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 !رسيده است   به پايان
 شهريور ، در هفتـه دولـت ، بـا خبرنگـاران         ۶محمد خاتمي ، رئيس جمهور چهارشنبه       

امات دولـت ، موانـع پيشـاروي و    داخلي و خارجي به گفتگـو نشسـت و پيرامـون اقـد            
سـخنان خـاتمي در كليـت خـود تكـرار      . اقدامات آتي خود ، به سواالت آنها پاسخ داد       

طرح كلي و مبهم مشكالت و اينكه نمي گذارنـد و    . همان حرفهاي پنج سال گذشته بود       
بـدون آنكـه از ايـن نيروهـاي         . نمي تواند آنچه كه مي خواهد به مرحلـه اجـرا گـذارد              

را بـي   » بيسـت و دو ميليـوني       « ي كه آن چنان قدرت دارند كه رئيس جمهـور           موهوم
وي همچنان بر پايبندي خود به قـانون اساسـي تاكيـد كـرد و               . اختيار كنند ، نام ببرد      

 .رعايت قانون اساسي جمهوري اسالمي را تنها رها نجات مردم جامعه دانست 
بلكـه  . اي هميشـگي وي نيسـت    اهميت گفتگو خاتمي بـا خبرنگـاران  در تكـرار حرفهـ            

در طول پنج . انتخاب اين زمان خاص براي طرح اين مسائل از اهميت برخوردار است             
سال رياست جمهوري اين بار دومـي اسـت كـه وي بـا خبرنگـاران بـه يـك گفتگـوي              

در چند ماه اخير زمزمه خروج اصالح طلبان از حاكميت باال گرفته            . طوالني مي نشيند  
ياسي  اصالح طلبان حكـومتي ، نـاتواني آنهـا در پيشـبرد سياسـت         بن بست س  . است  

 ،  بخـش راديكـال       هاي خود و  عدم موفقيت آنان در تحقق شعارهاي انتخاباتي شـان            
اين نيرو را بر آن داشته است تا راهكارهاي جديدي براي جلوگيري از انزواي بيشـتر        

شعار خروج از حاكميت اگر براي بخشي از آنهـا تنهـا بـه       . در بين مردم جستجو كند      
ابزاري براي اعمال فشار بر جناح مقابل در كسب امتيـاز و چانـه زنـي هـاي مرسـوم        

 اي بخشي ديگر يك سياست جدي و تنها راه باقي مانده مي باشد تبديل شده است ، بر
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    سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران

زمان توهم  آقاي خاتمي ،
پراكني به پايان رسيده 

 !است 
 بقيه از صفحه اول

 
 كـه سياسـت     جربه پنج سال گذشته نشان داد     ت

مماشات با جناح خامنه اي و كوشـش در حـل           
ه راه بـ مشكالت با مذاكره و گفتگو پشت پـرده         

به همين اعتبار است كه امروز      . ي نمي برد    جاي
ئـيس جمهـور    بخشي از ياران و مردان آقاي ر      

خاتمي ، با صراحت عنوان مي كنند كه سياست      
 سياسـت   » بازدارندگي فعال   « يا »آرامش فعال «

اي مهمـي را    هاي ناكارائي هستند كه فرصت ه     
در بــه رايگــان  و از جنــبش اصــالحات گرفتنــد

 نيرو امروز    ناي . دادنداختيار جناح مقابل قرار     
و نافرماني مـدني ، نقـد         ، از خروج از حكومت     

اصالح قانون و گسترش جبهـه اصـالحات بـه          
ــد    ــي كن ــان ، صــحبت م ــوري خواه ــه . جمه ب

سياســـت ســـكوت خـــاتمي اعتـــراض دارد و 
مخالفــت خــاتمي بــا تغييــر قــانون اساســي را  

  . مي دانداشتباه 
گسترش اعتراض در درون جناح اصالح طلبان       

 بحران اجتمـاعي در ايـران و        بازتاب اوجگيري 
نارضايتي . ل آن است    حكومت در كنتر  ناتواني  

مردم چنان ابعاد وسيعي يافته اسـت كـه حتـي        
. دستگاه هاي اجرائي نيز بـه آن اذعـان دارنـد            

وزارت كشور در يك آمار گيري اعـالم ميكنـد          
درصد مردم از وضع فعلـي راضـي        ۱۰كه تنها   

هستند و بيش از نيمي از ناراضيان اميـدي بـه           
تغيير و تحول از طريق پيشبرد سياسـت هـاي          

ــد   ــان حكــومتي ندارن ــانگي .  اصــالح طلب دو گ
موجود در حاكميت جمهوري اسالمي به جائي       
ــا     ــور را ب ــه اداره كش ــه ادام ــت ك ــيده اس رس
ــرده اســت    ــرو ك ــاي جــدي روب . دشــواري ه

دستگاه ها ي تحت فرمان ولي فقيه بدون اعتنـا    
 سياست هاي خـود را مسـتقل پـيش           ، به دولت 

امنه اي  ميبرند و دستگاه قضائي تحت كنترل خ      
ــر صــداي    ــردن ه ــه ك ــه ســركوب و خف وظيف

برعهــده » قــانوني « اعتراضــي را بــه صــورت 
شوراي نگهبـان ،  مجلـس تحـت كنتـرل           . دارد  

اصالح طلبـان را كـامال بـي اثـر كـرده و عمـال        
فقـر   .وظيفه قانون گذاري را از آن گرفته است      

 و فسـاد در جامعـه       حشـا ، بيكاري ، اعتيـاد ، ف      

ر عين حال ميليارد ها تومـان   د . بيداد مي كنند    
ثروت اين كشور توسط يك جمع محدود انگلي        

 . به تاراج برده مي شود 
الـب  ق در    ، خـاتمي  است كـه     در چنين شرائطي  

بـه ايـن       ،   يك گفتگوي طـوالني بـا خبرنگـاران         
دهد و همچون گذشـته  مـي         ي پاسخ م  انتقادات

دات اصـلي   ا انتقـ   كوشد تا با طرح برخي نكات ،      
كـرده و همچنـان صـفوف       گ و بي اثر     را كمرن 

  . هواداران خود را حفظ كند
خاتمي در مقابل نقد قـانون اساسـي ، همچنـان     
از آن دفــاع كــرده و آن را تنهــا قــانون مــورد  

وي . قبول و راهگشاي بحران اعـالم مـي كنـد           
همچنان اصرار بر اين دارد كه از تمام ظرفيـت          

ي و. هاي قانون اساسي استفاده نشـده اسـت         
  د كـه گويـا    همچنان بر اين توهم دامـن مـي زنـ         

قـانون  امكان بهره گيري از تمامي بند هاي   اوال  
اساسي وجـود دارد و دومـا در چنـين حـالتي            

وي . واقعا اصالحات قابـل اجـرا خواهـد بـود            
عامدانه در نقد خود به بي اثـر بـودن تـذكرات            
خود در باب نقض قـانون اساسـي اشـاره مـي       

دالئل اين بـي نتيجـه بـودن        كند ، بدون آنكه به      
 و زيركانـه ولـي فقيـه را از          تذكرات اشاره كند  

ــد   ــي كن ــارج م ــر ضــرب خ ــان  . زي وي همچن
  »مـردم سـاالري دينـي    « ميكوشد تا بـا تـوهم    

حداقل تا پايان دوره رياست جمهـوري خـود ،          
آرامش را در صفوف اصالح طلبان حفظ كرده        
و از اقداماتي كه وي را در موقعيـت انتخـاب و            

تندروي را . پرهيز كند   تصميم گيري قرار دهد ،    
نكوهش مي كند و به دفعـات از طـوالني بـودن     

اه اصالحات و لـزوم صـبر و مـدارا صـحبت           ر
 . مي كند 

خاتمي همچون گذشـته بـر حفـظ نظـام تاكيـد            
يده جدائي ديـن از حكومـت       دارد و با هرگونه ا    

در صحبت خود نسـبت هـاي      . كند   يمخالفت م 
دهد و عنوان    يهول م مج نادرست به آدم ها ي    

 ها كه دم از جدائي دين از حكومت   مي كند كه آن   
 دليلـي  . اقع ديـن سـتيز هسـتند         و  در  زنند ،  يم

ندارد و نيازي نيز نمي بيند كه توضيح دهد كه          
بر چه اساسي چنـين ادعـاي نادرسـتي را مـي            

 كه جامعـه مـا مسـلمان اسـت و       مي گويد . كند  
چنان وانمود مي كند كه دين مهمترين مسئله و         

خاتمي بهتر از هـركس از      . دغدغه مردم  است     
ــ   ــالمي در تربي ــت اس ــت حكوم ــل شكس ت نس

 مسلمان و مومن و معتقد ، باخبر است       ،جواني  
وي بهتر از هـركس مـي دانـد كـه حتـي اگـر               . 

اكثريت اين نسل معتقـدات مـذهبي هـم داشـته           

آنچـه  . باشند ، اسالم دغدغه ذهني شان نيست        
بيش از هر چيز اين نسل را به طغيان واداشـته         
اســت ، همانــا دخالــت هــا و امــر و نهــي هــاي 

 كساني كه به خـود اجـازه مـي      .دينداران است   
ــرين    ــوچكترين و خصوصــي ت ــا در ك ــد ت دهن
زواياي زندگي مردم دخالت كرده و براي آنهـا         

 به همين دليل اين نسل قبـل        تكليف روشن كند    
   .از هر چيز به دنبال آزادي است 

نگاهي به اين گفتگو و تاكيداتي كه خاتمي دارد          
 چنين نشان مي دهد كه روي سخن خاتمي اين         

 . ه اسـت  بار با  راديكال هاي اصالح طلبان بود       
وي به آنها هشدار داد كه از خط خاتمي خـارج      

در عين حال به ميانه روهاي اين جبهه        . نشوند  
 در مقابـل  امكان كافي داد تا با دلگرمي بيشـتر         

 فشار آنهـا بـراي انجـام اقـدامات راديكـال تـر            
همچنان سياست هاي گذشـته       مقاومت كرده و    

 . ل كنند را دنبا
ــائي از   ــروز بخــش ه ــا « ام » دوم خــردادي ه

كننـد كـه چنـد سـال پـيش           يمسائلي را طرح م   
كرد و به اعتبار    مي  بخشي از اپوزيسيون طرح     

دوم « طرح آنها مورد لعن و نفرين دوستداران        
برانـدازان خشـونت   « قرار گرفت و به    » خرداد  
 نشـان از رونـد      ايـن تغييـر   .  متهم شـد      » طلب

 جامعه ايران و صـحت ايـن تحليـل          تحوالت در 
دارد كه دمكراسي با حكومـت ديـن ناسـازگار          
است و حكومت ديني چه در ايران چـه در هـر            
نقطه ديگر جهان جز به ديكتاتوري و سـركوب         

. به چيز ديگري منجـر نخواهـد شـد      و خفقان ؛  
دمكراسي تنها آنگاه ممكن است كـه قـدرت بـه           

ــه   و دســت مــردم باشــد و مــردم خــود آزادان
 را تحــت كنتــرل داشــته هآگاهانــه اداره جامعــ

 . باشند 
آقاي خاتمي مي تواند همچنان بر توهمات خود       
باقي بمانـد و آرزوي شـكل بخشـيدن بـه يـك             

 را در ذهـن خـود      !!مردم سـاالر    حكومت ديني   
امـا واقعيـت هـاي    . سال هـاي سـال بپرورانـد     

ــي برخــي از دو آتشــه  ــه  هــاســخت زمين  را ب
نـاگزير كـرده    هـا   » ممنوعه  « از  پذيرش برخي   

 واقعيت هـا  . اين روند ادامه خواهد يافت     .است  
ــ ــه بـ ــاي ماوراءالطبيعـ ــب از نيروهـ  و ه مراتـ

ايدآليستهاي مذهبي پر زور تـر بـوده و نهايتـا           
ــد شكســت و   ــاالت را خواهن ــام و خي ســد اوه
قوانين سخت زميني خود را بر احكام آسـماني        

 . رد پاسداران جهل و خرافات حاكم خواهند ك
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 كارزار دفاع از ناصر زرافشان ادامه دارد
 

 توسط ماموران وزارت ۱۳۷۷وكيل خانم سيما پوينده همسر محمدجعفر پوينده يكي از قربانيان قتل هاي زنجيره اي است كه در سال  ،ناصر زرافشان 
پنجاه ضربه شالق محكوم شده و پس از تاييد اين  سال حبس و ۵به وي به موجب حكم دادگاه نظامي تهران . اطالعات جمهوري اسالمي به قتل رسيدند

 .دستگير و زنداني شده است   مرداد ماه ۱۶حكم در مرحله تجديدنظر، از 
 . و برخي از اسرار اين پرونده را فاش ساخته است است كه به چگونگي برگزاري محاكمه قاتالن در دادگاه نظامي تهران اعتراض كرده متهم زرافشان 

 موج اعتراض وسيعي در داخل و خارج از آشور برپا شده و بسياري از مردم به همراه سازمان ها و انجمن ها و  محكوميت زرافشان ،بدنبال اعالم 
 خواهان آزادي فوري و بي قيد و  فرهنگي و ادبي  ، با انتشار ده ها اطالعيه، و برگزاري جلسات و همايش هاي اعتراضي ، شخصيت ها ي سياسي ،

همچنين نهادهاي دموآراتيك در خارج از آشور با مراجعه به سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و دولت هاي مختلف، از آن ها . ن شده اندشرط زرافشا
  .خواسته اند آه به آارزار بزرگ براي آزادي بي قيد و شرط و فوري دآتر ناصر زرافشان بپردازند

بیانیه خانوאدה های قربانیاנ قتل های بیانیه خانوאدה های قربانیاנ قتل های بیانیه خانوאدה های قربانیاנ قتل های بیانیه خانوאدה های قربانیاנ قتل های 
 ١٣٧٧١٣٧٧١٣٧٧١٣٧٧آذر آذر آذر آذر سیاسی سیاسی سیاسی سیاسی 

    دربارה بازدאشت دكتر ناصر زرאفشاנدربارה بازدאشت دكتر ناصر زرאفشاנدربارה بازدאشت دكتر ناصر زرאفشاנدربارה بازدאشت دكتر ناصر زرאفشاנ
 مردم آزאدה אیرאנ ،

دكتر ناصر زرافشان وكيل شجاع و آزاده ما ، بازماندگان قربانيان قتل هاي  
 تاوان حقيقت جويي، عدالت خواهي و تالش براي آزادي و ۱۳۷۷سياسي آذر 

 .امنيت مردم ايران را مي پردازد
ن به بهانه هاي واهي ، حلقه تازه اي از زنجيره محاكمه و بازداشت دكتر زرافشا 

اقداماتي است كه از آغاز در جهت پايمال كردن حقوق قربانيان و لوث كردن 
 .اين پرونده ملي انجام گرفت

 در اين مدت اراده اي با همه امكانات خود به سركوب هر حركت دادخواهانه
 . بوده استاي پرداخته كه در صدد افشاي پروژه ي حذف دگرانديشان

ما ضمن گراميداشت تالشهاي حق طلبانه ي دكتر زرافشان و شجاعت و  
ايستادگي وي دراين راستا ، خواستار آزادي بي قيد و شرط او و پاسخگويي 

 .مسئوالن ذيربط به شما مردم ايران هستيم
در اعتراض به اين دسيسه ي غيرانساني هم صدا شويم ، به اميد روزي كه ديگر  

 .اني به جرم حق گويي كشته نشود و به زندان و شالق محكوم نگرددهيچ اير
  

  پويندهو مختاري ،خانواده هاي فروهر
 ۱۳۸۱ مرداد ماه ۱۹

  
 

 بیانیه كانوנ نویسندگاנ אیرאנ
    خطاب به آزאد אندیشاנ אیرאנ و جهاנخطاب به آزאد אندیشاנ אیرאנ و جهاנخطاب به آزאد אندیشاנ אیرאנ و جهاנخطاب به آزאد אندیشاנ אیرאנ و جهاנ

 
    !!!!پیש آمد آנ چه نبایدپیש آمد آנ چه نبایدپیש آمد آנ چه نبایدپیש آمد آנ چه نباید

چه گونه می توאנ باور كرد كه ناصر زرאفشاנ عضو كانوנ 
ویسندگاנ אیرאנ  و وكیل مدفع خانوאدה های قربانیاנ قتل های ن

 ، هم אكنوנ در زندאנ به سر می برد؟ با كه ١٣٧٧سیاسی سال 
می توאנ گفت كه אتهام אو אفشای אسرאر دولتی و نگاה دאشتנ سلاح 
در دفتر وكالت بودה אست؟ אز كه می توאנ پرسید كه אیנ چگونه 

یت آנ خبر ندאرد؟ و آנ چگونه אسرאری אست كه هیچ كس אز ماه

سلاحی אست كه صاحب  حقوق دאנ آנ با وجود אیנ كه تحت 
تعقیب بودה و در אختفای آנ كوچכ تریנ زحمتی به خود ندאدה 

 אست؟
كانوנ نویسندگاנ אیرאנ אز هماנ نخستیנ روز های بازدאشت 
אولیه ناصر زرאفشاנ אعلام كردה بود كه אتهامات وאردה وאهی אست 

 پروندה سازی علیه אو مانع ترאشی بر سر رאה دفاع אز حقوق و אیנ
אما אیנ ماجرא ، روز به روز ، . بازماندگاנ قتل های سیاسی אست

چناנ پیچیدה تر شدה אست كه گوءی تنها رאה پایاנ دאدנ به آנ 
 .حذف ناصر زرאفشاנ אز אیנ پروندה אست

به אجرאی אكنوנ ، ما به אیנ وسیله مرאتب אعترאض شدید خود رא 
. حكم صادر شدה אعلام می كنیم و خوאهاנ لغو אیנ حكم هستیم

هم چنیנ אز نویسندگاנ، فرهیختگاנ، روشنفكرאנ و مردم شریف 
אیرאנ و نیز همه نهاد های حقوقی و فرهنگی جهاנ می خوאهیم  
كه به אیנ مسءله توجه كنند و به ما یاری دهند تا به هر شیوה 

 . زرאفشاנ فرאهم گرددممكנ  موجبات آزאدی ناصر

 
    كانوנ نویسندگاנ אیرאנكانوנ نویسندگاנ אیرאנكانوנ نویسندگاנ אیرאנكانوנ نویسندگاנ אیرאנ

٥/١٣٨١/ ٢٣ 
 
 

