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اسالمي براي " جمهوري"درباره تالش 
 گشايش رابطه با دولت آمريکا

 
 تقي روزبه
                                                   

بنظر مي رسد جمهوري اسالمي ناچار شده است           
اما آيا اين بار هم              . جام زهر تازه اي را بنوشد                 

جمهوري اسالمي خواهد توانست بانوشيدن جام زهر             
 به حيات خود ادامه دهد؟ 

حکومت اسالمي، در نوشيدن جام زهر در آخرين         
ارد مهمي هم با          و  درمو      .دقايق  يي تجربه نيست            

استفاده از همين شم خود، توانسته است به حيات آکنده              
البته . از بحران و دوگانگي خود ادامه دهد                                  

برخورداري از شم فوق ماکياوليستي، درنظام واليت            
در واقع تئوري واليت فقيه در            . فقيه تصادفي نيست    

کنه خود برپايه تقدم مطلق مصلحت نظام حتي اگر اين            
احکام دين باشد،        ) موقت(و توقف        مصلحت درگر   

و اين باصطالح فقه پويا طي       . شالوده ريزي شده است    
مدتي بيش از دودهه براي نظامي که بنيادا به عصر                  
سپري شده اي تعلق دارد و تحت شرايط خود ويژه اي             
بعنوان يک جهش قهقرائي پا به عرصه وجود گذاشته،          

غييرات بعنوان مکانيسم  سازگاري و بقاء در برابر ت               
برپايه همين    . زيست محيطي عمل مي کرده است                

تئوري بود که خميني وقتي در پاريس بود ولو                                
بصورت دست و پاشکسته از حقوق بشر و آزادي بيان         
و عقيده و آزادي پوشش دم زد و در اوايل انقالب                         
براي فراهم ساختن زمينه هاي تحکيم  واليت فقيه،                    

ف کند و پيش از      حاضر شد با ليبرال هاي مذهبي ائتال        
مرگ براي به اندازه کردن جامه ولي فقيه با قامت                     

جانشين کوتوله پس از خود، قيد مرجعيت را حذف                     
کند،  و باألخره  درجنگ عراق در آخرين دقايقي که                
خطر فروپاشي نظام مي رفت جام زهر آتش بس را با             

حتي تصميم به قتل عام           . ميل تمام نوش جان نمايد          
ي هم بوقت پذيرش آتش بس، بر اساس             زندانيان سياس 

جانشينان وي نيز همين       . همين منطق صورت گرفت      
سياست را پيش برده و بعنوان مثال وقتي مصلحت                    
نظام حکم کرد، علي رغم مخالفت شديد خميني در                     
وصيت نامه اش نسبت به از سرگيري رابطه با                            
عربستان سعودي، مبادرت به رابطه آنهم در سطح                  

 .ددوستانه نمودن
در شرايط کنوني نيز نظام حاکم با استناد به همين           
غريزه بقاء ، وقتي تهديدات دولت آمريکا را جدي                      
يافته است، چوب بغل مبارزه ضداستکباري و ضد                   
آمريکائي را درگوشه اي نهاده و برآن است تا                               
باگشودن باب مذاکره و رابطه با آمريکا خطر را دفع               

 . نمايد
اسالمي با فرصت شناسي     آيا اين بارهم جمهوري      

غريزي خود، زمان مناسبي را براي نوشيدن نوشدارو         
که  خميني جام زهرش مي ناميد، انتخاب کرده است؟              
يا همانگونه که در اساطير ايران باستان آمده است                     

 حکم نوشداروي پس از مرگ سهراب را دارد؟
براي يافتن پاسخ سنجيده و غير شعاري به سئوال           

ؤلفه مهم را که نهايتا ميزان انعطاف             فوق بايد چند م      
پذيري و ميزان توانائي ها و ناتوانائي هاي رژيم را                   

 :دراين زمينه  رقم مي زنند، مورد توجه قرار داد

 شرايط عمومي زيست محيطي که به جمهوري        -1
اسالمي بعنوان يک نظام نابهنگام امکان مانور و نفس           

بيست و يکم   کشيدن در اواخر قرن بيستم و اوائل قرن           
اين . را  مي داد، به طور ريشه اي دگرگون شده است             

عوامل در اساسي ترين وجوه خود شامل فاکتورهاي               
 :زير بوده است

 :در وجه داخلي
ضد "مذهبي    -وجود يک جنبش پوپوليستي           -الف

که بهنگام نياز، بسيج توده وار آن از مهم   " امپرياليستي
اکنون از  . دترين فاکتور هاي تأمين قدرت حاکميت بو         

اين جنبش پوپوليستي که در جستجوي مطالبات خود                
دچار سراب استکبار ستيزي خانه خراب کن نظام                     
اسالمي گرديد و درشن هاي صحاري فرونشست،                    

جناح . چيزي که بدرد نظام به خورد باقي نمانده است            
درصد پايگاه نفوذ   5حاکم دربهترين حالت خود بيش از       

 نيز که درچند سال گذشته        و جناح اصالح طلب    . ندارد
مشروعيت رژيم را تأمين مي کرده است، حاال خود                 
نيز به سرنوشت جناح ديگر دچار شده و نفوذي                            

 .  درصد را دارد5 تا 4درهمان حد 
آن انسجام  نسبي پيشين در ميان باالئي ها نيز             -ب

 -مدت هاست که با توجه به شکاف هاي گسترده کنوني          
را تحت عنوان حاکميت        شکافي که اصالح طلبان آن          

دوگانه و کارکردي و يا بخش انتخابي و انتصابي                        
 . ديگر وجود خارجي ندارد-فرموله اش مي کنند

 :در وجه بين المللي
 جهان دوقطبي دوره موسوم به جنگ سرد و                       
توازن قواي بين المللي برخاسته از آن،با فروپاشي                    
اردوگاه شوروي سابق بالکل دگرگون شده است و                     

آن را جهاني با يکه تازي بالمنازع تنها ابرقدرت          جاي  
 .باقي مانده گرفته است

اکنون دولت آمريکا بعنوان پيش غذا نقدا  سه                       
. مطالبه را دربرابر جمهوري اسالمي نهاده است                      

نخست، متوقف ساختن و برچيدن  فعاليت ها و                              
يعني تالشي که   . تأسيسات مربوط به تهيه انرژي اتمي       

