
 

 سهم زنان  در تاريخ مهاجرت
 ۱۱ ترجمه و تلخيص از مرضيه

 
 چه عواملى 

 ۱۲ باعث اعتياد زنان مى شود؟

 

 نقش فعال زنان 
 در غلبه بر تبعيض جنسی

 
 سمينار ساالنه زنان «گزارشی از 

 »ايرانی در آلمان 

۱۳ 

  

 آذر، ۱۶چهل و نهمين  سالگرد 
 روز دانشجو

 ! را گرامى  مى داريم 
۹ 

 

  آذر،  بختك ديكتاتوري ۱۶سنت 
 !و  جنبش دانشجوئي 

 :فلورانس
 نسيم تازه برای دگرگونی جهان 

 جنبش دانشجويى
 با قدم هاى سنجيده به پيش مى رود

 

      احمد آزاد 

 جبهه همبستگي ملي  مجاهدين
 تغييري جدي
  يا مانور سياسي ؟

 !تهديدات ديگر کارساز نخواهند بود 

 ۱۰صفحه   

 ۶صفحه   

 ۷صفحه  

 ۸صفحه    

 
 

 خشونت عليه زنان  و  حکومت اسالمی

      مشکالت اقتصادی مردم
 و    در ماندگی دولت

  ۳صفحه  

     ۱۵صفحه   ناهيد    

 !زنده باد آزادی 
  دسامبر روز جهانی حقوق بشر ۱۰به مناسبت 

 ۱۸صفحه     

در تاريخ هر ملتی روز هائی هستند، کـه          
نه فقط تاريخی هستند، خود در گـذشـت          
زمان، حداقل تا زمانی که مسائل مربـوط        
به آن روز هنوز پـابـر جـاسـت، نـقـش               

 آذر از اين روز      ۱۶.   تاريخی پيدا می کنند   
 . هاست

 ۲۸نيم قرن پيش ، درست بعد از کودتای     
مرداد، رژيـم کـودتـا بـرای سـرکـوب              
اعتراضات دانشجوئی به حضور ريچـارد    
نيکسون معاون وقت رئـيـس جـمـهـور            
آمريکا در ايران، از گارد ويژه اسـتـفـاده          
کرد و سه تن از دانشجويان معتـرض را          

از آن   .   در صحن دانشگاه به گلوله بسـت      

 آذر بـه پـاس        ۱۶ تاکنون   ۳۲سال سياه   
بزرگداشت آن جانباختگان اعتـراض بـه        
رژيم کودتا و حاميان خارجی آن به روز        
مبارزه عليه ديکتاتوری و اعالم خواسـت       
های آزاديخواهانه دانشجويان تبديل شـد      
 . و تا به امروز هنوز اين سنت پابرجاست

از طرف ديگر بخـتـک ديـکـتـاتـوری و            
استبداد سرکوبگران دانشجـويـان نـيـز         

 آذر  ۱۶عليرغم گذشت حدود نيم قرن از       
 ، و بعد از يک انـقـالب بـه بـزرگـی                ۳۲

. انقالب بهمن، هم چنان پـا بـرجـاسـت             
آذر امسال شاهد زنـده ايـن         ۱۶حوادث  
 . مدعاست

 بحران عراق
 ! و  مخاطرات  بعد از عراق 

 ۴صفحه    فريد           

ــاه        ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                   ۱۳۸۱آذر مــ

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    

  نوامبر۳نگاهی به انتخابات 
 و  ورشکستگی نظام حاکم بر ترکيه 

     
     ۵صفحه  بهنام            

 ۲ در  صفحه   



 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 

 

    ۲ صفحه

دريک سو، جنبش دانشجوئی صف کشيده      
است که همچنان خواستار آزادی عقيده و    
بيان، آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی و        
برچيدن بساط استبداد جديـد و از نـوع            
مذهبی آن است، در طرف ديگر ، حکومـت         
مستبد است که با گارد ويژه و بسـيـج و             

. . اوباش موسوم به لباس شـخـصـی و             
درکمين دانشجويان ايستاده است و علـنـا        
آن ها را به بازداشت و ضـرب و شـتـم              

 . تهديد می کند
در هر کشور آزاد ديـگـری در جـهـان،              
خواست آزادی عـقـيـده، بـيـان و لـغـو                
سانسور و برچيدن بسـاط سـرکـوب و            
تفتيش عقايد، نه فقط جرم نيسـت، بـلـکـه            

امـا  .   جزو مسلمات زندگی اجتماعی اسـت      
در کشور ما ، هنوز بعد از دو انـقـالب و              
حدود صد سال مبارزه بـرای ورود بـه            
تاريخ معاصر جهان، عقربه ساعت زمـان        
نه فقط در دوران استبداد درجا زده است،        
بلکه با جلوس جمهوری اسالمی بر اريکـه        
قدرت، به عقب نيز کشانـده شـده و بـه              
. اعماق قرون وسطی سوق داده شده است      

در چنين کشوری هر حرکت جزئی و هـر          
تالشی برای اعاده حقوق اوليه انسانی نـه        
فقط جرم که جنايت محسوب می شـود و          
حکومت ها اعم از نوع سلطنتی و اسالمـی         

وظـيـفـه     ”مجرميـن “آن، جز سرکوب اين     
 آذر ،     ۱۶. ديگری برای خود نمی شناسند    

همواره در اين برهوت، چراغ اميدی بـوده        
است که نيروی جوان و آرزومند اين مـرز    
و بوم با توشه جوانی و شجـاعـت خـود            
همواره روشن نگه داشـتـه اسـت و در             
محيط خود در دانشگاه، اميد ها و آرزو ها        

ملتی کـه    .   و آمال ملتی را فرياد زده است      
در تاريخ جديد خود همواره از دام يـک            
استبداد به زير تيغ ديگری رفتـه اسـت و           
هنوز در بند عقب مانده تـريـن نـوع آن              

 . گرفتار است
در طول نيم قرن گذشته اين تنها جـنـبـش           
دانشجويی نبوده است کـه در عـرصـه            
مبارزه با استبداد حضور داشته است، امـا   

بدون شک اين جنبش در اين مبارزه نقـش         
بيهوده نيست کـه    .   بزرگی ايفا نموده است   

سر منشا تمامی احزاب سياسی از چپ تـا         
 . راست همواره در دانشگاه بوده است

در طول نيم قرن گذشته شانزده آذر هـر          
سال، همواره با مهم ترين حوادث آن سال        
گره خورده است و به خواست ها و شعار         
های خود رنگ و جالی حوادث آن سال را       

شانزده آذر امسال نيز از ايـن        .   داده است 
 . منظر ويژگی های خاص خود را داشت

 آذر   ۱۶جنبش دانشجويی هفته ها پيش از   
در اعتراض به صدور حکم اعدام به هاشم        
آقاجری به دليل ايراد يک سخنرانـی ، در          
صحنه تحوالت سياسی روز وارد شده و        
فرياد آزادی انديشه و لغـو سـانسـور و            
برچيدن بساط بگير و ببنـد را سـر داده             

 آذر از اين نظر نقـطـه        ۱۶فرا رسيدن   .   بود
تالقی اين روز تاريخی با مبارزات جـاری     
دانشجويان برای اعاده حقوق و آزادی هـا     
در جامعـه و بـطـور مشـخـص آزادی               

 . آقاجری و ديگر زندانيان سياسی بود
 ۱۶سران حکومت اسالمی چند روز قبل از  

آذر اقدام به تهديد دانشجويان و بازداشت       
با اين تصور کـه      .   برخی فعالين آن کردند   

بدين وسيله هم جنبش جاری را مـتـوقـف          
کنند و هم از امکان گسـتـرش مـبـارزات             

 آذر مـاه جـلـوگـيـری           ۱۶دانشجوئی در   
اقدامات دست اندرکاران سـرکـوب      .   نمايند

دانشـجـويـان    
در اراده و       
عزم جـنـبـش     
دانشــجــوئــی 
خللی ايـجـاد     
نـنـمـود، امــا      
بخش مهـمـی    
از نيرو هـای     
موسـوم بـه     
اصالح طـلـب    

درون 
حکومت را به   
وحشــــــــت 
انداخت و بـه     
عقب نشيـنـی    

از جمله اين افراد ، رئيس جمهور       .   واداشت
حکومت اسالمی خاتمی بود که بـرخـالف        
سال های پيشين از حضور در دانشـگـاه          
پرهيز نمود و اعضای دولتش دانشجويـان   

در مقابل .   را از خطر کردن بر حذر داشتند      
اين عقب نشينی جـبـونـانـه از صـحـنـه               
اعتراضات قانونی در چارچوب قـوانـيـن         
خود همين حکومت، امسال نيز دانشجويان  
دانشگاه های سراسر کشور از حرکت باز       
نماندند و با تجمعات خود در دانشگاه هـا،         

 آذر امسال نيز، خواست های خـود        ۱۶در  
حتی حضور هزاران نفر    .   را مطرح ساختند  

نيروی سرکوب رسمی و غير رسمـی در         
دانشگاه ها ، حمله سبعانه آنان به صفوف        
دانشجويان و دستگيری گسترده آنان نيز،      
مانع ادامه تجمعات دانشـجـوئـی نشـد و            
بخش مهـمـی از نـيـرو هـای جـنـبـش                  
دانشجوئی در شانزده آذر امسال، يک گام       
بيشتر به سوی دوری از دارو دسته هـای         

حکومـتـی و     

 
  آذر،۱۶سنت 

 بختك ديكتاتوري 
 و 

 !جنبش دانشجوئي 

 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

   ۲۴ادامه در صفحه  

 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 مهر مـاه گـذشـتـه،          ۲۸محمد خاتمی، در    
گزارش اقتصادی و نظارت بر عـمـلـکـرد          " 

را )   ۱۳۸۰" ( سال دوم برنامه سوم توسـعـه    
به مجلس ارائه و پس از مقدمه ای در باب          
دفاع لوايح پيشـنـهـادی اخـيـر، مشـتـی               

کامـيـابـی    " شاخصها و ارقام کلی پيرامون  
 . دولت در عرصه اقتصادی ارائه کرد" های

در همان نگاه نخست به روشنی ديده مـی         
شود که بسياری از ارقام بيان شـده، بـا            
اعداد گزارش اقتصادی که وی يـکـسـال           

بـه مـجـلـس داده         )   ۱۳۸۰يکم آبان ( پيش  
است، و هر دوی اينها بـا آنـچـه کـه در                

بانک مرکزی آمده "   حسابهای ملی"گزارش  
به عنوان نـمـونـه،       .   است، همخوانی ندارد  

رشد ساالنه توليد ناخالـص داخـلـی، در           
 ، در گزارشهای تقديمـی  ۱۳۷۸ ۸۰سالهای  

، درصد ۴،۸، ۵،۹، ۲،۸به مجلس ، به ترتيب      
اعالم شده و در گزارش بانک مرکزی، بـه         

، درصد قيد گـرديـده     ۴،۷،  ۵،۲،  ۱،۸ترتيب،  
بايد يادآور شد که اين ناهمخـوانـی   .   ( است

ارقام، مربوط به عملکرد سالهای گذشـتـه        
است و نه پيش بينـی رشـد تـولـيـد در                
سالهای آتی، که در اين مورد ممکن اسـت         
بين کارشناسان و نـهـادهـای مـخـتـلـف             
اقتصادی، اختالف نـظـر وجـود داشـتـه            

اين ناهمخوانی، در وهله نـخـسـت،        ) .   باشد
بيانگر آنست که يـا رئـيـس جـمـهـوری              
اسالمی از معنی و مفهوم اين شاخصها و         
ارقام اطالعی ندارد و آنها را، طوطی وار،         
تکرار می کند، و يا اين که معنای آنرا مـی     

بـه  "   پاسخگوئی" و  "   گزارش دهی " داند ولی   
" مجلس و مردم را، بدين صـورت کـامـال          

 . تشريفاتی برگزار می کند
اما نکته مهمتر اينـسـت کـه ايـن گـونـه                

، هيچ گونه   " گزارشها و رقم پردازيها، غالبا    
خوانائی با واقعيت عينی اقتـصـاد امـروز          

بنا به مثل معـروف، ارقـام نـمـی            .   ندارند
توانند دروغ بگويند ولی دروغگويـان مـی       

 . توانند رقم سازی بکنند
در حالی که خاتمی و ديـگـر مسـئـوالن              

و "   کـامـروائـی هـا      " از   "   حکومتی، مرتـبـا   

در اين بخش و يـا آن رشـتـه            "   بهبودها" 
اقتصادی حرف می زننـد، واقـعـيـتـهـای            
ملموس جامعه ما از وخامت روز افـزون          
اوضاع اقتصادی و اجتماعی حکايـت مـی         

در حالی که گزارشهـای رسـمـی و        .   کنند
توليد و تجـارت   "   رونق" يا  "   رشد" دولتی از   

خبر می دهند، شرايط واقعی کار و زندگی        
اکثريت عظيم مردم، و بويژه کـارگـران و          
 . زحمتکشان، روز بروز سخت تر می شود

جدا از آمارهای کلی و شاخصهای رسمی،    
توده های مردم در زندگی روزمره خـود         
واقعيت وضعيت اقتصادی را با گوشت و        
: پوست خود لمس و احساس مـی کـنـنـد           

ميليونها نفر از نيروی فعال جامعه، خاصه       
جوانان، دربدر، شهر به شهر، و حتـی در          
خارج از مرزها، به دنبال کار می گـردنـد           
ولی اقتصاد کشور، تحت شرايط حاکم بـر        
آن، از تامين اشتغال و زيستـمـايـه آنـان            

بيکاری، معضلی مزمـن  .  ناتوان مانده است 
بوده که اکنون بسيار حاد و بحرانی گشته        

لکن اکثريت وسيع آنهايی که کار و        .   است
فعاليت اقتصادی هـم دارنـد، از فـراهـم             
ساختن حداقل نيازهای زنـدگـی خـود و           

ميليونها نـفـر،    .   خانوارشان عاجز مانده اند   
از صبح تا شب، و چه بسا در دو يـا سـه              
شغل مختلف،در پی کسب معاش می دوند       
ولی سی روز ماه را هم در نگرانی فزاينده         
. پرداخت هزينه های زندگی بسر می برنـد       

گرانی دهشتناک، هر روز بخش ديگری از        
قدرت خريد خانواده ها را در کـام خـود            
فرو می برد و سفره محقر آنها را باز هـم           

کمبود مسکن و امـکـانـات         .   خالی می کند  
ضروری آموزشی، بهـداشـتـی، ايـاب و           

، نمودهای ديگری از واقـعـيـت         . . . . ذهاب و 
جامعه ماست که تاثيرات و تبـعـات آنـهـا           
دامنگير ميليونها خانوار در شـهـرهـا و            

صـرفـنـظـر از       .   روستاهای کشور اسـت    
آمارهای دولتی، اين نيز يک واقعيت عريان      
است که، در اين کشور، آنهايی که بايستی        
ماليات بدهند نمی پردازند و آنـهـايـی کـه        
. نبايد ماليات بدهند، ناگزير به پرداخت آنند     

لکن به برکت حاکميت اسالمی ،عالوه بـر         
بار سنگين مالياتها و عوارض گوناگـونـی        
که برگرده اقشار پائين و متوسط نـهـاده          
شده، اکنون هر دفتر، پيشخوان، چهار راه        
و گذری هم به جايی برای باجگيری علنـی         
از مردم، تحت عناوين مختـلـف، تـبـديـل            

تشديد نابرابری ها، حـيـف و        .   گشته است 
ميل ها و خاصه خرجی ها، هـدر رفـتـن             
امکانات و تداوم و تعميق عقـب مـانـدگـی          
اقتصادی، جوانب مهم ديگری از واقعـيـت        
دردناک جامعه ماست که پرداختن به آنهـا        

در سـطـور     .   در اين مختصر نمی گـنـجـد       
بعدی، تنها به ذکر نکاتـی پـيـرامـون دو             
معضل بزرگ بيکاری و گرانی، در قـيـاس         
با گزارش رئيس جمهوری به مجلس، مـی         

 . پردازيم
 ۴۱۰ به ترتيب ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹در سالهای   "   

 هزار فرصت شغـلـی جـديـد          ۴۶۰هزار و   
نـرخ بـيـکـاری، حسـب          . ايجاد شده است 

 درصـد    ۱۴،۲گزارش مرکز آمار ايـران،       
اين، همه آن چـيـزيسـت کـه         " .   بوده است 

خاتمی راجع به مسئله بيکاری، در گزارش       
لکن .   طوالنی خود به مجلس، مطرح می کند   

اين اشاره گذرا، نه فقط بيگـانـگـی دولـت            
نسبت به يک معضل بـزرگ اقـتـصـادی            
اجتماعی، بلکه ناسازگاری ارقام مذکور بـا      
" واقعيات ملموس جامعه را نـيـز کـامـال            

قابل توجه است که خـود       .   آشکار می کند  
که پيش از   ( گزارش بانک مرکزی رژيم هم      

نرخ )   سخنرانی خاتمی انتشار بيرونی يافته   
 ۱۶ را نزديـک بـه         ۱۳۸۰بيکاری در سال    

 ميليون نـفـر      ۳درصد و تعداد بيکاران را      
 . اعالم داشته است

هر چند که برآورد دقيق ميزان بيکاری، به        
علت عدم دسترسی به امکانات و اطالعـات        
ضروری دشوار است ولی، گـذشـتـه از           
مشاهدات و تجربيات عينی، بر پايه برخـی        
داده های آماری مانند ميزات جمعيت بيـن        

 سال، عده فارغ التحصيالن دوره      ۶۵ و   ۱۵
متوسطـه، تـعـداد دانـش آمـوخـتـگـان               

، می توان ديـد کـه ارقـام           . . . . دانشگاهی و 
در حـال    .   مذکور با واقعيت انطباق ندارنـد     

حاضر، کارشناسان نسبـت بـيـکـاری را           
 درصد جمعيت فعـال و تـعـداد           ۲۰باالی  

 ميليون نفر ارزيـابـی      ۴بيکاران را بيش از     

 مشکالت اقتصادی مردم
 و در ماندگی دولت

 ۲۰ادامه در صفحه 
    ۳ صفحه
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    ۴ صفحه

رئيس جمهور آمريـكـا مـحـور شـرارت            
از اين سه طبيعی بود کـه اول از           .   هستند

همه انگشت اتهام جنگ علـيـه تـروريسـم           
و تدارک اشغال عـراق     .   متوجه عراق شود  

. در دستور کار ارتش آمريکا قرار بگـيـرد        
بهانه الزم و کافی برای اين کار در دسـت          

بخصوص ايـن کـه      .   آمريکا بوده و هست   
آمريکا مدعی است که عراق انـبـار سـالح        
های کشتار جمعی است و به قطعنامه های        
سازمان ملل در اين مورد عـمـل نـکـرده           

حتـی  .   است و به زور بايد خلع سالح شود       
فرماندهی خاصی هـم از طـرف ارتـش             

در .   آمريکا براي اين كار  ايجاد شده اسـت   
اين ميان اگر چه کره شمالی اعتراف کرده        
است که برنامه توليد تسليحات اتمی خـود        
را برخالف تعهدات بين المللی اش ادامـه          

با اين وجود اين اعتراف کمـتـر     .   داده است 
توجه برنامه ريزان کـاخ سـفـيـد را بـر               
انگيخته و بيشتر به سکوت برگزار شده ،         
كه خود دليل ديـگـری بـر پـوچ بـودن                
ادعاهای اياالت متحده در مسـالـه خـلـع            

 . سالح عراق است
آن چه که امروز مسلم است، پذيرش بـی          
قيد و شرط بازرسان سـازمـان مـلـل از             
سوی عراق، مخالفت برخی از دولت هـای        
اروپائی با جنگ در عراق و اعـتـراضـات           
ضد جنگ در عرصه جهانی و نيز مخالفت        
همه کشور های عربی، فقط حمله آمريـکـا         
به عراق را به تاخير انداخته اند، اما به هيچ      
وجه تغيير رژيم در عراق را به هر شـيـوه    
ممكن از اولويت روز سياست خاورميانـه        

دليل آن واضـح      .   ای آمريکا نيانداخته اند   
تسلط بر منابع نفتی عراق يـکـی از          :   است

مهم ترين منابع انرژی خاورميانه بعـد از         
عربستان سعـودی، نـقـش کـلـيـدی در              
سياست سلطه گرانه آمريکا در اين منطقـه        
حساس و بحرانی دارد و از نظر استـراتـژ       
های کاخ سفيد، عراق با توجه به شـرائـط      
بين المللی و انزجاز جهانی از ديکتـاتـوری    
صدام، با وجود تمامی مـقـاومـت هـا و              
مخالفت های بين المللی آسان ترين بخـش        
برنامه دراز مدت آمـريـکـا در تـغـيـيـر                
جغرافيای سياسی در اين گوشه از جهـان        

از اين رو نيز هست کـه مـی تـوان        .   است
گفت برنامه تسخير عراق چه با جـنـگ و          

 چه بي جنگ چيده

تکميـل تسـلـط بـر         .   دنبال می کرده است   
منابع انرژی منطقه و کسب امتياز کنـتـرل         
بر صدور و انتقال نفت بعنـوان شـاهـرگ         

اگر جنـگ کـويـت       .   حياتی اقتصاد جهانی    
فرصتی طالئی برای استراتژ های سياست      
خارجی آمريکا در خاورميانه بود تـا بـا           
سازمان دادن يک اتحاد بين المللی عـلـيـه           
عراق پای ارتش آمريکا در منطقه را تثبيت        
کرده و پايگاه فرماندهی آن را در خـلـيـج           
فارس مستقر نمايند، استقرار در عراق بـه        
دنبال حضـور در آسـيـای مـيـانـه تـا                 
افغانستان و امارات، تکميل اين تثبيت برای       
. استفاده استراتژيک از اين حضور اسـت       

شکی نيست که انتخاب بوش به ريـاسـت          
جمهوری اجرای نقشه هـای دراز مـدت           
اياالت متحده در اين بخش از جـهـان را             

اما حادثه يازده سپتـامـبـر       .   شتاب بخشيد 
فرصتی طالئی برای عملی نمودن هر چـه         

بر زمينـه  .  سريع تر آن ها را فراهم ساخت 
همين واقعيت هم بود که انزجار جهانی از         
تروريسم، وسيله ای شد که دولت آمريکـا        
تحت عنوان مبارزه عليه تروريسم جهانی،      
سياست جهانگشائی جديدی را اعالم نمايد      
و رئيس جمهور بوش آشـکـارا از آغـاز            

دکتـريـنـی را      .   جنگی طوالنی سخن بگويد   
اعالم نمايد كه بر اساس آن کشـور هـای           
جهان يا عليه تروريسم و با آمريکا هستند        

بر اين مبنـا    .   و يا مخالف آمريکا و عليه آن      
نيز اهداف اوليه اين سياست بالفاصله بعد       
از سقوط طالبان در کابل که زمانی نقـطـه          
اميد سياست آمريکا در ايجـاد ثـبـات در            
افغانستان و حفاظت از لوله های انـتـقـال           
نفت آسيای مرکزی به سواحل دريای آزاد   
محسوب می شدند، جهت گيری های ايـن         

جنگی که در وهله نخسـت      .   جنگ اعالم شد  
حکومـت  :   سه هدف پيش رو كه عبارتند از      

اسالمی در تهران، حکومت صدام در بغداد      
كه به تعبيـر  .   و رژيم حاکم بر کره شمالی       

  تحوالت در مورد جنگ در عراق شـتـاب         
بيشتری به خود گرفته اسـت و اگـرچـه            
کابينه جنگی آقای بوش هنوز بعد از ماهها        
تدارک به دليل مقاومت مجامع بين الملـلـی         
و افکار عمومی جهان نـتـوانسـتـه اسـت             
نقشه های جنگی خود را در عراق  پـيـاده           
کند، و با گردن گـذاشـتـن بـر تصـويـب               
قطعنامه جديد در شورای امنيت سـازمـان        
ملل به اعزام بازرسان تسليحاتی به بغـداد        
موقتا رضـايـت داده اسـت، امـا عـدم                

 “وقت تلف کردن  “خشنودی خود از اين  
را پنهان نکرده و در مقابل هر اقدام عـراق          
از جمله پذيرش بی قيد و شـرط شـرائـط            
جديد و تشديد شده سازمان ملل ، اظـهـار          
نارضايتی و کافی نبودن اين قبيل تسلـيـم         
ها را گوشزد نموده و هدف خـود را در           
تسليم بی قيد و شـرط بـغـداد بـه اراده               

 . واشنگتن پنهان نساخته است
اکنون ديگر تمام تابو هايی که ديـروز در          
مورد افسانه قصر های هزار و يـک شـب          
صدام وجود داشت ، شکسته شده است و        
بازرسان تسليحاتی سازمان ملل هر وقـت       
که خواستند، می توانند وارد اين قصر هـا         

هم چنـيـن   .   شده و دست به بازرسی بزنند     
 صفـحـه    ۱۲۰۰۰عراق با ارائه يک گزارش      

ای به سازمان ملل اعالم کرده اسـت کـه            
هيچ گونه سالح کشتار جمعی در اختـيـار          
ندارد اما اياالت متحده آمريکا قبـل از آن           
که اين گزارش بررسی شود، اعالم کـرده         

 . است که عراق دروغ می گويد
شکی نيست که معيـار بـرخـورد ايـاالت            
متحده با عـراق پـای بـنـدی عـراق بـه                 
مصوبات شورای امنيت سازمان مـلـل و         

اين امر را خود دولت آمريکـا       .   غيره نيست 
روشن است کـه پشـت       .   هم انکار نمی کند   

اين شعار ها اهداف واقعی ديگری نهـفـتـه          
طی سال های اخير سياست آمريکـا       .   است

در خاورميانه همواره يک هدف اساسی را       

 

 بحران عراق
 ! و  مخاطرات  بعد از عراق 

 

 مسعود فتحی 

   ۲۴ادامه در صفحه  
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    ۵ صفحه

پيروزی حزب اسـالمـی تـازه تـاسـيـس            
در برابـر رقـيـبـان بـا          "   عدالت و توسعه  " 

سابقه و استخواندار، در انتخاب مـجـلـس         
ترکيه، در سوم نوامبر، مـوجـب حـيـرت           
غالبان ناظران و تحليلگران سياسی شده و       
تيتر نخست بسياری از رسانـاهـای بـيـن         

هشـتـاد   .   المللی را به خود اختصـاص داد       
" الئـيـک  " سال پس از بنيانگذاری جمهوری      

به وسيله آتاتورک، در کشوری که عضـو        
بوده و به لحاظ نظامی، سياسـی و         "   ناتو" 

وابسته به آمريکاست و     "   اقتصادی شديدا 
در عين حال، سالهاست که برای ورود بـه         

دق الباب مـی کـنـد، کسـب           "   اتحاد اروپا " 
اکثريت وسيع مجلس از جانب يک جريـان        

ايـن  .   اسالمی، شگفـتـی آور مـی نـمـود            
شگفتی، با يک رشته سئواالت و ابهـامـات         
تازه پيرامون آينده وضعـيـت داخـلـی و            

