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     حلقه تنگ تر مي شود

 پيران آزاد   
قطار تغيير اوضاع سياسي ايران به راه افتاده و سرعت                

و البته  . جز حکومتيان حاال همه سوار آن شده اند         . مي گيرد 
هر کس مقصد خود را دارد و در اين فکر که قطار را به آن       

اين وضع شامل حال قدرتهاي جهاني که بيش از . سمت براند
هر زماني در تحوالت منطقه ما تأثير گذار شده اند نيز مي                 

 روزهاي   تأملي در اوضاع بين المللي به ايران در                 . شود
 . اخير، يادآور خيلي چيزهاست

گزارش آژانس بين المللي انژي هسته اي  با اشاره به عدم   
رعايت تعهدات و تاکيد بر ابهام هاي  موجود در برنامه                        
اتمي جمهوري اسالمي زمينه ساز فشار هاي همه جانبه اي             

آمريکائيها . شده که به تحوالت سياسي ايران شتاب مي دهد            
رش را مهم خواندند اّما به آن قانع نبوده و                   گرچه اين گزا    

خواهان تصميم قاطعي توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي           
شدند که شرائط را براي تحقق کامل برنامه آنها در ايران                    

اتحاديه اروپا و روسيه در وضعيت تازه اي قرار         . فراهم کند 
 از نظر اروپائيها اين گزارش اوًال نگرانيهاي جدي           . گرفتند

بوجود مي آورد و ثانيًا دستمايه اي مي شود تا آمريکا برنامه         
پس اتحاديه اروپا با سرعت تمام           . هاي خود را پيش براند        

دست به کار شد تا با افزايش فشار به ايران جهت پذيرش                     
قرارداد الحاقي آژانس انرژي اتمي که بازرسي هاي بدون               

سله پاسخ  اطالع و بدون قيد و شرط را ممکن مي کند، به م               
 . دهد

شوراي وزيران اتحاديه اروپا از جمهوري اسالمي                         
خواست که بدون قيد و شرط قرار داد الحاقي را به پذيرد و                 

شوراي وزيران همچنين مصوب کرد       . به تعهدات عمل کند     
که نقص مقررات منع تکثير سالح هسته اي، عواقبي چون               
 تحريم، راهگيري دريائي و بازرسي کشتي ها و دخالت                     

درخواست روسيه  نيز      . نظامي براي اجراي مقررات دارد      
يعني فشار از هر سه          . شبيه درخواست اتحاديه اروپا بود         
 .جانب به طور هماهنگ باال رفت

آنچه در گزارش آژانس انرژي اتمي به عدم رعايت                         
مقررات مربوط مي شود، گزارش نکردن دقيق واردات                    

چه ابهام زاست،  و آن . اورانيوم توسط جمهوري اسالمي است    
و . مقاصد و فعاليت هاي مراکز اتمي نطنز و اراک است                  

گفته . همين بخش ، اروپائيها را به شدت نگران کرده است              
مي شود اگر قرار است سوخت اورانيوم نيروگاه بوشهر                    
توسط روسها تحويل داده شود پس تجهيزات  سانتر يفوژ                    

عالوه مرکز نطنز جهت غني سازي اورانيوم براي چيست؟           
بر اين تالش براي افزايش اين تجهيزات براي غني سازي                
با درجه باالي اورانيوم که به کار سالح اتمي مي آيد چه                       
توضيحي دارد؟ هم چنين توليد آب سنگين در مرکز اراک به      
چه منظور است در حاليکه نيروگاه بوشهر راکتور آب                        

 . سبک است
 نگران کننده است اين ابهام ها و مشابه آنها به طور واقعي  

واقعيت آن است که      . و در افکار عمومي تاثير زيادي دارد          
چنين شکي نسبت به جمهوري اسالمي بي جا نيست و                           
برعکس چنين حکومتي که در رابطه با مردم خود جز زبان            
زور و سرکوب نمي شناسد و در جامعه بين المللي هم در                    

 چنين    انزواست، براي تنظيم رابطه بين المللي خود به                        
ابزارهائي که البته ساخته و پرداخته      . ابزارهاي اميد مي بندد   

خود قدرت هاي بزرگ است و آنها استفاده از آن را براي                   
ولي . خودشان و دوستان مورد اعتمادشان مجاز مي دانند                

در مورد برنامه اتمي پا جاي پاي سلف        " امت حزب اهللا  "فقيه
يران، گذاشته و    خود محمد رضا پهلوي، آخرين شاه تاريخ ا          

منتها در آن زمان چون        . همان سياهکاري را پي مي گيرد         
 .مشکل زا نبود, شاه دست پرورده بود

باري، جناح اصلي حکومت و آنها که قدرت را در دست              
دارند برآنند که اسلحه اتمي مي تواند به عنوان يک ابزار                    
باز دارنده به کار آيد و از حمله و دخالت نظامي قدرت ها                    

به همين منظور در صدد تهيه سالح اتمي          . اني جلو گيرد  جه
غافل از اينکه اين بالهت و کوتاه بيني سياسي جز                         . اند

ماجراجوئي تلخي نيست که عواقب آن به مردم ايران تحميل            
اگر زور و سرکوب توانست مردم را خاموش               . مي  شود    

کند، اسلحه اتمي هم مي تواند گره از کار آخوندها در رابطه             
فهم اين موضوع چندان مشکل           . ين المللي آنها به گشايد          ب

. نيست و شعور خامنه اي و رفسنجاني هم به آن قد مي دهد                 
اّما اينکه چرا باز هم به اين ماجراجوئي ها ادامه مي دهند،                 
مصداق اين ضرب المثل عربي است که آدم در حال غرق                 

راستي هم که    . شدن به هر خس و خاشاکي چنگ مي زند               
از دست دادن قدرت و آنهمه مال و منال گرد آمده به                   فکر  

شيوه سالطين و پادشاهان ايران، که در دوره کوتاهي همه                
مملکت را به اسم خود مي کردند، چنان هول انگيز است که             

از جمله تسليم شدن به         . آخوندها را به هر راهي مي کشد            
 . قدرت هاي جهاني و غالمي کردن براي ارباب کاخ سفيد

اين مورد هم باال رفتن فشار و هماهنگ شدن قدرت                 در  
هاي جهاني در برابر برنامه اتمي جمهوري اسالمي، آنها را       

لفاظي . به سوي تسليم و پذيرش قرار داد الحاقي مي راند                  
هاي خاتمي هم در واکنش به گزارش آژانس انرژي هسته                 
اي اگر چه در اساس پرده پوشي سياهکاري حاکمان بود،                  

 . را نشان مي دهداين نرمش
اّما اتحاديه اروپا و هم چنين روسيه با آمريکا بر سر هدف   
فشار بر جمهوري اسالمي و روش هاي آن اختالف اساسي             

اين اختالف هم  باعث اميدواري حکومت اسالمي                 . دارند
شده هم بيشتر از آن به تشتت دروني حکومت افزوده  و                        