 )در تبعید(كانوנ نویسندگاנ אیرאנ 

 !!!!زرאفشاנ رא آزאد كنیدزرאفشاנ رא آزאد كنیدزرאفشاנ رא آزאد كنیدزرאفشاנ رא آزאد كنید
   

 !آزאدی خوאهاנ אیرאנ و جهاנ
دكتر ناصر زرאفشاנ وكیل مدאفع قربانیاנ قتـل هـای زنجیـرה            

همـاנ گونـه كـه در بیانیـه        . אی بازدאشت و روאنـه زنـدאנ אویـנ شـد          
دكتــر ناصــر : مختــاری و پوینــدה آمــدה אســت . انوאدה هــای فروهــرخــ

زرאفشــاנ؛ وكیــل شــجاع و آزאدה ی بازمانــدگاנ قربانیــاנ قتلهــای      
ــرאی       ــاש ب ــاوאנ حقیقــت جــویی، عــدאلت خــوאهی و تل ــرה אی ت زنجی

 .آزאدی و אمنیت مردم אیرאנ رא می پردאزد
 ٥٠به گفته وكیل مـدאفع زرאفشـاנ، وی بـرאی تحمـل زنـدאנ و             

 .به ی شلاق تحت معاینات پزشكی قرאر گرفته אستضر
، ضـمנ אعتـرאض شـدید بـه         )در تبعید (كانوנ نویسندگاנ אیرאנ    

אیנ رفتار ضد אنسانی، خوאهاנ آزאدی فـوری دكتـر زرאفشـاנ، عضـو           
فعال كـانوנ نویسـندگاנ אیـرאנ و وكیـل پیگیـر پرونـدה ی قتـل هـای              

 .زنجیرה אی אست



  ۴                                                   ۱۰۰ شماره اتحاد كار 
 

 

אفكار عمومی آزאدی خـوאה     ) ددر تبعی (كانوנ نویسندگاנ אیرאנ    
אیرאנ و جهاנ رא به אعترאض یכ پارچه علیه نقض אبتـدאیی تـریנ            
حقوق אنسانی و قضایی آزאدیخوאهاנ فرא می خوאنـد و אز همـه مـی        
خوאهــد كــه بــرאی آزאدی دكتــر ناصــر زرאفشــاנ و همــه ی زنــدאنیاנ   

 .عقیدتی و سیاسی به אقدאمی فرאگیر و عاجل بپردאزند
  

 )در تبعید(נ كانوנ نویسندگاנ אیرאנ هییت دبیرא
  ٢٠٠٢ אوت ١٣

 
آزאدی بدوנ قید و شرط ناصر آزאدی بدوנ قید و شرط ناصر آزאدی بدوנ قید و شرط ناصر آزאدی بدوנ قید و شرط ناصر     خوאهاנخوאهاנخوאهاנخوאهاנ

    هستیمهستیمهستیمهستیم    زرאفشاנزرאفشاנزرאفشاנزرאفشاנ
 אجتماعی و فرهنگی –بیانیه جمعی אز فعالیנ سیاسی 

 در خارج אز كشور در אعترאض به محكومیت ناصر زرאفشاנ
 

ي ما امضاء كنندگان متن زير اعتراض شديد خود را به احكام غيرانسان
 اسالمي ايران عليه دكتر ناصر زرافشان وكيل شجاع و  دادگاه جمهوري
 اعالم كرده ١٣۷۷هاي سياسي آذر ماه سال  هاي قربانيان قتل آزاديخواه خانواده

 .باشيم و خواهان آزادي بدون قيد و شرط وي مي
ما، محكوميت و زنداني ساختن دكتر ناصر زرافشان  را بخشي از 

هاي  دانيم كه با ابن مجازات اي مي هاي سياسي زنجيره هاي آمران قتل تالش
ها از  غيرعادالنه، از وي كه با شجاعت در جهت  روشن كردن حقايق اين قنل

هاي صميمانه دكتر  ما، از تالش. اند هيچ كوششي فروگذار نكرد انتقام گرفته
ناصر زرافشان براي روشن شدن حقايق اين جنايات تكان دهنده قدرداني 

 .نيمك مي
صدور حکم شالق و اساسا توسل به شالق علیه هر کسی غیر انسانی و 
تهدید دکتر ناصر زرافشان به شالق زدن حامل پیامی بمراتب ضد بشری و 

مضاف بر . بهیمی تر برای تمامی روشنفکران و افراد دیگری همچون اوست
این که آمران صدور چنین احکامی به خوبی می دانند که دکتر زرافشان 
بیمار است و شالق زدن و زنداني كردن وي سالمت او را بيش از پيش به 

 .مخاطره خواهد انداخت
المللي مدافع حقوق  ما از همه آزاديخواهان كشور و مجامع ايراني و بين

خواهيم از تالش در جهت لغو حكم محكوميت و براي آزادي دكتر  بشر مي
 . نكنندناصر زرافشان از آن چه در توان دارند كوتاهي

   امضاء۸۵۰با بيش از 
 

    بیانیه جمعی אز نویسندگاנ و روشنفكرאנبیانیه جمعی אز نویسندگاנ و روشنفكرאנبیانیه جمعی אز نویسندگاנ و روشنفكرאנبیانیه جمعی אز نویسندگاנ و روشنفكرאנ
    در بارה אبرאم حكم و بازدאشت ناصر زرאفشاנدر بارה אبرאم حكم و بازدאشت ناصر زرאفشاנدر بارה אبرאم حكم و بازدאشت ناصر زرאفشاנدر بارה אبرאم حكم و بازدאشت ناصر زرאفشاנ

٨١ /٥/ ٢٠  
    !!!!مردم شریف و آزאدה אیرאנ مردم شریف و آزאدה אیرאנ مردم شریف و آزאدה אیرאנ مردم شریف و آزאدה אیرאנ 

هماנ طور كه می دאنید محاكمه و صدور حكم محكومیت ناصر 
ت زرאفشاנ و אبرאم رאی در دאدگاה تجدید نظر ، و سرאنجام بازدאش

 و אنتقال به زندאנ ، مایه نگرאنی ١٣٨١ مردאد ١٦وی در شامگاה 
 .و אنزجار همگاנ شدה אست

ناصر زرאفشاנ كه عضو فعال كانوנ نویسندگاנ אیرאנ ، عضو 
كمیته پیگیری پروندה قتل های موسوم به زنجیرה אی و وكیل 
مسءول و شجاع خانوאدה های محمد جعفر پویندה و محمد مختاری، 

ز אعضای دیریנ كانوנ نویسندگاנ אیرאנ אست، در אیנ دو تנ א
محاكمه، در وאقع هزینه سنگیנ دفاع אز אیנ قربانیاנ رא می 

 .پردאزد
ناصر زرאفشاנ به אتهام وאهی אفشای אسرאر دولتی ، كه هرگز 
אسرאر نبودה אست، نگهدאری سلاحی كه وجود خارجی ندאشته، به 

 .كوم شدה אستپنج سال زندאנ و پنجاה ضربه شلاق مح

برخورد با ناضر زرאفشاנ و نویسندگاנ و هنر مندאנ آزאد אندیש، 
برخوردی سیاسی و در جهت پایمال كردנ حقوق אنسانی و 

 .אجتماعی مردم אیرאנ אست
 

    !!!!مردم آزאدה אیرאנ مردم آزאدה אیرאנ مردم آزאدה אیرאנ مردم آزאدה אیرאנ 
رءیس جمهور و برخی مقامات ذیربط، هنگام فورאנ خشم عمومی 

 برאی بازدאرندگی در برאبر אیנ قتل های سیاسی، وعدה هاءی
جریاנ های كور دل و آزאدی كש دאدند و قرאر گذאشتند كه به نظر 

אما برخلاف همه وعدה و .رא كور كنند»  چشم فتنه« خودشاנ 
وعید ها، تاءید حكم ناصر زرאفشاנ ، سرآغاز فشار های بعدی 
علیه همه نهاد های مستقل و مردمی و نویسندگاנ آزאد אندیש و 

تعطیل مطبوعات و آزאدی های مدنی در سرزمیנ אدאمه تهدید و 
אز هم אكنوנ تحدید، تحریכ و آزאر های جانبی در كنار . ماست

 .صدور رאی ناصر زرאفشاנ آغاز شدה אست
ما با אیנ نامه فریاد دאدخوאهی خود رא به گوש همه نهاد 
های بیנ אلمللی حقوق بشر و مجامع نویسندگاנ آزאدה جهاנ می 

طعیت خوאهاנ لغو فوری حكم و آزאدی ناصر رسانیم و با قا
زرאفشاנ هستیم و אز هر رאهكار مناسب در אیנ جهت پشتیبانی 

 .می كنیم 
 

 
 !ستيم هخواستار آزادی فوری ناصر زرافشان

 
باالخره بعد از ماه ها تهديد ، دادگاه های مدافع آمران قتل های زنجيره ای 

ای قربانيان قتل های زنجيره ای را آقای ناصر زرافشان ، وکيل مدافع خانواده ه
آن ها اول آقای زرافشان را تهديد به سکوت . دستگير و روانه زندان نمودند

بعد با مشاهده پافشاری او در افشای واقعيت قتل های زنجيره ای، پرونده . کردند
ای برای او دست و پا کردند و دست آخر در يک دادگاه فرمايشی او را به پنج 

 مرداد ماه او را دستگير ۱۶و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده و روز سال زندان 
 . و روانه زندان ساختند

دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی طی هفته های اخير فعال تر شده است و   
سياست سرکوب رژيم را در تمامی عرصه ها شدت بخشيده و هر نداي  

بستن روزنامه ها و به . ددگرانديشانه را با سالح بازداشت ، توقيف پاسخ می ده
» آينه« روزنامه های. دادگاه کشاندن مسئولين نشريات همچنان ادامه دارد

دستور جلب . در يک روز توقيف شدند) هنوز منتشر نشده ( » روزنو« وسپس 
مسعود بهنود که هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد، به فرودگاه مهر 

 رئيس دانا به اتهام واهی مصرف مواد مخدر آقای فريبرز.آباد ابالغ شده است
شش نفر از وکالی مدافع کشور به . بازداشت و پس از تهديد، آزاد می گردد

جرم دفاع از پرونده های دانشجويي ، قربانيان قتل های زنجيره ای ، پرونده 
 مذهبی و ديگر پرونده های ساختگی به ممنوعيت شغلی  و –نیروهای ملی 

آقای ناصر زرافشان ، وکيل . يمه های نقدی محکوم گشته اندتحمل زندان و جر
مدافع خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای بازداشت و بالفاصله به زندان 

 .اوين منتقل شده است
 ما خواستار توقف موج جديد يورش به حقوق و آزادی های مردم ، آزادی بی 

ان سياسی و عقيدتی در ايران قيد و شرط آقای ناصر زرافشان و تمامی زنداني
ما خواهان رفع ممنوعيت از تمامی نشريات  و آزادی دست اندرکاران . هستيم 

 .و فعالين مطبوعاتی کشور می باشيم
ما از تمامی نيرو های آزادی خواه و مترقی می خواهيم با تمام امکاناتی که در 

ان صدای اختيار دارند، با اعتراض عليه اقدامات اخير حکومت در اير
آزاديخواهان و روزنامه نگاران کشور را به گوش جهانيان برسانند و خواهان 
تحت فشار قرار دادن رژيم جمهوری اسالمی توسط نهادهای بين المللی مدافع 

 .حقوق بشر شوند
با تشديد کارزار عليه اقدامات سرکوبگرانه  رژيم، خواستار آزادی فوری ناصر 

 .سياسی و عقيدتی شويمزرافشان و تمامی زندانيان 
 

    سازمان اتحاد فداييان خلق ايرانسازمان اتحاد فداييان خلق ايرانسازمان اتحاد فداييان خلق ايرانسازمان اتحاد فداييان خلق ايران    هيات اجراييهيات اجراييهيات اجراييهيات اجرايي
 ۲۰۰۲ اوت ۸ / ۱۳۸۱ مردادماه ۱۷
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  مرداد۲۸

 !در يک نگاه 
 

 
    مسعود فتحیمسعود فتحیمسعود فتحیمسعود فتحی

    
در تــاریخ هــر كشــوری روز هــاءی    
هســتند كــه مفهــومی فرאتــر אز یــכ  

ــد  ــه אن ــه אز  . روز یافت ــاءی ك روز ه
ورאی نسل ها بازگشـت بـه گذشـته         
رא نــاگزیر مــی كننــد و عبــور אز آנ 
ها در گذرگاה هر سال باز אندیشی   
در بارה حوאدث تـاریخی رא كـه در         

ل یــכ جامعـــه  مســیر رشــد و تحـــو  
نقشــــی قــــاطع אیفــــا نمــــودה אنــــد، 

 ٢٨. אجتنـــاب ناپـــذیر مـــی ســـازند
 . مردאد אز אیנ روز هاست

ــردאد ســال  ٢٨ ــز אز  ١٣٣٢ م  هــر گ
نـه بـه אیـנ      . یاد هـا نخوאهـد رفـت      

خاطر كه אیנ روز در تاریخ تلـاש        
بـرאی دمكرאسـی در אیـرאנ یــכ روز    

بلكـــه بـــه אیـــנ . شـــوم بـــودה אســـت
هم خاطر كه در אیנ روز یכ ورق م       

ــوردה    ــا ورق خـ ــور مـ ــاریخ كشـ אز تـ
ــנ    ــנ روز אز אیـ ــوאدث אیـ ــت و حـ אسـ
منظر نـه محصـول فقـط آנ روز كـه           
ــכ دورה אز    ــر یــ ــانی بــ ــه پایــ نقطــ
كشمكש بیנ نیـرو هـای אجتمـاعی        
مختلف در به دسـت گـرفتנ سـكاנ         

 . تحولات در جامعه بودה אست
 سرنوشت یـכ    ١٣٣٢ مردאد   ٢٨در  

مقطع تـاریخی معـیנ رقـم خـورد و         
 و ٢٠بعــــد אز ســــال تلــــاש هــــای 

ســــقوط رضــــا خــــاנ بــــرאی אعــــادה  
دمكرאســی بالــاخرה بــا توســل بــه     

 شد، אمـا  شكستهسلاح كودتا درهم  

در عــیנ حــا ل مــردم كشــور مــا در  
مصاف طولـانی بـا אسـتبدאد و حـق          
تعییנ سرنوشت خود، אز نیرو های     
حافظ و حامل אستبدאد تاریخی در      

 .  دیگری خوردندشكستאیנ كشور 
نقلــابی علیــه   אאنقلــاب مشــروطیت 

אیـــנ . كـــامگی بـــودאســـتبدאد و خود
ــا   ــتیנ گـــــام هـــ אنقلـــــاب در نخســـ

حكومــت . אســتبدאد رא عقــب نشــاند 
אمــا . قــانوנ رא بــه آנ تحمیــل كــرد

هنوز یכ دورה قانونگذאری نیز بـه       
پایاנ نرسـیدה بـود كـه مجلـس بـه           

אز یــــכ طــــرف . تــــوפ بســــته شــــد
אشــرאفیت و دربــار كــه بــه قــدرت     

ودنـد،  لجام گسیخته معتـاد شـدה ب      
حـــق حاكمیـــت مـــردم و محـــدودیت 
حـــــوزה אقتـــــدאر خـــــود رא برنمـــــی  
تافتند، אز طـرف دیگـر بـا گسـترש          
عناصر אولیـه حقـوق و آزאدی هـای         
فردی، متشرعیנ و مـرتجعیנ ، هـم      
ــوری ، در     چــوנ شــیخ فضــل אللــه ن
مشـــروطیت אز دســـت رفـــتנ ســـلطه 
خود بر حیات فـردی آحـاد جامعـه         

دســتور محمــد علــی . رא مــی دیدنــد
رאی به توפ بستנ مجلـس אز       شاה ب 

همــیנ رو نیــز ، حمایــت طرفــدאرאנ  
حكومـــت مشـــروعه یعنـــی حكومـــت 
متكــی بــر شــرع رא در مقابلــه بــا      
ــه    ــانوנ بــ ــروطه و قــ حكومــــت مشــ

فقط شیخ فضل אلله    . .دنبال دאشت 
نــوری نبــود كــه بعــد אز بــه تــوפ      
بستנ مجلس به شاה نجات אسـلام        
رא تبریــכ مــی گفــت و אیــנ كــه אز   

 شــلیכســلام بــا  محروســه אممالــכ
אیנ توפ ها بـر گنبـد مجلـس و بـه        

در .. دאر آویخـتנ صــور אســرאفیل و  
. بــاغ شــاה ، رفــع فتنــه شــدה אســت  

بســیاری אز متشــرعیנ وقــت چنــیנ  
می אندیشیدند و در نهاנ در پشـت    
ســر אســتبدאد صــف كشــیدה بودنــد و 
به همیנ دلیل نیز علمـای طرفـدאر        
مشــروطه مثــل بهبهــانی و دیگــرאנ  

شـــار بودنـــد كـــه אز همـــوאرה زیـــر ف
آثــار . قـوאنیנ شــرعی عــدول نكننــد 

ــروطه    ــر مشــ ــا بــ ــار علمــ אیــــנ فشــ
خوאهاנ هم چوנ آثـار آנ تـوפ هـا      
علیرغم شكست حامیاנ محمدعلی    
ــه دאركشــیدנ شــیخ فضــل      شــاה و ب

אلله، بر چهرה مشروطیت بـر جـای مانـد و           
در هیات متممی بر قانوנ אساسی مصـوب         
مجلس אول ظاهر شد كه همـه آנ قـانوנ و        
حكومت قانوנ رא عملا زیر سوאل مـی بـرد          
و بـــرאی אولـــیנ بـــار چنـــد فقیـــه رא تحـــت  
عنـوאנ شــورאی نگهبــاנ نــاظر بــر مصــوبات  

هـــر چنـــد . نماینـــدگاנ ملـــت مـــی ســـاخت 
بازوی دیگـر אسـتبدאد یعنـی محافـل لجـام         
گسیخته قدرت بعد אز شكسـت אز مبـارزאנ     
مشروطیت نیز نه فقـط אمكـاנ پیـادה شـدנ           

 مشــــروطیت و بــــه אصــــول مصــــوب قــــانوנ
ــر      ــه بـ ــد، بلكـ ــت ندאدنـ ــوق ملـ ــاق حقـ אحقـ
خوאست אجرאی אصول مورد نظر پـای دیگـر    
אســتبدאد در אیــرאנ یعنــی مشــروعه طلبــاנ 