 . موقعيت بين المللی ترکيه نيز همراه بود
اما نگاهی از نزديک به نتايج اين انتخابـات         
نشان می دهد که اين، بيش و پيش از ايـن           

عدالـت  " که يک پيروزی برای احزاب حزب       
باشد، يک تودهنی آشـکـار بـه         "   و توسعه 

و شرکای حکومتـی  "   بولنيت اجويت " دولت  
و فراتر از آن، نتيجه .  او محسوب می شود 

اين انتخابات قبل از اين که موقعيتی بـرای         
حزب جديداسالمی به حساب آيد، نشـانـه         
ای از پوسيدگی و ورشکستگی نظام حاکم       

در يک کالم، مشخصه    .   بر اين کشور است   
بارز آرای داده شده در اين انـتـخـابـات،            

آنها بوده است و نـه    "   سلبی" و "   نفی" جنبه  
 . آنها" اثباتی"جنبه 

 ميليون نفر از واجـديـن         ۴۲از بين حدود    
 ميليون نفر در انتخابـات  ۳۰شرايط، حدود  

تـعـداد   .   سوم نوامبر شرکت جسته بودنـد     
 ۱۱،۵غايبين در اين انتخابات نيـز حـدود         

بـر مـبـنـای       .   ميليون نفر اعالم شده است    
شيوه خاص انتخاباتی پارلمان ترکيه کـه         

در آن حد نصاب ده درصـد آرا بـرای              
ورود به مجلس تعيين شده است و هر گاه         
حزبی نتواند حداقل ده درصـد کـل آرای           
ريخته به صندوقها در سطح کشور را بـه      
دست آورد، آرای آن اصأل به حساب نمی        

کرسی هـای مـجـلـس، بـه           "   آيد و نتيجتا  
تناسب آرا، فقط در ميان احزابی که به حد         
نصاب مذکور رسيده اند، تقسيم می شود،       

از (  ميليون رای     ۱۳،۵در اين انتخابات هم  
مـورد  "   عـمـال  )    ميـلـيـون رای      ۳۰مجموع  

به عبارت ديگـر، بـا       .   محاسبه قرار نگرفت  
اعمال اين شيوه غير دمکراتيـک، رأی يـا           

 درصد از کل شرکـت کـنـنـدگـان         ۴۵نظر  
تاثيری در نتيجه نهائی انتخابات و ترکيـب        

هر گاه تعداد غايبيـن     .   مجلس جديد نداشت  
را هم به اين رقم بيفزاييم، می توان ديد که          

 ميليون نـفـر از واجـديـن           ۲۵در مجموع   
در حاصل ايـن انـتـخـابـات          "   شرايط عمال 

 . دخيل نبوده اند
، يکی از " همين شيوه خاص انتخابات، اتفاقا  

عـدالـت و     " موجبات پيروزی قاطع حزب      
ايـن  .   در اين رای گيری بوده است     "   توسعه
 درصد آرای شرکت کننـدگـان   ۳۴،۲حزب،  

را به دست آورده ولی، بر مبنـای هـمـان            
 کرسـی  ۵۵۰ کرسی از مجموع    ۳۶۳شيوه،  

 درصد آنها را صـاحـب         ۶۶مجلس يعنی   
برای تغيير و اصـالح قـانـون         .   شده است 

اساسی ترکيه، اکثريتی مـعـادل دوسـوم          
)  رای  ۳۶۷( آرای نمايـنـدگـان مـجـلـس            

عدالت و   " از اين رو، حزب  .   ضروری است 
 رای ديگر می تواند، ۴با جلب فقط   "   توسعه

به لحاظ قانونی، برای تغيير قانون اساسی       
و اين هم يکـی ديـگـر از           .   رژيم اقدام کند  

داليل نگرانی های محافل الئيک و ديـگـر           
جريانات رقيب، در پی انتـخـابـات اخـيـر            

 . است
تنها تشکل سياسی ديگری کـه تـوانسـتـه          

است بـا عـبـور از مـرز حـد نصـاب،                  
نمايندگانی به مجلـس بـفـرسـتـد، حـزب             

 درصـد   ۱۹،۴است که   "   جمهوريخواه خلق " 
.  کرسی را به دست آورده است     ۱۷۸آرا و   

اين حزب قديمی ترين حزب سياسی ترکيه       
به حساب می آيد که مواضع و رهبری آن         
هم شاهد تغييرات زيادی طـی سـالـيـان            
گذشته بوده و، در مجلس قبلی هم کـه در         

 شکل گرفته بود، هيچ نمايـنـده        ۱۹۹۹سال  
اين جريان، با آشـکـار شـدن        .   ای نداشت 

شکست قطعی دولت اجويت، در مـاهـهـای       
پيش از انتخابات، کوشيد کـه بـا جـلـب              

از ( عناصر سرشناسی مانند کمال درويش      
مسئولين سابق بانک جـهـانـی و وزيـر             

و تشديـد تـهـاجـم        )   اقتصاد دولت اجويت  
تبليغاتی عليه جريانات مذهبی، خود را بـه     
عنوان تنها بديل معتبر و مدافع الئيسيته و        
نهادهای سياسی نظام، در داخل و خـارج         
کشور، وانمود کند، لکن در کسب اکثـريـت       

حـزب  .   مجلس و تشکيل دولت ناکام مـانـد       
اکنون به تنهايی عهـده     "   جمهوريخواه خلق " 

دار نقش اپوزيسيون در مجلس و در برابر     
. اسـت "   عدالت توسـعـه   " دولت جديد حزب    

هـم در    "   مستقـل "  نماينده   ۹عالوه بر اينها    
 . اين مجلس حضور دارند

 حـزب و      ۲۰در اين انتخابات بـيـش از          
اما، به غير   .   جريان سياسی شرکت داشتند   

از دو حزب مذکور، هيچ کـدام از احـزاب         
سنتی و سابقه دار و يا جديد ترکيـه نـيـز         
. نتوانستند نماينده ای به مجلس بفرستـنـد       

هر کدام از اين جريانات که در دولت قبلـی       
حضور و يا سابقه طوالنی تری در تشکيل       
دولت داشتند، با شکست شديدتری روبرو      

 . گشتند
سـخـتـريـن شـکـسـتـهــا از آن حــزب                 

بـود  "   دموکراتيک چپ" ، حزب   " اجويت" خود
 ۱،۲که در انتخابات سوم نوامبـر، فـقـط            

ايـن رسـوايـی      .   درصد آرا را کسب کـرد     
بزرگی برای سياستمدار صاحـب نـام و          
کهنسال ترکيه و حـزب او بـود کـه در               

 نماينده به مـجـلـس        ۱۳۶انتخابات پيشين   
فرستاده و رهبری دولت ائتـالفـی را در           

 . دست گرفته بود
در پی اوجگيری بـحـران اقـتـصـادی و              
سياسی و پديدار شدن نشانه های پـايـان         

 

  نوامبر۳نگاهی به انتخابات 
 و

 ورشکستگی نظام حاکم بر ترکيه
 بهنام 

  ۲۱ادامه در صفحه  
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    ۶ صفحه

از سوي سازمان مجاهدين خلق ايـران و          
شوراي ملي مقاومت ايران در اواسط آبان       

طـرح جـبـهـه        “ماه طرحي بـا عـنـوان          
همبستگي ملي براي سرنگوني اسـتـبـداد         

ارائه شـده     “مذهبي  
اين طرح كه به    .   است  

امضــاء مســعــود      
رجوي است شـامـل      

 : سه بند زير است 
ــوراي  -۱ شـــ

ملي مقاومت ايران بـا     
تــاكــيــد بــر الــتــزام     
اعضاي خود در قبال    

برنامه شورا و دولت موقت و طرحـهـا و           
مصوبات و ساختار سياسي شورا ، طـرح        
جبهه همبستگي ملي بـراي سـرنـگـونـي            
استبداد مذهبي را اعـالم مـي دارد ودر             
چارچوب اين جبهه آماده همكاري با ديگر       

 .نيروهاي سياسي است 
نيـروهـاي     جبهه همبستگي ملي ،    -۲

جمهوري خواهي را كه با التزام بـه نـفـي            
كامل نظام واليت فقيه و همه جنـاحـهـا و            
دسته بندي هاي دروني آن ، براي استقرار    
يك نظام سياسي دمكراتيك و مستـقـل و          
مبتني بر جداي دين از دولت مبـارزه مـي           

جبهه همبستگي ملي   .   كند ، در بر مي گيرد       
تبليغ به سود حاكميت آخوندي و هر يـك          
از جناحهاي آن و مذاكره و بر قرار كـردن    
رابطه با آنها را خط قرمز پـيـكـار آزادي            
خواهانه و مرزبندي ملي ايرانيان در برابر       
حاكميت آخوندي مي شناسد و آنرا محـك        
تشخيص دوست و دشمن و معيار تنظـيـم         
رابطه با كليه افراد و جريانهاي سـيـاسـي          

 .مي داند 
داوطلبان عضويت در جـبـهـه ،          -۳

 اين طـرح اعـالن       ۲التزام خود را به ماده      
اولين گردهمآيي جبهه به بـحـث و          .   كنند  

گفتگو درباره همه مسايل جبهه از جـملـه          
بررسي و تصويب عضويت ها ، تنظيـم و          
تصويب آيين نامه هاي الزم و انتـخـابـات          

 .دروني جبهه مي پردازد 
 

شکی نيست که  مجموعه شرايط داخـلـي          
ايران اعم از بحران همه جانبه و عميقي که         
جامعه  را فراگرفته  اسـت ، گسـتـرش               
نارضايتي مردم و رشد جنبش هاي تـوده        

اي بيش از هر زمان ديگر امكان تغيير در          
ايران را محتمل ساخته است و از طـرف           
ديگر در عرصه بين اللملي نيز، اوضاع بعد        
از تحوالت در افغانستان و روز شـمـار            

جنگ در همسايگی ما در عراق،  بی ثـبـات          
 ۱۱تر شده است و اين واقعيت نيز که  از            

سپتامبر به بعد، حكومت اسالمي مـنـزوی        
تر شده و رسما  سياست هاي داخـلـي و            
بين اللملي آن زير ذره بين گذاشتـه شـده           

عالوه بر اين احتمال حمله به عـراق    .   است
و استقرار يك حكومت طرفدار امريكـا در         
اين كشور ، از همـيـن حـاال جـمـهـوري               

 . اسالمي را زير فشار قرار داده  است
 در سايه اين تحوالت ، كه بـيـش از هـر              
زمان ديگر امكان دگرگوني هـايـي را در           
فضاي سياسي ايران  محتمل مي کـنـد ،            
دعوت به همگرايي ، اتحاد ، جبهه و ديـگـر           
اشكال همكاري هاي چند جانبه از سـوي         
. نيروهاي اپوزيسيون تشديد شده اسـت        

طرح اخير سازمان مجاهديـن را هـم در            
نگاه اول مي تـوان در ايـن چـارچـوب               

اگر چه در مورد مجاهـديـن      .   ارزيابي كرد   
يك واقعيت ديگر و خود ويژه را نيـز كـه            
همانا سرنوشت مجاهدين در عراق بعد از        

 .  صدام است، نبايد از نظر دور داشت 
مسلما دعوت از سازمان ها بـه تشـكـيـل            
جبهه، بخودی خود نه محل ايراد اسـت و          

اما آن چه کـه مـهـم         .   نه امر جديدی است   
است اين واقعيت است كه چه سازماني و         
با چه سابقه اي در همکاری با نيرو هـای           
. ديگر، دعوت به تشکيل جبهه مـي كـنـد             

سازمان مجاهديـن هـم از ايـن قـاعـده               
اين سازمان که در طـول        .   مستثنی نيست 

دو دهه گذشته بتدريـج هـمـه پـل هـای               
ارتباطی خود با اکثريت قريب بـه اتـفـاق            
اپوزيسيون خراب کرده است، و جـز بـه           
خصومت از ديگران سخن نگـفـتـه اسـت،        

اکنون يکباره با دعوت به تشكيل جبهه  به         
اوال روشن نيـسـت کـه        .   ميدان آمده است  

تـنـهـا     “تکليف جبهه قبلی اين سازمان و        
آن چه می شود، ثانيا مـنـظـور          ”آلترناتيو

مجاهدين از نيروهای دعوت شـده کـدام          
همان هائی که تـا ديـروز اگـر بـا              .   است

مجاهدين نبودند، با دشمن مجـاهـديـن و          
جزو عوامل آن بودند، است؟ يا نيرو هـای         
ديگری در اپوزيسـيـون اسـت کـه جـز              
مجاهدين کسی از وجود آن ها خبر نـدارد         
و حاضرند با مجاهدين وارد يـک جـبـهـه        

در هر حال مجاهدين در طرح خود،       .   شوند
ديگر نيروها را به شركت در يك جـبـهـه              

دمكراتيك براي استقرار يـك جـمـهـوري          
اگر اين طـرح     .   سكوالر، دعوت کرده است   

جدی تلقی شود، اولين سوالی که برای هر        
کسی می تواند مطرح باشد اين اسـت کـه            
آيا اين دعوت  واکنشی در مقابل  اوضـاع           
كنوني است ؟  يا نه بيان برداشتن يک گام          

 جديد است؟
 :آن چه که روشن است

كارنامه  سازمان مجاهدين در زمـيـنـه         -۱
رعايت دمكراسي احتـرام بـه حـقـوق و             
آزادی هاي اوليه و  دمکراتيک ، چـه در             
درون اين سازمان و چه در رابطه با ديگر         
جريانات سياسي جای هيچ گونه ترديـدی        
باقي  نمی گذارد که ارائه چنين طرح هائـی          
تا زمانی که مجاهدين در عمل بـه قـاعـده          

 و دعوت اخيـر     -دمکراسی پای بند نيستند     
  -هم تغييری در اين واقعيـت نـداده اسـت        

فقط يک مانور های سياسی  بـرای رفـع            
. نياز های مقطعـی ايـن سـازمـان اسـت             

مجاهدين خلق نه فقط در مناسبات خود با        
ديگر نيرو ها از هر گونه درک دمکراتـيـک          
بری بوده اند، در مواجهه با مردم و حـق           
حاکميت آن ها هم هيج گونه ابائی در نفـی          
اين حق در عمل نداشته اند و بـا تـبـديـل              
شوراي ملي مقاومت به پارلمان در تبعيـد         
و انتخاب دولت و رئيس جمهور به نيابـت          
از مردم عمق بي اعتقادی به دمكراسـي و          
حق حاکميت بال منازع مردم  را به نمايـش       

 . گذاشته اند
بر اساس بند دوم طرح مجاهدين ، هدف        -۲

اين جبهه استقرار يك نظـام دمـكـراتـيـك            

 

 جبهه همبستگي ملي مجاهدين
 تغييري جدي يا مانور سياسي ؟

  ۱۹ادام در صفحه 
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بدنبال گسترش اعتراضات دانشجويان بـه      
صدور حكم اعدام براي هاشم آغاجـري ،         
به دليل يك  سخنراني در همدان ، دفـتـر             
تحكيم وحدت اعالم كرد كه  يك  بـرنـامـه            

 ۲۷راهپيمايي در تهران براي روز دوشنبه       
آبان تدارك ديده و از وزارت كشور نـيـز        

دولـت   .   درخواست مجـوز كـرده اسـت           
خاتـمـي بـا درخـواسـت راهـپـيـمـايـي                 

اين اولين بـار     .     دانشجويان مخالفت كرد    
نيست كه دولت درخواست راهـپـيـمـايـي          

دولت با رد اين .   دانشجويان را رد مي كند      
درخواست يك بار ديگر نشان داد كه چـه          
نگاهي به جامعه مدني و حقوق شنـاخـتـه           

اعتصاب و اعـتـراض و       .   شده مردم دارد    
راهپيمايي از حقوق شناخته شـده مـردم          
است و دولت موظف است ضمن احـتـرام      
به اين حقوق ، از آنها حـمـايـت كـرده و               

 .امنيت و آرامش تظاهرات را تامين كند 
در شرايطي كه يك هفته از آغاز اعتـراض         
دانشجويان مي گذرد و  جنبش دانشجويي       
  به سراسر ايران گسترش يافـتـه اسـت ،           

دولت خاتمي با اين تصميم اعالم كرد كـه           
حاضر به حمايت از جنبـش دانشـجـويـي        

چنين بر مي آيد كه هـدف دولـت       .   نيست    
كنترل و محدود كـردن   اعـتـراضـات               
دانشجويان  و نگه داشتن آن در سـطـح            
دانشگاه ها و جلوگيري از گسترش آن بـه         

 .سطح شهرها است  
واكنش دولت خاتمي از پيش قابـل پـيـش           

بطور كلي جناح هاي حكومـتـي       .   بيني بود   
در برخورد به جنبش دانشجويي ، ضـمـن         
. تفاوت هايي ، نزديكي هايي هـم دارنـد             

جناح خامنه اي به خوبي مي داند كـه در            
بـحـران   .   بين دانشجويان طرفداري ندارد      

اخير دفتر تحكيم وحدت و انشـعـاب يـك           
اقليت ناچيز  هوادار ولي فقيه از نوع خامنه  

نشان داد كه تا چـه حـد جـنـاح                اي آن ،    
خامنه اي در دانشگاه ها فاقد اعـتـبـار و             

طرح ايجاد بسيج دانشجـويـي      .   نفوذ است   
نيز با مقاومت دانشجويان و زير فشار جو 

تنهـا  .   درون دانشگاه ها عمال ناموفق ماند       
راه حل براي جناح خامنه اي در رابطه بـا           

جنبش دانشجويي سركوب آن است ، كـه         
در چند سال گذشته با جديت بسيار دنبـال   

 . مي شود 
رابطه اصالح طلبان و بويژه دولت خاتمـي        
. با دانشگاه به گـونـه ديـگـري اسـت                   

 ۲دانشجويان در انـتـخـابـات         
 بسيار فعال بوده    ۱۳۷۶خرداد  

و در شكل گيري دولت خاتمي      
نقش بسـيـار مـهـمـي بـازي            

بعـد از آن نـيـز تـا             .   كردند  
 از ايـن دولـت       ۱۳۷۸تابستان  

خاتـمـي و     .   حمايت مي كردند    
اصالح طلبان نيز به نوبه خـود       

بـر     هر زمان كه نياز داشتند ،      
روي حـمـايـت دانشـجـويـان          
حساب باز كرده و از طـريـق         
نفوذ خود در انـجـمـن هـاي           
اسالمي و دفتر تحكيم وحـدت،      

دانشجويان را در حمايت خود بسيج مـي           
 و مشـاركـت     ۱۳۷۸ تير   ۱۸پس از   .   كردند  

ضمني اصالح طلبان در سركوب جـنـبـش         
دانشجويي ، عـدم حـمـايـت دولـت از                
دانشجويان زنداني و باز گذاشتـن دسـت         

 رونـد       جناح خامنه اي در ادامه سركوب ،    
بي اعتمادي دانشجويان به  خـاتـمـي و             

سياست آرامـش    .   اصالح طلبان آغاز شد     
فعال و دعوت اصالح طلبان به بي عملي ،          

در مـاه هـاي       .   به اين روند شدت بخشيد    
اخير  نفوذ اصالح طلبان در دانشگـاه هـا            

بطور مثال مي توان .   به حداقل رسيده بود    
به  عدم شركت دانشجويان در سخنـرانـي         
عباس عبدي و حاتم قادري در دانشـگـاه          
امير كبير چند روز قبـل از دسـتـگـيـري              

 . عبدي،  اشاره كرد  
تحرك جديد دانشجويان در شرايطـي كـه       
فضاي سياسي جامعه نيز در بحران است       
و دو جناح حكومت بر سر دو اليحه رئيس    

 اهمـيـت ويـژه اي           جمهور درگير هستند،  
 . يافته است 

جناح خامنه اي  براي مقابله بـا تـهـاجـم              
جديد اصالح طلبان ، تحت لواي دو اليـحـه       

اقـدامـات خـود را بـا              رييس جـمـهـور،    

دستگيري عباس عبدي و چند چهره ديگـر        
اصالح طلب و صدور حكم اعدام آغاجـري    

جناح خامنه اي از يك سو نمـي  .     آغاز كرد 
خواهد خاتمي را در موقعيت استعفاء  قرار   
دهد و از سوي ديگر نمي تواند اجازه دهد         
تا اين دو اليحه در شكل فعلي به تصويـب          

از اين رو با اقدامات اخيـر سـعـي      .   رسند  
دارد تا ضمن  چانه زني با جناح مقابل ، با           
بي محتوي يا رقيق كردن  لوايح  ، آنها را            

 . به تصويب رساند 
اما چنين به نظر مي رسد كه انتظار چنيـن          
واكنش سـريـع و وسـيـعـي از سـوي                

اگـر چـه     .   دانشجويان و مردم را نداشتند      
با تحت    اعتراضات دانشجويي ،  

شعاع قـرار دادن دو اليـحـه           
رييس جمهور در مجلس نوعـا      
در جهت اهداف جناح خامنه اي      

ولي اين جناح بـيـش از       .   است  
اصالح طلبان از حركـت هـاي        
مردمي و طـرح شـعـار هـاي           
آزادي خواهـانـه و راديـكـال          

از اين رو بـايـد      .   وحشت دارد   
انتظار داشت كه در صـورت        
تداوم اين جـنـبـش ، بـزودي           
اقدامات الزم بـراي سـركـوب         

 . جنبش دانشجويي را آغاز كند 
اصالح طلبان نيز ضمن آنكه همچون سال       
هاي  قبل از جنبـش دانشـجـويـي بـراي              
تقويت موقعيت خود در حكـومـت بـهـره           
برداري كرده اند و اين بـار نـيـز سـعـي               
خواهند كرد  تا از اين حركت بهره گيرنـد،          

ولي  به هيچوجه مايل نيسـتـنـد تـا ايـن                 
جنبش شعار هـاي راديـكـال داده و از              
محدوده خطوط قرمز ترسيم شده توسـط       

بويژه در حـال حـاضـر      . آنها خارج شود  
مايل نيستند كه اعتراضات دانشـجـويـان         
سايه بر تصويب دو اليحه آنها در مجلـس         
انداخته و اين امكان را به جناح مقابل دهـد          
تا در گرد و غبار هياهوي دانشجويان ايـن    

كوشش اصالح طلبان .   دو اليحه را رد كند      
در شرايط كنوني در اين اسـت كـه ايـن              
جنبش را در درون دانشگاه ها نگهداشـتـه         

ارزيابي آنهـا   .   و به تدريج آن را آرام كنند        
اين است كه حكم اعدام اجرا نخواهد شد و         

بالـعـكـس مـي       .   اين براي آنها كافي است      
خواهند كه تصويـب دو اليـحـه ريـيـس             
جمهور به موضوع اصلـي روز تـبـديـل            

 
 جنبش دانشجويي

 با قدم هاي سنجيده به پيش مي رود
    احمد آزاد 

 ۲۳ادامه در صفحه  



. اعتراضات توده اي وارد مرحله جديد و تاثيرگذاری شده اسـت           
شاخص ترين ويژگی جنبش های اجتـمـاعـی اسـتـقـالل عـمـل                  
وايستادگی در مقابل هرگونه سواستفاده جناح های حکومتـی از           

در حرکتی که دانشجـويـان و اسـتـادان            .   پتانسيل آن ها دانست   
دانشگاه ها در دفاع از آزادی بيان و انديشه آغاز نـمـودنـد، بـه                  
سرعت در تمامی مراکز آموزشی مـورد اسـتـقـبـال اکـثـريـت                  

 ”دانشجويان قرار گـرفـت و شـعـار          
 “   آزادی زندانيان سـيـاسـی      

محور مطالـبـات آزادی      
خواهانه دانشجـويـان    

ــرات .   شـــد ــاهـ ــظـ تـ
دانشجويي ، مسئولين   

اصلی رژيم جمـهـوری     
اســالمــی را بــه عــنــوان       

مسببين اصلی تمامی نابسـامـانـی       
مـورد  .   های تاکنونی کشور به زير ضرب بردنـد       

خطاب قراردادن چهره های شناخته شده جناح های مختلف رژيم          
اطـالعـيـه    .   در شعارهای آنان بازتاب واقعی خواست آنان اسـت         

های متعددی با امضای دانشجويان مستقل  مـبـنـی بـر تـداوم                  
مبارزه آزادی خواهانه ، به شکل گسترده ای در تمامی دانشـگـاه             

خواست های دانشجويان مبنی بـر      .   ها و ميان مردم توزيع گرديد     
دفاع از آزادی ودموکراسی از آن جا که مطالبات عمومی اکثريـت         
مردم را بيان می داشت ، به عاملی برای هماهنگی سياسی مـيـان              

 .توده های مردم شده است
نيروها و نهادهای سرکوبگر رژيم ، بـا شـروع حـرکـت هـای                   
اعتراضی دست به تاکتيک مشترکی زده و تمام تالششان را بـر             
اين نهادند تا تظاهرات دانشجويان را محصور در مـحـيـط هـای               
آموزشی کرده و بدين وسيله اوال به شناسايي فعالين دست زده            
و ثانيا از پيوستن ديگر اقشار مردم به تظاهرات جلوگيری نماينـد     
و هر آن جا که صف تظاهرات به خيابان ها سرازير شد با حملـه               
وحشيانه نيروهای سرکوبگر انتظامی و حزب اللهی ها ، معـروف           

مواجه شد که نمونه شهرهـای شـيـراز و         “لباس شخصی  “به  
 .اصفهان از آن جمله اند

بعد از تهديدات رهبر و ولی فقيه ، عربده جويي های سران هيـات            
موتلفه و آيت اله های جورواجور، رفسنجانی و ديگـر مـقـامـات             
حکومتی و دولتی مبنی بر تيز تر کردن چماق سرکوب و قـلـع و             

از فرماندهان ضد خـلـقـی رژيـم        ”ذوالقدر“قمع تظاهرکنندگان ،    
عنوان نموده است که همان گونه که نيروهاي بسـيـج حضـوری             

 ۱۳۷۸ تـيـر       ۱۸موثر و نقشی تعيين كننده در سرکوب تظاهرات         
داشتند اين نيرو آماده است کـه  بـا هـر             )   حادثه كوي دانشگاه  ( 

حـركـات و       ”ذوالـقـدر  “.   حركت مشابهي قاطعانه برخورد كـنـد      
اعتراض هايي را كه پس از اعالم حكم آغاجـري در كشـور رخ           

جـريـان يـا      ]   يك[ اگر  “داده يك فتنه سياسي خواند و هشدار داد         
حركت سياسي بخواهد امنيت و نظام سيـاسـي كشـور را              ]   يك[ 

 ”ذوالقـدر “اظهارات اخير    ”. تهديد كند، بسيج وارد عمل مي شود      
بر اين حکم روشن كه در رويدادهاي حاد، بسيج به عـنـوان يـك            
نيروي كمكي در كنار نيروهاي رسمي وارد عمل می شود، مـهـر             

از سخنان ذوالقدر كه عين آن به نقل از ايسنـا در             .   تاييد گذاشت   

زير ذكر شده، چنين برداشت مي شود كه اين نيرو هر زمان الزم             
باشد به طور مستقل وارد عمل خواهد شد و در نهايت فقط تـابـع           
تصميم گيري هاي فرماندهي كل قوا و سپاه پـاسـداران انـقـالب                

