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م يابيلحظه را در  
 پيران آزاد
آزادى آقاي مننظري از زندان خانگي واقعه         

 که عمق وضعيت       واقعه ايي  . ي مهمي بود    
. ندکاليت فقيه را آشکار مي        ومتزلزل دستگاه   

پيرمرد هشتاد ساله اي که بعد از پنج سال از             
زندان خانگي رها شد طي دوره ي ولي فقيه            

 هميشه اسباب وحشت دستگاه واليت          ،دوم
به همين دليل او را به جرم اظهار           . بوده است 

نظر در بند کردند و حقوق اوليه انساني را                  
 ياگر چه فلسفه سياسي منتظر            . مالپاي

چيزي جز ارتجاع محض نيست و او خواهان               
اليت فقيه و حکومت ديني        وروايت ديگري از      

ترين بخش   ديگر در ميان وسيع     هاست که امروز  
اما منتظري به    . جمعيت کشور هواداري ندارد     

دليل پايگاه وسيع اش در ميان نيروهاي                    
 که به     در ميان آناني    حکومتي و اعتبارش             

طور سنتي پيروان شيعه محسوب مي شوند          
وزنه ايي است که از نظر دستگاه واليت که بر            

شم چهمين پايه ها مي چرخد غير قابل                  
مهم تر آن که منتظري به دليل         . پوشي است 

 در پي گيري آن     ، بستگي نداشتن به قدرت     دل
 بوده و   مصممچه که به نظرش درست مي آيد         

 ويژگي از او      و همين . نيستتسليم شدني    
 .ساخته استو بالفعل خطري بالقوه 

 وبراي توصيف وحشت دستگاه واليت از ا           
اهيم مثالي از تاريخ معاصر بياوريم              واگر بخ  

رابطه ي آخرين شاه پهلوي و دکتر مصدق                 
ملي شدن نفت    بشننخست وزير سال هاي ج    

شاه هم به اندازه خامنه ايي از               . گوياست
ت داشت و به    آزادي فعاليت دکتر مصدق وحش     

همين دليل او را تا آخرين روز حيات در زندان                
عمر مصدق کفاف نداد تا       . خانگي نگه داشت   

روزهاي ذلت و ضعف شاه را به بيند و در سال             
 هم چون همه بنديان استبداد آزاد            57 و     56
اما روزگار منتظري جور ديگري رقم               . شود
او تسليم شدن دستگاه واليت به فشار       . خورده
ه مردم را مي بيند و آزادي خود را مرهون             مبارز

البته دستگاه واليت جور ديگري          . آنان است  
از داليل انساني   . براي آزادي او استدالل ميکند    

و اسباب مضحکه خود را       . و بيماري او ميگويد     
اين داليل انساني وبيماري          . فراهم ميکند   

قل در دو سال اخير که همين                امنتظري ال  
ه رفع بازداشت نظر داده      نيت ب مشوراي عالي ا  

بود و عمله استبداد جلوگيري مي کردند کجا            
اليت براي پوشاندن حقيقت    وبود؟ زبان دستگاه    

رات زير فشار    ضحقيقت آن است که ح      . است
يم شدند و اين فشار که در حال حاضر به             سلت

طور مستقيم از بيرون از ايران و به وسيله ي              
ميشود قدرت ها و مجامع بين المللي اعمال            

توسط مبارزه مردم در داخل کشور عليه                   
 و  هاستبداد و هم چنين تالش هاي افشاگران          

همبستگي اپوزبسيون آزاديخواه در خارج کشور      
  را زمينه سازي شده و حاال دستاوردهاي خود        

 رژيم ارتجاع را به      ،اين مبارزات . آشکار مي کند  
و . ضعيف ترين موقعيت خود کشانده است            

ره ايي جز تسليم ندارد و           اليت چا  ودستگاه   
داره بندان و هياهوگران او حاال دست از          ق ههم

 .پا درازتر شده اند

 

تبعيض,  حجاب,فقر  
 شعله ايراني

تربيت بدني دختران وزارت آموزش و           سازمان   
سنجش ساختار    " تحت عنوان    پرورش طرح تحقيقي    

ه  را به انجام رساند      "قامتي دانش آموزان دختر آشور      
دختران از نظر ساختار      ج اين تحقيق      طبق نتاي . است

هاي عضالني به دليل فقر حرآتي        قامتي دچار ضعف  
 سايت زنان ايران هم اخباري در مورد رواج             .هستند

 . استفاده از قوزبند در ميان نوجوانان دختر مي دهد
در خبرها از عدم توجه به کيفيت ساعات ورزش           

ي در مدارس به عنوان يکي از داليل اصلي ناهنجار             
 .هاي فيزيکي درميان دختران جوان نام برده مي شود

مي نويسد  سهيال بيگلر خاني در روزنامه اعتماد          
 باوجود اين نگرانيها، هنوز اغلب دختران دانش                 که

آموز به خاطر محدوديتهايي نظير نبود فضاي                             
سربسته در مدارس، مشرف بودن ساختمانهاي                          

اي فرم  ه مجبورند در مدرسه با لباس     غيره  همجوار و 
ورزش آنند و اين محدوديت رغبت آنان را                مدرسه

عالوه بر اين،   . به انجام فعاليتهاي ورزشي آم مي آند       
به اين نكته نيز بايد توجه آرد آه بيشتر مربيان                            
ورزشي مدارس به علم روز دنيا مجهز نيستند و در               
برخي موارد اين مربيان حتي تجربه اندآي در مورد             

هاي مدرسه يي      و ورزش  هاي دسته جمعي        نرمش
 .ندارند

يك آارشناس نيز نسبت به بروز مشكالتي نظير             
تغيير شكل ستون فقرات، مشكالت استخواني، ريزش          
مو و بيمارهاي پوستي به دليل آم تحرآي و يا انجام                 

 . استورزش با شرايط نامناسب هشدار داده 
عدم توجه به ورزش و سالمت دختران يکي از               

ي تبعيض جنسي در سراسر جهان      موارد شناخته شده    
اما در کشور ما ناهنجاري ها جسمي و رواني             . است

. زنان و به ويژه دختران داليل ديگري نيز دارد                         
بيماري هاي رايج درميان زنان در کشور ما از                          
عوارض نظامي است که آپارتايد جنسي را هم عالوه            

 بر زندگي زنان ما حاکم               ،بر تبعيض هاي آشکار         
دم توجه کافي به زنگ ورزش مدارس           ع. است کرده

دخترانه به تنهايي نمي تواند داليل بروز بيماري هاي           
 .استخواني و عضالني در دختران را توضيح دهد

 
 

اندازي   راه   ي  در چنين موقعيتي لحظه       
جنبش براي آزادي همه زندانيان سياسي              

 ،کارگران ،دانشجويان و اهل مطبوعات     . است
راي دفاع از حقوق و        وکال و همه آن ها که ب          

منزلت انساني خود به بند کشيده شده اند              
فشار براي آزادي آن ها در           . بايد آزاد شوند    

ن وجمعيت ها و کان   . لحظه کنوني کارساز است   
هاي دفاع از زندانيان سياسي در موقعيت                
فعلي بهترين و مناسب ترين زمينه را براي راه            

ر اندازي جنبش آزادي همه زندانيان سياسي د       
ميتوان دست در     . خارج کشور پيدا کرده اند        

به ياد آوريم   . دست هم گذاشت و به راه افتاد        
که جنبش آزادي زندانيان سياسي چه آتشي         

 57 در سال        به جان دستگاه استبداد پهلوي        

 .اختاند

حجاب اجباري که نه تنها دختران را از تحرک الزم              
بش براي سنين رشد باز ميدارد بلکه آن ها را از تا                   

 از داليل     ،مستقيم نور خورشيد نيز محروم مي کند              
ريزش . مهم رشد بيماري ها در ميان دختران است               

مو و بيماري هاي پوستي در ميان زنان در کشوري               
 نيز از ديگر عوارض حجاب است که در           ،آفتاب خيز 