 هماهنگ را    امکان آن براي اتخاذ يک سياست يکپارچه و             
کاهش داده است و اين بدليل پيچيده گي مسئله ناشي از                           
اختالف قدرت ها از يک طرف و اختالف هاي درون                           
حکومت اسالمي از طرف ديگر و تاثير گذاري اين اختالف            

و برآيند  نيروهاي متخالف بيروني و           . ها بر همديگر است     
 .دروني نتايج گوناگون مي دهد
 کردن کل حکومت اسالمي             هدف اتحاديه اروپا ساقط         

نيست بلکه بر کشيدن خاتمي و هواداران اصالح طلب او و              
پيش بردن اصالحات و استحاله کردن حکومت به يک                         

اتحاديه اروپا از تغيير تند در            . باصطالح دمکراسي است    
ايران نگران است چرا که هم بي ثباتي را نمي خواهد و هم                 

مريکائي بر سرکار آيد و واهمه آن را دارد که  دولتي کامًال آ
آخرين جا پاي اتحاديه اروپا در خاورميانه و سرزمين                           

اتحاديه اروپا در عين حال نمي تواند به        . انرژي از بين برود   
هيچ رو با حاکمان اصلي ايران يعني دار و دسته خامنه اي و 

اين دار و دسته هم اکنون در        " بزرگان. "رفسنجاني کنار آيد  
ضائي و غيره اند و شرايط همراهي                اروپا تحت تعقيب ق       

به نظر مي رسد اتحاديه اروپا تا زماني که سير   . وجود ندارد 
مبارزه در داخل کشور سيماي يک حکومت جانشين که در              
کنترل آمريکا نباشد را روشن نکرده بر همين خط کنوني،                 

اما در عين حال بدليل تأثير افکار           . کم و بيش، خواهد ماند       
 در حکومت ها به نفع حقوق بشر، اتحاديه           عمومي اروپائيها 

اروپا نمي تواند نسبت به جنبش مبارزاتي جاري در کشور               
 .بي تفاوت بماند

اگر چه هنوز يک    . هدف آمريکائيها اما چيز ديگري است      
برنامه عملي و يکپارچه در مورد ايران به اجرا گذاشته                       
نشده و اختالف هائي هم در هيئت حاکمه آمريکا در اين                        

ورد وجود دارد و پاره اي با اتحاديه اروپا هماهنگ اند،                    م
ولي بخش مهم هيات حاکمه آمريکا خواهان برچيدن بساط                
حکومت اسالمي و ايجاد حکومت کامًال منطبق با هدف هاي        

و کساني در پنتاگون حتي به دنبال تمهيدات                    . آمريکاست
نکته مهم در     . براي حمله نظامي و پيشبرد اين برنامه اند               

نگرش حکومت آمريکا آن است که در حال حاضر براي                   
هيچ کدام از دو جناح حکومت حساب ويژه ندارد و همين                    
نکته باضافه آنکه هنوز برنامه سرنگوني حکومت اسالمي             
توسط آمريکا به جريان نيافتاده، اميدواري هائي در بين                       
حاکمان اصلي ايران به وجود آمده که شايد بتوان به طريقي              

رفسنجاني بهر بهانه بحث در      . دوست رهي پيدا کرد    در دل    
ي "فسيل سياسي "رابطه با آمريکا را پيش مي کشد و حتي               

مثل عسگراوالدي از امريکا گله مي کند که چرا با طرف                  
بهر صورت خامنه    . اصلي در ايران وارد گفتگو نمي شود          

اي و رفسنجاني در حال حاضر که با مبارزه فعال مردم                       
 و توان سرکوب آن را به دالئل داخلي و بين              روبرو شده اند  

المللي ندارند، اميد بزرگشان به کنار آمدن با جورج بوش                   
آنها با اين خيال شب را صبح مي کنند که اگر آنچه را              . است

جورج بوش مي خواهد به او بدهند و اين وصلت سر بگيرد،     
ديگر فشار مربوط به نحوه اداره مملکت را هم نخواهند                       

ون آمريکائيها مثل اتحاديه اروپا زير فشار افکار               داشت چ  
 .عمومي براي حقوق بشر نيستند

. اختالف هدفها، با تفاوت در روش ها همراه است                             
آمريکائيها که هدف سرنگوني هم در برنامه آنها جائي دارد             
و خود را مقيد به يک هدف نکرده اند، زبان بازتر و تندتري        

 دارند
را هم براي قطعنامه شديد الحن      و آژانس انرژي هسته اي      

اتحاديه اروپا و همين طور روسها، که           . زير فشار گذاشتند   
در حال حاضر خود را مقيد به دگرگوني در درون حکومت             
کرده و هنوز درصد حاکم کردن خاتمي هستند، زبان اعمال             

 . فشارشان هم مقيد به اين قيد شده است
ان مصوبه   خواه, نه تنها به قول وزير خارجه روسيه                 

معتدل آژانس انرژي اتمي بودند، بلکه اتحاديه اروپا پرده                  
. دود هم براي آخوندها مي سازد تا در پناه آن تسليم شوند                     

مثًال به مجاهدين که مهره بازي قدرت ها هستند حمله مي                    
برد و به قيمت زير پا گذاشتن حقوق سياسي اجتماعي                             

 حکومت    چون تسليم شدن       . پناهندگان، راه باز مي کند              
اسالمي بنا بر نسخه اتحاديه اروپا، ابتکار عمل را از دست               

 . آمريکا مي گيرد
اگر هنوز خيلي از نتايج روشن نشده، اّما حاصل افزايش              

و چه هشيار و توانايند مردم ايران که           . فشارها آشکار است   
به خوبي از فرصت، براي پيش برد مبارزه خود عليه                            

اگر جنبش   . تفاده مي کنند     ارتجاع و برچيدن بساط آن اس             
قدرتمند جاري بتواند به موازات همراهي بخش هاي مختلف          

 .کور جلو گيرد، آينده روشن است" همه با هم"جامعه از 
---------------------------------- 

 حمله به سازمان مجاهدين
 چرا؟ و چرا؟ در اين لحظه؟

 2درصفحه                  شهاب برهان
---------------------------------- 

مروري بر فرازهاي جنبش 
 مردمي-دانشجويي

 3درصفحه       تقي روزبه 
 ----------------------------------           

متشکل شدن پايدار فقط بر مبناي 
 :مطالبات و خواست هاي پايدار

 محمد حسين فردوسي
 4درصفحه 
----------------------------------            
اعالميه آميته مرآزي سازمان کارگران 

 ) راه کارگر( انقالبي ايران 
 

دستگيري  نيروهاي مجاهدين خلق در 
 فرانسه را محکوم مي کنيم

 4درصفحه 
--------------------------------- 
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 ه به سازمان مجاهدينحمل

 چرا؟ و چرا؟ در اين لحظه؟
 شهاب برهان
 دالئلي که ارائه مي شوند

 تن از   160در مورد حمله پليس فرانسه، دستگيري       
کادرهاي مجاهدين و از جمله مريم رجوي و آغاز                   

سازمان اطالعات   ( بازجوئي بي سابقه ار آنان در               
 و ضبط اسناد و پول ها و تجهيزات              )وامنيت فرانسه  

