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کارگر راه برگی تک  
            بيانيه درباره      

  
 ! ره انتخابات مجلس تحريم فعال هفتمين دو   
  

در آستانة هفتمين دورة انتخابات مجلس شوراى اسالمي، بار 
ديگر مردم ايران در نبردى حساس در برابر رژيمى قرار 
گرفته اند آه در گريز مدام در درون وجود غير مشروع خود، 

  .  به زور و خشونت نداردچاره اى جز ادامة توسل
 1376اآثريت مردم ايران، با شرآت در انتخابات خرداد 

رياست جمهورى و رأى گسترده به خاتمى آه در برابر ناطق 
نورى وعدة آزادى و توسعة سياسى را مى داد و با شرآت 
فعال در انتخابات شوراها و مجلس ششم، مخالفت خود را با 

ايل خود را به اجراى اصالحات جناح طرفدار واليت فقيه و تم
. و برقرارى آزادى ها، بدون توسل به خشونت، ابراز داشتند

آن ها، از اين طريق، نهاد رياست جمهوري، اآثريت مجلس 
شوراى اسالمى و شوراهاى شهر را در اختيار اصالح گرايان 
حكومتى قرار دادند و وضعيتى تاريخي، سرشار از اغماض و 

 بحران قانون اساسى براى مجموع تحمل، براى خروج از
  . جناح هاى درونى قدرت فراهم آوردند

  2 بقيه در صفحه                                          
  

  
  " شكست خوردگان" خشم      

    بهروز سورن                                                
 خود جنبش اصالحات امروز به مراحل پايانى حضور سياسى

نزديك ميشود  و دچار بحرانى سخت و سرنوشت ساز شده 
اينكه طيف اصالح طلبان حكومتى از درون اين بحران . است

چگونه بيرون خواهد آمد، دراصل  تحريم عمومى انتخابات 
از تحصن نمايندگان اصالح . مجلس هفتم تغييرى نخواهد داد

طلب مجلس ششم دراعتراض به رد صالحيت هاى  خود 
خاتمى  رييس جمهور به استانداران، از ! ته تا فرامين گرف

تنگ نظرىهاى  شوراى نگهبان در رابطه با آانديداهاى 
تا جنب وجوش لباس شخصيها وحمله بمراآز ! خودي

تبليغات انتخاباتى براى گرم آردن بازار انتخابات، تمامى 
گوياى آن ست آه اين انتخابات ْمسير طبيعى  مبارزات 

حقيقى را نمى پيمايد، آغشته به همه ناپاآى انتخاباتى 
هاى ممكنه است و فاقد ارتباطى حتى نزديك با مطالبات و 
نيازهاى عمومى مردم سرآوب شده و فقر زده  آشورمان 

بيهوده نيست آه نه طيف هاى دوگانه حكومتى . مى باشد
تمايلى  به دعوت و حضور مردم در آشمكش هاى درونى 

نه نشانى از گرايش به دخالت در خود نشان مى دهند و 
اين خود . اين دعواهاى  جناحى از جانب مردم ديده ميشود

مهمترين عامل در تشخيص ماهيت ارتجاعى ونامشروع 
  .انتخابات مجلس هفتم است

   3                                       بقيه در صفحه 
  

!حکم اعدام کبری رحمانپور بايد لغو گردد  
 

  مهرانگيز ميناخانی                
4 در صفحه                                       

        

 

شناسائی و نمايش صدام
 

       طارق عزيز: نوشته       
 نصراهللا قاضی: ترجمه         

  4در صفحه                          

  

چرا اصالح طلبان ازجبنش مستقل مردم مي ترسند؟      
 

      ارژنگ بامشاد                          
   8  در صفحه                                              

     -------------------------------------------------  
  

                : همايش جمهوريخواهان اصالح طلب در برلين     
  

 !!استحاله ُمرد، زنده باد استحاله         
              

  آرش کمانگر                      
   6   در صفحه                                        
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  ادامه از صفحه یک 
  
   تحریم فعال هفتمين دوره انتخابات مجلس 
  

اما، هم چنان آه جناح هاى ضد آزادى و باند هاى مافيايى 
قدرت در پيرامون مقام به اصطالح رهبري، با استفاده از 
تمام وسايل اعمال خشونت و تجاوز، بر اين فرصت تاريخى 
پشت پا زدند و از انجام هيچ گونه تجاوز و بربريت نسبت به 

به وسيلة مزدوران سپاه، شكنجه گران قوه قضائيه و مردم 
باند هاى از بند رسته و وابسته، خود دارى نكردند، اصالح 
طلبان درون حاآميت، جناح هاى اصالح طلِب مجلس 
شوراى اسالمي، مقامات اصلى قوة اجرائيه و رياست 
جمهورى نيز عمًال ناتوانى خود را هم در پيش برد اصالحات 

در تعديل عنصر خود سرى و زور گويى در نهاد موعود و هم 
هاى خود ساخته رهبرى و شوراى نگهبان و قوة قضائيه و 

نگاهى به سير فجايع . مجمع تشخيص مصلحت، ثابت آردند
 تا امروز بر مردم 1376و جناياتى آه از پس انتخابات خرداد 

ايران گذشته است ثابت مى آند آه رژيم جمهورى 
ه اصالحات اساسى آه الزامًا به تعديل اسالمى به هيچ گون

و تقليل عنصر خودآامگى و خودسرى در ساختار قانون 
اساسى منتهى گردد، گردن نخواهد نهاد و اين گردن آشى 
و طغيان علنى در برابر اراده و خواست مردم جز با گسترش 
اراده مقاومت و امتناع از قبول ادامه جريان توخالى اصالحات 

  . شدشكسته نخواهد 
نتيجه جريان امر اصالحات در ششمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى و در شوراهاى شهرى عيان ساخت آه هر گونه 
اليحه و قانون و تصميم مربوط به اصالحات در برابر سد 
شوراى نگهبان قانون اساسى و مجمع تشخيص مصلحت و 
سر انجام در برابر حكم حكومتى رهبر به اتكاى اصل صدو 

بنا بر اين، وجود . ن اساسى بى اثر خواهد مانددهم قانو
اآثريت اصالح طلبان در مجلس شوراى اسالمي، حتى با 
چشم پوشى از نظارت استصوابى شوراى نگهبان آه هم 
چنان برقرار است، هيچ گونه آمكى به حل بحران اساسى 
موجود نظام سياسى آشور آه اصل موجوديِت واليت 

  . است، نخواهد آردمطلقه يا استبداد خودآامه 
حكام جمهورى اسالمى نسبت به سرنوشت هفتمين دوره 
. مجلس شوراى اسالمى به شدت ابراز نگرانى مى آنند

زيرا اين انتخابات و انتخابات رياست جمهورى براى جناح 
هاى خودآامه و ضد آزادى رژيم به صورت تله ى گريز 

 زيرا با شكست سراسرى جريان. ناپذيرى در آمده است
اصالحات، دير يا زود و خواه نا خواه، سرنوشت رژيمى آه 
همة عوامل مشروعيت و مقبوليت قانونی بين المللى اش 

با سرخوردگى .را از دست داده است، رقم خواهد خورد
سراسرى از امر اصالحات و توانايى اصالح گرايان، مردم با 
ادامه اقتدار غير قانونى رهبر و نظارت استصوابى شوراى 

گهبان و مصلحت جويى هاى ضد آزادى خواهى مجمع ن
تشخيص مصلحت، از نتيجه انتخابات و شرآت خود چشم 
. داشتى در راه گشوده شدن فضاى سياسى آشور ندارند

مردم اآنون در برابر چنين وضعى عمًال در مرحله اى از 
مقاومت منفى و نافرمانى مدنى قرار گرفته اند آه به راهى 

