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 ۱۰بهنام        صفحه 

 ۳صفحه   

 سياست های ضدکارگری رژيم ،
 نابودی زندگی کارگران و زحمتکشان را 

 !هدف مستقيم خود قرار داده است 
 ۱۸صفحه   

 ۲ در  صفحه   

    ۴ صفحه عيسی صفا       

گزارش های بازرسان سازمان ملـل در        
عراق، هر بار داليل جديدی برای اجتنـاب      
از برافروختن آتش جـنـگ ديـگـری در            
خاورميانه و تحت عنوان خـطـر صـدام          
حسين ارائه می کنند و امکان خلع سـالح         
ديکتاتور بغداد را بدون توسل به جـنـگ        
عملی می دانند، اما دولت بوش و متحدان        
اندک آن در ميان دول جهان هر بـار بـه          
نحو ديگری بر بيهوده بودن اميد به حـل         
مسالمت آميز مساله عراق تاکيد نـمـوده،        
ماشين جنگی خود را در آب های خلـيـج          

حتی سـازمـان     .   فارس مستقر می نمايند   
ملل را نيز تهديد می کنند که اگر به مـيـل            
آن ها عمل نکند، بدون مصوبه شـورای         
امنيت نيز حاضرند دست بـه جـنـگ در         
خاک عراق بزنند و ايـن کشـور را در              

بوش و متحـدان    .   تصرف خود در آورند   

 

  بهمن، سي و دومين سالروز بنيانگذاري۱۹گرامي باد  
         جنبش فدائيان خلق ايران 

 ۱۳۸۱بــهــمــن مــاه       ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                 

۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵    



 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 
    ۲ صفحه

  ۱ از صفحه 

عرصه را بر ديکتاتور و هـمـدسـتـان او            
هرچه تنگ تر نمايد و از حل بحران عراق         
به نفع مردم اين کشور و از طرق سياسی    
يک الگوی جديدی برای برخورد جامـعـه        
بين المللی با حکومت های خودکـامـه در          

 . سراسر جهان ارائه دهد
جهان ما،  جهان بعد از جنگ جهانی دوم          
نيست که سرنوشت جهان را سـال هـا            
ژنرال ها در اختيار داشتند و کابوس های      
جنگ همواره در تمامی کره زمين بر سـر         

امـروز جـامـعـه       .   مردم سايه افکنده بود   
بشری نيازمند بازگشت به آن روز هـای         
سياه تدارک جنگ و خونـريـزی در هـر            

بشريت در اين فـاصـلـه      .   شکل آن نيست  
پيشرفت های بزرگی در ايجاد يک نـظـام         
حقوق بين المللـی و در بـه رسـمـيـت                
شناختن حقوق انسـان هـا پشـت سـر              

تالش برای بازگشـت دادن    .   گذاشته است 
جهان به حاکم نمودن زور بر سرنوشـت        
جوامع مستقل، بدون توجه به خواست و        
اراده مردم اين جوامع، عقب گردی اسـت         

 . که نبايد به هيج  قيمتی به آن تن داد
ما با اعالم مخالفت با حضـور نـظـامـی             
گسترده آمريکا در منطقه و اعالم جـنـگ          
آن به عراق، از راه حل های سياسـی در           
حل بحران عراق و از بـرچـيـدن بسـاط           
ديکتاتوری ها در خاوميانه دفاع می کنيـم        

آمريکا و خواستار خروج نيروهای نظامی      
 . و متحدان آن از خليج فارس هستيم

 ۱۳۸۱بهمن  ماه     ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

آن، برای آن که اقدام خود را موجه جلوه         
دهند،  از ارائه اسناد غير قابل کنتـرل تـا            
سند سازی نيز پيش می روند و تونی بلر         
نزديک ترين متحد دولت جـنـگـی بـوش،           
حتی رونويسـی از يـک پـايـان نـامـه                
دانشجوئی را به عنوان سند مهم در مورد     
خطر تسليحات عراق ارائه می دهـد،  تـا            
مگر افکار عمومی کشورش را بـه آغـاز           
جنگی متقاعد نمايد که هدفی غيـر از آن           
چه که اعالم شده است، دارد و درسـت           
همين واقعيت نيز پشت انـواع و اقسـام            

 . توجيهات و ادعاها استتار می شود
نه فقط بسياری از دول، قبل از همه افکار         
عمومی مردم جهان مخالف برافـروخـتـن        
جنگی ديگر در خـاورمـيـانـه و اصـوال             
استفاده از بربريت حاکم بر هر جـنـگـی           

تـا  .   برای حل معضالت بين المللـی اسـت        
کنون ميليون ها نفر در اقصی نقاط جهان        
بر امکان اجتناب از جنگ در عراق و عليـه    
نقشه های جنگی دولت آمريکا به خيابـان        

از خود آمريکا تا استراليـا و        .   ها رفته اند  
اروپا و هند و آفريقای جنوبـی بشـريـت           
متمدن بر استفاده از ابزار های متمدنـانـه        
در حل مسائل بين المللی تاکيد نموده انـد         
و خونريزی و تحميل آوارگی بر ميليـون         
ها انسان را در هر گوشه ای از جـهـان             
تحت عنوان رفع خطر يـک ديـکـتـاتـور             

 . محکوم دانسته اند
اما دولت بوش گوش شنوائی بـرای ايـن          

اين دولت .   عليه جنگ ندارد "   نه" فرياد های   
با توسل به عقب مانده ترين استدالل هـا          
مثل استدالل جنگ خير عليـه شـر،  بـه              
تقويت نيروی نظامی خـود در حـول و            
حوش عراق مشغول است و از چـنـيـن            
موضعی نيز خود را محق می دانـد کـه            

بدون توجه به خواست جامعه بين المللی،        
يک جانبه همه دستاورد های حقوق بـيـن         
الملل بعد از بنيان سازمان ملل را زير پـا          

 . نهاده، اراده خود را بر آن ديکته کند
پشت استدالل عوامفريبانه جنگ بين خيـر       

هـدف  .   و شر اما منافع ديگری نهفته است      
اين جنگ قبل از هر چيـزی، تسـلـط بـر              
منابع انرژی منطقه خاورميانه و از طريق       
کنترل بر آن اعمال هژمونی بر اقـتـصـاد          

آن چه هدف لشگرکشی در      .   جهانی است 
صـدام  .   عراق است، صدام حسين نيـسـت   

حسين ديگر رفتنی است و سال ها قـبـل           
مساله اصلی در ايـن   .   هم بايد که می رفت    

خير و شر،  تسلط يـک جـانـبـه ايـاالت               
متحده بر منابع نفتی عراق و تبديل عـراق         
به اسب تروائی برای بی ثبات نمودن بقيه        
منطقه،  متناسب با نياز هـای سـيـاسـت            

از .   سلطه گرانه جديد دولت آمريکا سـت       
اين نظر نيز تالش برای اشغال عراق آغاز        
دور جديدی از تجاوز بـه کشـور هـای            
ديگر و زير پاگذاشتن استـقـالل و حـق            
حاکميت ملی آن ها، در ايـن گـوشـه از              

 . جهان است
ما معتقديم که سازمان ملـل و جـامـعـه             

جنگ ،   " جهانی با مقاومت در برابر فرياد       
دولت بوش، و گسـتـرش حـوزه          "     جنگ

نظارت سازمان ملل،  بايد نه فقـط خـلـع            
سالح ديکتاتور که امکان ايجـاد شـرائـط          
برای انتخاب آزادانه مردم عراق را فراهم       
نموده، به جای کشتار مردم در يک جنـگ         
ناخواسته و آواره نمودن صد هـا هـزار          
نفر و تخريب خانه و کـاشـانـه آن هـا،               

 

 عليه جنگ بوش در عراق
 و برای جهانی

  بدون جنگ و ديکتاتوری



    ۳ صفحه

 

 اطالعيه
 عليه جنگ و ديکتاتوری،
 !برای صلح و دمکراسی

 
دولت آمريکا و رئيس جمهور آن عـلـيـرغـم         .   جهان در ميان بهت و ناباوری به سوی يک جنگ هستی سوز در خاورميانه پيش می رود                

تاکيدات سازمان ملل بر ادامه روندهای سياسی برای خلع سالح دولت عراق و با وجود مخالفت اافکار عمومی، همچنان بر طبل جنگ مـی                        
 . کوبد و با تمام قوا سرگرم تدارک حمله نظامی و ايجاد کانون آتشی خانمان سوز ديگر در منطقه خاور ميانه است

هدف اين لشکر کشی تغيير رژيم صدام حسين به منظور اعمال سلطه فائقه بر منابع نفتی و فراتر از آن تغيير جغرافيايی سياسی در ايـن       
 . منطقه جهان حتی به بهای نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است

و .   مردم خاور ميانه و عراق سال هاست که در ميان آتش و دود جنگ زيسته اند و مصائب آنرا با گوشت و پوست خود حس کـرده انـد           
جامعه بين المللی توان آن را دارد کـه  .   گره بحران عراق به دست مردم آن کشور گشودنی است         .   خواهان آرامش و صلح و آزادی هستند      

با فشار به حکومت عراق به حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان کمک کند و با پشتيبانی از حکومت برخاسته از اراده مـردم، بـه حـق                               
به نظر ما تنها حکومتی قادر به پاسداری از صلح و آرامش در عراق است که برخاسته از اراده خـود مـردم         . انتخاب آنان احترام گذارد 

 . عراق باشد
ما همصدا با افکار عمومی مردم جهان و جنبش بين المللی برای صلح خواهان حل مساله عراق از طرق سياسی و  اجتناب از تحميل جنگ                   

 .جنگی که مستقيما در همسايگی ما و عليه منافع ملی مردم کشور ما در تدارک است. ديگری بر مردم عراق و ديگر ملل منطقه هستيم
ما از همه ايرانيان صلح دوست و آزاديخواه دعوت می کنيم که همگام با تمام نيروهای مترقی در سراسر جهان، جنبش صلح را تـقـويـت                

جنبشی  که هر روز گسترده تر می شود و صدای آن در اقصی نقاط جهان می پيچد و طنين ْآن  تاکنون نيز جنگ افـروزان را در        .   کنند
 .اجرای نقشه های شوم شان با مشکل مواجه ساخته است
 .   با شرکت فعال در اين جنبش به مقابله با جنگ برخيزيم

 
  زنده باد آزادی-زنده باد صلح 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
 ۸۱ بهمن ۲۴

 ۱۳۸۱بهمن  ماه     ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

روز چهاردهم فوريه ميليون ها نفر در اقصی نقاط جـهـان بـه           
خيابان ها رفتند تا از بروز جنگی که دولت آمريکا با توسل بـه               
هر وسيله ای در صدد تحميل آن به جامعه بين الملـلـی اسـت،                

ابعاد اين تظاهرات ميليونی نشاندهنـده ايـن         . جلوگيری نمايند 
واقعيت است که جامعه بين المللی نه فقط از خطرات يک جنگ و          
آثار مخرب آن بر زندگی انسان ها آگاه است، بلکه با هـرگـونـه               
تصميم گيری دولت ها برخالف افکار عمومی ملت هـای خـود              

 فوريه در کشـور      ۱۴ابعاد تظاهرات روز .  مخالفت فعال می کند 
هائی که دول متحد دولت آمريکا در راه اندازی اين جنـگ مـثـل        
دولت بريتانيا، اسپانيا و ايتاليا بمراتب گسترده تر از کشـور             

های ديگر بود و در عمل تهديدی بزرگ عليه دولـت هـای ايـن                 
کشور ها در پيوستن به سياست مـاجـراجـويـانـه آمـريـکـا                  

 فوريه و پيش از آن گـزارشـات بـازرسـان               ۱۴تظاهرات  . بود
سازمان ملل در عراق، هر دو واقعيت هائی بودند که نشان دادند         
نه فقط سازمان ملل  به حل مسالمت آميز بحران عراق امـيـدوار         
است، بلكه مردم جهان خواستار حل اين بحران از طرق سياسـی            

 . هستند
جنبش صلح که قبل از وقوع جنگ شکل گرفته است و خود بـه               
عامل بازدارنده جنگ تبديل می شـود، نـه آلـوده بـه ضـد                    
آمريکانيسم است و نه تحت شعار های ايدئولوژيـک سـازمـان       

اين جنبش با تمام رنگارنگی آن از برندگان جـوائـز           .   يافته است 
نوبل تا نويسندگان و هنرمندان، از کليسا تا احزاب مترقی و از             
سازمان هاي اجتماعی تا اتحاديه های کارگری را در بر می گيرد            
و هيچ خواستی جز پاسداری از صلح و مخالفت با راه انـدازي             
جنگ ندارد و روشن است که تا اين جا و در طی همين چند مـاه              
گذشته به يکی از عوامل مهم و تاثير گـذار در رونـد مسـائـل                
مربوط به عراق موثر بوده است و موضع تالش برای ادامه راه            

 .حل های صلح آميز را تقويت نموده است



    ۴ صفحه

هجدهم ژانويه افکار عمومی جهانی نقشه جنگی بـوش را بـا               
گسـتـردگـی و      !   تظاهرات وسيع در سراسر جهان وتو کـردنـد       

جهانی بودن تظاهرات، نشانگر ورود به مـرحلـه نـويـنـی از                 
مقاومت افکار عمومی جهانی در مقابل بسيج نـظـامـی دولـت               

افـکـار   !   اين جنگ بوی خون آغشته به نفت می دهد       .   آمريکا بود 
عمومی جهانی و از جمله مردم آمريکا       
بيش از پيش به اين مسئله آگاهی مـی      

تظاهرات پانصد هزار نـفـر در         .   يابند
واشنگتن بسيار فراتر از جـريـانـهـای         

شرکت و سـخـنـرانـی       .   صلح طلب بود  
 Ramsey Clarkشخصيتهای نظـيـر   

 Jessicaوزير سابق دادگسـتـری،          
Lange          هنرپيشه و شـخـصـيـتـهـای

نشانگـر   Jesse Jacksonمذهبی چون  
اعتراض اقشار متفاوت مردم امريکا به   

 . جنگ طلبی دولت بوش بود
دولت انگلستان متـحـد بـی چـون و             
چرای آمريکـا، بـيـش از پـيـش بـا                
تظاهرات و مقاومت افکار عمومی ايـن       

اتـحـاد   " دو سازمان عمده انگلستان به نـام         .   کشور روبروست 
سـازمـانـگـر ايـن        "   مبارزه برای خلع سالح اتمی " و  "   عليه جنگ 

تظاهرات بودند و در تدارکات برای يک تظاهـرات وسـيـع در               
به مدت دو روز تظاهراتی در       .    فوريه در لندن هستند    ۱۵تاريخ  

در نزديکی لنـدن بـرگـزار       Nord Woodمقابل پادگان نظامی    
اين پادگان يکی از مراکزيست که در تدارک جنـگ عـلـيـه               .   شد

 . عراق شرکت دارد
ساير کشورهای اروپائی ، خاور ميانه و آسيا صحنه تظاهـرات           

در شهرهای مختلف فرانسه و بويـژه در         .   وسيع ضد جنگ بود   
شرکت ايرانيان  .   پاريس تظاهرات وسيعی عليه جنگ برگزار شد      

از ابتکار جالب سازمان مـا،  .  در تظاهرات پاريس قابل توجه بود 
شرکت فعاالنه در تشکيل يک تجمع ضد جنگ در يکی از نواحی            

اين تجمع که از حزب کمونيسـت فـرانسـه، لـيـگ               .   پاريس بود 
، جريانهای صلح طلب و ضـد نـژاد            Attacکمونيست انقالبی،   

پرستی و اتحاد فدائيان خلق تشکيل شده، تا زمان تداوم و يـا                
 فوريـه  ۱۵تظاهرات مشابهی در .   وقوع جنگ ادامه خواهد داشت    

در عين حال ابتکارات ديـگـر   . در سراسر جهان بر پا خواهد شد 
برای مقابله با يک جنگ خانمان برانـداز بـطـور روزمـره در                 

يکی از اين ابتکارات بيانيه چهل و يک        .   سراسر جهان ادامه دارد   
 : برنده جايزه نوبل آمريکايی هستند که اعالم می کنند

عمليات نظامی عليه عراق می تواند به يک پيروزی نظامی کوتـاه            
تلفات .   اما جنگ با حوادث غير منتظره روبروست      .   مدت بيانجامد 

حتی در حالت پيـروزی، مـا     .  انسانی و نتايج غير قابل پيش بينی 
فکر می کنيم که عواقب اقتصادی، تخريب محيط زيست، بيماری،          
اخالقی، معنوی، سياسی و حقوقی حمله عليه عراق نه تنها امنيت           
امريکا را تضمين نخواهد کرد، بلکه به آن و نقش آمـريـکـا در                 

 ) ۱.(جهان آسيب خواهد رساند
برندگان جايزه نوبل آمريکايی از همه کسانيکه خود را در ايـن              

 .چهارچوب می بينند، خواسته اند که اين بيانيه را امضا کنند
آيا افکار عمومی جهانی قادر به جلوگيری از حمله ارتش آمريکـا      

از منابـع   Itar-Tassبه عراق خواهد شد؟ طبق خبرگزاری روس    
 فوريه به بعد به عراق حـملـه     ۲۰ارتش روسيه، آمريکا از تاريخ  