مخابراتي و غيره شان، دالئل گوناگوني ارائه مي                    
چون بعد از سقوط        «: وزير کشور مي گويد       . شوند

صدام، سازمان مجاهدين شروع به انتقال نيروهايش             
و فرانسه را به مرکز              . به خارج از عراق کرد             

فرماندهي و اداري و تدارکاتي خود در دنيا تبديل مي             
جبهه مجاهدين   کند، بايد از تبديل فرانسه به پشت                     

رئيس سازمان امنيت فرانسه مي           . »جلوگيري شود  
چون اين سازمان روش هاي تروريستي را              «: گويد

براي سرنگون کردن رژيم تهران تبليغ مي کند،                        
امکان دارد که جمهوري اسالمي هم به تالفي، دست              
به عمليات تروريستي عليه مجاهدين در خاک فرانسه           

براي پيشگيري از چنين       بزند، و اين اقدامات اخير،           
از طرف ديگر، از قول مقامات                 . »احتمالي است   

امنيتي گفته مي شود که فعاالن مجاهدين سه سال                       
است که زير نظر اداره اطالعات و ضد جاسوسي                   
قرار دارند و مدارکي بدست آمده است دال بر اين که              
ارتباطاتي با گروه هاي تروريستي و نقشه هايي براي           

 .ه داشته انداجرا در فرانس
منتقدين مي گويند که اين اقدام دولت فرانسه، نتيجه            
يک معامله با دولت تهران است تا از مزاياي                                

عده اي انجام چنين           . اقتصادي آن بهره مند شود             
معامله اي را در لحظه اي که خيزش هاي مردمي در            
ايران شروع شده است مورد سئوال قرار مي دهند، و           

 براي فشار بر نيروهاي             برخي هم آن را آغازي             
اپوزيسيون ايراني و ممانعت از فعاليت آنها عليه                       

 .جمهوري اسالمي ارزيابي مي کنند
 چرا به اين شيوه؟

اين اولين بار نيست که دولت فرانسه به خاطر                        
معامله با رژيم تهران، مجاهدين را زير فشار قرار                 

قبًال هم کادرهاي درجه اول و از جمله خود            . مي دهد 
ود رجوي را از فرانسه بيرون کرد، که به عراق           مسع
اگر هدف دولت فرانسه، صرفًا خوشامد به                  . رفتند

دولت تهران و گرفتن امتيازات اقتصادي بود، و حتي            
اگر قضيه واقعًا نگراني از تمرکز رهبران مجاهدين             
وعمليات تروريستي رژيم آخوندها در خاک  فرانسه             

کان آن را نداشت که     بود، آيا دولت فرانسه قدرت و ام       
آنان را جواب کند و به سادگي از ورود به فرانسه                     
منع شان کند؟ مگر قبًال اينکار توسط وزارت امور                 
خارجه صورت نگرفته بود؟ اين بار چرا پاي قاضي             
ضد تروريسم و سازمان اطالعات و امنيت به ميان                 
آمده است؟ چرا اين ها را بازداشت کرده اند؟ چرا اين            

ه زير بازجوئي برده اند؟ چرا پول ها و وسائل         ها را ب  
و ادوات شان را ازشان گرفته اند؟ اين اقدامات،                         
ظاهرًا فقط با آن اتهاماتي جور در مي آيد که گويا آن               
. ها نقشه هاي تروريستي در خاک فرانسه داشته اند                
. اما اين بعيدترين و نامعقول ترين دليل مي تواند باشد           

وريستي مجاهدين در ايران،      گذشته از روش هاي تر       
براي دست زدن آنان به اين کار در خاک فرانسه،                     

 .منطق قابل قبولي وجود ندارد
در طرف مقابل هم واکنش مجاهدين بي سابقه و                    

اگر اين يک     ! موج خود سوزي    . خارق العاده است    
فشار متعارف براي جلب رضايت حکومت                                   
 آخوندهاست، چرا با يک چنين واکنش غير متعارفي             

روبرو مي شود؟ اگر اين بازداشت و بازجوئي فقط                 
در حد يک رشته سئوال و جواب هاست، چه لزومي               
دارد که براي درخواست آزادي بازداشت شدگان،                   

 موج خودسوزي راه بيندارند؟
موضوع براي هر دو طرف، فراتر از اين ها، و                  

 . براي مجاهدين، مسئله مرگ و زندگي است
هدين از فرانسه در زمان     بعد از اخراج رهبري مجا    

جنگ ايران و عراق، مجاهدين سرنوشت خود را به              
سرنوشت جنگ بستند و اميدوار بودند که با شکست               
ايران و همچون عقبه ارتش صدام، وارد ايران شوند             

پايان جنگ به صورتي ديگر،          . و قدرت را بگيرند       
آنان را در عراق زمين گير کرد، ولي بهر حال يک                

براي خود درست کردند که از دور،             نيروي نظامي     
نقش مترسک جاليز را براي رژيم کالغ ها بازي مي            

سرنوشت اين ارتش، به سرنوشت صدام و                    . کرد
ارتش او بسته بود، وقتي صدام سقوط کرد و ارتشش              
پاشيد، ارتش مجاهدين ماند در برابر ارتش آمريکا و             

جبهه را از   . انگليس و آمريکا هم خلع سالح شان کرد        
دست دادند و تنها چيزي که برايشان باقي ماند، پشت              
. جبهه بود، و آن را هم پليس فرانسه متالشي کرد                      

اقدام پاريس بسيار فراتر از فشار يا محدود کردن                      
فعاليت است، ضربه اي به دست و پا نيست، ضربه                 
فلج کننده و مرگبار بر نخاع سازمان مجاهدين است،             

دسوزي ها را ترتيب     و اين ضربه را آن هائي که خو          
 .دادند، به خوبي و به سرعت حس کردند

را اين ضربه، و چرا در اين                      چ
 ؟لحظه

 که  - و بخصوص خود مجاهدين      -عده اي مي گويند    
دولت فرانسه در حالي دست به اين حمله زده که                         
مجاهدين طرح بمب اتمي رژيم را افشا کرده اند،                      
ه ونيز خيزش هاي مردم در شهرهاي ايران شروع شد         

آنها مي گويند که فرانسه با اين عمل و در اين               . است
لحظه ، قصد ضربه زدن به جنبش مردم در ايران و                

 . تقويت رژيم و ماليان را داشته است
اين حرف، کامًال بي پايه است، نه بخاطر آن که                    
دولت فرانسه طرفدار جنبش مردم ايران و دمکراسي           

چ ربطي بين   در ايران باشد، بلکه به اين خاطر که هي           
مجاهدين خلق و جنبش مردم در ايران وجود ندارد تا             

نسلي . ضربه خوردن اين، ضربه خوردن به آن باشد          
که امروز در ايران به پا خاسته است، با هر روش و               
منش فرقه اي، مذهبي، سرکوبگرانه، تماميت خواه،              
قيم مآب، با هر دارو دسته و باند مافيائي، با رفتار و                