ت اجتماعى براى تحول بنيادى در ساختار جز افزايش تحرآا
  .سياسى آشور منتهى نخواهد شد

   
بنابراين، مقابله با رژيم در زمينة موضع گيرى مر
انتخابات مجلس، نه شرآت در انتخابات و نه تشويق
به شرآت در آن بلكه در تحريم سراسرى و فعال انت

  . است
اصالح طلب دولتسابقه فعاليت و حضور جناح هاى 

مجلس شوراى اسالمى در دوره ششم ثابت مى آ
آن ها هيچ گونه اراده و تصميمى از خود براى 

واقعيت اين است . خواست هاى مردم ابراز نمى آنند
طلبان، خود از اساس، طالب دگرگونى ساختار سياس
ترآيب خود ساختة دين و دولت در جمهورى اسالمى

فلسفة وجودى مجلس وظيفة قانون گزار. باشند
است، براى ايفاى حقوق مردم و تضمين امنيت اجت

فلسفة وجودى مجلس نظارت دائمى نمايندگان. آنان
است به اعمال قدرت نهاد هاى قانونى مملكت در
حمايت از آزادى و گسترش امكانات رشد و پي

اگر اصل اين فلسفه در. جامعهاجتماعى و اقتصادى 
مجلس به خاطر حضور دائمى نيروهاى سرآوب و مت
نهاد هاى خود سر رهبرى و قضائى و اجرائى از بين بر
ايراد سخن رانى هاى قبل از دستور و انتقاد و شكا
سوى نمايندگان چه نتيجه اى در شكل رابطه بين م

آه دائمًا در آار تجاوز هستند نيروهاى سرآوبگرى 
خواهد شد؟ اين آن چيزى است آه از حاصل آار ش

دوره مجلس شوراى اسالمى به چشم مى خورد 
همان چيزى خواهد بود آه با ادامه وضع موجود در 
قدرت بين مردم و رژيم سرآوبگر جمهورى اسالم

  .دست خواهد آمد
وجود، يعنى شكست اساس بحران سياسى م 

اصالح طلبى و انزواى مطلق رژيم واليت فقيه، در چها
انتخابات و ضرورت مصلحت آميز شرآت مردم در آن قاب

اين فرصت را جناح قدرت طلب و خود سر رژيم. نيست
اآنون تنها راه حل، رج. هميشه از دست داده است

 موجود يا تغيير بنيادرأى مردم است، براى ادامه وضع
هاى استبدادى به نهاد هاى دمكراتيك و حذف آليه 

تحريم انتخابات مرحله آغازين اين خو. ضد آزادى
تحريم سراسرى انتخابات مجلس . اساسى است

اسالمى و امتناع و اعراض عمومى مردم از شرآت در 
ى بيان مثعدم حضور سراسرى در برابر صندوق رأ

آشكار نفى مطلق نظام خودآامه از سوى مردمى اس
 در ايفاى تكاليف مدرشد و بلوغ سياسى خود را

ما به همراه مردم ايرا.ثبوت رسانيده انداجتماعىبه 
گونه انتخاباتى را آه مقيد به قيود موجود در قانون اس

وق انجمهورى اسالمى ايران و ناقض ذاتى ترين حق
است تحريم مى آنيم و حضور فعال مردم را به هر 
براى بيان امتناع سراسرى از شرآت در رأى و 

  .حاآميت قانونى رژيم توصيه مى آنيم
برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى فرصتى  

آه مردم ميهن ما خواست هاى خود را به صورت شعار
قاطع تر و هر چه گستروشن و به شكلى هر چه 

مطرح سازند، براى تحقق آن ها تمامى توان خويش
آار برند و با حضور فعال خود انتخاباتى را آه بر پايه

شعار مبار. اساسى موجود انجام پذيرند، باطل سازند
    5بقيه در صفحه 
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  ادامه از صفحه یک 
  

  خشم شکست خورده گان          
   

واقعيت اينست آه تحصن نمايندگان در مجلس و اعتراضات 
همه جانبه اصالح طلبان در رابطه با رد صالحيتها فاقد 
. ماهيتى مردمى وجهتگيرى درارتباط با منافع توده هاست

انگيزه حقيقى نمايندگان متحصن، نگرانى از پرتاب شدن از 
دايره حكومتى است، دايره اى آه حيات سياسى و 

بى به منافع فردى وفرقه اى آنان را تاآنون تامين دستيا
اين آقايان آه خانه ملت را بهمراه شرآاء رقيب . نموده است

خود سالهاست اشغال آرده اند، آيا براى پيشگيرى 
ازسرآوب خونين و وحشيانه انتخاب آنندگان خود در صفوف 
دانشجويان، جوانان و مردم آوچه و بازار نيز بست 

  نشستند؟ 
توان گفت آه عدم حمايت و پشتيبانى گروهها يت مبقو

واقشار مردمى به اشكال متنوع نه از گرايش به جناح رقيب 
ميشناسد بلكه از آگاهى به نآه جز زبان زور ورنگ خون 

نيات منافع جويانه و بدبينى هاى به حق و ناشى از تجربه 
اين طيف از . چند ساله اين نمايندگان نشات مى گيرد

رآمد سياسى خود تا آنون اصالحات  را تنها در حوزه ابتداى ب
قدرت سياسى  خالصه نمود، اصالحات در تغييرات و 
جابجايى هاى  مهره اى خالصه شد و گفتگو از رفاه 

  .اجتماعى ابزار دستيابى به تمايالت آنان قرار گرفت
  نقطه تمايز و جدايى آنان از بدنه حمايتى خود دقيقا در اين 

 است ، جهت گيرى متفاوت از خواست هاى معنى نهفته
مطروحه در ميان پايينى ها و گرايش به قدرت براى حمايت 
ازچارچوب ونظم ارتجاعى موجود ازمختصات ارتباطى آنان با 

  .مردم بوده است
امروزه اصالح طلبان حكومتى  بروشنى  دريافته اند آه 
شكاف ميان خود ومردم را جز با خروج از مجلس و بدرود 

آه امروزه خيلى دير " گفتن از صحنه سياسى آشورمان 
  .، نمى توان پر آرد"بنظر ميرسد

 اين نمايندگان در هيچيك ازمقاطع بحرانى آشور اينچنين 
برآشفته وخشمگين نبوده اند، توسل به اشكال اعتراضى 

سالها . راديكال نكرده اند و امروز اينگونه به خشم آمده اند
يف شعار خروج از مجلس  پيش بخشهايى از اين ط

را به صحنه سياسى  آشورمان " خاتمى خاتمى استعفا"و
عرضه آردند و پاسخى جز مماشات وهم نشينى  بيشتر با 

بارها صفوف اعتراضى دانشجويان .  انحصارطلبان  نگرفتند
آشورمان بخاك و خون آشيده شد، حرآات حق طلبانه 

 سرآوب وخودجوش مردم آشورمان به شديدترين وجوه آن
شدند، زندان هاى آشور از آزاديخواهان اشباع شدند، 

قتلهاى پنهانى، شكنجه و اعدام هيچ گاه  قطع  نشدند اما  
.  اعتراضات اين چنينى از نمايندگان اصالح طلب ديده نشد

چگونه است آه امروزه بست نشستن در مجلس بعنوان 
  د؟ حربه اى اعتراضى عليه جناح رقيب به آار گرفته مى شو

بحث و گفتگوى اصالح طلبان دولتى  و مجلسى امروز بحث 
منافع و تمايل است، منافعى عينى و مرتبط با موقعيت  
فردى وفرقه اى اين طيف آه متناسب با جايگاه حاشيه اى 
آنان در دايره قدرت است و درخطر قريب الوقوع پرتاب به 