بسياري از تحقيق ها و گزارش ها به آن پرداخته نمي            
المي تنها يک     حجاب اسالمي در جمهوري اس        . شود

مجموعه ايي از بايد ها و نبايد ها در          . نيست" پوشش"
غالب حجاب به دختران تحميل ميشود که نتيجه ايي                

البته . جز محدود کردن آزادي جان و تن آن ها ندارد             
باورهاي زن ستيزانه ي سنتي را که با اجباري شدن               

سنگين و   . "حجاب تشديد هم شده نبايد فراموش کرد            
ودن دختر معنايي جز ساکت و ساکن و                  ب" با وقار  

بر همه ي اين    . تحت کنترل نگاه داشتن دختران ندارد      
. عوامل بايد عامل تعيين کننده ي تغذيه را نيز افزود               

جمعيت قابل توجهي از جامعه ي ايران به دليل                            
بيشتر . ناتواني مالي از تغذيه ي مناسب محروم است           

 ،زان الزم خانواده ها از مصرف گوشت و ميوه به مي           
جمعيت بزرگي   . به جهت گراني بي سابقه محرومند          

از مردم  ايران زير خط فقر زندگي مي کند و در                       
چنين شرايطي با توجه به نهادي بودن تبعيض ميان                 

 معموال زنان و     ،فرزندان دختر و پسر در خانواده ها         
دختران دچار ناهنجاري هاي جسمي و رواني                             

کار عليه حقوق و     تبيعض هاي آش   . بيشتري مي شوند   
آزادي هاي فردي زنان و نااميدي به آينده در کنار                     
فقر و محروميت هر روز خود را بازسازي مي کند                

 .و گاه نمود هاي عجيبي مي يابد
مدرسه اي در روستاي اسالم         اخيرا داستان دختران       

را " هيستري دختران " نام بيماري به نام        آباد سردشت 
اين تاي محل زندگي      روس. سر زبان ها انداخته است       

دختران جاده آسفالته، لوله آشي آب، گاز و دبيرستان            
 2 بقيه درصفحه .ندارد

 
 

 در باره ميثاق رضا پهلوي
 تقي روزبه   

 
 رضا پهلوي بتازگي بيانيه اي تحت  عنوان ميثاق                      

اين  بيانيه تالش تازه ايست  ازسوي         . منتشرکرده است 
بداد جديد    وي براي رفع نگراني از بازتوليد است                       

اوضمن طرح اين مساله که            . درقالب نظام سلطنتي     
پادشاه مقامي است کامال غيرمسئول و غيرمجاز به                 
دخالت در حکومت، مدعي شده است که براي                              
برطرف ساختن  دغدغه هاي  مربوط به بازگشت                      
مجدد  فرايند استبداد، مي توان  به تدابيربازدارنده                      

و انديشه قبلي خود     درهمان حال ا   . ديگري نيز انديشيد   
مبني برلزوم يک اتحاد ملي و سراسري را مطرح                    
ساخته و با اتالق سلطنت به عنوان نماد  وحدت                             
درکثرت و نيز باانداختن  گوشه چشمي  به انجمن هاي        
ايالتي و واليتي متروک مانده درقانون اساسي پس                     
ازانقالب مشروطه درتالش است که ازقوم ها و مليت            

راني که همواره از قربانيان خط مقدم          هاي گوناگون اي   
 2بقيه در صفحه  .نظام سلطنت بوده اند دلجويي نمايد
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 .تبعيض, حجاب ,  فقر1دنباله از صفحه 
دختران اين روستا با پايان              زندگي اجتماعي        

اين .  پايان مي يابد      يييافتن تحصيالت دوران راهنما      
د دختران با فقر و محروميت دست و پنجه نرم مي کنن           

مدتي است که دست هاي      . و اميدي نيز به آينده ندارند      
يکي بعد از ديگري      نفر از اين دختران سردشتي         70

پزشکان مي گويند که نشانه ايي از              . شده است  فلج   
روانپزشک ها مي    . عفونت در اين دختران نمي يابند       

 دچار   ،گويند که اين دختران به خاطر جلب توجه                   
 !شده اند" مس هيستري"بيماري 

وزارت بهداشت و مقامات همه ي تالش خود را             
کردند که از علني شدن اين بيماري و مشکالت                           

پول کالني هم    . دختران در مطبوعات جلوگيري کنند       
از سازمان بهداشت جهاني براي مداواي دختران                     

در اسالم آباد شايعه شده آه مردم براي                        . گرفتند
رستان، آسفالت جاده، لوله آشي آب، گاز و ساختن دبي          

نماينده ي !  آرده اند فلج شدن فرزندان خود را وادار به        
هم به مطبوعات گفت که        مردم سردشت و پيرانشهر        

اين بيماري نبايد مورد توجه قرار گيرد، چرا آه اگر           "
آساني آه  . مورد توجه قرار گيرد، بيشتر رشد مي آند       

اين . خوب مي شوند، بايد تشويق شوند و جايزه بگيرند        
با توجه و ناز آردن تشديد مي شود و در                      بيماري   

 ".روحيه ي هم تاثير دارد
 ، هيتسري ،ناز: نام بيماري را هر چه که بگذارند       

از يک حقيقت ساده نمي توانند فرار             ...   قوز       ،فلج
دختران ايراني از محروميت و تبعيض رنج مي         : کنند

 !برند و ديگر ساکت نمي مانند
 

ايرانپيام سازمان كارگران انقالبى   
) راه كارگر(   

  به مناسبت روز كومله
بدين وسيله صميمانه ترين تبريكات ما را به         

 بهمن ماه، براى    26. مناسبت روز آومله بپذيريد   
همه ما روزى است براى گرامى داشت ياد               
آن دسته از جانباختگان راه آزادى و                           
سوسياليسم آه در جايگاه آومله عليه رژيم            

روزى آه درونمايه      . داسالمى مبارزه آرده ان     
اصلى آن تجديد پيمان با آرمان هاى انسانى در          
رفع ستم طبقاتى، ملى، جنسى، مذهبى،           
براى برپايى دولتى دموآراتيك و مردمى آه بر           
ارادة آگاهانه و آزاد و برابر همه شهروندان                 

  .متكى است
در شرايطى آه رژيم اسالمى حاآم بر               

 است، در     ايران در بن بست آامل قرار گرفته          
  شرايطى آه امپرياليسم آمريكا و متحدينش           
منطقه ما را در آستانه جنگى خونين قرار                  
داده اند، در شرايطى آه آلترناتيو هاى ارتجاعى        
و مستبدين قديمى براى باز گشت به سلطنت         
و تحكيم مناسبات نابرابر اقتصادى، اجتماعى و        
سياسى، ملى، مذهبى آماده مى شوند، در          

ه فقر و گرسنگى، بيكارى، نابرابرى و     شرايطى آ 
، حرمان عظيمى بر مردم آشورمان               تبعيض

حاآم آرده و شيرازة زندگى ميليونها نفر از               
در . شهروندان ايران را از هم گسسته است          

شرايطى آه مبارزات مردم ايران پراآنده،                 
ناهمزمان و از ساختارهاى الزم ارتباطى                  

يى از    برخوردار نيست  ضرورت دارد، اورد               
طرفداران آزادى و برابرى در پاسخ به اين                   

 .وضعيت برپا گردد
راه آارگر  _ سازمان آارگران انقالبى ايران       

ضمن تبريك صميمانه به مناسبت روز آومله،           
فرصت را غنميت مى شمارد تا بار ديگر ضمن            
تأآيد بر مناسبات رفيقانه دو سازمان، شما را           

 .فرا خواندبراى اداى سهم در تحقق اين ضرورت 
راه آارگر_ سازمان آارگران انقالبى ايران   

 

  پهلوي در باره ميثاق رضا2بقيه از صفحه 
اگر درنظر بگيريم که انتشار اين ميثاق در                           
گيرودار وضعيت حساس بين المللي و منطقه اي  و                  
نزديک شدن تهاجم احتمالي آمريکا به کشور عراق و             