بشيوه اي خزنده و اعالم نشده، آن          جمهوري اسالمي،    
را بعنوان يکي از عناصر استراتزي دفاعي و                              

اين استراتژي بويژه   . بازدارندگي خويش برگزيده است   
پس از قرارگرفتن کشور ايران درمحور شر و با الهام           
از تسليح پاکستان به سالح اتمي و سرمشق قرار دادن             

پيش رفتار کره شمالي در برابر دولت آمريکا در                        
دوم پذيرش صلح خاورميانه به               . گرفته شده است       

روايت دولت آمريکا و در همين رابطه قطع هرگونه               
دولت . حمايت از حزب اله لبنان و گروه هاي فلسطيني        

آمريکا درهمين رابطه دولت سوريه يعني يکي از                     
متحدين استراتژيکي رژيم ايران را تحت فشار سنگين          

د به خواست سوم يعني         و باألخره باي    . قرارداده است  
. عدم هرگونه مداخله در امور داخلي عراق اشاره کرد         

کشوري که بلحاظ مرزهاي مشترک طوالني و عالئق          
مذهبي و سرمايه گذاري سياسي               -مشترک فرهنگي   

درازمدت، جمهوري اسالمي داراي نفوذ و عاليق                   
 .استراتژيکي فراواني در آنجا است

ي نيست که      امروزه اين ديگر راز فاش نشده ا              
درپس مطالبات فوق، برنامه قاطع دولت آمريکا براي           
برچيدن نظام جمهوري اسالمي بعنوان نظامي بازمانده       
از دوران جنگ سرد و  نا هم خوان با مقتضيات                           

. دوران يکه تازي امپراطوري آمريکا قرار دارد                      
اکنون دولت آمريکا مشغول تهيه برنامه بلند باالئي در           

ز جمله در حال تدارک عملي براي            مورد ايران و  ا       
 برپائي يک اپوزيسيون مطلوب طبع خود و طرح خلع 

 
بيانيه ی کميته ی بين المللی گذار 

 ايران به دمکراسی
 2درصفحه

---------------------------------- 
 از هميشه به اتحاد و  در شرايطى كه بيش

تشكل و آگاهى رسانى نياز داريم پراكنده تر 
 ! هستيماز هميشه

 آلبرت سهرابيان
 3درصفحه

 
قاچاق زنان، برده دارى نوين و 

 !رژيم جمهورى اسالمى
 آزاده ارفع

 4درصحفه
---------------------------------- 

سالح ايران در سازمان ملل با هدف هم وار ساختن                  
اگر هرآينه براين   . راه برکناري حکومت اسالمي است     
" مردمي"ن پايگاه   عامل فاکتورهايي چون خشکيده شد     

رژيم و شکاف هاي دروني حکومت، باضافه                                
دستاويزهايي را که رژيم درعرصه هاي مختلف براي         
گير دادن دولت آمريکا فراهم مي سازد، در نظر                         

بگيريم، معلوم مي شود که بعيد است دولت آمريکا                     
فرصت بدست آمده  براي رسيدن به منافع خود را                       

 .ناديده بگيرد
 :اف پذيري نظام حاکم درجه انعط-2

 نگاهي به عملکرد رژيم اسالمي درطي دو دهه             
نشان مي دهددرجه انعطاف ها، هم واره چنان بوده که            

از اين رو         .تعادل جمهوري اسالمي را بهم نزند                    
انعطاف ها هم واره از چنان ماهيتي و سطحي                               
برخوردار شده است که هويت وجودي و واپسگرايانه           

حتي زماني که ناگزير از         . دنظام دچار کاستي نگرد      
نوشيدن جام زهر و يک عقب نشيني مهم درعرصه                 
اي شده است، براي آن که تعادل کليش بهم نخورد و                  
ديگران از خأل بوجود آمده سود نجويند، مبادرت به                 

. سرکوب و بستن منافذ ممکن پيشروي کرده است                     
، بهنگام    67کشتار ددمنشانه زندانيان سياسي سال                  

 زهر پذيرش آتش بس با دولت عراق                     نوشيدن جام  
در پي ماجراي   . نمونه بارزي از اين گونه موارد است       

دوم خرداد نيز که جناح حاکم متحمل عقب نشيني                        
معيني در برابر رقيب حکومتي خود گرديد، براي                    
بازداشتن مردم از حرکت رو بجلو، برنامه هاي                          
سرکوب گرانه بي شمار  و ممتدي را دردستور کار                 

رار داد که توسل به حذف فيزيکي مخالفان و                  خود ق  
ازجمله مبادرت به جنايت ضد بشري قتل هاي زنجيره          

در شرايط کنوني نيز که       . اي از موارد بارز آن است        
نوشيدن جام زهر و يک عقب نشيني آشکار الاقل                        
درعرصه هاي معيني اجتناب ناپذير شده است، جناح             

ا براي حفظ    حاکم مجموعه اي از اقدامات گوناگون ر          
تعادل خود بعمل مي آورد که بطور خالصه بقرار                     

 :زير است
سرکوب و تشديد آن        . تشديد دامنه سرکوب     -الف

اما وقتي رژيمي در      . البته هم واره وجود داشته است         
شرايط محاصره نظامي و برخالف عقل سليم،                             
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سرکوب شهروندان خود را تشديد مي کند، اين اقدام                 
ب گشايش به بيرون با انسداد        جز با قبول فرضيه ترکي      

بيشتر درون، با هدف حفظ تعادل کلي نظام قابل                           
 . توضيح نيست

عملکرد جناح حاکم فقط بر سرکوب                                  -ب
شهروندان استوارنيست بلکه درهمان زمان جناح                     
ديگر را نيز تحت فشار بيشتري قرار داده و تالش                      
فراواني را بکار مي گيرد که ابتکار و مديريت حل                   

 مناسبات با خارج را مستقيما  خود بعهده                 بحران در  
: دراين زمينه شعار جناح حاکم اين است                      . بگيرد

! اما فقط بدست خودما        . سازش مصلحت آميز آري        
دراين زمينه چنان که مي دانيم بارها تماس هاي متعدد            
و نافرجام پشت پرده و عمدتا ازسوي عناصر وابسته              

 کردن  درپي منفعل .به رفسنجاني صورت گرفته است       
دولت خاتمي در زمينه گشايش مناسبات با دولت                         
آمريکا درطي چندسال گذشته به توسط جناح حاکم،                  
سرانجام  رفسنجاني با توافق ضمني بخش مهمي از                 
جناح حاکم  ابتکار اعالم مجاز بودن رابطه با آمريکا              