ايطى ايجاد خارج آن قرار دارند و اين بحران بود و نبود  در شر

مى شود آه اين طيف از مشروعيت وپشتيبانى مرد
برخوردار نيست، خود را تنها مييابند وغايبين بزرگ اين د

  .و مدعى اصلى آن مردم آشورمان هستند
  

            
  

ترديدى نيست آه اين بحران انعكاس ومنتج از بحرانه
اضحچند وجهى موجود در آشورمان ميباشد، اما آنچه و

تالط"  روشن است اينكه خروج پيروزمندانه اين طيف از
آنونى مترادف و برابر با پيروزى مردم آشور" سياسى 

نيست  زيرا آه در بهترين حاالت مجلس هفتم نيز بازد
  .بيش از مجلس ششم نخواهد داشت

 آن چه آه امروز پيروزى مردم به حساب مي آيد، اف
ن انتخابات در انظارعمومى وافكار جهانياارتجاعى بودن اي

اثبات  نامشروع بودن اين نظام  با توسل به سالح تح
  .انتخابات مجلس هفتم خواهد بود

اصالح طلبان آوته بين  ندانستند آه قدرت تشخيص مرد
مي توان با حربه هايى چند و توسل به فريب سيا

 در درازمدت آنچيز آبراى آوتاه مدت از آنان گرفت، اما
نظر آنان به عنوان سنگ محك شناخته ميشود، بيالن 
ودرجه پايبندى نمايندگان به وعده هاى انتخاباتى خوا

امروز حتى معجزه اى آه آقايان نبوى، تاج زاده. بود
حجاريان در انتظار آن به سر مى برند بلحاظ زمانى آ

  . مجالى براى وقوع دارد
وز نه از آرا بيست و چند ميليونى انتخابات دوره امر

رياست جمهورى آقاى خاتمى خبرى است و نه از ان
مردمى آه با صدها اميد نمايندگان مجلس ششم

امروز نه شعارها و وعده هاى رنگ آمي. حمايت آردند
نمايندگان مجلنه تحصن  تم  وشده انتخاباتى مجلس هف

 دردايره قدرت، هيچ آدام به حضورششم براى بقاء 
شمار طيف ها و گروه هاى اجتماعى براى حمايت از آ
نخواهد انجاميد  و تحريم عمومى انتخابات مجلس هفت
روى ستاره هاى آسمان سياست ايران نوشته شده اس
ستاره هايى آه تنها با اتكا به نيروى اليزال مردم  آشور

  . دست يافت مى توان به آنان
  
  

de.@yahoo001Sooren   
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   !حکم اعدام کبری رحمانپور بايد لغو گردد

  مهرانگيز ميناخانی
  

 ساله ای است که به جرم 22 کبری رحمانپور دختر 
اعدام شده  ساله اش محکوم به 75قتل مادرشوهر 

 17 فقير در سن کبری دختری از یک خانواده.است
 سال بزرگتر از 35سالگی ناچار به ازدواج با مردی 

در این خانواده شوهر و مادر . خودش می شود 
شوهر کمترین حرمت انسانی برای او قائل نبوده اند 
و نهایتا در یک درگيری بين مادرشوهر و کبری 
رحمانپور ، مادر شوهر کشته می شود و پسر او که 

زانه خواستار قصاص این دختر  سال دارد کينه تو57
  .جوان است

  به غير از دالیل منطقی و مستدل که انسانهای 
آزادیخواه در رد حکم اعدام دارند و ما نيز مصرانه از 
صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام، اعالم بيزاری می 
کنيم و خواهان حذف  حکم اعدام از قوانين مجازات 

ی قابل تأمل می باشيم، این حادثه از جهت دیگر
 ساله باید مجبور به 17چرا یک دختر جوان .است 

 سال بزرگتر از خود شود ؟ بستر 35زندگی با مردی 
اجتماعی که زمينه اینگونه ازدواجها را فراهم می 
کند چيست؟ زندگی کبری نمونه ای است که به 

که سبب ساز پایان زندگی (خاطر فاجعه قتل 
زبانزد )ياکان شده مشترک کبری رحمانپور وعليرضا ن

عموم شده است ، چه بسيار زنان جوانی که در 
همين شرایط زندگی می کنند و وجود و هویت خود 
را به فراموشی سپرده اند و به ازای لقمه نانی 

  .،کارگر خانه و عروسک آقا شده اند
   پدیده زنان خيابانی و دختران فراری یک روی 

اعمال می خشونتهایی است که جامعه عليه زنان 
کند ، بسيار دختران فقيری که پای دارهای قالی کمر 
خم می کنند و بسياری که به بردگی در خانه ای 

  .گرفتار هستند 
  صدور حکم اعدام برای کبری رحمانپور برگ دیگری 
از جنایات جمهوری اسالمی است که در تاریخ به 

کبری رحمانپور قربانی سيستم . ثبت می رسد
 تبعيض جنسی رژیم جمهوری سرمایه داری و

جمهوری اسالمی نظامی سرمایه . اسالمی است 
دار در ادامه سياستهای ضد مردمی رژیم گذشته 
فقر و فالکت روزافزونی را به مردم کشور ما تحميل 

زنان در این ميان عالوه بر تحمل . کرده است
فشارهای اقتصادی ،تبعيض و تحقير جنسی را نيز 

  . متحمل می شوند
کم کبری رحمانپور در حال حاضر به تعویق افتاده   ح

است و حکومت ضد زن ، مرگ و زندگی او را در 
ما همراه . اختيار مردی انتقام جو قرار داده است 

دیگر آزادیخواهان خواهان لغو حکم اعدام کبری 
رحمانپور و لغو حکم اعدام به طور کلی هستيم و 

ان شب تن به ایرانی را که در آن هيچ زنی به خاطر ن
  .  بردگی ندهد ، آرزو می کنيم 

  !!  شناسائی و نمايش صدام     
  

  طارق عزيز: نوشته
  نصراهللا قاضی: ترجمه

  
اولين عکس العمل من پس از دستگيری صدام حسين مخلو

خشم از این رو که این دیکتاتور . از خشم و انزجار بود
د بدست دوس داوی ترجيح.  با افتخار بميردحتی نخواست

سابقش گرفتار شود ولی در درگيری از بين نرود یعنی 
  .کار مثبتی که ميتوانست برای کشورش انجام دهد

او چندین رفيق عزیز . احساس ترحمی به صدام ندارم
کشته و تعداد بيشتری از آنان را به زندان فرستاده است با 

ا ندارد حّقی که متحال معتقدم که آمریکا حق بازداشت او ر
  .به مردم عراق است

انزجار من از نحوه اعالم خبر توسط شبکه های تلویزی
 تبدیل بهBBC World و CNNکانال های . غرب بود

چنان شبکه هائی سراسر تبليغاتی شدند که احتماًال آ
به نمایش گذاردن ی. برلوسکونی را به خنده واداشته اند

 روش، کاری است که ففط از امپریاليسم نزندانی به آن
انسان به یاد به نمایش گذاردن سران قب. جدید ساخته است

  .َبرَبر قبل از اعدامشان در ُرم باستان می افتد
ایاالت متحده برای ساليان دراز غول بی شاخ و دمی از 

حال که وی از بين رفته است چه عذ. در خاورميانه ساخت
اقی ماندن سربازان غربی در عراق وخود دارد؟ برای ب

یک انتخابات عمومی فوری برای انتخابات مجلس موس
صورت نميگيرد؟ آیا اگر این انتخابات صورت گيرد منتخ
خواهان پایان دادن به اشغال عراق خواهند شد و خود ن
عراق را کنترل خواهند کرد و شرکت های عراقی بازسا

