و برا ی مطالبات دموکراتيک را همانا مبارزه 
از امروز برای سوسياليسم قلمداد می کنند، با اين استدالل که 
مبارزه برای سوسياليسم از مبارزه با استبداد برای دموکراسی  

 .جدائی ناپذير است
درست است که بدون مبارزه با استبداد و برای مطالبات 

می شود برای سوسياليسم مبارزه کرد، اما ما نمی      دموکراتيک ن
 –خواهيم با اين بهانه ها، به معماری يک آلترناتيو بورژوائی 

يعنی برای يک ديکتاتوری سرمايه داری و نوسازی دستگاه ستم     
 .  خدمت کنيم–و تبعيض طبقاتی و ملی و جنسی از نوع ديگری 
دستيابی به آزادی ما صورت مسئلهء از ميان برداشتن استبداد  و 

ما معتقديم . های سياسی و شهروندی  را طور ديگری می بينيم     
 و نه فقط –که برای در هم کوبيدن برج و باروی استبداد سياسی   

 و برای آن که  مبارزه برای آزادی های سياسی و   –استبداد دينی 
شهروندی و دمکراسی بتواند معنای حقيقی و حاصلی غير از   

وری يک اقليت با ديکتاتوری يک اقليت ديگر به جايگزينی ديکتات
بار بياورد، حتما بايد جنبش کارگران و مزد وحقوق بگيران پا به 
ميدان بگذارد و پرچم پيکار با استبداد و برای آزادی و  
دموکراسی و برا بری را به دست بگيرد و گرنه حتا از 
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ش  دموکراسی نيمبند و صوری بورژوائی  و حقوق بشر ادعائی ا
اگر از آزادی و دمکراسی منظور   . هم در ايران خبری نخواهد بود

آزادی و دموکراسی برای  بخشی از بهره کشان و استثمارگران و   
غارتگران است که در اين رژيم از قدرت برکنار مانده اند، اين    
بحث ديگری است و کار ما کمک به آزادی و دموکراسی اينان     

با مبارزه برای سرنگونی   ما وظيفه داريم همزمان . نيست
جمهوری اسالمی، با به قدرت رسيدن اين دار و دسته های   
بورژوائی ی رقيب حاکمان اسالمی هم که نقاب آزادی خواهی و 
دموکراسی و حقوق بشر به صورت شان زده اند مبارزه ومقابله 

ما اگر بيلی در دست داريم، برای کندن گور سرمايه است و  . کنيم
 اما اگر ! دن مزرعه بورژوازی باصطالح دموکرات نه برای بيل ز

منظور از آزادی و دمکراسی آزادی توده های مردم و دموکراسی  
برای اکثريت جامعه يعنی کارگران، زحمتکشان، بيکاران،    
تهيدستان، محرومان، زنان و مليت های تحت تبعيض باشد، در 

با آنصورت تنها از طريق مداخله گری سوسياليستی در پيکار  
استبداد و برای مطالبات دموکراتيک است که می توان جنبش  
برای  سرنگونی جمهوری اسالمی را در راستای آزادی و 

 . دموکراسی و برابری به پيش برد
      

آقای شالگونی؛ در سومين سند مصوب کنگره دهم  – ياور اعتماد
راه کارگر، تاکتيک فوروم دموکراتيک مورد تجديد نظر قرار  

اين تاکتيک در کنگره هفتم تصويب شده بود و شأن     . ه استگرفت
نزولش هم اين بود که اين تاکتيک  در برابر جريانات ارتجاعی 
اپوزيسيون رژيم اسالمی است که دست باال را دارند و چپ 
ضعيف است و اين فوروم  برای آن است که ظرفی برای گفتمان   

 ايده های خودشان  دموکراتيک ايجاد شود و در آن چپ ها بتوانند
را مطرح کنند و به مخاطبين خودشان برسانند و در رابطه 

 . ايدهايجاد يک رسانه بزرگ هم مطرح شده بود
 در سند تحليل سياسی مصوب کنگره دهم بر ضعف چپ انگشت   
نهاده شده و گفته شده است که با وجود پتانسيل اجتماعی  باالی      

ری روی اين جنبش کارگران و زحمتکشان، چپ از تأثير گذا
ناتوان بوده در عرصه سياسی هم تا حاال تأثير مهمی نداشته     

 .است
حاال در رد فوروم دموکراتيک اين استدالل  شده که چون چپ 
. ضعيف است، در اين طرح به زائده بورژوازی تبديل می شود 

شما اين تناقض را چطور توضيح می دهيد که از يک طرف  
راتيک را ضعف چپ می دانستيد؛ و    مبنای تاکتيک فوروم دموک

حاال می گوئيد چون چپ ضعيف است در اين ائتالفات به زائده 
آيا در همين فوروم اجتماعی هم چپ  . بورژوازی تبديل می شود

ها ضعيف ارزيابی نخواهند شد که به زائده ای برای بورژوازی 
به حساب بيايند؟ چه تضمينی هست که تجربه فوروم دموکراتيک     

 رد فوروم اجتماعی هم رخ ندهد؟در مو
 

 اوال بايد توجه داشته باشيد که فوروم – محمد رضا شالگونی 
دموکراتيک به معنای اين نبود که ما از خواست های 
سوسياليستی مان و فوريت مطالبات سوسياليستی و مبارزه برای  

همانطور که رفيق من شهاب  . سوسياليسم دست کشيده باشيم 
ما هميشه از اول موجوديت راه کارگر برای  برهان توضيح داد، 

 . سوسياليسم مبارزه کرده ايم و تأکيدمان بر اين بوده 
ثانيا فوروم دموکراتيک اين نبود که فقط برای چپ تريبونی 

موضوع اين بود که در آن شرائط  که خطر قوی     . درست کنيم
شدن چشمگير جريان های غير دموکراتيک ديده می شد، ما       