ــد   ــز وقعــی ننهادن آנ هــا بخصــوص در  . نی
دورה رضــا خــاנ مــتمم قــانوנ אساســی كــه   
هیچ، خود قانوנ אساسی رא در عمل ملغی 

 . نمودند
اد،  אتفـاق אفتـ  ٣٢ مردאد ٢٨آנ چه كه در  

אتحاد مجدد دو بازوی אسـتبدאد در تـاریخ         
رאســی و معاصــر אیــرאנ علیــه نیــروی دمك   

تلـاف منـافع    عحكومت قانوנ بعد אز אیـנ א      
كوچــכ در فــردאی كودتــای خزنــدה אشــاנ     
علیه مشروطه خوאهاנ در مرאحـل پایـانی        

تلــاש رضــا شـــاה   . אنقلــاب مشــروطه بـــود  
بــرאی مــدرنیزה كــردנ كشــور אز بالــا و بــا    

ا شـیوה אی كـه אو آנ رא مــی   توسـل بـه تنهـ   
شناخت، یعنی به زور سرنیزה ، بخصـوص        
تلـاש אو بـرאی خلــع لبـاس אز روحانیــت و    
كشف حجاب، درה عمیقی אز بی אعتمـادی        
بــــیנ אو بعنــــوאנ نماینــــدה قلــــدر مســــلכ  
ــروعه   אســـتبدאد در אشـــرאفیت אیـــرאנ و مشـ
طلباנ אیجاد كردה بود كـه همـیנ אمـر هـم            

ــا   ــقوط رضـ ــد אز سـ ــای بعـ ــاה در ســـال هـ  شـ
برخــی אز متشــرعیנ אز جملــه آیــت אللــه     
كاشانی رא به سوی همدلی با جنبש ملی 
كردנ صنعت نفت و تلاש جبهـه ملـی بـه           
ــرאی אعــادה      ــد مصــدق ب ــر محم رهبــری دكت

در ســال . دمكرאســی و حقــوق ملــت كشــاند 
، ٣٢ مـردאد  ٢٨ها و مـاה هـای نزدیـכ بـه       

ــاנ      ــی، אز هم ــبש مل ــه جن ــی ب ــנ نزدیك אی
قـوق مـردم جـدی تـر     هنگام كه تعهد بـه ح    

شدה بود، به پایاנ خود نزدیכ شـدה و در          
ــتانه  ــور   ٢٨آســـ ــاد دو محـــ ــردאد אتحـــ  مـــ

אستبدאد علیه دمكرאسـی و حكومـت قـانوנ      
ــار و متشــرعیנ بــه  . تكمیــل شــدה بــود  درب

توאفــق رســیدה بودنــد كــه אز هــیچ אقــدאمی  
علیه دولت دكتر مصدق و روند دمكرאسـی        
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ــاهی   ــرאנ كوتـ ــه   در אیـ ــد و بـ نكننـ
ــه    كمــכ אن ــر אز هم ــم ت ــیس و مه گل

حمایــت مــالی و تحــت سرپرســتی    
אیالات متحدה، با شـركت فعـال در        

ــای  ــز  ٢٨كودتــ ــیנ نیــ ــردאد چنــ  مــ
 . كردند

 مــردאد پیــروزی אتحــاد بــیנ دو  ٢٨
بخـــــש مهـــــم אردوی אســـــتبدאد در  
אیــرאנ یعنــی אشــرאفیت و دربــار بــا 
زعمـــای مـــذهب و شـــریعت علیـــه    
نیـروی دمكرאســی و آزאدیخــوאهی و  

 אنســـانی در אیـــرאנ אحیـــای حقـــوق
 . بود

ــتبدאد    ــیנ אردوی אسـ ــاد بـ ــנ אتحـ אیـ
ــور     ــه گـ ــנ دو در بـ ــاد אیـ ــل אتحـ مثـ
سپردנ جنبש مشروطه نیز چندאנ     

 در آغاز دهه چهل دربار و  .نپایید
رژیــم كودتــا در مقابــل فشــار هــای  

 خــارجی مجبــور حتــیאجتمــاعی و 
شــد دســت بــه برخــی رفــرم هــا אز    
جمله به رسمیت شناختנ حق رאی 

ــاנ  ــرאی زن ــد و تقســیم  ب   دســت بزن
ــیدה     ــدנ بســاط پوس אرאضــی و برچی

تم فءودאلی رא در دستور خـود       سیس
ــد  ــرאر دهـ ــورد   . قـ ــدאمات مـ ــנ אقـ אیـ

ــدید روحانیـــــــت و   مخالفـــــــت شـــــ
متشــرعیנ قــرאر گرفتــه ، بخصــوص 
به رسمیت شناختנ حق رאی بـرאی       

ــاعی و  ــالیم אرتجــ ــاנ تعــ ــد  زنــ ضــ
אنســانی برخــی אز آنــاנ رא شــدیدא  

مـر هـم    همـیנ א  . زیر سوאل می بـرد    
منشـــا אختلـــاف جدیـــدی در אردوی  
ــی אز    ــت و بخشـــــ ــتبدאد گشـــــ אســـــ
روحانیــت شــیعه رא بــه مقابلــه אی 

 .  علیه رژیم شاה كشاندآشكار
ــه    ــامی كــ ــנ هنگــ ــاب بهمــ در אنقلــ
ــه    ــرאנ علیـــ ــردم אیـــ ــارزאت مـــ مبـــ
ــال אوج    ــلطنتی در حــ ــتبدאد ســ אســ
ــز در   ــروعه نیـــ ــود، مشـــ گیـــــری بـــ
ــور   ــت حضـــــ ــیوנ حكومـــــ אپوزیســـــ

خ چشــمگیر دאشــت و فرزنــدאנ شــی    
ــرو مــی      ــز، بســیج نی ــه نی فضــل אلل
كردنـــد و دســـت آخـــر نیـــز بعـــد אز  
ــا     ــا אســتفادה אز خل ســقوط شــاה و ب
ــه   ــدرت رא قبضـ ــی، قـ ــزرگ سیاسـ بـ
كردند و آیـت אللـه خمینـی بعـد אز         
جلوس بر حكومت ، علنـا אز آمـوزה       
های شـیخ فضـل אللـه دفـاع كـرد و            

ــروعه אو رא   ــت مشـ ــارאנ אو حكومـ یـ
. محـــور قـــانوנ אساســـی ســـاختند    

سنگسـار رא در میـادیנ شـهر        بساط  
هـا و در خیابــاנ هــا پهــנ كردنــد ،  
دאر و درفـــש رא در سرאســـر كشـــور 
برאفرאشـــتند و אكنـــوנ نزدیـــכ بـــه  
ربــع قــرנ אســت كــه شــعبه دیگــر       

تـــــا، یعنـــــی متشـــــرعیנ بـــــر    كود
ه ما چنگ אندאخته    سرنوشت جامع 

אنــد و تلــاש بــرאی دمكرאســی ، در   
 هــــم بـــا وجــــود دومــــیנ  ٥٧ســـال  

ریخ معاصـــر אنقلـــاب بـــزرگ در تـــا
كشــور مــا، بــه یــכ אســتبدאد ســیاה   

 . فرجامیدה אست
 * 
 نبــود ٣٢ مــردאد فقــط در ســال  ٢٨

كـــه روز تلخــــی در حیــــات مــــردم  
جمهوری אسلامی نیز . كشور ما شد  

.  مردאد مخصوص خود رא دאشت    ٢٨
 ، تنهـــا چنـــد ١٣٥٧ مـــردאد ٢٨در 

ب بــزرگ مــردم  مــاה بعــد אز אنقلــا  
ــه خمینــی دســتور     ــرאנ، آیــت אلل אی

بـه كردسـتاנ و نیـز بسـتנ و      حمله  
نامـــه و زممنـــوع كـــردנ دה هـــا رو  

ــا ــادق درنشــــریه رא صــ  كــــرد و صــ
ــت     ــرع حكومــ ــاكم شــ ــالی حــ خلخــ
אســلامی אز هــر كــدאم אز شــهر هــای 
كردستاנ كـه گذشـت، אز كشـته هـا       
پشــته ســاخت و خــوנ دה هــا و صــد 
ها بیگنـاה رא بـرאی אیجـاد خـوف و           
وحشــت אز אســتبدאد مــذهبی جدیــد  

ــاכ   ــر خـ ــت بـ ــر درو  . ریخـ  سرאسـ
ــای    ــالی هـ ــرאנ خلخـ ــه  אیـ ــر بـ دیگـ

אز لـب هـا     » جرאحی كـردנ خنـدה      «
بــــــا ســــــاطور و قمــــــه و قــــــدאرה     

 ســال ٢٤پردאختنــد، كــاری كــه در  
گذشته، هموאرה אدאمه دאشته و هم      
چنــــاנ אدאمــــه دאرد، אمــــا آرאمــــש 
خاطر چنـدאنی بـرאی مسـتبدیנ بـه       
بار نیاوردה אست و همـوאرה هـرאس        
ــاریكی همچــوנ آנ چــه   ــدה ت  אز آین

 مــردאد ٢٨ آנ هــا در یנمتحــدكــه 
،   تجربــه كردنــد٥٧، در بهمــנ ٣٢

ــاנ   ــرה و در אعمالشــــــــــ در چهــــــــــ
 . هویدאست

 
 

 اتحاديه اروپا بايد
پاسخ گوی گسترش روابط سياسی 
و اقتصادی اش با جمهوری اسالمی 
، در برابر افکار عمومی ترقی خواه 

 !باشد 
 
، مسئول سياست خارجی اتحاديـه      » خاوير سوالنا   « 
وزيـر امـور خارجـه      » خـرازی   « وپا که به دعـوت      ار

جمهـوری اســالمی وارد تهــران شــده بــود از نتيجــه  
مذاکراتش بـا مقامـات رسـمی و سـران رژيـم ابـراز              
خرسندی نمود و بر گسترش همکاری های تجـاری ،          

وی همچنين  . سياسی و پارلمانی دوسويه تاکيد نمود     
ــا تصــميم گرفتــه اســت کــه   گفــت کــه اتحاديــه اروپ

کرات برای توافقات تجاری با جمهوری اسالمی را مذا
پيش ببرد و عنوان نمود كـه موضـوعات سياسـي از            
جمله حقوق بشر و جنگ عليه  تروريزم  نيز بايـد در             
توافقات در نظر گرفته شده و ايران بايد موضع خود          
را نسبت به توليد سالح های کشتار جمعـی ، مسـائل            

صـادی روشـن    خاورميانه و اصالحات سياسی و اقت     
 .نمايد

ــوالنا  «  ــاوير س ــتمدار  » خ ــرين سياس ــين و آخ ، اول
اروپايي نيست که اين دست سياست ها و تمـايالت و           
منجمله رعايت حقـوق بشـر در ايـران را عنـوان مـی              
دارد اما آنچه کـه در عمـل جـاری مـی گـردد همانـا                
سياست حمايتی اتحاديه اروپا از جمهـوری اسـالمی         

 .واهد بودبوده و در آينده نيز خ
دموکراسـی  « ، از ايـن کـه عبـارت         » خاوير سوالنا   « 

را در ايران از دهان مسئولين شنيده اسـت         » اسالمی  
بســيار خرســند شــده اســت امــا هــم او و هــم ديگــر 
شرکايش در اتحاديه اروپا خيلی خوب می داننـد کـه           
ــردم      ــا م ــه ب ــه در رابط ــران ، ن ــذهبی اي ــت م حکوم

و نه سياست خـارجی     اصالحاتی را انجام خواهد داد      
اش دست برداشتن از حمايت از باندهای اسـالمی در      

امـا بـاز همـان سـمفونی نـامطبوع          . منطقه می باشـد   
نواخته می شود، چرا كه منافع اقتصادي عمده تـرين           

 .دلمشغولي دولت مردان اروپايي است 
در مقطعی که رژيم در کليت خود به بن بست رسيده           

 عــدالت طلبانــه مــردم ، و مبــارزات آزاديخواهانــه  و
حکومت را نشانه گرفته اسـت ايـن چنـين ديپلماسـی            
هايي نه دردی از رژيم دوا خواهد نمود و نه خـاطره            

 . خوبی در مردم ما به جای خواهد نهاد
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 !ديپلماسی ، چانه زدن در باال 
 همايون فرهادی
 

بيانيه ای با امضای گروهی که خود را صاحب 
نظران و فعاالن فرهنگی ، سياسی ، اجتماعی ايرانی 

ما خواهان آغاز ما خواهان آغاز ما خواهان آغاز ما خواهان آغاز « « « « معرفی می کنند با تيتر 
گفتگوهای رسمی و مستقيم ميان دولت های ايران گفتگوهای رسمی و مستقيم ميان دولت های ايران گفتگوهای رسمی و مستقيم ميان دولت های ايران گفتگوهای رسمی و مستقيم ميان دولت های ايران 

. ستمنتشر شده ا» » » » و اياالت متحده امريکا هستيم و اياالت متحده امريکا هستيم و اياالت متحده امريکا هستيم و اياالت متحده امريکا هستيم 
نويسندگان و مدافعين اين بيانيه که از اظهارات 
بوش در مورد ايران به وجد کودکانه ای آمده اند 
از آن به عنوان تعبير و يا تغيير دولتمردان آمريکا 
نسبت به مردم ايران ياد می کنند و پيروزی 
محافل قدرتمند غير جنگ افروز را در هيات 

ه بر جتگ حاکمه امريکا ، اروپا ، ژاپن و روسي
 .افروزان امريکا و دولت اسرائيل تبليغ می کنند

اگر تا ديروز ايران جزو سه کشور خبيث و 
شيطانی قرار داشت و حجت بر اين بود که 
موشک باران شود ، اين بار در زمره کشورهايي 
قلمداد شده که قرار است برای آنها حقوق بشر 

 .سوقات آورده شود
ر شده اند که مشکالت نويسندگان اين بيانيه يادآو

و موانع احيای مناسبات عادی ميان امريکا و ايران 
، محدود به مخالفت های محافلی در رژيم 
جمهوری اسالمی و دولت امريکا  نبوده بلکه نتيجه 
زخم های به جای مانده از تاريخ بر حافظه ميليون 

اگر امريکا . ها شهروند در هر دو کشور است
رداد سی و دو را سازمان کودتای بيست و هشتم م

داد ، جمهوری اسالمی نيز گروگان گيری سفارت 
امريکا در تهران را ، پس آن به اين در و چون 
رفتارهای حاکم بر ايران و نفرت از امريکا همچنان 
دنبال می شود پس تالشی پی گير و بی وقفه را از 

 .هر دو سو طلب می کند
ز را در همه چي. بازار مکاره مولوی تهران است

يک ديگ بی سروته به نام روابط ديپلماتيک و 
عادی سازی روابط ميان کشورها ، آن هم در 
محدوده سياست های دولتی در ايران و امريکا ، 
. ريخته و انتظار دارند که مردم تحسينشان کنند

نماينده جناحی از حکومت اسالمی ظاهرا می 
خواسته اين ديگ همه جوش را حمل کند اما باز 
ديگر رئيس جمهور منتخب ، فرصت های زياد و 
مهم را پس از دوم خرداد از دست داده است و 
سکوت و مدارای خاتمی و مخالفت رهبر ، موانع 
اين عادی سازی روابط بوده اند و آن هم درست 
سر بزنگاه و زمانی که اکثريت مردم ايران برای 
رفع تشنج و خصومت ، استقرار مجدد روابط 

 ميان ايران و اياالت متحده را ديپلماتيک
 .خواستارند

 سياست را محدود کردن به عالئق برخی محافل 
دولتی ، ساده کردن سياست و منافع دولت 

مگر امريکا در حال حاضر که تنها با . هاست
جمهوری اسالمی و يکی دو تا کشور ديگر رابطه 
رسمی ديپلماتيک ندارد با بقيه کشورها چه 

ی را برقرار کرده است که اگر برخورد و مناسبات

اين يکی هم درست شود ديگر خواست اکثريت 
نويسندگان . مردم ايران برآورده خواهد شد

ضدامپرياليست و اردوگاهی قديمی بدجوری از 
بعد از نامه نوشتن به رئيس . لبه بام افتاده اند

جمهور امريکا و خود را در گود دولت مردان 
ميان رژيم جمهوری انداختن ، اين بار رايزنی 

 .اسالمی و امريکا را انتخاب نموده اند
چرا مصالح و منافع مردم ايران را به مخالفت 
رهبر جمهوری اسالمی و نهادهای غيرانتخابی در 

چرا از . رقابت با نهادهای انتخابی متصل می کنيد
آستين خود ، انتخاب و انتصاب را در جمهوری 

نسبت ها چه چيز با اين . اسالمی بيرون می آوريد
حرف هايتان را روشن .  را می خواهيد تبليغ کنيد

تر بگوييد و بی جهت مردم را وجه المصالحه 
 .باختن ها قرار ندهيد

اين که رهبر جمهوری اسالمی در قبال مسئله 
فلسطين با امريکا اختالف دارد و از نظر شما 
پذيرفتنی نيست و نمی تواند دليلی برای عدم 

ابط ميان دو کشور باشد آيا به عادی سازی رو
يک معنا کم اهميت جلوه دادن مسئله فلسطين 
نيست؟ يعنی چه که به خاطر رودروايسی با 
موضع و توقع اسالم گرايان افراطی در ساير 
کشورها ، رهبری جمهوری اسالمی مخالف آغاز 
مذاکرات مستقيم و مناسبات ديپلماتيک با 

 غير از امريکاست ؟ جمهوری اسالمی سياستی
بنيادگرايان اسالمی ندارد و يکی از عوامل به 
آتش کشيدن منطقه بوده و می باشد و سياستی 
همسان با دولت صهيونيستی اسرائيل و امريکا را 

 .دنبال می کند
بيانيه اتهام مداخله امريکا در امور داخلی ايران را 
تا قبل از انقالب مستند قلمداد می کند و بعد از 

 اظهار نظر درباره حقوق بشر از سوی آن را عمدتا
دولتمردان امريکايي دانسته و آن را مداخله به 

به جمالت زير در بيانيه توجه . حساب نمی آورد
از نظر ما مسئولين جمهوری اسالمی ايران : کنيم 

البته مجازند از برخی مواضع و نقطه نظرهای 
اعالم شده از سوی دولت های غربی ، به شمول 