ل انتظار آن در     با درنظر گرفتن پي آمدهاي مهم و قاب          
سرنوشت کشورمان ونيز درپي  گسترش نارضايتي              
عمومي مردم ازنظام حاکم  و باالخره شکست يک                    
دوره فعاليت پشت پرده توسط وي در جلب                                       

روشنفکران  داراي اعتبار و اثر گذار برافکارعمومي          
به جرگه خود صورت مي گيرد، آنگاه به جايگاه و                    

قطع زماني بهتر پي        دليل انتشار اين ميثاق دراين م             
اينکه مانورهاي نهفته دراين ميثاق تاچه          . خواهيم برد 

حد خواهد توانست برطرف کننده دغدغه برخي از                   
روشنفکران برخاسته از استحاله گران ديروزي و                   
جمهوريخواهان شرمگين امروزين و مورد نظراين              

. ميثاق باشد، مورد بحث اين نوشته نيست                                         
 اتحاد  مجدد  با اردوي          که براي    » جمهوريخواهاني«

 به   -سنتي آن  -البته اين باراز نوع  موروثي              -استبداد
آساني عوض کردن يک پيراهن، آمادگي آنرا دارند که         
از مطالبات کالني چون  جمهوري خواهي به بهانه                   

. فاصله بگيرند ! شکل مهم نيست محتوا را بايد چسبيد          
د اما اينکه ميثاق فوق تاچه حد ميتواند درادعاي خو                  

صادق باشد و اساسا جايگاه وارزش  اين گونه ميثاق                
ها چيست موضوع بررسي اين نوشته را تشکيل                         

 .ميدهد
: دوگانگي نهفته درمواضع رضا پهلوي  

سيماي سياسي رضا پهلوي درشرايطي که مبارزه        
عليه استبداد و دمکراسي اوج بيشتري يافته است،                     

نصر همواره آميزه اي بوده است از دو ادعا و دوع                   
ازيکسو ادعاي دفاع از     . متناقض و يکجا جمع نشدني      

دمکراسي بعنوان يک شهروند  و ازسوي ديگر                          
شاهزاده اي که اعاده نظام  تاج و تخت ازدست داده                   

. هويت اصلي وي وهدف  تالشهايش را تشکيل ميدهد            
براي پوشاندن اين دوگانگي تالش هاي زيادي صورت      

نکه مساله اصلي      ازجمله ادعاي اي     . گرفته و ميگيرد     
اکنون، مساله مبارزه عليه رژيم حاکم و مساله                              
دمکراسي است و پرداختن و يا تعيين نوع نظام آينده                

 . دردستورکار فعلي جنبش نيست
 ام~ا نگاهي به مواضع وي ازجمله در همين ميثاق      

ش~~کاف بي~~ن ادع~~اي   . عک~~س اي~~ن ادع~~ا را اث~~بات ميک~~ند   
روندايراني م~بارزه ب~راي دمکراس~~ي از زاوي~ه ي~ک ش~~ه    

ب~ا ادع~اي م~بارزه عل~يه اس~تبداد وبراي تحقق دمکراسي       
از م~نظر  ي~ک ش~اهزاده مدع~ي تاج و تخت همواره در           
موض~عگيري هاي او مشهود بوده و حاکي از آنست که     
ه~رچه جايگ~اه وي در مجموع~ه تح~والت سياسي نسبت            

ب~ه گذش~ته باالت~ر م~يرود، برغلظ~ت حض~ور عنصردوم              
اين پدپده في نفسه امر غير طبيعي       البته  . اف~زوده ميشود  

ب~~~رعکس ش~~~فاف ت~~~ر ش~~~دن مواض~~~ع سياس~~~ي و  . نيس~~~ت
اجتماعي يکي از دست آوردهاي  تعميق       -پايگاه طبقاتي 

م~~~~~بارزه و ازپ~~~~~يش ش~~~~~رطهاي اص~~~~~لي ي~~~~~ک م~~~~~بارزه 
غيرپوپوليس~~~تي، مدن~~~ي و متک~~~ي برآگاه~~~ي ش~~~هروندان    

و اگ~ر درنظر بگيريم که عنصر هژموني توسط         . اس~ت 
اي اجتماع~ي و شخص~يت ه~اي منتسب        ط~بقات و ن~يروه    

ب~~ه آنه~~ا اساس~~ا در دوران دس~~ت ياب~~ي ب~~ه ق~~درت ش~~الوده   
ري~زي ميش~ود درآنصورت از مرئي شدن بيش از پيش            
عنص~ر دوم در م~بارزات رض~ا پهل~وي تعج~ب نخواهيم             

ب~~~رعکس اگ~~~ر ب~~~پذيريم ک~~~ه پ~~~يش ش~~~رط اساس~~~ي   . ک~~~رد
ه~~~رنوع م~~~بارزه هدفم~~~ند و مبتن~~~ي برمطال~~~بات پاي~~~ه اي  

اس~~ي و آزادي و عدال~~ت اجتماع~~ي مس~~تلزم    چ~~ون دمکر
سياس~ي با سيماي مشخص     -حض~ور ن~يروهاي اجتماع~ي     

درص~~حنه سياس~~ي اس~~ت و اگ~~ر براي~~ن باورباش~~يم  ک~~ه       
سرنوش~ت آزادي و حتي  دمکراسي درگرو پلوراليته و   
حض~~ور متش~~~کل و متمايزط~~بقات و گرايش~~~ات سياس~~~ي   
گون~اگون  اس~ت، آنگ~~اه ب~ه اهمي~ت علن~~ي ترش~دن ه~~رچه      

  ش~~~کاف بي~~~ن دوگانگ~~~ي ادع~~~اي م~~~بارزه ب~~~راي   بيش~~~تر

دمکراس~~ي و م~~بارزه ب~~راي  اح~~ياء نظ~~ام س~~رنگون ش~~ده 
پلوراليته بويژه  . درانق~الب بهم~ن به~تر پ~ي خواه~يم ب~رد           

درنظ~~ام ه~~اي ت~~ک ص~~دايي و بافره~~نگ تمامي~~ت گراي~~ي  
ک~~الم نخس~~تين ب~~وده و گشايشگراص~~لي  دروازه تج~~دد و  

رد ک~~~~ه درعي~~~ن ح~~~~ال ب~~~ايد اض~~~افه ک~~~    . مدرني~~~ته اس~~~ت  
پلوراليس~م ن~ه فق~ط  تقدي~س کن~نده  پراکندگ~ي نبست بلکه               
خ~~~~ود راهگش~~~~~اي ط~~~~~رح اص~~~~~ولي مقو~~~~~له اتحاده~~~~~ا و  

 .پارادوکس  وحدت درکثرت است
دره~رحال ت~~الش رض~~اپهلوي در مي~ثاق ارائ~~ه ش~~ده    
ب~راي همسازنش~ان دادن نظ~ام  س~لطنت با  دمکراسي و           
ح~~~ق حاکمي~~~ت م~~~ردم برسرنوش~~~ت خ~~~ود درعي~~~ن ح~~~ال   

ناقض بي~ن ادعاي مبارزه براي دمکراسي با  نمايش~گر ت~   
م~~~بارزه ب~~~~راي بازياف~~~ت ت~~~~اج و تخ~~~ت ازدس~~~~ت رف~~~~ته    

-پ~~~س معل~~~وم ميش~~~ود ک~~~ه  دف~~~اع از س~~~لطنت . نيزهس~~~ت
 مس~~اله -آنگون~~ه ک~~ه گاه~~ي ادعاميشدمس~~اله اک~~نون نيس~~ت

چرا که .  اک~نون اس~ت  و البته  نميتوانست  جزاين باشد   
کس~~~ب  همانگون~~~ه ک~~~ه اش~~~اره ش~~~د دوره م~~~بارزه ب~~~راي    

ق~~~~درت مهمتري~~~~ن دوره ش~~~~الوده ري~~~~زي ب~~~~راي کس~~~~ب   
هژمون~ي اس~ت و عجي~ب  بود اگر هرآينه  رضا پهلوي            
بع~نوان مدعي سلطنت  ازاين فرصت طاليي صرفنظر         

