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  چشمھ.م) چھ باید كرد ؟( نگاھي بھ 
 

چھ باید ((ھمھ با سعي در پاسخ . شرایط پر التھاب كنوني جامعھ ایران افراد بسیاري را بھ صحنھ حضور كشانده است 

در حوزه نقدي اگاھانھ وصادق شاید ))چھ باید كرد ھا ((جھ ي این سن. مطالب وراھكارھایي را پیشنھاد مي نمایند )) كرد؟

  .راه گشاي حل بسیار از گره ھایي باشد كھ تاریخ تلنباري دیرینھ اي دارند 

مواضع نویسنده . چشمھ است كھ در سایت اخبار روز انعكاس یافتھ است .نوشتھ م )) چھ باید كردھا؟((یكي از آخرین این 

اشاره اي ھرچند كوتاه بھ برخي نكات این نوشتھ شاید خالي از لطف . رداختھ است قابل توجھ وتاملند درمسائلي كھ بدان پ

  .نباشد 

 آنچھ كھ امروز میتوان ـ نویسنده محترم بھ درستي پس از احصائ شرایط كنوني نتیجھ مي گیرد كھ درشرایط كنوني١

احدي است كھ كلیھ نیروھاي ترقي خواه را با مرام ھاي بعنوان یك اقدام عملي و عاجل پیشنھاد نمود، ایجاد جبھھ و

متفاوت بدور یك رشتھ مبارزات عملي ، و در این مرحلھ مسالمت آمیز، بمنظور سرنگوني رژیم جمھوري اسالمي در 

ن سھ طیف و یا نحلھ فكري مھم كھ میبایست در ایایشان نیروھاي شركت كننده در این جبھھ واحد را . درون خود گرد آورد

دوم ، جریانات مذھبي آزادیخواه ، از جملھ بدنھ اصلي . یكم ، جریانات چپ: عبارت مي دانند ازجبھھ شركت داشتھ باشند 

  . مذھبي و سوم ، جریانات جمھوریخواه ملي و طرفداران مشروطھ سلطنتي- جبھھ دوم خرداد و نیروھاي ملي

نیروھاي چپ طیف وسیعي را در داخل و خارج ھ واحد چیست ؟ حال ببینیم نظر ایشان در مورد سھ نیروي تشكیل دھند جبھ

جناحھائي از چپھا بخاطر جزم اندیشي : اشكاالت و انحرافات سیاسي این طیف را میتوان چنین خالصھ كرد. تشكیل میدھند

اوایل خارجي ابر قدرت سابق در آمده بودند و در  و عدم استقالل فكري ، در گذشتھ ھمواره بصورت آلت دست سیاست

و مترقي ارزیابي نموده، در صدد سازش و ھمكاري با او بر " ضد امپریالیست"انقالب اسالمي نیز خمیني و رژیم او را 

 یعني این طیف ول معطلند والبتھ چند سطر پیش تر ھم ایشان آمدند؛ و البتھ بخاطر این اشتباه بھاي سنگیني نیز پرداختند

در مورد ایران معاصر، بدالیلي كھ بحث آن از حوصلھ این چنین فورمولھ كرده اند حكمشان را درمورد برخي از این طیف 

دو سازمان . مقالھ خارج است سازمانھاي مترقي ، تجدد گرا، منسجم و گسترده وجود نداشتھ و كماكان وجود ندارند

ك شدن بھ چنین تشكیالني سیاسي مھم یعني حزب توده و سازمان مجاھدین خلق كھ ھر یك دردورانھاي گذشتھ شانس نزدی

را داشتند، بخاطر مشي سیاسي نادرست و انحرافات عمیق رھبري ، یكي عمال متالشي و دیگري با طرح ادعاھاي 

نویسنده محترم درحالیكھ حزب توده ایران را .باورنكردني و مضحك خود را از بدنھ جنبش آزادیخواھانھ جدا كرده است

اھم ناشي از مشي سیاسي نادرست وانحرافات عمیق رھبري مي شمارد تاوان پرداختي عمال متالشي مي نامد وتالشي ان ر

شگفتا از این . راھم كھ بالغ بر ده ھزار زنداني وبیش از سیصد اعدامي است بھ گردن رھبري ومشي نادرست مي اندازد 

جتماعي موثر مي داند اگاھانھ ویا نا نویسنده محترم شعاري راكھ بعنوان اخرین دستاورد یافتھ ھایش در تغییرات ا.!تحلیل 

اگاھانھ فراموش مي كند كھ طرح این شعار متعلق بھ حزب توده ایران انھم نھ امسال وپارسال وبعد از دوم خرداد بلكھ 

شعارجبھھ واحد ضد دیكتاتوري براي طرد رژیم والیت فقیھ  ھمانیست كھ از ابتدا ھم با . بیش از یازده سال قبل است 

  !بگذریم  . مقاومت ھاي بسیار ھمراه بود ولي گذشت زمان حقانیت ودرستي ان را برھمگان اشكار كرده است مخالفت و

طرح یك سئوال بد نیست  ایا بھ زعم اقاي نویسنده ھمھ گروه ھایي كھ در تور سركوب وقھر رژیم گرفتار شدند ھمانند 

   بودند ؟حزب توده ایران داراي مشي نادرست وانحرافات عمیق در رھبري

دیگر انكھ نقش نیروي سركوبگر در این میان چھ بوده است ؟ ایا فقط براي اینكھ مشي نادرست این نیروھارا اصالح كند 

بھ سركوب وانھدام انھا دست زده است ؟ ایا شما روش بھتري براي دفاع از دیكتاتوري عریان قھروسركوب وجنایت 

  ژیم ھم چنین بي پروا قادر بھ دفاع از عملكرد خود نیستند و حتي اقایان سراغ دارید ؟ بھ راستي كھ خود سردمداران ر
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محترم اصالح طلب ھم علیرغم گذشت پنج سال از دوم خرداد جسارت نزدیكي بھ تاریخ وشرایط حاكم بر سركوب ھارا 

  .نداشتھ اند وبھ عنوان سال ھاي مقدس ترجیح داده اند سكوت نمایند 

 از موضع تعمیق انقالب وفرارویاندن انقالب سیاسي بھ انقالب اجتماعي تعریف مشخصي ٥٧ حزب توده ایران در انقالب

حزب توده .از جبھھ خلق داشت وبر اساس ھمین تعریف سیاست ھاي ویژه اي را ھم تدوین وبھ اجراي انھا مي پرداخت 

یروزي انقالب با صداقت تمام بھ ایران ھیچگاه از تمامیت رژیم دفاع نمي كرد ودرست در ھمان زمان وشرایط پس از پ

طرح نظر گاه ھاي خویش مي پرداخت وسھم عمده واساسي در افشالیبرال ھا، بورژواي بازاروھمپالگیھایش از قبیل احمد 

. تمام مواضع حزب توده ایران گویاي واضح جھت گیري طبقاتي وانقالبي حزب بود . توكلي ھا وعسگر اوالدي ھا داشت 

از كساني حمایت وپشتیباني میكرد كھ امروز از خواب جستگاني كھ صابون دیدن واقعیت ھاي حزب در ھمان زمان 

اجتماعي بھ دور از اراده گرایي بھ تنشان خورده است پس از گذشت بیست سال از انھا حمایت وانھارا ركني از جبھھ 

 كھ ھنوز دستي الوده بھ جنایات رژیم حمایت حزب توده ایران از انان زماني بود. واحد ضد استبدادي معرفي مي كنند 

نداشتند واز موضع دموكرات ھاي انقالبي خواھان تعمیق انقالب وحفظ دستاوردھاي ان در مقابل یورش بورژوازي بازار 

وامروز نیز درگیرند وشاید یاداوري این نكتھ خالي از لطف نباشد كھ در فرداي پیروزي اقاي خاتمي ھم حزب توده . بودند 

  .صریحا اعالم كرد كھ ھرگونھ تغییرات واصالح بنیادي در چھارچوب رژیم والیت فقیھ انجام گرفتني نیست ایران 

طیف اصالح طلب كھ كماكان خود را دوم خردادي مینامد، آشكارا تمایالت واما طیف دیگر از نگاه اقاویا خانم چشمھ 

جناح راست آن یعني مجمع روحانیون . داري نداشتھ استمتفاوتي را نشان میدھد، و در گذشتھ و حال نظرات منسجم و پای

جناح دیگري از آنان یعني . رفسنجاني خیمھ زده است- مبارز برھبري خاتمي و كروبي امروز عمال در اردوگاه خامنھ اي

او " مدل چیني"كارگزاران و برخي روشنفكران از جملھ آقاي شمس الواعظین، كماكان دل در گرو آقاي رفسنجاني و 

اما جناحھاي میانھ رو و چپ اصالح طلبان چندي است با طرفداري از تز سكوالریسم و یا بزعم آنان . ارندد

سكوالریزاسیون و فاصلھ گرفتن از مواضع و عملكرد ارتجاعي و خونبار خود در اوایل انقالب، اكنون كاندیداي بالقوه 

خاتمي و :  سطر ھاي قبل از این طیف چنین یاد شده است وجالب انكھ در.مھمي براي شركت در این جبھھ وا حد میباشند

سایر رھبران دوم خردادي در دوران پنج سال گذشتھ با پي بردن باینكھ ھر گونھ اصالحات بنیادي رژیم اسالمي را با خطر 

پشت كردند و فروپاشي روبرو میكند و در نتیجھ خود آنانرا نیز با خطر روبرو میكند، در عمل بھ وعده ھاي خود بھ مردم 

در صدد آرام كردن مردم و منحرف كردن اذھان آنان از توجھ بھ اركان و مباني " گفتار درماني "با استفاده از شیوه ھاي 

آقاي خاتمي كھ اكنون مدتھاست نقش بیمقدار مشاطھ گري مافیاي حاكم . استبدادي و مرتجعانھ رژیم والیت فقیھ بر آمدند

ز در میان نا باوري عمومي از جالدي مانند الجوردي با حرارت تقدیر كرد، تغییر قانون را بازي میكند، از ھمان آغا

اساسي را خائنانھ خواند، از پیگیري قتلھاي زنجیره باز ایستاد و در سركوب جنبش دانشجوئي با جناح تمامیت خواه ھم 

اران عكس العملي نشان نداد، و باالخره بستن مطبوعات و قلع و قمع روزنامھ نگ" حكم حكومتي "نوائي كرد، در مقابل 

با مشاھده كلیھ تباھیھا و جنایات جناح طالباني حتي با نادیده گرفتن قانون اساسي خود رژیم در مقابل جامعھ سكوت نمود؛ 

راستي ایا  این چنین طیفي قابلیت حداقل ریسك را .سكوتي مرگبار كھ در فرھنگ ما بھ عالمت رضایت شناختھ شده است

  ؟.ي مشاركت در سر نگوني رژیم والیت فقیھ  دارد برا

یكم، جناحي كھ آرزوي بازگشت بھ . طیف طرفداران سلطنت در ایران عمدتا بھ دو جناح تقسیم میشوند: واما طیف سوم 

پایگاه اجتماعي اینان اساسا ثروتمندان و .  گذشتھ و استقرار سلطنت استبدادي را در سر میپروراند" دوران طالئي"

دوم ، جناحي كھ خود را مشروطھ خواه میداند و باطنا بھ این نتیجھ رسیده . رخي از بوروكراتھاي رژیم گذشتھ میباشدب

است كھ سلطنت استبدادي پھلوي زمینھ ساز و عامل اصلي روي كار آمدن رژیم مالیان است؛ لیكن ھنوز شھامت انتقاد از 

این جناح خواھان تعیین رژیم آینده ایران توسط یك رفراندوم . ھ استخود و انتقاد صریح از استبداد سلطنتي را نداشت

كھ جنبھ  طرح چنین موضعي در صورتي. است، و اعالم میكند كھ نتیجھ این رفراندوم ھر چھ باشد بدان گردن خواھد نھاد

   گرفتھ است و سعي بر آن  آقاي رضا پھلوي در واقع فعال مابین این دو جناح قرار.تبلیغاتي نداشتھ باشد البتھ مثبت است
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اما از آنجا كھ گذشتھ . ایشان دائما عنوان میكنند كھ نبایست بھ گذشتھ بازگشت. دارد كھ ھر دو جناح را راضي نگاه دارد

چراغ راه آینده است ، موضع گیري ایشان بر علیھ سیاستھاي استبدادي ھر دو پادشاه پھلوي بدون شك با استقبال قشر 

این . بارزین روبرو خواھد شد و بھ تشكیل جبھھ واحد ضد استبداد مالیان كمك شایاني خواھد نمودروشنفكر و سایر م

 اجتماعي دوران پھلوي از قبیل ایجاد دانشگا، اصالحات - انتقاد البتھ بھ معناي نفي پاره اي از دست آوردھاي اقتصادي

میخواھد ھمھ باھم ! دلش .  تناقضات بیشماریست اقاي چشمھ درگیر.ارضي ، پیشرفت در زمینھ حقوق زنان و غیره نیست

اقاي چشمھ فراموش كرده اند كھ مردم ایران یكبار با مشت . رژیم را سرنگون كنند حال چھ فرقي مي كند كھ كي باشد 

روز ھم وام. ودندان رژیم اقتدارگرا وتوتالیتر وتمامیت خواه پھلوي را بھ زانو دراورده وبھ زبالھ دان تاریخ انداختھ اند 

در مبارزه پیشاروي بھ باز تولید شرایط نا معاصري كھ دران بھ سر مي برند چھ از نوع سلطنتي وچھ از نوع اسالمي ان 

سال از تجربھ عظیم انقالب وبازشناخت نیروھاي درگیر در معادالت قدرت این ھمھ سالھا نتایج ٢٤گذشت . تمایلي ندارند 

 تیز ھوشي ودل سپردگي بھ ازادي وعدالت اجتماعي مي تواند عینیت این نتایج را مباركي بھ بار اورده است كھ فقط كمي

  !.در روند مبارزه روزمره اشكار سازد 

چشمھ عدم باور بھ این نكتھ باریكتر ازموست كھ انحصار طلبي ، تمامیت خواھي واستبداد نھ . تناقض اصلي در تحلیل م

  .درت بل نتیجھ محتوم وضعیت طبقاتي اي است كھ دران بھ سر مي برند ناشي از تمایالت ذھني افراد درگیر معادلھ ق

چشمھ پیشنھاد . م ) كھ اگر مثال استبداد غیر مذھبي بود حرفي نیست ؟( اما درمورد اجراي جبھھ واحد ضد استبداد مذھبي 

اسي، بویژه آنان كھ در این  نگارنده معتقد است كھ در شرایط حساس كنوني ، كلیھ مبارزین و سازمانھاي سی:مي كنند كھ 

  .زمینھ تجربھ دارند، میبایست در جھت پاسخگوئي بھ سوال فوق قدم بردارند

نكات زیر نظراتي است در این زمینھ كھ با جمع بندي از مبارزات یكي دو سال گذشتھ مردم ایران از جملھ، تظاھرات 

  :ي عنوان شده اندچھارشنبھ سوري ، فوتبال ، و سومین سالگرد سركوب جنبش دانشجوئ

ارتجاع طالباني روز بھ روز حلقھ اختناق را در ایران تنگتر میكند، و ما فاصلھ زیادي با توقیف كردن كلیھ روزنامھ ھاي 

 در چنین شرایطي اجبارا وزنھ مبارزات مخفي سنگین تر. اصالح طلب و منحل كردن مابقي سازمانھاي اصالح طلب نداریم

تشكیالت مخفي سرتاسري و مرتبط بتواند با ساختار ھرمي عمودي در زیر چتر اختناق رژیم تصور اینكھ یك . خواھدشد

فاشیسم مذھبي در ایران . فعالیت كند و رھبري آن از آسیب نیروھاي سركوبگر مصون بماند غیر واقع بینانھ بنظر مي آید

صورت افقي، غیر مرتبط، پراكنده و گسترده ایجاب میكند كھ ساختار تشكیالتي در ایران عمدتا داراي ھستھ ھاي كوچك، ب

باشد و بخشي از رھبري آن نیز در خارج از كشور، مصون از دسترسي ارتجاع وظیفھ ارتباط با سلولھا و ھستھ ھاي 

جامعھ ایران در حال حاضر تشنھ آگاھي . پراكنده را از طریق رادیو، فاكس، اینترنت و تلویزیون ماھواره اي بعھده گیرد

درست در چنین دوراني است كھ اگر روشنفكران مترقي بتوانند مكانیزم ھاي صحیح ارتباطي و تشكیالتي با . ستسیاسي ا

مردم را بمنظور ارتقاء آگاھي سیاسي آنان پیدا كنند بھ سر چشمھ عظیمي نقب زده اند و سیلي كھ در نتیجھ كاربرد چنین 

وظیفھ ھستھ ھا و سلولھاي كوچك كھ با . ا در ھم خواھد نوردیدمكانیزمي براه خواھد افتاد، بدون شك طومار ارتجاع ر

یكم ، ارتقاء آگاھي سیاسي : رھبري سیاسي از طریق ارتباطات مدرن فوق الذكر در تماس اند، حول دو محور دور میزند

ج آنان براي خود این ھستھ ھا، و دوم، بردن این آگاھي سیاسي بدرون توده ھاي پیرامون خود، متشكل كردن آنان و بسی

در شرایط اختناق آخوندي ، مبارزات گسترده و توزیع شده ، بصورتي كھ ارتجاع نتواند . دست زدن بھ مبارزه علیھ رژیم

  .نیروھاي سركوبگر خود را براي سركوب آنان در یك مكان بسیج كند، شاید شانس بیشتري داشتھ باشند

. ش فنگ كردن وپافنگ كردن در خانھ ھاي تیمي لك زده است بي رودر بایستي باید گفت كھ دل اقاي چشمھ براي دو

مردم اتفاقا در طي دوسال گذشتھ شیوه ھاي نویني از مبارزه را بھ نمایش گذاشتھ اند كھ . ارزویشان مباركشان باشد 

. فره باشیم اقاي چشمھ بحران عمیق تر از انست كھ بھ یاد پادگان ھاي دو یا سھ ن.تانگردي اشنا زین پرده رازي نشنوي 

فقط در بسیج میلیوني مردم در راستاي خواستھ ھاي مشخص اجتماعي ، اقتصادي وسیاسي است كھ میتوان دم از 

  سال گذشتھ كاري جز پاییدن محافل ومجالس مردم نداشتھ٢٤اطالعات كاركشتھ رژیم كھ در . سرنگوني مسالمت امیز زد 
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شرایط .ست ھاي مشخص است كھ قادر بھ سركوب ھمھ جانبھ نیست  است فقط در مقابل سازمان دھي توده اي حول خوا

جدید امكانات جدیدي پیش روي مبارزان پیگیر راه ازادي وعدالت اجتماعي قرار داده است با كشاندن افراد ھیجان زده بھ 

  .نریزید خانھ ھاي تیمي بي محافظت توده اي وقراردادن انھا در مقابل جالدان نظام اسالمي اب بھ اسیاب رژیم 

  

  ھاتف رحماني: با احترام 
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  از راه توده” راه توده “زاویھ انحراف 
 

اظھار نظري درمورد كتاب جدید ) ویژه گنجي –اخبار گویا (      سردبیر محترم راه توده در كفتگویي 
  . قت نظر است داشتھ اند كھ قابل تامل ود”مانیفست جمھوري خواھي “ اقاي گنجي 

دانستھ واز عدم تاثیر ان ” بحث روشنفكري دیني و نھ یك بحث سیاسي “ ایشان كتاب اقاي گنجي را 
در وضع سیاسي كنوني ودر وضع متحول كنوني صحبت كرده اند ومعتقدند كھ این كتاب  بھ اصالح طلبان نیز 

ھارا نیز كھ بھ ” لنكراني “حانیون مثل كمكي نكرده و انھارا تحت فشار بیشتر قرارخواھد داد وبرخي از رو
این نوع بحث ھا “ ودر اوج این تحلیل اینكھ . اصالحات رغبت نشان داده اند بھ نیروي مخالف سوق خواھد داد

  ”ھیچ قابل فھم ودرك براي توده مردم نیست 
  با پذیرش درستي این تحلیل سوال مي كنیم كھ لب لباب بحث اقاي گنجي چیست ؟

ر سراسر كتاب خویش تالش كرده است تا از دیدگاه تجربي ومنطقي خویش بھ این نكتھ اقاي گنجي د
ایا كجاي این حرف بحث . برسد كھ فقط جمھوري سكوالرراه برون رفت از انسداد حاكم بر جامعھ ایرانیست 

ش است دفاع از جمھوریت خواست وشعار جنب“ روشنفكري دیني است ؟ ایا این نوشتھ ھا از راه توده نیست 
ان شعار وخواست ملي كھ مي تواند چنین فراگیروتاثیر گذار عمل كند كدام است ؟ پاسخ بھ این پرسش بھ ...

وقتي بحث ھاي جاري در كشور بھ نقطھ .كنكاش وجستجوي خارج از مباحث جاري در كشور نیازمند نیست 
بر حق حاكمیت مردم قرار مي گیرد انجا كھ والیت مطلقھ در برا...مي رسد و” انتصاب “ و ”انتخاب “ حساس 

سرانجام وقتي حجت االسالم كدیور با جسارت تمام ..واین والیت در خدمت مافیاي قدرت وثروت عمل مي كند و
اعالم مي كند كھ جمھوریت ووالیت نمي توانند بھ موازات ھم پیش بروند وسر انجام باید یكي از انھا میدان را 

راه توده ( در دستور جنبش قرار مي گیرد ؟ ” دفاع از جمھوریت “ ر جز براي دیگري خالي كند كدام شعا
  ) ٢ ص ١١٩

چرا سر دبیر محترم راه توده بھ شعاري كھ خود ماھھاست در بوق وكرنا كرده است وقتي از زبان 
اقاي گنجي بیان مي شود پشت مي كند ودر پي تخطئھ ان بر مي اید ؟را قم این سطور ھیچ ارزش تئوریكي بر 

كتاب اقاي گنجي قائل نیست واتفاقا از دیدگاه سیاسي بھ این كتاب مي نگرد كھ شرایط وھنجارھاي رفتاري یك 
اجتماع در حال گذار مي تواند منجر بھ تغییر رفتار وارتقا ودگرگوني دیدگاه ھاوكنش ھایي شود كھ ضروریست 

  .كنشگرانش فقط قدري شجاعت وصداقت مدني بھ خرج دھند 
نگاھي بھ . طلیعھ تغییرات شگرفي ست كھ در ایران امروز در حال اتفاق وزایش است اقاي گنجي 

نامھ اقاي طاھري ، نامھ اقاي ملكي ، بیانیھ دفتر تحكیم وحدت ورفتارھاي بخشي از اصالح طلبان  داخل 
  . حاكمیت نشانھ ھاي روشن این واقع بیني است 

این نوع بحث ھا ھیچ “ انجاست كھ ادعا مي كند عجیب ترین فراز سخنان سر دبیر محترم راه توده 
محض یاد اوري ایشان عرض مي شود كھ در دور دوم انتخاب ” قابل فھم وقابل درك براي توده مردم نیست 

ایشان .  میلیون نفر از ھمین توده شركت داشتند ٢٢اقاي خاتمي كھ سنگ حقانیت اورا بھ سینھ مي زنید 
اي را كھ ایشان كباده كش راه انانند جواناني تشكیل مي دھند ”  توده“درصد ۵٠فراموش كرده اند كھ بیش از 

وبھ عنوان یاداوري خاطر نشان مي شود كھ . در صد شان داراي تحصیالت دانشگاھي ھستند ٣٠كھ باالي 

عالوه بر مراجعات اینترنتي براي دریافت كتاب اقاي گنجي  كھ بیش از سي ھزار مراجعھ بوده است ھمین 
  . ب بھ صورت فالپي وپرینت در بین مردم دست بھ دست مي شود كتا

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 6 

سطور نا نوشتھ وجا افتاده سخنان سر دبیر محترم راه توده چیست ؟ واقعیت اینست كھ اقاي اكبر 

. گنجي با انتشار مانیفست جمھوري خواھي اصالح طلبان حاكم را در مقابل چالش جدي قرار داده است 
ایل بنیادي اسالمي با اصالح طلبان ، استحكام استدالل ھاي ایشان در نا ھم خواني ھمزباني اقاي گنجي در مس

اسالم با دموكراسي وبرشماري تناقضات حاكم بر جمھوري اسالمي در رعایت حقوق شھروندي وتقویم تفاوت 
ي ھاي بنیادي  جمھوري سكوالر با جمھوري اسالمي ودعوت از روشنفكران سكوالر براي تحقق این جمھور

 سال از اوجي مردمي تا فرودي انزوا گرایانھ را تجربھ كرده ۵ھمان چشم اسفندیار جنبشي است كھ در عرض 
وھمچون اصالح . اقاي سردبیر محترم راه توده با انكار حقیقت مفري براي اصالح طلبان حاكم مي جوید .است 

مشروطھ خواھي ایشان . نایي رفت طلبان حاكم فراموش مي كند كھ با انكار افتاب نمي توان بھ جنگ روش
متاسفانھ ایشان كھ . دفن خواھد شد ”توده “ واصالح طلبان یكجا زیر اوار ازادیخواھي جنبش سر بر اورده

یدك مي كشد قادر بھ درك روند حوادثي كھ در كشور مي گذرد نیست وھنوز بھ ” توده “ نشانھ ھایي رااز 

بان دل خوش كرده است كھ خود افت اصلي ھر نوع از مردم پیوستن ھرچھ بیشتر روحانیتي بھ اصالح طل
افزایش مي یابد تا ھمخواني بیشتري ” توده “ روز بھ روز زاویھ انحراف ایشان از . ساالري وازادي خواھیند 

  . نظام منحوس اسالمیند ” بند نبودن سنگ روي سنگ “ با اصالح طلباني داشتھ باشد كھ نگران 
حتما زاویھ انحرافتان از .  وشجاعت گنجي ھارا دارید بھ راه رفتھ بیاندیشید اقاي سردبیر اگر صداقت

  .  را بروشني خواھید دید ” راه توده “ 
  ٧/٧/٨١ھاتف رحماني 
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  سنگ بناي استراتژي جمھوري اسالمي ، تحقیر وترور شخصیت
ي برد كھ در ھر نظامي در سیاست ھاي كالن خویش از تاكتیك ھا واستراتژي ھاي مختلفي بھره م

بزنگاه ھاي تاریخي مي توانند در اصالح پذیري ویا عدم اصالح پذیري نظام در مواجھھ با بحران ھاي ادواري 

  .پیش رو كارایي و یا عدم كارایي خویش را نشان دھند

  

  از اولین روز ھاي موجودیت خویش با٥٧جمھوري اسالمي ایران بعنوان نظامي بر آمده از آرمان ھاي انقالب 

خیانت بھ آرمان ھاي انقالب از استراتژي ویژه اي بھره برده است كھ مطابق آن در ھر شرایط تاكتیك ھاي دوره 

  .اي خود را سازمان داده است

  

از ھمان فرداي پیروزي انقالب در . سنگ بناي این استراتژي مبتني است بر سیاست تحقیر و ترور شخصیت

 ترین نیروھاي اجتماعي كھ نسبت بھ عواقب سیاست ھاي اعالم شده عرصھ ھاي اجتماعي با بسیج عقب افتاده

اجباري كردن حجاب تحت عنوان مقدس دیني ، بھ قھقرا .شناختي نداشتند اقدامات تحقیر آمیز نظام شروع شد

بردن نیروھاي كارامد وطن پرستي كھ با سیاست ھاي حاكم ھمخواني نداشتند تحت عنوان باز سازي و پاكسازي 

اداري، انواع پاكسازي ھا در كادر ھاي علمي ، آموزشي ، فرھنگي وسایر مراجع اصیل اجتماعي و خانھ نیروي 

نشین كردن دلسوزان واقعي مردم وانقالب تحت عنوان غیر مكتبي وغیر متعھد و تاراندن نیروي عظیم جوانان 

  ...تحت عنوان انقالب فرھنگي و

  

اس ھرم حاكمیت این برخوردھاي تحقیري و ترور شخصیت با خلق بھ موازات نیرو گرفتن بورژوازي بازاردر ر

عناد در برابر خواستھ ھاي انساني و بحق مردم زحمتكش .ھاي ستم دیده وگروه ھاي سیاسي نیز آغاز شد 

كردستان ، آذربایجان ، وتركمن و قلع و قمع ھمراه بالشگر كشي ھاي برادر كشانھ از اولین طلیعھ ھاي این 

نقض تمام حقوق اولیھ شھروندي اعم از آزادیھاي اجتماعي وحقوق اجتماعي . ر آمیز اجتماعي بوداقدامات تحقی

، بھ بند وزنجیر كشیدن نیروھایي كھ در راستاي اھداف انقالب بھمن خواھان دگرگوني بنیادي وفرا رویي 

و با عنوان حزب اهللا بھ انقالب سیاسي بھ انقالبي اجتماعي بودند ومسلط كردن مشتي اوباش تحت حمایت اسلحھ 

جان ومال و آبروي مردم ، سر مطلع تمام اقداماتي بود كھ در دوسالھ اول انقالب با تكیھ بر نیروھاي عقب 

افتاده شھري وروستایي كھ شناختي از محتواي ارتجاعي پیش نھاده ھاي مذھبي بعنوان آماج انقالب نداشتند بھ 

  . ثمر نشست

  

ل بازار و كسب ھژموني طبقاتي واجتماعي و ھمراه كردن اقشار میاني و خورده با تسلط كامل بورژوازي انگ

بورژوازي فریب خورده شھر و روستا با پندار ھاي مذھبي عرصھ بر تمام نیروھا تنگ و حاكمیت بالمنازع 

سیاست تحقیر و ترور شخصیت بعنوان بازمانده اي از دوران ستمشاھي .استراتژي تحقیر جامھ عمل پوشید 

روزي كھ آیت اهللا شریعتمداري بعنوان . تیم ھاي باز جویي ساواك وثابتي و ھمپالگیھایش نقش مسلط پیدا كردو

روحاني ومرجع تقلید با نفوذ مردم پاي سیماي جمھوري اسالمي بھ گناھان ناكرده اعتراف كرد و آبروي ھفتاد 

د كھ این نظام بھ ھیچ كس رحم نخواھد سالھ خویش را فدیھ جمھوري نوپاي اسالمي كرد بانگ ھشدار باشي بو

ھارا آوردند و بعد قطب زاده و بعد سیل پایان ناپذیري از معترفین گروه ھاي مختلف ) نوژه اي ( بدنبال او . كرد

  سیاسي كھ بھ انواع و اقسام گناھان وخیانت ھایي اعتراف كردند كھ چیزي بیش از خودزني و ترور شخصیت 
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ین تحقیر و ترور شخصیت بھ ھیچ داروي روان گرداني نیاز نداشتند چراكھ براي تحقق ا.خویش نبود 

سیل بي وقفھ شالق ھا كھ تحت عنوان تعزیر اسالمي از سوي حاكمان بي مروت شرع صادر مي شد گوشت از 

 استخوان ھر تنابنده اي مي كند و پیر و جوان و زن و مرد را بھ اعتراف بھ آنچھ كھ مورد نیاز دستگاه جور و

  .ستم بود وادار مي كرد 

  

تمام این رفتارھاي سبعانھ تحت عنو ان اثبات حقانیت اسالم بھ كار گرفتھ مي شد وانكھ مقاومتي داشت بیش از 

توان عادي آدمھا یا زیر شكنجھ ھاي جانفرسا جان مي باخت و یا با رگبار مسلسل ھا در شب ھاي تاریك زندان 

رنده خود شاھد پنج سال تحقیر پایان ناپذیر در زندان ھاي جمھوري نگا.( ھا از شر این جمھوري مي رست 

و عالوه بر آن شاھدان .اسالمي بوده وخاطرات دھشتناكي از ان سال ھارا یدك جان و روح خویش كرده است 

ومردان وزناني را ھم كھ توان بھ بند و زندان ) بسیاري بر این تحقیر و ترور شخصیت گواھي داده اند 

 را نداشتند با افترا وتھمت وانزواي اجتماعي مواجھ با تحقیر و ترور شخصیت مي كردند از آن جملھ كشیدنشان

  ...اند مھندس بازرگان ، دكتر سحابي ، دكتر اریانپور ،شاملو، زرین كوب و

  

بھ نظر نگارنده سر بر آوردن نیروھاي اصالح طلب داخل حاكمیت ثمرهء درخت تناور تحقیر وترور شخصیت در 

اینان كھ با ھزاران عشق وامید براي تحقق ایده الھاي دینیشان دل در گرو جمھوري . حمھوري اسالمیست 

گذاشتھ بودند در اندك زماني پس از وزش سموم نفس گیر حاكمیت بورژوازي بازار تحت عنوان حكومت دیني 

چھ مي رود دریافتند كھ با وبا مشاھده اینكھ بر آنھایي كھ بلھ قربان گوي دست آموز این حكومت نیستند 

عرصھ بر آنھا ھم تنگ شد كسانیكھ تا ھمین دیروز شریك جرم . خواستھ ھایشان در جنگ قرار گرفتھ اند 

زمزمھ ھاي اعتراض شروع شد ونتیجھ نھایي بھ .ھمیناني بودند كھ امروزه دست باال را در حاكمیت یافتھ بودند 

  . راه گشت پیلھ خزیدني بود كھ با خوابي ھشت سالھ ھم

  

در روند روبھ گسترش نارضایي از بھشت دروغین حاكمیت، حركات اعتراضي شكل مي گرفت و پیلھ گزیدگان در 

 با احساس نسیم تغییرات سر از الك خویش بر آوردند وسعي كردند در ھمراھي با خواستھ ھاي ٧٥بزنگاه سال 

 حضور خویش را در صحنھ اجتماعي كھ تا حدي عریان شده مردم مبني بر آزادي ھاي فردي واجتماعي باردیگر

عصاره حاكمیت استراتژي تحقیر وترور شخصیت، شعار ھمیشھ حاكم . دستپخت خودشان بود بھ ھمرسانند 

وغیر خودي است كھ آئینھ تمام نمایي از تحقیر عظیم اجتماعیست كھ در تار و پود ” خودي “ جمھوري اسالمي 

  .این نظام بافتھ است 

  

وامروز . یي اصالح طلبان وحاكمیت مبتني بر تحقیر بھ فراخور تعمیق اصالح طلبي شدت یافتھ است رو در رو

در نقطھ عطفي بسر مي برد كھ بازار داغ خودزني وتحقیر و ترور شخصیت عبدي ھا وگرانپایھ ھا مضحكھ اي 

رد ھمدردي گروه ھاي تحقیر شدگان مو. سیاست تحقیر بھ ضد خود تبدیل شده است . روي حوضي را مي ماند 

میزان آگاھي نسبت بھ انواع كاربرد این شیوه ھا افزایش یافتھ وكاربران آن را . مختلف اجتماعي قرار مي گیرند

مشتي رسوا ومتجاوزي مي شناسند كھ قادر بھ امضا پاي ھیچ حقانیتي براي ھیچ كس وھیچ چیز از جملھ اسالم 

  .نیستند

  

كھ آیا این نظام با این بافت استراتژیك خویش مبني بر استمرار تحقیر وترور اكنون سئوال مبرم واساسي اینست 

  شخصیت ھمھ آحاد جامعھ از زنان وجوانان وھنرمندان وسیاستمداران گرفتھ تا اكثریت ھمھ اقشار اجتماعي بھ 
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  ھر قیمت اصالح پذیر است یا نھ ؟

  آیا این نظام توان رعایت حقوق بشر را دارد یا نھ ؟

   نظام قادر بھ پذیرش تكثر اجتماعي ھست یا نھ ؟ آیا این

  آیا این نظام قادر بھ پاسخگویي خواستھ ھاي بر حق خلق ھاي میھن كثیر الملھ ما ایران ھست یا نھ ؟

  آیا این حكومت مي تواند آزادي بیان ، اندیشھ واجتماعات مردمي را دوام آورد یا نھ ؟

حداقل خواستھ ھاي زحمتكشان مبني بر تشكل ، حق اعتصاب ، وفعالیت آیا گردانندگان نظام توان پاسخ گویي بھ 

  مستقل صنفي وسیاسي را دارند یا نھ ؟

ومھمتر از ھمھ آیا این اركان بافتھ از خون وزخم توده ھاي ستم كشیده این مرز وبوم یاراي تحمل واطاعت از راي 

ظام گویاي نامعاصربودن آن وكج تابیش در برابر اكثریت جامعھ را داراست یا نھ ؟ نگاھي بھ سرشت تاریخي این ن

تمام خواستھ ھاي معقول ومنطقي توده ھاست و پاسخ تمام پرسش ھا نھ بزرگیست كھ بھ لحاظ تجربي وتاریخي پیش 

ھرگونھ نادیده انگاشتن این واقعیت بزرگ اجتماعي وتاریخي ثمري جز خواب . دیدگان ھمھ خود نمایي مي كند 

  .شت خرگوشي نخواھد دا

  

بر اصالح طلبان دولتي است كھ براي تعیین تكلیف خویش دست از مماشات با استراتژي مبتني بر تحقیر كھ امروز 

دامنگیر خودشان نیز گشتھ است بر داشتھ وھم گام با تمام نیروھاي خواھان تغییرات بنیادي روبھ سوي مردم بھ 

درغیر این صورت راه بھ ھیچ كوره دھي از . ي بكوشند بسیج نیروھاي موثر در ایجاد وسیع ترین تغییرات بنیاد

رھایي نبرده و ھمھ روزه شاھد درھم شكستن چھره ي دیگري از یارانشان در مقابل چشمان وقیح دوربین جمھوري 

             .بھ قول خود مذھبیان فاعتبروا یا اوالبصار. تحقیر و ترور اسالمي خواھند بود 

   اني ھاتف رحم              

٢١/١٠/١٣٨١  
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  ؟.....لقمھ گلوگیر
 قاضي مرتضوي جوان حكم بازداشت عباس عبدي را در سالگرد بھ اصطالح ٨١ ابان ١٣وقتي كھ در 

انقالب دوم صادر كرد ھمھ اگاھان مسائل سیاسي ایران ان را حركتي نمادین در بریدن سر اصالح طلبان 

بود كھ در استانھ ششمین سال چالش اصالح طلبان حكومتي ” گلو گیري “ھ عبدي لقم.حكومتي ارزیابي كردند

ھردوگروه نگراني خویش را از این فرایند پنھان .ومحافظھ كاران اقتدارگرا حكم بھ دستگیریش صادر مي شد 

ط نمي كردندوبراي اولین بار در طي سال ھاي گذشتھ مجبور بھ اتخاذ سیاستي ھمگون یعني صبروانتظار واحتیا

ھردوگروه بھ علت پیش بیني ناپذیري رفتار عبدي وسیرحوادث پرونده از جنجال وغوغا ساالري بھ شدت . شدند

علیرغم پیش .پنجاه روز بھ سرعت گذشت تا روز دادگاھي سرھم بندي شده براي عبدي فرارسد.پرھیز داشتند

رده بود جریان دادگاه عبدي شوك درامدھایي كھ سیماي الریجاني در باب رفتار شبھھ برانگیز عبدي منتشرك

محافظھ كاران با دفاعیھ عبدي عمال در موقعیت آچمز قرارگرفتند وبراي تسلي .بزرگي در اردوي ھردوجبھھ بود

موضوعي كھ خود گویندگانش بیش از ھركسي بھ . خاطر ادعا كردند كھ رفتار عبدي پایان رادیكالیسم است 

واصالح طلبان با سرگیجھ ي ناشي از شوك رفتار عبدي دادگاه را .ندتقلبي ودروغ بودن این ادعا اذعان دار

اگر چھ در ھردوادعا باري از حقیقت نھفتھ است ولي ھمھ حقیقت . سیاسي وعبدي را شكنجھ شده وانمود كردند

دفاع سھل وممتنع عبدي از كیفرخواستي كھ توجھي بھ ان نشان نداد بیانگر حكایت ھاي ناگفتھ ایست كھ .نیست

  .ید زمان بازگوینده ي انھا باشد شا

  . دفاعیھ سھل وممتنع عبدي در سھ حوزه تاثیر اني داشت 

اول اینكھ دادگاه را از ان جدیتي كھ ترتیب دھندگانش با ادعاھایي چون جاسوسي ،فروش اطالعات بھ 

  .یشي تبدیل كردرویش سرمایھ گذاري كرده بودند خارج وبھ مضحكھ اي فرما...غیر، نگھداري اسناد محرمانھ و

دوم اینكھ امكان ھرگونھ موج سواري احتمالي رابراي جبھھ مشاركت وسایر دوم خردادي ھااز بین 

  .بردوعمال از تكرار سرنوشت دكتر آغاجري جلوگیري كرد

سوم اینكھ ھزاران پرسش بي پاسخ را كھ فقط با شكنجھ شدن عبدي قابل توجیھ نیست در ذھن 

  . برانگیختھواداران مشاركت واصالحات

  براي ناظر بیرون از اطالعات دروني دوطیف حاكمیت این سئوال اول است كھ چرا عبدي چنین كرد؟

اگر از فرض احتمال اعتراف گیري كھ در ھر پرونده اي در جمھوري اسالمي حرف اول را مي زند 

ي زیر قابل بررسي بگذریم وبھ انچھ كھ عبدي در نامھ دفاعیھ اش عنوان كرده است متمركز شویم فرض ھا

  .وتدقیق است 

 اطالعات دادگاه از فعالیت ھاي پنھان عبدي ویارانش انقدر مستند وواقعي بوده است كھ امكان - ١

  .ھرگونھ بند بازي را سلب مي نموده است 

 دادگاه راز مگویي از زندگي خصوصي عبدي در اختیار داشتھ واورا وادار بھ چنین بر خوردي كرده - ٢

ت اعترافات عبدي نادرستي طرح شعار خروج از حاكمیت  ،وطرح رفراندم ساختارشكن در وحلھ اول شاه بی.است

وھر نوع رفراندمي در مرحلھ بعد است كھ در شرایط كنوني از فتح قندھار ھم براي اقتدارگرایان گرانبھا تر 

  .است 

  .دست بھ انتحار سیاسي زده است” شرایط حساس كنوني “  عبدي بھ فراخور - ٣

ي رسیده است ” تجربھ جدید “  عبدي در جمع بست عملكردھا وتعادل نیروھا در خلوت انفرادي بھ - ۴

.  

  . معاملھ وگفتگویي پنھان از چشم اجتماع در مورد پرونده صورت گرفتھ است – ۵
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كیفر خواست بھ طرح كلیاتي پرداحتھ . در بررسي مورد اول ، كیفرخواست حرفي براي گفتن ندارد 

دفاع سھل . یا از نظر قانوني جرم نیستند ویا انچنان وجھي براي محكومیت شخص را دارا نمي باشنداست كھ 

وممتنع عبدي با تخفیف جاسوسي بھ اشتباه پذیري كار ھاي پژوھشي واعتراف بھ این سھل انگاري ھا در كار 

ي اعترافیست كھ اعتراف در واقع در این قسمت اعترافات عبد.پژوھش عمال بھ بي اثري كیفرحواست انجامید

  .نیست

مورد دوم بدلیل پوشیده بودن حوزه اي كامال دور از دسترس ماست ودر نتیجھ قضاوتي ھم نمي توان 

نیروھاي اصالح طلب ، با انفرادي كردن ” حساسیت كنوني “ اما مورد سوم اینست كھ عبدي با درك .كرد

یر ضربھ قرارگرفتن دوستان وحزب متبوعش جلو گیري مواضع واقرار بھ اشتباه بودن انھا با جوانمردي از ز

  .كرده است 

وچھارم اینكھ عبدي با درك قدرت اقتدارگرایان ونا تواني اصالح طلبان بھ جمع بندي جدیدي دست یافتھ 

از جملھ اینكھ در شرایط ناپایدار كنوني عملي كردن ھریك از خواستھ ھاي پیشیني عبدي مثل خروج از . است 

در عمل بھ مفھوم فروپاشي نظام وبند نبودن سنگي روي سنگ جمھوري اسالمي ...طرح رفراندم و حاكمیت ، 

  .خواھد بود 

گزینھ عبدي در شرایط كنوني ادامھ . این ھمان راھیست كھ گنجي در مانیفستش بدان پرداختھ است

بي حكومتي را بھ ھمین جمھوري بھ ھرقیمت ودوري از مانیفست گنجي است كھ بدنھ اصلي جنبش اصالح طل

  . شدت بھ سوي خویش جلب كرده است 

از ماه ھا قبل از دستگیري عبدي باند .بھتر است كمي در این باره بیشتر بیندیشیم.     واما فرض پنجم

حركات معني دار كارگزاران بعد .رفسنجاني وشركا براي قبضھ قدرت بعنوان تنھا التر ناتیو خیز برداشتھ است 

   در ماه ھاي اخیر ، بھ میدان امدن روشنفكر ھاي شرمگیني چون صادق زیبا كالم براي از خواب زمستاني

توجیھ تئوریك قدرت رفسنجاني، واعاده حیثیت رفسنجاني توسط سیماي الریجاني وروزنامھ ھاي گوش بھ 

اجري  فرماني چون ابراروھمشھري با پرداختن بھ زندگي شخصي ایشان وآچمز كردن رھبري در جریان حكم اغ

شعار اصلي این گروه مبتني است بر جذب نیروھاي بینابیني . ھمھ حكایت از  جانگیري مجدد خط رفسنجانیست 

بھ میدان امدن دوباره لباس . ھردو جناح وطرد ومنزوي كردن افراطیون در ھردو جناح براي حفظ اقتدار نظام

ر رفسنجانیست كھ گمان مي كنند سرشان بي شخصي ھا وافرادي چون ده نمكي واهللا كرم در پاسخ بھ ھمین فشا

عبدي بعنوان پیشتاز افشاگري در مورد رفسنجاني طبیعي است كھ در این راستا شكار .كاله خواھد ماند

این فرض محتملیست كھ عبدي در مذاكرات پنھان خویش با بازجویان بھ چنین سازشي تن داده .ارزشمندي باشد

عاي زحمت سي سالھ اش را مي كنددر اخرین دقایق بحراني وضعیت نظام ، باشد كھ براي حفظ انچھ كھ عبدي اد

اصالح طلبان میانھ رو بھ ھمكاري با رفسنجاني روي اورند وبا استمرار حضور در حاكمیت بھ تحقق خواستھ 

  .شواھد بسیاري خارج از دادگاه عبدي ھم بر این روند گواھي مي كند. ھایشان مرور زماني دھند

  :دگاه عبدي پیام ھاي دا

  .دادگاه عبدي بعنوان یكي از افراد موثر اصالح طلبان حكومتي پیام ھاي روشني دارد

  . عبدي با اقرارھاي خویش بھ درستي نتایج نظر سنجي اش صحھ مي گذارد- ١

عبدي با روشني تمام نیات باطني اصالح طلبان را افشاواعالم مي كند كھ اصالح طلبان حكومتي در - ٢

  .زي ھم دست از مرده ریگ جمھوري اسالمي بر نخواھند داشت راند اخر با

  . عبدي با صراحت اعالم مي كند كھ جنبش اصالح طلبي از نبود یك التر ناتیو مردمي در رنج است- ٣

 رفتار عبدي ایینھ تمام نماي این واقعیت است كھ رادیكالیسم جنبش بھ عامل وحشت اصالح طلبان - ۴

  .حكومتي تبدیل شده است 
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  . عملكرد عبدي ھیچ منافاتي با بیانیھ پایاني كنگره فوق العاده جبھھ مشاركت ایران اسالمي ندارد- ۵

 كل جریان حاكم بر روند دستگیري ودادگاه عبدي یاد اور این نكتھ است كھ ھر گونھ غفلت اصالح - ۶

  .تاني در ایران استطلبان واقعي از رفسنجاني وعدم افشا باند او تزریق سم مھلك بر قراري ارامش گورس

 

 ھاتف رحماني
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 مبارزه براي اتحاد
انگار باید بھ كند ذھني تاریخي گروه ھا واحزاب وسازمان ھاي چپ ودموكرات ابراني بھ مثابھ امري 

ده ھا گروه ، سازمان و حزب سیاسي چپ ودموكرات در طول بیست سال ھمھ از اتحاد ، ! ؟.بدیھي نگریست

وحاصل چیزي جز تشتت بیش از پیش ، غلیان انشعابات، رودر .زه صحبت  كرده اند وحدت ، تشكل وتمركز مبار

  .رویي فزاینده وافتراق وجدایي بیشتر نیست 

ایراد كار كجاست ؟چرا مدعیان بشریت مترقي حتي در چھارچوب چند نفري خویش قادر بھ گرد ھم ایي 

 این ازادي را نمي توانند براي خویش فراھم ونزدیكي نیستند؟چرا جستجوگران كیمیاي ازادي براي مام میھن

اورند؟چرا تالشگران مدعي بر ھم زدن چرخ استثمار ونامردمي در مردمیت خویش براي اواي مشترك حیران 

مانده اند؟وچرا امروز كھ اتحاد وتشكل ھرچھ بیشتر را براي ایجاد عمیق ترین تغییر در بافت مظلوم جامعھ 

ھ  مي كنند خود حتي از یك كنفرانس بین گروھي وسازماني براي شنیدن خویش ایراني مبرمترین وظیفھ موعظ

  درمانده اند؟

الزم بھ توضیح است كھ . پاسخ بھ این چراھا وده ھا چراي دیگر بھ تنھایي از عھده این قلم بر نمي اید 

ن بھ جان خریده نگارنده نیز بخشي از ھمین گروه ھا بوده وعقوبت اعتقادش را با شالق وداغ ودرفش وزندا

لذا این ایراد بر دیگران نیست وخود خویش را نیز متھم این وجیزه مي داند وقصد دامن كشیدن از این .است 

  .ناتواني را ندارد

مشكل اصلي این گروه ھا، سازمان ھا و احزاب در اینست كھ بھ ھر دلیلي موجھ ویا غیر موجھ از 

ھواداران داخلي دور افتاده اند وچونان جزیره اي متروك ھر ابشخور اصلي خویش یعني مردم وگستره اعضا و

تالش براي بقا وحفظ انچھ در پیرامونشان حضور دارد .یك در غربت خویش بھ سامان خود خویش پرداختھ اند 

انھا یا .انھارا وادار بھ مبارزه در بستھ ترین گارد كرده واز نشاط واقعي ھواي ازاد محرومشان ساختھ است 

 نتوانستھ ایم این واقعیت سترگ دوران كنوني میھن خودرا درك كنیم كھ اتحاد واقعي در صفوف مردم بھتر ما

بي انكھ مرز بندي ھاي گاه با عرض معذرت احمقانھ .واقعي این مرز وبوم در حال تجربھ واتفاق وسامان است 

 این اتفاق خجستھ یعني اتحاد مردم .اي را كھ فقط بھ درد موزه ھاي تاریخ سیاسي مي اید را در بر داشتھ باشد 

سنگ .، زنده ، شاداب ، انساني وبزرگ در كثیر اجتماع ایران در یك ھارموني ھردم اوج گیرنده در حال تجلیست

گروه ھاي . مایھ این اتحاد را شعار ھاي اساسي بر خاستھ از شرایط این زماني جامعھ ما تشكیل مي دھد 

ده اي عاجزند كھ تومار سنت ھاي مبارزاتي  جامعھ ایراني را درھم پیچیده سیاسي ما از درك مسئلھ بسیار سا

  وان اینكھ با افزایش اگاھي ھا. است 

تعمیق شناخت ، ارتقا سطح دانش عمومي وغلظت نیروي معقول جواني در حركت مردم شیوه ھاي 

ون كم سابقھ بوده است جدیدي از مبارزه شكل گرفتھ است ویا در حال تكمیل وشكل گیري نھاییست كھ تاكن

اكثریت مردم ایران انگار بھ جبر زمان وشرایط سبعانھ حاكم اموختھ اند كھ از كوره در نروند و گره ھارا بھ .

اموختھ اند كھ با میدان دادن . اموختھ اند كھ خشونت ھاي تحمیلي را بھ لبخند حوصلھ خنثي كنند.دندان نیاندازند

وسنگ محكي از انتظارات عمیق .دار بھ افشا چھره دروغین خویش بنمایند بھ مدعیان انھارا در طي زمان وا

زمانھ .اجتماعي را پیش پاي ھمھ گذاشتھ اند تا ازمون ھاي جعلي مدعیان دروغگورا بھ سھ شماره برمال كنند 

 نھ بر امروز مردم ما اتحادشان را. دیگر شده است وما بر سندان ذھنیاتي مي كوبیم كھ امید معجزه ایش نیست 

نفي كھ بر اقبات دارند بنیان مي گذارند واز ھمین روست كھ حركت اصالحیشان بھ خزعبل ھیچ ماجراجویي 

  ایا ضرورت ذكر مثال ھم براستي ھست ؟. تبدیل نشده است

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 14 

این نكات كلیدي یعني عدم ارتباط ارگانیك با مردم ونیروي مادي حامي ھر نیروي سیاسي وعدم شناخت 

غییرات بنیادي در كنش  ھا وواتاب ھاي عملي مردم در مبارزه  اجتماعي با انچھ كھ نا معاصر وبھا ندادن بھ ت

وناحق مي پندارند وسر در گریبان سازمان خویش نھادن بھ بھانھ ي حفظ جزیره متروك مركزیت وطیف اطراف 

 تمام فریاد ھارا بھ چیزي كھ. عمال بھ پادزھر ھر شعاروحركتي براي اتحاد وتشكل اجتماعي تبدیل شده است 

البتھ بھ این سیاھھ مي توان دگماتیسم ، خود بر تر بیني گروھي ،سكتاریسم .اوازي در خال برگردانده است 

را نیز افزود كھ ... سیاسي واجتماعي ، خویش حق پنداري مفرط،ماجراجویي واتكا بھ معجزه نیروي بیگانھ و

مخلص كالم اینكھ عدم درك درست از شرایط مشخص كنوني  .براي گریز از اطناب كالم از انھا در مي گذریم

ونیروھاي كنشگر این شرایط امر عام گفتگو وعمل مشترك ھیچ گروھي بھ تنھایي قادر بھ حل این معضالت 

  مبارزه براي اتحاد واتحاد براي مبارزه: انگار دیالكتیك شرایط كنوني اینست . نیست

  .شائبھ بدیھي بودن كند ذھني تاریخیمان بكوشیم رفقا تا دیر نشده است براي پاك كردن 

  

  ھاتف رحماني

١٣٨١- ١١- ٢٢  
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  )قسمت اول(شورا آري یانھ 
بنیاني ترین ھستھ ھاي مشاركت وسیع مردمي مي تواند . شورا ھا مردمي  ترین نھاد اجتماعي ھستند 

 استقرار وحضور شوراھا نیروھاي چپ ودموكرات در طول تمام موجودیت شان بر. در شوراھا تحقق پیداكند 

یكي از اماج ھاي اصلي مبارزات یكصد سالھ اخیر در جامعھ ایراني استقرار واستواري نظام . پاي فشرده اند

امر شورا براي اولین بار در جامعھ ایراني بھ تاسي از . شورایي براي جذب حداكثر مشاركت مردمي بوده است 

چھار سال گذشتھ .  جامھ موجودیت پوشید١٣٧٨ انتخابات اصول قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران طي

كارنامھ اي نھ چندان درخشان از .. چھارسالي پر از فراز ونشیب ، بي تجربگي ، سیاسیگري ناشیانھ و. است 

ونھم اسفند سال ھشادویك انتخابات دومین دوره .اولین دوره تشكیل شورا ھارا بھ قضاوت عام اورده است 

  .بر گذار خواھد شد گزینش شوراییان 

الزم بھ یاد اوریست كھ امر شوراھم در جامعھ بحران زده كنوني از شمول سایر عرصھ ھاي اجتماعي 

دوگانگي در حاكمیت ، پادر ھوا ماندن اصالح طلبان حكومتي بھ دلیل . درگیر در این بحران خارج نیست 

ح طلبان خودي و البتھ تعمیق روز افزون مماشات ، یورش جناح راست حاكمیت براي گرفتن اخرین نفس اصال

امر اصالحات وروي اوري ھر چھ بیشتر مردم بھ نوعي رادیكالیسم اجتماعي در سنجش شعارھا واعمال مدعیان 

شاھد این مدعا را شاید بتوان میثاق نامھ رضا . مبارزه ادامھ دارد وھر روز عمق وابعاد بیشتري پیدا مي كند . 

تي دریافتھ است این جنبش ومردم شركت كننده دران ھمچنان دلبستھ وپیگیر اماج ھاي پھلوي دانست كھ بھ درس

  .انقالب بھمن ھستند وبھ چیزي كمتر از ان براي رھایي از وضعیت فعلي رضایت نخواھند داد

  تبیین طبقاتي شورا ھا

دوره اي چھار ھزار نفري با راي مستقیم مردم براي ١٨٠شوراھا نھادھایي ھستند كھ با جمعیتي حدود 

ھرچھ نیروھایي كھ در این عرصھ پیروز میدان مي شوند از نیروھایي باشند كھ . سالھ انتخاب مي شوند 

دلبستگي بیشتري بھ امر اصالحات وخواستھ ھاي مردم داشتھ باشند بھ ھمان اندازه ضمن حفظ رادیكالیسم 

اگر تالش انھا براي اجراي خواست مردم . د داخلي بھ گسترش رادیكالیسم در سطح اجتماعي نیز دامن خواھند ز

بھ نتیجھ برسد مردم را در تجربھ عیني براي تحقق گام بعدي خواستھ ھا مصمم تر خواھد نمود واگر تالش انھا 

چھ بھ دلیل ضعف دروني وناپیگیري طبقاتي در جامھ عمل پوشاندن بھ خواست مردم وچھ بدلیل عدم اختیارات 

وامل ونیروھاي حكومتي ویا سیاسي ناتوان از پاسخ انتخاب كنندگان باشند باز گامي ویا كارشكني ھاي سایر ع

مجلس ششم نمونھ روشني از این .بھ پیش بوده واخرین توھمات اصالح پذیري نظام را بھ زیر سئوال خواھد برد

وسایر نھادي گونھ انتخاب ھاست كھ نقش بسیار در خور وعمیقي در شناساندن چھره باز دارنده والیت فقیھ 

راز ماندگاري مجلس ششم در طول جغرافي . انتصابیش دربرابر خواستھ ھاي بحق مردم ایفا كرده است 

مبارزاتي مردم ایران نھ از باب تصویب لوایح كار امد وانقالبي ونھ از جمع امد نیروھاي اصالح طلب پیگیر بل 

 ھا ي بسیاري از نمایندگان حاضر دران در از ان جھت خواھد بود كھ علیرغم تمام مماشات ومحافظھ كاري

مجموع در خدمت جریان اصالح طلبي بوده وبھ افشا بیش از پیش چھره ضد مردمي والیت فقیھ ودست 

نشاندگانش چون قوه قضاییھ ، شوراي نگھبان ومجمع بھ اصطالح تشخیص مصلحت كوشیده است وبھ زدودن 

شورا ھاھم از این امر مستثني . پذیري نظام كمك كرده است توھم توده ھا مبني بر قدرت باز سازي واصالح 

نیستند یا دركنار مردمند وامر خواستھ ھاي مردم را پیش مي برند ویا زائده اي از سیستم بوروكراتیك نظامند 

  .كھ باز ھم بھ افشا بیشتر ماھیت ضد مردمي عملكردھا گواھي خواھند داد 
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جدید التاسیسي ھستند كھ نزدیك بھ دویست ھزار نیروي عالوه بر ھمھ این موارد شوراھا نھاد 

كالن شھر ھا ( تا عالیترین سازمان اجتماعي ) روستا( اجتماعي را از پایین ترین سطوح واحد ھاي اجتماعي 

با امر مدیریت وكار جمعي اشنا كرده وبھ عنوان اولین حلقھ اتصال نھادھاي مردمي بھ بدنھ دولت ایفاي نقش )

  .ي توانند آموزش اھرم قدرتمند فشار ھاي اصیل خواستھ ھاي مردم بھ سازمان دولت ونظام باشتد وم.مي كنند 

  مواضع نیروھا در بر خورد باشورا

نیروھاي داخل نظام از نظر بر خورد با شورا بنا بھ مواضع سیاسي وطبقاتیشان داراي سھ طیف قابل 

اي بینابیني طیف اصالح طلب وسوم نیروھاي راست تشخیص ھستند اول نیروھاي اصالح طلب پیگیر دوم نیروھ

  ومحافظھ كار

گروه دوم شامل . ستون فقرات گروه اول را حزب مشاركت ومجاھدین اتقالب اسالمي تشكیل مي دھند 

سازمان ھایي چون ھمبستگي ، خانھ كارگر ، مجمع روحانیون مبارز و كارگزاران  است وسومین گروه ھم در 

از نظر سیاسي نیروھاي ملي ـ مذھبي ھا ونھضت ازادي را ھم باید در .ست حاكمیت است بر گیرنده كل طیف را

دوگروه اول خواھان حداكثر مشاركت مردم در انتخابات شورا ھا ھستند وھر یك بھ . شمار طیف اول قرار داد 

ظھ كاران اما گروه سوم یعني طیف گسترده ولي كم جمعیت محاف.اولویت مواضع خویش پا فشاري مي كنند 

اینھا در وحلھ . تمایل علني براي حضور گسترده در انتخابات را ندارند واین مواضع انھا كامال قابل درك است 

اول بھ عدم راي اوري نیروھایشان باور دارند ودر وحلھ بعد دل خوشي از حضور گسترده مردم وابراز راي انھا 

صتند تا عدم شركت مردم را بھ پیراھن عثماني براي عدم اقبال بھ اضافھ اینكھ محتاطانھ در پي اغتنام فر.ندارند 

گمان مي كنم تنھا توجھ بھ رفتار ھاي جناح راست كافیست تا شركت .مردم بھ اصالح طلبان رقیب تبدیل نمایند

  .در انتخابات شورا ھارا توجیھ نماید 

 ھا وھمچنین بھ بر در قسمت اینده بھ توضیح بیشتر ضرورت حضور در پاي صندوق ھاي راي شورا

  .رسي مواضع گروه ھاي اپوزیسیون پرداختھ خواھد شد 

  

 ھاتف رحماني
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  شورا آري یا نھ؟
  )قسمت دوم(

  گذراز مردمی عموم رویکرد کھی درشرایط(نقطھ عزیمت تحریم كنندگان از اینجا اغاز مي شود كھ

ی مسیرتالشھا بھ را روند این کھ ندمیک تالش طلب اصالح جناح و است نظام کلیت و جناح ھردو

  رژیمی طالبان جناح ازی بخشی حت و دھد، قرار خویشی سیاس اھداف درخدمت و  داده سوقی قانون   باصطالح

 و آوردی م میان بھ سخن خود شرکت عدم ازاحتمالی  قطع شکست  و انزوا درجھ و کنندگان تحریم کثرت بیم از

 بای اجتماع- یسیاس مستقل جنبش یک آمدن صحنھی برو وی گیر شکل نون،اکی اصل مسالھ  اینکھ بھ باتوجھ

 انتخابات در شرکت است؛ نظام این بزیرکشیدنی  برا حاکم نظام کلیت دربرابر  مشخص، مطالبات و سیما

شكي نسیت كھ اصالح ( ویا).گیرد قرار مردم مبارزات پیشبرد درخدمت نمیتواند روستا و شھری اسالمی شوراھا

 حكومتي كھ از انتخاب ناگزیر شما در چند انتخابات گذشتھ سود برده اند واكنون خود در مخمصھ سركوب طلبان

والیت فقیھ گرفتار امده اند  بار دیگر دعوت بھ رونق بازار انتخاب ھاي ناگزیري  نمایند كھ حاصل تا كنوني ان 

مقابل باند ھاي سركوب وجنایت وعدم پاي ھا در عمل عقب نشیني ھاي جبونانھ نیروھاي منتفع از راي شما در 

  )بندي حتي بھ وعده ھاي توخالي خود بوده است  

انفعال در مبارزه درگیر روزمره توده ھا .ستون فقرات این تفكر در عمل چیزي جز انحالل طلبي نیست 

 این نكتھ بدیھي فراموش كردن. وامید بستن بھ جنبشي كھ خود نیز ھیچ دورنمابي از ان نمي توانند ترسیم كنند

كھ ھیچ جنبشي در خال واراده گرایانھ قابل تحقق نیست وچشم بستن بھ این نكتھ اصلي كھ ھرگونھ ایجاد خط 

فاصلھ بین جنبش مطلوب وجنبش موجود عمال ریحتن آب بھ اسیاب نیروھاي فرادست حكومتي است آفت بزرگ 

ارزات مردم عمال خودرا در چھارچوب كنش ھاي بقول این تفكر علیرغم فریاد تكیھ وتوجھ بھ مب. این تفكر است 

این بینش فاقد توان جمع بست تجربیات تاریخي سیر مبارزه . خودشان باند ھاي حكومتي محصور نگھ مي دارد 

تجربھ تلخ تاریخي حاكیست كھ ھر گونھ حركت در جھت منفعل كردن كنش طبیعي ومطابق .در ایران است 

تماعي مردم عمال كند كردن موتور محرك تغییرات وتجھیز بیشتر طبقات ارتجاعي باسطح رشد نیروھاي موثر اج

تنھا وتنھا با در صحنھ بودن مردم ودرگیري ھرروزه انھا با مسایل مطرح روزاست كھ سبب انباشت .بوده است 

غییرات این طرز تفكر روشنفكران وانقالبیون را عامل ت. تجربھ ، درس آموزي وارتقا شناخت انھا مي شود 

عمیق اجتماعي بھ حساب مي اورد حتي اگر در تئوري خالف ان را مدعي باشدوازپذیرش  نقش تعیین كننده 

انھا با بزرگ نمایي مدعي . مردم بھ عنوان قھرمان واقعي تحوالت ژرف اجتماعي وسیاسي سر یاز مي زند 

 ازاحتمالی  قطع شکست  و انزوا درجھ و کنندگان تحریم کثرت بیم از  رژیمی طالبان جناح ازی ھستند كھ  بخش

آوردوفراموش مي كنند كھ بنا بھ تجربھ چندین باره انتخابات مختلف كثرت ی م میان بھ سخن خود شرکت عدم

این یك پوئن بھ نفع خود . تحریم كنندگان  حداقل تا كنون نقش در خوري در سر نوشت انتخابات نداشتھ است 

ف بیانیھ است چرا كھ با ابتدایي ترین واقعیت موجود ھم خواني ندارد وبوي بیشتر نیست واتفاقا از نقاط ضع

واقعیت مطلب اینست كھ جناح طالباني در اثر كنش ھجومي مردم درنفي .عدم صداقت  ان اظھر من الشمس است 

اید باندھاي مافیایي راست ونھ تنھا از ترس اصالح طلبان حكومتي حاضر بھ حضور در این رقابت ھا نیست وش

در دل بھ این ھمھ نیروي تحریم كننده درود مي فرستد كھ دانستھ یا ندانستھ با بھ انفعال كشیدن توده ھاي 

ھوادار خود اب بھ اسیاب تئوري ھاي انھا مي ریزند  تا انھا بھ راحتي بھ انكار جنبش اصالح طلبي مردم 

بخوان ( ند ھاي اصالح طلبان حكومتيبرخاستھ وقدرت تھاجمي خویش را براي سركوب بقایاي بھ اصطالح با

  .اماده تر نماید ) تمام توان كنوني جنبش مردم 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 18 

ضعف دیگر این بینش در اینست كھ قادر بھ ارزیابي كاركرد دوگانھ  نھاد ھا ونیروھاي اجتماعي در 

  .شرایط رشد بحران وارتقا سطح درگیري ھا وشفافیت خواستھ ھاي عمومي جنبش نیست 

م صدا با اعالمیھ دھندگان معتقد است كھ جمھوري اسالمي فاقد توان الزم براي راقم این سطور ھ

اما از انجاییكھ قصد اصالح و انقالب بھ تنھایي را ندارد ومعتقد است كھ اصالح وانقالبي . اصالح خویش است 

ظام در تجربھ جر با حضور سترگ مردم شدني نیست لذا امید واراست تا با درك ھمگاني از عدم اصالح پذیري ن

واموزش روز مره ،  نیروي خواھان تغییرات عمیق دموكراتیك وباز سازي اجتماعي خود بھ تشخیص وامادگي  

  .خویش بھ میدان دراید 

ایا در ھمین فرض ھم . ودر اخر اینكھ فرض مي كنیم كھ این انتخابات نبرد بین جناح ھاي حكومتیست 

ت ھزینھ ھاي گزاف مشعل اصالح طلبي را روشن نگھ داشتھ اند مثل  سال گذشتھ با پرداخ٥اگر افرادي كھ در 

تاج زاده  انتخاب شوند بھ نفع مردم وجنبش است یا افرادي ھمچون محمد نبي حبیبي عضو مركزي موتلفھ؟ ویا 

اینكھ ایا نیروھاي متمركز در شوراھا در تمام شرایط متغیر اجتماعي كاركردي یگانھ خواھند داشت ؟وحدوث 

  ن ھا ورخ داد ھاي ناشي از رویارویي مردم با حكومت در عملكرد انھا بي تاثیر خواھد بود ؟بحرا

  

سال بدون مشروعیت حكومت كرده است ٢٠این نظام حداقل .رفقا نگران مشروعیت نظام نیاشید

خویش از ارتجاع جھاني بدلیل تامین منافع . وانتخابات شورا ھا ھم با ویا بدون حضور ما بر گذار خواھد شد 

پس بیایید حداقل از .  چرب وشیرین جمھوري اسالمي ھمیشھ حدي از مشروعیت را برایش تامین خواھد كرد 

بیایید . توان روشنگري خویش براي تبیین واقعي شورا در اذھان مردم از این فرصت پیش امده استفاده كنیم 

دست وپاي خودرا پیشاپیش نبندیم وحلقھ تكتازي .حداقل از این زمان اندك راھي براي نزدیكي بھ مردم باز كنیم 

براي ارتقا ورشد این جنبش .نطفھ جنبش مطلوب در دل جنبش موجود نھفتھ است .را بھ ارتجاع وا نگذاریم 

  .بكوشیم

  

٤/١٢/٨١  

  ھاتف رحماني
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 انجامید اسفند ٩ بھ نتایج كھ بغرنج تحوالتي  پروسھ
  ھاتف رحماني

  

  ٢٠٠٣ مارس ١٢ – ١٣٨١ اسفند ٢١چھارشنبھ 

اولین زمزمھ ھا بعداز نشست خرم اباد دانشجویان تحكیم بھ گوش رسید كھ خواھان تغییر گفتمان حاكم 

  .بود” آرامش فعال“بر جامعھ و عبور از مشي سیاسي  اصالح طلبان مبني بر

مر جناح راست بورژوازي ایران شاید با پیش بیني عواقب این زمزمھ ھا در دو جبھھ كامال جدا بھ ا

از یكسو با فشار بر جنبش دانشجویي و تشكیالت انھا و . پیش برد سیاست ھاي ضد اصالحي خویش پرداخت

و از سوي دیگر با . ایجاد انشعاب و تحمیل انزوا بر ان عمال سبب كم اثري و حذف نیروي فعال دانشجویان شد

عمتي  قدرت مداران دو جناح و سرگرم  ن–تقلیل اختالفات خود با اصالح طلبان حكومتي بھ حد جنگ ھاي حیدري 

حاصل این . كردن نیروي انھا در جبھھ جانبي عمال تمام نیروي انھا را معطوف بھ توجیھ در مقابل خویش ساخت

تاكتیك در وحلھ اول پراكنده كردن نیروي ھوادار جبھھ اصالحات و مایوس كردن انھا از جملھ موثرترین حامي 

توقیف تمام بلندگوھاي اصالح طلبان برنامھ . طلب از جبھھ اصالحات حكومتي بودانھا روزنامھ نگاران اصالح 

 –تكمیلي بورژازي تمامت گراي ایران براي قرباني كردن كامل اصالح طلبان در پاي تعریف از جنگ حیدري 