بـه  .   خواهـد کـرد    
نـــظـــر ايـــن       
ــبـــرگـــزاری    خـ
هنگاميکـه تـعـداد      
سربازان آمريکا و 
متحدينش به صـد    
و پنجاه هزار نفـر     
ــه      ــمل ــرســد، ح ب
نــظــامــی شــروع   

دولـت  .   خواهد شد 
آمريکا اعالم کرده   
است که در تاريخ    

 فوريه اطالعاتی   ۵
مبنی بـر رابـطـه       

رژيم صدام با القاعده و وجود سالحهای کشـتـار جـمـعـی در             
تا جائـيـکـه بـه        .   اختيار سازمان ملل و جهانيان قرار خواهد داد       

سالحهای کشتار جمعی شيميائی و بيولوژيک در عراق بـرمـی            
چونکه خود آنـهـا   !   گردد، آمريکائيها به وجود آنها مطمئن هستند  

 را مسفلد چندين بار بـا  ۱۹۸۳ _ ۸۴در سالهای ! به عراق داده اند 
رهبران عراقی مالقات کرده است و متعاقب همين مالقاتها بـرای           
مقابله با ايران سالحهای کشتار جمعی در اختيارات عراق قـرار            

در مدارکی که عراق در اختيار سازمان مـلـل قـرار      .  گرفته است 
 ) ۲.(داده، منابع آمريکايی سالحهای شيميايی ذکر شده است

 کشور اروپايی از سياست بوش و شکـاف  ۸بدون ترديد حمايت    
مـاه  .   در اروپا مواضع جنگ طلبانه آمريکا را تقويت خواهد کـرد          

فوريه آبستن حوادث مهم و شايد تعيين کننده در جنگ و صـلـح        
افکار عمومی جهانی تا کنون توانسته ژرژ دبليو بـوش را      .   باشد

. دچار ترديد و تزلزل کند و نقشه های جنگی را به تاخير بيندازد            
اگر افکار عمومی نتواند مانع شروع جنگ شود، می تواند مـانـع              

 . تداوم جنگ شده  و باعث توقف آن شود
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 جنگ يا صلح ؟
 !سياست جنگ و ديگر هيچ: جرج دبليو بوش

 عيسی صفا  
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    ۵ صفحه

 
 ۳۲ناميست كه با كمي تمسخر به اجـالس        “ مادر تمام آتيله ها“

نفره اپوزيسيون عراقي گرد آمده در ويلتن پارك  در سپتامبر و             
از همان بدو ورود ، بـروشـورهـايـي بـه          .  داده شد ۲۰۰۲اكتبر  

شركت كنندگان تقديم شد كه مي توانستند مختصرأ از سابقـه ي       
تاريخي قصر كوچكي كه در آن گرد آمده اند اطالع حاصل كنـنـد              
و تصوري داشته باشند از سمت وسوي پرنسيـپـهـا و اصـول                

به سختي مي توان بر سنبلـيـك       .   سياستهاي بعد از صدام حسين      
چراكـه ويـلـيـن پـارك هـمـان              .   بودن محل اجالس توجه نكرد      

جاييست كه نمايندگان آلمان و انگليس ،پس از شكست نـازيـهـا،              
بمنظور تعيين نظام دمكراتيك جايگزين، تشكيـل جـلـسـه دادنـد              
وجالب اينكه ، اولين گروه شركت كننده دراين مذاكرات ، زندانيان           

 …جنگ بودند 
محلي است جهت تدوين پرنسيـبـهـاي    “   مادر تمام آتليه ها“رسماََ  

گـروه كـار شـنـاس و           ۱۸دمكراتيك، وچيزي نيست جز حدود       
سياستمدار عراقي كه مي بايست در اين گردهمايـي و در زيـر                
چماق وزارت خارجه  آمريكا ،چشم انداز عراق پـس از صـدام                

سـاخـتـار دولـت       : حسين راترسيم نمايند ،آنهم در تمام زمينه ها       
 .انتقالي ، مسئله نفت و اقتصاد و نقش رسانه ها و انجمنها 

خارج از ابعاد تكنيكي موضوع مورد بحث و عليرغم مصـاحـبـه              
هاي مطبوعاتي ،پيرامون  توضيح ضرورت گفتگوهاي متمدنـانـه          
درميان عراقيها با منافع و نقطه نظرات بسيار گوناگون ، نـفـس               
سازماندهي چنين ديداري خود به اندازه كافي گوياي مشـكـالت             
دولت آمريكا در رسيدن به يك آلترناتيو در عراق مي بـاشـد و                
. گواه ديگري بر اختالفات بارز در دستگاه اداري دولت آمـريـكـا            

نئو اختالفاتي كه وزارت خارجه وسازمان سيا در يك سوي آن و   
 .محافظه كاران در وزارت دفاع وكنگره در سوي ديگر آن قرار دارند

اين اختالفات كه به نظر ميرسد تا حد گماردن مراقب در دستگـاه             
اداري رقيب پيش رفته است اساسا به دو نگرشي مربوط ميشود            
كه مي بايست رهبران و سيستم سياسي عراق پـس از صـدام                 
حسين و همچنين امكانات ونياز هايي كه استقرار نظم را مـهـيـا          

كه الـبـتـه ايـن نـيـز بـراي                .   ميسازد مورد پشتيباني قرار دهد    
 .استراتژي آينده آمريكا در خاور ميانه نقش حياتي خواهد داشت

وزارت .   در قديم اين درگيري زير همين رياست پايه ريـزي شـد            
كه .   موضعي واقعگرايانه گرفتند ”   كبوترها“ خارجه وسازمان سيا  

به موجب آن مي بايست تغيير در عراق تا بدانجا دنبال شود كـه               

. نظم بهم ريخته توسط صدام حسين درمنطقه به يك ثبات برسد             
ودر سوي ديگر وزارت دفاع بود كه با پشتـيـبـانـي گـروهـي از                   
متنفذين كنگره ، معاون ريـاسـت جـمـهـور وشـوراي امـنـيـت                     

از ديـد آنـهـا      .   موضعي كامال ايدئولوژيك اتخاذ كردند” بازها“ ملي
در ”   موجي دمـكـراتـيـك        “ تغييرات در عراق مي با يست آغاز گر         

منطقه و عاملي جهت دامن زدن به دگر گونيهاي ليبرالي و آمريكـا             
 .گرايانه در كشورهاي همسايه گردد 

زمانيـكـه بـخـش       .    بر مي گردد   ۱۹۸۰ريشه  درگيري به سالهاي      
صاحب نفوذي در دستگاه اداري ريگان وبوش پدر با پشتيـبـانـي             

، تبليغات چيها ، دالالن و تجار و سياستمداران   ” محققين“ ارتشي از   
تالشهاي بسياري به كار بردند و پولهاي بسياري خرج كردند تـا             
روابط نزديكي با ديكتاتورهاي ناسيوناليست منطقه ، بويژه هميـن          
آقاي صدام حسين ، به منظور مبارزه با بنياد گرائي  واطـمـيـنـان                

 .بخشي به تامين منظم نيازهاي نفتي غرب بر قرار نمايند 
 ۰پابرجا مي مـانـد       )   ۱۹۸۸( اين منطق تا پايان جنگ ايران وعراق        

حتي زمانيكه  ديگر تهديدات پرزيدنت صدام حسين منافع آمريـكـا            
 .را مستقيما نشانه گرفته است 

به هنگام جنگ دوم خليج  و زمانيكه عراق در اين جنگ شـكـسـت                 
مي خورد و در جنوب اين كشور شورشهائي بر انگيخته مي شود            

امور خـود  “ ،جرج بوش پدر از مردم مي خواهد تا )۱۹۹۱در بهار ( 
در اين ميان وكالئي كه پيوندهايي بـا بـغـداد             .   ”   را بد ست گيرند   

داشتند نقش مهمي در باز داشتن دولت آمريكا از دامـن زدن بـه                
آنها نه تنها موفق ميشوند تـا دولـت       . چنين روندي بازي مي كنند  

بوش را از پشتيباني از چنين انتفاضه اي باز دارند بلكه بـه آنـهـا            
متذكر ميشوند كه در شرايط اشغال يك ششـم از خـاك عـراق                 
توسط نيروهاي موئتلف و حضور تا بن دنـدان مسـلـح آنـهـا ،                   

 نفر را به قتل رسـانـده انـد           ۶۰۰۰۰نيروهاي صدام حسين حدود     
واگر چنين شورشهائي تداوم يابد ميتواند نتايج وخيمي بـدنـبـال             

بنا بر ارزيابي آنها منافع آمريكا در گـرو آنـچـنـان               .   داشته باشد 
تغييرات حد اقلي  خواهد بود كه ضمن حذف ديكتاتور و اطرافيـان         

 .وي، به اساس رژيم لطمه نزند 
طي دهه اخير هر يك از اين دو نگرش  در ميان عراقيها شـركـاي              

كـه  ”   جنبش تفـاهـم مـلـي         “ روي ”   واقعگرايان“ . خود را يافته ا ند  
متشكل از بعثيهاي سابق و عمدتا به كودتائي محدود مي انديشند ،        

كـنـگـره    “ حساب باز كرده اند و ايد ئولوكهاي نئو محافظه كار بر             
، سازماني كه آشكارا و با صدائي بلـنـد از مـواضـع                ”   ملي عراق 

 .ليبرالي وغرب گرايانه جانبداري ميكند
واضح است كه اين جنبش مثل بسياري از افراد وگروه هـاي كـم               
اهميت تر اپوزيسيون عراق ، نه ما موران ساده اميال آمريـكـا در         
اين كشور، بلكه تركيب هر يك از آنها بازتاب تغييرات عميقي است            
. كه در جامعه عراق تحت حاكميت حزب بعث صورت گرفته اسـت           

عمدتا شامل عناصريست كه در رژيم ”   كنگره ملي عراق  “ در حاليكه 
اجتـمـاعـي وحـتـي          –داراي موقعيت اقتصادي  )   سلطنتي(   پيشين  

، اساسا در مـيـان كسـانـي          ” جنبش تفاهم ملي  “   سياسي بوده اند ،   
عضو مي گيرد كه در جمهوري و بويژه حاكميت بعثيها رشد يافته      

اگر اوليها با رهبران فعلي حاكم بر عراق هيچ وجه مشترك و             .   اند
عليرغم ترك كامل حزب بـعـث     ) ا .ن .اي ( غرابتي ندارند ، دوميها  

،هنوز از آنچنان جاي پائي بر خوردارند كه بتواند به بازگشت آنها      
 . در قدرت ياري رساند 

 

 كليدهاى عراقى براى يك جنگ اعالم شده
 

 دونگرش آنتاگونيست 
 براى عراق بعد از صدام  حسين

 

 ا يسام الخفاجى 
 )محقق و  استاد در دانشگاه آمستردام  ( 

 

 بر گردان از رضا اكرمى                 
  )۲۰۰۳ژانويه   ” لو موند ديپلو ماتيك“ (  
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اما آينده عراق به ميزان زيادي به نحوه خروج پرزيدنـت صـدام              
آيا حمله اي گستـرده بـه      .   حسين از صحنه بستگي خواهد داشت     

جمعيت بي دفاع در شهر ها و نابودي تاسيسات زير بنائي كشور            
به تبليغات رژيم بغداد امكان خواهد داد تا آمريكا را بـه عـنـوان           
دشمن مردم عراق معرفي نمايد و صدام حسين را در منظر ناجي            
ملت ؟ ويا بر عكس ، رهبري كه به قيمت نا بودي كامل كشور بـه                
قدرت چسبيده است ؟ يا از پاي در آمدن وي توسط گلوـلـه يـك         

پاسـخ  …   ژنرال ؟ يا سر نگوني آن بدنبال يك خيزش توده اي ؟و           
به سئوالتي از اين دست قبل از هر چيز به احساسات و واكـنـش               

و همين طور اعتمادي كـه بـه       .مردم عادي بستگي خواهد داشت  
آيا مردم براي اجراي عدالـت خـود بـه        .   رژيم جديد خواهند كرد   

خيابان خواهند ريخت و يا اين وظيفه را به رهبران جديد واگـذار           
 .خواهند كرد

 و اماي ديگر ، چگونه يك دولت انتقالي قادر خواهد شد تـا اراده               
خود را به مردم بقبوال ند ؟ هيچ نشانه اي از عنايت ارتش نسبـت               

بيش از سي سال آموزش و جدا نگـه         .   به رژيم جديد وجود ندارد    
داشتن چنين ارتشي از دنياي خارج ، امكان تشكيالت اداري جديد           

آيا فرو ريزي ناگهاني رژيم سـبـب   .   با آنها را دشوار خواهد كرد     
خواهد شد تا آنها به رهبران قديم خود پشت نمايند ؟ و نـگـرانـي                
مهمتر اينكه ، شبكه گسترده فاميل ،  قبيله و منافع در اين كشـور        

 .همواره منشا بي وقفه كودتا خواهدبود
اعضائي از اپوزيسيون عراق كه بيشتر مـورد حـمـايـت وزارت              

مي باشند كـه  ”   سناريوئي سبك“ خارجه آمريكا مي باشند ، مدافع      
حـفـظ   ”   نرم فرهنگي وساختار موجود     “ به موجب آن مي بايست      

از ديد آنها ، نظر بر تاريخ متالطم عراق ،پـيـچـيـدگـيـهـاي        .   شود  
منطقه و ارثي كه از رژيم بعث باز ميماند ، انتظار تغييري هدفمنـد         
در جهت استقرار دمكراسي انتظاريست غير واقعي و هدفـيـسـت              

كه با دادن   :   بازگشت به حد اقلهاي آرامش      . الويت به ثبات    .   لوكس
درخـواسـت   .   اختيار به سران قبايل در اداره امور داخلي خـود             

ياري از مجلس اعالئ عراق به رهبري محمد باقر حكـيـم جـهـت         
تامين امنيت در مناطق شيعه نشين جنوب، و باالخره حفظ اساس           

 .ساختار ورهبران رژيم بعث ، مي بايست حاصل شود
از اين اصل حركت مي كند كه بـايـد         ” كنگره ملي عراق  “ در مقابل ،    

رژيم بعث بكلي در هم شكسته شود و عناصر آن از دسـتـگـاه                 
تشـكـيـل ارتشـي جـديـد           .   دولتي واداري تماما پاكسازي شوند      

متشكل از ميليشا هاي در تبعيد ، جزء ديگري از طرح آنها سـت،               
كه البته انجام چنين پروژه سنگيني در گرو حمايت مادي گسترده           
اياالت متحده آمريكا وحضور بسيار طوالني مدت نيروهاي ايـن           
كشور در عراق تا استقرار كامل ساختارهاي جديد وتامين نـظـم             

در يك كالم شبيه آنچه پس از جنگ جهـانـي دوم در       .   مي باشد   
و در نتيجه آن سيستم دمكراتيك در اين )   ۱۹۴۵( ۰ژاپن انجام شد    

” بازها“ البته ناگفته پيداست كه اين سناريو       .   كشور مستقر گرديد    
 .در ميان وبلند مدت تناقض مهمي را در درون خود حمل مي كند

سناريو تبديل عراق به ژاپن خاور ميانه ، عراقي صلـح طـلـب و                 
دمكراتيك ، قبل از هر چيز از اين امكان حركت مي كند كه توليد و       
صدور نفت عراق را از روزي سه ميليون بشكه به سه برابـر آن       

اما ايـن هـدف     .   يعني چيزي در حدود ده ميليون در روز برساند      
بلند پروازانه قبل از هر چيز با همان اهداف صلـح طـلـبـا نـه و                
دمكراتيك در تناقض قرار خواهد گرفت ، چرا كه افزايش رانتهـاي      

نفتي خود منشا تقويت دولت قدر قدرت و تغذيه مجدد حـاكـمـان              
 .فاسد است

از سوي ديگر افزايش توليدي در اين سطح به معني سقوط شديد            
قيمت نفت در بازار و آسيب جدي به كشورهاي صادر كننده ايـن            

عـراق تـنـهـا       )   اوپـك ( كه در ميـان آنـهـا          .   فراورده خواهد بود    
راه آبي عراق از خـلـيـج        -. كشوريست كه به آبهاي آزاد راه ندارد      

فارس هم در زير تير رس كشورهائي چون ايـران وعـربسـتـان               
سعودي قرار دارد كه قطعا حاضر نيستند شاهد تغييراتي باشـنـد     

 وباآلخره همين امر بـاعـث     -كه با منافع آنها در تضاد كامل است 
. ميلتاريزه شدن دائم عراق و يا حضور فعال آمريكا خواهـد شـد       

هرگاه به سقوط قيمت هـم فـكـر      (   ودر هر دو حال افزايش توليد      
 .     نتيجه اي جز افزايش واردات و خريد جنگ افزار نخواهد داشت) نكنيم
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  سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران-به کميته مرکزی کومه له 
   بهمن ماه، روز کومه له۲۶بمناسبت 

 
 رفقای گرامی 

 بهمن ماه، روز کومه له را به شما و از طريق شما به هـمـه اعضـا،                    ۲۶
فرا رسيـدن  .   کادرها و دوستداران کومه له، صميمانه شادباش می گوئيم     

اين روز فرصتی است برای گراميداشت ياد همه جان باختگان راه آزادی             
و عدالت اجتماعی بويژه آن رزمندگان دليری که در صفوف کـومـه لـه                

تجديد پيمانی است با .   برای صلح، دمکراسی و سوسياليسم جان باختند    
آن عزيزانی که در راه داد بر بيداد شوريدند و حتی جان، اين عزيزتريـن      