بـه   ”ذوالـقـدر  “درباره سخنان اخيـر     ”ايسنا“خبر . اسالمي است 
سردار ذوالقدر جانشين فرمانده ي كل سـپـاه           “:     شرح زير است  

پاسداران انقالب اسالمي در همايش بسيج و امنيت كه در مـحـل               
النه ي جاسوسي تشكيل شد، با تـاكـيـد بـر             
نقش بسيج در حفظ امنيت در تمـام        

اگـر  :   سطوح، اظـهـار داشـت       
جريان يا حركت سـيـاسـي        
بخواهد امـنـيـت و نـظـام           
سياسي كشور را تهديد كند     
و با هجوم بـه بـخـشـي از            
سيستم حكومتي با مباني مردم و      
نظام قصد برخورد داشته باشد، بسـيـج        

وي با بيان اين توضيح كه مفـهـوم   . وارد عمل مي شود 
بسيج فقط به نيرويي نظامي كه در صورت بروز جنگ و هـجـوم               

در هـر   :   بيگانگان به كشور وارد عمل مي شود محدود نيست گفت         
زماني كه جرياني با اصل نظام و حاكميت ديني بـرخـورد و بـا                  
هجوم به اركان آن به شاكله ي نظام ضربه وارد كـنـد، نـيـروي                  

 .بسيج فعال خواهد شد
 سـال    ۲۵بسياري از فعاليت هاي بسـيـج در            :   وي تصريح كرد  

 .گذشته در پاسخ به اين نياز بوده است
كسي نبايد بسيج را به خاطر مقابله با حـركـت           :   ذوالقدر تاكيد كرد  

هاي مخل امنيت سياسي مالمت كند؛ چرا كه اين نيرو براي همـيـن     
جانشين فرمانده ي كل سپاه پاسـداران       .   وظايف تشكيل شده است   

انقالب اسالمي با اشاره به حضور نيروهاي بسيجي در سال هاي           
 و برخورد با نيروهاي مخل امـنـيـت           ۵۷نخستين پيروزي انقالب    

كشور در دوران جنگ ، و سرکوب نيروهای دگرانديش و سازمان      
حضـور  :   ها و احزاب سياسی در داخل كشور، خاطرنشان ساخت        

 نيز باعث شد حركت هـاي كـوي      ۷۸ تيرماه سال    ۱۸بسيج بعد از    
دانشگاه كه با توطئه هاي دشمنان در حال تبديل به يـك بـحـران                 

 . بزرگ بود، بدون هيچ خونريزي و برخورد شديد پايان پذيرد
به گفته وي، ماجراي بعد از صدور حكم قضايي آقاجري نيز يـك             

مـاجـراي بـعـد از         :   ذوالقدر تصريح كرد.   فتنه سياسي بوده است  
صدور حكم قضايي يك عنصر هتاك، كه روزانه صدها و هـزاران            
حكم نظير آن صادر مي شود، دستاويز يك فتنه قـرار گـرفـت و                
امكاني براي تزلزل اركان نظام و ايجاد اختالف در درون حاكميت           

حركتي :  وي عنوان كرد. و بين اقشار ملت براي دشمنان فراهم شد 
از سوي كساني كه خود را قانون گرا و طرفدار قانون مي دانـنـد                
آغاز شد و دستمايه دشمنان اسالم قرار گرفت؛ به گونـه اي كـه                
تمام رسانه هاي آمريكايي و اسراييلي و رهبران آنهـا، عـنـاصـر               
واخورده، واداده، منزوي، فراري ضدانقالب و سلطـنـت طـلـب و            

كشور حذف شـده  منافقان و گروه هاي منزوي كه از تاريخ سياسي    
وي با بيان اين كه هيچ . اند از آن ها حمايت و بيانيه صادر مي كنند     

كس حق ندارد هتاكانه با تصميم بخشي از نظام بـرخـورد كـنـد،                
روزانه هزاران حكم شبيه به حكم آقاجري در كشـور           :   اعالم كرد 

 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۸ صفحه

 

 !تهديدات ديگر کارساز نخواهند بود 

 ۱۶ادامه در صفحه 



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۹ صفحه

  آذر ، روز دانشجو۱۶چهل و نهمين  سالگرد 
 ! را گرامي  مي داريم 

 
 دردانشگاه تهران ، دانشجويان در اعتراض به رژيم كودتا و سفر ريچارد نيكسون به ايران ، تظاهرات وسيعي برپا    ۱۳۳۲ آذر   ۱۶در  

در جريان حمله نيروهاي سركوب به دانشگاه و گشودن آتش ، سه تن از دانشجويان در مقابل دانشگاه فني هدف قرار                    .   كرده بودند   
 جنبش دانشجويي ايران پيمان خـود    ۱۳۳۲ آذر ۱۶از آن تاريخ تا كنون هرساله با بزرگداشت ياد جانباختگان        .   گرفته و جان باختند     

نزديك به نيم قرن است كه شانزده آذر همواره با مبـارزه  .   با راه آنان ، براي برچيدن بساط ديكتاتوري و اختناق ، را تجديد مي كند               
 .براي آزادي و دمكراسي بزرگ داشته شده و به عنوان روز دانشجو در تاريخ معاصر ايران ثبت شده است 

 سال گذشته جنبش دانشجويي با افت و خيز هايي ، اما هميشه در مبارزات مـردم ايـران            ۴۹ تاکنون، در طول     ۱۳۳۲از شانزده آذر    
 به بعد، جنبش دانشجويي هدف خود را مـبـارزه   ۱۳۳۲از کودتای سال    .   براي آزادي و حقوق دمكراتيك حضوري فعال داشته است          

براي شكستن فضاي سركوب و اختناق بعد از آن قرار داد  و همواره در جستجوي پيوند با مبارزات توده ها و بويژه كـارگـران و                            
بيهوده نيست كه سرمنشاء قريب به اتفاق سازمان هاي سياسي اين سال ها ، فعالين جنبش دانشـجـويـي بـوده                     .   زحمتكشان برآمد   

جنبش دانشجويي در سرنگوني رژيم شاه نقش فعالي ايفا نمود و دانشگاه ها همواره پايگاه مقاومت در مـقـابـل نـيـروهـاي             .   است  
 . سركوبگر رژيم شاه بودند

پس از پيروزي انقالب بهمن، جنبش دانشجويي راه خود را در دفاع از آزادي و دمكراسي ادامه داد و از همان فرداي انقالب همچـون              
 به بهانه انقالب فرهنگي ، به مدت دو سال دانشگاه ها بسته شـد و      ۱۳۵۹تا جايي كه در ارديبهشت .   خاري در چشم رژيم جديد بود   

رژيم با درهم شكستن تشكل هاي دانشجويي ،دستگيـري و كشـتـار              .   سازمان هاي دانشجويي مورد يورش وحشيانه قرار گرفتند         
فعالين آن ، گزينش دانشجويي و پركردن دانشگاه ها، با نيروهاي بسيجي و پاسدار ميدان دادن به ارگان هاي دانشـجـويـي  چـون                 
انجمن هاي اسالمي و دفتر تحكيم وحدت ، بر اين باور بود كه جنبش دانشجويي را تحت سيطره خود خواهد گرفت و از رشـد و                              

 جنبش دانشجويي يك بـار  ۱۳۷۸ تير ۱۸اما اين خواب و خيال مدت كوتاهي بيش طول نكشيد و در            .   برآمد آن جلوگيري خواهد كرد      
ديگر رويداد تاريخي آفريد و با شعار اتحاد ، مبارزه پيروزي ، با قدرتي شايسته و غير قابل انكار حضور خود را در صحنه تحوالت 

 تا تظاهرات آبان ماه گذشته، جنبش دانشجويي توانست يك بـار ديـگـر پـيـشـگـام مـبـارزات                  ۱۳۷۸ تير ۱۸از .   جامعه اعالم كرد  
 .آزاديخواهانه مردم شده و دانشگاه ها مجددا به سنگر دفاع از آزادي و حقوق دمكراتيك مردم تبديل شوند 

 آذر در شرايطي آغاز مي شود كه چند هفته قبل از آن دانشجويان در دفاع از آزادي انديشه وبيان ، تـظـاهـرات      ۱۶امسال ، سالگرد    
. وسيعي برپا كرده و دانشگاه ها را به پايگاه مقاومت تبديل كردند و يكبار ديگر زمين را زير پاي مستبدين حاکم به لرزه در آوردند                  

 . دانشجويان نشان دادند كه از مبارزات گذشته خود مي آموزند و در هر قدم گامهاي استوارتري  برمي دارند
جنبش دانشجويي، با تحكيم موقعيت خود به عنوان يك جنبش براي خود ، بمثابه پيك مبارزات سـراسـري مـردم بـراي آزادي و                 

اين جنبش بايد بتواند با حفظ استقالل خود از جناح هاي رژيم ،    .   دمكراسي، به اهميت وظايف خود در مرحله كنوني بايد واقف باشد            
 . با ديگر جنبش هاي اجتماعي بويژه جنبش كارگران و زحمتكشان، زنان و جوانان پيوند برقرار كند

.  آذر، ادامه راه تحكيم جنبش مستقل دانشجويي، وفاداری به اهداف و آرمان هاي آزاديخواهانه و دمكراتيك آن است    ۱۶ادامه سنت   
 .اين سنت با پايداري  بر شعار  اتحاد ، مبارزه ، پيروزي  زنده نگه داشته خواهد شد 

                                                                                      كميته مركزي  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 گزارش آکسيون عليه دستگيری رهبران 
 ! جنبش دانشجويی

 در   ۰۲,۱۱,۳۰کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران برلين روز شنبه       
اعتراض به دادگاهی که قرار بود در همين روز چند تن از رهـبـران                

در ايـن    .   جنبش دانشجويی را محاکمه نمايد ميتينگی را برگزار نمود        
ميتينگ، سرکوب افسار گسيخته دانشجويان ، اعـدامـهـای روزمـره          
سنگسار و ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران مـورد اعـتـراض               

عالوه بر اين نمايشگاه عکسی از سـرکـوب جـنـبـش                .   قرار گرفت 
 تير و اعدام های خيابانی در معرض ديد همگان قـرار           ۱۸دانشجويی  

گرفت، که عابرين با امضاء ليستی در اعتراض به نقض حقوق بشـر              
و در دفاع از جنبش دانشجويی و خواسته های دمکراتيک آن مبـنـی              
آزادی کليه زندانيان سياسی، عقيدتی و آزادی هـاشـم آغـاجـری                

 . همبستگی خود را با برگزار کنندگان آکسيون اعالم کردند
 

 کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران برلين 
۱ .۱۲ .۲۰۰۲  

 

 

 با کمکهای مالی خود 
 سازمان را در امر پيشبرد مبارزه

 ياری کنيد



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۱۰ صفحه

! صد هزار، دويست هزار، يـک مـيـلـيـون           
خوش بينانه ترين پـيـش بـيـنـی بـرای                

 ۹تظـاهـرات شـنـبـه          
نوامبر در خيابـانـهـای      
فلورانس دويست هزار   

هزاران نـوار    .   نفر بود 
پرچم و بـانـدرول بـه        
زبانهای مختلف و بـا       
شعارهای عليه جـنـگ،     
عليه بوش، مبارزه عليه    

جهانی شدن سرمايه داری نـئـولـيـبـرال،           
خواسته های سنديکايی همچون ممنوعيت      
اخراج کارگران بويژه بـه عـلـت اخـراج             

امـا  .   کارگران فيات ايتاليا چشمگـيـر بـود        
ترکيب جمعيت اکثرا جوانان و نوجـوانـان        

پرچم و تی شرت چـه گـوارا بـه            .   هستند
شـعـارهـای    .   فراوانـی ديـده مـی شـود          

کمونيستی در سراسر تظاهرات موج مـی        
شعاری کـه    !   جهانی ديگر ممکن است   .   زند

بنيانگر اراده واقعی جوانان برای دگرگونی  
جهان است و يا شعار جالـبـی بـه زبـان              
انگليسی که می گويد در مقابل سـرمـايـه           
. داری جهانی شده راه حل انـقـالب اسـت          

شعارهای ايست به امپرياليسم آمريکا بـر     
روی يک باندرول بزرگ انبوهی از جوانان       
و نوجوانان را در پشت خود جمـع کـرده           

يکی از ناظرين طـرفـدار سـرمـايـه           .   است
داری و نظم موجود در مورد تـظـاهـرات           

ضد جهانی شدن و    "   فلورانس تحت عنوان    
 : اين گونه نوشته است" بلشويسم

امروز من نگرانی ام رادر مورد جـنـبـش           
جنبـشـی   .   ضد جهانی شدن پنهان نمی کنم     

که بيش از يک ميليون نفر را بـه حـرکـت             
تعداد پرچم هـای سـرخ،        .   درآورده است 

مشتهای گره کرده، عکس های چه گوارا و        
رد و نـقـد       .   حتی لنين خيلی زياد هستـنـد    

سرمايه داری و سوسيال رفرميست ها در  
آنهـا اعـالم     . . . بيشتر بيانيه ها ديده می شد    

" جامعه نوين " می کنند که خواهان پيروزی      
بيشتر از طريق حضور در خيابان      .   هستند

 ) ۱.....(تا صندوق رأی
در بين شرکت کنندگان گروه جالبی وجود       

بيشتر جـوان و    "!  رويا گرايان"دارد به نام  
نوجوان که می گويند گروه آنها شکـسـت         

چونکه رويای جهان ديگـر و       .   ناپذير است 
 ! بهتر واقعی است

از ماهها پيش دولت برلسکونی، روزنـامـه        
ها و ساير وسايل ارتباطـی تـحـريـک و             

دروغ پردازی وسيعی را عليه جنبش ضـد        
جهانی شدن سرمـايـه داری دامـن زده            

توطئه، آتش سوزی، تخريـب آثـار      .   بودند
قديمی، تدارک درگيری با پـلـيـس، گـروه           

. . . . ضربت آنارشيست ها، کنترل مرزها و        
پـاسـخ   .   تيتر دايمـی روزنـامـه هـا بـود            

 ! اقيانوس آرام: تظاهرات اين چنين بود
اما تظاهرات عظيم فقط بخشی از برنامه ی  

 . فوروم اجتماعی اروپا بود
 Causto Bertinotti   )        ــر حــزب ــب ره

بـيـالن   :   مـي گـويـد        )     کمونيست ايتالـيـا   
فلورانس فوق العاده است و من فـقـط در           
باره ی تظاهرات عظيم و صـلـح آمـيـز              

فوروم اجتماعی ترکـيـب   .   صحبت نمی کنم  
از يـکـطـرف      .   دو عامل مـتـفـاوت اسـت        

آزمايشگاه سياسی و از طـرف ديـگـر             
اين دو روند هستند که به خـلـق         .   تظاهرات

 . نوين شکل می دهند
کنفرانس ها، سمينار ها و آتليه ها به مـدت      
سه روز به بحث در باره ی جهانی شـدن           
سرمايه داری و آلترناتيو در مـقـابـل آن           

برای شرکت در اين بـحـث هـا          .   پرداختند
رقم تا . بيست هزار نفر پيش بينی شده بود 

 ! شصت هزار نفر باال رفت 
نقد سرمايه داری نئوليبرال و تحت تسلـط        
شرکتهای مالی، نقد اروپای واحد که فقـط         
يک بازار بزرگ شرکت های خصـوصـی         

سرمايه داری است بر جلسات فـلـورانـس         
در مقابل آلترناتيو مبارزه عليـه  .   حاکم بود 

ــخــش خصــوصــی،      ب
جلـوگـيـری کـردن از         
خصوصی شدن شرکت  
های عمومی ارايه مـی      

بدون اينکه بـخـش     .   شد
ــتــی در )   عــمــومــی( دول

مقابل بخش خصوصـی    
به عنوان راه حلی ايـده     

بر طبق آمـارهـای ارائـه       .   آل معرفی شود  
شده اروپای واحد عليرغم وعده های گـل         
و بلبل آغازين خود در زمينه فعال کـردن          

 جوانان زير سی سـال    ٪۵۰اقتصاد اروپا،  
يا بيکار هستند و يا درگير دائمی کارهـای         

به اين لحاظ يکی از تصـمـيـمـات           .   موقتی
فوروم اجتماعی صدور بيانيـه مشـتـرک         
عليه خصوصی سازيها و کارهای موقتـی       

بيانيه ای برای بستن ماليات بر نقل و        .   بود
پـيـش   .   صادر شـد    (tobin)انتقاالت مالی  

بينی اعتصاب عمومی در اروپا عليه جنـگ        
طلبی آمريکا مورد توافق همـگـانـی قـرار           

بدون ترديد يکی از پـرشـورتـريـن         .   گرفت
کنفرانسهای فوروم اجتمـاعـی اروپـا بـه          
مبارزات مردم فلسطين اختصاص داشـت       
که با سخنرانی فدوا همسر مروان برقوتی       

 . گشايش يافت
فوروم اجتماعی اروپا که بخشی از فوروم       
اجتماعی جهانی است سال آينده در مـاه          

حومه ی پاريس بـنـام      (   نوامبر در فرانسه    
st Denis     (          در .   بر گـزار خـواهـد شـد

شماره های آينده اتحـاد کـار اطـالعـات            
دقيقتری در باره ی فـوروم پـاريـس در            
اختيار خوانندگان و عالقه مندان به شرکت      

 . در فوروم قرار خواهد گرفت
 

Cernund Glibert (1 ۲۲          ۱۸ نـوامـبـر ص  Le 
monde 

 :فلورانس
  نسيم تازه برای دگرگونی جهان

 
 گزارش از عيسى صفا 

 ۱۷ادامه در صفحه  

 :متن زير ترجمه پيام سازمان اتحاد فداييان خلق ايران به فوروم اجتماعی مى باشد
 !  جهانی شدن به زور سرنيزه را نمی خواهيم

 دوستان و همرزمان گرامی 
از نقطه نظر اقتصادی تسلط مؤسـسـات     .   چهره پنهان جهانی شدن کم کم آشکار می شود        

رنگارنگ مالی بر کل اقتصاد جهانی همراه با دغل بازيها با مبالغ نجومی و به قصد سـود            
کالن و سريع آثار مخرب خود را به صورت ورشکستگی شرکت های عظيم نشـان مـی                   

مؤسسات مالی مذهب جديدی درست کرده اند که با خصوصيات مـذاهـب تشـابـه                  .   دهد
 : دارند



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۱۱ صفحه

 ۲۰۰۲در روز يكشنبه، سـوم نـوامـبـر            
 ”آناركو فمينيـسـت   “جلسه اي از سوي     

هاي سوئيس در شهر زوريـخ بـرگـزار           
در اين نشست پيرامون  وضعيـت      .   گرديد

زنان خياباني، بحث و تاكيد گـرديـد، كـه           
علي رغم اينكه ما در اروپا زندگي ميكنيم،        
ولي اين مسئله همچنان تـابـو اسـت و             
جامعه از پذيرش اين قشر همچنـان سـر        

اين گونه زنان خود به خـود    .   باز مي زند 
ايزوله شده و با جامعه اي كـه در آن              

در .   زندگي مي كنند كامال بيگانه هسـتـنـد        
اين جلسه عدم تشكل زنان خيابـانـي بـه           
عنوان يك ضعف جدي مورد تاكيد قـرار      
گرفت و طرح گرديد كه، مسئله مهاجـرت         
با مسئله روسپي گري اين گونه زنان، بـا         
. سياست كشور ميزبان گره خورده است     

 مسـكـن و اجـازه اقـامـت               نداشتن كار، 
بسياري از زنان مهاجر را به تن فروشي        
واداشته است، اين زنان از وارد شدن بـه         
جامعه وحشت داشته زيرا جامعه قادر به       

بـر اسـاس     .   درك  و پذيرش آنها نيسـت      
آمار انتشار يافته از سـوي ارگـانـهـاي            

زنـان  %     ۹۰رسمي سـوئـيـس، قـريـب           
روسپي مهاجر از كشـورهـاي بـرزيـل،          
آرژانتين و آفريقا در سوئيس مبتـال بـه           
بيماري ايدز بوده و چون به صورت غير        
قانوني دراين كشور زندگي مـي كـنـنـد،           
امكان دسترسي به خدمات پـزشـكـي و          

 .معالجه ندارند
 در رابطه با موضوع فوق، مـطـلـبـي را            
ترجمه كرده، كه به سهم زنان در تـاريـخ          

 .مهاجرت اشاره دارد
علم به طور طبيعي، اختالف بـيـن زن و            

آنان دانسته و    ”جنسيت”مرد را ناشي از   
جامعه آن را به عنوان يك امر بيولوژيكي         

براسـاس ايـن     .   به رسميت شناخته است   
تعريف، خصايل، اشتـغـال، وظـايـف و           
انتظارات، به نوع جنسيت پيونـد خـورده         

به عبارت ديگر، در يـك فـرهـنـگ           .   است
خاص و در وضـعـيـت اقـتـصـادي و               
اجتماعي حاشيه اي، مرد و يا زن بـودن          
به چه معناست؟  مـدت زيـادي مسـئلـه             
مهاجرت امري كامال مردانه بوده و سهـم   
زنان در مسئله مهاجرت ناديده گرفته مي       

مسئله مهاجرت به طـور جـدي در          .   شد
 مورد بررسي و تحـقـيـق        ۷۰اواخر سال   

قرار گرفته و از زواياي مختلـفـي مـورد           
 .توجه واقع شده است

در كشور سوئيس حدود يك ميلـيـون و          
 ۱۴/ ۶.   سيصد هزار مهاجر زندگي ميكـنـد      

از اين افراد متعلق به كشـورهـاي غـيـر            
اروپائي بوده، كه بيشترين سـهـم را در          
. اين رابطه زنان مهاجر تشكيل مي دهـنـد        

آمار اداره اتـبـاء خـارجـي         
اعالم مي كند، كه از مجموع      

 نفر مهـاجـر كـه در          ۳۳۶۲
 از جـمـهـوري        ۱۹۹۶سال  

دمــيــنــيــكــن وارد كشــور     
 ۲۴۷۸سوئيس گرديده اند ،       

. نفر را زنان تشكيل داده اند     
نه تنها در سوئيس، بلكه در      
كل اروپا بيش از نيم ميليون      
نفر فيليپيني زندگي مي كنند     

از اين افراد زن مي     %   ۸۰كه  
مسئله تجارت زن در .   باشند

اروپا سـابـقـه اي كـامـال            
طوالني دارد كه از آمريكاي     

التين تا زمان تسخير اسپانيا را در بـر            
در قرن شانـزدهـم بـرده هـاي           .   ميگيرد

آفريقا ئي را خريداري كرده و به آمريكـا         
اين كـار بـا اهـداف         .   ي التين مي برد ند    

مختلفي از جمله بعنوان استثمار، نـيـروي      
كار ارزان ، مسائل جنسي و تو ليد نسـل     

در زمان اسـتـعـمـار،       .   صورت مي گرفت  
همچنين زنان اروپائي بدين منـظـور بـه          
آمريكاي شمالي و شـرق تـجـارت مـي            

به طور مـثـال بـويـنـس آيـرس              .   شدند
بزرگترين بازار خريد و فـروش زنـان           

همچنين در همان عصـر،      .   بشمار ميرفت 
زنان آلماني خريداري شده و بـه حـرم           
ترك ها در سيبري، هند، سـنـگـاپـور تـا            
فرانسيسكو و شيكاگو فـرسـتـاده مـي            

سفيد ( در آن زمان از زنان اروپائي    .   شدند
به عنـوان نـيـروي كـار ارزان            )   پوست

 تـا    ۱۸۵۰از سـال      .   استفاده مي گرديـد   
 ميليون آلمـانـي كشـور        ۵ بيش از    ۱۹۰۰

از %   ۴۵خود را ترك كرده كه بـيـش از            
تازه ترين مـاجـرا بـه        .   آنان، زنان بودند  

جنگ ويتنام ارتباط پيدا مي كند كه زنـان     
از كشورهاي تايلند وفيليپين، براي لـذت        
جوئي هاي سربازان آمريكائي تـجـارت        

مـابـقـي     “گرديده تا در مركزي به نـام        
مورد سوء استفـاده هـاي      “مركز تفريح  

امروزه مدت هـاسـت     . جنسي قرار گيرند 
كه جهت مهاجرت تغيير كـرده و زنـان            
مورد نظر از نقاط مختلف به كشـورهـاي     
آلمان، اتريش و سوئيس مهـاجـرت مـي          

 .كنند
. امر مهاجرت زنان، داليل گوناگوني دارد      

مسائل اقتصادي، سيـاسـي،اجـتـمـاعـي،         
. . . جنگ، حوادث طبيعي از قبيل سـيـل و          

بحران اقتـصـادي، مسـئلـه اسـتـثـمـار              
وباالخره  فشار خانواده بر زنان از جمله        
داليلي هستند كه زنان را وادار بـه امـر            

در بازار جهانـي كـار،     .  مهاجرت مي كنند 
چه به طور قانوني ويا چه غير قـانـونـي،           

زنان به عنوان نـيـروي كـار          
ارزان در رستـوران هـا، بـه          
عنوان خدمتكاران ادارات و يـا      
به عنوان نظافتچي در خانه ها      
به كار گرفته مي شوند، زيـرا        
زنان و مـردان كشـورهـاي          
ميزبان خود به اين قبيل كارها      
تن در نداده، به همين خـاطـر         
زنان مهاجر به راحتي در ايـن       
. راستا به استخدام در مي آيند     

همچنين در بـازار جـهـانـي،          
تالش بسـيـار زيـادي بـراي          
جذب زنـان مـهـاجـر بـراي           
روسپي گري و يـا كـار در           
بارها، ديسكو ها و يا به عنوان اشتغال به        

بـه  .   كار رقاصه گري صورت مي گـيـرد      
ويژه زنان ازدواج كرده به عنـوان زنـان          
مجرب در امر سكـس بـيـشـتـر مـورد              
. تقاضاي اين گـونـه بـازارهـا هسـتـنـد             

همچنين زنان ودختران پاكستاني، كويتي،     
بـه عـنـوان      . . .   عربستان سعوديائـي و       

نيروي كار ارزان براي انجام كـار هـاي           
خانگي به استخدام درآمده و مورد سـوء        

 .استفاده قرار مي گيرند
راستي چه عواملي بـاعـث روي آوري           
زنان مهـاجـر بـه كشـورهـائـي چـون               
سوئيس، اتريش و يا آلمان مي شـود و           
چرا اين زنان بـه كشـورهـاي ديـگـري             

 مهاجرت نمي كنند؟ 
زناني كه بطور مشخص به صورت غير       
قانوني وارد سوئيس مي شوند عـمـدتـا         
. در مشاغل ذكر شده مشغول به كـارنـد        

در كشوري چون سوئيـس   شـانـس             
استخدام با مسئله مليت گره خـورده و           
خود بخود براي  مهاجرين شانسـي در         

در مـراكـز     .   بازار كـار وجـود نـدارد         
مشاوره شغلي، با زنان مهاجـر كـامـال          
سطحي و فرماليتـه مشـاوره شـده و            
اطالعات درست در رابطه بـا انـتـخـاب           
رشته تحصيلي، امكانات موجود و بازار      
كار در اختيار آنان قرار نمي داده نـمـي          
شود ، چونكه مـدارك تـحـصـيـلـي از              
كشورهاي جهان سوم در ايـن كشـور          