 از جمله از برخی مفاد بيانيه دوازدهم امريکا ،
جوالی رئيس جمهور امريكا ناخشنود باشند اما 
مجاز نيستند اظهارنظرهايي از ِان دست را مداخله 

پس هر نوع . در امور داخلی ايران تلقی کنند
تمکين دولت امريکا يا ساير دول ، مبنط بر سکوت 
در مورد وضعيت ناهنجار حقوق بشر در ايران را 

 خواست راس حاکميت جمهوری اسالمی ، به
عدول از تعهدات اين دولت ها در قبال رای 
دهندگان و در قبال منشور سازمان ملل تلقی می 

 .کنيم 
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی که يکی از نمونه 
های توحش و بربريت و ناقض خشن و وحشيانه 
حقوق بشر در جهان است مجاز گرديده که از 

ه شده درباره رعايت حقوق بشر سخن های گفت
امريکا و دولت های ديگر نيز بايد . دلخور باشد

نسبت به رعايت حقوق بشر کارشان را همچنان 
آخر اين مجاز و مجيز چيدن ها را جز . ادامه دهند

از کی دولت . انشانويسی نام ديگری می توان نهاد
های امپرياليستی و رژيم های ديکتاتور قرار بوده 

 بشر را برای مردم به ارمغان بياورند که که حقوق
 .حاال چنين رسالتی برای آنها قائل می شويد

ما ايرانيان که سنت های نيک و درخشان فرهنگی 
و ادبی داريم مخالف زبان و مفاهيم مرگ خواهانه 

از گفتن اين . سران رژيم در مورد امريکا می باشيم
جمالت و آويزان کردن اين همه مدال  ، چه 

اين که . زی را می خواهيد به خواننده برسانيدچي
چرا مردم را . ما مودبيم و فحش دادن بد است

سنت های نيک و درخشان . مسخره کرده ايد
فرهنگی و ادبی چه ارتباطی دارد به مخالفت توده 
ها نسبت به رژيم حاکم بر ايران و يا سياست های 
امپرياليسم امريکا؟ خواستی چون مرگ بر 

سالمی و يا مرگ بر امپرياليسم آيا به جمهوری ا
فرهنگ خوب و بد ربطی دارد و يا تبلور خواست 
 توده ها برای نابودی چنين بربريت هايي است ؟

آويزان شدن به شعارهای زيبايي چون صلح ، 
، بدون درنظر ... همکاری های متقابال سودمند و 

گرفتن زمان و مکان و مخالفين آن ، تا به حال چه 
را از مردم ما و جهان حل کرده است که از دردی 

 .اين به بعد بکند
اما مسئله اصلی کجاست و جايگاه چنين بيانيه 

 هايي در وضعيت کنونی چيست؟
اصلی ترين مسئله در کجا قرار گرفتن و از چه 

آيا در کنار توده . پرنسيپ هايي دفاع کردن است
های مردم چه در داخل ايران و چه در عرصه بين 

لل قرار داشتن و  برای تحقق خواسته های آنان الم
مبارزه کردن  ، يا در کنار مناسبات دولت ها و 
چانه زدن ها ، آن هم از موضع ضعف ؟ از کدام 
مطالبات عمومی دفاع کردن و ادامه دادن  مبارزه 
با عوامل اصلی تمام نابسامانی های بشريت و گام 

 برداشتن در راه چه چشم اندازی ؟
صلی تيره روزی های حاکم ، مناسبات عامل ا

. ناعادالنه و استثمارگرايانه نظام سرمايه داريست
سرمايه چه با ماسک نئوليبراليسم و چه با ماسک 
ديکتاتوری ، هدفی جز تحميل هژمونی مناسبات 

استبداد ، فقر ، . خود را بر توده ها دنبال نمی کند
گرسنگی ، بيکاری ، جنگ ، دانه های به هم 

سته زنجيری هستند که به وجودآورندگانش پيو
يکی آقايي می کند و . سرمايه داران می باشند

ديگری کارگزار او در يک محدوده جغرافيايي 
هرگونه مخالفت خوانی و هژمونی خواهی را . است

بنيادگرايان اسالمی تا زمانی . تاب تحمل نيست
که موی دماغ نباشند اتفاقا از سوی مخالفين 

 در عرصه بين الملل پشتيبانی می ظاهری آنان
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هميشه چماقی در دست قدرتمندان برای . گردند
سرکوب و نشان دادن ابرقدرتی بايد وجود داشته 

ادگرايي مکمل منافع امپرياليسم در بني. باشد
سياست جنگ افروزانه و . منطقه بوده و هست

نسل کشی امپرياليسم امريکا و دولت صهيونيستی 
اسرائيل اتفاقا با وجود حضور منحوس بنيادگرايان 
اسالمی  ودست نشانده جمهوری اسالمی است که 

قتل عام مردم فلسطين . تکميل و توجيه می شود
 اسالم گرايان افراطی جار می زنند و از را مبارزه با

برای . زمين و هوا و دريا به آنها حمله می کنند
نويسندگان اين چنين بيانيه هايي ، ظاهرا اين 
کشتارهای دسته جمعی ارتباطی با رعايت حقوق 
بشر ندارد و مردم ترقی خواه دنيا از صدود بيانيه 

و يا های دوازده جواليي در اين مورد يا بی خبرند 
امپرياليسم امريکا فراموش کرده است که 
منتشرشان نمايد تا خودباختگان فلسطينی را يک 

 .باره از خود بی خود کند
جنايات قرون وسطائی طالبان در تمام دورانی که 
با حمايت مستقيم امريکا بر مردم افغانستان جاری 
بود هرگز در محدوده دفاع از حقوق بشری دوازده 

 .گرفتجواليي قرار ن
و صد ها نمونه تاريخی و زنده معاصر را می توان 
با ورق زدن تاريخ عنوان کرد که در هيچ يک از 
آنها امپرياليسم امريکا و ديگر کشورهای قدرتمند 
سرمايه داری جهان به ياد حقوق بشر در آن 
کشورها نيفتاده اند تا آن زمان که تصميم به 

جنبش جابجايي از باال و از ترس قدرت گيری 
 .توده ای در آن کشورها گرفته می شود

طالبان ، يک باره هيواليي می گردد که ظاهرا يک 
شبه ظهور کرده است و نيروهای رهايي بخش 
امريکايي و ناتو با بمب های عروسکی خود ناجی 

 .مردم افغانستان می گردند
سناريويي زشت و موهن که همچنان تکرار می 

 .گردد
عايت حقوق بشر ، نفس آزادی ، دموکراسی و ر

کشيدن در فضايي که خنده بر لبان مردم بياورد 
مواهب وارداتی از خارج و توسط امپرياليست ها 

پيامبران سرمايه ، دولت ها را . معرفی می گردند
مجبور به پذيرش آزادی می کنند و معرکه 
بگيران نيز با لفاظی های بی پايه و صغرا کبری 

 .نندچيدن ، راه را هموار می ک
هدف های استراتژيک و سياسی امپرياليست ها را 
ساده کردن و مخالفت با آنها را به نق زدن ها و 
لگدپراکنی های امثال خامنه ای و صدام خالصه 
کردن معنايي جز خاک پاشيدن به چشم مردم و 

برای . مستحيل شدن در قدرت حاکم نيست
کسانی که چنين ساختار انديشگی و منافعی دارند 

. ق نمی کند که اين قدرت چه نامی داشته باشدفر
يک روز  منافع جهانی سوسياليسم واقعا موجود ، 
روز ديگر خط امام ، روز بعد جناح دوم خرداد و 

برای عقب نماندن از قافله و جداشدن . امروز بوش
از هيستری مکانيکی مد روز و جمايت شده آن 

 روابط زمانی و ملی گرايي بی پايه ، يک باره ايجاد
ديپلماتيک با امريکا خواست اکثريت مردم خوانده 

 .می شود
در شرايطی که جمهوری اسالمی تمام بدل هايش 
به بن بست رسيده اند و هيچ اعتباری نه برای 
مردم و نه در عرصه بين المللی دارد و مردمی که 
جان به لبشان رسيده و برای راه يافت هايي برای 

، در شرايطی که جناح آينده خود حرکت می کنند 
های داخلی رژيم  روغن برآب شده و حاکميت 
مخوف و مافيايي جمهوری اسالمی مانند 
آکواريومی که همه می توانند آن را نگاه کنند و 
در کوچه و خيابان ، کارخانه و دانشگاه ، تاکسی و 
اتوبوس ، در صف و در خانه تمام اسرارش برمال 

 خود را شده است دلخوش کردن گروهی که
صاحب نظر اطالق می کنند در حمايت از بخشی 
از حاکميت با چاشنی انتقاد آبکی به آن و محافلی 
از دولت های امپرياليستی همان داستان آب 

 .کوبيدن در هاون را در خاطر زنده می کند
در شرايطی که در عرصه بين المللی ، جنبش 
عظيم توده ای ضد جهانی شدن و مخالف سياست 

قتدارگرايانه و متجاوزانه امپرياليسم حتی های ا
امکان برگزاری اجالس های سران قوم را با 
مشکل روبرو ساخته و آنها را به جلسه گذاشتن 
در سطح دريا وادار کرده است ، در شرايطی که 
امپرياليسم امريکا با قلدری تمام به هر کجا که 
تصميم بگيرد حمله نظامی می کند ، در شرايطی 

طين را از صفحه جغرافيايي پاک می کنند ، که فلس
افتادن به دام دفاع از حقوق بشر بوش و تمجيد از 
آن با لفاظی های مختلف هيچ معنايي جز ايستادن 
در مقابل واقعيت های جاری و قابل مشاهده 

 .ندارد
چنين بيانيه هايي جز ريشخندگرفتن خود 

توده های . امضاکنندگان توسط خودشان نيست
ا شعار مرگ بر جمهوری اسالمی راه آينده مردم ب

راهی سخت و پر از . خود را جستجو می کنند
مشکالت اما با چشم اندازی به جز آن چه که 
 .امروز شاهدش هستند و تلخ تجربه اش می کنند

 حق تعيين سرنوشت مردم هر کشوری برای 
تعيين چگونگی اداره کشورشان به دست خود آنها 

 توده ها به دنبال تحققش می ، مطالبه ای است که
 .باشند

سرنگونی حاکميت های ضدمردمی و ديکتاتوری و 
استقرار آزادی ، دموکراسی و ايجاد تحوالت 
اجتماعی ، مطالباتی هستند که مردم در پی به 
. . دست آوردنش مبارزاتشان را هماهنگ می کنند

عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مخالفت با 
طه گرايانه و هژمونی طلبانه سياست های سل

امپرياليستی ، مطالبه ای است که توده ها 
به جای چانه زدن با قدرت های . خواستارآنند

دولتی ، سازمان دادن مبارزه انقالبی از پائين ، 
وظيفه صاحب نظران و فعاالن فرهنگی و اجتماعی 

 . است 
 

برای ياری رساندن به پناه 
ان جويان در ترکيه ، با تمام تو

 !بکوشيم 
 

 ترکيه ، وطن نفرين شده دوم بسياری از مـا تبعيـديان             
ايرانی ، گذرگاه ناامنی برای فعالين سياسی برای رفتن         

ــوده اســت  ــدگاه اصــلی  ب ــه تبعي ــر کميســاريای . ب دفت
پناهندگی سازمان ملل در ترکيه نيز که مسـئول پاسـخ          
گويي به درخواست هزاران نفر از جان به دربرنـدگان          

ای ضدمردمی و ارتجاعی جمهوری اسالمی و       رژيم ه 
ديگر ديکتاتوری های منطقه می باشد ، هميشـه خـود           

را با سياست های بين المللی ديکته شده تنظـيم کـرده             
و از دراختيار نهادن امکانات مناسب حقوقی، رفاهی و   

. درمانی به متقاضيان پناهندگی خودداری کرده اسـت       
پناهنـدگی ، دسـت     با رد کردن بسياری از تقاضـاهای        

ــدگان بــه      ــدن پناهن ــرای بازگردان ــه را ب ــيس ترکي پل
گذاشــته تــا دولــت ترکيــه  کشــورهای متبوعشــان بــاز

براساس موافقت نامه های امنيتی با کشـورهايي چـون          
 .ايران به باز فرستادن آن ها ادامه دهد

در حــال حاضــر ، تعــداد زيــادی از پنــاه جويــان کــرد 
 پناهندگی شان را در     ايرانی که چندين سال از زندگی     

کردستان عراق گذرانده و به دليل شرايط ناامن و بـی            
ثبات عراق و فعال بودن باندهای تروريستی جمهوری        
اســالمی در منطقــه راهــی ايــن ســرزمين نفــرين شــده  
گرديده اند پـس از مـاه  هـا انتظـار ، نامـه ای از دفتـر                   
کميساريای پناهندگان سازمان ملل در شهر وان ، مبنی 

ر رفع مسئوليت خود از فرستادن پناه جويان به کشـور    ب
 .ثالث دريافت داشته اند 

پناهندگانی  نيز که جواب دوم را دريافت کرده انـد و      
پرونده آن ها در دفتر سـازمان ملـل بسـته اعـالم شـده               
است در معرض  جدی ديپـورت قـرار دارنـد و خطـر              

 .بازپس فرستادن آن ها را تهديد می کند
ــرا  ــارزه ب ــق    مب ــرای ح ــناختن و اج ــميت ش ــه رس ی ب

پناهندگی ، از جمله وظايفی است که در مقابـل تـک            
. تك نيروهای ترقی خواه در تمامی جهـان  قـرار دارد        
 .بايد با تمام امکاناتمان به ياری پناه جويان برخيزيم

با تماس با دفاتر نهادهای مستقل بـين المللـی ، تهديـد             
ترکيه را بـه آن هـا       جانی پناه جويان کرد ايرانی را در        

تذكر دهيم و خواهان رسيدگی جـدی و مسـئوالنه بـه     
 .شرايط دشوار اين پناه جويان گرديم

ما بار ديگر پشتيبانی خود را از خواست های برحـق و            
انسانی پناه جويان اعالم می نمـاييم و در حـد توانمـان           

 .در اين راه می کوشيم
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 برخورد 

يك سوسيال دموكرات 
 دربارة 

تشكيالت و ائتالفهاي 
 سياسي

 
 
 سيروان هدايت وزيري

 
تبعات عملي و سياسي جنبش چپ 

دهد كه هنوز در  موجود در ايران نشان مي
مسايل تشكيالت و ائتالفات سياسي، يك 
مباني روشن و تدقيق شده در خصوص 
. ساخت يك تشكيالت اجتماعي وجود ندارد

هاي سازماني و حزبي  و اساسنامهاسناد 
هايي از  موجود در جنبش چپ ما هنوز نشانه

سكتاريسم در خصوص تشكيالت و ائتالفات 
براي اينكه بطور مشخص در . سياسي است

اين باره گفته باشيم، دو موضوع مشخص 
هاي تشكيالتي موجود در  دربارة اساسنامه

چپ سنتي و برخورد آنان دربارة ائتالف 
ورد بررسي قرار خواهيم داد و سياسي م

سپس يك نظرية اثباتي حول چگونگي 
برخورد يك تشكيالت سوسيال دموكرات 
نسبت به عضويت و ائتالف سياسي ارائه 

 .گردد مي
اي از چپ سنتي،  در هر اساسنامه

شود كه هر كسي مواضع سازماني  ديده مي
را قبول داشته باشد و در يك ارگان 

 و همچنين حق تشكيالتي فعاليت نمايد
عضويت بپردازد، به عنوان عضو تشكيالت 

سازمانهاي چپ سنتي با . گردد محسوب مي
اين فرمولبندي، حدود و مرز فعال بودن يك 
فرد سياسي در مسايل اجتماعي را معين 

كسي كه به عنوان عضو در . اند ساخته
تشكيالت پذيرفته شود، بايد مواضع 

تي، صرفاً به زعم چپ سن. سازماني را بپذيرد
هاي  از اين مجراست كه عضو به رشته
اگر . سياسي و اجتماعي متصل خواهد شد

كسي خواست به يك تشكيالت كمونيستي 
ملحق شود و عضويتش پذيرفته شود، 

باشد و  ملتزمات آن كمونيست بودنش مي

بايد از مواضع سازماني تشكيالت مربوطه 
با ريز كردن و شكستن اين . دفاع نمايد

اي، خود بخود آشكار  ندي اساسنامهفرمولب
گردد كه هيچ جايگاهي براي يك فرد  مي

دموكرات در خصوص فعاليت وي در 
هاي سياسي اجتماع از طريق تشكيالت  رشته

پس جايگاه يك فرد . مربوطه وجود ندارد
دموكرات در فعل و انفعاالت سياسي ـ 

اش در تشكيل  گري اجتماعي و دخالت
معه در چه نوع ساختمان دموكراتيك جا

به زعم چپ . تشكيالتي تعيين شده است
سنتي، دموكرات بايد در تسكيالت سياسي 
مختص به خويش ملحق شود و افراد 
كمونيست و سوسياليست در تشكيالت 

و اگر چنانچه الحاقاتي مابين . مختص به خود
كمونيستها و دموكراتها صورت گيرد، 

در حقيقت، چپ . مشروط و موقتي است
با ساختن يك مرز صوري مابين سنتي 

كمونيستها و دموكراتها از لحاظ استراتژي 
. تشكيالتي پر و بال خود را قيچي كرده است

شواهد تاريخي وجود دارند كه تشكيالتهاي 
چپ سنتي، براي پذيرش عضويت در 
تشكيالت خويش، دربارة مقوالت كالسيك 

تقاضاكنندگان . امتحان كتبي به عمل آوردند
داشتند، خود بخود   منفي مياگر نمرة

ولي از . گرديد عضويتشان منتفي اعالم مي
حق نبايد گذشت كه با اين وجود كه 

شد، آنان اين اجازه  عضويتشان پذيرفته نمي
را داشتند كه به عنوان فعالين و در زمرة 

ولي در . دموكراتها به خدمت گذارده شوند
هر حال، از ديدگاه روانشناسي، اين فعالين 

بودند اما “ ها هيچي”ي رهبران در اكيپ برا
بودند كه پر و “ ها هيچي”در امر واقع، اين 