ا به عهده خواهند گرفت؟ آیا این خواستها باعث اتعراق ر
هرچه بيشتر عراقی هاعليرغم اختالفات مذهبی و ملی 

  خواهد شد؟
دستگيری صدام چه تاثيری روی مقاومت مردم عراق خو

چند هفته پيش من نوشتم که حتی اگر صدام. گذاشت
  امر.دستگير شود و کشته شود مقاومت ادامه خواهد یافت

در واقع آن عده که تا ب. دليلی برای تغير آن گفته نمی بينم
شک داشتند که از نيروی مقاومت پشتيبانی کنند یا نه، از 
خود بيرون آمده و علنًا از نهضت مقاومت حمایت خوا

کسانی که در ایاالت متحده و جاهای دیگر بحث ميکر. کرد
یای رژیم رهبری ميشود از که مقاومت توسط صدام و بقا
در هفته ای که گذشت یکی.  به بعد دچار شوک خواهند شد

گماشتگان فرماندار آمریکائی در هيال توسط قيام مردم از 
 انتخاب-شعاری که مردم فریاد ميزدند ميگفت.   بر کنار شد

 حرکاتی از این قبيل رو به افزایش خو-آزاد همين حاال
   5                              بقيه در صفحه   .بود
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  4ادامه از صفحه 
  ......    شناسايی و نمايش                       

  
اگر روزی جنگ طلبان این منطق را موعظه ميکردند که 
برای یافتن سالح های نا بود کننده جمعی که هيچ گاه هم موفق 

 را از ميان برداشت،  به یافتن آنها نشدند باید این حاکم مستبد
من .  منطق امروز باید مبنی بر پایان فوری اشغال عراق باشد

اما بایستی یک مقاومت .فکر نمی کنم این امر عملی شود
اعالم غير قانونی بودن .   سياسی، سراسر مملکت را فرا گيرد

اتحادیه های کارگری توسط رژیم اشغال گر نمی تواند سد 
 مقاومت زیر زمينی عراق بالنده و .بزرگی در این راه باشد

  .اميدوارکننده است
اشغال عراق غير .   خوب، آنها با صدام چه خواهند کرد

قانونی است و ایاالت متحده آمریکا سعی نخواهد کرد به قانون 
.   بين المللی متوسل شود و او را در دادگاه الهه محاکمه کند

ری کيسينجر و برای نجات هن. مسئله از اینها بغرنج تر است
سایر جناینکاران جنگی آمریکا،  موافقت نامه ای وجود دارد 
مبنی بر اینکه رهبران کشورها به هيچ وجه نميتوانند مورد 

چنانچه در عراق دادگاهی تشکيل شود مثل .  اتهام قرار گيرند
.  سایر تشکالت امروزه در عراق زیر نظر آمریکا خواهد بود

د بود؟ چنانچه این سرِکِش سابق آیا این دادگاه علنی خواه
تصميم بگيرد تمام همکاری هایش در سال های هشتاد با 
آمریکائيان را علنی سازد چه خواهد شد؟   چنانچه وی تمام 
گفت و شنودش را با دونالد رامسفلد در حين جنگ ایران و 
عراق افشاء کند چه خواهد شد؟  اینها همه برای آمریکائيان 

  لذا آنها کاری را خواهند کرد که به نفعشان .مسئله خواهد بود
  .باشد

بگذریم، امپراطور هيروهيتوی ژاپن از جنگ جهانی دّوم یعنی 
. از جنگی حمایت کرد که منجر به قتل مليونها انسان گردید

پس از جنگ برای مقابله با کمونيسم به وی احتياج داشتند لذا 
ت دریائی و او را به یک زیست شناس عالقه مند به حيوانا

من فکر نمی کنم آنها به صدام . دوست آمریکا تبدیل کردند
احتياجی داشته باشند تا به خواهند او را به یک باستان شناس 
ساکن یکی از محالت بغداد تبدیل کنند اما سعی ميکنند حد اکثر 

بگذریم از اینکه یک صدام له شده و . استفاده را از وی ببرند
اند در یافتن سالح هائی که هرگز وجود در هم شکسته هم نميتو
  .نداشت به آنها کمک کند

  
  
  
  

 راديو برابری
 

ش(راديو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت ايران 
بر روی ماهواره با مشخصا) عصر بوقت اروپای غربی
 :زير برنامه پخش می کند

atellite: Hotbird         13  East 
req.12597   GHz 
ranspoder: 94 
ymbol    Rate  :27500 
ec:3/4 
Hannel  :GBTS  Feed ½ 
ight side of dual audio channel 

 
شما ميتوانيد برنامه های هر روز را بصورت ضبط شد

ی اينترنت ، در آدرس زير نيز گوازطريق شبکه جهان
  :دهيد

ww.radiobarabari.net

  ........ تحریم فعال         2از صفحه  دامه ا
آينده، چه چيزى جز آزادي، باز هجريان انتخابات 

آزادى و دوباره آزادى مى تواند باشد؟ آزادى هر نو
عقيده، آزادى بيان، آزادى وجدان، آزادى مطبوعات
 د آزادى احزاب سياسي، آزادى رفتارهاى اجتماعى و

راستا، از نظر ما، شكل هاى متنوع مبارزه همين 
مقاومت مى توانند حضور فعال در صحنه از طري

 در دفاع از آزادى  سخنرانى ها، تجمعات، تحرآات و
بگذاريد حوزه هاى انتخاباتی خال. دمكراسى باشند

از رأى دهنده و صندوق هاى خالى از رأى به گواها
م استبداصادق عدم مشروعيت و بن بست نظا

دينى بدل شوند و شعار هاى آزادي، جمهورى 
يدن جمهوردمكراسى در سراسر آشور برچ

  .اسالمى را فرياد آنند
  ) ژانويه 9 ( 1382جمعه نوزدهم دى ماه  

  *توجه     *                 
 ايميل سردبيری تک برگی راهآدرس

آدرس جديد. کارگر ، تغيير کرده است 
  :به شرح زير ميباشد 

arash.k@rahekargar.net 

امضای صدها نفر از فعالين چپ  *  
  جمهوریخواه در خارج از کشور

  
   :آدرس ایميل برای امضای این بيانيه*  
  

fr.@yahoo7tahrim_majles  

http://www.radiobarabari.net/
mailto:tahrim_majles7@yahoo.fr
mailto:tahrim_majles7@yahoo.fr
mailto:tahrim_majles7@yahoo.fr
mailto:tahrim_majles7@yahoo.fr
mailto:tahrim_majles7@yahoo.fr
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  :              همايش جمهوريخواهان اصالح طلب در برلين     
  

  !!   استحاله ُمرد، زنده باد استحاله          
  

     آرش کمانگر                                             
  

" اتحاد جمهوریخواهان ایران "نخستين همایش یا کنگره موسس
بمدت سه روز، از پنج شنبه هشت  ژانویه تا شنبه ده  ژانویه در 

در این نشست سه روزه . برگزار شد) آلمان ( دانشگاه آزاد برلين 
چند صد نفر از امضاء کننده گان بيانيه اوليه این اتحاد و نيز شماری 

ات نيزاز طریق از ميهمانان و ناظران شرکت داشتند و خود مباحث
  .شبکه پالتاک در اینترنت پخش می شد

گردانندگان این تجمع سياسی، طی ماههای گذشته، کميسيونهای 
ایجاد " اتحاد"مختلفی را برای تهيه پيش نویس اسناد پایه ای این 

این کميسيونها حاصل کار خود را در قالب چند سند . کرده بودند
 سند راهبرد -2 سند دیدگاهها -1: ارائه نمودند که عبارت بودند از

 سند مربوط به مسئله ملی در -4 سند کارپایه سازمانی -3سياسی 
  .  سند مربوط به سهميه ویژه زنان -5ایران 