  .نعمتي تحمیلي بود

ح طلبان، سلب فروپاشي دروني اصال. تھاجم راست نتایج میموني براي این جناح بھ ارمغان اورد

صالحیت مردمي از انھا در چشم مردمي كھ چشم انتظار گام ھاي اساسي در جھت تحقق شعارھا و وعده ھاي 

ابرازشده اصالح طلبان بودند و تحمیل مماشات بیشتر براي رھایي از اتھام بر اندازي نظام بھ اصالح طلبان 

  .حكومتي حاصل این تاكتیك جناح راست بود

راف بھ مشروطھ خواھي اصالح طلبان حكومتي بھ نقد ان پرداخت و با طرح شعار اكبر گنجي با اش

جمھوري تمام عیار بھ یاري انھا امد ولي دغدغھ بند نبودن سنگ روي سنگ نظام در اصالح طلبان انھارا وادار 

ردمساالري جنبش م: (بار دیگر علوي تبار از میان خودشان صال در انداخت كھ. بھ ناشنیدگي فریاد گنجي كرد

تالش براي محدود و پاسخگو كردن بخش . خواھي در ایران ھنوز در گام اول گذر بھ مردمساالري قرار دارد

محدوده قدرت مردمساالران بھ رسمیت شناختھ نشده و ھر . غیرمردمساالر حاكمیت ھنوز بھ نتیجھ نرسیده است

تالش اصالح طلبان این بود كھ با . گرایي ھستیماز چندگاه شاھد خیزش براي یگانھ كردن حاكمیت بھ نفع اقتدار

حضور در حاكمیت و تثبیت محدوده دو بخش حاكمیت و تنظیم مناسبات آنھا بھ صورت مسالمت آمیز و قانوني 

نخستین . بكارگیري این راھكار بھ چند فرض مقدماتي استوار بود. گام نخست بھ سوي مردمساالري را بردارند

حضور در حاكمیت ھنگامي اخالقي است كھ حضور ما موجب فریب . قي بودن آن استفرض چنین راھكاري اخال

بھ . خوردن مردم نشوند و آنھا را دچار توھم مردمساالرانھ بودن كل ساختارھا و سازوكارھاي موجود ننماید

و یا حتي عالوه اگر حضور در حاكمیتي و قرار گرفتن در كنار حاكمان غیرمردمساالر ما را ناگزیر از تایید 

سكوت در مورد رفتارھا و عملكردھاي غیر انساني آنھا كند، دیگر چنان حضوري در درون حاكمیت اخالقي 

در كنار كساني كھ بھ منافع بي توجھ اند و حقوق اولیھ انسانھا را بھ راحتي نقض مي كنند چھ . نخواھد بود

و در )  مقاالت –سایت امروز ) (ابر آنھا باشیم؟توجیھ اخالقي مي تواند داشتھ باشد اگر ناگزیر از سكوت در بر

بھ گمان من گسترش جبھھ دوم خرداد وشكل دادن بھ ائتالف ھاي «ھمین راستا از ائتالف ھاي تازه سخن راند 

تجربھ بھ ما ثابت كرده است «و افزود » .بیشتري” امكان“بیشتري دارد و ھم ” ضرورت“تازه این روز ھا ھم 
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ھیچ بخشي از جامعھ ما بھ تنھایي نمي . ت یك ملت توسط ھمھ افراد ان ملت ممكن استكھ حل مسائل و مشكال

طي كردن فرایند دشوار گذار بھ مردم ساالري نیازمند . تواند مسائل مبتال بھ این جامعھ را بررسي و حل كند

ھمھ “ضیح و در تو» .مشاركت ھمھ عقول جامعھ ماست و بھ عالوه مسئولیت پذیري ھمھ مارا طلب مي كند

سھ نیروي شناختھ شده در عرصھ سیاسي ایران فعال ھستند كھ در مجموع در یك طرف درگیري «افزود ” عقول

این نیروھاي اصالح طلب و مردم ساالري خواه عبارتند از، جبھھ دوم خرداد، . ھاي سیاسي قرار مي گیرند

یان بخش ھایي وجود دارد كھ ائتالف در درون این سھ جر.  مذھبي و نیروھاي جمھوري خواه–نیروھاي ملي 

در جبھھ دوم خرداد یك بخش . انھا مي تواند نقش تعیین كننده اي در ترسیم چھره اینده كشور داشتھ باشد

و بھ ھمین دلیل ھم بیشترین . پیشرو وجود دارد كھ مردم ساالري را با تمامي لوازم و پیامدھاي ان پذیرفتھ است

این بخش را مي توان در میان روشنفكران دیني وروزنامھ . ان را تحمل مي كندحمالت و فشارھاي اقتدارگرای

نگاران، اعضاي جبھھ مشاركت ایران اسالمي، اعضاي سازمان مجاھدین انقالب اسالمي ایران و فعاالن دفتر 

قق كامل ھدف چنین ائتالفي قاعدتا باید تح«و در تعیین ھدف ائتالف خاطر نشان كرد » .تحكیم وحدت جستجو كرد

البتھ مردم ساالري بھ مفھوم واقعا موجود ان یعني یك تعریف حداقلي از . مردمساالري سیاسي در كشور باشد

نظام سیاسي با مشخصاتي چون . مردم ساالري بھ ھمان معنایي كھ در بسیاري از كشورھاي جھان وجود دارد

ابات منصفانھ و ازاد و رعایت ازادي ھا جامعھ مدني گسترده و توسعھ یافتھ، حكومت شفاف و پاسخگو، انتخ

  )٢٠مجلھ افتاب شماره (» .وحقوق اساسي انسان ھا

علوي تبار كھ در احیا نظریات گنجي تالش مي كرد ھم ناشنوده ماند و راس الخطاب گفتھ ھایش كھ 

  .نیافتعبور از مرز قرون وسطایي خودي و غیر خودي بود در سیاست ھاي اصالح طلبان مماشات گر بازتابي 

طرح پرونده نظرسنجي و برخورد منفعالنھ جبھھ مشاركت و سعي دیگر اصالح طلبان براي رھایي از 

تركش این پرونده و نیروي گریز از مركز شتاب گیرنده در میان گروه ھاي جبھھ دوم خرداد براي ھویت یابي 

  .فردي  شاید تیر خالصي بود كھ بھ شقیقھ اشفتھ اصالح طلبان شلیك شد

ح طلبان در ادامھ سیاست ارامش فعال خویش دل بھ دو الیحھ اي سپردند كھ رییس جمھور خاتمي اصال

. دو الیحھ اي كھ جوانمرگي انھا از بدو  تولد در اذھان عمومي اظھر من الشمس بود . تقدیم مجلس كرد

نقش افشاگرانھ . ه بودناكارامدي مجلس اصالحات بھ اندازه كافي اصالح ناپذیزي نظام را براي مردم روشن كرد

فشارھاي وارده بر مجلس اصالحات حتي در غیرسیاسي ترین اذھان عامھ ھم نیروي باز دارنده اعمال والیت 

بدلیل فرو پاشي انسجام دروني جبھھ دوم . فقیھ را در ساز وكار تحقق خواستھاي بحق مردم روشن كرده بود

نتیجھ تمام این پروسھ . كمیت ھم در نطفھ خفھ شدخرداد شعارھاي عبور از خاتمي و نظریھ خروج از حا

استحالھ روز افزون جبھھ دوم خرداد براي مماشات بیشتر در راستاي رھایي از انسداد حاكم بر روابط نیروھاي 

اشتباه استراتژیك رھبران جبھھ دوم خرداد ھم بھ دلیل ترس طبقاتي و ناپیگیري دراجراي . اجتماعي بود

ردم و ھم بدلیل اسارت در بازي طراحي شده از جانب محافظھ كاران در این بود كھ شعارھاي دموكراتیك م

در نبود حمایت و . نیروي الیزا ل حمایت كننده اصالحات  یعني مردم را محل وثوق ومراجعھ خویش نكردند

 نتیجھ مشاركت مردمي در رینگ توھم خودساختھ بھ نبردي كاغذین با حریف زیرك و كاركشتھ نشستند و البتھ

  .از پیش روشن بود

اصالح طلبان كھ دست باال . با چنین پیش زمینھ اي بود كھ انتخابات شوراھا در دستور كار قرار گرفت

را در برگزاري این انتخابات داشتند بھ عنوان ترفندي براي مقابلھ با عدم مشاركت مردم علیرغم میل حاكمان 

تند كھ بھ گمان انھا مي توانستند تنور انتخابات را گرمتر كنند و واقعي نظام بھ تایید صالحیت نیروھایي پرداخ

 مذھبي و نھضت آزادي مورد تایید قرار – سال صالحیت نیروھاي ملي ٢٠چنین بود كھ باردیگر بعد از گذشت 

 استقبال ناچیز اولیھ از ثبت نام در كاندیداتوري شوراھا خبرھاي خوشایندي براي اصالح طلبان نداشت و. گرفت
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و سر انجام ھم با كاھش شركت كنندگان در كاندیداتوري شوراھا مردم . كار بھ التماس و درخواست كشیده شد

  . نفر را انتخاب مي كردند١٠٠ نفز ١١۵مي بایست از میان 

ھمزمان با اوج تنش ھاي موجود در جبھھ اصالح طلبان نیروھاي فرصت طلب كارگزاران كھ در كمین 

الل و برخاستن از خواب زمستاني سر دادند واین اشاره رفسنجاني بود كھ لحظھ فرود فرصت بودند نداي استق

و از سوي دیگر نیروي سنتي . اوردن ضربھ براي نابودي رادیكالیسم اصالح طلبي را درست تشخیص داده بود

دن اصالح مخالف محافظھ كاران یعني روحانیون مبارز ھم با اطالع از تمھیدات اندیشیده حریف در اچمز كر

طلبان رادیكال صالح را در این دید كھ تناسب نزدیكي ھایش با جبھھ دوم خرداد را دستخوش تغییري اساسي 

انحالل شوراي شھر و سیل اتھاماتي كھ از درون جبھھ دوم خرداد بر خاست تیشھ اصلي را بھ ریشھ . نماید

خرداد مجبور بھ باز تعریف خویش گشت و  سال جبھھ دوم ۵ائتالف دوم خرداد وارد كرد و بدینسان بعد از 

  .تقسیم نیروھا براساس منافع كوتاه و بلند طرفین عملي شد

از شگفتي زمانھ این را ھم الزم است بعنوان معترضھ  یاداوري كنیم كھ بھ موازات درگیري دو سالھ 

زب عدالت و توسعھ محافظھ كاران و اصالح طلبان حكومتي بخشي از محافظھ كاران كھ در تشكل ھایي چون ح

این . گرد امده بودند با استفاده از خال كار پیگیر سیاسي بھ سازمان دھي و تجمیع نیروھاي خویش پرداختند

حزب با رھبري فاطمھ ھاشمي رفسنجاني و نوبخت نماینده میانھ رو رشت در مجلس شوراي اسالمي با اغتنام 

اي محافظھ كار میانھ رو در میان دانشگاھیان و فرصت توانست مقبولیت خود را در بخش ھایي از نیروھ

نیروھایي كھ در معادالت سیاسي دو طرف اصلي منازعھ بھ حسابي اورده . تكنوكرات ھاي مذھبي جا بیندازند

نمي شدند و حتي موتلفھ اسالمي ھم از پذیرش انھا در ائتالف خویش سر باز مي زد توانست با عنوان ابادگران 

حزبي كھ تالي .  در كالن شھر تھران و در غیاب مردم تمام نمایندگانش را بھ شورا بفرستددر انتخابات شوراھا

  .سنتي كارگزاران سازندگي و گوش بفرمان رفسنجانیست

ایجاد جو كاذب از سوي ھوچیان این . ترس از عدم حضور مردم جبھھ دوم خرداد را بشدت ازار مي داد

اما انچھ كھ رخ داد شوك ناگھانیي بود كھ تمامیت . تان مي مانستجبھھ ھم بیشتر بھ سوت زدن ترسو در گورس

این بار فقط جابجا شدن نیروھاي دو طرف نبود كھ شگفتي مي افرید . این جبھھ را وادار بھ سنكوب سیاسي كرد

ھا نھ بھ انتخابات شورا . بل پیام مستتر در البالي عمل مردم بود كھ عرق مرگ بر چھره ھردو نیروھا مي نشاند

  علیرغم باور منطقي براي حفظ جایگاه شوراھا بعنوان مردمي ترین نھاد اجتماعي و با وجود - از سوي مردم 

 مذھبي و نھضت ازادي و علیرغم دعوت بخشي از نیروھاي –شركت و دعوت بخشي از نیروھاي ملي 

  - ت جمھوري اسالمي اپوزیسیون جمھوري خواه براي شركت در انتخابات و انھم بقولي ازادترین انتخابا

اصالح طلبان حكومتي حتي قادر بھ بسیج حداقل نیروي خویش ھم براي شركت . شگفتي ھمگان را بر انگیخت

ھزار نفره براي نماینده اول  پیشروترین عضو جبھھ دوم خرداد یعني جبھھ ١۶راي . در انتخابات نشده بودند

و سال مماشات و اھمال در حاكمیت براي حفظ بقا و د. مشاركت مفھومي جز ترد تمامي سیاست ھاي ان نداشت

دوري از خواستھ ھاي دموكراتیك و بنیادي مردم و ناشنیده ماندن اماج اصلي این خواستھ یعني طرد سیستم 

قرون وسطایي والیت فقیھ و سعي در حاكمیت مردم ساالري اصیل و جامعھ مدني گسترده باز تاب طبیعي خویش 

: بھزاد نبوي در یك جمع بندي فرافكنانھ بواقع درست گفتھ است كھ.  شركت انھا یافترا در ارا مردم و عدم

خوب است من بھ این نكتھ اشاره كنم . ھمین كھ ما نتوانستیم مردم را بھ صحنھ بیاوریم بزرگترین شكست است«

ازداشت ھا، ورود مثل ب. كھ چیزھایي كھ زماني وسیلھ اي بود براي جلب ارا در این دوره ھیچ كارایي نداشت

توجھ كنید كھ این اولین . اما ھیچ كدام از اینھا مشاركت مردم را بیشتر نكرد... اپوزیسیون بھ صحنھ انتخابات و

بھ ھمین دلیل من معتقدم مردم مایوس شده . انتخاباتي بود كھ اپوزیسیون بھ این صورت در ان شركت مي كرد

وگرنھ اگر فقط از ما نا امید بودند بھ . شود كاري نمي تواند بكندچون فكر مي كنند ھر گروھي وارد صحنھ . اند
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اما این كار را . علت حضور جریاناتي كھ تا بھ حال در انتخابات حضور نداشتند باید وارد صحنھ مي شدند

لب چون گفتند از اینھا ھم كاري بر نمي اید و یعني در واقع نمي گذارند اینھا ھم كھ بھ قولي اصالح ط. نكردند

اقاي نبوي با مماشات تمام عمدا فراموش مي كند كھ ) ١۵/١٢/٨١یاس نو (»  .حكومتي نیستند كاري انجام دھند

انتخابات شوراھا نشان داد . اماج اصلي تغییر مورد نظر مردم یعني حاكمیت استبدادي والیت فقیھ را نشانھ رود

ظر مردم طرد تمامیت رژیم استبدادي والیت  در صدي مردم، اماج اصلي تغییرات مورد ن۴٨كھ علیرغم راي 

  .فقیھ است و بھ چیزي كمتر از ان رضایت نخواھند داد

١۶/١٢/٨١ 
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  سھ وظیفھ مبرم
امریكا . با فروپاشي عراق وسقوط بغداد ھمسایگان جدیدي در مرزھاي ایران قرار خواھند گرفت

 ھایشان بھ دنیا ھمسایگان جدید ایران وانگلیس با چھره فاتحانھ خویش ونخوت یكھ تازي در دیكتھ خواستھ

ھر حكومتي ھم كھ از بومیان عراقي بر سر كار اید حداقل در كوتاه مدت ماھیتي جز مجري نیات .خواھند بود

اولین چالش ھاي بین ایران وامپریالیسم ھمسایھ ھمچنان .وخواستھ ھاي فاتحین امپریالیست را نخواھد داشت

داشتن سالح ھاي كشتار جمعي، مبني بر  دھدعبارت خواھد بود از اتھام ایرانكھ از ھم اكنون شواھد نشان مي

این . حاكمیت دیكتاتوري وعدم وجود دموكراسي، عدم رعایت حقوق بشر وتاثیرات فرایند نوسانات بازارنفت 

با ھردو اما دركنار این چالش ھا، تالش ھاي اصالح طلبانھ مردم ایران قرار دارد كھ . وجھ دولتي برخوردھاست

از یك سو با عنایت بھ استقالل طلبي وحفظ ھویت جمعي ایراني با . نیروي موجود داراي مسائل مشخصي است 

قدر قدرتي امریكا وانگلیس براي سلب ھویت ملي در گیر خواھد بود ، واز سوي دیگر بنا بھ ماھیت آزادي 

در شرایط كنوني ایران سھ نیرو .  پرداخت خواھانھ ومردم ساالر خویش با جبھھ ارتجاع داخلي بھ نبرد خواھد

  . بھ مثابھ سھ گرایش عمده داراي تاثیرات مشخصي در اینده ایران خواھند بود 

  نیروھاي راست بھ سركردگي مافیاي سرمایھ داران ھم پیوند با بورواژي دالل وطفیلي ایران 

سیج وباندھاي محتلف حزب نیروھاي خورده بورژوازي سنتي  متشكل از سران نظامي ارتش ،سپاه وب

 اهللا

 نیروھاي  دموكرات  متشكل از زحمتكشان شھر وروستا واقشارمیاني جامعھ

نیروھاي راست داراي طیف ھاي گوناگونیست كھ منافع مشتركي  در حفظ اقتدار دیكتاتوري : یك 

یت طبقاتي وعلقھ ھاي اشكار این نیرو بنا بھ ماھ. واستبدادوالیت فقیھي یا شاه الھي انھارا بھ ھم پیوند مي زند 

ونھان خویش با سرمایھ جھاني ، در نھایت سعي در سازش وكنار امدن با امپریالیسم امریكا وا نگلیس را حتي 

.  ویا ھر خواستھ دیگري كھ در سر مي پروراند ، خواھد داشت, بھ قیمت چشم پوشي از نظام جمھوري اسالمي

ازنوع حماس ( وحلھ اول با سعي در ایجاد موج رادیكالیسم اسالمي این نیرو با تكیھ برقدرت مافیایي اش در

این نیرو با . تالش خواھد كرد تا ھرچھ برگ ھاي بیشتري براي میز مذاكره در اختیار داشتھ باشد ) وغیره 

برخورداري از رانت ھاي حكومتي وداشتن نیرو ھاي مرجع قادر است در سازمان دھي وباز تولید خویش مانور 

این نیرو علیرغم پراكندگي ، در مواقع ضرور براي حفظ منافع دراز مدت خویش قادر .زیادي را انجام دھدھاي 

طرف اصلي درگیري نیروھاي مردمي در مبارزه براي كسب .بھ ایجاد صف واحد قدرت وتشكیالت  مي باشد

  .ازادي ودموكراسي ھمین نیرو ونھادھاي در اختیار آن خواھد بود

ده بورژوازي سنتي با دبدبھ مبارزه با استكبار ، شرایط را براي رو در رویي نھایي با نیروي خور: دو 

استكبار مناسب دیده وبھ تالش براي ایجاد صف واحد رادیكالیسم پان اسالمیستي در كشور ومنطقھ خواھد افزود 

ھرا سازمان یافتھ در سیاسي ظا–میلیوني وامكانات وسیع نظامي ٢٠این نیروبافریب خوردگي از داشتن ارتش . 

قالب بسیج وباند ھاي اخالل گر انصار وامثالھم، با توھم ایجاد ویتنام ھاي جدید براي استكبار، قادر است  عمیق 

. ترین  ضربھ ھارا تحت عنوان مبارزه با استكبار بھ جنبش دموكراسي وآزادیخواھانھ كشور ومنطقھ وارد نماید 

 نیروھاي خورده بورژوازي سنتي در منطقھ آلت دست برنامھ ھاي توسعھ درتمام سال ھاي دھھ ھاي اخر قرن ،

طلبانھ امپریالیسم در رویارویي با اتحاد جماھیر شوروي سوسیالیستي ودموكرات ھاي خواھان تغییرات بنیادي  

ن ای. بوده واز رانت ھاي فرا ملیتي امپریالیسم در جھت سازمان دھي وگستره عمل خویش استفاده كرده است 

نیرو از این واقعیت چشم مي پوشد كھ در شرایط كنوني جھان، تحقق ھر نوع ویتنامي دیگر، غیر ممكن واز 
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در شرایط كنوني ،این نیرو در داخل ھم بھ دلیل اتصال بھ بخشي از نیرو ھا وامكانات حكومتي . موارد نادر است

غلظت . راي تشكل وباز تولید خویش است وداشتن نیرو ي مرجع رھبري كننده داراي توان وامكانات بسیاري ب

براي ھیچ یك از دو نیروي . میانگین سني جامعھ  بھ سود جواني ،  مدد كار ماجراجویي ھاي این نیرو مي باشد 

سرمایھ مافیایي ھم پیوند با بورژوازي دالل، وخورده بورژوازي سنتي، دموكراسي وآزادي ھاي اجتماعي 

تمام تالش نیروھاي . در خدمت استبداد واختاق سیاسي واجتماعي عمل مي كنند،دغدغھ اصلي نبوده بلكھ عمال 

راست ایران در ھل دادن خورده بورژوازي سنتي بھ حداكثر رادیكالیسم براي روز مباداست تا با وجھ المصالحھ 

  .قرار دادن ان ، فرصت امتیاز گیري را، بر سر میز مذاكره ، براي خویش فراھم اورد 

متشكل از زحمتكشان یدي وفكري شھر وروستا ، روشنفكران ، زنان ، ) خلق (اي دموكرات نیروھ: سھ 

دانشجویان بھ ھمراه بخش ھاي دموكرات از طبقات میاني وسرمایھ داران ملي نیروي اصلي تحوالت اجتماعي 

ي ووالیت این نیروھا در اثر استمرار سیستم سرھنگي نظام ھاي شاھنشاھ.شرایط كنوني را تشكیل مي دھند

بیشترین .فقیھي در طي دھھ ھا ، فاقد سازمان دھي ؤفاقد ھرگونھ برخورداري از رانت ھاي حكومتي ودولتیست

سھم این نیرو در تولید ثروت اجتماعي . تلفات اجتماعي ناشي از ادامھ دیكتاتوري واستبداد را متحمل شده است 

ھماره مورد تاراج شاه وشیخ .  در حداقل ممكن استبیشترین ، وسھم بر خورداري اش از درامد ھاي اجتماعي 

بوده و بنیان این نیروھامتشكل از زحمتكشان شھروروستا پیگیر ترین نیروي اجتماعي در تحقق عدالت 

این نیروھا در پیوند با نیروھاي مبارز خلق ھاي گوناگون ایراني موتور . اجتماعي وازادي ومردم ساالریست

 بھ علت ساختار ٧٦این نیروھا حتي بعد از تحوالت خرداد . ت بنیادي اجتماعیندمحرك اصلي ھرگونھ اصالحا

نیروھاي .   خود نگردید -   مدني  - بستھ حاكمیت  سیاسي واجتماعي  موفق بھ ایجاد سازمان ھاي پایھ اي 

یط مرجع این طبقات ھمیشھ در معرض شدید ترین فشارھا وتعقیب وگریزھاي سیاسي واجتماعي بوده ودر شرا

طبیعي است كھ اقشار دموكرات طبقات میاني وسرمایھ داران ملي ممكن . ضعف مفرط تشكیالتي بھ سر مي برند 

كھ نباید از نطر مبارزان پیشرو در . است در شرایط تعمیق یا ارامش جنبش كنش ھاي متفاوتي داشتھ باشند

  . تنظیم اتحاد ھا مخفي بماند

 اجتماعي ایران وجھان بر تمام نیروھاي پیگیر چپ –یاسي در چنین شرایط بغرنجي از جغرافیاي س

  ودموكرات

  چھ باید كرد؟:  واجب است  كھ از خویش سئوال كنند 

بھ نظر نگارنده در شرایط كنوني براي حل معضالت پیش رو، ھم با امپریالیسم در جھت صیانت از 

ماعي ، تامین مردم ساالري وتحقق عدالت استقالل ملي ، وھم با ارتجاع داخلي براي رسیدن بھ آزادي ھاي اجت

  .اجتماعي ، سھ وظیفھ ھمعرض زیر از اھمیت حیاتي بر خوردار است 

حداكثر تالش براي فشرده كردن صفوف مبارزه در میان نیروھاي سیاسي ، گسترش و سازمان دھي 

  مدني ، ایجاد تشكل ھاي وسیع توده اي در جھت گسترش وتعمیق اصالحات بنیادي 

ر تالش براي منزوي كردن دیكتاتوري واستبداد سرمایھ داري مافیایي وتشدید مبارزه اجتماعي با حداكث

نھا دھاي پاسدار حاكمیت سلطھ والیتي  ھمراه باتوضیح اماج ھاي تغییرات بنیادي بھ سود آزادي ورھایي ، 

 .بدون قالب بندي ویژه ، یا مطلق كردن  شكل خاصي از شیوه ھاي مبارزه 

رچھ بیشتر با جنبش ھردم اوج یابنده صلح وعدالت اجتماعي جھاني درجھت ایجاد حداكثر پیوند ھ

 . حمایت  براي جنبش دموكراتیك اصالح طلبانھ داخلي 

  .جزییات بیشتري در شرح این  وظایف در ادامھ بھ نظر خواھد رسید 

  

  ١٩/١/٨٢ھاتف رحماني 
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   )٢( سھ وظیفھ مبرم 

 

  :ھ متذكر شدیم كھدر پایان قسمت اول این نوشت

در شرایط كنوني براي حل معضالت پیش رو، ھم با امپریالیسم در جھت صیانت از استقالل ملي ، وھم 

با ارتجاع داخلي براي رسیدن بھ آزادي ھاي اجتماعي ، تامین مردم ساالري وتحقق عدالت اجتماعي ، سھ 

  .وظیفھ ھمعرض زیر از اھمیت حیاتي بر خوردار است 

 تالش براي فشرده كردن صفوف مبارزه در میان نیروھاي سیاسي ، گسترش و سازمان دھي  ـ حداكثر١

  مدني ، ایجاد تشكل ھاي وسیع توده اي در جھت گسترش وتعمیق اصالحات بنیادي

 ـ حداكثر تالش براي منزوي كردن دیكتاتوري واستبداد سرمایھ داري مافیایي وتشدید مبارزه ٢

ار حاكمیت سلطھ والیتي  ھمراه باتوضیح اماج ھاي تغییرات بنیادي بھ سود آزادي اجتماعي با نھا دھاي پاسد

  ورھایي ، بدون قالب بندي ویژه ، یا مطلق كردن  شكل خاصي از شیوه ھاي مبارزه

 ـ پیوند ھرچھ بیشتر با جنبش ھردم اوج یابنده صلح وعدالت اجتماعي جھاني درجھت ایجاد حداكثر ٣

  .كراتیك اصالح طلبانھ داخلي حمایت  براي جنبش دمو

  : بخش اول این وظیفھ خود در بر گیرنده كار در سھ حوزه متفاوت ، اما ھم پیوند ، بھ قرار زیر است 

   ـ ایجاد حداكثر ھمگرایي واتحاد عمل در بین احزاب ، گروه ھا و نیروھاي سیاسي ١

   ـ سازمان دھي وگسترش نھاد ھاي مدني ٢

 سیاسي توده اي ، نظیر سندیكاھا، پشتیباني فعال از تشكل ھاي –ع صنفي  ـ ایجاد تشكل ھاي وسی٣

  موجود وتعمیق وارتقا سطح كمي وكیفي آنھا

   ـ نیروھاي سیاسي١

در اكثر نوشتھ ھاي مربوط بھ اتحاد نیروھا اغلب تصاویر بھ شكلي ارائھ مي شود كھ گویا جنبش 

ن نمود از طرفي واقعیت نماست واز طرفي بازتاب واقعیتي ای. اصالحي ایران از نبود نیروي كافي در رنج است 

 –جنبش اصالح طلبي ایران داراي نیروي بالقوه بزرگیست كھ بھ لحاظ برخي مالحظات تاریخي . دیگر است 

پراكندگي نیروھاي سیاسي ، عدم وجود پایگاه توده اي ، حكومت .اجتماعي قادر بھ نمود بالفعل خویش نیست 

و برخي كوتاه بیني ھا وسكتاریسم گروھي مانع ... تجاع واستبداد واثرات جانكاه شكست و طوالني  سالھ ار

در باب اتحاد از سال ھا پیش طرح وبرنامھ وشعارھاي . اصلي نمود واقعي توان جنبش اصالح طلبي ایران است 

ي و عدالت اجتماعي از ایجاد جبھھ واحد ضد دیكتاتوري براي صلح ، آزاد. مختلف ومتفاوتي ارائھ شده است 

براي طرد رژیم والیت فقیھ حزب توده ایران كھ شاید قدیمي ترین این شعارھاست بگیر تا اتحاد عمل براي 

  . ، پارلمان در تبعید واین آخري پارلمان آزاد ٨١دموكراسي ، جبھھ جمھوریخواھان ، منشور 

است وفعال كاري بھ سایر نیروھا بحث اصلي من در این نوشتار ھا بر نیروھاي چپ ودموكرات استوار 

  !از جملھ مشروطھ طلبان ندارم كھ باشد تا وقت دگر 

این واقعیت بزرگیست كھ نیروھاي سیاسي بھ لحاظ احاطھ بر پایگاه ھاي توده اي ضعیفند ومجبورند بر 

روھا خالف معمول ، در خالیي دست بھ انتخاب ، اتحاد عمل ویا ھر نوع سازماني كھ براي امر اتحاد نی

اكثر نیروھاي سیاسي ایران داراي پایگاه . ضروریست ، بزنند كھ تقریبا ھمھ درناپایداري قدرتي قرار دارند 

در تمام نیروھاي ھم خانواده ھم مي . اینترنتي ، نشریھ ارگان ،انتشارات كما بیش منظم وحتي رادیو مي باشند 

تي ھمچون رعایت حقوق بشر ، استقرار دموكراسي ، نكا. توان نكات پذیرفتھ مشترك بسیاري را بھ عیان دید 

تعمیق جنبش مردمي ، طرفداري از عدالت اجتماعي ، طرد نھادھاي انتصابي ودر نھایت خواست برچیده شدن 
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امروز الزم است از نھایت مدنیتي كھ مدعاي ان را یدك مي . سیستم والیت فقیھ كامال قابل مشاھده وپر رنگند 

وبا اراده اي استوار در جھت ھماھنگي ھرچھ بیشتر در جھت تحقق ھمین خواستھ ھاي كشیم استفاده كرده 

اگر نقدي بھ نیرویي یا سازماني داریم با حفظ مواضع ، اولویت را بھ كار جمعي . حداقلي مشترك ، گام بر داریم 

ي جنبش براي تحقق خواستھ ھاي ملي ومردمي بدھیم ودوشادوش ھم ، ضمن پیكار براي رھایي وپیروز

اصالحات میھن ، واستقرار دموكراسي  ، بپذیریم كھ در شرایط وجود آزادي ھاي عمومي براي بیان اندیشھ ھا ، 

  . فرصت وامكان بیشتري براي روشن كردن حقایق خواھیم داشت 

حلقھ زدن بر گرد محور برنامھ اي عملي براي تحقق آماج ھاي مرحلھ اي خیزش مردم ، در شرایط 

تار حداكثر مدارا ، نرمش اصولي وپیگیري از سوي نیروھاي اصیل سیاسي ایران ، ھم در داخل كنوني خواس

  .كشور وھم در خارج كشور است 

 ـ از بین برنامھ ھاي كا رپایھ اي كھ ارائھ شده اند با بحث وتبادل نظر، ١: نگارنده پیشنھاد مي كند 

  . نتخاب ومورد عمل ھمھ شركت كنندگان قرار گیرد یكي پس از تكمیل وتدقیق بعنوان پالتفرم عمومي جنبش ا

  .  ـ كلیھ امكانات ھمھ نیروھا در جھت توضیح وعمومیت دادن بھ این پالتفرم سازمان دھي شود ٢

 ـ براي پیش برد برنامھ مورد وثوق ، ابزار ھاي الزم ، از قبیل رادیو فراگیر ، سایت اینترنتي ویژه ، ٣

  . ندازي كانال تلویزیوني خاص ، با تكیھ بر ھمكاري ھمھ نیروھا تدارك دیده شود وحتي در صورت امكان ، راه ا

 ـ افراد زبده اي از بین تمام نیروھاي شركت كننده در این جنبش ، براي ترویج وتبلیغ برنامھ ، ھول ٤

سازماني  محور ھاي پذیرفتھ شده ، بھ دور از سكتاریسم ، گرو ه گرایي واعمال اراده ھاي شخصي یا حزبي و

  . انتخاب وامر شوراي تحریریھ وسیاستگذاري را بھ عھده بگیرند 

این باھمایي ناقض مبارزه گروھي ، حزبي ، وبھ معناي حل شدن ھمھ در این مجموعھ نبوده بل : تذكر

چھ بسا بسیاري از سوئ . سبب پیدایي شرایط ومحیط جدیدي براي دیالوگ وگفتگوي سازنده اي خواھد گردید 

اتي كھ زاییده كج فھمي ھا ، رسوبات استبداد ، استیال طلبي وخود بر تر بیتي ھاست ، در یك گفتگوي تفاھم

  .متقابل  متكي بر حسن نیت در اندك زماني زایل گشتھ وسبب وحدت گروه ھاي ھم خانواده را فراھم آورد 

ورد توافق با خرد جمعي  ـ كار فعاالنھ سیاستگذاري براي ارتباطات ، گفتگو ، تبلیغ وترویج اصول م٥

  . ھمھ شركت كنندگان  آغاز وباجلب حمایت وسیع مردمي روز بروز گسترده تر ومنسجم تر گردد

مي بینید دوستان ، نیروي بسیار ارزشمندي ، در اثر تعلل وعدم دریافت صحیح ما ، از ضرورت ھاي 

فع ملي  عموم مردم ، وبا عمل بھ وظیفھ بیایید با كمي تفكر بھ منا. عاجل نقطھ عطف كنوني ، بھ ھدر مي رود 

فراموش نكنیم  در ایران امروز ھیچ . مدني  خود ، ھرچھ زود تر از دام  این عقریت تفرقھ وجدایي رھایي یابیم 

  .نیرویي بھ تنھایي قادر بھ عبور از دشواري ھاي تنیده در تارو پود اجتماع ما نیست 

   ـ نھاد ھاي مدني ٢

ولي ھمان بالقوگي در این . یروھاي سیاسي دامنگیر نھاد ھاي مدني نیز ھست ضعف عمومي حاكم بر ن

سازمان ھاي مختلف زنان ، دانشجویان ، معلمان ، استادان . نھادھاھم نقطھ امید بخش وروشن این جنبش است 

، ھمان ، مھندسان ، وكال وسایر اقشار اجتماعي ایران در صورت بر آمدن از خواب زمستاني وحشت دیكتاتوري 

تشكل نیروھاي سیاسي بر محور برنامھ اي عمومي ھمان رگ . بدنھ شور آفریني ست كھ فردارا رنگ مي زند 

بھ تحرك وا داشتن مردم براي گردھمایي در نھاد ھاي . حیاتیست كھ در تن این جنبش ھا خون وارد خواھد كرد 

تامین عدالت اجتماعي ، از سوي نھاد موجھي مدني و توضیح ضرورت تاخیر نا پذیر آن براي آزادي ، استقالل و

ھواداران نیروي متشكل . كھ قادر بھ بازتاب  تمام سالیق اجتماعي  است امري حیاتي واجتناب ناپذیر است 

  . سیاسي مي توانند با درك شعارھا وبرنامھ اعالم شده نقش موتور محرك این جنبش را بعده بگیرند 

   ـ سازمان ھاي صنفي٣
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در شرایط اجتماعي عقب مانده تر از امروز، . نفي میھن ما داراي تاریخي دراز مدتندتشكل ھاي ص

بھ گواھي تاریخ معاصر، . زحمتكشان ما از آزمون سخت درك منافع صنفي خویش سر بلند بیرون آمده اند 

 تشكل ھاي ھركجا وھرگاه كھ كوچكترین رخنھ اي در باروي استبداد ودیكتاتوري در جامعھ ما پیدا شده است ،

سندیكا ھا ، اجتماعات كارگري ، وتاریخ پر از رنج . صنفي ، اولین شكوفھ ھاي دانایي را عرضھ كرده اند 

در صورت پیدایي نیروي سیاسي متشكل فراگیر ، اولین رخنھ ھا در . وخون آنھا ، گواه روشن این واقعیتند

ر انگیختن  دالوري تاریخي زحمتكشان ، در دیوار شرارت ارتجاع ایجاد خواھد شد و اولین رخنھ ، براي ب

باور كنیم دوستان ، براي تغییرات بنیادي . مقابلھ با دیو استبدادوفروریزي این دیوار بھ جنبش در خواھد آمد

پس متحد عمل . وبراي دست یابي بھ حداقل ھاي انساني در جامعھ ایراني یك دنیا كار روي دستمان مانده است 

 كنیم 
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  ٣(برم سھ وظیفھ م
  ھاتف رحماني     

1382/2/12 

در بخش اول ابن نوشتار،  یاد آورشدیم كھ درشرایط كنوني ، دوخطر عمده مخل تحقق : توضیح مختصر

نیروھاي راست داراي طیف “یكي سازش نیروي مافیایي كالن سرمایھ داران دالل حاكم ، . حاكمیت ملي است

دار دیكتاتوري و استبداد والیت فقیھي یا شاه الھي آن ھا را بھ ھاي گوناگونیست كھ منافع مشتركي در حفظ اقت

این نیرو بنا بھ ماھیت طبقاتي و علقھ ھاي آشكار و نھان خویش با سرمایھ جھاني، در نھایت . ھم پیوند مي زند

سعي در سازش و كنار آمدن با امپریالیسم آمریكا و انگلیس را حتي بھ قیمت چشم پوشي از نظام جمھوري 

 ودوم گسترش رادیكالیسم خورده ” .داشت  خواستھ دیگري كھ در سر مي پروراند، خواھد، ویا ھرالمياس

 میلیوني ٢٠ این نیرو با فریب خوردگي از داشتن ارتش “.بورژوایي سنتي متشكل از سران ارتش وسپاه وبسیج

خالل گر انصار و امثالھم، با  سیاسي ظاھرا سازمان یافتھ در قالب بسیج وباندھاي ا–و امكانات وسیع نظامي 

توھم ایجاد ویتنام ھاي جدید براي استكبار، قادر است عمیق ترین  ضربھ ھا را تحت عنوان مبارزه با استكبار 

  ”.بھ جنبش دموكراسي و آزادیخواھانھ كشور و منطقھ وارد نماید

این یاد آوري ازآن . د روند رخداد ھاي دوھفتھ گذشتھ درستي سمت گیري این تحلیل را بھ اثبات رسانی

جھت الزم آمد كھ خطیر بودن لحظھ ھاي گذرنده را در سر نوشت میھنمان ایران بیشتر دریابیم ، وشتاب 

  . بیشتري بھ امر سازماندھي تشكل نیروھا بدھیم 

  :واما بحث در محور دوم سھ وظیفھ مبرم، كھ در نوشتار نخست، چنین جمع بندي شده بود

نزوي كردن دیكتاتوري و استبداد سرمایھ داري مافیایي و تشدید مبارزه اجتماعي حداكثر تالش براي م“

با نھادھاي پاسدار حاكمیت سلطھ والیتي ھمراه باتوضیح آماج ھاي تغییرات بنیادي بھ سود آزادي و رھایي، 

  ”.بدون قالب بندي ویژه، یا مطلق كردن شكل خاصي از شیوه ھاي مبارزه

روزانھ تجاوزات رژیم حاكم ، بھ حقوق اجتماعي و حقوق شھروندي عامھ ، و د مردم ایران با استمرار 

بیكاري وبیكاري . ستگیري وزنداني كردن روشنفكران ، روزنامھ نگاران ، نویسندگان ،ودانشجویان رودررویند

پنھان ،اخراج دستھ جمعي كارگران وزحمتكشان تحت عنوان تعدیل نیرو، وگسترش ھردم فزاینده  

حلقھ اختاپوسي  باندھاي جنایتكار مواد مخدر، فروپاشي اجتماعي و سقوط اخالقي . شابیداد مي كندفقروفح

روند دامنھ  نزول خواري در مقابل افرادي كھ زندگي مالي خودرادراثر . ،ھرروز دامنھ وسیع تري مي یابد 

اي برگشتي ورشكستگان افزایش بي حساب  چك ھ.  بحران ھا ،در آستانھ فروپاشي مي بیننداوج مي گیرد 

ھزاران زنداني چك ، كھ حتي . خورده پاي تجارت وصنعت ، بھ معضل ھمھ گیري درجامعھ تبدیل گشتھ است 

صداي دوستاقبانان رژیم جنایت را در آورده است ،و ھزاران فراري تحت تغقیب چك ھاي بي محل كھ گناھي جز 

عاش خانواده خویش ندارند ،  سبب آسیب ھاي عظیم اسارت در چنبره اقتصاد مافیایي رژیم ،براي تامین م

اجتماعي ، براي میلیون ھا دختر وپسر نو جوان وجوان آنان ، و ستم و تحقیر  ھاي تشدید یابنده اي در 

این در حالیست كھ رانت خواران حاكم ، آقازاده ھا واعوان وانصار . سرنوشت زنان این خانواده ھاگردیده است 

 پول ھاي باد آورده ، یورش بھ ھرآنچھ انساني وشریف را با حدت وشدت پیگیري ، وبا زیر پا انھا ، با تكیھ بر

 اجتماعي ،عمال بھ مقبولیت  نوعي لجام گسیختگي اخالقي ، در تامین خواستھ - گذاشتن تمام ھنجارھاي اخالقي  

ن ، معلمان ، دبیران تنگي معیشت كارمندان جزئ ادارات ، مشكالت بزرگ كارگرا. ھایشان دامن مي زنند

واستادان كھ از شریف ترین زحمتكشان عرصھ اجتماعي ھستند، وگاھي روزانھ بھ سھ شغل مي پردازند ، ھمھ 
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نمي توان دلي  براي عدالت و  . وھمھ دامن گیر وسیع ترین اقشار وطبقات اجتماعي جامعھ ایرانیست 

  .  ژیم خودكامھ ،  بي تفاوت گذشت مھرورزي داشت واز كنار این ھمھ مصایب اجتماعي تحمیلي ر

پاسخگویي وحل این معضالت عظیم اجتماعي ،اختصاص بھ یك حزب ، فرقھ ، سازمان ، گروه ،ویا 

توان تمام نیروھا ، احزاب ، فرقھ ھا، سازمان ھا ، گروه ھا وشخصیت ھارا در یك . شخصیت خاصي ندارد 

ھرگوشھ از این مشكالت برشمرده ،مي تواند . بسیج نمود راستاي ھماھنگ ،  براي حل وپاسخگویي بدانھا، باید

پالتفرمي عملي براي ھماھنگي و اتحاد عمل ھمھ نیروھا ، صرفنظر از گرایشات ایدئولوژیك وسیاسي وسازماني 

جستجوي شعارھاي مشترك ، پیدا كردن راھكارھایي اجرایي ، واقدام بھ ھدایت نیروھا در یك . آنھا ، باشد 

ھرگونھ اقدام گسترده . ند ،وظیفھ عاجل ھمھ نیروھاي چپ ودموكرات در شرایط كنونیست راستا ي ھدفم

اجتماعي براي طرح وحل این معضالت ، نیازمند حداقلي از ھمدلي وتصمیم مشترك واراده جمعي خردورزانھ ، 

ل وعدالت در راه ایجاد سازمان یا تشكلي براي اتحاد وھمصدایي كلیھ نیروھاي خواھان آزادي ، استقال

ھریك از این مشكالت برشمرده ، در صورت تحقق اتحاد نیروھا ، مي تواند بھ اھرمي براي افشا .اجتماعیست

خصلت فراگیري معضالت پیش . وطرد چھره ضد مردمي ومستبد وخودكامھ نظام جمھوري اسالمي تبدیل  گردد

 آن براي مردم ،وجلب اعتماد مردمي بھ گفتھ ، توان آن را دارد كھ در صورت سازماندھي مناسب ، وبازشكافي

نیروي متحد ، بھ خیزشي ھمگاني براي فشار ھرچھ بیشتر بھ رژیم ، ودر آخر،بھ  نقطھ پایاني بر استمرار 

دراین راه مي توان با تحلیل مشخص از شرایط اجتماعي ، وبا اجماع . ننگین دیكتاتوري ولي فقیھ ، فرا روید 

  .  د ، وبا تكیھ بھ خرد وابتكار جمعي ، بھ راه ھاي نویني از مبارزه دست یافت نیروھاي شركت كننده در اتحا

 پیوند ھرچھ بیشتر با “: براي دوري از درازاي سخن بھ محور سوم بحث كھ در نوشتار اول بصورت 

جنبش ھردم اوج یابنده صلح و عدالت اجتماعي جھاني در جھت ایجاد حداكثر حمایت براي جنبش دموكراتیك 

 . جمع بندي شده بود پرداختھ مي شود ” . صالح طلبانھ داخليا

 جھان كنوني ما،  پس از فرو پاشي سوسیالیسم موجود ، ورھایي از سیستم دوقطبي ،سیر بغرنجي از 

مسایل مطرح جھاني چون ، سلطھ بال منازع نئو لیبرالیسم . سازمان یابي جدید را بھ تجربھ نشستھ است 

یط زیست ، مبارزه با تروریسم در انواع مختلف آن اعم از دولتي وغیردولتي ، باز ،جھاني شدن ، حفظ مح

تعریف منافع كشورھاي ا مپریالیستي در مناطق مختلف كره خاكي ،یورش سرمایھ بھ دستاوردھاي تاریخي 

تالیتر در مبارزات مردم در تامین اجتماعي ،  بویژه در اروپا، امر  حاكمیت دموكراسي وسرنگوني رژیم ھاي تو

پیدایش . آماج ھاي نویني از تشكل پذیري گروه ھاي مختلف اجتماعي را سبب گشتھ است ... تمام نقاط جھان ، و

، گسترش سازمان ھاي صلح ،سازمان ھاي مدافع حقوق )او. جي . ان (وقوام قدرتمند سازمان ھاي غیر دولتي 

  جھاني جنبش دانشجویي در نیل بھ آماج ھاي سازمان پزشكان وروزنامھ نگاران بدون مرز،ھمبستگي بشر ،

صلح وآزادي ، اوجگیري مبارزات سازمان ھاي دموكرات زنان در دنیا ،ھمبستگي روز افزون اتحادیھ ھا 

وسندیكاھاي كارگري با مبارزات جھاني ، گسترش تاثیر گذار رسانھ ھاي مستقل از باندھاي قدرت امپریالیستي 

سازمانھاي سیاسي جھان در مبارزه مشترك براي اھداف مشترك جھاني ، ، نزدیكي روز افزون احزاب و

گسترش مبارزات گروه ھاي مختلف اجتماعي در كشور ھاي توسعھ نیافتھ  براي آزادي ورھایي از سلطھ، ھمھ 

عالوه بر این ھا تیز بیني . وھمھ  حاكي از گسترش دامنھ مبارزه مشترك جھاني براي رھایي وآزادي  است 

عي در بھره گیري از تضاد ھاي مقطعي امپریالیست ھا، واغتنام فرصت بھ سود جنبش اجتماعي ایران ھم اجتما

بھ این فھرست باید تشكل ھاي بین دولت ھا چون اتحادیھ اروپا ، . امروزه بیش از پیش بستر اماده اي دارد 

یر سازمان ھاي منطقھ اي وفرا سازمان كشورھاي غیر متعھد ، سازمان كشورھاي اسالمي ، اتحادیھ عرب  وسا

نیروي متحدي كھ قادر بھ جلب اعتماد عمومي ایرانیان براي ایجاد . منطقھ اي را براي ارتباطي سازنده افزود 
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تغییرات بنیادي در جامعھ ایران شده باشد ، قادر است با كمك ویاري این سازمان ھاي بین المللي واجتماعي 

  . روعیت خویش نایل آیدجھاني بھ تامین ھاي وسیعي از مش

حمایت گسترده این نھادھا وسازمان ھاي بین المللي از نیروي متحد ایراني براي تحقق خواستھ ھاي 

بحق مردم در راستاي صلح، آزادي ، استقالل وعدالت اجتماعي ، میتواند ھمان اھرم فشاري باشد كھ حتي 

  . وایي وانرواي روز افزون آن بینجامد علیرغم حمایت غارتگران از رژیم دیكتاتوري ایران ،بھ رس

ھیچ یك از این آماج ھاي عملي مبارزه مردم ایران ، نا في استقالل سازماني ، ! دوستان ورفقاي عزیز 

وجوه بي نھایت مشترك اھداف برنامھ اي اعالم شده از جانب . ایدئولوژیك وسیاسي ھیچ گروه وسازماني نیست 

بیایید با پشت سر گذاشتن تعلل ، خود محوربیني ، مصالح . ید ھمین نكتھ است تك تك نیروھاي مبارز ایراني مو

 –سازماني ،ھژموني طلبي ، بھ عنوان عضوي از اعضا جامعھ بزرگ ومتكثر ایراني ، بھ وظیفھ خطیر تاریخي 

پر شتاب این وظیفھ اي تاخیر ناپذیر وكار عاجل والزامي ھمین روز ھاي . اجتماعي خویش جامھ عمل بپوشانیم 

  .تاریخ پراز رنج وخسران میھن عزیزمان ایرانست 
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 بانگ افالس اصالح طلبان دولتی از زبان آ قای حجاریان
م ردم را ب ھ      دش من حقیق ی     اگر ھنوز اندكی صداقت اصالح طلبانھ در ش ما و یارانت ان موج ود اس ت یكب ار ری سك اع الن                  • 

زی نی ست       صدای رسا بپذیرید واعالم كنید كھ سرچشمھ تمام ا  نسدادھا وبن بست ھایی كھ در مھلك ھ آن گرفت ار ش ده ای د چی 
  جز حاكمیت متحجرانھ وال یت فقیھ

  ھاتف رحمانی
  

  ٢٠٠٣ مھ ١٨ – ١٣٨٢ اردییھشت ٢٨یکشنبھ 
خواندن مصاحبھ ای از آقای . ناآ رامی می نویسم این شاید اولین باریست كھ نوشتاری را با تشنج و

لب .  چنان آشفتھ ام كرد كھ ناگزیر دست بھ قلم بردم٢٧/٢/٨١ روز شنبھ   ٥٩حجاریان در یاس نو شماره 
كالم آقای حجاریان در این مصاحبھ، خالی كردن شانھ، احالھ امور شكست اصالح طلبی بھ دوش دیگران، ودر 

برای یك كالم نشان دادن ماھیت شعارھای پوچ وبی محتوا یی است كھ اصالح طلبان نھ از سر توان اجرایی بل 
وامروز در بزنگاه ضرورت . خلع سالح رقیب و پیش بردن مقاصد موضعیشان دستاویز حركت ھایشان كرده اند

كھ، باید جنبش اصالح طلبی رادر نقطھ عطفی جدید یاری نماید با شانھ باال انداختني، مردم وتمام   حركتی 
  .ھش می كنم ھمراھیم كنیدبرای اینكھ پر بیراه نرفتھ باشم خوا. جنبش را بھ سخره گرفتھ اند

چرا؟ . جواب نداده است” فشار از پایین وچانھ زنی از باال“ آقای حجاریان معتقد است كھ شعار 
ما جنبش اجتماعی برامده از دوم خرداد را كھ پتانسیل قوی ای . زیرا ما مردم را سازماندھی اساسی نكردیم“

زنی در باال فشار افكار عمومی را بھ دنبال خود داشت سازماندھی نكردیم و بھ ھمین لحاظ برای چانھ 
پرسیدنی ست كھ اقای حجاریان شما كھ خود مطرح كننده این شعار بودید آیا از ابتدا سازماندھی را ” .نداشتیم

قای حجاریان می  جزو ضروریات این شعار می دانستید یا نھ؟ اگر می دانستید چرا اقدامی انجام ندا دید؟ ٌآ
آ ن موقع چھ زمانی بود واصالح طلبان چھ كسانی “وادامھ می دھند ” م خرداد بی سر بودجنبش دو“گویند 

و در پاسخ ” بودند؟ جز عده قلیلی ویك روزنامھ كم تیراژ مثل سالم والبتھ یك دوھفتھ نامھ بھ اسم عصرما
 كھ سازماندھی كنند بلھ، اما رھبرانی“پاسخ می دھند كھ ” اما پتانسیل جامعھ بال ابود“خبرنگار كھ می گوید 

در عین حال دولت نیز نیاز بھ وزیر و كادر داشت . بعد از ان ھم كھ انواع واقسام مشكالت پیش امد. مھم است
  ”.ما نماینده نداشتیم. مجلس ھم ھمینطور. كسی را نداشتیم  و ما 

می شوم كھ محض اطالع ایشان یاداور . من براستی دنبال این تقلیل گرایی آ قای حجاریان می گردم
بعد از دوم خرداد پتانسیل ازاد شده جامعھ برای ایفای ھر نقشی كھ بھ گسست بیشتر از نظام پیشینی می 

  در آ ن مقطع ایشان وھم پالگیھاشان چھ كردند؟. انجامید آ مادگی داشت
 تری نوع سخیف. شد ایران برای ھمبستگان ما  شعار ایران برای ایرانیان سر دادند اما در عمل تبدیل 

تمام خواستھ ھای برحق وعدالت طلبانھ مردم را در . را رواج دادند” غیر خودي“و” خودي“ از تقسیم بندی 
با بی اعتمادی كامل بھ نھادھای برآ مده از دل حركت خود . مسلخ مصلحت قدرت نوچنگ آمده قربانی كردند

 انھا بھ درستی لولویی ساختھ بودند جوش مردم، آ نھارا در استانھ ساخت و پاخت با اقتدارگرایانی كھ از
 كھ حكایت حركت ھای روزنامھ نگاران، ھنرمندان، نویسندگان، دانشجویان، زنان و كارگرانی را. قربانی كردند

 بازتاب می دادند بی یاور گذاشتھ وحتی در مواردی دھھ ھا ظلم وجنایت حاكمیت ضد بشری جمھوری اسالمی را

مثل كانون نویسندگان و جنبش (وانكار ) مثل حركت زنان(، بی اعتنایی )رگريمثل جنبش كا(با تفرقھ افكنی 

دانستن “ اقای حجاریان شعار روزنامھ جنجالی خود را . آ نھا را بھ دم تیغ اقتدارگرایان وانھادند) دانشجویان
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انچھ “دانستن گذاشت، اما عمال این شعار را بھ جاده یكطرفھ ای تبدیل كرد كھ مردم تنھا حق ” حق مردم است

بھ ھمین خاطر تمام برنامھ ھا و افشاگری ھا، مثل جریان قتل ھای زنجیره ای در . دارد   را   ”من می گویم

ھزاران مبارز اجتماعي، صد ھا سندیكالیست برجستھ، ده ھا ھنرمند و . محاصره مصالح اقایان زنده بگور شد

ن صدیق و راستین جنبش اصالح طلبی باشند در نویسنده مردمی كھ در صورت اعتماد می توانستند مددكارا

تا ان حد از بی اعتمادی تكیھ كردند كھ . كردن آ قایان خلع سالح شدند” غیر خودي“و” خودي“و سایھ مماشات

حتی موفق بھ سازماندھی اعضا زحمتكشی كھ با ھزاران آ رزو بھ تشكیالت آ قایان رغبت نشان داده بودند 

فشار از پایین   وز پس از باختن قافیھ، با وضع تئوری ھای صدمن یك غازش از نوع آ قای حجاریان امر. نشدند

و چانھ زنی از باال و آرامش فعال و پس از قربانی كردن قوی ترین و منسجمترین و آگاھانھ ترین جنبش یكصد 

میشھ خودمان ما ھ. عیبی ندارد“سالھ اخیر مردم ایران براحتی بھ ریش ھمھ می خندد و با دلخوشی می گوید 

  ”.بیشترین انتقاد را از خودمان داریم 

شما بھ مشروعھ خویش رسیده اید وامروز ھم حاشیھ امنی را برای . دستتان درد نكند اقای حجاریان

گور پدرشان كھ “ . خود متصور می بینید و مردم ھم مثل ھمیشھ در تئوری و عمل شما محلی از اعراب ندارند

مردم نمی گویند خاتمی ونمایندگان “اما خواھش می كنم دلخوش نباشید كھ ” !!!ندشم ارا بعنوان سر برگزید

با روندی كھ در پیش است وعدم صداقتی كھ شما وامثال شما در پیشاروی جنبش ” مجلس جنایتكار بودند

م بر اصالحی مردم از خود نشان می دھید وبھ ریش مبارك ھمھ می خندید، ھمین فردا فریاد عدالت خواھانھ مرد

. بر سر ھر كوی و برزن برمال كند  مشروطھ والیتی تان   خواھد خاست تا نقش جنایتكارانھ شما را در بزك كردن 

اگر ھنوز اندكی صداقت اصالح طلبانھ در شما و یارانتان موجود است برای تظھیر چھره آلوده خودتان ھم كھ 

بپذیرید واعالم كنید كھ سرچشمھ تمام انسدادھا مردم را بھ صدای رسا    دشمن حقیقی   شده یكبار ریسك اعالن

شاید اولین گام . وبن بست ھایی كھ در مھلكھ آن گرفتار شده اید چیزی نیست جز حاكمیت متحجرانھ وال یت فقیھ

  .بر داشتھ باشید  اساسی برای رھایی از افالس كامل را 

٢٧/٢/٨٢  
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 ا كردم؟را امض”  ایران جمھوریخواھانبرای اتحاد “  بیانیھ چرا

  بیانیھی بھ نقاط قوت و ضعف نگاھ
   رحمانیھاتف

  

  ٢٠٠٣ مھ ٢٨ – ١٣٨٢ خرداد ٧چھارشنبھ 

 نگارنده، دوستان دور ونزدیك، آشنا و نا آشنا، توسطوامضا آن ” ...برای اتحاد “  از انتشار متن بعد

با سپاس .  یاد آورشدند در نفی واثبات اصل امضا بیانیھ، مطالبی راخویش،با نامھ ھای الكترونیك پر مھر 

 بیان را ھای بی شایبھ این عزیزان، در زیر سعی خواھم كرد در چرایی امضا بیانیھ، مطالبی محبتبیكران از 

  .كنم

 با گرایش ھا وتفكرات مختلف، ودور نماھای سیاست ـ برای اولین بار تعداد ی از ھم وطنان اھل ١

 بال گرفتھ از داغ ارتجاع وجھل قرون وسطایي، موفق شده اند ی میھنبرا مورد انتظارشان   متفاوت برای آینده

 ایران، امضا بگذارند، كھ صرفنظر از ھر قضاوت محتوایي، بیانگر درك ضرورت شرایط خاص راپای بیانیھ ای 

  .در نیاز بھ پایھ گذاری اتحادی وسیع برای برون رفت از وضعیت بحرانی آن است

 تمام پالتفرم ھای اعالم شده در تاریخ معاصر خالف بر   ”...د برای اتحا“ ـ اصول اعالم شده در ٢

 كھ پیشنھادیست برای بحث وتكمیل وارتقا از جانب خرد جمعی ھمیشھ،ایران، نھ اصولی جزمی ویكبار برای 

  .اتحادشركت كنندگان در 

 بھ این مرحلھ ی اسالمی نبوده و رسیدنجمھور) آلترناتیو ( بدیلداعیھ ” ... برای اتحاد “  ـ بیانیھ ٣

 قدرت داشتنبرای ایفای نقش بدیل ـ در صورت ” اتحاد“ آتی و تمایل وسیع شركت كنندگان در روندرا حتما بھ 

  .الزم ـ موكول كرده است

 ھا و تاكید خویش مبنی بر استقرار جمھوری خواستھبا مشخص كردن ” ... برای اتحاد “  ـ بیانیھ ٤

  . بندی نیروھا، كھ از آشفتگی فراوانی رنج می برد برداشتھ استمرزپارلماني، گام اساسی در شفافیت و 

حاكم بود،    ٥٧كھ در انقالب    عمال بھ خالیی ،”خواھیمآنچھ می “ ـ بیانیھ با سعی خویش در بیان ٥

 از پیروزی انقالب، پاسخ داده و آیینھ ای روشن پیش پای امضا كنندگانش پس روشن نبودن خواستھ ھای   یعني

  . استگذاشتھ

پیام بیش از یك قرن .  دموكراتیك ایران استبارزات سالھ مصد ـ بیانیھ بھ نوعی جمع بستی از تجربھ ٦

 برای تحقق رای برای آزادی ودموكراسی واستقالل جز این نیست كھ باید وسیع ترین نیروھای آگاه ایرانتالش 

اما در عین حال بیانیھ بھ دید .  استبیانیھ قوت  كھ در باال شمرده شد، بیان نقاطآنچھ این ارمان ھا، بسیج كنیم

  . بدان ھا اشاره می شودمختصرنگارنده دارای كاستی ھایی ھم ھست كھ بطور 

.  نیروھا در جنبش اصالحی یاد شده استموثرین ـ درمقدمھ بیانیھ، از زنان وجوانان بحق از ١

  فورمول بندی كجاست؟ وروستا، در این شھرپرسیدنیست آیا نقش نیروی عظیم زحمتكشان 

.  را مسكوت گذاشتھ استآن افغانستان وعراق طفره رفتھ وبھ ـ بیانیھ از پرداختن بھ تجاوز امریكا ٢

    كھ  اینستی كھ مطرح است، نھ از باب ستیز كوركورانھ با امپریالیسم، كھ از منظر استقالل طلبي، لسئوا 

  موضع بیانیھ در این باب چیست؟
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 ملي، بھ جای ئلھاما در پرداختن بھ مس. درست. ی كندمت ارضی ایران گفتگو  ـ بیانیھ از تمامی٣

 خلق داوطلبانھآیا تمامیت ارضی ایران جز با اتحاد .  اقوام استفاده می كند   و ملت، از لفظخلق كلمھ   كاربرد

  )٧ و ٦ و٣بند (ھای ساكن در جغرافی ایران قابل حصول است؟ 

 آن، از دغدغھ ھای اصلی نیروی سیاسی دموكراتیك آن و شكل  ـ نیروھای مسلح، تعیین جایگاه٤

  . كرده وكوچكترین اشاره ای ھم بدان نكرده استسكوتبیانیھ در این مورد ھم كامال . جدیست

مبارزه با .  كھ در حاكمیت ایران نقش اول را دارندھاییست ـ والیت فقیھ باز تاب منافع مادی نیرو ٥

بیانیھ در این مورد ھم .  نیرو، مبارزه ای ابتر و بی آینده خواھد بود   دادن اینارقروالیت فقیھ بدون در آماج 

 بر برنامھ ناظربلكھ بیشتر .  این مطلب، تحلیل صرفا طبقاتی مد نظر نیست  دربیان.  سكوت كرده استكامال

ی غلبھ بر ی مشخصی را، براھا است تا در ترسیم دورنمای مبارزات خویش آماج   كاربردی جمھوری خواھان

  .ی از مبارزه با مافیای مالی انگل حامی او نیستجدامبارزه با والیت فقیھ . بحران كنونی مد نظر قرار دھند

 ویژه از مبارزه سیاسی مسالمت آمیز، عمال   تعریف ـ بیانیھ با بستن دست مبارزین در چھارچوب ٦

 ضرورت پیدا می    دلیل تحمیالت ارتجاع، اعمال قھر اجتماعی بھازدست جنبش را در شرایطی كھ نوع دیگری 

  .كند از پیش می بندد

 ھای پیش نھادی خویش ھم عمال ساكت است و برنامھ ـ بیانیھ در تعریف نھادھای ناظر بر اجرای ٧

  . تحت نظام جمھوری پارلمانی باز می گذاردسایھراه را برای پا گرفتن انواع قدرت ھای 

 آنچھ در بیانیھ جمھوریخواھان آمده است پرداختھ تر بھ تبیین دقیق  امید بھ اینكھ در وقتی فراخ تربا

ما در حاكمیت   ی برنامھ ای ھمھ گروه ھای اجتماعي، سیاسی و ملی مردم ھاشود، اعتقاد دارم كھ حتما خواستھ 

  بسترھمانتحكیم آزادی ھای اجتماعي، . ی پارلماني، قابل دسترس تر و سھل الوصول تر استجمھوریك نظام 

ی سیاسی واجتماعی را برای ھاحیات بخشی است كھ بھ رشد وارتقا ھمھ جانبھ مردم یاری كرده وامكانات گروه 

در عین حال معتقدم برای تعمیق، تكمیل و . سازدارایھ و اعالم برنامھ ھایشان گسترده تر وعینی تر می 

نیروھای چپ دموكرات ضرورتی  نیروھای جمھوریخواه، بویژه ھمھفراگیرتر كردن این حركت، شركت فعال 

  .مبرماست 

  

٥/٣/٨٢ 
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 نگاھی بھ گفتگو ھای سران سیاسی ـ نظامی رژیم
  پیرامون مصاحبھ ھای ھاشمی رفسنجانی و محسن رضایی در مورد جنگ ایران و عراق

ھ صراحتا رضایی تا آنجا پیش می رود ك. از نكات جالب این گفتگوھا شكستن كاسھ كوزه ھا بر سر امام راحلشان است

  یافتھ استتا امروز ھم ادامھ ھا دغلكاری اما آن . سخنان امام شعارھای فریبکارانھ بوداعالم می كند 

  ھاتف رحمانی

    

   ٢٠٠٣ اکتبر ١٠ – ١٣٨٢ مھر ١٨جمعھ 

جمھوری اسالمی ایران در تمام طول عمر منحوس خویش، ھمواره برای اثبات درستی سیاست ھایش، 

 زیر شدید ترین فشارھای روحی و جسمی مچالھ شده اند، تحت عنوان تواب و یا از انسان ھای شریفی كھ

 سال پیش در ھمین راستا مردی از سیمای جمھوری اسالمی ایران بھ ٢٠. نادمین ضد انقالب سود برده است

ود خویش و مواضع سازمان مطبوع خ  انكار خویش بر آمد و برای تایید سیاست ھای خائنانھ این رژیم بھ نفی 

افراد و گروه ھا و احزاب مختلف از . درآن زمان ایران در شرایط پس از فتح خرمشھر قرار داشت. پرداخت

سازمان ھای بین المللی در پی . جملھ حزب توده ایران ادامھ جنگ را خیانت بار و بیھوده ارزیابی می كردند

كشورھای عربی از .  بھ باد فنا می دادخاموش كردن شعلھ ھای جنگی بودند كھ ھستی دو ملت ایران و عراق را

اما مردان سیاسی ـ نظامی . جملھ عربستان و كویت برای جبران خسارات وارده اعالم آمادگی كرده بودند

متجلی “ جنگ جنگ تا پیروزي”جمھوری اسالمی بر طبل جنگ و ستیز احمقانھ ای می كوبیدند كھ در شعار 

زمان یافتھ بھ ادامھ جنگ خانمانسوز، یورش بھ احزاب و سازمان برای خاموش كردن اعتراضات سا. شده بود

 ھزار نفر از رھبران، كادرھا، اعضا و ٥٠ھای مبارز در دستور كار قرار گرفت و در اندك مدتی بیش از 

موج تواب سازی با توسل بھ شیوه ھای قرون وسطایی بھ راه . ھوادران سازمان ھا را بھ بند و زنجیر كشیدند

 را برای مضحكھ ھای تلویزیونی در    و از این میان تعدادی از انسان ھای در ھم شكستھ  یچ توبھ ساختندپ. افتاد

جوانشیر یكی از این . جھت تایید سیاست ایران بر بادده مردان سیاست و نظامیگری مورد استفاده قرار دادند

 رد مواضع حزب توده ایران وادار  سال پیش با انكار خویش و٢٠قربانیان رژیم جمھوری اسالمی بود كھ در 

. می دانید كھ ما تا قبل از پیروزی خرمشھر از جنگ دفاع می كردیم} یعنی جنگ {در این مورد”شد كھ بگوید 

 بخوان نظر نویسنده ی مقالھ شو{ولی بعد از آزاد سازی خرمشھر، رفتھ رفتھ با تغییر سیاست شوروی 

م آرام شروع كردیم بھ توجیھ این سیاست، یعنی اینكھ جنگ باید بھ سیاست ما ھم تغییر كرد و آرا} تلویزیونی

اینطور بررسی می كردیم كھ گویا مسئلھ جنگ حل ... ما در اعالمیھ ھا ... تدریج خاتمھ یابد و صلح بر قرار شود

 تحلیل ما ھم این بود كھ دیگر. شده است و حاكمیت جمھوری اسالمی ایران ھم خودش مایل است كھ صلح كند

و در نتیجھ این جنگ دارد بھ ضد . مردم از جنگ خستھ شده اند و مانند گذشتھ در جبھھ ھا شركت نمی كنند

خودش تبدیل می شود و ھر چھ جمھوری اسالمی ایران در این مورد پیش می رود موقعیت صدام بیشتر تحكیم 

  )١ (  )٣٣كتاب اعترافات سران حزب توده ایران ص ( “ می شود

نگ ادامھ یافت و جوانشیر و رفقای دیگرش ھمراه با كثیری از بھترین فرزندان این ج. زمان گذشت

 و در جریان فاجعھ ملی كشتار ١٣٦٧در تابستان سال . ..سرزمین از كرد و ترك و بلوچ و فارس و تركمن و

  .زندانیان بھ دست سیاست مردان جمھوری اسالمی راھی گلستان خاوران گشتند

موج ھر دم اوج . ان ھنوز بعد از بیست سال تشنھ روشن شدن حقایق جنگ استاما افكار عمومی ایر

یابنده ای در میان مردم ھنوز در جستجوی كشف نكات واقعی و شناخت مسئولین و مسببین خیانت بزرگ ادامھ 
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 در این راستا روز بھ روز بازیگران و دست اندر كاران این فاجعھ بیشتر. جنگ پس از پیروزی خرمشھر است

  .از پیش از سوی افكار عمومی یا وجدان جامعھ در معرض داوری و پرسش قرار می گیرند

در این نوشتار نگاه كوتاھیبھ گفتگوی دو تن از دست اندركاران درجھ اول این فاجعھ یعنی ھاشمی 

  .  می اندازیم٨/٧/٨٢ و محسن رضایی در ھمشھری ١/٧/٨٢رفسنجانی در ھمشھری 

 اول سیاست در آن روزھا و محسن رضایی بھ عنوان مرد اول نظامی، ھر دو رفسنجانی بھ عنوان مرد

اعتراف می كنند كھ عملیات آزادسازی خرمشھر مقطعی تعیین كننده در سرنوشت جنگ و جمھوری اسالمی 

در آن مقطع امر صلح و چگونگی دست یابی بدان در ذھن حاكمان بھ مسئلھ روز حاكمیت . ایران بوده است

. یعنی در واقع رخ دادھای واقعی آن ھا را بھ ناگزیری اتخاذ تصمیم وا می داشتھ است. ھ بوده استتبدیل گشت

ھم باید ”رفسنجانی با زیركی ھمیشگی اش گناه ادامھ جنگ را بھ گردن امام اش می اندازد و می گوید سیاست 

ح مبسوطی از شناخت امام از سیاست امام بوده است و شر“ دفع تجاوز كرد و ھم برای ملت عراق آزادی آورد

و در طی مسیر گفتگو خود را تافتھ جدا بافتھ ای نمایانده و می گوید من . جامعھ دیكتاتورزده عراق بیان می كند

اگر ما شرق دجلھ را تصرف و از ھور عبور كنیم و جاده بصره را ببندیم بر سرزمین ھای ”طرحی داشتم كھ 

او معتقد است كھ . تیم در سیاست بھ چانھ زنی برای احقاق حق بپردازیممی توانس “ نفت خیز عراق مسلط شویم