عمده زناني كه داراي     .   فاقد ارزش است  
تحصيالت عاليه هستند در رشتـه هـاي         

 

 سهم زنان 
 در تاريخ مهاجرت

    ترجمه و تلخيص از مرضيه

 ۱۴ادامه در صفحه  
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    ۱۲ صفحه

 ميليون نفر از زنان آلمان معتاد به الـكـل و مـواد            ۱/ ۴نزديك به   
اين زنان داراي ظاهري كامال عادي بوده و سعـي     .   داروئي هستند 

مي كنند تا آنجا كه برايشان مقدورباشد، چه در خانه و چـه در                
محيط كـارشـان، مسـئلـه        
اعتياد خود را مخفي نـگـاه    

 . دارند
احساس شـرم، احسـاس      
گناه، افسردگي، احسـاس     
تنفر و انزجار از خـود و         
عدم اعتماد بـه نـفـس از          
جمله عواملي هستنـد كـه       
اين دسته از زنـان را بـه          
سوي اعتياد بـه الـكـل و          
مواد داروئي سـوق مـي        

اين عده سعي مي كنند با روي آوردن به ايـن مـواد، ايـن                  .   دهد
كمبودها را به فراموشي سپرده و خود را از اين طريق تسـكـيـن               

گريز از خود و حقايق زندگـي و         .   داده و كامال طبيعي جلوه دهند     
توسل به تسكين موقت از طريق روي آوردن به الكل و دارو راه              

 .حلي است براي اين گونه زنان
آلـكـسـا    ”به راستي چه عواملي باعث اعتياد زنان مي شود؟ خانم         

در طي تحقيقـي كـه      ”دورتموند “روانشناس از دانشگاه  ”فرانك
 سـال بـوده       ۶۰ تـا   ۲۰ زن معتاد، كه سنشان بين ۱۷۷۷بر روي  

يكي از عـوامـل مـهـم           .   است، توانسته به اين پرسش پاسخ دهد      
وعمده در اين رابطه، فشار زيادي است كه بر دوش زنـان وارد               
مي شود، اين فشار بيش از هر چيزي ناشي از تبليغـات مـخـرب            
رسانه هاي تبليغي از جمله تلويزيون، بنگاه هاي مد و يا مجلـه و          

از جملـه ايـن     .   كاتالوگ هاي لباس و مواد آرايشي و زيبائي است     
فشارها اينكه، در اين گونه تبليغات سعي مي شود زن را كامال بي     

كامل در محل كار، خـانـواده و         .   عيب و نقص و كامل نشان دهند      
زن مورد نظر اينان بايد بتواند، در ايـن سـه             .   زندگي خصوصي 

حوزه، مسئوليت خويش را به نحو احسن انجام داده تا هـمـپـاي               
بنگاههاي تبليغاتي پيش رفته و خود را همزمان و همگام با جامعه     

از ديد اين بنگاهها زن امروزي، همواره بايد سعـي          .   امروزي ببيند 
كند، تصوير كاملي ازخود ارائه دهد تا به شكل ايده آل از نـظـر                 

 .بنگاههاي زيبائي درآيد
زناني كه فقط در مراسم و جشن ها  به مـيـزان زيـادي الـكـل                     
مصرف مي كنند به طور شگفت آور، سالم تر از زناني هستند كه             
به طور مرتب و پيوسته الكل مي نوشند و معتاد به ايـن مسـئلـه                 

وضعيت اين دسته از زنان چه به لحـاظ روحـي و چـه            .   هستند
 .جسمي روز به روز بدتر مي شود

افرادي كه معتاد به الكل مي شوند، زماني سالمتيشان بـه خـطـر        
مسـائـل ومشـكـالت       .   مي افتد كه وابسته به الكـل مـي گـردنـد             

خانوادگي يكي از عوامل مهمي است كه باعث روي آوري زنـان           
طي تحقيقات صورت گرفته، اكثر زنـان        .   به الكل و دارو مي شود     

الكلي كساني بوده اند كه از همسران و يا دوست پسر خود جـدا               
 سالگـي بـزرگ     ۱۷  -۱۸شده و فرزندان خود را به تنهائي تا سن          

باال بودن سطح ميزان تحصيل نيز يكي ديگر از عـوامـل   .  كرده اند 
زيرا اين افراد بـه خـاطـر      .   روي آوري زنان به الكل و دارو است       

موقعت شغلي باالئي كه به دست مي آورنـد، از درآمـد زيـادي               
برخوردار شده به همين خاطر معموال پس از فـراغـت از كـار                  
فشرده خود راهي مجالس ميهماني ، ديسكو و يا رستوران  شـده       

از معتادين   %   ۶۰. و در اين مجالس مبادرت به صرف الكل مي نمايند           
به الكل داراي حداقل ديپلم هستند، در حالي كه طبق آمار معتادين به              
دارو عمدتا نتوانسته اند شغل ويا تحصيل خود را به اتمام برسانـنـد       

از اين زنان ديپلمه    %   ۷و تنها   
زنان معتاد، عـمـومـا      .   هستند

اظهار مي دارند كه نقششـان      
درجامعه روشن نبوده ونمي    
دانند كه در محيط كار و يـا         
جامعه چه توقع و انتظاري از 
آنان مي رود و چـه كسـي          
براي چه چيزي مسـئـولـيـت        
دارد و در واقع آنها نتوانسته      
اند، به عنوان يك انسـان بـه         
نقش و موقعيت واقعي خـود       
در جامعه پي ببرند، چرا كه هر چيزي به شكلي نادرست از طـريـق                
رسانه ها براي آنها ديكته شده وآنان مجرياني بيش نـبـوده انـد و                 
متاسفانه قادر به تجزيه تحليل مشكالت روزمره نيستند و به همـيـن             

 .خاطر درك درست و روشني از جامعه و مشكالت آن ندارند
عدم درك درست اين قسم از زنان از مسائل اجـتـمـاعـي وتـبـديـل                   
شدنشان به عروسك هاي پشت ويترين و دنباله رو بنگاه هاي مد و        
رسانه هاي تبليغي سرمايه داري و روي آوريشان به الكل، داروهاي        
مسكن و ديگر مواد اعتياد آور خود حاصل نظام هاي سرمايه داري     

زنان در جوامع تحت تاثير بنگاههاي تبليغاتي سرمـايـه داري            .   است
قرار گرفته و در مواجهه با مسائل و مشكالت روزانه دچار تضاد و         

زن از ديد اين جوامع بيش از كاالئي مصـرفـي    .   سردرگمي مي شوند  
با تاريخ محدود نيست و هرگز به عنوان انسان به ارزش و موقعيـت              

سرمايه داري تالش مي كند تـا زن را بـا              .   واقعي خود پي نمي برد    
توجه به نوع جنسيت آن مورد توجه قرار داده تا بتواند به بهـتـريـن               

 .نحوي از آن سوء استفاده كند
زن را، راحتر مي شود استخدام و استثمار كرد، زيرا كه مـي تـوان         

از آن جا كه انجـام  كـارهـاي            .   دستمزد كمتري به او پرداخت نمود     
توليدي در بسياري موارد، نياز به كار گيري دقت و ظرافت بيشتري             

زنان را بهتـر مـي       .   دارد  زنان را بهتر مي توان جذب بازار كار كرد          
توان به استخدام درآورد، زيرا كه از ديد سرمايه داري، زنـان بـه                 
خاطر جذبه گي بيشترشان بهتر مي توانند كاالهاي سرمايه داري را          

به خاطر فشارهائي كه از همه سـوي بـر زنـان          .   به فروش برسانند  
وارد مي شود، زنان براي حفظ كارشان، در محل كار قـانـعـتـر و                  
. سپاسگزار هستند و براي اربابانشان كمتر مشكل ايجاد مي كـنـنـد             

همين فشارهاي همه جانبه است كه، زنان را عموما دچار غم، انـدوه،             
ترس و عدم اعتماد به نفس كرده و باعـث گـرايشـشـان بـه مـواد                   
اعتيادآور از جمله، الكل، داروهاي ضد ترس و آرامش بخش و حتـي        

اين گونه تحقيقات و گزارشات،  دنياي پـوچ و     .   مواد مخدر مي گردد   
توهم آميزي را كه سرمايه داري از طريق رسانه هاي تبليغـي خـود      

بـه قـول بـورديـو         .  به طور مستمر موعظه مي كند، برمال مي سازد 
جامعه شناس معروف ، كاپيتاليست ها سعي مي كـنـنـد، مـرزهـاي                
آزادي را بپوشانند تا مردم باورشان شود كه آزادي در اين گـونـه               

بگذريم كه  در اينجا بحث بر سر حـد و    . نظام ها بي حد و مرز است 
ولي همين قدر بايد گـفـت   .   مرز و ميزان آزادي در اين نظام ها نيست 

كه در اين نظام هاي به اصطالح دمكرات و آزاد، انسان ها به پوچـي               
 .  و سردرگمي رسيده و فاقد ارزش و اعتبار واقعي خويشند

 

 چه عواملى باعث اعتياد زنان مى شود؟
 چه چيزى باعث جذب زنان به سوى اعتياد به مواد داروئى

  و الكل مى شود؟
  ترجمه و تلخيص از مرضيه
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    ۱۳ صفحه

سمينار ساالنه زنـان ايـرانـی در           
 نـوامـبـر      ۲۴-۲۲آلمان در تاريـخ      

 در شهر هامبورگ با شرکـت  ۲۰۰۲
در .    نفر بـرگـزار شـد          ۱۶۰

سمينـار امسـال ، شـرکـت           
کنندگانی نيز از کشـورهـای       
هلند ، سـوئـد و فـرانسـه             

 .حضور داشتند
سرآغاز کار سمينار خـوش      
آمدگويي و سپس اعالم يـک       
دقيقه سکوت به ياد تـمـامـی         

جانباختگان راه آزادی و عـدالـت          
در اين ادای احترام ،   .   اجتماعی بود 

ياد زنانی که زندگی خود را در راه        
اين آرمان هـای شـريـف بشـری           
. نهاده بودند گرامـی داشـتـه شـد          

برنامه با معرفی گروه ها و تشـکـل         
 .های زنان شرکت کننده ادامه يافت

زمـان   “سخـن ران اول خـانـم            
بود که گفتارش را بـا        “مسعودی  

تبعيض جنسـی از مـنـظـر           “تيتر  
وی بـا   .   آغاز نمود  “تعليم و تربيت    

بررسی جامعی ، نقش تاثير محيط ،    
تعليم و تربيت ، مقررات ، آداب و        
رسوم ، جايگاه زنانه و مـردانـه از        
پيش تعيين شده و انتـقـال آن بـه            
کودک توسط مادر و عوامل ديـگـر        
در جامعه در نوجوانی ، جوانـی و         
بزرگسالی برای شکل گيری هويـت      

 .فردی را مطرح نمود
 خالصه ای از سخـنـرانـی خـانـم          

 :  ”زمان مسعودی“
نقش بيولوژيک زنان آن نـقـشـی           
نيست که بعدا به زنان نسبـت داده         

جنسيت تحت تاثير محيط    .   می شود 
شکل می گيرد ، نه آن نقـش ذاتـی           
 .که زنانه و مردانه ناميده می شود

طبق تحقيقات زيادی که در سراسر      
جهان صورت گرفته است ، هـدف       
از تربيت دختران ايفای رل مادرانه،     
خودکم بينی ، زيبا و خوشرو بودن       
، مــهــربــانــی ، فــداکــاری و از            

مـطـيـع بـودن       .   خودگذشتگی است 
مطلق دختران در زمان کـودکـی ،          

 -باعث ناراحتی های جدی روحـی        
روانی و تغذيه ای در دوران بـلـوغ         

از سـوی ديـگـر ابـراز           .   می شود 
خشونت از طرف پسران در بـازی        
های کودکانه نسبت بـه دخـتـران          
طبيعی جلوه داده می شـود و بـه           
دختران اجازه خشونت های مشابه     

 .داده نمی شود
يکی ديگر از ابزارهای تـعـلـيـم و            
تربيت جنسی به کودکان ، استفـاده       
از اسباب بازی ها ، کتاب ها ، فيلـم          

وسايلی مانند وسـايـل   .  است...ها و  
آشپزخانه ، خانه داری ، عـروسـک        

برای دختربچه ها و اسـبـاب         . . .   و  
بازی هايي مثل ماشين ، هواپيمـا ،         

اسلحه ، ابزارکار حرفه هـای فـنـی       
برای پسـران درنـظـر گـرفـتـه ،              

توجـه  .   پيشنهاد و تشويق می گردد    

کافی به اکثر کارتون ها و سـريـال         
های کودکان ، اين صحبت را تاييـد        

معموال نقش  .   می کنند 
ــن        ــران در اي ــت دخ
برنامه ها، منـفـعـل ،        

اسـت و    . . .   ترسو و     
بالعکس پسر ، قوی ،      
شجاع و هـمـيـشـه         
نجات دهنده دختـران    

 .می باشد
در آخر نـقـش هـای        
کليشه ای ، نقشی کـه      
عمدتا جامعه و نـرم       
های جامعه از زنـان      
انتظار دارند بـه سـه       
عرصه خالصـه مـی      

 :شود
انسانی   –نقش اجتماعی    -

 : “زنـانـه      “شـغـل هـای        (   زن  
پرستاری ، معلمـی ، خـدمـاتـی ،             
آشپزی، کودک ياری ، پرستاری از      

 ...سالمندان و 
بـه  (   انجام کار خانگـی       -

 )نحو احسن 
ارضای جنسـی جـنـس        -

مخالف که بدين منظور بايد اشـاره       
به انواع و اقسام لوازم آرايشـی ،          
جراحی های زيبايي و تناسب انـدام     
و نقشی که از زن در تبلـيـغ انـواع            

 .کاالها ارائه می شود
به بيانی به زنان از کودکی به طـور      
مستقيم و غيرمستقيم آموزش داده     
می شود که زيبايي و خوشرويي و       
تناسب اندام ، نـه بـرای خـود و              
احســاس رضــايــت داشــتــن از         
خويشتن ، بلکه برای خـوشـامـد و        
رضايت و تمايل جـنـس مـخـالـف           

در همين راه است که شرکت      .   است
ها و کمپانی های بزرگ بين المللی ،       
ساالنه از طريق تبليغ و ترويج مد و     
لوازم آرايش و غيره به ميليـاردهـا        

 .دالر سود دست می يابند
،  “ســوســن يــوســفــی      “خـانــم    

 سخنرانی خود را تـحـت عـنـوان          
محدوديت های زنان در فعـالـيـت        “

اجتماعی و رابطـه    _   های اقتصادی   
. ارائه نمـود   ”   آن با تبعيض جنسی     

ايشان به تقسيم اجتماعی کـار بـر         

اساس جنسيت در جوامع پيشرفتـه      
صنعتی و کشورهای توسعه نيافتـه      

جـهـانـی    :   پرداخت و در اين رابطـه     

بودن موقعيت فرودسـت زنـان و         
تفاوت های موقعيت  شغلی زنان را       

ــی      ــررس ــورد ب م
 .قرارداد

وی در ادامه بحـث      
اش ، بـر پـيـونـد          
مبارزه طبقـاتـی و      
جنسيتـی زنـان و       
نــقــش ســيــســتــم   
سرمايه داری بـه      
عنـوان حـامـی و        
بـازتــولـيــدکـنــنــده    
مردساالری و ذی    
نــفــع بــودن ايــن      
سيستم از آن را       
مورد تاکـيـد قـرار       

 .داد
تحليل و بررسی جنبش زنـان و       “

رابطه آن با ديگـر جـنـبـش هـای             
زنــان از انــقــالب     _   اجــتــمــاعــی   

موضوع  “مشروطه تا انقالب بهمن     
سـيـمـيـن      “سخن ران بعدی، خانم  

ايشـان عـنـوان      .   بـود  “اصفهانی   
 :داشتند 

زنان علی رغم نقش برجسته خـود       
در تمامی جنبش های رهايي بخـش       
تاريخ معاصر ايران ، به دليل فقدان       
آگاهی و سازماندهی مستقل خود ،      
جهت مبارزه و درخواست مطالبات     
ويژه جنسيتی خود ، همواره نـقـش        
حاشيه ای و صـرفـا بـه عـنـوان              
نيروی تقويت کننده ديگر جـنـبـش         
های اجتماعی طرح بوده اند و بـه          
همين خاطر نيز از دسـتـاوردهـای        

 .آن طرفی نبسته اند
امروز که اولين مانع رشد و حرکت       
جنبش هـای مسـتـقـل در ايـران             
حکومت مذهبی جمهوری اسـالمـی      
است ، رژيمی که مـانـع هـرگـونـه            
تشکل حق طلبانه اقشار اجتماعی و      
از جمله زنان می باشد ، جـنـبـش            
زنان همراه با ديگر جـنـبـش هـای           
اجتماعی ، بايد به تعيين تـکـلـيـف           
قطعی با دولت و سيمای سـيـاسـی         

يعنی ، ميليون هـا زن       .   آن بپردازند 
در ايران که بدون شک در تحـوالت      
آتی شرکت و نقش تعيين کننده ای        
خواهند داشت می بايد از هم اکنون       

برنامه و مطالبات خود را روشـن         
در غير اين صـورت بـدون     .  سازند

نقش يافتن در قـدرت سـيـاسـی ،            
خواسته های زنان بارديگـر جـزو        
مطالباتی خواهند شد کـه بـايـد از           

 .ديگران تمنا کنند
هدف از قدرت يابی زنان آن اسـت         
که آن ها بتوانند مشارکت فعالی در       
تصميم گيری ها در حـوزه هـای           
مختلف اجتماعی ماننـد آمـوزش ،         
اقتصاد ، سياست و نيز در قلـمـرو          

چـنـيـن    .   خانواده بـدسـت آوردنـد      
خواستی با حضور متشکـل زنـان        
است کـه مـاديـت پـيـدا خـواهـد               

درهمين رابطه است که تاکيـد      . نمود
می کنم زنان به تشکل های مستقـل        

با اين وجود نبـايـد      .   خود نيازمندند 
فراموش کرد که صـرف تشـکـيـل          
چنين تشکل هايي هدف نبوده بلکـه       
آن ها بايد در خدمـت مـجـمـوعـه            
جنبش زنان و اهـرم فشـاری بـر           

اين تشکل هـا  .  قدرت سياسی باشند 
در راستای تامين حقوق و آزادی        
های زنان به مثابه شـاخـک هـای           
مورد اطـمـيـنـان بـرای تـداوم و              
گسترش مطالبات آن عمل خواهـنـد       

 .نمود
نـه  (   بحث استقالل جنـبـش زنـان          

. ، نسـبـی اسـت      )   تشکل های زنان    
بدين معنی که اين جنبش در طـرح         
مطالبات خود مستقال عمل می کـنـد       
و راه و روش آن را خود تعييـن و           
پيش می برد و از سـوی ديـگـر              
سرنوشتش و ميزان موفقيتـش در       
بدست آوردن مطالباتش ، بستـگـی       
مستقيم به سطح پيشـروی ديـگـر         
جنبش های عـدالـت خـواهـانـه و            

به ديگر سخن،   .   موفقيت آن ها دارد   
جنبش زنان در رابطه ای تنگاتـنـگ        
با ديگر گروه ها و اقشار اجتماعـی        
و جنبش های آن ها قرار می گيـرد         
و قدرت و ضعف آن جنبش ها بـر          
جنبش زنان و بالعکس تاثير خواهد      

ما زنان بايد در ادامه حيـات  .   داشت
و سرنوشت ديگر جـنـبـش هـای           
اجتماعی خود را دخيل و تاثيرگدار      

جنبش زنان و فعـالـيـن آن         .   بدانيم
نمی بايست تحـت عـنـوان حـفـظ            
استقالل از کنار ديگـر نـيـروهـای          

 .اجتماعی بی تفاوت بگذرند
جنبش زنان ، مطالبات  “در ميزگرد   

و اشکال سازمان يابی آن ، پاسخی       
، خـانـم هـا         “به نابرابری جنسی    

پـرويـن    “،    “سيمين بصـيـری      “
  ،   “شـادی امـيـن         “ ،      “ثقفـی 

 از آلــمــان و            “آذردرخشــان“
 از فـرانسـه        “پروانه قاسـمـی      “

 .شرکت داشتند
اين ميزگرد اساسا بـه بـحـث در            

 نقش فعال زنان در غلبه بر تبعيض جنسی
 » سمينار ساالنه زنان ايرانی در آلمان «گزارشی از 

 کميسيون زنان سازمان اتحاد فداييان خلق ايران     
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    ۱۴ صفحه

مورد شکل های متفاوت سـازمـان        
دهی پرداخت که چه تشکيالتی ،آيـا       
جمع هـای کـوچـک و سـيـال ،                
تشکيالت سراسری ، تشـکـيـالتـی         
رزمنده با پرنسيپ های قدرتمنـد ،        
کدام  يک  ، شکل مناسب سـازمـان          
دهی زنـان در خـارج از کشـور             

 خواهند بود ؟
در اين بحث به دوستی و همکـاری        
بين زنان ، به نقش و نـفـی نـخـبـه         
گرايي در جنبش و تشکل های زنان      
و جايگزين کردن آن بـا روابـطـی          
 .عادالنه و دموکراتيک پرداخته شد

بحث مبارزه طبقاتی از بحث هـايـي     
بود که در اين ميزگرد حسـاسـيـت         

نظـری بـرايـن      .   هايي را برانگيخت  
اعتقاد بود که تنها مبارزه طبقـاتـی         
قادر است تمام مسائل اجتماعی را       
حل نمايد و بورژوازی تنها عـامـل         

نـگـرش   .   ستم جنسی بر زنان است    
دوم که به نظر می رسيد از تمـايـل          
اکثريت جمع شرکت کنـنـدگـان در         
ميزگرد برخوردار اسـت ، سـتـم           
. جنسيتی را فراطبقاتـی مـیـديـد           

نظری نيز برمنافع عـمـومـی زنـان        
تاکيد داشت و استقالل آن را در           

حق تعيين سرنوشت   :   چهار عرصه   
، آموزش و اشتغال ، خـانـواده و           

حـق زن بـر       (   آزادی های جنسی    
بسيار . . .   )   بدن خود ، سقط جنين و       

 .مهم می دانست
پايان بخش برنامه ، قسمت هـنـری        

 “سمينار ، روخوانی نمايشنـامـه        
نوشته و اجرای خانـم   “آواز مده آ    

بـود کـه مـورد         “هايده ترابی     “
 .استقبال خوبی قرارگرفت

در بروشور معرفی اين نمايشنامـه      
 :چنين آمده بود

 تـحـت     ۱۹۸۹-۹۹اين متن در سال     
تاثير محاکمات و اعدام های زنـان        
در آمريکا نوشته شد و با بازيگران       
کانادايي در فستيوال تـابسـتـانـی         

 به روی صحنـه  ۹۹تورنتو در سال  
 .رفت

قصه های زندگی ايـن زنـان کـه            
دست به جنايت های هولناکـی زده        
اند خوراک روزنامه هـا و ديـگـر            

بدون اين  .   رسانه های گروهی است   
جنايت های افسانه ای ، بينـنـدگـان         
کانال های تلويزيونی و خوانندگـان      
روزنامه های بولواری ، دچار بـی        
حوصلگی و کسالت خاطر خواهـنـد       

جنايت هرچـه فـجـيـع تـر ،             .   شد
 !جنجالی تر و جذاب تر

اين نکته در امر درام نـويسـی هـم         
تـراژدی نـويسـان      .   صـادق اسـت    

بزرگ عهد کهن نيز جنـجـال هـای          
اسطوره ای را مايه کار دراماتـيـک        

اوری  “چنان کـه      .   خود می کردند 
، نمايشنامه نويس يونانی نيز      “پيد  

خوب می دانسـت کـه جـذابـيـت             
تراژدی وی دوچندان می شود اگـر       
که قاتل ، زنی باشد و قربـانـيـان ،            

 .کودکانی بی گناه
 چيزی که به تصور نـمـی آيـد و            
بعيد می نمايد در روايت وی اتفـاق        

، آميختـگـی     “اوری پيد    “.   می افتد 
مده آ    “عشق و نفرت در اسطوره      

را تقويت می کند و از او جنـايـت         “
کاری درک شدنی و سمپاتيک مـی        

 . سازد
ی جادوگر در روايت او       “مده آ    “

، عاقبت به خير می شود و از مرگ         
 .و خواری می رهد

، تبه کار اما زنی  “آواز مده آ  “در  
اين جهانی ، قربـانـی و از پـيـش              

او بـه حـد کـافـی           .   بازنده اسـت   
استعداد دارد تا از خـود جـنـايـت           
. کاری نفرت انگيز و کريـه بسـازد        

اما ايـن   . . .   صدايش آواز مرگ است     
آواز مهر ، ديگر از کجاست ؟ چـرا         

صدايش می لـرزد؟ چـرا      “لکاته  “
زانو می زند و صليب می کشـد ؟           

. . . چون قديسه ای از جهانی ديگر ؟        

چرا اين جنون و جنايت بر ما چيره        
 می شود؟

در روز پايانی سمينار ، هر يـک از        
گروه های کاری که شامل جـمـعـی       
از داوطلبين بحث های ارائه شده و       
سخنران آن ها بودند جمـع بـنـدی         

 .کار خود را ارائه دادند
انتخاب موضوع و محل بـرگـزاری      
سمينار آتـی ، آخـريـن قسـمـت              

 روزه زنان ايرانی    ۳سمينار ساالنه   
 .در آلمان بود

چگونگی سازمان دهی ، ساختـار       “ 
تعيين سمت  “( و اهداف جنبش زنان   

و سوی حـرکـت هـای عـمـلـی و               
 ، ) مشترک فعالين جنبش زنان 

تنوع و گوناگونی خواستـه هـای         “
زنان ، چگونگی همکاری مشـتـرک        

 ، “آنان حول خواسته های معين 
درک ما از جنبش توده ای زنـان         “
“  ، 
زنان چگونه می توانند نقش فعال       “

خود را در عمـل بـازتـاب داده و             
 “عرصه های فعاليت آنان کجاست؟

سرفصل هايي بـودنـد کـه بـرای           
 “هانـوفـر      “سمينار آتی در شهر  

 .آلمان ، به تصويب رسيدند
 

خـــدمـــات  
اجتماعي و    
يا در مراكز    
پناهـنـدگـي    

ادارات مربوط بـه     .   بكار گماشته مي شوند   
استخدامي ادعا مي كنند، كه مهاجرين مقيم       
در اين كشور داراي مدرك كافي و يا قابـل         
اعتبار نيستند و در نتيجـه صـالحـيـت و             

كـه ايـن     .   تخصص الزم كاري را نـدارنـد       
بـه هـمـيـن خـاطـر           .   توجيهي بيش نيست  

بسياري از مهاجرين زن روي به مشاغلـي        
مي آورند كه به هيچوجه شايسـتـه آنـان           

چون ورود به بازار كار بـراي آنـان          نيست و   
تقريبا غير ممكن است اتوماتيك وار به مشاغلي      