اميدوارم طرح اين . بالها را تشكيل داده بودند
 .مسئلة تاريخي بدگويي به حساب نيايد

اگر به اصل مطلب برگرديم، اين 
گردد كه تشكلهاي چپ  مسئله مطرح مي

سنتي، چه مباني روشني براي الحاق 
دهند و  اتها به تشكيالت خود ارائه ميدموكر

چه انتظاري ار اين نيروي عظيم اجتماعي 
 . باشند دارا مي

چپ سنتي با دو شيوة برخورد 
متفاوت به انقالب آتي ايران، خط و مرز 
مشخص عملي و سياسي مابين خود و 

آنهايي كه . اند دموكراتها را ترسيم نموده
بينند و  ياي نم انقالب ايران را اساساً مرحله

انقالب سوسياليستي بعد از رژيم جمهوري 
سازند، برخوردشان  اسالمي را مطرح مي

نسبت به شرايط عضوگيري و ائتالف 
به زعم آنها، . اند سياسي هم اينك اعالم كرده

كسي سوسياليسم و حكومت كارگري به 

عنوان آلترناتيو رژيم جمهوري اسالمي نپذيرد كه 
گردد،  ي محسوب ميخواه نخواه موضع تشكيالت

و يا اينكه، اگر . تواند عضو تشكيالت شود نمي
بخواهد وارد ائتالفات سياسي و احياناً همكاري 
نمايد، بايد ابتدا به يك سازمان دموكرات بپيوندد، 
از اين طريق نيز هست كه وارد مجراي موقتي و 

به زعم . شود مشروط مبارزاتي آني تشكيالت مي
ستي فقط بر عهدة طبقة آنها، انقالب سوسيالي

كارگر و نمايندگان سياسي آن، يعني 
كمونيستهاست و دموكراتها، رسالت انجام چنين 

با اين برهان، دموكراتها در . اي را ندارند وظيفه
. گردند انجام تحوالت سوسياليستي بي وظيفه مي

در حقيقت بي وظيفگي دموكراتها به زعم چپ 
ه دموكراتها زيرا ك. باشد سنتي، يك پرنسيپ مي

در لغو مالكيت خصوصي بر وسايل توليد و 
اين امر . توزيع مصر نيستند و بدان نيز مخالفند

. آيد فقط از عهدة طبقة كارگر و كمونيستها برمي
با اين تئوري، خود بخود دموكراتها در مسايل 
امور تشكيالتي و يا به عنوان عضو در اين دسته 

 تشكيالتي پرنسيپهاي سياسي و. شوند قيچي مي
گيرد  اين دسته، از اين رو مورد مشاجره قرار مي

از % ٣٥كه آنان صرفاً روي نمايندگان سياسي 
جمعيت ايران حساب باز كرده و با دموكراتها به 

از كل جمعيت % ٦٥عنوان نمايندگان سياسي
از اين جهت نيز . تسويه حساب جدي شده است

 و هست كه اين دسته، از انتخابات عمومي، آزاد
هاي مردم گريز دارند و اساساً با  داوطلبانة توده

 .مكانيسمهاي انتخاباتي عمومي مخالفند
دستة دوم از چپ سنتي، انقالب ايران بعد 
از رژيم جمهوي اسالمي را نه سوسياليستي، بلكه 

برخورد اين دسته، . نمايند دموكراتيك ارزيابي مي
نسبت به دموكراتها همان است كه از نظر دستة 

اين دسته، تعلقات عملي و . اول موضوعيت دارد
سياسي نسبت به دموكراتها را مشروط و موقتي 

تا آنجايي كه به مسئلة . نمايند ارزيابي مي
گردد، نسبت به دموكراتها  دموكراتيسم مربوط مي

آنان معتقدند كه . را دارند    اي برخورد سفسطانه
دموكراتها به عنوان نيروي كمكي طبقة كارگر و 

مونيستها تا تشكيل يك حكومت دموكراتيك ك
شوند و صرفاً تا آنجاست كه همگام  محسوب مي

از آن زمان به بعد، فقط كمونيستها و . گردند مي
توانند به سوي سوسياليسم  طبقة كارگر مي

موضعگيري اين دسته از چپ . رجعت نمايند
هايي  سنتي نسبت به دموكراتها، جدا از اينكه اليه

هايي از  سازد، جلوه  را آشكار مياز سكتاريسم
مفروضا اگر انقالب . اپورتونيسم ناب نيز هست

دموكراتيك به پيروزي برسد، به معني خاتمة 
بدين . همكاري دموكراتها و كمونيستها نيز هست

معنا كه كمونيستها و پرولتاريها به اصطالح، 
خواهند در همان موقعيت بوجود آمده درجا  نمي

ستقرار سوسياليسم در جامعة بزنند، خواهان ا
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و به زعم آنان، دموكراتها از . باشند ايران مي
گذاري براي اقدامات سوسياليستي،  قدم

مخالفند و شايد نيز سد راه چنين اقداماتي 
در نتيجه، و بسنده بر اين اتهامات، . شوند

دموكراتها از طرف كمونيستها و پرولتاريا 
، شيوة از اين جنبه. گردند مرتد اعالم مي

برخورد اين دسته نسبت به دموكراتها، 
گردد كه قبل از  اپورتونيستي محسوب مي

اينكه آنان مرتداعالم گردند، به عنوان 
نيروهاي كمكي تا انقالب دموكراتيك مورد 

 .گيرند استفاده قرار مي
در هر صورت، چپ سنتي با 

 خويش، و نداشتن يك ديدگاه خودمحوربيني
منطقي، واقعي و علمي نسبت به دموكراتها و 
جايگاه آنان در تحوالت جامعه، تاكنون 

هاي پيشروي به سوي تشكيل يك  دريچه
تشكيالت اجتماعي و فراگير به خود بسته 

اما با اصرار بر يك سري مقوالت . است
كالسيك، تعلقات ضمني خود را به نيرويي 

د كه، ديرزمان مكانيسم و دار اعالم مي
پتانسيل تحوالت عميق اجتماعي را از دست 

چپ سنتي، با درك غيرواقعي و . داده است
انتزاعي از سوسياليسم با مشخصات عملي 

حلهاي مشخص و معيني را حول  آن، راه
تحوالت اجتماعي از جمله رفاه و عدالت 

به زعم آنان، هرچه . دهد اجتماعي ارائه نمي
بقة كارگر و كمونيستها براي بر رسالت ط

تحوالت اجتماعي جامعة ايران تأكيد گردد، 
بهتر است، هم اينك از دموكراتها فاصله 

ولي در حقيقت، فاصله گرفتن از . گرفت
دموكراتها، و در عين حال، مقوالت اجتماعي 
را صرفاً از واياي طبقاتي و نه عمومي نظاره 

اب كردن، چپ سنتي را به حاشية اجتماع پرت
خواهد كرد و در حقيقت پروسة ايزوالسيون 
اجتماعي در مورد خويش را تسهيل نموده 

 .است
 

    ::::نظرية اثباتينظرية اثباتينظرية اثباتينظرية اثباتي
از نظر سوسياليسم دموكراتيك، تا 
آنجايي كه به مقوالت اجتماعي جامعة ايران 
بستگي دارد، اساساً دموكراتها و نقش آنان 
در تحوالت اجتماعي، نه فقط از اهميت آني و 

 بلكه از نظر استراتژي در تحوالت زودگذر،
تعميق اجتماعي به سوي پيشرفت و تكامل 

از اين نقطه . مورد تأئيد قرار خواهند گرفت
نظر كه آنان، نيروي عظيمي از جامعة ايران 
را تشكيل داده و دموكراتيزه كردن جامعه در 

پس . اي، به اين نيرو بستگي دارد هر دوره
ت از چرا چپ مدرن و سوسيال دموكرا

پذيرش عضويت دموكراتها در تشكيالت 
خويش و همگام با اين نيروي عظيم هراس 

اتفاقاَ چپ مدرن و سوسيال . داشته باشد
دموكرات نه جدا از اين نيرو بلكه جزئي از 

قاعدتاً شرايط عضوگيري نه بر . باشد آن مي
مبناي پذيرش موضوعات سازماني و صرفاً 

الت اجتماعي طبقاتي، بلكه عمدتاً بر سر مقو
هم اينك، يك فرد دموكرات، كه فقط در . است

نمايد،  جهت آرادي فرد در اجتماع مبارزه مي
بايد به عنوان تشكيالت، در صورت 

چرا يك زن ايراني . درخواستش پذيرفته شود
كه فقط مسئلة زنان در اجتماع را دنبال 

نمايد به عنوان  نمايد و برايش مبارزه مي مي
چرا يك فرد . يرفته نشودعضو تشكيالت پذ

كه صرفاً براي حق تعيين سرنوشت خلقها 
. نمايد، نتواند عضو تشكيالت شود مبارزه مي

و خيلي ديگر از مقوالت اجتماعي كه چپ 
سنتي به اصطالح آن را حقوق دموكراتيك 

توانند به عنوان مخرج مشترك  نامند، مي مي
اين . اي از تحوالت به حساب آيند هر دوره

اي از حكومتهاي  ت، نه با يك دورهمقوال
دموكراتيك و يا احياناً بعد از خاتمة 

هاي محدودي موضوعيت خود را از  دوره
دهند، بلكه جزئي از فرايندهاي  دست مي

منتفي شدن خيلي از مقوالت . اند اجتماع
اجتماعي، بستگي به آن دارد كه تا چه 

اي در  هاي دموكراسي توده حدودي پايه
نه آن ديكتاتوري . گردد  ميجامعه تعميق

سازد،  پرولتاريائي كه چپ سنتي مطرح مي
رساند و نه آن  اليه مي اين مسئله را به منتهي

ديكتاتوري بورژوايي كه در خيلي از جوامع 
توانند پاسخگوي آن  بشري وجود دارند، مي
 .مقوالت اجتماعي گردند

اين مسئله نابخردانه است كه اگر هم 
بندي  والت اجتماعي دورهاينك در تحصيل مق

، با سمپاتي اين  شود، و متناسب با اين دوره
در حقيقت پاسخ . مقوالت حد و مرز كشيد

دادن به مقوالت اجتماعي، يك مسئلة 
چنين چيزي كه اساساً چپ . تخصصي است

آنان در هر . سنتي ايران از آن بيگانه است
نمايند، بدون اينكه به  اي اظهارنظر مي مقوله

 از آنها پاسخ منطقي و علمي داده هيچيك
در عوض، آنان پاسخ دادن به اين . باشند

مقوالت اجتماعي را به شرايطي موكول 
كنند كه اين شرايط، از لحاظ تاريخي  مي

اند بطوركلي  اند، كه نتوانسته تكرار شده
 .متحقق گردند

در هر صورت، پذيرش عضويت و 
سنجش ائتالف سياسي، برخالف چپ سنتي، 

بر مبناي پذيرش صد در صد مواضع نه 
هاي ايدئولوژيك و  سازماني و يا جنبه

طبقاتي، بلكه تأكيد بر مقوالت اجتماعي 
 .موجود در ايران و مبارزه بر آن بايد باشد

فاجعه دهم شهريور، جنايت عليه 
 بشريت

قتل عام زندانيان سياسی بـه دسـتور خمينـی در            
تار ، هرچنــد اولــين و آخــرين کشــ۱۳۶۷تابســتان 

مخالفــان سياســی در ايــن رژيــم اســتبدادی و     
ترين  ظالمانهترين و  ضددموکراتيک نبود، اما خشن   

چهره نمای يک فاشيسم مذهبی بود که به زنـدانی          
و شکنجه کردن مخالفان سياسی و عقيـدتی اکتفـا          
نکرده، آنان را اعم از ايـن کـه در انتظـار محاکمـه              

 حتـا   بودند، يا به حبس محکوم شـده بودنـد، و يـا           
شان را به پايان برده و بالتکليـف         دوره محکوميت 

به جرم پايبندی به    _ ندشد در زندان نگاهداشته می   
ــا مســلمان نبــودن و نمــاز   نظــر سياســی خــود ي

تـرن شـکلی     نخواندن، در عرض چند هفته به فجيع      
 . قتل عام کرد

ــان،      ــرور دگرانديش ــتار و ت ــا کش ــه ب ــی ک رژيم
فتـوای کشـتار    آزاديخواهان، روشنفکران مترقـی؛     

مردم کردستان و با به خاک و خون کشيدن مردم      
هــای  تــرکمن صــحرا بــه روی کــار آمــد؛ بااعــدام 

 و بـا قتـل      ۶۰روزانه صد تا دويست نفر در سـال         
 از پـی تثبيـت      ۶۷عام زنـدانيان سياسـی در سـال         

خود برآمد؛ از آن پس هم با توسل بـه آدم ربـائی         
تـا مگـر    و ترور منظم مخالفان و منتقدان کوشـيد         

اما همـه ايـن     . خود را از بحران نابودی نجات دهد      
 تنها بر نفرت عمومی از      ها ها و خونريزی   آدمکشی

ايــن نظــام و بحــران مشــروعيت و موجوديــت آن 
افــزوده اســت؛ تــا جــائی کــه امــروزه در ايــن راه 
درازی که در مسير سرکوب طی کـرده اسـت، بـه          

ترين جگرگوشگان و    جائی رسيده است که نزديک    
خـدمتگزاران خـود را هـم بـه چشـم دشـمن نگـاه        

 و ترور از    کند و آنان را هم با زندان و شکنجه         می
اين رژيم، هويـت مـذهبی و بقـای         . دارد ميان برمی 

سياسی خود را درست در آن چيزهـائی جسـتجو          
و دنبال کرده است، کـه فنـای محتـوم آن را رقـم              

هـای مـردم؛     پايمال کردن حقـوق و آزادی     : ند زداه
نی با حق حاکميت مـردم؛ برقـراری آپارتايـد          دشم

مـذهبی،  های ملی،    جنسی؛ تشديد تبعيضات و ستم    
جنسی؛ تشديد فقر و تهيدستی و بيکـاری؛ خفقـان،     
وباالخره سرکوب و کشتار آنانی کـه تـن بـه ايـن           

 . اند عدالتی و ستمگری نداده حقی و بی بی
سيزده سـال از قتـل عـام زنـدانيان سياسـی مـی              

آن فاجعه فرامـوش ناشـدنی دورتـر        هرچه  . گذرد
می گردد، فروپاشی و نابودی جمهوری اسـالمی،        

 .شود تر می هايش نزديک شته درو ِکو فصِل
ــان آن جنايــت   ــا گراميداشــت خــاطره قرباني مــا ب

شــان،  هولنــاک و ابــراز همبســتگی بــا بازمانــدگان
يکبـار ديگـر بـر لــزوم محاکمـه سـران جمهــوری      

 و جنايـت عليـه      اسالمی به جرم تروريسم دولتـی     
قيد و شرط  کيد کرده، آزادی فوری و بی  أبشريت ت 

اسی و عقيدتی و توقف بی درنگ       کليه زندانيان سي  
 !شکنجه و اعدام را خواستاريم
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 امپرياليسم و جهاني شدن
 جمة زاگرستر/ نوشتة جان بالمي فوستر

 
اين مقاله بر پاية سخنراني نويسنده دربارة كتاب : اشاره

سوسياليسم يا ”زير عنوان “ ايستوان مزاروش”جديد 
“ مجمع برشت” در ٢٠٠١ اكتبر ١٤، كه در “بربريت

در نيويورك ايراد شده، تنظيم گرديده و در شمارة 
، تحت عنوان “مانتلي ريويو” مجلة ٢٠٠١دسامبر 

(Imperialism and "Empire") به چاپ 
 .رسيده است

فراسوي ”، كتاب معروف “ايستون مزاروش”از 
توسط مرتضي محيط به فارسي برگردانده “ سرمايه

منتشر ) هامبورگ(“ سنبله”شده و به وسيلة انتشارات 
در معرفي و نقد اين كتاب، دو مطلب . گرديده است

درج شده ) ٧٧ و خرداد ٧٦مرداد (“ اتحاد كار”در 
 . است

 Socialism or«كتاب تازة مزاروش به نام 
Barbarism «  مانتلي ريويو”توسط انتشارات “

 .  انتشار يافته است٢٠٠١در سال ) آمريكا(
يكي از “ جان بالمي فوستر”نويسندة اين مقاله، 

نون است كه تاك“ مانتلي ريويو”سردبيران ماهنامة 
اكولوژي ”كتابهاي متعددي از وي، و از جمله 

 .، به چاپ رسيده است“ماترياليسم و طبيعت: ماركس
 

اندكي پيش از يك ماه پيش از نگارش اين 
 سپتامبر، اعتراض و عصيان ١١مقاله، قبل از 

كه در  داري، اي عليه جهاني شدن سرمايه توده
آغاز شده و ) آمريكا(“ سياتل” در ١٩٩٩نوامبر 

در ) ايتاليا(ي “جنوا”مانطور كه رويدادهاي ه
 نشان داد باز هم در حال گسترش ٢٠٠١ژوئيه 

داري را،  بوده است، تضادهاي سيستم سرمايه
به شكلي كه طي سالهاي طوالني بيسابقه بوده 

لكن ويژگي عجيب . گذاشت است، به نمايش مي
اين عصيان، اين بوده كه مقولة امپرياليسم، 

ها، تقريباً فراموش و مقولة حتي در ميان چپ
جهاني شدن جايگزين آن شده است، كويي كه 
برخي از بدترين اشكال استثمار و رقابت 

الملللي، به نحوي، تخفيف و كاهش يافته  بين
 . است

اي از باب شدن روزافزون  نمونه و نشانه
اي كه  مقولة جهاني شدن در ميان چپها ـ مقوله

اش در  دهبا در نظر گرفتن بازتاب گستر
توان گفت كه مورد  هاي عمومي مي رسانه

توجه محافل حاكمه نيز هست ـ كتاب جديد 
با عنوان “ آنتونيو نگري”و “ ميكائيل هارت”
 ٢٠٠٠اين كتاب كه در سال . است“ امپراتوري”

به چاپ “ دانشگاه هاروارد”به وسيلة انتشارات 
رسيده، توجه و تحسين وافر محافلي چون 

و “ تايم”، مجلة “ورك تايمزنيوي”روزنامة 
را برانگيخته و ) لندن(“ ابزرور”نامة  هفته”

و مطلبي در “ هارت”اي تلويزيوني با  مصاحبه
نيويورك ”ها و ديدگاههاي  صفحة سرمقاله

تز اين كتاب . را هم به دنبال داشته است“ تايمز
عبارت از اينست كه بازار جهاني، متأثر از 

