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 تك برگي راه كارگر
 164    شماره 2003 مارس17-1381 اسفند 26ارژنگ بامشاد          دو شنبه : سردبير)       راه آارگر(روزنامه سياسي آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 

 
 پيام نوروزى

كميته مركزى سازمان كارگران 
 ) راه كارگر( ايران انقالبى

 
 !مردم آزاديخواه ايران

 رسيدن نوروز، اين سنت زيباى مردمى         فرا
  نيز هم  1382سال  .  مى گوئيم  را به شما شادباش    
 دشوار براى    ، در شرايطى بس     چون ساليان پيش  
اما بر كسى پوشيده نيست كه       . شما آغاز مى شود  

شرائط بقاء براى رژيم اسالمى كه زندگى را            
اينهمه بر كام شما تلخ كرده است، بسيار               

 سرعت به سمت فروپاشى       دشوارتر شده و به     
اين هم روشن است كه تا باد بهارى ى         . مى رود

عزم  شما مردم برنخيزد، اين ميوة زهرآگيِن            
گنديده و پوسيده بر درخت، خود بخود بر زمين          

 .نخواهد افتاد
خوار و تبهكار   ي  فصلى كه اين رژيم آدم     

امكان آن را داشت كه بساط ستمگرى و                 
ق و گلوله و چه با      چپاولگرى را، چه به زور شال      

 نهائى     ، از از تعرض         »اصالحات«وعدة    
ستم كشيدگان و هستى باختگان در امان نگهدارد،       
پشت سر مانده و فصل درهم پيچيدن  بساط              
حاكميت اسالمى دزدان و آدمكشان فرا رسيده         
است؛ فصل متشكل شدن مستقل شما مردم از            
پائين، دست به هم دادن و از جا برخاستنتان براى          

 .از جا بركندن جمهورى اسالمى
چون  فرارسيدن نوروز و سال نو را هم           

 به كورى چشم حاكمان اسالمى،          سالهاى پيش 
هرچه باشكوهتر جشن بگيريم و با خانه تكانى          
نوروزى و هلهله و پايكوبى، عزم خودمان را در         
روبيدن ايران از نكبت رژيم اسالمى و حاكميت         

 !سرمايه داران فرياد بزنيم
ته مركزى سازمان كارگران انقالبى كمي

 )راه كارگر(ايران 
 1381اسفند  25

------------------------------------- 
 ،  پنجره ها را بگشائيم و به 1382در آستانه نوروز 

 آفتاب سالمى دوباره دهيم

اينبار قابلمه بدستان ، با قابلمه هاى خالى ، طنين           
سد، صداى پاهايشان چه محكم از راه مير             

  داريم إ مقدمشان را پاس
 امير جواهرى 

 3درصفه 

------------------------------------ 
 توافق شوم دولتهاى استراليا و ايران

 عليه پناهجويان ايرانى

 4درصفحه 

 

اتحاد و ائتالف در ميان نيروهاي 

                     سياسي و نگاهي به تالش هاي جاري

 ه آارگري تك برگي راگفت و گو
  سردبير با اردشير مهرداد

           نشريه راه آارگر
 ) دوم و پايانيبخش(

 
 در پاسخ شما به سوال            -تك برگي راه آارگر       

قبلي گفته مي شود که تقليل گراي در برخورد با              
دموکراسي و عدم توجه به تأثيرات تحوالت                     
جاري بر نظام هاي حکومتي؛ و بطور مشخص            

رال؛ وجه اشتراک بيش و       بر دموکراسي هاي ليب    
کم همه ي تالش هاي اتحاد خواهانه ي اخير                      

 .است
) و يا عواملي  (شما اين اشتراک را به چه عامل        

 نسبت مي دهيد؟
 فکر مي کنم پاسخ گفتن به                -اردشير مهرداد  

چرا که    . چنين پرسشي حاال اندکي زود باشد               
 بسياري از 

ابتکارات در مرحله ي نطفه اي اند و ديدگاه ها           
و خطوط نظري و سياسي به اندازه اي کافي                     
شفاف نشده اند؛ با اين وصف اگر مجاز باشيم در           
صد فرضيه اظهار نظر بکنيم؛ دو عامل را                       

 . ميتوان برجسته کرد
اول اينکه؛ کارزارهاي ائتالفي در وجه غالب           
پاسخي هستند به انزوا و کوچکي گروه هاي                     

ياسي سياسي و يا انفراد روشنفکران و فعاالن س            
ائتالف "گرد آمدن در يک                   . مخالف رژيم    

براي شماري از آنان راهي تصور مي          " گسترده
شود که از طريق آن بتوانند به يک تجمع قابل                   

اينگونه ائتالف ها؛ البته؛          . اعتناء تبديل شوند      
کشيدن گرايشات سياسي و          . هزينه هايي دارد      

" ائتالف گسترده "نظري گوناگون به درون يک         
ظور شکل دادن به يک قدرت سياسي           آنهم به من   
نه در اعتراض به يک اقدام و سياست            (جايگزين

به معني آنست    ) معين و يا يک خواستهي محدود       
که مسايل اختالف برانگيز؛ هر قدر هم که مهم و            
اساسي باشند مسکوت بمانند؛ لبه هاي تيز نگرش          
ها سائيده شود و اصول پايه اي نظام جايگزين                 

و يعني اينکه؛ هر قدر       . ر شود محدودتر و کلي ت    
رساتر شود؛ پيام آن گنگ تر و         " ائتالف"صداي  

 .هويت آن ناروشن تر باشد
دوم اينکه؛ ائتالف نردباني تلقي مي شود براي           
آنکه شماري از نخبگان سياسي با باال رفتن از آن     

. سهمي در قدرت حکومتي نصيبشان شود                        
ست بنابراين؛ وظيفه ي منشورهاي ائتالفي آن ني           

که توده ي مردم را حول منافع مشخص و                           

خواست هاي واقعي و ملموس شان بسيج کند و به   
حرکت در آورد؛ اتحاد سياسي در پي آن نيست                
که همبستگي ميان بخش هاي مختلف مردم را از           
طريق به رسميت شناختن گوناگوني ها و تفاوت            