. . . چون ، كار در ديسكو به عنوان رقـاصـه و              
 .روي  مي آوردند

زنان مهاجر داراي  وضعيت كاري نا مناسب ،          
بنابراين بدلـيـل    .   نامطمئن و بدون چشم اندازند    

انعطاف پذيري در بازار كار ، ميزان تـقـاضـاي      
كار براي زناني كه از شرق و جنوب اروپا مـي           
آيند بيشتر است ولي اين بد ين معنا نيست كـه      
زناني كه از اين كشورها مي آيند از نظر شغلي          
داراي  تجربه و صالحيت باالتري هستند، بلكـه       
در صورت استخدام اينگونـه زنـان مـهـاجـر             
كارفرمايان قدرت مانـور بـيـشـتـري  بـراي               

 . تعويض آنان را دارند
با اين تفاسير يك زن مهاجهر بيش از يك مـرد           

مهاجر بايد انرژي جسمي و روحي صرف كنـد         
تا جامعه اي بنام وطن دوم كه در آن زند گـي              

 .مي كند، او را به عنوان عضو بپذيرد
زنان مهاجري كه بطور قاچاق وارد كشورهـاي     
ميزبان مي شوند، سعي مي كـنـنـد از طـريـق           
ازدواج با مردهاي بومي شانسي براي اقـامـت          
دائم و جذاب سريعتر در بـازار كـار بـدسـت              
آورند كه اينگونه ازدواج ها چـون نـاشـي از              
ناچاري و مصلحتي است و بـدون عشـق و              
عالقه و يا عدم شناخت قبلي صورت مي گيـرد،        
وابستگي شديد و زياد زنان نسبت به مردان را         
ايجاد كرده  و اكثر اين نوع ازدواج ها منجر بـه            
شكست مي گردد كه دست آورد آن  آسـيـب             

در ايـن نـوع       .     روحي زيادي براي زنان است    
ازدواج ها، اگر زنان مهاجر اختالف خانـوادگـي        
داشته باشند، حق جدا شدن از همسر خـود را           
ندارند، چونكه   در اين صورت مسئله اقـامـت            
آنها بي اعتبار مي شود، حتي اگر چهار سا ل و           
شش ماه از زمان اقامت خويش را در كشـور            

 .فعلي پشت سر گذاشته باشند
بـه  )   خانه امـن بـراي زنـان         (   آمار خانه زنان    

خوبي نشان مي دهد، كه اكثر زناني كه به ايـن            
خانه ها روي مي آورند، زنان مهاجري هستنـد         
كه از سوي همسران به اصطالح بومي خود از          
نظر جسمي و روحي مورد اذيت و آزار قـرار            

زنان مهاجري كه داراي هيـچـگـو نـه         .   ميگيرند
اقامتي نيستند، شرايط سخت زندگي آنها راهـي    
براي آنان باقي نميگـذارد جـز تـن دادن بـه                

مشاغل طاقت فرسا و سخت بـا مـزد بسـيـار              
ناچيز و يا حرفه اي مانند خود فروشـي و يـا              

بنابرين اينگونه زنـان     .   كار در بارها و امثا لهم     
بخا طر نداشتن مجوز اقامت قانوني، و ترس  و          
وحشت از مواجه شدن بـا پـلـيـس و خـطـر                 
ديپورت بطور دائم در اضطراب و دلهره بسـر          
مي برند و از طرفي هيچ امكان و يـا شـانسـي              
براي ورود به جامعه ، يادگيري زبان بيگانـه ،           
ورود به بازار كار، تحصيل و يا  رشد و ارتقاء           

تازه اين در حالي است كه يكـي        .   خود را ندارند  
از احزاب قوي و دست راستي  سوئيس بـنـام           

 اليـحـه   ۲۰۰۲ نوامبر ۲۴در تاريخ )   اس فاو پ(   
اي را به راي گيري و تصو يب مي گذارد، كـه              
در صورت موفق شدن اين حزب تعداد زيـادي         
از مهاجرين را دولت بطور رسـمـي و كـامـال              

تحـت ايـن     .   راحت از صحنه بيرون خواهد كرد     
بهانه، كه دست قاچاقچيان مواد مـخـدر را از            

در واقـع    .   مرزهاي سوئيس كوتاه خواهد كـرد     
دولتهاي اروپائي و ظاهرا  طرفدار صلح و بشر         
دوست هر موقع  ببينند  كه يا  بازار كار اشباح            
شده و يا با دولي چون ايران در حال معامله و       
يا بستن قرار دادهاي مهم نفتي و يـا فـروش              

باشند، بطور همز مان و يـكـشـبـه        . . .   اسلحه و   
تصميم به پاكسازي مهاجـريـن مـي گـيـرنـد،            
ديروز تحت عنوان تروريست ، امـروز تـحـت          
عنوات مبارزه با باندهاي مواد مخـدر و فـردا            

 ... بنام 
 ۲۰۰۲ نوامبر 

 ...سهم زنان 
 ۱۱از صفحه 



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۱۵ صفحه

خشونت عليه زنان در جهان هنوز يکی از مسائـل          
اما در اين ميان کشـور مـا          .   مبتالبه جهانی است  

ميدان يکی از بی سابقه ترين خشونت هـا عـلـيـه              
ابـعـاد ايـن      .   زنان در تاريخ معاصر جهان اسـت       

خشونت که بر بی حقوقی مطلق زنان و با استنـاد           
به آيات آسمانی صورت می گـيـرد، اخـيـرا در               
صدور فتوا عليه پيوستن ايران به کنوانسيون رفع        

آيت اهللا های ريز    . تبعيض از زنان خود را هر چه نمايان تر ساخت         
و درشت که فتواي تحريم پيوسـتـن ايـران بـه كـنـوانسـيـون                    

را صادر مـی کـردنـد، عـمـق           “رفع تبعيض از زنان   ”المللي  بين
تاريک انديشی حکومت اسالمی و خشونت بهيمی در سياست اين          

 .حکومت عليه زنان را به نمايش گذاشتند
در عرف بين المللی پذيرش پيمان های  بين المللی بـه مـفـهـوم                   

جمهوری اسالمی حـتـی بـا وجـود           .   اجرای آن ها در عمل است     
پذيرفتن برخی ميثاق های بين المللی هيچ گاه خود را مـلـزم بـه          

و به هر دليلی از زير بـار تـعـهـدش             .   اجرای آن ها ندانسته است    
اما در مورد رفع تبعيض از زنان حتی از          .   شانه خالی کرده است   

قبول رفع تـبـعـيـض     .   اين نوع پذيرش هم تاکنون طفره رفته است       
عليه زنان حتی در حرف هم  برای اين حکومت عبور از خـطـوط               
قرمز محسوب می شود و اين را از ترس و وحشت آيت اهللا هـای               
. ريز و درشت آن از پذيرش اين کنوانسيون مـی تـوان خـوانـد                

پذيرش حق ، مسئوليت می آورد و جمهوری اسالمی از آن جا که    
هيچ حقی برای اقشار گوناگون اجتماعی قائل نيست، آيت اهللا های           

! پديده غريبی نيسـت    .   آن در مقابل هرگونه پذيرشی  ايستاده اند      
اگر به نمونه   .   نيازی به بررسی های عميق جامعه شناسانه نيست       

هايي از اظهار نظر حضرات اجتماعی دقت شود، عمـق تـرس و               
 . تحجر تفکر آنان روشن می گردد

المللي، ايران را تحـت فشـار          مراكز بين  “:   ناصر مكارم شيرازي    
پس از قـبـول ايـن          …   اند تا اين كنوانسيون را بپذيرد       قرار داده 

هـا      ها موظف به عمل به اين مـعـاهـده             كنوانسيون نه تنها دولت   
هاي علميه هـم بـايـد ايـن            هستند بلكه مراكز خصوصي و حوزه     

خواهند ما را به سوي حكومـت سـكـوالر             مي.   معاهده را بپذيرند  
تواند مسائل مذهبـي      هايي كه مي    غيرمذهبي بكشانند و يكي از پايه     

يكي از طرق دين زدايـي،  .   را تضعيف كند اجراي اين معاهده است      
 هـا خـوش        كنوانسيون رفع تبعيض از زنان است و چقدر بعضي        

گوينـد ايـن كـنـوانسـيـون را               انديش هستند كه مي     باور و ساده  
در حالـي  .   رويم پذيريم ولي زير بار موارد خالف شرع آن نمي      مي

كه در كنوانسيون تصريح شده است تمام شرايطي كه بـر ضـد               
  ”…محتواي كنوانسيون باشد باطل است

شما به جاي پرداختن به مسائل مهم مملكتـي و            “:   نوري همداني 

فكر براي ايجاد كار و رفع گراني وتورم به مسائل فرعي، سـيـاسـي               
ها هم چون كنوانسـيـون      پيوستن به برخي كنوانسيون   …   ايد  پرداخته

  ”.حقوق زن، خالف اسالم است
تشكيل كنوانسيون بـرابـري حـقـوق         “:   مشكيني   

هاي دشمنان است كه      زنان و مردان يكي از توطئه     
هاي مختلف اسالم را از ايـن   قصد دارند با دسيسه 

  .”مردم بگيرند
ماده دوم اين كنوانسيون كه از     “:   آيت اهللا صافي    

مواد اصلي و اساسي آن است، متضمن مـحـكـوم           
كردن بخش مهمي از احكام الهي اسالم اسـت كـه       
برحسب نصوص كتاب و سـنـت و اجـمـاع و                 

امضا و .   المسلمين ثابت و حاكم است  ضرورت بين 
تصويب اين كنوانسيون هويـت اسـالمـي امضـا            

كننده آن را از هر هيأت يا مجلس        كننده و تصويب    
در نـظـام     .   بـرد    باشد، مخدوش و زير سؤال مي       

الحاق به اين كـنـوانسـيـون         …   جمهوري اسالمي 
مورد قبول و تصويب هيأت دولـت و مـجـلـس               

  .”شوراي اسالمي واقع نخواهد شد
در جمهوري اسالمی اين فقط آيت اهللا ها نيستند که مـخـالـف رفـع                  
تبعيض از زنان هستند و عليه هر گونه اقدامی که شائبـه تـخـفـيـف               

بـرخـی از     .   نقض خشن حقوق زنان راه داشته باشد، ايسـتـاده انـد            
مـثـل   .   نمايندگان زن در اين حکومت دست کمی از آيت اهللا ها ندارنـد            

 :چند نمونه زير 
 منيره نوبخت  رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در شـوراي             

مبناي مفاد كنوانسيون زنان با مباني اسـالم     “:   عالي انقالب فرهنگي  
هـاي     برای نمونـه آزادي    .   درباره مفاد كنوانسيون زنان مغاير است     

 ... “جنسي و آزادي سقط جنين 
. كنوانسيون با آيات متعددي از قرآن منافات دارد “:   اللهي    زهرا آيت  

 تا ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۱، ۱۷۸صريح قرآن، آيات ] نص[يعني با  
همچنـيـن در بـنـد يـك            .   سوره بقره منافات دارد۲۸۲ و ۲۳۷، ۲۳۵

كند كه ما به دنبال اين هستيم كه هيـچ   كنوانسيون صريحاً عنوان مي   
اي چـه زنـدگـي فـردي،              نوع تمايزي بين زن و مرد در هيچ حيطه        

خصوصي و اجتماعي و خانوادگي وجود نداشته باشد و اين با آيات          
 سـوره    ۱۷۶ و   ۳۴، ۲۴،  ۱۲،  ۱۱،  ۳قرآن منافات دارد، همچنين آيات      

 ۱۰ مـجـادـلـه،         ۳۰۴، سوره احـزاب      ۵۹ سوره نور و     ۳۱نساء آيه   
و  ”.  طالق هم با مفاد اين كنوانسيون در تعارض است  ۶ تا   ۴ممتحنه،  

رفع تبعيـض    ”دفاع از بنيان خانواده    “روزنامه هائی که تحت عنوان      
 .از زنان را مورد اشکال می دانند

مراجع عظام تقليد طي استفتايي كه از آنها شـده         “:   روزنامه رسالت   
بود صريحاً الحاق ايران به كنوانسيون را خالف شـرع تشـخـيـص               

ها اسم اين معاهـده       مگر كنوانسيون وحي منزل است؟ غربي      “دادند،  
 مـورد  ۷۰در حالي كه  ”محو كليه اشكال تبعيض زنان“اند  را گذاشته 

بنيان خانواده را مـتـالـشـي       … اشكال به اين معاهده وارد است كه  
 .”كند مي

بيـهـوده   !   از اين نمونه ها در کانون سياه حکومت اسالمی زياد است          
محروميـت  .   نيست که زن ستيزی از ارکان اصلی حکومت الهی است         

زنان از حقوق برابر با مردان و اجبار آن ها به پوشيدن مـانـتـو و                   
روسری و چادر سياه و از همه مهم تر محروميت آن ها از حـقـوق           

 و بـرده مـرد،       ۲اجتماعی وتبديل رسمی شان به انسان هائی درجه         
بزرگ ترين و بی سابقه ترين خشونت عليه زنان در آستـانـه قـرن                

 .بيست و يکم است

 ”روز جهانى نفى خشونت عيله زنان”به مناسبت 
 )و پنجم  نوامبر  بيست ( برابر با چهارم آذر ماه 

 

 خشونت عليه زنان
 و 

 حکومت اسالمی 
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    ۱۶ صفحه

 
 از خواست های جنبش دانشجوئی

 !دفاع می کنيم
 

جنبش دانشجوئی در اعتراض به صدورحكم غير انساني اعدام براي هاشم آغاجري از سـوي     
اوج جديدی گرفته و دانشجويان اعتراضات گسترده ای را در دانشـگـاه هـاي                    دادگاه همدان ،  

كالس هاي درس را تعطيل كرده و در محوطه دانشگاه ها بـه              .   سراسركشور سازمان داده اند   
دانشجويان در شعار هاي خود لـغـو     .     تجمع ، تحصن و برپايي مراسم سخنراني پرداخته اند          

 . حكم اعدام و آزادي زندانيان سياسي را خواستار شده اند 
اصالح طلبـان  .   درگيري هاي درون حكومت در ماه هاي اخير وارد مراحل حساسي شده است       

پس از مدتها عقب نشيني ، با ارائه دو اليحه اخير به مجلس ، دست به يك اقدام تهاجـمـي زده                   
سعي كردند جناح مقابل را به عقب نشيني وادار  “خروج از حكومت  “همزمان نيز با طرح     .   اند  

اما جناح خامنه اي با به کار انداختن دستگاه قضائی ، بحث لوايح اصالح طلـبـان را بـه             .   كنند  
چند چهره سرشناس اصالح طلبان از جمله عباس عـبـدي را بـه اتـهـام                   .   حاشيه رانده است  

جاسوسی دستگير کرده، چند موسسه پژوهشی و نظرسنجی به اين اتهام مهر و موم نـمـوده                
است و همزمان از طريق يك دادگاه در همدان  حكم اعدام برای هاشم آغاجري صـادر کـرده                    
است هدف اين اقدامات، دامن زدن به فضايِ رعب و وحشت، ناکام گذاشـتـن مـجـدد اصـالح              

 .   طلبان درون حکومت و نيز حذف برخي چهره هاي مزاحم آن ها از صحنه سياست ، است 
جنـبـش   .   تشديد فضاي رعب و وحشت اما با مقاومت مردم و بويژه جوانان روبرو شده است            

به دفـاع از      با اعتراض در مقابل بستن روزنامه سالم ،   ۱۳۷۸ تير   ۱۸دانشجويي كه يك بار در      
كه چيزي بيش از حكم يك دادگـاه   اين بار نيز در مقابل اين حكم ،  آزادي بيان و نشر برخاست ،     

 .  به دفاع از آزادي عقيده و بيان برخاسته است  تفتيش عقايد قرون وسطايي  نيست ،
 خواهد كـوشـيـد تـا آن را           ۱۳۷۸ تير   ۱۸همچون    يقينا حكومت در صورت تداوم اين جنبش ،       

دانشجـويـان در     .   اما اكنون سه سال از آن حركت اعتراضي قبلي گذشته است   .   سركوب  كند    
استقالل آنها از جناح هاي حكومت به مراتب بيشتـر  .   اين سه سال تجارب بسياري آموخته اند        

به تجربه آموخته اند كه مي توان از شكاف جناح هاي حكومتي بهره گرفت ، ولـي            .   شده است   
يقينا  اصالح طلـبـان حـكـومـتـي         .   نبايد بازيچه دست آنها شد و يا اميد های واهی به آن بست  

ويا جناح ديگر .   خواهند كوشيد  از حركت اعتراضي دانشجويان به نفع خود بهره برداري كنند          
جـنـبـش    .   اعتراضات دانشجوئی را توطئه شمرده، زمينه سرکوب آن را فراهم خواهد سـاخـت             

 تير،  و با هوشياري از افتادن به دام اقدامـات جـنـاح      ۱۸دانشجويی بايد با آموزش از تجارب      
 . هاي حكومتي پرهيز کند

لـغـو    “طرح شعارهائی چون    .   ايجاد هماهنگی در ميان دانشجويان دانشگاه های سراسرکشور         
آزادي بيان و انديشـه   “،  “منع تفتيش عقايد  “،  “آزادي همه زندانيان سياسي  “،  “حكم اعدام  

جـنـبـش    .   گام مهمی به سوی ايجاد يک جنبش سراسری با خواست های مشـخـص اسـت          “
دانشجويي بايد بكوشد تا بين واحد هاي مختلف خود در سطح دانشگاه ها هماهنگي ايجاد کند،              
شعار های واحد بدهد و به يک جنبش متشکل در سطح ملی و برای دفاع از آزادی ها و حقـوق           

 .دمکراتيک فرا برويد
سازمان ما خواستار لغو حكم اعدام آغاجری و اصوال لغو اعدام به عنوان يک مجازات قـرون                  

ما از خـواسـت       .   سياسي است   –وسطائی و غير انسانی و نيز آزادي تمامي زندانيان عقيدتي           
های دانشجويان در برچيدن بساط تفتيش عقايد و به رسميت شناختن آزادی بيان،  دفاع مـی                  
کنيم و از تالش فعالين جنبش دانشجوئی در شکل دادن به يک جنبش مـتـشـکـل و مسـتـقـل                         

 .دانشجوئی در سطح ملی، قاطعانه حمايت می کنيم
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فروکش کرده و نه هراسی در دل مـردم           
 ۲۳در طی ايـن       مردم  .   بوجود آورده است  

سال بسيار آموخته اند و برای اين تجربـه        
خود نيز بهای سنگينی را پرداخته انـد و           
مطمئنا در مبارزه خود اين تجارب را بـه           

صفوفشان را متحدتـر    .   کار خواهند گرفت  
ساخته و با آگاهی بيشـتـری گـام هـای             

 .پيروزی را بر خواهند داشت
 
 

صادر مي شود و كساني كه بـه تشـكـيـل              
دادگاه ويژه روحانيت در كشور اعـتـراض         
دارند چگونه با حكم عنصري كه گفته هـاي     
وي خارج از دايره علـم، دانـش و رشـتـه              

وي .   تحصيلي وي بود، مخالفت مـي كـنـنـد       
سخنان آقاجري را بازي با ارزش هاي ملت        
و به تمسخر گرفتن آنها ارزيابي كـرد كـه            
اميد را در دل دشمنان انقالب زنـده كـرده            
. وآن ها را به كـف زدن واداشـتـه اسـت             

جانشين فرمانده  كل سپاه پاسداران انقـالب    
در برخورد با اين حركت،     :   اسالمي ادامه داد  

بسيج به سبك خود عمل و بـا بـرگـزاري             
نشست، تريبون آزاد و تجمع در دانشگاه ها        

بـه گـفـتـه        .   به اين سخنان اعـتـراض كـرد        
جانشين فرمانده كل سپاه، حتي جريان هاي       
دانشجويي و دانشگاهيان هم با اين حـركـت         
موافق نيستند و اگر در جريان اخير كار بـه          
درگيري مي كشيد، باز هم بسيج وارد عمـل         

وي با اشاره به بـخـش هـايـي از             .   مي شد 
او بـا زيـر       :   سخنان آقاجري، اظهار داشت   

سوال بردن اصل اسالم، آن را با مسيحيـت         
منحط مقايسه كرده و با قديمي خواندن آن،        
نياز به نهضت پروتستانتيـزم اسـالمـي را           
مطرح كرده است، هم چنين با تـوهـيـن بـه             
پيامبر و ائمه، ويژگي هـاي آن هـا را بـه                
. تمسخر گرفته و زير سـوال بـرده اسـت            

در كنار اين اظـهـارات      :   ذوالقدر تصريح كرد  
ذهن چند جوان كم سواد و مبتدي را نـيـز             
درگير خود كرده و با معترضـان نـيـز در             
. جلسه سخنراني وي برخورد شـده اسـت         

سردار ذوالقدر، بسيج را ركن اساسي تامين       
: امنيت ملي در ايران دانست و تاكـيـد كـرد           

بسيج پايه قدرت ملي در ايران اسـت و در            
باالترين سطوح امنيت كشور دخـالـت تـام          

 .دارد
و امثال وی در ارگـان       ”ذوالقدر“آن چه که    

های حکومتی عنوان می کنند نه سـخـنـانـی           
تازه اند و نه ديگر تهديداتشان ثمری بـرای          
رژيم ورشکسته جمهوری اسالمی خـواهـد       

 .خانه از پای بست ويران است. داشت
و  ”ذوالقدر“را   “رهبر برو گمشو     “فرياد  

اعوان و انصارش از دهان هزاران نفـر در     
ماه گذشته بارها و بارها شنيده انـد و بـا        
بلند کردن چماق هـم نـه ايـن فـريـادهـا                

 !تهديدات ديگر کارساز نخواهند بود 
 ۹از صفحه 
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 )universelصـنـدوق   (   زنجيره شرکت های مالی )   جهان شمول
ای ، بانـک    . ام. های شرکت های بيمه، شرکت خصوصی مالی، اف       

جهانی و بانکهای پر قدرت مراکز امپرياليستی در سراسر جهـان           
از جمله مـيـزان قـروض        .   فعاليتهای اقتصادی را کنترل می کنند     

کشورهای جهان سوم به مراکز مالی جهانی بيانگر عواقب فاجعه   
 . آميز اين تسلط است

Immteriel  )  شرکت های مالی بدون نقش در توليد و   )   غيرمادی
با رانت و بورس بازی بخش مهمی از ارزش اضافه توليد شده را             

در حاليکه روند توليد در   )   فوری  (  immediat.   به غارت می برند   
دراز مدت بازدهی دارد، شرکت های مالی با قراردادهای تحميلـی           

 . و با نقل و انتقاالت سريع مالی به سود فوری دست می يابند
immortel  )    تسلط دايمی به روند توليد تمام پـروژه  )   :   فنا ناپذير

سرمـايـه   .   های اقتصادی زير هژمونی مراکز مالی قرار گرفته اند          
مالی خواهان ابدی کردن کنترل خود بر فعاليت اقتصادی جـوامـع         

 . است
جامـعـه   " در حال تحميل   "   اقتصاد بازار " شرکت های مالی فراتر از      

از نظر آنها همه فعاليت اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی،          .   هستند"  کااليی
نتيجـه  .   فرهنگی و انسانها بايد از غربال سودهای سريع عبور کند         

در کشورهای متروپل سرمايه داری، بيکاری، زندگی حاشيه ای،           
. . . . کارهای موقتی و بدون تضمين، تقليل قدرت خريـد مـردم و                

 . است
در جهان سوم بيش از پيش بـا بـازوی           "   ديکتاتوری مالی "   اما اين 

بسيج نظامی آمريکا در سراسر جهـان بـه     .  مسلحانه عمل می کند 
قصد جنگ و اشغال نظامی و کنترل مستقيم ثروت ملل ضـعـيـف              

کنترل نفت در منطقه    .   جهانی شدن را آشکار می کند     "   چهره پنهان " 
بزور اسلحه به هدف استراتژيـک دولـت بـوش            )   خاور ميانه ( ما  

سهم ما از جهانی شدن سرمايه داری نئوليبـرال         .   تبديل شده است  
 ! بمب است

 ! جهانی ديگر ممکن است! همرزمان گرامی
در مبارزه برای دنيای بهتر، بدون سالحهای کشتار جـمـعـی، بـا            
تالش برای گسترش عدالت اجتماعی و همبستگی و دوستی واقعی      

 ! بين المللی بين خلق ها، ما متحد شما هستيم
 

 ۱۰از صفحه  :                                                                  فلورانس

 

 صفر قهرمانيان  ،
 سمبل مقاومت و مبارزه ،

 !درگذشت 

بر طبق اخبار رسيده ، امروز صبح ، صفر قهرمانيان ، قـديـمـی                  
ترين زندانی سياسی و سمبل مقاومت در زندانهای رژيم شـاه،در           

صفر قهرمـانـيـان از      .   بدورد حيات گفت  ”ايران مهر “بيمارستان  
بيماری سرطان ريه رنج می برد و عليرغم کوشش بسيار رفيقـان          
و دوستان نزديک ،متاسفانه تالش های پزشکان به نتيجه نرسـيـد            

 .  سالگی از طپش بازايستاد ۸۱و قلب اين قهرمان ملی در سن 
 صـبـح روز       ۹بر اساس اخبار دريافتی پيکر صفر خان ، ساعت     

چهارشنبه آينده از بيمارستان ايران مهر به مقصد امامزاده طاهـر           
 . تشييع خواهد شد

صفر قهرمانی ، که همه رفقا و ياران و همبنديان سابق وی، او را               
 در روسـتـای       ۱۳۰۰صدا می کردنـد، در سـال          “صفرخان   “

در سنـيـن   .   شيشوان از توابع آذر شهر در آذربايجان به دنيا آمد         
جوانی به مبارزه بر عليه رژيم سلطنـت روی آورد و پـس از                   

بـدنـبـال    .   تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان ، به اين حزب پيوست           
حمله ارتش شاه به آذربايجان و شکست فرقه ، صفرخـان ، کـه                
يکی از مسئولين نقل و انتقال نيروهای فرقه به خـارج بـود ، در             
عراق دستگير شد و به مدت دو سال در زندان عراق بود تـا بـه                  

 سال در زندان های ۳۲ايران تحويل داده شد و پس از آن به مدت           

وی با سرسختی بسيار در مقابل فشار هـای    .   شاه سپری کرد   
رژيم مقاومت کرد و هرگز تسليم نشد و هيچگاه نپذيرفت تا بـا        

صـفـرخـان سـمـبـل         .   نوشتن ندامت نامه از زندان خارج شود      
مقاومت در مقابل دژخيمان رژيم شاه و اميد بخش جوانانی بود   

 . که در مبارزه با رژيم سلطنتی دستگير و زندانی می شدند 
 بدنبال خروش عظيم ملت ايران و بـا           ۱۳۵۷صفرخان در سال    

از آن پـس خـانـه وی          .   گشوده شدن درب زندان ها، آزاد شد        
قرارگاه گرم بسياری از مبارزين قديمی و جـوان و زنـدگـی             
سراسر مبارزه و مقاومت او ، الهام بخش مبارزين تازه نـفـس              

