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بيانيه کميته مرکزي سازمان کارگران 

 )راه کارگر(انقالبي ايران 
ري اسالمي در باره بحران فروپاشي جمهو

 و تحرکات ائتالفي نيروهاي سياسي
 

شکست پروژه اصالحات؛ تصفيه هاي درون حکومتي؛           
آگاهي مردم نسبت به اصالح ناپذيري رژيم و                                           
رويگرداندنشان از اصالح طلبان؛ وخامت بيش از اندازه              
وضع معيشتي و اقتصادي مردم؛تشديد سرکوب و خفقان ؛            

 در مورد نقض         خط و نشان کشيدن هاي اتحاديه اروپا                
حقوق بشر؛ محاصره جغرافيائي توسط اياالت متحده                        

 -آمريکا و تهديدات آن؛ وعواقب بر هم ريختن ثبات منطقه            
که جنگ عراق مي تواند مقدمه آن باشد؛ بحران هاي                          
مزمن جمهوري اسالمي در سه عرصه درون حکومتي؛               
رابطه مردم و حکومت؛ و درعرصه بين المللي را به                        

شي  فرا رويانده؛ تقابل پائين با باال و قطبي                  بحران فروپا  
 .شدن کل جامعه در برابر کل حکومت را سرعت داده اند

بحران فروپاشي رژيم اسالمي و شتاب قطبي شدن                         
جامعه در برابر حکومت؛ در شرايطي رخ مي دهند که                    
فقدان يک جايگزين بالفعل حکومتي و چشم اندازي از                       

راخي را در پيش پاي           فرداي پس از اين رژيم؛ حفرة ف               
مردم براي پريدن از روي الشه نيمه جان جمهوري                            

 .کرده اند اسالمي ايجاد
در اين شرايط؛ شاهد دو دستة کلي از تالش براي مداخله          
در بحران فروپاشي رژيم و تقابل جامعه با کل حاکميت                    

غير حکومتي   يکي از جانب جناح هاي حکومتي يا       : هستيم
هار بحران فروپاشي و آشتي دادن      طرفدار رژيم؛ به قصد م    

مردم با رژيم؛ و ديگري از جانب مخالفان رژيم و به قصد              
پر کردن خالء آلترناتيو و ايفاي نقش در معماري نظام پس            

 .از جمهوري اسالمي
جناح مقتدر واليت مطلقه؛ براي مقابله با چالش هاي          
سرنوشت ساز دروني و بيروني و مهار بحران؛ راهي               

ارعاب و خفقان و سرکوب، تصفيه هاي                  بجز تشديد      
درون حکومتي، قلع و قمع اردوي اصالح طلبان و کوتاه          
کردن دست آنان از امکاناتي که ممکن است سر پلي                      
براي بروز اعتراضات و تشکل اليه هائي از مردم                        

در حالي که بخشي از اصالح طلبان،         . باشد؛ نمي شناسد  
 خود و     با مشاهده شکست اصالحات، ريزش نيروهاي           

قطبي شدن جامعه در برابر کل حاکميت، براي حفظ                      
خود و نظام اسالمي راهي بجز تبعيت و تمکين به جناح              
صاحب قدرت نمي بينند، بخش ديگري از اصالح طلبان           
به فکر ايجاد ائتالف گسترده و فراگير از نيروهاي                         
اصالح طلب درون حکومت، نيروهاي در حال ريزش              

 مذهبي، و    -اي مرسوم به ملي      از اصالح طلبان، نيروه      
استحاله طلبان خارج از کشور افتاده اند تا با گرد آوري               
نيرو، وزنه اي براي مقاومت در برابر يکه تازي جناح              
حاکم درست کرده، از يکطرف لبه شمشير سرکوب                      
طرفداران جمهوري اسالمي را کند سازند، از طرف                  
 ديگر براي مشروطه کردن واليت مطلقه فقيه فشار                      

آورند، و با آزمودٍن آزموده، مردم را چند صباحي ديگر            
به امکان پذير بودِن يک حکومت اسالمي معتدل و                         
مداراگر، اميدوار سازند، و باالخره با علم کردن يک                   
آلترناتيو دروني براي قدرت مسلط کنوني؛ اياالت متحده           
آمريکا را از فکر براندازي جمهوري اسالمي منصرف           

ين که عقب نشيني هاي موردي ي جناح            عليرغم ا . کنند
چه داخلي و چه بين        (مسلط در برابر فشارهاي سنگين          

نشان مي دهند که اقتدار اين جناح شکننده است و           ) المللي

در مواردي امکان تحميل عقب نشيني هائي به آن وجود             
دارد، اما ماهيت حکومت ديني، تناقضات ذاتي جمهوري         

وژه اصالح رژيم، و      اسالمي، تجربه محتوم شکست پر       
از همه عريان تر و گوياتر، بيزاري اکثريت عظيم مردم           

 از هر نوع و شکلي         - بخصوص زنان و جوانان       -ايران
از حکومت ديني، براي آن که چنين ائتالفي به اهدافش                

باقي " دوم خرداد" دست پيدا کند؛ بختي بيشتر از ائتالف      
برخوردار نميگذارند که از پشتوانه توده اي عظيمي هم             

 .بود
 در قطب مخالف جمهوري اسالمي، يارگيري ها و          

 فعًال در خارج از          - به دالئل روشن       -تحرکات ائتالفي  
 که   -سلطنت طلبان  .کشور است که امکان بروز دارند            

تنها بخاطر فقدان يک جايگزين بالعفل و مقبول براي                   
مردم، جرأت مييابند از روسياهي مفرط رژيم اسالمي،            

يد بنمايانند و در اين خالء روي غريزه                خود را روسف    
ترجيح بد به بدتر حساب باز کنند در اين اواخر،                                
بخصوص با تهديدات و محاصره کامل ايران توسط                     
اياالت متحده آمريکا و پياده شدن سناريوي افغانستان و              
شايعه بازگشت ظاهرشاه، خواب احياي سلطنت در                      

 و تحرکات سياسي    ايران را قابل تعبير پنداشته؛ به تقالها       
آنان اگر چه از بوي کبابي    . و تبليغاتي خود شدت داده اند     

که از افغانستان شنيده بودند بور شدند، اما روي حمايت             
ها و پشتگرمي هاي امپرياليست ها و صهيونيست ها                    
بعنوان عامل خارجي، و روي اثرات سرنگوني طالبان             

ي از  در افغانستان توسط آمريکا بر افکار عمومي بخش            
. جمعيت ايران بعنوان يک زمينه داخلي حساب مي کنند           