  -م که جرياناتی که واقعا دموکراسی می خواهند مطرح کردي
مخصوصا دموکراسی از پائين و نه اين که حتما سوسياليست    

  بتوانند به نحوی با يکديگر همکاری    -باشند يا راديکال باشند 
هائی داشته باشند که بتوانند صدايشان را بطور وسيعی به مردم    

 ايران و برای ايران برسانند؛ يک تريبونی برای اکثريت مردم
 .تأسيس دموکراسی به وجود بياورند

سومين نکته ای که بايد تأکيد بکنم اين است که ما همانجا هم   
مطرح می کرديم که در فوروم دموکراتيک بحث اساسا بر سر    

يعنی اين نبود که ما يک جبهه ای  . يک ائتالف ثابت نيست
داری از از نظر ما  جبهه ساختن با طرفداران سرمايه . بسازيم

خيلی روشن بود که ما می خواهيم برای يک  . اول منتفی بوده
سلسله هدف های مشخص در جهت تقويت طرفداران دموکراسی       

در قطعنامه کنگره هفتم تأکيد  . همکاری هائی را سازمان بدهيم 
شده بود و کنگره بعدی هم آن را تأييد کرد که ما می خواهيم 

مکانات تقويت طرفداران  امکانات يک گفتگوی دموکراتيک و ا
دموکراسی را فراهم بياوريم و چيزی بيش از اين نبود؛ مسأله     

ما اساسا توافق روی دولتی که بايد  . قدرت سياسی مطرح نمی شد 
ايجاد بشود و مختصات آن را الزم نمی ديديم چرا که معنقد نبوديم   
ا که اوال با غير سوسياليست ها می توانيم به توافق برسيم؛ و ثاني

معتقد نبوديم که بايستی تأکيدات مان را در مورد مبارزه برای  
فوروم دموکراتيک ابدا در برابر مبارزه . سوسياليسم کاهش بدهيم 

سوسياليستی و در برابر جنبش طبقه کارگر نبود و فقط می     
ما نمی گفتيم در آنجا حتما بايد . توانست در خدمت آن قرار بگيرد

اين را هم برای آن می  . يت بياورندچپ ها تقويت بشوند و اکثر
گويم که روشن بشود فورورم دموکراتيک به چه منظوری مطرح 

 .شد
اين را هم اضافه کنم که مسلم است که هر نيروئی که با نيروی  
ديگر ائتالف می کند اگر نيازی به آن نيرو نداشته باشد ائتالف  

 کار را يعنی اگر در ائتالف دو طرف تقويت نشوند اين   . نمی کند
بنا بر اين ما آن موقع ضعف . نمی کنند و کار لغوی می شود

طرفداران دموکراسی را مطرح می کرديم و می گفتيم که خوب   
است که اين ها بتوانند تريبونی برای صدای دموکراتيک به وجود 

 .بياورند
اما تجربه ای که در قطعنامه کنگره دهم مورد نقد گرفته اين 

عيف تر از آنی است که ما حساب می   واقعيت است که چپ ض
ما نسبت به قدرت و توان و سازمان يافتگی چپ خوشبين  . کرديم

واقعيت اين است با توجه به فضائی که در دنيا هست،  . تر بوديم
چپ در ايران و البته در جهان هم ضعيف است و دالئلی دارد که   

در . بايد در جای خودش بطور جداگانه و مفصل توضيح داده شود
اين شرائط ديگرانی که طرفدار سوسياليسم نيستند و به انحإ   
مختلف از سازماندهی و تقويت سرمايه داری و دوام آن دفاع می  

 حتا بعضی ها که طرفدار دموکراسی هستند بی آن که –کنند 
بگويم وابسته به ديگران يا آمريکا پرست اند يا می خواهند مردم  

نی جهان در واقع می خواهند که  در فضای کنو–را  سرکوب کنند 
بنا بر  . چپ به آن ها ملحق بشود و از نظر خودش دست بردارد

اين ما نيستيم و ما نبوديم  . اين است که ائتالفات ناممکن می شود  
آن ها از ما چيزهائی می  . که را بطه مان با آن ها را قطع کرديم

را زير    خواستند که اگر آن ها را می داديم می بايست هويت مان  
مثال ما با حزب دموکرات کردستان ايران ائتالف . پا می گذاشتيم

در آنجا مبنا يک پالتفرم  . داشته ايم قبل از فوروم دموکراتيک
هشت ماده ای بود که در آن ساختار قدرت سياسی و نوع 

منتها حزب دموکرات، که ما هنوز هم با آن . جمهوری مطرح نبود
رح کرد که توافق که هيچ، حتا  روابطی داريم، مسائلی را مط

سکوت در برابر آن  زير پا گذاشتن هويت ما می بود و معلوم     
 .است که ما نمی توانستيم اين کار را بکنيم
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در قطعنامه کنگره دهم اين مسأله مطرح شده که چپ در وضعيتی       
است که اگر نتواند خودش را تقويت کند بهيچوجه نمی تواند حتا 

واقعيت اين است . موکراسی هم کمکی بکند به ديگر طرفداران د
که خيلی از طرفداران دموکراسی در مسيری قرار گرفته اند که 

ادامه سرمايه داری . روی تداوم سرمايه داری اصرار می ورزند
در کشوری مثل ايران فقط ادامه رنج و بدبختی اکثريت مردم  

 نيست، بلکه ناممکن شدن عملی خود دموکراسی هم هست؛   
بر اين مبنا  . ان دهی مجدد استبداد به اسامی ديگر هم هست    سازم

 .بود که ما اين طرح را پس گرفتيم
پرسيديد که در فوروم اجتماعی هم اگر چپ به اقليت بيافتد آيا اين 
خطر نيست؟ واقعيت اين است که ما  در فوروم اجتماعی ضمن    