  “ .مورد تصویب امام قرار نگرفت و رد ھم نشد”این طرح 

با توجھ بھ شناخت دقیقی كھ من از نزدیك با ”محسن رضایی در پاسخ ادعای رفسنجانی می گوید 

“ ایان جنگ دارم چنین ادعایی غیردقیق استحضرت امام و بھ ویژه اطالعاتی كھ پیش از جنگ، آغاز جنگ و پ

رضایی توضیح می ” نھ تصویب شد و نھ رد“و در مورد ادعای دیگر رفسنجانی مبنی بر داشتن طرحی ویژه كھ 

نھ، این حرف آقای ھاشمی ھمان استراتژی سیاسی است كھ پس از آزادی خرمشھر در دستور كار ”دھد كھ 

  “ . عمل شددولت و مسئوالن تا پایان جنگ بھ آن

آقای رفسنجانی در ھمین مصاحبھ با متھم كردن سران نظامی، استراتژی نظامی پیشنھادی را در آن 

مقطع پرھزینھ، غیر قابل اجرا و زمان بر می داند و محسن رضایی در پاسخ استراتژی سیاسی را از پیش 

 ـ صدام و نیروی مقابل با ١. ناكامی این استراتژی سیاسی دو بعد داشت”شكست خورده دانستھ و می گوید 

 ـ ما در ٢. استراتژی سیاسی تسلیم نمی شدند و آرایش، اراده و برنامھ آنھا را از این طریق نمی شد از بین برد

رضایی در “ .انجام عملیات ھا مشكالتی داشتیم و مسائلی بود كھ اجازه نمی داد ما بھ موفقیت دست پیدا كنیم

واقعیت اما در . رد توپ را بھ میدان سیاستمداران انداختھ و خود از مھلكھ بگریزدواقع با بیانات خویش سعی دا

دست اندركاران سیاسی و نظامی جنگ در آن موقعیت خطیر بھ جنگ قدرتی می اندیشیدند كھ . جای دیگریست

 تلقین كنیم در آن زمان ما می خواستیم بھ مردم اینطور”. در بخشی از اعترافات جوانشیر بدان اشاره شده است

كھ گرایش راست در . یكی گرایش راست و دیگری گرایش چپ. كھ در حاكمیت دو نوع گرایش وجود دارد

  ٣٠ ھمان ص “حاكمیت روز بھ روز در حال تقویت شدن است

ما در اعالمیھ ھای حزب می نوشتیم كھ امریكا ... ”و در جای دیگر از اعترافاتش گوش زد می كند 

 “.ابتدا روی پوشیده و پنھان خواھد امد ولی رفتھ رفتھ علنی و اشكار خواھد شد. ودبدین طریق وارد می ش

  ٣٠ھمان ص 

منازعھ اصلی در آن مقطع تالش در پیروزی یكی از گرایش ھا بر دیگری بود و امروز آقایان در پرده 

 فریبكاری نمی بیان حقایق جنگ ھنوز در پی پاشیدن خاك بھ چشم مردمند و از گرفتن ژست ھای نوین برای

و ھدفی جز در باغ . این تیغ كشیدن ھا مفھومی جز انسداد كامل سران سیاسی و نظامی رژیم ندارد. پرھیزند

. رفسنجانی بطور شماتیك بھ این موضوع می پردازد. سبز نشان دادن بھ دشمن خارجی را دنبال نمی كند

 حدی كھ اگر ما در لبنان كمك می كردیم و یك در. ھمكاری ھای امریكا با ما در آن مقطع بسیار محدود بود”
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چون ما در مقابل تانك ھای . گروگان ازاد می شد امریكا ھم بھ ما تعدادی موشك تاو می داد كھ برای ما مفید بود

 كیلومتری ٤اگر تاو در دست سربازان ما بود تانك ھا نمی توانستند از . عراقی وسیلھ ای مثل تاو نداشتیم

بسیار مھم ” ھاك“موشك ھای ضد ھوایی . در فاو ھم گرفتن تعدادی از این موشك ھا موثر بود. جلوتر بیایند

فضای عمومی جبھھ، جاھای حساس، جزیره خارك و دیگر نقاط حساس را با این موشك ھا حفظ می . بودند

. ط بھ شرایطی بودالبتھ مشرو. یا المپ ھای رادار ما سوختھ و از كار افتاده بود كھ بھ ما المپ دادند. كردیم

ضمنا ھمیشھ ناخالصی ھایی در رفتار امریكایی ھا دیده می شد و در ھمھ . صحبت از یك كشتی اسلحھ ھم بود

اما ھمھ شك داشتیم، تا . امام و سران سھ قوه ھم در جریان بودند. معامالت حسن نیت آن ھا زیر سئوال بود

امام بھ این نتیجھ رسیدند كھ دیگر با این ھا نمی توانیم كار . اینكھ در نشریھ الشراع بھ اصطالح افشاگری كردند

  .دستور دادند بھ مردم ھمھ چیز را بگویید كھ من گفتم. كنیم

یعنی ترجیح دادید رابطھ با امریكا بھ صورت پنھانی ادامھ پیدا كند و بعد كھ علنی : خبر نگار می پرسد

مثال مك . ما بھ این ھا اعتماد نداشتیم. بلھ: اسخ می دھدشد تصمیم گرفتید ارتباط را قطع كنید؟ ورفسنجانی پ

اما چند كانتینر قطعات مورد نیاز ما را . فارلین كھ بھ ایران آمده بود بنا بود مقدار قابل توجھی سالح ھم بیاورد

دند پس تعدادی موشك ھاك اسرائیلی ھم آوردند كھ مدتھا در قرود گاه ماند و آن ھا مجبور ش. با ھواپیما آوردند

تمام این حرف ھا تایید “ .ضمن اینكھ تامین سالح مھم بود. شروع یك حركت بود. خیلی اعتماد نداشتیم. بگیرند

مواضعی است كھ از سوی نیروھای انقالبی از جملھ حزب توده ایران مبنی بر سازش با امریكا و یا بازگشت 

انب رفسنجانی بھ نیروھای خارجی كھ بابا ما در در عین اینكھ اعالم پیامی است از ج. امریكا مطرح شده بود

  !!!اوج شعارھای ضدامریكایی با شما كار كردیم امروز كھ دیگر ھیچ

رضایی تا آنجا پیش می . از نكات جالب این گفتگوھا شكستن كاسھ كوزه ھا بر سر امام راحلشان است

جنگ جنگ تا {حرف امام و رزمنده ھاست می دانستند كھ این ) دنیا(آن ھا ”رود كھ صراحتا اعالم می كند كھ 

و این “ .بود“ جنگ جنگ تا یك عملیات”آنچھ كھ آن ھا در عمل می دیدند . كھ در حد یك شعار است   }پیروزی

اوج اعتراف بھ مردم فریبی رژیمی است كھ آقایان رفسنجانی و رضایی از سر آمدان عرصھ سیاست و 

ا فراموشی آگاھانھ حتی كالمی از شرایط آن روز ایران و جھان بر این آقایان ب. نظامیگری آن بوده و ھستند

این دغلكاری تا امروز ھم ادامھ دارد و ھمین گفتگوھا تبلور ھمین دغلكاری و مردم فریبی . زبان نمی رانند

آن ھا گمان می كنند كھ با انداختن بخشی از بار خطاھا بھ دوش دیگری و نشان دادن خط زرد سازش بھ . است

روھای امپریالیستی و یادآوری توان مھار جنبش اعتراضی در زمان گذشتھ قادر خواھند بود سدی در برابر نی

 بھ بعد چند صباحی ٦١موج ھردم اوج یابنده نارضایتی ھا و اعتراضات مردمی ایجاد نموده و چونان سال ھای 

 كھ دیر یا زود بعنوان سران رژیم باید آن ھا از یاد برده اند. دیگر بھ حاكمیت ظلم و جنایت خویش ادامھ دھند

  : پاسخگوی جنایاتی باشند كھ در موارد زیر مرتكب شده اند

 ـ در ادامھ جنگ خانمانسوز ایران و عراق، اسباب نابودی خیل عظیمی از جوانان برومند، متالشی ١

  .یده اندشدن بنیان ھای اقتصادی، و عقب ماندگی شدید كشور درھمھ عرصھ ھای زیست ایرانی گرد

ـ در عرصھ بر خورد ھا، زندانی كردن ھا، تحقیر و ترور شخصیت افراد، سلب حقوق شھروندی، ٢

تعقیب بھ خاطر اندیشھ و دگراندیشی، شكنجھ ھا و كشتارھا و قتل عام فاجعھ ملی و بالیا و مصائبی كھ بر سر 

  .ھزاران شھروند ایرانی آورده اند

راه (و یا ) جنگ جنگ تا پیروزی(ھ و ایران بر باد دھی چون ـ با طرح و پیگیری شعارھای احمقان٣

از پاك ترین احساسات ملی و مذھبی مردم سو استفاده كرده و میھن را دچار فاجعھ ای ) قدس از كربال می گذرد

  بزرگ نموده اند 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 38 

انقالبی، ـ اینان باید جوابگویی كنند كھ چرا علیرغم اعتقاد بھ درستی تحلیل ھا و دیدگاه ھای احزاب ٤

بجای پذیرش خردمندانھ آن، در تحقیر و ترور شخصیت گویندگان و مبلغین این دیدگاه ھا حتی تا قتل عام آن ھا 

  نھایت پستی خویش را بكار بستند؟

دراین راه این سران نظامی ـ سیاسی رژیم اند كھ باید بھ تشریح نقش جنایتكارانھ خویش در بھ 

بھ ھوش باشند كھ فردای رسواگر سالوسان چراغ ھایش را از . گ بپردازندقربانگاه بردن و اسارت خلقی بزر

  .ھمین امشب بر افروختھ است

    

  : پی نوشت

 معترضھ عرض شود كھ در ھمین بھ اصطالح مصاحبھ تناقض وحشتناكی ھست كھ برای عدم دراز   ـ١

  .گویی از ذكر ریز آن می پر ھیزیم 

    

١٥/٧/١٣٨٢  
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.  جنبش آزادیخواھانھ ایران داشتھ باشنددل ویژه ای بھ بر آمد آنارشیسم در توجھ   باید اجتماعی و  ی سیاسی نیروھا• 

   و شكست جنبش نقش بھ سزایی داشتھ باشدسركوبشكل گیری این نیروی مخرب می تواند در 

تنھا پشتوانھ خروج از   ر ھای مشخص  شعاحول دموکراتیک در جھت نزدیك كردن گردان ھای مختلف جنبش تالش• 

   دموكراتیك مردم ایران استجنبشغربت وآسیب پذیری 

   رحمانیھاتف

    

   ٢٠٠٣ ژوئن ١٨ – ١٣٨٢ خرداد ٢٨چھارشنبھ 

ی بود كھ بر خرمن حضور اصالح طلبان آتش لوایح دوقلوی مجلس توسط شورای نگھبان ھمان رد

 در نظر داشت دست باالی اقتدارگرایان محافظھ كار در قدرت، بااعالم انسداد كامل سیاسي، . حكومتی ریختھ شد

تالش ھای پنھان محافظھ كاران، برای گشودن راھی برای مذاكره در .  تبدیل شدطلبانبھ دستور كار اصالح 

 طلبان آچمز در اصالحبا تشدید بحران ساختاري، .  چالش با امریكا، موجی از نفرت را در جامعھ دامن زدبرابر

 ھا واطالعیھ ھا، راھی برای خروج از بیانیھارھای مافیای قدرت و ثروت، چاره را دراین دیدند كھ با صدور رفت

 مجلس، نوك تیز پیكان حملھ را متوجھ اصلی ترین حلقھ ارتجاع، نماینده ١٣۵ونامھ .  بیابند  وضعیت منفعلشان

 باب جام زھر، تالش كرد تا شاید اخرین  فقیھ نمود وبا دعوت از ایشان برای سر كشیدنووالیتیعنی رھبری 

 مفھومی جز جسارت بھ گرایانباز تاب نامھ نمایندگان در چشم اقتدار . اصالح پذیری نظام را باز نگاه دارد

ی انصار حزب اهللا وسایر قداره كشان گروه رھبرباند رھبری با سازمان دھی و . ستون خیمھ ھستی شان نبود

 النصر بالرعب، شاید اقتدار پوشالی اش را در چشم مردمی كھ ناظر تاكتیك توسل بھ فشار بر ان شد تا دوباره با

 بسیج نفره میلیون ٨.۵كار بدانجا كشید كھ فرمانده بسیج از امادگی . ی بنیاد بودند احیا نمایدباین ھمھ چالش 

ھ تقاضای برخورد با این  بوادار عملی كھ حتی داد رییس جمھور را در آورد و اورا   .در ھمین روز ھا خبر داد

 آن در برابر اصلی ترین آماج مبارزات مردم، شجاعانھ اطالعیھ دفتر تحكیم وحدت وموضع گیری   .عناصر نمود

اقتدار گرایان با .  بھ نیروی شعبان بی مخ ھای اسالمي، باقی نگذاشتیافتھسنگ بر سنگ تاكتیك نوسازمان 

لوگیری از گرانی وطرح شعار ھای رفاھی ومعیشتي، كھ از  ھای عدالت خواھانھ چون جخواستھپیش كشیدن 

.  باز گردانندحریف بزرگترین حلقھ اتصالشان یعنی رھبری نظام طرح گردید، سعی كردند توپ را بھ زمین زبان

 پتانسیلی است كھ، سیل اسا ھرانچھ انچناناما غافل كھ انباشتگی مطالبات بھ روز نشده جامعھ ایراني، دارای 

 و دیكتاتوری و والیت فقیھ را، در بستر تحقق اش، با تحجردر راس ھمھ ام الفساد این عرصھ یعنی مانع و 

  . ھای سیاسي، فرو خواھد بردخواستھخویش بھ دریای بیكران 

اش ” طرح خصوصی سا زي“ی مخالفت با آتچھ، برا نابھنگام دانشجویان كوی دانشگاه، آن ھم حركت

 تحكیم وحدت، و بدون حضور واطالع و مساعدت این تشكل دفترقطعنامھ میخوانند، انھم دوروز بعد از 

.  سر آغاز ازمونی بود كھ برای امنیتی كردن فضای سیاسی ایران آغاز شدشبانھ،دانشجویي، وآغاز یورش ھای 

 توجھ با ھم در باره منشا سازماندھی آن سئواالت بسیاری بی جواب مانده است، در بطن خویش ھنوزحركتی كھ 

 بازی ھایش را رشتھ دید، قافیھولی فقیھ كھ . بھ سابقھ ذھنی مردم موجی از ھمد لی و حمایت را بر انگیخت

گروه ھای قداره بدست و چاقوكش لمپن ھا با . نمود ١٣٧٨ تیر ٢٣تھدید بھ سركوب بیرحمانھ از نوع سركوب 

گذاشتند تا شاید از این نمد كالھی  ھای مستانھ ای    بر عربده كشيسرسازماندھی انصار حزب اهللا و بسیج، 

   نتوانستنداین بار . اما گویا اطالعات رسیده حكایت ھای دیگری داشت.  فرا چنگ آورندشانبرای ولی فقیھ 
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 در صحنھ درگیری ھای   مردم وحضور   موج حمایت مردمي. دانشجویان را در كوی ایزولھ و سركوب نمایند

 رخداد ھا، سران انتظامی را بر ان داشت كھ ازانی وسیع و حرفھ ای گروه ھای فشار ودانشجویان، واطالع رس

 تالش گروه ھای فشار عكس العمل نشان داده و تا حدی در جھت بھبا ظاھری مدنی تر، برای اولین بار نسبت 

ودر واقع پیروز میدان درگیری ھا كسی نبود جز سردار .  امنیت آنان اقدام نمایندوحفظحمایت از دانشجویان 

  .ی رییس پلیس تھران، كھ تحسین دوست و دشمن را بر انگیختطالی

 – بیشتر سیاست سركوب، و تشدید فضای امنیتی ھرچھ بھ خوابگاه عالمھ تدبیری بود تا گسترش حملھ

موج ھمبستگی ابراز شده و حضور میدانی مردم، وپتانسیل ھردم . ماندپلیسي، كھ با درایت دانشجویان ناكام 

 را بر ان داشتھ است كھ حداقل فعال، تا تحكیم سایر شرایط ضرور، برای سركوب شدید نظامران فزاینده ان، س

 دارودستھ و تن بھ مصالحھ داده و با ظاھرا قربانی كردن چندین مھره سوختھ از قبیل سعید عسگر جنبش

ت ھردم فزاینده  موج حرككھاما شواھد نشانگر آنست . دخمھ، میدان را برای جلب اعتماد مردم مھیا كنند

 تعدادی از    مفھوم است كھ دستگیريھمینی مرتضوی با دریافت وقاض. اعتراضی را سر باز ایستادن نیست

  . ی ھای آتی اصالح طلبان، نموده استسازماندھ مذھبی ھای تند رو را گروگان جلوگیری از –ملی 

    

  ٨٢خرداد ٢٠ ھایی از خیزش درس

 حوادث آتی آن تقریبا تمام نیرو ھای وسیری دانشگاه،  ظاھرا خود جوش دانشجویان كو  حركت

كھ نیروھای سیاسی ایران تا چھ حد، نسبت بھ    نشان داد جنبشاین .  داخل و خارج را غافلگیر كرد  سیاسي

البتھ گیجی فضای حاكم، بھ این بیگانگی ھا . تشكیالتی موثر بدورند   از نفوذ میزانحركات مردم، ناآشنا و چھ 

 حكم خالی نبودن بیشتركلی كرد كھ   تا حدی كھ نیروھای سیاسی را وادار بھ صدور اعالمیھ ھایی     می زددامن

 سكوت خود ساختھ شان گیج وگول باقی دراعالم موضعی نكرده و   وبرخی از نیروھا ھم اصال . عریضھ را داشت

ای اجتماعی وسیاسی ھمت  كھ بھ بازخوانی رخ داد ھاستبرای یك نیروی جدی سیاسی ضرورتی مبرم . ماندند

. ی استحكام تاكتیك ھا واستراتژی خویش درس ھای الزم را جمع بندی نمایدبراگماشتھ و با تجزیھ وتحلیل آن 

 ھم دیگربا این تقاضا كھ دوستان .  ناچیز خویش در سطور زیر بھ بازخوانی حركت می پردازد وسعاین قلم بھ 

 ھای ذھنی وفضاھای فورمولبستھ در    گرایانھ و نھ در گفتگویی بھ سھم خویش در یك دیالوگ سازنده و واقع

باز خوانی جنبش موجود . ی آن اقدام نمایندھاخیالی و ارماني، بھ باز شناخت این حركت و فورمولھ كردن درس 

  .بادا كھ چنین بادا.  برای جنبش مطلوبارزوھاھزاران مرتبھ ارزشمند تر است از تكرار 

    

  : ـ نیروھای درگیر١

.  میانی طبقھ متوسط شھری تشكیل می داداقشار خرداد را ٢٠ نیرو ھای درگیر حركت اعتراضی عمده

 بھ صحنھ امدند، تعدادی از بیكاران و ماجراجویان طبقات پایین كھدر كنار این نیروھا چھ دانشجو وچھ مردمی 

روز تداوم خویش بھ جنبش    ۶كت در حر.  انگیزه ھای متفاوتی با جریان ھمراھی نمودندبھكھ   ھم قرار گرفتند 

 نتوانست بھ   اعتراضات علیرغم نفرت عمومی از نظام پرسیدنیست كھ چرا   .ی فرا نرویید و در سطح ماندعموم

 ضدانسانی وھراس مداوم، بھ حاكمیت تحقیر سال سركوب و ٢١جنبشی ھمھ گیر ارتقا یابد؟ بھ نظر این قلم، 

” فردگرایی افراطی تحمیلی اخوندي“  دارم نام آن رادوستاست كھ من نوعی از فلسفھ زندگی منجر گردیده 

نا امیدی از تاثیر مثبت در سر .  قھر اجتماعی ادمھا با یكدیگر استفردگرایي،بزرگترین مشخصھ این . بگذارم

ی بی ا محكومیت پیشینی ھر حركت در چھار چوب ھنجارھای مذھبی حاكم، استقرار مسابقھ اجتماعي،نوشت 

 ای روشن از عواقب آینده در جھت ھرچھ بیشتر حفظ كردن موقعیت فردی و خانوادگي، وعدم اطمینان بھ معنی

مورد اعتمادی برای تحوالت اجتماعی ھم مزید ) بدیل(ناتیونبود آلتر . این فردگرایی افراطی تحمیلی آخوندیست
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 ۶لبان حكومتی با عملكردشان در نقش اصالح ط.  مانع می شود   ای مردمتودهبر علت گشتھ واز در گیر شدن 

ی ھابر نیرو . مردم از انھا ھم از علل تشدید كننده این فردگرایی افراطی است  ی وسرخوردگسال گذشتھ، 

 در صندلی ھای كھمادامی   . مردم بكوشند   است كھ در جھت الفت وآشتی   سیاسي، روشنفكران و مردم آگاه

 در كنار ھم می نشینند وتوان غریبانھ مردم   ا، و كوچھ وخیاباناتوبوس ھای عمومي، در پارك ھا، رستوران ھ

دشوار خواھد   برای عمل مشترك بسی    ھای اجتماعی یخگفتگویشان نیست وعدم اعتماد حاكم است، ذوب كردن 

 دانشجویان، بدون غلبھ بر این روحیھ آشتی گریز، برف است در آفتاب ازطرح شعار تشكیل كمیتھ حمایت . بود

  . تموز

    

  : ـ نقش رسانھ ھا٢

 یك متعلق بھ سلطنت طلبان نقش بارزی در اطالع كانال ھمان آغاز اعتراضات دانشجویی تلویزیون از

 از بدو شروع بكار خویش تا این برھھ از زمان ھیچگاه نقش در تلویزیوناین . رسانی واقعھ بھ مردم داشت

 كسان  ر رخ داد ھا، و نیاز بھ اطالع از سرنوشت سی.  نماییش در اذھان مردم نداشتروشنفكرخوري، علیرغم 

 این تلویزیون را در عمال ٧٨ تیر ١٨و بستگان درگیر و لزوم حمایت از دانشجویان بھ سابقھ ذھنی سر كوب 

این حادثھ .  سیاسی اش برجستھ تر كردوزنمرتبھ از   مركز ثقل توجھ مردم قرار داد و نقش آن را صد ھا 

 وھمیشھ در دسترس، چقدر برای پاالیش وارتقا جنبش مردمسانھ ای مورد اعتماد نشانگر اینست كھ نقش ر

 سطور قبال در مقالھ ھای سھ وظیفھ مبرم بھ نقش كلیدی رسانھ ای در اینراقم . آزادیخواھی ضروری است

نقاط  وسایروقایع اخیر تھران .  مردم اشاره و نیاز مبرم بدان را گوش زد كرده بودمدموكراتیكخدمت جنبش 

 نیروھای سیاسی راستین وپیگیر برایران باز تاكیدی بر این نیاز است كھ بھ دور از فرقھ گرایی وھژمونی طلبی 

معترضھ گفتھ .  امكانات بھ این مھم جامھ عمل بپوشانندبسیجكھ ھرچھ زودتر با   تغییرات بنیادی در ایران است 

اتیك ایران با مثلث، مشروطھ خواھان، مجاھدین و حزب ی امریكا برای جنبش دموكرسازباشم كھ سبد الترناتیو 

  !!!!ی وھم چپمذھب ھم ملی است ھم   بھ لطف خداملغمھ ایست كھ.  كارگری در حال تكمیل واقدام استكمونیست

    

  : ـ سازماندھي٣

 صحنھ عمل اجتماعی دو نیرویی كھ رو در روی ھم قرار در خرداد و ادامھ آن نشان داد كھ ٢٠ وقایع  

اوال نیروی مردمی فاقد سازمان ومتكی است بر عمل خود . ی در امكانات ھستندبنیانھ اند دارای تعارضات گرفت

 دولتی و چھ با امكانات ـ چھ با تكیھ بر   در مقابل نیروی مھاجم از حد باالیی از سازماندھي.  واروتودهجوش 

 نبود وفاقی عمومی بر خواستھ ھای انیاث. تكیھ بر بسیج نیروی فرصت طلبان و ماجراجویان ـ برخوردار است

 بسیج گران نیروی مھاجم با تكیھ بر   در مقابل،. استجنبش وشعارھای شفاف، آفت یك پارچگی صفوف مردم 

بیخود .  وضرورت سركوب بھ ھرقیمت، نیرو ھای خودرا مجھز می كنندفقیھدفاع از ارزش ھای دینی و والیت 

 نفر از خوارج توسط حضرت علی آن ھم ۴٠٠٠ ورامین موضوع كشتار ی خامنھ ای درسخنراننیست كھ پس از 

ی مذھبی ان ھاآماده سازی اذھان با توسل بھ احادیث و داستان .  در برخی از محافل نقل مجلس شدیكشب،در 

ی در مقابل رخ داد ھا بھ شدت مردمثالثا نیروی . ھم از طریق رسانھ ملی تالش مذبوحانھ ای در ھمین راستاست

بدون اقدام .  از حداكثر ھمدلی و حمایت برخوردارندمھاجمب پذیر وبی پناه می نماید در حالیكھ نیروھای اسی

ی كھ تعلق خاطر بھ سازمان ھای سیاسی و اجتماعی دارند، ممكن است در دراز ھایعاجل برای سازماندھی نیرو 

ردان ھای مختلف جنبش ھمچون تالش در جھت نزدیك كردن گ. ی كوبیدن مشت باشد بر سندانعملمدت، ھر 

 خاستھ از عمیق ترین بر حول شعار ھای مشخص ادارات ء كارگران، معلمان، زنان و كارمندان جزدانشجویان،
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. ی جنبش دموكراتیك مردم ایران استپذیر تنھا پشتوانھ خروج از غربت وآسیب   نیاز ھای مادی ومعنوی مردم

  .  این مھم وظیفھ تاخیر ناپذیر داردبھدن ھر نیرویی بھ سھم خویش در جامھ عمل پوشان

    

  :ـ خشونت۴

دراینكھ آرزوی ھمھ نیروھای خواھان .  دارندتاكیدی از نیروھای سیاسی بھ پرھیز از خشونت بسیار  

اما وقتی با نیروی .  مسالمت امیز بھ تحقق خواستھ ھا است شكی نیستگذارتغییرات بنیادی در جامعھ ایران، 

 باوزنجیر بدستان والیت فقیھ مواجھ می شویم چاره چیست؟ بر نیروھای سیاسی است كھ  كشانمھاجم قداره 

 گردنكشان ولی فقیھ، مقابلاتخاذ تاكتیك ھای مشخصي، آمادگی خود را برای مواجھھ با اعمال قھر توده اي، در 

یت ستادھای قدرت و  كھ با تكیھ بر حماھستندانصار حزب اهللا وامثال آن، نیرو ھای مزدوری . اعالم نمایند

ی مھار این نیروی لجام گسیختھ كھ در مواردی می تواند حتی برا. ثروت از ھیچ جنایتی رویگردان نیستند

  .  ای عملی اندیشیدچارهایرانی نباشد، باید 

 نیروی انتظامي، انھارا راغب بھ پیوستن بھ افرادكھ می توان با تعامل با    خرداد نشان داد حوادث

 كھ بھ تضعیف    و دشمن تلقی كردن آنھا، غفلت آشكاریستموضوعكم بھا دادن بھ این . ردصفوف مردم ك

 برای چند صدمین بار بی پروایی ذوب شدگان ٨٢خرداد .  منجر می شوددموكراتیكصفوف ھوادار تغییرات 

 كھ با ماستبر .  دست یازی بھ ھر عمل ضدانسانی و جنایتكارانھ، برای سركوب مردم آشكار نموددروالیت را 

  . مردم در میان بگذاریم وباتمام قوا راه ھای اجرایی خنثی كردن زھر كشنده این نیروھا را، دریافتھ 

    

  آنارشیستي ـ خطر گرایش ھای ۵

 كمبود تجربھ عمل اجتماعي، انباشتگی تحقیرات آرماني، سنی جوان جامعھ ایران، خال ایده الھای بافت

 نیروھای ماجراجویی كھ خواھان باری بھ ھرجھت پیش بردن خواستھ وجود مداوم نظام و حس انتقامگیري، و

    باند ھای مخوف جنایتكاران مسلح متشكل در قالب ھای مواد مخدر، سرقت و فحشا،وجودھایشان ھستند، 

ی اجتماعی سوق داده ھاكھ بھ انواع تبھكاری    بزرگ لمپن ھا وحاشیھ نشینان بی خانمان و سیل بیكارانی لشگر

ی تا توجھ ویژه ای بھ بر آمد اجتماعده اند، ھمھ وھمھ ھشدارباشی است بھ نیروھای جدی سیاسی و ش

شكل گیری این نیروی مخرب می تواند در سركوب . باشندآنارشیسم در دل جنبش آزادیخواھانھ ایران داشتھ 

ن وسوق توان آن در باید از پیش برای خنثی و بی اثر كردن آ . باشدوشكست جنبش نقش بھ سزایی داشتھ 

فروپاشی نظم حاكم بھ   ھر گونھ سھل انگاری نسبت بھ این خطر، در شرایط . ی نموداندیشراستای جنبش، چاره 

 بر جان و مال و انھا امد باند ھای مسلح سرمایھ داری مافیایی از نوع آنچھ در روسیھ پدید آمد، و حاكمیت بر

     . منجر خواھد شد  نوامیس مردم

    

  : آخر ـ چاره۶

 جنبش آزادیخواھانھ ایران انگشت گذاشت كھ ھمیشھبار دیگر بر این گمشده ی    ٨٢ خرداد اعتراضات

ی خواھان، بدون وحدت و تشكیالت، بدون سازماندھی آگاھانھ عمل جمھوربدون اتحاد عمل نیرو ھای دموكرات 

 با قوا،با تمام . دی تسھیل نخواھد شددشوار آزا  راه    بر جبر حاكم بر پراكندگی نیرو ھا، غلبھاجتماعي، بدون 

 و اراده ای مطمئن در این استوارغلبھ بر انزواگرایي، سكتاریسم، ھژمونی طلبی و استحالھ جویي، با گام ھای 

  . راه قدم بگذاریم 

بیایید دست در دست ھم،   ! ی خواه ومیھن دوستآزادخواھران، روشنفكران .  رفقا، برادراندوستان،

 آباد،   ی نقطھ پایانی بگذاریم و در پرتو آزادی باز یافتھ، ایرانيپلشت سالھ ظلم و جنایت و ٢۵بھ این كابوس 
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ی با دشمنباور كنیم كھ لحظھ موعود فرا رسیده است و بارگاه شقاوت و .  را پی افكنیمدموكراتیكآزاد، مستقل و 

  . یخت فرو خواھد ر  خلق، با یورشی پشتا پشت میلیونی توده ھای سازمان یافتھ

    

١٣٨٢- ٣- ٢٧ 
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  راه توده” دفاع از جمھوریت “ نگاھي بھ شعار 
دفاع از جمھوریت “   خود در سرمقالھ  نسبتا بلندي بھ ضرورت طرح شعار ١١٩راه توده در شماره  

اھم مطالبي كھ در این مقالھ در ضرورت ایجابي طرح این شعار امده است بھ شرح ذیل . براي جنبش پرداخت ” 

  .است 

  گذشتھ بر انھا حكومت شودمانندمردم دیگر نمي خواھند “ . ـ وضعیت انقالبي بر كشور حاكم است  ١
  . حكومت نماید  بر مردم ایران نمي تواند مانند گذشتھ دیگرحاكمیت ھم“ و ” 

  .نزدیك است   ” جمھوري اسالمي“ بھ جاي  ” حاكمیت اسالمي“ ـ خطر جایگزیني ٢
  .ستبدادی مطرح است  خطر خودکامگی وکودتای ا- ٣
حاکمیت  برای انتخاب بین لحظھ تصمیم گیری قطعی در مطبوعات نوشتھ می شود مردم ایران بھ - ۴

  . بخش غیر پاسخگوی حاکمیت نزدیک شده اندخودکامگی در یک نظام متکی بھ جمھوریت ویا خود

  .رفتھ است  قرار گمردمدر مقابل ” مافیاي ثروت وقدرت “  ضمن در امدن بھ خدمت رھبر - ۵
 پیش بروندجمھوریت ووالیت نمي توانند بھ موازات ھم “  حجت االسالم كدیور كشف كرده است كھ - ۶

.  
زماني ودر جایي طرح مي شود كھ طبق نص صریح قانون اساسي نظام ” دفاع از جمھوریت “ شعار 

وره ریاست جمھوري با راي است و خاتمي بعنوان نتیجھ انتخابات فراگیر ھفتمین د” جمھوري اسالمي “ حاكم 
شنونده  این شعار در وحلھ اول از خود مي پرسد كھ .  میلیوني بھ این سمت انتخاب ودر حال خدمت است ٢٢

ي كھ باید از ان دفاع كرد با جمھوري اسالمي چیست ؟ راه توده توضیح زیادي ” جمھوریت “ آیا تفاوت این 
جنبش با این شعاربعنوان یکی از اصول اولیھ  « الم مي كند كھدر این باره نمي دھد وتلویحا با شرمندگي اع

 پس« یعنی آزادی وجمھوری . در عمل بھ دفاع از دو دستاورد بزرگ ان انقالب بر می خیزد ۵٧انقالب بھمن 
بگذریم كھ توضیحي ھم در مورد شرایط انقالبي ایجاد شده ھم . غرض دفاع از ھمین جمھوري اسالمي است 

   .  داده نمی شود
مانیفستي كھ عصاره استدالل . مدت كمي پس از طرح این شعار مانیفست گنجي منتشر مي شود 

راه توده كھ در مقابل عمل انجام شده .  نھاده است ) لیبرال دموکراسی( خودرا بر ضرورت جمھوري تمام عیار
 ضرورت نوع  ھمھ جانبھ یكي از دست اندر كاران جمھوري اسالمي خود بھ تشریح می بیند کھ قرار گرفتھ و

دیگري از جمھوري كھ مد نظر اوست پرداختھ دست بھ بند بازي ناشیانھ اي مي زند تا ھرچھ بیشتر فاصلھ 
. جمھوري خودرا كھ ھمان جمھوري اسالمي موجود است با جمھوري تمام عیار مورد دعوي گنجي  تبیین كند 

جاي شعار ھاي من  ” ایي ھم استراتژي وھم تاكتیكچپ نم“ راه توده  ضمن اعالم این  اتھام كھ امروزه 
دراوردي مبارزه مسلحانھ ھم استراتژي ھم تاكتیك را گرفتھ است مانیفست گنجي را آفتاب دلیل ا ین  شعار 

مانیفست گنجي از این نظر ھم اھمیت دارد كھ براي نخستین بار تمام عناصر “دانستھ در ادامھ مي نویسد 
نست ومي تواند در سمت تائید بركناري جمھوري اسالم ویا والیت فقیھ ارائھ شود را در استداللھایي كھ مي توا

یك مھندسي كامل “واذعان مي كند كھ ”  .خود جمع كرده وان را بھ نھایت انسجام منطقي خودرسانده است
ل ھا كرد  وبھ جامعھ شناسي ، بر اساس داده ھایي كھ در برابر دیدگان است ، ومي توان انھارا ضمیمھ استدال

اینھا اجزاء یك مھندسي اجتماعي اند كھ مي توانند در “ ودر ادامھ تایید مي كند كھ  ” .مردم نیز نشان داد 
اما جامعھ “وبھ زعم خود اعالم مي كند كھ ”  . جامعھ شناسي علمي واجتماعي نیز بھ خدمت گرفتھ شوند

ھ تغییرات اجتماعي را در بطن مبارزه طبقاتي یعني ان جامعھ شناسي ك. شناسي علمي وانقالبي نیستند 
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راه توده از بیان جامعھ شناسي مورد نظر خویش طفره مي رود واز بیان ان در بطن  ” جستجو مي كند

تمام عناصر استدالل ھاي تایید بر “ مسئلھ راه توده ھمین است كھ گنجي . مبارزات طبقاتي بھ اساني مي گذرد 
گنجي ایینھ ایست كھ پوچي . خود رسانده است  ” بھ نھایت انسجام منطقي“ را  ” كناري جمھوري اسالمي

“ راه توده براي فرار از مخمصھ بھ بھانھ ھایي چون .محتواي جمھوري خواھي راه توده را افشا مي كند 
سازماندھي ، ” ؟ “عبور اجتاب ناپذیر وگوناگون افشاگري مراحل ، توازن نیروھا در یك پروسھ اجتماعي

وبراي تنقید گنجي اسیر در سیاه چال جمھوري اسالمي سئوال طرح . متوسل مي شود  ” ...  وام انقالبيواقد
وفراموش مي كند كھ ماھي قبل تر خود نوشتھ است ” رفراندم با چھ نیرویي انجام خواھد شد ؟ “ مي كند كھ 

نقل بھ ( ”شعار پاسخگوست درصورت برگذاري رفراندمي غیر امریكایي ھم شعار دفاع از جمھوریت تنھا “ 
پرسیدنیست كھ وقتي نیرویي براي برگذاري رفراندم مد نظر گنجي موجود نیست چرا در احتماالت ) مضمون 

انھم در تاریخي قبل از انتشار . خود راه توده براي رفراندمي غیر امریكایي چنین نیرویي موجودیت مي یابد 

 وضعیت انقالبي اشراف ندارد ویا اگر دارد در چنین شرایط مورد مانیفست ؟ راه توده یا بھ تعریف ماركسیستي
وبر خالف انقالب مورد . ادعاي خود بھ توھم توده ھا در دفاع از جمھوري اسالمي مد نظرش دامن مي زند 

توجھ كنیم این سطور مدت ھا بعد از اعالم شرایط . نظر مردم عمل كرده وراه ارتجاعي راپیش مي گیرد 
بسیار طبیعي است كھ مخالفان اصالحات با تمام توان باقي مانده از “ رشتھ تحریر در امده است انقالبي بھ 

خویش وارد میدان شوند اما این توان در حد واندازه دوران اولیھ ریاست جمھوري خاتمي واغاز روند 
، خطر خارجي ، ) كھ چھ (نظر سنجي ھا “ ومردم را بھ خواب خرگوشي فرا مي خواند كھ ” .اصالحات نیست 

ھمھ انھا ... و) كدام روحانیون ؟( افشاگري ھا ، اگاھي مردم ، پیوستن روحانیون بیشتري بھ جبھھ اصالحات 
كھ ابعاد وتاثیر ان ھرگز نھ تنھا كمتر از حضور مطبوعات در دوره اول ریاست خاتمي .دستاورد بزرگي است 

شعبده اي از این رنگین تر سراغ دارید ؟ براستي تاثیر ایا  ” نیست بلكھ بھ مراتب مھم تر وكار ساز تر است
مھم وكار ساز ھمان بوده است كھ توده ھارا بھ صف نا امیدي وانفعال رانده است ؟ یا ھمان بوده است كھ در 

نھم اسفند بر اصالح طلبان نازل شد ؟ وجالب است بھ یكي از دالیل سر دبیر محترم راه توده در مخالفت با 
راه توده با .  را دلیل نادرستي نظرات گنجي خوانده بود ترس روحانیون از این حركتكنیم كھ گنجي توجھ 

چسبندگي بھ قطب قدرت تحت لواي دفاع از دستاورد ھاي انقالب بھمن ودر پیش گرفتن مواضع مخدوشي كھ 
ژوازي ترس ھیچ ربطي بھ استدالل ھاي ماركسیستي ـ لنینیستي ندارد وملغمھ ایست از نگرش خورده بور

خورده وبورژوازي خواھان حداقل تغییرات براي حفظ جایگاه خویش در سلسلھ مراتب حاكمیت ، در تمام 
وضع راه توده مانند كسي است كھ . موضع گیري ھا یش توده را بھ مسلخ سرمایھ داري ایران مي برد 

ان حفظ بیمار است بي كھ توجھي بیماري مبتال بھ سرطان دارد ولي در ھر كوي وبرزني با ھوار وفریاد خواھ
راه توده مدام فریاد میزند ومافیاي ثروت وقدرت را افشا . بھ ریشھ بیماري یعني سرطان بیمار داشتھ باشد 

روبناي حقوقي این مافیاي ثروت وقدرت  یعني والیت مي كند ولي از پذیرش این دلیل روشن تر از افتاب كھ 
راه توده در تمام نوشتھ ھایش سنگ نیروھاي ملي مذھبي . ه مي رود  طفرفقیھ سدراه ھر حركت  مردمي است

 البتھ - را كھ تا دیروز لیبرال ھاي شناختھ شده اي بودند بھ سینھ مي زند وبھ تشریح وتوضیح مواضع انھا  
راه .  مي پردازد ولي از بیان مواضع ووظیفھ نیروھاي چپ بعنوان نیرویي مستقل ابا مي كند –من در اوردي 

توده براي تایید ذھنیات خویش بھ ھر نوع جعل وخالف واقعي متوسل مي شود تا خواب خرگوشي توده ھارا 
امروز وقتي برخي شخصیت ھایي نظیر اقایان علوي تبار یا تاج زاده ویا “   او مي نویسد . نیاشوبد 

 اسالمي با صراحت از روحانیوني نظیر محتشمي پور وموسوي تبریزي ویا برخي رھبران جبھھ مشاركت ایران
این ضرورت سخن مي گویند وعیرغم ھمھ حمالت تبلیغاتي وفشارھاي قضایي كھ بر ان ھا وارد مباید از تشكیل 

) بھ درجات مختلف ( وپشت سر گذاشتن مرزبندي مصنوعي خودي وغیر خودي ) كدام جبھھ ؟( این جبھھ 
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واندیشھ ھا براي اصالحات مورد تائید وتاكید دفاع مي كنند ویا تشكیل جبھھ گسترده اي از ھمھ تفكرات 

نیروھاي ملي وملي مذھبي است ما نمي توانیم خرسندي خودرا از این درك علمي وواقع بیني میھن دوستانھ 
  ”           .بیان نكنیم

في . نگاھي بھ افرادي كھ در این فراز از انھا یاد شده است نشانگر اغتشاش فكري راه توده است . 
ویا . شكایت كند !!  اقاي محتشمي پور مي تواند بعنوان جعل نظر وافترا از راه توده بھ دادگاه صالحھ الواقع

رھبران جبھھ مشاركت ایران اسالمي مي توانند براي این تفسیر موسع از دیدگاه ھایشان توسط راه توده بھ او 
  .!!!! راه توده سر تعظیم فرود اورند  مذھبي ھا از این ھمھ حسن ظن–ویا ملي ھا وملي . جایزه اھدا كنند 

حمایت از جنبش مردم وتحوالت در ایران پیوند نا “ ونمونھ اي دیگر از این پریشان گویي راه توده 
 دارد كھ تنھا با بھ زیر كشیدن ان مي توان خطر خارجي را خنثي كرده با حاكمیتيگسستني با مقابلھ ومبارزه 

بنا بر این ھر نوع مقابلھ با خطر خارجي . ت ارضي كشور ممكن ساخت ووحدت ملي را براي دفاع از تمامی

 كھ قدرت بر تر را دارد وعامل بخش از حاكمیت جمھوري اسالميپیوند مستقیم دارد با مقابلھ ومبارزه با ان 
 كھ قدرت بر تر رادارد از نظر حاكمیت جمھوري اسالاميبھ راستي ان بخش از ” .بحران وفاجعھ كنونیست 

قي وعرفي نامش چیست ؟وچرا راه توده از بیان عریان ان ابا دارد ؟ ایا عدم ذكر والیت فقیھ در چنین حقو
مواردي بدان خاطر نیست كھ راه توده بتواند در ھر لحظھ اي بنا بھ تشخیص وضرورت رفتار ھایش كساني را 

ي جنبش پاي مي فشرد كدام فور وارد جبھھ خلق كند ویا از ان خط بزند؟نیرویي كھ این ھمھ بر تحلیل طبقات
  مول بندي روشن وشفاف از كنش نیروھاي طبقاتي در عرصھ جامعھ ایران را عرضھ كرده است ؟

 راه توده كھ خودرا پایبند مواضع حزب توده ایران مي داند بھ عمد فراموش مي كند كھ در 
رف حزب منتشر شده است وخودرا ناسازگاري والیت وجمھوریت در زمان طرح قانون اساسي ده ھا مقالھ از ط

ملزم مي داند كھ بھ اخرین خواب نما شدن افرادي چون كدیور ھا و فاضل میبدي ھا باج داده وبھ انھا  استناد 
یكي از اشتباھات مھلك حزب توده ایران در مقطع انقالب پر . راه توده از گذشتھ ھیچ نیاموختھ است . نماید 

ت براي اتحاد بود در حالیكھ براي  متحدان طبیعي خود مثل فداییان ویا بھادادن بھ نیروھاي درون حاكمی
درحالیكھ اگر ھردورا جزئي از قشر ھاي خورده بورژوازي مي . مجاھدین انقالب نیروي الزم را صرف نكرد 

 پاي امروز راه توده با. دانست  اولویت اول بھ لحاظ روبنایي وحقوقي براي اتحاد ، فداییان ومجاھدین بودند 
راه توده بھ دنبال جذب نیروھایي است كھ حتي در . فشاري غیر قابل دركي بھ ھمان سبك وشیوه رفتار مي كند 

از دیگر اشتباھات حزب در . خواب ھایشان ھم فكر اتحاد عمل با راه توده را بھ مخیلھ شان راه نمي دھند 
 رضایت بھ قانون اساسي اي بود كھ بر ھمان مقطع زماني علیرغم مخالفت تئوریك وسیاسي با والیت فقیھ

این حركت غیر اصولي حزب امروزه با شدت تمام از جانب راه توده پیگیري مي شود . والیت فقیھ مبتني بود 
وجالب است كھ . وحشت نا نوشتھ اي در میان سطور مقاالت راه توده از سرنگوني والیت فقیھ موج مي زند . 

از راه توده باید پرسید بھ . ر انداز وچپ نما  بھ ضدیت با مردم متھم مي نماید منتقدان این مشي را با اتھام ب
كجا چنین شتابان ؟پیش فرض ساده راه توده این است كھ ما با اتحاد وانتقاد از بخش انتخابي حاكمیت وبعھده 

 بھ ھمكاري با  مذھبي  انقدر بر این مواضع پافشاري مي كنیم تا انھا متقاعد–گرفتن وكالت نیروھاي ملي 
راه توده فراموش مي كند كھ این نیروھا برایند حقوقي وضعیت خاصي از جنبش ھستند كھ در شرایط . ماشوند 

دگرگوني ھاي سریع دیگر توان ادامھ وھمراھي با جنبش را نداشتھ وخود در مسیرتحوالت  بھ قشر بندي ھاي 
فاكت ھاي اجتماعي یعني بررسي ومطالعھ انھا در این ابزار اولیھ  نگرش علمي بھ . جدیدي تقسیم مي شوند

درك تضاد . مسیر زایش وكاھش ودگرگوني ھمان سنگ زیریني است كھ در تحلیل ھاي راه توده جایي ندارد 
راه توده بھ افشا . اصلي وبسیج نیروي تبلیغي وترویجي بر محور ھمان تضاد در نگاه راه توده غایب است 

ش در افواه عمومي دل خوش كرده است در حالیكھ مردم بھ دور از این سلطان شكر وروغن وواكس وكف
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ژورنالیسم سخیف سیاسي كھ فقط از ماجراجویان سیاسي بر مي اید ھزاران دلیل مرجح تراز انھا براي طرد 

مردم با تمام گوشت وپوست خود رفتارظالمانھ ، عدم وجود ازادي ھاي . رژیم والیت فقیھ در استین دارند 
عي اولیھ ، سلطھ بال منازع فقر وفحشا، تحقیر  وبارگران نابساماني ھاي اقتصادي را بر گرده زخم اجتما

ومی خورده خویش احساس مي كنند وبراي یافتن عامل این ھمھ جنایت وپستي لحظھ اي ھم درنگ نمي كنند 
ھاشان  خرد وخاك شیر  شركاي جرم این خیانت بزرگ اجتماعي را  زیر ضربھ اوار خواستھ زوند تا عاملین و

راه توده .  مذھبي ھا امد گویاي روشن این شناخت توده ھاست  –بالیي كھ در نھم اسفند بر سر ملي . نمایند 
با تلقین توھم اصالح جمھوري اسالمي در قالب دفاع از جمھوریت بھ ھر قیمت ، در ذھن توده ھا خودرا شریك 

 ١٨ن مواضع كژوكولي است كھ در میانھ حركت اعتراضي قبل از از كشكول چنی. جرم والیت فقیھ مي نمایاند 
 اعتصاب با چرخش موضعی ناگھانی شعار سکتاریستیتیر راه توده بھ فكر تازاندن انقالب بر مي اید ویكباره 

  .واعتراض سراسري مردم را سر مي دھد 

  
 وگنجي مادر مرده بھ  معلوم نیست تا دیروز كھ حتي نیرویي براي برگذاري رفراندم وجود نداشتھ

ماه چھ اتفاقي ٥ھمین جرم بھ بازداشت اندیشھ ھاي راه توده در امده است امروز یعني در عرض كمتر از 
در این مدت بھ زعم راه . افتاده است كھ راه توده را وادار بھ فراخوان براي  اعمال چنین قھري واداشتھ است 

 متحول توازن نیروھایف كرده بود جامھ تحقق پوشیده است ؟ایا توده كدام یك از بھانھ ھایي كھ براي گنجي رد
 جدیدي اتفاق افتاده سازمان دھي واقدام انقالبيیا . طي گردیده افشاگري مراحل عبور اجتاب نا پذیرگشتھ ؟ یا 

  ؟....است ؟ ویا
ایزدي  بھ رحمت ٧٦پیروان راه توده اعالم مي كنند كھ شعار طرد رژیم والیت فقیھ در دوم خرداد 

من جدا طالبم تا در یك . واگر ھم طرفداراني پیدا كرده از بین نیروھاي بر انداز بوده است . پیوستھ است 
  . تحلیل علمي وبر اساس فاكت ھاي مشخص بھ این ادعا رسیدگي شود 
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ایا كدام نیروي بر انداز بعد از دوم خرداد بھ صف ھواداري از شعار طرد رژیم والیت فقیھ پیوستھ  - ١
  . ت اس

چھ تعداد از سازمان ھایي كھ راه توده انھارا راست مي نامد سبد تقاضاھایشان براي تحول  - ٢
 اجتماعي ایران را شعار طرد رژیم والیت فقیھ انباشتھ است ؟

چھ میزان در ھمان اگاھي واطالعي كھ بھ مردم نسبت مي دھید وزنھ در خواست طرد رژیم والیت  - ٣
 فقیھ سنگین تر شده است ؟

ع نیروھایي كھ شما كعبھ امال اتحاد براي تشكیل اتحاد ملي ایران جھت دفاع از جمھوریت در جم - ٤
 .فورمولھ كرده اید نسبت بھ گرایش یا طرد شعار طردرژیم والیت فقیھ چھ تغییراتي حاصل شده است 

  . پاسخ علمي ومبتني بر تحقیق اجتماعي مي تواند نمایانگر عمق این ادعا ھاي راه توده باشد 
. درخاتمھ یاد اور می شود کھ انگار سیلی حقایق اجتماعی بر گوش راه توده ھم موثر واقع می شود 

  !!چنین بادا 

انتشار چند نامھ بھ رھبر و ھزینھ سنگینی كھ تاكنون بھ نویسندگان این نامھ ھا و حتی  

ید نامھ باران می منتشر كنندگان آنھا وارد آمده، نشان داد كھ طی شش سال گذشتھ آن كانونی كھ با

واكنش و حساسیت نسبت بھ . شد، ھمین مقام و نھادی بود كھ وی در راس آن قرار گرفتھ است

نامھ نویسی خطاب بھ رھبر و یادآوری مسئولیت و نقش او در حوادث كشور چنان سنگین است 

ت آیا ھمین واكنش و حساسی. كھ حتی شخصیتی نظیر آیت اهللا طاھری اصفھان را ھم شامل شد

 از این امر غفلت شده و آن -  بھ ھر دلیل و بھانھ ای–كھ طی این سال ھا خود نشان نمی دھد 

كانونی كھ باید مردم می شناختند و تكلیفشان را با آن روشن می كردند زیر چتر نامھ نگاری بھ 

  ٧/۵/٨٢ نقل از پیک نت  خاتمی پنھان ماند؟

 بھ راستی دیگر چھ باید نوشت ؟

  
بھ نظر نگارنده ھم مشي راه توده انحراف اشكاري از منش سیاسي . ست و وقت تنگ گفتني بسیار ا

توده اي است وھم سنگ بناي تئوریك ان فرسنگ ھا از تبیین استراتژي وتاكتیك ھاي كمونیست ھا فاصلھ دارد 

 .  
  

  

  ھاتف رحماني

٧/٥/١٣٨٢  
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  توفان در فنجان
ر بھ خلع سالح ایدئولوژیك امر سیاست گذاري ھا تفكري بھ شدت ایدئولوژیك سر آن دارد كھ در شعا

) اكثریت ( براي اجتناب از دادن بھانھ بدست این ایدئولوژي ستیزان كھ درصفوف فدائیان خلق ایران . بپردازد 
سند مصوب كمیسیون “ ھم كم نیستند سعي مي شود در سطور آتي بي غلطیدن بھ دام ارزیابي ایدئولوژیك ، بھ 

  . كاربرد این روش بھ دوعلت عمده اتخاذ مي شود . سازمان نگاھي بیندازیم  ” تدوین سند سیاسي
نسبت بھ مواضع ماركسیستي پیش ) اكثریت ( ـ بھ دلیل فاصلھ عمیقي كھ سازمان فدائیان خلق ایران ١

  . گرفتھ است 
وسیال حتي نسبت بھ اصول اولیھ س) كمیسیون تدوین سند سیاسي ( ـ بھ دلیل آنكھ سند پیشنھادي ٢

  . دموكراسي ھم بیگانھ است 
در چنین شرایطي چاره را در آن مي بینیم كھ با نگاھي پراگماتیستي بھ ارزیابي این سند پرداختھ شود 

 .  
حرف اول را مي ” كارآیي “ از منظر پراگماتیسم در تدوین ھر سند ي براي امور اجتماعي وسیاسي ، 

زمند تشریح  واقع گرایانھ مقدماتي است كھ غرض گوینده ویا نویسنده تبیین این كارآیي نیا. زند یا باید یزند 
لذا ھر سند سیاسي ناگزیر از پاسخ بھ سواالتي در چھارچوب . مستتر در سند مدلل مي سازد ) كارایي ( را از

  . زیر است 
  ـ در چھ شرایطي از ھستي جھاني ھستیم ؟١

  جھاني كدامند ؟ـ نیروھاي عمل كننده وتعیین كننده در این بستر ٢
  در چھ موقعیت واقعي در این مجموعھ ھستي قرار داریم ؟” نویسندگان سند “ ـ ما ٣

  ـ سند براي كدام جامعھ تدوین وپیشنھاد شده است ؟٤
  ـ نیروھاي عمل كننده اجتماعي در این جامعھ چھ سرشت وتعریف كاركردي دارند ؟٥
  ھ ھاي سند كدامند ؟ـ نیروھاي ھمسو ونیروھاي متقابل در تحقق خواست٦
  مورد نظر سند است ؟” كارآیي “ ـ كدامین تغییر در این جامعھ جامع خواست ٧

  ـ كدام نیروھا مستقیما با كنش اجتماعي وسیاسي خویش در خدمت تحقق سند عمل مي كنند ؟٨
 ـ ابزار ھا ، امكانات ، عناصر مادي ومعنوي موجود مورد نظر سند در جھت تحقق خواست ھاي سند٩

  در چھ وضعیت اجتماعي قرار دارند ؟
  ....ـ و١٠

خواننده سند بھ ھیچ وجھي نمي تواند .در پاسخ بھ اولین سوال كامال خاموش است .. ) سند مصوب (
آیا این از روي . نظر نویسندگان سند رادر مورد وضعیتي كھ جھان اجراي سند پیشنھادي انھاست دریابد 

در . ندي تشریح موقعیت جھان ؟ ویا دالیل دیگري ممكن است داشتھ باشد فراموشي است یا عدم بھا بھ نیازم
ما ضمن مخالفت با آن سیاست ھاي خارجي كھ از اعمال فشار بھ جمھوري “ متن سند جایي آمده است كھ 

اسالمي قصد سازش ومعاملھ با این رژیم علیھ دموكراسي در ایران ومغایر با منافع كشور مارا دارند  ، تنھا 
  آن نوع كارزار جھاني علیھ جمھوري اسالمي استقبال مي كنیم كھ در راستاي منافع مردم ایران موثر بیفتداز

درراستاي “ پس از قرار در جھان ھم نیروھاي متفاوتي عمل مي كنند كھ ممكن است مواضع برخي از آنھا ” .
قصد سارش ومعاملھ با این   اسالميبا اعمال فشار بھ جمھوري“ وبرخي ھم  ” منافع مردم ایران موثر بیفتد

آیا فدائیان خلق كھ در طي این سال ھا تالش كرده اند با ترتیب دادن سازماني شیشھ . را داشتھ باشند  ” رژیم 
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اي ھمھ منظر آن را بھ روي ناظرین قابل مشاھده نمایند ، چرا در جایي بھ این اھمیت كھ حتي بر اساس 

ین كننده اي بر اھداف مورد نظر سند داشتھ باشد سكوت مي كنند واز شفاف نگراني سند مي تواند تاثیر تعی
وراه بھ جایي نخواھد . سازي مي پرھیزند ؟ این بخش از سند از منظر پراگماتیستیك ھم نارسا ومعیوب است 

  .برد 
ھیچ رابطھ كاركردي . با توجھ بھ پاسخ سوال اول وضعیت سوال ھاي دوم وسوم ھم روشن مي شود 

ھیچ . اھداف مورد نظر نویسندگان سند با جھان واقعي كھ در آن بھ سر مي برند توضیح داده نمي شود بین
تعریف روشني از نیروھا وموقغیت ھاي پراتیك در عرصھ كنش وواكنش مورد نظر سند براي اجرا وجود ندارد 

  وحاصل ، گیجي وسر درگمي مخاطبین سند است كھ در كجاي جھان ایستاده ایم ؟. 
ھدف راھبردي ما استقرار یك جمھوري دموكراتیك ، “ در پاسخ بھ سوال چھارم سند گویاي آنست كھ 

بسیار خوب در این ایراني كھ . پس حوزه اجراي سند جغرافیاي ایران است ”  .است الئیك وفدرال در ایران

كردي دارند ؟ سند در مورد نظر سند است نیروھاي عمل كننده اجتماعي در این جامعھ چھ سرشت وتعریف كار
این رابطھ ھم خاموش است واز توضیح ابتدایي ترین معیار ھاي جامعھ شناختي از نیروھاي عمل كننده باز مي 

“ سند مصوب بدون تشریح موقعیت اجتماع ایران یكراست بھ اصل مطلب مي پردازد واعالم مي كند . ماند 
بركناري جمھوري اسالمي بھ مثابھ مانع اصلي ) یعني ھدف راھبردي سند  ( شرط ضرور براي تحقق آن

متوجھ نفي ونقد مواضع ھر .. مبارزه ما “ والبتھ تصریح مي كند كھ ” برقراري دموكراسي در كشور است 
وراه كار این مبارزه را ھم  ” جریاني از حكومت خواھد بود كھ یھ ھر شكل خواھان حفظ حكومت دیني است

 ” وع از تحول سیاسي رادیكال ھستیم كھ بر گذار مسالمت آمیز متكي شودما درپي آن ن“ نشان مي دھد كھ 
 رفراندم ، تشكیل مجلس موسسان ، تغییر قانون اساسي وتعیین نوع حكومت “ودر تحقق شعار ھاي سند یعني 

در ھمین فراز پرسیدني است كھ آیا برگذار كننده رفراندوم چھ كس یا كساني . مارا یاري نماید  ” جایگزین
در كشور است برگذار كننده این ” مانع اصلي برقراري دموكراسي “خواھند بود ؟ آیا جمھوري اسالمي كھ 

كھ بھ بي شكل ترین شكل خویش در سند یازتاب یافتھ ( رفراندوم خواھد بود ؟ یا آیا فشار نیروھاي بین المللي 
ر با توجھ بھ اینكھ اگر در مقابل مسالمت سبب برگذاري این رفراندوم خواھد یود ؟ آیا تكلیف دولت مستق) اند 

  ....جان سختي كرد چھ خواھد بود ؟ آیا باید مبارزه را تعطیل ویا تعلیق بھ محال كرد ؟ و 
سند مصوب در پاسخ بھ  این پرسش ھم كھ نیروھاي ھمسو ونیروھاي مقابل در تحقق اھداف سند 

 یكطرف تاكید مي كند كھ خواھان تحول سیاسي از. كدامند ؟ موضعي نامتعین ودو پھلو اتخاذ كرده است 
 مطالباتي در میان - گسترش میارزات اعتراضي   “ با” نافرماني ومقاومت مدني توده اي “ رادیكال از طریق 

كارگران وزحمتكشان ، دانشجویان وجوانان ، زنان ، روشنفكران ، اقلیت ھاي ملي ومذھبي ودیگر گروھھا 
از سوي دیگر از این اصل اولیھ وبدیھي سر باز مي .  بر علیھ رژیم حاكم است “واقشار اجتماعي ترقیخواه 

زند كھ نافرماني ومقاومت مدني توده اي بدون شكل گرفتن وسازمان یابي نھاد ھاي مدني كاریست بي اثر 
دون سند ب. این را حتي تجربھ پیش پا افتاده ترین دموكراسي ھاي غربي ھم بھ وضوح نشان مي دھد . وعقیم 

ترسیم چھره اي واقعي از موقعیت نیروھاي اجتماعي ، انشااهللا گربھ است گویان بھ سمت تحقق خواست ھایش 
جبھھ مورد نظر سند . این مطلب در شكل گیري جبھھ مورد نظر سند ھم ساري و جاریست . خیز بر مي دارد 

م در اولین گام ھاي تعیین جبھھ ایست بي شكل ، فرا طبقاتي ومخدوش كھ حتي در صورت تشكیل موقت ھ
در این سند مضمون اصلي ھر تحولي كھ ھمانا قدرت است بھ .رابطھ گرو ه ھا با قدرت از ھم خواھد پاشید 

عمد یا بھ سھو مسكوت مانده است تا ناگزیر بھ تشریح  كنش ھا وواكنش ھاي نیروھاي مختلف اجتماعي 
) اكثریت ( وعي ابراز انحالل سازمان فدائیان خلق ایران مھم تر از تمام این نكات ذكر شده ، سند ن. نباشد 
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سند در ھر گوشھ اي از بیان . است بھ نفع نیروي تازه شكل گرفتھ اي بھ نام اتحاد جمھوري خواھان ایران 

  . خویش ناتوان كھ باشد در اعالم این انحالل بھ بانگ رسا گویا وتمام است 
 جبھھ اصالحات واصالح طلبي بھ مواضع سرنگوني طلبي و تغییر یكباره وسراسیمھ از موضع دفاع از

اعالم شعار شدید وغلیظ مرگ اصالح طلبان دوم خرداد بیش از آنكھ بیانگر دریافت واقعي تنظیم كنندگان سند 
 سیاسي ایران باشد تشانگر شتابكاري آنھا در جذب متحدین جدیدي است كھ راه - از روح تحوالت اجتماعي  

بررسي عمیق تر سند نشانگر . در دل اتحاد جمھوري خواھان را تسھیل خواھند نمود انحالل سازمان 
طوفانیست در فنجان كھ با ظاھري آرمان گریز بھ ورطھ ایده آلیسمي در غلطیده است كھ صد ھا سیلي 

یسم جھاني از نقطھ نظر پراگماتیستي باید بار دیگر ھم بھ نئو لیبرال.  اجتماعي ھم قادر بھ نجاتش نخواھد بود 
تبریك گفت كھ موفق شده است یكي از گردان ھاي مبارز خلق ایران را چنین آسان وكم ھزینھ در سیستم 

  .خویش ھضم واستحالھ نماید 

 

82/06/16 

 ھاتف رحماني 
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 »توفان در فنجان«پاسخی بھ مقالھ 
حکومت شورائی . زی بیشترحداکثر خواست و آروزی ما ھمان جمھوری دموکراتیک، الئیک و فدرال است و نھ چی

  مدنظر ما نیست و استقرار سوسیالیسم را ھم در دستور نداریم

  ماشاءاهللا سلیمی

    

   ٢٠٠٣ سپتامبر ١۵ – ١٣٨٢ شھریور ٢۴دوشنبھ 

با .  سپتامبر نوشتھ شده کھ الزم دیدم نکاتی را پیرامون آن متذکر شوم١٣مقالھ ای در اخبار روز 

کھ خواستھ است با عکس العمل سریع، اکثریت را از خطا » ان در فنجانتوف«خوش بینی بھ نیت نویسنده 
  .برحذر دارد، صمیمانھ از ایشان تشکر می کنم

حقیقت این است کھ صرف نظر از عنوان مقالھ کھ یادآور فرھنگ اتحادستیز حاکم بر جامعھ سیاسی 
بھ ارائھ برخی پاسخ ھا . رج نھادکشورمان است، خوشحالم از این کھ نقدی صورت گرفتھ است و باید آن را ا

  .می پردازم
    

افتاده » کنگره«، از جلوی »فوق العاده«آن چھ کھ در وھلھ اول جلب توجھ می کند این است کھ کلمھ 
  .آیا عمدی بوده یا سھوی، توضیح آن را بھ نویسنده مطلب آقای ھاتف رحمانی واگذار می کنم. است

» فوق العاده«سی عالوه بر دقت روی مضمون آن، توجھ بھ واقعیت این است کھ برای نقد سند سیآ
  .بودن کنگره نیز ضروری است

معنای کنگره فوق العاده این است کھ یک یآ چند موضوع عاجل می تواند سبب ساز تشکیل کنگره 
و بسیار طبیعی است کھ در چنین حالت ھایی فقط آن موارد مورد بحث و تصمیم گیری قرار . فوق العاده شود

در چارچوب معینی وظیفھ مند بود و » کمیسیون تدوین سند سیاسی«از این رو باید توجھ داشت کھ . می گیرند
  .ھر انتقادی کھ بر کار آن صورت گیرد، باید با درنظر داشت این چارچوب باشد

یشان  موردی را کھ آقای رحمانی مرقوم فرموده اند رد یا تایید کنم، ا٩بنابر این بدون اینکھ بخواھم 
  .را دعوت می کنم تا یک بار دیگر در معنای فوق العاده بودن کنگره دقت کنند

    
صمیمانھ خواستارم کھ ما را در باز کردن » توفان در فنجان«از ایراد فوق کھ بگذریم، از نویسنده 

  :چند معمائی کھ در اول نوشتھ شان مطرح کرده اند، یاری نمایند
  :شروع مطلب بھ این شرح است

کری بھ شدت ایدئولوژیک سر آن دارد کھ در شعار بھ خلع سالح ایدئولوژیک امر سیاست گذاری تف«
سعی می ... برای اجتناب از دادن بھانھ بھ دست این ایدئولوژی ستیزان«و سپس اضافھ می کند » ھا بپردازد

  ». نگاھی بیاندازدشود در سطور آتی بی غلطیدن بھ دام ارزیابی ایدئولوژیک بھ سند مصوب کمیسیون سیاسی

در ھمین چند سطر فوق معماھا آن قدر زیاد است کھ جدا پیدا کردن پرتقال فروش را دشوار کرده 
  .است

سوال . تفکری بھ شدت ایدئولوژیک بھ خلع سالح ایدئولوژیک امر سیاست گذاری ھا پرداختھ است
ن امر سیاست گذاری مخالف است و این جاست کھ این چھ نوع تفکر ایدئولوژیک است کھ با ایدئولوژیک کرد

  کمر بھ خلع سالح آن بستھ است؟
  چگونھ و چھ جوری؟. ھم ایدئولوژیک است و ھم بھ خلع سالح آن برخاستھ است
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این ایدئولوژی از کدام جنبس است؟ منشاء آن کدام است؟ بھ خلع سالح کدام نوع ایدئولوژی تصمیم 

  گرفتھ است؟
نده نمی کند و خواننده را بھ معماھای پیچیده تر دیگر سوق می نویسنده بھ ھمین معماھای فوق بس

  .دھد
  »...ایدئولوژی ستیزان کھ در درون اکثریت کم نیستند«

ھستند؟ این ایدئولوژی از » تفکری بھ شدت ایدئولوژیک«این ایدئولوژی ستیزان آیا ھمان صاحبان 
  شتھ است؟با ایدئولوژی فرضی دیگر برافرا» ستیز«چھ قماش است کھ پرچم 
ھم ایدئولوژیک است، ھم ایدئولوژی ستیز و جالب تر این کھ دام ھم برای ارزیابی . خیلی جالب است
  .ایدئولوژیک گسترده است

    

پس از این معماھای فراوان گرچھ نگارنده از معرفی تفکر بھ شدت ایدئولوژیک خودداری می کند، اما 
) اکثریت(فاصلھ عمیقی کھ سازمان فدائیان خلق ایران «: اشاره ای بدین گونھ دارد» ستیز«بھ تفکر مورد 

  ...و» نسبت بھ مواضع مارکسیستی در پپش گرفتھ است
  .پس شاید این فاصلھ گرفتن از مواضع مارکسیستی بھ زعم ایشان ستیز با ایدئولوژی معنی می دھد

ت فاصلھ عمیق از آن این مواضع مارکسیستی کدام ھایند؟ کھ اکثری: با صرف نظر از چند سوالی نظیر
می کند، می رسیم » گز«پیدا کرده است و یا سوالی نظیر کدام نھاد و یا شخص و جریان سیاسی این فاصلھ را 

  بھ پرسش دیگر و آن این کھ آیا فاصلھ عمیق از مارکسیسم بھ معنای ستیز با ایدئولوژی است؟
 بھ مارکسیسم بھ مثابھ ایدئولوژی از نظر آقای رحمانی اگر روزی روزگاری، اکثریت اعالم کند کھ

نگاه نمی کند، و اصال بھ کار گیری واژه مارکسیسم را صحیح نمی داند، آیا پرچم ایدئولوژی ستیزی برداشتھ 
  .است؟ اگر غیر از این است، لطفا ھدف اصلی تان را برای خواننده توضیح دھید

  .ھ سوسیال دموکراسی ھم بیگانھ استسپس آقای رحمانی افزوده اند کھ سند پیشنھادی از اصول اولی
آیآ زمان تکرار حرف ھای کلی سپری نشده است؟ این اصول اولیھ سوسیآل دموکراسی کدام ھا 

ھستند؟ حداقل دو و یا سھ تا از این اصول را برای خواننده یادآوری می کردند، الاقل می شد در مورد این ادعا 
  .قضاوت کرد

  ، نوع روسی یا اروپائی آن مورد نظر نگارنده است؟در ضمن چھ نوع سوسیال دموکراسی
در قسمت آخر این بخش باید تاکید کرد کھ ھیچ کدام از تدوین کنندگان سند، ادعای سندنویسی برای 

  .سوسیال دموکراسی را نداشتھ اند تا از اصول اولیھ آن بھ دور افتند
د باید در برنامھ نویسی بدان توجھ  موردی را کھ نگارنده تاکید دار٩از این مجموعھ کھ بگذریم، 

  .اما چنانچھ گفتھ شد در جای خودش. نمود، بھ لحاظ متدیک می توان با ھمھ آن ھا موافق بود
عالوه بر این یادآوری نکتھ دیگری نیز ضروری است و آن این کھ چپ با مسائلی روبرو است کھ 

  .دیگر نمی توان با تئوری ھای معروف بھ آن پاسخ داد
عده ای تالش دارند با حفظ ھستھ ھای اصلی آن تئوری ھا، بھ تحلیل .  اصلی در این جاستاختالف

جھان و جامعھ بپردازند و عده ای دیگر نقد ریشھ ای آن ھا را طالبند و تعدادی دیگر راه میانھ را در این 
  .زمینھ در پیش گرفتھ اند