باي~~ن ترتي~~ب ه~~رروزکه م~~يگذرد چه~~ره مدع~~ي   . م~~يکرد
م~بارزه ب~راي ن~يل ب~ه  دمکراس~ي بعنوان يک شهروند،              

اده  در براب~~~~~ر چه~~~~~ره م~~~~~بارزه بع~~~~~نوان ي~~~~~ک ش~~~~~اهز    
درجس~تجوي ت~اج و تخت، رنگ مي بازد والبته  بهمان            
ان~دازه ه~دف ه~اي بن~يادا متفاوت  نهفته  درپس خواست            

 .عمومي  سرنگوني ازپرده بيرون مي افتد
رض~~اپهلوي دربيان~~يه خوي~~ش عل~~يرغم ت~~الش ب~~راي  
همسازنش~~ان دادن س~~لطنت و دمکراس~~ي ، درعي~~ن ح~~ال  

ام~~ا . م م~~يداندخ~~ود را در نگران~~ي بازتول~~يد اس~~تبداد س~~هي 
اگربراس~تي چنين باشد الزم است بر چگونگي عملکرد     

ج~~ادوي  مول~~د اس~~تبداد دراردوي ض~~د اس~~تبداد درن~~گ        
 .بيشتري نماييم

 دراي~~~نجا مکث~~~ي خواه~~~يم داش~~~ت ب~~~رروي دو ن~~~وع  
 :  ازاين جادوهاي مسحور کننده

:جادوي اول  
ب~ي ت~رديد يکي از مهمترين علل شکست مبارزات          

 بوي~ژه انق~الب بهم~ن  ع~دم شفافيت     يکصدس~اله گذش~ته و   
مطال~~~بات سياس~~~ي اجتماع~~~ي دراردوي ض~~~د اس~~~تبداد و   
اس~~~~~تتارهدفهاي بن~~~~~يادا م~~~~~تفاوت  در وراء ش~~~~~عارها و  

گش~~~ودن طلس~~~م دور و  . مطال~~~بات عموم~~~ي ب~~~وده اس~~~ت 
تسلس~~ل م~~بارزه يکصدس~~اله گذش~~ته م~~ردم  اي~~ران مبن~~ي    
ب~~رگذراز اس~~تبدادي بس~~وي اس~~تبداد ديگ~~ر، ب~~دون ب~~اطل    

جادوي خميني که   . ج~ادوي مزبور ناممکن است    ک~ردن   
رض~ا پهل~~وي در همي~~ن بيان~يه خ~~ود، او  را ب~~ه مص~~ادره   
ش~~~عارها و مطال~~~بات عموم~~~ي  م~~~ردم درانق~~~الب بهم~~~ن  
م~~تهم ميک~~ند نمون~~ه درخش~~اني ازعملک~~رد ج~~ادوي ف~~وق   

او ک~~~ه ح~~~امل انديش~~~ه والي~~~ت فق~~~يه يعن~~~ي  ي~~~ک    . اس~~~ت
،  ايدئول~~~وژي بش~~~دت واپس~~~گرا و ق~~~رون وس~~~طايي ب~~~ود  

فاجع~~ه اي  ن~~بود ک~~ه از آس~~مان وي~~ا  توس~~ط توط~~ئه ه~~اي  
برعکس  . دول خارج~ي  برم~ردم اي~ران ن~ازل ش~ده باشد      

او و کاس~ت روحاني~ت حام~ي وي، افسون نيرومند خود           
را  ق~~~بل ازهرچ~~~يز از مت~~~ن ي~~~ک جن~~~بش عموم~~~ي ت~~~ک 
ص~دايي  و اساس~ا بربس~تر التقاط انديشه هاي دمکراسي       

يش~~ي و اس~~تتار مطال~~بات   و آزاديخواهان~~ه ب~~ا ت~~اريک اند  
ت~اريک انديش~انه  درلفاف~ه ي~ک سلس~له مطالبات عمومي          

او توانس~~~ت بربس~~~تر ش~~~عارهاي عموم~~~ي  . اخ~~~ذ م~~~يکرد
چ~ون اس~تقالل آزادي و جمه~وري، انديش~ه  والي~ت فقيه             
را ک~ه اساس~ا ن~ه ب~ا آزادي و ن~ه اس~تقالل و نه جمهوري             

بنابراي~~ن ب~~ايد . س~~ازگاري داش~~ت برم~~ردم مس~~لط گ~~رداند 
 ج~ادوي خمين~ي را  ق~بل از هرچيزدرالتقاط گفتمان            راز

دمکراس~~ي ب~~ا گف~~تمان ت~~اريک انديش~~انه والي~~ت فق~~يه و       
تاس~يس ي~ک دول~ت مذهب~ي استتارش~ده در پ~س مطالبات              

 ت~~~~~ک فره99999نگعموم~~~~~ي و الب~~~~~ته بربسترمس~~~~~تعدي از 
ش~~فاف . ص~~دايي بازم~~انده ازاس~~تبداد دي~~رپا  جس~~تجوکرد 

 استبدادي و  س~ازي گف~تمان دمکرات~يک ازهرنوع پيرايه       
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ازجمل~~ه اس~~تبداد مذهب~~ي و س~~لطنتي بع~~نوان دو اس~~تبداد     
مس~~لط برکش~~ور م~~ا بوي~~ژه  دريکصدس~~ال گذش~~ته طلس~~م   

 .  اين جادواست
:جادوي دوم  

دومي~ن رازس~لطه ب~ي چون و چراي خميني را بايد          
دربرابر ) درمعناي همه بامن    (در طرح شعار هم باهم      

. نس~~~~~تاس~~~~~تبداد س~~~~~لطنتي و فراگيرش~~~~~دن ش~~~~~دن آن  دا
درجوام~ع اس~تبداد زده بوي~ژه جوامع~ي با پيشينه استبداد            
آس~يائي چندهزارس~اله چون کشورما، تصور عمومي و         
عام~~~يانه، س~~~ر منش~~~ا نيروم~~~ندي را در ج~~~ادوي  ت~~~~ک      

اي~~ن فره~~نگ  ناف~~ي مطال~~بات اثبات~~ي و    . ص~~دايي م~~يداند 
جايگزي~ن ب~وده و ن~يروي مح~رکه خود را اساسا از نفي         

ربه تاريخ~ي کش~ور ما نشان   تج~ . وض~ع موج~ود ميگ~يرد     
م~يدهد ک~ه محص~ول ب~رآمده ازبرآمدهاي چنين فرهنگي           
ج~~ز بس~~تر س~~ازي ب~~راي حکوم~~ت ه~~اي تمامي~~ت گ~~را و    

اي~ن فره~نگ تمامي~ت گراي       . ديکتاتورم~نش ن~بوده اس~ت     
طالب  تک صدايي  همانند بارانهاي مهيب  بيابان هاي         
کش~~~ور م~~~ا س~~~ت ک~~~ه همچ~~~ون س~~~يل م~~~ي ب~~~ارند، ام~~~~ا         

اي ب~~~يابان از خ~~~ود ب~~~رجا نم~~~ي   محص~~~ولي ج~~~ز خاره~~~  
درحال~ي ک~ه دريک نگرش دمکراتيک و مردم         . گذارن~د 

ساالرانه منشا نيرومندي قبل ازهرچيز از متشکل شدن      
اقش~ا رو ط~بقات و گرايش~هاي گون~اگون  حول خواستها              

براين . و مطال~بات مشخص و اثباتي  سرچشمه ميگيرد         
اس~اس ق~بل ازهرچ~يز کارگ~ران و زحمتکش~ان، زنان و             

ش~~نفکران و س~~اير الي~~ه ه~~ا ح~~ول خواس~~تهاي خ~~ود و   رو
درس~~~طوح گون~~~اگون متش~~~کل ميش~~~وند تاش~~~الوده ي~~~~ک      