تي ، و با هر رهبري پيامبر گونه متصل          سلوک فاشيس 
به منبع وحي در افتاده است و نمي آيد زير نفوذ                            

اگر اين جنبش،     . سازمان مجاهدين خلق قرار بگيرد        
آزادي و دمکراسي مي خواهد، پس در برابر سازمان           
مجاهدين خلق است و با ضربه زدن به مجاهدين،                     

 .آسيبي به آن نمي رسد
ه  است با ضربه زدن به          اين هم که فرانسه خواست      

مجاهدين، رژيم مالها را تقويت کند، چندان قانع کننده          
نيست، چون پس از آن که سازمان مجاهدين خلق در              
ليست سياه تروريسم توسط آمريکا و سپس اتحاديه                   
اروپا قرار گرفت و حمايت ديپلماتيک از آن قطع شد،           
تنها خطري که از اين سازمان متوجه رژيم تهران                   

، نيروي نظامي اش در عراق بود که گاه موي                     بود
با خلع سالح مجاهدين     . دماغ رژيم در مرزها مي شد       

توسط آمريکا، عمل ًاچيزي از اين سازمان که منشاء             
. خطري براي رژيم تهران باشد، باقي نمانده است                   

البته اين ضربه، براي رژيم تهران مي تواند خوشايند            
ثبت از طرف      و آرام بخش باشد و آن را گامي م                      
 که رسمًا هم        -فرانسه در حمايت از خود تلقي کند               

 اما فرانسه براي خوش خدمتي به                           -کرده است    
حکومت تهران و تقويت آن الزم نبود تا اين حد جلو                
. برود و مي توانست مثًال فقط تلويزيون شان را ببندد             

به هر حال ترديدي نيست که شرکت هاي فرانسوي                 
 . اقدام خواهند بردحداکثر بهره را از اين 

. ولي هدف از اين ضربه، تقويت رژيم تهران نيست        
اروپا و آمريکا متوجه اند که اين رژيم در سراشيب                 
فروپاشي و در محاصره و معرض قيام هاي توده اي             

بايد منشاء سياسي و ديپلماتيک شان را از دست          . است
داده باشند که در چنين لحظه اي بخواهند تقويت اش                 

راي آن که دليل اصلي و منطق اين ضربه                     ب. کنند
" لحظه"مرگبار به سازمان مجاهدين را بفهميم ، مبناي        

اي را که دست به اين اقدام زده شده، نه شروع                              
خيزش هاي مردمي، بلکه سقوط صدام و آغاز                            
طراحي آمريکا براي جايگزيني حکومت ايران بايد               

آمريکا در تدارک يک حکومت دستچين شده           . گرفت
سازمان .  ت ساز و مطيح براي ايران است               و دس  

مجاهدين براي آمريکا کانديداي مطلوب و مناسبي                   
نه بخاطر آنکه دمکرات        . براي اين منظور نيست           

نيست يا مثًال تروريست است، بلکه بخاطر آنکه قابل             
اعتماد و قابل کنترل کامل نيست و از اين جهت، حتي            

خاطر وقتي   به همين     .کانديدائي بسيار نامطلوب است      
که آمريکا عراق را گرفت، استفاده از مجاهدين و                    
نيروي نظامي آن براي سرنگوني رژيم تهران،                         

مجاهدين با آگاهي به اين      . برايش فاقد موضوعيت بود   
موضوع بود که ضمن تسليم شدن به ارتش اشغالگر               
آمريکا در خواست کردند که در ازاي شرکت در                      

ني تهران؛ اجازه       سرکوب قيام شيعيان مورد پشتيبا            
همان نقشي که در            . داده شود مسلح باقي بمانند               

سرکوب کردهاي عراق براي صدام حسين بازي                     
سازمان مجاهدين و تفنکچي هاي آن هر          . کرده بودند 

مورد استفاده اي هم که براي ارتش اشغالگر آمريکا               
داشته باشند، قدر مسلم اين است که اين سازمان و                      

نوان نيروئي براي              ارتش آن، موضوعيتي بع                   
سرنگوني و جايگزيني رژيم اسالمي ايران در ديد                  

و نه فقط اين، بلکه            . آمريکا و متحدين آن ندارند            
فعاليت هاي اين سازمان با سازماندهي گسترده و                      
امکانات مالي و تدارکاتي و ارتباطاتي اش، ريگي                   
مزاحم در کفش آن آلترناتيو دستچين و دستسازي                      

در چنين    . تدارک آن است       است که آمريکا در                
وضعيتي، متالشي کردن دم و دستگاه مجاهدين ،                      
براي آن است که يک مزاحم دردسر آفرين از سر                    

هدف، . راه آلترناتيو مورد نظر آمريکا کنار زده شود         
تقويت جمهوري اسالمي نيست، تقويت آلترناتيو                       

صرفنظر از اين    . سلطنت و بي رقيب کردن آن است         
اتحاديه اروپا بر سر آينده ايران، نوع        که آيا فرانسه و      

حکومتي که بايد روي کار آورده شود و بر سر                           
بازگشت سلطنت باآمريکا توافق يا اختالف نظر داشته         
باشند، در اين که مجاهدين موضوعيتي براي                               
جايگزيني رژيم مالها ندارند و بايد زحمت شان را از           

د، سر آلترناتيو مطلوب و قابل اعتماد غرب کم کر                   
آنچه فرانسه کرد، نمي توانست بدون              . توافق دارند  

هماهنگي اتحاديه اروپا باشد، و کاري که اتحاديه                      
اروپا با دست فرانسه کرد، مکمل کاري بود که                           

آمريکا جبهه مجاهدين را    . آمريکا در عراق کرده بود     
. متالشي کرد، و اتحاديه اروپا، پشت جبهه اش را                    

، بدون هماهنگي ميان     بعيد است که اين کار هماهنگ        
 . اروپا و آمريکا صورت گرفته باشد

ضربه اي که به سازمان مجاهدين زده شد، نه در                 
رابطه با تقويت جمهوري اسالمي، بلکه در رابطه                  
باعملياتي شدن تدارک بعد از جمهوري اسالمي بايد              

خود مجاهدين اينرا حس کرده    . مورد نظر قرار بگيرد   
زي به اين ضربه دادند، نه       اند و پاسخي که با خودسو       

بخاطر معامله تجاريي فرانسه با دولت تهران يا                         
ضعيف شدن جنبش اعتراض داخل يا تقويت شدن                    
حکومت اسالمي، بلکه فقط به خاطر از دست دادن                 
قطعي ي اميد به قدرت رسيدن به اتکا به بيگانگان                    

 .بود
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مروري بر فرازهاي جنبش 
 مردمي-دانشجويي

  تقي روزبه 
  حرکت به مثابه مهم ترين دست آوردادامه
 روز قبل جرقه آن در کوي                 9جنبشي ک          -الف

دانشگاه زده شد، عليرغم تمامي اقدامات بازدانده و از            
جمله بکارگيري خشونت توسط  نيروهاي موسوم به               
لباسي شخصي که درپي فرمان خامنه اي مبني                             
براينکه رحمي نکنيد،و برغم ببر کاغدي ناميدن آن                  