بکوشيم دوشادوش همديگر و متحـد بـا         .   گوهر هستی را نيز فدا کردند     
تمام نيروهايی که دل در گرو آزادی و سوسياليسم دارند، برای پيمودن            

 . راه آنان از همه توان خويش بهره گيريم
 !ياران

  مردم کشورما در طول ربع قرن گذشته در تالش برای نجات از بخـتـک            
شوم جمهوری اسالمی با وجود حکومت سرنيزه و سرکوب ، مبارزه ای         
سترگ را به پيش برده اند و در اين مصاف  گام به گام رژيم اسالمی  را      

از هر امکان و از هر فرصت در اعاده حقوق پايـمـال         .   به عقب نشانده اند   
شده خود بهره جسته اند و بر تالش در حاکم نمودن اراده خويـش بـر                  
سرنوشت جامعه پای فشرده اند و قبل از همه، بر چـيـدن بسـاط ايـن            

اما فرو پاشی ايـن رژيـم      .   حکومت قرون وسطايی را پی جوئی کرده اند       
 ..به رژيم متکی بر اراده مردم نخواهد انجاميد" الزاما

نياز مبرم رشد بيشتر جنبش مردم ايران گشودن چشم انداز های امـيـد              
نيروهای چپ بمثابه پيگـيـرتـريـن مـبـارزان            .   بخش در برابر آن است    

دمکراسی و تنها مدافعان عدالت اجتماعی و حق حاکميت بالمنازع مـردم،            
مسئوليت انکار ناپذيری در برداشتن گام های جدی در پاسخ به نـيـاز               
های عاجل جنبش مردم دارند و برای ادای اين مسئوليت نيز نيازمند نـه      
فقط متحد نمودن صفوف خود بلکه سامان دادن به ائتالف وسيـعـی از               
تمامی نيرو های مدافع خواست ها و حقوق و آزادی های مردم هستند تا            
با ايجاد يک فضای دمکراتيک در جامعه امکان گسترش تشکل و تـحـقـق               

 .خودحکومتی مردم هر چه بيشتر فراهم گردد
برای همگامی در راه مبارزه برای تحقق آرمان های بزرگ مردم ايران در             

 . برقراری آزادی و عدالت اجتماعی دستتان را به گرمی می فشاريم
 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ۸۱ بهمن ۲۴
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    ۷ صفحه

اجازه بدهيد با سياست خارجی آمـريـکـا و            :   ـ مارک توماس  
رابطه آن با عراق آغاز کنيم، فکر می کنيد در حـال حـاضـر                  

 اوضاع چگونه است؟
در درجه اول فکر می کنم بايد در به کارگيری عبارت  :   ـ چامسکی 

جنگ با ترور نـمـی تـوانـد         .   بسيار محتاط باشيم" جنگ با ترور" 
. از نظر منطقی چنين چيزی امکان پذير نيست       .   وجود داشته باشد  

اياالت متحـده آمـريـکـا يـکـی از              
سردمداران دولت های تـروريسـت      

تمامی کسانی که هم اکنون بر    .   است
مصدر قدرت نشسته انـد تـوسـط          
دادگاه جهانی متهم بـه تـروريسـم         

مجمع امنيت سازمان مـلـل       .   هستند
هم آنان را تروريست اعالم می کرد       

الـبـتـه     .   اما قطعنامه مزبور وتو شـد  
ايـن افـراد     .   انگليس رای ممتنع داد    

نمی توانند بر عليه ترور جنـگـی را          
آنان بيست سال پـيـش      .   شروع کنند 

هم جنگ بر عليـه تـرور را اعـالم            
کردند و ديديم کـه چـه اتـفـاقـی               

آنان امريکای التين را نـابـود        . افتاد
کردند،يک ميليون و نيـم از مـردم          

آفريقای جنوبی را از ميان بردند، و البته اين ليست همچنان ادامـه    
 .پس جنگی بر عليه تروريسم وجود ندارد. دارد

 سپتامبر، حرکتی تروريستی و بسيار نامـعـمـول رخ      ۱۱در روز   
برای اولين مرتبه دنيای غرب قربانی همان .   واقعه ای تاريخی .   داد

. حرکتی شد که سال ها در بقيه کشورهای جهان انجام مـی داد              
 سپتامبر سياست جهانی را نه فقط درآمريکا بلـکـه در          ۱۱مسلما  

نه فقط  روسيه در چچن بلکه همه دولت ها   .   تمامی  دنيا تغيير داد    
از اين فرصت برای فشار بيشتر به مردم کشور خود و کـنـتـرل                

 .آنان استفاده کردند
. بطور مثال عراق را در نظر بگيريد      .   تاثير اين برخورد بسيار بود    

 سپتامبر ، از آنجا که عراق دومين کشور توليد کـنـنـده    ۱۱قبل از  
. نفت در جهان است همواره مورد توجه آمريکا قرار داشته اسـت           
. پس آمريکا به هر طريق راهی برای کنترل اين منبع پيدا می کـرد             

حاال ما بها نـه ای    .    سپتامبر لحن صحبت تغيير می کند۱۱پس از  
 .برای دنبال کردن مقاصد خود داريم

اين سياست تا سپتامبر امسال همچنان ادامه داشـت تـا ايـنـکـه                 
خطـری بـزرگ بـرای مـوجـوديـت مـا                " ناگهان عراق تبديل به    

با اين هشدار )   مشاور امنيت ملی آمريکا    ( ”کندوليزا رايس ”. گرديد
آغاز کرد که مدرک بعدی موجوديت سالح ها ی اتمی ابر قارچـی        

تبليغات وسيع با شـرکـت چـهـره          .   بر روی نيويورک خواهد بود    
های سياسی آغاز گرديد که صدام را بايد تا زمستان امسـال از         

جالب است که تنها کسانی که از   .   ميان ببريم واال نابود می شويم   
. همه از صدام مـتـنـفـرنـد        .   صدام در هراسند آمريکايی ها هستند     

مردم عراق بدون شک از او می ترسند، اما خـارج از عـراق و                   
 .آمريکا، هيچ کس از او نمی ترسد

اينها همه از او متنفرند     .   نه کويت، نه ايران ، نه اسراييل و نه اروپا         
 .اما از او نمی ترسند

پشتيبانی از جـنـگ   .  مسلم است که مردم آمريکا شديدا می ترسند 
. در افکار عمومی بسيار کم است، اما همين هم از سر ترس اسـت             

وقتی بچـه هـای مـن         .   اين داستان در آمريکا سابقه قديمی دارد      
 سال پيش مدرسه می رفتند، به آنان گفته می شـد کـه               ۴۰حدود  

در صورت حمله اتمی به زير ميز پنـاه         
ايـن کشـور     .   شوخی نمی کـنـم    .   ببرند

هميشه در ترس از همه چيز بـه سـر            
جـرم و    .   بطور مثال جـرم   .   برده است 

جنايت در آمريکا را می توان با ديـگـر          
کشورهای صنعتی کم و بيش مقايسـه       

اما ترس از جرم و جـنـايـت در            .   کرد
مقايسه با ديگر کشورها بسيار بيشتـر       

 .است
. اين وحشت را آگاهانه ايجاد می کننـد       

کسانی که امروزه در مصـدر قـدرت          
نشسته اند، فراموش نکنـيـم، تـمـامـی           

 را پشت سر گذاشته اند      ۸۰دوران دهه   
و در نتيجه قوانين ايـن بـازی را بـه              

 ۸۰در تمـامـی دهـه         .   خوبی می دانند  
 .برنامه های مختلفی برای ترساندن مردم را اجرا کرده اند

اما اين بار انتخـاب زمـان ايـن           .   ايجاد ترس چندان مشکل نيست    
بازی ، برای انتخابات کنگره، چـنـان واضـح بـود کـه حـتـی                      

مبارزات انتخاباتی بـرای    .   گزارشگران سياسی نيز آن را دريافتند     
آنـهـا   .   رياست جمهوری در اواسط سال آينده شروع خواهد شـد         

پس برويـم بـه      .   بايد مطمئن باشند که پيروزی حتمی خواهد بود       
سراغ ماجراجويی بعدی واال مردم متوجه خواهند شـد کـه چـه               

. ۸۰تجاوزی به حقوق شان صورت می گيرد، درست مثل دهـه              
اولين کاری که در   .   آنها تقريبا عينا همان کارها را انجام می دهند    

 کردند باال بـردن کسـری بـودجـه         ۱۹۸۱، يعنی در سال ۸۰دهه  
اين بار اين کار را با کاهش ماليات برای ثروتمندان و            .   دولت بود 

 سـال    ۲۰افزايش بودجه مصرفی دولت به باال ترين ميـزان در             
 .گذشته انجام دادند

چـيـزی   .   به نظر می رسد که اين دم و دستگاه شديدا فاسد اسـت            
يعنی ميزان باور نکـردنـی سـرمـايـه از           .”انرون ”شبيه شرکت 

. استفاده های حاصله، به جيب عده ای گانگستر فاسـد مـی رود              
مسلما نمی توانيد اين همه را در صفحه اول بنويسيد، پـس بـايـد       

بايد مردم را از فکر کردن به آن باز         .   جايگزينی برای آن پيدا کرد    
: و فقط يک راه است که می تواند موفقيـت آمـيـز بـاشـد         .   داشت

 .و در اين کار اين ها بسيار خبره هستند. ترساندن مردم
پس مسائل سياسی داخلی عامل مهمی در تعيين زمان اين حرکت           

 سپتامبر زمينه الزم را فراهم آورد ومنافع آنـان در      ۱۱. ها است 
پس بايـد  .   عراق مدت ها است که از اهميت بسيار برخوردار است         

من فکر می کنم که می خواهند اين جنگ را قبل از            .   به جنگ بروند  
 .انتخابات رياست جمهوری به پايان ببرند

 

 سياست خارجی آمريکا
  و 

 رابطه آن با عراق
 

  “توام چامسکی ” با  “مارک توماس“ گفتگوی
 

 ۲۰۰۳ ژانويه ۷ 
 مهرنوش کيان: برگردان 
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    ۸ صفحه

مشکل اين جاست که وقتی در جنگ هستيد نمی تـوانـيـد دقـيـق                 
احتمال دارد، و اين احتمال بسيـار  .   بگوييد که چه پيش خواهد آمد  

زياد هم هست، که جنگ چند دقيقه ای بيشتر ادامه نيابد چون در              
واقع ارتشی در عراق وجود ندارد، اما نمی توان کامال مـطـمـئـن             

را جدی بگيريم احتـمـاال عـراق       ”سی ای ا“اگر هشدار های .  بود
حمله به خود را با جنگ تروريستی پـاسـخ          

 .خواهد داد
ماجراجويی های آمريکا کشورهای ديگر را      
وادار می کند که از توليد سالح های کشتار         
جمعی به عنوان عاملی باز دارنده در برابـر         

نـيـروهـای ديـگـر        .   آمريکا استفاده کـنـنـد     
پاسخگو نيستند و هيـچ عـامـل خـارجـی             

تنها راه بـرای      .   بازدارنده نيز وجود ندارد   
دفاع از خود، ترور و تولـيـد سـالح هـای              

پس معقول است که از   .   کشتار جمعی است  
اين سياست ها برای دفاع از خود استـفـاده    

تا آنجا که من می دانم تعبير سازمـان     .   کنند
 .امنيت امريکا و انگليس هم همين است

اما آن ها نمی خواهند که تمام اين برنامه هـا وسـط مـبـارزات                 
يک مشکل اين است که با تاثيـرات نـاشـی از        .   انتخاباتی رخ دهد  

می توان حساب کرد کـه       . جنگ چکار کنيم، اما اين هم ساده است       
. روشنفکران و روزنامه نگاران در اين باره صحبت نخواهند کـرد       

چه تعداد در باره افغانستان صحبت می کنند؟ افغانستان به همان           
جا که بود بر گشته است، يعنی همچنان گـانـگـسـتـرهـا بـر آن                    
حکومت می کنند، اما چه کسی در اين باره مطلبی مـی نـويسـد؟                

هيچ کس اهميت نمی دهد که افغانستان به هـمـان           .   تقريبا هيچکس 
 .جا که بود برگشته است

اگر در عراق مردم شروع به کشتن يکديگر کنند من همين االن می   
مردمی عقب افتاده، که ما تالش کرديـم  : " توانم در باره آن بنويسم    

نجاتشان بدهيم اما آن ها می خواهند يکديگر را به قتل برسـانـنـد      
و طولی نمی کشد که آمريکـا ،         . "   چون آن ها اعراب کثيف هستند     

من اين طور حدس می زنم، مشغول جنگ بـعـدی بـا ايـران يـا                    
 .سوريه می شود

می دانـيـم    . واقعيت اين است که جنگ با ايران احتماال در راه است          
نيروی هوايی اسرائيل در جنوب ترکيه مـتـمـرکـز           %   ۱۲که حدود   

. آن ها در اين منطقه برای جنگ با ايران آماده مـی شـونـد      .   است
مسئله عراق به راحتی حل می شود، امـا     .   عراق مسئله آنان نيست   

اين تنها کشوری در منطـقـه       .   ايران هميشه مسئله ساز بوده است     
است که نمی توانند از پس آن بر بيايند و سال ها اسـت کـه از                    

بر اساس يک گـزارش،      .   آمريکا می خواهند اين مشکل را حل کند       
نيروی هوائی اسرائيل برای جمع کردن اطالعات و تـحـريـک بـه          

و اين نـيـرو کـم هـم            .   درگيری به مرزهای ايران پرواز می کند      
نيست، به جز آمريکا، از نيروهای ناتو و هـر کشـور ديـگـری                   

برخی می گويـنـد   .   پس احتماال جنگ در راه است.  قدرتمندتر است 
که تالش هائی برای تحريک آذری ها به جدايی طـلـبـی صـورت            

اين همان تالشی است که .   گرفته است، که به نظر منطقی می رسد       

 برای متالشی کردن ايران يا آن چـه از            ۱۹۴۶روس ها در سال     
آن باقی مانده بود، از کشورهای صاحب نفت منطقه دريای خزر،           

به موقع خود به ما خواهند گفت که ايران می خواهد هـمـه    .   کردند
. ما را فردا بکشد، پس بايد همين امروز از شر آن خالص شـويـم              

 .حداقل اين الگوی رفتاری آن ها بوده است
تـا چـه     :   ـ مبارزه بر عليه تجارت اسلحـه      

اندازه فکر می کنيد که جنگ تبليغاتی است       
برای شرکت های توليد کننده اسلحـه در         

 آمريکا؟
بايد به خاطر داشته باشيـد کـه         :   ـ چامسکی 

آنچه صنعت اسلحه خوانده مـی شـود در            
ارتش نـوعـی    .   است ”صنعت های تک  “واقع  

. پوشش برای بخش دولتی اقـتـصـاد اسـت          
انستيتو تکنـولـوژی مـاسـا        ( “     ام ای تي  “ در

که من در آن شاغل هستم،همـه از         )   چوست
اين موضوع به جز تعدادی اقتصاددان خـبـر      

همه مي دانند چون اکثرا از ايـن جـا            .   دارند
برای توليـد   “ام ای تی  ”پول به مکان هايی مثل.   حقوق می گيرند  

، تحت پوشش قراردادهـای ارتـش     ”اقتصاد های تک ”نسل بعدی 
اگر به آنچه اقتصاد نو خوانده می شود ، يعنی          .   سرازير می شود  

کامپيوترو اينترنت نگاه کنيد، مستقيما تحت پوشش قـراردادهـای          
 ”ام ای تـی      ”فدرال برای تحقيق و توسعه از مکان هايی مـثـل           

قرار می  ”ای بی ام   ”پس از توليد در اختيار    .   سرچشمه می گيرند  
 .گيرد تا به فروش برسد

سابقا تعداد زيادی شرکت های کـوچـک         “ام ای تی     “در اطراف   
حاال شرکت های بيو تکنيکی بسـيـاری     .   الکترونيکی وجود داشتند  

برای اينکه لبه برنده بعدی اقـتـصـاد بـر اسـاس           .   رشد کرده اند  
به همين دليل سرمايه گـذاری دولـتـی در            .   بيولوژی خواهد بود  

اگـر  .   پروژه های تحقيقاتی در اين زمينه رشد بسيار کرده اسـت           
می خواهيد که شرکتی کوچک تاسيس کنيد که در آينده نـزديـک            
بتوانيد با قيمت بسيار باال آن را بفروشيد و بـه ثـروت بسـيـار                  
دست يابيد، موقع آن است که در صنعت ژنتيک و بيو تکنولـوژی             

معموال .   اين روند همواره وجود داشته است     .   سرمايه گذاری کنيد  
 .موتور اقتصاد بخش دولتی بوده است

يکی از داليلی که آمريکا می خواهد نفت را کنترل کند، تضـمـيـن               
نه فقط منفعت ناشـی  .   بازگشت منفعت، از کانال های مختلف است 

بزرگـتـريـن خـريـدار        .   از نفت بلکه منفعت ناشی از فروش سالح       
سالح از آمريکا و انگليس، عربستان سعودی و امارات عربی کـه     

آنها بيشـتـريـن    . از بزرگترين توليد کنندگان نفت هستند می باشند     
 ”صنعت هـای تـک    “ميزان اسلحه را می خرند و اين منفت برای   