در پي آن اند که ضمن        " امروز فقط اتحاد   "آنان با شعار   
منع کردن مردم از انديشه در باره گذشته و آينده سلطنت            
در ايران، يک اتحاد فراگير ملي را زير پرچم رضا                      
پهلوي شکل دهند و اپوزيسيون جمهوري اسالمي را به             

. ي زير پاي مدعي تاج و تخت تبديل کنند                  فرش قرمز  
منتشر " ميثاق با مردم"آنچه اخيرًا رضا پهلوي با عنوان    

کرده است، دفاعيه اي است از نظام پيشين و تبرئه آن                   
در سايه پلشتي مفرط جمهوري اسالمي، محکوم کردن             
ضمني مردمي که انقالب کرده و آن رژيم را به زير                     

و طلبکار، و دعوت        کشيدند از موضع حق به جانب                
براي ندامت و جبران آن خطا؛ از طريق اعتماد کردن                 

عالوه بر   . به وعده هائي که او براي آينده مي دهد                       
ارتباطات و تکيه گاه هاي بين المللي، برخورداري از                 
رسانه هاي کالن و پول بي کران، پاره اي از ناممکن ها     
 را براي سلطنت طلبان ممکن، و دشواري ها را آسان                 

مي کنند، امکاناتي که اپوزيسيون دمکرات و مترقي                    
وظيفه . رژيم؛ در وضعيت پراکندگي فاقد آن است                      

نيروهاي سياسي کمونيست؛ دمکرات و مترقي با دست             
ترويج . رد زدن به سينه سلطنت طلبان خاتمه نمي يابد               

جمهور مردم و جمهوري بعنوان يک اصل پايه اي                        
اي همه جانبه ماهيت    براي حاکمت مردم، به موازات افش      

 بخصوص براي نسلي که       -سلطنت طلبان و مقاصد آنان      
 ضرورت و اهميت     -رژيم گذشته را تجربه نکرده است        

 .بسيار دارد
جبهه همبستگي   "مسعود رجوي، به نوبه خود يک           

" ساخته و از همه    " ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي      
با خواسته است که    " نيروهاي آزاديخواه و استقالل طلب     

پيوستن به آن، عزم و توان خود را در همبستگي براي                
دعوت به تشکيل    . بگذارند" آزمايش"سرنگوني رژيم به   

جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني رژيم، در درجه                 
 اول اعترافي است به شکست شوراي ملي مقاومت که             

در درجه دوم        . قرار بود کار همين جبهه را بکند                     
 اتژي نظامي مجاهدين که اعترافي است به بن بست استر

 
اتحاد و ائتالف در ميان نيروهاي سياسي 
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قرار بود تهران را بدون کمک ديگران با ارتش                                

ارائه چنين طرحي حکايت از         . آزاديبخش اش فتح کند      
يک بن بست غير قابل حل با امکانات و مکانيسم هاي                   
دروني دارد که سازمان مجاهدين را عليرغم اکراه                        
استراتژيک اش ناگزير از رويکرد به بيرون کرده                        

ن مجاهدين که سالها بود در پناه و در                        سازما. است
 نظامي رژيم بعث، در عراق               -خدمت دستگاه امنيتي      

زمينگير شده بود، حاال که رژيم صدام حسين در                              
معرض جنگ و سرنگوني قرار گرفته و خود سازمان               
مجاهدين خلق هم در ليست تروريسم دولت آمريکا قرار           

را دارد، اساسًا موجوديت خود و بخصوص رهبري اش           
بيند و اين در شرايطي است که نه يک بند                 در خطر مي   

انگشت جا براي خود در افکار عمومي مردم ايران باقي           
گذاشته است، نه رهبري و دم و دستگاهش را بخاطر                    
قرار داشتن در ليست تروريسم، به راحتي در کشورهاي         
ديگر پذيرا خواهند شد؛ نه امکان خواهد داشت که با                      

.  کشور ديگر اساب کشي کند       ارتش صدام ساخته اش به      
از شوراي ملي مقاومت هم جز اسمي باقي نمانده و                        

در . موجوديت و موضوعيت اش را از دست داده است            
چنين وضعيت وخيمي که سازمان مجاهدين در حلقه                    
آتش گير کرده و سرنوشت اش مي رود تا با سرنوشت                 

جبهه "صدام حسين رقم بخورد،  فراخوان به يک                           
، چيزي  "براي سرنگوني استبداد مذهبي     همبستگي ملي    

بجز فراخوان براي ايجاد يک جبهه همبستگي ملي با                   
سازمان مجاهدين خلق نيست، تا با اعتبار و مشروعيتي            
که اين جبهه به آن اعطا مي کند، خود را نه يک                                  
سازمان تروريست، بلکه سياسي، مورد قبول و حمايت             

بته ستون    و صد ال        -اپوزيسيون آزاديخواه و دمکرات        
 وانمود کند و با اين ترفند، هم            -فقرات جبهه اپوزيسيون   

در چنگ عراق جبهه همبستگي را سپر خود کرده و                     
جان از مهلکه به در برد؛ و هم در افکار عمومي مردم                
ايران تصوير چرکين خود را بشويد و با سواري گرفتن             

اما فراخواندن به       . از اپوزيسيون؛ به حکومت برسد            
ه، بدون اعالم شکست شوراي ملي مقاومت،         تشکيل جبه 

فراخوان به همبستگي براي سرنگوني رژيم بدون                         
انحالل دولت موقت، لغو برنامه هاي آن و غزل رئيس               
جمهوراش، محور کردن جدائي دين از دولت و                                

جمهوري "سرنگوني استبداد ديني بدون پس گرفتن                     
؛ فراخواندن به يک ائتالف تازه               "دمکراتيک اسالمي   

ن انتقاد از ساختار و روش هائي که منجر به شکست            بدو
ائتالف پيشين شدند، و برعکس، تصريح و تاکيد بر                       
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ابقاي همه آن نهادها و ساختارها و پايبندي به همه آن                     
روش ها و منش ها، به خودي خود ترفند بودن اين                          
فراخوان را رسوا کرد و ثابت نمود که طرح چنين جبهه            

ر و باز بيني و نقد نبوده؛                اي محصول هيچگونه تغيي       
است براي نجات همان ساختارها و                  " تاکتيکي"بلکه

اين فراخوان همانطور که شايسته        . نهادها و سياست ها     
بود، با بي اعتمادي و بي اعتنائي عمومي روبرو شد                     

که " نيروهاي سياسي آزاديخواه و استقالل طلب ايران       "و
شتن در  تاکنون در ادبيات مجاهدين بخاطر عضويت ندا          
آزمون "شوراي ملي مقاومت؛ وجود خارجي نداشتند؛ در      

با مجاهدين مردود شدند و دو باره            " ظرفيت همبستگي  
پاسداران رژيم    "و به   " اضداد مقاومت   "مثل سابق به       