راهبرد : از ميان این اسناد، بدليل اختالف نظر در دو کميسيون
سياسی و مسئله ملی، در هر مورد، دو سند پيش نویس تهيه شد که 

بعالوه در خود همایش، بطور .  اقليت و اکثریت بودندبيانگر نظرات
ویژه بر سر دو موضوع مهم سياسی یعنی شعار رفراندم و نيز 
تحریم یا شرکت در انتخابات مجلس هفتم نيز بحث شد و پيرامون آنها 

از ميان اسناد تهيه شده توسط کميسيونها، . قرارهایی صادر گشت 
د مربوط به مسئله مليت ها در سند مربوط به دیدگاهها و نيز اسنا

مسئله اقوام " ایران، از دستور خارج شد و صرفًا قراری در مورد 
صادر شد که به موجب آن، فعًال موضع گيری را بدليل " در ایران

" کارشناسانه"اختالفات، زودرس ارزیابی کرده و آنرا به مباحثات  
ين، جدا از تعيين از اینرو همایش برل. و همایش سال آینده حواله دادند

پنجاه نفر بعنوان اعضای شورای هماهنگی، توانست اسناد مربوط به 
را " جمهوریخواهاناتحاد "راهبرد سياسی و ساختار سازمانی 

تصویب کند که به گفته سخنگویان این جریان، از حمایت حدود 
ظاهرًا . هشتاد درصد از اعضای شرکت کننده برخوردار بوده اند

نيز " اتحاد" قرار مربوط به سهميه ویژه زنان در ارگانهای رهبری 
به موجب این قرار سی . بدون چالش چندانی به تصویب رسيده است

باید از زنان تشکيل شود، به همين خاطر " ای هماهنگیشور"درصد 
 نفر از شورای پنجاه نفره را زنان عضو این تجمع، تشکيل می 15
در مورد دو موضوع مربوط به رفراندم و انتخابات مجلس . دهند

نيز، اکثریت شرکت کننده گان بر مبنای گرایش استحاله گرا و راست 
در حد " رفراندم "ه در زمينه حاکم بر این تجمع، تصميم گرفتند ک

باقی بمانند و آنرا بعنوان " راهبرد سياسی"تاکيدات مندرج در سند 
یکی از خواستها و شق محتمل ، در کنار سایر خواستها و 

 طرح کنند، جناح اقليت این تجمع معتقد بود که -سناریوهای احتمالی
باور اگر براستی به بن بست اصالحات و استحاله جمهوری اسالمی 

داریم و از سویی دیگر ميخواهيم به شيوه ای مسالمت آميز، یک 
جمهوری دمکراتيک، پارلمانی و سکوالر را جایگزین رژیم فعلی 
کنيم، راهی جز این وجود ندارد که شعار رفراندم  تحت نظارت بين 

اما همانطور که . المللی را بعنوان استراتژی اصلی خود طرح کنيم 

در مورد انتخابات مجلس هفتم. هاد رأی نياوردگفته شد، این پيشن
معتقد بود که با توجه به اقدامات شو" اتحاد " جناح اقليت این 

نگهبان و داده های سياسی موجود، تاکتيکی جز بایکوت
انتخابات فرمایشی، پيش روی مردم و نيروهای سياسی ح

ا تصویب قراری مبنیاما این پيشنهاد نيز ب. دمکراسی قرار ندارد
رد شد و شرکت  ک! " هنوز موضع گيری زود است؟" اینکه 

گان همایش به شورای هماهنگی، اختيار دادند که در موعد مناس
  . را مشخص کند" اتحاد جمهوریخواهان"سياست و موضع 

بحث های مربوط به سند ساختار سازمانی نيز چندان اهميتی ندا
ینی کلمه عضو بجای کوشنده و تعداد مناسب اعو از حد جایگز

.شورای هماهنگی و موضوعاتی از این دست فراتر نمی رفت
سند راه( اینرو بحث در مورد استراتژی سياسی این جریان 

  .بيشترین حساسيت ها و توجهات را بخود جلب نمود) سياسی 
يسيون مربدررابطه با این بحث، از هفته ها پيش، دو سند از کم

یکی سند اکث. به این مسئله در برخی از سایتها وجود داشت
و دیگری ) که ترکيب و اسامی اعضای آن فاش نشد( کميسيون 

  ).یکی از اعضای این کميسيون" ( تقی مختاری" آقای 
عليرغم اشتراک در پاره ای) اکثریت و اقليت(هر دو گرایش 

 اختالفات تاکتيکی معينی می بامسایل مهم و کليدی، دارای
بن بست اصالحات: اشتراکات بنيادی هر دو گرایش عبارتند از

خردادی، اعتقاد به اینکه الگوی حکومتی مورد دفاع این جری
مب(همانا جدائی دین از دولت و استقرار یک جمهوری سکوالر 

حکام نظام سرمی باشد، اعتقاد به توسعه و است) بر پارلمانتاریسم
داری در ایران، اعتقاد به مشی مسالمت آميز و پرهيز از هر 

 ....خشونت و قهر، مخالفت با دخالت نظامی خارجی در ایران و 
اما اختالفات آنها که کم اهميت هم نبود، این می باشد که گرا
اکثریت عليرغم اذعان و اعتراف به بن بست اصالحات دو خردا

 نيست که خود ایده اصالح طلبی به بن بست رسيده بامعتقد
نيز این نيست که جنبش" اصالح طلبی" منظور اصلی اینها از 

اجتماعی و نيروهای سياسی، مجازند در کنار مطالبات انقالب
ساختار شکنانه شان، از هر قدم رفرم و اصالح وضعيت اجتماع

 پيشرویهای بيشتر استفاده کاقتصادی دفاع نموده و از آن برای
ضرو"و عدم طرح " رفرميسم" هدف عمده آنها از پافشاری بر

بزیر کشيدن جمهوری اسالمی و سرنگونی کليت این نظام جهن
در واقع آنها معتقدند. همان ادامه مشی استحاله طلبی می باشد

سبب بن بست موجود و" جبهه دو خرداد"روشهای نادرست 
حقق رویای استحاله رژیم اسالمی به یک رژیم دمکراتيک ت

است که در صورت جایگزینی آن روش با سياست اصال
، پروژه استحاله جمهوری اسالمی مجددًا"اتحاد"پيشنهادی این 

 بویژه با بهره گيری از  پارامترهای بين المللی موج–تواند 
د سياسی مصوبه همایشاز اینرو در سن. مجددا به غلطک افتد

تنها از ضرورت واژگونی جمهوری اسالمی سخنی بميان نيا
بلکه آآشکارا اتحاد و همکاری با گرایشاتی از رژیم را توصيه

اقليت با انگشت گذاشتن بر همين تناقض ، بدرستی معتقد ا. کند
که جناح اکثریت قصد ندارد با بدور افکندن رویای استحاله ر
اسالمی، استراتژی خود را تمامًا معطوف به سازماندهی حکو

اما سئوال این است که آیا جناح اقليت هم در سند خ. آلترناتيو بکند
به این استراتژی اعتقاد پيدا کرده؟ پاسخ درست، متاسفانه منفی ا

  7ه     بقيه در صفح- ------------------------------------
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   6  ادامه از صفحه
  ..........                     همايش جمهوريخواهان  

  
          چرا که حتی اینها نيز عليرغم اعتراف به شکست پروژه استحاله
رژیم، اوًال هنوز از طرح شفاف سرنگونی جمهوری اسالمی 

مفرط  به روشهای صرفًا " اعتياد" خودداری ميورزند ، ثانيًا با 
که معنایی جز کوتاه آمدن در برابر قهر ( المت آميز مبارزه مس