صفر خان در سال های آخر عمر از بيماری سرطان ريـه              .   بود
 . و ناراحتی های قلبی رنج می برد 

هيئت اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران بـا تـاسـف فـراوان،             
درگذشت صفر قهرمانيان ، سمبل مقاومت و مبارزه يک نسل از       
مبارزين راه آزادی و عدالت در ايران را، به خانواده ،رفيقـان ،              
ياران و دوستداران وی تسليت گفته و خاطره اين قهرمان ملـی             

 . را سپاس می گذارد 
 

 يادش جاودان باد 
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 روزی است مشخـص     ۲۰۰۲ دسامبر   ۱۰  
 واحد زمانی يک سـال ، کـه بـه               ۳۶۵از  

عنوان روز جهانی حقوق بشر نام نـهـاده          
روزی که دفاع از حقوق انسان      .   شده است 

ها و تاکيد بر حرمت آدمی در آن برجسته         
حرمتی که به اشکال مختلـف      .   تر می گردد  

در هر روز از سال  در چهار گوشه جهان          
مواردش بی شمارند و     .   ، نقض می گردد     

 .قربانيانش به هزارن نفر می رسد
جمهوری اسالمی با خود ويژگی هايش از       
جمله رژيم های ديکتاتـوری در جـهـان،           
است که به هيچ قانون انسانی پـای بـنـد             

هرگز به هـيـچ کـدام از           .   نبوده و نيست  
عهدنامه های بين المللی بنـيـادی حـقـوق           
بشر نپيوسته است و بـه اقـدامـات ضـد             
انسانی خود در تمامی حوزه های رعايـت        

 ميليونـی   ۷۰حقوق بشر ، نسبت به جامعه       
 .ايران ادامه داده است

جمهوری اسالمی نه به عهدنامه بين المللی       
امحای هرگونه تبـعـيـض دربـاره زنـان            
پيوسته است و نه به عهدنامه بين المـلـلـی      
برضد شکنجه و مجازات های اهانت آميـز        

 . و غير انسانی
مجازات اعدام چه در مـورد افـرادی کـه            
متهم به داشتن انديشه های سـيـاسـی و            
عقيدتی متفاوت هستند و چه در رابطه بـا          
جرائم عمومی به بند کشيده شده اند ، هـم          

شکنجه و مجـازات    .   چنان قربانی می گيرد   
های اهانت آميز و از جمله شـالق زدن ،            
قطع عضو و سنگسـار ادامـه داشـتـه و              
تبعيض حقوقی اقليت های مذهبی و قومـی        
. به شديدترين وجه تـداوم يـافـتـه اسـت            

محاکمه عادالنه مفهومی پوچ در جمهوری      
محکومان سياسی و عقيدتی .   اسالمی است 

در پشـت    . . .   ، روزنامه نگاران ، وکـال ،           
درهای بسته و در نبود کـوچـک تـريـن              
امکانات حقوقی ، توسط قضات شـرع بـه          
زندان های طويل المدت و ضربات شـالق         

اصل برابـری حـقـوق       .   محکوم می گردند  
اساسی زنان و دختران هم چنان پـايـمـال          

از .   مـــی گـــردد      
همکاری با نهادهـای   
حقوق بشـر بـيـن        
الملـلـی خـودداری      

حـقـوق   .   شده اسـت  
کودکان ، خشونـت نسـبـت بـه زنـان و               
کودکان با شدت ادامه داشته و مسئـولـيـن        
رژيم بر محق بودن خود نسبت به اعـمـال          
تمام اين جنايات هم چـنـان صـحـه مـی               

 .گذارند
رژيم جمهوری اسالمی  که به عنوان يـکـی     
از ناقضين حقوق کارگران شناختـه شـده         
است از سوی سازمان بين الـمـلـلـی کـار             

عـدم بـه     .   بارديگر محکوم گرديـده اسـت      
رسميت شناختن تشکل هـای مسـتـقـل ،            
امنيت شغلی ، تبعيض در محيط های کار و         

 .ادامه دارد... استخدامی و 
  ) ۲۰۰۲_ ۲۰۰۱(   در طی اين دوره زمانـی        

 نشريه در ايران ممنوع االنتشار      ۸۰بيش از   
گرديده اند که نشريات خزر ، آئينه جنوب ،         
روزنو ، عارف ، بامدادنو ، حديث ، گزارش         

از . . .   روز ، قزوين ، گلستان ايران ، وقت ،      
 .جمله آن ها بوده اند

 هزار جلد کتاب از بازار کتـاب   ۲۰۰بيش از   
 چاپخـانـه    ۳۵.   جمع آوری و خمير شده اند     

ده هـا نـفـر از          .   مهر تعطيلی خورده انـد     
مديران مسئول نشريات در حال انتشار و        
يا توقيف شده به دادگـاه احضـار و بـه              

 .جرائم نقدی و زندان محکوم گرديده اند
مـذهـبـی    _   ده ها انجمن و کانون سياسی        

لغو پروانه شده و فعاليت شـان مـمـنـوع             
انحالل و مصـادره امـوال         .   گرديده است 

نهضت آزادی ايران ، انـجـمـن اسـالمـی             
مهندسين ، بنياد فرهنگی مهندس بازرگان ،       
جمعيت توسعه فرهنگـی ، کـانـون نشـر             
حقايق اسالمی ، جـمـعـيـت تـالش گـران              

از . . . روشنفکر ، دفتر پژوهش های محک و        
 . آن جمله بوده اند

 ده ها نفر از روزنامه نگاران و نويسندگان        
به اداره اماکن احضار و تهديد قرار گرفتـه         

 

 !زنده باد آزادی 
  دسامبر روز جهانی حقوق بشر ۱۰به مناسبت 

 

 ۲۳ادامه در صفحه  

حسن زارع زاده ، پـرويـن اردالن ،           .   اند
شيرين عبادی ، نوشابه اميـری ، پـيـام            
فضالی نژاد ، شهال الهيجـی ، شـاهـرخ            
تويسرکانی ، هوشنگ گلمکانی ، سکـيـنـه         
حيدری ، فيروز گوران ، علی دهباشـی ،          
محمد حيدری و ده ها نفر ديگر از جملـه           
افرادی هستند که مورد بازجويـي قـرار         

 .گرفته اند
چندين سينما به جرم نمايش فيلم هـايـي      
که به زعم حزب الـلـهـی هـا ، شـئـون                 
اسالمی را رعايت نکرده بودند به آتـش          
کشيده شده اند که نمونه آخر آن سينمـا         

 .ياسمين در اصفهان بوده است
پاکسازی اهل سنت و ديگر اقليـت هـای          
مذهبی در ادارات و فعال تر کردن نـهـاد          
تفتيش عقايد در استخدام متقاضيان کـار       

 .هم چنان ادامه داشته است
صدهـا نـفـر در جـريـان تـظـاهـرات                 
دانشجويي ، کارگری و ناآرامی هـا در           

بازداشت و . .   شهرهای قوچان ، کنارک و    
چندين نفر به قتل رسيده و ده هـا نـفـر         

 .مجروح گرديده اند
 ۱۲صدور حکم اعدام در مورد حـداقـل          

نفر از اعضای حزب دموکرات کردستـان       
 نفر از اعضای زنـدانـی     ۴ايران صادر و    

حزب به نام های صالح گودرزی ، حمزه        
قادری ، حالد شوقی ، جليل زيوه ای بـه           

 .دار آويخته شده اند
حکم اعدام سعيد مـاسـوری و سـاالر            
کرداری به جرم فعاليت های سـيـاسـی           
صادر گرديده و برای قادر مـخـمـل بـه            
اتهام شرکت در شورش زندان مـهـابـاد          

 .حکم اعدام داده شده است
سنگسار نيز هم چنان قربانی گـرفـتـه          

ده ها نفر به جرم های جزائی بـه       .   است



داوطـلـبـيـن       بر اساس بند سوم ،    
عضويت در اين جبهه بايد به بند        

به ايـن    . دوم التزام داشته باشند     
ترتيب  نه سازمان مجاهدين خلق      
و نه شورا، هيچيك نمي تـوانـنـد         

چـرا  .   در اين جبهه عضو شوند       
كه به اعتبار بند اول ، هم شورا و      
هم اعضاء آن بر التزام خود بـه         
برنامه شورا ، دولـت مـوقـت و           
طرحها و مصوبات و سـاخـتـار          
سياسي شورا ، تاكيد كرده اند و        

استقرار جمـهـوري     ”از آن جمله  
بــيــن . ”دمــكــراتــيــك اســالمــي  

جمهوري دمكراتيك اسـالمـي و       
جمهوري الئيك مبتني بر جدايـي      
دين از دولت، هيـچ سـنـخـيـتـي            

كسـي كـه بـراي        .   وجود نـدارد  
استقرار جمهوري دمـكـراتـيـك        

 يقينا بـه      اسالمي مبارزه مي كند ،    
. تلفيق دين و دولت اعتقاد دارد         

جای سوال است که آيا شورا و        
سازمان مجاهدين اين اصل را از      
اسناد مصـوبـه شـوراي مـلـي           
مقاومت برداشته اند ؟ اگر آری ،        
كي و مطابق كدام مصوبه شـورا       
؟ واگرنه چگونه مي خواهنـد بـا         
اعتقاد به تلفيـق ديـن و دولـت            

درخواست نامـه عضـويـت در           ،
كه خود  (   جبهه همبستگي ملي را     

 پركنند ؟ ) طرح كرده اند 
 نيروهاي تشكيل دهنده يك     -۳

جبهه ، اگر چه به لحاظ نـيـرو         
و وزن مي تواننـد مـتـفـاوت          
باشند ، ولي به لحاظ موقعيـت     

هـمـه   .   سياسي يكسان هستند    
آنها از شخصـيـت حـقـوقـی          
يکسانی بـرخـوردارنـد و از         
موضع برابر حقوقی نـيـز در       
مبارزه  بـراي سـرنـگـونـي           
حــكــومــت ديــكــتــاتــوري و     
شكلـگـيـري يـك حـكـومـت            
دمكراتيك وارد جـبـهـه مـی          

تا كنون بسياري جبهـه    .   شوند
هـا بـا حضــور نـيـروهــاي           
سياسي مختلف و مـنـجـملـه         

رئيس جمهـور   
اسبق و وزيـر    
اسبق و غيـره    
شكل گـرفـتـه     

ــي .   اســت    ول
اين اولين بـار    
است كه جبهه   
اي با شـركـت     
سازمان هـاي   
سياسي و يك    
ــان و     ــم ــارل پ
رئيس جمهـور   
و وزراي        
بالفعل تشكيـل   

اين جبهه براي چه    ! !   مي شود   
چيزي مبارزه مي كند ؟ اگر از       
پيش تكليف نه تنها حـكـومـت        
جانشين، كه دولت و ريـيـس        
جمهور مردم هم روشن شـده      

 چه كـاري جـز كـمـك             است،
كردن به مجاهدين و شورا در      
تحقق اين هدف باقي مي مانـد       
؟ در اين صورت آيا اين يـك         
دعوت غير مسـتـقـيـم بـراي          

 پيوستن به شورا نيست ؟ 
 بند يك تـاكـيـد دارد كـه            -۴

اعضــا شــورا بــه تــمــامــي        
مصوبات و اسناد شورا التزام     

آوردن ايـن بـنـد در         .   دارند  
ابتداي طرح بـه چـه مـعـنـي            
است؟ آيا اين بندي از طـرح         
است ؟ يعني ديـگـران درون         
جبهه بايد دقت كنند كه اعضاء      
شورا به هر آنچه تـا كـنـون          
شورا كرده  وفادار هستنـد و     
چيزي مغـايـر مصـوبـات و          
اسناد شورا نبـايـد تصـويـب        
شود ؟ چنين شرطي فرسنـگ      
. ها با دمكراسي فاصله دارد       

 چرا در طرح   اگر چنين نيست ،   
آورده شده است ؟ مسـائـل         
دروني شورا و اينكه در قبـال       
تصميمات جبهه چه خـواهـنـد       
كرد مثل هر سازمان ديگري ،      
به خود آنها مربوط است  و         

 . الزامي براي ديگران ندارد 

تناقضات اين طرح مسـائـلـی        
نيستند  كه سازمان مجاهديـن      
و اعضا شورا بر آنها واقـف        

از اين رو بـايـد      .   نبوده باشند   
گفت اين طرح بـيـشـتـر يـك           
مانور سياسي است تـا يـك         

اگـر بـه واقـع        .   طرح جـدي     
جديتی  پشت اين طرح بـود ،          
اين سازمان و ديگـر اعضـاء        
شورا در ابتدا مـي بـايسـت          
تناقضات موجود را بـرطـرف      

حداقل كـار ايـن       .   مي كردند   
بود كه پارلمان ، هيات وزرا و       
رئيس جمهور را ملـغـي مـي         

اعالم مي كردند كه نه     .   كردند  
براي استقرار يك حـكـومـت        

كه بـراي    !   دمكراتيك اسالمي   
اســتــقــرار يــك جــمــهــوري     
دمكراتيك مبارزه خواهند كرد     
و قبل از همه با نقد پـراتـيـک           
تاکنـونـی در بـرخـورد بـا            
اپوزيسيون نشان مـي دادنـد       
كه حداقل گام هـايـي را در           
رعايت حـقـوق دمـكـراتـيـك          

 . ديگران برداشته اند 

از زمان اعالم طرح تا كـنـون         
تني چند از هواداران مجاهدين     
و برخي از اعضـا شـورا بـا           
نشر مطالب و مصاحـبـه هـا          
نشان داده اند كه نقاط ضعـف   
طرح از پيش براي خود شـان       

از ايـن  .   نيز روشن بوده است  
رو نيز تاكيد مي كنند كه همـه        
چيز قابل مذاكره است و در         
جلسه اول جبهه تصميم گرفته   
مي شود ، از قـبـيـل دولـت             

رييس جمهور ، نخست      موقت ، 
 ..وزير و 

ظاهرا يا فرصت كافـي بـراي         
انجام تغييرات الزم نبوده و يا      
با فرض اينكه طرح با استقبال      
روبرو نخواهد شد ، مجاهدين     
ترجيح داده اند كه فـعـال تـا           

 “جديدي فتح نشده  “سنگر   “
قـديـمـي را دسـت          “سنگر   

 . نخورده حفظ كنند 
نحوه  ارائه طرح و پيشبرد آن       
نيز نشان مي دهد كه اين طرح       
بيش از آنكه يك طـرح جـدي         
باشد ، يك مانور سيـاسـي و         
نهايتا شـكـل دادن بـه يـك            
شوراي مقاومت ملی ديگـربـا      

اگـر  .   عنوان جـديـدي اسـت         
هدف مجاهدين ساختـن يـك       

است ، راهي    “مكرر   “شوراي  
كه پيش گرفته اند درست  و         

امـا  .   يقينا موفق خواهند شـد         
اگر در ادعاي خود مبنـي بـر         
شكلگيري يك جبهه وسيع از      
نيروهاي اپوزيسـيـون جـدی       
هستند ، راهي را كه در پـيـش         
گرفته اند ادامه همان بـيـراهـه      

سـابـقـه    .   تاکنونی است است    
بيست ساله را يك شبه و بـا        
يك اعالميه نمي توان بـدسـت       

 .فراموشي سپرد 
 سازمان مجاهدين خلق ايران    
بايد در عمل نشان دهد كه بـه        

 .    دمكراسي اعتقاد دارد

 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۱۹ صفحه

  ...جبهه همبستگي ملي مجاهدين
 ۶از صفحه 

 
تناقضات اين طرح مسائلی نيستـنـد  كـه            
سازمان مجاهدين و اعضا شورا بـر آنـهـا            

از اين رو بايد گفت ايـن     .   واقف نبوده باشند    
طرح بيشتر يك مانور سياسي است تا يـك          

اگر به واقع جديتی  پشـت ايـن          .   طرح جدي   
طرح بود ،  اين سازمان و ديگر اعضاء شورا          
در ابتدا مي بايست تناقضـات مـوجـود را            

حداقل كار اين بـود كـه        .   برطرف مي كردند    
پارلمان ، انتخاب هيات وزرا و رئيس جمهور        

 . را ملغي مي كردند



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۲۰ صفحه

در مورد ايجاد فرصت اشـتـغـال      .   می کنند 
هم، بسياری از کارشناسان بر اين باورنـد      
که، در شرايط حاکم، اقتصاد کشور تـوان        

 هزار فرصت شغلی جـديـد را          ۴۰۰ايجاد  
حتی اگر اين رقم را نـيـز واقـعـی             .   ندارد

فرض کنيم، با توجه به ورود ساالنه بيـش         
 هزار نيروی جديد به بـازار کـار،       ۷۵۰از  

معلوم می شود کـه طـی دو سـال اول               
 هـزار    ۷۰۰حدود )   ۱۳۷۹ ۸۳(برنامه سوم  

نفر ديگر به جمع بيکـاران افـزوده شـده            
 . است

با در نظر گرفتن رشد سريع جمعـيـت در         
قـابـل   "   دهه نخستين بعد از انقالب، کـامـال       

 ۱۳۷۰پيش بينی بود که از نيمه دوم دهـه           
به بعد، جمعيت انبوهی از جوانان جـويـای        

بـه رغـم     .   کار وارد ميدان خواهـنـد شـد        
هشدارهای مکرر صاحبنظـران مـتـعـهـد          
درباره لزوم تدارکات بموقع تمهيدات الزم      
جهت پاسخگويی به تاميـن حـق کـار و             
اشغال جوانان، نه تنها تدبيـری از سـوی        
سردمداران رژيم انديشيده نشده، بـلـکـه          
بواسطه سياستهای آنان شالوده و ظرفيت      
توليدی جامعه نيز ضعيف تر و آشفته تـر         

اشغال در "   ضربتی" اعالم اجرای طرح .   شد
سال جاری، در واقع، اعتراف ضمنی آنهـا        
به سردرگمی و بی کفـايـتـی شـان طـی              

 . ساليان گذشته نيز محسوب می شود
تنها اقدام مشخص دولت خـاتـمـی بـرای           
مقابله با مسئله بيکاری نيز، صرفنـظـر از          
اقدامات بوروکراتيک و بی ثـمـری چـون          

" معاونـت " های اشتغال و يا "   کميته" تشکيل  
های اشتغال در وزارتخانه ها، همين طـرح        

در صورت اجـرای     .   ضربتی اشتغال است  
 هـزار    ۳۰۰درست و کامل اين طرح، فقط        

شغل جديد فراهم خواهد شد که در قيـاس         
ايـن  .   با انبوه بيکاران بسيار انـدک اسـت         

طرح که به شکل ابزار تبليغاتی دولت هـم          
در آمده، در بهترين حالت، مسکنی بـيـش          

مقابله با بيکـاری، مسـتـلـزم       .   نخواهد بود 

تدوين و اجرای طرحهـای سـنـجـيـده و             
فراگير در عرصه اقتصادی و اجـتـمـاعـی          
است که با توجه به ماهيت و عملکرد ايـن           
رژيم و دعواهای درونی پايان ناپـذيـرش،        

 . از عهده آن خارج است
نادرستی و ناهمخوانی گزارش اقتـصـادی       
رئيس جمهوری با واقعيتهای عينی اقتصاد      
ايران زمانی به اوج خود می رسد که وی          

 ۱۱،۴ فـقـط       ۱۳۸۰نرخ تورم را در سال       
در اين بـاره، نـيـاز        .   درصد اعالم می کند   

چندانی به ذکر شواهد و نمونهای فـراوان         
چرا که هر فرد يا خـانـواری        .   وجود ندارد 

که برای تهيه مايحتاج روزانه و يا هفتـگـی     
خويش به بازار می رود، با گرانی فزاينـده         

ارزاق و   "   کاالها و خـدمـات، خصـوصـا         
اجناس مورد مصرف عمومی، روبرو مـی       
شود و فشار طاقت فرسای آن را با تمامی     
وجود احساس می کند، حتی اگر نـتـوانـد           
معيار دقيقی از سير صعودی قيمتـهـا بـه           

در مـورد اجـاره مسـکـن،           .   دست بدهند 
کـه  ( مخارج بهداشت و درمان، شـهـريـه           

و ديگر هـزيـنـه       )   غير قانونی است  "   ظاهرا
های تحصيلی، هزينه های اياب و ذهـاب          

هر چـنـد   .   نيز چنين روالی حاکم است . . .   و  
که در اثر باال رفـتـن درآمـدهـای ارزی              
" حاصل از صدور نفت خام، و نـتـيـجـتـا            

افزايش قابل مالحظه در واردات کاال، طـی        
 ، از شتاب رشد قيمتها تا    ۸۰۱۳۷۹سالهای  

اندازه ای کاسته شد، ولی عوامـل عـمـده           
ايجاد و تشديد تورم قيمتها همـچـنـان در           
کار بوده و بنابراين نرخ واقعی آن، بويـژه         
در مورد مايحتاج عمومی، بسيار بيشتر از       
آن چيزيست که در گزارشـهـای رسـمـی           

 . اعالم می شود
يکی از عوامل عمده تشديد گرانی، افزايـش       

کـه  ( سريع نقدينگی بخش خصوصی است      
طبق اعالم بانک مرکزی، رشد آن در دو          

 درصد در هـر      ۳۰سال گذشته، نزديک به     
اما يکی از مـهـمـتـريـن          ) .   سال بوده است  

عوامل رشد شتابان نقدينگی نيـز کسـری         
بودجه خود دولت و يا وامهای بی حسـاب        
و کتابی است که بـانـکـهـا در اخـتـيـار                 
شرکتهای دولتی و نهادها و ارگـانـهـای           

بدين ترتـيـب، بـار       .   حکومتی قرار ميدهند  
مضاعف کسری بودجه دولت، از طـريـق         
تورم قيمـتـهـا، بـر دوش کـارگـران و                
زحمتکشان و اقشار متوسط گذاشته مـی        

شود بی سبب نـيـسـت کـه بـرخـی از                 
اقتصاددانان، تورم قيمتـهـا را در واقـع            
نوعی ماليات پوشيده به حساب می آورند       
که دولت بر توده های مردم تحمـيـل مـی         

عالوه بر اين، چنان کـه مـی دانـيـم،             .   کند
دولت از طريق افزايش بـهـای کـاالهـا و             
خدماتی که در اختيار و انحـصـار دولـت           
است، نيز باعث باال رفتن سطح عـمـومـی           

 . قيمتها می شود
آهنگ رشد قيمتها در سال جاری، هـمـان          
طور که در ماههای گذشته نيز ديـده مـی           

عـلـت ايـن      . شود، باز هم باالتر رفته است 
امر، صرفنظر از نابسامانی های ساختاری      
اقتصاد کشور در گسترش توليد و تاميـن        
نيازهای اوليه جامعه و جـدا از کسـری            
بودجه دولت و رشد نـقـديـنـگـی بـخـش              
خصوصی، کاهش احتمالی در واردات و        

سـيـاسـت    .   يکسان سازی نرخ ارز اسـت      
يکسان سازی نرخ ارز که از ابتدای امسال        
به اجرا گذاشته شده است قطـع نـظـر از             
تبعات آن در ساير زمينه ها، شتـاب تـازه      

 . ای به روند تورم قيمتها خواهد بخشيد
در پرتو آنچه در باال اشاره شد، پيـداسـت        
که اين دولت نتوانسته و نمی تواند مانعـی         
در برابر گرانی روز افزون ايجاد نمايـد و          
در عمل نيز سياسـت مشـخـصـی بـرای             

دولت که بخش بسـيـار      .   مقابله با آن ندارد   
بزرگی از ثروتها و امکانات فراوان جامعـه    
را در اختيار خود گرفته است، نه تنـهـا از      
تامين حداقل نيازهای تـوده مـردم، و از          
جمله حق کار و حق معيشت بـاز مـانـده،            
بلکه با تشديد عقب ماندگی ها و نابسامانی       
های اقتصادی و اجتماعی، شرايط کـار و         
زندگی اکثريت وسيـع مـردم را بسـيـار            
سخت تر و چشم انداز آينده را هم تيره و       

در اين ميان، هر طرح و       .   تار ساخته است  
می تـوانسـت در      "   برنامه ای هم که احيانا    

تخفيف بحران و بهبود نـابسـامـانـی هـا             
اندکی کارساز باشد، در چنبره تلفيق ديـن        
و دولت و اقتصاد، و در کشاکش رقابتها و 
دعواهای دستجات حکومتی، محو و نابـود    

گزارش اقتصادی خاتـمـی بـه        .   شده است 
مجلس نيز در واقع، چيزی نـيـسـت جـز             
اعتراف ديگری بـه ايـن درمـانـدگـی و               

 . استيصال آشکار
 

 

 مشکالت اقتصادی مردم
 و در ماندگی دولت

 
 ۳از صفحه 
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، گروهی از رهبران    " اوجويت" عمر سياسی   
اين حزب به منظور جلوگيری از شکـسـت         
آتی، تالش کردند که تغييراتی را به مرحله        

بـه  ( ولی وی و همسـرش       .   انجام برسانند 
از هر گونه تغيـيـر و        )   عنوان رئيس حزب  

چنـد مـاه     .   حتی ترميم کابينه امتناع کردتد    
 نوامبر، جمعی   ۳پيش از انتخابات زودرس     

دمکراتـيـک   " از وزرا و وکالی عضو حزب       
انشعاب کرده و جريان ديگری به نام       "   چپ

امـا  .   را تاسيس کردنـد   "   ترکيه نوين " حزب  
اين اقدام نيز هيچ ثمری نبخشـيـد و ايـن             
جريان حتی يک درصد آرا را هـم کسـب        

 . نکرد
که "   حرکت ملی " حزب راست گرای افراطی     

 نمايـنـده داشـتـه و          ۱۲۹در مجلس قبلی    
بود، با اخـذ    "   اجويت" شريک دولت ائتالفی    

 درصد آراء در انتخابـات اخـيـر از            ۸،۳۳
مؤتلـف ديـگـر دولـت         .   مجلس حذف شد  

حـزبـی کـه      "   ( مام ميـهـن   " ، حزب   " اجويت" 
توسط تورگوت اوزال درسـت شـده و            

بـود  )   رهبر کنونی آن مسعود ييلماز اسـت      
 درصـد آرا    ۵،۱که در اين رای گيری فقط     

حزب سليمان دميـرل و    .  را به دست آورد 
نيز با  "   راه راست " تانسوچيلير، يعنی حزب    

 درصد آرای شرکت کنندگان در پشت       ۹،۵
نجم الـديـن     .   متوقف ماند "   حد نصاب " سد  

، همراه بـا حـزب     ۱۹۹۹اربکان که پيش از    
دولت ائتالفی تشکيل داده بـود  "  راه راست" 

ولی پس از اخطار ژنـرالـهـای ارتـش و              
، حـزب اسـالمـی        " فضيلـت " انحالل حزب   

درست "   سعادت" ديگری تحت عنوان حزب     
کرده است، نيز در اين انتخابات با شکست        
شديدی روبرو شده و قادر به کسب بيـش      

الزم بـه    .    درصـد آرا هـم نشـد           ۲،۴از  
در "   فضيلت" يادآوريست که حزب اسالمی     