 !تبديل شدند" خميني
در طيف گسترده جريانات جمهوريخواه، دمکرات،         
ليبرال، سوسيال دمکرات و غيره در خارج از کشور،                

ش هاي متنوعي در راساي شکل دادن به ائتالفات،                تال
در اشکال و با مضامين مختلفي صورت گرفته و مي                   
گيرند، از تالش براي گسترش همکاري ها و اتحاد عمل           
هاي تک مضموني و چند مضموني گرفته تا تشکيل                      

در اين مجموعه ناهمگن و         .  جبهه حکومتي جايگزين    
 با بي اهميت      ناهمگون، هم طرحي را مي شود ديد که             

جلوه دادن شکل حکومت، مي خواهد راه ائتالف با                        
سلطنت طلبان را هم باز بگذارد؛ و هم طرحي را که                      
ائتالف استحاله طلبان اپوزيسيون خارج از کشور با                     

در اين  . اصالح طلبان درون حکومت را دنبال مي کند           
ميان، جرياناتي هم ضمن مرزبندي با اصالح طلبان،                  

 مجاهدين خلق، بر جمهوريت و جدائي          سلطنت طلبان و   
دين از دولت و نيز بر برخي از مباني دمکراسي و                         

 .آزادي ها تاکيد مي کنند
همگرائي و ميل به همکاري ميان جريانات طرفدار          
آزادي هاي سياسي و دمکراسي پديده مثبتي است، اما                  
اگر نتواند به همگرائي و همکاري طرفداران آزادي و               

 کشور کمک کند، اگر به تعميم                   دمکراسي در داخل      
گفتمان دمکراتيک در جنبش توده اي داخل کشور و                      
دمکراتيزه کردن جنبش معطوف به سرنگوني ياري                   
نرساند، اگر هر جرياني خود را سرگرم ارائه پالتفرم                 
خود و دعوت ديگران براي اتحاد و جبهه درست کردن             

ي حول آن کند يا بر اين باور باشد که از اين طريق م                      
تواند آلترناتيوي در برابر رژيم ايجاد کند، بي ترديد جز             
به تعدد و تکثرپالتفرم ها و تشديد پراکندگي ها کمکي                   

همکاري همه طرفدارن آزادي و                       . نخواهد کرد     
دموکراسي براي فراگير کردن گفتمان دموکراتيک در             
جنبش معطوف به سرنگوني در داخل کشور نيازي                      

 توده هاي مردم با آگاهي و          است مبرم و حياتي، تا خود       
اقدام مستقل خود سنگرهاي آزادي و دمکراسي را بر پا             
کنند، و ضمن پيکار براي به زير کشيدن جمهوري                        
اسالمي؛ راه نفوذ و پيشروي همه جريانات و افکار                       
استبدادي و ارتجاعي از نوع واليتي و وراثتي و غيره                 

 .را سر کنند
اين دوره    کمونيست ها و نيروهاي کارگري در                   

بحران فروپاشي و بحران آلترناتيو طبعًا وظيفه دارند با             
احساس مسئوليت، از يکسو در تکليف ثابت و                                    
استراتژيکشان که تالش براي سازمانيابي، آگاهي و                    
مداخله گري اردوي کار است سخت کوش تر و پيگير                 
تر عمل کنند و راه هاي همگرائي و همکاري ميان خود             

ين تالش را باز و هموار سازند؛ و           براي موثر ساختن ا    
از سوي ديگر با انرژي و ابتکار در پيکار براي آزادي              
و دمکراسي مداخله کنند، به پيوند جنبش طبقاتي                              
کارگران و زحمتکشان با اين پيکار سياسي مدد برسانند           
و به سمت دادن توده هاي کارگر، زحمتکش، تهيدستان؛           

 فتح دمکراسي و      و توده هاي همسرنوشت با آنان براي          
اما . پايه ريزي خود حکومتي توده اي ياري کنند                          

. متاسفانه وضع در اين عرصه دلگرم کننده نيست                          
همگرائي ها از محدوده اتحادهاي فرقه اي فراتر نمي                 
روند و نمي توانند به گرد آوري نيرو در ايران و اتحاد                

طبقاتي کارگران کمکي بکنند؛ و براي مداخله موثر در             
 براي آزادي و دمکراسي هم عمومًا با کم کاري و             پيکار

در مواردي با اکراه يا با مخالفت ايدئولوژيک با                                
 .دموکراسي مواجهيم

سازمان ما با احساس خطر از تداوم خالء  موجود               
و تأخير بيشتر در بر آوردن نيازهاي جنبش معطوف به             
سرنگوني و  براي آن که اين جنبش دچار سرنوشت                      

ود، وظيفه خود مي داند که در اين                     شوم ديگري نش      
مرحله حساس و سرنوشت ساز، به سهم خود بر تالش                
براي بر آوردن  نيازهاي آن، چه در سطح همکاري ها               
و اتحاد طبقاتي نيروهاي کمونيست و کارگري، چه در               
سطح همکاري ها و اتحاد عمل ها براي آزادي و                              
دمکراسي و چه در متن يک جنبش اجتماعي براي                         

 .مان دمکراتيک و هر شکل موثر ديگري؛ بيفزايدگفت
****************************** 

 

اتحاد و ائتالف در ميان نيروهاي سياسي و 

 نگاهي به تالش هاي جاري

 گفت و گو تك برگي راه كاگر با اردشير 

  مهردادسردبير نشريه راه كارگر

 )بخش نخست(

 
نيد همانطور که مي دا     : تك برگي راه آارآر     

اخيرًا موضوع هم گرايي، يا بطور مشخص              
تر، مساله ي اتحادها و ائتالف ها در فضاي              

تقريبًا . سياسي ايران وسيعًا مطرح شده است       
تمام طيف هاي سياسي و البته کمتر از همه              

از . چپ طرح ها و پالتفرم هايي ارائه داده اند        
جمله ميثاق آقاي رضا پهلوي، که با پرچم                  

د به ميدان آمده اند؛ طرح              امروز فقط اتحا     
آقاي علوي تبار که تالش دارد بخشي از                      
اصالح طلبان حکومتي، نيروهاي                                    

مذهبي، و جريان هاي اصالح طلب                    _ملي
بيرون از حکومت و مستقر در خارج را بهم             
نزديک سازد؛ هم چنين پروژه ي جمهوري               
خواهان ملي؛ بيانيه شوراي ملي مقاومت                  

ب کمونيست   آقاي رجوي؛ منشور آزادي حز         
کارگري و چندين طرح و پيشنهاد که فعًالدر              

شما به  . پشت صحنه دست به دست مي گردد        
اين تالش ها و اقدامات چطور نگاه مي کنيد              