به عکس؛   . هاي موجود ميان آنها بر پا دارد                 
 براي جلب  حمايت و پشتيباني           مراجعه به مردم   

. آنان است؛ براي پيش خريد کردن رأي آنهاست           
هر قدر ابهام گويي بيشتر باشد؛ هر قدر دامنه ي             
انتظارات محدودتر شود و هر قدر مطالبات در              
چهار چوب اصول مجرد بيشتر حبس شوند؛                   
همانقدر امکان تبديل کردن مردم به يک توده ي             

ر است؛ همانقدر خريدن بي شکل و دنباله رو بيشت   
 .رأي آنها کم هزينه تر خواهد بود

 قبًال هم اشاره کردم؛ برخي از طرح ها اساسًا            
مي توانند مصرف داخلي نداشته باشند و توجه                

يعني منشور    . اشان معطوف به بيرون باشد               
نويسان تسليم فضاي جهاني کنوني شده باشند و              

باب طرح خود را به گونه اي تراشيده باشند که               
آنها نيز به طريق       . طبع دولت بوش قرار گيرد        

اولي صالح شان در اين است که به کم گويي و                
کلي گويي پناه ببرند و خصوصًا آنجا که پاي                     
خواست ها و منافع توده ي محروم و لگد مال                    
شده به ميان مي آيد دچار فراموشي شوند و صد              

 .البته در معقوالت جهاني هم داخل نشوند
 به اين سوال هر چه باشد، يک چيز             اما؛ پاسخ 

قطعي است و آن اينکه هنوز در ميان طرح هايي           
که بعنوان نظام سياسي جايگزين پيشنهاد شده اند؛         
جاي ساختاري که بر خود حکومتي مردم استوار         
باشد و يک دموکراسي که از اعماق بجوشد                      

و هنوز جاي يک کوشش            . بشدت خالي است      
جنبش مردمي و        آگاهانه براي بر پايي يک                  

فراگير که چنين حکومتي را بر شانه هاي خود                
من فکر مي   . بلند کند؛ به همان اندازه خالي است        

کنم تالش هايي را بيشتر بايد جدي گرفت که                     
اين تالش  . هدفشان پر کردن اين جاي خالي است        

 .ها هم شرط الزم اند و هم کافي
 شما در گزينش جايگزيني     -تك برگي راه آارگر   

دموکراسي که از    " حکومت کنوني بر يک        براي
منظورتان . تاکيد مي گذاريد        " اعماق بجوشد    

چيست؟ اين شکل دموکراسي را چطور تعريف            
مي کنيد و ضرورت آن را از کجا بيرون مي                    

 کشيد؟
 منظور من ازدموکراسي اي         -اردشير مهرداد  

آن نظام سياسي است که به " که از اعماق بجوشد 
 اصلي اش بر مشارکت        لحاظ ساختاري تکيه ي     

مستقيم است و نه نمايندگي و به لحاظ برنامه و                 
در گزينش   (سياست راديکال است و نه ليبرال              

تاکيدش " بازار"ميان نيازهاي انسان و نيازهاي          
در پاسخ به پرسش هاي ). بر نيازهاي انسان است   

قبلي اشاراتي به مشخصه هاي چنين نظامي وجود 
ي شود باختصار       مهم ترين آنها را م             . داشت

اين نظام در اساس گسست      : اينطور فهرست کرد   
است از همه اشکال خود کامگي و نه فقط خود                 

يعني، در حاليکه يک نظام سکوالر      . کامگي ديني 
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است؛ اما؛ مجوزي نيست، بطور مثال،  براي                 
استقرار خود کامگي بازار و يا خودکامگي                       

اين نظام نه تنها         . سرمايه در شکل عرفي آن           
پايه ي رأي مردم و نهادهاي منتخب استوار                بر

بنابراين، تفاوت ها و     . است؛ بلکه کثرت گراست    
تمايزهاي سياسي و اجتماعي را به رسميت مي              

. شناسد و برابري حقوقي آنها را دروني مي سازد      
که بر بي ( حقوق و آزادي هاي سياسي و فرهنگي

را با حقوق   ) قيد و شرط بودن آن تاکيد مي گذارد        
پايه هاي ساختاري اين    . ماعي تضمين مي کند    اجت

نظام بر جوامع خود گردان محلي و منطقه اي                  
برابر بنا مي شود و نه بر هيرارشي جغرافيايي؛            

و باالخره قدرت  آن دو         ......... قومي؛ مذهبي و   
همبستگي : سرچشمه ي به هم پيوسته دارد                    

داوطلبانه ي اجزاء دروني اش و تعلق اش به يک   
اني که عليه برده سازي مردم جهان و          اردوي جه 

عليه استقرار يک نظم بربر منشانه در روابط بين       
 .المللي مبارزه مي کند

من فکر مي کنم که در شرايط امروز جهان اين         
شکل نظام سياسي يگانه جايگزين واقعي                           
. دموکراتيک است براي جمهوري اسالمي                     

گزينش واقعي ديگر؛ در بهترين حالت؛ حکومت          
يک نظام   . ار سرمايه هاي بزرگ است           کارگز

نخبه ساالر است که حول منافع کورپوراسيون               
هاي فراملي کريستاليزه شده و گوش به فرمان                

در .  صندوق بين المللي پول و بانک جهاني است        
بدترين حالت؛ يک حکومت  کرزاي وطني                      

هر طرحي در اين ميان يک توهم           . خالص است 
سير سيل؛   محض است؛ ساختن خانه است در م            

بناکنندگان اگر به سفاهت دچار نباشند دير يا زود           
. از اين سو يا آن سو پا به فرار خواهند گذاشت                 

ديريست جهان به درون وضعيتي پا نهاده       . متاسفم
که در آن ميان مشارکت مستقيم مردم در تعيين                
سرنوشتشان و خودگامگي ستم گرانه ي سرمايه           

سرسختي اين  . جهاني انتخاب ديگري باقي نمانده      
واقعيت است که ضرورت برپايي                                          

را ديکته  " دموکراسي که از اعماق بجوشد       "يک
مي کند و بصورت يگانه جايگزين دموکراتيک             