عمًال قادر نيستند در ) سازمان یافته وسيستماتيک رژیم اسالمی ندارد
بطن تحوالت پرشتاب کشورمان، نقش مثبتی برای سازماندهی و 
گسترش جنبش های فراقانونی مردم ایفاء کنند، از اینرو با چنين 

شی در انقالب مردم برای بزیر کشيدن مشی مدارا جویانه ای، نق
جمهوری اسالمی ،  بازی نخواهند کرد و به تماشاچی حوادث 

البته گرایش اقليت، مایل بود که در . سياسی، تنزل خواهند نمود
، "اتحاد جمهوریخواهان" ليست روشهای مبارزاتی مسالمت آميز 
تی با اما جناح اکثریت ح. تاکتيک نافرمانی مدنی را نيز بگنجاند

چنين روش مبارزاتی نيز مخالفت کرد، حال آنکه این تاکتيک در 
بسياری از کشورها و جنبشها، بخوبی پيش رفته و کسانی چون 
گاندی نيز که همواره مخالف به کارگيری خشونت در برابر 

این مخالفت .  وسيعًا از آن بهره جست–استعمارگران انگليسی بود 
یک " زاده شدن " قال اوليه، مبنی بر نشان ميدهد که عليرغم داد و 

نيروی آلترناتيو و اميد بخش در صحنه سياسی کشورمان، همایش 
آن " دستاورد " نبوده و حداکثر " توفان در فنجان " برلين چيزی جز 

این بود که ظرف مشترکی برای جریانات و افراد رفرميست، 
: اتی نظيرجریانات و گرایش. استحاله طلب و مماشات جو ایجاد کند

، حزب دمکراتيک ....) بيژن حکمت و ( جمهوریخواهان ملی ایران 
گرایش راست سازمان اتحاد ...) بابک اميرخسروی و( مردم ایران

( ، گرایش راست فدائيان اکثریت ...) مصطفی مدنی و ( فدائيان خلق 
 مذهبی و -و عناصری از جبهه ملی، طيف ملی...) فرخ نگهدار و
به ظرف سازمانی مشترکی " اتحاد"ن با تشکل این منفردین، اکنو

دست یافته اند که بخودی خود منفی هم نيست چرا که از ابعادپراکنده 
گی و سردر گمی و تشتت سياسی ميکاهد، اما جا زدن تجمع گرایشی 
به شدت راست از اصالح طلبان جمهوریخواه در اپوزیسيون بعنوان 

ر از آن ادعای زاده شدن و مهمت" اتحاد جمهوریخواهان ایران"
آلترناتيوی برای برون رفت از بن بست موجود، بيشتر به شوخی 

باعدم طرح شفاف بزیر کشيدن " اتحاد"چرا که این . شبيه است
تماميت جمهوری اسالمی با تکيه بر جنبش های اجتماعی و مستقل 

، ادامه توهم به )با بکارگيری همه اشکال مبارزاتی متنوع( مردم 
، باز گذاشتن راه همکاری و "جدید"  اصالح رژیم از راههای امکان

ائتالف با اصالح طلبان حکومتی، مشروط کردن هر اتحاد به پذیرش 
آلترناتيو پارلمانتاریسم بورژوایی، تابو سازی از هر نوع مبارزه 

" نافرمانی مدنی"غير مسالمت آميز و فراقانونی و حتی مخالفت با 
تعيين سرنوشت مليتهای ساکن ایران و مردم، عدم دفاع از حق 

سکوت در برابر  مطالبات اقتصادی و رفاهی اکثریت زحمتکش 
جامعه و غيره نخواهد توانست گره ای از مشکالت مردم باز کرده و 
زمينه را برای گسترش مبارزات سياسی، اجتماعی و صنفی آنها 

کثر می با چنين مشی مدارا جویانه ای حدا" اتحاد"این . فراهم کند
تواند دلش را به این خوش کند که چنانچه سناریوئی نظير تشکيل 
شورای حکام عراق در ایران پياده شود، چند نفر از رهبران این 
جریان را برای حضور در آن فرا خوانند و یا در صورت برگزاری 

تحت نظارت ( یک همه پرسی و یا انتخابات آزاد در ایران 
واال !! این جریان، آرای خوبی بدست آورندکاندیداههای ) المللی

چنين سناریوهایی متحقق نشود و کارزاز پایان دادن به حکو
اسالمی از طریق جنبشهای اجتماعی و انقالبی مردم پيش رود 
رژیم از درون، تحت فشار این اعتراضات و اختالفات درونی و

ات"هم بپاشد، این بست و انزوای کامل داخلی و بين المللی از 
نقش چندانی در آن شرایط پر تالطم ایفاء نخواهد کرد، چون اینه
هم اکنون با تبدیل روش مسالمت آميز به یک وحی منزل و تخ
ناپذیر، عمًال آماده گی ابراز وجود در بطن شعله های یک انق

  .نوین را ندارند
سلمًا نقش بيشتری بدر چنين حالتی، رقبای سياسی این جریان، م

بر مبنای داده های ف.  جهت دهی مبارزات مردم خواهند داشت
نتوانسته به یک نياز سياسی " همایش برلين"باید اذعان نمود که 

این ضرورت و نياز همانا سازماند. و مبرم ، پاسخ دهد
وسيعترین گفتگوها و اتحاد عمل های دمکراتيک ميان کسانيست

ستار بزیر کشيدن تماميت جمهوری اسالمی از طریق مبارخوا
خود مردم ایران هستند، قاطعانه از جدائی کامل دین و ایدئولوژ
دولت حمایت می کنند، با دفاع از شکل حکومتی مبتنی
جمهوریت، سکوریسم و پلوراليسم با هر نوع حکومت موروث

 مرد و نيز مليتهای سسلطنتی مخالفند، از برابری کامل زن و
ایران دفاع می کنند، با هر نوع مداخله نظامی خارجی و ج
تجاوزکارانه مخالفند، از حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و آزادی

چنين تجمعی خواه در ش. بی قيد و شرط سياسی دفاع می کنند
، در عين حا"اتحاد پایدار سياسی"و خواه در شکل ا" فوروم"

واز جمله مضمون  دمکراسی( مسکوت گذاشتن نوع جمهوری 
 اقتصادی که بعد از واژگونی جمهو–نيز مناسبات اجتماعی 

ضمن حفظ حق هر جر( اسالمی در ایران مستقر می شود،
راه را ب)  سياسی برای مبارزه برای آلترناتيو مورد نظر خود 

جمهوریخواهان همکاری جمهوری خواهان سوسياليست با 
سوسياليست اما مبارز فراهم می کند، چرا که اگر غير از این ب
یعنی جمهوریخواهان مدافع پارلمانتاریسم و مناسبات کاپيتالي
بخواهند، آلترناتيو مورد نظر خود را بعنوان شرطی برای شکل د

قرار دهند، عمًال خود رااز حضور م" اتحاد جمهوریخواهان"به 
انبوه جمهوریخواهانی که مدافع دمکراسی مستقيم ، مشارک

. شورایی واستقرار عدالت اجتماعی هستند محروم می کنند
اینکه به لحاظ پایه حمایتی نيز، خود را از پشتيبانی اکث
زحمتکش و تهيدست جامعه که عالوه بر استبداد سياسی و مذهب

ا. ند، محروم می کنندنابرابری طبقاتی نيز رنج ميبر
جمهوریخواهان سکوالر سرنگون طلب مدافع سرمایه داری هم
توانند حزب و آلترناتيو خود راشکل دهند، اما اگر صحبت از ات
همه جمهوریخواهان مبارز و آزادیخواه و سکوالر می کنيم، 
اتوانيم با سجده کردن در برابر مناسبات کاپيتاليستی، جمهوریخو
سوسياليست وعدالت جویان چپ را از حضور در آن محروم ک
تجمعاتی که در پاریس، استکهلم، هانوفر وغيره نيز شکل گرفته
اگر بخواهند، تجربه هزیمت آلود برلين را تکرار کنند، نخوا
توانست به خالء و ضرورت سياسی موجود پاسخی در خور دهن