يهان ارگان چماقداران، و يا عليرغم ادعاي               توسط ک  
هرروزه  مقامات رسمي مبني برکنترل، فروکش                      
کردن و اعاده آرامش،اکنون وارد دهمين روز خود                 

رژيم ناچار شده است که براي مقابله با          .  گرديده است 
آن ستاد بحران  تشکيل داده و طرح جامع و همه                           
جانبه اي را براي خاموش ساختن آن در                                             

اکنون اين جنبش نه فقط             . رکارخود قرار دهد      دستو
درسطح قابل توجهي از دانشگاه هاي تهران تسري                  
يافته است، بلکه دامنه آن به تعداد قابل توجهي از                         

. دانشگاه هاي شهرهاي ديگر نيز سرايت کرده است               
بي گمان حضور و حمايت شبانه شهروندان از اين                    

 خاموش  جنبش نقش بسيار مهمي در  ناکامي رژيم در           
 .ساختن آن داشته است

عالوه براين اکنون دامنه اعتراضات از محدوده          -ب
دانشجوئي و کانون هاي دانشجوئي و تجمع حمايت                   
آميز مردم از اين کانون ها فراتر رفته  و به نقاط                          

انتشار گزارشات  . ديگري از شهر گسترش يافته است       
مربوط به تجمعات اعتراضي تهران پارس و هفت                    

و تسري آن   .... يابان ستارخان و مجيديه و       حوض و خ  
به شهر هاي ديگري چون گوهر دشت و پرديس کرج             
و کرمان و اصفهان و شاهين شهر و کرمانشاه و قم و               

جملگي ... مشهد و شيراز و اهواز و يزد و رشت و                  
 .حکايت از همين واقعيت دارند

بنابراين مي توان گفت که نفس ادامه اين جنبش تا                  
 عليرغم صدور فرمان برخورد بيرحمانه              اين لحظه  

اکنون . رهبر،  مهمترين دست آورد اين جنبش است              
ديگر به جرئت مي توان گفت که ترکيب شرکت                          

بلکه ما    . کنندگان اين جنبش فقط دانشجويان نيستند               
. مردمي مواجهيم  -براستي با يک  جنبش دانشجويي              

درصد قابل توجهي از شمار دستگير شدگان بنا به                      
شات خود رژيم افراد غير دانشجو  هستند که                     گزار

رژيم با زبان سخيف خود آنان را اراذل و اوباش مي                
و باين ترتيب تاکتيک رژيم در جداکردن جنبش            . نامد

دانشجويي از جنبش خيابان عمال يک تاکتيک شکست           
 . خورده است

 کي بود کي بود من نبودم
  که در آن نيروهاي انتظامي در          78 تير    18تجربه  

سازماندهي حمله به کوي دانشگاه نقش مستقيمي                         
داشتند که منجر به رسوائي و مشکالت بزرگي براي              
نيرو هاي انتظامي و رژيم گرديد، رژيم را به اين                       
جمع بندي رساند که بجاي درگيرکردن مستقيم                              
نيروهاي انتظامي و قراردادن لباس شخصي ها در                   

 شخصي  زير فرماندهي مستقيم آن، بهتراست که لباس         
عمل کرده و نيروهاي      " خود سر "ها  بعنوان نيروي        

انتظامي ضمن پشتيباني و هماهنگي با اقدامات آنها                   
درعين حال خود نقش حفظ امنيت و پاسداري از                           

باين ترتيب با يک تير       . را بعهده داشته باشند    " قانون"
اوال اقدامات وحشيانه اين        : مي شد چندين نشان زد          

 مهمي از سياست ارعاب           عناصر را که خود بخش          
رژيم  را تشکيل مي دهد، بحساب افراد خودسر                           
گذاشت و باين ترتيب در مقابل افکار عمومي داخل و              
نيز بين المللي خود را از مظان اتهام دورکرد و  غير                
مسئول جا زد و ثانيا از درگيري مستقيم نيروهاي                       
انتظامي با مردم که خواه ناخواه موجب پي آمدهاي                   

رميان اين نيروها مي شود تا آنجايي که مقدور             منفي د 

و ثالثا به بهانه حمايت از           . است ممانعت بعمل آورد      
دانشجويان در برابر اين کوسه هاي وحشي، هم براي             
خود محبوبيتي فراهم ساخت و هم جنبش دانشجويي را           

و درست  دراجراي     . از جنبش خياباني جدا نگهداشت      
 هم چون            اين طرفند آخوندي است که فردي                           

عسگراوالدي که خود و تشکيالتش از عوامل اصلي              
سازماندهندگان چماقداران هستند، در اظهارات                         
عوامفريبانه اي ضمن تظاهر به همدردي با                                    
دانشجويان، خواهان برخورد قوه قضائيه با اين                           

و نيروي انصار حزب اله      ! عناصر خود سر مي شود      
 مورد   و  بسيج دانشجويي هم اعالميه هايي درهمين                

وزير اطالعات مدعي مي شود که            . صادر مي کنند    
براي برخورد با لباس شخصي ها تصميم                                          

وجود دارد و  دولت با             ) وفاق همه جناحها     (عمومي
قدرداني از نقش نيروهاي انتظامي اعالم مي کند که                 
مهترين دستاورد اين سياست جدائي دانشجويان از                    

 .شعاردهندگان بيرون دانشگاه است
 رسد که فرماندهان نيروي انتظامي و                  بنظر مي  

دستگاه هاي تبليغاتي رژيم تاحدودي توانسته اند نقش              
 :هاي واگذارشده به خود را به خوبي بازي کنند

دراين ميدان فريب و ريا ظاهرا سلطنت طلبان                        
چرا . تالش دارند که گوي سبقت را از رژيم به ربايند            

ند تا  که در سخن پراکني هاي خود، تالش وافري دار             
نشان دهند که گويا نظاميان در مقايسه با لباس شخصي        

. ها رفتار بالکل متفاوتي با مردم و دانشجويان دارند                
البته اين نحوه عمل ازجانب سلطنت طلبان قابل درک             
است که پرداختن به آن خارج از حوصله اين نوشته                  

اما متأسفانه گاهي ديده مي شود که اين تصور               . است
بديهي .  طلبان نيز فراتر مي رود             از سطح سلطنت     

است که القاء چنين تصوير نادرستي هيچ ربطي به                    
بلکه تنها موجب پنهان ساختن پيوندها و       . واقعيت ندارد 

هماهنگي ها موجود بين اين دو بازوي مکمل                                  
بااين . سرکوب و تطهير ادعاي هاي رژيم مي شود                

همه قضاوت مبارزان حاضر در صحنه به نحو                           
دانشجويان خواهان خروج اين نيروها          . ديگري است  

ازکوي دانشگاه و افشاء همکاري بين آنها و لباس                       
آنها در عين حال تالش دارند که             . شخصي ها هستند    

تجربه هاي مثبت انقالب بهمن را در مورد خنثي و يا               
بيطرف کردن ارتش و نيروهاي انتظامي و سپس جلب         
برخي از آنان به صفوف مردم را  باهدف از                                   