ودرهمي~~~ن . جامع~~~ه مدن~~~ي نيروم~~~ندي را ف~~~راهم س~~~ازند 
راس~~~~~~~~~تا بع~~~~~~~~~نوان م~~~~~~~~~ثال  درعرص~~~~~~~~~ه  سياس~~~~~~~~~ت   
جمهوريخواه~~ان و مدافع~~ان دمکراس~~ي  ح~~ول مطال~~بات  
پاي~~ه اي خوي~~ش و س~~لطنت طل~~بان ن~~يز ح~~ول خواس~~تهاي  

ه~رچه  صف آرايي ها منجسم تر و    .ي آي~ند  خ~ود گ~رد م~     
ش~~~کل ياف~~~ته ترباش~~~د ش~~~انس رس~~~يدن ب~~~ه دمکراس~~~ي و     

دراي~~ن بي~~نش  ک~~الم اول . تض~~مين آزاديه~~ا باالت~~ر م~~يرود
را پلوراليس~م وس~نگربندي ن~يروها و نهاده~اي گوناگون           
ح~~ول مطال~~بات مش~~خص  م~~يزند و اتحاده~~اي گس~~ترده      

ب~~ا عل~~يرغم حيات~~ي ب~~ودن و غ~~يرقابل ص~~رفنظرکردنش    
ازدس~~ت دادن مع~~ناي جادوي~~ي و هيپنوت~~يزم کن~~نده خ~~ود     
ک~~~الم دوم محس~~~وب ش~~~ده و تابع~~~ي از متغيرنخس~~~ت را   

م~~~~~نطق اول وح~~~~~دت و حوال~~~~~ه دادن   . تش~~~~~کيل م~~~~~يدهد 
پلورال~~يزم ب~~ه آ ي~~نده از هم~~ان ب~~ند ن~~اف  چ~~رخه دور و      

و . تسلس~ل گذرازاس~تبدادي ب~ه اس~تبدادديگر تغذيه ميکند         
اده~~ا ب~~نابه تع~~ريف  از  ح~~ال آنک~~ه در نگ~~رش ديگ~~ر اتح  

فص~~~ل مش~~~ترک ن~~~يروهاي گون~~~اگون ح~~~ول خواس~~~تهاي  
مش~~~~ترک سرچش~~~~مه م~~~~ي گ~~~~يرد، هرآي~~~~نه اگ~~~~ر چني~~~~ن   

بنابراي~~ن ب~~ا  . خواس~~تهاي مش~~ترکي  وج~~ود داش~~ته باش~~د    
حرک~~~ت از مش~~~خص ب~~~ه عرص~~~ه عموم~~~ي وب~~~از پ~~~يوند  
مطالبات عمومي با مطالبات مشخص است  که هرکس          

 اشتراک دارد م~ي فهم~د  ح~ول چ~ه  چ~يزي ب~ا چ~ه کسي          
ي~~ا ن~~دارد و اي~~ن اش~~تراک ت~~ا چ~~ه ح~~د جن~~به تاکتيک~~ي ي~~ا       
اس~~تراتژيکي  دارد واز کج~~ا ش~~روع ش~~ده و در کج~~ا ب~~ه  

بنابراي~~ن ج~~ادوي اتح~~اد نمي~~تواند همچ~~ون  . پاي~~ان ميرس~~د
مغناطيس~~ي ن~~يروها را بص~~ورت ات~~م وارو ي~~ا ب~~راده ب~~ي   

 . اراده آهن  حول خود طيف بندي نمايد
ندگانه و مستقل و نگرش         پلوراليسم و حضور چ     

به مقوله اتحاد ازاين زاويه گشاينده   راز و طلسم                          
 .جادوي همه باهم و اکنون فقط اتحاد است

اينکه رضا پهلوي در ميثاق خود درجايي از                       
وحدت درکثرت و کثرت دروحدت سخن رانده  وبرآن          
شده است تا سلطنت را بعنوان نماد وحدت در کثرت                

که درچهارجوب جادوي همه باهم و      به نماياند تا مادامي   
اکنون فقط اتحاد قرار داشته باشد  تغييري در واقعيت              

بايد باين بينديشيم که اگر درانقالب               . فوق نمي دهد     
بهمن  هرنيرويي حول مطالبات خود عليه استبداد                      
سلطنتي و نه حول تعبيرخميني ازاين استبداد و درزير           

انست تا اين   چتروي متشکل ميشدند هرگز خميني نميتو      
 . حد تاريکي و بربريت را برجامعه ما مسلط گرداند

****** 
درس~~طور ب~~اال دو ج~~~ادو و بس~~ترفرهنگي مناس~~~بي     
ک~ه خمين~ي اق~تدار و سلطه بالمنازع خود را مديون آنها       

دراي~~نجا الزم اس~~ت ب~~ه جادوهاي~~ي ک~~ه      . ب~~ود برش~~مردم  
مي~~~تواند موج~~~ب فراگ~~~~رد مش~~~ابهي و اي~~~ن باردرقال~~~~ب     

 :اشاره کنمسلطنت بشود 
ميدان~يم ک~ه خمين~ي و ي~اران اواز ديرباز حامل يک        

ت~~~~ز ف~~~~وق (بي~~~~نش س~~~~نتي مبتن~~~~ي براس~~~~تبداد روحاني~~~~ت 
بودن~د و درمقطع انقالب     ) ارتجاع~ي والي~ت مطلق~ه فق~يه       

همانگون~ه ک~ه رض~ا پهل~وي م~يگويد ماليان  با مصادره               
ش~عار مطال~بات عموم~ي م~ردم يعن~ي استقالل، آزادي و             

 وي نم~~~~يگويد اي~~~~ن خواس~~~~تها  هرچ~~~~ند ک~~~~ه(جمه~~~~وري 
ب~~ه ق~~~درت  ) مشخص~~ا چ~~~ه بودن~~د و چ~~~را وج~~ود داش~~~تند   

ح~~~ال م~~~ي ت~~~وان پرس~~~يد س~~~لطنت طل~~~بان ن~~~يز    . رس~~~يدند
درحال~~يکه ح~~امل دوگانگ~~ي بنيادين~~ي هس~~تند ب~~ا مطال~~بات  

 عمومي مردم چه برخوردي خواهندکرد؟
سنتي بي   -سلطنت به عنوان يک نظام موروثي              

ت روحانيت  ماهيتا يک     ترديد همانند ولي فقيه و حاکمي     
. نظام غير گزينشي بوده و ارتجاعي محسوب ميشود             

سلطنت دمکراتيک يک امر موهوم بوده  به معناي                   
واقعي درهيچ زماني و درهيچ کشوري وجود خارجي          

حتي درکشورهاي  پيشرفته اي چون             . (نداشته است  
انگليس که بدليل وجود سازوکارهاي نيرومند و شکل            

ين نهادها خصلت  سمبوليک                 گرفته دمکراتيک ا        
با خواندن هيچ وردي و با پيچيدن درهيچ                      ). دارند

زرورق  رنگيني نميتوان ادعاي موروثي بودن  قدرت      
و قرادادن يک فرد به عنوان نماد هويت ملي و                              
تاريخي و تماميت ارضي متعلق به  شهروندان يک                  

 که در کنه خويش ريشه درخرافات  بازمانده          -کشوررا
 درزمره ايده     - توتم پرستي بشر اوليه دارد          از دوران  

وانگهي درجامعه ايران هم بدليل         . هاي مدرن جا زد      
سنت ديرينه استبداد مطلق شاهي  و هم ريشه داربودن            
ايده ناجي و طرح مطالبات ازطريق وساطت اسطوره           
ها و جادوها و شخصيت هاي کاريزماتيک  بجاي                      

سازوکارهاي طرح بي ميانجي آنها  و هم بدليل فقدان              
بقدر نيرومند دمکراتيک که بتواند اين نهادهاي                           
حکومتي سنتا استبدادي را وادار به تمکين دربرابر                 
مطالبات شهروندان نمايد، بدون هرگونه نيازي به                    
پيشگويي و حدس ميتوان مطمئن بود که سلطنت با تنها      
چيزي که نميتواند قرين و همساز باشد همانا                                   