در چھ «ن نیست کھ از خود سوال نمی کنیم اگز از این زاویھ بھ مسالھ نگاه کنیم، اتفاقا مشکل ما ای
گرفتاری ما در این است کھ پاسخ ھای متفاوتی بھ سوال فوق و پرسش . »شرایطی از ھستی جھانی ھستیم

  .ھای دیگری از این دست داده می شود

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 54 

بنابر این پی بندی بھ متد پیشنھادی نویسنده محترم، بخودی خود تضمین کننده پاسخ صحیح و یا حتی 

  .این احتمال بسیار جدی است کھ حتی با یک متد بھ نتایج متفاوت رسید. نی بھ سوال فوق نیستیکسا
    

  !و اما چند نکتھ ای نیز در مورد ایرادات وارده از زاویھ کارآئی بھ سند
از ایرادات اول و دوم و سوم بھ سند می گذرم، زیرا ایراداتی متدیک است و در حیطھ سند سیاسی 

در عین حال می توان در . اما این بھ معنای کم اھمیت بودن آن ھا نمی باشد.  العاده نیستبرای کنگره فوق
زیرا سند می توانست . سھ زمینھ فوق تا آن جائی کھ بھ صراحت گوئی مربوط است، بھ آقای رحمانی حق داد

چھارم، نگارنده و اما در نقد پاسخ . در سھ زمینھ فوق و بھ ویژه در دو زمینھ آخر، روشن تر حرف بزند
ھدف راھبردی ما استقرار یک جمھوری دموکراتیک، الئیک و فدرال در ایران «خوشبختانھ از فورمول زیر 

  .دریافتھ است کھ کمیسیون برای ایران برنامھ نوشتھ است» است

واقعا جای بسی خوشبختی است کھ این موضوع فھمیده شده است و اگر این فورمول نبود، ممکن بود 
  !!برای ایران برنامھ ننوشتھ است» اکثریت«ر برداشت شود کھ این طو

قانع کننده تشخیص داده نشده » کمیسیون«سپس سوال ھایی در این زمینھ مطرح شده و پاسخ ھای 
از جملھ ایراد بھ روش پیش بینی گرفتھ اند و نیز سوال داشتھ اند کھ برگزارکننده رفراندم و یا دعوت . اند

   کیستند؟ و سوال کرده اند کھ آیا جمھوری اسالمی این کارھا را خواھد کرد؟کننده محلس موسسان
سند مورد اشاره در یک موضوع در این زمینھ قاطع است و آن مانع اصلی بودن جمھوری اسالمی 

حال سیر حوادث، در شکل . روش پیشنھادی ما روشی مسالمت آمیز است. برای برقراری دموکراسی در ایران
ه چھ تغییراتی را ممکن است بھ وجود بیاورد، موضوع فردا است و طبیعی است کھ پیشگوئی و روش مبارز

  .نیست» اکثریت«کار 
سند بدون ترسیم چھره ای واقعی از موقعیت نیروھای «: آقای ھاتف رحمانی در ادامھ می افزایند

قد سیاست جبھھ ای و در ھمین راستا بھ ن» بھ سمت تحقق خواست ھایش خیز بر می دارد... اجتماعی 
جبھھ مورد نظر سند جبھھ ای است بی شکل، فراطبقاتی و «: می پردازد و می نویسد) اکثریت(سازمان 
  »...مخدوش

  :و در نھایت تیر آخر را شلیک می کند و قلم می زند کھ

 از نقطھ نظر پراگماتیستی باید بار دیگر ھم بھ نئولیبرالیسم جھانی تبریک گفت کھ موفق شده است«
  ».یکی از گردان ھای مبارز خلق ایران را چنین آسان و کم ھزینھ در سیستم خویش ھضم و استحالھ نماید

    
  !دوست عزیز

ھمان جمھوری دموکراتیک، الئیک و فدرال است و نھ ) بھ برداشت من(حداکثر خواست و آروزی ما 
اگر از این .  در دستور نداریمحکومت شورائی مدنظر ما نیست و استقرار سوسیالیسم را ھم. چیزی بیشتر

درست بھ ھمین دلیل نیز جبھھ پیشنھادی ما، شامل ھمھ . زاویھ نئولیبرال ھستیم بھ ما تبریک بگوئید
و صد البتھ در این جبھھ دندان شماری طبقاتی صورت . نیروھایی است کھ برای چنین جمھوری ای می رزمند

  .نگرفتھ است
  .متد گذشتھ ما را توانمند نخواھد کردباور داشتھ باشیم کھ پافشاری بر 

طبقاتی کردن مبارزه برای دموکراسی، نھ تنھا موجب تقویت جبھھ زحمتکشان نمی شود، بلکھ آن را 
حتی از موضع مارکسیستی نیز طبقھ کارگر و دیگر زحمتکشان از دموکراسی بیشترین سود . تضعیف می کند
  .را می برند
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 ای سند در این نیست کھ فراطبقاتی است، بلکھ در این است کھ ھنوز بنابر این، ایراد بھ سیاست جبھھ

تمامی نیروھای جبھھ دموکراسی را در برنگرفتھ است و این آن نکتھ ای است کھ امیدوارم در کنگره فوق 
  !العاده بھ آن توجھ شود
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 بر دست ھا زنجیر، بر چشم ھا دستار
   پاسخی بھ آقای خشایار دیھیمی

كوچكترین . ھمانانی كھ در عرض حداقل پنجاه سال گذشتھ بھ تمامی انكار شده اند. انم»ھیچكس«بیشمار من یكی از  •

  اینانم بھ فھم و شعور و شاید خیره سر كھ دست بھ نگارش جوابیھ ای زده ام 

ه تحت عنوان بزرگترین اشتباه شما اینست كھ كلیت حركت ھای اجتماعی ایران امروز را در دو چھره بھ شدت جناحی شد •

   اولی را لولو می نمایانید كھ از دومین فرشتھ خلق شود. اقتدار گرا و اصالح طلب محدود ساختھ اید

    رحمانیھاتف

  

  ٢٠٠٣ دسامبر ٢۵ – ١٣٨٢ دی ۴پنجشنبھ 

ھیچكس «این نامھ در پاسخ بھ نامھ ھای مسلسلی كھ از سوی آقای خشایار دیھیمی خطاب بھ : توضیح مختصر

در روزنامھ یاس نو روزھای زوج منتشر می شود نگاشتھ و در تاریخ پنجشنبھ بیست و نھم آذر » و ھمھ كس

اما متاسفانھ ھمچنان كھ انتظار می رفت از انتشار . ماه توسط پست الكترونیكی و فاكس بھ یاس نو ارسال شد

  . با سپاس فراوان. بار روز افتادلذا زحمت انتشار آن بھ دوش اخ. آن خودداری كردند

  آقای دیھیمی 

. ھمانانی كھ در عرض حداقل پنجاه سال گذشتھ بھ تمامی انكار شده اند. انم»ھیچكس«سالم، من یكی از بیشمار 

اول از انگیزه این . كوچكترین اینانم بھ فھم و شعور و شاید خیره سر كھ دست بھ نگارش جوابیھ ای زده ام

بود مورموِر دست و پنجھ نرم كردنی در عرصھ تفكر » كسھیچكس و ھمھ «ھمین كھ خطابتان بھ . نامھ بگویم

بی ھیچ پیش داوری در مورد نیات و عمل شما، بھ ھمان . و اندیشھ سیاسی در تریبونی مجاز را بھ تنم انداخت

نامھ ھای شما بھ من می گویند كھ اوضاع بحرانی تر از آن است . صداقتی اعتماد كرده ام كھ ادعای آن را دارید

ھمین كھ امروز شما بعنوان روشنفكری نیمھ خودی یا نخودی تریبونی ساختھ اید در نیمھ . ه می شودكھ نمود

ھا دریغ شده است ـ »ھیچكس«ارگان حزب حاكم، چیزی كھ در تمام طول دھھ ھا، جز در اندك مقاطع كوتاه از ما 

وفا و جھل و خرافھ در تنگنا و شگفتا ھر وقت كھ بوده ایم سیاست و اندیشھ و آزادی در این مرز و بوم شك

شما . ھا قرار داده اید گویای وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ماست» ھیچكس«بوده است ـ ومخاطبتان را 

اما نمی توانید اولین نیاز اصل گفتگوی دو طرفھ یعنی انتخاب . كار نیكی می كنید كھ بھ گفتگو دعوت می كنید

آنقدر خطوط قرمز دست و پای شما و مسولین . گو را تضمین كنیدموضوع و حوزه بحث با شراكت دو طرف گفت

و نتیجھ مونولوگی است در فضایی . نیمھ ارگان حزب حاكم را بستھ است كھ گامی نرفتھ دچار سكتھ خواھید شد

  . مبھوت

ر سالحی جز اندیشھ و استدالل و عقالنیت د» ھیچ كس«ما قبیلھ . آقای دیھیمی، شما درست انتخاب كرده اید

اما كمی . و بھ تعداد بسیاریم، و شما آمده اید كھ با ھمین سالح مرا وادار بھ پذیرشتان كنید. اختیار نداریم

بھ گواھی تاریخ معاصر، عرصھ بحث و استداللشان را خود » ھیچكسان«این قبیلھ بیشمار . اشتباه محاسبھ دارید

 و ھمھ ھزینھ ھای این خیره سری را ھم پرداختھ اند با استقالل انتخاب می كنند و این را حق مسلم خود دانستھ

بزرگترین اشتباه شما اینست كھ كلیت حركت ھای اجتماعی ایران امروز را در دو چھره بھ . و خواھند پرداخت

اولی را لولو می نمایانید كھ از دومین . شدت جناحی شده تحت عنوان اقتدار گرا واصالح طلب محدود ساختھ اید

گیریم كھ چنگی ھم بھ خراشی بر چھره اصالح طلبان می . این كار شدنی نیست آقای دیھیمی. ودفرشتھ خلق ش

در استانھ انتخابات شما بھ خود حق داده اید كھ موجد . بیاییم حوزه بحث را بھ اشتراك انتخاب كنیم. كشید
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دمات این بحث شروع حال بیایید از مق. موضوع بسیار خوب و مناسبی است. گفتگویی باشید و دست مریزاد

این طرز تفكر از ھمان قیم مابی . خواھش می كنم نگویید اوضاع بغرنج است، كھ مردم باید توجیھ شوند. كنیم

ای سرچشمھ می گیرد كھ دھھ ھا گریبان من و شمای روشنفكر را گرفتھ بوده و ھمچنان سر بھ ھمین دریچھ 

و در این ادعا ھم . می گریزیم“ مردم باید بدانند ” توجیھ تنگ، ھر وقت قافیھ ای را ناساز می یابیم بھ صحرای

خواھش من اینست كھ بیاییم از مقدمات شروع . متاسفانھ صادق نیستیم و بسیار حقایق كھ از مردم می پوشانیم

  : با قبول این تعریف كھ انتخابات وسیلھ اعمال اراده مردم در اداره امورشان است، بررسی كنیم كھ. كنیم

   ھدف از انتخابات كنونی چیست؟ آیا قادر است اراده مردم را اعمال نماید؟آیا. ١

  یك انتخابات دارای چھ مشخصھ ھایی باید باشد؟ و آیا آن شرایط در اینجا محقق است؟. ٢

  آیا انتخاب كردن و یا شركت در انتخابات تكلیف است یا حق؟. ٣

 از غلبھ توتالیتاریسم را در ھر نامھ تان فریاد آن وضعیت بغرنجی كھ سرنوشت سازش می خوانید و ترس. ٤

  می كنید ناشی از چھ ساختار ھایی است؟ و چرا چنین است؟

آیا بھ فرض شركت گسترده مردم و پیروزی قاطع اصالح طلبان، آیا مجلس ھفتم حتی بھ اندازه مجلس ششم . ٥

 و اقتصادی را برای تحلیل این توان و كارایی خواھد داشت؟ چھ شواھد عقلی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی

  )غیر از لولو نمایی اقتدارگرایان(موضوع دارید؟ 

آیا حزب حاكمی كھ ـ رادیكال ترین نیروی اصالحات ـ در عرض دو ماه مواضع ضد و نقیضی را در رابطھ با . ٦

 است بھ ھمین انتخابات از زمزمھ تحریم گرفتھ تا پذیرش نظارت استصوابی در حد مجلس ششم اتخاذ كرده

  فرض پیروزی مجدد چھ تاجی و با كدامین برنامھ عملی بر سر خالیق خواھد زد؟

  ! آقای دیھیمی

امید كھ . اجازه بدھید تحلیل خود را نیز از این سینھ بھ تنور چسباندن اصالح طلبان شرمنده در چند خط بیان كنم

ح طلبان حاكم تازه تازه دارند مزه واقعیت اینست كھ بخشی از اصال. جسارت مرا بھ دیده اغماض بنگرید

 سال زیستن در آسایش قدرت، امروزه با رقیبی مواجھ شده اند ٢٥اینان بعد از . بودن را می فھمند» ھیچكس«

با كلھ در گردابی فرو رفتھ اند كھ نتیجھ ... كھ عینا با توسل بھ حربھ ھای دست آویز اینان یعنی قانون گرایی، و

اینان در بن بستی قرار گرفتھ اند و . ھا نیست» ھیچكس«ه شدن بھ صفوف پرشمار ما نھایی آن چیزی جز راند

سعی دارند با یارگیری اجتماعی این بن بست را بشكنند ولی متاسفانھ جرات و جسارت آن را ندارند كھ بھ اھرم 

ما نیز آن را بزرگترین حربھ اینان، كھ متاسفانھ ش. ھای اصلی گرداننده این بازی حتی اشاره ای بكنند

مستمسكی برای استدالل ھایتان ساختھ اید، بھ نمایش گذاشتن چھره ای خشن، غول اسا، بی منطق و در یك 

 سال است كھ می گویند گروه فشار را می شناسند و ٦بیش از . (جملھ لولو ساختن از رقیب سیاسی شان است

وشبختانھ مردم روز بھ روز بھ عمق این ترفند اما خ) ھنوز جز برای معامالت پشت پرده دریغ از افشا یك اسم

آشناتر شده و با استفاده از حق مسلم نادیده گرفتھ شده شان از ھر دو سو ،یعنی صندوق ھای رای، اعتراض 

یادمان باشد كھ با جمع جبری درصدھای شركت كننده . خود و بی اعتمادیشان را بھ ھر دو جناح اعالم می كنند

كھ در تحلیلی علمی بسیار ( درصد بود ٤٩/٣٧راھای اسالمی شھر و روستا كھ بالغ بر در انتخابات دومین شو

 ٥/٣٥و مقایسھ آن با انتخابات دوره ششم مجلس درصد كاھش آرا چیزی قریب بھ ) جای چون و چرا دارد

 می  درصد و باالتر٥٠بھ ...درصد بوده است، كھ این رقم در شھرھایی چون تھران، اصفھان، بوشھر، یزد و

بھ راستی در عرض سھ سال چھ اتفاقی افتاد آقای دیھیمی؟ این ھم پاسخی در خور می طلبد كھ امیدوارم . رسد

دراین نامھ ھم بھ عادت مالوف بھ خودسانسوری، مراعات . در نامھ ھا و یا مقالھ ھای شما بدان پرداختھ شود

ھا در این بوم و » ھیچكس«اغذ است حكایت حال شما و روزنامھ تریبون شما گردید وگرنھ مثنوی ھفتاد من ك

در خاتمھ دوست دارم مطلب را با بیتی از بانوی غزل پارسی خانم سیمین بھبھانی بھ پایان ببرم كھ وصف . بر
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  .ھاست» ھیچكس«حال حداقل پنجاه سال گذشتھ ما 

  بر دست ھا زنجیر، بر چشم ھا دستار 

  .بگو كجا بردند؟، مگو كجا رفتیم

  ٢٥/٠٩/١٣٨٢            ھاتف رحمانی :با احترام 
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 ارگ بھ غمگساری بال افشانده است
  ی و ھمھ جانباختگان زلزلھ جانخراش بم بسطام بھ خاطره زنده یاد ایرج تقدیم

چھره ھای گرمی كھ در غوغای . ی استدرد اگر دیوارھایش در خون طپیده است، از سر ھم ارگ نخواستھ است شرمسارِ 

 پژواكدر خویش طپیده است تا نالھ ھای بی پناھان بی . ی خفتھ اند بی طرف مانده باشدوخفگ و آوار زلزلھ در طشت خون

  نماند

   رحمانیھاتف

  

   ٢٠٠٣ دسامبر ٣٠ – ١٣٨٢ دی ٩سھ شنبھ 

 می شوم ودر حالیكھ چشم ھای خیسم را بھ پیاده. تاكسی می ایستد.  بھت حادثھ فرود آمده اماز

صدای ریز وعاشقانھ ایرج بسطامی ھمھ ی ذھنم را انباشتھ . ی افتممه رو بھ راه دستمالی می فشارم در پیاد

 راننده با اصرار خاصی و با بلند كردن صدای پخش ماشین سعی كرده بود توجھ بودیم،توی ماشین كھ . است

 ھا سرریز واشك. بودیمدونفر زن بودند مسافران و با راننده سھ نفر مرد .  را بھ صاحب صدا جلب كندمسافرین

 خیابان و رفتھ بود تا دور دست خاطره، و دربسطامی بال كشیده بود » تحریرھای«كرده بود تا ھق ھق راننده و 

  . در سكوت از ناگفتھ ھا شنیده بودیم

. ی مكثی نیستجا.  نرمی می بارد و صحنھ ھا در متن صدای بسطامی در حضوری شگفت رژه می روندباران

ی افرازد و زل می زند در ھجوم ماگیر فاجعھ باید مكث كنم؟ تیتر روزنامھ شرق قد كجای این ھجوم پایان ن

  »مرگ ارگ«. تصاویر

دلم می خواھد نویسنده را پیدا كنم و با دعوت بھ یك فنجان .  و تاسفوداغ شعلھ ای می شوم از درد یكباره

ی ھاكھ خشت بھ خشت آن یادگار این تجسم مدنیت دو ھزار سالھ، .  بگویم كھ ارگ نمی میرداوھمدردی، بھ 

 كرده است كھ با خیالاین زلزلھ ھم بی خودی . گذران این كھن بوم و بر است، با مرگ آشنایی نخواھد داشت

او اولین نبوده از بدخواھان ارگ و . كندرقص شتری دوازده ثانیھ ایش می توانستھ است ارگ را با مرگ اشنا 

 ھمان باروی بلند حضور تاریخی ماست كھ بر سینھ مواج دشت ارگند كھ آخر او نمی دا. آخرین ھم نخواھد بود

 است تا حكایتگر پایداری مردمی باشد در تاراج ھای رفتھ بر این انبوه ستم نشستھھای كویری بھ پاسداری 

م ی چون زلزلھ ھقدرتو نشانھ ی خشت خام زدن دشمنان بر آب، گیرم كھ حاال قدر .  در چشم انداز تاریخدیدگان

  . بسیج شده باشد بھ نامھربانی

چھره ھای گرمی كھ .  است، از سر ھم دردی استطپیده اگر دیوارھایش در خون ارگ نخواستھ است شرمسارِ 

 نالھدر خویش طپیده است تا .  در طشت خون و آوار وخفگی خفتھ اند بی طرف مانده باشدزلزلھدر غوغای 

 سر بر آسمان آزادی و ارگدمانی كھ قرن ھا را با تكیھ بر عظمت تا حرمت مر. ھای بی پناھان بی پژواك نماند

 كھ زلزلھ ھا با رقص بی ھنگام شتریشان آنستارگ پیرتر و استوار تر از . استقالل سوده اند لكھ دار نشود

 ھمھ ی آنانی نشستھ است كھ قرن ھا، با سیلی قناعت و گرانجانی تسلیتارگ بھ . یارای درھم كوبیدنش را بیابد

ارگ بھ .  سرخ داشتھ اند تا حالج وش زردای چھره بھ دشمن خودی و بیگانھ باز ننمایندراصورت گرسنھ شان 

 عزا تكانده بھ داشت شھد شیرین خرمایی كھ از رنج بی چیزان بم شھره عالم گردیده است بال ھایش را پاس

  . است

شرق را ھم خبر كنم كھ بیاید بھ یارای قلم  روزنامھ باید ای میلی بزنم و نویسنده شاید شوكھ و مبھوت حاال
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  . بیاید و باھم بنویسیم كھ ارگ مردنی نیست.  باز كاویمراشیرین و جاندارش راز غصھ ھای ارگ 

ھم آنانی كھ امروزشان را در تسلسل شب ھای .  است این پیر، از غم فرزندان استافشانده بالی بھ خون اگر

 امروز است كھ ھمو البتھ . قمی جان باختگان بھ جھان اعالن می كنند ھمیشھ شان با شماره ھای پنج رحسرت

 رسمی اش چھ فرزندانی دارد متولیانارگ می بیند كھ بر خالف كج سلیقگی، بی بتگی، بی اعتباری و بیگانگی 

رش ی ارگ را می بینم كھ با عبوری دو ھزار سالھ از یوھااز این شكوه پاوری، شانھ . در این مرزو بوم دیرین

 ھمیشھ از تاتاران خودی و بیگانھ، در این آخرین تیر دشمن كام زلزلھ قد بر ایلغارباران و آفتاب و بوران و 

 بھ ماتم عزیزانش كشیدهسرفراز و مغرور، با چھره ای فرو .  است بر ستبر آسمان غم آلود وعزادار بمافراشتھ

 داستان برابری با چپاول وغارتی است كھ اشقصھ حكایت تالش دیرین فرزندانش را باز می گوید كھ درازترین 

 و زندگی ساز خرمایش جان جھانی را شادكام گرداند با شیرینھمیشھ ی ھمیشھ ھا جاری بوده است، تا شھد 

و ارگ می داند كھ فردا ھم باز خرمای زندگی آفرین بم بر سفره .  خواھد بردورنجی كھ برده است و می برد 

  .  شد خواھدمیھمانھای جھان 

 ی غروریست كھ فرزندانش در وقوع افراشتھ نویسنده من، فردا حتما بنویس كھ ارِگ عزادار، گردن دوست

  .  اندكردهفاجعھ، با یاری ھای باشكوه انسانی خویش خلق 

 فراز از قافلھ تاریخش باز می خواند این ارگ را دوباره ببینیم كھ با صدای ریز و عاشقانھ ایرج بسطامی، در بیا

  . ی بوی گل گرفتھ استیارھ عاشق و معشوق، می و میخانھ از عطر این ك

بھت حادثھ در دوردست خاطره .  ھایم می لغزدگونھ ھایم با باران ریز و نرمی كھ خیسم كرده است بھ روی اشك

  چقدر از این غافلھ عقب افتاده ام؟ ... فرود می آید و گامھایم سرعت می گیرند 

  

٠٨/١٠/١٣٨٢  
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  یخانھ در انتخابات ھفتم مجلسعدالت ش
 

انگار نقطھ عطفي در ادامھ .  انتخابات ھفتمین دوره مجلس شوراي اسالمي محل چالش ھاي بسیاري شده است 

اپوزیسیون . بھ این انتخابات از منظر ھاي مختلفي توجھ شده است . یا عدم ادامھ رژیم والیتي باشد در ایران امروز 
 تحریم فرا خوانده اند وبخشي از اصالح طلبان حكومتي براي اینكھ لفظ تحریم را بكار خارج از حكومت در مجموع بھ

وبخش ھاي رادیكال تر آن مثل جنبش دانشجویي ضمن .  استفاده كرده اند» شركت نمي كنیم « نبرده باشند از كلمات 
 دراني سعي  در عادالنھ ورقابتي دستگاه ھاي تبلیغي نظام یكپارچھ با یقھ. كرده اند» ھمھ پرسي « تحریم دعوت بھ 

وروشنفكران زینت القدرت ھم با توجیھات خر رنگ كن مبني بر ضرورت شركت . وآزاد جلوه دادن این انتخابات دارند 
صرفنظر از این نحوه بر خورد ھا ، ضرورت توضیح بیشتر نا عادالنھ . در انتخابات خودرا بھ حماقتي تاریخي سپرده اند

تي بودن ونمایشي بودن این تالش مذبوحانھ رژیم براي اكثریت غیر سیاسي جامعھ امري انكار نا پذیر بودن ، غیر رقاب
صاحب این قلم صرف نظر از موضع گیري ویژه در این مقالھ سعي كرده است عمق ووسعت ادعا ھاي رژیم والیت . است 

نكاتي . ن باالترین مقامات نظام اظھار شده است مبناي تحلیلي ما نكات پذیرفتھ شده ایست كھ از زبا. را بھ چالش كشد 
  .  چون حق مردم براي گزینش ، حق كاندیدا ھا براي نامزدي ورعایت حقوق احاد ملت بر مبناي الفباي اعتقادي خویش 

 لیست ارائھ شده از راست ترین تا چپ ترین ائتالف ھاي شركت كننده را مورد بررسي قرار داده ٨بدین منظور 
زم بھ ذكر است كھ با افزایش تعداد لیست ھا تغییر چنداني در این بررسي بوجود نخواھد آمد چراكھ انتخاب سایر ال. ایم 

  . لیست ھاي معروف مثل جبھھ وفاق ھم شامل ھمین افراد است 
 نفراست كھ پراكندگي واسامي انھا در لیست ١٢٣بر اساس بررسي این لیست ھا كل افراد شامل بالغ بر 

  . بھ شرح جدول زیر است ھشتگانھ 
   لیست٨ پراكندگي نامزدھا در ١جدول 

   لیست انتخاباتي تھران ٨مقایسھ  
 تعداد حمایت ائتالف ایران آباداني وتوسعھ متخصصان نواندیشان ایثارگران خدمت گذاران چكاد ابادگران اسامي نامزدھا
 2 ـ ـ ـ -  ـ ـ * * حدادعادل
 3 ـ ـ ـ -  ـ * * * خوش چھره
 2 ـ ـ ـ -  * ـ ـ * دانش جعفري
 2 ـ ـ ـ -  ـ ـ * * كوچك زاده
 3 ـ ـ ـ -  * ـ * * احمداحمدي
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * توكلي
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * اختري
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * متكي
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * فدایي
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * طباطبایي

 3 ـ ـ ـ -  * * ـ * افروغ
 2 ـ ـ ـ -  ـ * ـ * نادران
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * زاكاني
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * سروري
 3 ـ ـ ـ -  * ـ * * عباسپور
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * رھبر
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * كدخدا

 2 ـ ـ ـ -  ـ ـ * * فیاض یخش
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * آلیا
 2 ـ ـ ـ -  ـ * ـ * افتخاري
 2 ـ ـ ـ -  ـ * ـ * امین زاده
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 3 ـ ـ ـ * * ـ ـ * ابوطالب
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * موسوي
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * نجابت
 2 ـ ـ ـ -  * ـ ـ * ریاض
 2 ـ ـ ـ -  ـ ـ * * مصباحي
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ * شیخ االسالم
 3 ـ ـ ـ * ـ ـ * * خادم
 2 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  كاتوزیان
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ ـ -  ھاشمي

 4 * * ـ * ـ ـ * -  مجید انصاري
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ * -  نصاریانا

 4 ـ ـ * -  * * * -  پیشگاھي فر
 4 * * * -  ـ ـ * -  جاسبي

 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ * -  رجایي خراساني
 4 ـ ـ * -  * * * -  رھبري
 3 ـ ـ * * ـ ـ * -  زارع
 2 ـ ـ * -  ـ ـ * -  صفي زاده
 3 * ـ ـ * ـ * * -  عباسي فرد
 2 ـ ـ ـ -  * ـ * -  علي احمدي
 2 ـ ـ * -  ـ ـ * -  ادهمحمد ز

 2 ـ ـ ـ -  ـ * * -  غفوري فرد
 1 ـ ـ ـ -  ـ ـ * -  فرجي
 5 * ـ * -  * * * -  قاسمي

 2 ـ ـ ـ -  * ـ * -  قدیري ابیانھ
 5 * * * * ـ ـ * -  كروبي
 1 ـ ـ ـ  ـ ـ * -  مجیدي
 4 * * ـ * ـ ـ * -  محجوب
 3 ـ ـ *  ـ * * -  مظاھري
 3 ـ ـ ـ * ـ * * -  مظفر

 5 * * * * ـ ـ * -  میرمحمد صادقي
 4 * * * -  ـ ـ * -  علي ھاشمي
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  رنجبر
 2 ـ * * -  ـ ـ ـ -  طھ ھاشمي
 3 ـ ـ * -  * * ـ -  متولیان
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  شیرازي
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  رضاییان
 2 ـ ـ * -  * ـ ـ -  شمسایي
 1 ـ ـ * * ـ ـ ـ -  نوروزي
 3 ـ * * -  * ـ ـ -  گلزاري
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  محمودي
 3 ـ * * -  * ـ ـ -  علي اكبر
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  رجب نژاد
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  مروج

 2 * ـ * -  ـ ـ ـ -  اسالمي تبار
 2 ـ * * -  ـ ـ ـ -  چیت ساز
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  مرزبان
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  خدابنده لو
 4 * * * * ـ ـ ـ -  اوشال
 1 ـ ـ * -  ـ ـ ـ -  كباري
 2 ـ ـ * -  * ـ ـ -  اقا میري
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 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  دعایي
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  اشرفي اصفھاني
 1 ـ * ـ -  ـ ـ ـ -  سجادي
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  سفیري
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  درخشنده
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  علي توكلي
 3 ـ * ـ * * ـ ـ -  قزوه
 1 ـ * ـ -  ـ ـ ـ -   پناھيمحمد حسین
 1 ـ * ـ -  ـ ـ ـ -  ساجدي
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  نجفي منش
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  ترابي

 3 * * ـ * ـ ـ ـ -  میرزا بیگي
 2 * * ـ -  ـ ـ ـ -  كدیور

 3 * * ـ * ـ ـ ـ -  جلو دار زاده
 3 * * ـ * ـ ـ ـ -  حضرتي
 2 ـ * ـ -  * ـ ـ -  سعید سیف
 1 * ـ ـ -  ـ ـ ـ -  منتجب نیا
 1 * ـ ـ -  ـ ـ ـ -  نوروزي
 1 * ـ ـ -  ـ ـ ـ -  حسن بیگي
 1 * ـ ـ -  ـ ـ ـ -  منوچھري
 1 * ـ ـ -  ـ ـ ـ -  راستگو
 2 ـ ـ ـ * ـ * ـ -  علي امیري
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  بلخاري قھي
 2 ـ ـ ـ * ـ * ـ -  روح االمیني
 2 ـ ـ ـ * ـ * ـ -  شكوھي
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  كنعاني مقدم
 3 ـ ـ ـ * * * ـ -  نجفي علمي
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  حسن بیگي
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  وفامھر
 2 ـ ـ ـ * ـ * ـ -  یاوري
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  روستا ازاد
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  قلعھ

 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  دھقان ھراتي
 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  میرزا پور
 2 ـ ـ ـ -  * * ـ -  سویزي

 1 ـ ـ ـ -  ـ * ـ -  بروجردي كریمي
 2 ـ ـ ـ * * ـ ـ -  برادران
 1 ـ ـ ـ -  * ـ ـ -  بھشتي
 1 ـ ـ ـ -  * ـ ـ -  بیادي
 1 ـ ـ ـ -  * ـ ـ -  رامین
 1 ـ ـ ـ -  * ـ ـ -  شاملو
 2 ـ ـ ـ * * ـ ـ -  عسگري
 1 ـ ـ ـ -  * ـ ـ -  عیوضي
 2 ـ ـ ـ * * ـ ـ -  كاظمي مقدم
 2 ـ ـ ـ * * ـ ـ -  میرخاني
 1 ـ ـ ـ -  * ـ ـ -  لطیفي
 1 -  -  -  * -  -  -  -  شالچي
 1 -  -  -  * -  -  -  -  بخشایش

 1 -  -  -  * -  -  -  -  احمدي فصیح
 1 -  -  -  * -  -  -  -  فوالدي نژاد
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 1 -  -  -  * -  -  -  -  نیكنام نژاد
         229 

          
  

پراكندگي این . رادي در لیست ھاي مختلف مشتركند با دقت در لیست ھاي انتخاباتي در مي یابیم كھ اف
 .اشتراك بھ شرح زیر است 

 
 
 
  

  جدول دو نمودار دفعات حمایت لیست ھا از افراد نامزد ھا 
  مورد حمایتافراد

 در
  مورد حمایتافراد

 در
  مورد حمایتافراد

 در
  مورد حمایتافراد

 در
  مورد حمایتافراد

 جمع كل در
 نامزدھا یك لیست دو لیست ھ لیستس چھار لیست         

3 7 18 38 57 123 
  

  . این اشتراكات در جدول زیر مالحظھ مي شود . نسبت دوري ونزدیكي لیست ھا با ھم در اشتراكات افراد آنھاست 
  

   ـ  نمودار ھمپوشاني لیست ھا ٣جدول 
  

 متخصصان نواندیشان ایثارگران خدمتگذاران چكاد ابادگران 
اباداني 
 ھوتوسع

ائتالف 
 ایران

 0 0 0 2 6 6 8 0 اباد گران
 8 6 11 7 7 8 0 8 چكاد

 2 0 5 2 4 0 8 6 خدمتگذاران
 1 4 8 7 0 4 7 6 ایثارگران
 9 9 5 0 7 2 7 2 نو اندیشان
 7 9 0 5 8 5 11 0 متخصصان

 18 0 9 9 4 0 6 0  وتوسعھاباداني
 0 18 7 9 1 2 8 0 ائتالف ایران

  
  

 ھاي پیشیني كھ افراد نامزد خارج از لیست ھاي انتخاباتي شانس گزیده شدن ندارند، باتوجھ بھ ازمون
 ویا ١٢٣نماینده مجلس شوراي اسالمي را از بین ٣٠ میلیوني تھران ناچارند ٦٫٥توجھ مي كنیم كھ جماعت 

ي معروف لیست آبادگران كھ لیست اصلي محافظھ كاران بوده وبھ لیست رھبر. نفر گزینش كنند ١٣٠حداكثر 
شده است در خود افرادي را دارد كھ فقط تعداد انگشت شمار آن داراي معروفیت اجتماعي ھستند كساني چون 
احمد توكلي ، حداد عادل ، احمدي ، خادم و ابو طالب ـ  كھ بھ یمن دستگیري در عراق وبھ ضرب رسانھ ملي 

وافراد معروف وتنھا معروف ونھ .  دھند شناختھ شده است ـ  معروفترین چھره ھاي این لیست را تشكیل مي

 نفرند وباقي چھره ھایي ھستند كھ در عرصھ جامعھ تھران از ١٣ لیست بالغ بر ٨مورد وثوق در كل 
معناي این حرف اینست كھ اگر امت حزب اهللا ھم اگر بخواھند گزینش . معروفیت سراسري بر خوردار نیستند

با توجھ بھ این نكات . میت نخبگان سیاسي در معرفي افراد ندارند در ستي داشتھ باشند راھي جز پذیرش قیمو
 نفر در انتخابات نامزد بوده وبھ رقابت مشغولند چیزي شبیھ ١٢٠٠این ادعاي شوراي نگھبان كھ در تھران 

وسینھ بھ تنور چسباندن افرادي چون ناطق . لطیفھ اي بي مزه است كھ جز مغز خر خوردگان را نمي فریبد 
یا عسگر اوالدي مسلمان در توصیھ لیست ابادگران عین خاك پاشیدن بھ چشم خلق اهللا بوده ومعنایي نوري و
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مثل اب خوردن ودر روز روشن از پشت وسیع ترین رسانھ ھا . جز تحمیل دلمشغولي ھاي جناحیشان نیست 

  : شیراز بھ قول حافظ!! یا للعجب . دروغ مي گویند وشب ھا نیز نماز شبشان را ترك نمي كنند 
  واي اگر از پس امروز بود فردایي / گر مسلماني از این است كھ حافظ دارد 

توجھ بھ نكات پیش گفتھ ، ووخامت اوضاع نامزدھا وعدم استقبال مردمي كھ بھ شیوه ھاي بكري در 
و بیان نارضایتي ھاشان متوسل مي شوند ، نعره ھاي التماس آمیز سیماي جمھوري اسالمي ھمراه با سناری

گلھ ھاي مردم « نویسي براي استقبال مردم، ار طریق نمایش مصاحبھ ھاي مھوع ،درخواست جلو گیري از
از سوي رھبري وتوجیھات امنیتي ـ سیاسي » تكلیف شرعي « و» وظیفھ دیني« توسط رفسنجاني وتاكید بر»

وآن اینكھ براي تحقق . یابد روشنفكرنمایان زینت القدرت مبني بر تھدید كیان ایران واسالم مفھوم روشني مي 
ترھاتي كھ چپ وراست در استقبال پر شور مردم سروده اندراھي جز تقلب وراي سازي براي حفظ آبرو ندارند 

 میلیون شناسنامھ جعلي ، تداركات وسیع ارگان ھاي نظامي مثل بسیج وسپاه براي اخذ راي ٦ تا ٢شایعھ . 

دن در حوزه ھاي مختلف ، تطمیع قشر ھاي مختلف مثل وماموریت براي  مسافرت افراد براي راي دا
فرھنگیان از بیت المال  با عرضھ كوپن مجاني ، وعده ورود بھ دانشگاه بدون كنكور بھ محصالن وتوزیع پول 

توقیف روزنامھ ھاي . وارزاق در روستاھا وشھرھا ومحالت مختلف از نتایج اولیھ این شام نامیمون است
لیھ تمھیدات جنایتكاران حاكم براي تقلب در سكوت براي اخذ آراي باال از امت خیالي شرق ویاس نو طلیعھ او

براستي رژیمي كھ براي حفظ قدرت جبارانھ بھ باورھاي مقدس نمایانده خویش با روكش اعتقادات دیني . است 
ارد ؟جواب با ھر ، چنین خیانتي را روا مي دارد آیا قادر است در راستاي تامین خواستھ ھاي ملت گامي بر د

  !نھ. تحلیل وادعایي ھم كھ باشد حتي از نوع سیمایي آن یك كلمھ بیش نیست 
پس با تحریم ھمھ جانبھ انتخابات نمایشي رژیم ، باند دیكتاتور وفاسد حاكم را بیش از پیش رسوا تر 

  . كنیم 
  ھاتف رحماني 

١٣٨٢/ ٢٩/١١  

ـ مھدي ٣ـ میر محمد صادقي ٢ مجید قاسمي ـ١. لیست ھستند ٥افرادي كھ مورد حمایت :پس نوشت 
  كروبي 

ـ علي ٥ـمحجوب ٤ـ رھبري  ٣ـ جاسبي ٢ـ پیشگاھي فر ١.  لیست ھستند ٤افرادي كھ مورد حمایت 

  ھاشمي رفسنجاني 
  ـ اوشال ٧ـمجید انصاري ٦

پس از انتخابات . جالب توجھ آنكھ ھیچ یك از نامزدھاي آبادگران در این مجموعھ جایي ندارند 
  .فھموم واقعي این لیست ھا بیشتر آشكار خواھد شد م
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»١«)٢(انتخابات ھفتم مجلس شورا                   

 
عمل  «شایا ترین گزینھ اي كھ در مقام داوري بر انتخابات ھفتم مجلس شورا مي توان بكار برد ھمانا 

را در تمام مراحل با تقلب سازمان این انتخابات از بنیانِ  طراحي تا اج. است » سازمان یافتھ تقلب دولتي 
چالش وسیع .یافتھ دولتي نظام ھمراه بوده ، واین تقلب تا اعالم نھایي شمارش آراھمچنان ادامھ داشتھ است 

براي تصویب  بودجھ فوق العاده شوراي نگھبان جھت راه اندازي كانون ھاي نظارتي از یكسال پیش از 
ح دوگانھ رییس جمھوراز سوي شوراي نگھبان، ھمكاري اطالعات انتخابات در جریان طرح بودجھ، رد لوای

موازي در شناسایي كاندیدا ھا وپرونده سازي براي آنھا ، رد صالحیت افراد خوديِ  اصالح طلِب معترض در 
جھت حذف رقباي » عدم احراز صالحیت « جریان بررسي سوابق نامزدھا وابداع فیلتر جدیدي بھ نام 

 نشان دھنده كلیھ مراحل جر زني اي است كھ  نظام والیتي حتي در اجراي آنچھ كھ در انتخاباتي ھمھ وھمھ
صاحب این قلم در . چھارچوب موازین خود در عالي ترین مقام حكومتي  بھ تصویب رسانده ، بكار بستھ است 

  : از جملھ یاد آور شده بود كھ ١٣٨٢بررسي حوادث خرداد 
 نگھبان ھمان آتشي بود كھ بر خرمن حضور اصالح طلبان ردلوایح دوقلوي مجلس توسط شوراي« 

اعالم انسداد كامل سیاسي ، با در نظر داشت دست باالي اقتدارگرایان محافظھ كار . حكومتي ریختھ شد 
تالش ھاي پنھان محافظھ كاران ، براي گشودن راھي براي . درقدرت ، بھ دستور كار اصالح طلبان تبدیل شد 

با تشدید بحران ساختاري ،اصالح . الش با امریكا ، موجي از نفرت را در جامعھ دامن زد مذاكره در برابر چ
طلبان آچمز در رفتارھاي مافیاي قدرت وثروت ، چاره را دراین دیدند كھ با صدور بیانیھ ھا واطالعیھ ھا ، 

یكان حملھ را متوجھ  نماینده مجلس ، نوك تیز پ١٣٥ونامھ . راھي براي خروج از وضعیت منفعلشان  بیابند 
اصلي ترین حلقھ ارتجاع ، یعني رھبري ووالیت فقیھ نمود وبا دعوت از ایشان براي سر كشیدن جام زھر ، 

باز تاب نامھ نمایندگان در چشم اقتدار . تالش كرد تا شاید اخرین باب اصالح پذیري نظام را باز نگاه دارد 
باند رھبري با سازمان دھي ورھبري انصار . ن نبود گرایان مفھومي جز جسارت بھ ستون خیمھ ھستي شا

حزب اهللا وسایر قداره كشان گروه فشار بر ان شد تا دوباره با توسل بھ تاكتیك النصر بالرعب ، شاید اقتدار 
كار بدانجا كشید كھ فرمانده . پوشالي اش را در چشم مردمي كھ ناظر این ھمھ چالش بي بنیاد بودند احیا نماید 

  »٢» «.  میلیون نفره بسیج در ھمین روز ھا خبر داد ٨٫٥ امادگي بسیج از
در ادامھ چنین وضعیتي بود كھ اقتدار گرایان با برنامھ اي منسجم بدنبال قبضھ مجلس ھفتم كھ مھم 

 درصد آرا مي توانند بھ كرسي ٢٥آنھا با احتساب اینكھ نمایندگان واجد . ترین چالش سیاسي روز بود بر آمدند
مز مجلس تكیھ زنند ، وبا در نظر داشتن اینكھ در شرایط عدم شركت مردم ومواجھھ با تحریم انتخابات ھاي قر

از سوي اصالح طلبان واپوزیسیون، حداقلي از نیروھاي سنتي وفادار بھ محافظھ كاران وترس خوردگان 
تي خودرا گام بگام دیكتاتوري حاكم  پاي صندوق ھاي راي خواھند آمد با چراغ خاموش مسیر تقلبات دول

وامروزدر پایان سازماندھي تقلب وتوطئھ، ظاھرا شاھد پیروزي را در آغوش گرفتھ . سازمان داده و پیمودند 
اما خود نمي دانند كھ تلخاي این افتضاح را بعد از چند روز مانورحضورِ  حماسھ اي دروغین مردم ، سر . اند 

اي راست وخودداري از درج ارا كاندیدا ھاي تھران گویاي این سكوت چند روزه رسانھ ھ. بر كدام چاه بگریند

امروز ھمھ مي دانند كھ  مسئولیت كلیھ تقلبات سازماندھي . درماندگي در پاسخ بھ سئوال ھاي بحق مردم است
  . شده در طي مسیر بر گزاري انتخابات مستقیما زیر نظر وبدستورخامنھ اي  ولي فقیھ رژیم بوده است 

  ي دادند ؟ چھ كساني را
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علیرغم تحریم گسترده انتخابات از سوي كلیھ نیروھاي داخل وخارج باز ھم با اعتماد فرضي بھ آمار 

براي بررسي دقیق تر موضوع ، انتخابات .  میلیون نفر در انتخابات شركت كردند ٢٣٫٥ھاي رژیم ، حدود 
كاش قرارگرفتھ بود ـ  نمونھ وار مورد تھران راـ كھ وضعیت كاندیداھاي آن در قسمت اول این مقالھ مورد كن

تذكر این نكتھ ضروري است كھ عیار انتخابات در شھر ھاي كوچك ، مستلزم در نظر . بررسي قرار مي دھیم 
  . داشت موارد مختلفي است كھ از حوصلھ این مقال خارج است 

  ـ ترس خوردگان از آسیب ھاي احتمالي رژیم والیت فقیھ ١
  وعده ھاي گوناگون مادي وغیر مادي ـ فریفتھ شدگان بھ ٢
  .ـ كسانیكھ امر انتخابات را در اثر تبلیغات نظام امري شرعي مي دانند ٣
  ـ ھواداران سنتي محافظھ كاران ٤

كاندیداي ٣٠بررسي آماري شركت كنندگان در انتخابات تھران وحومھ نشانگر آنست كھ سقف راي 

 راي وكف راي براي علي عباسپور ٨٧٠٠٠٠ان نفر اول  براي حدادعادل یعنو)آبادگران ( لیست رھبري 
( با در نظر داشت اینكھ افراد وفادار بھ جبھھ محافظھ كاران .  راي است ٤٠٠٠٠٠بعنوان نفر سي ام لیست 

كاندیداي لیست رھبري مصر بودند ، ٣٠ھمھ تابع یك لیست بوده ودر نوشتن اسامي ) ٤و٣تركیب گروه 
 نفر دانست ویا با كمي اغماض معدل ٤٠٠٠٠٠اران را در تھران مي توان ھمان براحتي ھواداران محافظھ ك

 راي مي ٥٢٠٠٠٠این دو رقم یعني سقف وكف آرا كاندیداھاي لیست رھبري را منظور نظر داشت كھ بالغ بر 
.  راي متعلق بھ محافظھ كاران بوده است ٥٢٠٠٠٠ راي اعالم شده در تھران فقط ١٩٦٥٦٦٦یعني از . شود 
 نفر داراي حق راي ٦٠٤٧٥٧٢ا یك محاسبھ ساده وبا اعتماد بھ آرا ادعا شده مي توان پي برد كھ اوال از ب

 درصد یھ محافظھ كاران تعلق گرفتھ ٢٦٫٤ درصد در انتخابات شركت كرده اند وثانیا از كل آرا دریافتي ٣٢٫٥

بعبارت ساده .  مجلس راه یافتھ اند  درصد كل ارا تھران بھ٨٫٥٩است وثالثا نامزدھاي لیست رھبري با كسب 
  تر مي توان گفت 

   درصد كل مردم داراي حق راي ٣٢٫٥نفر معادل ١٩٦٥٦٦٦شركت كنندگان در انتخابات 
   آرا دریافتي ٢٦٫٤ راي معادل ٥٢٠٠٠٠سھم محافظھ كاران از آرا تھران 

   درصد  ٨٫٥٩ راي معادل ٥٢٠٠٠٠ راي دارندگان حق راي ٦٠٤٧٥٧٢سھم محافظھ كاران از 
 درصد راي دھندگان تھراني ھم اقبالي بھ محافظھ كاران ٧٣٫٦با یك حساب ساده مي توان دریافت كھ 

این آرا را اگر نھ بعنوان نھ بھ نظام ، ولي حداقل مي توان بعنوان ابراز مخالفت با ھر دو گزینھ . نداشتھ اند 
 نظام والیت فقیھ در پر جمعیت ترین شھر كشور وآن اینكھ . داخلي نظام تلقي واز آن درس ھاي خوبي گرفت 

براي درك نادرستي ارقام اعالم شده مي . ( ودر قلب پایتخت از حداقل مقبولیت ومشروعیت بر خوردار است 
توان در نظر داشت كھ در روز ھاي اول اعالم نتایج شمارش آرا  ، متوسط ارا موجود در ھر صندوق داراي 

 راي براي ھرصندوق ٥٤١ي  بودولي در روز ھاي پایاني اعالم نتایج بھ معدل  را٣١٠ تا ٢٣٨نوساني بین 
  ).ارتقا پیدا كرد 

ارقام اعالم شده حاكي از انست كھ حتي نیروھاي عامل اقتدار گرایان مثل بسیج وسپاه وافراد سایر 
 كاران ورھبري نظام ارگان ھا ونھاد ھایي كھ رسما حقوق بگیر سیستم حاكمند در ھنگام اعالم راي از محافظھ

چرا كھ بنا بھ اعالم رسمي ، فقط بسیج سپاه پاسداران در تھران بیش از یك میلیون عضو . حمایت نمي كنند 
  . میلیوني دارد ٢٠در چھار چوب ارتش 

 درصد مردمي كھ در ٧٣بیش از . تكلیف دو گروه راي دھنده دیگري كھ در باال ذكر شد مشخص است 
اند عمال نشان مي دھند كھ براي مراقبت از سرنوشت خویش در بزنگاه ھایي كھ با انتخابات شركت كرده 

حراست ادارات مختلف رژیم مواجھ مي شوند ـ مثل دانشجویان وكارمندان ـ وبراي درج مھر در شناسنامھ 
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 كردندوبابت شگفت آنكھ ولي فقیھ شخصا انتخابات را آزاد قانوني وعادالنھ اعالم. اقدام بھ دادن راي كرده اند 

پرسیدني است كھ مفاھیم زیباي آزاد، قانوني و عادالنھ در ذھن آقاي خامنھ . شركت مردم از آنھا تشكر نمودند 
اي چھ تعریفي دارند ؟ اگر بر ما اتھاماتي چون كفر ودروغ وضد انقالب نثار مي شود ایا بر كسي كھ طبق 

گفت ؟اگر در شرع مورد ادعاي اینان اصل بر بیعت شواھد غیر قابل انكار ریاضي دروغ مي گوید چھ باید 
آزادانھ افراد با حاكمیت است ؟ چھ توضیحي بر این عدم اعتماد وعدم بیعت مردم با نظام دارند ؟ نتیجھ 

  . انتخابات تمام تراوشات اذھان علیل وبیمار رھبران نظام مبني بر حمایت مردم از نظام را نقش بر آب كرد 
آقاي خاتمي كھ با اجراي انتخابات بھ روي تمام مدعیات خویش خط بطالن كشید در نكتھ دیگر اینكھ  

فرداي تاریخ بھ وجدان خویش وتاریخ چگونھ جواب خواھد داد ؟آیا باز ھم توجیھي شرعي از قماش حكم 
حكومتي خواھد تراشید ؟ خزعبالتي بي سر انجام كھ حتي مدعیان آن ھم چون حماري در گل تحجرشان مانده 

. والیت فقیھ سد راه ھر تحولي در جامعھ امروز ایران است . اند ، پاسخ گوي ھیچ وجدان آزاده اي نیست 

بدون توجھ بھ این سد اساسي وبدون رودررویي نھایي با آن ، امید تحقق دموكراسي وازادي در جامعھ ایران 
  . ھمواره بي فروغ خواھد ماند 

با امید كھ از .  طي مقالھ اي طرح كردم تكرار مي كنم ٨٢د در پایان باز در خواستي را كھ در خردا
  .گذار روزگار تیره وتار انسان ایراني نقبي بھ روشناي سحر آزادي باز كنیم 

بدون اتحاد عمل نیرو ھاي دموكرات جمھوري خواھان ، بدون وحدت وتشكیالت ، بدون سازماندھي « 
. بر پراكندگي نیرو ھا ، راه دشوار آزادي تسھیل نخواھد شد آگاھانھ عمل اجتماعي ، بدون غلبھ بر جبر حاكم 

با تمام قوا ، با غلبھ بر انزواگرایي ، سكتاریسم ، ھژموني طلبي و استحالھ جویي ، با گام ھاي استوار واراده 
  . اي مطمئن در این راه قدم بگذاریم 

بیایید دست در دست ! دوست دوستان ، رفقا ، برادران وخواھران ، روشنفكران آزادي خواه ومیھن 
 سالھ ظلم وجنایت وپلشتي نقطھ پایاني بگذاریم ودر پرتو آزادي باز یافتھ  ،ایراني  ٢٥ھم ، بھ این كابوس 

باور كنیم كھ لحظھ موعود فرا رسیده است وبارگاه شقاوت . آباد ، آزاد ، مستقل ودموكراتیك را پي افكنیم 
  »٣»«. میلیوني توده ھاي سازمان یافتھ  فرو خواھد ریخت ودشمني با خلق ، با یورشي پشتا پشت 
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  .جوانان ایران انكار نخواھند شد 
                                            / /       

  

ن را ممكن است بھ این تیز بی نظاره ي اعتراضات وتظاھرات خیاباني در ایران از یك فاصلھ بعید ناظر
نتیجھ برساند كھ آنچھ در حال اتفاق است از نوع ھیجاناتي است كھ پس از چند روز فروكش كرده وكشور بھ 

  . ھمان رخوت پیشین باز خواھد گشت 
اما كسانیكھ شناخت روشني از كشوردارند ، نشانھ ھاي قابل شناختي از چالش مداوم نیروھاي 

  . ر دیكتاتوري را تشخیص مي دھند دموكراتیك كشور علیھ عناص
ودر طي آن دانشجویان نا .  سال گذشتھ در دستور كار ایرانیان بوده است ١٠٠پروژه دموكراسي در 

درصد از جمعیت ۶۵دانشجویان تنھا نیرویي نیستند كھ براي تغییرات فشار مي آورند، بلكھ . آرامي كرده اند 
،مردمي كھ از زبان وھویت خویش محروم مانده اند ، وزنان میلیوني ایران شامل ملیت ھاي تحت ستم ٧٠

مالحظھ كنیم كھ بیش از . ایران كھ تحت رژیم كنوني فاقد حقوق برابر با مردان ھستند ، خواھان تغییرند 
 سال سن دارند ودر سال ھاي اولیھ جمھوري اسالمي بھ دنیا آمده اند وبا ٢۵درصد جمعیت ایران زیر ۵٠

این جمعیت با راه ھایي كھ رژیم عادت بھ پوشش دوران انقالب اسالمي . رشد یافتھ انداصول غلیظ رژیم 
روي ھم رفتھ شاید . ونشان دادن اشباح دشمنان داخلي وخارجي براي توجیھ سبعیت خویش دارد بیگانھ اند

شكل از  در صد جمعیت ، مت١۵در مقابل آنھا .  درصد مردم ایران از تغییر رژیم بھره مند مي شوند ٨۵
روحانیون محافظھ كار راست گرا وحامیان آدم كش آنھا ، نیروھاي امنیتي ،سپاه پاسداران انقالب ، قوه 

  . قضاییھ وبازرگانان ثروتمند بازار ، باقي مي مانند 
   علي اكبر ھاشمي رفسنجاني ، رییس جمھور سابق در پي آنست كھ پر نفوذترین عضو جناح راست 

در راس ھرم دو روحاني از جناح راست انتصابي ھستند كھ .د ترین آدم ھا در كشور باشد رژیم ویكي از ثروتمن

آن ھا بوسیلھ آیت اهللا خامنھ اي ، جانشین آیت اهللا . بر كار پارلمان منتخب وشاخھ اجرایي دولت نظارت دارند 

  . خمیني ، بنیانگذار جمھوري اسالمي رھبري مي شوند 

. ي تھران تظاھرات مي كردند ، خواھان رفتن آیت اهللا خامنھ اي بودنددانشجویاني كھ در خیابان ھا

نفراستاد دانشگاه ونویسندگان غیر روحاني طي نامھ اي كھ بھ او نوشتھ بودند ، ٢۵٠ھمچنین بیش از 
خواستار آن بودند كھ از سیاست نماینده خدا بر روي زمین بودن دست بر داشتھ وبعنوان شھروندي مسئول 

ھنوز آیت اهللا خامنھ اي  قدرت را در اختیار دارد وحامیان او مخالفان را كتك زده وبا قمھ وزنجیر  . عمل نماید
صد ھا نفر از تظاھر كنندگان در سراسر كشوردستگیر . بھ آنھا حملھ كرده ، آنھا را دستگیر وشكنجھ كرده اند 

  . وتعدادي  از آنھا ھنوز مفقود ھستند 
تیر ماه  (١٩٩٩پیش از این در جوالي . نگیزنده رو در رویي اخیر بودبھ یك معنا ، دولت ، بر ا

امسال . یك تظاھرات دانشجویي در تھران ، توسط ھواداران ایت اهللا خامنھ اي بھ شدت سر كوب شد ) ١٣٧٨
 سال پیش بودند كھ دولت بھ ناگھان طرح خصوصي ۴دانشجویان ، در تدارك بزرگداشت مسالمت آمیز سركوب 

 كھ دانشجویان آن را بھ مثابھ محروم كردن تنگدستان از آموزس عالي قلمداد مي كردند –نشگاه ھا سازي دا
  . سر دادند ” مرگ بر خامنھ اي “ براي نخستین بار آنھا فریاد .  را اعالم كرد –

 خود تھدید كرد كھ با تظاھرات ، آن چنان كھ در)  خرداد ٢٢(  ژوئن ١٢آیت اهللا خامنھ اي در سخنان 
عالوه بر آن او دانشجویان را بھ گرفتن دستور از خارج متھم كرد . بر خورد خواھد شد ) ١٣٧٨( ١٩٩٩سال 
اما وقتي كھ امریكا و خود رییس جمھور ، )  بخوانید دخالت دوباره ایاالت متحده در امور داخلي ایران . ( 
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شجویان  نھ ھیچ نشاني از گرایش بھ جوج دبلیو بوش كلماتي مبني بر حمایت از تظاھرات اظھار كرد ، دان

  .  امریكا ونھ خوش آمد از دخالت خارجي نشان ندادند 
فاطمھ حقیقت جو عضو پارلمان كھ بھ دفعات مورد آزار دستگاه قضایي رژیم واقع شده است ، ھفتھ 

ت امریكا ، دخال. تغییرات باید توسط خود ایرانیان ایجاد شود نھ خارجیان “ گذشتھ بھ آسو شیتد پرس گفت 
او بر آشفتگي مقامات انتصابي را كھ سبب تحلیل پروسھ ” . فقط گامھاي آرام اصالحات را بھ تحلیل مي برد 

  ” ھیچ كس اعتراضات را سازمان نداده است “ اصالح شدندمورد سرزنش قرارداد واصرار نمود كھ 
. بھ امریكا نشان ندادند در عین حال روشنفكران ایران ھم بھ طرز معني داري ، اثري از گرایش 

ھمچنین نامھ سر گشاده اي توسط ابراھیم نبوي ، طنز نویس معروف خطاب بھ آیت اهللا خامنھ اي نوشتھ شد 
كھ در آن ھمانندي جوك ھاي مطرح در مورد جرج دبلیو بوش را با جوك ھاي مطرح در باره رھبر معظم خاطر 

  . نشان مي كرد 

از انقالب ، زماني كھ او در بین كساني بود كھ از دموكراسي دفاع آقاي نبوي ھمچنین روز ھاي قبل 
طنز نویس گفت كھ او ھر گز تصور نمي كرد كھ روزي بیاید كھ . میكردند را بھ آیت اهللا خامنھ اي یاد اور شد  

دوست سابق روشنفكران بھ دیكتاتورپارانوئیدي تبدیل شود كھ با توھم غرور شخصي ، متقاعد شود كھ تمام 
اگر شما اینقدر دشمن دارید كھ در حال “ نبوي پرسید . دنیا در حال طرح توطئھ براي سرنگوني او ھستند 

  ” توطئھ علیھ شما ھستند پس چگونھ این مملكت مي تواند روي پاي خود بایستد؟
 ایرانیان ھرگز امریكا را بھ. تمام این زمینھ ھا در چالش اخیر یاد آور رودررویي ھاي گذشتھ است 

كھ سبب دستیابي امریكا بھ ( علیھ دولت منتخب ومنصوب كردن شاه ) ١٣٣٢مرداد٢٨(١٩۵٣سبب كودتاي 
وبحران گروگانگیري ، ھر دو نتیجھ منطقي كودتا ) ١٣۵٧(١٩٧٩انقالب . نبخشیده اند ) نفت ایران شد 

  . ودخالت ھاي امریكا بود 
بھ دلیل .  رژیم سر كوبگر شاه بود  بھ سادگي پایان دادن بھ١٩٧٩نیروي محرك  اصلي انقالب 

فقط .شكنجھ وسر كوب حاكمیت شاه ، رشد ھر نوع جنبش دموكراتیك معني داري در نطفھ خاموش شد 
روحانیان بودند كھ با قدرت نفوذ در روستاھا ، شھرك ھا وحواشي شھر ھاي بزرگ توان بر انگیختن انقالب 

 ھایي را در كمك بھ ضد امریكایي شدن انقالبیون ، بدلیل اما ایاالت متحده ھم بار مسئولیت. را داشتند 
بعد از اخراج شاه ، رییس جمھور جیمي . پافشاري واشنگتن براي برگرداندن شاه بھ ھرقیمت ، بر دوش دارد 

چون او دریافتھ بود كھ ایاالت متحده باید براي توسعھ روابط مورد . كارتر ،پیشنھاد خاك امریكا را بھ او نكرد 
بنا بر این . رژیم جدید تھران امریكا را نپذیرفت . اما خیلي دیر شده بود . قھ با رژیم جدید بكوشد عال

واشنگتن عراق صدام حسین را مسلح كرد كھ او با استفاده از اسلحھ امریكایي بیش از یك میلیون ایراني را 
  . كشت 

اق رزمیدند ، در خیابان ھا بر اكنون بھ طرز طعنھ آمیزي ، فرزندان كسانیكھ در جنگ ایران وعر
ولي این بدان معنا نیست كھ آنھا حاضر بھ پذیرش قیم تحمیلي ایاالت متحده از . دموكراسي اصرار مي ورزند 

  .نوع احمد چلبي یا حامد كرزاي اند 
. حركتي با كاراكتر ملي ومستقل . آنچھ ایران نیازمند آنست گذاري مسالمت آمیز بھ دموكراسي است 

این پیامي است .  در امور داخلي ایران ممكن است فقط حركت بھ سوي دموكراسي را بھ تعویق بیاندازد دخالت
سال در آن تدریس كرده ام ودانشجویان سراسر كشور مي ٢٠كھ من از دانشجویان دانشگاه تھران ، جاییكھ 

  .شنوم 
  ھاتف رحماني : ترجمھ از 
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 كره شمالی از زاویھ نزدیك
تحت تاثیر این فشارھا بود كھ عمال . ی قرار داشتھ استامپریالیستفردای تاسیس، مورد تھاجم كشور ھای  شمالی از كره

 دفاع سیستمتعویض نمود کھ این نظریھ » نظامیگری در مرحلھ اول«ی پرولتاریا را با نظریھ دیكتاتوركره شمالی تز 

  نظامی را ورای ھر اولویتی در مملکت قرار داد

   رحمانیھاتف

  

   اول متقس

با تغییر معادالت جھانی، پس از فروپاشي . ی اجتماعی انسان بوده استتاكنون مضمون اساسی تحوالت قدرت

، پایان جنگ سرد ویكجانبھ گرایی در كسب ھژمونی جھانی توسط امپریالیسم » موجودواقعاسوسیالیسم «

 را بھ چشم خود یكنواخت خویش،  این مضمون محوری تحوالت ھر روز با چھره نوشونده ولی در اصلامریكا،

 چندین نقطھ گرھی كھ در اصل امریكا،برای تكمیل تحقق این ھژمونی طلبی امپریالیسم . جھانیان كشانده است

یكی از این مناطق كره .  مناقشات امپریالیستی تبدیل شدندمركزخرابھ ھای مانده از بقایای جنگ سرد بودند بھ 

متاسفانھ . ه طی شده از جزیره وحشت امپریالیستی اعالم انشعاب كرده استی در راپایدارشمالی بود كھ با 

 سرش مھاجم مردمان كشورھای تحت یورش امپریالیسم بھ كسی می ماند كھ در عین سیلی خوردن از وضعیت

ساكنین .  دو ضربھ می شودمتحملدر اثر ضربھ با دیوار پشت سر ھم بر خورد می كند و در یك لحظھ در واقع 

از یك سو تحت تسلط رژیم ھای بھ شدت . استرھای گرھی در تھاجم امپریالیسم در واقعیت امر چنین كشو

 زیر فشار ھای تحمیلی بیگانھ ھرگونھ قدرت عمل را از دیگرارتجاعی و دیكتاتور بھ سر می برند و از سوی 

اما حكایت كره . لھ اند افغانستان، سوریھ و كشور ما ایران از ھمین جمعراق،. خویش سلب شده می یابند

ی جمھور. كره شمالی یادگار تالش ھای جھانی برای قدرت در پایان جنگ جھانی دوم است.  استدیگرشمالی 

 اشغال شوروی بود در در قسمت شمالی كره واقع در شمال شرق اسیا جاییكھ ١٩۴۵دموكراتیك خلق كره در 

و در ) دریای ژاپن( با دریای شرق شرقا روسیھ، در كره در شمال با چین، در شمال شرقی ب. بنیانگذاری شد

كره .  بزرگترین شھر كره شمالی و پایتخت ان استیانگپیونگ . جنوب با جمھوری كره جنوبی ھم مرز است

مناطق .  با دره ھای ژرف و باریك خویش معروفیت جھانی داردوشمالی كشوری بھ شدت كوھستانی است 

ن را تشكیل می دھد و در محدوده ساحل غربی كشور و بین دره ھای وسیع  امساحتھموار كره فقط یك پنجم 

 پوشاندهخاك حاصلخیزی در وادی رودخانھ ھا، مناطق ھموار این كشور را . ی قرار گرفتھ استغربرود خانھ 

.  ای غیرحاصلخیزندمالحظھخاك مناطق كوھستانی عموما فاقد مواد آلی مناسب بوده و بھ نحو قابل . است

طوالنی .  غرب بھ دریای زرد می ریزندمسیربا اكثر رودھای بزرگ كره از كوه ھا سرچشمھ گرفتھ و از تقری

  .  شمالی با چین را تشكیل می دھدكرهبخشی از مرز » یالو«ترین رودخانھ بھ نام 

در  نفر ١٨۴ است و پراكندگی جمعیت آن ٢٠٠٢ اساس امار بر ھزار نفر جمعیت ٢۵٠ میلیون و ٢٢ دارای كره

 رو بھ گسترش داشتھ و در حال حاضر بیش ١٩۵٠ شمالی از سال ھای دھھ كرهشھر نشینی در . كیلومتر است

كره شمالی یكی از غنی ترین كشورھای آسیا از نظر .  شمالی در شھرھا زندگی می كنندكرهدرصد مردم ۶٠از 

 معادن طال، باو گرافیت ھمراه معادن سرشار ذغال سنگ، آھن، اوره، تنگستن، منیزیم، .  معدنی استمنابع

  . استنقره، مس، سرب، روی و مولیبدیوم از دارایی ھای ارزشمند كره شمالی 

 اموز در مقطع دبستان دانش حدود دو میلیون ٢٠٠٢در پایان .  ده سالھ در كره اجباری و رایگان استآموزش

ردم كره با سوادند و بزرگترین مركز  مدرصد ٩۵.  میلیون نفر در مقطع دبیرستان مشغول تحصیل بودند٢٫٨و 
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در حال حاضر .  در پیونگ یانگ تاسیس شده است١٩۴۶ دردانشگاھی ان دانشگاه كیم ایل سونگ است كھ 

خدمات بھداشتی و .  و مدرسھ عالی كره مشغول تحصیل می باشنددانشگاه ٢٨٠ ھزار نفر در ٣٠٠بیش از 

تمام شھروندان كره شمالی از .  تمام مردم كشور می باشد درمانی رایگان و در دسترسومراقبت ھای پزشكی 

  . از كار افتادگی و بیمھ بازنشستگی بر خوردارندحقوق

 گردید و ١٩۴٨ آن است كھ جایگزین قانون اساسی ١٩٧٢ قانون اساسی ترتیبات حكومتی كره ناشی از سیستم

كره دارای دولت متمركز .  مورد بازنگری قرار گرفتھ است١٩٩٨ و ١٩٩٢ سال ھای دردر دو نوبت 

  . ی استسوسیالیست

 ادامھ داشت كھ با پذیرش آتش بس كره جنگ ١٩۵٣ مورد تھاجم امریكا قرار گرفت و تا ١٩۴٨ شمالی در كره

قبل از مرگ كیم ایل سونگ .  ای غیر نظامی شده استمنطقھمنطقھ حایلی بین دو كره ایجاد گردید كھ در واقع 

رییس جمھور .  جمھوری بود و دولت توسط نخست وزیر اداره می شدرییسدستان  قدرت اجرایی در ١٩٩۴در 

 سال انتخاب می شد و بھ نوبھ خود اعضا كمیتھ مركزی خلق را كھ سازمان دھنده ۴ی برابا رای مستقیم مردم 

 بالتصدی سونگپست ریاست جمھوری بعد از درگذشت كیم ایل .  سیاسی دولت بود منصوب می كردعالیرتبھ

ی برگزیده بود ولی رییس جمھور بھ مقاماگر چھ كیم ایل سونگ پسر خود كیم جونگ ایل را بھ قایم . انده بودم

ی پست رییس كمیسیون دفاع ملی توسط كیم جونگ ایل اساس در جریان اصالح قانون ١٩٩٨در . حساب نمی امد

مجلس قانون گذاری كره كھ . اختھ شد عالیترین مقام اداره كره شمالی شنبعنوانپیشنھاد و بھ تصویب رسید و 

ی را عضو می باشد كھ با ۶٨٧ دولتی و پارلمان عالی ترین اجتماع مردمی است دارای سازمانعالیترین 

كارھای روزمره . كندمجلس عالی در سال چندین جلسھ برگزار می .  سال انتخاب می شوند۴مستقیم مردم برای 

 ھای محلی بوده و توسط مجمع خلق حكومتاستان ھای كره دارای . دان توسط كمیتھ دایمی مجمع اداره می شو

 كره است و دو حزب كوچك دیگر ھم در چارچوب جبھھ كارگرقدرت اصلی در اختیار حزب . انتخاب می شوند

  .  پیوستھ اندحزبدموكراتیك اتحاد میھنی بھ این 

 با اجرای طرح ھای اقتصادی، موفق هكر.  در كره شمالی كلیھ صنایع ملی و كشاورزی اجتماعی شد١٩۴٨ در

 گسترش یافت و كشاورزی تا باالترین سطح مكانیزه سنگینصنایع . بھ رشد قابل توجھی در زمانی اندك گردید

 درصد انھا در ٣٨ ھزار نفر بودند كھ ٧٠٠میلیون و ١١ شمالی بالغ بر كره كارگران ٢٠٠٠در سال . گردید

ران در اتحادیھ ھای بزرگ فنی و صنعتی متشكل ھستند كھ عموم این كارگ.  كار بودندمشغولبخش كشاورزی 

 كشاورزی كارگرانعالوه بر ان اتحادیھ .  ھا با فدراسیون عمومی اتحادیھ ھای كارگری ھم بستھ انداتحادیھ

ی ھمچون، ھنرمندان، وكال و شمالسایر اقشار كره . است كھ از سازمان ھای موثر اجتماعی كره شمالی است

كره شمالی با مكانیزاسیون . ی ویژه خویشندھاندان و متخصصین ھم بھ نوبھ خویش دارای سازمان دانشم

. ی كشاورزی موفق بھ افزایش چشمگیر محصوالت كشاورزی گردیداراضكشاورزی، سیستم منظم آبیاری و احیا 

 تن گوجھ فرنگی  میلیون١میلیون تن ذرت و ١٫٣میلیون تن برنج، ١٫٨ یر ٢٠٠١ دربازده محصوالت اساسی 

كره .  بودمالحظھو رشد سایر محصوالت از قبیل ارزن، جو، گندم و سبزیجات، سیب وسویا ھم قابل . گردیدبالغ 