رزه اين که مبارزه برای دموکراسی هست و عالوه بر تأکيد بر مبا   
با جمهوری اسالمی، تأکيدمان را گذاشته ايم روی اوال مبارزه با   

اما از همه اين . نئوليبراليسم اقتصادی؛ ثانيا مبارزه با امپرياليسم 
 يا –ها مهم تر فوروم اجتماعی تأکيدی است بر ائتالف، همکاری 

 گرد همآئی نيروهای اجتماعی که  -هر اسمی که رويش بگذاريد  
 - اگر تعبير مانيفست کمونيست را بکار ببريم  –و راديکال هستند 

اگر قرار باشد سرشان را بلند بکنند بايد اين نظامات اجتماعی ،     
اين سلسله مراتب اجتماعی زورگويانه و تاريک انديشانه و   

مسأله تناقض اين نيست که  . سرکوبگرانه را به هوا پرتاب کنند
بکند؛ مسأله اين است چپ حتما بايد در فوروم اجتماعی غلبه پيدا 

 مهم نيست که آگاهانه و –که اين نيروهای اجتماعی، طبقه کارگر 
 مهم نيست که آگاه و راديکال  –؛ زنان -سوسياليستی است يا نه  

 با همان مطالبات شان راديکاليسم را در کشور  –هستند يا نه 
تقويت می کنند و اين مسأله کليدی است که ما رويش تأکيد می     

 .کنيم
ر مورد ائتالف پايدار هم ما هيچوقت معتقد نبوده ايم که با د

طرفداردان سرمايه داريی می شود ائتالف پايدار داشت؛ چيزی که      
آن را جبهه برای قدرت سياسی می ناميديم و می گفتيم که چنين  

 . چيزی را نمی شود ساخت
 

 آقای پيران آزاد؛ در سند تحليل اوضاع، اهداف – ياور اعتماد
در بند يک مطرح ميشود    . اتژيک سازمان شما طرح ميشود  استر

که بخش های غير رسمی نيروی کار بيش تر در کانون توجه 
می خواهم ببينم جايگاه بخش های رسمی نيروی  . شما خواهد بود

در بند دو، ايجاد جنبش های اجتماعی ضد     کار در کجاست؟   
ِ            که همان جنبش  جنبش هاست-ليبرالی برای آزادی  .  طرح شده م-            

همانطور که می دانيم در فوروم اجتماعی حتا طرفداران سرمايه  
داری که مخالف برنامه نئوليبرالی هستند هم می توانند حضور   

می خواستم ببينم آيا در طرحی که شما بعنوان هدف    . داشته باشند
خودتان در اين طرح قرار داده ايد چپ ها به زائده غير 

حضور و مداخله « در بند سه   شوند؟ سوسياليست ها  تبديل نمی
 مطرح شده و »گری و کمک به جنبش عمومی عليه استبداد

مبناهائی را هم طرح کرده يکی رد هر نوع حکومت دينی و  
می خواهم ببينم آيا اين رجعت به همان . موروثی و ايدئولوژيک

طرح فوروم دموکراتيک نيست؟  حضور و مداخله گری و کمک 
عليه استبداد بر اين مبنا را چگونه توضيح می   به جنبش عمومی 

همگرائی و متحد شدن « در بند چهار مطرح شده  دهيد؟ 
هواداران سوسياليسم؛ همراه شدن با همه کمونيست ها و   
سوسياليست های دموکرات و فعالين جنبش کارگری در داخل و  

سئوالم اين است که آيا منظور شما سازمان های  . »خارج کشور
چپ است که االن در خارج از کشور وجود دارند؟ در موجود 

داخل که چنين سازمان هائی وجود ندارند و لی فعاالن کارگری    

اينجا جايگاه سازمان ها کجاست و اگر بطور مشخص     .هستند
 . سازمانی مورد نظر شماست بطور مشخص طرح کنيد   

   
 اول می خواهم چند نکته را که در مباحث قبلی  –پيران آزاد 

فقای عزيز ما مطرح کردند نقطه نظرم را تأکيد کنم بعد به اين    ر
 .سئوال های شما پاسخ بدهم

يکی در اين مورد که شما گفتيد با وجود اين ضعف های نيروی    
 کار چطور می شود دنبال آلترناتيو سوسياليستی بود؟ 

 با آن مشخصه ای که ما برای خودحکومتی و رفتن به طرف 
ی قائليم، مسئله اين نيست که فقط در ايران   آلترناتيو سوسياليست

نيروی کار اين ضعف ها را دارد؛ حتا در پيشرفته ترين 
کشورهای سرمايه داری هم نيروی کار االن دارای اين توانائی    

پس در . نيست که در حال حاضر به دنبال چنين آلترناتيوی باشد
ز  اين صورت آيا گروه بندی های سوسياليستی در آلمان دست ا 

ممکن است   ! مبارزه برای آلترناتيو سوسياليستی برمی دارند؟ نه 
امروز ساخته نشود ولی در آلمان يا در فرانسه يا در آمريکا و 
انگليس و ديگر کشورهای پيشرفته سرمايه داری هيچ    
سوسياليستی نمی تواند به دليل اين که طبقه کارگر و مزد و      

ل دنبال چنين برنامه ای بگيران بطور عملی و آگاهانه و بطور فعا
مسأله بر . نيستند پس از آلترناتنيو غير سوسياليستی حرف بزند

سر اين است که ساختن اين آلترناتيو و گذر کردن از ناتوانی به 
 چه در ايران و –توانائی پروسه ايست که ما به دنبال اش هستيم 