 .ممکن در مي آورد
 بسياري بر اين باورند که       -تك برگي راه آارگر    

چنين ايده هايي اتوپيايي محض است؛ ممکن است        
نيست واقعي بکار آرامش وجدان بيايند؛ اما؛ قرار 

شوند؛ اصوًال؛ مقاومت در برابر فرآيند جهان                 
گستري سرمايه امري ناشدني است؛ تالشي هم              
اگر صورت گيرد فرجامي نخواهد داشت                          
جزاينکه به بنيادگرايي مذهبي و شوونيسم قومي           

 شما چه مي گوئيد؟. در غلطه" جنگ تمدن ها"و
استقرار يک دموکراسي مبني بر مشارکت                  

مروز چقدر زمينه دارد؟ و اگر              واقعي مردم ا     
چنين زمينه اي وجود دارد؛ فکر مي کنيد  چگونه        

 و در چه مسيري مي توان آن را بنا کرد؟
 ترديد نيست که در چنين ايده           -اردشير مهرداد 

هايي عناصر آرمان گرايانه وجود دارند؛ اما؛ نه           
از واقعيت هاي موجود فراتر مي       . خيال پردازانه 

ومًا از ظرفيت ها و امکانات             روند؛ اما؛ نه لز       
به عالوه، تاکيد بر پايي نظامي متکي بر          . موجود

مشارکت مستقيم مردم صرفًا بيان يک ضرورت          
بلکه نطفه هاي آن در اقدام و تالش بي                 . نيست

وقفه ي ميليون ها مردم بي نام؛ نه تنها در صحنه            

جهاني؛ بلکه بطور مشخص در همين ايران                     
نگاه کنيم به      .  است  امروز در حال بسته شدن          

مبارزات کارگران؛ نگاه کنيم به حرکت هاي                   
جمعي تهيدستان شهرها؛ نگاه کنيم به جنبش هاي           
زنان؛ مليت ها؛ اقليت هاي مذهبي؛ دانشجويان و          
جوانان؛ معلمان؛ حقوقدانان؛ روزنامه نگاران؛            
هنرمندان ، نويسندگان و روشنفکران؛ نگاه کنيم            

تي؛ انجمن؛ گروه و      به هزاران سازمان غير دول       
محفل متکي بر خود ياري و يا ديگر ياري که                   
حول مسايلي چون مبارزه با فقر؛ اعتيار؛ فحشاء؛       
کودکان بي سرپرست؛ بي سر پناهي؛ کارآموزي؛ 

شکل ..... سواد آموزي؛ آلودگي محيط زيست و          
 .گرفته اند

وجود اين حرکت ها؛ جنبش ها و نهادها چيزي          
 هاي اوليه براي يک       کمتر از وجود زير ساخت      

مردم ساالري مشارکتي نيست؛ وجود آنان بيانگر        
وجود جامعه ايست که پاسخ نيازها و خواسته                  
هاي خود را بيرون ازبازار روابط کااليي؛                      
رقابت و سود جستجو مي کند؛ وجود آنها بازتاب           
اين واقعيت است که مردم ترجيح مي دهند تصميم 

ن مربوط مي     گيري پيرامون آنچه به زندگي شا          
شود را به خيابان ها؛ به مدارس؛ به کارخانه ها              
و به محل هاي زندگي بکشانند؛ خود بطور                        
مستقيم در تعيين سرنوشت خود مشارکت داشته            

به کدام زبان از اين روشن تر مي توانند               . باشند
بگويند که چه  مي خواهند و چه نمي خواهند                     

آيند و  آماده اند بسود کدام تحولي  به حرکت در               
 چه نوع جامعه اي را بر پا دارند؟

مسلم است؛ هيچ ظرفيتي مادي نخواهد شد مگر        
به مدد مداخله ي سياسي؛ نطفه هاي يک نظام                  
مردم ساالرزماني ممکن است بصورت يک                   
ساختار حکومتي مسلط در آيد که يک اراده ي                 
سياسي آگاه در اين جهت دست به کار شود؛                       

ن همه جنبش هاي    راهبرد محوري اش را گره زد     
اجتماعي؛ نهادهاي مدني؛ رسانه ها؛ سازمان                 
هاي غير حکومتي؛ احزاب و گروه ها و فعالين              
سياسي پايبند به اصل خود حکومتي مردم قرار              
دهد؛ و موفق شود اين مجمومه را در مسير تبديل         
شدن به يک کارگزار انتقال سياسي و يک معمار          

ايي يک   برپ. نظام جايگزين به حرکت در آورد          
چتر فراگير؛ يا يک فوروم اجتماعي؛ نخستين گام        
ضروري در اين مسير است که مهندسي آن را                
در شرايط کنوني ايران جز نيروهاي چپ نمي               

 . توانند آغاز کنند
چپ هايي که نه تنها توانسته باشند با سکتاريسم         
و فرقه پرستي خود وداع گفته باشند و نخبه                        

کرده باشند؛ بلکه        گرايي استاليني را درمان                
و " مرحله بندي کردن انقالب         "اعتيادشان به       

شرط بندي روي مرحله ي هميشه جاويد                             
بضاعت فکري اشان را به تاراج        " دموکراتيک"

 .نداده باشد
روشن است که؛ وجود چنين نيروي چپي را                
امروز در ايران نمي توان انکار کرد؛ اما؛ در                 

وجود عين حال نمي توان خوش بين بود که با                   
پراکندگي و گسيختگي هاي کنوني قادر باشد در            
جهت ساختمان يک فوروم اجتماعي و تدارک                
يک دموکراسي مشارکتي در ايران قدم موثري             

 .بر دارد

از اينرو، شتاب بخشيدن به تالش هاي جاري              
براي گرد آوردن افراد و گروه هاي پراکنده چپ           
درون يک شبکه ي واحد بنوبه ي خود يک نياز              

تعيين نرم هاي ساختاري منعطف و        . ري است فو
چهار چوب مشترکي که به مقابله با سرمايه و                  
مردم ساالري مشارکتي محدود شود مي تواند راه        