شود كه  ني ميانقالب اطالعاتي، چنان جها
تأثيرگذاري بر آن خارج از توان و ظرفيت هر 

حاكميت دولت ـ . هاست“دولت ـ ملت”كدام از 
ها رو به زوال بوده و يك حاكميت جهاني  ملت

، برخاسته از تلفيق و “امپراتوري”نوظهور، يا 
يك دسته نهادهاي ملي و فراملي كه با ”ادغام 

 منطق واحد فرمانروايي با يكديگر پيوند
، و بدون سلسله مراتب مشخص ”يابند مي
 .شود المللي، جايگزين آن مي بين

در اينجا، مجال پرداختن به تمامي 
هاي اين بحث نيست و من تنها يك مسئله  جنبه

در تحليل . دهم را مورد بررسي قرار مي
، سخن از سلطة امپرياليستي “نگري”و “ هارت”

 مركز بر جوامع پيراموني نيست، بلكه بر يك
موجوديت يا نهاد فراگيري كه هيچ محدوديت 
يا مرزي فراتر از خود را به رسميت 

آنها برآنند كه . شود شناسد، تأكيد مي نمي
در واقع ”، در دوران رونق خود، “امپرياليسم”

هاي  توسعه و تعميم حاكميت دولت ـ ملت
بدين . “اروپايي به بيرون از مرزهاي آنها بود

ستعمار اكنون ديگر مفهوم، امپرياليسم يا ا
، “نگري”و “ هارت”اما، . وجود خارجي ندارد

عالوه بر آن، مرگ استعمار نو، يعني سلطة 
اقتصادي و استثمار از جانب قدرتهاي صنعتي 
بدون اعمال كنترل مستقيم سياسي را نيز 

كنند كه كلية  آنها تأكيد مي. دارند اعالم مي
در اشكال امپرياليسم هم، تا جايي كه موانعي 

ساز بازار جهاني ايجاد  برابر نيروي همگون
كنند، به وسيلة خود همين بازار محكوم به  مي

بدين ترتيب، امپراتوري مورد نظر آنها، . مرگند
پست ”و هم ) مابعد استعمار(“ پست كلنيال”هم 

، “امپرياليسم”از نظر آنها، . است“ امپرياليست
بندي، هدايت،  ماشيني براي تفكيك و طبقه

هاست  بندي جريان سرمايه ذاري و منطقهكدگ
كه برخي از اين جريانها را تسهيل و برخي 

بازار جهاني، . نمايد ديگر را مسدود مي
برعكس، مستلزم ايجاد فضائي صاف براي 
جريانهاي بدون كد و فارغ از تعلقات سرزميني 

در صورت ادامة حيات ... ايست و منطقه
 تحقق تام .امپرياليسم، مرگ سرمايه حتمي بود

و كمال بازار جهاني ضرورتاً به معناي پايان 
 .“امپرياليسم است

مفاهيمي چون مركز و پيرامون، به نظر 
از ”. اند اين نويسندگان، اكنون ديگر بي فايده

طريق تمركززدايي توليد و تقويت و تحكيم 
المللي  بازار جهاني، تقسيمات و جريانهاي بين

اره و تكثير كار و سرمايه به طوري پاره پ
اند كه حاال ديگر تفكيك و نامگذاري مناطق  شده

بزرگ جغرافيايي به عنوان مركز و پيرامون، 
بين اياالت . “، امكان ندارد“جنوب”و “ شمال”

هيچ ”متحده و برزيل، ميان بريتانيا و هند، 
تنها اختالف در ”وجود ندارد، “ تفاوت ماهوي

 .است“ درجات
آمريكا، به همچنين مفهوم امپرياليسم 

عنوان نيرويي مركزي در جهان امروز، از 
: نويسند آنها مي. تحليل آنها رخت بربسته است

نه اياالت متحده و نه، در واقع، هيچ دولت ـ ”
تواند مركز يك طرح  ملت ديگري امروزه نمي

امپرياليسم به . امپرياليستي را تشكيل بدهد
رهبري جهان، به همان . پايان رسيده است

ملل اروپاي مدرن، ديگر از جانب هيچ شيوة 
، “نگري”و “ هارت”از نظر . “ملتي عملي نيست

تواند به منزلة لحظة پاياني  جنگ ويتنام مي”
و، بنابراين، نقطة ) آمريكا(گرايش امپرياليستي 

گذار به يك رژيم جديد قانون اساسي، تلقي  
اين گذار به رژيم جديد جهاني قانون . “شود

خليج به منصة ظهور اساسي، در جنگ 
به عنوان ”رسد كه طي آن اياالت متحده  مي

المللي  تنها قدرتي كه توانايي اجراي عدالت بين
هاي ملي  را، نه براساس اسباب و انگيزه

خويش بلكه به نام حق جهاني، دارد ظاهر 
در اينجا، پليس جهاني اياالت متحده، ... شود مي

كه در نه بخاطر تأمين عاليق امپرياليستي بل
يعني منافع يك (جهت منافع امپراتوري 

) امپراتوري كه قلمرو خاص و معيني ندارد
از اين لحاظ، جنگ خليج، همانطور . كند عمل مي

كرد، در واقع، بيانگر  كه جرج بوش ادعا مي
 .”تولد يك نظم جديد جهاني بود

امپراتوري، عنواني كه اين دو نويسنده به 
صول مبارزه بر دهند، مح نظم جديد جهاني مي

گرايي در سطح  سر حاكميت و قانون اساسي
“ جفرسونيسم”جهاني است، در عصري كه يك 

جديد جهاني ـ يعني اشاعه و گسترش شكل 
قانون اساسي اياالت متحده به قلمرو جهاني ـ 

مبارزات محلي عليه . پذير گشته است امكان
امپراتوري، مورد توافق اين نويسندگان نيست، 

ه اعتقاد آنها، مبارزة جاري اكنون زيرا كه ب
صرفاً بر سر شكلي است كه جهاني شدن به 
خود خواهد گرفت ـ و تا حدي كه اين 

هايش در  امپراتوري قادر خواهد بود به وعده
گسترش طرح قانون اساسي ”مورد تحقق 

جامة عمل “ داخلي آمريكا در سطح جهاني
آنچه مورد توافق اين نويسندگان . بپوشاند
جمع كثير و انبوه عليه ” تالشهاي است،

ـ يعني مبارزة جمع انبوه براي “ امپراتوري
سياسي ) فاعل(تبديل شدن به يك سوژه 

مستقل ـ است، لكن اين نيز، برمبناي استدالل 
در چارچوب شرايط و ”تواند  آنها، تنها مي

امكانات هستي كه خود امپراتوري عرضه 
 .انجام پذيرد“ دارد مي

. نظرات بسيار باب روز فعلياين، دربارة 
حال مايلم كه قدري هم به نظراتي كه اصالً 

كتاب . آيند، بپردازم باب روز به حساب نمي
سوسياليسم يا ”، “ايستوان مزاروش”تازة 
، از جهات “امپراتوري”، برخالف كتاب “بربريت

بسياري، نمونة بارز يك اثر غيرباب روز، حتي 
مزاروش، ). ١(دهد  در ميان چپها، را نشان مي

به جاي آن كه به ما نويد بدهد كه از روند 
داري، جهانشمولي نوين  جهاني شدن سرمايه

اي پديدار خواهد گشت، تنها اگر آن روند  بالقوه
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شكل درست خود را بيابد، چنين استدالل 
كند كه تداوم يك سيستم تحت سلطة  مي

. سرمايه، دقيقاً عكس آن را به بار خواهد آورد
تحميلي آن، سيستم “ جهاني شدن”م به رغ”

ناپذير سرمايه اساساً به هيچ  ناعادالنة عالج
معني و مفهومي از جهانشمولي سازگاري 

در جهان اجتماعي عاري از عدالت ... ندارد
تواند وجود  واقعي، هيچگونه جهانشمولي نمي

 .“داشته باشد
، براي درك بهتر “مزاروش”از نظر 

وان آن را به يك ت عملكرد سلطة سرمايه، مي
روند متابوليك اجتماعي، مانند متابوليسم يك 

رو،  اين  از اين. ارگانيسم زنده، تشبيه كرد
سيستم بايستي به عنوان دربرگيرندة مجموعة 

هر . اي از مناسبات، در نظر گرفته شود پيچيده
“ افقي”داري، از لحاظ رهايي  آنچه كه سرمايه

“ عمودي ”آورد به وسيلة ترتيبات به دست مي
كنندة آن را  غالب، كه همواره موقعيت تعيين

اين آنتاگونيسم . گردد دهد، نفي مي تشكيل مي
سيستم سرمايه به “مسلط بدان معناست كه 

اي از تناقضات  صورت شبكة جنگل گونه
تواند، براي مدتي و  بندي شده است كه مي شكل

آميزي، اين تناقضات  به طور كمابيش موفقيت
تواند به  ل درآورد ولي هرگز نميرا تحت كنتر

از ميان . “طور قطعي بر آنها فائق آيد
داري  تناقضهاي اصلي كه در چارچوب سرمايه

توان موارد زير را  غيرقابل حل هستند، مي
 ـ توليد و كنترل آن  ١: تناقض ميان: برشمرد

 ـ ٤ ـ رقابت و انحصار  ٣ ـ توليد و مصرف  ٢
 ٥)   و پيرامونمركز(نيافتگي  توسعه و توسعه

ـ گسترش اقتصادي جهان و رقابت بين 
 ـ انباشت و بحران  ٦داري   كشورهاي سرمايه

 ـ سلطه بر كار و ٨ـ توليد و تخريب  ٧
 ـ ١٠ ـ اشتغال و بيكاري، و ٩وابستگي به كار  

رشد توليد به هر قيمت و تخريب محيط زيست 
بدون ايجاد ”بر  آنست كه “ مزاروش”). ٢(

 راديكال در برابر شيوة كنترل آلترناتيوي
متابوليك اجتماعي سرمايه، غلبه بر حتي يكي 

 .”از اين تناقضات، كامالً غيرقابل تصور است
مطابق اين تحليل، دوران برآمد تاريخي 

. داري كنوني اكنون به سر رسيده است سرمايه
داري در سراسر گيتي گسترش يافته،  سرمايه

قط نواحي اما در بيشتر قسمتهاي جهان، ف
محصور و پراكندة تحت كنترل سرمايه را به 

ديگر نويدي براي جهان . وجود آورده است
توسعه نيافته بطور كلي، براي اين كه از نظر 

كشورهاي پيشرفتة “ قافله”اقتصادي به 
داري بپيوندد ـ و يا حتي اميد پيشرفت  سرمايه

اقتصادي و اجتماعي پايدار در غالب جوامع 
شرايط زيستي . جود نداردپيراموني ـ و

اكثريت عظيم كارگران در عرصة جهاني تنزل 
بحران ساختار بلند مدت گريبانگير . يابد مي

 تاكنون، مانع از مقابلة ١٩٧٠سيستم، از دهة 
مؤثر سرمايه با تناقضاتش، حتي بطور موقتي، 

كمكهاي متفرقة دولت براي تحرك . شود مي
از . كند يبخشيدن به سيستم نيز ديگر تكافو نم

غيرقابل كنترل بودن ”همين روست كه 
سرمايه ـ تخريب مناسبات اجتماعي “ ويرانگر

پيشين به وسيلة آن و ناتواني آن در گذاشتن 
چيز پايداري به جاي آنها ـ بيش از پيش 

 .شود نمايان مي
عبارت از “ مزاروش”هستة اصلي بحث 

اينست كه ما اكنون در وضعيتي به سر 
ترين فاز  ور بالقوه مهلكبط”بريم كه  مي

كه در ضمن، عنوان فصل (است “ امپرياليسم
دوم كتابش را نيز همين عبارت تشكيل 

توان به  به نظر وي، امپرياليسم را مي). دهد مي
 ـ ١: سه فاز متمايز تاريخي تقسيم كرد

 ـ فاز كالسيك ٢استعمار مدرن اوليه، 
امپرياليسم، بدان صورت كه توسط لنين 

 ـ امپرياليسم هژمونيك ٣، و ترسيم شده
فاز . جهاني، كه آمريكا نيروي مسلط آن است

سوم در پي جنگ جهاني دوم تثبيت شد ولي 
آن، با شروع بحران “ حضور كامالً بارز”

، آشكار ١٩٧٠ساختاري سرمايه در دهة 
 .گرديد

برخالف نظر بسياري از تحليلگران ديگر، 
برآنست كه هژموني آمريكا در “ مزاروش”
 پايان نيافت، اگرچه موقعيت ١٩٧٠هة د

، نسبت به ساير ١٩٧٠اقتصادي آمريكا تا سال 
داري و در مقايسه با  دولتهاي عمدة سرمايه

. ، بطور نسبي تنزل پيدا كرد١٩٥٠دهة 
، همراه با رها كردن ١٩٧٠برعكس، دهة 

قابليت تبديل همگاني و (استاندارد دالر ـ طال 
ون، بيانگر آغاز توسط نيكس) آزاد دالر به طال

تري از جانب دولت  تالشهاي بيشتر و مصمم
آمريكا براي برقراري برتري جهاني آن در 

هاي اقتصادي، نظامي و سياسي ـ براي  زمينه
ايفاي نقش جايگزين يك حكومت جهاني ـ بوده 

 .است
كند كه، در مرحلة  تأكيد مي“ مزاروش”

توان  ديگر نمي”فعلي توسعة جهاني سرمايه، 
ناقض اساسي و محدوديت ساختاري اين يك ت

اين محدوديت . سيستم را ناديده گرفت
عبارتست از ناتواني شديد آن در ايجاد دولت 
متناظر سيستم سرمايه، دولتي كه مكمل و 

بندي فراملي آن  متناسب خواستها و شكل
اياالت ”در همينجاست كه . ”سيستم باشد

متحده كه به طرز خطرناكي قصد آن دارد كه 
نقش دولت متناظر سيستم سرمايه را برعهده 

خواهد به هر وسيله و هر ترتيبي،  مي“ بگيرد
“ دولت سيستم سرمايه”خود را به عنوان يك 

 .وانمود كند
اما اياالت متحده، هر چند كه توانست 
تنزل موقعيت اقتصادي خويش در مقايسه با 

داري را متوقف  ديگر دولتهاي عمدة سرمايه
ند رأساً تسلط اقتصادي كافي توا سازد، نمي

براي حكومت راندن بر سيستم جهاني به 
دست آورد، سيستمي كه، در هر حال، غيرقابل 

اين كشور، بنابراين، در پي . حكومت است
گيري از قدرت مهيب نظامي  آنست كه با بهره

. اش را برقرار نمايد خود تفوق جهاني
آنچه كه امروزه مورد ”: نويسد مي“ مزاروش”

ال اصلي است، اعمال كنترل بر بخش معيني جد
از جهان ـ هر چقدر هم كه بزرگ باشد ـ و 
قرار دادن رقيبان در موقعيت نامساعد ولي به 

نيست بلكه  هرحال تحمل اقدامات مستقل آنها، 
كنترل تماميت جهان توسط يك ابرقدرت 
هژمونيك اقتصادي و نظامي، با توسل به هر 

ترين و، در  هوسيلة موجود ـ حتي آمران
ترين وسايل نظامي ـ  صورت لزوم، خشن

اينست آنچه كه نهايت منطق سرماية . است
اش براي لگام  جهاني شده، در تالش بيهوده

زدن بر تظادهاي آشتي ناپذير خود، اقتضاء 
لكن مشكل اينجاست كه اين منطق ـ كه . كند مي
توان آن را داخل گيومه هم قرار نداد چرا  مي

، منطق سرمايه در مرحلة تاريخي كه در واقع
دارد ـ در  كنوني توسعة جهاني آن را بيان مي

عين حال، نهايت بي منطقي در طول تاريخ، و 
از جمله در قياس با درك نازيها از تسلط بر 
جهان، است، هر گاه از ديدگاه شرايط الزم 

 .“براي بقاي بشريت به آن نگريسته شود
ز، كه بيش ادعاي اين كه امپرياليسم امرو

از همه اياالت متحده نمايانگر آنست، به نحوي 
تخفيف يافته است چون كه اكنون حاكميت 
سياسي مستقيم اندكي بر سرزمينهاي خارجي 
وجود دارد، در حقيقت عاجز از درك مسايل 

“ مزاروش”همانطور كه . روي ماست در رو
كند، استعمار اروپايي عمالً تنها  اشاره مي

ناطق پيراموني را به اشغال بخش كوچكي از م
اند،  حاال وسايل فرق كرده. خود درآورده بود

اما گسترة جهاني امپرياليسم وسيعتر از هر 
در حال حاضر آمريكا . زمان ديگر است

سرزمينهاي خارجي را از طريق ايجاد 
كند، كه تاكنون در  پايگاههاي نظامي اشغال مي

ار  كشور از اين پايگاهها داير كرده و شم٦٩
عالوه بر اين، . آنها هم رو به افزايش است

هاي  چند برابر شدن قدرت مخرب زرادخانه”
نظامي امروزه ـ بويژه پتانسيل تخريبي 

بار سالحهاي هوائي ـ هرچند كه اشكال  فاجعه
تحميل اراده و قيد و بندهاي امپرياليستي بر 

چنان (اي تغيير داده است  كشورها را تا اندازه
ل به نيروهاي زميني و اشغال كه مثالً توس

ولي ) يابد مستقيم، كمتر از گذشته ضرورت مي
 .“تفاوتي در مضمون آنها پديد نياورده است

با فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ 
سرد، تعقيب مقاصد امپرياليستي پوششهاي 

توجيهات دوران جنگ سرد . طلبد اي مي تازه
. جوييها ديگر كاربردي ندارد براي مداخله
دارد، صدام  بيان مي“ مزاروش”همانطور كه 

اي را، هرچند كه موقتي،  حسين توجيه تازه
لكن در همين مورد هم اياالت . كند فراهم مي

طلبي خود را  متحده ناگزير از آن بود كه جنگ
در كسوت يك ائتالف همگاني و براي تأمين 
حقوق جهاني، عرضه بدارد، صرفنظر از اين 

 اياالت متحده نقش هم كه، در اين ماجرا،
 .كرد قاضي و هم ميرغضب را ايفا مي

كنندة دورة  رويدادها و تحوالت نگران
بدانها “ سوسياليسم يا بربريت”اخير كه كتاب 

تلفات سنگين : اشاره دارد، از جمله عبارتند از
در ميان غيرنظاميان عراقي در جريان 
لشكركشي به آن كشور و مرگ بيش از نيم 