 .چه در کشورهای پيشرفته 
ا در اينجا بعنوان يک موضوع ديگر اين است که ضعفی که م

ضعف چپ عنوان کرديم، منظورمان ضعف گروه بندی های 
. رسمی چپ  است، يعنی سازمان ها و احزابی که پرچم چپ دارند 

ولی نيروی اجتماعی چپ بويژه االن در مقايسه با تمام دوره های     
گذشته در دنيا،اگر چه نه با يک پرچم و آگاهانه، ولی در عمل     

 سرمايه داری ايستاده و مبارزه می کند و   معين اش عليه نظامات
ضعف در گروه بندی های رسمی    . نيروی اجتماعی قوی ئی هست

و ما چون نگاهمان فقط به گروهبندی های رسمی نيست و  . است
به جنبش ها و از پائين نظر داريم، اين نقطه قوت را می گيريم و 

 .برايش کار می کنيم
در اين کنگره ما در مورد البته يک نکته بسيار مهم ديگر هم 

مسأله ملی بود و ما به اين مسأله خيلی توجه داريم بخاطر آن که 
اين را مسأله ای بسيار حاد و تند و پيشرونده در اين دوره   
ارزيابی می کنيم ولی با وجود سئواالت زيادی که شما طرح کرديد  

 .  و اما در مورد سئواالت شما .فرصت پرداختن به آن نيست
ول ما اين نيست که به بخش غير رسمی نيروی کار توجه می فرم

. ابدا چنين نيست. کنيم پس بخش رسمی کار فراموش می شود 
همانطور که گفتم بخش رسمی نيروی کار االن بعنوان يک نقطه  

 – هرچند با همه ضعف هايش –عطف مبارزه خيلی پرتوانی را 
دش را شروع کرده برای اين که تشکل های رسمی مستقل خو 

ما به اين توجه . بسازد و اين مبارزه سياسی خيلی مهمی است 
ولی بخش غير رسمی نيروی کار همانطور که در همه   . داريم

کشورهای پيشرفته سرمايه داری هم تحت اين برنامه نئوليبرالی    
 که در اين کشورها خودشان به –دارد هر روز وسيع تر می شود 

و ديگر نمی تواند از اهرم  –آن می گويند نيروی کار منعطف 
تشکل های شناخته شده استفاده کند، بايد به اشکال و شيوه های 
تازه ای توجه کنيم و روی آن ها کار کنيم که اين نيروی کار  
منعطف يا نيروی کار بازار سياه، زنان خانه دار و بيکاران 
چگونه و با چه شکل و شيوه ای می توانند خودشان را سازمان     

توجه ما به نيروی کار غير رسمی از اين جهت است و نه    . بدهند
 .بخاطر فراموش کردن نيروی کار رسمی 
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در مورد فوروم های اجتماعی که نيروهای غير سوسياليستی هم 
در آن هستند و آيا سوسياليست ها به زائده تبديل می شوند يا نه، 
فکر می کنم رفيق من شالگونی االن توضيحات جامعی در اين    

.  اجتماعی دارد–فوروم اجتماعی يک سيمای طبقاتی   . د دادمور
. امروزه  ما ديگر سرمايه داری غير نئوليبرال در دنيا نداريم 

درگير شدن اين نيروهای اجتماعی از پائين با اين برنامه کنونی   
سرمايه دری حاکم بر جهان، يعنی همان پيشبرد برنامه 

حتا مانع . ه راديکالنئوليبرالی، هيچ چيزی نيست جز يک برنام
شدن در برابر اين برنامه، به معنی پيشرفت برنامه سوسياليستی   
و چپ است اگر چه همانطور که شما به درستی گفتيد، نيروهای  

 البته سوسيال –غير سوسياليست، سوسيال دموکرات ها  
ولی همين .  در آن شرکت می کنند –دموکرات های چپ بيش تر 
يه داری را بگيرند؛ ضربه ای بزنند و که جلو اين برنامه سرما

نگذارند جلو برود، زمينه ايجاد می شود برای حرکت گسترش   
پس . يابنده و توان فزاينده برای پيشروی به طرف سوسياليسم

می بينيم که سيمای طبقاتی فوروم اجتماعی درگيری با نظامات 
 .مسلط سرمايه داری کنونی است 

تبدادی که شما گفتيد همان  در مورد کمک به جنبش های ضد اس
معيارهائی است که در فوروم دموکراتيک آمده، بله ما همان 

 .اما در اينجا بايد توضيحی بدهم. معيارها را دقيقا قبول داريم
من شخصا ائتالف با هيچ نيروی غير سوسياليست را اصال قبول 
ندارم چون من هم اکنون در کشور سرمايه داری که استبداد سياه  

 هم درش حاکم است زندگی می کنم، با نظام سرمايه داری       دينی
بهيچوجه نقطه اشتراک زيادی با نيروی غير   . درگيرم

ائتالف مقوله  . سوسياليست ندارم که با او وارد ائتالف بشوم
ما با نيروهای غير . ايست از همکاری رسمی و قرارداد 

  به يک سوسياليست آنچنان اشتراکاتی نداريم که بتوانيم با آن ها
ما يک چشم انداز متوسط المدت و حتا . قراراداد رسمی برسيم    

اما در يک مسأله معين در برابر . کوتاه مدت با همديگر نمی بينيم
. در يک مقطع.  چه بخواهيم، چه نخواهيم–استبداد، ما همگاميم 

ما همگام بودن را نمی توانيم با ائتالف و با قراردادهای رسمی    
 بنابر اين آن روشی که ما در مورد فوروم دموکراتيک    .تأمين کنيم

طرح می کرديم اتفاقا می تواند کارآئی داشته باشد برای همين 
همگامی، بدون اين که هيچ نوع ائتالف رسمی يا همکاری با      

ولی همان نقاطی را که همانجا برشمرده شده يعنی  . قرارداد بکنيم
اخله قدرت های بزرگ جدائی دين از دولت، جلوگيری کردن از مد