 .یخواهان مبارز و آزادیخواه ایجاد نماینداتحادی واقعی از جمهور
  

  2004 ژانويه 14                                                        
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  چرا اصالح طلبان ازجبنش

   مستقل مردم مي ترسند؟

  ادارژنگ بامش
  

هيات هاي نظارت شوراي نگهبان . انتخابات مجلس هفتم در راه است
حيت آاندیداهاي اصالح طلب پرداخته به شكل گسترده اي به رد صال

اقدامات آنوني شوراي نگهبان و مواضع جریان هاي وابسته به . اند
دستگاه والیت تردیدي  باقي نمي گذارد آه آن ها این بار قصد ندارند 
به اصالح طلبان اجازه دهند بيش از حد معيني در نهادهاي حكومتي 

ي مي شود آه دستگاه این امر از آن جا ناش. حضور داشته باشند
والیت به  خوبي در سال هاي اخير تجربه آرده است آه حضور 
بيش از حد معيني از اصالح طلبان در نهادهاي حكومتي به جاي 
نقش آمك آننده مي تواند در شرایط ویژه اي حالت مزاحم به خود 
.  بگيرد و اراده سرآوب و اقدامات اضطراري را تا حدودي فلج آند

اهان  اآنون بهترین فرصت را براي قيچي آردن اصالح تماميت خو
زیرا با حذف آنها از آاندیدارتوري نمایندگي . طلبان بدست آورده اند

مجلس و با فشارهاي چند جانبه ، یا باعث عدم شرآتشان بطور آلي 
در انتخابات مي شوند و یا در صورت شرآت، تعدادشان را در حد 

ون آنكه حذف آنها از نهادهاي مطلوب پایين نگه مي دارند، بد
حكومتي یا آاهش حضور و نقش شان تكان هاي سياسي به دنبال 

این موضع را سرمقاله نویش روزنامه رسالت در پاسخ . داشته باشد
به اعتراض هاي اصالح طلبان به رد صالحيت هاي گسترده، به 

یك سئوال از اصحاب  : " زبان گویایي بيان آرد وقتي آه پرسيد
دالیل وعلت هاي خروج آه بارها در مصاحبه ها , دارم" جخرو"

چه اتفاقي افتاده است آه این همه . گفتيد هنوز به قوت خود باقي است
دي ماه 18سرمقاله رسالت " (مجدد دارید؟" ورود" اشتياق براي 

82.(  
موضع مردم در قبال انتخابات آتي تا حدود زیادي روشن 

در انتخابات اآنون آنچنان روشن عدم تمایل مردم به شرآت . است
واقعيت . شده است آه بر نگراني اصالح طلبان به شدت افزوده است

 و سپس چندین 76این است آه شرآت مردم در انتخابات دوم خرداد 
مردم با . انتخابات بعد از آن، خصلت اعتراضي بسيار باالیي داشت

، عمالً  چوب پرتاب اصالح طلبانِِ نااميد به نهادهاي قدرت حكومتي
الي چرخ دستگاه هاي حكومتي گذاشتند و از این طریق توانستند 

اما وقتي . براي چندین سال نقش و حضور خود را گسترده آنند
جوهره اقدامات مردم روشن شد و پيشروي حرآت شان به سوي در 
هم شكستن آليت نظام خود را بيش از پيش آشكار ساخت، بسياري از 

د آمدند و دست در دست دستگاه والیت به دفاع اصالح طلبان به خو
در تمامي تنش هاي سياسي این سال ها، . از موجودیت نظام پرداختند

اصالح طلبان حاضر نبودند به بيش از حد معيني از فشار بر دستگاه 
آنها براي رعایت این خط قرمزشان حتي . حكومت، تن در دهند

پشت آنند و بارها به حاضر شدند به تمامي وعده و وعيدهاي خود 
توخالي بودن تهدیدات شان تن در دهند و این رسوایي را در مقابل 
. مردم پذیرا باشند، اما اجازه ندهند آه آسيبي به آليت نظام وارد آید

همين موضع اصالح طلبان و همسویي و هم سرنوشتي استراتژیك 
 نتيجه شان با تماميت خواهان دستگاه والیت باعث شد آه مردم به این

برسند آه دیگر حضور اصالح طلبان در نهادهاي حكومتي، 
تواند به عنوان سپر پيشروي جنبش مردمي در مقابل تهاج
دستگاه والیت عمل آند و از این رو با عدم شرآت شان در انتخا
شوراهاي شهر، به اصالح طلبان نشان دادند آه  آنها وزن سيا

ر حضور مردم نباشد، عمًال از تمقابل توجهي ندارند و اگ
و اصالح طلبان از تكرار. عرصه هاي سياسي حذف خواهند شد

و یك بار دیگر به این صرافت اف. تجربه به سختي نگران شده اند
اند تا با موضع انتقادي گرفتن و تهدید به عدم شرآت در انتخابا

 عمومي مردم را تیا سرشاخ شدن به دستگاه والیت، این تمایل
  .تاثير قرار دهند

قاطعيت تماميت خواهان در قيچي آردن اصالح طلبا
عدم تمایل مردم به شرآت در انتخابات، و روشن بودن سرنو
انتخابات از هم اآنون، اصالح طلبان حكومتي و غير حكومتي ر

حرف ها و استدالل . وضعيت مضحكي دچار آرده است
 آنها براي تشویق مردم در شرآت در انتخابات بسياري از

بكارگيري تاآتيك هاي وقت آشي براي ایجاد تردید در عزم مرد
نگاهي. تحریم انتخابات، نشانه استيصال و سردرگمي آنهاست

موضع گيري هاي اصالح طلبان این امر به خوبي نشان مي د
ما به عن: " ي گویدمحمدرضا خاتمي در واآنش به این شرایط م

حزب مشارآت  دنبال تحریم انتخابات نيستيم، چون معتقدیم آه از
فرصتي باید استفاده آرد ولي اگر رد صالحيت ها به نحوي باشد
نتوان از مشروعيت انتخابات دفاع آرد در انتخابات ليست 

 و یا بهزاد نبوي با نگراني به) 82دي ماه 18-امروز." ( دهيم
من خطاب به مردم عزیز: " شرآت مردم در انتخابات مي گوید

مي گویم آه با اختيارات خودتان قهر نكنيد و با آساني آه حقوق 
اما ). 82دي ماه 18سایت امروز" (را نقض مي آنند بجنگيد

اصالح طلبان حكومتي نيستند آه باز هم قصد دارند مردم را
فرمایشي و غير دمكراتيك در جمهوري اسشرآت در انتخابات 

تشویق آنند و از این طریق پروسه رودررویي قطعي مرد
حكومت را آند آنند، بسيارند اصالح طلبان غير حكومتي آه

مصطفي مدني در این رابطه مي گوی. همين موضع دفاع مي آنند
 ميدان را ميانه. ... در انتخابات فعاالنه باید شرآت آنيم! نه

آاندیداهاي مورد اعتماد م. بایست براي والیت فقيه خالي آرد
زمان براي تصميم به عدم شرآت. چرا وارد صحنه نشوند

دي17سایت ایران امروز " ( انتخابات هنوز در راه است
و یا قطع نامه تحریم انتخابات در همایش سه روزه ات) 1382

مي آورد و در مقابل آن  اآثریت شرجمهوریخواهان راي ن
اتحاد جمهورخواهان ایران با ابراز نگر" آنندگان با بيان این آه 