 و آنها را چگونه توضيح مي دهيد؟
گفتمان اتحاد در ميان نيروهاي          : دشير مهرداد  ار

اقدام در اين راستا هم          . سياسي ايران تازگي ندارد       
سالهاي پيش از انقالب  .  دور و درازي دارد    پيشينه ي 

به کنار، اگر فقط به دوران پس از انقالب نگاه کنيم                
مي بينيم از فرداي استقرار جمهوري اسالمي تقريبٌا            
روزي نبوده که در آن تالش هايي براي هم گرايي و             
پيوند ميان نيروهاي سياسي مختلف و ايجاد بلوک                  

شن است که اين     رو. هاي جديد صورت نگرفته باشد     
تالش ها منحصرًا بيرون از دستگاه قدرت حاکم                      
. جريان نداشته، بلکه، در درون آن نيز جاري بوده               

در داخل    : نتيجه هم، البته، چندان درخشان نبوده               
بلوک حاکم آنچه غلبه داشته فرآيند تجزيه، حذف و                
تمرکز قدرت بوده؛ در بيرون نيز انفراد و اتميزه                    

 هم گرايي هاي  بندرت پايدار و          شدن بيشتر در کنار    
موج تازه ي ائتالف طلبي که امروز            . تحکيم شونده 

برخاسته است،اما، به نظر مي رسد، به لحاظ زمينه             
ها، چشم اندازها و توان اثر بخشي نسبت به آنچه دو             

شرايط سياسي  . دهه گذشته تجربه شده متفاوت باشد         
: موجود دگرگوني هاي عميقي را از سر مي گذراند            

پروژه اصالح رژيم بار ذهني خودرا نشان مي دهد و 
به شکست کامل منجر مي گردد؛ ائتالفي که حول اين 
پروژه شکل گرفته بود و توانسته بود طيف نسبتًا                     
گسترده اي از نيروهاي درون و پيرامون حکومت را    

يعني جبهه موسوم به دوم               (به هم نزديک سازد           
رداني مردم از   شتابان فرو مي ريزد؛ روي گ      ) خرداد

حکومت به بي زاري وانزجار انفجار آميز فرا مي                
انباشت بحران هاي سياسي، اجتماعي و                     : رويد

اقتصادي جمهوري اسالمي را به محاصره کامل در           
مي آورد و قدرت کنترل آن را به چالش مي گيرد؛ و             
باالخره، جايگزيني به مساله اي فوري و حياتي تبديل    

 .مي شود
ن المللي، نيز، دگرکوني هايي که          در صحنه ي بي     

سپتامبر به بعد روي ميدهد همين سمت و سو             11از  
دولت بوش پروژه ي ساختمان امپراطوري      . را دارند 

جهاني آمريکا را در دستور قرار مي دهد؛ دکترين               
جنگ نامحدود را بعنوان سر معمار اين پروژه بر                 
مي گزيند؛ کلنگ اول را در خاور ميانه به زمين مي            
زند؛ رژيم ايران را در کنار رژيم هاي عراق و کره             
شمالي در صدر فهرست محور شرارت قرار مي                  
دهد؛ و باالخره شمارش معکوس براي مداخله مستقيم 
خود در صحنه ي سياست ايران را آغاز مي کند و                 
. جمهوري اسالمي را به سمت فروپاشي مي راند                  

در شتاب زدگي، شايد هم دستپاچگي اي، که اکنون               
دو سوي محيط سياسي ايران براي شکل دادن به                     
ائتالف هاي تازه شاهديم؛ بدون شک پاسخ هايي است   

در يک سو؛ حکومتي ها و        . متفاوت به اين تحوالت    
پيرامونيان آنانند که مي کوشند خواه از طريق ائتالف       
با برخي نيروهاي مخالف و خواه از طريق سازش                

: ري اسالمي بيابندبا واشنگتن راهي براي بقاي جمهو   
در سوي  . تالشي که به نظر عبث و بي ثمر مي آيد              

ديگر، افراد، محافل و گروه هايي هستند که در مسير    
گرد هم اري نيروهاي پراکنده در صدد شکل دادن به           
يک قدرت جايگزين اند؛ که به حسب گرايشات و                   
چشم اندازهاي خود طرح ها و منشورهاي متفاوتي              

دسته بندهاي گوناگوني بوجود مي       انتشار مي دهندو      
مي توان از هم اکنون پيش بيني کرد که حمله            . آورند

به عراق و اشغال اين کشور توسط نيروهاي نظامي             
آمريکا،  به تحرکات جاري شدت بيشتري بخشد و                 

 .تب اتحاد و ائتالف را سوزان تر سازد
بطور کلي اين طرحها      : تك برگي راه آارگر     

د دسته کلي مي توان          و منشورها را به چن         
تقسيم کرد؟ شما چه وجوه تمايز و تفاوتي در           
ميان آنها تشخيص مي دهيد و چگونه آنها را          

 ارزيابي مي کنيد؟
 اگر بخواهم جواب سوال شما را           :اردشير مهرداد 

به بررسي طرح هايي محدود کنم که با هدف شکل                
دادن به جايگزيني براي رژيم فقها تهيه شده اند، در              

 کنوني شايد دو شاخص اصلي از ميان                           شرايط
شاخص هاي بسيار به ما امکان دهند که تمايزات                    
کيفي ميان روي کردهاي مختلف را بهتر دريابيم و               

 .آنها را دقيق تر دسته بندي کنيم
شاخص و معيار نخست اين است که، قدرت                          
جايگزين ونظام مطلوب آن به کدام نياز قرار است                

ايران و يا به نياز جهان            به نياز مردم        : پاسخ دهد  
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گستري کورپوراسيوني؟ اين قدرت قرار است در                 
خدمت منافع زن و مرد و پير و جوان و کودک                         
ايراني در آيد، به خواست آنان براي برقراري                          
آزادي، برابري و زندگي بهتر پاسخ دهد و يا به                        
صورت کارگزار دست به سينه ي نهادهاي مالي بين           

اي فراملي و ياحتي پنتاگون       المللي، کورپوراسيون ه   
 و شوراي امنيت اياالت متحده در آيد؟ 

آيا ائتالف و اتحاد بدين منظور است که         : دوم اينکه 
در خدمت برپايي جنبشي بر آيد که قرار است خود                
حکومتي مردم را برقرارکند و آنان را به صورت                 
قدرت دولتي از پائين سازمان دهد؟ و يا ائتالف و                    

را پر کند و        " خالء رهبري  "است   اتحاد در صدد        
شماري از نخبگان سياسي را بر شانه نارضايي مردم 
سوار کند و بر کرسي قدرت فرود آرد؟ و يا هيچ                      