.  ماكیان خانگی استمیلیون ١۶ گوسفند و ١٨۵٠٠٠ ھزار راس گاو، ۶۵٠ میلیون خوك، ٣٫۴شمالی دارای 

 میلیون متر ٧٫٢ حدود ٢٠٠٠ و در سال داشتھش عالوه بر این بھره برداری از جنگل ھم در اقتصاد كره نق

ماھیگیری مدرن و متشكل ھم از سایر منابع در امدی . گردیدمكعب چوب از جنگل ھای كره شمالی استحصال 

بخش مھم .  تن انواع ماھی بوده است٣٠۶٫۶٣۶ بالغ بر صید ١٩٩٧ سال در است كھ محصول ان كرهاقتصاد 

و تالش ھای باز ھم جدیدی در توسعھ بھره برداری از معادن بكار . ر است معدن استوابراقتصاد كره شمالی 

 ٧٧٫۵ ترتیب بھ ٢٠٠٠در حال حاضر توجھ اصلی بھ ذغال سنگ و اھن است، كھ در سال .  می شودبرده

 تنگستن، منیزیم، روی، ھمچونسایر معادن مھم كره شمالی .  میلیون تن استخراج شده بود٣میلیون تن و 
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  . قره و طال ھم در حال بھره برداریستمس، سرب، ن

ی كره را مصرف درصد برق ۶۵ی از منابع تولید برق توسط نیروی آب برخوردار است و در حال حاضر شمال كره

  .  برق داشتتولید میلیارد كیلو وات ـ ساعت، ٢٨٫۶، ١٩٩٩كره شمالی در . تامین می كند

 كیلومتر جاده ٣١٢٠٠ متصل است،و روسیھ كیلو متر راه آھن، كھ مستقیما بھ چین و ٨۵٣٠ شمالی دارای كره

است كھ نقش اساسی در » تائو دانگ« راه آبی در رودخانھ كیلومتر ٢٢۵٠عالوه بر ان كره شمالی دارای . است

اد عمدتا با چین، شوروی و تجارت خارجی كره شمالی تا دھھ ھفت.  می كندایفاتجارت داخلی كره شمالی 

 وبود ولی پس از اعالم استقالل از روش ھای چین ) سازمان تجارت سوسیالیستی( كومكون عضوكشورھای 

 سعودی و عربستانشوروی در اداره كشور تالش برای ایجاد روابط تجاری با سایر كشورھا چون ژاپن، 

عمده ترین . ی كره شمالی استخارجم تجارت ھنگ كنگ یكی از شركای عمده و مھ. استرالیا بھ عمل اورد

ی است و عمده ترین واردات كره شمالی را نفت ماھیگیرصادرات كره شمالی مواد معدنی، فلزات، برنج و لوازم 

  .  شیمیایی وماشین االت تشكیل می دھدموادو فراورده ھای نفتی، ذغال سنگ، 

، مورد تھاجم كشور ھای امپریالیستی قرار داشتھ  این کشورتاسیس این شمای كلی كره شمالی از فردای با

 مرحلھنظامیگری در « بود كھ عمال كره شمالی تز دیكتاتوری پرولتاریا را با نظریھ فشارھاتحت تاثیر این . است

نگاھی بھ .  قرار دادمملکتتعویض نمود کھ این نظریھ سیستم دفاع نظامی را ورای ھر اولویتی در ) ١(» اول

 اتش بس موقت ھمیشھ در معرض تھدیدات اتمی انعقادكره شمالی كھ با . ھا گویای این امر استتاریخ برخورد

 تكیھ بھ انضباط حزبی و سیاست ھای نیرومند كارگری حزب كارگر باامریكا قرار داشت، توانست پس از جنگ 

در ھمان زمان . ورد بھ دست ا١٩۶٠ پوشش اسیب ھای وارده و توسعھ كشور تا سال دركره نتیجھ قابل توجھی 

 اندیشھ.  شمالی شروع بھ دوری از قیمومیت شوروی با تاكید بر شخصیت ملی انقالب كره نمودكرهرھبری 

 شمالی مانوری كرهبھ محض اوج گیری چالش بین چین و شوروی . جوچھ محصول این تالش كره شمالی است

 بر رشد سریع صنایع ١٩۶٠در اثنای دھھ . كردار نظامی در جھت استقالل بیشتر و با تاكید بر ناسیونالیسم برگذ

 مصرفی و سایر كاالی الزم برای استاندارد ھای عمومی محصوالتسنگین تاكید می شد و در نتیجھ سطح تولید 

 كره شمالی با تكیھ بر دستاوردھای توسعھ، حالت پرخاشجویانھ ای با كره ١٩۶٠در اواخر دھھ . كاھش یافت

 بھ رساندان زمان تیم تروری كھ پارك جونگ ھی رییس جمھور كره جنوبی را بھ قتل در ھم.  كردپیداجنوبی 

 دار كره شمالی توقیف توپتوسط قایق ھای » پوئبلو« كشتی جاسوسی آمریكا ١٩۶٨در . كره شمالی منتسب شد

 شد كھ ی كماندویی در جنوب سازمان دادهتھاجم. و كارمندان آن بھ مدت یكسال در كره شمالی زندانی شدند

این .  یك ھواپیمای جاسوسی ـ شناسایی آمریكا سر نگون گردید١٩۶٩در اوریل . بدون اخذ نتیجھ ای پایان یافت

 ھای نظامی كمك كرد و تحریك كننده بازسازی مقیاس ھای دفاعی كره شمالی سیاستحوادث بھ سرعت گرفتن 

ی می یاری سیاستی سخت تر در كره جنوبی  خود برای كره شمالی مشكل ساز بوده و بھ شکل گیرنوبھشد و بھ 

 منجر شد كھ ١٩٧٢ی جوال ۴ گفتگو ھای سری بین دو كره بھ انتشار بیانیھ مشتركی در ١٩٧٠در دھھ . رساند

 این توافق ھا و ١٩٧٣در بھار .  شدندكرهطرفین طی آن خواھان توسعھ گفتگوھا با حمایت از اتحاد دوباره 

 ادامھ پیدا ١٩٨٠ اتحاد مجدد دو كره تا سال ھای دھھ حولھا گاه و بیگاه گفتگو. تالش ھا بھ شدت فسخ شد

 سازمان ملل پذیرفتھ شدند و ھر دو پیمان منع گسترش سالح ھای ھستھ عضویت ھر دو كره بھ ١٩٩١در . كرد

 اجازه كره شمالی پیمانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا و طبق آن ١٩٩٢در . كردندای را امضا 

 شمالی از پذیرش كره دولت ١٩٩٣اما در . بازرسی تاسیسات ھستھ ای كره شمالی را بھ بازرسان آژانس داد

 سالح ھای ھستھ ای خودداری كرد و ساختبازرسان آژانس بھ دلیل متھم كردن فعالیت ھای ھستھ ای كره بھ 

 ١٩٩٣در دسامبر . ده بود نمودی كھ قبال ان را امضا كراتمتھدید بھ خروج از پیمان منع تكثیر سالح ھای 

در نیمھ اول . اعالم كرد كھ كره شمالی حداقل یك بمب اتمی ساختھ است» سیا «امریكاسازمان اطالعات مركزی 
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 شمالی كره كره شمالی كامال در مقابل بازرسی بازرسان اژانس انرژی اتمی از تاسیسات ھستھ ای ١٩٩۴

 امریكا با كیم ایل وقتز مالقات جیمی كارتر رییس جمھور  پس ا١٩٩۴اما بحران در ژوئن . مقاومت كرد

 طور غیر منتظره ای چشم از جھان فرو بھماه بعد از این مالقات كیم ایل سونگ . سونگ در كره كاھش یافت

 یافتند كھ بر مبنای ان كره شمالی متعھد می شد تاسیسات دست بھ توافقی ١٩٩۴امریكا و كره شمالی در . بست

ی تولید سالح ھای اتمی را كامال از مدار استفاده خارج نماید و اجازه ورود برا مواد مناسب مستعد ساخت

 خود موافقتامریكا نیز متعھد می شد كھ بھ سھم خویش .  اژانس را برای بازرسی صادر نمایدبازرساندوباره 

 برای ساخت سالح ھای ھستھ مالزرا با كمك بھ ساخت راكتورھای نسل جدیدی كھ قادر بھ تولید پلوتونیوم ویژه 

 رسمی در مورد بازسازی راكتورھا در سال قرارداد. ای نیستند بعنوان جایگزین تاسیسات موجود اعالم نماید

ی بین المللی بھ رھبری امریكا متعھد بھ تامین مالی پروژه كھ كنسرسیومتحت این قرار داد .  امضا شد١٩٩۵

ی در موشكدر پی استقرار سیستم . د و نظارت بر اجرای ان می گردید دالر بر اورد شده بومیلیارد ۴٫۵حدود 

 جنگ شده بود ـ را پایانـ كھ سبب ١٩۵٣ كره شمالی عدم پای بندی خود بھ آتش بس ١٩٩۶كره جنوبی در 

امریكا و كره . گسیل داشت» حایل «منطقھاعالم و نیروھای بھ شدت مسلح شده خود را بھ مدت سھ روز بھ 

مذاكرات تا اواخر دھھ . ی چین و امریكا مطرح كردندمیانجیگرا پیشنھاد گفتگو و صلح را با جنوبی مشترك

 بالغ بر یك میلیون و ھشتاد و دو ھزار نفر بود كھ ٢٠٠١ی كره شمالی در سال نظامپرسنل .  ادامھ داشت١٩٩٠

ی خدمت می ھوایوی  نفر در نیر٨۶٠٠٠ نفر در نیروی دریایی و ۴۶٠٠٠ نفر ان در نیروی زمینی، ٩۵٠٠٠٠

  . كردند

 رخداد خشكسالی و طغیان رودخانھ ھا بھ با ١٩٩۶ خود را نشان داده بود در ١٩٩۵ غذایی كھ در سال بحران

 غذایی، قطع كمك ھای غذایی چین و شوروی پس از فروپاشی بحرانعوامل یاریگر . یك فاجعھ قحطی تبدیل شد

ناشی از سیاست مكانیزاسیون كشاورزی در شرایط افزایش  اثرات ١٩٩٠ دھھ اوایلسیستم سوسیالیستی، در 

ی را بھ كشاورز مواد شیمیایی و یك سری سیل ھا، طغیان رودخانھ ھا و خشكسالی ای بود كھ بازده وبھای نفت 

 در اثر گرسنگی ١٩٩٨ تا سال نفردر طی این بحران و فاجعھ قحطی بین دو تا سھ میلیون . سطح نارلی رسانید

 خاتمھ یافت اما بحران ١٩٩٧ی اگر چھ در سال قحط. ی ناشی از قحطی جان خودرا از دست دادندو بیماری ھا

 كیم جونگ ایل و كیم دای جونگ رییس ٢٠٠٠ روابط گذشتھ در ژوئن ادامھدر .  ادامھ یافت٢٠٠٠غذا تا اوایل 

انگ بر گذار كردند و  رھبران دو كشور پس از تقسیم كره گفتگویی را در پیونگ یبعنوانجمھور كره جنوبی 

 عطف این نقطھ. ی آن موافقت شد روابط را توسعھ داده و مشاركت اقتصادی بین دو كشور را گسترش دھندط

 كھ طی جنگ كره از ھم جدا شده شدرویداد، آب شدن یخ روابط بین دو كره، منجر بھ اتحاد موقت خانواده ھایی 

ی مبنی بر اتصال مجدد جاده ھا و خطوط اھن امضا شد ھایت مبادالت پستی بین دو كشور شروع و موافق. بودند

  .  بودشدهكھ با ایجاد منطقھ حایل قطع 

»  دادن كره بھ لبھ فاجعھ ھستھ ایھل« ادامھ مقال، خالصھ ای از دیدگاه ھای گوان مك كورمك نویسنده كتاب در

 . تھ است تقدیم خواھد شد كره شمالی ابراز داشمسائل در مورد ٢٠٠۴ فوریھ ١۵كھ طی مصاحبھ ای در 
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   قسمت اول- نسخھ خطی آقای ادیب 

 بحثی در جھانی شدن وسازمان تجارت جھانی
 ھاتف رحمانی 

Hatef_r2002@yahoo.com 
 

  مقدمھ
ده بیان ھستی چپ درایران  سال پیش جملھ ای را گفت کھ براستی چکی۶۵زنده یاد دکتر تقی ا را نی بیش از 

نھ ناشی , این شنا بر خالف جریان آ ب . ما بر خالف جریان آ ب شنا می کنیم : وان جملھ این است کھ . است 
کھ ناشی از اتکای چپ بھ شناخت علمی منطق تحوالت اجتماعی وھستی ,  ازعناد ولجاج وخود برتر بینی 

در . راھیست دشوار وپرتعب. الت اجتماعی را بارور می کند شناختی کھ اجازه باور بھ تحقق عد. بشری است 
راه , چپ بھ جای خزیدن زیر سایھ قدرت ومکنت وبرخورداری از خوان یغمای غارتگران اجتماعی , این راه 

وسامان ھستی , پر خطر ودردالود مبارزه برای بھروزی وسعادت مردم وتحقق عدالت اجتماعی را برگزیده 
سال اخیر ما گواه است کھ ھیچگاه زندان ٨٠تاریخ . مان ھای انسانیش فدیھ کرده است خویش را درراه آر

سیل عظیم اتھامات چون تیر . ھای کشور ما از بار گرانِ  در زنجیر داشتن ِ  مبارزان چپ بی بھره نبوده است 
  . بال از ھمھ سو در پرواز بوده است

. سی ، در ھر وضعیتی بھ مذبح برده می شود چپ چون مرغ عزا وعرو. امروز ھم حکایت ھمان است 
غیره از چپ نام می برند ... قدرقدرتان پوشالی حاکم با الفاظی چون منحلھ ، منھدم شده  ، خائن ،  بی وطن و

وروشنفکرانِ  زینت المجالس ھمین قدر قدرتان ، با بھ اصطالح تحلیل ھای اجتماعی صد من یک غا ز، وبا 
بھ تاراج ) آخرین نمونھ درفشانی حجاریان در اثبات مسلم بودن مصدق ( عل تاریخ خروارھا دروغ وافترا وج

ھستی چپ می پردازند ، وطایفھ ای دیگر کھ الطائالت ایدئولوژیک خویش را فقط با منکوب کردن چپ قابل 
گفت ش. اجرا می بینند ، بھ طرح بھ اصطالح بحث ھای اکادمیک وکاربردی برای خلع سالح چپ می پردازند 

آور اینکھ تمام این لشگر ایلغار وجھل وجعل ، چپ را مضمحل ، پایان یافتھ،  بی عقبھ وتمام شده می نمایانند 
وشگفت . وکسی ھم از ایشان سئوال نمی کند کھ برای نیرویی پایان یافتھ چھ ضررورت این لشگر کشی است 

 با اتخاذ سیاست تسلیم محض در مقابل ھرانچھ اور تر اینکھ آتشبیار معرکھ اینان ، از چپ بریدگانی ھستند کھ
تاراج وچپاول ملی وبین المللی است بھ تکریم سیستم ھژمونی طلب ا مپریالیسم پرداختھ وسعی بی امان 

ووافری بھ خرج می دھند کھ اصال این اصطالح یعنی امپریالیسم از ھر انچھ مباحث سیاسی واقتصادی کنار 
با جوسازی وجوالن بر سر بھ . ه از بذل ھیچ اتھام وتمسخری ھم ابایی ندارند اینان در این را. گذاشتھ شود 

وبا .بھ نشر ارتجاعی ترین ایدئولوژی قرن می پردازند » ایدئولوژی زدایی « ولزوم » دموکراسی«اصطالح 
 آن سعی در غالب کردن گفتمانی را دارند کھ بر طبق الفبای...برچسب ھای الیتچسبک  سنتی وتمامیت گرا و

ولی محض اطالع . ھرگونھ کاربرد عدالت اجتماعی ، سوسیالیسم و امپریالیسم وغارت  ، منع ابدی یافتھ است 
قدرت چپ در . تمام این پادوھا با مسرت تمام اعالم می کنم کھ آقایان دوران انزوای چپ پایان یافتھ است 

  . سازمان ھای بھ قول شما کم تعداد وسر درگم نیست 
  .  چپ در تحوالت ژرف اجتماعی ای است کھ درحال خیزش وبالش واوج گیری است بنیان قدرت
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 .جاییکھ آقای ادیب ایستاده است 

  
 منتشر کرده اند ٣/١/٨٣اخیرا آقای محمد حسین ادیب طی مقالھ ای کھ در سایت اینترنتی اخبار روز بھ روز 

 بھ الحاق ایران بھ سازمان تجارت جھانی چپ اپوزیسیون خارج از کشور را در رابطھ با تعیین موضع نسبت
امروز مھم ترین تحول، انطباق اقتصاد « ایشان با ارائھ آمارھای مختلف مدعی اند کھ . بھ چالش کشیده اند 

 سال اینده مثل ھفت سال گذشتھ ٣ است و در صورتی کھ WTO درصد با ضوابط ٧٠ایران بھ میزان بیش از 
این ادغام . ( منطبق و اقتصاد ایران در اقتصاد جھانی ادغام می شود  WTO  باشد، اقتصاد ایران با ضوابط 

اپوزسیون چپ باید نسبت خود «وادامھ می دھند کھ » ) درصد تحقق یافتھ است٧٠در وضع حاضر بھ میزان 
اپوزسیون چپ خارج از کشور در تحلیل ھای خویش  «و معتقدند کھ»   تعریف و تبیین کند WTO   را با

ام اقتصادی در ساخت اجتماعی را مدام فعال می کند و بگونھ ای طرح مطلب می کند کھ ظاھرٌا بھ احساسات خ

  اعتصاب اخیر نمونھ مشخص آن بھ نظر ایشان» .کمک درآمدھای نفتی این مطالبات قابل پاسخ گویی است
 مورد حمایت اپوزسیون چپ خارج از کشور بصورتی مطلق مطالبات اقتصادی معلمان را« کھ. معلمان است

محور تحلیل ھای اپوزسیون چپ خارج از کشور بر حمایت از مطالبات  « وحرف آخر اینکھ» .قرار داد
 در تحلیل ھای خویش بصورت غیرمشروط از اخراج پرسنل صنایع حمایت می   اپوزسیون چپ. کارگری است

ازاد صنایع و مطالبات رفاھی مطالبات کارگران م. کند و بھ صورت غیرمشروط از اعتصاب معلمین حمایت کرد
خواستھ ھایش برسد  آقای ادیب تمام این ھارا می گوید تا بھ شاه بیت» معلمین را چگونھ می توان پاسخ داد؟ 

سخن بر سر کنار رفتن نیست، سخن .  نگاھی سلبی داردWTOاپوزسیون چپ خارج از کشور با  « وآن اینکھ
مارکس می گفت تنھا راه اصالح نظام سرمایھ  «ین چنینی کھوبا شبھ استداللی ا» .بر سر کنارآمدن است

بھ سرمایھ متفاوت   با جھت نگاه مارکس نسبت  WTOداری، اعدام آن است، جھت نگاه اپوزسیون چپ بھ 
 را نمی توان WTO.  نگاھی سلبی داشتھ باشدWTOاپوزسیون خارج از کشور نمی تواند بھ واقعیت . نیست

اپوزسیون خارج از کشور باید واقعیت . سخن بر سر کنار آمدن است.  رفتن نیستسخن بر سر کنار. حذف کرد
» .سازمان تجارت جھانی را جذب و ھضم کند و این چیزی کھ دقیقٌا در داخل کشور در حال اتفاق افتادن است

پس از سقوط کمونیسم، اپوزسیون چپ بھ خصوص با نگرش « این نتیجھ پیشینی خودرا تاکید می کند کھ 
اپوزیسیون چپ با نگرش مارکسیستی پس از سقوط کمونیسم، . مارکسیستی موقعیت خود را ارزیابی مجدد کرد

وبدون اینکھ زحمت بیان این لھجھ ولباس جدید را بھ خویش داده » .با لباس و لھجھ جدیدی سخن می گوید
پوزسیون چپ را بھ ، شوک سقوط کمونیسم در شوروی ا٩٠اگر در اوائل دھھ «باشد حکم می رانند کھ 

اپوزسیون دیر یا زود طی .  این نقش را ایفا می کندWTOارزیابی مجدد انگاره ی خویش دعوت کرد امروز 
  ».  سال اینده باید نسبت خود را با این پدیده تعریف کند٣

« بیت یقینی ترین باور در تمام نوشتھ آقای ادیب این نکتھ است کھ تسلط سازمان تجارت جھانی بعنوان شاه 
تمام آمار وارقام ارائھ شده در خدمت ھمین ھدف بوده وسبب خوشحالی . محتوم وحتمی است » جھانی شدن 

اقتصاد دولتی ایران بھ بحران پایانی «آنچنان کھ با وجد کامل می نویسند . آقای ادیب را فراھم آورده است 
در مورد ایران  این _ )١(» .ی استاقتصاد سرمایھ داری در حال مستقر شدن نھای. خویش نزدیک می شود

اما قبل از ھرگونھ ورودی _ گزاره ای سراپا اشفتھ وریا کارانھ است کھ بجای خویش بدان باز خواھیم گشت 
بھ بحث یاد آوری کنیم کھ عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جھانی تاکنون نھ ناشی از عدم انطباق با 

  .  مناقشات سیاسی با امریکا بوده است موازین این سازمان بل بیشتر ناشی از
  جھانی شدن وجھانی کردن 
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باور بھ تفوق کامل سرمایھ ، وھمراه آن گسترش ارزش ھای جامعھ امریکایی ، بھ یکی از دلمشغولی ھای 

بخشی از روشنفکران جوامع پیرامونی تبدیل شده است ، کھ در صادقانھ ترین شکل آن ، جز تالشی برای 
» جھانی شدن « اما واقعیت این . شرایط وحکومت ھای توتالیتر ودیکتاتوری زده نیست خروج از نکبت 

را » جھانی کردن « خوانده می شود بیشتر مفھوم » جھانی شدن « چیست ؟ بھ نظر نگارنده آنچھ کھ بنام 
. جھانی شدن ناشی از منطق ذاتی تحول جھان وجوامع جھانی است . جھانی شدن ھم وجود دارد. دارد 

گسترش ارتباطات انسانی مسائل جدیدی را مطرح کرده است کھ جز با تالش مشترک ھمھ مردم جھان قابل حل 
نقش بست ، امروز  » پرولتاریای جھان متحد شوید« سال پیش جملھ ١۵٠اگر در ناصیھ مانیفست در . نیست 

را در دستور کار قرار داده »  ھمھ مردم جھان متحد شوید« روند تحوالت اجتماعی ، شرایط عینی تحقق شعار
حل معضالتی چون حفظ محیط زیست ، تامین حقوق بشر،  تامین بھداشت وسالمتی انسان ھا ،  رھایی . است 

از دیکتاتوری ، استقرار دموکراسی وبرقراری عدالت ھمھ جانبھ اجتماعی بھ عرصھ کار مشترک تمام انسان 

براستی چھ بوده است ؟ برای پاسخ می توان بھ » جھانی کردن « اما نتایج تا کنونی . ھا  تبدیل شده است 
  .منظره زیر توجھ کرد 

  
میالدی سرمایھ داری با استفاده انحصاری از دست آوردھای بشریت درعرصھ ٧٠از اواسط سال ھای دھھ 

 ذاتی  ونھ برپایھ قابلیت واستعداد–دانش وفن آوری کھ سبب باال رفتن فوق العاده بھره وری کارشده بود 
دور جدیدی از انباشت سرمایھ را » فوق العاده «  توانست با کسب بسیار چشمگیر اضافھ ارزش –خویش 

کوشش . چنین افزایش جدیدی نمی توانست در چھارچوب ھای نسبتا محدود گذشتھ باقی بماند . سازمان دھد 
 المللی برای صادرات وتجارت سرمایھ داری برای از پیش برداشتن ھرگونھ محدودیتی واز جملھ مقررات بین

میالدی وبا بھ قدرت رسیدن ھمزمان طرفداران ٨٠کاال  انتقال سرمایھ  تعرفھ ھای گمرکی وبازرگانی از دھھ 
. سرمایھ داری نولیبرال در ایاالت متحده وانگلستان  بزرگترین اقتصاد ھای سرمایھ داری جھان دوچندان شد 

مامی بازارھا ومنابع اولیھ جھان  ورشد نرخ اضافھ ارزش کھ در سال سرمایھ داری نولیبرالی برای کنترل ت
معرفی می شود بھ تھاجم گسترده ای در تمام عرصھ ھای زندگی بشری » جھانی شدن « ھای اخیر تحت نام 

روزی نیست کھ . نخستین مشخصھ سرمایھ داری جدید تقویت وبزرگ تر شدن انحصار ھاست . دست زده است 
ی شدن یک ویا چند انحصار بھ منظور ایجاد غول ھای انحصاری جدید توسط خبرگزاری ھا ی خبر ادغام ویک

دومین مشخصھ سرمایھ داری جدید نھ تنھا در ھم آمیختن سرمایھ ھای مالی وصنعتی . جھان منتشر نشود 
وی صدور سرمایھ وگرایش بھ س. است بلکھ ھژمونی طلبی سرمایھ مالی ھم در صنعت وھم در تجارت است 

سفتھ بازی بی وقفھ در حال رشد است وقطب بندی ھای جدیدی در قالب منطقھ ای شدن عملکرد انحصار ھا در 
اگر چھ پایھ . حول سھ محور عمده سرمایھ داری امریکای شمالی  اتحادیھ اروپا وژاپن تکوین یافتھ است 

الب اکتبر تقریبا یک قرن پیش واساس سرمایھ داری جدید ھمان است کھ والدیمیر ایلییچ لنین  رھبر انق
مشخصھ ھای آن را فرمول بندی کرد اما بھ لحاظ گستردگی دامنھ فعالیت آن در تمامی عرصھ پھنھ گیتی ونیز 

جھانی « دست انذازیش بھ تمامی قلمرو زندگی بشری مرحلھ کامال نوینی شکل گرفتھ است کھ تحت عنوان 
  . آستانھ قرن بیست ویکم می باشد معرف دوره جدید حیات سرمایھ داری در » شدن 

خصوصی سازی . معرفی کرد » جھانی شدن « خصوصی سازی را باید یکی از مشخصھ ھای اساسی واصلی 
در سھ دھھ اخیر کلیھ اشکال ووجوه فعالیت ھای اقتصادی وفراتر از ان کلیھ شئون زندگی بشری در عرصھ 

اطالع رسانی را ھدف , سرگرمی , ورزش , پرورش اموزش و, بھداشت ,  فرھنگی , علمی, ھای اجتماعی 
نخست اینکھ تاکنون بخش ھایی کھ جنبھ عام . در این رابطھ باید بھ دونکتھ اشاره داشت . قرار داده است 

تلفن وارتباطات در بسیاری از کشورھای سرمایھ داری , پست , حمل ونقل , المنفعھ داشتھ اند از قبیل انرژی 
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تمامی این بخش ھارا مورد تھاجم » جھانی شدن « موج کنونی . قرار داشتند ) دولت(ی در اختیار بخش عموم

بطور سیستماتیک باز پس گیری کلیھ امتیازاتی کھ طبقھ کارگر » ن جھانی شدن , دوم اینکھ. قرار داده است 
, رایگان وزحمتکشان در طی صد وپنجاه سال اخیر با مبارزات خونین خود بھ دست آوردند مانند اموزش 

مزایای باز نشستگی ونظایر آنان را , بیمھ بیکاری, کمک ھزینھ مسکن , بیمھ ھای اجتماعی , بھداشت ملی 
  .  در دستور کار خود قرار داده است 

سیاست ھای نولیبرالی مبتنی بر خصوصی سازی وحذف نظارت عمومی ودولتی بر بخش ھای استراتژیک 
, محدود کننده فعالیت ھای انحصارات با یگانھ ھدف کسب حداکثر سود اقتصادی ونیز حذف تمام نظارت ھای 

  . بھ ویژه در کشور ھای در حال توسعھ است , مانعی برای توسعھ اقتصادی واجتماعی 
سرمایھ داری جھانی برای پیشبرد اھداف آزمندانھ وویرانساز خود دارای دست افزار ھای بسیار نیرومندی 

. ان آمریت آن را اعمال کرده ودر جھت گسترش سیستماتیک آن عمل می کنند است کھ در گوشھ و کنار جھ

بانک جھانی وسازمان تجارت جھانی در جھت منافع شرکت ھای , سیاست ھای تحمیلی صندوق بین المللی پول 
 بر وخامت مسائل ناشی, اقتصاد ملی کشور ھا را نا پایدار کرده است , فراملی وگروه بندی ھای بزرگ مالی 

از نابرابری در مناسبات تجاری واقتصادی ونیز خروج ھرچھ بیشتر منابع کشور ھای در حال توسعھ افزوده 
, خدمات , کاھش اشتغال وگسترش دامنھ مشکالت بھداشت , است وبا زیر پا نھادن حاکمیت ملی کشور ھا 

تماعی وبھ ویژه ریشھ کن ملزومات توسعھ اج. وتعرض بھ حقوق زنان وغیره را در پی داشتھ است , آموزش 
غلبھ بر عقب ماندگی فن آوری وپیشبرد اشتغال کامل جایی در سیستم سیاست گذاری این نھادھای , کردن فقر 

 .  اصلی سیستم سرمایھ داری ندارد 
  

  : و نتیجھ این جھانی شدن را می توان چنین حالصھ کرد 
  

نھ فقط در کشور ھای عقب نگھ داشتھ ,  ملی جھانی شدن سرمایھ طلب می کند کھ استقالل عمل دولت ھای
گرچھ دولت ھای . شده بلکھ حتی در کشور ھای یزرگ سرمایھ داری پیشرفتھ بھ حداقل ممکن کاھش یابد 

سرمایھ داری در اصل بھ نمایندگی از منافع طبقھ حاکم سرمایھ داری عمل می کند ولیکن کم وبیش در عرصھ 
سرمایھ لطمھ ای » تقدس « تند بدون اینکھ این استقالل عمل بھ اصل ھایی از استقالل عمل بر خوردارھس

مقرر می دارد کھ نقش دولت ھا تا آن حد کاھش یابد کھ فقط و فقط ابزاری در » جھانی شدن « اما . وارد کند 
  . باشد » سرمایھ« برای » امنیت « خدمت ایجاد وحفظ 

در رابطھ با کوشش سرمایھ داری برای تضعیف » وپااتحادیھ ار« آنچھ در دھھ اخیر در روند شکل گیری 
در سال ھای اخیر سرمایھ داری اروپا با . از اھمیت فراوانی بر خوردار است , حاکمیت ھای ملی تجربھ گردید 

 تبلیغاتی ومالی خود در جھت تضعیف مقاومت ملت ھا در مقابل روند –استفاده از ھمھ ابزار ھای سیاسی 
سیاست خارجی ودفاعی واحد عمل کرده است , ارتش , واحد پولی , با پارلمان » ه اروپا ایاالت متحد« ایجاد 

ھمانگونھ , ممکن نبوده » صلح آمیز« زمامداران کشوری از طرق » متقاعد کردن« در این روند آنگاه کھ . 
از راه »  شدن جھانی« مقاومت ملت ھا در مقابل روند , کھ در نمونھ جمھوری فدرال یوگسالوی شاھد بودیم 

سرمایھ داری اروپا ودر مرکز آن انحصارھای فراملی اروپایی در . تحمیل جنگ ھای خونین شکستھ شده است 
اداری ای ھستند کھ عالوه بر اروپای غربی , مالی, اقتصادی , تالش برای ایجاد سیستم یکپارچھ سیاسی 

د گسترش اتحادیھ اروپا کھ مراحل نھایی رون.  بخش عمده ای از اروپای مرکزی وشرقی را نیز بپوشاند,
 کشور دیگر اروپای ٧ وسپس در مرحلھ بعد الحاق ٢٠٠۴پیوستن شش کشور اروپایی بھ شان در سال 

 میلیون نفر کھ از امکانات عمده ای برای کنترل ۴٠٠بازار بزرگی با جمعیت , مرکزی وشرقی طی شده است 
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 برای عملکرد سرمایھ داری اروپا در خاورمیانھ وکشور ھای منابع اولیھ موجود در اروپا وشرایط ممتازی

 . شمال افریقا را در نظر دارد
  

واثر شوم این غول بھ راه افتاده ناگزیری رشد نظامیگری برای حفاظت از این بھ اصطالح نظم نوین را سبب 
  می شود 

طلبانھ در کشور ھای یکی از خطرناکترین مشخصھ ھای دوره معاصر رشد گرایش ھای نظامی گری وجنگ 
در حقیقت نظامی گری . است »جھانی شدن« پیشرفتھ سرمایھ داری امپریالیستی بھ مثابھ اھرم اصلی تحمیل 

از ابتدای . عملکرد سیستماتیک وھدفمندی پیدا کرده است » جھانی شدن« امپریالیستی بھ مثابھ بازوی مسلح 
ھایی نظیر » مجوز«  تحت – ناتو –تالنتیک شمالی میالدی نیروھای نظامی وابستھ بھ پیمان آ١٩٩٠دھھ 

« ومصوبھ ھای یکسویھ وتحمیلی شورای امنیت سازمان ملل وبھ بھانھ » جامعھ بین المللی « اعمال نظر 

را با خشونت بی سابقھ ای , عراق ویوگسالوی , تمامیت ارضی وحاکمیت ملی دو کشور » دفاع از حقوق بشر 
عمل می کنند صریحا اعالم کرده » ٧یشرفتھ سرمایھ داری کھ تحت نام ن گروه ھفت کشور پ. نقض کرده اند 

تغییر منشور ناتو در . اند کھ ناتو در آینده در ھر نقطھ ای از جھان کھ الزم باشد مداخلھ خواھد کرد 
پنجاھمین سالگرد تاسیس این پیمان تجاوزگر بھ منظور گسترش میدان عمل آن در سراسر جھان وورود سھ 

ویا قراردادھای » مشارکت برای صلح « شور اروپای شرقی بھ آن وروند فزاینده عمل ناتو تحت پوشش ک
ھمھ در جھت تامین , دوجانبھ وچند جانبھ با کشورھایی کھ قبال بخشی از اتحاد شوروی را تشکیل می دادند 

  .  ھژمونی سرمایھ داری جھانی می باشد 
این . ت در موقعیت بھتری برای مجتمع نظامی آمریکا صورت بگیرد  سپتامبر نمی توانس١١حملھ تروریستی 

مستمسک الزم را برای , حملھ کھ ھنوز ھم در رابطھ با ھویت طراحان اصلی آن مسائل نا روشن زیاد است 
  . صدور چک سفید برای ھزینھ ھای نظامی در اختیار دولت ارتجاعی جمھوریخواه قرارداد 

» دشمن « درن جنگی اعالم شده است کھ نھ محدوده زمانی معین دارد و نھ برای اولین بار در تاریخ م
محافل اقتصادی مطلع ایاالت متحده با اشاره بھ دالیل اقتصادی سیاست . مشخصی برای آن تعیین شده است 

بوش میلیاردھا دالر خرج خواھد کرد کھ مانع ورود «  سپتامبر معتقدند کھ ١١ھای ایاالت متحده در پس از 
بودجھ نظامی ایاالت متحده سالیان اخیر حتی »  گردد١٩٢٩اقتصاد جھان بھ وضعیتی مشابھ با رکود بزرگ 

از دوره جنگ سرد باالتراست % ١۵بیش از  , ٢٠٠١در آخرین ماه ھای ,قبل از اختصاص منابع جدید بھ آن 
 نظامی ایاالت متحده در سال بر پایھ طرح بودجھ دولت کھ در اوایل سال میالدی بھ کنگره تقدیم شد مصارف.

این مھم است کھ در نظر بگیریم کھ میزان .  میلیلرد دالر خواھد بود ٢١٠٠ بالغ بر ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ھای 
افزایش بودجھ نظامی در سال ھای آینده از کل بودجھ دفاعی در اولین سال ھای حکومت رونالد ریگان 

کھ با افزایش بودجھ نظامی وباال رفتن تولید تسلیحات سیاست گذاران ایاالت متحده امید وارند . باالتراست 
مسالھ مھم این است کھ عواقب سیاست . توسط صنایع نظامی اقتصاد بحران زده انریکا جان خواھد گرفت 

ازدیاد بودجھ نظامی در طوالنی مدت ایجاد بحران ھای جدیدی در اقثصاد کشور ھای سرمایھ داری خواھد بود 
 سال آینده ایاالت متحده برای اولین بار کسری موازنھ مالی خواھد ۴است کھ در طول از ھم اکنون مشخص . 

. داشت ک باعث باال بردن نرخ بھره در میان مدت وطوالنی مدت شده ولذا ایجاد شرایط تورمی خواھد کرد 
  )٢(. امری کھ اقثصاد ھای سرمایھ داری در سال ھای اخیر در صدد اجتناب از آن بوده اند 

 
مای واقعی آنچھ اقای ادیب اپوزیسیون چپ را بھ ارزیابی مجدد انگاره ی خویش در رابطھ با آن می خواند سی

انچھ در ایران ھم تحقق یافتھ وبنا بھ ارزوی اقای ادیب تحقق کامل خواھد یافت تابلویی بھتر از . چنین است 
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ادامھ بی حقوقی , یل بنیان کن بیکاری س, فروپاشی اجتماعی , گسترش فساد, فقر وفاقھ . این نخواھد داشت 

آقای ادیب در موضعگیری ھای خارجی خویش در کنار .  میلیون ھا زحمتکش نتیجھ ناگزیر این پیروزی است 
  :آن را چنین بھ تصویر می کشد  » سمیر امین  « نیرویی کھ . ارتجاعی ترین نیروی جھانی قرار می گیرد 

  
 موج سوم ویرانگری جھان درراستای گسترش طلبی امپریالیستی ھستیم امروز ما شاھد عملیات آغازین  یک

. پوپولیستی جھان سوم  جرئت وجسارت یافتھ است _ کھ در نتیجھ فروپاشی نظام شوروی ورژیم ھای ملی 
کنترل جریان گسترش بازارھا  غارت منابع _ ھدف ھای سرمایھ مسلط ھنوز ھمان ھدف ھای گذشتھ است 

اگرچھ این ھدف ھا در شرایطی دنبال می شوند _ فو ق استثمار ذخائر کار مناطق پیرامونی طبیعی کره زمین و
کھ شرایط جدیدی است واز برخی جھات با شرایطی کھ مشخص کننده مرحلھ پیشین امپریالیسم بود خیلی 

الت متحده  ایا( گفتمان ایدئولوژیکی کھ برای تامین رضایت وجلب موافقت مردم مثلث کانونی . متفاوت اند 

در نظر گرفتھ شده ھمان حرف ھای کھنھ ای است کھ آن ھارا زرق وبرق تازه ای داده ) اروپای غربی وژاپن 
« مبتنی ساختھ اند کھ مثال با عذر دفاع از » وظیفھ مداخلھ « ونوسازی کرده اند واین بار آن را بر یک 

اما معیاری دوگانھ برای انجام این . ود توجیھ می ش» انسانگرایی « و » حقوق مردم « و » دموکراسی 
مثال ھای این روش دوگانھ چنان آشکار ونمایان است کھ دیگر برای آسیایی . وظیفھ مداخلھ بھ کار می رود 

ھا وآفریقایی ھا این کھ این زبان تا چھ حد وقیحانھ وریاکارانھ مورد استفاده قرار می گیرد  امری پیش پا 
با این وصف افکار عمومی غرب نسبت بھ این گفتمان ھم با ھمان اشتیاقی واکنش . افتاده وعادی شده است 

   )٣ .  (نشان داده است کھ در مقابل توجیھات مراحل پیشین امپریالیسم واکنش نشان داد

  

 
  .تمام نقل قول ھا از منبع زیر است _١
م را قصد دفاع از انان نیست اپوزیسیون چپ خارج از کشور خود قادر بھ دفاع وپاسخگویی است واین قل_ ٢
طرح مجوعھ اسناد برای « اما در این مقال برای آشنایی بیشتر خوانندگان بھ مواضع آنان تمام نمونھ ھا از. 

تا ھم از اطناب کالم در بیان فاکت ھا خودداری شود وھم . انتخاب شده است » پنجمین کنگره حزب توده ایران 
  .جھانی شدن باشد نشانھ ھایی از توجھ چپ بھ مسئلھ 

  ١٩ - ١٨ ترجمھ ناصر زرافشان ص١٣٨٠جھانی شدن با کدام ھدف ؟ انتشارات آگاه زمستان _ ٣
 

1383/01/24 
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  قسمت دوم–نسخھ خطی اقای ادیب 
 دروغ بزرگ

طالیھ داران گسترش جھانی شدن با شور وشعف فراوان بیش از سھ دھھ است کھ اعالم کرده 

وبا » بازار فراملیتی « وفرشتھ نجات بخش » خدای سرمایھ« ر ظل توجھات وھمچنان اعالم می کنند کھ د
فرا خواھد رسید » تنعم ھمگانی « و زندگی بھتر و» دموکراسی «سیل » تجارت آزاد « یاوری داروی  کارآمد

 .  
اکنون بیش از ده سال از این دو دھھ  پیش بینی شده گذشتھ است ومادر شرایطی بسیار بد تر از « 

 یک ، حتی در کشور ھای سرمایھ داریِ  پیش رفتھ ای چون انگلیس ، ھستیم ، جایی کھ طبق آخرین آمارپیش 
 سھ برابر شده است  کودکان آن زیر خط فقر زندگی می کنند ودر بیست سالِ  گذشتھ شمار چنین کودکانی سوم

ترین کشور جھان ، یعنی ایاالت ھیچ کس نباید در باره ی آثار بحرانِ  ساختاریِ  سرمایھ حتی بر ثروتمند. 
چراکھ در این کشور نیز اوضاع در دو دھھ ی گذشتھ سخت رو بھ وخامت نھاده . متحده ، دچار توھم باشد 

 اداره ای کھ بھ ھیچ رو نمی توان آن را متھم بھ تمایالت –طبق گزارش اخیر اداره ی بودجھ ی کنگره . است 
% ۴٠حدود ( صد میلیون نفر  کھ ثروتمندترین افرادند ، با در آمد جمعیت امریکایک درصد  در امد –چپ کرد 
 بھ ١٩٧٧نکتھ ی مھم تر آن کھ این رقم تکان دھنده از سال . از پایین ترین اقشار جامعھ برابر است ) جمعیت

 میلیون نفر افراد فقیر جامعھ ، ۴٩» فقط« باالی جامعھ مساوی در آمد % ١ ھنگامی کھ در آمد –این سو 

  )١(» شده است دو برابر  - جمعیت کشور ، بود% ٢٠نی کمتر از یع
  .بقیھ است % ٨٠از مردم مساوی % ٢٠ویا اینکھ در داخل ایران میزان مصرف 

   ۵ نزدیك بھ ٢٠٠٣شمار بیكاران در ایاالت متحده در فاصلھ ماه ھاي ژانویھ و آوریل ویا اینکھ 
   جمعیت فعال با مشكل بیكاري دست بھ درصد ٩/١١در اسپانیا . درصد افزایش یافتھ است

   ٧/١٠نرخ بیكاري در آلمان . گریبان است و این رقم یك ركورد در اروپا محسوب مي شود
   .دھداما این ارقام واقعیت را كمتر از آنچھ ھست نشان می.  درصد است٣/٩درصد و در فرانسھ 

   زه یافتھ و اكنون دركار پاره وقت تحمیلي و ساعت ھاي كاري نامتعارف گسترش بي اندا
كارگران . فرانسھ از ھر شش حقوق بگیر نزدیك بھ یكي كمتر از حداقل دستمزد ماھانھ حقوق مي گیرد

  .)٢ . (آمریكا نیستند فقیر كھ بیشتر آنھا را زنان تشكیل مي دھند دیگر خاص جامعھ

   
ر دو مکانیسم مکمل است بنا بر نظر اعالم کنندگانش  مبتنی ب» بھشت زمینی « سازوکار اجرای این 

 .  
   جریان آزاد تجارت - ٢(*)  جریان آزاد سرمایھ- ١

  براستی ببینیم کھ این ھردو مکانیسم در واقعیت عینی خویش چھ می کنند ؟

 یعنی سرمایھ گذاری در ساخت کاال، دارایی –، سرمایھ گذاری مستقیم خارجی ١٩٩٠در پایان سال « 
م ، نھادھای مالی  وغیره کھ از طرف سرمایھ گذاران ھمگی کشور ھا در ھای غیر منقول ، استخراج مواد خا

چون این بر آورد رسمی .  تریلیون دالر رسید ١٫۵ بھ بیش از –خارج از مرز ھای ملی شان صورت می گیرد 
است ، عمال واقعیت را بھ طور فاحشی کمتر از انچھ ھست نشان می دھد ، زیرامبتنی بر ارقام دفتری است ، 

ا حتی بھ عنوان یک بر آورد حداقل ھم آنچھ در این رقم مھم ومعنی دار است فقط حجم این رقم نیست ، ام
 رقم سرمایھ ١٩٨٠فقط در سال ھای دھھ ی . بلکھ سرعت بی سابقھ ی رشد آن طی دو دھھ ی اخیر ھم ھست 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 82 

 سرمایھ گذاری ھا زمینھ بھ عالوه این. گذاری مستقیم در سر زمین ھای خارجی تقریبا سھ برابر شده است  

  )٣(» . ھایی بسیار فراتر از ساخت کاال واستخراج مواد خام را ھم زیر پوشش گرفتھ است 
گسترش این حجم سرمایھ گذاری ، در ھمان حال ، موجب مطرح شدن پرسش ھایی در باره مضمون 

رار گرفتھ ، فرسایش حاکمیت نظریھ ای کھ بطور وسیعی مورد قبول ق« . ونتایج بلند مدت تر آن ھم شده است 
بین الملل « ملی را در کانون ھای سرمایھ داری تصور می کند کھ باید از قرار معلوم جای خودرا بھ یک 

اعضای . بدھد کھ قوانین حاکم بر روابط بین المللی را ایجادکرده ، تقویت وتحکیم خواھد بخشید » سرمایھ 
در شرف ظھورِ  سرمایھ » بین الملل«  می دانند کھ تصور یک دور اندیش تر طبقھ سرمایھ دارِ  حاکم خوب

راست است کھ با توجھ بھ پیچیدگی ھر روز بیشتر دنیای مالیھ ی بین المللی .  چقدر واھی وبی اساس است 
آنان در جست وجوی راه ھایی ھستند تا آن نھادھای بین المللی . ودامچا لھ ھای بسیاری کھ در آن وجود دارد

 تواند بھ آنان کمک کند تا ھرج ومرج بالقوه ای را کھ با آن روبرو ھستند بھ حداقل برساند، تقویت را کھ می

اما ھر چند این ضرورت بطور مجرد بسیار . کنند ، یا نھاد ھای تازه ای را برای این منظور بھ وجود آورند 
زمینھ برداشتھ شده است ، اما خوب درک شده است وھرچند گام ھای بسیاری بھ امید ھمکاری بیشتر در این 

باز ھم ھیچ گونھ فروکشی در انگیزه وعطش کشور ھا برای بھ دست آوردن قدرت وثروت بیشتر حاصل نشده 
» . حاصل کار این است کھ جھانی شدن تسریع شده ی سال ھای اخیر ھم منجر بھ ھماھنگی نشده است . است 

)۴ (  
بر خالف انتظاراتی کھ ھمھ جا شایع .  افزایش است جھانی شدن خود معلول این ناھماھنگی رو بھ

است ، پا بھ پای وابستگی متقابل رو بھ رشد قدرت ھای عمده ی سرمایھ داری بھ یکدیگر ، سرچشمھ ھای 
انتشار جغرافیایی سرمایھ نیز تضادھای بین ملت ھای . اختالف وتنش ھم در میان آنان افزایش یافتھ است 

گرچھ تعدادی از کشورھای جھان سوم با استفاده از روند جھانی شدن ، . ه است فقیر وغنی را کاھش نداد
درجھت صنعتی شدن ورونق تجارت ، پیشرفت قابل مالحظھ ای کرده اند اما فاصلھ وخال عمومی حاکم میان 

برای شناخت عمیق تراز وضعیت حاکم . کشور ھای کانونی وکشور ھای پیرامونی مدام گسترده تر شده است 
  .ر جھان سرمایھ داری  ناچار از توضیحات شاید کمی طوالنی تری در این باره ھستیم ب

اگر مدت دوقرن گذشتھ یا چیزی در «. تاریخ سرمایھ داری وامپریالیسم تاریخی است پر فراز ونشیب 
ر این ھمین حدود را کھ از آغاز انقالب صنعتی تاکنون گذشتھ است مورد باز نگری قرار دھیم دو دوره را د

: مدت می یابیم کھ طی ھر یک از این دوره ھا ، بھ روشنی یک قدرت سرکرده بر دیگر ان تسلط داشتھ است 
  )۵(». تسلط بریتانیا در میانھ سده ی نوزدھم وتسلط ایاالت متحده در میانھ ی سده بیستم 

ایش آن بھ پید.  طول کشید ١٨٧٠ تا اوایل دھھ ی ١٨۴٠سرکردگی بریتانیا از اواخر دھھ ی « 
روشنی با چیزی کھ برای آن دوره یک رونق بی سابقھ بھ شمار می رفت ھمراه بود ، رونقی کھ طی آن 

شالوده . بزرگ ترین وقوی ترین قدرت صنعتی وبازرگانی بود _ با فاصلھ زیاد از دیگران _ بریتانیای کبیر 
 ، برتری بی چون وچرای نیروی نظامی برتری این کشور در بازرگانی خارجی ومستملکات استعماری آن

حکومت بریتانیا  کھ فاقد یک ارتش بھ اندازه کافی بزرگ برای مھار کردن قاره بود ، با . دریایی اش بود 
سیستمی از اتحادھای نظامی تقویت وپشتیبانی می شد کھ برای حفظ یک موازنھ ی قدرت در اروپا طراحی شده 

 ھواداری شدید از پایھ پولی طال واصول تجارت آزاد وتشویق پشتوانھ ایدئولوژیک این نظام با: بود 
پایھ پولی بین المللی طال کھ بھ وسیلھ بانک انگلستان اداره می شد ، در . قدرتمندانھ ی آنھا تامین می شد 

با این نقش ، پایھ پولی یاد شده یک ستون مھم بر تری اقتصادی بریتانیا . عمل یک پایھ پولی استرلینگ بود 
 شمار می رفت و تجارت آزاد بھ روشنی مزایای خارق العاده ای را بھ این کشور کھ دارای پیشرفتھ ترین بھ

با این وجود ، ھنگامی کھ توانایی تولید وساخت کاال . ظرفیت ساخت وتولید کاال بود ، ارزانی می داشت 
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ریتانیا پیشی گرفت ، روز ھای وصادرات کشورھای درون قاره اروپا وایاالت متحده آغاز بھ رشد کرد واز ب

گرچھ برتری بریتانیا یک شبھ از میان نرفت ولی فرو غلطیدن آن از باالبھ . افتخار بریتانیا ھم بھ سر رسید 
ضربات خودرا وارد ساخت ، بھ طور ١٨٩۶تا١٨٧٣رده ھای پایین تر ، ھنگامی کھ بحران بزرگ سال ھای 

(**) سیاست ھای حمایتی خارجی رشد کرد وتا نقطھ ای رسید کھ رقابت در بازرگانی. روشن افتابی شده بود 
رقابت تشدید شده برای فضای اقتصادی ونظامی اضافی ، بھ تالش . شد  تجارت آزاد بھ تدریج جایگزین 

قدرت ھای استعماری ، بین سال ھای اخر دھھ ی . دیوانھ وار برای بھ دست آوردن مستعمرات انجامید
 مایل مربع مستعمره بھ چنگ می آوردند ٢۴٠،٠٠٠ر سال بھ طور متوسط حدود در ھ _ ١٩١۴وسال ١٨٧٠

 سالھ ی نخست قرن نوزدھم بھ دست می آوردند ٧۵کھ تقریبا سھ برابر متوسط مقدار مستعمراتی است کھ در 
 مارک آلمان بھ طور روز افزونی بر نقش وموقعیت ممتاز پوند استرلینگ می تاخت وبرای بازار پولی لندن. 

کھ تنظیم کننده نظام مالی بین المللی بود ، این تھدید را بھ وجود آورده بود کھ آن را از خر مراد بھ زیر کشد 

تحت چنین .حتی برتری دریایی بریتانیا ھم در یک مسابقھ ی تسلیحاتی تسریع شده رو بھ زوال رفت . 
 ضامن قابل اطمینان  بھ کار نمی آمد شرایطی ، دیگر ترتیبات سنتی موازنھ ی قدرت برای صلح بھ عنوان یک

، وبا گذشت سھ چھارم قرن از روز ھای اوج سر کردگی بریتانیا ، مشخصھ غالب بر امور جھانی ھرج ومرج 
، منسوخ شدن پایھ پولی طال ، وفروپاشی ١٩٣٠دوجنگ جھانی ، بحران بزرگ دھھ ی : وعدم ھماھنگی بود 

  )۶(» .ای تجاری وپولی جداگانھ نظام بین المللی وتجزیھ ی آن بھ بلوک ھ
در دنیای سرمایھ داری بر روی خاکستر جنگ جھانی دوم واین بار بھ » نظم نوین جھانی « 

قدرتی با بر تری غیر قابل چون وچرا در زمینھ ی تسلیحات « . سرکردگی ایاالت متحده قد بر افراشت 
ی سرمایھ داری وبھ شکل دلخواه در آوردن وبھ وظرفیت تولیدی ومالی ای کھ برای شالق زدن بھ بقیھ ی دنیا 

بھ سیادت استرلینگ نقطھ پایان ) ١٩۴۴(برتون وودز« قرارداد ) ٧(». راه دلخواه بردن آن کفایت می کرد 
تبلیغ بازار آزاد وتجارت آزاد از سر . گذاشت ودالر ھای تضمین شده ی امریکا با طال مورد تقدیس قرار گرفت 

ین المللی تازه ای ابتکار وایجاد شدند ودر جھت این ھدف انطباق یافتند کھ یک شبکھ ی گرفتھ شد ونھادھای ب
شبکھ ای کھ ھدفش آن بود کھ دامنھ تجارت آزاد را . امپریالیستی کمابیش یکپارچھ را حفظ ونگھداری کنند 

شبکھ وخارج شدن گسترش داده ، بر دنیای مستعمراتی پیشین لگام زده وملت ھایی را کھ در صدد گسستن این 
ودرست در ھمین معادالت بود کھ . ( از آن بودند بھ وسیلھ جنگ یا با سایر وسایل سر جای خود بنشاند 

امریکا نقش ژاتدارم جھانی را بھ .)  ارتجاعی واقع شد – انگلیسی –جنبش ملی ایران آماج کودتای امریکایی 
کھ قدرت ھای ھم پیمان وکشورھای مشتری آن بھ عھده گرفتھ بود وانتظار ودر مواقع ضروری اصرار داشت 

دوران سرکردگی امریکا .اما این سرکردگی بیش از سھ دھھ دوام نیاورد . ستون یک پشت سر او حرکت کنند 
قدرت ھای . ھم کھ بایک رونق اقتصادی بزرگ وغیر عادی مشخص شده بود ، با فروکش آن بھ سر رسید 

رعت بھ ایاالت متحده می رسیدند وتوانایی می یافتند کھ با برتری این تازه نفسی ھمچون ژاپن وآلمان بھ س
ھماھنگی ھا میان کشور ھای عمده بویژه بھ علت روشی . کشور در تجارت خارجی وامور مالی ھماوردی کنند 

بی توجھی ای . کھ امریکا برای بھره برداری از موقعیت ممتاز دالر در پیش گرفتھ بود دچار اختالل می شد 
کھ  امریکا در مقابل تعھدی کھ برای پشتیبانی دالر با طال انجام داده بود وانتشار حجم کنترل نشده و خارق 

وساختن پایگاه وتامین ھزینھ ھای مشتریان خود ) ١١(العاده ای از دالر کھ آن را  برای راه اندازی جنگ 
رده بود در عمل بھ بقیھ دنیا می گفت یا وسرمایھ گذاری در بنگاه ھای چند ملیتی راھی سرزمین ھای خارجی ک

اما رقبای نوپدید کھ یا برای نشان دادن مخالفت ویا . باید اورا دوست بدارند ویا از ناچاری تحملش کنند 
ایاالت . درجھت دفاع خویش عمل می کردند ، با تبدیل انباشتھ ھای وسیع دالر بھ طال مبارزه را ادامھ دادند 

برتون وودز « بھ سرعت کاھش می یافت سرانجام تصمیم بھ لغو یک جانبھ قرارداد متحده کھ عرضھ طالیش 
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واین اقدام محور حیاتی آن چیزی بود کھ بایستی بھ عنوان دوره جدیدی در ھماھنگی مالی ) ١٩٧١(گرفت ،» 

ی پایان سر کردگی بی چون وچرا. کشور ھا ونقطھ عطفی در نقش سر کردگی ایاالت متحده بھ حساب  اید 
والبتھ ( ایاالت متحده بھ معنای زوال کامل سلطھ ایاالت متحده نبود ، زیرا برتری نظامی آن ھنوز وجود داشت 

زراد خانھ ھای ھستھ ای ایاالت متحده ، پایگاه ھای نظامی پراکنده ). با فروپاشی اتحاد شوروی تشدید ھم شد 
واگرچھ قدرت تولیدی امریکا بھ طور نسبی .  انددر ھمھ نقاط وسایر منابع نظامی ، دست نخورده باقی مانده

اما . ضعیف تر از روز ھای پس از جنگ جھانی دوم شده است ، با این وجود ھنوز ھم باال وخیلی زیاد است 
دیگر در بھ ھمان پاشنھ ای  نمی جرخد کھ تاکنون می چرخیده است ، وامور یقینا دیگر آن طوری نیست کھ 

االت متحده با چالش ھای روز افزونی از سوی ھم پیمانان خود ، ومحدودیت ھای ای. یطور سنتی بوده است 
  . رو بھ تزایدی در توانایی مالی خود وکاھش آزادی آن در تحمیل نظراتش در امور بین المللی رو بھ روست 

ویژگی ھا وجنبھ ھای بر جستھ ی این بی نظمی اقتصادی وسیاسی کنونی طی دو دھھ گذشتھ یکی پس 

بر اقتصاد جھانی مستولی ١٩٧٠یک تورم مارپیچ کھ در دھھ ی « این ھا عبارت بود از .دیگری افتابی شداز 
فوران کرد ، نرخ ھای ارز خارجی کھ بھ طور ١٩٨٠گردید ، بحران بدھی ھای جھان سوم کھ در دھھ ی 

 رو بھ تزایدی از بدھی گسترده ای نوسان می کرد ، وجریان ھای پولی بین المللی کھ چنان طغیان کرد کھ کوه
  ) ٨(» ھا ایجاد کرد 

برای نشان دادن این تغییرات محیط اقتصادی در بین کشور ھای سرمایھ داری  بھ جدول زیر توجھ 
  :کنیم 

  تولید نا خالص داخلی کشور ھای صنعتی شده بطور سرانھ

  

  )١٩٨٠با قیمت ھای سال ( سال                          بھ دالر 
                          میانگین تغییر در صد ساالنھ٣٢٩٨                               ١٩۵٠
  %٣٫۶        ١٩٧٣تا ١٩۵٠                       از ٧٣٩۶                              ١٩٧٣
  %٢٫٠        ١٩٨٩تا ١٩٧٣                  از ١٠١٠۴                                 ١٩٨٩

کشورھایی کھ این جدول ان ھارا در بر می گیرد عبارتند از استرالیا،اتریش، بلژیک ، دانمارک ، 
  . فنالند ، فرانسھ، المان ، ھلند ، نروژ، سوئد، سوئیس ، انگلستان ، وایاالت متحده امریکا 

  )٩(بانک جھانی : ماخذ 
  

تا ١٩۵٠یست وسھ سالی کھ از ھمانطور کھ جدول نشان می دھد تولید نا خالص سرانھ داخلی طی ب
این ، البتھ فقط یک . را در بر می گیرد با نرخ ھنگفتی کھ بھ طور غیر عادی باالست رشد کرده است ١٩٧٣

معھذا فروکشی . آغاز بھ فرو کش کردند ، بقیھ دیرتر ١٩۶٠برخی کشور ھا در اواخر دھھ ی . میانگین است 
یعنی از _ تغییر در میانگین نرخ رشد بین این دو دوره .  حاد وھمگانی بود ١٩٨٩ تا ١٩٧٣ھمھ گیر از 

ھمین کاھش سنگین میزان رشد ھم . درصدی می شود ۴۵برابر با یک کاھش _ در سال % ٢٫٠بھ % ٣٫۶
مقیاسی است برای پی بردن بھ حجم امکانات بالقوه ای کھ ، چھ در زمینھ ایجاد مشاغل وچھ در زمینھ تولید 

اشتھ واز میان رفتھ است ، کھ بھ اضافھ منابعی کھ در نتیجھ جنگ وتولید تسلیحات کاال ھا وخدمات وجود د
تلف شده است ، روی ھم منابعی را تشکیل می دھند کھ در شرایط و اوضاع واحوال دیگری می توانستند برای 

.  گیرندھدف ھای اجتماعا سود مندی مانند مسکن ، رفاه عمومی وحفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار
در اصل ، آنچھ با کاھش قابل توجھ نرخ ھای رشد بر مال می شود ، این است کھ نیروی محرکھ دنیای سرمایھ 
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 ۶٠ و ۵٠عوامل ویژ ه ای کھ یک موج بلند رشد شتابان را در دھھ ھای . داری پیشرفتھ بھ تھ کشیده است 

مثال کامپیوتر ونو _ حالی کھ محرک ھای تازه بر انگیختند خیلی از کارایی واثر خودرا از دست داده اند، در 
ھم نشان داده اند برای این کھ موجبات کاربرد کامل منابع موجود را فراھم سازند یا _ آوری ھای ارتباطی 

وحاکی از محدودترشدن فرصت ھای سود آور . نرخ ھای رشد گذشتھ را دوباره بھ دست آورند ، کافی نیستند 
ھمین مفھوم را جدول زیر بھ نحو بارزتری نمایان . الیستی ودر تگنا افتادن ان است برای سرمایھ گذاری کاپیت

  می سازد 

  میانگین افزایش در صدی ساالنھ: تولید صنعتی 

  )الف ( ١٩٨٠- ٩٠                ١٩٧٠- ٨٠                ١٩۶٠- ٧٠                                    
  %۶/٢%                      ٣/٣%                      ٩/۴ایالت متحده امریکا            

  % ٩/٣%                       ١/۴%                    ٩/١۵ژاپن                              
  %٨/١%                       ٣/٢%                      ٢/۵المان غربی                     

  %٠/١%                       ٠/٣%                     ٠/۶               فرانسھ            
  %٣/١%                       ٣/٣%                     ٣/٧ایتالیا                             
  %٨/١%                       ١/١%                     ٩/٢انگلستان                        

 مبتنی بر تولیدات نیمھ نخستین ١٩٩٠ بھ استثنای ایاالت متحده ، داده ھای مربوط بھ تولید - )لفا(
  )١٠.(ان سال می باشد 

  
نتیجھ ی این فروکشی کھ بیش از دو دھھ است گریبانگیر کشور ھای سرمایھ داریست ، سرمایھ را بھ 

وھمین مقطع . ھا بر انگیختھ است جست وجوی فرصت ھای تازه برای کسب سود وایجاد این گونھ فرصت 
  . آغاز سیر رو بھ گسترش جھانی کردن اقتصاد در راستای منافع سیری ناپذیر سرمایھ وغارت ملل جھان است 

 

٢٧/١/١٣٨٣  

  
  

==========================================================
====  

 انتشارات اختران –ر مرتضی محیط  ایستوان مزاروش ترجمھ دکت–یا سوسیالیسم یا بربریت _  ١
   ٨٢ ص ١٣٨٢

 لوموند دیپلماتیک ژوئن ویرانسازی ھای پنھان کم اشتغالی _٢
 html.113article/com.mondediplo.ir://http٢٠٠٣ 

  

  ٧١ ص  - ١٣٨٠ سال – انتشارات آگاه -   ترجمھ ناصر زرافشان - جھانی شدن با کدام ھدف ؟_ ٣
  ٧٢ھمان ص _ ۴

  ٧۴ھمان ص _ ۵
  ٧۵- ٧۶ھمان ص _ ۶
  ٧۶ھمان ص _ ٧
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  ٧٨ھمان ص _ ٨

  ٨٠ھمان ص _ ٩
  ٨٢ھمان ص _١٠

 فھرستی از جنگ ھای امریکا _ ١١
China 1945-46 Korea 1950-53 China 1950-53 Guatemala 1954 Indonesia 

1958 Cuba 1959-60 Guatemala 1960 Congo 1964 Peru 1965 Laos 1964-73 Vietnam 
1961-73Cambodia 1969-7٠ Guatemala 1967-69 Grenada 1983 Libya 1986 El 

Salvador 1980s Nicaragua 1980s Panama 1989 Iraq 1991-99 Sudan 1998 
Afghanistan 1998 Yugoslavia 1999 Afghanistan٢٠٠٢ Iraq٢٠٠٣  

) تصویري گروهي از بانک جهاني(مزدوران سر سپرده و کارآالھ  نگاه کنید بھ مق-*
 ٢٠٠٢لوموند دیپلماتیک اکترب 

html.9article/com.mondediplo.ir://http 
 

 تغییر مشي از حمایت گرایي تا طرفداري از تجارت آزاد، یک برای اطالع بیشتر نگاه کنید بھ - *
  * فرصت

  ٢٠٠٣ لوموند دیپلماتیک ژوئن   – جویانھ
html.94article/com.mondediplo.ir://http 

  
از لوموند دیپلماتیک !) ھنگامي كھ نشریھ اكونومیست بر ضد خویش مي اندیشد( وھمچنین بھ مقالھ 

 html.103article/com.mondediplo.ir://http٢٠٠٣ ژوئن 
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  قسمت سوم–نسخھ خطی اقای ادیب 
 

  واقعیت کدام است ؟

  
_ ٢جریان آزاد سرمایھ و_ ١در قسمت ھای پیشین گفتھ شد کھ طرفداران جھانی کردن ، دو عنصر 

  .  مکانیسم رھایی کشور ھا ورمز توسعھ می دانند جریان آزاد تجارت را
  :جریان آزاد سرمایھ 

 ١٩۴٨جانشین سازمان گات گردید کھ از ١٩٩۵دراول ژانویھ ) او.تی.دبلیو ( سازمان تجارت جھانی
 عضو از تمام قاره ھای جھان را در خود ١۴۶این سازمان امروز . ھدایت بازار جھانی را بر عھده داشت 

الزمھ عضویت در آن پذیرش مجموعھ ای از موافقت نامھ ھای تجارت آزاد ، درھمھ زمینھ ھا . ت جای داده اس
اگرچھ سازمان تجارت . از صنعت وارتباطات وکشاورزی گرفتھ تا رعایت حق امتیاز کاالھای تجاری است 

ق بین المللی جھانی رسما نھاد گسترش جھانی سازی است اما دونھاد مھم دیگر ، یعنی بانک جھانی وصندو
این دو نھاد سرمایھ الزم را در . پول ھم نقش ھای مشابھ مھمی را در اجرای تجارت ازاد بھ عھده دارند 

این دونھاد بھ منظور فراھم امدن شرایط الزم برای دریافت . اختیار کشور ھای در حال توسعھ قرار می دھند 
اقتصاد کشورشان می نمایند کھ در عرف بین الملل بھ وام ، گیرندگان وام را وادار بھ اصالحاتی بنیادی در 

کشور ماھم از دوره اول ریاست جمھوری رفسنجانی بھ صف . شناختھ می شود » برنامھ تعدیل ساختاری «
ستون فقرات برنامھ تعدیل ساختار عبارت است از التزام . پیوستھ است » برنامھ تعدیل ساختاری« مجریان 

ای جاری دولت  با بازسازی اقتصاد در راستای خصوسی سازی وتحصیل حداکثر دولت ھا بھ کاھش ھزینھ ھ
_ ١. بدین منظور فرایندی سھ مرحلھ ای بھ شرح زیر مد نظر قرار می گیرد . در امد خارجی از راه صادرات 

خصوصی سازی _ ٢. تشویق سیستم اقتصادی متکی بر صادرات وایجاد بازار مصرف داخلی برای واردات 
قطع بودجھ آموزش وپرورش ، خدمات _ ٣و. دولتی کھ بیکاری یکی از عوارض چشمگیر ان است صنایع 

کھ فقر گسترده اجتماعی . درمانی ؛ وپایان دادن بھ پرداخت یارانھ ھا برای مواد غذایی وسوخت مصرفی مردم 
  .را سبب می شود 

 ھای برجستھ ونمایانی کھ از علیرغم دگرگونی«علیرغم تمام ترفند ھا وشعبده ھای سھ نھاد مذکور و

پایان جنگ دوم جھانی تاکنون در نظام جھانی سرمایھ روی داده است ، دو مشخصھ عمده ومشحص کننده 
یکی این کھ در مفھوم بنیادی کلمھ ، قیود وابستگی کھ پیرامون را در . جھان سوم تغییر کلی نکرده است 

قی است ، ودوم اینکھ شکاف وفاصلھ میان کانون اسارت کانون نگاه می دارد ھمچنان بھ جای خود با
وپیرامون ، ھمانگونھ کھ در سر تا سر طول تاریخ سرمایھ داری شاھد بوده ایم ، روز بھ روز بزرگتر وعمیق 

  )١(». تر می شود 
  .جدول زیر کھ بھ زمان ما نزدیک است گویای این مطلب است 

  

  )تولید نا خالص داخلی سرانھ (  نا یافتھ شکاف میان اقتصادھای بازار توسعھ یافتھ وتوسعھ

                                           کشورھای توسعھ نا یافتھ بھ صورت در صدی از کشور ھای 
  توسعھ یافتھ 

                                                    ١٩۶١٩٧٨                ١٩٧٠                    ٠   
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  %١/۶%               ۴/٧%                    ٧/٨صادھای بازار توسعھ نا یافتھ       ھمگی اقت

   ۵/٣                   ۶/۵                       ٩/۶)                   بدون افریقای جنوبی(افریقا 
     ۵/١٢                  ٩/١٧                     ٢/٢٢)                      کاراییب (امریکای التین 

  ٠/١٢                 ٣/٢۶                     ٣/٣١تولید کنندگان نفت                               
   ٧/١٢                ٣/١۵                      ٠/٢٠ دیگران                                          

  ۶/١٩                  ٩/١۴                     ٧/١۶                  خاورمیانھ              –آسیا 
  ٨/٢٧                 ٧/١۶                     ٩/١٨  تولید کنندگان نفت                            
  ٨/١١                 ۵/١٣                      ٢/١۵ دیگران                                         

  ٨/٣                   ۵/۴                        ٣/۵ شرق وجنوب شرقی                     - آسیا
)٢(  

 میلیارد ٢/١ دالردرروزو٢درحال حاضر بیش از سھ میلیارد نفر از جمعیت جھان با مبلغی کمتر از 
از ثروتمند ترین بخش %٢٠وه بر این فاصلھ عال.  دالردر روز، روزگار می گذرانند ١نفر یا درامدی کمتر از 

دارایی سھ نفر .  برابر گشتھ است ٢سال گذشتھ ۴٠از فقیرترین بخش مردم جھان طی % ٢٠جمعیت جھان با 
میلیون نفر کھ در انتھای لیست توسعھ ۶٠٠ کشور با ۴٨از بیلیاردرھای  ثروتمند جھان از در امد ناخالص 

کی نیست کھ جھانی سازی اقتصاد ، سود ھای ھنگفتی بھ ھمراه داشتھ است ش. جھانی قرار دارند بیشتر است 
اما ان چھ کھ نمایان وبر جستھ است گشترش نابرابری وفقردر کشور ھای پیرامون وبر خورداری شرکت . 