 نماينـده بـه مـجـلـس          ۱۱۱انتخابات قبلی  
فرستاده بود ولی، بعـد از انـحـالل ايـن              
حزب، گروهی از اعضای جوان تر آن از          
ورود به جـايـگـزيـن آن يـعـنـی حـزب                 

، خودداری کرده و، بـه هـمـراه           " سعادت" 
" عدالت و توسعه  " کسانی ديگر، خود حزب     

قابل توجه است کـه يـک         .   را راه انداختند  

" جـوان " حزب نوبنياد ديگر با عنوان حزب       
و با گرايش تنـد نـاسـيـونـالـيـسـتـی و                 
پوپوليستی، که چند ماه قبل از انتـخـابـات          
توسط يک دالل و سرمايه دار بـزرگ راه          
اندازی شده و پول هنگفتـی هـم صـرف            

 ۷،۳تبليغات کرده بود، در سوم نوامـبـر،          
ايـن  .   درصد آرا را به خود اختصاص داد       

نيز نشانه ديگری از رويگردانی گسـتـرده        
رای دهندگان از احزاب حکومتی و سنـتـی       

 . بود
بر اساس تحليل هايی که برخی روزنـامـه         
های ترکيه از ترکيب و توزيع آرای اخـذ           
شده ارائه کرده اند، رويگـردانـی وسـيـع           
مردم از رهبران و جريانات سرشنـاس و         
سابقه دار، تنها محدود به چند منطقه و يـا          
شهر و روستا نبوده، بلکه تقريبا تـمـامـی           
مناطق و استانهای اين کشور را در بر می         

پايگاه های سنتی آن احزاب، شهرها      .   گيرد
انتخاباتـی  "   دژ" يا روستاهايی که به عنوان      

و "   چـيـلـر   " ،   " يـيـلـمـاز    " ،  "   اجويت" استوار  
همتايان آنها به حساب می آمـدنـد، نـيـز             
نتوانستند در برابر ايـن مـوج گسـتـرده             
نارضايتی و رويگردانی مقاومت نموده و       
دست کم، حضور سمبليک آنها در مجلـس        

صرفنظر از اين کـه     .   ترکيه را تامين نمايند   
حزب برنده اين انتخابات چه می خواهد و         
چه می تواند بکند، نتيجه اين رای گـيـری           

" تـقـريـبـا    "   تغيير چهـره  " و  "   تصفيه" بيانگر  
 . کامل پارلمان ترکيه است

داليل نفی و رد احزاب و رهبران سنتی و          
پرسابقه نظام از سوی اکـثـريـت وسـيـع            
مردم، متعدد و گوناگون است، و بحثـهـای     
تازه ای هم در اين باره در بين تحليلگـران          
سياسی و همچنين درون نيروهای مترقـی       

در .   و چپ اين کشور شروع شـده اسـت          
اينجا می توان چند تا از مهمترين آنهـا را           

 . به اختصار، بر شمرد
پيش از هر چيز، زمينه اصلی رويگـردانـی         
رای دهندگان، تداوم و تشديد سرخوردگی      
آنها از احزاب حاکم، از وعده های فراوانی        
که هيچگاه عملی نمـی شـدنـد، از سـوء              
مديريت رايج و از فساد فـراگـيـر درون            
دستگاه حکومتی است که حاصل همه اينها     
چيزی جز تشديد نابرابری ها، کمـبـود و           
محروميت ها برای اکثريت عظيم مردم، و        
. بويژه اقشار پايين و متوسط، نبوده اسـت  

در اين ميان، حاد شدن بيسابقـه بـحـران           

اقتصادی و مالی در سال گذشته نيز، کـه          
 ۹موجب کاهش سطح توليد ملی به ميزان         

درصد در طی يک سال، و افـزوده شـدن           
حدود دو ميليون نفر ديگر به جمع بيکاران        
گرديد، مزيد بر علت شده و ناتوانی دولـت         
را در پاسخگويی به ابتدائی ترين نيازهـای    

بايد ياد آور شـد       .   جامعه عريانتر ساخت  
بـا  "   صندوق بين الملـلـی پـول       " که دخالت   

ميانجيگری و فشار آمريـکـا و پـذيـرش            
 مـيـلـيـارد دالر وام           ۳۰اعطای حـدود      

 ميليارد از آن     ۱۶که  ( اضطراری به ترکيه    
بود کـه   )   طی سه سال آينده داده می شود      

سيستم پولی و مـالـی ايـن کشـور از                
" نجات داد و ضمنـا    "   فروپاشی کامل موقتا  

حجم بدهی های خارجی آن را هم به بيش         
 .  ميليارد دالر بالغ کرد۱۱۵از 

از سوی ديگر، حاد شدن بحران مـذکـور،         
اختالفات نظرات و رقابتها در بين احـزاب         
شريک در قدرت و در درون آنها را شدت         
بخشيد و فرار از مسئوليتها و نجات خود،        
در برابر موج فزاينده نارضايتی عمـومـی،        

انتخابات پـيـش    .   را هر چه بيشتر دامن زد     
از موعد بناگزير، پذيرفتـه شـد و صـف             

لکـن  . بندی های جديدی در باال شکل گرفت      
" موجی که از پايين برخاسته بود تقـريـبـا         

تمامی آنها را روبيد و از دولت و مجـلـس           
 . بيرون انداخت

در همين حال، تهاجم تبليغاتـی گسـتـرده          
که نظرسنجی "   عدالت و توسعه " عليه حزب   

ها حاکی از احتمال موفقيت آن بـود نـيـز            
شهرت و بخت پيروزی آن را افـزونـتـر            

هـر  !   از قضا اسکنجين صفر افزود    :   ساخت
چه فشارهای وارده به اين حزب شديدتـر        

اقشـار  "   گرديد، اقبـال مـردم، خصـوصـا         
چند هفته پيش  .   پايين، نيز به آن بيشتر شد     

رجب طـيـب    " از انتخابات، رهبر اين حزب،      
در ارتباط با محکومـيـت چـنـد          "   اردوغان

طـرح شـعـارهـای       " سال قبل وی به جرم      
، از   " مذهبی در جريان تبليغات انتخابـاتـی      

شرکت در انتخابات سوم نوامبر مـحـروم        
گرديده و پرونده مربوط به اعـالم غـيـر            
قانونی بودن و انـحـالل حـزب وی هـم              

امـا ايـن     .   به جريان انداختـه شـد      "   سريعا
پرونده سازی ها و يا مـطـرح سـاخـتـن              
پرونده های بايـگـانـی شـده، در خـالل              

 
 ... نوامبر ۳نگاهی به انتخابات 

  ۵از صفحه 
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 مبارزات انتخاباتی، بنا به نتايج نظرسنجی 
عـدالـت و     " ها، بخت برنده شـدن حـزب          

 . را باز هم باال می برد" توسعه
هر چند که توان و تجربه سازمانـدهـی و           
تبليغات وسيع اين حزب و رهـبـری آن،            
يکی از عوامل موثر موفقيت قاطع آن در          
انتخابات اخير به حساب می آيد، ولی دليل        
عمده آن در واقع، نبود مشروعيت و بـی           
اعتباری کامـل رقـيـبـان اصـلـی آن و                
سرخوردگی و بيزاری مردم از آنها بـوده        

حد نصاب ده درصد هم عامل مهمی       .   است
در کسب اکثريت نـزديـک بـه دو سـوم              

" عدالت و تـوسـعـه     " مجلس از جانب حزب     
اين شگردی بود که همه احزاب حاکم       .   بود

ترکيه طی سالهای گذشته از آن به عنـوان         
مانعی برای جلوگيری از ورود سازمانـهـا        
و تشکل های چپ و ترقيخواه و جريانـات         
. نوظهور به مجلس، استفاده کرده بـودنـد        

آن احزاب، در سوم نوامبر، در همان چالـه   
 . ای که خود کنده بودند فرو افتادند

نبود يک آلترناتـيـو نـيـرومـنـد چـپ و                
دموکراتيک، در اين کشور نـيـز، بـخـش            
بزرگی از مردم را به عـدم شـرکـت در              
انتخابات، و يا انتخاب بيـن بـد و بـدتـر               

در اينجا نيـز، تـداوم و       .   ناگزير می سازد  
سرکوب و پراکندگـی شـديـد در مـيـان              
نيروهای پيشرو و دموکرات، مانع از شکل       
گيری يک بديل معتـبـر چـپ در بـرابـر               
نيروهای راست و مذهبـی شـده و حـق             
انتخاب مردم را، بواقع محدودتر سـاخـتـه         

به قول سر مقاله نويـس روزنـامـه          .   است
بخشی از سياستهـای دولـت       "   جمهوريت" 

بانـک  "   ترکيه را، صندوق بين المللی پول و      
اتحـاديـه   " و بخش ديگر آن را هم       "   جهانی  
تعيين می کنند، بنابراين چه صحبت      "   اروپا

و چـه جـای سـخـن از             "   انتخـابـات  " از  
، " دموکراتيک خلـق  " حزب  !   است"   انتخابات" 

 درصد آرا را بـه         ۶،۲در انتخابات اخير،    
دست آورد ولی از حضور در مـجـلـس            

حد نصاب موجود بـه      "   اگرفرضا( بازماند  
جای ده درصد، پنج درصد می بـود، ايـن           

 نماينده در مـجـلـس       ۴۳حزب می توانست    
اين حزب که تا کنون چـنـد         ) .   داشته باشد 

بار به واسطه فشارهای ارتش غير قانونی       
اعالم گرديده و ناگزير به تغـيـيـر نـام و             
رهبری خود شده است، طرفداران زيـادی       

در مناطق جنوب شرقی ترکيه و در بـيـن           
در .   بخشی از نيروهای چپ و مترقی دارد      

حزب کمونـيـسـت     " انتخابات سوم نوامبر،    
حزب سنتی معروف ترکيه که تـا        "   ( ترکيه

به حال چند بار تغيير نام و مـوضـع داده            
هم برای اولين بار، با هـمـان نـام،            )   است

شرکت کرده بود که توفيـقـی بـه دسـت             
اين حزب مخالف عضويت ترکـيـه       .   نياورد

 . است" اتحاد اروپا"در 
عـدالـت و     " اما يکی از داليل موفقيت حزب  

، در شرايط مـوجـود، ابـهـام و             " توسعه
تناقض در مواضع و تـرکـيـب آن بـوده             
است، هر چند که وجود اين ابـهـامـات و             
تناقضات، در هنگام تشکيل و اداره دولـت،        
می تواند برای خود اين حزب خيلی مسئله        

اين حزب، به لحـاظ مـواضـع         .   ساز باشد 
اعالم شده و عناصر اصلی گرداننـده آن،         
تــرکــيــبــی از گــرايشــهــای مــذهــبــی،         
ناسيوناليستی و ليبراليسم اقتصادی اسـت   
که قدری چاشنی پوپوليستی هـم بـه آن           

ايـن حـزب خـود را          .   افزوده شده اسـت   
معـادل مسـلـمـان احـزاب          " اسالمی، ولی   

در تـرکـيـه      "   دموکرات مسيحی اروپـايـی    
عـبـداهللا   " اين حزب، به قول   .   معرفی می کند  

فرد دوم حزب که به علـت مـحـروم           "   ( گل
از شـرکـت در       "   طـيـب اردوغـان     " شدن  

انتخابات و نمايندگی مجلس، بـه عـنـوان           
نخست وزير معرفی شده و نخستين دولت    

می خواهـد  )   اين حزب را تشکيل داده است     
يـک کشـور     " به جهانيان نشان بدهد کـه         

مسلمان می تواند دموکراتيک و مدرن هـم        
رهبران اين جريان هـم پـيـش از           " .   باشد

انتخابات و بويژه پس از آن، تعهـد آن را           
جمهوری ترکيه و اجرای    "   الئيک" به اصول   

آن طبق اصول قـانـون اسـاسـی، اعـالم             
با اينهمه، مواضع و مـقـاصـد          .   داشته اند 

رهبری حزب در مورد خصلت اسالمی آن       
اگر چـه بـرخـی از          .   دقيقأ روشن نيست  

تحليلگران ترکيه، آن را نوعی پنهانکاری و       
در هـر    .   تعبير می کننـد   "   تقيه" به اصطالح   

حال بايد يادآور شد که طـبـق ارزيـابـی             
کارشناسان، نيروی اجتماعی که خـواهـان       

در ترکيه  "   حکومت اسالمی " ايجاد نوعی از    
است، کمتر از ده درصد کل رای دهندگـان         

 . است
، پيوستن ترکيه بـه  " عدالت و توسعه" حزب  

دولـت  "   اولويت نخسـت  " را  "   اتحاديه اروپا " 
در اين موضع، جدا    .   خود اعالم کرده است   

از منافع و يـا مضـار اقـتـصـادی آن،                 
مصلحتی سياسی نيز نهفته است، زيرا کـه        
پيوستن به اروپا، امکان کودتای نظامی و        
انحالل پی در پی خود اين حزب را نـيـز             

اين حـزب، هـمـچـنـيـن،           .   کاهش می دهد  
صندوق بـيـن     " خواستار ادامه همکاری با     

و دريافت وامـهـای مـوعـود          "   المللی پول 
است، هر چند که تجديد مذاکره پـيـرامـون        

تعيين شده به وسيله آن " برنامه "موادی از  
ايـن  .   را نيز ضروری مـی دانـد       "   صندوق" 

جريان، مطابق مواضع اعالم شده، در پـی        
کوچک کردن دستگاه دولتی، تقويت بخش      
خصوصی و حمايت بيشتر از سـرمـايـه           

عالوه بر اينهـا،    .   گذاری های خارجی است   
تامين اشتغال، کاهش مالياتها و عـوارض،     
بهبود وضع اقتصادی مردم، ايجاد راهـهـا        

نيز از جمله مواضع و وعـده هـای            . . .   و  
 . انتخابی اين حزب به شمار می روند

از نظر ترکيب نيروهـای تشـکـيـالتـی و             
، می تـوان    " عدالت و توسعه  " رهبری حزب   

اشاره کرد که بخش بزرگی از آنـهـا، از             
" و بـعـدا    " ( رفـاه " کادرهای حزب سـابـق        

زير نظر "   هستند که اگر چه غالبا" )   فضيلت" 
نجم الدين اربکان و همراهان وی تـعـلـيـم           

تر " مدرن" ديده اند، ولی نيروی جوان تر و        
آن گرايش را تشکيل می دهند که راه خود         

جـدا و    "   سنتی هـا  " و  "   ريش سفيدها " را از   
، را ايجاد کرده انـد  " عدالت و توسعه " حزب  

بـرگـزيـده    "   المپ بـرق  " و آرم حزبشان را     
عالوه بر اينها، تعدادی از گرداننـدگـان    .   اند

و نمايندگان اين حزب هم از احزاب دسـت         
" مـام مـيـهـن      " راستی ديگر، بويژه حزب      

بـا اوجـگـيـری       .   تورگوت اوزال، آمده اند   
ستاره بخت اين حزب در ماههای پيش از         
انتخابات، گروهی از نمايندگان و عنـاصـر        
وابسته به احزاب ديگر هم از آنـهـا جـدا             

از ايـن رو      . شده و به اين حزب پيوستنـد      
نيز، پراگماتيسم و فرصت طلبی يکی ديگـر   
از خصوصيات اين جريان راست مـيـانـه          

 . اسالمی است
گذشته از گروه معدود سرمايـه داران و          
انحصارات بزرگ ترکيه کـه در ارتـبـاط           
تنگاتنگ با سرمايه جهانی فعاليت می کننـد        
و هر دولتی در اين کشور سر کـار آيـد،             



 ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۲۳ صفحه

گزندی به انحصارات و سودجويـی هـای         
بخش ديـگـری از      .   سرشار آنها نمی رسد   

سرمايه داران نوکيسه در تبانی و شراکـت       
با مسئوالن دولتی و بـا بـهـره گـيـری                
اختصاصی از امکانات عمومی، بار خود را       
می بندند و جای خود را، با تعويض دولت،         

در دوره   .   به گروه ديگری مـی سـپـارنـد         
 تشکيل دولتهای مختلف اوزال، 

دميرال، اجويت و اربکان طـی سـالـهـای           
گذشته، نيز وضع به همين مـنـوال بـوده           

اکنون نيـز، دسـتـه ای از دالالن،            .   است
مقاطعه کاران، هتل داران بزرگ و ديگران،      

و "   عدالت و توسـعـه    " با پشتيبانی از حزب     
تشکيل دولت از طرف آن، در انتظار آنـنـد      
که نوبت حضور آنها بر سر ايـن خـوان            

 . يغما هم فرا برسد
جدا از اينها، پيش بينی دقيق اين که دولـت          

، در اين يا آن     " عبداهللا گل " جديد، به رهبری    
زمينه مشخص چه موضعی اتخاذ کرده و       
چه سياستی را در پيش خواهد گرفت، در         

اما آنچه کـه از      .   حال حاضر دشوار است   
هم اکنون پيداست، اينست که اين دولت بـا         
محدوديتهای متعددی در عرصه داخـلـی        

فشارهای ارتـش، بـحـران اقـتـصـادی،            ( 
و در صحـنـه بـيـن         )   اعتراضات توده ای  

، شـرايـط     " صندوق" جلب رضايت   ( المللی  
، مسئله قبـرس  " اتحاديه اروپا" عضويت در  

بـر سـر راه اجـرای وعـده هـای                . . . ) و  
انتخاباتی متناقص و فراوان خود روبـرو        

 خواهد بود 

 .  شود 
اكــنــون در مــقــابــل جــنــبــش        
دانشجويي اين سوال قـرار دارد       
كه چگونه اين جنبـش را تـداوم          

دانشجويان از يك سـو      .   بخشند  
با استفاده از درگيري جنـاح هـا          
وبا تكيه بر خواست آزادي بيـان       
و انديشه و آزادي زنـدانـيـان            

تـحـرك جـديـدي بـه            سياسي ،   
فضاي سياسي در دانشگاه ها و       

اما اكنـون   . در كل جامعه داده اند      
كه دولت رسما از حمايـت آنـهـا       

 خروج از     شانه خالي كرده است ،    
دانشگاه و راهپيمايي در سـطـح        

شهرها ، بدون آنكه اطميـنـان از         
يـك    حمايت مردمي داشته باشند ،    

اقدام نسنجيده است كه نهايتا بـه       
درگيري با باند هاي سياه ، لباس       
شخـصـي هـا و بـدنـبـال آن               
نيروهـاي انـتـظـامـي خـواهـد             

در عـيـن حـال بـاقـي           .   انجاميد  
ماندن در دانشگاه ها بدون تماس     
با ديگر نيروهاي اجـتـمـاعـي و          
مردم بتدريج اين جنبش را تحليل      

فـعـالـيـن جـنـبـش          .   خواهد برد   
دانشجويي بايد با بهره گيري از       
تجارب اين چـنـد سـالـه و بـا              
بررسي شرايط ، پاسخ مناسـبـي       
. براي تداوم جنبش  پيدا كـنـنـد           

درگيري زودرس با نـيـروهـاي        
سركوب حكومت ، نتيجه مثبـتـي       
. براي جنبش دانشجويي نـدارد        

در عين حال بايد راهي هم بـراي        
گسترش جنبش و خروج آن از        

 . محدوده دانشگاه يافت 
چنين به نظر مي رسد كـه راه          

 يافـتـن راه هـاي           حل كنوني ،  
ممكن براي جلب حمايت ديـگـر       
نيروهاي اجتماعي از مـبـارزات       
دانشجويان و ايجاد يك حركـت      

اگر چـه در    . وسيعتر مي باشد  
اين راه فقدان نهاد هاي مـدنـي         

كار را با مشـكـالت      قوام يافته ،  
ولي .     جدي روبرو خواهد كرد     

به هـر حـال جـنـبـش هـاي               
اجتماعي ديگري نـيـز وجـود         
دارند كه مي توانند با جـنـبـش        

 . دانشجويي همراه شوند 
 از سوي ديگر بايد از ويـژگـي        
. اين دوره مبارزه بهره گرفـت        

اين بار اعتـراضـات در اكـثـر           
دانشگاه هاي ، از تـهـران تـا            
اهواز و از تبريز تا سيستان و        

گسـتـرش يـافـتـه          بلوچستان ، 
اكنون فرصـت بسـيـار       .   است  

مناسبي است تا بين دانشـگـاه        
هاي سراسر كشور هماهـنـگـي     
ايجاد كرده و نوعـي كـمـيـتـه           
هماهنگي ، شوراي همـاهـنـگـي        

شكل گيـرد و مـبـارزات         . . .   و  
دانشجويان در سراسر كشـور     

اين هماهنـگـي    .   را هماهنگ كند    
به قدرت اين جنبش مي افزايد و  
امكان مقاومت آن را در مقـابـل     
تهاجمات حكومت بيشـتـر مـي        
كند و در عين حال تداوم بيشتر      

 .    آن را نيز ممكن مي سازد 

 ...جنبش دانشجويي 
 ۷از صفحه 

سنگسار محکوم گـرديـده انـد کـه            
آخرين  موارد آن مـربـوط بـه گـل             
نيکرو و سـيـديـونـس اسـعـدی در             

 .شهرستان نقده  بوده است
نابيناکردن ، قطع   .   حکم قصاص در مورد ده ها نفر اجرا شده است         

دست راست ، قطع پای چپ ، پرتاب از کوه و اعـدام در مـالعـام                   
 .شامل ده ها نفر گرديده است

 زندان های سياسی مملو از کسانی است که به جرم ابراز عقـيـده              
مجتبی حيدری ، حسين مـجـاهـد ، فـرزاد             .   به بند کشيده شده اند    

حميدی ، آرش کيخسروی ، اميرحسين باللی ، قاضـيـان ، امـيـد                 
عباس قلی نژاد ، امير عباس فخرآور ، محمد علی دادخواه ، ناصـر              
زرافشان و صدها نفر ديگر به حبس های طويل المـدت مـحـکـوم               
گرديده اند و نقض حقوق بشر در ايران بی انقطاع ادامـه داشـتـه                 

 .است
 .نمونه ها بيشمارند

در مقابل اين همه نامردمی ها و بی قانونی ها ، شـاهـد خـروش               

جنبش های توده ای درايران و بويژه جنبش دانشجويـي در مـاه               
دفـاع از انسـانـيـت و           .   گذشته که هم چنان ادامه دارد می باشيم       

زندانـی  .   آزادی در بلند جايگاه اين سيل خروشان قرار گرفته است         
به يک خواست عمومی و فوری تـبـديـل           !   سياسی آزاد بايد گردد     

آزادی بيان و انديشه از سينه ها بيـرون آمـده و در                .   شده است 
نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر       .   خيابان ها فرياد شده است    

به محکوم نمودن جمهوری اسالمی ادامه داده و قطعـنـامـه هـای               
اما تمام اين اقدامات در      .   متعددی طی سال گذشته صادر کرده اند      

يک کفه از ترازوی عدالت  قرار دارد و کفه ديگر که حضور رژيـم                
ضدبشری جمهوری اسالمی است  که هنوز بر روح و جان مـردم             

برای برهم زدن  اين تـعـادل بـايـد نـيـروهـای               .   سنگينی می کند  
اجتماعی با متشکل شدن در کانون های مستـقـل خـود مـبـارزه                 
عمومی را حول شعارهای فراگير سازمان دهند تا با نيروی متحـد            
خود ، رژيم جمهوری اسالمی ايران ، اين مانع جدی در راه هـر                 
 .   تحول دموکراتيک در ايران را بروبند و به زباله دان تاريخ بيفکنند

        

 !پيروزی از آن توده هاست    

 !زنده باد آزادی 
 ۱۸از صفحه  
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شده ، و همين االن نيز در حـال اجـرائـی              
اين برنامه بيش از آن کـه بـه       .  شدن است 

نيازهای مردم عراق ربطی داشته باشد، به        
نيازهای سياست منطقه ای و نيز جـهـانـی          

 . آمريکا گره خورده است
جرج بوش هر چند هنوز وارد مرحله جـنـگ          
در عراق نشده است ، اما با کمک طبـل ايـن             
جنگ حداقل در خود آمريکا پيروزی مهـمـی     
در انتخابات مياندوره ای نصيب حزب خـود        
کرده و مو قعيت کابينه جنگی خود را تثبيت         

و اگر امکان عمل پيدا کـنـد، بـا      .   نموده است 
 . تسخير خود عراق اين مسير را ادامه خواهد داد

اما مساله اساسی که برای کشور ما و آينده         
منطقه از اهميت برخوردار است، شرائط بعد       

بحران عراق روند خاص خود . از عراق است
تحوالت در عراق مسلـمـا   . را پيدا کرده است 

تاثير مستقيم در شرائط کشور ما خـواهـد           
گذاشت و قبل از همه فشـار آمـريـکـا بـه                
حکومت اسالمی برای پذيرش هر چه خـفـت        
بارتر شرائط ديکته شده ، افزايـش خـواهـد          

دولت آمريکا مسلما در حمله به عراق با        .   داد
مقاومتی از سوی حکومت اسالمی يا حـتـی         

امـا  .   مخالفت جدی آن مواجه نخـواهـد شـد       
مشکل آمريکا با  مخالفت آن با جنگ آمريکا         
عليه عراق نيست، بلکه پشـتـيـبـانـی آن از              
جريانات پان اسالميست در لبنان و فلسطين       
از يک سو، و تبديل شدن به عامل بی ثباتـی           
سياسی در منطقه با تـوجـه بـه اهـمـيـت                
استراتژيک ايران در جغرافيای خاورميانه از      

از اين نظر هم عـمـلـيـات          .   سوی ديگر است  
آمريکا در عراق مقدمـه ای بـر تـحـمـيـل                
تغييرات دلخواه خود در حاکميت سـيـاسـی         

دولت های آمريکا قبـل از     .   ايران خواهد بود  
جرج بوش ، همواره با ديپلماسی پنهـان بـه           
دنبال آن بودند که تغييرات دلخواه خـود را          
از طريق ايجاد رابطه با حکومت اسالمـی و          

دولـت  .   حداقل جناح هائی از آن دنبال کنـنـد        
کلينتون در دوره دوم رياست جمهوری اش       
حتی پای ايجاد مناسبات با اصالح طـلـبـان           
حکومتی و پشتيبانی از خاتمی هم بر آمد و          
به نقد سياست های گذشته آمريکا در ايـران      

اين چراغ سبز ها هـيـچـکـدام       .   هم دست زد  
مورد استقبال قرارنگرفت و در جدال هـای         

اما حداقل بعـد از    .   درونی حکومت گم گشت   

سقوط طالبان جديـت شـرائـط را هـمـه               
حکومتيان دريافته اند و هر کدام به شـيـوه          
خود اگر نه در ظاهر امر، در تـالش هـای             
پنهان خود به دنبال راه هائی در گـريـز از            
درگيری مستقيم با آمريکا هستند که اکنون       
ديگر در تمام  کشورهای همسايـه مـا يـا             
مستقر است و يا مثل عراق نقشه استـقـرار        