درآمد حاصله مستقيـمـا بـه صـنـدوق دولـت و                 .   آمريکا است 
اين کار از طرق مختلـف صـنـعـت در            .   نيروهای امنيتی می رود   

 .آمريکا و انگليس را پشتيبانی می کند
 ۱۹۵۸نمی دانم شما به گزارشات نگاه کرده ايد يا نـه، امـا در                   

هنگامی که عراق تسلط کامل انگليس بر منابع نفتی را از مـيـان             
انگليسی ها در آن زمـان         .   برداشت، انگليس بسيار عصبانی شد    
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    ۹ صفحه

آنـان بـه دالرهـای        .   هنوز به منابع کويت بسيار وابسته بـودنـد        
حاصله از کويت احتياج داشتند و به نظر می رسيد کـه حـرکـت                 

پس آمريکا و انگلـيـس   .   عراق ممکن است به کويت هم سرايت کند   
به آن   .  تصميم گرفتند که به کويت حداقل در ظاهر استقالل بدهند 

ها گفته شد که می توانند اداره پست خود را بگردانند و پـرچـم                 
انگليسی ها با وقـاحـت تـمـام       .  داشته باشند و از اين طور چيزها 

گفتند که اگر اتفاقی برای اين همه بيافتد ما برای تضمين کـنـتـرل              
مداخله می کنيم و آمريکا نيز چنين توافقـی را بـا سـعـودی و                  

 .امارات کرد
ـ گفته می شود که اين کار نوعی کنترل اروپا و کشـورهـای                

 نزديک به اقيانوس آرام هم هست؟
گفته انـد کـه     “جورج کنن  ”افراد باهوشی مثل.   کامال:   ـ چامسکی 

در بـرابـر ديـگـر        ”وتو ”کنترل نفت خاور ميانه به آمريکا قدرت      
ژاپنـی  .   او منظورش بطور اخص ژاپن بود     .   کشورها را می بخشد   

ها از اين مطلب خبر دارند برای همين هم شديدا تالش کرده انـد                
بـرای  .   که به طور مستقل به منابع نفت دسترسی داشته بـاشـنـد            

همين هم با تالش بسيار توانسته انـد رابـطـه ای مسـتـقـل بـا                 
کشورهايی مثل اندونزی، ايران و ديگران ايجاد کنند تا از سيستم           

 .تحت کنترل اروپا خارج شوند
) پس از جنگ جـهـانـی      “ (برنامه مارشال “در واقع يکی از اهداف      

اروپـا و    .   جايگزينی نفت به جای زغال سنگ در اروپا و ژاپن بود 
ژاپن هر دو دارای منابع زغال سنگ بودند اما نفت را جايـگـزيـن               

 ۱۳ بيليون از     ۲حدود .   ساختند تا به آمريکا کنترل الزم را بدهند       
مستقيما به شرکـت هـای نـفـتـی           ”برنامه مارشال“بيليون دالر  

پرداخت شد تا اقتصاد استفاده از نفت را جايگزين اقـتـصـاد بـر              
کنترل منابع نـفـتـی بـرای تضـمـيـن              .   اساس زغال سنگ نمايند   

 .هژمونی قدرت تا چند دهه آينده از اهميت بسيار برخوردار است
شورای اطالعات ملی که مجموعه ای از آژانس هـای مـخـتـلـف                

 به چاپ رساند به نـام  ۲۰۰۰اطالعاتی است پروژه ای را در سال        
آن ها پيش بـيـنـی مـی کـنـنـد کـه                .”۲۰۱۵گرايشات جهانی  “

آن هـا    .   تروريسم در نتيجه جهانی شدن افزايش خواهـد يـافـت           
آن ها می گويند که آنـچـه   .   مستقيما به اين مطلب اعتراف می کنند 

آنان جهانی شدن می خوانند منجر به افزايـش فـاصـلـه مـيـان                  
اقتصاد ها خواهد شد، درست بر عکس پيش بينی تئـوری دانـان              
اقتصاد، اما آنها واقع گرا هستند و بنا بر اين می گويند که اين امر          
منجر به افزايش هرج و مرج، اختالفات و دشمنی ها و خشونت ،              

 .که بخش اعظم آن متوجه آمريکا خواهد بود می گردد
همچنين آن ها پيش بينی می کنند که نفت منطقه خليج فارس روز             
به روز از اهميت بيشتری برای انرژی جهانی و سيـسـتـم هـای                
صنعتی  برخوردار خواهد شد، اما وابستگی آمريکا کمتر خواهـد           

کنترل منابع نفتی از خود نـفـت اهـمـيـت              . شد، البته نه کنترل آن    
 .بيشتری دارد چون کنترل يعنی داشتن قدرت

ـ به نظر شما جنبش کنونی ضد جنگ با جريان ضد جنـگ در            
ويتنام چه تفاوتی دارد؟ فکر می کنيد ما به عنوان کسانی کـه              
بطور مستقيم درگير در اين جنبش هستيم به چه چيـزهـايـی             
دست خواهيم يافت؟ فکر می کنيد امکان جلوگيری از اين جنـگ            

 وجود دارد؟
من فکر می کنم اين کار بسيار مشکـل اسـت، چـون        :   ـ چامسکی 

در مقايسه با جنگ ويتنام ، ايـن  .   زمان به اندازه کافی وجود ندارد 
مردم درباره جنبش ضد جنگ ويتنـام       .   جريان بسيار جلوتر است   

صحبت می کنند، اما يا فراموش کرده اند  و يا به ياد ندارنـد کـه                  
 شـروع    ۱۹۶۲جنگ در ويتنام در       .   واقعا اين جريان چگونه بود    

شد، با حمله ای مستقيم به جنوب ويتنام ـ نيروی هوائـی، سـالح            
هيچ اعتراضـی   .   های شيميايی، اردوگاه های کار اجباری، و غيره       

اعتراضاتی که بعد از چهار يا پـنـج سـال آغـاز شـد در              . ..نبود
اعتراض به بمباران ويتنام شمالی بود که البته بسيار غير انسانی           

حمله اصلی بر علـيـه   .   ولی در عين حال فقط يک شوی جانبی بود    
جنوب ويتنام صورت گرفت و بر عليه آن هيچ اعتراضـی وجـود        

 .نداشت
من .   اما امروز اعتراض حتی قبل از شروع جنگ شکل گرفته است          

به ياد ندارم که در تاريخ اروپا يا آمريکا حتی قبل از آغاز جـنـگ                
اين نشانه ای بسـيـار      .   نسبت به آن اعتراضات شروع شده باشند      

عالی از تغييرات شکل گرفته در فرهنگ عمومی مردم در اروپا در   
 . ساله اخير است۴۰ يا ۳۰

ـ به نظر می رسد به محض اين که جايی حتی اندک اعتراضـی             
معترضـيـن بـه      .   رخ می دهد بالفاصله حمالت آغاز می شوند       

، اخيرا صرفا به اين دليل که در خـيـابـان      ”برايتون ”جنگ در 
نشسته و به جنگ اعتراض کردند مورد حمله پليس با اسپـری    

 .فلفل و باتون قرار گرفتند
اين طبيعی است که هرچه اعتراضات بيشتـر بـاشـنـد،       :  چامسکی

خفقان با اوج گيری اعتـراضـات   .   سخت گيری هم بيشتر می شود 
مـن  .   نسبت به جنگ ويتنام تازه ابعاد بيشتری بـه خـود گـرفـت          

خودم نزديک بود به حبسی طوالنی مدت محکوم شوم و فـقـط               
دولت محاکـمـات را      ”تت ”بعد از حمله. مرا نجات داد”تت“حمله  

امروزه نيز بسيـاری مـمـکـن         .   لغو کرده وسياستش را تغيير داد     
ختم شود و مردم هم      ”گوانتانامو“است سرنوشت شان به خليج      

 .اين را می دانند
آيـا  .   در هر کشوری که اعتراض وجود دارد سرکوب هم هسـت           

می توانند به اين ترتيب مردم را ساکت کنند؟ شديدا بستـگـی بـه         
 ”مـکـارتـيـسـم     “ در آمريکا،   ۵۰در اوايل دهه .  عکس العمل دارد 

وجود داشت و تنها دليل موفقيت آن،  نبود مقاومت در برابـر آن       
 که تالش کردند همان برنامه را اجرا کـنـنـد، بـا               ۶۰در دهه   .   بود

شکست کامل مواجه شدند چون مردم آن را نپذيرفته و بـه آن                
حتی ديکتاتورها هم نمی توانند هر کاری می خـواهـنـد             .   خنديدند
. هر سياستی بايد تا اندازه ای مورد قبول مردم واقع شـود           .   بکنند

و در کشوری که دموکراتيک تر است سيسـتـم قـدرت بسـيـار                 
هيچ سری در اين مورد وجود ندارد، بـلـکـه يـک               .   شکننده است 

مسئله اساسی در تمامی ايـن مـوارد ايـن            .   حقيقت تاريخی است  
است که اعتراضات تا چه حد مورد پشتيبانی مـردم قـرار مـی                 

 .        گيرند
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برگزاري انتـخـابـات نـخـسـتـيـن دوره              
شوراهاي اسالمي شهـر و روسـتـا در            

اي بيست ساله و   ، پس از وقفه   ۱۳۷۷اسفند  
به رغم مخالفتها و كارشكنـيـهـاي جـنـاح          

اي، اميدها و توهمـاتـي را دربـاره             خامنه
واگذاري بخشي از امور به مردم و ايجـاد         
نهادهاي مردمي،  در بين بخشي از جامعه        

پـذيـرش   .   و نيروهاي سياسـي دامـن زد        
اي بـه       تشكيل شوراهاي محلي و منطـقـه      

نشيني آشكـار از جـانـب           عنوان يك عقب  
رژيم حاكم، و حركت دولت خـاتـمـي در            
جهت اجراي شعارهاي انـتـخـابـاتـي وي           

چنان كه بسياري از جريانات     .   ارزيابي شد 
اپوزيسيون دمكراتيك و چپ نيـز، بـطـور        
صريح يا مشروط، مردم را به شركت در         

سازمان ما نيـز  .   آن انتخابات دعوت كردند   
با توجه به ابعاد و شرايط اين انتـخـابـات،           
آن را گامي به پيش در مبارزه با استبـداد           
مذهبي دانسته و خواستار پشتيـبـانـي از          

 .كانديداهاي مستقل شد
اقدام جناح خاتمي در انجام انتـخـابـات و           
تشكيل شوراهاي اسالمـي در شـهـر و            

اگرچـه  .   روستا، حركتي كامالً سياسي بود    
در سالهاي بعد و در ارتباط با عـمـلـكـرد            
برخي از شوراها، و خصوصاً سرنـوشـت     

و ”   سيـاسـي شـدن     “ شوراي شهر تهران،    
عمل كردن آنها به عنوان يكي از   ”  جناحي“ 
شـان     و داليل عمده نـاكـامـي     ”     اشكاالت“ 

شود، اما جدا از اين كـه          قلمداد شده و مي   
ايجاد اين نهادها، طبيعتاً با قدرت و توزيـع         

 سياست، پـيـونـد         قدرت، و بنابراين مقوله   
نظر از نيات و مـقـاصـد           يابد و صرف    مي

ديگري كه اصالح طلبان حكومتي در ايـن         
كردند، تصميم به تشكـيـل        زمينه دنبال مي  

شوراها در آن مقطع، طـرح و تـرفـنـدي             
 .اساساً سياسي بود

در بستر كشمكشهاي جـاري دسـتـجـات          
درون حكومتي، كه پس از انتخابات خاتمي     
شدتي مضاعف يافته بود، جناح او نه تنهـا         
در پي آن بود كه اقدام مشخـصـي را در           
كارنامه دولت وي به ثبت رسانـد بـلـكـه،            

خواست كه با تشكيل ايـن      فراتر از آن، مي   
شوراها در سطح كشور، ضـمـن تـالش           

انداز بقاي رژيم، جـنـاح         براي بهبود چشم  
رقيب را به عقب رانده و موقعيت و پايگـاه          
. اجتماعي خود را تقويت و تحكيم نـمـايـد          

عالوه بر اين، انتخابات مهم مجلس ششـم،        
يك سال بعد از آن، در پـيـش بـود و                  
برگزاري انتخابات و ايـجـاد شـوراهـاي           
محلي، تدارك و تمريني براي آن محسـوب     

چنين بود كه انتخابـات شـوراهـا،        .   شد  مي
بدون حداقل زمينه سـازيـهـاي ضـروري        
قانوني و حتي آموزشي درباره نـقـش و           

فارغ از وضعيت .   وظايف آنها، انجام گرفت   
واقعي و سرنوشت آتي خـود شـوراهـا،           
طرح سياسي جناح خاتمي در ايـن مـورد          

هرچند كه در بـرخـي        :   قرين موفقيت بود  
ها، تعدادي از داوطلبان مستقل نـيـز          حوزه

توانستند به شوراها راه يابنـد، در اكـثـر            
جاها و بويژه در غالب شهرهـاي بـزرگ،          

طلبان حكومتي كنترل اين نهادها را         اصالح
نتايج انتخابات ششمـيـن     .   در دست گرفتند  

دوره مجلس نيز آشكارا، بيانگر پـيـروزي        
 . آنها بر جناح رقيب بود

در هرحال، شوراهاي اسالمي در بيش از        
 هـزار    ۳۴شامل حـدود      (  هزار حوزه    ۳۴

)  شـهـرك    ۲۴ شهر و     ۷۲۰روستا، حدود   
 ارديبهشت  ۹تشكيل شده و كار خود را از        

 رسماً آغاز كردند و اكنون كارنامـه        ۱۳۷۸
چهارساله مجموعه اين نهادها، به عـنـوان        
يك طرح يا تجربه مشخص، در پيش روي        
همگانست تا درباره آن داوري كنند و نيز،        
بر پايه آن، نگاهي دوباره به ماهيت، نقـش         
و كاركرد شوراهاي اسـالمـي شـهـر و             

 .روستا بيندازند
محمد خاتمي، در آغاز كار شوراها و در          
جمع بيش از صدهزار نـفـر از اعضـاي             

كه در دومـيـن      ( شوراهاي سراسر كشور    
در ورزشـگـاه     ”   دوم خـرداد   “ سالـگـرد     

با اشـاره   )   تهران گرد آمده بودند   ”   آزادي“ 
” ترين شعارهاي محوري“ به اين كه يكي از  

بـوده  ”   نهادينه كردن مشاركت مـردم     “ او  
است، تشكيل شوراهاي شهر و روستا را        

” مظهر نهادينه كـردن مشـاركـت مـردم          “ 
اعالم داشته و از اعضاي شوراها خواست       

و ”   فراتر از جناحهاي سياسي فعاليـت     “ كه  
بـه  “ كنند و   ”   اهتمام…   به امور جوانان و     “ 

در واقع نيـز،    .   ” توقعات ناممكن دامن نزنند   
عالوه بر انتشار نسبتاً آزاد مطبـوعـات و          
تشكيل احزاب و انجمنهـاي سـيـاسـي و            
صنفي، ابتكار ايجاد شوراهـاي اسـالمـي         

توسعه “ اي، مهمترين محور      محلي و منطقه  
مــورد ادعــاي خــاتــمــي و        ”   ســيــاســي

بسـتـه شـدن      .   طرفدارانـش بـوده اسـت       
ها و زنداني شدن روزنامه نگاران        روزنامه

و روشنفكران، سرنوشت امروزة اولـيـن        
ايـجـاد   .   مـذكـور اسـت     ”   توسـعـه  “ محور  

نهادهاي صنفي و سياسي مستقل و آزاد         
حال، سـرنـوشـت بـهـتـري از               هم، تا به  
.  نگاران نيافته اسـت      ها و روزنامه    روزنامه

در اين ميان، تنها تشكيل شوراها بوده كه،        
طي چهارسال اخير، مرتبـاً و مـكـرراً از            
سوي مدافعان و مسـئـوالن دولـتـي، بـه             

نمـره  “ و يا   ”   دستاورد“ ،  ” افتخارات“ عنوان  
دولت خاتمـي مـطـرح       ”   خوبي در كارنامه  

از آخرين نمونه آنها، اظهـارات      .   شده است 
ي ” امور اجتـمـاعـي و شـوراهـا          “ معاون  

وزارت كشور است كـه، در حـالـي كـه              
دعواهاي اندروني و بـيـرونـي شـوراي            
اسالمي شهر و شهرداري تهران، رسوايي      

: شـود       بزرگي به بار آورده، مدعي مـي       
 هـزار شـورا      ۳۴پروژه شوراها در تمام     “ 

جز پنج، شش مورد كـه       .   موفق بوده است  
 !”شوراي شهر تهران هم جزو آنهاست

اما هرگاه معيار ارزيـابـي از عـمـلـكـرد              
شوراهاي مورد بحث، ميـزان مشـاركـت          
واقعي مردم در اداره امور در سطح محلي        

 مساعـد     اي، و يا حتي ايجاد زمينه       و منطقه 
انـدازي روشـن بـراي چـنـيـن                و چشم 

مشاركتي در آينده، باشد بايد گـفـت كـه            
تجربه جمهوري اسالمي در ايجـاد و راه          
اندازي شوراهاي شـهـر و روسـتـا، در             
اساس، با شكست و ناكامي روبرو بـوده         