رشد چشمگیر سرمایھ گذاری در کشورھای خارجی یکی از . ھای فرا ملیتی ودولت ھای کانونی بوده است 
بویژه بر سرمایھ گذاری در کشورھای توسعھ نایافتھ تاکید . واید جھانی کردن وانمود می شود بزرگترین ف

 میلیارد دالر سرمایھ گذاری در سال ٨۶۵از مبلغ . اما حقایق چیز دیگری را نشان می دھند . بیشتری می گردد
وحتی در . اشتھ است  میلیلرد دالر بھ کشورھای کانونی وصنعتی توسعھ یافتھ اختصاص د۶٣۶ مبلغ ١٩٩٩

از % ٨٢. کشورھای درحال توسعھ ھم این اقتصاد ھای قوی ترھستند کھ سرمایھ خارجی را جذب می کنند 
 میلیارد دالرتوسط ، ١٧٢کل سرمایھ گذاری خارجی در کشورھای توسعھ نایافتھ ، بالغ بر % ٢۴ھمان مقدار 

 کره ، شیلی ، تایلند، سنگاپور، مالزی و  کشور شامل چین ، برزیل ، آرژانتین ، مکزیک ، جمھوری١٠
بھ .  کشور انتھای لیست کشورھای در حال توسعھ تقریبا چیزی نرسیده است ۴٨عربستان سعودی جذب وبھ 

گفتھ کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل در یکی از آخرین گزارش ھایش در مورد جھانی کردن ، کشورھای فقیر 
 داده نشده اند بلکھ بھ تحمل اثرات منفی جھانی شدن بر اقتصاد خود مجبور دنیا نھ تنھا در این معاملھ شرکت

  . شده اند 
  :تجارت آزاد 

گسترش صادرات وایجاد مزیت ھای نسبی برای رقابت در بازار جھانی سنگ بنای جھانی سازی است 
اما . بازرگانی متقابلندکشورھا ناگزیر از داد وستد و. این کار بھ خودی خود ایرادی نمی تواند داشتھ باشد . 

  . باید دید این طبل پر آوازه در واقعیت عینی خود چگونھ کارکردی می یابد 
عرفا عقیده عمومی بر این است کھ اقثصادھای جھان سوم اگر فقط قدری بیشتر متمایل بھ صادرات « 

ای جھان سوم وجود شوند وبھ عبارت بیشتر بھ اقثصاد جھانی وابستھ شوند راه خروجی از این بن بست بر
اما در واقغیت امر تجارت جھانی یکی از مکانیسم ھای اصلی ھمیشگی ساختن شکاف وفاصلھ ای است . دارد 

افزون بر این ، روند جھانی شدن حتی بھ سلطھ بیشتر ووسیع تر غول . کھ بین کانون وپیرامون وجو دارد 
 ، شکل ھای گوناگونی را ، از ابتدایی ترین وخام این تسلط. ھای چند ملیتی بر تجارت خارجی منجر شده است 

  )٣(» دست نامرئی بازار ازاد ، بھ خود می گیرد » عادی « ترین شکل استثمار ، تا عملیات 
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. باید از ببر ھای چھاگانھ پیروی کرد وپارا جای پای ان ھا گذارد« تصور عامیانھ ای وجود دارد کھ 

معموال کره .  ودست یافتنی است بھ ما عشق والھام می بخشند این چھار کشور در زمینھ انچھ کھ ممکن
را بھ عنوان الگوی ایده ال رھایی از توسعھ نا یافتگی از بین این چھار کشور بر می ) واخیرا چین ( جنوبی 

صرف نظر از این کھ ایا الگوی توسعھ کره برای مردم این کشور در زمینھ بھداشت ورفاه عمومی . ... گزینند 
ارمغانی داشتھ است ، این موضوع روشن است کھ دستاورد این کشور در قالب یک نرخ رشد باالی چھ 

یافتن بازار ھای صادرات فوالد ، ماشین آالت ، اتوموبیل وسایر .چشمگیر ، بھ توانایی این کشور در تولید، 
سومی فاصلھ گرفتھ است کره جنوبی از یک کشور نمونھ جھان . ... فراورده ھای ساختھ شده مربوط می شود 

سطح صادرات سرانھ کاالھای ساختھ شده کره صد برابر ھندوستان ، پنجاه برابر پاکستان وبیش از ده برابر . 
مکزیک وبرزیل ، یعنی دو کشوری است کھ بھ صادرات کاالھای ساختھ شده ی خود بھ عنوان موتور رشدشان 

 اگر کره جنوبی توانست این کاررا انجام دھد ، چرا ھر :بنا بر این این سئوال مطرح می شود . می نگرند 

   )۴( »کشور توسعھ نایافتھ دیگری نتوانست ھمین کاررا انجام دھد ؟
  .جدول زیر برای پاسخ بھ این سوال چشم اندازی بدست می دھد 

  
  
 
  
  

  صادرات جھان سوم بھ صورت درصدی از صادرات جھانی کاالھای ساختھ شده 

  
                                                      ١٩۶۶                ١٩٨                     ١٩٨٢۶  

  %٨/١٣%                  ٣/١٣%             ٢/١١تمام کشورھای توسعھ نایافتھ                      
  ٩/٢                         ٠/٣                    ٧/٣امریکای التین                                       

  ٢/١                       ٣/١                    ٩/٠برزیل                                                 
  ۶/٠                       ٣/٠                    ۴/٠مکزیک                                              

  ١/١                        ۴/١                    ۴/٢ی امریکای التین                   دیگر کشورھا
  ٧/٠                        ٩/٠                     ۴/٢ افریقا                                              

  ٧/٠                    ٨/٠                     ٣/٠  خاورمیانھ                                   - اسیا
  ٣/٩                    ۴/٨                      ١/۴  شرق وجنوب شرقی                       - اسیا

  ٣/١                        ٢/١                     ٧/٠ھنگ کنگ                                        
  ۴/٢                        ٩/١                     ١/٠                               جمھوری کره      

  ٠/١                        ١/١                    ۴/٠سنگاپور                                          
  ۶/٢                        ٩/١                     ٣/٠تایوان                                             
  ٢/٠                        ٢/٠                     ٧/٠دیگر کشورھای اسیا                            

  کشورھای توسعھ نایافتھ بھ استثنای 

  ٨/۶                       ٣/٧                     ۶/٩   چھارکشور آسیایی                           
)۴(  
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اطالعات مندرج در این جدول سھم کاالھای ساختھ شده را کھ از سوی جھان سوم بھ فروش رسیده 

سالی کھ این جدول آن را دربر می گیرد ، سھم ٢٠در طول . است در کل صادرات جھانی نشان می دھد 
 صد افزایش یافتھ ، یعنی از  در۶/٢کشورھای توسعھ یافتھ از صادرات جھانی فراورده ھای ساختھ شده 

پس چرا در مقابل آن جھش بزرگ در .  رسیده است ١٩٨۶در سال  % ٨/١٣بھ ١٩۶۶ درصد درسال ٢/١١
آسیا ، افزایش سھم کلی کشورھای توسعھ نایافتھ چنین ناچیز ودر واقع غیر قابل توجھ است ؟پاسخ در آخرین 

 یا سرزمین آسیایی ، سھم پیرامون از تجارت جھانی صرفنظر از آن چھار کشور. سطر جدول افتابی می شود 
ھمین . ..  تقریبا بھ میزان یک سوم کاھش یافتھ است ١٩٨۶و١٩۶۶، در کاالھای ساختھ شده بین سال ھای 

تصویر کلی ھم برای این کھ پندارھای واھی وبیھوده ای را کھ در باره فرصت ھای طالیی جھان سوم در 
 ، از عالم کلی بافی ھای خیالی بھ زیر کشیده وآن را با محک واقعیت بسنجیم ، جریان جھانی شدن وجود دارد

معنی دار ومھم است ، بھ ویژه با توجھ بھ تجربھ ای کھ نتایج آن در جدول منعکس است وھمچنین با در نظر 

 مستقل گرفتن این کھ شرکت ھای غول آسای چند ملیتی تاچھ حد مجاری تجارت بین المللی را بھ روی رقبای
بھ عالوه در دوره ھای کندتر شدن حرکت عمومی اقثصادی ، بھ ناگزیر رقابت تشدید می . خود تنگ می کنند 

. شود وموانع تجاری ھم کھ از طرف دولت ھا وضع وبر تجارت تحمیل می شود بھ ناگزیر رواج می یابد 
ور کامل بستھ باشد ، ھیچ دلیل بدیھی است کھ معنای وجود این موانع آن نیست کھ ھمھ درھا محکم وبھ ط

ویژه ای برای این وجود ندارد کھ می بینیم این جا وآن جا برخی کشورھا توانستھ اند در برخی بازار ھای 
اما آنچھ واقعیات مشخص وتاریخ نشان می دھد این است کھ آزادی عمل بھ درجھ ی . صادراتی نفوذ کنند 

  )۵(». بسیار زیادی محدود می شود 
کل تجارت جھان در سال . ر ھمھ این ھا سطح مبادالت جھانی ھم محدودیت ھای خودرا دارد عالوه ب

اگر قرار می شد ھمھ کشورھا با سطح رشد صادرات سرانھ کره وارد .  تریلیون دالر بوده است ٢٫١ ١٩٨۶
ره یعنی  میلیارد جمعیت جھان سوم ، وبا احتساب سرانھ صادرات ک۴این بازار شوند ، با در نظر داشت 

 تریلیون دالر کاال وارد چرخھ بازار شود ، کھ بیش از دوبرابر کل تجارت ۵٫۵ دالر می بایست مبلغ ١٣۶۵
 تریلیون دالر کاال بھ چھ کسی باید فروختھ شود؟بازارھای الزم برای یک ۵٫۵باقیمانده این . جھانی است 

 ٢٫١، سھم جھان سوم از ١٩٨٩؟ درسال چنین جھش خارق العاده ای در تجارت را در کجا باید پیدا کرد 
  . نبوده است  % ١٣تریلیون دالر کل تجارت جھانی کاالھای ساختھ شده بیش از 

  
  

لذا . گمان می کنم بھ اندازه ضرور در شناخت مکانیسم عملکرد گردش سرمایھ وتجارت آزاد گفتھ شد 
ئواالت آقای ادیب ومسائل مشخص ایران  مطلب را در ھمین جا خاتمھ داده ودر قسمت اخر این مقال باز بھ س

 .  خواھیم پرداخت 
  ادامھ دارد 

٢٨/١/١٣٨٣  

  ١٠٧ ص – انتشارات اکاه – ناصر زرافشان –جھانی شدن با کدام ھدف _١
   ١٠۶ھمان ص _ ٢
  ١١٧ھمان ص _ ٣

  ١٢٠ھمان ص _ ۴
١٢١ھمان ص  _ ۵  
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  منسخھ خطي اقاي ادیب ـ قسمت چھار
  

  جھان دیگري ممكن است

   

ادعا مي كند كھ بعد از فرو پاشي شوروي ، چپ ماركسیستي . اي ادیب خواھان تجدید نظر چپ است آق

ببینیم . این درخواست تجدید نظر آقاي ادیب در جھت كنار آمدن با دنیاست . با ادبیات جدیدي سخن مي گوید 

  . عیار واقعي این تقاضا چیست 

 با ردیف كردن سلسلھ اي از اعداد وارقام آماري در ایشان. ـ اقاي ادیب شگرد ویژه خویش را دارد ١
كالمي موجز ، با اعتماد بھ نفسي گسترده ، سعي مي كند مخاطب خودرا مرعوب ووانمود نماید كھ این سلسلھ 

اقاي ادیب در این شیوه، پیشاپیش جاي چون وچرا در آمار را . اعداد وارقام با منطق ریاضي فراھم آمده است 
  . سلب مي كند 

ـ اقاي ادیب در قسمت نظري سخنانش نیز با تكیھ بر ھمین ایجاز وكوبندگي ، مخاطب را در منگنھ ٢
انچھ از جھاني شدن . پیوستن كامل ایران بھ اقتصاد جھان . ایشان یك ھدف را دنبال مي كند . قرار مي دھد 

ه كاھنان باستان ، البتھ با ایشان در این راه بھ شیو. در ابعاد اقتصادي ضروري است مد نظر ایشان است 
درصد اقدام الزم براي پیوستن بھ سازمان تجارت جھاني  ٧٠مثال . ادبیاتي مدرن ، دست بھ پیشگویي مي زند 

اقاي ادیب عامدانھ .   سال قابل تحقق مي دانند ٥درصد باقي مانده را طي سھ سال وجایي ٣٠را تحقق یافتھ و
جھاني شدن ابعاد گوناگوني را حتي در ھمان . م سر باز مي زند از ورود بھ سایر ابعاد مدعاي خویش ھ

یكي از مشخصھ ھاي بارز ادعا ھا این است كھ بازار ازاد . ادبیات بانك جھاني وسازمان تجارت جھاني دارد
اقاي ادیب در این باره . واقتصاد جھاني شده موجب فراھم امدن جامعھ اي بازواستقرار دموكراسي مي شود 

  . ي زند حرفي نم
از نظر ایشان معلوم نیست دولت ونظام حاكم در . ـ آقاي ادیب وارد ماھیت دولت در ایران نمي شود ٣

. آقاي ادیب عامدانھ در این گذر گاه ساكت است ... ایران آیا دولتي است رانتیر، طبقاتي ، یا توتالیتر و یا 
لت خاتمي را بر اساس استدالل دولت حداقلي در دو. انتقاداتي آبكي از دولت خاتمي وحزب جبھھ مشاركت دارد

بھ مجلس حداقلي اشاره مي .  مورد داراي اختیار ودر سایر موارد ایشان را دولتي تشریفاتي مي نامد ١٠ تا٤

كند وخواستھ ھا وانتظارات مردم از مجلس را خالف شان مجلس حداقلي مورد نیاز سازمان تجارت جھاني مي 
آیا . یعني ھم سن تشكیل سازمان تجارت جھاني .  سال اعالم كرده است ٨ي سن خودرا آقاي ادیب جای. شمارد 

  در صد در جھت آرزوھاي اقاي ادیب انجام وظیفھ كرده است قابل نقد است ؟٧٠ سال ٨دولتي كھ در طي 
. ـ اقاي ادیب از سر دموكراتیسم یا دلسوزي براي چپ وسابر نیروھا بھ این گفتگو دامن نزده است ٤

ایشان بھ زبان ظاھرا مدرن اقتصاد جھاني شده ، اعالم . ایشان در طي مقاالت خویش پیامي را تكرار مي كنند 
در صد ٧٠یعني دولتي كھ تحت زعامت ولي فقیھ . مي كنند كھ چپ چاره اي ندارد جز كنار امدن با دولت 

  .ارزوھاي اقاي  ادیب را محقق ساختھ است 
روابط . ن تالش چپ را تحقق ھمھ جانبھ عدالت اجتماعي تشكیل مي دھد ـ ستون فقرات اندیشھ وبنیا٥

چپ عدالت ھمھ .  ظالمانھ حاكم بر سر نوشت كشور نمي تواند در ھیچ شرایطي مورد تایید چپ قرار بگیرد 
جانبھ را در تحقق واقعي دموكراسي ،آزادي بیان ، آزادي اندیشھ ، آزادي تشكیالت مستقل غیر دولتي ، تامین 

حقوق دموكراتیك اكثریت مردم جامعھ شامل معیشت مناسب ، مسكن ، كار ، اموزش ، بھداشت ، حفظ محیط 
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زیست وتحقق آزادي ھاي وسیع اجتماعي در تعیین سرنوشت خویش ودر یك كالم برامد جامعھ مدني مدرن  مي 

  .  خصیصھ ھاست دولتي كھ بھ ارزوھاي اقاي ادیب جامعھ عمل پوشانده است فاقد تمام این. داند 
مصداق . ـ اقاي ادیب مي داند در شھري زندگي مي كند كھ سنگ ھارا بستھ وسگ ھارا گشوده اند٦

ایشان ھم بھ پیروي از ھمین منطق ، چپ را اماج . واقعي این را در انتخابات ھفتم مجلس بھ عیان دیده اند 
چپ قادر بھ پاسخگویي آنھا نخواھد بود ـ سئواالت خویش كرده اند ـ سئواالتي كھ مي دانند در داخل كشور 

واتھاماتي ھم چون ، داشتن دیدگاه ھاي اقتصادي متكي بر در امد نفتي را با دست ودل بازي نثار چپ مي كنند 
ایشان حتما عمدا از یاد برده اند كھ اولین منادي توسعھ ھمھ جانبھ در این كشور كھ با اتكاي بھ بر نامھ . 

. ( یي عملي خواستار تحقق توسعھ واقعي وملي كشور بوده اند نیروھاي چپ بوده اندریزي علمي وواقع گرا
  ) برنامھ حزب كمونیست ایران 

ـ اقاي ادیب با تكیھ بھ داده ھاي وضعیت موجود تحقق كامل ارزوھایشان را عملي ترین برنامھ در ٧

اماج ھاي . ي ایشان كف نخواھد زد مطمئن باشند كھ چپ برا! . مباركشان باد . كوتاه ترین مدت مي دانند 
این . پیشگویانھ ایشان را در عرصھ واقعي اجتماع، خارج از كاغذ ھاي سیاه شده بھ تماشا خواھیم نشست 

منطق تحوالت اجتماعي اموختھ است كھ روند مسلط این تحوالت قابل . انكاري از سر عناد ولجاجت نیست 
 سالھ جھان سرمایھ داري در جھت خنثي كردن ھمین ٤٥ند ھاي تمام ترف. بررسي وشناخت علمي ودقیق است 

  . تحوالت دروني پدیده ھاي اجتماعي بوده است كھ خارج از ذھن ناظر در عینیت مادي خویش رخ داده است 
ـ چپ خارج ار ھر برنامھ اي كھ براي تحوالت اقتصادي وتوسعھ ھمھ جانبھ ایران ارائھ كند ، ٨

افتراق بزرگ چپ با اقاي ادیب در ھمین نكتھ .  راه ھر تحول بنیادي مي شناسد ساختار سیاسي حاكم را سد
دست وپا زدن اقاي ادیب براي اقناع بخشي از جامعھ رو بھ تحول ایران است كھ روز بھ روز عاصي تر . است 

پیشنھاد . از پیش وخستھ از برنامھ ھاي جاري رژیم والیت فقیھ بھ دنبال مفري براي تغییر شرایط مي گردد
. ھاي عدالت محور چپ ، ھمان نوش دارویي است كھ جامعھ جوان وتحول خواه ایران را بھ خویش مي خواند 

اقاي ادیب كھ در مركز گزارش ھا ، امار ، سمینارھا وسخنراني ھا قرار دارد بھ روشني این نكتھ را در عمل 
سي جامعھ ایران كھ از سر ناگزیري بھ ایشان در كنار عقب مانده ترین نیروي سیا. روز مره شاھد است 

اقتصاد  اجراي برنامھ تعدیل اقتصادي براي حفظ بقاي سیاسي خویش تن داده است ، با ادبیات ظاھرا مدرٍنِ 
ایشان حتي از پذیرش واعتراف بھ این نكتھ درنوشتھ ھا، سمینارھاو . جھاني شده ، بھ فریب مردم مي پردازد 

در اختیار ایشان است ، سر باز مي زند كھ دولت ایران علیرغم پذیرش سھ نشست ھاي كارگري كھ بھ وفور 
جانبھ گرایي  در روابط كار وسرمایھ ، ـ كھ خود محصول تحمیليِ  چاره اندیشي ھاي ناشي از اجراي جھاني 

شدن است ـ اجراي یكي از شروط ان ـ كھ حق كارگران براي ایجاد تشكیالت مستقل كارگري را بھ رسمیت مي 
دلیل این امر جز این نمي تواند باشد كھ از نظر ایشان ھرگونھ . شناسد ـ را  بھ لطایف الحیل مانع مي شود 

  ! ایجاد تنش وتشنج در راه تحقق شرایط سازمان تجارت جھاني كاري است غیر ملي ومزاحم 
ل بنیادھا در ـ اقاي ادیب كھ مدعي است  بھ زیر وبم ھمھ اقتصاد ایران اشنایي دارد، از طرح معض٩

ایشان صحبت از دولت حداقلي مي كند ولي فراموش مي كنند كھ بھ . جمھوري اسالمي ایران طفره مي رود 
ایشان مي دانند كھ حدود .  درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیاد ھاست ٤٨ درصد وبھ ادعایي دیگر ٣٥عبارتي 

ایشان بي اطالع نیست كھ فقط سرمایھ بنیاد . ارندصد ھزار  نفر نیروي كاركشور را این نھادھا در اختیار د٦
ایشان از قاچاق كاال سحن مي گویند ولي عمدا .  میلیارد دالر بر اورد مي شود ١٢مستضعفان بیش از 

فراموش مي كنند كھ بگویند این قاچاقچیان كاال كیانند؟ ایشان دولت در دولت رسمي را بھ طاق نسیان مي 
درصد منابع ملي در اختیار باند ٨٠ایا در كشوري كھ بیش از . ایشان وارد نشودكوبند تا خللي در تئوري ھ

وایا . ھاي فاسدي بھ نام دولت وشبھ دولت است مي توان از تحقق بازار ازاد  ودولت حداقلي سخن گفت ؟
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لیارد می٦كدامین دورنماي توسعھ تولید در جامعھ بھ شدت داللي شده ایران با وضعیت فعلي متصور است ؟ آیا

دالركاالیي كھ توسط مافیاي قدرت وثروت قاچاق مي شود در داخل ھمین مرزھاي جمھوري اسالمي بازار ندارد 
؟ كدامین زیر ساخت ھاي تولیدي براي مقابلھ با این بالي عظما طراحي شده است ؟ ایا ادامھ این وضعیت ویا 

ركتي از نوع كویت ویا امارات متحده عربي قانوني شدن این واردات، تبدیل ھرچھ بیشتر ایران بھ سوپر ما
نیست ؟ ایا سرنوشتي جز ارژانتین سراپا بدھكار در صورت تحقق كامل تئوري ھاي اقاي ادیب براي ایران بال 

 میلیارد دالر از ذخایر ارزي ٦٫٥را در صورت برداشت ١٣٨٣كشیده متصور است ؟ ایشان كھ تورم سال 
 كنند ، ایا بھ ورشكستگي وتورم در صورت ناتواني از باز پرداخت در صد پیشگویي مي٣٠توسط دولت تا 

  .بدھي ھاي خارجي فكر مي كنند ؟ براي ایشان این مقوالت محلي از اعراب ندارد 
ـ راستي برنامھ اقاي ادیب براي اخذ مالیات بر درامد چیست ؟ آیا ایشان اعتقاد دارند كھ دولت ١٠

 دخالت كند ؟ ایشان در تقسیم بندي از توزیع درامد نفت فقط چھار حوزه حداقلي نباید در روابط ازادي بازار

. اجتماعي را بھ دلیل اینكھ پول نفت در اختیار دولت است ، دولت را پاسخگو وداراي قدرت اراده مي داند 
ا باید پرسیدني است كھ چر. یكي از این موارد مسالھ دفاع است ، كھ دربرگیرنده تامین امنیت داخلي نیز ھست 

دولت در امد ملي را صرف تجھیز پلیس ودادگستري وانتظاماتي كند كھ بیشترین سود ان عاید سرمایھ داران 
وقدر قدرتان سیاسي واقتصادي است وبیشترین زیان ان متوجھ فقراوطبقات پایین اجتماع، كھ بھ دلیل ترس 

 وفقر وفحشا وانواع بزھكاري ھاي حاكمیت از شورش ونا فرماني آنھا در جھت احقاق حقوق انسانیشان ،
اجتماعي ناشي از سلطھ طبقاتي روابط اجتماعي ، انھارا در ھر شرایط در منگنھ قدرت ، سركوب ومنكوب مي 

كند ؟چرا باید مالیات ھاي غیر مستقیم ومالیات حقوقِ  مزدبگیران راسا ونقدا ودر جا كسر وبھ خزانھ واریز 
ران در پیچ وخم ھزار راهِ  بند وبست وارتشا وحساب سازي ھاي انچناني شود اما مالیات عملكرد سرمایھ دا

بھ راستي جعبھ جادویي امار شما میزان مالیات دریافتي از شركت ھا واشخاص حقیقي را چقدر . مكتوم بماند 
  نشان مي دھد ، وبھ نظر كارشناسانھ شما تا چھ حد بھ رقم دریافت مالیات واقعي انھا نزدیك است ؟

قاي ادیب بدان مي خواند گردن نخواھد گذاشت ـ ١١ تجدید نظر چپ بھ دلیل تسلط . چپ بھ انچھ كھ ٌآ
سازمان تجارت جھاني در دیدگاه ھا واندیشھ ھا واستراتژي وتاكتیك ارزوي ھمانانیست كھ ناقوس پایان جھان 

. وش یمن و ایمن ساز بود ولي این ضربھ ھا خ. ضربھ ھایي را ھم البتھ بھ چپ زدند . را بھ صدا در اوردند 
سال گذشتھ در سطح جھان ودر ١٠صفوف چپ در ! وچھ بھتر. بخشي از چپ بھ اردوگاه سرمایھ گریخت 

اگر روزي شبح . سطح كشور پاالیش یافتھ تر وكار ازموده تر بھ میدان نبرد طبقاتي پاي گذاشتھ است 
جھان . رین ھمدلي ھا را نثار چپ مي كنند كمونیسم ، لولو سر خرمن ھر بازارچھ اي بود ، امروز وسیع ت

ھمھ مردم جھان متحد ” ھمچنان كھ در قسمت اولین این مقال آمد ، امروز شعار. تازه اي متولد شده است 
نھ تنھا جھان بھ پایان نرسیده است بلكھ این جھان  نو مي . بنیان مادي قابل اجرایي پیدا كرده است , “شوید

اب تناقضات وبحران ھاي ساختاري خویش ، در حالیكھ كار را بھ اجتماعي ترین شكل رود تا سرمایھ را در گرد
خویش در تمام طول تاریخ گسترش داده است، وبنیان مادي تحقق سوسیالیسم را فراھم اورده است در بربریت 

  جھان كھنھ دفن نماید 
 ایران را سد راه ھر  ـ چپ در عین اینكھ ساختار اجتماعي ـ اقتصادي وسیاسي جمھوري اسالمي١٢

تحولي مي داند ، در عین حال بھ دو شیوه بنیادي در راه دگرگوني عمیق اجتماعي بر پایھ محوریت عدالت 
از منظر دروني تاسیس دولتي دموكراتیك . این دوراه یكي دروني است ودیگري جھاني . اجتماعي مي كوشد 

چپ بر خالف طرفداران اقتصاد جھاني شده .   است مبتني بر انتخاب ازادانھ شھروندان گام اول این تحول
معتقد است دولت عالي ترین سازمان دموكراسي ملي است ناشي از اراده ازاد .  معتقد بھ دولت حداقلي نیست 

توسعھ پایدار با تكیھ بر مولفھ ھاي بومي تولید كھ داراي مزیت . شھروندان در جھت تحقق عدالت اجتماعي 
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یري اخرین دست اوردھاي فني وعلمي ، كشف وانكشاف منابع توسعھ مادي وانساني در نسبي اند ، بھ كارگ

و یا ھر عنواني كھ بھ لحاظ حقوقي مي تواند ( خدمت تحقق عدالت از وظایف بنیادي دولت دموكراتیك ملي 
 حقوق در توجھ بھ وجھ برابر. مبادلھ وتجارت یكي از بنیادي ترین امور اجتماعي است . است ) داشتھ باشد 

تجارت بین الملل ، یافتن پیوندھاي مناسب با نیاز ھاي واقعي جامعھ ، یافتن بازارھاي مناسب با سطح تولیدي 
دخالت ھمھ جانبھ دولت دموكرات ملي در توزیع منابع وثروت .كشور از اھم وظایف دولت دموكرات ملي است 

ت ھاي اساسي این دولت با دولت حداقلي مورد اجتماعي در جھت رفاه وتحقق ازادي فردي واجتماعي از تفاو
فراھم اوردن امكانات اشتغال  تخصیص منابع در جھت گسترش بنیان ھاي مادي تولید ،. نظر اقاي ادیب است 

كامل واقعي جھت زحمتكشان وھمھ طبقات وقشر ھاي اجتماعي وارائھ خدمات گسترده عمومي از محل تولید 
بعنوان مثال مي توان بھ سرنوشت نساجي ھا در ایران اشاره كرد كھ  . ( ملي برنامھ اساسي این دولت است

سالھ در چرخھ تولید كشور عمال بھ دلیل عدم توجھ وعدم نوسازي بھ فالكتي روزگار سوز ٨٠علیرغم تاریخي 

درحالیكھ تحت زعامت دولتي دموكراتیك وملي وبا اختصاص . براي زحمتكشان این رشتھ تبدیل شده است 
 در جھت نوسازي وباز سازي مي توانست بھ یكي ازرشتھ ھاي داراي مزیت نسبي براي صادرات  در منابع

طرفھ انكھ تمام دود این ویراني تنھا وتنھا بھ چشم زحمتكشان این رشتھ رفتھ وانھارا . تولید كشور تبدیل گردد
قدام بھ واردات انواع پارچھ با فقر وبیكاري ودر بدري مواجھ كرده است واال صاحبان خصوصي این بخش با ا

  .) پاكستاني وكره اي وتایواني وچیني عمال ھزاران برابر سود بھ جیب مباركشان ریختھ اند 
ما تنھا كشور در دنیا نیستیم كھ در پنجھ مناسبات نابرابر سلطھ قدرت ھاي . ـ اما از بعد جھاني ١٣

ق حقوق براي مبادلھ اي برابر ، تغییر در تالش كشورھاي فقیر جھان در راستاي احقا. متروپل اسیریم 
مناسبات قانوني قرارداد ھاي بین المللي ، تامین اصل  یك كشور یك راي ، حتي در درون سازمان تجارت 

ایجاد قطب ھاي مبادلھ ، بازارھاي بین كشورھا ومقابلھ با زور گویي ھاي رایج  . جھاني بھ شدت ادامھ دارد 
.  درامر سرمایھ گذاري در این كشور ھا ، درحال نضج وشدت گیري است ودست اندازي قدرت ھاي بزرگ

مقابلھ با سیاست ھاي حمایتي كشورھاي متروپل ، ودست یابي بھ تجارتي برابر حقوق ومتكي بر نیاز ھاي 
دولت دموكراتیك ملي ما در كنار این . واقعي كشور ھا امروزه كار روزمره بسیاري از ملت ھا وكشور ھاست 

پیوند با دموكراتیسم جھاني در جھت تحقق حقوق بشر ،صلح ، ازادي . زه واین كشور ھا خواھد بود مبار
یاري وھمبستگي با . وتوسعھ پایدار براي عدالت اجتماعي از بنیان ھاي اساسي دولت مورد نظر چپ است 

ستور ھمیشگي د» دنیاي دیگري ممكن است « جنبش سراسري وجھاني ضد جھاني شدن تا تحقق كامل شعار 
جان پیلگردر کتاب جھانی سازی ھفت راھکار را برای حذف مضرات جھانی  (. دولت دموكرات ملي چپ  است 

احاطھ قدرت ملی را بر _٢مردم را بعنوان اصل در نظر بگیرید _ ١: سازی بھ شرح زیر پیشنھاد می کند 
تنگدستان را در _۴فتھ پایان دھید بھ قوانین محافظت کننده کشورھای پیشر_٣.توسعھ داخلی احیا کنید 

فضایی دموکراتیک برای مذاکره اصولی _۶چند ملیتی ھارا بھ پاسخگویی ملزم کنید _۵اولویت قرار دھید 
  )بازار ھای مرکزی را قانون مدار کنید _٧ایجاد کنید  

 امر چپ عاجل ترین. ـ امیداست نگارنده را در خصوص اعالم برنامھ چپ بھ كلي گویي متھم نكنند ١٤
كار پیشگویي از كساني چون . دگرگوني در ساختار سیاسي قرون وسطایي حاكم تحت رھبري والیت فقیھ است 

انتظارانطباق انچھ كھ كلیات ان بیان گردید در مصداق ھاي ساختار كنوني اب در ھاون . اقاي ادیب بر مي اید 
این كلیات فروریختھ شودھمین  شرط تحققچون انچھ كھ باید در اولین قدم وبعنوان پیش . كوبیدن است 

  ساختارھاي كنوني است 
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ـ دور نیست روزي را شاھد باشیم كھ اقاي ادیب وكساني كھ سخن گویي انھارا بعھده دارند در ١٥

تا ان . پیشگویي ھاي خوشبینانھ خویش تجدید نظر كرده وبا ادبیات جدیدي براي فریب  دیگري سخن بگویند 
  ....روز 

  
١٢/٢/١٣٨٣ 
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  )١(ھم استراتژی ھم تاكتیك : بقا
 نگاھی بھ رویكرد جدید اصالح طلبان دولتی در دعوت ازمھندس میر حسین موسوی

 و منظر برخوردار است و ھیچ ربطی بھ اساسی ترین نیازھای مناط مبارزه این ھر دو گروه در بنیاد خویش از یك جنس

ی ھیئت كھ یكی دم از حركت –ھا علیرغم شیوه ھای بھ ظاھر متفاوت تالش ھر دو این گروه . ندارداجتماعی مردم ایران 

 در بنیان خویش یگانھ –ی پردازد ممی زند و دیگری با توسل بھ مدرنیسمی ارتجاعی بھ مانور بر سر مبارزه تشكیالتی 

  ی ترین مشخصھ ھای جمھوری اسالمی برای بقابنیادكسب قدرت و اویختگی بھ ماشین دولتی با حفظ . است

   رحمانیھاتف

  

  ٢٠٠۴ اوت ۶ – ١٣٨٣ مرداد ١۶ جمعھ

   پیش درآمد •

ی نشانھ ھای روشنی برای تعمق در رفتار اجتماعی اقشار مختلف جامعھ جمھور دوره انتخابات ریاست ھشتمین

  .داشتایران 

كتیك  استراتژی و تاتعیین، آن ھم در میان ساكنین شھرھای بزرگ، می توانست در      میلیون رای١۴ ریزش

 كھ آزادترین -  شوراھای شھر وروستا دورهانتخابات دومین . نیروھای سیاسی تاثیر اساسی داشتھ باشد

 گرفتھ در انتخابات ریاست جمھوری را روشنای ویژه ای شكل معنای –انتخابات جمھوری اسالمی لقب گرفت 

این نشانھ در . تمی عبور كرده بودند بسیاری از طبقات اجتماعی ایران از خااقشارلب مطلب این بود كھ . بخشید

 عبدی زمزمھ شد، توسططرح عبور از خاتمی كھ .  بخش ھای رادیكال اصالح طلبان نیز نمود ناقصی یافتادبیات

نیروھای مختلف سیاسی جامعھ .  یافتعینیتبازتاب ھمین نشانھ ای بود كھ باجمع بندی رفتار اجتماعی مردم 

انھا با . اصالح طلبان قافیھ را در این بازی باختھ یافتند. داشتند این پدیده ایران بازخوردھای خاص خودرا با

 بر -  نھادی كھ بھ تمامی در اختیار داشتند – نیروی خود را با تمركز بر محوریت مجلس تمامتالشی مذبوحانھ 

اوج . ن اوردند میدابھ گروھیشان بود –سر مسائلی كھ مقبولیت عام نداشت و تنھا مشغلھ ھای ذھنی و سیاسی 

 نمایش بی پشتوانگی نیروھای بزرگترینتحصنی كھ بھ . این تالش بی حاصل، تحصن نمایندگان در مجلس بود

 مجلس ھفتمی شكل گرفت كھ برای درك ماھیت ارتجاعی و غوغاھااز دل تمام . اصالح طلبان دولتی تبدیل گردید

  .  زیادی نیستزمانمتحجر آن نیاز بھ صبوری و 

ی و حركتی گام بھ گام روند تحوالت ریز با چراغ خاموش و با برنامھ ٧٨ران ایران كھ از مرداد  كامحافظھ

 منسجم تر پای در میدان گذاشتھ بودند با تكیھ بر سھ تحوالت،اجتماعی را تعقیب كرده و در ھر مرحلھ ای از 

  :محور

  ...وه قضاییھ و شورای نگھبان  درعرصھ جامعھ با اتكا بھ اھرم ھای مادی چون قومطلقاقتدارگرایی . ١

   برتامین معیشت مردم ھیاھوگرانھبسیج و انسجام بخشی بھ الیھ ھای سنتی ھواداران، ھمراه با تاكیدات . ٢

  ی تفاوتی اجتماعی نسبت بھ شعارھای انان در بین مردم بدرك عینی عبور مردم از خاتمی واصالح طلبان و . ٣

ی شھر و روستا و مجلس ھفتم در غیاب مردم، بر اصالح طلبان دیكتھ كنند شوراھا حاكمیت خود را بر توانستند

ی اساس این ھر دو گروه در بنیاد خویش از یك مناط و منظر برخوردار است و ھیچ ربطی بھ مبارزهجنس . 

  كھ–ی بھ ظاھر متفاوت ھاتالش ھر دو این گروه ھا علیرغم شیوه . ترین نیازھای اجتماعی مردم ایران ندارد

ی بھ مانور بر سر مبارزه تشكیالتی می ارتجاعیكی دم از حركت ھیئتی می زند و دیگری با توسل بھ مدرنیسمی 

 و اویختگی بھ ماشین دولتی با حفظ بنیادی ترین مشخصھ قدرتكسب .  در بنیان خویش یگانھ است–پردازد 
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ز حاكمیتی قرار گرفتھ اند كھ زمانی اصالح طلبان، امروز در موقعیت اخراج ا. بقاھای جمھوری اسالمی برای 

 توجیھات بھخروجی كھ ھماره با توسل .  رادیكال ھایشان چندی بر طبل تھی خروج از حاكمیت كوبیدندازبخشی 

در .  قدرت بیشتر باز كردبھمصلحت جویانھ ناكام ماند و مشت اصالح طلبان را برای رقیب مھاجم در میل 

 نیروی اصالح طلب دولتی، بادكنك مبارزه ترین مشاركت بعنوان شاخص استانھ این تحوالت سردمداران حزب

 شاید تتمھ ابروی برباد رفتھ را با این ژست ھای صد من یك غاز تاتشكیالتی و گسترش تشكیالت را ھوا كردند 

نامزدی مھندس .  مركب نھایی كنگره بر قرطاس ننشستھ بود كھ ساز دیگری كوك شدھنوزاما . بازسازی كنند

 طلبان اصالحدرك این رویكرد . ی، آخرین نخست وزیر ایران برای نھمین انتخابات ریاست جمھوریوسوم

  . پرداختن بھ این مھم را داردقصداین نوشتار با این پیش درامد دراز . شایستھ كاوشی از زوایای مختلف است

  

   ابتریسم روحانیت•

م حاكمیت بالمنازع روحانیت در تمام این سال ھا،  تاسیس جمھوری اسالمی و علیرغاز سال ٢۵ گذشت علیرغم

 از حداقل پذیرش كھ در صحنھ گسترده جامعھ ھمھ شواھد حاكی از ان است كھ روحانیت فاقد نیرویی است امروز

راھیابی روحانیون درجھ سوم و . باشدو اعتبار اجتماعی، حتی در وسعت ھواداران سنتی خویش، بر خوردار 

ی بھ ریاست مجلس، نشانگر اوج افالس روحانیت غیرروحانو ناگزیری انتخاب فردی چھارم بھ مجلس ھفتم 

 شورای نگھبان و قوه قضاییھ از راه پرونده سازی و حذف اجتماعی نشانھ نظیرتكیھ بر اھرم ھای اقتدار . است

 نكتھ ھمینك اصالح طلبان دولتی شاید با در.  بحران گسترده در جامعھ روحانی زده ایران استایندیگری از 

مطرح شدن نیروھای . گرفتند راه نوی را در بھ عرصھ آوری نیروھا در پیش ٧۶بود كھ بعد از دوم خرداد 

مجلس ششم اوج تركیبی .  را بر انگیختامیدھاغیرروحانی و بھ صحنھ آمدن افراد دانشگاھی نكتھ ای بود كھ 

نمایش . ن نو قدرت یافتھ را بھ نمایش گذاشت و دانشگاھیاافولبود كھ امتزاج تازه ای از روحانیت رو بھ 

نیروی انحصارطلب محافظھ كاران در عمل نشان داد كھ بھ ھیچ وجھ در .  یافتكمیكتراژیكی كھ سرانجامی 

 پرونده وسیل گیر و بندھا . ی حفظ منافع طبقاتی و صنفی خویش قصد مسامحھ و مصالحھ را نداردبراتالش 

 و ھر آن نیرویی را انداختندتضوی و حداد و قضات دادگاه ویژه روحانیت براه سازی ھا را بھ عاملیت قاضی مر

ی این ابتریسم روحانیت باشد از دم تیغ ممنوعیت شبھ برا) الترناتیوی(كھ در آینده ای نزدیك می توانست بدیلی 

ھوری باید درو  ی محافظھ كاران دقیقا در مقطع انتخابات نھم ریاست جمكاشتھمحصول بذر . قانونی گذراندند

 یك ردیف وتھران ! نگاه كنید، والیتی، احمدی نژاد شھردار مردمی.  ھای انھم بسیار روشن استنشانھ. شود 

ی ابتریسم روحانیت در گویااما ھمھ . جماعت حلقھ بگوش والیت از این قماش در صف نام نویسی ایستاده اند

 ساختھ ای برای بقای خویش روی صحنھ كادرھیچ روحانیت در مقطعی قرار گرفتھ است كھ . حاكمیت ایران

ی فزاینده خارجی، روحانیت را در استانھ سبعیتی بی فشارھامجموعھ این عوامل بھ اضافھ . تماشاگران ندارد

ی رھایی از سایھ چند معضل مھم از جملھ پرونده زیبا كاظمی، آغاجری و براتالش . نظیر قرار داده است

فشان را می توان اخرین ژست روحانیت برای چھره سازی از خویش در جامعھ ی چون زرازنداننویسندگان 

  .  قبل ازانتخابات نھم ریاست جمھوری و پیش در آمد یورش ھمھ جانبھ بھ حساب آوردایران،

  

   داردادامھ

١۴/٠۵/١٣٨٣  
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 )٢ (ھم استراتژی ھم تاكتیك: بقا
  یموسوس میر حسین  رویكرد جدید اصالح طلبان دولتی در دعوت ازمھندبھی نگاھ

 برای حفظ بافت ھای چسبیده بھ قدرتتان برای چندمین بار نیز بھ دیگر ھم در استانھ انتخاباتی باز

طلبان از عرصھ   رخ داده است حذف اصالحآنچھ:  از این قماش متوسل خواھید شد كھدیگرایجاد توھماتی 

 حضور پرنشاط، با انگیزه و بنابراین ... استی انتخاباتی نمایشی و غیرقانونی بودهبرگزاررقابت سیاسی با 

ی تاریخی رسالت عرصھ سیاسی برای تحقق اھداف اصالحی خویش مصداق عمل صالح و در طلبان اصالحفعال 

ی نمایشی و غیرقانونی انتخاباتی برگزار علت اخراجتان از حاكمیت تنھاو باز ھم از یاد خواھید برد كھ ... است

   است نبوده

  یرحمان ھاتف

    

  ٢٠٠۴ اوت ١۴ – ١٣٨٣ مرداد ٢۴شنبھ 

  دو كنگره• 

این نوشتار گفتھ شد در ×   طبقاتی روحانیت در شرایط كنونی در بخش اول - آنچھ كھ از موقعیت صنفی 

و چنین است كھ بانگ بلند ذوب شدگان در !  ھر كھ حلقھ بھ گوش تر مقرب تر. اجرا یك مفھوم بیشتر ندارد 

 –می  جز تسلیم محض در زمره حلقھ بگوشان سیاست حاكم و جاری روحانیت ندارد  كھ امروزه مفھو–والیت 

با پژواكی بھ وسعت تمامیت رسانھ ملی غصب شده، و ده ھا نشریھ ای كھ بھ قول آقایان از خوان نعمت بیت 

این اركستر تبلیغ . المال تغذیھ می كنند، ھر كوی و برزنی را ھمراه با روضھ خوانی ھای جاھالنھ انباشتھ است

گوش خراش چیزی جز عبودیت محض در برابر قدرت حاكم و تولیداتشان بھ غیر از كوھی از خرافھ و جھل 

شان چیست؟ “ تكلیف”در چنین شرایطی بھ اصطالح اصالح طلبان حكومتی ! وگزافھ ھای انسانیت كش نیست

در شرایط اختناق حاكم، زبان در كام شواھد نشان از ان دارد كھ بخش ھای میانی اصالح طلبان با تنگی قافیھ 

كشیده اند تا از حالوت شیرینی قدرت و حفظ موقعیت ھای رانتی خویش محروم نمانند، و عطای زمزمھ ھای 

  اما مدعیان پیگیر اصالحات چھ؟.  مخالفت ملیحانھ را بھ لقای سكوت بر سر سفره چرب قدرت ترجیح داده اند 

ی، با گردھم امدن راه یافتگان بھ مجلس ھفتم در دولتح طلبان  از ابالغ رسمی حكم اخراج اصالپس

تشكیل این كنگره ھا در . ی اصالح طلب دوم خرداد تشكیل گردیدنیروھامجلس، دو كنگره از سوی عمده ترین 

 از بیرونی شاید می توانست حاوی پاسخ بھ این انتظار اجتماعی باشد كھ این نیروھا پس ناظروحلھ اول از دید 

 در محدودترین؟ ھمانتخابات و ! ھ ھای گوناگون از جملھ عدم گزینش از سوی مردم، ھم در آزادترینتجرب

اما زھی . ی از شرایط ایران را دارندعینانتخابات، قصد وارسی واقع بینانھ و نقد عملكردھای خویش و تحلیلی 

عملكرد واقعی اصالح طلبان دولتی  واقع بینانھ و توضیح تحلیلآنچھ در این كنگره ھا غایب بود ! خیال باطل

در این كنگره ضمن سوگواری ھایی از این دست .  انقالب اسالمی بر گزار گردیدمجاھدینكنگره اول توسط . بود

 تحجر و زنگار  سالھای پایانی دھھ اول انقالب كھ آشكارا زدودندرھای امام   و راھگشایيھا روشنگري: كھ

 ضمن تاكید بھ این مفاھیم و  ماندناتمام  ھدف گرفتھ بود، با رحلت امامراالب اقتدارگرایی از سیمای تابناك انق

 اولیھ و اقدامات شورای نگھبان و در جھت منافع و مصالح جامعھ احكام والیت مطلقھ فقیھ كھ در قبال ایدةكھ 

ر مواجھھ با  متعارف ھر حكومتی برای اداره كشور داختیارات  واقع چیزی جز تاكید بردرمطرح شده بود و 

 پدید آمده از فقدان امام، فرصت خالء:  اینجا می رسند كھبھ  اجتماعی نبود،مطالبات  و پاسخگویی بھمشكالت

 والیت ایدة از با استفاده تا  آورددیدپ ) و باندھای استبدادطلبعناصر(  گرایشھای مذكورصاحبانمغتنمی برای 

 ملت بر سرنوشت خویش و علیھ حاكمیت ی و نادیده گرفتن اصلایاقتدارگری ویژه بھ نفع تثبیت امكان فقیھمطلقھ 
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 سازندگی سالھای پس از دكترین:  ادامھ می دھند كھو .كنند  تعبیر و تفسیرمردمھای  جمھوریت نظام و خواستھ

ھای اقتصادی   بلكھ در حوزهنیافت، سیاسی توفیقی - ھای اجتماعی   تنھا در عرصھ حقوق و آزادينھ ...جنگ 

نشینی در برابر اقتدارگرایان شد و حركت   اولیھ و عقباھداف بھ عدول از ناگزیر نظر خویش نیز نھایتامورد 

ای یكی از  ی كنترل كامل قدرت و پلیسی كردن فضای جامعھ كھ قتلھای زنجیرهسو اقتدارگرا بھ راست خزنده

ی روشھا و بازتولید انقالب اولیھ انحراف از اھداف روند:  معتقدند كھو . شتاب بیشتری گرفتبود،نتایج آن 

 صبر و تحمل در برابر از كھ جامعھ پس گرفت مي استبدادی و یكسویھ در اداره امور كشور در شرایطی شدت

 استقالل و تمامیت ارضی و دفاع از نظام حفظ و مجاھدت برای ایثار ھای دھھ اول انقالب و اوج شدائد و سختي

 خود افتاده مانده و بھ تعویق  داخلی و خارجي، تحقق مطالبات مغفولگوناگون و تھدیدھای بحرانھا در مواجھھ با

 و اقتدارگرایانھ رویكردھای تداوم لذا گذشت زمان تنھا شكاف میان این توقع و انتظار و. كشید ميرا انتظار 

  )تاكید از نگارنده است ( .كرد استبدادی در سطح حاكمیت را تعمیق مي

دوم خرداد را ”اساس چنین تحلیلی  بر  می دانند و “اسھ بزرگ دوم خردادحم  ”رانتیجھ این روند 

می كنند واضافھ می ارزیابی “ تحولی معطوف بھ آرمانھای اولیھ انقالب  نقطھ عطفی در ادامھ مسیر انقالب و

رمانھا و ھر چیز نشاندھنده حساسیت و پایبندی و وفاداری جامعھ بھ آ از این منظر دوم خرداد پیش از”كنند كھ 

 پافشاری و اصرار بر بازخوانی و روزآمد كردن و تحقق آن در شرایط تحول یافتھ اجتماعي، اھداف انقالب و

، رخدادی شفاف و نتیجھ جنبش را“ حماسھ دوم خرداد” آنھا “.سیاسی در آستانھ دھھ سوم انقالب بود

با پیروزی دوم خرداد  و معتقدند .تخویش را با خود داش سند حقانیت و درستی راهمی دانند كھ اجتماعیی 

پیش رفت، بر ضریب وحدت و انسجام ملی افزوده شد، تحسین و  شكاف میان حاكمیت و ملت بھ سمت پر شدن

 اجماعی كھ برخی از اقدامات نابخردانھ در داخل و. اجماع جھانی علیھ ایران گشت احترام جھانیان جانشین

از كشور گرفتار  كانونھای متحد ضدنظام در خارج. دید آورده بودتبلیغات و تحركات سیاسی آمریكا آنرا پ

تصحیح روندھای مخرب و انحرافی  اھمیت و نقش تعیین كننده حماسھ دوم خرداد در. پراكندگی و فروپاشی شد

ا ام. نظام چنان بود كھ اپوزیسیون برانداز آنرا فتنھ خواند ھا و در نتیجھ اقتدار و استحكام پذیري و رفع آسیب

 استبدادطلبان داخلی نیز دوم خرداد را فتنھ و آتشی بر عمود. این ارزیابی تنھا نبود نشین در ضدانقالب خارج

لذا . تحلیل كردند خیمھ قدرت و تھدیدی علیھ موقعیت انحصاری خویش در اداره خود محور دامنھ امور كشور

ھای  سازي رینی در روابط خارجی و دشمنآف طلبان از مردم در داخل و نقش استراتژی دوگانھ جدایی اصالح

طلبان از طریق  بھ موازات پیروزی اصالح. پیش گرفتند ای برای سركوب در داخل، در موھوم را بھ مثابھ بھانھ

 شدن نھادھای انتخابی با مطالبات مردم، ضداصالحات تقویت و اتحاد نھادھای انتصابی را  انتخابات و ھمراه

در دستور  ھا و اختیارات این نھادھا، و علیھ نھادھای انتخابی و محدود كردن صالحیتبا اصالحات  برای مقابلھ

مستقل و آزادیخواه، تعقیب و  ترور حجاریان، توقیف گسترده مطبوعات اي،  قتلھای زنجیره. كار خود قرار داد

دولت و مجلس، ایجاد موانع تصنعی در برابر  پیگرد فعاالن سیاسي، ایجاد نھادھای موازی و كارشكنی و

ناامیدی و یأس در جامعھ و اثبات عدم تغییر روندھای گذشتھ علیرغم  آفرینی مستمر در داخل برای ایجاد تشنج

مجاھدین یعد ار ) تاكید از نگارنده است (.داد  مجموعھ اقدامات ضداصالحات را تشكیل مي مردم، خواست و اراده

 در این دوره كھ از دوم خرداد تا انتخابات دور :مرحلھ اول. این فراز بھ برشماری مراحل اصالحات می پردازد

 پیروزی دوم. جمھوری خاتمی بھ طول انجامید، جبھھ ضداصالحات در حالت تدافعی قرار داشت دوم ریاست

دیدند وارد ساخت و  مي  ضربھ مھلكی بر اقتدارگرایانی كھ خود را در آستانھ حاكمیت انحصاری قدرت٧٦خرداد 

: و ادامھ می دھند كھ.  آنان سلب كرد ریزی و در نتیجھ واكنش حساب شده را از  و برنامھقدرت تحلیل

حملھ بھ كوی دانشگاه و خوابگاھھای دانشجویی   اي، واكنشھای خشن و غیرانسانی مانند تشدید قتلھای زنجیره

اصالحات در این دوره از اوج استیصال، عصبانیت و كینھ جبھھ ضد  و ضرب و شتم دانشجویان، ترور حجاریان،
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 ریختگی اردوی ضداصالحات و ناتوانی رھبری این جبھھ از ناشی از تشتت و بھ ھم خالء. كرد حكایت مي

و بدون اینكھ نشان ویژ ه ای  .طلبان پدید آورد گیری و واكنش مناسب، گستره مناسبی برای تحرك اصالح تصمیم

جریان اصالحی با : كرده باشند با افتخار اعالم می كنند كھرابرای اثبات این ھمھ مدعا نشان داده و یا افشا 

روستا و مجلس را در  توانست دولت، شوراھای شھر و) تاكید از نگارنده است ( آرامش فعالاتخاذ استراتژی 

قدرت در پی تعامل مثبت با كانونھای قدرت  ویژه در عرصھ طلبان در طی این مرحلھ بھ اصالح. اختیار بگیرد

انھا ویژگی ھای   تفاھم برای اداره كشور و حل مشكالت بودند مشكالت و رسیدن بھ نوعی توافق وبرای حل 

این مرحلھ از تشكیل مجلس ششم تا  :مرحلھ دوم: مرحلھ دوم جنبش دوم خرداد را ھم چنین فورمولھ می كنند

ای از انفعال و   دورهجبھھ ضداصالحات پس از. پایان دور دوم ریاست جمھوری آقای خاتمی بھ طول انجامید

كھ متأسفانھ در ) تاكید از نگارنده است(لجستیكي، تشكیالتی و مالی استفاده از امكانات گسترده  استیصال و با

  بلكھ رشد و افزایش چشمگیری پیدا كرده بود، بھ تدریج بھ دوره دولت آقای خاتمی نھ تنھا كاھش نیافتھ،

  آرامش فعالان از این گروه ھا پرسید  كھ معجزه تاثیر استراتژی  می تو.بازسازی و سازماندھی خود پرداخت

و تعامل مثبت با كانون ھای قدرت، قدرتی كھ خود ان را چنین بی رحم و پروا توصیف می كنند، در این مرحلھ 

قدرت بر امده از جنبش مردمی دوم خرداد و . چرا ناكارامد گردید؟ اقایان سرنا را از سر گشادش می نوازند

پتانسیل ازاد شده را در مھار قدرت انحصار طلبان اقتدارگرا بھ اسم استراتژی ارامش فعال خود مصادره بھ 

. برای تحمیل خویش بھ كانون ھای قدرت را  انكار می نمایند! مطلوب می كنند و سرانجامِ  خفت بار تعامل مثبت

اینان در ھمین بیانیھ كنگره پس از . ندھمین تحلیل نشانگر ان است كھ اینان ھیچ از روزگار نیاموختھ ا

ایدة والیت مطلقھ فقیھ در : اخراجشان نیز پیام ھای روشنی بھ روحانیت حاكم نشان می دھند و اعالم می كنند كھ

قبال احكام اولیھ و اقدامات شورای نگھبان در جھت منافع و مصالح جامعھ مطرح شده و در واقع چیزی جز 

مطالبات  ف ھر حكومتی برای اداره كشور در مواجھھ با مشكالت و پاسخگویی بھاختیارات متعار تاكید بر

ای سخت و  لطمھدر نظر اینان در شرایط كنونی برگذاری انتخابات ھفتم از این نظر كھ . نیست اجتماعی 

و  قابل نقد است وارد ساختھ است ناپذیر بر مشروعیت نھادھای قانونی كشور و اعتماد ملت بھ دولت جبران

شرایط الزم برای  آنچھ انتخابات مجلس ھفتم را بھ بدعت خطرناكی تبدیل كرده است، نادیده گرفتن حداقل

مخدوش ساختن وجھھ جمھوریت و  برگزاری انتخابات آزاد و نفی آشكار حق ملت در تعیین سرنوشت خویش و

ا كنون محترم شناختھ شده ، تحقوق شھروندي اصلی كھ علیرغم موارد فراوان نقضحتی اسالمیت نظام بود، 

 از كدامین كشور سخن می گویند؟ كدام حق ملت مردم راستی اینان در كدام قاره از جھان وبرای كدامین بھ .بود

برای اولین بار در تاریخ جمھوری اسالمی انتخاباتی برگزار شد كھ طی آن در تعیین سرنوشت؟ بھ راستی آیا 

و طبقات   بھ آراء اكثریت مردم و در غیاب نمایندگان واقعی اقشاربالموضوع و مجلسی بدون اتكاء رأی ملت

   ؟اجتماعی تشكیل گردید

ھای بھ  تمسك بھ روشاز نظر اینان علت تمام این مظالم در حق جمھوری اسالمی چیزی نیست جز 

ا راسخ تر كھ اگر چنین نمی شد اعتقاد بخشی از جامعھ، بھ ویژه نخبگان رظاھر قانونی نظیر نظارت استصوابی 

آمیز در چارچوب قانون اساسی و ساختار حقوقی موجود  طلبانھ و مسالمت اصالح روشھای قانوني، نمی كرد كھ 

   .راه بھ جایی نخواھد برد

آیا با این تقلیل گرایی در تحلیل شرایط كنونی توسط اصالح طلبان دولتی چھ آینده ای برای عمل 

اتش . میھن در لھیب آتش استبداد اقتدارگرایانھ والیت فقیھی می سوزداجتماعی اینان قابل تصور است؟ سراپای 

فتھ ضدبشری گریبان ھر انچھ شریف وانسانی را در این خاك گرفتھ است واین اصالح طلبان بعنوان بخشی از 

بھ والیت فقیھ نیز : پایھ ھای ھمین حاكمیت بھ چنین تفسیر ھایی برای ایجاد توھم ھر چھ بیشتر دست می یازند

عنوان نظریھ بنیانگذار انقالب اسالمی و یكی از اشكال حكومت اسالمی و نھ لزومًا تنھا شكل آن، كھ در قانون 
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تواند و نباید  ھمانند سایر اصول تعیین كننده ساخت سیاسی در این قانون، نمي اساسی گنجانده شده است

داد كھ قانون  فقیھ تبیینی بھ دست از والیتتوان  تفاسیر مغایر با اصل حاكمیت ملت قرار گیرد و نمي موضوع

 و اضافھ می كنند .را بالموضوع كند اساسی را بھ مثابھ میثاق ملی و در نتیجھ اصول ناظر بر حق حاكمیت ملت

ھای اقتدارگرا و  نظریھ فقیھ بھ عنوان یك نظر سیاسي، طیفی از واقعیت آنست كھ تفاسیر موجود از والیتكھ 

فقیھ بھ تفكرات  چند تفسیر رسمی از والیت ھر. گیرد ھای دموكراتیك را دربرمي نظریھمروج دیكتاتوری تا 

شود این قرائت بھ قانون اساسی تحمیل شود، اما باید گفت  مي استبدادی و اقتدارطلبانھ گرایش دارد و تالش

ختیارات است و  قانون اساسی كف ا١١٠نظیر آنكھ اختیارات رھبری موضوع اصل  تفاسیر تحمیلی از این دست

اساسًا با  مافوق قانون و دستور او بھ عنوان حكم حكومتی فراتر از قانون و حاكم بر آن است، فقیھ یا ولي

و بھ لحاظ حقوقی چنان . دارد فلسفھ وجودی قانون اساسی و ھرگونھ معیار و مبنایی برای اداره كشور تعارض

اقایان محترم آیا رفع فتنھ والیت  .پذیرای آن باشد ندتوا پایھ است كھ عرف حقوقدانان كشور نمي سست و بي

فقیھ بھ تفسیر  دموكراتیك آن نیاز دارد و یا نیروی مادی ای كھ خواھان و قادر بھ تحمیل تفسیر دموكراتیك 

باشد؟ شما ھم در فراھم آوردن توان مادی اجتماعی كھ از آن در ادبیاتتان بھ نھادھای مدنی تعبیر می كنید 

با این تفاوت كھ انھا با اتكا بھ نھادھای . وحشت زده اید كھ ھمپالگی ھای معارضتان از اقتدارگرایانھمانقدر 

اقتدارگرایانھ و حربھ ایجاد وحشت در سایھ قدرت بدان احساس نیازی نمی كنند ولی شما از تصور شكل گیری 

مصالحھ بر سر قدرت و ترس از با سازش، مماشات و . نھاد ھای مدنی مردمی عرق مرگ بر پشتتان می نشیند

تشكل ھای مردمی، طالیی ترین دوران جنبش اصالحی مردم را بھ قربانگاه بردید وامروز باز فریاد می زنید كھ  

 مگر در این راه .گیرد طلبان قرار ھای اصالح محدود و پاسخگو كردن قدرت باید كانون اھتمام و محور فعالیت

التزام بھ قانون اساسی بھ عنوان میثاق ملی و تاكید بر آن بھ مثابھ تنھا سند  :تالش نكردید؟ كھ اعالم می كنید

تصریح  ھای سیاسی اجتماع حقوقی مادر كھ طی آن بر حق حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش و آزادي رسمی و

د؟ وامروز ایا از ان ھمھ قدرتی كھ در اختیار داشتید پیش از این چھ استفاده ای كردی.  تنھا راه است،شده است

با چھ معیاری باید بھ گفتھ ھا وشعارھایتان ایمان اورد؟ تمام درد شما نالھ از اقتدارگرایان بی مروتی است كھ 

و در این راه علیرغم ان ھمھ قدرتی كھ در . دلسوزی و پای بندی شمارا بھ این نظام منحوس درك نمی كنند 

ی گذارید و طلب كارانھ انھا را بر مینای تحلیلی معوج اختیار داشتید و تلف شد وقیحانھ از دیگران مایھ م

گویند اگر انتخابات آزاد باشد در انتخابات  ھای دانشجویی مي دانشجویان و تشكل: اینچنین شماتت می كنید

اقتدارگرایان  جریان دانشجویی باید بگوید كھ ما بھ. كنیم، در صورتی كھ این ادبیات اشتباه است مي شركت

ھیم كھ مانع برگزاری انتخابات آزاد شوند، جنبش دانشجویی باید آزادی انتخابات را تحمیل كند نباید د اجازه نمي

 بھ راستی آقایان شما چقدر تالش كردید تا ) اذین داد٢٣/۵/١٣٨٣تاج زاده جمعھ . (از ترس مرگ خودكشی كند

آیا امروز این شما نیستید كھ از ترس بھ اقتدارگرایان اجازه ندھید كھ مانع برگذاری انتخابات آزاد شوند؟ و 

دوری از قدرت دست بھ خود كشی می زنید؟  بیش ازیك سال پیش نگارنده این نوشتھ در نوشتاری خطاب بھ 

شما بھ مشروعھ خویش رسیده اید و امروز ھم . دستتان درد نكند اقای حجاریان: اقای حجاریان نوشتھ بود

ید و مردم ھم مثل ھمیشھ در تئوری و عمل شما محلی از اعراب حاشیھ امنی را برای خود متصور می بین

مردم نمی “اما خواھش می كنم دلخوش نباشید كھ ” !!!گور پدرشان كھ شما را بعنوان سر برگزیدند“. ندارند

با روندی كھ در پیش است و عدم صداقتی كھ شما و امثال شما ” گویند خاتمی و نمایندگان مجلس جنایتكار بودند

یشاروی جنبش اصالحی مردم از خود نشان می دھید و بھ ریش مبارك ھمھ می خندید، ھمین فردا فریاد در پ

مشروطھ والیتی تان بر سر ھر   عدالت خواھانھ مردم بر خواھد خاست تا نقش جنایتكارانھ شما را در بزك كردن 

انتان موجود است برای تظھیر اگر ھنوز اندكی صداقت اصالح طلبانھ در شما و یار. كوی و برزن برمال كند

دشمن حقیقی مردم را بھ صدای رسا بپذیرید و اعالم كنید كھ   چھره آلوده خودتان ھم كھ شده یكبار ریسك اعالن
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سرچشمھ تمام انسدادھا و بن بست ھایی كھ در مھلكھ آن گرفتار شده اید چیزی نیست جز حاكمیت متحجرانھ 

  )١. (بر داشتھ باشید  ای رھایی از افالس كامل را شاید اولین گام اساسی بر. والیت فقیھ

ی حفظ بافت ھای چسبیده بھ قدرتتان برای چندمین بار برای دانم كھ باز ھم در استانھ انتخاباتی دیگر م

اند و نھ   شدهخارج نھ از حاكمیت طلبان اصالح:  قماش متوسل خواھید شد كھایننیز بھ ایجاد توھماتی دیگر از 

 بھ اند و نھ گرایشات دیكتاتوری را  مقامی عین نظام دانستھو را در ھر سطح استبدادطلبان واقتدارگرایان 

آنچھ رخ داده است . اند شناختھ رسمیتعنوان جریانی ھم سنخ با آرمانھای انقالب و اصول و مبانی نظام بھ 

 بنابراین ...ی بوده است سیاسی با برگزاری انتخاباتی نمایشی و غیرقانونرقابتطلبان از عرصھ  حذف اصالح

 اصالحی خویش مصداق اھداف عرصھ سیاسی برای تحقق در طلبان  با انگیزه و فعال اصالحپرنشاط،حضور 

ھای سیاسي،  ھا و ویژگي  بھ علت برخورداری از صالحیتطلبان اصالح ی تاریخی است كھالتعمل صالح و رس

   .روند  حامالن آن بھ شمار ميبھترینسیاسی  با دیگر جریانھای فكري، مقایسھ  تئوریك درواجتماعی 

ی و غیرقانونی نمایشی انتخاباتی برگزار از حاكمیت اخراجتان باز ھم از یاد خواھید برد كھ تنھا علت و

  .  استنبوده

  ...ادامھ دارد 

  ھاتف رحمانی 

١٣٨٣/٠۵/٢٣  

* http://www.iran-chabar.de/1383/05/16/rahmani830516.htm  

1_http://www.iran-chabar.de/Archive/maghale/rahmani/rahmani820228.htm 
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   برآمد حاكمیت استبداد٦٧كشتار تابستان 

  
رويرھش ١٣هعمج  ربماتپس ٣ – ١٣٨٣   ٢٠٠۴   

 
حاكمیت دیرین استبداد و سلطھ بالمنازع دولت در تمام . بھ عبارتی ملت ما را می توان ملت سر بھ دار نامید

می جامعھ، چنان موقعیت اجتماعی را در تمام دوران ھا پدید آورده است كھ ھر صدای حوزه ھای خصوصی و عمو

نگاھی ھر چند . اعتراضی از سر عدالت خواھی تعبیر بھ براندازی و ھتك حرمت دولت ھای استبدادی حاكم گشتھ است
در تمام طول تاریخ یك .  گذاردگذرا بھ تاریخ معاصر ایران رگھ ھای نیرومندی از این موقعیت اجتماعی را بھ نمایش می

از اعدام انقالبیون . صد سالھ، ما حتی لحظھ ای، جامعھ ای عاری از زندان و شكنجھ و اعدام و تیرباران نداشتھ ایم
از قتل عام فجیع انقالبیون در . مشروطھ در باغشاه تھران كھ شروع كنیم سر از سیاه چال ھای رضاخانی در می آوریم

 كھ نگاه كنیم این سیر ١٣۴۶ می رسیم و از كشتار ٣٠م بھ فجایع اعدام ھای ادامھ دار اواخر دھھ  كھ شروع كنی١٣٣٣
و البتھ در تمام طول .  پی بگیریم١٣۵۶قتل و كشتار مبارزین عدالت خواه معترض بھ سیستم حاكم را می توانیم تا سال 

ی روزھای بھتر، برای ملت، خلق، توده و مردم لب این شب ھای دراز، زندان ھا انباشتھ از مبارزینی است كھ در آرزو
 امید ھا برای اینكھ دیگر بند و زندانی در انتظار ١٣۵٧با پیروزی انقالب عظیم مردمی در بھمن . بھ اعتراض گشوده اند

  ...اما دریغ. مبارزین راه آزادی و استقالل و صلح نباشد گل افشانی می كند
ھای انقالب برای ازادی، استقالل و عدالت اجتماعی بر پاست كھ خبر اعدام دو تن ھنوز فریادھای شوق مردمی در كوچھ 

 بھ گوش ھا می رسد و این بار استبداد با ردای مذھب و با یاری از اصطالحاتی ١٣۵٨از انقالبیون در اھواز در سال 
بھ ...  صحرا، تھران، اھواز وكردستان، تركمن. جدید چون محارب، منافق، مرتد و ضدانقالب بھ شكار مبارزان می رود

 بی وقفھ بھ شكار ١٣۶۴ كھ سیل پایان ناگیر كشتار تا ١٣۶٠خون مبارزان گلگون می شود و می رسیم بھ استانھ 
خوی انحصار طلب و ضد بشری استبداد با قلع و قمع ھمھ گروه ھا و دستجات سیاسی و . انسان ھا می پردازد

 جنگ ۵٩از سال . ھ بھ صفت اسالمی ھم آراستھ است ھل من مبارز می طلبدغیرسیاسی در فضای وحشت آباد ایران ك
پس از فتح خرمشھر و با تبدیل ماھیت تدافعی جنگ بھ جنگی تجاوز طلبانھ . كھ خود كشتار دیگری است آغاز می شود

 ضد مردمی، نفس  امنیتی-با ایجاد فضای نظامی . و ارتجاعی ھزاران انسان بھ مسلخ ادعاھای واھی فرستاده می شوند
فشار ھای داخلی . ھا را درسینھ ھا حبس می كنند و شب دیجور یلدای استبداد بر تمام روزن ھا ورخنھ ھا سایھ می افكند

 كمی بھ تلطیف فضای ضدبشری ١٣۶٧ تا ١٣۶۴و خارجی و مصلحت اندیشی بخشی از سردمداران نظام، از سال 
برخی ازادی ھا در بندھای .  افراد و عناصر تندخو كنار گذاشتھ می شوند.زندان ھا و ماشین ھای تواب سازی می انجامد

فضای خفقان مضاعفی كھ از صدقھ سر توابین بھ ویژه توابین مجاھد تحمیل شده بود تعدیل می . زندان ھا رواج می یابد
س از انقالب گرفتار بند و اما زندان ھا ھمچنان انباشتھ از مبارزینی است كھ بر سر اعتراض بھ حاكمیت استبداد پ. شود

سران ارتجاعی . خمینی را خطر مرگ ناشی از سرطان ھر ان مورد تھدید قرار داده است. اسیر بندھای زندان ھا شده اند
برخاستن ھواپیمایی . محور ھمھ این ھا جنگ است. مسائل را باید حل كرد. نظام راھی برای ارامش آینده می جویند

ر منطقھ جنگی است، و سقوط ان بھ دست نیروھای نظامی امریكا در منطقھ، ھمان فرصت مسافری از فرودگاھی كھ د
صحیفھ صلح سازمان ملل در دستور كار ! برای دفاع از اسالم. بی نظیری است كھ در اختیار سران ارتجاع قرار می گیرد

سركرده . ی مروت نظام اوستقرار می گیرد و خمینی نادانستھ جام زھری را خورانده می شود كھ دست پخت وراث ب
  !تمام این فتنھ ھا رفسنجانی است و یاران ھم پالگیش خامنھ ای و احمد خمینی و حلقھ حقانی ھا