ائتالف و اتحاد قرار است يه برگ انجيري                   : يک
تبديل شود براي يک کرزاي وطني و يا جمعي را                   

 ي ايراني؟"لوي جرگه"گرد آورد براي برپايي يک 
 طرح هاي و منشورها و نوشته هاي             يک نگاه به   

توضيحي ايکه به منظور بناي اتحادها و ائتالف هاي           
تازه انتشار يافته اند کافي است که در يابيم جاي هيچ             
يک ازگرايشات ياد شده در عرصه ي تالش هاي                   

هستند گروه هايي که فرصت را      . موجود خالي نيست  
براي شريک شدن در قدرت مساعد ديده اند، سعي                

ي کنند خود را جمع و جور کنند و به يک صداي                  م
قابل اعتنا تبديل شوند؛ کم نيستند ديگراني که براي                
فروش گذاشتن پروژه ي خود به پنتاگون و يا وزارت      
خارجه ي آمريکا تالش مي کنند و براي قبولي در                  
آزمون سيا آماده مي شوند؛ شماري هم؛ هر چند                       

وبي درک  بصورت پراکنده، حساسيت وضعيت را بخ     
مي کنند، لزوم اقدام عاجل را در مي يابند و از                          
درون محدوديت ها وظرفيت هاي موجود مي کوشند          
راهي براي رهايي اجتماعي و سياسي اکثريت عظيم          

 .مردم بيابند
در چهار چوب تمايزات ريشه اي و بنيادي اي که              
بر شمرديم بررسي نزديک تر به ما اجازه مي دهد                

شده خطوط فرعي تمايزات و         در طرح هاي ارايه         
تفاوت ها را دقيق تر ببينيم و شباهت ها و اشتراک                  

در اين سطح ، تمايز نخست            . ها را بهتر بشناسيم       
ميان آنهايي است که هدف ائتالف را محدود مي کنند           
به برکناري رژيم کنوني و ديگراني که بسط مي دهند 

آقاي رضا پهلوي و       . تا استقرار حکومت جايگزين      
"  امروز فقط اتحاد    "ران ايشان، با طرح شعار          همفک

مي گويند امروز متحد شويم صرفًا براي سرنگوني             
رژيم حاکم؛ تکليف نظام جايگزين پس از سرنگوني            

معلوم ) رفراندم(و از طريق مراجعه به رأي مردم              
 سال پيش     24خواهد شد يعني؛اينان مايلند از روش           

نظام آيت اهللا خميني براي جا انداختن تدريجي                           
آنها ظاهرًا متقاعد هستند       . مطلوب خود پيروي کنند      

که پس از سرنگوني بهتر از ديگران خواهند توانست         
را شکل دهند و بنابراين شانس شان        " افکار عمومي "

براي اينکه نظام مطلوب خود را به رأي مردم تبديل             
کنند و از طريق يک همه پرسي مشروعيت ببخشند              

ر نه اينکه هر کس رسانه      مگ. بيش از رقبايشان است   
هاي عمومي را در اختيار دارد، رأي مردم را هم                   
مي تواند بسازد؟ بنابراين ضرورتي نمي بينند که با              
پا فشاري پيشاپيش روي نظام سياسي مورد نظر                     

شعارهاي . خود؛ به يک کشمش زودرس ميدان دهند        
کلي اي نظير آزادي و دموکراسي براي جلب اعتماد           

وانگهي؛ همين مفاهيم را    . کافي است و حمايت مردم     
. تعريف خواهد کرد" قدرت"هم مثل همه مفاهيم ديگر    

قدرت که به چنگ آمد مطابق خواست و منافع خود               
را ...... مي توان دموکراسي و آزادي و حقوق بشر و

بي سبب نيست که        . تعريف و دوباره تعريف کرد          
همه "و  " امروز فقط اتحاد   "براي آقاي رضا پهلوي        

دو شعار کليدي يک سياست ائتالفي به شمار          " رسيپ
مي روند که در کنار پروژه ي ايجاد رسانه هاي                      
زنجيره اي در مجموع اجزاء متفاوت يک نقشه ي                 
واحد را تشکيل مي دهند براي بر پا داشتن دو باره                 

 ". نظام پادشاهي"ي 
در سمت مقابل؛ آنهايي قرار مي گيرند که مي                      

 استقرار يک حکومت              گويند متحد شويم براي             
در اين سمت، رساترين صدا متعلق به                 . جايگزين

در اين طيف      . طيف طرفدار نظام جمهوري است          
 سياسي و گروه بندي هاي سازماني              -تنوع نظري     

به همين  . بمراتب بيشتر از طرفداران سلطنت است         
سبب، طرح هاي ائتالفي پيشنهاد شده از سوي اين                 

گفتني است؛  . عدداندطيف، برغم اشتراکات زياد، مت        
در منتها اليه راست اين طيف؛ تالش هايي وجود                     
دارد که با فرعي خواندن شکل حکومت؛ و نفي گروه 
بندي هاي ائتالفي حول سلطنت و يا جمهوري مي                  
کوشد اين دو گرايش سياسي را درون يک ائتالف                  

ترديدي نيست که اين تالش؛                 . واحد گرد آورد        
ه در آن وجود دارد؛ مي صرفنظر از انگيزه و نيتي ک

تواند در تحليل نهايي گرايشات سازشکارانه درون               
طيف جمهوري خواه را تقويت کند و حتي به يک                   

 .شکاف جدي در اين طيف بيانجامد
اگر از تفاوت هاي فرعي و جزيي ديگر چشم                       
بپوشيم؛ در بررسي اين طرح ها و منشورها آنچه                  

اشتراکات بيش از همه محتاج تأمل است شباهت ها و  
. بسيار مهمي است که در ميان آنها وجود دارد                         

صرفنظر از معدودي استثناء ها؛ حکومت جايگزيني        
که در پالتفرم هاي ائتالفي عرصه شده اساسٌا بر نفي           

بعنوان شکلي  (ساختارهاي اصلي جمهوري اسالمي        
و نيز بر نفي سياست       ) معين از خود کامگي سياسي      
به سخني ديگر؛   . ستوارندها مالزم با اين ساختارها ا      

آنچه ستون فقرات اين حکومت ها را شکل مي دهد               
: چيزي نيست جز نسخه ي نگاتيو جمهوري اسالمي           

يعني؛ حکومت ديني را نفي مي کنند و نيز سياست                 
هاي تبعيض آميز ؛ ستم گرانه و نابرابري آفرين                      
ناشي ازآن را نسبت به جوانان؛ اقليت هاي ديني و                  