طرح . کارانداختن ماشين نظامي رژيم بکار گيرند               
نيروهاي زره پوش لباس ملت به              "شعارهايي چون      

حاکي از  " نيروهاي انتظامي حمايت حمايت     "،  "پوش
اما چنين تالش هايي به هيچ وجه             . همين تالش است    

 نيز شاهد بوديم به معناي آن       57همانگونه که در بهمن     
اني و عملکرد     نيست که مردم با مشاهده گوش بفرم              

ارتش به اين بي           "سرکوبگرانه اين نيروها شعار               
 .ندهند" غيرتي،هرگز نديده ملتي

اهميت تار و مارشدن و بي اثر ساختن حلقه 
 نيروهاي لباس شخصي

 اين واقعيتي است که در فاز نخست سرکوب که با               
هدف ايجاد وحشت و متوقف کردن گسترش دامنه                     

الش مي کند که     اعتراضات صورت مي گيرد، رژيم ت       
اين کار را  عمدتا از  طريق چماقداران  وحزب اللهي             
هاي قمه بدست و حتي مسلح به اسلحه گرم و توسط                   

 .نيروهاي ويژه انجام دهد
هم اکنون همه روزه شاهد درگيري گسترده اين                      

نيروها  با شرکت کنندگان در تظاهراتي  هستيم که                      
 اين    هدف. درنقاط متعددي از کشور جريان دارد                 

مرحله از عمليات رژيم قدرت نمائي، باالبردن هزينه            
مبارزه  و ايجاد رعب و  وحشت در مردم براي                            

. جلوگيري از پيوستن آنها به صفوف مبارزه است                    
دراين درگيري ها، متقابال مردم نير در دفاع ازخود به        
جنگ و گريز با اين نيروهاي هار و خونريز پرداخته             

. ا مرعوب و  تار و مار سازند       و سعي دارند که آنان ر      

بتوانند در طي اين نبردها به             " فدائيان رهبر  "اگر       
-تدريج تار و مار شوند، بي ترديد جنبش دانشجوئي                 

مردمي قدمي به جلو گذاشته و وارد فاز جديدي خواهد           
شد و بخش هاي تازه اي از مردم را که عليرغم                             
نارضايتي گسترده هنوز تاحدودي مقهور قدرت                         

 رژيم هستند، بطور فعال تري وارد صحنه                  ظاهري
نبايد فراموش کرد که برائت                 . مبارزه خواهدکرد    

ظاهري سردمداران رژيم از عملکرد نيروهاي لباس            
شخصي در عين حال بطور ناخواسته زمينه مناسبي               
را براي درهم شکستن روحيه اين فدائيان خامنه اي                  
 فراهم مي سازد که در حين فرود آوردن هردرفش و               

قمه اي الزم مي بينند که با دادن شعارهايي چون                          
وفاداري "  صلوات براي براي قامت رعناي رهبر          "

 .خود را به رهبرشان نشان دهند
 گشوده شدن ميدان جديد نافرماني مدني

هم اکنون گسترش نافرماني مدني با هدف حکومت             
ناپذير کردن رژيم  با مبارزات ده روز اخير وارد                      

چه کسي تصور ميکرد تا ده         .  است فازجديدي گرديده 
روز قبل به صدا درآوردن بوق اتومبيل براي رژيم                  
معنايي در حد مرگ بر  حکومت خواهد داشت که                      
ناچار خواهد شد لشگري مسلح به اسپري و باتوم را                 

و يا چه کسي         . براي از کار انداختن آن بکارگيرد             
تصور ميکرد حتي تجمع بدون هرگونه شعاري و يا                 

دد در نقاط معين و ساعت معين و يا دير                    صرف تر  
خوابي براي رژيم حکم يک آکسيون و ميتينگ سياسي          

ازبرکت ابتکارات مردم و ماهيت        ! را خواهد داشت؟    
بشدت واپسگرا و سرکوبگرانه رژيم مي توان گفت که          
ميدان نامحدودي از نافرماني مدني خلق و در برابر                 

ا گسترش آن    ميداني که تنها ب     . مردم گشوده شده است     
مي توان پاتک هاي رژيم را خنثي کرد و به جلو                          

اگر تردد يعني ميتينگ و اگر بوق زدن يعني                 . رفت
مرگ برخامنه اي پس با تعداد بيشتري و باهزينه                        

.  کمتري مي توان شعار مرگ برخامنه اي داد                               
گسترش چنين ميداني درهر حال به معني کاهش هزينه       

 .   سرانه مبارزه است
اين ها به معناي آنست که  گسترش نافرماني           و همه   

مدني باهدف حکومت ناپذير کردن رژيم وارد فاز                     
جديدي شده است و رفته رفته حربه زندان و فشار                       

 . عمال بي معنا مي شود
حمايت دانشجويان بابل از مبارزات کارگران چيت            

 :بهشر يک نمونه درخشان از مسير آينده
حکايت از آن دارند که     برخي گزارشات انتشار يافته     

دانشجويان دانشگاه جامع عملي کاربردي در بابل در             
. حمايت از مطالبات کارگران چيت بهشر برخاسته اند          

بي ترديد خيز جنبش دانشجويي و پيوند آن با مبارزات           
عمومي نقش مهمي در تقويت جنبش هاي اجتماعي                  

هم اکنون جنبش دانشجويي با              . بجا خواهد گذاشت      
طالبه اجتماعي مهم يعني مخالفت با                    طرح يک م       

سياسيت خصوصي سازي دانشگاه ها و سياست تعديل          
ساختاري زمينه مساعدي را براي پيوند جنبش                             
دانشجوئي با جنبش مطالباتي و اجتماعي ساير اقشار و          

و  اگر هر آينه در      . طبقات زحمتکش فراهم کرده است    
ر نظر بگيريم که اوال بخش مهمي از اقتدار رژيم د                   

جدايي اين اعتراضات از يکديگر  و درنتيجه فراهم                 
شدن امکان سرکوب هرکدام از آنها بطور جداگانه                   
بوده است و ثانيا ترکيب دو  وجه جنبش مطالباتي و                   
جنبش ضداستبدادي چه اهميتي در تعميق دمکراسي و           
سنگر بندي براي آن در اعماق جامعه دارد، آنگاه به                

واقعيت . ي خواهيم برد     اهميت اين نزديکي بيشتر پ           
آنست که جنبش دانشجويي هم بلحاظ بافتار طبقاتي                    
وهم بلحاظ سنت هاي درخشان خود ظرفيت اين جهت            
گيري را عليرغم فضاي تبليغاتي گسترده                                          

شعار "چنانکه  . نئوليبراليستي و تعديل ساختاري دارد       
که در برخي             " آزادي،برابري،حکومت مردمي      

ز درسطح گسترده داده شده       دانشگاه ها و البته نه هنو         
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صرفنظر . است، نشان دهنده همين ظرفيت نهفته است        
از ضرورت توجه جنبش دانشجويي به مسأله فوق، بر          
ساير اليه هاي زحمتکش  و ستمديده چون معلمان و                  
کارگران و زنان  است که به نوبه خود از فضاي                         
بوجود آمده بهره گرفته و ضمن حمايت از جنبش                        