مسئلھ دوم حضور ھزاران تن از فرزندان برومند مردم ایران است كھ مجھز بھ دانش انقالبی، تجربھ سازمانگری و 
ر ھر یك از اینان سر چشمھ فتنھ ای می تواند باشد كھ دمار از روزگار ھر اینھ حضو. اندیشھ روشن برای فردای ایرانند

  . پس باید چشم فتنھ را كور كرد. استبدادیان بسوزاند
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) ١( خطي ٣این بار ھم ھمان حاكمیت دیرین استبداد و سیطره بال منازع دستگاه دولتی قدم پیش می گذارد و با فتوایی 

اشیده بر اندام استبداد ایرانی یعنی والیت فقیھ ماشین مرگ و كشتار انسان ھا را با استناد بھ حق انحصاری مقام نو تر
شگفتا كھ در این زمان ھیچ دولت مردی حتی از سر عاقبت اندیشی و ضرورت پاسخگویی در پیشگاه . بھ راه می اندازد

چاره ای برای یكپارچھ سازی اگرچھ بھ یك عبارتی این حكم خمینی . مردم ھم، بھ این حكم ضدبشری اعتراضی نمی كند
  . انچنان كھ اولین فرایند ان كناره گیری منتظری تنھا معترض شرمگین سرشناس بھ این كشتارھاست. نظام ھم ھست

  
  فاجعھ ملی و ابعاد آن • 

 نفر شروع و تا ٢۵٠٠ از ۶٧طبق امارھای گوناگونی كھ منابع مختلف آن را اظھار كرده اند رقم كشتكان تابستان 
 تن از انان از سوی سازمان ھا و گروه ھای سیاسی ۵٠٠٠ھم اكنون اسامی نزدیك بھ . ( نفر پایان می گیرد١٢٠٠٠

این اولین بار در تاریخ پرفراز و نشیب ایران است كھ چنین جمعیت بزرگی آن ھم ). شناسایی و اعالم گردیده است

اگر چھ تاریخ ما خبر . ستی آن را فاجعھ ملی نامیده انداز این رو بھ در. مجتمع در زندان ھای رژیم، قتل عام می شوند
  :اما تفاوت عمده این عمل در ان است كھ... از كشتار ھای جمعی كم ندارد مثل مناره سازی از سر كشتگان كرمان و

  .در عصر مدرن و حاكمیت بھ ظاھر مدنیت اتفاق افتاده است. ١
 بر اساس قوانین جھانی و بر اساس قانون اساسی ھمین جمھوری تمام كشتگان اسیر و زندانی رژیم بوده اند كھ. ٢

  .جھل و جنایت دارای حقوق شناختھ شده ای بوده اند
  . این كشتگان تنھا از یك قوم و قبیلھ و طایفھ نبودند و بھ ھمھ مردم ایران و ھمھ نقاط ان تعلق داشتند. ٣
  . وازین ایدئولوژیك اسالمی انجام گرفتھ استاعدام انان برای اولین بار در تاریخ ایران بر اساس م. ۴
محكومیت انان حاصل شنیع ترین تفتیش عقایدی بوده است كھ حتی روی قرون وسطا و تشكیالت انگیزاسیون را . ۵

  . سفید كرده است
 نكات  امنیتی ای كھ رژیم ضدبشری در مقطع قتل عام زندانیان ایجاد كرده بود توجھ بھ–برای درك بھتر شرایط نظامی 

 نفر فرض كنیم، اولین مطلعین این ۵٠اگر نزدیكترین منسوبین سببی و نسبی ھر یك از شھدا را . زیر حایز اھمیت است
 نفر بوده اند و در صورت درستی امار نھایی یعنی ١٢۵٠٠٠ نفری حدود ٢۵٠٠فاجعھ در صورت درستی امار 

این تعداد افراد بھ دلیل حاكمیت سبعانھ . الغ می شود نفر ب۶٠٠٠٠٠ نفری، تعداد مطلعین درجھ اول بھ رقم ١٢٠٠٠
و كسی را ھم یارای . ترین استبداد و خفقان بر جامعھ ایران حتی از دست یازی بھ اعتراضی ھم خودداری می كنند

در خلوت خویش خون جگر نوشیدند و بر كشتھ فرزند و پدر ومادر خویش . سازمان دھی و ھماھنگی انان نبوده است
 سال از این فاجعھ جانكاه، بسیاری از مردم ایران از این جنایت ھولناك بی ١۶ھنوز ھم پس از گذشت . یستندخون گر

بسیاری از دست اندركاران درجھ دو و سھ این جنایت و مطلعین دولتی ان نقاب اصالح طلبی بر چھره زده . اطالع ھستند
 اندركاران اصلی این فاجعھ دم فرو بستھ و با غصب  سال دست١۶ھنوز پس از . خواھان مشروعیت مردمی گشتھ اند

ھنوز نقل حدیثی از این واقعھ خونین در داخل كشور . مقامات عالیھ نظام بھ جباریت متفرعنانھ خویش ادامھ می دھند
ھم  سال دولت اصالحات نتوانست حتی نیم اشاره ای در پرده ھزار راز استتار ٨. عاقبتی جز بھ صالبھ كشیده شدن ندارد

فاجعھ ملی بھ دست ھمان عناصری كھ صحنھ گردان ان بودند در قامت . در گفتمان رسمی بھ این فاجعھ بھ پردازد
و ھنوز ھم ھیچ مرحمی از افشای عام این جنایت . ترورھای داخل و خارج و پروژه قتل درمانی زنجیره ای امتداد یافت

  . ت نوازشی نكشیده استبر خانھ دل ھای عزیز از دست دادگان و یاران انھا دس
  
  چھ باید كرد ؟• 

بر گذاری سالگشت و گرامی . نوحھ و زاری بر كشتگان بخشی از بیان عواطف شریف انسانی است اما ھمھ كار نیست
توجھ بھ عمق فاجعھ، واكاوی علت ان، دریافت پیام ھای روشن ان . داشت یاد و خاطره انان ضروری اما كافی نیست
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توجھ بھ این .  جمع بندی و برنامھ ای كردن این دریافت ھا ضرورت تاخیر ناپذیر ھر مبارزی استبرای ادامھ نبرد و

نكتھ كھ از تمام گروه ھا بدون توجھ بھ سازمان و حزب و دستھ ی انان در خیل كشتگان موجود است دارای پیام روشنی 
قتل عام .  دشمن اشتی ناپذیر تمام این نیروھاستقتل عام كنندگان انان یعنی رژیم سراسر جھل و جنایت والیت فقیھ. است

تالش یگانھ برای تغییر بنیادی برای طرد استبداد، . كنندگان در برابر ھیچ نیرویی پاسخ گو نبوده و نیست و نخواھد بود
نبردی ھم سو در راستای تعریف نوینی مبتنی بر مدنیت از حاكمیت، و ستیز دوشادوش برای ایجاد جبھھ واحد 

تاتوری برای ازادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیھ یگانھ راه پاس داشت یاد و خاطره ضددیك
  . جان باختگان فاجعھ ملی است

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

  بسمھ تعالی . ١

در مورد رسیدگی بھ . الم را نابود کنیدسریعا دشمنان اس. ھر کس در ھر مرحلھ اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است
  . وضع پرونده ھا در ھر صورت کھ حکم سریع تر انجام گردد، ھمان مورد نظر است

  )نقل از خاطرات منتظری(روح الھ موسوی خمینی 
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 دوران ما وحكایت سركارخانم مرادي
 

ین با طرح رفراندم در سركار خانم المیرا مرادي مقالھ مبسوطي نوشتھ اند درمورد موافقت مایكل لد

مقالھ ایشان داراي . ھفتھ نامھ راه كارگر درج گردیده است ٢٤٠ و٢٣٩این مقالھ در دوشماره . ایران 
اطالعات بسیار مفیدي در مورد طرح ھا واقدامات جھان امپریالیستي براي كشورھاي درحال توسعھ یا كمتر 

مقالھ عالوه بر این مطالب حاوي سھ . شان درد مكناد دست. توسعھ یافتھ بھ ویژه براي ما فارسي زبان ھاست 
  .نكتھ اساسي است 

ـ ھمداستاني طراحان رفراندم با امریكا یا بالعكس وعدم شناخت طراحان رفراندم از امریكا ١
  وامپریالیسم 

  ھا از طریق انقالبات مخملي “ تغییر رژیم ” ـ افشا تالش ھاي امپریالیستي در راستاي ٢
   خوبي از انقالبات مخملي رخ داده ـ شرح نسبتا٣

اما نكتھ بسیاري باریكي وجود دارد كھ . مي توان ھر سھ توضیح را از نقاط قوت مقالھ بھ حساب آورد
  .در سراسر مقالھ سركار خانم مرادي از آن نشاني نیست 

 كنوني قبل از ورود بھ بحث الزم بھ یاد آوریست كھ نگارنده خیلي پیش تراز طرح رفراندم بھ شكل
بحث من ھم موضوع . اصال موافقتي ھم با این طرح ندارد ).١(نظرش را در این مورد اعالم كرده است 

  . رفراندم نخواھد بود
  نكتھ باریك 

    ماركسیت ھا تالش دارند تا ھماره تعریفي از دوراني كھ در آن زندگي یا تحقیق وتحلیل مي كنند 
ران از آن جا ناشي مي شود كھ مفھوم دوران بیانگر اساسي ترین تضاد این نیاز بھ تعریف دو. ارائھ نمایند 

بدون درك مضمون دوران ، تمام تحلیل ھا در نھایت یك سویھ ، . پیش روي تحوالت اجتماعي وتاریخي است 
بدون دریافت مضمون دوران ، نویسنده ویا گوینده بھ خود حق مي دھد . غیر علمي واراده گرایانھ خواھد بود 

ھمین .  بدون شناخت عمیق وعلمي از محتوي تحوالت اجتماعي ذھنیات خودرا جایگزین واقعیت جاري نمایدكھ
عدم تشخیص دوران در نوشتار سر كار خانم مرادي است كھ ایشان را وا مي دارد تا با گشاده دستي طراحان 

 بھ ظاھر نشان می دھند کھ از  آقایان چھارگانھ در عین حال”. رفراندم را بھ امریكایي بودن متھم نماید 
مسائل و دخالتھای آمریکا در امور دیگر کشورھا و جا انداختن کاندیداھای طرفدار خود در پست ھای کلیدی 

البتھ معنی . کشورھایی کھ انقالبات مخملی و نارنجی و گل سرخی در آنھا صورت پذیرفتھ، کامال بی خبرند
ان کھ در داخل کشور براحتی نمی توانند ، درخواست کمک خارجی بکارگیری انقالب مخملی از سوی این آقای

کنند ھمراه با نظرات آقای سازگارا کھ در خارج از کشور براحتی از آمریکا درخواست کمک می کند، تکمیل 
  “.شده و معنا و مفھوم عمیق خود را نشان می ھد

وران مي پردازیم تادر فرصتي دیگر براي اینكھ خیلي متھ بھ خشخاش نگذاشتھ باشیم اجماال بھ مسئلھ د

  . بھ نقد جامع این مقالھ بتشیتیم 

این جملھ این معنا را در . است “ گذار از سرمایھ داري بھ سوسیالیسم ” مضمون اساسي دوران ما 
بدون درك عمیق این مضمون نمي . خود دارد كھ تضاد اساسي اي كھ باید حل شود تضاد كار با سرمایھ است 

تمام اتفاقات رخ داده در . حوالت دوران ساز كنوني در میھن وجھان نقش تعیین كننده اي داشت توان در ت
واتفاقا قابل تامل ترین نكتھ در . جھان كنوني از منظر ھمین مضمون دوران قابل بحث ورمز گشایي است 

  . ھمین انقالبات مخملي است 
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ر نھایت بنیان مادي جامعھ است ، پس براي اگر معتقدیم كھ عنصر نعیین كننده ، تحوالت اجتماعي د

. نمي توان میلیون ھا انسان را انكار كرد . وقوع انقالبات مخملي ھم مي توان در بنیان ھا دنبال رد پا گشت 
انكار صرف این انقالبات فقط مي تواند كار . انقالبات مخملي ھم بر روي دوش مردم بھ وقوع مي پیوندند 

  . حال با ھر اتھام وتحلیلي كھ عنوان مي شود یا عنوان مي كنند  . انسان ھاي رویایي باشد
در طي مبارزه یكصد سالھ بورژوازي جھاني با نیروھاي صلح وسوسیالیسم در جھان ، امروزه بھ 

. جایي رسیده ایم كھ بورژوازي در موضع تھاجم ونیروي سوسیالیسم در موضع دفاع قرار گرفتھ است 
عیت كنوني گشتھ است از منظر جامعھ شناسي ، تاریخي واجتماعي ـ سیاسي قابل فرایندي كھ منجر بھ وض

اما آنچھ امروز در واقعیت امر اتفاق افتاده است این است كھ بورژوازي . رھگیري ومطالعھ عمیق است 
توانستھ است با تكیھ بر شعارھا و خواستھ ھاي نیروي صلح وسوسیالیسم یعني دموكراسي ومردم ساالري 

. دیل آن بھ بدیل ضرور تمام تحوالت اجتماعي در جامعھ جھاني  نیروي مھاجم خودرا سازمان دھي نماید وتب

اول ضرورت اجتاب ناپذیر استقرار .بورژوازي جھاني در این امر بھ دونكتھ اساسي توجھ كرده است 
مضمون اساسي دموكراسي در جوامع منطبق بر خواست میلیوني توده ھا ودوم تھي كردن دموكراسي از 

بورژوازي ودر راس آن امپریالیسم بنا بھ درك مضمون اساسي دوران ، البتھ با . خویش یعني عدالت اجتماعي
اتكا بھ نقصان ونقاط ضعف  نیروي صلح وسوسیالیسم وتكیھ بھ توان مالي عظیم خویش توانستھ است آنچنان 

جھان را چون حلقھ ھاي ھمبستھ زنجیري در سازمان دھي سراسر جھاني اي را پدید اورد كھ كل بورژوازي 
توان اجرایي . جھاني كردن طلیعھ ھمین پیروزي بورژوازي جھاني است . استثمار توده ھا متحد نگھ دارد 

وسیستم ھم بستھ منافع سرمایھ داري وفتور وناتواني نیروي صلح وسوسیالیسم اھرم ھاي قدرتمندي را بھ 
وآن قدر .بر كمر در وسط گود اتفاقات جھاني ھل من مبارز مي طلبد بورژوازي جھاني داده است كھ دست 

نیروي فكري وبرنامھ ریزي ھم دارد كھ در تالشي آگاھانھ در برابر رشد روز افزون نیروي صلح وسوسیالیسم 
سفر جرج دبلیو بوش بھ اروپا وتغییر رفتار سھ كشور طرف مذاكره با ایران در . بھ ترمیم خویش مي پردازد

بعد از گسستي كھ در جریان حملھ بھ عراق در اردوي .ئل ھستھ اي بھ خوبي گویاي این واقعیت است مسا
امپریالیسم رخ داده بود ، بسیاري از ساده اندیشان تالش ذاشتند تا حساب این دو اردوي جھاني سرمایھ را از 

یط كنوني جھان ، بورژوازي ھنوز در شرا. انچھ كھ اینان نمي بینند ھمانا مضمون دوران است . ھم جدا كنند 
بورژوازي با دركي روشن . بھ آنچنان خیال آسوده اي ترسیده است كھ بر سر خورده میراثي بھ جان ھم بیفتند 

از ھمین مضمون دوران ھمھ نیروھایش را بسیج كرده است تا پیروزي نھایي سرمایھ را بر تارك جھان اعالن 
این سخن .  ودر حال تبدیل تدریجي بھ سود نیروي صلح وسوسیالیسم  است البتھ این امر موقت ، گذرا. نماید 

حرص پایان . ھم نھ از سر خوش باوري ، بلكھ از شناخت نیروي عمل كننده مادي در جھان بر مي خیزد 
ناپذیر براي كسب حداكثر سود ، میل بھ انحصار ھر چھ افزون تر ، تضاد منافع ساختاري در نیروھاي عمل 

. نش ھاي اجتماعي در سراسر جھان این نوید را بھ عینیتي تبدیل مي كند كھ جھان دیگري ممكن است كننده ك
رمز بزرگ پیروزي بورژوازي در این نبرد مرگ . مي خواھم آن نكتھ باریك را كمي باز ھم باریك تر كنم 

 اتخاذ سیاستي مبتني بر بورژوازي توانستھ است با. اتحاد سرمایھ وھماھنگي در عمل . وزندگي یك چیز است 
جلب حداكثر نیرو وسازماندھي بر اساس حداكثر ھمگرایي وبا اتكا بھ مضامین انساني از معنا تھي شده  اي 

آنچھ در مقالھ سركار خانم مرادي . چون دموكراسي كار مبارزه خود با نیروي سوسیالیسم وصلح را پیش ببرد 
ان رفراندم كھ اتفاقا در میان آن ھا انسان ھاي شایستھ ستایشي مغفول مانده ھمین نكتھ است كھ با طرد طراح

درك این نكتھ كھ طراحان رفراندم بنا بھ . ھم وجوددارندعمال آب بھ اسیاب ھمین بورژوازي ریختھ است 
احساس وظیفھ اجتماعي براي زندگي بھتر ،از حد اصالحات واصالح طلبان موجود فراتر رفتھ اند كار دشواري 

ین نیرو مي تواند در چالش خویش بھ مواضع عالي تري از دموكرانیسم  ارتقا یابد ویا بھ ورطھ بند ا. نیست 
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سركار خانم مرادي از درك این نكتھ . وبست بر سر لقمھ چرب قدرت بھ دنبالھ بورژوازي جھاني سنجاق شود 

ھند كھ آنھارا فقط با انتساب بھ ایشان بدون ارائھ ھیچ بدیلي در برابر طرح رفراندم ترجیح مي د. ناتوان است 
ومثال ھیچ حرف واشاره اي . والبتھ در این راه تبعیض ھم قائل مي شوند . مددخواھي از امریكا تخطئھ نمایند 

نویسنده این مقال بر این باور است .بھ دكتر زرافشان ـ یكي از امضا كنندگان فراخوان ـ در مقالھ ایشان نیست 
امروز در شرایط نبرد بزرگ عدالت واستثمار ، طبقات ، .  در ھاون كوبیدن است كھ این گونھ تحلیل ھا آب

اقشار وگروه ھاي بزرگي از مردم ھستند كھ مي توانند یاري گر این مبارزه بھ سود صلح وعدالت وسوسیلیسم 
نساني از مي توان فروتنانھ از مبارزه متحد سرمایھ داري جھاني ھم آموخت ودر خدمت اھداف بزرگ ا. باشند 

در حالیكھ حتي در ھمین جمھوري اسالمي .آنچھ امروز بر ما حاكم است تفرق وتخطئھ است . آنھا استفاده كرد 
داغ نكبت خورده ھم بورژوازي ایراني بھ راحتي وبا احترام تمام با بورژوازي بزرگ جھاني از مكزیك وبرزیل 

ودر زیر .سیاست یگانھ اي را بھ اجرا مي گذارد . ست گرفتھ تا اروپا واسیا در ارتباط وتبادل فكر وپول وكاال

جلد پشم آلود رادیكال مآباني از نوع توكلي ونادران وابو طالب ، در مجلس قانون گذاري جمھوري اسالمي 
بیایید مفھوم اساسي . ھشیار باشیم رفقا . ایران در جھت تصرف آخرین سنگرھاي حقوق مردم مي كوشد 

اخیر نا پذیر شرایط كنوني میھن گرفتار عصبیت قرون وسطایي ماست ، با اتحاد وجذب دموكراسي را كھ نیاز ت
با . از دور زندگي سوز تفرقھ وتخطئھ گامي فراتر رویم . وسیع ترین نیروي اجتماعي در جامعھ بگسترانیم 

 جامعھ ما .شناخت مضمون اساسي دوران خود نیروھارا حول استراتژي بر خاستھ از این شناخت سامان دھیم 
نگاھي بھ اتفاقات دوسال گذشتھ . در ابتداي شاھراھي قرار گرفتھ است كھ فرداي روشني را بشارت مي دھد 

لشگر عظیمي . ھنوز در ابتداي راھیم )٢. (نزدیك ، شاھد آن است كھ اعوجاجات بسیاري را شاھد خواھیم بود 
 با درك مضمون اساسي این تحوالت ، وتالش فقط. از تغییرات ورفتارھاي متفاوت اجتماعي رخ خواھد داد 

  . شرط اول قدم آن است كھ صادق باشیم . درجھت سازماندھي ان است كھ مي تواند راھگشا باشد 
  

١٩/١٢/١٣٨٣  

  ھاتف رحماني 

تحت عنوان ) اكثریت( درمقالھ اي كھ بھ مناسبت انتشار اسناد پیشنھادي بھ كنگره فدائیان خلق ایران

نگاشتھ شده بود در مورد  مسئلھ رفراندم كھ در آن سند ھم ١٦/٦/١٣٨٢در تاریخ “ ن توفان در فنجا” 
ھدف راھبردي ما استقرار یك جمھوري “ سند گویاي آنست كھ ” یازتاب یافتھ بود از جملھ آمده بود 
ر این بسیار خوب د. پس حوزه اجراي سند جغرافیاي ایران است ”  .است دموكراتیك ، الئیك وفدرال در ایران

ایراني كھ مورد نظر سند است نیروھاي عمل كننده اجتماعي در این جامعھ چھ سرشت وتعریف كاركردي دارند 

؟ سند در این رابطھ ھم خاموش است واز توضیح ابتدایي ترین معیار ھاي جامعھ شناختي از نیروھاي عمل 
راست بھ اصل مطلب مي پردازد واعالم سند مصوب بدون تشریح موقعیت اجتماع ایران یك. كننده باز مي ماند 

بركناري جمھوري اسالمي بھ مثابھ مانع ) یعني ھدف راھبردي سند  ( شرط ضرور براي تحقق آن“ مي كند 
متوجھ نفي ونقد مواضع .. مبارزه ما “ والبتھ تصریح مي كند كھ ” اصلي برقراري دموكراسي در كشور است 

وراه كار این مبارزه را ھم  ” ھر شكل خواھان حفظ حكومت دیني استھر جریاني از حكومت خواھد بود كھ یھ 
 ” ما درپي آن نوع از تحول سیاسي رادیكال ھستیم كھ بر گذار مسالمت آمیز متكي شود“ نشان مي دھد كھ 

رفراندم ، تشكیل مجلس موسسان ، تغییر قانون اساسي وتعیین نوع حكومت  “ودر تحقق شعار ھاي سند یعني 
 چھ كس یا كساني رفراندومدر ھمین فراز پرسیدني است كھ آیا برگذار كننده . مارا یاري نماید  ” جایگزین

در كشور است برگذار كننده این ”  مانع اصلي برقراري دموكراسي“خواھند بود ؟ آیا جمھوري اسالمي كھ 
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كل خویش در سند یازتاب یافتھ كھ بھ بي شكل ترین ش ( بین المللي خواھد بود ؟ یا آیا فشار نیروھاي رفراندوم

 خواھد یود ؟ آیا تكلیف دولت مستقر با توجھ بھ اینكھ اگر در مقابل مسالمت رفراندومسبب برگذاري این ) اند 
تاكیدھا از من “ ....جان سختي كرد چھ خواھد بود ؟ آیا باید مبارزه را تعطیل ویا تعلیق بھ محال كرد ؟ و 

چراكھ كل مقالھ  ھمراه با پاسخ ھاي وارده . ئھ لینك كامل مطلب نیستم شرمنده واز اینكھ  قادر بھ ارا. است 
  .شد“ پاك سازي ” از صفحھ اینترنت 

 نفر از شخصیت ھاي سیاسي ـ اجتماعي داخل كشور مي تواند نمونھ جدیدي از ٥٦٥ـ انتشار نامھ ٢
  .این اعوجاج باشد 
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 –ھفت تیركشي مجمع مرده 

 نوشتھ سعید حجاریان“ آشوبان خیال پرداز ھرش”  نگاھي بھ مقالھ 
 

 
بھ یغما دھندگان این جنبش . اصالحي دوران ساز مردم بھ تاراج رفت  ھشت سال جنبش

كساني كھ بر بستر اعتراض عمومي مردم ایران ، بھ قدرت . بودند اصالح طلبان حكومتي

ت فقیھ را مصادره بھ بزرگ مردم ایران بھ كاندیداي اصلح والی “نھ ”كساني كھ . رسیدند
روزي ده ھا بار جامعھ مدني را با دست پیش كشیدند ووقتي با  كساني كھ. مطلوب كردند

  .مدني مواجھ گشتند با ھزار ترفند آن را با پا پس زدند  الزامات استقرار جامعھ
 

فشار از پائین وچانھ زني در ” پردازي ھاي احمقانھ اي از نوع  كساني كھ با تئوري
سد راه حركت جوشان “ آرامش فعال ” استراتژي بھ اصطالح   وبا در پیش گرفتن“باال

” كساني كھ ھر روز بر طبل تھي. عمیق اجبماعي گشتند مردمي در جھت نیل بھ تغییرات
اما در پسلھ ھاي متروك خویش نامردمانھ ترین بازي  كوبیدند“ایران براي ھمھ ایرانیان 

كساني كھ مردم را با بزرگ نمایي ونقل توطئھ   .خودي وغیر خودي را سازمان دادند
كساني . عملي ورخوت خویش را توجیھ كردند  ھاي محافظھ كاران اقتدارگرا فریفتند وبي

كوي وبرزني بانگي رساشد ، بھ  كھ در نھایت كار وقتي طشت رسوائیشان بر ھر
شت سال را بعد از ھ آونگ شدند تا حرف اول آمدنشان“ مصلحت حفظ نظام” اعتصام

استبداد والیتي  وامروز در آستان تحولي نو ، در دل سیاه ودیجور. افشا كرده باشند 
استبداد آشوب جنبش  ایران ، یعني زماني كھ در دل یاس وحرمان ظاھري توده مردم موج

مغاك خویش  اصالحي نویني شكل مي گیرد تئوري پردازان این مجمع مرده ، سر از
غوغا  .والبتھ بھانھ ھم برایشان بسیار است .  مي كنند بركرده ونسخھ جدیدي صادر

از  گران تئوري پرداز این بار بر بستر غوغاگري ھاي دیگراني از قماش خویش سرنا را
” بھ حملھ. سر گشاد مي نوازند تا شنونده اي نداند كھ این خانھ از پاي بست ویران است 

رباینده  كھ خود در واقع امر“ دم طراحان رفران” از قماش “ شھر آشوبان رویا پردازي
شكني از  طرح ھمین اصالح طلبان حكومتي اند كھ بھ دالیل بسیار از جملھ شائبھ ساختار

سعید  .بھ ظاھر فرصت مغتنمي است براي تئوري بقاي اینان . سوي اینان مسكوت ماند 
آن دارد  ن سربا تكیھ بر این رویا پردازا“ شھر آشوبان خیال پرداز ” حجاریان در مقالھ 

بیش  امروزه ھم كم و” توجھ كنید. كھ كل جنبش را دچار بھ ھمین خصیصھ معرفي كند 
 مثًال در سال گذشتھ فردى ادعا مى. ما با مشكل ناعقالنى گرى سیاسى روبھ رو ھستیم

 كند كھ مى تواند با انرژى درمانى مردم را بھ صحن تحوالت سیاسى و اجتماعى بكشد و
بھ  كند بدون آن كھ بداند انقالب چھ پیش نیازھایى دارد و با فرمان دادنانقالبى بر پا 

 مردم از پشت تلویزیون و تجمع ماھواره اى مقابل دانشگاه تھران بذر بھمن انقالب
 پاشیده نمى شود بلكھ تنھا غائلھ اى بھ پا مى شود كھ با سركوب آن یاس و ناامیدى
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تغییر سیاسى از طریق اینترنت ھستند و دیگر آن كھ گروھى در پى . ایجاد مى شود

ایشان بھ راستي كھ استاد پیامبر “ .گفتمانى را بھ نام رفراندوم مطرح كردند طرحى و
از نظر ایشان كل . الحق واالنصاف خوب بھ سراغ جرجیس رفتھ است  . شناسي است

انند كھ ند ونمي د“ نا عقالني گر” ایشان رفتار وگفتاري دارند  جنبشي كھ خالف معمول
آقاي حجاریان ھا ھمھ چیز مي گویند كھ ھیچ نگفتھ “ نیازھایي دارد انقالب چھ پیش” 

مي كنند كھ آن اترژي درمان ماھواره اي ھم كسي است از قماش  باشند ایشان فراموش
مي تواند با تكیھ بر خرافھ ھاي رایجي كھ بھ دست والیت  ھم اینان كھ گمان مي كند
شده است مردم را فریفتھ وسبب ساز غائلھ اي شود كھ   ایجادمداراني از سلك ایشان

پرسیدني است از این تئوري پرداز . . سفید نماید  توجیھ آن روي حكومت والیت فقیھ را
براي سد كردن راه تعمیق جنبش اصالح طلبي ، آیا  علیرغم تمام چالش شما: بزرگ كھ 

كدامین سمت سو كرده است ؟ آیا تھاجم جنبش بھ  در طول ھشت سال سپري شده لبھ تیز
، دانشجویان روز بھ روز بھ كدامین آماج  حركت ھاي اصیل احتماعي زنان ، كارگران

روشنفكري ھمیشھ سركوب شده جاممعھ ایراني  اصلي سد تحوالت رو كرده اند ؟ جریان
ن استقرار دموكراسي ھدف قرار داده اند؟ مي توا كدام قلھ را براي رھایي جامعھ بھ سوي

اعتراف در خلوت خویش ھم بر این واقعیت چون  تصور كرد كھ آقاي حجاریان ھا ، از
اطالعي از پیش نیاز ھاي انقالبي كھ آقاي  و بي.آن نا عقالني گري . بید مي لرزند 

طرح . قرار دادن مقام معظم والیت فقیھ نیست  حجاریان ھا فریاد مي زنند چیزي جز آماج
گریز گاھي است براي ماندن . پاسخ ندان   مفري است براي“شھرآشوبان خیال پرداز” 

براي طرح استراتژي عدم یكپارچھ  معبري است. وبھ قدرت متالشي شونده چنگ زدن 
فرافكني . انتخابات فرمایشي  وتوجیھ شرمگینانھ اي براي حضور در! سازي حاكمیت

كپك زده اي براي بي ورھیافت  آشكاري است براي عدم تحقق تمام شعارھایي كھ داده اند
 .اعتبار كردن حریفان 

در این مملكت باب بوده است كھ براي جا انداختن ھر  آقاي حجاریان ھا مي دانند كھ
ایشان ھم از .نثار روح پر فتوح ماركسیست ھا كنند  ناروایي انباني از فحش وفضیحت را

ش را بامنگولھ عوضي را مي شناسد ، ھم كیسھ ا ھم آدرس ھاي. این غافلھ عقب نیست 
والیتتان بھ كام باد .مریزاد آقاي حجاریان ھا  دست. ھاي طالیي استدالل آذین بستھ است 

.  
اما شاید نمي دانند كھ از ھفت . ھفت تیر كشیده اند  آقاي حجاریان ھا از مجمع مردگان

 واي اگر. اولین آن ھا كسي نیست جز ھفت تیر خالي بند  .تیر خالي دو نفر مي ترسند 
  !از پس امروز بود فردایي 

 
 

  ھاتف رحماني

  

22/1/1384 
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  این خاوران كھ مي گویند چیست؟
  

اما ھمچنان كھ عشق تو ھمھ . مثل ھمین خاطره فاجعھ ملي . اكنون تو فرسنگ ھا از من دوري 
بزرگ  . وجودم را سرشار مي كند ، یاد این قربانیان فاجعھ عظیم ملي ھم لحظھ اي از نظرم دور نمي شود

مردان وزناني كھ ھم قرباني سبعانھ ترین جنایت ھا شدند ، وھم با توطئھ سكوتي نامردمانھ مواجھ گشتند ، كھ 
  .حتي تو، عزیزي كھ دل در آرمان آنان داري نیز از این جنایت عظیم كم اطالعي 

اذھان درون كشور نسبت ، تا حدودي  گیرم كھ در سال ھاي اخیر بھ مدد مبارزان وھم رزمان آن جانباختگان 
گیرم كھ در طول ھشت سال حكومت اصالح طلبان حكومتي ، یكي دوبار ھم . بھ این واقعیت وقوف یافتھ باشند 

وباز گیرم كھ گنجي ، در . از سر اضطرار وتحمیل حقایق ، سخني بھ اشارت از این فاجعھ ، رقم خورده باشد 
اما ھنوز حق . فتھ در خاك بانگي بر جالد بر آورده باشد نامھ ھاي اخیرش بھ خون خواھي ؟ این عزیزان خ

مطلب ادا نشده است ومھم تر از آن ، ھمان سیستمي كھ دریچھ ھاي مرگ را بھ روي شجاع ترین ودلباخنھ 
  . ترین فرزندان این وطن سراپا زخم ستم زورگویان گشود ھنوز با قلدري وفتنھ تام حكومت مي كند 

  ! مھربان من 
حتي صرف گرامي . وز اھمیت فوق العاده اي دارد ، مویھ بر این از جان گذشتگان شجاع نیست آن چھ امر

كند وكاو در چگونگي رخ داد این فاجعھ از اھمیت بیشتري بر . داشت یاد آن ھا ھم نمي تواند ھدف باشد 
ارھاي جنایت باري آن چھ كھ مي تواند گامي باشد در تحلیل شرایط زمان فاجعھ وبازكاوي رفت. خوردار است 

كھ از كوزه جمھوري اسالمي بیرون تراویده است ، وطرح شعارھایي كھ بھ حاكمیت جنایت بار این جرثومھ 
  . ستم ونامردمي نقطھ پایاني باشد ، داراي اھمیت فراوان است 

 كمي بھ براي توضیح مطلب ضروري است. باید پرسید كھ این فاجعھ در چھ شرایط داخلي وخارجي اتفاق افتاد 
انقالبي كھ در شرایط آن روزي جھان شوكي بر . بھ بعد از پیروزي انقالب شكوھمند بھمن . عقب تر برویم 

  . جھان بود 
، ھمچنان كھ سرشت تمام انقالب ھا وحركت ھاي عظیم مردمي است ، با شركت طیف وسیعي از  انقالب 

زالوھاي بزرگي كھ بر جان ومال . ر كنده شد بساط سیستم شاھنشاھي ب. نیروھاي احتماعي بھ پیروزي رسید
سرمایھ ھاي . وناموس مردم حكومت مي كردند ، ھمراه چمدان ھاي عزیز تر از حانشان ، وطن را ترك كردند 

  ....و. ھنگفتي از كشور خارج شد 

 فرا در یك سو نیروي ترقي خواه وانقالبي كھ برنامھ روشني براي. مبارزه مرگ وزندگي طبقاتي آغاز شذ 
رویاندن انقالب بھ انقالب احتماعي را داشت واز یك سو نیروي واپس گرایي كھ با پیروزي سیاسي انقالب ، 

قصد مصادره بھ مطلوب آن را در جھت تحقق آرمان ھاي قرون وسطایي اش وجلو گیري از تعمیق انقالب را 
” كھ بر كھ “ ایران دوران پر اضطراب ودر مسیري از افت وخیز ، جامعھ . نبرد بزرگي در گرفتھ بود . داشت 

نیروي ارتجاع با تكیھ بر عام ترین باورھاي مذھبي مردم عكس ماررا بھ توده ھا غالب . را تجربھ مي كرد 
توده ” استحمار“ ، بھ اصطالح خودشان بھ ” حاكمیت مستضعفین “ و” حكومت عدل علي “كرد وتحت عنوان 

ھ سازمان یافتگي پیشیني از طریق تكایا ، ھیت ھاي مذھبي ومساجد ونفوذ این نیروھا با اتكا ب. ھا پرداختند 
ھمھ جانبھ روحانیت ، وسرمایھ كالن بورژوازي دالل بازار وبا دست یابي بھ ماشین دولتي كھ با كاریزماي 

ا خمیني حاصل شده بود ، توانستند در یكي دوسال پس از انقالب ، نیروھاي ترقي خواه وانقالبیون واقعي ر
  . سركوب وحاكمیت بال منازع خودرا مستقر سازند 

در این میان نمي توان از اشتباھات فاحش جبھھ ترقي ، پراكندگي این نیروھا وعدم انسجام دروني آن ھابھ 
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عنوان عناصر بالقوه تشكیل دھنده جبھھ واحد خلق ، وعدم درك واقعي بسیاري از این نیروھا از روند تحوالت 

وھم چنین نمي توان توطئھ نیروھاي امپریالیستي را در خنثي كردن تالش نیروھاي . كرد داخل كشور یاد ن
  . مترقي وانقالبي كشور نادیده گرفت 

دامن زدن بھ موج دفاع . شروع جنگ تحمیلي ، ھمان فرصت بي نظیري بود كھ در اختیار ارتجاع قرار گرفت 
 وبسیج كردن و -  از استقالل وتمامیت ارضي وطن بود  كھ واقعا جنگي عادالنھ ودفاع- در مراحل اولیھ جنگ 

كشاندن تمام نیروھا بھ سوي جبھھ ھاي جنگ ، وتھي كردن جامعھ از سایر مسائل مبتال بھ آن بھ مدد ایجاد 
 كھ در واقع -  نظامي وبعد دادن ابعادایدئولوژیك ومذھبي بھ جنگ در مراحل پس از فتح خرمشھر–جو امنیتي 

 ھمھ –این تاریخ ماھیت جنگ را تغییر وآن را بھ یك عمل تجاوزكارانھ تبدیل كرده بود ادامھ جنگ پس از 
  . وھمھ ترفندي بود كھ ارتجاع بھ تمسك بدان ھا توانست مھر خویش را بر روند حوادث بكوبد 

 ، ارتجاع بھ راحتي توانست از بي تفاوتي توده مردم واز”جنگ جنگ تا پیروزي “در اثناي كوبیدن بر طبل

عدم وحدت وانسجام نیروھاي مبارز دگر اندیش وبا یاري اطالعاتي نیروھاي امپریالیستي ، نھایت استفاده را 
ھر آن كھ را . موج دستگیري ھا بھ راه افتاد . فراچنگ آورده وتمام این نیروھارا درآستانھ نابودي قرار دھد 

ھاي دار بر افراشتھ گشت وچكاچك مسلسل ھا، كھ چوبھ . ، زندان ماوا شد .كھ بویي از دیگر اندیشي یرده بود 
  . چونان برگ خزان جوان از مام میھن مي ربودند نغمھ شومش را بر شب تار گسترد 

آنان كھ در یورش سال ھاي اول جان بھ در برده ویا در تور توابیت . سال ھا بھ سرعت سپري مي گشت 
ن ، در زندان روزگار مي گذراندند ، ھمھ سرشار از امید ناخواستھ زنده مانده بودند،ویا با حبس ھاي درازداما

امید ھر روز بیشتر از روز پیش در میان این قھرمانان ، كھ . ، روزھاي رھایي ایران را چشم انتظار بودند
اكثریت قریب بھ اتفاق آنان را كادرھاي برجستھ مبارزه ترقي خواھانھ ودموكراتیك مردم ایران تشكیل مي دادند 

ماشین تواب سازي رژیم . جاسوسان بخت برگشتھ بیش از پیش رسوا وشرمسار مي شدند .ھ تر مي شد ، شكفت
تحت فشار افكار عمومي ، الجوردي جالد شماره یك زندان ھاي رژیم ، . توانایي اش را از دست داده بود 

روز بھ روز علني تر مخالفت ھا . نقل بحث ھاي سیاسي گسترده تر مي شد . جایش را بھ دیگران سپرده بود 
وپیگیران حقوق بشر ، ھرروز اخبار تازه اي از . صحبت از حقوق قانوني زندانیان اوج مي گرفت . مي گشت 

  .برخي نامھ ھا ودست نوشتھ ھا بھ بیرون درز پیدا مي كرد . این اسیران ، درخارج از ایران منتشر مي كردند
ادامھ ویااتمام جنگ بھ ادامھ ویا قطع حاكمیت رژیم . ي كرد ھم زمان رژیم با بحران بزرگي دست وپنجھ نرم م

سركشیدن جام زھر از سوي خمیني پشت پا بھ تمام ابعاد ایدئولوژیكي بود كھ بر جنگ . پیوند خورده بود 
ھم . این واقعیت تلخ مي بایست با تلخ كامي مردم آزاده وترقي خواه میھن جبران مي شد . سوار كرده بودند

ي را با ھم دستي صدام تدارك دیدند ، وبر مرزھاي “ فروغ جاویدان” مق ھایي از قماش رژیم ، زمان ، اح
  . كشور ھجوم آوردند 

  مھربان من 
  . ادامھ مطلب را در نامھ اي دیگر برایت خواھم نوشت . شاید ملول و خستھ ات كردم 

  
  

  ھاتف رحماني 
١. ٦ . ٨٣  

Hatef_r2002@yahoo.com 
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  )٢(ي گویند چیست؟ این خاوران كھ م
  !مھربان من 

  
تا ١٣٦٦توصیح بدھم كھ از تیر ماه . نوشتم ” مجاھدین خلق “ در نامھ پیش ، برایت از ھجوم نا بخردانھ 

یك سالي كھ رژیم در كلنجارھاي سیاسي براي .  یكسال گذشتھ بود ٢٧/٤/١٣٦٧ در ٥٩٨پذیرش قطعنامھ 
براي رژیم غیر قابل تحمل گشتھ بود وكلیھ مجامع بین المللي شرایط . تدقیق بیشتر مفاد آن صرف كرده بود 

در . نظیر غیر متعھد ھا، كنفرانس اسالمي وسازمان ملل فشار بي اماني را براي ترك مخاصمھ وارد مي كردند 
ر یكي اینكھ رژیم جنایتكا. پایان این راي زني ھا براي تغییر قطعنامھ بھ دلخواه رژیم دو اتفاق ناگوار رخ داد 

صدام جھت تغییر موازنھ نیرو ، در حلبچھ اقدام بھ استفاده از سالح شیمیایي نمود ودوم اینكھ آمریكا كھ در 
تن مسافر ھدف حملھ ٤٠٠خلیج فارس نیرو مستقر كرده بود ، ھواپیماي مسافربري ایران را با نزدیك بھ 

ھمھ . قدرت منطقھ اي وجھاني شده بود عوامل جدیدي براي تحت فشار قراردادن رژیم وارد معادلھ . قرارداد 
این ھا ، بھ عالوه كم رنگ شدن عالقھ مردم بھ جنگ ، فروپاشي تداركات لجستیكي وغیره ھم سبب شد تا 

  . خمیني جام زھر پذیرش قطعنامھ را بھ جان نوش كند 
ا ھدف فتح دستور حملھ بھ ایران ب” رجوي “ كوچك وحقیر دیگري بھ نام ” خمیني “٦٧ تیر ٢٧درست در 

را صادر ! وشوراي ملي مقاومت ! از سوي رھبري ارتش آزادیبخش ملي ” فروغ حاویدان  “تھران وبا نام 
  )استعداد نظامي مجاھدین (” ١“. كرد 

این عملیات را تنھا مي . با ھیچ تحلیل واصول تئوریكي قابل توجیھ نبوده ونیست ” فروغ جاویدان “عملیات 
لیات ایذایي رژیم بعث صدام حسین بھ شمار آورد ، عملیاتي كھ طي آن مزدوران توان از آخرین حلقات عم

ایراني خودرا ھم در گیر ساخت تا تصویري وابستھ ، بي اخالق وفرصا طلب از اپوزیسیون ایراني را بھ 
  . نمایش بگذارد 

شور اشاره اي شده در تحلیل ھاي دروني مجاھدین براي حملھ از جملھ بھ امكان شورش زندانیان در داخل ك
رژیم جنایتكار قرون وسطایي ، بھ واقع با اغتنام فرصت ، بھانھ را از دل ادبیات بھ اصطالح اپوزیسیون . بود 

  . پیدا كرد 
: در ھمین رابطھ محسن رشید، عضو ھیأت مدیره مؤسسھ مطالعات سیاسي و فرھنگي اندیشھ ناب مي گوید 

الید، در جنوب قصد خوزستان كرد و در غرب كشور برگي را بازي ب صدام ھم كھ از این حادثھ بر خود مي“

ریزد و از  حكومت ایران بھ ھم مي. فرستم گفت من منافقین را بھ داخل مي. كرد كھ آمریكا را نیز راضي كند
كنند و با فروپاشي حكومت تھران آمریكا نیز مجبور بھ  ھاي تھران شورش مي داخل ھم منافقین در زندان

از آن طرف در . اگر آن روز حكمي براي اعدام زندانیان گرفتھ شد، بھ این علت بود. اري خواھد بودبرد بھره
استعداد ( ” .خوزستان نیروھاي مردمي سھ بار عراق را كھ بھ اھواز نزدیك شده بود تا لب مرز عقب نشاندند

  )٢رزمي جمھوري اسالمي در عملیات مرصاد 
تلفات زیادي از عراق . مردم عشایر در غرب كشور ھمین كار را كردنداز آن طرف ھم “ : وادامھ مي دھد 

  )تاكید ھا از من است (” .گرفتھ شد و ارتش منافقین از ھم پاشید و شورشگران در زندان اوین اعدام شدند
این دروغ ھایي كھ امروز براي تحلیل تاریخي بھ كار برده مي شود نعل وارونھ اي است كھ ھنوز ھم بعد از 

  . از قماش محسن رشید ! آن ھم از زبان بھ اصطالح محققیني . سال قصد فریب افكار عمومي را دارد ١٦
حقیقت عریان فاجعھ ملي واعدام دستھ جمعي زندانیان سیاسي ایران ، چیزي جز معال اندیشي رژیم جنایت 

اد این قربانیان را تا برخي از اطالعات منتشره تعد. براي بقا وجلو گیري از بروز شرایط بحراني نبود 
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اكثر قریب بھ اتفاق انان را كادر ھاي ورزیده سازمان ھاي سیاسي تشكیل مي . ھزار نفر بر آورد كرده اند ١٢

انسان ھاي توانا وسازمان گري كھ در قفس حرص ضد انساني رژیم اسالمي در تنگناي نام وننگ قرار . دادند 
ین سئوال ھاي جالداني كھ مامور پاكسازیشان شده بودند پاسخ ومجبور بودند بھ احمقانھ تر. گرفتھ بودند

این ھا سواالت " نماز مي خواني؟"؛"گروھت را قبول داري؟"؛"جمھوري اسالمي را قبول داري؟. "گویند 
آن تعداد از زندانیان كھ بھ گروه ھاي خویش ابراز وفاداري مي . متداولي بود كھ از زندانیان پرسیده مي شد

  .روانھ ي جوخھ ي آتش مي شدند" سر موضع"نوانكردند،با ع
  !مھربان من 

قصد . حتما مي تواني با مراجعھ بھ خاطرات بازماندگان ، جزئیات بیشتري از این جنایت ضد بشري را یخواني 
آن چھ كھ گفتنش برایم . من ھم شرح كامل این فاجعھ ي بزرگ نیست كھ نھ اطالعاتش را دارم ونھ توانش را 

  . ، بیان پیامي است كھ در البھ الي این فاجعھ نھفتھ است مھم است 

پرسیدي خاوران كجاست ؟ امروز مي توانم بگویم خاوران زخم التیام ناپذیر ارتجاع بر پیكر جنبش ملي 
دنبالھ اعدام كیوان ھا ، سیامك ھا جعفري ھا . خاوران امتداد كشتار اراني ھاست . ودموكراتیك ایران است 

پیگیري اعدام حكمت جوھا، تیزابي ھا ، احمدزاده ھا .  مرداد است ٢٨س از كودتاي ننگین ووكیلي ھا پ
خاوران چتري است گستریده از تالش براي . خاوران مرز تاریخي انقالب وارتجاع است . وچزني ھاست 

برابري ھاست خاوران حضور آگاھانھ من ، تو ، ما در عرصھ نبرد نا. عدالت وآزادي بر پھنھ جغرافیاي ایران 
خاوران ادامھ حیات جنایت بار رژیمي است كھ سر تا سر ایران . كھ جز بھ ایثار وھمدلي بھ پیش تخواھد رفت 

رژیمي كھ در ھفد ھمین سالگرد خاوران ھنوز مانور قدرت مي دھد وھل من مبارز . را خاوراني كرده است 
این آدمي «:ارد كھ در مورد خاوران گفتھ است رژیمي كھ رھبري آن را ھنوز حامنھ اي در دست د. مي طلبد 

كھ توي زندان،از داخل زندان با حركات منافقین كھ حملھ ي مسلحانھ كردند بھ داخل مرزھاي جمھوري 
و رئیس مجمع تشخیص مصلحتش ” ارتباط دارد،او را بھ نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟...اسالمي

در تمامي دنیا ھمیشھ انسان ھایي ھستند كھ ھیچ راھي جز ” :عقیده دارد رفسنجاني است كھ در مورد خاوران 
این حالت وحشت باید براي انسان ھاي خائن و ناصالح . آن ھا را ما باید سركوب كنیم. سركوب آن ھا نیست

  ».باشد
ران خاو. پیامي كھ از مسلخ خاوران رھا شده است در حضور تاریخي ما ، چیزي جز اتخاد ویگانگي نیست 

بي . فوران امتزاج خون مبارزاني است كھ علیرغم داشتن سازمان جداگانھ ، با یكدیگر بھ مسلخ برده شدند 
تنھا تبعیض فروگذاري امر مبارزه ، رھا كردن آرمان ھاي عدالت وآزادي وتن سپردن بھ پلشتي . ھیچ تبعیضي 

  . اي بود كھ رژیم ددمنش پیش كش مي كرد 
امروز بیش از ھمیشھ بھ . گري از فراز تاریخي مبارزات ملي ودموكراتیك قرار داریم امروز ھم در بزنگاه دی
در این مسلخ بود كھ . خاوراني كھ فریاد مي كند در مسلخ عشق جز نكو را نكشند . پیام خاوران نیاز مندیم 

وزي توده ھا خون ھزاران رزمنده مترقي ، كمونبیست وچپ از سازمان ھاي مختلف مبارز ایران در راه بھر

حفظ این ارزش بر آمده بھ بھاي فاجعھ ملي ضرورت تاخیر نا پذیر كلیھ رزمندگاه راه رھایي . در ھم آمیخت 
  . مردم ایران است 

  ھاتف رحماني 
٤/٦/١٣٨٤  

Hatef_r2002@yahoo.com   
××××××××××××××××××××××××××  

  : پاورقي ھا 
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  : ان چنین بود تحلیل مجاھدین براي آغاز عملیات فروغ جاوید: ١

بس، خواب و خیالھاي ارتجاعي و استعماري، در  در سرفصل زھرخوردن خمیني و تن دادن ناگزیر او بھ آتش
ساالر آن بودند و تعرض عظیم ارتش آزادي را انتظار  حل انقالبي و مردم بستن بر مقاومت و راه فكر راه

برحسب «ارتجاعي و استعماري نشد و » و ماتكیش «اما ارتش آزادیبخش ملي ایران ھرگز مقھور . نداشتند
ٌ مبرم انقالبي و میھني و براساس افتخارآمیزترین سنن انقالبھاي بزرگ در چنین شرایطي، بھ تعرض  وظیفھ

وسیلھ ارتش  بدین. كامل اقدام نمود و بھ بزرگترین تھاجم نظامي خود؛ عملیات فروغ جاویدان؛ مبادرت ورزید
توسط مسئول شوراي ملي مقاومت و فرمانده كل » باش و تعرض كامل آماده«ن آزادي در پي دریافت فرما

تیرماه صادر شده بود، موفق شد با ٢٧ارتش آزادیبخش ملي ایران برادر مجاھد مسعود رجوي كھ دوشنبھ شب 
صل ترین و خطیرترین سرف گرفتن ابتكار عمل در بغرنج دست منتھاي تھور و جسارت و با پیشدستي انقالبي و بھ

چنین سرنوشت مقاومت مردمي و تنھا جانشین  تاریخ مقاومت، آیندٌه پیروزمند انقالب نوین مردم ایران و ھم

انقالبي ـ دموكراتیك را با خطرپذیري و رزم و فداي بیكران، در برابر ھمٌھ تحوالت محتمل تضمین نموده و آن 
  ).گزارش ستاد فرماندھي(»مصون سازدھا و ترفندھاي ارتجاعي و استعماري  را در قبال انواع توطئھ

  . آن ھا در این عملیات از استعداد نظامي زیر برخوردار بودند 
 نفر نیروي ١٧٠ھر تیپ .  تیپ رزمي جھت تھاجم خود بھ خاك ایران تشكیل داده بودند٣٠منافقین، حدود 

 نفر مي رسید و داراي ٢٨٠در اختیار داشت كھ بھ ھمراه نیروھاي پشتیباني بھ )  مرد١٥٠ زن و ٢٠(رزمي 
تعداد كل نیروي . دو گردان پیاده، یك گردان تانك، یك گردان ادوات و یك گردان اركان و پشتیباني رزم بود

  .  نفر مي رسید٧٠٠٠ نفر و نیروي در صحنھ بھ حدود ٥٢٠٠رزمنده حدود 
  :تجھیزات منافقین نیز عبارت بود از 

 خمپاره ، ٢٤٠ میلي متري، حدود ١٢٢ توپ PMP ،30ربر  نف٤٠ تانك سبك كاسكا و پل برزیلي، ١٢٠
.(  خودرو١٠٠٠ مسلسل دوشكا و حدود ٦٠ میلي متري، ١٠٦ توپ ٢٠ تیربار، ٧٠٠ آرپي جي ھفت، ١٠٠٠

  )نقل از سایت اینترنتي عملیات مرصاد و الجمعھ سایت اینترنتي امام جمعھ بابلسر
یش ، امار كشتھ شدگان مجاھدین را از دو ھزار تا چھا رژیم جمھوري اسالمي بدون ذكري از كشتھ شدگان خو

وغنائم جنگي . ھزار وھشتصد نفر اعالم كرده وبین دویست وپنجاه تا نھصد نفر راھم اسیر اعالم داشتھ است 
  .را ھم بھ شرح زیر اعالم نموده است 

 بر، دھھا دستگاه  ، ھفتصد قبضھ تیر بار کالشینکف، دھھا دستگاه تانک و نفر٧ھزار قبضھ آر پی جی 
  خودرو ، تعدادی تجھیزات پیشرفتھ ی الکترونیکی و مخابراتی ومقادیری اسناد درون گروھی منافقین

ـ بر خالف ادعاي اقاي محسن رشید كھ از آن طرف در خوزستان نیروھاي مردمي سھ بار عراق را كھ بھ ٢
لھ عراق ومجاھدین نبروھاي زیر، بنا بھ در عملیات دفع حم. اھواز نزدیك شده بود تا لب مرز عقب نشاندند

  . ادعاي رسمي رژیم حضور داشتھ اند 
 انصار ٣٢ گردان ، لشگر ٧ پاسداران بھ استعداد ٦، قرارگاه نجف ، لشگر ) ص(قرارگاه مركزي خاتم االنبیاء 

ھدا بھ  ویژه ش١٥٥ گردان ، لشگر ٢بھ استعداد ) ع( اباالفضل٥٧ گردان، لشگر ٧بھ استعداد ) ع(الحسین
 گردان ، تیپ ٣بھ استعداد ) عج( قائم١٢ گردان ، تیپ مستقل ٦ بدر بھ استعداد ٩ گردان ، لشگر ٣استعداد 

 ٣٦ گردان، تیپ مستقل ٣بھ استعداد ) عج( ولي امر٦٦ گردان ، تیپ مستقل ١ ظفر بھ استعداد ٧٥مستقل 
 گردان ، كمیتھ انقالب اسالمي ١ھ استعداد  گردان ،معاونت فرھنگي قرارگاه نجف ب٣انصار المھدي بھ استعداد 

 گردان ٤بھ استعداد ) ص( محمد رسول اهللا٢٧ گردان ، قرارگاه مقدم نیروي زمیني سپاه ، لشگر ٢بھ استعداد 
 گردان ، لشگر ١بھ استعداد ) عج( المھدي٣٣ گردان ، لشگر ١بھ استعداد ) ع( علي ابن ابیطالب١٧، لشگر 

 ٥ گردان ، قرارگاه سپاه ھشتم ، لشگر ٢ گردان ، سپاه ناحیھ لرستان بھ استعداد ٣ روح اهللا بھ استعداد ٧١
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 مسلم بن ٥٩ گردان ، تیپ مستقل ٤بھ استعداد ) ص( نبي اكرم ٢٩ گردان ، تیپ مستقل ٢نصر بھ استعداد 

 ١بھ استعداد  گردان ، نیروھاي كرند و اسالم آباد ١ گردان ، قرارگاه رمضان بھ استعداد ١عقیل بھ استعداد 
نقل از سایت اینترنتي عملیات مرصاد و الجمعھ سایت (و ارتش ) ع( امام رضا٢١گردان ، عناصري از لشگر 

 )اینترنتي امام جمعھ بابلسر 
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  انتخابت نھم نقطھ عطف مبارزه طبقاتی در سال ھای پس از انقالب

  

 دوره انتخابات ریاست جمھوری ایران پیش در آمد نھمین. شبح تغییرات بنیادی . شبحی بر فراز ایران در پرواز است 
رشد مبارزات طبقاتی ، دربستر سال ھای اخیر گذران جامعھ . این خواست عمیق توده ھا برای تحوالت اجتماعی است

غافلگیری این . بنیان مادی جامعھ ایران آبستن حوادث بزرگی است . ایرانی بھ نقطھ عطف تعیین کننده ای رسیده است 

ت از آن جا ناشی می شود کھ این مبارزه طبقاتی پا بھ پا در متن حوادت ورخ دادھای بسیاری کھ در سال ھای تحوال
اخیر اتفاق افتاده است گام بھ گام رد پای خودرا ھمگام با روند روزمره زندگی اجتماعی بر پیشانی اجتماع حک کرده 

 ایرانی را می توان در خطوط زیر با روشنی تمام جستجو کرد تبلور این مبارزه بزرگ طبقاتی نوشکفتھ در جامعھ. است 
  . ومادیت آن را نشان داد 

  طبقات زیرین اجتماع شامل زحمتکشان شھر وروستا واقشار میانی _ ١
   متوسط مدرن وسنتی جامعھ اقشار_٢

  طبقات حاکم اعم از اصالح طلب ومحافظھ کار _ ٣
ھ زیر خط فقر ، گسترش بیکاری ، عدم تامین اجتماعی جامع ، درصد از مردم جامعھ ب٤٠رانده شدن بیش از 

ورشکستگی صنعت ملی ، اوج گیری بازارورود کاالھای وارداتی ورشد روز افزون وابستگان دولتی وخصوصی بھ 
سرمایھ جھانی ، وادامھ سیاست ھای خانمان بر انداز تعدیل اقتصادی ، ھمرا با غارتگری وابستگان بھ ماشین دولتی ، 
ھمھ وھمھ عواملی بودند کھ دست در دست ھم بھ نابودی اقشار مختلف اجتماعی ، فروپاشی خانواده ھاوگسترش فقر 

در این مدت توجھ دولت مردان اصالح طلب بھ توسعھ سیاسی برای فراھم آوردن . وفساد واعتیاد وفحشا دامن زدند 

تحقق اھداف وشعارھاي اعالم شده نیز، تبدیل بھ سرابی  سال وعدم موفقیت آن ھا در٨توسعھ متوازن ھمھ جانبھ در طی 
  .گردید کھ جز یاس وحرمان حاصلی در بر نداشت ، وراه ھای جدیدی از تحول طلبی را پیش روی جامعھ ایرانی قرارداد 

تالش زحمتکشان در جھت تشکل وایجاد سازمان ھای صنفی ، اعتراض ھا واعتصاب ھای متعدد زخمتكشان کھ با 
ندسی طی سال ھای اخیر افزایش یافتھ است ، اعتراض پرستاران ، معلمان ، جوانان ، زنان ، ودانشجویان ، تصاعد ھ

منزوی شدن سازمان ھای ضد كارگري و زرد دولتی ازقماش خانھ کارگر وشورای اسالمی در جامعھ کارگری در 
ھ نشینی بھ معضل بزرگ اجتماعی کھ اثرگسترش آگاھي طبقاتي ، تحرکات اعتراضی در حواشی شھر ھا وتبدیل حاشی

را سبب گردیده است ، افسردگی گسترده جوانان درسایھ تحقیر ھا وتبعیض ھاي “ بیجھ ” فرایندی ھمچون خلق پدیده 
جاري ، ھمراه با دامن گرفتن رفتارھای شورشگرانھ ، ھمھ وھمھ نشان مادی این مبارزه ورشد مبارزه طبقاتی در 

  . جامعھ ایران است 
 بندی اجتماعی در میان طبقات جامعھ ، باعث پوالریزه شدن مبارزه وتوجھ بھ منافع خاص صنفی ، سیاسی وطبقاتی قشر

توجھ بھ ھمین وضعیت طبقاتی جامعھ یکی از دالیلی بود کھ ضرورت شرکت در انتخابات را بعنوان . را فراھم آورد 

البی را برای زحمتکشان فراھم آورد در دست رس ترین تاکتیکی کھ می توانست امکان نزدیکی وتوضیح آماج ھای انق
  . گزینھ سیاسی برای سازمان ھای انقالبی قرار می داد 

کاھش سطح رفاه اجتماعی از یکسو ورشد پدیده داللی برای محصوالت خارجی از سوی دیگر وضعیت دوگانھ ای را _ ٢
ی استانداردھای جاری زندگی وسقوط بھ دره فقر از یکسو فروپاش. در برابر طبقات متوسط جامعھ قرار داده است 

ونداری برای طبقات متوسط واز سوی دیگر موقعیت ھای خلق اساعھ برای ترقی تا حد سرمایھ داران بزرگ ، گسترش 
ربا خواري وانواع تمھیدات مالي براي دگرگوني آني وفوري موقعیت اجتماعي ، وضعیت متاقضی را در برابر این گروه 

رشد کمی این الیھ ھا پس از انقالب بھمن ، پدید آمدن سازمان ھای سیاسی بازتاب . اعی قرار داده است بزرگ اجتم
وحرکت در راستای اماج ھای سیاسی واجتماعی آنان در پروژه اصالحات شاید در ... دھنده منافع آنان مثل مشارکت و
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تقسیم . قراردادن حاکمیت دیکتاتوری فراھم آورد یک جامعھ متوازن می توانست حداقلی از توازن قوارا برای درفشار

نابھ ھنگام نیروھای سیاسی این قشر اجتماعی در مدخل انتخابات شورا ھا وبعد مجلس ھفتم نشانھ فروپاشی این طبقات 
داد  انشقاقی کھ در جبھھ اصالحات رخ ٤در انتخابات اخیر ، مبارزه طبقاتی این اقشار اجتماعی خودرا در . اجتماعی بود 

بخش مھمی از این نیروھا شامل روشنفکرانی کھ خودرا در چھارچوب سیاسی تحکیم وادوار . بھ خوبی عیان کرد 
در حرکات سیاسی این قشر ھم بھ . تحکیم نمایندگی می کردند بھ سوی درخواست ھای ساختارشکنانھ حرکت کردند 

راندم ودلبستگی بھ ظھور انقالبات مخملی نھایت طرح شعار رف. شدت رقت خورده بورژوایی حرکت خودنمایی می کند 
طرح شعا ر دوری از قدرت وھمزمان تاکید بر شعار واھی رفراندم ، . یاس وسر خوردگی این اقشار را نشان می دھد 

بخش بزرگ دیگری از این اقشار کھ در . سبب انزوای روزافزون این اقشار را در پھنھ جامعھ ایرانی فراھم آورد 
وحانیون مبارز وسایر دستجات سیاسی چند ده نفره از قماش حزب ھمبستگی ومردمساالری تجلی یافتھ اند چھارچوب ر

با در پیش گیری راه اعتدال ودلبستگی بھ تغییرات درون سیستمی وحفظ نظم موجود خواھان تحوالت بطئی وتدریجی 

 تالش برای ارتقا رفاه اجتماعی از ھر گونھ رای باالی کروبی بازتاب ھمین حکایت است کھ این گروه در عین. ھستند 
این گروه در پایھ ھمدل زحمتکشانند ودر راس یاور محافظھ کارانی کھ . دگرگونی بنیادی ودفعی رویگردان وگریزانند 

بخش سوم این گروه سازمان ھای سیاسی مشارکت ومجاھدین انقالب اسالمی را در . حفظ اصل نظام رافریضھ می دانند 
رویکرد این گروه ، تامین آزادی ھای سیاسی . رد کھ در این انتخابات بھ نام اصالح طلبان پیشرو معرفی شدند بر می گی

ھواداری از تشکیل سازمان ھای صنفی زحمتکشان . ، آزادی بیان وتامین عدالت اجتماعی با قرائت ویژه ایشان است 
استراتژی . بقاتی زحمتکشان بر آن ھا تحمیل نمود وسایر اقشار اجتماعی ھمان ضرورتی بود کھ ارتقا مبارزات ط

ایران « اساسی این گروه را حضور در حلقھ قدرت وایجاد تحوالت ساختاری قانونی از درون سیستم حاکم وتامین شعار 
این نیرو با جانبداری از اقتصاد بازار از یک سو وتامین عدالت اجتماعی از سوی . تشکیل می دھد » برای ایرانیان 

در صورت پیروزی نماینده این گروه ، شانس جامعھ ایرانی برای ادامھ . یگر درگیر تناقض ھای فکری واجرایی است د
این گروه پس از ناکامی در دور اول انتخابات ، بھ . وتعمیق اصالحات وگسترش آزادی ھای مدنی افزایش می یافت 

 یازید وبا حمایت از رفسنجانی ، اشتباھی استراتژیك را بزرگترین خطای سیاسی خود کھ در حکم انتھار علنی بود دست
اگر چھ شاید با توجھ بھ مبارزه درگرفتھ در راس ھرم حاکمیت ، این گزینھ را نوعی یارگیری برای . مرتکب شد 

 سال روند اصالحاتی بود کھ نیروھایش را در ٨این گروه آماج پاسخگویی بھ . استمرار حضور در حاکمیت می دانست 
  . جالب حرکت ھای اداری فرسوده بود من

گروه چھارم این اقشار کھ حول حزب کارگزاران سازندگی حلقھ زده بودند بورژوازی تکنوکرات را نمایندگی می کردند 
رفسنجانی . سال گذشتھ بالیده بودند ١٦کھ از قبل رانت ھای دولتی وفعالیت ھای اقتصادی شرکت ھای اقماری دولت در 

حرکت .  این نیروھا بود کھ علیرغم تدارک وسیع تبلیغاتی در مبارزه برای کسب قوه مجریھ ناکام ماند نقطھ ثقل حضور
  . این نیروھا شرط بندی روی اسب مرده بود کھ از ابتدای حرکت دورنمای روشنی نداشت 

ران سنتی ومحافظھ دوگرایش عمده محافظھ کا. محفل حاکم در جمھوری اسالمی ھم از این مبارزات بر کنار نماند_ ٣
کاران میلیتاریست در نبردی رودررو اما در لفافھ تعارفات اجتماعی ، ھریک داعیھ پاسخگویی بھ شرایط بر آمده از پس 

محافظھ کاران میلیتاریست با تكیھ بھ تحوالت اجتماعی وضرورت پاسخ گویی بھ مشکالتی .  سال اصالحات را داشتند ٨
اینان با ھمین .  مواجھ بودند خط مشارکت کمتر واتوریتھ بیشتر را تعقیب می کردند کھ از نظر داخلی وخارجی با آن

» آبادگران«ترفند وبا اتکا بھ نیروی سازمان یافتھ بسیج ، ھیت ھای مذھبی وتشکیالت ھیت رزمندگان اسالم وزیر لوای 
 دو پیروزی تالش آن ھارا در مجاب این. توانستند دو انتخابات شورا ھا ومجلس ھفتم را در غیا ب مردم تصرف کنند 

شکل گیری رانت ھای جدید اقتصادی ، تالش برای بازیابی اتوریتھ از دست رفتھ در . کردن گروه سنتی موفق تر کرد 
 سال حکومت خاتمی بر قوه مجریھ بھ ویژه برای بسیج وسپاه ، گسترش عالئق صنفی وذوب در والیت بعنوان ٨طول 

 بود کھ پشت جبھھ این نیرورا با تکیھ بر امکانات تبلیغی وسیع در سطح عامھ محکم تر کرد محور اصولگرایی ، عاملی
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این نیرو در عمل نشان داد کھ در بزنگاھی کھ . بازی دموکراسی یکی از دست آ وردھای مھم دوران خاتمی است . 