 .است
شكست اين نهادها، كه ظاهراً  بـه عـنـوان        

عرضه شدنـد، در    ”   مظهر مشاركت مردم  “ 
حقيقت، قبل از تشكيل آنها نيز، از جـهـات          

 
 عملكرد چهار ساله  شوراهاي اسالمي شهر و روستا
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چه از نـظـر    :   بيني بود     گوناگون، قابل پيش  
قوانين ناظر بر تشكيل، وظايف و اختيارات     
شوراهاي شهر و روستا، چـه از جـهـت            
خود انتخابات اين شوراها كه، طبـق روال         

بـنـدي     متداول جمهوري اسالمي، با تقسيم    
و ناديده گـرفـتـن      ”   غيرخودي“ و  ”   خودي“ 

موازين ابتدائي مشاركت آزاد و نـظـارت          
مردم، انتخاباتي اساساً ضد دمـكـراتـيـك          
بود، و چه از لحاظ تعداد داوطلبان تـأيـيـد         

 هزار كانديـدا  ۲۹۷در مجموع، حدود  ( شده  
 هزار عضو اصلي   ۱۹۷براي انتخاب حدود    

و يا ميزان شركت در  )   البدل شوراها   و علي 
و از   ( انتخابات در اكثر شهرهاي بـزرگ         

جمله تهران كه اين نسبت به يك سوم كـل          
لـكـن   …   و  )   دارندگان حق رأي نيز نرسيد    

گـيـري      حاال، با گذشت چهارسال از شكـل   
توانـد   اين نهادها، عملكرد كلي خود آنها مي    

مبناي بررسي مشخص و قضـاوت قـرار         
 .گيرد

گروهي از مسئوالن و حـتـي بـرخـي از              
اعضاي شوراها نيز كه اكنون بـه وجـود           

در كـار    ”   مشكالت“ و  ”   نارساييها“ اي    پاره
كوشند كه آنهـا     اين نهادها اذعان دارند، مي    

بـودن و يـا       ”   كـار    تـازه “ را صرفـاً بـه        
اين گونه شوراها و اعضـاي      ”   تجربگي  بي“ 

ولي پيداست كـه داليـل       .   آنها نسبت بدهند  
ناكامي اين تجربه در جمهوري اسالمي از    
ماهيت اين رژيم و ساختار سياسي، اداري       

در .   گيرد  و اجتماعي موجود سرچشمه مي    
پايان اولين دوره شوراهاي اسالمي شهـر       

كنندگان بـراي     و روستا، اگر تعداد ثبت نام     
انتخابات دومين دوره، شـاخصـي بـراي          
ارزيابي شناخت و قضاوت مردم نسبت به       
اين شوراها باشد، بايد گفت كه اين تجربـه         

طبق .   با شكست بزرگي روبرو گشته است     
اعالم وزارت كشور، آمار نهائي داوطلبـان       
ثبت نام كننده در انتخابات دومـيـن دوره          

 هزارنفر بـوده اسـت، در          ۲۲۵نزديك به   
صورتي كه اين تـعـداد در انـتـخـابـات               

 . هزار نفر بود۳۳۶چهارسال پيش حدود 
داليل و عوامل شكست شوراهاي اسالمـي      
شهر و روستا، در چارچوب سـاخـتـار و        
شرايط حاكم برجامعه ما، در نوشته زيـر         

مـطـالـعـه مـوردي        .   شـود    بررسـي مـي    
درماندگي و رسوايي شوراي شهر تهران،      
به لحاظ اهميت تأثيرات آن بر شرايط كـار      

و زندگي در خود تهران و بر عملكرد شوراها      
در ســطــح كشــور، مــوضــوع نــوشــتــه           

 .آيد ايست كه در پي آن مي جداگانه
بايد افزود كه تشكيل شوراهـاي واقـعـي و            
مشاركت مؤثر و جدي مردم در اداره امور و         
تعيين سرنوشت خويش، در همه سطوح و از        

اي، يـكـي از          جمله در سطح محلي و منطقـه   
خواستهاي اساسي جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي           

شكست تجربه شـوراهـا و يـا           .   هاست  توده
خالي شدن آنها از مضمون واقعي در شرايط        
حاكميت استبدادي رژيم اسالمي، نـه تـنـهـا            

سـازد   ها را از اين خواست منصرف نمي      توده
بلكه تالش و مبارزه آنان را در راه تحقق آن       

شان، پيگيـرتـر      و ديگر خواستهاي حق طلبانه    
 .نمايد مي

 
 داليل ناكامى تجربه شوراها

 
هنگامي كه شوراهاي اسالمي شهر و روستا،       
پس از تأخيري طـوالنـي در بـطـن مـادر،                

دولت خاتـمـي، پـا بـه          ”   قابلگي“ سرانجام با   
عرصه حيات نهاد، صرفنظر از هـر مسـئلـه            
ديگر، با دو مشكل و مانع عمـده رو در رو              

 . بود
مشكل اول عبارت از اين بود كه ايـن نـهـاد              

خواست وارد جرگه تقسيم   نورسيده وقتي مي  
گيري از منابع مالي، در سـطـح        قدرت و بهره  

شهر يا روستا، بشـود كـه قـبـالً تـمـامـي                 
صندليهاي آن اشغـال و مـواضـع اصـلـي              

در ايـن    .   پيرامون آن نيز تسخير شـده بـود        
وضعيت، يا بايد حاضران و مدعيـان قـبـلـي           

شدند تا جايي و      قدري جا به جا و محدود مي      
وارد اختصاص يابـد، و        سهمي هم براي تازه   

يا اين عضو جـديـد چـنـدان سـرگـردان و                
ماند تا نهايتاً بـه بـيـرون            بالتكليف باقي مي  

رانده شود و يا در بهترين حالـت، بـه آلـت              
دست يكي از اعضاي قديمي جرگـه تـبـديـل            

 .گردد
پيش از همه، البته اسـتـانـدار، بـخـشـدار و               

اند كه اخـتـيـار        شهرداران منصوب آنها بوده   
گيري در امور محـلـي و      امر و نهي و تصميم 

نمايندگـان و    .   اند  اي را در دست داشته      منطقه
ها، از آمـوزش      مديران محلي ساير وزارتخانه   

و پرورش و بهداشت و درمان گـرفـتـه تـا              
صنايع و كشاورزي و جهاد سـازنـدگـي و            

طــبــعــاً، در آن     .   مســكــن و شــهــرســازي    

ناگـفـتـه    .   اند  گيريها مشاركت داشته    تصميم
پيداست كه به همراه همه اينها، ارگانـهـاي         
امنيتي، انتظامي و نظامي نيز نقش مـهـمـي         

” مـتـنـفـذيـن     “ در كنار اينها،     .   اند  ايفا كرده 
داران بزرگ،    محلي، زمينداران و مستغالت   

بازاريان سرشناس، رؤسـاي قـبـايـل و            
نيز سـهـمـي در قـدرت و             … عشاير و  
اند كه بـويـژه    گيريهاي محلي داشته   تصميم

در روستاها و شهرهاي كوچك، نـفـوذ و          
اعمال نظر اينان محسوستر و پـايـدارتـر          

با همه اينها، اسـتـقـرار رژيـم          .   بوده است 
جمهوري اسالمي، دسته ديگري از مدعيان     
قدرت را تقويت و ايجاد كرد كه ائمه جمعه         
و جماعات، سـپـاه پـاسـداران، بسـيـج،              
نمايندگيهاي نهادها و بنيادهاي مـخـتـلـف         

ورود ايـن    .   حكومتي از آن جمله بـودنـد       
فرزندان مورد عالقه خاص و نـازپـروردة        
رژيم حاكم به عرصه قدرت محلي و ملـي،         

قبلي را برهم زده و كشمكشهـاي       ”   توازن“ 
اي را موجب گرديد كه       طوالني و فرساينده  

چنان كـه  .   هنوز هم كامالً پايان نيافته است   
مثالً رقابتهاي ميان نماينده ولي فقـيـه در          
استان و اسـتـانـدار هـمـواره يـكـي از                 

هاي گردانندگان حـكـومـتـي بـوده            مشغله
به هرحال، در پي بيش از دو دهـه           .   است

دعوا، ُآفت و خيز و مصـالـحـه، نـوعـي               
نسبي در توزيع قدرت محلـي در        ”   تعادل“ 

بسياري از استانها و مناطق كشور ايـجـاد      
 .شده بود

در چنين جمع انبوه و جور واجـوري كـه           
هركدام از اعضاي آن سـخـت در تـالش            
حفظ سهم و موفقيت ويژه خـود بـودنـد،           

و   –البته جايي براي عضوي جديد نـبـود          
 -چنين جايي هم اساساً تدارك نشده بـود        

خاصه اين كه اين نورسيده ظاهراً مـدعـي         
نمايندگي خواستهـاي مـردم و تـأمـيـن             

نه تـنـهـا مـخـالـفـان            .   مشاركت آنها بود  
هميشگي شوراها، بلكه حتي مـوافـقـان و          
متوليان قانوني تشكيل آنها عمالً حـاضـر         
نشدند جايي براي ابراز وجود و فعـالـيـت          

 .مستقل آنها بگشايند
مسئوالن وزارت كشور كه هر فرصتي را        
براي عبارت پردازيهاي كشدار پـيـرامـون        

تشكيل شوراها و نقش چنـيـن و     ”   افتخار“ 
شمردند، در عمل، از      چنان آنها، غنيمت مي   

واگذاري اندكي از اختيارات مـقـامـات و           
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مأموران محلي خود نـيـز بـه شـوراهـا              
برعكـس، بـر تـقـويـت          .   خودداري كردند 

موقعيت و افزايش اختيارات استانداران و       
گويي كـه    .  فرمانداران تأكيد بسيار نمودند 

حفظ و گسترش اقتـدار ايـنـان يـكـي از               
شرطهاي اجراي قانون انتـخـابـات و           پيش

بدين تـرتـيـب،     !   تشكيل شوراها بوده است   
ها  مقامات و مديران محلي ساير وزارتخانه    

و موسسات حكومتي نيز، كه هركدام خود       
را صاحب اختيار و متولي بخشي از امـور         

دانند، هرگز مـايـل        روستاها و شهرها مي   
نبودند نهاد ديگري را در قدرت و امكانـات       

 .خويش سهيم نمايند
در اين صورت، نحـوة بـرخـورد سـايـر             
جريانات و ارگانهاي حـكـومـتـي، كـه از             

فرزند ناخواستـه،   “ اساس مخالف تولد اين     
در خانواده پرجمعيت حكومتيها بودند، بـا       

اينها هـرگـاه نـيـز        .     شوراها روشن است  
توانستند رسماً و علناً مخالفت خويـش         نمي

با اجراي اصلي از قـانـون اسـاسـي را               
خودشان ابـراز دارنـد، تـا جـايـي كـه                

توانستند به كارشكني پرداخته و بـراي         مي
شكست و بـرچـيـدن بسـاط شـوراهـا               

سخنان غالمـرضـا    .   كردند  روزشماري مي 
فروزش، وزير دوران رفسنجاني و رئيـس      

” شركت صنايع مهندسي نفت “ هيأت مديره   
و عضو شوراي شهر تهران، در جلسه اين       
شورا در اين باره، به عنوان يك نمونه، بـه          

شورا نوزاد نارس   “ :   اندازه كافي گوياست    
اي است كـه بـايـد از آن               الخلقه  و ناقص 

مراقبت كنيم چرا كه صداي شكـسـتـن و           
تشكيل شـورا در     …   شنوم    دفن آن را مي   

كشور خيلي زود بود، چرا كه رفـتـارهـاي     
اجتماعي و سياسي ما بايسـتـي تـغـيـيـر             

 !”كرد ژنتيكي مي
 

 ”اسالمى“شوراهاى 
 

بر پيشاني اين نوزاد، كه با آنهمه تـأخـيـر           
وانـمـود   ”   نـارس “ در زايمان هـنـوز هـم          

شود، حتي پيش از تولـد آن، عـنـوان              مي
حك شده بود تا احياناً تـرديـدي        ” اسالمي“ 

در اصل و نسب آن بروز نـكـرده و بـا               
هرنوع شوراي ديگري نيز اشتباه گـرفـتـه         

سنتي كه از همان آغاز با تـركـيـب          .   نشود
مـجـلـس    “ يـا    ”   جمهوري اسالمي “ متضاد  

باب شده بـود، در    …  و ” شوراي اسالمي 
داوطلبان عضويت  .   اينجا هم پي گرفته شد    

ابراز وفـاداري    “ در اين شوراها، عالوه بر  
، ” به قانون اساسي جـمـهـوري اسـالمـي          

اعتقاد و التزام عملي به اسـالم و    “ بايستي  
داشته باشند و بـراي       ”   واليت مطلقه فقيه  

احراز اينها و شرايط ديگر، بايد از صافـي          
…  نـيـز بـگـذرنـد       ”   هيأت مركزي نظارت  “ 

بدين سان، حتي پيش از تشكيل شوراها و        
رويارويي آنها با مشـكـالت كـار، گـروه            
بــزرگــي از داوطــلــبــان كــه چــه بســا           

توانستند نقش مـؤثـري در آغـاز و               مي
پيشبرد كار اين شوراها داشته باشند، در        

و يا در اثـر     ”   تأييد صالحيت “ همان مرحله   
دخالت و اعمال نظر مسئوالن و ناظران در       

 .نتايج انتخابات، كنار زده شدند
” اسـالمـي  “ لكن تأكيد مكرر بر خصـلـت          

شوراها، تنها ناظر بر برگزاري انتخابات و       
دستچين كردن داوطلبان عضويت نبوده و      
به كاركرد خود شـوراهـا نـيـز مـربـوط              

اي در پيامي كه به مناسـبـت     خامنه.   شد  مي
آغاز به كار شوراهاي اسالمـي شـهـر و           

 فـرسـتـاد،      ۱۳۷۸ ارديبهشت ۹روستا، در  
و از جـملـه       ”   شهر اسـالمـي    “ مختصات  

” ظهور و اعتالي مظاهر اسالمي و انقالبي      “ 
را براي اعضا برشمرده و تأكيد كـرد كـه         

در  انتـخـاب شـهـرداران و دهـيـاران،               “ 
مهمترين خصوصيتي كه بـايـد رعـايـت           
شود، كارداني و صالحيتـهـاي ديـنـي و            

هاي او در شهرها و    نماينده.   ”انقالبي است 
روستاها نيز، بر حسب فهم و يا موقعـيـت          
خودشان، اين گونه سخنان را دسـتـمـايـه          
. برخوردهاي خويش با شوراها ساخـتـنـد       

مثالً امام جمعه بيرجند، آنـهـا را سـتـاد              
تصـور  ”   مبارزه با منـكـرات    “ ديگري براي   
اعضاي شوراهاي اسالمي “ :   نموده و گفت  

توانند نـقـش مـؤثـري در حـذف و                  مي
جلوگيري از رواج سنتها و آداب و رسـوم         
نادرست به ويژه در روسـتـاهـا داشـتـه            

امام جمعه يزد هـم از شـوراهـا           .   ” باشند
در مسائل سياسـي دخـالـت        “ خواست كه   

همـه  !   يعني كه، در واقع، كاري نكنند     ”   نكنند
اين تأكيدات و تمهيدات براي اسالمي بودن   

وارد   شوراها هم جاي معيني براي اين تازه      
ارشـد بـاز نـكـرد و           ”   برادران“ در كنار   

شوراها همچنان در حـالـت تـعـلـيـق و               

 .سردرگمي باقي ماندند
اي از اعضا و طرفداران شوراهـا كـه            عده

كار آنها را جدي گرفته بودند، براي خروج        
بسـت، پـيـشـنـهـاد           از اين بالتكليفي و بن    
دستي و بـاالدسـتـي        تشكيل نهادهاي پايين  

شوراهاي شهر و روستا، يـعـنـي ايـجـاد            
شوراها در سطح محالت و مناطق شهري،       
شوراي شهرستان، شـوراي اسـتـان و           

كـه در قـانـون        ( شوراي عالي استانها را     
اساسي هم قيد شده ولي در قانون مربوط        
به تشكيل شوراها عامدانه مسكوت مانـده       

هدف اصلي از طـرح     .   مطرح ساختند )   است
هـاي    اين پيشنهاد آن بود كه در كنار شبكه       

متعدد سياسي، مذهبي و بوروكراتيك كـه       
از باال تا پائين در سطح كشور گسـتـرده           

اي سراسري از شوراها نـيـز          شده، شبكه 
پديد آورد تا با افزايش نفوذ و تأثيرگذاري        
آنها از اين راه، شوراها نيز بتوانند نقـشـي     

ولـي ايـن     .   گيريها ايفـا كـنـنـد         در تصميم 
پيشنهاد از سوي دولت و مجلـس اصـالح       
طلبان حكومتي پيگيري نشده و به جـايـي       

وانگهي در وضعيتي كه بـاالتـريـن    .  نرسيد
نهاد شورايي جمهوري اسالمـي، يـعـنـي           
مجلس شـوراي اسـالمـي، در زمـيـنـه               
مهمترين موضوعات قانونگذاري، در برابر     

االخـتـيـار و       حريفان پرزور، عمالً مسلوب   
ناكار شـده اسـت، ايـجـاد شـوراهـاي               
شهرستان و استان نيز در شرايط حـاكـم،         

 .تواند كاري را پيش ببرد طبعاً، نمي
مـانـده بـراي       در اين شرايط، تنها راه باقي 