 در برابر تاکيد را مي گذارند بر                 .عقيدتي و زنان    
حکومت سکوالر ؛ برابري مذهبي؛ جنسي و                             
فرهنگي و نيز بر نفي مداخله ي حکومت در زندگي             

اين طرح ها؛ البته؛ نسبت به                  . خصوصي مردم   
سطوح و ابعاد عميق تري از مناسبات پدر ساالرانه             
و نيز سنت گرايي غير مذهبي و محدوديت هاي                       

 .باقي مي مانندسکوالريسم بي اعتنا 
 پالتفرم ها عمومًا خود کامگي سياسي را رد مي                  -

کنند و نيز سياست هاي ناظر بر نقض حقوق و                          
در مقابل تاکيد را مي گذارند       . آزادي هاي سياسي را    

بر حق رأي مردم؛ بر اداره ي امور توسط نمايندگان           
منتخب آنان؛ بر اينکه نهادهاي انتخابي کل قدرت                   

روشن است که در طرح     . ي کنند سياسي را تعريف م   
هاي ائتالفي در حاليکه بر مردم به عنوان منشاء                     

تاکيدي که البته بسيار        (قدرت پا فشاري مي شود              
، بر سازماندهي ساختار قدرت به              )ضروري است  

گونه اي که از مردم جدا نشود؛بر فراز آنها قرار                    
نگيرد، و راه را بر مشارکت واقعي آنها نبندد اشاره             

محدوديت ها طرفداران سلطنت البته         . ي شود  اي نم  
از اين چهار چوب بسيار فراتر مي رود؛ چرا که با               
پذيرش يک نهاد موروثي؛ حق رأي مردم را به يک             

تقليل مي دهند و در عمل آن را با                    " همه پرسي  "
: واگذاري دائمي وغير قابل بازگشت مالزم مي سازند

فت و  مردم يک بار پاي صندوق هاي رأي خواهند ر          

براي هميشه بر سلب حاکميت از خود رأي خواهند               
 .  داد
 سياست خارجه جمهوري اسالمي را نفي مي کنند و -

مي " منافع ملي "، تاکيد را بر    "منافع اسالم "در مقابل    
تأمين اين منافع البته خالصه مي شود به                . گذارند   

برقراري و گسترش رابطه با همه ي کشورهاي                      
هر ). خود ضروري است     امري که بنوبه         (جهان   

اياالت : چند، در عمل از دو کشور فراتر نمي رود              
اما؛ در برخورد به سياست                . متحده و اسرائيل        

خارجي آنچه محل اعتنا نيست نظام جهاني است؛                   
مناسبات سلطه است؛ لزوم مقابله با تنش هاي قومي؛           
نژادي و ملي در روابط بين المللي است؛ اهميت                      

 ميان مردم ايران با مردم             تقويت همبستگي جهاني     
ساير کشورها؛ بخصوص مردم کشورهاي ديگر                  

 .منطقه است
نسبت به  ساير مسايل حساس و با اهميت  پالتفرم                   

که پائين تر به آن        ( هاي موجود يا سکوت مي کنند         
و يا پايشان را جاي پاي جمهوري           ) خواهم پرداخت 

يکي از اين مسايل چگونگي           . اسالمي مي گدارند     
اکثريت . با مساله ي ملي در ايران است               برخورد   

قريب به اتفاق منشورهاي موجود با تاکيد بر تماميت           
ارضي؛ در برابر يکي از حقوق پايه اي اقليت هاي               
قومي و ملي يعني حق تعيين سرنوشت ملت هاي                    

به عبارت ديگر تالش . مختلف عالمت سوال مي نهند
 براي حفظ موجوديت سياسي کشوري چند مليتي مثل         
ايران را نه در ساز و کارهايي که مي توانند                                
همبستگي و پيوند ميان مليت هاي مختلف را تضمين           

 .کنند بلکه در بکارگيري زور جستجو مي کنند
آنچه اين منشورها وطرح ها مشترکًا          : فشرده بگويم 

بعنوان نظام سياسي جايگزين وعده مي دهند و از آن           
 شود به    محوري مي سازند براي اتحاد خالصه مي           

تمامًا و يا   (سکوالريسم و نهادهاي منتخب     : چند اصل 
اما نظام سياسي   . ، منافع ملي و تماميت ارضي      )بخشًا

اي که پايه هاي اصلي آن را اين اصول بسازند؛ در               
بهترين حالت آيا خواهد توانست از يک دموکراسي              
ليبرال؛ از يک دموکراسي نخبگان فراتر رود؟ يعني          

مروز در ترکيه و آرژانتين وجود         آنچه بطور مثال ا     
دارد؛ و يا در فيليپين و مکزيک حاکم است؟ اين                       
. پرسشي است که من نمي توانم به آن پاسخ مثبت دهم

مسلم است که حق رأي وجدايي دين از دولت از                       
اصول پايه اي هر شکل از مردم ساالري است و                    
رسيدن به آن يک دست آورد بي چون و چراست و                

ن گفت در قياس با شرايط موجود نشانه          قطعًا مي توا  
خيلي روشن است که دموکراسي        . تحول و پيشرفت   

انتخاباتي مکزيک و يا حتي فيليپين فضاي سياسي و             
فرهنگي مساعدتري براي مداخله مردم در محيط                  
بوحود مي آورد و بمراتب قابل قبول تر است از خود  

با اين همه؛ چنين          .  کامگي روحانيون در ايران         
قالي را نمي توان پاسخي دانست به نيازهاي حداقل          انت

داشتن . جامعه ي امروز ايران و اکثريت مردم آن               
يک تصور روشن از نظام جاي گزيني که قادر باشد            
نيازهاي حداقل امروز جامعه ي ايران را پاسخ گويد           

يک "مستلزم آنست که دو واقعيت مهم را از ياد نبريم          
ت و چند سال پيش ؛         اينکه؛ جهان امروز؛ جهان بيس      

تغييراتي که   . و يا حتي جهان ده سال پيش نيست                  
 در همه ي سطوح             90خصوصا از ابتداي دهه             

ساختاري و نهادي رخ داده بسيار عميق و تعيين                      
يا به تعبيري ديگر        (دولت سرمايه داري     . کننده اند  
يکي از نهادهايي است که موضوع اين         ) ملت_دولت

ابعاد مختلف دگرگون    تغييرات بوده و در سطوح و           
_ رابطه جديدي که ميان بازار جهاني و دولت            . شده

ملت بر قرار شده؛ موازنه ي تازه اي که در مناسبات    
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قدرت ميان دولت ها و کورپوراسيون هاي فراملي               
بوجود آمده؛ نقش و جايگاه تازه اي که نهادهاي                        
سياسي و مالي بين المللي پيدا کرده اند و بسياري                     