در تعيين سرنوشت مردم کشور، و مبانی دموکراسی سياسی     
چيزهائی هستند که ما با نيروهای غير سوسياليست در نقاطی      

. ما از اين وحشتی نداريم. تماس پيدا می کنيم، همگام می شويم   
ما در جنبش ضد استبدادی پيشتازيم، در آن هستيم و در اين 

اين مسير باشد همگام می شويم؛ ولی با جنبش با هر کسی که در 
همان روشی که توضيح داده شده و بر اين مبا نی و اين نقاط،      

. اين ها مسائل ما هستند، مسأله آن ها نيستند. تکيه می کنيم
نيروهای غير سوسياليست از نظر ما خود غرضانه يعنی با يک 

اجتماعی  نگاه کوتاه بين و فقط برای  تأمين منافع طبقاتی و گروه 
ما با ديدی عميق تر و  . خودشان وارد اين عرصه می شوند  

گسترده تر است که آزادی های سياسی را می خواهيم و در نقاط    
 .تماس هم با آن ها همگام می شويم و اين هيچ مسأله ای نيست 

اما در مورد اين که آيا همگامی با سوسياليست ها و کمونيست ها 
ی رسمی هست يا نه؛ ما دوازده منظور با گروهبندی های سياس

سال پيش دنبال پروژه ای بوديم و هنوز هم هستيم و می خواهيم 
اتحاد « هم دنبالش باشيم و اين پروژه تحقق پيدا کند و آن پروژه 

ولی کدام سوسياليستها؟   . است» بزرگ هواداران سوسياليسم 
سوسياليست هائی که فقط به مسائل مطالبات اقتصادی توجه می     

ند و بعد می خواهند بر فراز سر مردم و به نيابت از طرف  کن
مردم روش ها و پروژه های قبلی را اجرا کنند و از آزادی و 
دموکراسی به دور اند؟ نه ما با آن ها تفاهم نداريم و اين پروژه 

اينجا در سند وقتی می  . را نمی توانيم با آن ها به پيش ببريم
های دموکرات يعنی اين که به گوئيم کمونيست ها و سوسياليست  

معنی واقعی برای رهائی سياسی اقتصادی و لغو بهره کشی و  
ساختن آن سوسياليسمی که مجموعه زندگی انسانی است کار می      

از دوازده سال . ما دستمان بسوی تمام اين ها درازاست. کنند
. پيش به دنبالش بوديم و حاال هم هستيم و سند به آن اشاره دارد

 اين گروهبندی های سياسی کدام شامل شان می شود بسته     اين که
به موادی است که در سند آمده و توضيح داده ايم که با همه اين 
سوسياليست ها برای تبليغ، ترويج روشن کردن مسائل     
دموکراسی مشارکتی، آزادی بی قيد و شرط سياسی، حق رأی    

کار مردم و همراه شدن برای کمک به سازمان يابی نيروهای 
يعنی هدف های معينی را هم . حاضريم همراهی و همکاری کنيم 
 .برای اين همکاری طرح کرده ايم

 
  آقای شهاب برهان، در سند اوضاع سياسی و   - ياور اعتماد    

هموار کردن راه همگرائی و متحد شدن هواداران " وظائف ما، 
سوسياليسم؛ همراه شدن با ديگر کمونيست ها و سوسياليست   

جزو هدف های   "  دموکرات و فعالين جنبش کارگری های
سازمان شما  در جهت استراتژی مبارزه از امروز برای 

برای اين همگرائی و همراهی و  . سوسياليسم مطرح  شده است 
 اتحاد اصوال چه بايد کرد و سازمان شما چه برنامه ای دارد؟

 
گران    توضيح د اده شد که قوام يافتن مبارزات کار- شهاب برهان

و زحمتکشان و پيشروی در راستای يک چشم انداز     
سوسياليستی، مستلزم غلبه بر بی سازمانی و تفرقه در جنبش        

همچنين الزم است که طرفداران   . اما فقط اين نيست . کارگری است
سوسياليسم هم بتوانند بر تشتت و نفاق در صفوف خودشان پايان 

 فوق العاده زيادی ايهم مسأله ايست که برای ما اهميت. بدهند
دارد و به همين دليل است که سال هاست روی اين مسأله   
حساسيت داريم؛ فکر می کنيم؛ کار می کنيم؛ آزمون و خطا کرده     

اين مسأله نه فقط برای ما بلکه برای خيلی های ديگر هم  . ايم
 .مطرح است

 برای اين همکاری ها و همراهی ها که بتوانند بستر همگرائی ها 
انا در برخی موارد وحدت ها بشوند، زمينه های بسيار   و احي

 . زيادی وجود دارد
در درجه اول اين همکاری ها و وحدت ها ميان گرايشات  

. گوناگون پيشروان کارگری در داخل ايران ضرورت حياتی دارد 
. وحدت صفوف کارگران حياتی ترين نياز در مقطع حاضر است

مراهی گرايشات گوناگون اين وحدت تنها از طريق همکاری و ه 
در هر زمينه ای وجود گرايشات مختلف در  . می تواند عملی شود

درون جنبش کارگری و در ميان پيشروان کارگری طبيعی و  
اما وجود اين تعدد گرايشات و به رسميت . اجتناب ناپذير است

شناختن آن نبايد با تثبيت و دامن زدن به تشتت و پراکندگی در 
شکاف و چند دستگی ئی    . وضی گرفته بشود صفوف کارگران ع  

که امروزه بر سر چگونگی ايجاد تشکل های مستقل کارگری در  
ميان پيشروان کارگری در ايران به وجود آمده است، قطعا جز به     
زيان وحدت صفوف کارگران در برابر حکومت و سرمايه داران     