رفسنجاني در مصاحبه خود با نشريه       . را بدست گرفت  
ربرده است تا توجيه هاي      راهبرد تالش وسيعي را بکا     

الزم را براي برون رفت از مخمصه اي که جناح                       
حاکم و شخص خامنه اي در گشايش رابطه با دولت                  

اگر در نظر . امريکا با آن مواجه شده است فراهم نمايد     
بگيريم در وضعيتي که که رهبري خود را هم واره                   
بعنوان پرچمدار و نماد مبارزه با استکبار جهاني                       

خته است و درهمين رابطه بارها رقبا و                   مطرح سا  
مخالفين خود را بعنوان نزديکي به آمريکا، ذليل و                      
تسليم پذير  و بي غيرت خوانده و چه بسا به درفش و                  
زندان محکومشان ساخته است و درهمان حال رهبري         
بعنوان مسئول و تصميم گير اصلي و نهائي سياست                 

با آمريکا  هاي خارجي بطور اعم و  در مورد رابطه               
بطور اخص معرفي شده است، آن گاه به پيچيدگي اين             
معضل و اهميت نياز به  توجيه پذير ساختن آن پي مي             

خميني البته هم اقتدار و هم گاهي شهامت بعهده             . بريم
اماخامنه اي، بنا       . گرفتن مسئوليت خطا را داشت              

بداليل قابل فهمي گشودن گره اين کالف سردر گم را               
و رفسنجاني نيز درکمال     . اني نهاده است   بعهده رفسنج 

شگفتي وبرخالف ادعاهاي تاکنوني دست اندرکاران             
رژيم، اعالم کرده است که اوال اين مسأله يک مسأله                
سياسي موردي و يک امر عملي است و ربطي هم به               
سياست هاي کالن و کلي نطام و يا مسائل ارزشي                       

ص نداشته و درنتيجه وزارت خارجه يا مجمع تشخي                
ثانيا باافکندن  . مصلحت را محلل آن عنوان نموده است       

اين مشکل به دوش کارگزاران نظام، علت حل نشدن              
اين گره تا لحظه کنوني را ناکفايتي و بي تجربگي                       

!. دست اندرکاران وزارت خارجه عنوان کرده است             
اما تنها   . داليل فوق البته بقدر کافي مضحک هستند              

مي توانسته است براي         داليلي هستند که رفسنجاني           
عدم . توجيهات و فراافکني خود و جناح حاکم به بافد              

يافتن داليل موجه تر، بيش ارهرچيز بيانگر شدت                     
. استيصالي است که رژيم در آن قرار گرفته است                      

درهرحال اتخاذ اين موضع همان گونه که محس امين            
زاده يکي ازمعاونان وزارت امور خارجه اعالم کرده          

ل توافق درميان بخش مهمي از هيئت               است، محصو  
حاکمه نسبت به رابطه با آمريکا است که اخيرا نيز                    
توسط شخص وزير امور خارجه با لحني بالکل                           
متفاوت باگذشته و عاري ار شرط و شروط پيشين                      

 . اعالم گرديد
اينکه اين اقدام با پاسخ مثبت دولت آمريکا مواجه            

ش دولت    شود و بتواند جلوي فشارهاي رو بافزاي                     
آمريکا را بگيرد حتي در ميان خود دست اندرکاران                

چنان که همان معاون     . رژيم نيز با ترديد هم راه است         
وزارت خارجه در گفتگوي خود اضافه مي کند که                   
اگر اين سياست بعنوان عامل بازدارنده موثر واقع                    

نشود، فايده اين کار حداقل براي کاستن از بهانه هاي               
 . استدولت آمريکا مفيد

و البته همان گونه که اشاره شد، واقعيت هم همين            
است که امروزه با توجه به تغيير کيفي درهرسه                          
عرصه يعني سقوط پايگاه مردمي رژيم، کاهش                          
انسجام حکومتي و تغيير  شرايط جهان دوقطبي،                        
اوضاع زيست محيطي  نظام اسالمي دچار تغييرات               

سطحي، از  و دراين شرايط مانورهاي     . کيفي شده است  
آن دست که ماهيت سياست هاي نظام اسالمي را دست           
نخورده نگهدارد، باتوجه به آسيب پذيري نظام حاکم                
بر ايران و دامنه توقعات دولت آمريکا ازسوي اين                    

بنابراين اگر مانورهاي تا ديروز      . دولت پذيرفته نيست   
نهايتا در خدمت حفظ هويت وجودي و مصلحت نظام              

ه بقاء صورت مي گرفت، تغييرات        و الجرم تهيه فرج    
موردنياز دوره فعلي، چه از  درون توسط مردم براي            
دست يابي به مطالبات انباشته شده خود و چه از                            
بيرون توسط اشتهاي سيري ناپذير امپراطوري                          
مهارگريخته آمريکا، دقيقا هسته و جوهر وجودي نظام        

هم زماني و درهم تنيدگي       . کنوني را نشانه رفته است      
بحران وابسته به عوامل درون وبرون کشوري                           
بطوري است، که بطور دل بخواه و مکانيکي نمي                     
توان اين دو را از يکديگر جدا کرد و  دو سياست                         
متضاد گشايش به بيرون و سرکوب و انسداد در درون        
را بطور هم زمان در پيش گرفت و انتظار موفقيت هم            

يک رژيم   مسأله امروز نطام اسالمي بعنوان            . داشت
امابايد بالفاصله    . نابهنگام ، به هنگام شدن آنست                  

اضافه کرد، بهنگام شدن الزاما به معناي تسليم مردم                
ايران به روايت دولت آمريکا دراين باب و تسليم شدن            

تا آنجاکه به   . در برابر امواج توفنده نئولييراليسم نيست      
مطالبات مردم برمي گردد، اين بهنگام شدن تنها مي                

اند در راستاي جدائي دين ازدولت، برقراري يک                تو
جمهوي واقعا دموکراتيک که در آن خود مردم نقش                
آفرينان اصلي باشند، آزادي و عدالت اجتماعي و حق             
تعيين سرنوشت نه فقط در برابر استبداد مذهبي حاکم              
برکشور، بلکه هم چنين در برابر ديکتاتوري و يکه                 

بازاري .  فرامليتي  تازي بازار تحت کنترل شرکتهاي        
که در آن حقوق انسان ها حتي پشيزي هم ارزش                          