 تبديل سلطنت يه يک سمبل          درايران. دمکراسي است 
 خود  -اگرهم شدني باشد   -صرف و همسازبا دمکراسي     

مستلزم انجام چندين  انقالب  و تحقق پيش شرطهاي                 
و .  مهمي است که درشرايط کنوني بالکل مفقود است          

البته وعده و وعيدهاي رضا پهلوي در ميثاق خود دال            
برامکان پذيربودن همزيستي دمکراسي و نظام                          

اي  برطرف ساختن نگراني هاي موجود             سلطنتي بر  
دراين باره و طرح اينکه ميتوان تدابيري انديشيد براي          

آنکه موروثي بودن، مشروعيت نظام را به زيرسئوال           
نبرد تاثيري بر دوگانگي  و خصلت آنتاگونيستيک                    
رابطه  گفتمان نظام  موروثي با گفتمان نظام                                   

بخواهد مگر آنکه تدبير فوق         . دمکراتيک نمي گذارد    
بنابراين دراينجا ما   . کال  سلطنت را بالموضوع سازد       

شاهد همان جادويي هستيم که يکي ازمنابع زاينده                       
استبداد دريکصدسال اخير، بويژه در آخرين تجربه                 

التقاط گفتمان دمکراسي   : يعني انقالب بهمن بوده است     
 .و گفتمان استبداد و استتارآن دروراء گفتمان نخست

اين . نا تز اکنون فقط ااتحاداست        جادوي دوم هما    
 درجوهرخود معنايي جز       -اگر که فراگير شود       -جادو

تسخير قلمرو آزادي و پلوراليسم دردوره قبل                                 
عناصر اصلي فرايند سرنگوني       . ازسرنگوني  ندارد    

ابتدا تضاد و       : استبداد حاکم دراين منطق چنين اند               
حاال يک استبدادمذهبي و         . شراصلي کانوني ميشود     

آنگاه . ع  انقالب بهمن يک استبداد سلطنتي                   درمقط
براي سرنگوني  که اساسا برپايه يک خواست سلبي                 
استواراست و بهمراه چند مطالبه گنگ و                                           
کشدارعمومي ديگر، درخواست اتحاد همه                                    

بديهي . مطرح ميشود )  درمعناي اتحاد همه بامن    (باهم
است که چنين دريافتي ازاتحاد درصورتي که تحقق                 

رسرزمين استبداد زده ما جزتضمين فرادستي       پيداکند د 
نهادها و نيروهاي ضد دمکراتيکي که همواره                              
ازامکانات داخلي و بين المللي  فرادست تري                                 

آنگاه اگرهمه چيز   . برخوردارند، نتيجه ديگري  ندارد      
بخوبي و خوشي پيش برود، زمان تشکيل دولت موقت          

 طبيعي  است   .  و فراخوان مجلس موسسان فراميرسد      
که اين مجلس نيز بدليل  فرادستي يک نيروي                                 
استبدادي درارودوي ضداستبدادي چيزي جز مجلس             
خبرگان و يا مجلس اعيان و يانوعي لوي جرگه ايراني    

 .ازکاردرنيايد
  ش~~~يوه س~~~رنگوني ازخ~~~ود س~~~رنگوني مهمتراس~~~ت    

تج~~ربه شکس~~ت انق~~الب بهم~~ن و ظهورفاشيس~~م مذهب~~ي      
ب  ازخ~~~~ود نش~~~~ان دادک~~~~ه ش~~~~يوه س~~~~رنگوني ب~~~~ه مرات~~~~  

پاس~خ ب~ه اين سئوال که پس از        .  س~رنگوني مهمتراس~ت   
س~~رنگوني  نظ~~~ام اس~~تبدادي اح~~~تمال  جايگزين~~ي آن ب~~~ا    
ي~ک  دمکراس~ي  ت~اچدحد محتمل است،  تاحدود زيادي             

اي~~ن جمل~~ه  .  درگ~~رو چگونگ~~ي س~~رنگوني نهف~~ته اس~~ت    
حک~يمانه  ک~ه ب~ه م~ن بگ~و چگون~ه س~رنگون ميسازي و                 

 بگوي~~~م ک~~~ه  چگون~~~ه  چ~~~ه گون~~~ه ب~~~ه ق~~~درت ميرس~~~ي ت~~~ا  
اگر . حکوم~ت خواه~ي ک~رد ب~يانگر همي~ن واقعيت است         

در مس~~~ير س~~~رنگوني ک~~~ه خواس~~~ت س~~~لبي  و عموم~~~ي     
ن~~~يروهاي گون~~~اگون اس~~~ت مطاال~~~بات اثبات~~~ي و ش~~~فاف     
ض~~ميمه نش~~ود و اگ~~ر گف~~تمان دمکرات~~يک دراي~~ن مس~~ير   
خ~ود را از س~اير گف~تمان ها متمايز نسازد و اگر دراين           

نيادي~~~ن  نهف~~~ته در گف~~~تمان ه~~~ا م~~~رحله دوگانگ~~~ي ه~~~اي ب
ازيکديگ~~~ر تفک~~~يک نگ~~~ردد و اگ~~~ر روش~~~ن نش~~~ود ک~~~ه      
ه~~رکس درکج~~ا ق~~رار دارد و ب~~ا چ~~ه س~~يما ي مشخص~~ي   
در ص~حنه اجتماع~ي حضور مي يابد و اگر اين گفتمان            
ه~اي  متمايز نتوانند خود را در تشکلهاي مستقل نهادي      
کن~~ند و ب~~ه پلوراليس~~م مع~~ناي واقع~~ي بخش~~ند، آنگ~~اه ه~~يچ   

ثاق~~~~ي و ه~~~~يچ س~~~~وگندي ول~~~~و آنک~~~~ه ه~~~~يچ ت~~~~رديدي      مي
درص~~~داقت آن نداش~~~ته باش~~~يم نخواه~~~د توانس~~~ت جل~~~وي   

همانگون~ه ک~ه ميثاق ها و قول و       . ديک~تاتوري را بگ~يرد    
 .قرار هاي خمنيي نتوانست

همانگون~ه ک~ه اش~اره ش~د ش~يوه سرنگوني مهمترين          
س~~~~~~نجه  و س~~~~~~نگ محک~~~~~~ي اس~~~~~~ت ب~~~~~~راي ارزياب~~~~~~ي   

يرو ي~~ا ن~~~يروهاي  خصوص~~يات نظ~~ام بع~~دي ازجان~~~ب ن~~    
اگ~~~ر ش~~يوه س~~~رنگوني براس~~~اس ي~~~ک  . س~~رنگون کن~~~نده 

ب~~~رنامه اساس~~~ا نف~~~ي و برخ~~~ي ش~~~عارهاي م~~~بهم اثبات~~~ي    
اس~توار باش~د و اگرمعجون~ي از ال~تقاط عناص~ر ناهمايند       
و ناهم~زي همان~ند نظام موروثي و يا مذهبي با رنگ و         
لع~~اب ه~~اي باص~~طالح  دمکرات~~يک بخ~~ورد م~~ردم داده     

نگوني براساس بسترسازي مناسب  ش~ود و اگ~ر اي~ن سر       
ب~~~راي ش~~~کل گ~~~يري و تقوي~~~ت پلورال~~~يزم و تش~~~کلهاي     

طبقات~~ي اس~~توار نباش~~د و اگ~~ر آغش~~ته ب~~ه     -مس~~تقل مدن~~ي 
جاودي همه باهم باشد واگر بسيج مردم براساس آگاهي     
وارون~~~ه و ک~~~اذب يعن~~~ي  س~~~يکل مع~~~يوب گزي~~~نش  بي~~~ن  

آلترنات~~~~يوهاي  ب~~~~د و بدت~~~~ر و ن~~~~ه بي~~~~ن  آلترنات~~~~يوهاي      
کرات~يک  و اس~تبدادي ص~ورت پذي~رد واگر براساس            دم