زهای  ايجاد تفرقه در ميان کارگران با ايجاد مر . عمل نخواهد کرد
ايدئولوژيک در ميان آنان يا تضعيف همدلی و همکاری در ميان    
طرفداران طرح های گوناگون اجرائی، خطر بزرگی است که    
جنبش تازه نفس کارگری را در همين گام های اوليه اش که دارد 
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به سمت کسب اعتماد به نفس و استحکام حرکت می کند، مورد 
های ايدئولوژيک و تبليغ اين نوع مرز کشی . تهديد قرار می دهد

. فرقه گرائی در داخل جنبش کارگری يک خطر جدی است
هشياری و احساس مسئوليت پيشروان کارگری در برابر اين  
خطر و تالش برای تقويت وحدت صفوف کارگران يکی از مهم 
ترين وظائفی است که برای اين همگامی و همکاری می توان  

 . توصيه کرد
مينه های بسيار وسيعی برای همراهی و   در خارج از کشور هم ز

جنبش حی و . همگرائی ميان طرفداران سوسياليسم وجود دارد  
حاضر کارگری در ايران هم االن بشدت نيازمند هر کمکی است که     

اين . از دست طرفداران سوسياليسم در خارج از کشور بر بيايد
. ندکمک ها در اين مرحله از جنبش کارگری بسيار الزم و حياتی ا    

همين کارزار اخير برای جلب همبستگی بين المللی با کارگران   
، قدم خوب و  "کارگران ايران تنها نيستند  " ايران موسوم به 

اما . ارزنده ای بود و از اين نوع کارها زياد هست که بشود کرد
قرار نيست که از کارگر ها فقط حمايت کنيم؛ سوسياليست ها فقط 

ه آن ها بايد اساسا مداخله گر جنبش حامی کارگرها نيستند بلک
کارگری باشند، به سازمان يابی و رشد آگاهی طبقاتی کارگران در       
مبارزات روزمره شان کمک کند؛ به هم آمدن شکاف ميان مبارزه    

 کمک – که اآلن صحبت شد –برای نان و مبارزه برای آزادی 
. کنند؛ به سياسی شدن مطالبات اقتصادی و صنفی شان کمک کنند  
 اين ها وظائف تعطيل ناپذير طرفداران سوسياليسم  است در هر  

اما تفرقه و پراکندگی مانع از اين می شود که   . جای دنيا که باشند
 .  بتوانند بطور مؤثر مداخله کنند و تأثير گذار باشند

شاهديم که جريانات گوناگون بورژوائی با چه شتابی دارند    
ارگيری می کنند؛ خط و خودشان را جمع و جور می کنند؛ ي

اما نيروهای طرفدار . خطوط سياسی شان را صيقل می دهند
ما . سوسياليسم متاسفانه چنين شتابی از خود نشان نمی دهند  

انبوهی از مسائل نظری و سياسی در برابر خود داريم که بايد از     
طريق جستجوی مشترک و همفکری و همکاری برای آن ها    

اج به جمع آوری همه نيروی انسانی، همه ما احتي. پاسخ پيدا کنيم
توان ها و ابتکارات، همه امکانات مادی و مالی مان برای مداخله  
گری نيرومند و مؤثر در جنبش کارگری و در جنبش های  

اگر ما نتوانيم اين کار را با هم . اجتماعی موجود در ايران داريم
 و با اين بکنيم، طبيعی است که بورژوازی با اينهمه امکانات اش

همه تالشی که می کند فضا را در دست خواهد گرفت و او تأثير  
 . گذار خواهد بود

برای يافتن راه های همکاری و همگرائی در اين زمينه ها هم   
اينطور نيست که يک . احتياج به همفکری و تالش مشترک است

بحرالعلومی پيدا بشود و از طريق کشف و شهود يک راهی  
. ما فضا را می شناسيم.  هم آن را قبول کنندعرضه بکند و همه

ولی به هر صورت، جز از  . تقابل ها هست، تجربه های تلخ هست
طريق همفکری و همراهی و تالش مشترک نمی شود حتا برای     

تجربه های مختلفی هر يک با   . اين همگرائی ها راه موثر پيدا کرد 
 گردهم   موفقيت ها و ناکامی های نسبی در رابطه با شيوه های 

آمدن نيروهای چپ کارگری و طرفداران سوسياليسم  در پشت  
اين تجربه ها بايد بررسی شوند و از آن ها درس های . سرماست

 . الزم گرفته شود
نکته بسيار با اهميت، وجود لشکر عظيمی از طرفداران  
سوسياليسم است که به هر دليل در سازمان های سياسی نيستند    

همگرائی و تشکل و همکاری اين نيروی   . ندو منفرد يا مستقل ا 
اين يک سرمايه بزرگ برای . عظيم، بسيار الزم و کار ساز است  

بسيار از اينان افراد بسيار آگاه و با  . جنبش کارگری ايران است
اين سرمايه بايد در خدمت جنبش کارگری . تجربه و سابقه هستند

ائی و منتها راه ها و اشکال همگر. به خدمت گرفته بشود
همکاری اين نيرو بايد جستجو بشود و با شرکت خودش بايد 

در اين زمينه ابتکارات گوناگونی می توان به کار . جستجو شود
منتها اين ابتکارات بايد با شرائط و گرايشات و تجربات و . گرفت

مقتضيات و هر کشور و هر شهر تناسب داشته باشد و به همين    
 می تواند از همکاری های محلی و دليل اين گونه قدم های اوليه

برای مثال . به ابتکارات نيروهای همان محل صورت بگيرد
در فرانسه » همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران   « تجربه 

اين ها کسانی هستند چه عضو تشکيالت های  . يک نمونه است
. ديگر و چه منفرد که تصميم گرفته اند با يکديگر همکاری کنند