بي ترديد خروج از جهنم               . ندارد، صورت بگيرد       
جمهوري اسالمي بدون فروغلطيدن به جهنم مناسبات           

نئوکلنياليستي، مهم ترين چالشي است که      -نئولييراليستي
در برابر کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و                 

فکران آزادي خواه و عدالت طلب          خلق ها و   روشن          
 .ايران قرار دارد

---------------------------------- 
بيانيه ی کميته ی بين المللی گذار 

 ايران به دمکراسی
 کبگاد

 
کميته ی بين المللی گذار ايران به دمکراسی بر اساس           
اعالميه ی جهانی حقوق بشر و ميثاق های گوناگونی            

 شده اند اعالم می دارد که              که با الهام از آن منعقد           
هدف آن کمک به گذار ايران به نظامی جمهوری                      
مبتنی بر اصول دمکراسی پارلمانی و جدايی حکومت        
از مرجعيت دينی است، نظامی که بيانگر اراده ی                   

کبگاد برای نيل   . آزاد و بی قيد و بند ملت ايران باشد           
به اين هدف از تمام وسايل دمکراتيک و مسالمت                      

. که قانون مجاز می شناسد استفاده خواهد کرد         آميزی  
کبگاد به ويژه خواهد کوشيد تا افکار عمومی مردم                  
جهان را در راه هدف خود بسيج کرده، تا با جلب                       
توجه همه ی مراجع بين المللی که احترام و رعايت                 
حقوق بشر در عرصه ی وظايف و عاليق آنان قرار              

 وارد آورده    دارد، بيشترين فشار ممکن را بر کسانی          
شود که بدون هيچگونه پايگاه مشروع دمکراتيک در           

ميان ملت ايران وبر خالف ميل مردم کشور در                         
 . قبضه ی قدرت سياسی سماجت می ورزند

ما با آگاهی به اوضاع بين المللی و کوشش ها جدی                  
ای که به منظور دست اندازی بر منابع آسيای                               

 داريم که     مرکزی انجام می گيرد، به اين امر توجه              
ايران، يعنی کشوری که در از آغاز سده ی بيستم                      
نقش چهارراه مهمترين رويدادهای منطقه را داشته،              
سد مهمی در راه تحقق اين چشمداشت ها بشمار می                

با توجه به چنين چشم اندازی، ما بر آنيم که                     . رود
تبديل نظام اين کشور به يک نظام دمکراتيک                               

 مراجع دينی در امور       جمهوری و بدور از مداخله ی       
حکومتی می بايست به صورت مسالمت آميز انجام                

 چون     --پذيرد تا نيروهای سرزنده ی جامعه                             
مزدبگيران، زنان و جوانان، دانشگاهيان و                                   
دانشجويان، که در سال های اخير عزم دمکراتيک                 

 ازين امکان   --خود را به منصه ی ظهور رسانده اند           
 سرنوشت ملت خويش       برخوردار باشند تا در تعيين         

يک چنين دگرگونی بر اين     . فعالترين نقش را ايفا کنند    
اصل خواهد توانست چشم انداز يک جنگ داخلی را              
در ايران، يعنی تراژدی ای با عواقب غير قابل پيش               
بينی برای کل منطقه و برای جهانی که به حق                              
آرزوی عميق صلح را در دل دارد، از تمام منطقه                   

تی بايد توجه داشت که هرگاه اجتناب        براس. دور سازد 
از يک چنين تراژدی ميسر نگردد، عواقب آن در                     
خوشبينانه ترين حالت قابل فرض، نخواهد توانست                 
خفيف تر از مصايبی باشد که در نتيجه ی جهتی که                 

 .  در ايران گرفت با آن ها روبرو شديم١٩٧٩انقالب 
ديد اسقرار چنين رژيم دمکراتيکی در ايران بدون تر            

نقش محور اصلی در جهت تضمين صلح در منطقه،             
ودر نتجيه امکان بهره برداری منصفانه از منابع آن              
در خدمت پيشرفت و بهروزی ملت های آن را به                      
گونه ای ايفا خواهد کردکه بتوانند به فوری ترين                        

 . نيازهای خود پاسخ دهند
در جهت کمک رساندن به ملت ايران بخاطر اسقرار            

سی عرفی که ايرانيان با تمام وجودشان               يک دمکرا  
خواستار آن اند، کبگاد از تمام وسايلی که در اختيار               

 : دارد استفاده خواهد کرد، و از آن جمله
 کمک به استقرار همه ی آزادی های اساسی؛ -١
کمک به آزادی رسانه ها و رهايی همه ی                                 -٢

 روزنامه نگاران و وکالي مدافع از زندان؛ 
د شدن همه ی زندانيان سياسی و دينی          کمک به آزا  -٣

 صرفنظر از تعلقات ايشان؛ 
کمک به پايان دادن به خودکامگی دادگاه ها که بی             -۴

اعتنا به حقوق بشر به مجازات های شديد و بی رويه              
 مشغولند؛ 

کمک به برقراری شرايط الزم برای اين که                           -۵
مسئووالن حبس ها، آدم ربايی ها، و قتل                                            

لفان و بريدگان از نظام کنوني                 روشنفکران، ومخا   
ايران، تحت پيگرد قانونی قرار گرفته، مطابق                            
مقررات بين المللي ناظر بر مجازات جنايت عليه                     

 . بشريت کيفر يابند
و سرانجام، کمک به فراهم آوردن اوضاع و                          -۶

احوال الزم برای برگذاری يک رفراندم زير نظارت            
اراده ی آزاد     مراجع بين المللی تا ملت ايران بتواند               

خود را در باره ی آينده ای دمکراتيک همراه با                           
اعمال کامل حق حاکميت بر منابع اقتصادی خود در              
خدمت انکشاف کشور و رونق امور به نحوی اعمال             
کند تا توانايی آن را بيابد که سهم خود را در                                    
برقراری محيط صلح و عدالت در پهنه ی آسيای                       

  .ندباختری ودر سطح جهانی ادا ک
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مطلب ارائه شده توسط آلبرت                     مقاله زير           
 آوريل  24سهرابيان به سمينار برگزارى شده در                

 توسط حزب آمونيست  ايران در استكهلم به             2003
 است آه براي اطالع                    مناسبت مسائل آارگرى          