طرفداران شوراهاي موجـود، در جـهـت          
قبوالندن و جاانداختن آنها، مـراجـعـه بـه           
مـردم و بســيـج آنــهـا بـراي تـحـقــق                 

لكن همـان طـور كـه         .   خواستهايشان بود 
اصالح طلبان حكومتي بـارهـا هـراس و           
اكراه خود از توسل به اين امر را نشـان            

اند، عناصر و طـرفـداران آنـهـا در               داده
شوراهاي شهر و روستا نيز اساساً مايـل        

اند، گروهي از نماينـدگـان        به اين كار نبوده   
مستقل نيز كه، به هرترتيب، به اين شوراها 
راه يافته بودند، طـي ايـن دوره، يـا بـه                
جناحها و جريانات رقيب حكومتـي درون        

اند و يا اين كـه خـود را             شوراها پيوسته 
 و يا عمـالً بـه كـنـار رانـده                 كنار كشيده 

در بين بخشهاي زيادي از مـردم        .   اند  شده
روستاها و شهرهايي نيز كه شورايـي در         
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آنها شكل گرفته اسـت، اسـتـقـبـال يـا              
حساسيت اوليه آنها، در اثر آشـكـارتـر         
شدن ماهيت اين نهادها و موانع بـزرگ         
سرراه آنها، به سرخوردگـي بـيـشـتـر           

 .انجاميده است
گفتني است كه چگونگي بازتاب اخبار و      
رويدادهاي مربـوط بـه شـوراهـا در            

هاي كشور نيز، كمابيش، هماهنگ       رسانه
همسان با نحوه برخورد مراجع قدرت و       
ارگانهاي حكومتي و بوروكراتيك محلي     

بعـد از فـرو       .   و ملي، با آنها بوده است     
نشستن  تب و تاب آغازين، و پس از آن          
كه كامالً عيان گشت كه اين نـهـادهـاي           
تازه تأسيس در جمع حريفان كاركشتـه       
و رقيبان قدرتمند، عمالً، محلي از اعـراب    

ها نيز آنـهـا را بـه            ندارند، غالب رسانه  
صـدا و سـيـمـاي         “ .   فراموشي سپردند 
يعني مهمترين رسانه ”   جمهوري اسالمي 

موجود كشـور، كـه از ابـتـدا هـيـچ                 
سازگاري با تشكيل شوراهـا نـداشـت،         
اساساً آنها را ناديده گـرفـت مـگـر در             
مواردي كه باالرفتن دعواي درونـي در        
شوراي اين يا آن شهر، فرصت مغتنمـي        
را براي كوبيدن كل شوراهـا بـراي آن        

رئيس شوراي اسالمي   .   ساخت  فراهم مي 
صدا “ شهر تبريز، ضمن انتقاد از اين كه        

و سيماي آذربـايـجـان شـرقـي بـراي             
انعكاس اخبار و مطالب مطروحه در اين       

، ” كـنـد     شورا، وجوه هنگفت مطالبه مـي      
مسئوالن اين رسانـه مـهـم در          “ :   گفت  

استان، شوراي اسالمي شهر تبريز را با       
اشـتـبـاه    …   هاي تـجـاري و           دستگاه
 .”اند گرفته

پس از بسته شـدن تـعـداد زيـادي از              
ها، انتشار خبرهاي مربوط بـه         روزنامه

مسائل و فعاليتهاي شوراها نيز، به غيـر        
موارد استثنايي شوراي شهر تهران در       
يك سال اخير، تنها به يكي دو نشـريـه         

نشريات محلي نـيـز     .   محدود گشته است  
القاعده بايستي جاي بيشتري به       كه، علي 

اخبار و رويدادهاي حيطه انتشار خـود،        
و از جمله شوراهـاي شـهـروروسـتـا،           
اختصاص بدهند، در اين مورد وضعيـت     

. هاي سراسري ندارند    بهتري از روزنامه  
زيرا كه غالب مطالب آنها را بولتـنـهـاي          

و يـا مـقـاالت        ”   ايسنا“ و  ”   ايرنا“ خبري  

. دهـنـد   هاي كثيراالنتشار تشكيل مي     روزنامه
متقابالً، هم در صفحات شـهـرسـتـانـهـاي            

هاي سراسري و هم در نشـريـات           روزنامه
محلي، بيشترين  حجم اخبار را، گذشتـه از          
سخنرانيهاي فالن و بهـمـان اسـتـانـدار و             
فرماندار و يا مديركل در فالن بهمان جلسـه         

شـوراي  “ و همايش، خبرهاي مربـوط بـه          
استان و شـهـرسـتـان بـه خـود               ”   اداري

، ” شـوراي اداري   “ .   دهـنـد     اختصـاص مـي    
اي ادواري بـا حضـور و ريـاسـت               جلسه

در سـطـح    ( فرماندار و روساي ادارات شهر      
و يا بـا حضـور و ريـاسـت              )   شهرستان

در ( استاندار و مديران كل و روساي ادارات        
است كه جهت همـاهـنـگـي و          )   سطح استان 

گيري درباره امور مهم محلي و يـا            تصميم
ابالغ و اجراي سياستها و دستورات عـمـده         

آيـا بـا     .   شـود    صادره از مركز تشكيل مـي     
و نـهـادهـا و        ”   شـوراهـا  “ وجود امثال اين    

كار مرسوم آنها، ديگر جـايـي بـراي            شيوه
عرض اندام و نفس كشيدن شوراهاي شهـر        

 ؟!ماند و روستا باقي مي
 

 محدوديتهاى قانون
 

اي كه شوراهاي محـلـي        دومين مشكل عمده  
در بدو حيات با آن روبرو شدند، كمبودهـا،         
ابهامات و تناقضات فراوان قانون مربوط به       

يعني، عـالوه بـر مـوانـع          .   اين شوراها بود  
ناشي از بنيادها و ساختـارهـاي مـذهـبـي،            

اي مـوجـود،      سياسي، اداري و قومي و قبيله     
نهادهاي تازه تأسيس با محدوديتهاي شديد      
قانوني در عرصه كار و فعاليت عملي خـود      

 .مواجه گشتند
قانون ناظر بر اين نهادها، قانوني است كـه          
پس از بارها تغيـيـر و اصـالح در دوره               
حاكميت جمهوري اسالمي، سـرانـجـام بـا          

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابـات   “ عنوان  
شوراهاي اسـالمـي كشـور و انـتـخـاب               

 بـه تصـويـب       ۱۳۷۵، در خرداد    ” شهرداران
اين قانـون، فـهـرسـت       .   مجلس رسيده است  

نسبتاً مبسوطي از وظايف را براي شـوراي        
شـمـارد،      روستا و شوراي شـهـر بـرمـي         

درحالي كه اختياراتي كه همين قانون بـراي        
گيرد اصالً با آن شـرح         شوراها در نظر مي   

بـررسـي و     “ مثـالً،    .   وظايف خوانايي ندارد  
شناخت كمبودها، نيازها و نـارسـايـيـهـاي           

تهيه طرحها و پيشـنـهـادهـاي        “ و  ”   موجود
ها و ارائـه       اصالحي و عملي در اين زمينه     

نظارت و  “ و  ”   آن به مقامات مسئول ذيربط    
هـاي     پيگيري در اجراي طرحها و پـروژه       

، از جملـه  ” دهيار“ و نصب و عزل     ”   عمراني
وظايف و اختـيـارات شـوراي اسـالمـي            

يا در مورد شوراي اسـالمـي     .   روستاست
شهر، كه وظايف و اختيارات آن شـامـل           
نصب و عزل شهردار، نظـارت بـر امـور            
شهر و عملكرد شهرداري، وضع و وصول 

برنامه ريـزي    “ ،  ” خودياري“ و عوارض و   
در خصوص مشاركت مـردم در انـجـام           

در همين  .   شود  مي…   و  ”   خدمات اجتماعي 
حال، اين قانون، تصويب و اجراي بسياري 
از همان كارها و فعاليتهاي شوراي شهر و   

تـوافـق دسـتـگـاه        “ يا روستا را منوط به     
و ”   تأييد فرماندار يا اسـتـانـدار       “ ،  ” ذيربط

. سازد  مي”   دستورالعملهاي وزارت كشور  “ 
از سوي ديگر، طبق همان قانون، شوراهـا        

تبيين و توجيه سـيـاسـتـهـاي        “ موظف به   
همكاري بـا    “ و ” تشويق و ترغيب“، ” دولت

مسئولين اجرائي و نهادها و سازمـانـهـاي        
… ” هـاي مـخـتـلـف             مملكتي در زميـنـه    

” اتـحـادكـار   “ رجوع شـود بـه        .   ( شود  مي
 )۱۳۷۷، آذر ۵۶شماره 

ابهام و تناقض آشكار راجع بـه حـيـطـه             
واقعي مسئوليتها و اقـتـدار شـوراهـاي            

لـكـن   .   محلي، ويژگي بارز اين قانون اسـت      
اين تناقض اساساً از سر سهو و تصـادف         

كنند، صرفاً ناشي از     و يا، چنان كه ادعا مي     
بـلـكـه قصـد       .   نبوده اسـت  ”   فقدان تجربه “ 

قانونگذار، كه در مورد خود تشـكـيـل و            
اندازي اين شوراها نيز دچـار تـرديـد            راه

گـاه از       بوده، آن بوده است كه اينها هيـچ       
. هاي حكومتي خارج نشونـد      كنترل دستگاه 

اين را هم بايد افزود كه، عـالوه بـر ايـن              
قانون، قوانين و مقررات گـونـاگـونـي در           
زمينه امور مربوط به روستاها يا شهرهـا        

مسكن، ساختمان و شهرسازي، حمـل و        ( 
نقل، مالياتها و عوارض، محـيـط زيسـت،          

طـي سـالـيـان       )   … فعاليتهاي فرهنگي و     
گذشته وضع شده است كه اين تناقـض و          

 .نمايد پيچيدگي را دو چندان مي
در هرحال، اين اشكاالت و ابهامات قانوني،       
از همان آغاز كار شوراهاي اسالمي شهـر     
و روستا، به يك رشته بحث و جدلـهـا در       
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ميان اعضا شوراهـا و شـهـرداران و            
مسئوالن و متوليان دولتي دامن زد كـه         

غالب اين مجـادالت    .   هنوز هم ادامه دارد   
حول اين محور اصلي بوده است كه آيـا      

هستند يـا   ”   بازوي مديريت “ اين شوراها   
در قـدرت و      )   اگرچه انـدك  ( سهمي هم   

مديريت محلي دارند؟ آيا نقشي صـرفـاً         
كنند يا اين كه اختيـار        ايفا مي ”   مشورتي“ 
در حـيـطـه      ”   گيري و نـظـارت       تصميم“ 

 معيني را دارند؟
استاندار ايالم، به عنوان مثال، برآنسـت       

اعضاي شوراها به عنوان رابـطـيـن        “ كه  
بين مردم و دولت بايد مسائل، مشكـالت   
و نارساييهاي منطقه خود را شناسـايـي        

اسـتـانـدار    .   ” و به مسئوالن انتقال دهنـد     
اردبيل، در نشستي با اعضاي شـوراي        

ضـرورت هـمـدلـي و         “ اين شهر، بـر       
شوراهاي اسالمـي بـا      ”   همكاري بيشتر 

امـا  .     كـنـد    هاي اجرايي تأكيد مي     دستگاه
يكي  از اعضاي شوراي هـمـان شـهـر            

اختيارات شوراي شهر، كم و     “ :   گويد    مي
اي كه اين اختيارات      محدود است به گونه   

وجه متناسب با وظايف گستـرده        به هيچ 
و متنوعي كه بر اساس قانون اسـاسـي      
برعهده شوراها گذاشتـه شـده اسـت،           

معاون استانـداري گـلـسـتـان،         .   ” نيست
انتزاع امور شوراها از     “ ضمن اشاره به    

معاونت عمراني به معاونت سيـاسـي و         
ابهاماتي كه در مـورد       “ درباره  ”   امنيتي

جايگاه قانوني شوراها در جامعه مطـرح      
در قـانـون     “ :   دارد      اظهار مي ”   شود  مي

شوراها نواقصي وجود داشـت كـه تـا           
شد امكـان     زماني كه اين قانون اجرا نمي     

ولي معاون حقـوقـي   .   ” شناخت آنها نبود  
و عضـو    ”   حزب كارگزاران سازندگـي   “ 

قانون مـوجـود     “ شوراي شهر تهران از     
تـريـن داليـل         شوراها به عنوان اصلـي    

بــرد و      آنــهــا نـام مــي     ”   نـاكــارآمــدي 
بـيـنـي       به واسطه آن كه پيش    “ : گويد    مي

ــكــرد شــوراهــا دشــوار بــود،          عــمــل
كنندگان اين قانون بـه تصـويـب            تنظيم

كند  و اضافه مي”   قانون حداقلي پرداختند  
نمايندگان مجلس در بازنگري نسبت    “ كه  

تغييرات ناچيزي بـه     …   قانون شوراها   
 .”اند كار بسته

لكن از آنجا كه عرصه قدرت و سياست،        

تابد و در عمل نهايـتـاً    خالء و ابهام را برنمي  
آن كه زور و امكانات بيشتري دارد كـار و           

برد، در اينجا نيز رفع     حرف خود را پيش مي    
اين ابهام و اشكال قانوني، عمـالً بـه زيـان             

شوراهايي كـه در     .   شوراها تمام شده است   
اصل نيز، چه در مقـايسـه بـا نـيـازهـا و                 
خواستهاي مردم شهر و روستا و چـه در           
مقام قياس با تجربه شوراهاي مـحـلـي و             

اي در جوامع ديـگـر، از اخـتـيـارات               منطقه
. انـد    بسيار مـحـدودي بـرخـوردار بـوده           

صرفنظر از موارد بسيار مـعـدود تـوفـيـق         
نسبي شورا در فالن شهر يا روستا، و جـدا          

خاصـيـت    از مواردي كه اين نهادها كامالً بي      
اند، آنـچـه در عـمـل            و يا عمالً تعطيل شده    

پيشرفته، ايفاي نقش شورا به عنوان نـهـاد          
خواستهاي مردم  ”   تعديل كننده “ و يا   ”   حائل“ 

در برابر ارگانهاي حكومتي و در خـدمـت           
 .اينها بوده است

 
 كمبود منابع مالى

 
ناگفته پيداست كـه اجـراي مصـوبـات و              
تصميمات شوراهاي مورد بحث، مشـروط       
به دسترسي و تأمين منابع مالي الزم بـراي         
آنهاست، وگرنه غالب اين مصوبات صـرفـاً        

ثمر خـواهـد       بر روي كاغذ باقي مانده و بي      
بنابراين، گذشته از همه مـالحـظـات و          .   بود

 مـيـزان      مسائل قانوني، سياسي يا اجتماعي،    
قدرت و تأثيرگذاري واقعـي ايـن نـهـادهـا             

اي كـه روي آن           بستگي دارد به بـودجـه     
گيرند و درآمدها و امكاناتي كـه          تصميم مي 

 .توانند فراهم كنند مي
اما، از يك سو در اثر رشد شتابان جمعيـت،          

خالي شدن روسـتـاهـا و         ( تداوم مهاجرت   
و گسترش شهرنشيني، و از      )   تراكم شهرها 

سوي ديگر با اجراي طـرح بـه اصـطـالح              
و كاهش شديد كمكهاي دولتي ” خودگرداني“ 

به بودجه شهرداريها، غالب شوراهاي شهـر      
و روستا، با كمبود و يا نبود منـابـع مـالـي              
ضروري براي پيـشـبـرد تصـمـيـمـات و              

طبعاً شدت و   .   اند  طرحهاي خود روبرو بوده   
حدت اين مسئله، درهمه شهرها يا روستاهـا    
: و يا مناطق مختلف كشور، يكسان نـيـسـت         

كـالن  “ در شهرهـاي خـيـلـي بـزرگ يـا                
شامل تهران، مشـهـد، اصـفـهـان،        (”  شهرها

تبريز، شيراز، اهواز و كرج، كه هركدام بيش       

از يك ميليون جمعيت دارند و مـجـمـوعـاً           
 درصـد جـمـعـيـت          ۶۰نيمي از بيش از       

) انـد   شهرنشين ايران را در خود جاي داده      
مسئله مالي ابعادي كـامـالً مـتـفـاوت بـا              

در بين ايـن    .   مسائل شهرهاي كوچك دارد   
شهرها هم، برحسب موقعيت جغرافيـايـي،       
اقتصادي و اجتماعي هركدام از آنها، حجم       

كند،   بودجه و داراييهاي شهرداري فرق مي     
ضمن آن كه غفلت كامل از توزيع متعـادل         
امكانات و توسعـه هـمـاهـنـگ مـنـاطـق               
كشورهم، تفاوتهاي موجود آنـهـا را هـم           

در روسـتـاهـا، كـه       .  شديدتر ساخته است 
شوراها نه غالباً امكان و نه قانوناً اختـيـار          
وضع و وصول عوارض را دارند، اساساً،        

اي در كار نيـسـت، مـگـر آن كـه                 بودجه
هاي دولتي طرح يا كمكي مـوردي          دستگاه

را به آنها اختصاص دهند و يا خود اهالـي          
. پولي را جمع كرده و كاري را پيش ببرنـد         