يگر تعريف تازه اي از حوزه عمل؛ نقش             تغييرات د 
دولت و نيز ساختار قدرت و حکومت در سطح ملي             

نمي توان مدل حکومت جايگزين را . بدست داده است
بيرون از اين زمينه ي تاريخي استنتاج کرد و                            
ازآنجايي حرکت کرد که گفتمان دو دهه پيش در باره          

محدود ماندن به       . ي دموکراسي متوقف شده بود            
ين و ساختارهاي آن دوره معني اي ندارد جز                مواز

اينکه از پيش به عدم کارايي نظام آينده در برقراري             
 .حکومت مردم بر مردم گردن نهاده باشيم

 واقعيت ديگر اينکه؛ جمهوري اسالمي يک                              
. موجوديت نابهنگام است و به زمان ما تعلق ندارد                

بنابراين خطاي بزرگي خواهد بود هر گاه در ترسيم             
ظام آينده چنين حکومتي مبناي سنجش و نقطه اي                 ن

مردم ما نبايد مجبور شوند رشد        . عزيمت قرار گيرد   
خود را با ميزان فاصله گيري از اين حکومت اندازه            
گيري کنند؟آنان نبايد خود را ناگزير بيابند به اندکي               
ستم کمتر؛ اندکي نابرابري کمتر؛ اندکي محروميت و         

و توسري کمتر رضايت         فقر کمتر؛ اندکي تحقير            
دهند؛ چرا که سالها در چنگال يک خود کامگي                       
مطلقه و يک نکبت و ظلمت محض گرفتار بوده اند               
اشتباه بزرگي است از مردمي خواسته شود که رويا             
نداشته باشند؛ در آرزوي بال گشودن و رهايي                          

 سال در کابوس بسر برده       24نباشند؛ چرا که؛ براي      
. نجير کشيده شده اند            سال به ز           24اند؛ براي        

نويسندگان منشورهاي ائتالف ؛ اما؛ ظاهرًا چشم خود        
و نيز فراموش    . را به روي اين واقعيت ها بسته اند           

کرده اند که انسان ايراني در سياره ي ديگري زندگي     
روي همين زمين است  و در آغاز هزاره             . نمي کند 

سوم؛ جايي و زماني که نيازها؛ حقوق و شرافت                     
را نه درس نامه هاي علم سياست؛ بلکه آدم               انساني  

هاي در اعماق تعريف مي کنند؛ جايي و زماني که                
نظام هاي جايگزين حداقل را بوميان                                                

؛ دهقانان بي زمين برزيل؛ زاغه             )مگزيگ(چپاپاس
نشين هاي ونزوئال و تهيدستان شهرهاي بنگالدش بنا         

جايي و زماني که، مدل هاي دموکراسي را        . مي کنند 
ران آرژانتين؛ دانشجويان اندونزيا يي و کارگران       بيکا

 .کره اي برپا مي دارند
نويسندگان منشورهاي ائتالفي آيا انديشيده اند که بديل         
هاي آنان چند قرن نسبت به آنچه محروم ترين مردم             
دنيا حداقل حقوق و خواست هاي  خود مي دانند عقب 

ه تراند؟ به راستي چه بر سر روشنفکران ما آمده ک               
تا اين اندازه چشم اندازهايشان حقير و سقف                                
انتظاراتشان کوتاه است؟ چگونه است که حتي بخش            
بزرگي از روشنفکران چپ نيز در همان مسابقه به              
عقبي شرکت جسته اند که ديگران؟ شايد بتوان                         

واقع "پذيرفت که در اين گونه نگاه کردن نوعي                       
ر کرد که   وجود داشته باشد؛ اما؛ نمي توان انکا      " بيني

 .است " واقع بيني"اين مبتذل ترين نوع 
شما به تأثيرات  محدود       : تك برگي راه آارگر    

کننده اي اشاره کرديد که تحوالت جهاني دو              
دهه اخير بر دولت و ساختارهاي قدرت در                 

بر اين پايه نتيجه         . سطح ملي بجا نهاده            
گرفتيد انتقال از جمهوري اسالمي به يک                   

سي و فرهنگي سياسي که       نظام جايگزيِن سيا   
صرفًا بر حق رأي عمومي، سکوالريسم و                
منافع ملي استوار باشد،هر چند مي تواند                   
فضاي سياسي و فرهنگي گشوده تري براي             
مداخله  و حضور مردم بيافريند، اما، لزومًا              

به برقراري حکومتي نخواهد انجاميد که در             
آن مردم برسرنوشت خود حاکم باشند، در اين         

ره ي شما بطور مشخص به کدام                    جا اشا   
محدويت ها ست؟ و چگونه اين محدوديت ها           

حکومتي اي که در     ) يا مدل هاي   (را به مدل      
منشور هاي اتحاد و ائتالف منعکس است                  

 ؟ مرتبط مي سازيد
اشاره من به محدويت ها و موانعي         : اردشير مهرداد 

است که جهان گستري کورپوراسيوني، نوليبراليسم و       
وکلويناليستي دولت بوش  بر دموکراسي        طرح هاي ن  

دموکراسي هاي متکي بر شرکت مردم بر (هاي انبوه 
محدوديت هايي که         . تحميل مي کنند        ) انتخابات

با ) پيراموني(خصوصًا در کشورهاي در حال توسعه 
شدت بيشتري قادرند ساختارهاي سياسي مبتني بر                
ا نمايندگي را بي محتوا  سازند وتأثيرات راي مردم ر         

در جهت گيري ها و تصميمات نخبگان حاکم کم                      
به گمان من، فراخوان هاي اتحاد در        . رنگ تر  کنند    

گزينش مدل دموکراسي اين محدوديت ها و موانع را           
نسبت به موانع مادي اي که تسلط : يعني. دور زده اند  

سياست هاي نوليبرالي و مدل هاي انباشت توأم با آن            
  بوجود مي آورد بي          برسرراه استفاده از حق رأي        

توجه اند؛ به تضادهاي اجتماعي که با عمق يابي خود 
زمينه و بستر مشارکت مردم در تصميم گيري هاي              
سياسي را از بين مي برند بي اعتناء هستند ؛ قادر                   
نيستند رابطه ي ميان گسترش نابرابري هاي                             
اقتصادي و طبقاتي  را با کنار گذاشته شدگي و به                    

در اين طرح ها     . گي سياسي دريابند   حاشيه رانده شد   
نمي توان ازبيکاري، بي سرپناهي، فرو پاشي                          
اجتماعي و فرورفتن بخش هاي بزرگي از مردم  در            
منجالب مواد مخدر؛ فحشاء و تبهکاري سازمان يافته   
. بعنوان موانع دموکراسي سخني در  ميان نيست                   