رح مطالبات خود وارد صحنه مبارزه            دانشجويي باط  
شوند و با شکستن طلسم ناهمزماني اعتراضات خود،            
اجازه ندهند که رژيم با جدا ساختن آنها از يکديگر به               

واقعيت آنست که     . سرکوب يک به يک آنها پيردازد           
مطالباتي -کشورما اکنون به يک جنبش ضداستبدادي             

يد تا    اين جنبش با       . فراگير و نهادي شده نيازدارد              
سرنگون کردن نظام حاکم و برقراري يک نظام                         
مردمي به جزئي از مکانيزم زندگي روزمره تبديل                  

 .شود
 مواضع دولت آمريکا

همانظور که مي دانيم حکومت اسالمي تالش مي                 
کند که با زدن برچسب وابستگي جنبش موجود به                      
قدرت هاي غربي و بخصوص آمريکا آنرا متزلزل                  

يشتر مردم به آن ممانعت بعمل          ساخته و از پيوستن ب       
و اين درشرايطي است که البته  زمام داران                    . آورد

دولت آمريکا عمد دارند که بطور روزمره  حمايت                   
 .قاطع خود را از جنبش اعتراضي برخ مردم به کشند

بي ترديد اين که دولت آمريکا و حتي در سطح پائين         
تري برخي کشورهاي اروپائي مانند وزير خارجه                   

ان ناچار مي شوند به حمايت ازجنبش ضداستبدادي          الم
برخيزند که هرشب حضور خود را در اقصي نقاط                  

کشور اعالم مي کند خود يک دستاورد محسوب شده                
واذعان به آن، درعين حال اذعان به تفاوت بزرگ                    

نخستين پيام  . شرايط ايران با شرايط کشور عراق است      
ارجي چنين جنبشي ازسوي مردم به قدرت هاي خ                    

آنست که به زحمت لشکر کشي و اشغال نظامي شما                 
آنها اگر راست مي گويند مي توانند                  . نيازي نيست  

بجاي يک حمايت صوري به حمايت بي قيد وشرط از             
مطالبات اين جنبش و به دور از مطامع خود به                              

بعنوان مثال همه ميدانند که رسانه هاي                      . پردازند
 سران اين قدرتها     وابسته به اين قدرتهاي بزرگ و نيز        

تاکنون کالمي در مورد حمايت از مطالبات جنبش                    
دانشجويي و قطعنامه هاي آنان در محکوم کردن                        
سياست خصوصي سازي دولت بر زبان نرانده اند و               
بهيچ وجه تالش الزم را براي محکوم کردن نقض                    
حقوق بشر و مشروط کردن همکاري هاي خود به                    

البات جنبش     رعايت آن و حتي بازتاب دادن مط                        
آنان . دانشجوئي را در جامعيت خود بعمل نياورده اند           
آنها . از حمايت هاي صوري خود قصد ديگري دارند           

 .برآنند که انقالب را از درون به تسخير خود در آورند
ضداستبدادي شاخص    - برآمد يک جنبش مطالباتي         

بسيار معتبري را براي شناخت دوستان و دشمنان                     
يار مردم ايران قرار مي دهد و به         واقعي انقالب دراخت  

اندازه اي که اين جنبش بر روي پاهاي خود قرار                        
بگيرد، بهمان اندازه قادر خواهد شد که فشارهاي بين              
المللي را در وجه مثبت خود و در راستاي  اهداف                      

 19.6.2003 . خويش به خدمت بگيرد
                                 

ر مبناي متشکل شدن پايدار فقط ب
 :مطالبات و خواست هاي پايدار

  محمد حسين فردوسي
مردم ايران در تهران و شهر هاي بسياري به پا                      

آن ها به خوبي از فرصت ها بهره مي                    . خاسته اند  
با شور و نيروي بي پايان دانشجويان و جوانان             . برند

حرکت هاي شبانه آغاز شد و مردم به خوبي و روشني     
 که منطبق بر وضعيت کنوني          اين تاکتيک مبارزه را      

حاال ديگر  . اشان است به کار ميگيرند وپيش ميروند           
حرکت هاي شبانه ميرود که تکرار صحنه هاي                           

با اين تفاوت   .  شود 57مبارزه شبانه دوره انقالب سال       

مي گفتند که زمينه     " اهللا اکبر "که در آن دوران مردم         
قدرت گيري فقها شد و حاال مردم مرگ بر همين                         

از شباهت هاي اين        . ندها و قدرت آنها ميگويند          آخو
دوران و آن زمان يکي هم اين است که در آن زمان                   
نخست وزيرماقبل آخر شاه  يعني ارتشبد ازهاري                      
منکر آن حرکت هاي شبانه مي شد و در سخنراني                     
راديو تلويزيوني خود گفت که باتفاق زنش با استفاده                

خانه اش  از دوربين هاي مخصوص شب از پشت بام             
نگاه کرده و کسي را بر بامها نديده و نتيجه گرفت که                

"  اهللا اکبر " اين ها مردم نيستند بلکه خرابکار ها نوار           
در نفي حرکت     . پخش و سر و صدا به پا مي کنند                   

مردم، خود محمد رضا شاه دست همه را از پشت بسته      
 گفت  56در مورد قيام مردم تبريز در آخر سال             . بود

 ها از آن طرف مرز آمده بودند و گرنه                 که خرابکار 
جواب هر دو اينها را مردم در . مردم نارضايتي ندارند  

 دادند وقتي مي گفتند                57تظاهرات ميليوني سال            
 !"ازهاري گوساله باز هم ميگي نواره"

 حاال اکبر شاه رفسنجاني هم تظاهرات و حرکت                  
هاي شبانه جوانان و مردم را کار يک مشت بچه                          

و ادعا ميکند     امريکايي و خرابکار ميداند     سوسول و     
راستي که  . که توده مردم هواخواه حکومت فقها است          
شايد هم از . مستبدان از هر قماش چقدر شبيه هم هستند      

ابتدا شبيه نباشند اما دستگاه و ماشين استبداد آنها را                   
چه شاه  . همگي هم شکل ميکند و يک لباس مي پوشاند         

ر ادوار مختلف اگرچه در         مردم هم د    . باشد چه شيخ    
همه چيز متفاوت مي شوند و ديگر دختران شبيه                         
مادرانشان نيستند و جور ديگر زندگي ميکنند و به                     
گونه ديگر فکر ميکنند و اما باز منطق اصلي زندگي               
همه آدم هاي را وا مي دارد که ظلم و استبداد را بر                      

ه پس دير نخواهد بود ک       . نتابند و در برابر آن بايستند         
شبيه همان جوابي را که پدران و مادران نسل کنوني                

دادند در حرکت     " ازهاري گوساله  " به      57در سال      
اگر . هاي ميليوني خود به اکبر شاه رفسنجاني بدهند              

چه مردم شکل و تاکتيک مبارزه را در عمل به خوبي             
ميابند و حرکت ميکنند، بدون شک مطالبات و خواست         