 !”بي مايه فطير است“يعني كه 
در شهرهاي بزرگ، و بويژه تـهـران، بـه         

 شهر و      هاي فزاينده   منظور پرداخت هزينه  
شهرداري، مبادرت به فـروش گسـتـرده          

راه “ كنند كه اين      مجوز تراكم ساختمان مي   
اي را      ، به نوبه خود، مشكالت عديـده ” حل

در جاهايي كـه     .   نمايد  براي شهر ايجاد مي   
شهرداري زمين، امالك و امـوال قـابـل            

اي دارد، از طريـق فـروش و يـا               مالحظه
بـرداري از آنـهـا،           واگذاري حـق بـهـره      

هاي جاري و عمراني شـهـرداريـهـا           هزينه
از اين رو نيـز، طـي ايـن           .   شود  تأمين مي 

سازي يكي از سياستها و     دوره، خصوصي 
تأكيدات عمده بسياري از شـهـرداران و          

در نبود و يا كـمـبـود        .   شوراها بوده است  
اين گونه امكانات و كمكهاي دولتي، بـراي         
جبران مخارج شهر و خود شـهـرداري و          
خود شورا، همه چشـمـهـا بـه دريـافـت              

شـود، بـطـوري كـه            عوارض دوخته مي  
وضـع و    ”   ماشـيـن  “ شوراي شهر مآالً به     

 .گردد وصول عوارض تبديل مي
يكي از اعضاي شوراي شهـر اهـواز، در           

كمبود منـابـع   “ اوايل كار اين شورا، با ذكر      
به عنوان يكي از مشـكـالت عـمـده           ”   مالي

جهت توسعه و عمران شهـر  “ :   اهواز، گفت   
بايد به صورت منابع مالي فـكـر كـرد و              
شورا تمام وقت و انرژي خود را روي اين         

رئـيـس شـوراي شـهـر          .   ” مسئله بگـذارد  
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اصفهان، ضمن اعالم تصويب بـودجـه        
 ۱۳۸۰ مــيــلــيــارد ريــالــي ســال         ۴۴۵

بـراي  “ :  شهرداري اصفهان، اظهار داشت 
يا بايد از   :     اداره شهر دو راه وجود دارد     

هـاي    منابع ملي استفاده شود و يا هزينه      
شهرنشيني را افراد سـاكـن در شـهـر            

آنچه كه در دنيا رايج اسـت و        .   بپردازند
هيچ گريزي هم وجود ندارد اين است كه   

اگر بـراي    .   … ” مردم بايد همكاري كنند     
از اخذ عـوارض     ”   هيچ گريزي “ شوراها  

وجود ندارد، بسـيـاري از مسـئـوالن            
دولتي از اين كاركرد شوراها استـقـبـال       

دهنـد كـه هـمـان           كنند و ترجيح مي     مي
كاري را كه قبالً شهرداريها يـا وزارت          

كردنـد، اكـنـون        كشور در اين زمينه مي    
استانـدار  .   خود شوراها به انجام رسانند   

آذربايجان غربي، در همايش شهرداران،     
با به كارگيري پتانسيل شـوراهـا       “ :   گفت
توان بـه افـزايـش مـنـابـع درآمـد                 مي

هـاي     شهرداريها و تشـويـق دسـتـگـاه         
اجرائي و محلي و افـزايـش مشـاركـت           
مردمي جهت همكاري بيشتر با مديريـت       

در حـال حـاضـر،       .   ” شهري دست يافت  
انواع و اقسام عوارضي كه بـه وسـيلـه          
شهرداريهاي شهرهاي بزرگ دريـافـت       

. رسـد     نوع مـي    ۶۰شود، به بيش از       مي
پيداست كه اخذ اين همه عـوارض، بـه           
صورت مستقيم و يا از طريـق تشـديـد           
گراني زندگـي در شـهـر، فشـارهـاي             
مضاعفي را بر اقشار متوسط و پايـيـن          

كند بدون آن كه آنـهـا         جامعه تحميل مي  
حداقل نظارت و كنترلي بر چـگـونـگـي           

 .خرج اين منابع داشته باشند
در نبود اختيـارات، نـاتـوانـي در جـا              
انداختن شورا و انباشته شدن معضالت،      
توجه بيشتر اين نهادهـا بـه دعـوا بـا              
شهرداران و يا درگـيـريـهـاي درونـي            
باندي و گروهي و يا بهـره بـرداري از        

سـكـوي   “ شوراها صرفاً به عنوان يـك        
در آغـاز، در      .   شود  ، معطوف مي  ” پرش

بسياري از جاهـا، هـمـان شـهـرداران            
گماشته وزارت كشور، در سمـت خـود         

شوند ولي بتدريج اخـتـالفـات و           ابقا مي 
كشمكشهاي شـورا و شـهـردار بـاال             

در برخي جاها، شهرداران بـا       .   گيرد  مي
پشتگرمي به حمايت مسـئـوالن و يـا            

متنفذين محلي، اصالً شورا و مصوبـات آن         
در بعضـي شـهـرهـاي       .  گيرند را جدي نمي 

كوچك، شوراها از شهرداران برگزيدة خود      
شود كه    كنند و نتيجه آن مي      سلب اختيار مي  

مثالً در جويبار   .     عمالً هيچ كاري پيش نرود    
در پي تـداوم و تشـديـد ايـن             )   مازندران( 

اختالفات، امور جاري شـهـر و از جـملـه              
به دنبال .  شود آوري زباله نيز مختل مي  جمع

شكايت معاون شهـرداري مـيـانـدوآب از           
رئيس شوراي اين شهر، وي به اتهام افترا و      

 ماه حبس تـعـزيـري مـحـكـوم         ۶اهانت، به   
آباد، كه ظاهراً به عـنـوان          در خرم .   گردد  مي

نـيـز مـعـرفـي        ”   مـوفـق  “ يكي از شوراهاي    
شود، در همان اوايل كـار، يـك عضـو               مي

شورا به اتهام برداشت غيرقانوني از وجود        
در همين شهـر،    .   شود  شهرداري، زنداني مي  

شوراي شهر، به دليـل  )    عضو ۹از  (  عضو   ۵
و عزل شهـردار،    ”   غيرقانوني“ تشكيل جلسه   

يكـي  .   شوند  توسط دادگستري بازداشت مي   
از اعضاي شوراي شهر تبريز، در اعتـراض        

اعمال نفوذ برخي از ارگانهـا در امـور           “ به  
. كند در مقابل استانداري تحصن مي    ”   شهري

شود كه اعـتـراض وي بـه اقـدام               گفته مي 
در تصاحب بخـشـي     ”   تعاوني مسكن بسيج  “ 

از اراضي شهر و عدم رسيـدگـي بـه ايـن              
 .مسئله در شوراي شهر، بوده است

در اين شرايط، دور از انتـظـار نـبـود كـه               
بسياري از شوراهاي شهر عالقه خاصي به       
ايجاد و گسترش دفتر و دستك و تشريفـات     
پيدا بكنند در حالي كـه، ظـاهـراً، يـكـي از                
هدفهاي اصلي تشكيل اين نهادهـا، كـاهـش          
بوروكراسي وسيع موجود و تسـريـع در          

خريد يـا اجـاره       .   پيشرفت امور بوده است   
ساختمان، استخدام كاركنان و تهيه اتومبيـل   
و وسايل ديگر براي شورا، دريافت حقوق يا 

هـاي     نـامـه     ، تصويـب آيـيـن      ” الزحمه  حق“ 
هاي مـهـم      از جمله مشغله  …   جورواجور و   

ايـن  .   تعداد زيادي از اين شوراها بوده است      
مسئله نيز يكي از موضوعات كشمكشـهـاي        
جاري شورا با شهرداري را فـراهـم كـرده           
بود زيرا كه تصويب بودجه شـهـرداري از          
اختيارات شورا، ولي پـرداخـت بـودجـه و            

هاي خود شورا به عهده شـهـرداري           هزينه
 .است

در وضعيتي كه وصف آن گذشت، همچنيـن        
دور از  انتظار نبود كه بخشي از اعضـاي            

گري و بـانـدبـازي          اين نهادها، به واسطه   
روي آورده و بكوشند كـه از ايـن نـمـد             

در اين عـرصـه،   .   كالهي براي خود بدوزند 
توانستند به نمايندگان مجلـس       اينها تنها مي  

رژيم تأسي بجويند كه اكثر آنها سالهاست       
رئيس شوراي .   به اين قبيل كارها مشغولند    

شهر سنندج، خطاب به اعضاي اين شـورا،        
ما نبايد كار چاق كني كنيم و فـقـط       “ :   گفت  

افراد را براي رفـع مشـكـالت آنـان بـه               
هاي اجرائي معرفي كنيم، ما بـايـد           دستگاه

مند و جـمـعـي كـار           حساب شده و برنامه   
بـا تـوجـه بـه         “ و از آنها خواست      ”   كنيم

توقعات بسيار مردم و مـحـدوديـتـهـاي            
هـاي     قانوني شوراها، تالش كنند خواستـه     

 .”مردم تعديل شود
لكن واقعيت اينست كه عقب مـانـدگـي و             
مسائل زندگي مردم در غالب روستاهـا و         
شهرها چندان متراكم و حاد شده است كه        
نيازها و خواستهاي مبرم آنها، در حقيقت،       
بسيار ابتدائي و  اساسي اسـت و تـالش            

آنها معنايي جز سلب حـق       ”     تعديل“ براي  
كمبودهـا  .   حيات و آسايش اوليه آنها ندارد  

و مشكالت عمده اكثر روستـاهـا شـامـل           
تأمين آب آشاميدني، تهيه سوخت، ايجاد و   

و .   مرمت راه ارتباطي و نظاير ايـنـهـاسـت         
كمبودها و مشكالت غالب شـهـرهـا  در             

هـا،     آوري و دفن منظم زبـالـه        رديف جمع 
ها  و خيابـانـهـا،         تعريض يا آسفالت كوچه   

ايجاد فاضالب، احداث پـارك، مسـكـن و           
جويي براي    به منظور چاره  .   امثال اينهاست 

اين مشكالت و مسائـل ديـگـر، يـكـي از               
خواستهاي  اصلي مردم تشكيل شـوراهـا        
براي تأمين مشاركت و نظارت واقـعـي و          

گيريهـا و تـعـيـيـن            مؤثر آنان در تصميم   
شان بوده، كاري كه نه در تـوان        سرنوشت

شوراهاي اسالمي شهر و روستاست و نه       
اساساً اين شوراها بدان مـنـظـور ايـجـاد            

 .اند شده
 شكست افشاگر

 شوراى اسالمى شهر تهران
 

انحالل رسمي شـوراي اسـالمـي شـهـر            
تهران، حدود دو ماه پيـش از بـرگـزاري            
انتخابات دومين دوره شوراها و چهارمـاه       
قبل از خاتمه عمر آن شورا، نقطه پـايـانـي     
بود بر يك ماجراي مضحك و تراژيك كه،        
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    ۱۶ صفحه
 ۲۳ادامه در صفحه  

الـقـراي      اُم“ طي چهارسال، در مـركـز         
در جريـان   ”   پيشاني نظام “ و يا   ”   اسالمي

اين ماجرا نه فقط گوشه ديگري از        .   بود
دعواهاي دستجات حكومـتـي بـر سـر           
مناصب سياسي و موقعيتهاي اقتصادي     

نمود بلكه ماهيت واقعي و        را آشكار مي  
شكـسـت وسـيـع شـوراي اسـالمـي              

 .دستپخت آنها را نيز برمال كرد
انتخابات شوراي شهر تهران در اسفـنـد     

دانيم، بـه پـيـروزي         ، چنان كه مي   ۱۳۷۷
” دوم خـرداد   “ كامل ائتالف گروههـاي      

 عضو اصلي اين شورا از       ۱۵انجاميد و   
ميان نامزدهاي اين گروهها بـرگـزيـده         

اما به رغم اين پيروزي قاطـع در    .  شدند
اي، از هـمـان          برابر دار و دسته خامنه    

فرداي آغاز به كار اين شورا در نـهـم            
، رقابتها و اخـتـالفـات      ۱۳۷۸ارديبهشت  

 . شروع شد” دوم خرداديها“دروني 
نخستين موضوع مهم مـورد اخـتـالف،         
انتخاب شهرداري تهران، يعني مهمتريـن    
كار شورا طبق قانون موجود شـوراهـا،        

جبهه مشـاركـت ايـران      “ نمايندگان .   بود
 نفر اكثريـت را      ۱۵، كه در بين     ” اسالمي

دادنـد، خـواهـان تـعـيـيـن               تشكيل مي 
كانديداي مورد نظر خود به آن سـمـت          

، ” كارگزاران سـازنـدگـي     “ حزب  .   بودند
دومين گروه تشكيـل دهـنـدة اعضـاي           
شورا، در پي بازگرداندن كرباسچي بـه       
اين منصب و حفظ دار و دسته وي در           

عـبـداهللا نـوري،      .   شهرداري تهران بـود   
نماينده اول رئيس شوراي شهـر نـيـز،          
ظاهراً با اين استدالل كه براي مقابله بـا          
جناح رقيب بايستي همـان تـيـمـي كـه             
توسط آن جناح بركنار و محاكمه شـده،        
بر سر كار آورده شـود، از خـواسـت            

با اجراي  .   كرد  پشتيباني مي ”   كارگزاران“ 
حكم و زنـدانـي شـدن كـربـاسـچـي،               
بازگشت وي به شهرداري هم منتفي شد    

يكي از معـاونـان   ”   كارگزاران“ و اين بار    
. وي را به عنوان كانديدا معرفي كـردنـد        

نوري نيز از اين كانديدا حمايـت، و در           
مقابل انتخاب هر فرد ديگري بـه مـقـام           

در .   شهرداري، تهديد به استعفـا نـمـود        
همين حال، رفسنجاني هم براي انتخـاب       
محمد غرضي به شهرداري تهران فشار      

خالصه پس از كشاكشهاي    …   آورد    مي

فراوان، مرتضي الويري، به اتـفـاق آرا بـه            
 .عنوان شهردار تهران تعيين شد

در اين ميان، جناح بازنده انتخابات شوراهـا        
نيز بيكار ننشسته بود، همان طور كه بـعـداً      
نيز از هر فرصتي براي كارشكني و مـانـع           
تراشي در برابر فعاليت اين شورا استـفـاده         

اهللا يزدي در     در همان آغاز كار، آيت    .   كرد  مي
هاي نماز جمعه، با ايـن عـنـوان كـه                خطبه

شوراي شهر تهران رجزخواني را شـروع        “ 
آن را به باد انتقاد گرفت، چـرا         ”   كرده است 

كه اين شورا درخواست كرده بود كه دادگاه 
نـقـدي و     ”   سـردار “ مربوط به مـحـاكـمـه         

شهرداران مناطق تهران، به صورت عـلـنـي         
برگزار شده و نمايندگانـي از سـوي ايـن             

اما دعواي عمـده    .   شورا در آن حضور يابند    
ديگر اين جناح با شورا و شهرداري تهـران،         

هـنـري   -سازمان فرهنـگـي   “ در مورد مسئله    
بود كه آدمـهـاي جـنـاح         ” شهرداري تهران 

گيري از دوره بالتكلـيـفـي         اي، با بهره    خامنه
بعد .   شهرداري، آن را در دست گرفته بودند      

از مجادالت فراوان و دخـالـتـهـاي رهـبـر،             
، آدمـهـاي شـورا و          … شوراي نگهبان و    

شهرداري، طي يك لشكركشي كوچـك، آن        
را مجدداً در اختيار گرفتند، ولـي       ”   سازمان“ 

اين مسئله نزديك به يك سال مشغله بزرگي        
 .براي شورا ايجاد كرده بود

هنوز پنج ماه از عمر شوراي جديدالتأسيس       
 عضـو اصـلـي و          ۵سپري نشده بود كه      

و از جمله نوري، جميله كديور (البدل آن  علي
استعفا كردند تا در انـتـخـابـات          )   و غرضي 

اما اين استعفـا،    .   مجلس ششم شركت نمايند   
اي كه بود، عمالً به معنـي    به هر دليل و بهانه    

اعتنايي اعضاي مستعفي به آراي انتخاب        بي
اهميتي شورا از ديدگاه آنـهـا          كنندگان و بي  

بود و نتيجتاً  بخشي از شركت كنندگان در          
انتخابات آن را، در مورد جايـگـاه چـنـيـن             
شورايي، دچار تـرديـد و سـرخـوردگـي             

بعد از نوري، عباس دوزدوزاني، از      .   كرد  مي
هاي قديمي، به ريـاسـت شـورا            اللهي  حزب

اما او نيز، پس از چندمـاه، بـا          .   برگزيده شد 
انتقاد از عدم حضور منظم و عدم همكـاري          
اعضاي شوراي شهر، كناره گرفت و قـهـر          

گويا كه وي خبر نـداشـت كـه          .   كرد و رفت  
اكثر اعضا، غير از عضويت شورا، مناصـب        

در !   هاي فراوان ديگري هـم دارنـد         و مشغله 
هر حال، خروج اينهـا از شـورا، تـركـيـب              

دروني آن را نيز تا اندازه اي تغيـيـر داد،            
از ( البدل     بطوري كه دو تن از اعضاي علي      

بـه  ”   دوم خـرداد “كانديداهاي رقيب ائتالف  
 .جمع شورا پيوستند

در همان حال كه شوراي تهـران در پـي            
ساختمان و تزئينات سالن، ايجاد دفاتـر و         