فراتر . کاري موثري در اين جهت به حساب آيد           
از اين؛ شايد به مدد اين تجربه بتوان انتظار                       
داشت که پروژه ي اتحاد چپ روي ريل هاي                   

کت در آيد و مراحل بعدي                   تازه اي به حر           
ساختمان آن با سرعت و موفقيت بيشتر پيش                      

 .رود
هم چنين مسلم است که کوشش براي هم گرايي           
ميان نيروهاي سياسي به ائتالف و اتحاد چپ نيز           

اندگي تأمل روي وضعيت    . نمي تواند محدود شود   
کنوني جاي ترديدي نمي گذارد که بر پايي يک               

چشم انداز ممکن       حکومت مردم ساالر يگانه             
تحوالت در يک جاده ي يک طرفه سير             . نيست

همين وضعيت ظرفيت هايي را                 . نمي کنند    
داراست که  يک دوجين حکومت خود کامه ي                

بخواهيم و  . بياندازد" خشت" ريزئ درشت روي    
نخواهيم؛ در سالهاي آينده امپرياليسم اياالت                     
متحده يکي از بازيگران اصلي خاور ميانه                       

بخواهيم .  ؛ اگر نه تنها بازيگر اصلي       خواهد بود 
و نخواهيم؛ در افق قابل مشاهده؛ اين دولت يک              
نيروي مداخله گر ثابت در صحنه ي ايران                        

مهم تر از اين ، طرح دولت بوش               . خواهد بود  
برقراري يک  : براي آينده ي ايران روشن است         

؛ به رغم        )نه حتي اقماري       (حکومت کارگزار   
جمهوري؛ پادشاهي و    : اينکه به چه نامي در آيد        

بنابراين؛ اکنون استقرار     . يا مردم ساالري ديني      
يک حکومت مردم ساالر؛ در هر شکل آن؛ با دو           

استبداد فقهاي حاکم و        : مانع جدي روبرو است       
برداشتن . استبداد کارگزاران امپراطوري آمريکا     

محتاج . اين موانع محتاج مداخله ي سياسي است         
ود کامه اي جايگزين      تدابيري است که نگذارد خ      
به سياستي نياز است     . خود کامه ي ديگري شود      

که مردم را قادر سازد در حاليکه براي برپايي                
حکومت مطلوب خود کوشش مي کند؛ هم استبداد        
حاکم را بر اندازد و هم مانع از آن شوند که                         

اما؛ . استبداد در اطاق انتظار قدرت را قبضه کند         
ي ايکه در تحقق اين      گروه ها و اليه هاي اجتماع       

هدف ها با هم اشتراک منافع دارند لزومًا به                       
آنهايي ختم نمي شوند که خواهان روي کار                        
آوردن يک مردم ساالري متکي بر مشارکت اند؛         
بلکه بسياري از آنها مي توانند جمهوري                             
خواهاني باشند که نظام مطلوب شان گونه هاي              

ازجمله دموکراسي        (ديگر دموکراسي است              
اين طيف اجتماعي مي تواند در يک                ). الليبر

چهار چوب سياسي روشن و با شعارهايي چون             
براي سکوالريسم؛ پلوراليسم و جمهوري و عليه  "

متحد شود و بصورت      " امپرياليسم و نوليبراليسم   
نيروي براندازي حکومت اسالمي و مقاومت  در         
برابر سياست هاي سلطه جويانه ي واشنگتن در            

زماندهي اين گروهاي اجتماعي        بسيج و سا     . آيد
بنوبه ي خود مي تواند موضوع تالش مشترک               
طيف وسيعي از گروه ها و سازمان و هم چنين                
فعاالن سياسي و روشنفکران منفردي قرارگيرد            

. که در لزوم دفاع از دموکراسي هم رأي اند                     
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تشکيل يک فوروم سياسي از ساختار بسيار                      
ي ايران  مناسبي است که در صحنه سياسي کنون          

مي تواند همه ي اين نيروها و جريان ها را بهم                 
پيوند دهد و براي هم آهنگ کردن تالش هاي آنها           
و نيز باال بردن قدرت بسيج و سازماندهي                          

گفتني است؛ ساختار    . ضمانتي بوجود آورد   .اشان
غير هيرارشيک فوروم و نيز چهار چوب سياسي    

ملي اند  نسبتًا باز آن از جمله عوا        ) و نه پالتفرم   (
که امکان گرد هم آيي جريان هاي کوچک و                      
بزرگ بسيار با تنوعات نظري و ايدئولوژيک               
فراوان را فراهم مي سازد و اجازه مي دهد آنها               
نه تنها با هم وارد گفت و گو شوند بلکه به اقدام                 

بعالوه؛ . ها و حرکات مشترکي نيز دست بزنند            
چنين شکلي از سازمان دهي شايد مناسب ترين               
ابزاري باشد براي انتقال گفتمان دموکراسي به              
ميان اليه هاي مختلف جامعه واز اين رهگذر                  
تحکيم پايه هاي حمايتي گروه ها و جريان هايي              

 .که در آن گرد آمده اند
 پرسش آخر؛ شما دو سطح -تك برگي راه آارگر

از گرد هم آيي و ائتالف  سياسي را ضروري                   
 اي از          گردهم آيي طيف گسترده              : شمرديد

نيروهاي طرفدار دموکراسي و ائتالف فراگيري         
در هر دو مورد هم؛ ظاهرًا؛          . از نيروهاي چپ   

پذيرش چهارچوب سياسي مشترک را مبنا قرار           
آيا شما هيچ قيد و شرط ديگري براي                     . داديد

عضويت گروه ها و سازمان ها در يک ائتالف و           
 يا گرد همايي قائل نيستيد؟

ر مي کنم بعضي          من تصو     -اردشير مهرداد  
مالحظات را در رابطه با عملکرد پيشين و يا                   
کنوني جريان هاي سياسي نمي توان ناديده گرفت         

 20بطور مثال؛ تا چه اندازه مي شود عملکرد                 
ساله گذشته ي سازمان مجاهدين را به اعتبار يک      