 ولی فقیھ در راس این نیرو، ھمان خطر قرار گرفتن. منافعش را در خطر بھ بیند از بھ ھم زدن کل بازی ھم ابایی ندارد 
عاجلی است کھ ضرورت تشدید ھر چھ بیشتر مبارزه برای طرد والیت فقیھ را در دستور کار ھمھ نیروھای دموکرات 

  . وآزادیخواه قرار می دھد 
  . ت در قسمت بعد با توجھ بدانچھ نوشتھ آمد بھ بررسی سیر وروند انتخابات نھم ریاست جمھوری خواھیم پرداخ

  
١١/٤/١٣٨٤ھاتف رحماني 
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  )١(حقیقت چیست ؟ 
رويرھش ١٣هعمج  ربماتپس ٣ – ١٣٨٣   ٢٠٠۴   

  پیش درآمد 
. نوشتار اولیھ، جھت اطالع برای تعدادی از رفقا ارسال گردید. این مقالھ در مقطعی و با لحنی دیگر نوشتھ شد

 صریح سازمان فدائیان خلق ایران راھنمایی ھای مشفقانھ این رفقا، ھم زمان با موضع گیری شجاعانھ و

ھمین جا پیشاپیش از . در نفی ھمایش برلین، تا حد زیادی در تغییر لحن این نوشتار موثر بود) اكثریت(
  . راھنمایی ھا و یاری بی دریغ رفقایی كھ بذل محبت كردند سپاسگذاری می كنم

  
توجھ بھ تاریخ معاصر گویای دگر .  استھیچ پرنسیب بھ ھنجاری در بعضی از دوستان سابقا انقالبی نمانده

اینان زمانی خود را تجسم بی عیب و نقص مارکسیسم انقالبی در کشور . دیسی عظیمی در میان این رفقا است
بعدھا پس از شکست و . می دانستند و ھر آنچھ سزا و ناسزا را نثار کسانی می کردند کھ جز این می اندیشیدند

ری مھاجرت از میھن، در مبانی مارکسیسم تجدیدنظر کرده و لنینیسم را از  شمسی، و ناگزی۶٠سرکوب دھھ 
در دھھ ھفتاد شمسي، ھم زمان با فروپاشی سیستم سوسیالیستی، با ! مبانی اولیھ شان ایدئولوژی زدایی کردند

شیفتگی بھ آیین دموكراسی غربی، عطای سوسیالیسم مارکسی را بھ لقایش بخشیدند و بھ صف ھواداران 
سازمان ھایشان . در آمدند و پرچم دموکراسی بھ ھر قیمت بر افراشتند! سیالیسم دموکراتیک و چپ مدرنسو

را بھ خانھ ھای شیشھ ای تبدیل کردند و ھر چھ ناسزا را بھ چپ سنتی؟ بھ جرم کارھای ناکرده بھ تاسی از 
سر گذاشتند و در یک انقالب پشت !!  شمسی ھر نوع گروه گرایی را فاتحانھ٨٠در دھھ . ایشان نسبت دادند

و اکبر گنجی را بھ زعامت تئوریکشان ! جمھوری ناب. پرچم جمھوری خواھی بر افراشتند!! ضدایدئولوژیک
و امروز آخرین دست آورد این تحول عظیمشان، گستردن سفره پالوده خوری با مشروطھ طلبان . (*) برگزیدند

  . پیش روی جنبش ماست) بخوان سلطنت طلبان(
 دانم با اینان از کدامین منظر باید سخن گفت؟ کسانی ھستند کھ ھر نوع گزافھ ای در تئوریزه کردن عمل نمی

کسانی کھ در کارنامھ ھای تاریخی شان فتح زندان ھای پر . خویش، محمل بافی عوامفریبانھ ای بیش نیست
نواع کنگره و پلنوم و شکنجھ و شالق پھلوی را بھ حق پرچم ھویت خویش می نامیدند، کسانی کھ در ا

ھمیشھ » زاویھ«سمینارھای جوراجورشان از جور ستمشاھی داستان ھای رئالیستی می پرداختند وبھ اصطالح 
شان را با سلطنت و ھرگونھ والیت مداری شاھی و شیخی بھ گوش خلق اهللا می رسانیدند، امروز حتی بھ این 

در این نوشتار بھ رغم توجھ بھ تئوری . نیستندپرچم نوبنیادشان مبنی بر جمھوری خواھی ھم وفادار 
پردازیھای آسمان، ریسمان این رفقا و نقد آن، نظر نویسنده بر این است كھ این تئوری پردازی ھا، در اصل 

اینان . موضوع محلی از اعراب، جز خاک پاشیدن بھ چشم ھا و اتخاذ موضع تھاجمی در برابر مخالفین ندارد
  . من با اصل این رفتار مشکل دارم. تصمیم خودرا گرفتھ اند

انگیزه من در این نوشتار احساس خطری است کھ از جانب این انگشت شماران بھ اصطالح داعیھ دار چپ 
راھی کھ اگر عامدانھ و آگاھانھ پیموده شود چیزی جز تسلیم چپ بھ دستان . متوجھ جنبش چپ گردیده است

و اگر از سر استیصال و عجلھ در واژگونی . و جھانی نیستتوانمند بوق ھای تبلیغاتی بورژوازی خودی 
قیامی . تسلیم طلبانھ، تفرقھ افکنانھ و در کل بیراھھ ای است مخوف, جمھوری اسالمی باشد راھی بی پرنسیب

لذا از این منظر و با اتکا بر بنیان آزادی بیانی كھ بنا بھ ادعای ھزاران باره این . است بر ماھیت و پرچم خود
  . ایدئولوژی، حق طبیعی من است، باب گفتگویی را باز می کنم!  شدگان از چنگال عفریترھا
  

 - سئوال محوری از این رفقا این است کھ کدامین ضرورت جمھوری خواھی، امر ھمکاری با مشروطھ خواھان 
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کھ بعد از  را در شرایط کنونی توجیھ می کند؟ کدامین تحول اجتماعی رخ داده است - بخوان سلطنت طلبان 

 حکایت آن چنان شور است کھ - بیست و پنج سال امر ھمکاری با سلطنت طلبان، ببخشید مشروطھ خواھان، 
را بھ » مشروطھ خواه«این رفقا برای بزک چھره سلطنت طلبی واژه بھ قول فرھنگستانی ھا وقیح و نامانوس 

در دستور کار قرار داده است؟ آیا _ د جلو صحنھ رانده اند تا بادا كھ کمی از زھر این افتضاح كاستھ شو
ظرفیت سازمان دھی جمھوری خواھان بھ انتھا رسیده است؟ آیا جمھوری خواھان بھ نیروی متشکل با برنامھ 

ای تبدیل شده اند؟ و آیا این تالش برای ھمکاری با مشروطھ خواھان بھ مفھوم افزایش قدرت سمبھ جنبش 
  برای ضربھ نھایی است؟ 

اند تا در جھت ائتالف گسترده  در صدد برآمده"ھستند و " خواه م چپ و ھم دمكرات و ھم جمھوريھ"اینان كھ 
آیا می توانند ) ١." (ھای عملی بردارند خواھی مبنی بر حقوق بشر و علیھ جمھوری اسالمی، گام دمكراسی

" ات و جمھوری خواهچپ، دموكر"با نیروھای " ائتالف گسترده"نشان دھند كھ چھ فعالیت موثری را در جھت 

" مشروطھ خواھان"با سلطنت طلبان، ببخشید " ائتالف گسترده"بھ انجام رسانده اند كھ امروز در تالش برای 
بر آمده اند؟ شاید جمھوری خواه دیگری نیافتھ اند؟ خوب است " دموكراسی خواھی مبنی بر حقوق بشر"برای 

" دموكراسی خواھی مبنی بر حقوق بشر"ی و تئوریك كھ توضیح دھند و اعالم كنند كھ كدامین شواھد عمل
مشروطھ خواھان را مسجل كرده است؟ آیا سابقھ تاریخی این نیروھا حاكی از این كشف جدید است یا عملكرد 

تاكنونی آن ھا از بدو انقالب بھمن؟ امید است بندھای پیش نویس منشور شان را دلیل مدعیات خود قرار 
ند كھ آیا مشروطھ خواھان در مواضع خود تجدید نظر كرده اند و یا در سیر ھمان خوب است اعالن كن. ندھند

  دگردیسی تاریخی، این رفقا بھ مواضع جدیدی ارتقا یافتھ اند؟ 
نگارنده ھم شاید . گفتم کھ بنیان ھای تئوری پردازانھ مدرن و اولترا مدرن اینان را نباید خیلی جدی گرفت

گیرم كھ سر بھ صحرای كربال، . می بندد " ائتالف گسترده" محمل رو بھ انجام بیشتر از ظن خود باره بر این
ای كھ  یعنی ھمان پروژه... ائتالف گسترده "حق بھ جانب و منت گذار بر سر جنبش فریاد بر آورند كھ 

 ھای گوناگون در تفرقھ جنبش ضدرژیم باید تحت نام. جمھوری اسالمی از بھ وقوع پیوستنش ھراس مرگ دارد
باشد و بروی ھمدیگر شمشیر بكشد، نقار و قھر ملی ھرگز جای خود را بھ آشتی ملی ندھد، چون در آن موقع 

ھای رنگارنگ بھ یكباره یاد خون شھیدان  اینك جوسازان از طیف! شود است كھ خواب بر چشم مالھا حرام مي
  ) ٢. (ا چاشنی و فضا سازی ھا كردندافتاده، صحرای كربالی سرھنگان یونان را زنده و دیدار با رضا پھلوی ر

با مشروطھ خواھان ھمینانی " ائتالف گسترده"جھت یادآوری خوب است پرسیده شود كھ مگر تئوری پردازان 
تالش برای : "نبودند كھ حتی در سند نھایی كنگره مباركشان كھ بعد از دبدار برلین منتشر شد امضا دادند كھ

کرات و سکوالر، اتحاد وسیع این نیروھا و تقویت نقش آنان بھ عنوان نزدیکی نیروھای جمھوری خواه دمو
در این تالش، ما برای تأمین ھم پیوندی بین . بدیل حکومت اسالمی در مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد
ما بر مرز روشن این اتحاد با مشروطھ طلبان . جمھوری خواھان دموکرات و سکوالر جایگاه مقدم قائلیم

تقویت نقش جمھوری خواھان نیازمند ارایھ گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن . ینی تصریح داریمسلطنتی و د

پاسخگویی بھ این ضرورت با مشارکت عمومی روشنفکران وابستھ بھ این نیروی . در سطح جامعھ است
ان ما سازم. اجتماعی و ھمکاری ھمھ نیروھای جمھوری خواه برای ترویج آن در سطح جامعھ عملی است

  ؟)٣. "(ھمکاری با تمام آنھایی را کھ در این راستا می کوشند وظیفھ خود می داند
و جالب آن كھ تئوری پردازی ھم کھ ظاھرا در نفی این رفقا قلم فرسایی می کند، برای فرار از پاسخ مشخص 

بردن آرمان  ل تقلی"در آینده، و شاید ضرورت موضع گیری بھ چنین آكروباسی تئوریكی متوسل می شود كھ 
ھای سازمان ھای چپ و جمھوری خواه بھ مبارزه برحق آنان با شاه دیکتاتور و استبداد سلطنتي، یک 

توان گفت کھ مبارزه با دیکتاتوری از ھر نوع آن ـ موروثي، دیني،  مي. برخورد ایدئولوژیک با سیاست است

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 123 

ون اپوزیسیون و نیروی چپ ـ پرچم سازمان ایدئولوژیک و فردی ـ در ھر جا ـ چھ با قدرت حاکم و چھ در در

توان گفت کھ پرنسیب دمکراسی خط قرمز ما در  ھای چپ است و باید ھمچنان در اھتزاز بماند، و نیز مي
سیاستی خواھد بود اگر گفتھ شود کھ چپ ھا و جمھوری خواھان با  پراتیک سیاسی است، اما بي

گاه و تحت ھیچ شرایطی وارد اتحاد یا ائتالف  لق و غیره، ھیچطلبان پادشاھی یا دینی و یا مجاھدین خ مشروطھ
  ) ۴." (بندد ورزی نمي آنکھ در کار سیاست است، دست خود را پیشاپیش برای سیاست. نخواھند شد

می توان پرسید اوال چھ كسانی آرمان ھای سازمان ھای چپ را بھ مبارزه با شاه دیكتاتور تقلیل داده اند؟ و در 
پرنسیب دموكراسی در پراتیك سیاسی بھ "انتخاب . تی مضحكھ پارادكسیكالی در حال وقوع استثانی بھ راس

" ائتالف گسترده"، اما تالش عملی برای "عنوان خط قرمز، و مبارزه با دیكتاتوری از ھر نوع بھ عنوان پرچم
ی سیاستی؟ بھ راستی با نماد واقعی این تجسم ضدیت با پرچم و خط قرمز یعنی مشروطھ خواھان تحت عنوان ب

حقیقت چیست؟ چرا اینان یك شیھ می خواھند راه صد سالھ را بھ پیمایند؟ و چرا ما عقب ماندگان سیاسی از 

درك سیاست مدرن، چپ، دموكرات و جمھوری خواه این رفقا عاجزیم؟ ما را چھ شده است؟ آیا این سنت ھای 
دست خود را پیشاپیش برای "ھ بھ دست خویش متحجر سیاسی، چنان دست و پای ذھنمان را بستھ است ك

  بستھ ایم؟ " ورزی سیاست
  

  . در فرازی دیگر بھ ادامھ مقالھ خواھیم پرداخت
  
  درباره نشست برلین و جوسازی حول آن _ ١
  ھمان _ ٢

  ) اكثریت(سند سیاسی كنگره سازمان فدائیان خلق ایران _٣
   ٨/٨/١٣٨۴ اخبارروز –زاد كریمی  بھ–كدام سیاست در قبال مشروطھ طلبان پادشاھی _ ۴

 تكریم گنجی بعنوان فرد میارزی كھ نقش پررنگی در افشا چھره ھزار رنگ والیت فقیھ داشتھ است بھ نوبھ - *
  .واین مطلب منافاتی با تذكری كھ در مقالھ امده است ندارد . خود وظیفھ ھر مبارز راه آزادی است 
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  )٢(حقیقت چیست 
  بدیھیات فراموش شده

نابآ ١٩هبنشج نپ ربماون ١٠ – ١٣٨۴   ٢٠٠۵  
 

فراموش شده ای ھستیم کھ در زیر لعاب سنگین » بدیھیات «برای ادامھ گفتار ناگزیر بھ یاداوری 
  . مدفون شده اند!! و آنالوگ!! انواع تئوری ھای دیجیتالی

ھ ھایی انتزاعی و این مقولھ ھا نھ مقول. مفاھیم جمھوری خواھی، دموکراسی و چپ، مفاھیمی تاریخی ھستند
سیر تاریخی ھر یک از این مفاھیم گویای چگونگی . نھ رخ دادھای ذھنی افراد مختلف بل حقایقی تحقق پذیرند

  .زیست ژنتیک و تحقق و یا عدم تحقق آن ھا در این کره خاکی است
  . برای توجھ مجدد می توان عام ترین مختصات جمھوری خواھی را بھ شرح زیر برشمرد

  . رش اصل خردمندی و آزادی انسان ھاپذی: الف
  . قبول برابری تمام افراد و تحقق این اصل در شکل حقوقی ھر فرد یک رای: ب

اعتقاد بھ اعمال اراده عمومی از طریق آرا عمومی از دو طریق رای مستقیم و یا رای بھ واسطھ نمایندگی : ج
  ) سیستم پارلمانی و یا گزینش مستقیم. (در جامعھ

  . بھ انتخابی بودن تمام مقامات جمھوری از صدر تا ذیل برای مدت محدود و مشخصباور : د
پذیرش اصل تفكیك قوا و حاكمیت قانون در تنظیم روابط بین دولت و آحاد جامعھ مبتنی بر آزادی بیان، : ه

  ...اجتماعات و
ای عمومی برنامھ ھا،  اقلیت، و پذیرش حق گروه اکثریت برای اجر- مقبول بودن قاعده حقوقی اکثریت : و

  . تمایالت و خواستھ ھایش در جامعھ
ھرگونھ افزونھ ای بر جمھوری بھ قول این رفقا . این مختصات برای تمام جمھوری ھا قابل تطبیق ھستند

پسوندھایی چون جمھوری دموکراتیک یا . خاصیت ایدئولوژیکی داشتھ و بھ نوعی جمھوری را مقید می کند
 آن کھ چیزی بر جمھوری بیفزاید بیانگر تمایالت گروه مدعی چنین سیتسم اجتماعی جمھوری سکوالر بیش از

  . جمھوری در اصالت خویش سکوالر بوده و خواھان نوعی تساھل و مدارای اجتماعی می باشد. است
تاریخی بودن مقولھ جمھوری خواھی اتفاقا بیانگر ھمین تمایالت ایدئولوژیک جمھوری خواھان در مراحل 

ھابز و الک و میل و روسو تا «نظرات و مجادالت لیبرال ھا و جمھوری خواھان از .  تاریخی استمختلف
برآمد انقالب فرانسھ ھمھ گویای این تمایالت ایدئولوژیک یا بھ عبارت صحیح تر نشانگر گرایش طبقاتی ویژه 

دولت .  نامیده می شود»دولت«برآیند ھر جمھوری استقرار سیستمی است کھ در علم اجتماعیات . »ان ھاست
دولت ھا بھ شدت تحت تاثیر مبارزه طبقاتی در کلیت . تجسم تعادل ناپایدار نیروھای عمل کننده در جامعھ است

تفاوت جمھوری ھا دقیقا بستگی بھ ھمین تعادل . جامعھ قرار داشتھ و دارای خصلتی کامال طبقاتی ھستند
  . ری ھستندطبقاتی ای دارد کھ شکل دھنده دولت مستقر جمھو

جمھوری خواھان بنا بھ خاستگاه طبقاتی و یا تمایالت طبقاتی انواع جمھوری یا واضح تر انواع سیستم 
  . جمھوری ای را کھ در دولت مورد نظر آن ھا معنی می شود، خواھانند

خاستگاه ژنتیکی جمھوری شورش لیبرال ھای بورژوا بر علیھ سیستم فئودالی و حکومت ھای موروثی و 
شارحان اولیھ جمھوری خواھی بر دو عنصر عقل و آزادی افراد جامعھ . یگارشی ھای فامیلی بوده استال

تاکید داشتھ و با قیمومیت و تحت سلطگی افراد بھ دالیل شغلی، موقعیت اجتماعی و حاکمیت سلسلھ مراتب 

ت خودکامھ طبقات جمھوری در واقع امر خود نوعی تالش برای مشروط کردن قدر. فئودالی مخالف بودند
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این امر بھ نظر جمھوری خواھان با تکیھ . اجتماعی و ایجاد تحرک در جابجایی قدرت اجتماعی در جامعھ است

بودن » خردمندی و آزاد«خصلت نمایی جمھوری یعنی پذیرش . بر حق انتخاب فرد فرد جمھور تحقق می پذیرد
ص داشتھ و خود بھ متری برای داوری انواع افراد جامعھ در تمام سیر مراحل زیست جمھوری حضوری شاخ

  .جمھوری ھا تبدیل گشتھ است
آن چھ کھ جمھوری اسالمی را، با داعیھ برگزاری یک انتخابات در ھر سال از بدو بنیان گذاری تاکنون از 

 جمھوری اسالمی با تعبیھ و تعریف والیت فقیھ بعنوان. جمھوری جدا می کند دقیقا در ھمین نکتھ نھفتھ است
نیرویی بر فراز خردمندی و ازادی افراد و فراتر از انتخاب آن ھا بھ اصل اولیھ و خصلت نمای جمھوری پشت 

این جمھوری با تحدید حوزه آزادی افراد در انتخاب شدن و انتخاب کردن عمال بھ نیرویی . کرده است
  .غیرجمھوری و ضد آن تبدیل شده است
در واقع سیستم والیتی حاکم بر . ری دقیقا در ھمین نکتھ نھفتھ استیکی از رموز اصلی مبارزه با این جمھو

جمھوری بھ اصطالح اسالمی، درست ھمان سنگ بنایی است کھ بھ تحریف ماھیت حقیقی جمھوری می انجامد 
  .و علیرغم داعیھ ھای فراوان، این سیستم را در ھمان گام ھای اولیھ بھ ضدجمھوری تبدیل می نماید

ن مقدمات ابتدایی در شناخت جمھوری و ماھیت جمھوری اسالمی، از ھر گونھ مبارزه با این ما بدون درک ای
  .پدیده قرون وسطایی و دمل چرکین قرن حاضر ناتوان خواھیم بود

برای مبارزه با این دمل چرکین و پدیده قرون وسطایی ھم بھ ابزارھا و اھدافی نیازمندیم کھ در اصل خود 
  . نیروی مقیدکننده جمھوری نباشدبازتابی از حضور ھمین 

مشروطھ خواھان بنا بھ ماھیت خود، کھ آماج تاریخی مبارزه جمھوری خواھان بوده اند، ھمراه و ابزار 
شایستھ ای برای این مبارزه نیستند و داخل کردن آنان در صفوف جمھوری خواھان حاصلی جز کسب 

  . ری گشتھ است، نخواھد داشتمشروعیت تاریخی برای آنان، کھ دوران تاریخی شان سپ
دموکراسی از انواع فعالیت ھای . مقولھ دموکراسی ھم از این قاعده تاریخی و غیرانتزاعی بودن مستثنا نیست

دموکراسی ھای مورد مطالبھ ھمواره در طول تاریخ در قوانین حقوقی . تحقق پذیر اجتماعات انسانی ھستند
  . اجتماعات تحقق عینی یافتھ اند

 اجتماعی و سطح فرھنگی خواھندگانشان مھر ویژه خود را داشتھ –سی ھا ھم مطابق تمایالت طبقاتی دموکرا
از دموکراسی بورژوازی کھ اصل طالیی آن را آزادی اقتصاد و مالکیت خصوصی تشکیل می دھد تا . اند

دموکراسی ھایی دموکراتیسم چپ کھ سنگ مایھ اصلی آن از عدالت اجتماعی نشئت می گیرد، انواع گوناگون 
  .ھستند کھ در سیستم ھای حقوقی جوامع صورت تحقق می پذیرند

ھر جمھوری مستقری با توجھ بھ ساختار طبقاتی و نیروھای . دموکراسی با جمھوری بھ شدت در آمیختھ است
  .تشکیل دھنده اش نوعی از دموکراسی منطبق بر جمھوری اش را مدون و بھ اجرا می گذارد

مبارزه برای دموکراسی . مونھ گویایی از چگونگی در آمیختگی جمھوری با دموکراسی استجمھوری اسالمی ن
جمھوری اسالمی در اجرای آزادی ھا . در جمھوری اسالمی از مبارزه برای جمھوری خواھی اصیل جدا نیست

بھ نحو تمام این ھا . و حقوق دموکراتیک مردم ھمانقدر ناتوان است کھ در اجرای جمھوریت مورد انتظار
  . حقوقی در قوانین جاری جمھوری اسالمی بازتاب ھای عینی خود را دارند

در یک جملھ مبارزه برای دموکراتیسم از انواع آن، چھ دموکراسی آزادی محور مبتنی بر آزادی ھای 
دموکراتیک بورژوایی و چھ دموکراتیسم عدالت محور مبتنی بر آزادی ھا و حقوق دموکراتیک چپ در جامعھ 

  . یران از مبارزه برای جمھوری جدا نیستا
نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده . دموکراسی و جمھوریت در بسیاری از شقوق خود بر ھم منطبق ھستند

مردم، خردمند و آزاد بودن افراد، آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت بھ وجود آن، وجود شیوه ھای 
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ملھ احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد مشخص برای بروز افکار عمومی از ج

اختالف در افکار عمومي، وجود تساھل و مدارای سیاسی، محدودیت اعمال قدرت حکومتی بھ رعایت حقوق و 
، محدود بودن زمان ...آزادی ھای فردی و گروھی، تکثر و تعدد گروه ھا و منافع و ارزش ھای اجتماعی، و

  .دم قیمومیت اجتماعی از خواستھ ھای مشترک جمھوری و دموکراسی استحاکمیت مقامات و ع
در این عرصھ ھم ھرگونھ اتکا بھ نیروھایی کھ در ذات خود ضد دموکراتیک و مبتنی بر نوعی تبعیض 

اجتماعی مثل اعتقاد بھ موروثی بودن برخی مقام ھای اجتماعی و سیاسی جامعھ ھستند حاصلی جز خسران در 
  .عی جمھوری خواھان نخواھد داشتمبارزه اجتما

تمسک بھ مشروطھ طلبان در مبارزه با مشروطھ والیتی جمھوری اسالمی چیزی جز ماکیاولیسم اجتماعی و 
  . اتکا بھ شعار ھدف وسیلھ را توجیھ می کند نیست

ھر این رفتار پشت کردن آشکار بھ اصول اساسی جمھوری خواھی و دموکراسی و بھ ویژه دموکراتیسم چپ از

  .نوع آن است، کھ این رفقا خودرا با آن تعریف می کنند
این گفتار در مجموع نگاھی از دیدگاه ھای بورژوایی بر دایره جمھوری خواھی در عصر حاضر بود کھ برای 

گفتگو با این رفقا ضروری تشخیص داده شد تا عدم پایبندی اینان بھ جمھوری خواھی حتی بر بنیان بورژوایی 
  .ددھم مستدل گر

در قسمت پایانی بھ سابقھ تاریخی مشروطھ خواھان ایرانی و شرایط داخلی و خارجی طرح شعار ھمکاری با 
 .مشروطھ طلبان پرداختھ خواھد شد
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  )٣(حقیقت چیست؟ 

   ندامت بر آستان پھلویظھارا

   
 ٢٠٠۵ نوامبر ٢٠ – ١٣٨۴ آبان ٢٩ یکشنبھ

  

با نیروھای مشروطھ خواه می نامند نیازمند شناخت " ترده ائتالف گس" برای داوری در مورد آن چھ كھ رفقا 
  . واقع بینانھ نیروھای مشروطھ خواھیم

قریب بھ اتفاق این نیروھا از دست . نیروھای مشروطھ خواه عموما بقایای رژیم سرنگون شده پھلوی ھستند
این . اداری ومالی بوده انداندركاران و یا متصدیان مقامات كلیدی رژیم شاھنشاھی اعم از نظامی، انتظامی، 

.  حاكمیتی رژیم پیشین اشتراك تام داشتھ و پاسخ گوی تمام عملكرد رژیم گذشتھ اند–نیروھا در تمامیت اداری 
عالوه بر این، این نیروھا در اكثریت قریب بھ اتفاقشان كسانی بودند كھ در آستانھ انقالب بھمن، با خارج 

را در آخرین دقایق حكومتشان " میھن"ی متعلق بھ ملت ایران، غارت عملی كردن میلیون ھا دالر از دارایی ھا
این نیروھا در تمام سال ھایی كھ سایر مھاجرین سیاسی بھ ویژه نیروھای چپ با ھزاران . بھ نمایش گذاشتند

مصیبت معیشتی، سیاسی واجتماعی دست بھ گریبان و مستاصل روزگاز می گذراندند، بھ یمن دالرھای غارت 
وبا سرمایھ گذاری در انواع شركت ھای اروپایی و امریكایی، بھ زندگی شاھانھ و اشرافی " ملت"ده از جیب ش

بسیاری از اینان ھم اكنون نیز با ارسال پول، در بورس مسكن و اتومبیل و موبایل و . خود ادامھ می دادند
گذشتھ بھ غارت منابع ملی بورس اوراق بھادار از طریق واسط و عامل سرمایھ گذاری كرده، ھمچون 

  . مشغولند
 ماھواره جھانی، ده ھا فرستنده محلی، ده ھا ١٢فعالین سیاسی و اجتماعی این نیروھا در حال حاضر بیش از 

اوج ھنر این نیروھا، گسترش فرھنگ لس . نشریھ یومیھ و ادواری و صدھا سایت اینترنتی را اداره می كنند
 سال ٢۶در تمام این . مخاطبین با روزھای خوش شاھنشاھی بوده استآنجلسی، ابتذال فرھنگی و تحمیق 

" ایران و ایرانی"گذشتھ این نیروھا از تولید ھرگونھ اثر فرھنگی قابل توجھ، حتی فیلم كوتاھی كھ در خور نام 
  . را فراھم آورد ناتوان بوده اند" میھن"باشد و اسباب سر بلندی 

ل ھا با دیگر نیروھا، بر خوردی از سر فخر فروشی بوده و ھماره خودرا بر خورد این نیروھا در تمام این سا

پایگاه طبقاتی این . بھ دلیل ارتباطات ھمیشگی با سران سرمایھ و سیاست غرب تافتھ ای جدا بافتھ انگاشتھ اند
و نیروھا را عموما بورژوازی كمپرادور ی تشكیل می دھد كھ با ھزاران حلقھ و اتصال بھ ماشین سیاسی 

  . اقتصادی غرب متصل بوده و زائده ای از آن نیروھا بھ حساب می آیند
ھر آینھ در صورتی كھ حكومتی دموكراتیك و مردمی در ایران بر قرار می شد قریب بھ اتفاق این نیروھا قابل 

پیگرد در دادگاه ھای صالحھ بودند كھ باید نسبت بھ عملكرد ضدمردمیشان در طی حكومت مداری سیستم 
  .ھنشاھی پاسخگو می بودندشا

  
  از سلطنت طلبی تا مشروطھ خواھی 

  
. در سال ھای پس از پبروزی انقالب بھمن تمام این نیروھا خود را با سلطنت و سلطنت طلبی تعریف می كردند

سلطنتی ایجاد می كردند و در پس پشت !! پایگاه ھای مقاومت. پادشاھی تشكیل می دادند!! گردان ھای رزمنده
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اما زمانھ بر وفق . كھ از غوغا بر پا كرده بودند قھرمانان رزمنده آریامھری را بھ ستایش می نشستنددودی 

حامیان رنگارنگ غربیشان بھ دور از . انزوای خود بزرگ بینی در ھمشان می فشرد. مرادشان نمی خواند
 ایران، تغییرات عمیقی را رویابافی ھای بیمارگونھ اینان، در واقعیت دگرگون شونده جھان و جنبش اجتماعی

روشنفكران و واقع بینان این نیروھا كھ رویای ھژمونی . فشار از ھمھ سو وارد می گردید. مشاھده می كردند
! بر جنبش اجتماعی ایران را با تكیھ بر دالرھای باد آورده و كمك ھای بی دریغ انواع بنیادھای خیریھ

ھویت جدید ھمانا چیزی نبود . دی از ھویت خویش روی آوردندامریكایی در سر می پروراندند بھ تعریف جدی
  ! جز مشروطھ طلبی

ریشھ تمام این تالش ھا بھ كسب ھویتی بر می گشت كھ با مشروطھ خواه خواندن خویش گمان دست یابی بدان 
 صد مشروطھ خواھی برای اینان یعنی تكیھ بر حافظھ تاریخی مردمی كھ حدود یك. را در دسترس می پنداشتند

سال پیش در پی انقالبی شاید منحصر بھ فرد در جامعھ گسترده آسیا خود را در راه كسب ازادی و ترقی نو 

  : این مطلب را بھتر است از زبان اقای رضا پھلوی بشنویم.قرار داده بودند
" انیایر"و " ایران"یكی از ھدف ھای من برای وطنم باز سازی و ایجاد غرور در واژه ھای پر افتخار " 

 شمسی، ١٢٨۵در . یك قرن پیش، سرزمین ما در زمره ممالك عقب افتاده و توسعھ نیافتھ جھان بود... است
." انقالب مشروطھ، سیستم پادشاھی مطلقھ را منسوخ و نظام مردم ساالر پارلمانی را برایمان بھ ارمغان اورد

  ) نسیم دگرگونی بھ قلم رضا پھلوی ترجمھ فارسي(
ھمان پاسخی بود كھ این " پارلمان"قالب مشروطھ و مانور لیبرالی بر مبنای دست آورد آن یعنی تكیھ بر این ان

كسب . نیروھا بھ زعم خود بھ ژرفش مبارزه ملی ایران و خواست نیروھای فرنگی حامی ایشان می دادند
  . ھویت از انقالبی مردمی در برھھ ای از تاریخ خونبار ملت ایران

سیری در نگاه این نیروھا بھ آن چھ كھ در حقیقت می توان آن را . دعا ھم صادق نیستنداین نیروھا در این ا
سرپیچی تام و زیر پاگذاشتن تمام اصول مشروطھ، یعنی تجسد حكومت پدر و پسر پھلوی، نامید گویای این 

درود بھ : یدامیر سپھر یكی از پیاده نظامان سینھ چاك رژیم پھلوی چنین نوحھ ای می سرا. عدم صداقت است
کاشکی سایھ ! کاشکی تو بودی و بازھم ما آزادی نداشتیم؟! ای آریامھر بزرگ! روان پاکت ای بابای خوب ما

تو کھ . استبدادت بر سر ما گسترده بود و ما فرزندان دلبندت اینچنین در دنیا دربدر و آواره و بدنام نمیشدیم
ما را ببخش، ! ببخش آن ناسپاسی را کھ با تو کردیمھمیشھ با بچھ ھایت بخشنده و مھربان بودی، بر ما 

مصیبتی چون جمھوری اسالمی سزاوار ملتی است کھ روشنفکرانش مسئولیت و ! جگرگوشھایت را ببخش بابا
. وجود اکسیژن را در وجود حیات و سرزندگی میتوان بھ تماشا نشست: و ادامھ می دھد. شرف ملی نمیشناسند

پاره ای از جامعھ شناسان اکسیژن جوامع انسانی .... م وجودش میتوان حس کردوجود اکسیژن را فقط در عد
در ) اکسیژن(معتقدند کھ نشاط و پیشرفت ھر جامعھ انسانی بستگی بھ میزان وجود آزادی . را آزادی میدانند
ب بمب سوزاندن بانک و یا سرقت مسلحانھ از آن، پرتا. آزادی اما تعاریف گوناگونی دارد. آن جامعھ دارد

دستی و نارنجک، آموزش تغلیمات خرابکاری در اردوگاھھای فلسطینی و جاسوسی برای بیگانگان را ھم 

ھمان روشفکران تاریک اندیشی کھ با یک . روشنفکران دشمن آریامھر جزیی از آزادیھای سیاسی دانستھ اند
 انسانی و ملی ما را لگد مال جنایت ھولناک سیاسی زندگی نسل من و چند نسل آتی را نابود کرده، و غرور

آیا براستی محمدرضا شاه اکسیژن ما نبود کھ با نبودش : و با داغ دل بھ نوحھ سرایی ادامھ می دھد. کردند 
صادقانھ نیست اگر بپذیریم کھ ما ابدآ متوجھ اھمیت ! تمام خوشیھا و طراوت ھای عالم برایمان فسرد و پژمرد

 امنیت و آرامش و احترام جھانی نبودیم؟ حال متوجھ نمیشویم کھ چرا حیاتی او در وجود نشاط اجتماعی و
کھنساالن بیسواد ما آریامھر را دوست میداشتند، اما ھرجوانی کھ چھارخط شعر مجھول احمد شاملوی توده ای 

و تیره را خوانده بود او را دیو و دد میپنداشت؟ آیا بدین علت نبود کھ پیرھای ما اجتماع پر از فقر و ناامنی 
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شخصآ فقط آن بیست و شش : روزی ایران را با چشم خود دیده بودند و ما نھ؟ و دست آخر نتیجھ می گیرد كھ

یک جشن ! زندگی معمولی کھ نھ، تو بگو جشن. سالی را کھ در دوران او زیستھ ام زندگی بحساب می آورم
  )امیر سپھرسایت میھن، مقالھ یادی از استبداد؟؟ آریامھری، ! (بیست و شش سالھ

خوب ایشان بھ عنوان شھروند حق دارند ھرگونھ كھ دوست دارند بیندیشند اما آقای رضا پھلوی كھ خود را 
نھ بھ گذشتھ،كھ بھ "می خواند در این باره چھ می گوید؟ او كھ مدعای این دارد كھ " نماد نھادی شایستھ"

این كھ من فرزند آخرین پادشاه ایران ھستم، : یددرباره گذشتھ چنین حماسھ سرایی می نما" آینده باید بنگریم
من بھ نیكی آگاھم كھ ھر نوع بحث و جدل ... اما مسئلھ اصلی نیست. نكتھ ایست كھ بر ھیچكس پوشیده نیست

در مورد پادشاھی در ایران، یا من باب مثال جمھوری، منجر بھ تفرقھ اندازی خواھد شد و در بخشی چنین 
شایستگی نھادی كھ من نماد آن . را متزلزل خواھد كرد" اتحاد"ھ مھم و حیاتی حساس از تاریخمان، مسئل

ھستم، تنھا بعد از زمانی سنجیده می شود كھ ما برخوردار از یك نظم سیاسی بر پایھ خودفرمانی و یك مردم 

  ) نسیم دگرگونی. (ساالری بی آالیش باشیم
یكی از ھدف ھای من : ن است یھتر بنمایاند می گویداقای پھلوی برای این كھ شایستگی نھادی را كھ نماد آ

این كار سترگی است . است" ایرانی"و " ایران"برای وطنم، بازسازی و ایجاد غرور در واژه ھای پرافتخار 
بعنوان شھروندان ایران، بعنوان ایرانیان، . كھ پدر یزرگم آغاز كرد و من مصمم ھستم كھ آن را ادامھ دھم

پدر بزرگم، نقشی حیاتی در حفظ تمامیت ارضی و ھدایت ... اسی خود شرم داشتھ باشیمنباید از گذشتھ سی
او در دوران كوتاھی كھ تصدی امور را بر عھده داشت، با . میھنمان ایران، در بزرگ راه مدرنیتھ ایفا كرد

  ) نسیم دگرگوني(. درایت و رھبری خود، ایران فقیر، ناتوان و پرآشوب را بھ مملكتی امن و مترقی تبدیل كرد
شاھزاده پھلوی البتھ فراموش می كند كھ مادر بزرگ گرامیشان در وصف این قھرمان خیالی و ضامن تمامیت 

باید عرض كنم مردم . ارضی و ھادی میھن بھ بزرگ راه مدرنیتھ، و رھبر با درایت امنیت و ترقی چھ می گوید
نشدند و در برابر مداخلھ متفقین برای مجبوركردن رضا نھ تنھا از استعفای رضا و رفتن او از مملكت ناراحت 

بھ استعفاء عكس العمل نشان ندادند، بلكھ دركمال چشم سفیدی ابراز خوشوقتی و خوشحالی ھم كردند و 
رضا از این !  دعاگوی رضا بودند شروع بھ ھتاكی و فحاشی نمودند١٣٢٠روزنامھ ھا ھم كھ تا سوم شھریور 

كھ پیرمرد سرد و گرم چشیده ای بود بھ رضا گفت كھ " محمود جم"آقای . ناراحت بودتغییر حالت مردم خیلی 
نباید ناراحت باشد این خاصیت عوام است كھ در ایام قدرت حكام مجیزگوی آنھا ھستند و در ایام ضعف پنجھ 

كنان در این مسافرت كالرمونت اسكرین از كار: و در جای دیگر ادامھ می دھد! كشند بھ روی آنھا می
كرد ھمراه ما بود و فوق العاده احترام و تكریم  كنسولگری انگلیس در كرمان كھ خیلی روان فارسی صحبت می

قرار ما این بود كھ بھ جزیره موریس . كرد و تمام تالش و سعی او این بود كھ رضا احساس راحتی كند می
رشھ كشتی از او پرسید چرا انگلیسی ھا یك شب رضا روی ع. چون خیلی با ما خودمانی شده بود. ..... برویم

این كمترین تنبیھی است كھ لندن برای : اسكرین گفت. مصرا از او خواستند تا خاك ایران را ترك كند
با آنكھ اعلیحضرت رضا شاه . ما انگلیسی ھا خیلی وفادار ھستیم. اعلیحضرت رضا شاه در نظر گرفتھ است

یانھ راه خود را بھ آلمان نزدیك كردند معھذا انگلستان حاضر نشد نسبت بھ انگلستان كم لطفی كرده و در م
امیدوارم در آینده اعلیحضرت محمدرضا ولیعھد جبران مافات كرده و در . اعلیحضرت را مجازات جدی كند

البتھ از دست . برابر این گذشت و بزرگواری دولت فخیمھ انگلستان خدمتگزار صادق پادشاه انگلستان باشند
یكی ھم این بود كھ چند نفر از خدمھ كشتی بندرا تا رسیدن :  گران این سفر دریایی بھ جزیره موریسآوردھای

  ) خاطرات تاج الملوك بھ نقل از پیك ھفتھ! (ما بھ مقصد تریاكی شدند
نوه : جناب پھلوی صدالبتھ گالیھ گذاری مادر بزرگ گرامی را ھم در بیانات حكیمانھ خویش نادیده گرفتھ اند كھ

حتی رضا جان اكیدا از من خواستھ .  آید كھ من در مورد مادرشان صحبت كنم ھای عزیزم ھستند خوششان نمی
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من، ھمسر رضا شاه ! ببینید. كھ در بیان خاطراتم زخم ھای كھنھ را نیشتر نزنم و گذشتھ ھا را فراموش كنم

  ) تاج الملوك ھمان. (كند ردن منع میحاال چقدر بدبخت شده ام كھ نوه ام مرا ازحرف زدن و صحبت ك. قدرقدرت
نماد "با مرور تمام این جوانب از اظھارات و كنش ھای . صد ھا مورد از این گونھ موارد می توان نوشت

  "امروز فقط اتحاد. "بھ كنھ یكی از شعارھای اساسی این نیروھا می توان پی برد" نھادی شایستھ
سر بھ كار خویش، بھ پر ! ما را با گذشتھ ھایمان رھا كنید. دیك معنا بیشتر ندار" امروز فقط اتحاد"شعار 
! بگذارید بھ ھر نحوی كھ می توانیم راھی بھ دل دوست، بنگاه ھای خیریھ! نپیچید" نماد نھاد شایستھ"وپای 

بگذارید با دلی آسوده بھ خرمن جنبش مردم . و انجمن ھای مختلف الشكل دموكراسی خواه آمریكایی باز كنیم
اقای امیر سپھر چھ ساده لوحانھ بھ چكیده این . بیاوریم و ریشھ ھای انسانی و شریف آن را ملوث كنیمھجوم 

روزگار کسانیکھ ریاکار نیستند و حقیقتآ خواھان خالصی ! حال و روزمن و ما اینست: حقیقت اعتراف می كند
 و باصطالح روشنفکر میکرب کشنده ای کھ گروھھای چپ. از دست میکرب مھلک جمھوری اسالمی ھسنتد

ھرچھ سعی ! کینھ ای نیستم، اما چکنم، اصآل دست خودم نیست. جسم و روح ما را بھ آن آلوده و بیمار کردند
! میکنم نمیتوانم کسانی را ببخشم کھ من و ما را بھ این پریشانحالی و فقر و سرگردانی و بی آبرویی کشیدند

بجای آنکھ ! و ما را لمپن و شاه الھی ھم خطاب میکنند! ار ھستندھنوز ھم طلبک! تازه. اینھا قاتلین ما ھستند
مایی کھ بی . آنھا بیایند و برای جبران خطاھشان بما دست ھمیاری بدھند، ما باید از آنھا اتحاد را گدایی کنیم

منظورم ما کھ میگویم، ... مایی کھ خود بھ اسناد جھالت و خیانت آنان میمانیم. تقصیر سرگردان و نابود شدیم
نھ آن بی وجدانھایی کھ نھ تنھا از اینھمھ خسارتی کھ وارد کردند شرم . انسانھای دارای سالمت نفس است

خود کھ منفور ھستند و ھیچ . نمیکنند، بلکھ با ھزاران مکر و ترفند اھریمنی رژیم را سرپا نگھداشتھ اند
ھرچھ کوشیدند از ! اما بھ رضا پھلوی نھاینھا بھ ھر دزد و چاقوکشی رضایت میدھند ! آلترناتیوی ندارند

! رضا پھلوی! ملت ایران است و تنھا یک امید. طبرزدی و خاتمی و دوم خرداد دیگی برایشان بجوش نیامد
میترسند مبادا کھ فرزند آن بابا بازگردد، ومردم بال ! ترس اینھا و علت دفاع کردنشان از رژیم ھم ھمین است

این بزرگواران بودند کھ ! ی منجر بھ نابودی کشورشان آنھا را تف باران کنندکشیده بابت اینھمھ عناد ورز
  ) امیر سپھر ، پیشین. (ھرگز ھم از کار خود اظھار ندامت نکرده اند. خمینی را بر سرکار آوردند

  . من بھ سھم خود خوشحال نیستم كھ این رفقا بر آستان پھلوی اظھار ندامت كرده اند
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 )قسمت پایانی -  ۴(حقیقت چیست ؟ 
  كور شوم، الل شوم، كر شوم

 ١٣٨۴ نوامبر ٢٨ – ١٣٨۴ آذر ٧دوشنبھ 
  

بعد از آن چھ كھ در سھ بخش گذشتھ در این سری نوشتارھا گفتھ آمد می خواھم بھ یک موضوع 
بارھا از خود پرسیده ام کھ چھ . اساسی، کھ دغدغھ ذھنی من در این سال ھای اخیر بوده است، بھ پردازم

 یا عوامل ذھنی و عینی  در پدیداری این رفتارھا موثر بوده است؟ آیا ریشھ این کنش ھا ھمان کشف عامل
فیلسوف مابانھ ای است کھ حاملینش از گرمابھ توھمات خویش بیرون جستھ و برھنھ در مالعام فریاد یافتم 

ھ نظر کاشفینش امری نو جلوه ھرچھ بھ سر وتھ این تئوری پردازی محیر العقولی کھ ب) ١(یافتم سرداده اند؟ 
خود "شاید ھنوز بھ اندازه کافی در بوتھ  . می نماید، توجھ می کنم، قادر بھ درک گزاره ھای اعالمی نمی شوم

از درگاه ایزد منان خاضعانھ در . پختھ نشده ام و نتوانستھ ام بھ آن دنیای روحانی فراطبقاتی برسم" فرد بینی
ین سطور می طلبم کھ ما را ھم بھ راه درک خود بھ عنوان فرد کھ ھم ھگل و ھمین جا و در حضور خواننده ا

  آمین . ھم کانت و ھم دکارت و ھم مارکس بر ان صحھ گذاشتھ اند ھدایت کند
مبتدا و . اما بھ خود کھ نمی توانم دروغ بگویم.  امید بسیاری دارم کھ اشکال از فھم من بوده باشد

مثال حدود دو سال پیشتر یکی از این رفقا در پاسخ . ی اند تا منطقی و تحلیلیخبر این گزاره ھا بیشتر توجیھ
بھ ( حداکثر خواست و آروزی ما :مقالھ ای کھ از اینجانب درج شده بود، بھ صراحت اعالم کرده بود کھ

  )٢. .... (ھمان جمھوری دموکراتیک، الئیک و فدرال است و نھ چیزی بیشتر) برداشت من
پس از آن مقالھ ھمان رفیق طی مقالھ ای از مصوبات آخرینشان ھم کھ خود پیشنھاد  ماه ٦   حدود 

دھنده آن بودند کھ بھ تصویب اکثریت سازمان ھم رسیده بود،  فراتر رفتھ و گسترده کردن اتحاد و ائتالف را 
بنظر ما یك : د کھ ماه پیش از نشست برلین ھم در نقد بھ چپ اعالم می کردن٣و اتفاقا شاید ) ٣. (مطرح کردند

پروژه سیاسی فراگیر نھ فقط در نفی آن چیزی كھ نمی خواھد، یعنی نفی نظام جمھوری اسالمی، بلكھ باید بر 
بدون توافق روی این دو خواستھ و ھدف، ھمكاری و . روی نظام و مدل آینده و جایگزین ھم بھ توافق برسد

و این ھمھ البتھ ) ٤. (تاثیر گذار عملی نخواھد شدھماھنگی بین طیف ھای متفاوت سیاسی در بعدی وسیع و 
در شرایطی طرح و پیگیری می شد کھ در سطح جنبش و جامعھ مسائل عدیده ای وجود داشت کھ حداقل 

پراکندگی در مقاطعی . را می طلبید» چپ، دموکرات و جمھوری خواه«ائتالف، ھمفکری و اتحاد نیروھای 
ده ھا مسئلھ حاد دیگر از بارزترین ... ت جمھوری، مسئلھ ھستھ ای وچون انتخابات مجلس، انتخابات ریاس

در تمام این . نمونھ ھای پراکندگی، انزوا طلبی، خود برتربینی و در کل نقار و نفاق در میان این نیروھا بود
 موارد نھ نشستی بر گزار شد، نھ تالشی برای ھمکاری و اتخاذ مواضع انجام شد و نھ سر وصدایی در مورد

تا این کھ یکباره با تشریف فرمایی رضا شاه پھلوی . دموکراتیسم و ضرورت جذب ھمھ نیروھا برپا گردید
باز ھم ما ماندیم و این اعوجاج پایان ناپذیر ارتقا . دموکرات بھ المان بساط نشست برلین گسترده شد

  !! ایدئولوژیک، گیرم کھ این بار ظاھرا بر ضد ایدئولوژی

 ھم کھ خود داعیھ دار اولیھ این نوع اتحاد ھا بوده اند در این میان می خواھند بھ البتھ دوست عزیزی
نادموکرات ھایی چون حقیر با زبان زیبای استدالل بقبوالنند کھ دموکرات بودن مھم تر است از جمھوری خواه 

من اینکھ حق را ض) ٥. (ما را سرزنش می کنند کھ درک درستی از این مقولھ نداریم. یا مشروطھ خواه بودن
ما آموختھ ایم، ! حتما بھ ایشان می دھیم فقط محض خالی نبودن عریضھ بھ عرض می رسانیم کھ  دوست عزیز

یعنی شاید از دوستانی چون شما، کھ  دموکرات بودن درجھ سپاه پاسداران جمھوری اسالمی ایران نیست کھ 
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ش بر اسمی معجزه آسا ان اسم را در ردیف دموکرات فلھ ای و دلبخواه بھ عنوان پیشوند و یا پسوند با افزودن

اگر قدرت درجھ ای در سپاه قادر است سربازی را بھ درجھ سرھنگی ارتقا دھد، شاید معجزه . ھا قرار دھد
اما بارھا اعالم کرده اید کھ جنس مسائل اجتماعی شانی دور . غیبت منطق و اثر شفا بخش حاکمیت رانت است

ما باور . کھ اینجا حوزه تفکر، پرسش، تدبیر و راه جویی است, گفتھ اید و بار ھا ھم. از این حرف ھا دارد
البتھ این بھ مفھوم . کرده ایم کھ ھیچ مشروطھ خواھی بھ صرف افزایش کلمھ دموکرات، دموکرات نخواھد شد

ھ خواھان ولی تجربھ عینی نشان می دھد کھ این قبا برای مشروط. عدم وجود مشروطھ خواه دموکرات نیست
  :بھ قول مرحوم نسیم شمال. ما کمی گشاد است

  .الل شوم کور شوم کر شوم                                          اما محال است کھ من خر شوم
در قسمت سوم این رشتھ مقاالت از زبان خود آقای رضا پھلوی نشان داده شد کھ رضا شاه حتما 

با این صغری و کبرایی کھ چیده شده است آیا بھ نگارنده اجازه می . استپھلوی الگوی رفتاری ایشان ! کبیر

دھید بھ پرسم کھ آیا شما، رفقا و دوستان عزیز حکومت رضاخانی را مشروطھ و دموکرات ارزیابی می کنید؟ 
حكومتی کھ صدھا دلیل علمی، اجتماعی و فرھنگی نشانگر آن است کھ  جمھوری اسالمی جز باز تولید آن بر 

و حتی یکی از کاندیدا ھای نظامی ریاست جمھوری .  اقتصادی و فرھنگی جامعھ ما نیست–ستر اجتماعی ب
رژیم ھم بھ ھوس استفاده عملی تر از این واقعیت باز تولید شده رضاخانی افتاده بود کھ البتھ اسباب خنده 

  ز پاسخ شانھ خالی خواھید کرد؟ا» امروز فقط اتحاد‹و یا این کھ شما ھم در نفیر . خیلی ھا را فراھم کرد
می پرسم نیروھای مشروطھ خواه مگر از نظر مادی دارای چھ توان و وزن و نیروئی ھستند كھ بر 

مردم ما مكشوف نیست؟ کدام پایگاه سازمان یافتھ مردمی را دارا ھستند کھ امر بزرگ جنبش دموکراسی 
ھا در جامعھ ما امروز بھ اولویت اتحاد با مشروطھ خواھی را بھ حضور ایشان گره زده است؟ و چرا امر اتحاد

  خواھان تبدیل شده است؟ 
مورد دیگری ھم کھ نمی توان در برابر آن سکوت کرد رفتار غیر معمول و معقول این نوع از ائتالف 

در این ائتالف  ظاھرا صحبتی از مشکل اساسی جامعھ ایرانی کھ اتحاد باید حول حل آن مشکل شکل . است
کدام تحلیل عینی از . این اتحاد و ائتالفی است بر راه حلی از پیش مفروض، یعنی رفراندم.  نیستبگیرد

 اجتماعی ایران مسجل کرده است کھ این بھترین و یگانھ راه حل است؟ صرف عنوان این –وضعیت سیاسی 
 است کھ بھ اذھان شما ، آیا مجوزی برای تحمیل راه حلی"بیداد نظامی ضد تاریخ است"گزاره کھ میھن گرفتار 

کدام منطق علمی بر مطلق کردن یک راه حل برای یک معضل اجتماعی مھر تایید می زند؟ راه . رسیده است
حلی کھ پیشاپیش برای آن برنامھ ھم نوشتھ اید و چشم انتظار کھ حتما در قانون اساسی آینده جز اصول 

  . اساسی قرار گیرد
 کھ از یک سو بھ ھر آنچھ تالش پیشینی می تازد و از سوی دیگر آیا این چھ نوع از دموکراتیسم است

نھ . قصد دارد کل جریان سیال جنبش اجتماعی را در تار و پود راه حلی یگانھ یعنی رفراندم گرفتار نماید
دوستان، راست نمی گویید و نھ تنھا دموکرات نیستید بل زشت ترین لیبرالیسم برده ساز اجتماعی را بھ تبلیغ 

  .  تھ ایدنشس
دغدغھ دیگری کھ مرا مشغول می کند، موقعیت زمانی وقوع این ارتقا ایدئولوژیک و تقدم دموکراسی 

اگر چھ رفیق کشاف ما اصرار دارد . بر جمھوری خواھی و ضرورت ائتالف و اتحاد با مشروطھ خواھان است
  ) ٦. (کھ سابقھ پانزده سالھ ای برای این ھویت بھ تراشد

ایط عینی و ذھنی و تحلیلی کھ صاحب این قلم از وضعیت داخلی و خارجی دارد با توجھ بھ شر
  . احتماالت زیر را قوی ترین احتمال این تغییرات و جھش ھای ناگھانی و خلق الساعھ می داند
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برخی از این رفقا در خارج از کشور و تحت فشار بسیار کشنده تبعید بریده و مستاصل شده اند و _ ١

  . ی برای رھایی چنگ می اندازندبھ ھر ریسمان
بسیاری از اینان بر راه رفتھ نادمند و امروز قدر عافیت را دریافتھ در ھوای استقرار آرامشی _ ٢

  . برای آخرین سال ھای زندگی، تالش می کنند جبران خطا نمایند
 را بر بدتر برخی از اینان برای رھایی از بدی طبق روال معمول این چند دھھ زندگی ایرانی، بد_ ٣

  . رجحان می دھند
اوضاع جھانی آبستن حوادثی است کھ این دوستان با شامھ ای تیزتر از توده مردم برای استقبال _ ٤

  . از این تغییرات خود را مھیا می کنند
بر عکس، این رفقا آبرو دارند و پولی در بساطشان . سلطنت طلبان پول دارند و آبرو ندارند_ ٥
  ) ٧. (دو نیرو می تواند از نظر عده و عده کارساز باشدترکیب این . نیست

و این حرکت فرار . طرح سناریو عراق و افغانستان در افق تحوالت ایران مدنظر قرار گرفتھ است_ ٦
  .بھ جلویی برای یارگیری فرداست

  
  تضاد امپریالیسم و جمھوری اسالمی

تدای امر نگاھی بھ جمھوری اسالمی و برای ورود بھ بخش دیگری از این نوشتار الزم می دانم اب
امریکا امروز بھ . امریکا در راس ھمھ مخالفین جمھوری اسالمی قرار دارد. مخالفین خازجی اش بیندازیم

  .  اقتصادی جھان در راس امپریالیسم جھانی قرار گرفتھ است–لحاظ شناخت علمی از مقوالت سیاسی 
زنده یاد پل . صیف رفتار امپریالیسم بھ توافق برسیمگمان می کنم بتوانیم بر روی این مدل در تو

ھرگونھ گریز . سوئیزی معتقد بود کھ امپریالیسم خواھان جلب حداکثر ھمگرایی در بین کشورھای جھان است
بر ھمین اساس در دھھ ھای پس . از مرکزی در این روابط خود نقضی بر خواستھ سرمایھ و امپریالیسم است

سال ھای استمرار جنگ سرد بر این تالش پای می کوبید کھ حداکثر نیرویش را در جلو از جنگ جھانی و تمام 
 ٤٥جنگ کره، کودتا در اندونزی، کودتا در ایران جنگ ویتنام، تحریم . گیری از گریز از مرکز سازمان دھد

ی تواند  سالھ جمھوری اسالمی حملھ نظامی بھ افغانستان و عراق و ده ھا مورد دیگر م٢٠سالھ کوبا و 
  . گویای انطباق این مدل بر رفتارھای امپریالیستی باشد

با فروپاشی کشورھای سوسیالیستی شرق اروپا بھ ویژه اتحاد جماھیر شوروی، امریکا بھ یگانھ ابر 
در طی سال ھای پس از فرو پاشی تالش ھای بسیاری در جھت بازسازی فنی، . قدرت جھان تبدیل گردید

دولت ھای رفاه . یورش جدیدی آغاز گردید. دئولوژیک امپریالیسم انجام گرفتھ استاقتصادی، فرھنگی و ای
زحمتکشان . تغییرات بنیادی در قوانین رفاه اجتماعی بھ زیان زحمتکشان آمریکا بھ عمل آمد. برچیده شدند

  .جنبش ھای رھایی بخش ملی فرو کش کردند. تمام کشورھا در موضع ضعیف و تدافعی قرار گرفتند
 عملیات تروریستی یازده سپتامبر رخ داد و ایده جدیدی تحت عنوان مبارزه با ٢٠٠١ر تابستان  د

سازمان ھای گوناگون امپریالیستی از قبیل اینتر پرایز، ذخایر . تروریسم و کشورھای یاغی مطرح گردید
ده ھا ... كل لدین وفکری، بنیاد کارنگی، موسسات یاری بھ توسعھ دموکراسی؛ خانھ آزادی و افرادی چون مای

از این قبیل، صحنھ گردان سیاست ھای رسمی و غیررسمی امپریالیسم در رابطھ با مدیریت بحران کشور ھای 
  .یاغی گشتند

، برگزاری رفراندم، تحریک جنبش ھای ملی با )٨( راه حل ھایی چون انقالب ھای رنگی و مخملی 
مللی در سازمان ھای جھانی و در ھر موردی کھ این عناوین فریبنده فدرالیسم و اعمال فشارھای بین ال

کشورھا یکی از طرف ھای آن ھستند، مثل انرژی اتمی در مورد ایران و کره شمالی یا دخالت در امور لبنان 
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تحمیل . در مورد سوریھ و یا نقض دموکراسی در مورد ونزوئال  مورد توجھ، ارزیابی و اقدام قرار گرفت

  . نزوئال یکی از ھمین ترفند ھا بود کھ با شکست مواجھ گردیدبرگزاری ھمھ پرسی در و
قرار دادن کشورھایی چون کره شمالی، عراق، ایران و سوریھ در فھرست کشورھای یاغی خود بسیار 

علت تامھ قرار گرفتن این . تفاوت بنیادینی بین ھمھ این کشور ھا با یکدیگر وجود دارد. سئوال برانگیز است
فھرست ظاھرا، عدم پایبندی این کشورھا بھ رعایت حقوق بشر و دموکراسی در کشورشان کشورھا در این 

با مقایسھ ای ھر چند سطحی می توان . حمایت از تروریسم و تالش برای دست یابی بھ سالح ھستھ ای است
 ھیچ امریکا و امپریالیسم دل نگران ھیچ حقوق بشر و ھیچ سلب دموکراسی در. بھ پوچی این ادعا پی برد

آیا . بھ نقشھ ھمسایگان ایران نظری بیندازیم، خواھیم دید کھ این دروغی آشکار است. کجای جھان نیستند
رژیم عربستان، یا کویت، یا امارات، دموکراتیک تر است یا مثال سوریھ؟ آیا پاکستان و اسرائیل دارای  

ھمانا ھمگرایی و یا نیروی گریز از نیروگاه ھای پیشرفتھ  ھستھ ای ھستند یا خیر؟ مسئلھ اصلی امریكا 

  . مرکزی است کھ در حاکمیت این کشور ھا وجود دارد 
 سال ١٦این جمھوری از حداقل . جمھوری اسالمی اتفاقا مورد خوبی برای بررسی این موارد است

اجرای سیاست تعدیل . پیش درست منطبق بر خواستھ ھای امپریالیسم در فاز جھانی سازی حرکت کرده است
اقتصادی، اخذ وام از صندوق بین المللی پول برای اجرای پروژه ھای پیشنھادی آن ھا،  خصوصی سازی 

مبتنی بر رانت، فشار روز افزون بر گرده زحمتکشان، اجرای قواعد کار قراردادی در کارخانھ ھا وادارات، 
قل صنفی و سیاسی با تكیھ بر لغو بیمھ اجباری برای برخی کارگاه ھا، جلو گیری از ھرگونھ ایجاد تشكل مست

پیگرد و زندان و شالق، گسترش بخش خصوصی لجام گسیختھ مبتنی بر رانت ھای دولتی، ایجاد بورژوازی 
اقتصادی امپریالیسم غرق شده است، تالش نزدیک _ رانتیر دالل کمپرادوری کھ تا خرخره در معادالت تجاری 

 جھانی، تبدیل ایران بھ ویترین انواع تولیدات جھان بھ بیست باره برای کسب عضویت در باشگاه تجارت
سرمایھ داری با رشد بی رویھ واردات آزاد و قاچاق، فروپاشی چیزی کھ بھ نام صنعت ملی وجود داشتھ است، 

 اجتماعی مسلط بر تمام –ورشکستگی و اضمحالل بخش سرمایھ و تولید، و برقراری ھمان روابط اقتصادی 
ھمین جا صریحا بگویم کھ انتصاب . روزمره ترین آنات زندگی شھروندان ایرانیجھان سرمایھ داری در 

ھرگونھ امپریالیسم ستیزی بر جمھوری اسالمی، از طرف ھر نیرویی کھ باشد چیزی جز دروغ و فریب مردم 
  . نیست

با توجھ بھ مواردی کھ گفتھ شد چھ اختالفی بین امریکا و جھان امپریالیستی از یک طرف و کشور 
  جمھوری اسالمی ایران  از طرف دیگر وجود دارد؟ 

از یک سو امپریالیسم امریکا بھ .   مبارزه جمھوری اسالمی و امریکا، چالشی است عمیقا ایدئولوژک
بر آن سر است کھ شیوه زندگی امریکایی را _ کھ در بست نیرویی است بنیاد گرا _ رھبری نو محافظھ کاران 

 اقصا نقاط جھان صادر و جریان زندگی احاد بشر را تحت تاثیر قرار دھد و از بھ عنوان کاالیی سراسری بھ
 میلیون ایرانی در این رویا ھستند کھ با راه اندازی ٦٠سوی دیگر رھبران جمھوری اسالمی با گروگان داشتن 

 را با جریان بنیادگرای اسالمی نقشھ دیکتھ شده امریکا را نقش بر آب ساختھ و عظمت امپراتوری اسالمی
ھر دو دولت ھای . این ھر دو سر و تھ یک کرباسند. دست یابی مثال بھ سالح اتمی و غیره زنده نمایند

این ھر دو سیستم  قادر . غیرآزادی ھستند کھ بھ گفتھ مارکس، سیاست را مذھبی و مذھب را سیاسی می کنند
ھر دو این نیروھا، نیروی شر )  ٩. (بھ تامین آزادی برای ھیچ اکثریتی نیستند چھ رسد بھ آزادی نوع بشر

ھر گونھ خیال . بوده و در جھت انقیاد ھر چھ بیشتر مردم بھ طور کلی و مردم خود بھ طور خاص می کوشند
بافی برای آن کھ در مبارزه علیھ یکی از این نیروھا، می توان بھ نیروی دیگری تکیھ کرد، عاقبتی جز 

  .  اشتروسیاھی و نابودی و استحالھ نخواھد د
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کتمان نمی توان کرد کھ این ھر دو نیرو بھ خشن ترین شکل ممکن در جھت آلوده کردن مسیر صلح، 

در این میان امپریالیسم امریکا بھ دلیل برخورداری از امتیاز ابر قدرتی و حمایت . سراپا نیرو پیش می تازند
را چون گربھ در کنج دیواری بھ ھمگرایان جھانیش دست بازتری برای عمل دارد و گاھی جمھوری اسالمی 

مخمصھ می اندازد مثل مورد انرژی اتمی و جمھوری اسالمی ھم بر خشونت ظاھری چنگال ھایش بر این 
اما روند جاری بر اساس شواھد در مورد خواست امریکا، بر این . ھر دو فریب کارند. چھره زشت می افزاید

انجام ... پیش فرض، از قبیل انقالب مخملی، رفراندوم واست کھ امر سرنگونی جمھوری اسالمی بر مدل ھای 
  . گیرد

، قابل ...برای تدارک این نیرو، شرط اصلی، چنان کھ در حرکت ھای مشابھ در یوگسالوی، اوکراین و
ھم بھ لحاظ . سلطنت طلبان وفادارترین نیرو بھ امپریالیسم ھستند. مشاھده است اتکا بھ وفادارترین نیروھاست

اما این .  سالھ پس از پیروزی انقالب بھمن و ھم بھ لحاظ عالئق طبقاتی٢٥ریخی، ھم بنا بھ عملکرد پیشینھ تا

. لذا ضروری است کھ جنبش رھایی بزک شود. نیروھا بی آبروتر از آنند کھ صحنھ گردان اصلی حرکت باشند
ھم مارکسیست دارد .  پر استنگارنده قبال در مقالھ ای دیگر نوشتھ بودم کھ سبد اپوزیسیون امریکایی ایران

بھ نظر می آید . مثل حزب کمونیست کارگری، ھم مسلمان دارد مثل مجاھدین، ھم ملی دارد و ھم مشروطھ خواه
پس نیروی تازه نفسی الزم . در اثر ژرفش جنبش، این آلترناتیو دیگر پاسخ گوی خواستھ ھای امریکا نیست

در سطور باال نوشتم کھ سلطنت طلبان پول دارند و نیروھای چپ . است تا نقش الترناتیو آبرومند را بازی کند
گستره ای چون ده ھا ماھواره، . ترکیب این دو می تواند راه گشای آلترناتیو سازی امریکایی باشد.آبرو 

حمایت رسمی در مجامع جھانی، پول بی دریغ برای شعبان جعفری ھای جدید، و قدرت رسانھ ای توجیھ 
  .  این نیروھا برای بزک کردن جنبشتئوریک از جانب

اتفاقا دستھ گلی است کھ ) ١٠(» بیداد نظامی ضدتاریخ«خلق جمالت مطنطن و بی محتوایی از قبیل 
. این رفقای تازه بھ مشروطھ خواھان رسیده بھ آب داده اند وگرنھ در ادبیات مشروطھ خواھان یافت نمی شود

، چیزی جز جلب رضایت خاطر سخت گیر طرف )١١(م بھ ھم زدنی یا ریختن تاس اختالفات پانزده سالھ در چش
و اتفاقا این ھمان رفتاریست کھ در قسمت گذشتھ با عنوان اظھار ندامت بر آستان پھلوی از آن . مقابل نیست
  . یاد کردم

در زمان ھایی نھ چندان دور، در خانھ ھای تیمی، دور . رفقا، شما ھیچ از تاریخ نیاموختھ اید

ت واقعی توده مردم بھ دوش فنگ، پافنگ كردن مشغول بودید و گمان می كردید كھ موتور محرك ازسرنوش
اكنون نیز دور از اجتماع حقیقی در پسلھ ھای مخوف اما بزك شده بھ زنگار دموكراسی برلین آوازی . تاریخید

م وجود مذھبیتان سیاست ھنوز ھم گروھی ھستید عاشورایی كھ با تما. را می خوانید كھ گویا انتھای تاریخید
آنچنان كھ دیروزتان . باشید تا روشنای قضاوت تاریخی را شاھد باشیم. را مذھبی می كنید و مذھب را سیاسی
  .  را امروز خود بھ مضحكھ نشستھ اید

  

٠٥/٠٩/١٣٨٤  
com.yahoo@2002r_Hatef   

  
 : پانوشت ھا 

١ _ http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/5338/ رحیم طاھر 
  كدام سمت ایستاده ایم . پور
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 سپتامبر ١۵ – ١٣٨٢ شھریور ٢۴دوشنبھ اخبار روز » توفان در فنجان« پاسخی بھ مقالھ - ٢

٢٠٠٣   
  . ك معذورم مقالھ سلیمی در كار انالین كھ متاسفانھ بھ دلیل حاكمیت فیلترینگ از دادن لین- ٣

 تیر ١٢ یكشنبھ / اخبار روز/  مقصود نیا–سلیمی /  ضرورت ائتالف گسترده حول دمكراسی - ٤
  ٢٠٠۵ ژوئیھ ٣ – ١٣٨۴

  ٢٠٠٥ نوامبر ٢٢ – ١٣٨٤ آذر ١شنبھ  سھ/ ایران امروز /  دموكراسی یا قیمومیت سیاسی؟ - ٥
  طاھرپور پیشین    _ ٦
ھزینھ ، معاملھ انجام گرفتھ،  معاملھ شیرینی / سود  حتی از نگاھی بورژوا ماب ھم بھ محاسبھ- ٧
چرا كھ حتی  اگر رضا پھلوی میلیون ھا دالر خرج تبلیغات می كرد قادر بھ جلب حتی یك ھزارم توجھ . نیست

اگر چنین . مگر انكھ پشت ظاھر این خسارت سود ھنگفتی وعده شده باشد. كنونی بھ مشروطھ طلبان نبود

  .چپ از بورژوازی بازی خورده اندنباشد باز ھم ھوادران 
 برای اطالع بیشتر از این شامورتی امپریالیستی بھ مطالب زیر مراجعھ كنید الزم بھ یاد آوریست - ٨

  :كھ نقل این مطالب بھ مفھوم موافقت كامل با آن ھا نیست
_ htm.840902boghrat/1384/09/02/de.chabar-iran.www://http 

               htm.840826boghrat/1384/08/26/de.chabar-iran.www://http  
html.20051015184635=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://httpره ای  چھ

  پنھان در پشت نقاب فدرالیسم برای ایران
  

Thomas Burgenthal, International Human Rights in a Nutshell, St. 
Paul ,Minnesota, West Publidhing Co. 1995.  

   مقالھ  خانم ا لمیرا مرادی ٢٤٠ و ٢٣٩راه كارگر  شماره ھای 
این دولت علیرغم اینكھ . دولت حاكم بر عراق است شاید یكی از اخرین فقرات دموكراسی امریكایی - ٩

ھر روزه ده ھا نفر از شھروندان بی پناه عراق طعمھ آشوب، جنایت و ترور سازمان یافتھ گروه ھای جنایتكار 
قرار می گیرند و بر خالف صدھا مسئلھ اساسی امنیتی، اجتماعی و رفاھی از امر خطیر مبارزه با طبقھ كارگر 

  .  را در مخالفت با ایجاد تشكل ھای مستقل كارگری صادر می نماید ٨٧٥ بخشنامھ ھم غافل نبوده و
  htm.061384/08/26/0/de.chabar-iran.www://httpبیانیھ نشست برلین      - ١٠

   طاھرپور، پیشین - ١١
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  مقاالت فھرست 

  
  ١            چشمھ.م) چھ باید كرد ؟( نگاھي بھ 

  ٥            از راه توده” راه توده “زاویھ انحراف 
  ٧       سنگ بناي استراتژي جمھوري اسالمي ، تحقیر وترور شخصیت

  ١٠                  ؟.....لقمھ گلوگیر
  ١٣                 مبارزه براي اتحاد

  ١٥              )قسمت اول(شورا آري یانھ 
  ١٧                  شورا آري یا نھ؟

  ١٩         انجامید اسفند ٩ بھ نتایج كھ بغرنج تحوالتي  پروسھ

  ٢٣                  سھ وظیفھ مبرم
  ٢٥                 )٢( سھ وظیفھ مبرم 

  ٢٨                ٣(برم سھ وظیفھ م
  ٣١        بانگ افالس اصالح طلبان دولتی از زبان آ قای حجاریان

  ٣٣              بیانیھی بھ نقاط قوت و ضعف نگاھ
  ٣٥          نگاھی بھ گفتگو ھای سران سیاسی ـ نظامی رژیم

  ٣٨            ٨٢داد ی خراعتراض ھای خیزش درس
  ٤٤          راه توده” دفاع از جمھوریت “ نگاھي بھ شعار 

  ٤٩                  توفان در فنجان

  ٥٢             »توفان در فنجان«پاسخی بھ مقالھ 

 ٥٦            بر دست ھا زنجیر، بر چشم ھا دستار
  ٥٩            ارگ بھ غمگساری بال افشانده است

  ٦١          » «  یخانھ در انتخابات ھفتم مجلسعدالت ش
  ۶۶          )٢(انتخابات ھفتم مجلس شورا عدالت شیخانھ در 

  ٦٩              .جوانان ایران انكار نخواھند شد 

  ٧١               كره شمالی از زاویھ نزدیك
  ٧۵              قسمت اول- نسخھ خطی آقای ادیب 

  ٨١             قسمت دوم–نسخھ خطی اقای ادیب 
  ٨٧             قسمت سوم–نسخھ خطی اقای ادیب 

  ٩١            منسخھ خطي اقاي ادیب ـ قسمت چھار

  ٩٦              )١(ھم استراتژی ھم تاكتیك : بقا
  ٩٨              )٢ (ھم استراتژی ھم تاكتیك: بقا

  ١٠٣             برآمد حاكمیت استبداد٦٧كشتار تابستان 
  ١٠۶            دوران ما وحكایت سركارخانم مرادي

  ١١٠                ھفت تیركشي مجمع مرده

  ١١٢              این خاوران كھ مي گویند چیست؟
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  ١١٤            )٢(ي گویند چیست؟ این خاوران كھ م

  ١١٨      انتخابت نھم نقطھ عطف مبارزه طبقاتی در سال ھای پس از انقالب

  ١٢١                 )١(حقیقت چیست ؟ 

  ١٢٤                  )٢(حقیقت چیست 

  ١٢٧                  )٣(حقیقت چیست؟ 

 ١٣١             )قسمت پایانی -  ۴(حقیقت چیست ؟ 
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