روع و حد اقل، جلب همبستگی بين المللی با طبقه    بعنوان ش
سقفی هم برای     . کارگر ايران را وظيفه خود تعيين کرده اند

ظرفيت اين همکاری تعيين نکرده اند و آن را باز گذاشته اند که 
هر چه جلوتر می روند ببينند زمينه همکاری شان را چقدر می 

م کارهای اميد در همان قدم های اوليه ه. توانند توسعه بدهند
شنيده ام که در جا های ديگر هم چيز های . بخشی کرده اند

در هر کشوری می شود از اين نوع   . مشابهی درست شده است 
منتها برای برداشتن قدم . قدم ها برداشت و به تدريج گسترش داد

های بزرگ تر بعدی و برای گسترده تر کردن شعاع اين همگرائی 
من فکر می کنم که طرح    .  هائی داشت ها و همکاری ها بايد طرح 

حاضر و آماده ای در جيب کسی نيست ولی ايجاد فضا و امکاناتی 
برای اين که همين طرح ها اگر احيانا موجود اند ارائه بشوند؛ يا 
طرح های جديدی تهيه بشوند؛ برای اين که گرايشات و ديدگاه   
های گوناگون در رابطه با همگرائی و همکاری طرفداران   

 شناسائی و معرفی  - اعم از متشکل و منفرد –سوسياليسم 
خالصه می خواهم . بشوند، می تواند از گام های اوليه باشد

بگويم که يافتن  پاسخ های واقعی  به ا ين سئوال که برای 
همگرائی و همکاری چه بايد کرد، خودش نيازمند همفکری و 

ت که به  همکاری  و يک کار تدارکاتی مشترک ميان کسانی اس
 . اين نياز توجه دارند چه تشکيالتی و چه منفرد 

سازمان ما هم که ضرورت اين همگرائی و همکاری ميان   
طرفداران سوسياليسم را در اسناد اش مورد تإکيد قرار داده 
است، در اين زمينه به سهم خودش تالش کرده است و خواهد 

 . کرد
 

 که اتخاذ اين   آقای شالگونی؛ مطرح شده است– ياور اعتماد
سياست ها در کنگره دهم راه کارگر، سازمان شما را منزوی می       

می خواستم ببينم آيا واقعا اين سياست سازمان شما را    . کند
 منزوی می کند و بين چه جريان هائی؟  

همينطور مطرح شده است که بحث های سازمان شما علنی نبوده  
 چه پاسخی به  شما . و تفاوت گرايش ها علنيت پيدا نکرده است

 اين ايراد داريد؟ 
 

  در باره سئوال اول تان بگويم که انزوا – محمد رضا شالگونی
بسته به اين است که از کی جدا بشويد؛ از کی ها فاصله داشته 

معلوم است از ديد خيلی . باشيد؛ در کدام جمع ها پذيرفته نشويد
رمايه   از گروه هائی که بصورت مستقيم يا غير مستقيم طرفدار س   

داری هستند ما گروهی هستيم که نامعقول به نظر می رسيم؛   
جريانی هستيم که نه از امروز، از قبل هم خيلی ها ما را خياالتی   

من فکر می کنم خيلی از آن هائی که حاال راه      . می دانسته اند
 هم می 57کارگر را خيالپرداز می دانند، در دوره انقالب سال 

رگر از آن کابين هايتان بيرون بيائيد و دنيا رفقای راه کا" : گفتند 
امواج " مثال در جريان تسخير سفارت می گفتند   . "را نگاه کنيد
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همان ها هستند که االن هم به . "عظيم توده مردم در حرکت است
 . ما می گويند که شما خيالپرداز هستيد؛ منزوی هستيد

ع ها باشيم،   معلوم است که ما نه تنها اصال نمی خواهيم در آن جم 
و واقعيت اين است که از اول هم نمی خواستيم باشيم؛ مخالفت آن    

بگذار خط ها و حدود . خيلی عاليست. ها را به فال نيک می گيريم
اگر منظور انزوا دربين آن چيزهائيست که اکثريت . روشن باشند

مردم ايران برايشان مطرح است، من فکر می کنم سازمان راه   
اگر منظور اين است که در بين طرفداران   . تکارگر منزوی نيس 

سوسياليسم و در بين طرفداران جدی دموکراسی و حتا طرفداران 
دموکراسی ليبرالی که نمی خواهند از طريق کرامات جورج بوش 
و تونی بلر و لشکر کشی های ديگران يا حمايت مالی ديگران در  

ردم تکيه ايران دموکراسی ايجاد کنند و واقعا می خواهند به م
 من فکر نمی کنم که ما - هر چند هم با ما اختالف دارند –بکنند 

در بين آن ها منزوی هستيم و آن ها ما را يک جريان پرتی می    
دوست ندارم رجز خوانی کنم ولی علی القاعده آن هائی که     .دانند

پائی در رکاب مبارزه دارند می دانند که راه کارگر سازمانی جدی    
 هميشه جدی گرفته، هميشه به تحليل های خودش بوده؛ کار را

 ناديدبصورت جدی نگاه کرده، سعی کرده از اغراق و کوتاهی و    
   .گرفتن حقايق پرهيز بکند؛ مسأله را آنطوری که هست ببيند 

 کلمه تعصب در –ضمنا يک سازمانی بوده که به شدت با تعصب  
ارگر، به   به سوسياليسم، به طبقه ک–اين مورد خيلی عالی است  

پايه زحمتکش در اين جامعه بزرگ اعتقاد داشته و خودش را 
آن ها و " رفيق من قبال گفت، ما اصال  . متعلق به آن می دانسته

ما هوادار آن ها هستيم نه اين .ما از آن ها هستيم  . نمی کنيم" ما 
راه کارگر خودش را هوادار طبقه . که آن ها هوادار ما باشند