 درجه اي به بايگاني سپرد؟ همين            180چرخش  
طور؛ برخي حرکات و سياست هاي حزب                       

ونيست کارگري و يا چند گروه کوچک ديگر            کم
را؟ در مورد پراتيک جاري گروه ها هم، من                   

براي . فکر نمي کنم مي توان کامًالبي اعتنا بود            
من جدًا دشوار است جريان هايي که در مورد هر    
مساله ي کم اهميت مي توانند صدها صفحه                       
آسمان و ريسمان ببافند ولي از نوشتن چند سطر             

مله نظامي آمريکا به عراق دريغ      در محکوميت ح  
مي کنند را نيرويي طرفدار حق حاکميت مردم و           

مثال ديگر تبليغات       . مردم ساالري فرض کنم         
گروه هايي هستند که هيچ               . شوونيستي است   

فرصتي را براي تبليغات عليه مليت هاي غير                 
فارس از دست نمي دهند و خصوصًا سالهاي                   

 عرب   اخير به گونه اي هيستريک روحيه ي                 
ستيزي و ترک ترسي را در بين مردم ترويج مي           

با اين قبيل گروه ها؛ هر چند که از آزادي و          . کنند
مردم ساالري هم حرف بزنند؛ تا چه اندازه مي               
شود در پيکار براي رهايي سياسي و برابري                  
اجتماعي متحد شد همين طور با آنها که تا مغز                 

ر استخوان به شووينسم مرد ساالر و پدرساال                  
مبتال هستند؟ فشرده بگويم؛ متاسفانه؛ جواب من            

. به ائتالف صرفًا مصلحت انديشانه  منفي است             
ارزيابي نسبت به جايگاه سياسي جريان هاي                   
مختلف و ظرفيت آنها براي اتحاد و ائتالف  را                
نمي توان بطور کامل  بيرون از پراتيک جاري              

 .آنها انجام داد

 
ه ها را  ،  پنجر1382در آستانه نوروز 

 بگشائيم و به آفتاب سالمى دوباره دهيم
اينبار قابلمه بدستان ، با قابلمه هاى خالى ، 
طنين صداى پاهايشان چه محكم از راه ميرسد، 

  داريم إ مقدمشان را پاس
 امير جواهرى

 از دو دهه از حاآميت ضد آارگرى رژيم               بيش  
  اسالمى در ايران ، سفره آارگران خالى تر از پيش                 

شده و آنان از هر فرصتى با چانه زنى و ايستادگى                      
 پاى فشرده و بهره             براى تغيير قوانين بنفع خويش            

  نوروز هر سال چون هميشه ، بحث تعيين                 .ميگيرند
  و دولت آارگزار آنها ، آرايش       دستمزدها با آارفرمان  
  . ميگذارد  نيرو ها را بنمايش

 مايحتاج   نرخ تورم و گرانى روز افزون        افزايش  
زندگى ، سختى و تعب آارگران و زحمتكشان براى                
اداره زندگى خودو خانواده هايشان از يكسو ، جان                    
سختى آارفرمايان و همراهى دولت حامى سرمايه از            

 حق تعيين دستمزد ،        نيز آشاآش  سوى ديگر ، امسال     
عرصه نبرد مزد وحقوق بگيران را به آانون جدى و             

تعرضى آارگران و صاحبان    قدرتمند مبارزه صنفى و     
 .قدرت بدل نموده است 

 نفر از نمايندگان آارگران       2000 از     تجمع بيش   
 در باشگاه ورزشى         81 اسفند      19در روز دوشنبه         

 دستمزدها ى       افزايش   دخانيات تهران ، در خصوص        
 و  » اعتصاب، اعتصاب    «:  ، طنين شعار     1382سال  

 استفاده از   «و   »فقر را توسعه ندهيد     ,  بجاى عدالت    «
 ، بر      »تمام قدرت ، براى اصالح نظام دستمزدها                   

: روى باندرول آارگران استان قزوين نوشته شده بود           
_  حقوق مديران يك ميليون تومان با تمام امكانات                  «

                               »إإإ حقوق آارگران هفتاد هزار تومان                                      
و ضربآهنگ  فرياد محكم    , اين شعار ها و نوشته ها            

  . ميرساند صداى پاى زحمتكشان ايران را بگوش
وقتى چنين مقاومتى شكل ميگيرد ، نماينده                         

 ، سهيال جلو دار زاده آه خود            مردم تهران در مجلس    
 نيز   » شوراى مرآزى حزب اسالمى آار                «عضو   

هست ، صحبت از عدالت و توزيع ثروت و در آمد ها              
 در صد ثروت    90 «: د  در جامعه ميكند و اعالم ميدار     

 در صد بقيه    10 در صد افراد جامعه و         10در اختيار   
 بايد فقر      . در صد افراد جامعه است                90متعلق به      

وگرسنگى بطور عادالنه تقسيم شود ، همانطور آه                  
  »بايد ثروت و در آمد ها عادالنه توزيع شود 

 « و      » حزب اسالمى آار            «آيا   : بايد پرسيد         
 به چنين قولى آه سهيال جلو دار زاده       » اسالمى    مجلس

 از دو هزار تن از               در برابر سنگينى حضور بيش          
نمايندگان آارگران طرح آرد ، امرى شدنى و واقعى             

 قدمى در عمل بر خواهند داشت ؟ وقتى           است و برايش  
همان روز خبرگزارى ايسنا از قول مرآز پژوهشهاى          

 نفع آارفرما ،     قوانين بايد به   «:  اعالم مى دارد      مجلس
 چگونه       »توليد و سرمايه گذارى تغيير يابد                                 
 به ادعاى       بايدآارگران در برابر سفره خالى خويش            

 باور پيدا آنند ؟ بازدر همين اجتماع                    نماينده مجلس  
آانون شوراهاى   «  اعتراضى ، حسن صادقى رئيس          

 ما از    «:  اعالم ميدارد     »اسالمى آار سراسر آشور       
متوقف آردن روند خصوصى        دولت خواستيم آه با           