خوانندگان عزيز در اين شماره تك برگي منتشر                        
 .ميشود
 

 و  از هميشه به اتحاد در شرايطى كه بيش
تشكل و آگاهى رسانى نياز داريم پراكنده تر 

 !از هميشه هستيم
 آلبرت سهرابيان 

 ، رفقا و دوستان عزيز
به همه شما عزيزان دورد مى فرستم و روز اول             
ماه مه، جشن آارگران سراسر جهان را به همه شما               

اميدوارم آه سال جديد دست آوردهاى      . تبريك مى گوئيم 
سراسر جهان در مبارزه       بيشترى را براى آارگران         

 ! عليه سلطه سرمايه در بر داشته باشد
متاسفم از اين آه اين امكان فراهم نشد تا در جمع            

 خواهم آرد تا در         شما شخصًا حضور يابم لذا تالش          
نوشته اى موجز نكات مورد نظرم را با شما مطرح                

 .سازم
 آارگرى در شرايط حاضر در آشورمان             جنبش

بزرگى مواجه است آه از                  هاى      ايران با چالش        
مختصات عمومى جامعه ايران، از تاريخ نه چندان                
دورمان و نيز از اوضاع طبقه آارگر در تحت                            

براى . حاآميت رژيم جمهورى اسالمى نشات مى گيرد     
آن آه بدانيم آه در آجا قرار داريم و به آجا بايد                           
برويم بايد به دور از هر گونه شعار نقاط ضعف و                    

   روش  به قول مارآس  . ه درستى بشناسيم  قدرتمان را ب  
ديالكتيك از آن جا روشى انقالبى است آه هر چيز را             
بى رحمانه در بوته نقد قرار مى دهد و حتى از نقد آن              
چيزى آه خود به آن رسيده است هراسى به خود راه               

 !نمى دهد
تاريخ قرن بيستم در ايران، تاريخ حاآميت                          

ه است آه از بدو به       رژيم هاى سرآوبگر استبدادى بود    
 آارگرى و         قدرت رسيدن در هم آوبيدن جنبش                    

 اولويت هاى خود قرار داده          سوسياليستى را در راس      
نيازى به توضيح نيست آه عدم توسعه يافتگى                 . اند

صنعتى، آه حاصل وابستگى نظام سرمايه دارى ايران        
به سرمايه دارى جهانى بوده است، در ترآيب با                          

  ريز حاآم بر ايران حاصلش                  ديكتاتورى هاى خون    
آفريدن بدترين شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى              

.  آارگرى در ايران بوده است                براى تكامل جنبش      
مزيد بر علت، وجود ثروت هاى عظيم نفتى و طبيعى             
در ايران است آه به جاى به ارمغان آوردن رفاه و                   
خوشبختى براى اآثريت مردم به عامل  قدرقدرتى                   

  ديكتاتورى مبدل شده است آه به هيچ آس            دولت هاى  
 نداده و با بى رحمى تمام هر نشانه  اى از                  حساب پس  

تشكل و سازمان يابى اتحاديه اى، اجتماعى و سياسى               
هاى سياسى    در اين ميان جنبش      . را در هم آوبيده اند      

   اساسى در يارى رساندن به جنبش           چپ آه بايد نقش     
وناگون آه از حوصله     به دالئل گ  _ آارگرى مى داشتند 

  نه فقط نتوانستند به جنبش           _ اين بحث خارج است        
آارگرى ايران يارى موثر برسانند بلكه بر تشتت                     

با چنين اوضاع و احوالى            . صفوف آن دامن زدند        
 57 آارگرى ايران وارد تجربه انقالب بهمن                جنبش
  در اين انقالب متاسفانه نيروهاى چپ و جنبش               . شد

فرصت تاريخى طالئى را از دست     آارگرى ايران يك    
 . دادند

 از    تثبيت حاآميت جمهورى اسالمى ايران پس             
شصت جامعه ايران را دهه ها      سرآوب سنگين سالهاى  

حاآميت اقتصاد انگلى رژيم اسالمى           . به عقب برد     
موجب شد آه جامعه ايران از ُبعد توسعه صنعتى هر             
چه بيشتر به عقب برود، هسته هاى صنعت هر چه                    

تر به سود يك اقتصاد مبتنى بر تجارت،                                     بيش
هاى وسيعى   رباخوارى و احتكار تضعيف گردد، بخش      

ترى از پرولتارى ايران تجزيه شده و به صف شبه                  
 ذخيره     پرولتاريا و حاشيه شدگان سقوط آند، ارتش               

بيكاران ابعاد بيسابقه اى پيدا آند، اشكال غيررسمى                 
تشديد . .. يابد    اشتغال و استثمار به شدت گسترش                 

بحران اقتصادى به فقر در ايران آن چنان ابعادى                      
بخشيده است آه اآثريت مردم ايران امروز در زير                

 خود   خط فقر زندگى آرده و براى تامين حداقل معاش          
 . ناچارًا  چندشغله شده اند

به اين قهقراى طبقاتى بايد ارگان هاى سرآوب                 
 چندوجهى رژيم جمهورى اسالمى را اضافه آرد آه            
در آارخانه ها و همه محيط هاى آار، آارگران را                     
  تحت آنترل و نظارت چندقبضه  قرار داده و تالش                  
مى آند تا هر نوع نشانى از تشكل را در نطفه خفه                      

 .آند
اما شرايط نامساعد براى طبقه آارگر به همين                

 چپ و     واقعيت اين است آه جنبش       . جا ختم نمى شود   
ل محرك مهمى براى      سوسياليستى ايران آه خود عام      

امر خودسازمانيابى طبقه آارگر ايران است در اوج             
موج انشعابات و     . تشتت و پراآندگى به سر مى برد           

پراآندگى ها جريانات  چپ و سوسياليست و                                   
فرقه گرائى مزمن و بيمارگونه اى آه مانع از شكل                    
گيرى يك حرآت نيرومند همبسته مى گردد هنوز آه               

 .هنوز است ادامه دارد
  اما جنبش .  ما     اين ها هستند نقاط ضعف جنبش         

به  آارگرى در ايران نقاط مثبتى نيز دارد آه مى تواند         
 . مدد آن خود را احياء و بازسازى آند

در چند سال اخير ما شاهد موج اعتصابات،                      
اعتراضات، راهپيمائى ها و ساير اشكال اعتراضات             