ا بر اين اگر منظور اين است که در بين اين ها   بن. کارگر می داند 
 .منزوی هستيم، بگذاريد گز کنند و ببينند که کی منزوی است

حرکت های کارگری شروع می شود آن آقايان و خانم هائی که     
خودشان را طرفدار دموکراسی می دانستند و می دانند حتا حاضر  

 ايران سينه نيستند از هزاران کارگری که با اسم و رسم در داخل
سپر کرده اند و خواهان تشکل مستقل هستند، يک حمايت رسمی      

خوب اين معنا . بکنند؛ يک بار هم برای  اين ها امضا جمع بکنند
اگر منظور، انزوا در بين طرفداران سرمايه داريست، ما   . داشته

در   . از اول هم منزوی بوده ايم و چه بهتر که منزوی تر باشيم 
 طرفدار سوسياليسم است اساسا بايستی به ياد      تمام دنيا چپی که 

داشته باشد که علی القاعده خالف جريان آب شنا می کند؛ 
منظورم از علی القاعده اين است که معموال پذيرفتن نظم و نظام 

طبيعی است که طرفداران  . های مسلط هنری نمی خواهد  
ُ                سوسياليسم با جريانات رايج و مسلط و آالم د خيلی خوانائی                                       

آن ها هميشه تحت عنوان های مختلف اين ها را می  . دارندن
کارل مارکس که صد و پنجاه و چند سال است که    . کوبيده اند

مانيفست اش را منتشر کرده بيش ترين رديه ها و توهين ها در 
باره اش نوشته شده و می دانيد که علی رغم اين که هر روز می      

که از بيش تر پيغمبران ُ                                    ک شند اش، هنوز زنده است و فکر می کنم 
باصطالح اولوالعزم طرفداران بيش تر ی داشته و در تاريخ مؤثر   

مثال توجه داشته باشيد که در هزاره جديد يعنی از سال     . تر بوده
 يک نظر خواهی می کرد در باره متفکرانی    BBC مؤسسه 2000

 حاال مثبت –که در هزاره دوم در دنيا بيش از همه اثر گذاشته اند 
 .مارکس رأی آورد.  منفی فرقی نمی کند يا

تصادفا اين . مسأله اين نيست که ديگران حمله می کنند يا نه
حمله کردن ها برای موجوديت يک جريان کمونيستی، جريان    

. سوسياليستی طرفدار طبقه کارگر، طبقه محروم ، الزم است      
 ! مسلم است که ديگران بايد با ما مخالفت کنند

واقعيت اين است که سازمان راه . های علنیاما در باره بحث 
کارگر هميشه حرف هايش را خيلی سرراست، روشن گفته و به     

سازمانی که در چپ بيش از  . اين خاطر هم هميشه مسخره شده 
بعضی ها  . همه از خودش انتقاد کرده سازمان راه کارگر است  

انتقاد از خود را مساوی سردرگمی می دانند و از اين جهت در  
راه کارگر چيزی را    . رد راه کارگر جوک ها درست کرده اند مو

درست بداند سر راست می گويد درست؛ و غلط بداند می گويد   
 .غلط

و اما در اين مورد که در داخل  ما آزادی ها نيست و دموکراسی   
فکر می کنم راه کارگر از خيلی از آن . نيست و غيره و غيره

ی خيلی دمکرات منشی در  هائی که معتقد هستند که سازمان ها
من نمی خواهم . دراخل خوشان هستند، دموکرات منش تر است

بگويم که راه کارگر هميشه اينطور بوده ولی ما نقد کرده ايم، 
حرکت کرده ايم، از موجوديت خودمان مايه گذاشته ايم که هميشه 
يک سازمانی باشيم که در داخل خودمان جريانات فکری مختلف    

 خودشان را نشان بدهند، معنا داشته باشند و معنا بتوانند توان
 . دارند

ضمنا اين را هم بگويم که علنيت معنايش اين نيست که هر بحثی     
حاال علنيت يک معنائی   . را که می خواهيد بکنيد، آن را رو بکنيد  

پيدا کرده که من شخصا شديدا مخالف اش هستم و آن عبارت از   
نه اينطور ! خفی معنا ندارداين است که گويا اصال سازمان م 

بنابراين  . نيست؛ خيلی کارها را اگر مخفی نکنيد نمی توانيد بکنيد
در راه کارگر اين بحث هائی که در اين کنگره بوده، بحث های    
خيلی آزاد و دموکرات منشانه ای بوده و همه نظرات شان را 

ائی گفته اند و نظر داده اند؛ موافق و مخالفی بوده ولی قطعنامه ه
که  امروز در باره شان صحبت می کرديم با اکثريت خيلی 
محکمی رأی آوردند در عين حال که بعضی ها هم رأی ندادند،  

 . بعضی ها هم مخالف بودند و اين طبيعی است
اين که چرا اين ها نظرات شان را مطرح نکرده اند؟ از خود آن  

ته اند نخواس. هائی که می بايستی مطرح می کردند بايد پرسيد 
مطرح کنند؛ نه اين که از لحاظ سازمانی و اساسنامه و آئين نامه     

ما در هر   . نه اينطوری نيست. های سازمانی منعی وجود داشته  
جائی می توانيم نظرات مان را مطرح کنيم، موافقت و مخالفت 
. مان را با نکاتی در بين خودمان بگوئيم؛ حتا علنی هم بگوئيم

 بنا بر اين فکر می کنم که اين ها  .اين ها مسأله ای نيست
خيالپردازی هائيست که مخالفان ما، آن هائی که از تأکيد ما بر      

من   ! سوسياليسم عصبانی هستند می کنند و حق شان هم هست    
 .گله ای از اين ماجرا ندارم

                                                                                                        
    پايان ميز گرد                                

  
  

 
 
 