 ،      »سازى از بيكارى آارگران جلوگيرى آند                           
 در صد حقوق ،        15  آارفرمايانى آه پيشنهاد افزايش     

در مقابل فقر و گرسنگى فزاينده آارگران و پا                               
 دستمزد    برهنگان و نظر آنان مبنى بر تعيين افزايش              

را به خشونت    ( 81حداقل سال   )  در صد    30دست آم   
چرخ آارخانه از آار ، آنهم از جانب            طلبى و تعطيل     

آارگران نسبت ميدهند، ميبايست انتظار داشت آه                    
 و دولت آارگزار سرمايه با تغيير قوانين به نفع            مجلس
آارى صورت دهند ؟ وبه رهيافت         ( آارگران  ) آنان  

قول توزيع عادالنه ثروت و در آمد در برابر فقر و                    
دارند و پاسخى گرسنگى ، جامعه ماتم زده ما گامى بر        

 بايسته دهند ؟  
 35 ، آارخانه پوشاك جامكو بعد از            81در اسفند      

  سال توليد و عرضه پوشاك ، عليرغم ماهها اعتراض            
 270و اعتصاب آارگران ، سرانجام تعطيل گرديد و             

 تن از افراد 1000 از   نفر از آارگران آن بيكار و بيش      
 مندى ، منتظر     خانواده آنان در آستانه نوروز با عائله         

سير شدن شكم خالى خود و فرزندانشان ميباشند ،                       
آارگزاران نظام ، چشم انداز چه پاسخ روشنى را در              

 برابر خود دارند ؟
صد ها تن از پرستاران و پرسنل رسمى                                   

 در   81 اسفند     20بيمارستان بوعلى تهران سه شنبه             
 به عدم تحقق حق و       مقابل دفتر بيمارستان در اعتراض    

حقوق خود دست به تجمع و تحصن زدند و اعالم                        
عدم پرداخت حقوق آارى ماهيانه از                 » : داشتند    

شهريور تا اسفند ماه جارى ، عدم پرداخت بن نقدى به            
 آخر سال      هزار تومان ، عدم پرداخت پاداش         60مبلغ  

در بهمن ماه امسال و عدم دستمزدهاى سال و حق                      
 ، از جمله دالئل      عائله مندى پرسنل زن اين بيمارستان      

تحصن است و ما براى وصول اين مطالبات ، همواره           
پاسخ «  ميكنيم و عقب نشينى نمى نماييم إ                       تعرض

مسئوالن نظام به خواستهاى معترضين و متحصنين تا           
 به امروز چه بوده است ؟ 

 روزنامه فرانكفورته آلگمانيه در آلمان از        گزارش   
 رقم يك ميليون و            فحشا در ايران و ارائه              گسترش

 در صد مجموع زنان       6هفتصدهزار زن ايرانى يعنى       
 در    .در خيابانها روزگار مى گذرانند، خبر ميدهد                   

 هزار روسپى      300حاليكه مراآز رسمى از وجود              
 چه آسانى ، محصول اين سياست                      .حرف ميزنند   

ناهنجار و ضد انسانى در ايران معرفى ميگردند آه                 
ى و نيستى و خانه خرابى            اينگونه جامعه را به تباه         

آشانده اند و اساسا آدام مقام و مرجعى در برابر نسل              
آينده پاسخگو خواهند شد ؟ گزارشگر روزنامه آلمانى           

 محدوديت  «: از قول يك استاد جامعه شناسى مينويسد          
  هاى قانونى و اسالمى آه حكومت اعمال مى آند ، پس   

  زنان جوان به               از فقر ، دومين دليل گرايش                         
 و بنفشه يك زن نيز ، در اين                      »روسپيگرى است      

 در ايران فشار دائمى هست ،                «:  ميگويد       گزارش
رابطه جنسى تنها آزادى است آه آدم ميتواند داشته                    

 » .باشد
 يك روزنامه نگار خارجى و حرفهاى        اين گزارش    

بيان شده ، به عريانى پوسته روئين نظام ضد تاريخى              
را آه با داعيه حاآميت شرع و           نظامى    . ميزند  را پس 

 اسالم ناب محمدى ، اين               حكومت قرآنى و گزينش        
چنين جامعه را به فساد و تباهى و قهقرا سوق داده آه               

 ميليونى را 70 در صد افراد آن ، ثروت يك جامعه  10
 در صد خط فقر     90در جيب گشاد خود انبار ميكنند تا         

 همين  .دو گرسنگى ، اين گونه زير دست و پا له شون               
چشم هاى نگران ما را با چنين            , است آه هر لحظه        

  .سر تيتر هاى تكاندهنده اى روبرو ميگرداند
 اسفند  18 اقتصادى ايسنا در          سرويس  به گزارش    
 هزار نفر از آارگران باز خريدى           15 از      ، بيش   81

 شهردارى تهران ، منتظر         13 76 تا  13 71سالهاى   
 تهران هستند تا نتيجه        اولين جلسه شوراى شهر جديد       

 به    سال پيش  10اخراجهاى شهردارى تهران آه حدود       
شدند و  « طرح تعديل نيروى انسانى       » اينسو مشمول    

شده و « بدون ميل و بطور غير ارادى از آار بيكار        » 
از « بيمه بيكارى    » تا به امروز نيز براى وصول                

با جانب سازمان تامين اجتماعى بهره اى نگرفته اند ،             
 خود تعيين تكليف آنند إ 

خبرگزارى ايسنا از قول خليل رفاهى ، نماينده                      
 «: آارگران بازخريدى شهردارى تهران مينويسد                

در مهر ماه    رسيدگى به شكايت ما درشوراى شهر آه         
 با قيد يك فوريت به تصويب رسيده بود به دليل             1380
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اختالف بين شوراى شهر قبلى با شهردارى وقت                        
در خواست ما         000به نتيجه اى نرسيد و                تهران     

 15رسيدگى هر چه سريعتر نسبت به تعيين تكليف                    
هزار آارگر آه در شرايط بسيار سخت معيشتى به                   