عى آه   موق. آارگرى بوده ايم آه همچنان ادامه دارد            
اين نوشته را تنظيم مى آردم خبر برقرارى حكومت               

و  نظامى در بهشهر را خواندم آه عليه اعتصاب                    
اعتراضات آارگران صنايع نساجى بهشهر صورت             
گرفته است و گفته مى شود آه رژيم جمهورى اسالمى         
نيروهاى پاسدار را از هر سو براى مهار و سرآوب             

اگر به    . اين حرآت به بهشهر اعزام آرده است                     
درخواست هاى اين حرآات آارگرى دقيق شويم                        
 متوجه خواهيم شد آه اين اعتراضات خصلت دفاعى            

اين اعتراضات براى پرداخت دستمزدهاى عقب      . دارد
 به بستن آارخانه و يا بيكارى و                   مانده و اعتراض     

اخراج سازى آارگران است آه هسته صنعتى طبقه                 
تحليل قرار داده     تهديد و      آارگر ايران را در معرض      

به اين ترتيب است آه آارگران آارد به                          . است
استخوان شده آه خودو خانواده اشان در گرسنگى و                
  فقر غوطه مى خورند به جان آمده و بدون هراس                       

 . مى پردازند ازسرآوب به اعتراض
. حرآات آارگرى البته به اين جا ختم نمى گردد             

ت و درمان،    بهداش  معلمان، پرستاران، آارمندان بخش   
آارمندان خرده پا و ميانه و بيكاران نيز آه بخشهاى               
مهمى از طبقه آارگر ايران را تشكيل مى دهند در                     
دروه اخير به حرآت در آمده و مبارزات اعتراضى               

هاى  مبارزات اين بخش      .  داده  اند       خود را گسترش      
طبقه آارگر نيز عليه سقوط سطح زندگى، فقرزدگى             

 شديد تامين اجتماعى و          آاهش در بدترين شكل خود،     
 .نهايتًا تهديد به بيكارى به وقوع مى پيوندد

از همين داده ها مى توان نتيجه گرفت آه سرآوب          
هر چند شديد و درنده باشد اما باز نمى تواند مانع                         

اما بايد توجه داشت     .  مبارزات آارگرى شود     گسترش
آه اين مبارزات پراآنده، بدون ارتباط با هم صورت             
گرفته و در اآثر موارد حتى در سطح درخواست هاى           

 .دفاعى به نتيجه مطلوب نمى رسد_ صنفى
در شرايط ضعف تاريخى آه به آن           . خالصه آنم 

 از   اشاره شد و نيز عواقب دهشتناآى آه حاآميت بيش         
دو دهه رژيم اسالمى از نظر زيربنائى، ساختارى و              

و نيز  اجتماعى براى طبقه آارگر ايران داشته است              
  پراآندگى آنونى مبارزات آارگرى، عليرغم گسترش       

 ما   و ادامه آن، نياز به تشكل را به مسئله مقدم جنبش               
هر چه ضعف هايمان زياد باشد به           . مبدل آرده است    

هايمان براى جبران اين ضعف        همان نسبت بايد تالش    
اما معماى ما اين است آه درست در                 . تشديد گردد  

ر وقت به سازمان يابى نياز            از ه      شرايطى آه بيش     
از تاريخ و به ويژه      . داريم پراآنده تر از هميشه هستيم     

تاريخ آشور خودمان اين را آموخته ايم آه حرآت و              
 فى نفسه و خودبخود نه فقط به سوسياليسم بلكه              جنبش

حتى به دمكراسى سياسى و صورى منجر نمى گردد              
گزين آه هيچ، ممكن است غول استبداد ديگرى را جاي         

استبداد موجود آند و آشورمان را باز هم به عقب                     
  ايران   57آافى است آه به تجربه انقالب بهمن         . ببرد

مراجعه آنيم آه يكى از بزرگترين انقالبات قرن                        
بيستم به لحاظ ابعاد شرآت مستقيم توده ها در انقالب               

و مى دانيم آه نيروى محرك اين انقالب                               . بود
 جمعيت ايران       ده ترين بخش   محروم ترين و لگدمال ش      

اما به خاطر فقدان تشكل و آگاهى هم اين ها                       . بود
 . خود به قدرت رساندند حكومت اسالمى را بردوش

اآنون نيز آه رژيم جمهورى اسالمى هر گونه                
مشروعيت توده اى خود را از دست داده است و در                  
شرايط يك بحران عمومى و گسترده دست و پا مى زند          

ال شراط متحولى مى رويم آه فقدان داشتن          ما به استقب   
 تدارك شده مى تواند براى يك بار               ملزومات از پيش    

 آارگرى ايران را براى چندين دهه به                 ديگر جنبش  
 !زير تيغ استبداد و سرمايه ببرد

اگر چنين باشد چگونه بايد به اين معضل و گره               
 از هميشه     آرى، در شرايطى آه بيش      . آور پاسخ داد   

اد و تشكل و آگاهى رسانى نياز داريم پراآنده               به اتح 
پاسخ من اين است آه نيروهاى         ! تر از هميشه هستيم     

دلسوز طبقه آارگر بايد با فرقه گرائى به طور قطعى            
وداع آرده و براى ايجاد يك موج نيرومند از حرآت              
. معطوف به سازمانيابى طبقه آارگر با هم اتحاد آنند            

 هر نامى آه بتوان بر آن            اين اتحاد يا همكارى و يا          
بايد متوجه گردآورى  آليه نيروها و عناصر         ..... نهاد

پراآنده طبقه آارگر براى آار مشترك در راستاى                   
بايد ضمن احترام نهادن       .اتحاد صفوف آارگرى باشد      

و به رسميت شناختن اختالفات، نقاط مشترك بسيار                



 

 4صفحه        2003  مه 17-1382 ارديبهشت 27                                   167    تك برگي راه آارگر     شماره 

. فراوان موجود را آارپايه همكارى مشترك قرار داد           
ين همكارى مى تواند سكوئى براى حرآت بسوى                    ا

فشردگى صفوف نيروهاى چپ ايران باشد آه تكيه                  
گاهى خواهد بود براى يارى به اتحاد طبقه آارگر                     

  ! ايران در جهت منافع تارخى اش
 الاقل از    براى پيروزى چنين اتحادى بايد هر آس       

منافع آوتاهمدت فرقه اى خود دست بردارد و اصل                 
جنگ .  بر مبناى نقاط اشتراك را بپذيرد           آار مشترك 