از روند انتخابات گذشته و سابقه شوراي نگهبان در ایجاد محد
در حقوق شهروندان و تضييغ حقوق نامزدها، حق خود مي داند

مان مقتضي نسبتبا توجه به روند انتخابات دوره هفتم در ز
اخبار ام"( تحریم و یا عدم تحریم انتخابات تصميم گيري نماید

خواهان خریدن فرصت براي تصميم گيري) 1382دي ماه 21
  .این مورد مي شوند

حال این سئوال آليدي مطرح مي شود آه اصالح ط
چرا حاضر نيستند قاطعانه در مقابل دستگاه حكومتي جمهو

 به ایستند و در آنار مردم قرار گيرند و براي شكل گياسالمي
حرآت مستقل مردمي و نهادهاي مستقل توده اي  به یاري آن

و یا به دیگر سخن چرا از رویارویي مستقل و مستقيم مر. بشتابند
          9بقيه در صفحه       --------------------------------- 
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  8ادامه از صفحه 
  

  .......                چرا اصالح طلبان          
  
 عموم اصالح -با دستگاه والیت هراسانند؟ واقعيت این است آه اوًال 

طلبان از حضور و نقش مردم در اقدامات سياسي به شدت هراسنانند 
د و در بي و مي دانند آه مردمي آه سال ها تحت فشار قرار داشته ان

حقوقي مطلق به سر مي برند، سر سازش و آشتي با حكومت استبداد 
را ندارند و به جز به درهم شكستن ارآان این حكومت  و احقاق 
حقوق خود به چيز دیگري راضي نمي شوند، حتي اگر اقداماتشان 

امري آه در انقالب بهمن اتفاق . گاه نتيجه مطلوب را نداشته باشد
رو اصالح طلبان از اقدامات مستقيم مردمي آه مي از این . افتاد

آن ها هم . تواند منجر به انقالبي دیگر شود به شدت هراسان هستند
چنين شكل گيري نهادها مستقل مردمي  را به نفع خود نمي دانند 
زیرا در آن شرایط ممكن است جایي براي بازیهاي سياسي آن ها 

با حكام مستبد را بر حضور از این رو تالش براي چانه زني . نباشد
 اصالح -ثانيا. و نقش مستقل، متشكل و مستقيم مردم ترجيح مي دهند

طلبان حكومتي آه خود در تمامي حوادث دو دهه ي اخير جمهوري 
اسالمي نقشي فعالي داشته اند از عواقب اقدامات گسترده مردمي و 

ري سرنگوني جمهوري اسالمي به شدت نگرانند و آینده تيره و تا
از این . براي خود در فرداي سرنگوني جمهوري اسالمي مي بينند

رو براي ماندگاري این حكومت، عليرغم تمامي اقدامات دستگاه 
 اصالح طلبان حكومتي -ثالثًا. والیت و حكام اصلي آن تالش مي آنند

از آن چنان مزایایي در جمهوري اسالمي برخوردار بوده و هستند 
زایا حتي اگر در نهادهاي حكومتي نباشند، آه چشم پوشي از این م
آن ها نيك مي دانند آه هر نوع تحول بنيادي . براي شان آسان نيست

  .در آشور، آن ها  را از این مزایا محروم خواهد آرد
ترس و بزدلي اصالح طلبان، نمي تواند در اراده مردم 

ار مردم نيك مي دانند آه در چهارچوب ساخت. تاثيري زیادي بگذارد
قدرت و قوانين جمهوري اسالمي، جایي براي احقاق حقوقشان وجود 

چندین سال حضور فعال اصالح طلبان در نهادهایي حكومتي . ندارد
آه با پشتوانه رًاي مردم حاصل شد، نشان داد آه ساختار قدرت 
جمهوري اسالمي به گونه اي است آه هيچ نوع اصالحي در آن 

ن در شرایطي آه اآثریت دوسومي اصالح طلبا. امكان پذیر نيست
مجلس شوراي اسالمي را در دست داشتند و قدرت اجرایي آشور را 
نيز تمامًا در اخيتار داشتند، نتوانستند هيچ قدمي حتي در اجراي وعده 

حال آه در بهترین حالت مي توانند به اقليت . هاي ولرم خود بر دارند
این . ها مي توان داشتآوچكي در مجلس تبدیل شوند، چه اميدي به آن

واقعيت است آه مردم را بيش ازپيش به سویي حرآت مستقل و 
حضور نمادین اصالح طلبان در نهادهایي چون .  مستقيم واميدارد

مجلس شوراي اسالمي، بيش از هر چيز به دستگاه والیت امكان مي 
دهد آه از یك سو جمهوري اسالمي را حكومتي مشروع و مبتني بر 

 نشان دهد و از سوي دیگر در چانه زني با قدرت هاي بين رًاي مردم
و این هر دو ضربه اي . المللي از این حضور بهره برداري آند

باید با تحریم گسترده . خواهد بود به حرآت پيشرونده جنبش مردمي
و ماهيت . ي انتخابات این امكان را از دستگاه والیت گرفت

سطایي اش را بيش را بيش غيردمكراتيك، اصالح ناپذیر و قرون و
و از این امكان اهرمي ساخت براي . از پيش به همگان نشان داد

رودررویي مستقيم و قطعي با استبدادي دیني آه آشور را به  جهمني 

مردم تنها با شكل دهي به تشكل هاي مس. سوزان تبدیل آرده است
 خوخود و با سازمانيابي گسترده خود مي توانند روند رویارویي

دستگاه حكومتي جمهوري اسالمي را به سمت در هم شكستن آ
پایه ریزي حكومتي از آن خود رهنمون شوند و از طریق مانع ب
برداري دشمنان رنگارنگشان شوند آه از مردم جز اميد به سوا

  .دادن انتظار دیگري ندارند
  2004ژانويه 11 
  
  
  اعتصاب در آارخانه        

  
  "ايران خودرو احيا گستر    "  
   

روز دوشنبه کارگبنا به گزارش سایت پيک ایران ، 
شرکت احيا گستر ایران خودرو وقتی که به آ

از سا(اعالم شد که روزهای جمعه در دو شيفت 
سر کار حاضر شده و)  صبح روز بعد7تا ساعت 16

یک شيفت آن به عنوان کار عادی تلقی و نصف
 کار محسوب خواهد شد کارگران نسبت باضافه

9این مسله به شدت معترض شده و ساعت 
ارددست به اعتصاب زده و از خوردن شام خود

 با ورود مامورین حراست دامنه اعتراض  .کردند
مط گرفت و کارگران خواسته های دیگری را

کردندو اعالم کردند تا خواسته های آنها بر آو
خوداری خواهند کرد   شب از خوردن غذانشود هر

 
   : کارگران احيا گستر بدین شرح بودخواستهای

 
خواستارامنيت جانی و شغلی و شناسا ما  1 

مسبب مرگ همگار خود اميد اوالدی که چند روز قب
  .در سالن خط توليدفوت کرد هستيم

  
ما روز های جمعه تحت هيچ شرایطی کار عا  2 

يم کردچون در هيچ قانونی چنين چينخواه کار
   .وجود ندارد

 
آکو(افزایش توليد ما خواهان دریافت حق  3  

مثل نيروهای رسمی شر)تمام مزایای متعلقه 
   .باشيم ایران خودرو می

 
ما خواهان در یافت حقوق برابر و افزایش تو 4  

شرکت ایران خودرو  با کارگران)رکورد(برابر 
   .باشيم

 
ما خواهان انحالل شزکت پيمانکاری و خدما 5

گستر سبز و استخدام رسمی در شرکت ای احيا
کا چون ما همگی دارای دیپلم و(خودرو هستيم

    .خط توليدو دائمی می باشيم
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