هدف اين تالش ها مسلما قبل از آن          .   دارد
که حفظ منافع ملی کشور باشد، مـتـوجـه           
گرفتن تضمين از اياالت مـتـحـده در بـه              
رسميت شناختن نظام اسالمی به هر قيمتی       
و در واقع نجات گليم اين حکومت حتی بـه      
بهای از دست رفتن منافع ملی کشور نـيـز        

 . هست
اما در دراز مدت اين حکومت نه مـطـلـوب            
آمريکاست و نه خود حـکـومـت بـخـاطـر             
ماهيتش از چنان انعطافی برخوردار اسـت        
که بدون شکاف درونی به راحتی بـه ايـن           
مطلوب نزديک شود و نه اين که خمينی ای          
در حکومت وجـود دارد کـه زهـر ايـن                
مطلوبيت را سرکشد و با اتوريته خود دهن        

آمريکا ديگر حـداقـل از        .   مخالفين را ببندد  
زمانی که آ تجربه افغانستان را پشت سـر          
گذاشته و تجربه طالبان و سپـس درگـيـر           
شدن با دست پرورده های سازمـان هـای         
امنيتی خود در هيات القاعده و بن الدن را        
از سر گذرانده، برخالف دوران جنگ سرد،       
نطام بنيادگرای اسالمی را ديگر نه مطلـوب        
که در دراز مدت خطری برای منافع خـود          
در خاورميانه تلقی می کند، از اين رو نـيـز           
در دکترين جديد آمريکا نه تنها  جمـهـوری     
اسالمی ايران، حکومت عربستان سـعـودی       
نيز عوامل بی ثباتی و صدور بنيـادگـرائـی          

تاکيـد  .   محسوب شده و غير مطلوب هستند     
آمريکا بر حق انتخاب مـردم در ايـران و           
متهم کردن آشکار جمهوری اسـالمـی بـه          
نقض حقوق مردم و يا آرزوی سرنگـونـی         
اين حکومت از سوی وزير دفاع آمـريـکـا           
اتفاقی نيستند، بلکه نشانـدهـنـده تـغـيـيـر             
سياست آمريکا در مورد حکومت اسـالمـی    
بطور مشخص و حکومت های نـظـيـر آن           

 . بالعموم هست
قطعا امريکا نه در انديشـه اشـغـال ايـران          

کاری که در مورد عراق حتی تـدارک  .   است
هم ديده شده است و نه بی تفاوت نسـبـت           

بـر عـکـس در        .   به تحوالت در ايران است    
تالش ايجاد کانال های تاثـيـر گـذاری در            

در اين هم شـکـی   . تحوالت آتی ايران است 
نيست که اياالت متحده مثل مورد عراق در      
ايران هم به دنبال منافع دراز مدت خويـش   
است و منافع مردم ايران در استراتژی آن        

 . کم ترين جايگاهی را نيز ندارد
در چنين شرائطی همه نيرو های سياسـی         
ايران فارغ از خاستگاه ها و ديدگاه هـا و            
برنامه عمل خود بايد حول مـنـافـع مـلـی             
مردم ايران به توافقاتی جدی رسيده و بـا     
تالش در ايجاد يک وفاق ملی، راه هر گونه         
مداخله سلطه گرانه در تحوالت آتی ايـران        

در هر گـونـه تـحـرکـی در            . را سد نمايند  
ارتباط با تحوالت آينده ايران بايد بر ايـن          
اصل تخطی ناپـذيـر تـاکـيـد گـردد کـه                
سرنوشت آينده ايران بايد به دست مـردم        
ايران و از طريق انتخاب آزادانـه آن هـا             
تعيين شود و همـه کـوشـش هـا بـايـد                
مصروف ايجاد شرئط برای چنين امـکـان        
. تصميم گيری آزادانه برای مـردم بـاشـد         

تاکنون جمهوری اسالمی ، ايـران را بـه            
ملک طلق خود تبديل کرده، با ممـنـوعـيـت        
احزاب مخالف ، پايمال کـردن حـقـوق و            
آزادی های مردم و با فيلتر گذاشـتـن بـر            
انتخاب مردم عمال عرصه انتخاب و حوزه       
تاثير رای و نظـر مـردم را مـحـدود و                

بايد بـا خـواسـت       .   محدودتر ساخته است  
ازادی انتخاب مردم و بر چـيـدن بسـاط            
سانسور و سرکوب و اختناق به مصـاف         
با مخاطراتی رفت که در کمين منافع مـلـی          
مردم ايران نشسته است و با تالش بـرای         
ايجاد يک اراده ملی راه هر گونه مـداخلـه           
سلطه گرانه خارجی در شـکـل دادن بـه             
. چشم انداز های آتی کشور را سد نـمـود         

فردای بعد از عراق از همين امروز شـروع         
شده است و همين امروز نـيـز بـايـد در              
انديشه تدارک برای چنين فردائی برآمد که    
فردا دير خواهد بود و بيم آن می رود کـه           
ديگران خواسته های خود را به مـلـت مـا       

مسلما سران کوته بين و فاسد      .   ديکته کنند 
جمهوری اسالمی از پذيرفتن چنين ذلـتـی        
برای حفظ حکومت سـيـاه شـان ابـائـی             

 . نخواهند داشت
در اين برهه حساس تاريخی ملـت ايـران          
برای حفظ و تامين مـنـافـع مـلـی خـود،               
نيازمند يک اراده قدرتمند و واحـد مـلـی            

 .است
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    ۲۵ صفحه

دامی که پهن شده است و دست زدن بـه            
ماجراجويی های سياسی، از طرف ديـگـر        
اجتناب از طرح خواست های مشخص در        

هراس از تعبير و تفسير از       
آن ها بعنوان خواست هـای      

تاکـنـون جـنـبـش        .   سياسی
دانشجوئی ايران بيشتر راه     

حتـی در    .   اول آزموده است  
سال های اخير بخـشـی از        
فعالين آن بمثـابـه جـريـان         
سياسی در پوشـش دفـتـر        
تحکيم در ائـتـالف درونـی        
جناحی از حکـومـت عـمـل         

ولی همين بـخـش     .   کرده اند 
از فعالين دانشجوئـی نـيـز        
امروز به تجربه آموخته انـد     

که نقطه قوت جـنـبـش دانشـجـوئـی در              
استقالل آن از مراکز قدرت و حضـور آن      
بمثابه جنبش اجتماعی با خـواسـت هـای          
مشخص اجتماعی و سياسی و صـيـقـل           

دادن به روحيه انتقادی آن در برابر قدرت        
بخصوص آن که در ايـن        .   حکومتی است 

حکومت حقوق اوليه آحاد جامعه لگدکـوب       
شده و افـراد بـه جـرم          
بيان عقـيـده بـه اعـدام          

 . محکوم می شوند
 آذر امسـال     ۱۶رهآورد  

اگر همين هم باشـد کـه        
جنبش دانشـجـوئـی در       
مصاف با استبداد و بـی      
حقوقی به درک موقعيـت   
خود بعنوان يک جنـبـش      
مدنی نزديک تر شـده و       
به ضـرورت تـثـبـيـت          
موقعيت مستـقـل خـود       
ــد، در         ــاش ــده ب ــي رس

 آذر و در      ۱۶دستيابی به آرمان تاريخی     
مسير تبديل از يک جنبش اعتراضی به يک        
جنبش مستقر، گام مهمی به جلو برداشتـه        

 . است

 ... آذر، ۱۶سنت 
  ۲از صفحه  

شکل دادن به هويت مستقل و ويژه خـود          
 . برداشتند

شکی نيست که جنبش دانشجوئی نه يـک          
جنبش سياسی بلکه يک جنبش اجتماعی با       

از .   خواست ها و اهداف ويژه خـود اسـت         
جمله اين خواست ها به رسميت شناخـتـن         
اراده اين جنبش بمثابه يک جنبش با هويت        

امـا در    .   و جايگاه اجتماعی مشخص است    
کشور ما ، فضای سياسی بـرای تـنـفـس            
جنبش های اجتماعی چنان تنگ و در حـد          
هيچ است که اين جنبش ها با هر تـالـشـی            
برای حضور عملی در محاصـره مـراکـز          
قدرت حکومتی درآمده، مورد هجوم قـرار       
می گيرند و تالش می شود که اين جنبـش          
ها درهم شکسته و يا تبديل به ضد خود و          

 . آلت فعل حکومت شوند
اما جنبش دانشجوئی عليرغم تجارب تـلـخ        
خود از اين يورش ها بـويـژه در دوران          
حکومت اسالمی، هـمـواره بـعـد از هـر              
شکستی چون ققنوس از خاکستر خويـش       
برخاسته است و بر امکانپذير بودن ادامـه        
حيات جنبش های اجتماعی در زير سيطره       
حتی حکومت های ديـکـتـاتـوری صـحـه            

جنبش هائی که بدون ريشـه     .   گذاشته است 
دواندن همه جانبه آن ها در ارکان جامعـه         
امکان رهائی از گـردونـه اسـتـبـداد و                

 . ديکتاتوری محال است
مسلما جنبش دانشجـوئـی يـک جـنـبـش             
سياسی به معنای اخص کلمه نـيـسـت و            
سازمان های دانشجوئی نبـايـد و نـمـی            
توانند جايگزين احزاب سياسی و يـا در           
صورت وجود چنين احزاب واقعی، ادامـه        

اما اين  .   بازوی آن ها در دانشگاه ها باشند      
واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت کـه          
برای حکومت های مستبد، هـر خـواسـت          
حق طلبانه ای و از طـرف هـر کسـی،                
سياسی و قد علم کردن در مقابـل قـدرت           
قاهره مستبدين و نقض ارزش هائی تلقـی        
می شود که شب و روز در بوق تبليغاتـی          

همين .   بمثابه حقايق مطلق دميده می شوند     
واقعيت هم از دو جهت اين جنبش را تهديد         
می کند، از يک طرف از طريق غلطيدن بـه           

 بهترين راهکار برای خروج از بن بست
 برگزاری رفراندوم سراسری است

 
مردم با شرکت در انتخابات گوناگون نظر خود را در باره امور مختلف بهد روشنی اعالم داشته                 -

اند و صاحبان قدرت به هر ظريقه ممکن در برابر خواست انان مقاومت نموده و با شيوه تحريف                  
لذا برای خروج از بن بست کـنـونـی      .   و انکار ، از پاسخ گويی به مطالبات مردم طفره رفته اند         

 بهترين راهکار برگزاری رفراندوم سراسری در امور اختالفی است 
جنبش دانشجويی ايران امروزه بيش از هر زمانی به پيگيری مطالبات مردم و حقوق آنـان               -.   

.  امنيتی قرار گرفته است   -مصمم شده است و همينطور بيش از هميشه تحت فشارهای پليسی            
آيا دشمن فرض کردن دانشجويان و برخورد خصمانه با آنان راه نجات جامعه است؟ آيا توهيـن           

 -به دانشجو توهين به ساحت علم نيست؟ توهين به دين نيست؟ آيا گماشتن نيروهای امنيتی                
اطالعاتی برای نظارت بر امور دانشجو ، ايجاد تشکيالت نظامی به اسم دانشجو ، واگذاری امـور                
عمومی دانشگاهها به حراست ، اقدام به جاسوسی و استراق سمع ، تأمين کننـده امـنـيـت                    

چگونه "   دانشگاه و حافظ حرمت علم و دانش است؟ و عالم توسعه علمی به شمار می رود؟ اصال                
روش علمی که مبتنی بر تحقيق و پرسش و تفکر است با تحکم ، اقتدار و بسيج نظامـی مـی                  
تواند سازگار باشد؟ ما ضمن محکوم کردن روشهای استبدادی در محيطهای علمی از مسئولين              
دانشگاهها و ديگر مسئولين مربوطه می خواهيم که هرچه سريعتر نسبت به اين سياست دانش     

 . کش ، غير علمی و مستبدانه پايان دهند
 

 بخشي از قطعنامه پايانی تجمع دا نشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی(
 )به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو



 . تحسين و احترام همگان بود
صفرخان، مبـارزی بـی مـدعـا،          

با ايستادگی بر آرمانـش و       .   بود  
با اعتقاد و ايمان به آن چـه کـه            
خود بود و خود به منطق خويش       

باور می داشت، در انبوه سال های طوالنی زندان ، بـا اسـتـواری                
خويش به هيات کوهواری درآمده بود که سقف زندان و سـلـطـه               

هر جا که بود ، خـود         .   زندانبان را پروای سايه بر چهره اش نبود       
بود و با اين يگانگی، محرم اسرار همه هم بندان خويش از هـمـه                 
رنگ و قسم آن و تسلی بخش درد های آشکار و پنهـان هـمـگـان          

خود ساده بود و ساده می زيست و بسادگی اما با صـالبـت          .   بود
خـم بـه ابـرو        .   ويژه خود با پيچيده ترين مسائل مواجه می شد           

. نداشت و خم از ابروی هر تازه واردی به زندان نيز مـی گشـود                
آنگونه که خود بود نشان می داد که بايد نه فقط در زنـدان و بـه                

و عنوان يک زندانی که در زندگی، با اتکا به خود سـربـلـنـد بـود                
 .سربلند زيست، حتی اگر تمام عمر هم در اسارت بود

صفر قهرمانيان، جوان شوريده ای که بيش از سه دهه از عمـرش             
را در زندان گذراند و در مقابل دشمن آزادی مردمش بی محـابـا           
ايستاد و دست آخر با قيام مردمش، در هيات پـيـر مـردی بـا                   

تجـربـه و     
قهرمانی بی  
بديل پا بـه     
بــيــرون از   
زنـــــــدان 
گـــذاشـــت، 
خود بـدون   
ــه      آن کــ
ادعـــائـــی  
داشته باشد  
که افتاده تر   
از ايـن هـا      
ــود،  بـــــــ

 .قهرمان  يک دوره از تاريخ کشور ايران بود
 

 !ياد و خاطره اش جاودان باد
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    ۲۶ صفحه

 غالم همت دردی کشان يک رنگم  
 نه آن گروه که ازرق لباس و دل سيهند 

  

 خانواده گرامی، ياران، 
 مردم شريف و آزاده ايران 

 

با اندوهی جانکاه، اما غروری کم نـظـيـر           
صدای پرواز حزن آلـود صـفـرخـان را            

اندوه ما بجز ناديدن اين يـادگـار     .  شنيديم
بی همتا، از آن روست که در اين مـراسـم           
تاريخی در کنارتان نتوانيم بود، و غـرور         

ما از آنجاست که با رادمردی چون او، در         
راه رهايی، عدالت، امنيت، شرافت انسانـی،       
آزادی و مردم ساالری هـم سـرنـوشـت           

بوی بـهـبـود      »ما بدين سبب که . شده ايم 
را می شنويم، اين ضايعـه       «اوضاع جهان 

را تنها با غم به سر نمی بريم، مـا سـرود         
بزرگ اميد را برای خوشبختی آن ها کـه          
می مانند و آن ها که می آيند در رثای او            

 : سر داده ايم
کـه بـه هـم        /   قطره ها بايد آگـاه شـونـد        

مـی تـوان بـر جـهـت            /   بی شک /   کوشی

 تقديری فائق شد 
اين فرصت که شما در مراسم خاکسپاری       
و تذکر بزرگترين نماد مقـاومـت در راه           
رهايی از ستم در ايران و جـهـان، ايـن              
. افتخار ملی، شرکت می کنيد نوشتان بـاد      

پيام ما از اين بندستان، با اين بغض هنـوز       
رخت برنابسته از گلو، به صفر خـان، بـه           

 : مناسبت آغاز سفر ابديش اين است
  

 عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده 
 به جز از عشق تو باقی همه فانی است 

  
حسن يوسفی اشکوری، اکبر گنجی، علی      
 افشاری،عمادالدين باقی، ناصر زرافشان 

  ۲۱/۸/۱۳۸۱زندان اوين 

 ...وداع با قهرمان 
 ۲۸                     از صفحه  

مراسم تشييع خان، به فرصتی دوباره برای ياران قديم  
خان بود تا بسياری بعد ربع قرن همديگر را بر مزار 

 .خان در آغوش کشيده ، ديداری تازه کنند

 

 پيام شماری از زندانيان سياسی
 به مناسبت درگذشت جاويد ياد صفر قهرمانيان

 تظاهرات درهمبستگى با دانشجويان درسوئيس
 

 آذر ماه، روز دانشجو، دهها نـفـر از       ۱۶در چهل ونهمين سالگرد      
 ۱۶ دسامبر برابر بـا    ۷هموطنانمان در آكسيوني كه در روز شنبه   

آذرماه، توسط واحد هاي دو سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران و             
كومه له، سازمان زحمتكشان كردستان ايران در سوئيس بـرگـزار     

در اين آكسيون اعتراضي كه در همبستگي با  .   گرديد شركت كردند  
جنبش مستقل دانشجوئي كشورمان، در پر رفت و آمد ترين منطقه        
شهر برن برگزار شد، صدها برگ اعالميه به زبان هـاي آلـمـانـي              
وفارسي در بين عابرين و شركت كنندگان در تظـاهـرات تـوزيـع               

تظاهر كنندگان ضمن حمل شعار هائي در دفاع از جـنـبـش              .   گرديد
مستقل دانشجوئي و زندانيان سياسي، با سردادن شعار به زبـان            
هاي آلماني و فارسي به دفاع از دانشجويان و زندانيان سـيـاسـي              
عقيدتي برخاستند و اقدامات سركوبگرانه و جنايـتـكـارانـه رژيـم              

تظاهر كنندگان كـه بـرنـامـه         .   جمهوري اسالمي را محكوم نمودند    
اعتراضي خود بر عليه رژيم را با يك دقيقه سكوت با ياد تـمـامـي                
جانباختگان راه آزادي وعدالت اجتماعي آغاز كـرده بـودنـد، بـا                
خواندن قطعنامه اي كه در آن خواهان لغو اعدام، آزادي تـمـامـي               
زندانيان سياسي عقيدتي در كشورمان، سرنگوني رژيم جمهـوري         

  . شده بودند، به آكسيون خود خاتمه دادند... اسالمي و 
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در آخن به سراغم آمـدی کـه          
بعد از دو روز سرگردانـی در        
مرز، وارد خاک هلندم بـکـنـی،         

خسته تر از آن بودم که پای صحبـت تـو            
بود که   ”دلفت“بنشينم، تازه در هلند و در       

لذت با تو بودن و در کنار تـو بـودن را               
در آن کوچه پس کوچه ای که مرا  .  چشيدم

به کافه می بردی و انواع آبجو ها را باهـم           
می آزموديم که آبجو بهانه بود ، لـحـظـه            
های شيرين را سر می کشيديم و سـيـر            

 . نمی شديم
من بعد هـا بـه       !   بدرود، حسن جان بدرود   

آمـدم و     ”دلـفـت  “مقتضای کار بار ها به      
نـمـی   .   سر تو و شهال و آيدا خراب شـدم         

دانم که تو و شهال و آيدا چـه احسـاسـی             
داشتيد، اما من لحظات بودن با تـو و بـا             

 . شما را هر گز فراموش نخواهم کرد
برايت نه شعری خواهم    !   بدرود حسن جان  

خواند و نه يک باياتی، از آن ها که هر کجا           
! که می يافتی، به فکر برگردندانش بـودی        

اطالعيه مراسم تشييعت را که ديدم، اصـال        

اول اين کـه چـرا       .   فکر نکردم که تو باشی    
بايد تو می بودی، دوم اين کـه چـرا در               

ديدی :   رفيقی  زنگ زد و گفت که . استکهلم  
سـرطـان کـار خـودش را           .   حسن رفـت  

هنوز هم شوکه ام و .   اول باور نکردم  . کرد  
همين چـنـد خـط را هـم             .   باور نمی کنم  

راحت نبود کـه  .   نتوانستم  آن روز بنويسم 
بـرای هـمـيـشـه        !   بگويم رفيق من بـدرود    

 ! بدرود
چند بار انگشت   !   بدرود حسن عزيز، بدرود   

شمار بيشتر با هم نبوديم و در مـجـمـوع         
اين بودن ها به چند هفته نمی رسيد، ولـی     
انگار که اين روز ها سال ها بودنـد و از             
چنين سال هائی جداشدن به هـيـچ وجـه            
آسان نيست و از تو جـدا شـدن هـم و                
زيستن با اين تصور که ديگر تو نيستی و          
در محيط من از گرمای حضور تو ديـگـر           

 . اثر نخواهد بود

اين سال ها ی اخير تـو       !   بدرود حسن جان  
نبودی، ولی حضور تو همواره با من بـود         
و من در تمام کنگره های بعد از تـو، هـر        
بار که آقا رضا را ديده ام و يا صدا کـرده           

خطـاب   “آقای رئيس  “ام با همان لحن تو   
 و   - چه او رئيس بود و چه نبود   -کرده ام   

اين که در کنارم و در خـلـوت وجـودم               
حضور مجدد تو را آرزو کرده ام ، تـا از            
پس ساعات سخت کار روزانه، خلوتی بـا         

 . هم کنيم و خستگی در کنيم
می دانـم کـه       !   بدرود، حسن جان بدرود     

ديگر نخواهمت ديد، اما نميتوانم و نـمـی           
تـو  !   خواهم که بگويم برای هميشه بـدرود      

همواره در گوشه ای از وجود و جزئی از          
 ! دنيای من بوده ای و خواهی بود

 
 ! بدرود، حسن جان بدرود

 
 فريد

 !  بدرود حسن عزيز، بدرود
 ۲۸از صفحه   

 
 ، رفـيـق   ۲۱باخبر شديم که روز بيستم نوامبر حوالی ساعت       

حسن تهامی از ياران قديمی ما در استکهلم سوئد، بعـد از             
يک سال مصاف با سرطان ، در آغوش دختر ش آيدا جـان               

 . باخته است
 در شهرستان خوی چشـم بـه          ۱۳۳۱رفيق حسن در سال     

جهان گشوده بود و تحصيالت ابتدائی و سيکل را در نقده به            
در .   اتمام رسانده ، وارد دانشسرای مقدماتی خوی شده بـود         

آغاز دهه پنجاه در قروه در کردستان سپاهی دانـش بـوده             
در همان جا هم اولين بار توسط ساواک دستگير شـده      .   است

بود و به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به چهار سال زنـدان         
 . محکوم شده و به زندان اروميه منتقل شده بود

 در تهران اقامت گـزيـده و         ۵۴حسن بعد از آزادی در سال       
بعنوان معلم مشغول به کار گشته بود و طی همين سال هـا              

 . هم بعنوان معلم نمونه برگزيده شده بود
حسن فعاليت های سياسی و ادبی را از همان دوران نوجوانی           

در دهه پنجاه به ضفوف جنـبـش فـدائـی            .   آغاز کرده بود  
پيوسته بود و در جريان انشعاب در سازمان فدائی، جـانـب          

 در ايران بود و در ايـن    ۶۱حسن  تا سال     .   اقليت را گرفته بود   
در .   سال از کشور خارج شده ، در هلند سکنی گزيـده بـود       

کنگره اتحاد دو سازمان شورای عال و فدائی حضور فـعـال             
 . داشت، اما مدتی بعد از کنگره، کناره گرفت

حسن عالوه بر کار سياسی کار فرهنگی و ادبی نيز می کرد و             
شـعـر   .   در اين عرصه از دفت و تبحر ويژه ای برخوردادر بود          

او .   می سرود و قصه می نوشت، اما کمتر منتشر مـی کـرد              
انسانی وارسته و دارای اخالقياتی ويژه خود و شـايسـتـه             

 . احترام همه رفقايش بود
 

 ما فقدان او را
 .  به خانواده و تمام رفقايش تسليت می گوئيم 

 
 !يادش گرامی باد  

 
 رفيق حسن تهامی 

 ! در نبرد با سرطان از پای درآمد
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  ارو ۵/۱:   بها معادل 

انگار ديروز بـود کـه در         
کنار همه ما در کنگره اول     
و در واقع کنگره مـوسـس       
سازمان، نشسته بودی و     
هر از چند گاهی به پشـت        
تريبون می رفـتـی و بـا           
صدای رسايـت، گـاه بـا          

خنده و مزاح و گـاه بـه           
تو در زندگی عـادی     -تندی  

هم تا آن جا که من با تـو          
معاشرت داشتم اينـگـونـه      

 بحثی می کردی و     -بودی  
و يا  .   سرجايت می نشستی  

به آقای رئيس تذکـرآئـيـن       
عضـو  .   نامه ای مـی دادی     

کميسيون اساسنامه بودی   
و بعد مخبر کميسـيـون و        
در واقع بار اصلـی جـمـع       

-بندی پيشنهادات وارده      

 و ارائـه     -که کم هم نبودند   
آن ها به کنگره به عـهـده         
ات بود و با چه دقتی ايـن         

 . کار را کردی
ــان          ــن ج ــدرود، حس ب

اولين بار که تـرا     .     بدرود  
من تازه بـه اروپـا        .   ديدم

آمده بودم و مشغله هـای      
نشست آن روز امکان آن     
را نمی داد که اشارات تـو       
. را دقيق تر دنـبـال کـنـم         

وقتی که آن شب بـارانـی       

 

 وداع با قهرمان
 

به خاطره بزرگمرد  مقاومت و پايداری 
 ملت ايران، صفر قهرمانيان

نوزدهم آبان ماه گذشته، صفر قهرمانيـان       
قديمی ترين زندانی سياسی جهان ، بر اثر        
سرطان ريه از پـای درآمـد و در سـن               

صـفـر   .   هشتاد و يک سالگی جان بـاخـت        
قهرمانيان که ياران و هم بنـدان او سـال            

می ناميدند و بـه      “خان   “های سال او را     
راستی که در بيش از سه دهـه تـحـمـل               
زندان های متعدد کشور در دوران رژيـم         
پهلوی به خان اين مـقـاومـت در بـرابـر              
حکومت زور و  زنـدان در آمـده بـود،               
. انسانی بزرگ اما بی مدعا و فروتن بـود         
. زندان او با اتهامش چندان تناسب نداشـت     

برای آن نبود که جرم او سنگـيـن تـر از            
كم نبودند کسانی که در آن        .   ديگران بود 

سال ها با توبه نامه ها و گردن کج کـردن           
ها  پشت نه فقط به زندان بلکه زندگی تـا             

آن روز  
صفر خان  اهل گـذشـتـن از          .   خود کردند 

خود و تبديل شدن به آن چه که ديگران از      
 ،   ۸۰او در سـال      .   او انتظار داشتند، نبود   

حدود يک سال قبل از مرگش هنوز تاکـيـد     
مبارزه تاوان دارد و او ايـن          “داشت که   

و حتی اگر امروز     ”تاوان را پرداخته است   
دوباره زندگی را از سر می گرفت و جوان  

و  ”حتما  همين راه را مـی رفـت            “بود  
در  ”(  راه ديگری بلـد نـيـسـت         “اساسا  

آرمـان او،    ) مصاحبه با روزنـامـه ايـران       
شخصيت و ارزش انسان بود و فـارغ از           
ادعا و فروتن زيستن، بزرگ ترين سرمايه       

به شخصيت ديگران با هر .   زندگی اش بود  
مرام و انديشه ای احترام می گذاشت و به         

اين دليل هم مـورد      

 !بدرود حسن عزيز، بدرود

 ۲۶ادامه در صفحه 

 ۲۷ادامه در صفحه 