 از  » .سر ميبرند ، ميباشد تا بدان مهم اهتمام ورزند               
همين رو آنان منتظر اولين نشست شوراى جديد شهر             
 تهران هستند آه به تازه گى از آيسه ورشكسته                             

 انتخابات خودشانى بيرون آمده است إإإ 
 همين حد از اخبار پر درد و رنج                                 انعكاس   

آارگران و زحمتكشان ، تهيدستان ايران اعم از زنان             
اين نان آوران رنج و        . و مادران و آودآان خيابانى          

         0سختى ، آينه گوياى تباهى آور زندگى آنان است                      
 آنان را در برابر نرخ        دستهاى خالى و نگران آننده ،        

تورم ، گرانى روزافزون ، سختى ناهنجار و تقاضاى             
بحق فرزندان منتظر و چشم به راه  در آستانه                                 
نوروزى ديگر آه از گرد راه ميرسد ، بناگزير                             

  .زحمتكشان را به چالشى نابهنگام مى آشاند
آارگران و تهيدستان ، براى رويارويى و مصاف             

 بزبانى صداى پاى قابلمه بدستان      .دندنابرابر مهيا ميگر  
، با قابلمه هاى خالى آه محصول وجودى حكومتى                   

 از دو دهه در برابر خواستهاى آنان                    است آه بيش     
  اگر   . از گرد راه با وقار و تانى ميرسند           ,ايستاده است 

اين توده عاصى رنج و آار در سطح صنايع عظيم                     
ليدى و   آارخانه اى به همراه آارگران واحدهاى تو                

 ميليونى بيكاران و انبوه                 صنعتى آوچك ، ارتش           
ميليونى معلمان و پرستاران ، زنان و مادران اعداميان     
و زندانيان سياسى ، دانشجويان ترقيخواه و                                      
روشنفكران مترقى و اقليتهاى ملى و مذهبى و جنسى              
  در سراسر ايران به صفى يگانه بدل گردند ، آرايش                 

 مت آردن ، حكومت گران ،      نيرو براى غير قابل حكو    
 مى     ظرفيت و پتانسيل خود را دگر با ره بنمايش                        

 . .گذارد
صداى پاى توده رنج و آار چه پر طنين شنيده                       

 ، خانه را از غبار غم جارو 1382در نوروز . ميشود  
ها را بگشائيم و زمستان جان سخت را از           آنيم ، درب  

 رويم و      بيرون رانيم ، به پيشوازشان             خانگه خويش  
 داريم ، آنان از گرد راه با آوله بارى         مقدمشان را پاس  
  چنين نوروز خجسته اى بر همگان         .از تجربه ميرسند  

 مبارك باد إ  
 

------------------------------- 
 توافق شوم دولتهاى استراليا و ايران

  !عليه پناهجويان ايرانى
 

گى جند  دولت استراليا در تداوم سياستهاى ضدپناهند       
 190ساله اخير خود تصميم گرفته در اولين مرحله                  

نفر از پناهجويان ايرانى را به جهنم جمهورى اسالمى          
وزير «  فيليپ روداك         1ادعاى    بنا به  . گسيل دارد  

مهاجرت دولت استراليا ، اين اقدام مشمئزآننده سبب               
!! به محاطره افتادن جان ايرانيان اخراجى نخواهد شد          

ا رسانه هاى گروهى اظهار داشته آه          وى در گفتگو ب     
طى مالقاتى با نماينده گان اعزامى جمهورى                        » 

اسالمى ، به دولت استراليا اطمينان داده شده آه در                   
صورت بازگشت اين پناهجويان ، آنها مورد تعقيب و             

ظاهرا نماينده گان رژيم     « .آزار قرار نخواهند گرفت       
امات اسالمى نامه اى از محمد خاتمى را به مق                              

 خطاب به     استراليايى تسليم آردند آه گويا چندى پيش          
در آن نامه    .  پذير نوشته شده بود         -آشورهاى پناهنده    

 جمهور اسالمى خاطرنشان آرده بود آه چنانجه          رئيس
دول غربى دست به اخراج پناهجويان ايرانى بزنند                   

اما وآالى     !! خطرى متوجه ايشان نخواهد بود                     
 حقوق بشر در استراليا نامه                 پناهجويان و مدافعين      
 ميدانند و معتقدند آه بدليل وجود         مذآور را فاقد ارزش   

مراآز متعدد تصميم گيرى در ايران ، هيچ تضمينى                

براى جلوگيرى از آزار پناهجويان در موقع بازگشت             
بعالوه همه ميدانيم آه وقتى           . به ايران وجود ندارد        

 افراد   خاتمى حتى نميتواند جلوى دستگيرى و آزار                
را بگيرد  ( دوخرداديها  ) وابسته به جناح سياسى خود        

چگونه ميتواند از تعقيب و پيگرد پناهجويان مخالف                
نظام جمهورى اسالمى و فعالين وابسته به نيروهاى                

واقعيت اين است آه آل        ! اپوزيسيون ممانعت نمايد ؟     
نظام استبداد مذهبى از فعاليت و افشاگريهاى سياسى               

يان ايرانى در خارج از آشور بيزار است         انبوه پناهجو 
 اقدامات ضد پناهندگى دول             و بنابراين در گسترش        

 دارد ، لذا با ارائه نامه ها و                     غربى منافع مشخص     
وعده هاى سرخرمن ميخواهد جلوى فعاليت سياسى                
پناهندگان را بگيرد و از طريق تشويق دول غربى به              

مخالفين اخراج آنها ضمن تحقق آرزوى خود به شكار            
اآنون دولت دست راستى استراليا          . سياسى بپردازد     

در معامله اى مشمئزآننده با رژيم جنايتكار حاآم بر                 
آشورمان ميخواهد حدود دويست پناهجوى ايرانى را            

» با پرداخت مبلغى در حد چهار هزار دالر بعنوان                   
( بخوان خون بها به سبك استراليايى            ) « آمك مالى     

به جهنم فاشيسم مذهبى حاآم بر ايران            آنها را اجبارا      
اين دولت در اواخر سال گذشته نيز                  . ديپورت آند   