بر سر پالتفرم و يا پيوستن اين و آن به اين و آن                            
مانند اتحاد  ) گروه، سازمان يا تجمع هم اآنون موجود        

چپ آارگرى، اتحاد نيروهاى چپ و سوسياليست،                  
پذيرفتن اصل  . بايد آنار گذشته شود    ....( بنياد آار و     

اشترآات بايد خود   همكارى هر چه وسيع تر  بر مبناى        
. مهم ترين سرفصل  پايان  دادن به تشتت آنونى باشد            

من پيشنهاد مى آنم آه نيروهاى چپ دلسوز در يك                    
حضورى و يا اينترنتى و يا هر شكل                      _ اجتماع    

تجمع اوليه براى چنين حرآتى را                _ مناسب ديگر   
 .بالدرنگ آغاز آنند

مسلم است آه با مجموعه نقاط ضعف و                                  
سى موجود اين نوع تجمع حالل همه               هاى اسا   چالش

مشكالت نخواهد بود اما شكى نيست آه مى تواند نقطه           
اميدبخشى براى حرآت به سوى يافتن پاسخ هاى          آغاز

ضرورى براى مسائل فراوان و پاسخ نگفته اى باشد               
.  آارگرى ايران قرار گرفته است         آه  فرا راه جنبش       

 آه    بدون چنين اقدامى ما همچنان در دور باطلى                      
 آارگرى ايران را به شكست آشانده است                          جنبش

اين پيشنهاد من به شما به عنوان        . گرفتار خواهيم ماند  
 آارگرى ايران است آه بارها           يك فعال قديمى جنبش     

ضرورت آن را در طول دهه ها مبارزه عليه حاآميت           
آيا ما اين    . استبداد و سرمايه در ايران تجربه آرده ام          

دور باطل چند ده ساله را بشكنيم؟          تهور را داريم آه       
اگر نه، بى شك در برابر تاريخ و نسل هاى آينده بايد                 

 !پاسخ گو باشيم
            با احترام و دورد مجدد به همه شما عزيزان

 رفيق شما آلبرت سهرابيان 
 

قاچاق زنان، برده دارى نوين و 
 !رژيم جمهورى اسالمى

 آزاده ارفع
ق زنان در جهان ابعاد در قرن بيستم قاچا        

اى در ابعاد        گسترده اى پيدا آرده و به مسئله               
از پى اهميت يافتن اين      . بين المللى مبدل شده است    

پديده مصوباتى براى مبارزه با آن در مراجع بين          
اما متاسفانه    . المللى به تصويب رسيده است              

عليرغم تالشهاى انجام شده  تا آنون پيشرفت                   
 محدود آردن اين پديده         جدى براى جلوگيرى و      

 . غيرانسانى انجام نشده است 
قاچاق زنان و از جمله آودآان در                                       

. عصرآنونى رابطه مستقيم با برده دارى دارد              
ميدانيم آه بعد از مبارزه وسيع عليه برده دارى               
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم                           

اما . باالخره  برده دارى رسمًا ملغى اعالم شد               
ده دارى در قرن بيستم، در عصر رشد                           بر

برق آساى تكنولوژى مدرن و پا نهادن بشر به                   
مرحله جديدى از پيشرفت و تكامل در اشكال                   

به همين خاطر است آه به       . جديد احياء شده است    
اشكال جديد  برده دارى انسان در دنياى معاصر             

 .گفته مى شود" برده دارى نوين "
هه نود قرن بيستم          برده دارى جديد آه از د               

رونق بى سابقه اى پيدا آرده است بخشى از                        
 محسوب شده و ساليانه ميلياردها            صنعت سكس  

دالر سود به آيسه گردانندگان اين صنعت                          
آشورهاى حاشيه سرمايه دارى     . سرازير مى آند  

يا جهان سوم به ويژه آشورهاى فقرزده آسيائى و          
نيز آشورهاى بلوك شرق سابق آه از سال                        

 به بازار آزاد پيوسته اند اماآن مساعد براى 1990
شكار زنان و صدور بعدى آن ها به جهان اول                   

، اروپا    يعنى ژاپن، آشورهاى نفتى خليج فارس           
باندهاى قاچاق وابسته به . عربى و آمريكا مى باشد   
 در ابعاد وسيع در جهان          تجارت وصنعت سكس   

 فعال گشته و با فريب زنانى آه جوياى آار بوده             
و يا خريد آودآان و دختران خانواده هاى فقر زده          

طبق . آنان را وادار به تن فروشى مينمايند                      
 7 ("صندوق جمعيت سازمان ملل            " گزارش

عليرغم محدوديتهاى قانونى،             )2001فوريه       
در اين  . است  تجارت زنان همچنان رو به افزايش       

 اعظم تجارت زنان از   آمده است آه بخش گزارش
ايى و اروپاى شرقى صورت                آشورهاى آسي    

، ساالنه حدود دو       بنا بر همين گزارش      . مى گيرد
 ساله به آار فحشا سوق        15_5ميليون دختر بين     

اين آمار آه حداقل موارد شناسائى و   . داده ميشوند 
ثبت شده را نشان مى دهد با مستندات آمارى ديگر         

 اتحاديه اروپا ساالنه  طبق گزارش. همخوانى دارد
هزار زن و دختر بصورت مهاجران         500حدود  

غير قانونى از طريق باندهاى قاچاق وارد اروپا            
يعنى حدود يك چهارم از دو ميليون زنى  _ ميشوند

_ آه ساالنه در برده دارى جنسى صادر مى شوند          
آه از اين تعداد دو سوم آنان از آشورهاى                           
اروپاى شرقى و مابقى از آشورهاى در حال                   

 . توسعه ميباشند
بق آمارهاى ارائه شده توسط گروه                               ط   

آارشناسان اتحاديه اروپا تنها از طريق تجارت             
 13زنان اروپاى شرقى در آمد ساالنه اى بالغ بر            

 اروپاى غربى    ميليارد دالر نصيب صنعت سكس     
 آمده است آه زنان            در همين گزارش     . مى شود

 دالر خريده شده و در            150مولداوى به قيمت        
 .  مى رسند  دالر به فروش5000ايتاليا به قيمت 

به خاطر اهميت مسئله، پروتكلى براى مبارزه             
با برده دارى جنسى در مجمع عمومى سازمان                
ملل وضع شده است آه  از طرف همه دولتها به              