 عراقي در اثر تحريمهاي اعمال ميليون كودك
شده پس از جنگ ـ تهاجم نظامي و اشغال 
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به شرق “ ناتو”كشورهاي بالكان ـ گسترش 
كارگيري  اروپا ـ مشي جديد آمريكا در به

به مثابه يك نيروي نظامي تهاجمي كه “ ناتو”
تواند جايگزين سازمان ملل گردد ـ  مي

تالشهاي آمريكا براي محاط كردن و تضعيف 
شتر سازمان ملل ـ بمباران سفارت چين در بي

بلگراد ـ توسعة پيمان امنيتي آمريكا و ژاپن 
عليه چين ـ و تشديد برخورد نظامي تهاجمي 

اي  آمريكا در ارتباط با چين، كه بطور فزاينده
به عنوان ابرقدرت رقيب در حال ظهور ديده 

با توجه به تداوم كوششهاي امريكا . شود مي
 سلطة جهاني خود، حتي به منظور گسترش

هماهنگي مشهود فعلي در بين اياالت متحده و 
توان  اتحادية اروپا را نيز، در بلند مدت، نمي

به عالوه، در چارچوب اين . مسلم دانست
سيستم، در اين مرحله از توسعة سرمايه، راه 
حل معيني نيز براي اين مسئلة هماهنگي وجود 

ني شدن، ، جها“مزاروش”بر پاية بحث . ندارد
وجود يك دولت جهاني را براي سرمايه الزامي 
ساخته است، لكن خصوصيت ذاتي روند 
متابوليك اجتماعي سرمايه، كه تكثر 

نمايد، اين  ها را ايجاب مي سرمايه) پلوراليسم(
چنين شرايطي، به . كند امر را غيرممكن مي

گسترش فزايندة دامنة بربريت و تخريب دامن 
ين فاز امپرياليسم بطور تر مهلك”زند كه  مي

 . آورد را به بار مي) بالقوه
 سپتامبر و ١١اما، در پي رويدادهاي 

آغاز جنگ عليه تروريسم در عرصة جهاني از 
افغانستان، بايد ديد كه اين دو ديدگاه مختلف 
دربارة جهاني شدن و امپرياليسم ـ كه يكي 
بسيار باب روز است و به ظهور حاكميت 

) شود ناميده مي“ اتوريامپر”كه (جهاني 
گذارد، و ديگري كه اصالً باب روز  انگشت مي

ترين فاز امپرياليسم بطور  مهلك”نيست و از 
گويد ـ چگونه ارزيابي  سخن مي” بالقوه
 شوند؟ مي

ممكن است چنين استدالل شود كه آن 
را تأئيد “ امپراتوري”رويدادها، تحليل كتاب 

 دولت ـ كند زيرا كه در آن وقايع، نه يك مي
المللي بيرون از  ملت، بلكه تروريستهاي بين

امپراتوري بودند كه سيستم در حال ظهور 
از اين . حاكميت جهاني را به چالش طلبيدند
تواند به  نظر، اقدامات اياالت متحده هم مي

در “ پليس جهاني”عنوان انجام وظيفة 
نه در جهت تأمين مقاصد ملي ”افغانستان، و 

ي شود، همانطور كه تلق“ خاص خود آن
عمليات آن در جريان جنگ خليج نيز چنين 

اين برداشت، كمابيش، منطبق با . شد وانمود مي
همان توضيحي است كه خود واشينگتن راجع 

 .دهد به اقداماتش ارائه مي
“ سوسياليسم يا بربريت”ولي تحليل 

تفسير كامالً متفاوتي از آن رويدادها عرضه 
ياليسم آمريكا را در كند، تفسيري كه امپر مي

مطابق . دهد مركز بحران تروريستي قرار مي
مركز تجارت ”اين نظر، تروريستهايي كه 

را مورد حمله قرار دادند، “ پنتاگون”و “ جهاني
مثالً مقر (به حاكميت جهاني و يا به تمدن 

سازمان ملل در نيويورك به عنوان نمادي از 

ه ب) برخالف ادعاي دولت امريكا(و يا ) آن
ارزشهاي آزادي و دموكراسي حمله نكردند، 
بلكه نمادهاي قدرت مالي و نظامي امريكا، و 
بنابراين اقتدار جهاني امريكا، را عامدانه مورد 

اين اعمال تروريستي، كه از . هدف قرار دادند
هر لحاظ اساساً غيرقابل توجيه بودند، با 
اينهمه به تاريخ طوالني امپرياليسم آمريكا و 

اي آمريكا براي برقراي هژموني تالشه
اش ـ و بويژه به تاريخچة مداخالت آن  جهاني

گذشته از آن، . يابند در خاورميانه ـ ارتباط مي
واكنش اياالت متحده در برابر آنها، نه از طريق 
يك روند قانون اساسي جهاني و نه به صورت 

اي  يك اقدام صرف پليسي بود، بلكه به شيوه
م جنگ يكجانبه عليه امپرياليستي، اعال

المللي و به راه انداختن ماشين  تروريسم بين
 .اش عليه دولت طالبان در افغانستان بود جنگي

نظاميان آمريكا، در افغانستان، در پي 
انهدام نيروهاي تروريستي هستند كه خود 

. اند زماني در ايجاد و پرورش آنها دست داشته
و اجراي اين اقدامات نه تنها به معني پايبندي 

اصول قانون اساسي آمريكا در عرصة 
المللي نيست، بلكه خود آمريكا، طي مدتهاي  بين

طوالني، از گروههاي تروريستي، در هر جا كه 
اش  در خدمت اجراي طرحهاي امپرياليستي

اند، حمايت به عمل آورده و خود نيز به  بوده
تروريسم دولتي و كشتار سكنة غيرنظامي 

واشينگتن اعالم داشته . مبادرت ورزيده است
است كه جنگ جديدش عليه تروريسم، عالوه 
بر افغانستان، ممكن است مداخلة نظامي 
آمريكا در كشورهاي متعدد ديگري را نيز 

كشورهايي مانند عراق، سوريه، . ايجاب نمايد
سودان، ليبي، اندونزي، مالزي و فيليپين، 
تاكنون به عنوان عرصهءهاي احتمالي 

 . اند ي برشمرده شدهمداخالت آت
همة اين مسائل، در پيوند با ركود 
اقتصادي در سطح جهاني و تقويت گرايشهاي 

داري،  سركوبگرانه در دولتهاي عمدة سرمايه
سازد كه  اين نكته را به ذهن متبادر مي

سرمايه، هرچه “ غيرقابل كنترل بودن ويرانگر”
امپرياليسم، . بيشتر در حال رخ نماياندن است

دود كردن امكانات توسعة خود اتكاء ـ با مس
نيافتگي ـ در جوامع  يعني استمرار توسعه

پيراموني، به پرورش تروريسم در اين 
كشورها كمك كرده، تروريسمي كه عليه خود 

و بدين . ترين دولت امپرياليستي برگشته عمده
ترتيب دور باطلي از تخريب به وجود آورده 

 . است كه انتهاي آن ناپيداست
كند كه از آنجا كه  تأكيد مي“ زاروشم”

ايجاد حكومت جهاني در چارچوب 
داري ناممكن، ولي با توجه به واقعيت  سرمايه

هرچه بيشتر جهاني شدة امروزي، ضروري 
اي،  است، سيستم موجود، به صورت فزاينده

العاده خشونتبار يك  حكومت فوق”در معرض 
“ قدرت هژمونيك امپرياليستي بر تمامي جهان

 .شود اقع ميو
ده سال پيش از اين، پس از جنگ خليج، 

و “ هري مگداف”، “مانتلي ريويو”سردبيران 
 :، در سرمقالة اين نشريه نوشتند“پل سوئيزي”

رسد كه اياالت متحده خود را  به نظر مي”
ترين  در مسيري گرفتار ساخته است كه مهيب

. پيامدها را براي كل جهان به همراه دارد
اين قانون . قانون قطعي جهان استتغيير، تنها 

اگر از تالشهاي . توان متوقف كرد را نمي
براي ) داري در پيرامون جهان سرمايه(جوامع 

خواهند،  اي كه خود مي حل مسائلشان، به شيوه
جلوگيري شود، آنها قطعاً اين مسايل را به 

كنند، حل  اي كه ديگران به آنها ديكته مي شيوه
 آنها نتوانند به جلو و هرگاه. نخواهند كرد

ناپذيري به عقب خواهند  بروند، به طور اجتناب
اين، آن چيزيست كه در بخش بزرگي از . رفت

افتد، و اياالت  جهان امروز دارد اتفاق مي
متحده، يعني قدرتمندترين كشور جهان با 
وسايل نامحدود قهر كه در اختيار دارد، به 

ين گويد كه ا رسد كه به ديگران مي نظر مي
سرنوشت مقدري است كه آنها بايد بپذيرند 
وگرنه تخريب خشونتباري در انتظار آنها 

 .“...خواهد بود
تحوالت ده سال گذشته، اعتبار عمومي 

با هر معيار . اين تحليل را تأئيد نموده است
عيني كه سنجيده شود، اياالت متحده 

قدرت . ترين كشور روي زمين است مخرب
رسد و با هر   نظر ميتخريبي آن نامحدود به

منافع و . سالح قابل تصوري مسلح شده است
اش، با هدف كسب هژموني  عالئق امپراتوري

 ...شناسد جهاني، هيچ محدوديتي نمي
رسد  اي كه به نظر مي در دوره

داري به پايان برآمد تاريخي خود  سرمايه
رسيده است، آيا مجموعة اين تحوالت را 

شد امپرياليسم، توان با چيز ديگري جز ر مي
بربريت و تروريسم ـ كه يكديگر را تغذيه و 

كنند ـ بررسي و تبيين كرد؟ تحت  تقويت مي
چنين شرايطي، تنها اميد برجاي مانده براي 
بشريت، تجديد بناي سوسياليسم است و، 

اي  تر از آن، ظهور و گسترش مبارزه عاجل
اي، خصوصاً در درون خود اياالت  توده

از ادامة بازي مرگبار متحده، است كه 
در معبد بشريت به وسيلة “ سامسون”

عبارت . واشينگتن جلوگيري نمايد
روزا ”كه زماني “ سوسياليسم يا بربريت”

با فصاحت بسيار مطرح كرده، “ لوكزامبورگ
هرگز مانند امروز از عاجل و مبرم بودن 

 .جهاني برخوردار نبوده است
 ــــــــــــــــــــــــــ

، در مورد ديدگاه “نگري”و “ تهار” ـ ١
بديل ديگري راجع به امپرياليسم و امپراتوري، 

هاي  در برابر ديدگاه خودشان، به نوشته
و بويژه كتاب وي با عنوان “ سمير امين“
منتشره توسط (“ امپراتوري هرج و مرج”
. دهند ارجاع مي) ١٩٩٢در سال “ مانتلي ريويو”

 ـ اين دو ديدگاه، در خصوص مسئلة مركز
 .پيرامون، كامالً با يكديگر متفاوتند

 ـ فهرست ارائه شـده از تناقضـات اصـلي     ٢
در اينجا ـ در مقايسه با آنچـه كـه در كتـاب     

آمده است، خالصه شـده و      “ مزاروش”خود  
 .اندكي تغيير يافته است
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www.worldcom . ــتگی  !! ورشكســــــــ
عيسي صفا

ــوش در وال     ــو ب ــرج دبلي ــور ج حض
ــركتهاي   اســـتريت و تهديـــد رؤســـاي شـ
كالهبردار به زندان طـوالني مـدت نشـانگر         

داري   عمق بحرانيست كه در نظـام سـرمايه       
آش آنقدر شـور بـود      . دهد  و بورس رخ مي   
 !كه خان هم فهميد

كـه  ENRON  از رسـوايي مـالي   بعد 
 ميليـارد دالر   ٦٧توانسته بود مبلغ نجـومي      

خسارت خود را پنهان كنـد، نوبـت شـركت      
worldcom         است كه مبلـغ چهـار ميليـارد 

دالر در بيالن و حسابرسي شركت جابجـا        
گـذاري    هزينـه بجـاي سـرمايه     . كرده اسـت  

دههـا شـركت ديگـر نظيـر      ! قالب شده است 
TYCO, QWESTــه....  و ــروز  ك ــا دي  ت

سودهاي كالن به سـهامداران خـود نشـان      
دادنــد، يكبــاره اعــالم ورشكســتگي     مــي
 براي پوشاندن   ENRONشركت  . اند  كرده

ضــرر، خســارات را بــه شــركتهاي قالبــي  
ســاخته انتقـال داده بــود تــا   خــود) اكـران (

 !سود را وارد شركت اصلي كند
تقلب و دغلكاري مالي به قدمت تـاريخ        

معــادل تــاريخ  شــركتهاي خصوصــي و  
ن آمنتهي هر بـار اشـكال       . داريست  سرمايه

ورشكستگي كمپانيهـاي هنـد   . متفاوت است 
در قــرن هيجــدهم، شــركتهاي راه آهــن در 
قـــرن نـــوزدهم در انگلســـتان، فرانســـه و 
ــتريت در   ــتگي وال اسـ ــا، ورشكسـ آمريكـ

، ورشكســتگي شــركتهاي  ١٩٢٠ســالهاي 
ــكن در  ــون  ١٩٩٠مســ ــن و اكنــ  در ژاپــ

كـه  “ اقتصاد نـوين  ”ي  ورشكستگي شركتها 
دو سه سالي است ادامـه دارد و مرتـب در           

 .شود تر آشكار مي ابعادي گسترده
اما كالهبرداري شـركتهاي آمريكـايي      

ــويني اســت  ــدة ن ــن. پدي ــغ اي ــده در مبل  پدي
 جهـاني آن نهفتـه   تـاثير سنگين دغلكاري و   

دايمي بودن بحران و تسـلط اقتصـاد      . است
 اين پديدة   مالي بر اقتصاد واقعي جنبة ديگر     

دو سئوال اساسي دربـارة ايـن       . نوين است 
بحران چنين است كه ريشة اين بحـران در         
كجــا قــرار گرفتــه  و چگونــه و تحــت چــه  

ــول  ــدي شــركتهاي غ ــايي  رون ــر آمريك پيك
قـادر بـه پوشـاندن      ) اروپايي و ژاپني هـم    (

 اند؟ بيالن واقعي خود بوده
داري   نگاهي به تاريخ معاصر سـرمايه     

فـرار بـه    ”گرايشـي اسـت كـه       مالي بيـانگر    
ــو ــي “ جل ــده م ــود نامي ــال . ش  ١٩٩٠از س

شركتهاي مالي، شركتهاي بيمـة آمريكـايي       
ــانزده    ــرة پ ــرخ به ــال ن ــه دنب و انگليســي ب

اي كه براي فعاليـت       نرخ بهره . درصد بودند 
ــرممكن   ــاً غي اقتصــادي در درازمــدت مطلق

براي دست يافتن بـه ايـن نـرخ بهـره        . است
ان دادن بـيالن    جذب حداكثر سـرمايه، نشـ     

فوق العاده براي بـاال بـردن و حفـظ قيمـت       
ايـن نـوع دغلكـاري      . سهام ضروري اسـت   

محدود نمـي شـود،     “ اقتصاد جديد ”فقط به   
هاي اقتصاد سنتي هـم       بلكه در تمام عرصه   

هنگامي كـه در اقتصـاد جديـد        . كند  عمل مي 
فشار براي دست يافتن به سود فوق العاده        

 اقتصــاد شــود، همــين روش در دنبــال مــي
بنـابراين  .  گـذارد   مسـتقيم مـي  تـاثير سنتي  
توان گفت كه ما فقط در مرحلـة پايـاني       نمي

. نترنت هسـتيم  يتركيدن بادكنك شركتهاي ا   
اقتصاد سنتي هم در معـرض تهديـد جـدي          

 .قرار دارد
بحران بورس و اقتصاد جديد در عين       

 اقتصـادي   موسسـات حال بحران نوعي از     
معـروف  “ نـوع سـوم   ”است كه به اقتصـاد      

العـاده    شركتهايي كه سودهاي فوق   . هستند
آوردند، بدون اينكـه در نهايـت         به دست مي  

قابـل  . چيزي واقعي را توليـد كـرده باشـند        
ــول    ــركتهاي غ ــه ش ــت ك ــه اس ــر  توج پيك

 worldcom و  ENRONورشكسته نظيـر    
قــبالً تحــت كنتــرل و ) انــرژي و ارتباطــات(

ــد   ــي بودن ــارت دولت ــان  . نظ ــا در جري آنه
برداشتن كنتـرل دولتـي بازسـازي شـده و      

اي اسـت     مدت حيات آنها متناسب بـا دوره      
كه اين عدم كنترل ايالت به ايالت در آمريكا         

 worldcomبـراي نمونـه     . پيش رفته است  
پي شـروع كـرده و ايالـت بـه         از ميسي سـي   

 .  در آمريكا پيش رفتايالت
كـرد، در     كمپاني در جاهايي ضرر مـي     

حاليكه با گسترش در ايالتهاي ديگـر رشـد         
توانسـت بـا      داد و مـي     و گسترش نشان مي   

امـا  . اين رشد مجازي ضررها را پنهان كند      
در تــه . بــاالخره روز پرداخــت فــرا رســيد

. تصندوق فقـط ضـررها بـاقي مانـده اسـ          
ــالي،  ــبالً شــركتهاي م ســاي و رســود را ق

 به سـرقت بـرده    شركت، سهامداران بزرگ    
 ! بودند

نـوع  ”ورشكستگي اين نوع شـركتهاي      
آورد كـه     اين سئوال را به پـيش مـي       “ سوم

مؤسسة صنعتي يعني چه؟ توليد واقعي يـا        

قراردادهــا، هنگــام شــكوفايي ايــن نــوع     
شــــركتها بســــياري از مرحلــــة نــــوين 

كـار  ”كردنـد كـه       داري صحبت مـي     سرمايه
 توليد غيرمادي با هزينة كـم و        و“ غيرمادي

بــا اســتفاده از ارتباطــات مــدرن و انقــالب 
انفورماتيك جايگزين توليد مادي و واقعـي       

تئوريسينهاي ”حتي بسياري از    . خواهد شد 
مثالً مراجعه  (كردند    از اين تز دفاع مي    “ چپ

كنيد به كتاب مشـهور امپراطـوري نوشـتة         
Antonio Negri و Michael Harotص  .