د و جندان مشکل نيست که      هاي خود را هم در دل دارن       
اما در گير و دار حرکت            . بدانند به دنبال چه هستند        

هاي بزرگ اجتماعي و توده ايي گاه مستي و از خود                
بيخود شدن پيش مي آيد به ويژه آنکه نياز به همراهي               
و هم پشتي در برابر دشمن هم وجود دارد و بسياري                 

 مسايل   اين. هم اينرا با تمام قوا مدام تکرار مي کنند                
و آن  . مي تواند منجر به فراموشي يک امر مهم شود             

اينکه عليرغم اينکه مردم در مبارزه با استبداد با هم                  
اند و به هم نياز دارند اما از مبارزه با استبداد حاکم                     

اکثريت . چيزهاي مختلف و متفاوتي مي خواهند                    
بزرگ مردم آزادي و برابري واقعي در همه امکانات            

است که فقط از طريق به دست گرفتن           مورد نظرشان    
حکومت و سرنوشت خود به دست خود حاصل                            

بخش هاي ديگر در پي جايگزيني قدرت و                  . ميشود
و . ثروت حاکمان کنوني با قدرت و ثروت خويش اند            

به لحاظ ساختار حکومت و قدرت اين ها چيز ديگري             
وراي ساختار کنوني قدرت سياسي را نمي خواهند                   

اين بخش از   . ه جا کردن آدم ها هستند     فقط در صد جا ب    
جمعيت که صاحب امتيازهاي اقتصادي و سرمايه اند             
کماکان حکومتي مي خواهند که توسط نخبه گان و به               
صورت هيرارشيک اعمال قدرت کند و از سرمايه و             

دفاع از   . امتيازهاي آنها به نحوه بهتري حمايت کند              
ي و  آزادي بي قيد و شرط سياسي و گسترش دمکراس             

حاکميت مسقتيم مردم در هه زمينه ها و مشارکت همه            
مردم در اداره واقعي امور براي آنها يا اصال مطرح               

پس نمي توان به صرف        . نيست و يا جاي کمي دارد         
همراهي در مبارزه با استبداد بر تفاوت چشم بست و                
اتفاقا براي آنکه مبارزه عليه استبداد قوي شود ميبايد               

متشکل شدن پايدار فقط بر         . ان آمد  متشکل تر به ميد      
. مبناي مطالبات و خواست هاي پايدار شکل ميگيرد               

پس شکل گيري صف هاي آنها که در زندگي  زمينه                 
مشترک دارند، مثال در سطح موسسات و نهادهاي                   
اقتصادي و اجتماعي، زمينه قوي ترشدن مبارزه مردم         

آنچه مبارزات    . و منسجم شدن بيتشر صفها ست                   
ا نهايتا تقويت مي کند و به نقطه تعيين کننده             عمومي ر 

ميرساند مبارزه متشکل کارکناني است که دستگاه                    
پس متشکل   . اقتصادي و اداري دولت را فلج ميکنند             

شدن آنها که بر اساس مطالبات و خواست هاي                              
متفاوت از بخش هاي صاحب سرمايه شکل ميگيرد                 

 به طور خالصه جدا       . الزمه پيش برد مبارزه است          
کردن صفهاي سياسي طبقاتي که بر مبناي منافع و                    
خواست هاي واقعي مربوط به آزادي شرايط زندگي و           
عدالت است و نه بر مبناي صف بندي هاي و مرزهاي       
ايدولوژيک و فلسفي و غيره، و در عين حال در کنار              
هم قرار گرفتن صفهاي مختلف بخش هاي مختلف                     

 و پشتيباني از      جامعه در مبارزه عمومي عليه استبداد        
يکديگر  به پيش برد جنبش عليه حکومت اسالمي و                 

غافل . براي آزادي و دمکراسي واقعي کمک ميکند              
شدن از اين امر و صرف همراه شدن با ميارزه                            

. عمومي معلوم نيست به سرانجام روشتي برسد                          
 . نرسيد57چنانکه سال 

براي آنکه آه و حسرت هاي شبيه به بعد از انقالب                 
شد ، از همين حاال که بسيار دير هم شده،  همه                نبا 57

آنهايي که نظم کنوني اقتصادي اجتماعي و ساختار                   
سياسي آنرا رد ميکنند و به دنبال جهان بهتري هستند               
فارغ از آنکه بر چه مشرب و مسلک هستند ، ميتوانند             
و بايد مبتکرتجمعي  شوند از کساني که اين سمت                       

و گفتگو و مبارزه خود      گيري را دارند و از دل بحث           
به سازمانيابي تشکل هاي و نهاد هاي مزد و حقوق                    
بگيران کمک کنند تا در هر تغيير و تحولي بخش                        
عظيم جمعيت با وزن واقعي خود نقش بازي کند و                     

                        .  کسي نتواند همه چيز را يکجا قبضه کند
يري  نيروهاي مجاهدين خلق دستگ

  !در فرانسه را محکوم مي کنيم
" ضد تروريست " ژوئن ، پليس        17روز سه شنبه       

 محل اقامت      13فرانسه در يک اقدام سراسري به                  
رهبري و اعضاي سازمان مجاهدين  خلق هجوم برده            
و حين بازرسي و ضبط اسناد، مدارک و کامپيوترهاي          

از اعضاي اين      نفر     150موجود در محل، بيش از             
ماموران سازمان      . سازمان  را بازداشت نمود                    

اطالعات فرانسه، رهبري اين عمليات را بعهده داشتند         
و بدستور ژان لوئي بروگز، قاضي عمليات ضد                         
تروريسيتي فرانسه، مبادرت به دستکيري مريم رجوي      

 . و ديگر اعضاي سازمان مجاهدين کردند
 جهت مقابله با      دولت فرانسه اين اقدام را گامي در           

دانسته و سازمان مجاهدين خلق را متهم             " تروريسم"
به آماده کردن مقدمات عملياتي تروريستي در خاک                

اما واقعيت اينست که اين رژيم             . فرانسه کرده است     
جمهوري اسالمي ايران بوده است که اساسًا عامل و                
باني بسياري از عملياتهاي تروريستي عليه مخالفين                

.  اروپا  و خصوصًا فرانسه بوده است            سياسي اش در   
به اين لحاظ اگر دولت فرانسه در مبارزه با تروريسم              
جدي است، مي بايست سفارتخانه ها و النه هاي                          
جاسوسي  رژيم اسالمي را ببندد و از حمايت و بند و                

 . بست با اين رژيم دست بردارد
مستقل ) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبي ايران   

اتش  نسبت به سياستهاي سازمان مجاهدين و              از نظر 
نقش مخرب آن در مبارزه ميليوني مردم ايران براي               
آزادي ، برابري و سکوالريسم، اين اقدام دولت فرانسه       
را محکوم مي کند و ازحق فعاليت سياسي مجاهدين به           
عنوان يکي از پايه هاي مثياق جهاني حقوق بشر دفاع            

 . مي نمايد
 )راه کارگر(  انقالبي ايران سازمان کارگران
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