دخ~~~يل بس~~~تن ب~~~ر مداخ~~~الت و نق~~~ش آفرين~~~ي قدرته~~~اي     
ب~~~زرگ ک~~~ه هدف~~~ي ج~~~ز تحق~~~ق م~~~نافع خوي~~~ش ندارن~~~د،      
ص~~ورت پذي~~رد و ي~~ا س~~واربرموج توهم~~ي  ک~~ه درم~~يان   
بخش~~ي ازجمعي~~ت کش~~ور نس~~بت ب~~ه نق~~ش نج~~ات بخ~~ش      
مداخ~الت قدرته~اي ب~زرگ وجود دارد صورت گيرد و      

ه اگ~~~ر ب~~~ر  تض~~~عيف حافظ~~~ه تاريخ~~~ي م~~~ردم و    باالخ~~~ر
بازخوان~~~~ي مجع~~~~ول و دس~~~~ت ک~~~~اري ش~~~~ده تاريخچ~~~~ه       
عملک~~~رد  نظ~~~ام س~~~لطنت  بط~~~ور اع~~~م و ب~~~از خوان~~~ي       
مجع~~~~ول عملک~~~~رد محم~~~~د رض~~~~ا ش~~~~اه و نق~~~~ش وي در  

همانگونه �برق~راري ي~ک رب~ع قرن اختناق و سرکوب         
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 استوارشود بي ترديد چنين     -که درميثاق شاهدش هستيم   
ن کردن~~~ي ج~~~ز بازتول~~~يد اس~~~تبداد مج~~~دد، ش~~~يوه س~~~رنگو

ت~~~ن دادن ب~~~ه برگ~~~زاري و ي~~~ا    . مع~~~ناي ديگ~~~ري ن~~~دارد  
ق~رارهاي  مجل~س موسس~ان حت~ي اگ~ر صادقانه هم تلقي       

فراموش . گردند، هرگز به معناي دمکرات بودن نيست   
نکن~يم که شمار مهمي از ديکتاتورهاي بنام تاريخ براي     

 نيازمند رس~يدن ب~ه ق~درت و تاسيس ديکتاتوري خود را          
و . ب~ه نردبان~~ي ب~نام  م~~راجعه ب~ه آراء عموم~~ي ياف~ته ان~~د    

فاشيس~~~ت ه~~~~ا و ديک~~~~تاتورهاي ب~~~نام ت~~~~اريخ و ازجمل~~~~ه   
. خمين~~ي دق~~يقا ب~~ا چني~~ن نردبان~~ي ب~~ه ق~~درت رس~~يده ان~~د       

بنابراي~ن دمک~رات بودن امري فراتر از تمکين به نتايج     
. ف~~~ي الم~~~~ثل مجل~~~~س موسس~~~ان و راي عموم~~~~ي  اس~~~~ت  

ه~ي متناسب با نفوذ هژموني خود  بر   ديک~تاتورها نيزگا  
) بويژه از نوع  پوپوليستي  و غيرشفاف  (راي عموم~ي    

دمک~~~~رات ب~~~~ودن ق~~~~بل از .  در مقاطع~~~~ي تک~~~~يه ميکن~~~~ند
هرچ~يز براي~~ن اس~اس تع~~ريف ميش~~ود ک~ه آي~~ا برموازي~~ن    
ش~~~ناخته ش~~~ده دمکراس~~~ي  و درراس آن ح~~~ق حاکمي~~~ت   

مس~~~~تقيم م~~~~ردم برسرنوش~~~~ت خ~~~~ود پ~~~~اي ب~~~~نديم  و آي~~~~ا    
يم ب~~~~~راي تحق~~~~~ق مطال~~~~~بات و ش~~~~~اخص ه~~~~~اي حاض~~~~~ر

دمکراس~~ي حرک~~ت کن~~يم  و ب~~راي تقوي~~ت اي~~ن نهاده~~اي    
دمکرات~~~يک از ه~~~م اک~~~نون م~~~بارزه نماي~~~يم؟ ياب~~~رعکس  
درمق~ابل تقويت و شکل گيري آنها و سترون ساختنشان   

عم~~ل ميکن~~يم؟ بگم~~~ان م~~ن  بخ~~ش مهم~~~ي از پاس~~خ ب~~~ه       
س~ئوال بگ~و ک~ه چگون~ه س~رنگون ميس~ازي تا بگويم که            

ه گون~~~ه حکوم~~~ت خواه~~~ي ک~~~رد، ب~~~ه همي~~~ن مس~~~اله      چ~~~
 .برميگردد

 اگ~ر براستي خواهان حق حاکميت مردم برخود و         
سرنوش~ت خ~ود هس~تيم  و اگر براين باوريم که اين حق          

 �چ~ه خ~دا و چه شاه        -ب~دون وس~اطت  ه~يچ ميانج~يگري        
تنها ازطريق اعمال مستقيم اراده عمومي  قابل حصول     

ساس~ا  توس~ط تشکلهاي      اس~ت و اي~ن اراده عموم~ي ن~يز ا          
مس~~~~~~تقل و پاس~~~~~~خگو و س~~~~~~نگربندي  ش~~~~~~هروندان در    
مجموع~ه اي ازنهاده~~اي مدن~~ي  و دربس~~تر ش~~فاف ش~~دن  

 ب~~دور ازي~~ک  فض~~اي  -ه~~رچه بيش~~تر مطال~~بات پاي~~ه اي  
 و ازط~~~~ريق ح~~~~ق   -پوپولس~~~~تي و س~~~~يماي م~~~~ات آل~~~~وده  

گزي~نش و عزل تمامي مقامات  قابل تحقق است، دراين   
کش~يدن گف~تمان اس~~تبدادي   ص~ورت ب~ه اهيم~ت ب~ه چ~الش      

الن~~ه ک~~رده دراردوي ض~~د اس~~تبدادي در م~~رحله ق~~بل از   
بي ترديد به چالش   . کسب قدرت بخوبي پي خواهيم برد     

کش~~~~~~~يدن گف~~~~~~~تمان ضداس~~~~~~~تبدادي موج~~~~~~~ود دراردوي 
ضداس~~~~~~~~تبداد دراي~~~~~~~~ن م~~~~~~~~رحله، از عناصراص~~~~~~~~لي    
پادزهرممانعت از بازتوليد استبداد و بکارافتادن چرخه       

طنتي و مذهب~~~~ي و الب~~~~ته ه~~~~رنوع مع~~~~يوب اس~~~~تبداد س~~~~ل
اس~~تبداد ري~~زو درش~~ت و  ب~~ي رن~~گ و ب~~ارنگ  ديگ~~رو   

ب~~~ي گم~~~ان . ازجمل~~~ه دراردوي جمهوريخواه~~~ان هس~~~ت 
نف~~~س جمه~~~وري خواه~~~ي  ش~~~رط کاف~~~ي ب~~~راي گذارب~~~ه     

 .دمکراسي نيست اما بعنوان شرط الزم چرا
ب~~~~ي ت~~~~رديد رض~~~~ا پهل~~~~وي و ط~~~~رفدارنش  م~~~~~ثل      

ق آم~~~ال و هرش~~هروند ديگ~~~ري ح~~~ق دارن~~~د  ب~~~راي تحق~~~ 
آرزوه~~اي خ~~ود و از جمل~~ه ب~~راي ن~~يل ب~~ه آنچ~~ه ک~~ه آن~~را  
ح~ق غص~ب ش~ده خ~ود م~ي دان~ند ت~الش کن~ند و اسم آنرا              

ام~~ا مدافعي~~ن   . ن~~يز م~~بارزه ب~~راي دموکراس~~ي بگذارن~~د    
دمکراس~ي  ن~يز ح~ق دارند نشان دهند که  مبارزه براي       
دمکراس~~~~ي و م~~~~بارزه ب~~~~راي جل~~~~وس برتخ~~~~ت و ت~~~~اج   