٣٥٩.(   
نه تهديدات بوش و نه ادارة كنتـرل بـورس          

 متخصص قادر بـه كنتـرل       ٣٥٠٠آمريكا با   
آسـا نخواهنـد      شركتهاي خصوصـي غـول    

آنهــا توانــايي كنتــرل روابــط درونــي . بــود
شــركتهاي خصوصــي . شــركتها را ندارنــد

اطالعاتي را به بيـرون خواهنـد داد كـه بـه            
كنندگان   از طرف ديگر كنترل   . نفع آنها باشد  

شــوندگان بــا هــم رابطــة نزديــك  تــرلو كن
ــد     ــي دارن ــادي ـ سياس ــود  ! اقتص ــا وج ب

سياست نئوليبرالي كه مـدعي خـودگرداني       
ــي      ــرل واقع ــان كنت ــت، امك ــادي اس اقتص

ــدارد   ــود ن ــركتهاي خصوصــي وج در . ش
مورد اين نوع شركتها مـا نـه بـا شـكلي از             

“ اقدام جنايي ”فعاليت اقتصادي، بلكه با يك      
يليونها انسان را   روبرو هستيم كه زندگي م    

. دهد  در سراسر جهان مورد تهديد قرار مي      
. اقدام جنايي حـرف يـك كمونيسـت نيسـت      

ــو بــوش در   تعريفــي اســت كــه جــرج دبلي
سخنراني معـروف خـود در وال اسـتريت،         

ــالي    ــورد كالهبــرداري م برخــي از (در م
ــركتها ــرد ) ش ــار ب ــوش و  . بك ــرج ب ــا ج ام

سياستمداران طـراز اول دولـت آمريكـا در         
دو اتهام جرج   .  هبرداري شركت داشتند  كال

ــراي     ــات ب ــر عرف ــه ياس ــوش علي ــو ب دبلي
بركناري وي، فساد مالي در دستگاه قدرت       
ــا     ــارزه ب ــات در مب ــر عرف ــاتواني ياس و ن

هـر دو اتهـام   . گروههاي تروريسـتي اسـت    
مزبور بيشتر در مورد دولت كنوني آمريكا       

جرج بوش قادر به مبارزه بـا       . صادق است 
مالي نزديكان خود نيست و از      كالهبرداري  

ــرف ديگـــر، در دســـتگيري بـــن    الدن  طـ
  !ناتوانست
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چهاردهمين سالگرد قتل عام 
 عقيدتي - سياسي  نزندانيا

 در ايران
شهريور ، روز يادبود كشتار بـيش از پـنج هـزار            ۱۰

زنداني سياسي و عقيدتي توسط حكومت اسـالمي        
در تابسـتان   . و به فرمان شخص خمينـي مـي باشـد           

 خمينـي هيئـت سـه نفـره اي مركـب از             ۱۳۶۷سال  
كرد تا بـه زنـدان      اشراقي ، نيري و رازيني را مامور        

ها رفته و مسئله هزاران زنداني سياسي و عقيدتي را         
ــد    ــل كنن ــل و فص ــه و   . ح ــان فرهيخت ــزاران انس ه

آزاديخواه  در مقابل اين هيئت سه نفره به پـذيرش           
تمـامي  . اسالم خميني يـا مـرگ فراخوانـده شـدند        

زندانياني با جسارت در مقابل دژخيمان ايسـتادند و        
فاصله به جوخه هاي اعدام سـپرده       گفتند ، بال  » نه  « 

 . شدند 
در ميان جان باختگان اين قتل عـام بودنـد بسـياري            

بودنـد   كه محكوميت آنهـا بـه پايـان رسـيده بـود ،              
بسياري كه به داليل ناروشن به زندان محكوم شده         
بودنـد و بســياري كـه بــه زنـدانهاي معــين محكــوم    

و كشتار زندانيان بي دفـاع عمـق ددمنشـي          .  بودند  
جنون خـونريزي حكومـت اسـالمي را بـه نمـايش            

عمـق جنايـت آن چنـان بـود كـه احمـد         . گذاشت  
منتظري ، نايب امام در آن زمان ، به اين اعـدامها و            
ويژه به اعدام كساني كه بـه مـرگ محكـوم نشـده             

 . بودند اعتراض كرد 
اكنــون چهــارده ســال از ايــن جنايــت بــزرگ مــي  
گذرد امـا خـاطره دردنـاك آن همچنـان در يـاد و         

در ايـن سـال هـا رژيـم         . قلب مردم ما زنـده اسـت        
كوشيده است تا پرده سكوتي بـر ايـن فاجعـه ملـي             
بكشد و از طرح آن در رسانه هـاي گروهـي ايـران        

عليرغم تحـوالتي كـه     . بشدت جلوگيري مي كند     
 اما همه جناح     اي اخير در ايران رخداده ،     در سال ه  

هاي حكومتي حتي اصـالح طلبـان نيـز، جـز چنـد             
استثناء در مورد اين واقعه لب به سخن نگشوده اند           

 چه آنان كه در اين كشتار ظالمانه دخالت داشتند           .
و چه آنان كه مستقيم دسـتي نداشـتند ، عامدانـه از            

اســائي گفتگـو در مــورد ايــن جنايـت بيســابقه و شن  
امـا  . مسئولين و آمرين واقعي آن طفـره مـي رونـد            

اين توطئـه سـكوت ديـري نخواهـد پائيـد و مـردم              
ايران يـاد فرزنـدان بـه خـون درغلتيـده خـود را بـا                
خواست به محاكمه كشيدن مسئولين و عوامل ايـن         

 .  زنده نگه ميدارند  فاجعه ،
در چهاردهمين سـالگرد ايـن فاجعـه ملـي ، ضـمن             

اطره تمامي جان باختگـان قتـل عـام     گراميداشت خ 
 ، با بازماندگان شان همدردي مـي كنـيم و        ۶۷سال  

خواستار آزادي تمامي زندانيان سياسـي و عقيـدتي        
 .هستيم 

هيئت اجرائي سازمان اتحـاد فـدائيان خلـق     هيئت اجرائي سازمان اتحـاد فـدائيان خلـق     هيئت اجرائي سازمان اتحـاد فـدائيان خلـق     هيئت اجرائي سازمان اتحـاد فـدائيان خلـق     
    ايران ايران ايران ايران 
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 ، مـادر  لطان نورمحمـدی مـادر سـ   ، با خبر شديم که      ٦٧در آستانه کشتار زندانيان سياسی در تابستان        
 توسـط رژيـم جـالد اسـالمی اعـدام گرديـد ،          ٦٥ مهر مـاه سـال       ١٦رفيق شهيد منصور نورمحمدی که در       

 .درگذشته است
داغ فرزند به دل داشت و داغ ديگری که جمع کثيری از مادران شهدای مـان دارنـد ، يعنـی بـی اطالعـی از           

 و خاک خاوران را هـم چـون قبـری عظـيم در بغـل           نزديک به دو دهه چنين زيست     . محل دفن عزيزان شان   
 .گرفت و با ياد منصور بوئيد

ياد رفيق منصور را گرامی می داريم و درگذشت اين مادر عزيز را به خـانواده گرامـی اش ، بـه ويـژه رفيـق                     
 .مجيد و هم بندانش تسليت می گوئيم

 !يادتان گرامی باد 
١٣٨١ شهريور –سازمان اتحاد فداييان خلق ايران   

يش بزرگ خانواده ها ، خويشاوندان و ياران و هم بندان هما
 »خاوران « قتل عام زندانيان سياسی در جان باختگان 

 ،  برای گرامی داشت ياد ١٣٦٧ در چهاردهمين سا گرد فاجعه ملی قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
 .تمامی جان باختگان همايش های گوناگونی از سوی خانواده ها در تهران برگزار شده است 

 ٦٧از خانواده ها در خانه يکی از شهدای تابستان  نفر ٢٥٠ ، حدود روز پنج شنبه ، هفتم شهريورماه
براساس سنت هرساله ، خانواده ها همراه خود . گردهم جمع شدند تا ياد تمام عزيزانشان را گرامی بدارند

تفاوت اساسی مراسم امسال نسبت . دسته های گل و تصاوير عزيزانشان را به محل گردهمايي آورده بودند
آنان که در ميان . که تدارک کنندگان اصلی آن  فرزندان جان باختگان بودندبه سال های پيش اين بود 

جمعيت ايستاده بودند با خواندن سرود و ترانه های خاطره انگيز و نقل خاطرات خود ، هنگام مالقات در 
 .زندان و احساساتشان در زمان اعدام پدران و مادرانشان ، جلوه ای خاص به گردهم آيي داده بودند

 از ساعت هشت صبح ، خانواده های جان باختگان ، يکی پس از ديگری  جمعه هشتم شهريورماه ،روز
با آغوش های پر از گل و قاب عکس  عزيزان از دست رفته شان و چهره های مملو از غم و درد ، بارديگر 

بارديگر گلباران » ن خاورا« خاک . ، با عزيزانشان ميثاقی دوباره بستند» گلستان خاوران « با حضور خود در 
مادران ، همسران ، فرزندان ، خويشاوندان و هم چنين هم بنديان قربانيان قتل عام که به بيش از يک . شد

 . هزار نفر می رسيدند ، گرد هم آمده بودند
شرکت کنندگان در  همايش زييايي ، گل ها را به نشانه شجاعت و مقاومت شهدا ، ايستاده در خاک 

حترام جان باختگان يک دقيقه سکوت کردند و سپس چند تن از مادران داغ ديده با خواندن به ا. نهادند
بعد از صحبت مادران . مرثيه هايي به زبان های محلی و ايراد سخن رانی های کوتاه ، مراسم را آغاز نمودند

 .، شرکت کنندگان با هم سرود خواندند
در کنار قربانيان ٦٧د زيادی از زندانيان سابق که خود در سال  در مراسم هشتم شهريور ، برای اولين بار تعدا

قتل عام بودند ، خاطرات آن روزها و اشعاری را که از  آن عزيزان به خاطر سپرده بودند ، برای جمع بازگو 
 .نمودند

 از در اين همايش ، اطالعات و اخبار تازه ای ، از جمله تعداد قتل عام شدگان و هم چنين رديابی تعدادی
در مراسم امسال ، خانواده هايي که از شهرستان های . قربانيان گمنام ، بين شرکت کنندگان ردوبدل شد

 .دور خود را به مراسم رسانده بودند نسبت به سال های پيش ، بيشتر بود
ه ها در اين مراسم ، پيام هم دردی و مقاومت آقای ناصر زرافشان توسط آقای فريبرز رئيس دانا برای خانواد

 .قرائت شد
 

گرامی باد ياد تمامی جان باختگان راه آزادی ، دموکراسی و 
 !سوسياليسم در ايران 

    هيات اجراييه سازمان اتحاد فداييان خلق ايرانهيات اجراييه سازمان اتحاد فداييان خلق ايرانهيات اجراييه سازمان اتحاد فداييان خلق ايرانهيات اجراييه سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
  ۱۳۸۱شهريور ۱۱
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سازمان عفو بين الملل  در آخرين گزارش خـود          

ايـران ، يـک نظـام    « در رابطه با ايـران ،بـا تيتـر        
حقوقی که آزادی بيان و اجتماع را محافظت نمی         

بار ديگر بر نقض حقـوق بشـر در ايـران           »  . کند
نقــش تاکيـد نمــوده و سيســتم قـانون گــداری و   

نهادهای قضايي در سيستم حقوقی در جمهوری  
اســالمی را مــورد بررســی موشــکافانه حقــوقی 

در مقدمه اين گزارش آمده است      . قرار داده است  
کــه ســازمان عفــو بــين الملــل نگرانــی ســازمان 
متبوعه خود را در رابطه با آزادی بيان و اجتماع  
و اجرای عـدالت در ايـران اعـالم مـی دارد و در          

ه به دفعـات بـا مقامـات رژيـم جمهـوری            اين بار 
از جمله در ماه اوت     . اسالمی مکاتبه نموده است   

 طی يادداشت مفصلی گزارش مبسوطی را       ٢٠٠١
در رابطــه بــا قــوانين مربــوط بــه آزادی بيــان ،  
استقالل قوه قضـاييه و محـدوديت هـای کـانون        
وکال و حق دفـاع ، خطـاب بـه دولـت و مقامـات               

 .قضايي ايران نوشته است
ــای    ــل ، از بازداشــت ه ــين المل ــو ب ســازمان عف
طوالنی و غالبا همراه با قطع ارتباط ، شـکنجه و           
بدرفتاری با زنـدانيان و کـاربرد مجـازات هـای           
خشن ، غير انسانی و تحقير کننده ، مانند شـالق           
و قطع عضـو ، مصـونيت مقامـات حکـومتی در            
برابــر تخلفــات حقــوق بشــری ، کــاربرد وســيع 

 اجرای آن در مال عام و قـوانين         مجازات اعدام و  
تبعيض آميز به خصوص در مورد حقوق زنان ،         

 .نگرانی خود را ابراز داشته است
در آخرين بخـش ، سـازمان عفـو بـين الملـل از              
دولت جمهوری اسـالمی و مقامـات قضـايي آن          

 :خواسته است که 
تمامی زندانيان عقيدتی را فوری و بـدون قيـد و           

وانينی که آزادی بيان و     تمام ق . شرط آزاد شوند  
اجتماع را محدود می کنند  ، تمام قوانين مربـوط      
به ساختار ، استقالل ، روش انتصاب و انضـباط      
دادگستری ، قوانينی که از قاضـيان مـی خواهـد           
در موردی که قانون  سـاکت اسـت رای صـادر            

و بـاالخره   . مورد بازنگری قرار گيرند   .....کنند و   
غـاير بـا حقـوق بشـر و         اين که تمـام اقـدامات م      

 .استانداردهای بين المللی را قطع نمايند

اما انسان معاصر با رژيمی روبروست کـه هـيچ     
ــرين و   ــاده ت پرنســيپ و ارزشــی جــز عقــب افت
ارتجاعی ترين قـوانين قـرون وسـطايي را نمـی           

 .چنين رژيمی ننگ تاريخ بشريت است. شناسد
با وجود گزارش های متعددی که از سـوی ايـن           

ن و ديگر نهادهای بين المللی بی طرف در         سازما
 سال گذشته بـا موضـوعيت سـرکوب ،         ٢٣طول  

کشتار و تضعييقات گونـاگون عليـه مخـالفين و          
دگرانديشان منتشر شده است ، رژيم جمهـوری        
اسالمی که حاکميتی خارج از هرگونه اسـتاندارد    
بــين المللــی رعايــت حقــوق بشــر مــی باشــد و  

ام اسـالمی اش دارد،    کارنامه سياهی به هيبت نظ    
اطالعـاتی  _ همچنان با ارگان های متعدد امنيتی       

و قضايي رسمی و غير رسمی اش به دستگيری         
ــه داده   ، شــکنجه و ســرکوب آزاديخواهــان ادام

 .است
آنچه در چنين گزارشـاتی درج مـی گردنـد تنهـا            

جـی اسـت کـه    بيان گوشـه کـوچکی از درد و رن   
مردم ما روزمره تجربه می کنند ولـی متاسـفانه          
با وجود چنين اسناد روشن و مستدلی که تا بـه           
حال صدها  نمونه آن توسط نهادهای بين المللی         
بی طرف منتشر گرديده اند اما هنوز در به همان       

بـده بسـتان هـا ، بـويژه از     .  پاشـنه مـی چرخـد   
ن بـين   سوی دولت های اروپايي  و سرمايه دارا       

المللی بـرای تـداوم منـافع اقتصـادی و سياسـی         
ــه دارد و    ــم ضــدمردمی ادام ــن رژي ــا اي شــان ب
رعايت حقوق بشر توسط جمهـوری اسـالمی از         

 .سوی آنان بيشتر به مزاحی بی مايه می ماند
انتشار چنين گزارشاتی دست مايه ديگری بـرای      
ما ايرانيان در تبعيد می باشد که می بايد با تمام           

ــا ــا ،  امکان ت خــود، افکــار عمــومی ، ســازمان ه
احزاب و نهادهای بـين المللـی و ترقـی خـواه را             
برای تحت فشار قرار دادن هرچه بيشـتر رژيـم          
جمهوری اسالمی و دولت های خود ، نسـبت بـه    
آنچــه کــه در ايــران مــی گــذرد بيشــتر متوجــه  

ــردانيم  ــوری     . گ ــت جمه ــاره ماهي ــان هزارب بي
.  ما مـی باشـد     اسالمی جزئي از وظايف روزمره    

ما می بايد زبـان رسـايي بـرای انعکـاس فريـاد             
 .مردم در هر کجا که هستيم باشيم

 
 

 اتحاد كار 
 ١٣٨١ شهريور  ۱۰۰شماره 

     ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢    سپتامبرسپتامبرسپتامبرسپتامبر
ETEHADE KAR 

SEPTEMBRE 2002 
VOL 8. NO. 100    

 
 از يكي از رنامه هاي خود را به آدرسهاي زي

تماس  .كشورهاي خارج براي ما پست كنيد
: روابط عمومي سازمانبا  

 :)جديد(آدرس پستي 
ETEHAD 
B. P. N°.  351 
   75625  PARIS  Cedex 13 
France    

 
 : هاي سازمان در اروپاآدرس
 )جديد (: آلمان

POSTFACH 290339 
50525 KOLN 
GERMANY 

 
 :نروژ 

POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 

    
  :آدرس آمريكا و كاناداآدرس آمريكا و كاناداآدرس آمريكا و كاناداآدرس آمريكا و كانادا

E. F. K. I. 
P.O. BOX  41054 
2529 SHAUGHNESSY STREET  
PORT COQUITLAM. B.C. 
V 3 C  5 G O   
CANADA  

-------------------------- 
 آدرس پست الكترونيكي

postchi@noos.fr    
  سازمان در انترنتصفحة آدرس 

www.etehadefedaian.org    
------------------------------- 

    ) ) ) ) ٣٣٣٣٣٣٣٣ ( ( ( (٢٢٤١٣١٠٢١٧٢٢٤١٣١٠٢١٧٢٢٤١٣١٠٢١٧٢٢٤١٣١٠٢١٧           فاكس 
 ))))٣٣٣٣٣٣٣٣( ( ( (         ٦٠٨٦٠١٣٥٦٦٠٨٦٠١٣٥٦٦٠٨٦٠١٣٥٦٦٠٨٦٠١٣٥٦                                                                تلفن

---------------------- 
   ارو٥/١   :بها معادل 

!آزادی ها در جمهوری اسالمی همچنان پايمال می گردد   
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