همين طور است از حقوق اجتماعي؛ رفاه عمومي و            
تماعي، يعني، پيش شرط هاي اوليه ي که            عدالت اج 

براي مردم امکان پذيرمي سازد که در سرنوشتشان             
نقض حقوق بشر محکوم شناخته مي             . مداخله کنند  

شود؛ اما؛ اين محکوميت محدود است به حقوق                       
بدترين تجاوز به حقوق بشر در شکل منجمد         . سياسي

کردن دستمزدها؛ بيکار سازي ها؛ و تحميل فقر                      
در اين   . ادي و طبيعي پنداشته مي شود             اموري ع  

منشورها واقعًا معلوم نيست مرز ميان مردم ساالري          
و توانگرساالري در کجا رسم مي شود و چگونه                    

 حفظ مي شود؟ 
نسبت به نبود پايه هاي مدني براي برقراري و تحکيم        

معلوم . دموکراسي نيز حساسيتي بچشم نمي خورد            
ها؛ به جز رفتن      نيست مردم به کمک کدام مکانيزم           

به پاي صندوق هاي رأي؛ البته هر چند سال يکبار؛              
قادر خواهند بود قدرت حکومتي را در جهت تأمين              
منافع و خواست هاي خود کنترل کنند؟ چگونه قادر              
خواهند بود از تأثيرات وسايل ارتباط جمعي بر آراء            
خود جلو گيرند و مانع از آن شوند که بجاي کنترل                 

مانع از . ؛ خود توسط آنها کنترل شوند     نهادهاي قدرت 
آن شوند که حق رأي آنها به ابزاري براي سلب حق              

در اين   . مشارکت و تصميم کيري آنان مبدل شود               
طزحها معلوم نيست نظام سياسي چه ابزاري را در              
اختيار مردم خواهد گذاشت که بطور مثال اگر                         

 در صد مردم خواستند     90حکومت ها برغم مخالفت     
ي را به اجرا گذارند آن مردم بتوانند مداخله                  سياست

اين مثال  . کنند و جلوي اجراي آن سياست را بگيرند         
درست ناظر است بر  وضعيت مردم امروز                              
کشورهايي مثل بريتانيا؛ اسپانيا؛ ايتاليا؛ هلند و                          

در اين کشورها       . جمهوري هاي چک و لهستان             

سکوالريسم و حق رأي عمومي وجود دارد؛ اما؛                   
ت ها قادرند خالف خواست و اراده ي اکثريت          حکوم

مردم خود عمل کنند و در جنگ عليه عراق در کنار            
در برابر خود کامگي           . دولت بوش قرار گيرند           

خود؛ مردم اين کشورها نه تنها          " نمايندگان منتخب "
در برابر خودکامگي سياسي آنها دستشان بجايي بند             

 آنان و نيز نيست بلکه در برابر فساد گسترده در ميان   
در برابر اعتيادشان به سوء استفاده از قدرت امکان             

روي . قابل مالحضه اي براي مقابله در اختيار ندارند   
اثرات محدود کننده ي گلوباليزاسيون و امپرياليسم                

فراموش مي  . بردموکراسي نيز تأملي ديده نمي شود        
شود که عدم مقابله با گلوباليزاسيون به معني آنست               

 باز بمانند براي آنکه مردم رأي بدهند؛                     که درها   
سرمايه هاي جهاني با تهديد به فرار؛ باحمالت به                   
پول ملي و با ابزارهاي کنترل  اقتصادي ديگر آن را            
وتو کنند؛ براي آنکه دولت مردان را آنها انتخاب کنند 

" پارلمان مجازي "اما، دست بسته تحت فرمان آنچه           
 جهاني زندگي مي       ما در  . خوانده مي شود بگذارند      

کنيم که نمي توان هم به جهاني شدن تسليم شد و هم                 
در اين جهان سکوالريسم و      . سراغ دموکراسي رفت   

حق راي عمومي عايقي نيستند در برابر استبداد                      
 پناه   .سرمايه جهاني و نهادهاي مالي بين المللي آن               

هم قادر نيست حکومت مردم        " منافع ملي "بردن به    
ر جهان گستري کورپوراسيوني          را در برابر فشا          

منافع ملي؛ در چنين شرايطي؛ بيش از       . مصون سازد 
همه مي تواند در خدمت وارد شدن به مسابقه اي                     
قرار گيرد که در آن هر کشور ار طريق عرضه ي               
امتيازات ترجيحي به دار و ندار خود چوب حراج                 
مي زند و نهايتًا به بهشت معافيت هاي مالياتي؛ به                   

 پيش فروش شده؛ و به محيط زيست آلوده            بازار کار 
آيا ائتالف حول        .و غير قابل زيست تبديل شود                   

دموکراسي مي تواند جدي گرفته شود زماني که در              
برابر تهديدات و کار شکني هاي جهاني شدن اين                   

 گونه بي اعتنا باشد؟
" نظم جهاني "در اين منشورها؛ از تأثيرات ويرانگر          

" فرماندهي جهاني سرمايه  ساختار  "يا به تعبير ديگر      
بر دموکراسي و حاکميت مردم نيز سخني در ميان                

مردم ساالري در ايران زماني به موضوع               . نيست
ائتالف هاي سياسي تبديل شده است که دولت جورج            
دبليو بوش؛ با تکيه بر بزرگ ترين قدرت نظامي                    
تاريخ در صدد است خاور ميانه را کلونيزه کند؛                      

يت مردمي بلکه دولت ملي در اين         يعني نه تنها حاکم    
در حاليکه   . منطقه را با بمب و موشک منحل کند               

ايران در صدر فهرستي قرار دارد که موضوع                       
مداخله ي آمريکاست؛ نظام جايگزين با اتکاء به کدام          
مکانيزم قادر خواهد بود از حکومت مردم در برابر             

پرسيدني است        . سلطه امپرياليستي دفاع کند                   
کدام " منافع ملي   "با تاکيد بر       " ن منتخب   نمايندگا"

مصحلت را عاقالنه تر از عقب نشيني و تمکين در                
برابر واشنگتن خواهند يافت و کدام ديوار را کوتاه                
. تر از حق تعيين سرنوشت و حکومت مردم بر مردم    

آيا مي توان حتي براي لحظه اي به مقابله و مقاومت             
 در برابر چنين هيواليي انديشند؛ 

 اين مقاومت را جهاني نيافت؟ نيروي اين مقاومت          اما
را آيا جز در همبستگي مردمي که در سراسر سياره            
ي ما روي پاي خود ايستاده اند ميتوان تصور کرد؟               
و باالخره آيا ميتوان يک انترناسيوناليست دو آتشه                

 نبود؟
  

********************** 
 