حدود دو هزار پناهنده افغانى را به همين ترتيب                           
قرار است بزودى ساير ايرانيان         . اخراج نموده بود       

 عمده اى از      بخش. ردى نيز از استراليا احراج گردند       
ورها در    اين پناهجويان به همراه اتباع ديگر آش                      

شرايطى به شدت غيرانسانى در اسارتگاههاى مخوفى        
روزهاى سختى را        « وومرا    » چون بازداشتگاه        

ميگذرانند و چشم به يارى و همبستگى انسانهاى                         
 .ترقيخواه دوخته اند 

سازمان ما ضمن محكوم آردن توافق شوم رژيمهاى   
ايران و استراليا ، از همه نيروها ، نهادها و افراد                        

ت و دافع حقوق پناهندگى ميخواهد آه ضمن             بشردوس
 خود ، از طريق ارسال             بلند آردن صداى اعتراض       

_ مقامات بين نامه هاى جمعى ، مراجعه به سازمانها و       
المللى و برپايى آآسيونهاى حمايتى ، به يارى                                
پناهجويان ساآن استراليا پرداخته و در سايه اتحاد و                

 مخالفين رژيم به     مبارزه ، مانع از گسيل پناهجويان و         
. آام هيوالى فاشيسم مذهبى حاآم بر آشورمان گردند           

هر گونه تعلل ميتواند به قيمت جان پناهجويان                               
 .  اخراجى تمام شود 

(تشكيالت خارج كشور سازمان كارگران انقالبى ايران
 )راه كارگر(
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 کفورتگزارش تظاهرات فران
 

صبح مراسم اعتراض   11فوريه ساعت   22شنبه  
 عليه اعدام ساسان آل کنعان و عليه شکنجه

و اعدام در ايران در مرکز شهر فرانکفورت برگزار          
مراسم  بيش از صد نفر از ايرانيان در                   .شد

ه خود ب شرکت کرده بودند ديگران هم با آمدن           
خود را   درون جمعيت و ترک مراسم حمايت             

 . داشتنداعالم مي
برگزارکنندگان؛  اعالميه؛ توضيح       پخش

 بر جمهوري اسالمي؛ زنداني       شعارهاي مرگ 
آزاد بايد گردد؛ و درآميختن تجمع              سياسي

رفت وآمدترين ساعت و       تظاهرکنندگان در پر       
بودن مسئله جنگ براهميت اين        زمان و حاد      

 .تظاهرات و قابل توجه بودن آن افزوده بود
 و نيروهاي مختلف        برادر ساسان آل کنعان       

 . سياسي اعدام وي را محکوم کردند
 ادامه داشت   ر بعد از ظه    3تظاهرات تا ساعت     

 اين تظاهرات از سوي کميته سياسي شهر 
 .فرانکفورت برگزار شده بود

 فرانکفورت _ رسول
 

 
 توطئه ايران و عراق
  در آستانه جنگ

 
جمهوری اسالمی ايران با سوء استفاده از جو            

د جنگی کنونی می کوشد فشار را بر             هيجان آلو 
مخالفان خود و عليه همه ی کسانی که واليت فقيه  

. بيشتر کرده و بر اختناق بيافزايد , را بر نمی تابند   
همراه (بهمين جهت نه تنها در داخل ايران خفقان          

با کشتار و دستگيری ها و آزارهای روزمره                   
عليه مدافعان حقوق بشرو مبارزان سياسی و                   

افزونتر شده است بلکه بنا بر             )   دنيحقوق م  
شکل خاصی از تبادل زندانيان     , گزارشات رسمی 

 349در اين مبادله . با عراق در حال تکوين است     
 زندانی    1000زندانی غير نظامی ايرانی با                  

اين . نظامی جنگی عراقی تعويض خواهند شد             
ايرانيان همگی از رژيم جمهوری اسالمی                        

تن در يک کشور            گريخته وبه اميد پناه جس               
آنها نيزمانند  . مخفيانه به عراق رفته اند     , اروپايی

هزاران پناهنده ی ديگراند که به همين اميد به                  
, در صورت استرداد   . ترکيه يا پاکستان رفته اند       

همه ی آنها در معرض حبس در زندانهای                          
جهنمی جمهوری اسالمی قرار دارند و شايد                    

 شده و به      برخی نيز متهم به خيانت يا جاسوسی          
.                                            اعدام محکوم شوند

بدين ترتيب جنگی که آمريکا و انگليس عليه                
عراق اعالم کرده اند در حال ببار آوردن اولين              
قربانيان جنبی خود در ميان پناهجويان ايرانی                

 جنگهای    �ما اين جنگ را که از زمر               . است
استعماری است محکوم می کنيم و در عين حال             

 جنايتکار رژيم های ايران و عراق را                 �چهر
افشا ميکنيم که از جو مغشوش کنونی که حاصل            
تبليغات شديد جنگی است برای ادامه ی جنايات             

.                     ضد انسانی خود سوء استفاده می کنند
ما از همه ی انسانهای آزادی خواه و مدافع                    
حقوق بشر دعوت می کنيم عليه اين توطئه                        
اعتراض کرده و از نهاد های بين المللی نظير                 
کميساريای عالي سازمان ملل برای پناهندگان               
بخواهند که سريعا در جهت کمک رساندن به اين          

اع از   ايرانيان بی پناه که هيچ امکانی برای دف                
اقدام کنند؛ , خود نه در ايران ونه در عراق ندارند       

تنها اميد اين زندانيان کمک های نهاد های بين                 
وقت ضيغ است و اگر سريعا اقدام           . المللی است 

نشود هر لحظه امکان استرداد آنها به شکنجه                  
. گران و آدمکشان جمهوری اسالمی وجود دارد          

توری و   نبايد بگذاريم که اين رژيم های ديکتا                
جنايتکار از اين جنگ برای اختناق بيشتر کسانی          
که از چنگال های رژيم جمهوری اسالمی می                

 .     گريزند بهر ه گيرند
 پيروز باد دموکراسی, سر نگون باد جنگ  

 
انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی 

 در ايران
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