زند و  ت~~الش ب~~راي ه~~م آي~~ند  س~~لطنت  بايکديگ~~ر ناهمس~~ا
نش~~~~~ان دادن اي~~~~~ندو معناي~~~~~ي ج~~~~~ز بازتول~~~~~يد اس~~~~~تبداد       
درف~~ازجديد جن~~بش م~~ردم اي~~ران دربس~~تر م~~بارزه عل~~يه     

اگ~~ر جن~~بش مدن~~ي و دمکرات~~يک     . اس~~تبداد ح~~اکم ن~~دارد  
کش~~~~ورما ب~~~~تواند س~~~~لطنت طل~~~~بان را وادارس~~~~ازد ک~~~~ه    
همچ~~ون ي~~ک ح~~زب و ي~~ا جمعي~~ت سياس~~ي م~~تعارف و      

 م~~~ا و ب~~~دور از چه~~~ره س~~~ازي ه~~~اي  متناس~~~ب ب~~~ا زمان~~~ه
کاريزمات~~يک  ب~~راي رض~~ا پهل~~وي وام~~ثالهم و ب~~دوراز      

-توس~~ل ب~~ه جادوهاي~~ي چ~~ون نم~~اد ميه~~ن و هوي~~ت مل~~ي     
تاريخ~~~ي ق~~~ائل ش~~~دن ب~~~راي ي~~~ک ش~~~هروند و باالخ~~~ره        
ب~~دوراز ب~~ند و بس~~ت ب~~ا قدرته~~اي ب~~زرگ  خارج~~ي، و       

دري~ک ک~الم دران~دازه ي~ک شهروند شايسته آغازهزاره       
حنه سياس~~~ي کش~~~ورمان حض~~~ور ي~~~ابد ب~~~ه    س~~~وم  درص~~~

 .  دست آورد بزرگي نائل شده است
 

 پيام سازمان كارگران انقالبى ايران
) راه كارگر(   

به فعالين، اعضاء و آادرهاى حزب 
 دموآرات آرستان ايران

 
 هر سال ياد آور         )دورى بندان(دوم بهمن     

خاطره قاضى محمد رهبر و بنيان گذار حزب               
 در برپائى و      ايران و يارانش   دموآرات آردستان    

 . مى باشد)مهاباد(اعالم جمهورى آردستان
، در شرايط اجتماعى آن روز        سال پيش  58

 براى   ايران، در آردستان قاضى محمد و يارانش       
تحقق حكومت خودمختار و اعالن جمهورى              
مهاباد، پايه اساسى مناسبات برابرحقوق را بر        

در . دندبخشى از آردستان ايران برقرار نمو           
همان زمان اعالن حكومت خود مختار آذربايجان        

، خشم و       توسط جعفر پيشه ورى و يارانش          
شاه . نفرت دربار و خوانين منطقه را برانگيخت        

 و نيروهاى سرآوب گر و با              با گسيل ارتش     
همراهى خوانين و مالآين منطقه آذربايجان و          
آردستان، تهاجم افسار گسيخته اى را بر                

 . شمال غربى ايران سازمان دادسراسر منطقه
قاضى محمد براى احقاق حقوق و آن چه            

 ماند و     آه بدان مى انديشيد، در ميان مردمش       
از آن روز تاآنون   . در ميدان مهاباد برسردار رفت      

رهروان راه قاضى محمد براى دستيابى و                
دموآراسى براى  »تحقق شعارهاى او، يعنى        

و « ايران و خودمختارى براى آردستان                
سرنگونى نظام ضد انسانى جمهورى                    
اسالمى، رهبرانى چون عبدالرحمان قاسملو،       
دآتر شرفكندى، عبداهللا قادرى، فتاح عبدلى و         

مرگه باورمند به رهايى حقوق            هزاران پيش  
ملى را در رودروئى با نظام جمهورى اسالمى           

 .از دست داده است
هدف سران جمهورى اسالمى ايران از ترور        

دمكرات آردستان ايران تنها حذف      رهبران حزب   
سران نظام، هدف    . فيزيكى آن ها نبوده است     

. ضدانسانى بسيار فراترى را دنبال مى آردند          
  آن ها مى خواستند و مى خواهند حزب و جنبش       
حق طلبانه خلق آرد و مبارزه مردم آردستان را         

 .به زانو در آورند
 امين سالگرد دورى بندان،    58جادارد آه در      

اد آن همه جان هاى بيقرارى آه در راه                به ي  
دموآراسى و خودمختارى بر زمين ريخته شده،       
ما باورمندان به آزادى، رهايى و دموآراسى،            
همگام با مردم آزاديخواه ايران در شرايط دشوار         
امروز ايران و منطقه، در اتحادى اصولى و                  
فراگير ميدان مبارزه را به عنوان خارى بر چشم          

 .ى گسترده نمائيمدشمنان آزاد
بار ديگر اين روز را به همه شما ياران،                  
دوستان، اعضاء و فعالين حزب دموآرات                   
آردستان ايران تبريك مى گوئيم و براى شما             

 .آرزوى پيروزى مى نماييم
 سازمان آارگران انقالبى ايران

 ) راه آارگر(
 81اول بهمن 
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پيام سازمان كارگران انقالبى 
) راه كارگر(ايران  

  
 به حزب آمونيست ايران

 به مناسبت

 روز آومله

 
  رفقاى گرامى حزب آمونيست ايران

بدين وسيله صميمانه ترين تبريكات ما را به        
مناسبت روز آومله بپذيرد، روزى آه آغازگر يك          

د و   و مبارزه عليه سرمايه دارى و استبدا          تالش
ستم طبقاتى، ملى و جنسى توسط يكى              
ديگر از گردانهاى آارگران ايران است، روزى              
است براى گراميداشت ياد جان باختگان راه             
آزادى و برابرى آه در صفوف حزب آمونيست            
ايران و آومله عليه رژيم اسالمى مبارزه                   

  .آرده اند
 !رفقا عزيز

امروز آه جمهورى اسالمى به پايان                  
بار بيست  و چندساله خود نزديك         حكومت نكبت 

مى شود و به موازات آن امپرياليسم آمريكا               
جنگى خانمانسوز را براى تامين حاآميت يك            

 منافع   سويه خود بر جهان و حفظ و گسترش           
شرآتهاى نفتى و نظامى بر ملت هاى منطقه          
تحميل مى آند و در اين راستا آرزاى هاى                 

 ايران  وطنى از مستبدين سابق براى ملت هاى      
و عراق تدارك مى بيند، ضرورت دارد نيروهاى            

   از پيش     آزادى و دموآراسى در ايران بيش            
  .شرايط را دريابند

سازمان آارگران انقالبى ايران راه آارگر در         
بيست و پنجمين سالگرد فعاليت آومله فرصت        
را مناسب مى داند تا شما را براى برپايى يك             

اى يارى و       قطب انقالبى و آزاديخواه، بر              
 اوج يابندة توده اى و براى        همبستگى با جنبش  

تبديل شدن چپ انقالبى به يك نيروى قابل               
اتكاء در آيندة سياسى ايران فرا خواند، صفى            
آه فارغ از برخوردهاى سكتاريستى،                      
ايدئولوژيك، فرقه گرا، براى يارى و همبستگى          

 طبقاتى آارگران و زحمتكشان عليه          با جنبش 
 مى آند و پرچم      يه دارى حاآم تالش  رژيم سرما 

  !آزادى و سوسياليسم را برمى افرازد
بى ترديد اين وظيفه ايست آه در روز                  

گراميداشت جانباختگان راه آزادى و                        
سوسياليسم در صفوف حزب آمونيست ايران        

 .و آومله از شما انتظار مى رود
 

 سازمان آارگران انقالبى ايران
  )راه آارگر(  

1. 2. 2003 
 

 

 
 راديو برابري

برنامه هاي راديو برابري هر روز ساعت          
هشت و نيم به وقت تهران برابر با شش                            
بعدازظهر به وقت اروپاي مرآزي بر روي                

متر پخش  41 آيلوهرتز رديف      7480فرآانس  
برنامه راديو برابري هم زمان از             . مي شود  

 .طريق اينترنت در همه دنيا قابل دريافت است
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