برخى از آشورهاى امضاء      . امضا نرسيده است   
آننده نيز قوانين متناسب براى مبارزه با اين                      

 تصويب نرسانده و        فاجعه بزرگ انسانى را به         
بنابراين مبارزه عليه برده دارى جنسى عمًال                    

 .قدرت اجرائى پيدا نكرده است
ايران تحت حاآميت رژيم جمهورى اسالمى آه    

 از دو دهه حكومت فقها از نظر                  در طى بيش    
اقتصادى و اجتماعى به زانو درآمده است اآنون           
به يكى از منابع صدور زنان به آشورهاى نفتى              

  بر اساس  .  مبدل شده است       تمند خليج فارس    ثرو
هاى متعدد منتشره در روزنامه ها و                      گزارش

مطبوعات دختران ايرانى توسط باندهاى قاچاق           
تحت (از مناطق روستائى و شهرى شكار شده                

 به آشورهاى      و سپس   )عنون ازدواج و يا صيغه      
.  قاچاق و فروخته مى شوند              نفتى خليج فارس      

تصادى و نيز قوانين            وضعيت فالآت بار اق           
 فساد بى  ضدزن و متحجر رژيم اسالمى، گسترش

سابقه در ميان مقامات دولتى و انتظامى بهترين             
شرايط را براى برده دارى نوين در ايران به                     

اعمال سانسور مطلق در رژيم      . وجود آوره است  

اسالمى مانع از اين مى شود آه تصوير آمارى                
  فعالين جنبش . ددقيقى از پديده به دست داده شو           

زنان در ايران عليرغم محدوديت هاى اعمال شده         
توسط رژيم جمهورى اسالمى گامهائى را در                 
عرصه افشاء اين پديده برداشته اند آه البته هنوز           

تشديد بى سابقه        . در مراحل ابتدائى مى باشد           
فالآت در ايران و به همراه آن تقويت زمينه هاى            

ز بر روى اين        برده دارى جنسى تمرآ         گسترش
پديده را هر چه بيشتر ضرورى ساخته است؛                  
پديده اى آه زندگى نسلى از آودآان و زنان                        

 .ايرانى را به تباهى آشانده و مى آشاند
 

 
 نيروهاى حق بيدادگاه اسالمى در احكام

 ملى، مذهبى محكوم است
 

 تن  15 تبهكار اسالمي در يك اقدام تازه             رژيم بيدادگاه
 محكوم   زندانمذهبي را به يك قرن             از نيروهاي ملي،        

اين حكم يك ماه پس از آن صادر شده است آه      . آرده است 
 بيانيه اي بر وفاداري خود به حفظ              انتشاراين نيروها با      

.  اند آردهنظام وانجام اصالحات در چهارچوب آن تاآيد             
همراه با اين حكم تهديد نويسندگان، هنرمندان، روزنامه               

 به مرگ، حمله و هجوم به شبكه             دمنتقنگاران و فعاالن      
 و  افرادهاي اينترنتي و بستن شبكه ها، آدم ربايي و جلب               

سازمانگران نارضايتي ها، دستگيري ها و سرآوب                       
 و نمايش خياباني         معترضپردامنه آارگران و معلمان            

. اعدام هاي گروهي در مالعام دوباره شدت يافته است                  
ي انتشار    خبري از وحشيگري تازه ا            آهروزي نيست      

 باعلي خامنه اي دوباره به صحنه آمده است و                        . نيابد
صراحت ابلهانه اي آه ويژه همه ديكتاتورهاي رو به                      

:"  ببندها گفته استومرگ است در توجيه موج تازه بگير       
 زورگويي هاي  و راه عالج در برابر زياده خواهي ها            تنها

  ."آمريكا، مستحكم آردن ساخت داخلي نظام و آشور است
 حاآم در شرايطي آه آشور در محاصره آمريكا                مافياي
 گرفته است، راه مقابله با تهديدات آمريكا را در                              قرار

 يافته ها و قلم ها              زبانگسترش سرآوب داخلي و بريدن           
 براي نيروهاي ملي، مذهبي پيام روشن       زندانيك قرن   . است

 جستجوي   درمافياست به آن نيروهاي سياسي آه همچنان                
ي براي پل زدن بر شكاف پرناشدني ميان مجموعه                 راههاي

 در مقابله با تهديدات خارجي و             حاآميتمردم با مجموعه       
دستگاه تبهكار و منفور واليت     .  اند بودهگذار به دموآراسي       

 با صراحت مي گويد آه         پيگردهافقيه با اين سرآوب ها و           
هرگز به اراده مردم براي تعيين سرنوشت خود گردن نمي               

 تا آخرين لحظه حيات همچنان ماشين آشتار و                              و   نهد
نظام .  گرفت خواهدسرآوب را براي حفظ خود به خدمت              

جمهوري اسالمي حتي زماني آه آشور در محاصره قرار              
 بحران عميق اقتصادي، اجتماعي،                چنبرهگرفته و در             

فرهنگي و سياسي دست و پا مي زند، گامي به نفع                                      
 . به عقب نخواهد گذاشتدموآراسي

 گسترش ايران در برابر اين تهاجم لجام گسيخته با                ردمم
در . نافرماني مدني، اعتراض و اعتصاب پاسخ خواهند د اد           

 طور يكجانبه    به براي آزادي        توانبرابر اين حكومت نمي       
 و در برابر سرآوب روش انفعال و تسليم در           پرداختهزينه  

  اي سنگين تر بر آن        هزينهپيش گرفت آه بايد تالش آرد              
 سرآوب را به مبنايي براي               ازتحميل آرد و هر حلقه                

گسترش اعتراض عليه آليت اين دستگاه مافيايي و پوسيده                
مافياي آبروباخته حاآم بايد عمال بفهمد آه ديگر          .  نمود تبديل

 آند مخالفان و منتقدان خود را قلع ارادهقادر نيست هر زمان   
 . آن باشد هايو قمع نمايد و بايد آماده پرداخت هزينه 

 تبهكار ضمن محكوميت شديد احكام بي دادگاه رژيم                   ما
 ايراناسالمي، همه نيروهاي سياسي دمكرات و آزاديخواه              

را به همسويي در پيكار براي آزادي و دمكراسي و                                  
 .  فرا مي خوانيمنظامسرنگوني اين 
  سازمان آارگران انقالبي ايرانمرآزي آميته

 ، راه آارگر
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