در پـي       استخدام كارمندان، و تعويض پي    
بود، )   سال۴ بار طي    ۵( هيأت رئيسه شورا    

مسائل و مشكالت مديـريـت شـهـري و،            
بطور كلي، شهر تـهـران نـيـز روي هـم               

از ”   تهران بزرگ “ .   شد  انباشته و حادتر مي   
حيث مسائل و نابسامانيها نيز خيلي بزرگ       
است و بودجه و امكـانـات و كـاركـنـان              
شهرداري تهران كـمـتـر از بـرخـي از               

ميراثي كه مـديـريـت       .   ها نيست   وزارتخانه
مدت گروه كرباسچي براي شهر و        طوالني

شوراي آن برجاي گذاشته بود، عالوه بـر        
تعدادي فرهنگسرا، بوسـتـان و اتـوبـان،           

قـواره و       آلودگي بيشتر، رشد بازهم بـي      
گيري بدون كنترل  حساب و كتاب، قدرت بي

مسئوالن و مديران شهرداري، فساد مالي،      
فروش تـراكـم    .   بود…   بدهيهاي سنگين و    

ساختماني و برج سازي و فروش تخـلـف         
دريافت جريمه و حق و حساب و صـدور         ( 

فارغ از ضـوابـط   )   مجوز الزم براي هركار   
قانوني و مالحظات شهرسازي و زيسـت        

هـاي دارودسـتـه      ” شـاهـكـار   “ محيطي، از   
كرباسچي بوده كه تنها يكـي از عـواقـب            
زيانبار آن، وابسته كردن اداره امور شهـر      
 .تهران به تداوم فروش تخلف و تراكم بود

اما، اگرچه الـويـري بـا اتـفـاق آرا بـه                  
شهرداري تهران انتخاب شده و همچنـيـن        
شورا بخشي از اختـيـارات خـود را بـه              
منظور تسريع در امور شهرداري پـس از         
ركود دو ساله، به وي تفويض كرده بـود،         
هنوز سالي نگذشته بود كـه اخـتـالفـات            
شورا با شهردار و يا درون خـود شـورا،          

اين اختالفات، ابتدا پيرامـون  .   آشكار گرديد 
بودجه شهرداري، تعويض يـا انـتـصـاب          
برخي از مديران شهرداري و يـامـيـزان           

پرداختي به آنها، خريد خانه براي   ”   پاداش“ 
شهردار از بودجه شهرداري و امثال اينهـا        
بود، ولي بتدريج موضوعـات و مسـائـل           

الـويـري در     .   ديگري را نيز در بـرگـرفـت       
امـا بـعـد از        .   شوراي شهر استيضاح شد  

در )    رأي۱۲ رأي از ۹با ( رأي گيري مجدد   
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    ۱۷ صفحه

سمت خود ابقا گرديد، ولي نهايتاً از ايـن        
 .گيري كرد كار كناره

، ملك مدني، شهردار    ۱۳۸۰در اواخر سال    
، ” كارگزاران“ سابق اصفهان ونامزد گروه     
امـا هـنـوز      .   به جاي الويري برگزيده شد    

اي از شروع كـار وي سـپـري             چند هفته 
نشده بود كه با اعالم توقف فروش تراكم        
در برخي از مناطق تـهـران، اخـتـالفـات             
دروني شورا به حد انفجار رسيد و گروه         
وسيع ديگري از مسئوالن و نـهـادهـاي           

 .حكومتي را هم وارد اين دعوا كرد
اعالم توقف فروش تراكم توسط شهردار       
جديد، ظاهراَ به دليل جلوگيري از ساخـت        
و ساز و اشباع بيشتر مـنـاطـق تـهـران،             
صورت گرفته بود، اما بـزودي مـعـلـوم           

كـه  ( گشت كه پيش از اعالم اين دسـتـور       
بدون تصويب و حتي مشـورت شـوراي         

وحتي پس از آن،      )   شهر صادر شده بود   
حجم زيادي از تراكم بـه وسـيلـه خـود             

عالوه بـر  .   شهرداري به فروش رفته است  
اين، در پي اعالم خبر توقف فروش تراكم،  
قيمتهاي امالك و آپارتمانها در آن مناطـق   

كه طي سالهاي اخير دچار ركود نسـبـي         ( 
شديداً باال رفت و سود كـالنـي        )   شده بود 

نصيب گروهي از مستغالت داران و بساز       
بنابراين، سريعاً آشـكـار     .   و بفروشها كرد  

گرديد كه مسئله مورد اختالف نه ضوابط       
و اصول شهرسازي و نه حتي جلوگيـري        
از تراكم افزونتر در مناطقـي از تـهـران            
است بلكه موضوع اصلي دعوا ميلياردهـا       

جـا و       توماني است كه از اين طريق جابه      
وزارت .   شـود    به دست شده و مـي        دست

مسكن و شهرسازي و بـانـك مـركـزي            
مخالفت خود را با تصميم يـك جـانـبـه             
شهردار اعالم كردند و ديري نگذشت كـه        
نمايندگان مجلس هم وارد ميدان شـده و         
يك هيات تحقيق و تفحص از شـهـرداري          

 .تهران تشكيل دادند
بـنـديـهـا و          پس از آن، ديگر همه صـف       

تهاجمات متقابل در درون و بيرون شورا       
” مسئله تـراكـم    “ و شهرداري تهران حول     

در داخـل شـورا، دو         .   شكل گرفته بـود   
آرايـي كـرده        دسته در برابر هـم صـف       

نفر متشكل از نمـايـنـدگـان     ۷گروه :   بودند
بـه  ”   جـبـهـه مشـاركـت       “ و   ” كارگزاران“ 

سركردگي عطريانفـر، كـه از شـهـردار            

 نفره مركب از ۶كردند، و گروه   حمايت مي 
” حزب همبستگي ايران اسالمي  “ طرفداران  

دبـيـركـل ايـن       ( به سركردگي اصغرزاده    
اي،    و افراد وابسته به جناح خامنـه      )   حزب

كه خواهان استيضاح و بركنـاري مـلـك          
بعد از اين ديـگـر جـلـسـات           .   مدني بودند 

رسمي شورا تشـكـيـل و يـا قـادر بـه                 
ايـن بـار     .   شد  گيري نمي   هيچگونه تصميم 

ديگر دفاتر شوراي شهر بود كـه مـورد           
لشكركشي و تصرف آدمهاي شـهـرداري       

در اين مـيـان دسـتـگـاه           .   گرفت    قرار مي 
قضايي تحت امر ولي فقيه نيز، برمـبـنـاي       

ز هر طرف كه شود كشته سـود         “ اين كه   
تعدادي از اعضاي شورا را      ”   اسالم است 

به دنبال شكايت طرف مقابـل و يـا بـه              
. كـرد    هاي ديگر، جلب و محاكمه مي       بهانه

اصغرزاده در پي شكـايـت الـويـري بـه             
دادگاه جلب و بـازجـويـي شـد، بـراي               

الويري .   عطريانفر احضاريه صادر گرديد   
پس از كناره گيري،اخيـراً مـحـاكـمـه و             

 .محكوم به انفصال موقت و جريمه شد
با باالگرفتن اين دعواها، وزارت كشور به       

آبرويي بيشـتـر و      منظور جلوگيري از بي 
اعتباري افزونتر شوراهايي كه متـولـي         بي

آنها بود، كوشيد با مصالحه، اعمال فشـار      
اين قضيه را تا مـوعـد       .   و تهديد به انحالل   

برگزاري انتخابـات بـعـدي شـوراهـاي            
ولي نـه    .   اسالمي شهر و روستا بخواباند    

كوششهاي اين وزارتخـانـه، نـه آوردن          
دوباره دوزدوزاني و گذاشـتـن وي بـه           
رياست شوراي تهران و نه پا در مـيـانـي           
ديگر مقامات رژيم ثـمـري بـخـشـيـد و              
درگيريهـا ادامـه يـافـت و مـعـضـالت                

 .گريبانگير شهر تهران هم تشديد گرديد
”  هيات مركزي حـل اخـتـالف        “ سرانجام  
متـشـكـل از مـعـاون رئـيـس              ( شوراها  

جمهوري، معاون دادستـان كـل كشـور،         
معاون قوه قضائيه، سه نماينده مجلس و        

 ديماه گذشتـه    ۲۴در  )   معاون وزير كشور  
رأي به انحالل شوراي اسـالمـي شـهـر            

وزارت كشور، به عنوان قـائـم       .   تهران داد 
مقام شورا، معاون عمراني اين وزارتخانه      

بدين .   را به شهرداري تهران منصوب كرد     
ترتيب، تصدي امور تهران به جـاي اول          
خود بازگشت و شوراي اسالمي اين شهر    
و شهرداران برگزيده آن، در چـهـارسـال         
گذشته، نه تنها گرهي از مشكالت ايـن شـهـر            

 .نگشودند بلكه به سهم خود بر آنها افزودند

 سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي ايران-
استقرار نظامي دمكراتيك و مردمي در شكل جمهوري متكي بر انتخابات آزادانه اكثريـت مـردم                 -

 ايران 
 تامين آزادي هاي سياسي و حقوق دمكراتيك و مدني مردم و تضمين آزادي احزاب و تشكل ها-
 تامين حقوق ملي خلق هاي ايران-
 جدايي كامل دين از حكومت و آزادي همه اعتقادات ، اديان و مذاهب -
 لغو هرگونه تبعيض جنسي و تامين برابري حقوق زنان و مردان -
 تامين حقوق و ارتقاء سطح زندگي كارگران و زحمتكشان و حقوق بگيران -
 تامين حق حاكميت مردم ايران در مناسبات بين المللي و مخالفت با هرگونه مداخله خارجي-

 
 زنده باد آزادي

 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 
 

 
 كميته اتحاد عمل براي دمكراسي 

 ۲۰۰۳ فوريه ۱۱ / ۱۳۸۱ بهمن ۲۲
 :                                                                                                    متشكل از

  حزب دمكرات كردستان ايران-
  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران-

 )راه كارگر(  سازمان كارگران انقالبي ايران -

 ۲۸از صفحه ....                              بيانيه اتحاد عمل برای دمکراسی



درمرداد ماه سال جاری ، هم زمان با برگـزاری          
نماينـدگـان   (   نشست های به اصطالح سه جانبه       

تشکل های کارگـری دولـتـی ، تشـکـل هـای                 
پيرامون بازنگری در قانون )   کارفرمايي و دولت    

کار و تغييرات در اين قانون ، کميته های کوچک          
 و   ۱۸۹تری نيز از جمله کميته بررسـی مـواد            

 قانون کار ، که در واقع بررسی چگـونـگـی            ۱۹۱
خارج شدن بخش کشاورزی و کارگاه های زيـر     

 نفر از شمول قانون کار را دنبال می کـنـد ،              ۱۰
 .تشکيل شده است

 قـانـون کـار ، در بـخـش              ۱۸۹براساس ماده   
کشاورزی ، فعاليت های مربوط به پـرورش و           
بهره برداری از درختان ميوه ، انواع نـبـاتـات ،             
جنگل ها و مراتع ، پارک های جنـگـلـی و نـيـز                
دامداری و توليدوپرورش مـاکـيـان و طـيـور،             
صنعت نوغان و پرورش آبزيان و زنبورعسل ،         
کاشت ، داشت ، برداشت و ساير فعاليت هـا در          

و  “ شورای عـالـی کـار      “کشاورزی به پيشنهاد    
تصويب هيات وزيران ، می تـوانـد از شـمـول              

 .معاف گردد) قانون کار ( قسمتی از اين قانون 
 قانون کار تصريح می کـنـد      ۱۹۱هم چنين ماده    

 نفـر را مـی        ۱۰که کارگاه های کوچک کمتر از       
توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعـضـی         

 .از مقررات قانون کار مستثنی کرد
کانون عالی انجمن های    “محمد عطارديان ، دبير     
پيرامون پيشنـهـادات     “صنفی کارفرمايي ايران    

گروه کارفرمايي برای تدوين آيين نـامـه هـای            
در حال حـاضـر     “:   اجرايي اين دوبند گفته است      

 ۱۰بحث بر سر اين است که کارگاه هـای زيـر         
نفر و شاغالن در بخش کشاورزی از چه موادی      

مهم ترين نکته در اين .   از قانون کار معاف شوند    
مورد از نظر ما بحث اخراج کـارگـران از ايـن               

درحال حـاضـر فسـخ قـرارداد          .   کارگاه هاست 
دردسرهايي برای کارفرما دارد و عـالوه بـر            
بحث مادی که شامل پرداخـت حـق و حـقـوق            
کارگر است ، کارفرما بايد به کرات بـه وزارت            
کار مراجعه کند که زمان زيادی از کارفرمـا در           

 ۳۰روزنامه ايران   “ (.   اين زمينه گرفته می شود   
  )۸۱مرداد 

در دی ماه گذشنه نيز ، وزير کار خروج کارگـاه           
 نفر و کمتر را از شمول قانون کـار          ۱۰های زير   
 سال قـرار اسـت     ۳اين طرح به مدت    .   اعالم کرد 

اجرا گردد وپس از آن مجددا مورد بـازنـگـری            
 .قرار گيرد

امروز ، در شرايطی که بر اساس آمار منتشره         
از سوی رژيم حتی بخش عمده کارگرانی کـه          
شاغل هستند ، زير خط فقر بسر می برند و يـا      
اين که دو يا چند شغله بودن در ايران به يـک             
امر طبيعی و بديهی مبدل گشته است، در حالی         
که بحران مزمن ، عميق و گسترده بيکاری در          
ايران که خود نماد و نمايانگر بحران عميـق و           
گسترده در بخش های مختلـف اقـتـصـادی ،           
سياسی و اجتماعی اسـت هـر روز سـفـره               
کارگران و ديگر زحمتکشان را خالی و خـالـی          
تر می کند ، سياست های رژيـم آنـان را در               
چنگال فقر و نابودی بيشتر انداخته و زنـدگـی          

 .شان را تاالن می کند
در چنين اوضاعی ، تعرض رژيم جـمـهـوری           
اسالمی به طبقه کارگر و خصوصا به حـلـقـه            
های ضعيف يا ضعيف ترين حلـقـه هـای آن             

ايـن  .   گسترش و شدت بی سابقه ای يافته است       
تهاجم را چگونه بايد تحلـيـل کـرد ؟ اهـداف               
درازمدت و استراتژيک رژيم کدام است ؟ چـرا         
رژيم اين چنين بی محابا بر زندگی نـه تـنـهـا              
کارگران ، بلکه به زندگی ديگر اقشار اجتماعـی        
چنگ و دندان می کشد ؟ ايـن تـهـاجـمـات و             
شرايط نامساعد کارگران و زحـمـتـکـشـان ،             

 ريشه در کدام عوامل دارد ؟
تعرض و تهاجم اخير به طبقه کارگر ، تـحـت             

 نـفـر از      ۱۰عنوان خروج کارگاه های کمتر از       
شمول قانون کار ، دارای چـنـان اهـمـيـت و               
ابعادی است که تاثيرات آن بالدرنگ از حـدود         
اين بخش از کارگران و يا حتی کارگران شاغل       
در کارخانجات و صنايع بزرگ و کـل طـبـقـه             
کارگر فراتر می رود و اصوال بـا زنـدگـی و              
مطالبات و مبارزات زحمتکشان ، مـعـلـمـان ،           

 .زنان ، جوانان و بيکاران گره می خورد
بهينه کردن قـانـون     “داليل فريبکارانه ای چون     

ايجـاد  “،  “انعطاف پذيری روابط کار    “،   “کار  
فراهم کردن زمينه سرمايه گذاری   “،   “اشتغال  

، دقيقا برای پنهان     “موقتی بودن طرح    “و يا    “
داشتن اهداف سرمايه داران و در راس آنـان         

 .دولت برای اين تعرض و تهاجم است
اين تعرض و تهاجم با آگاهی و اهداف معين و          
مشخص انجام می گيرد و به هيچ وجه از سـر           
تفنن و تصادف نيست که دنبال می شود و بـه           
همين دليل هم از ضعيف ترين نقطه آغاز شـده      

اين تعرض بی ترديد عوارض و لطمـات        .   است  

شديد و تکانه هايي با دامنه گسترده در مـيـان           
عموم مردم و بويژه کارگران به وجود خواهـد         

 .آورد
در اين رابطه يادآوری و طرح چند نکته ، جهت          
درک بهتر شـرايـط ، داليـل و اهـداف ايـن                  
تهاجمات و هم چنين مـوقـعـيـت و شـرايـط                

 .کارگران ضروری به نظر می رسد
 ، ايـن      ۷۸ فروردين   ۲۹نخستين بار در تاريخ     

خروج کارگاه های دارای     “تهاجم تحت عنوان    
، از   “    نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار        ۳

جانب جناح محافظه کار رژيم که در مجلس از          
اين طـرح بـه     .   اکثريت برخوردار بود ارائه شد    

دليل توازن قوای معينی بين جناح های مختلف         
رژيم و هم چنين شرايط و اوضاع جـامـعـه و            
. مخالفت ها و مبارزات کارگران مسکوت مـانـد      

در صورت تصويب اين طرح در آن تـاريـخ             
 هزار نفر از شـمـول        ۸۰۰حداقل يک ميليون و     

 .قانون کارمحروم می گرديدند
 با تصويب محلس پنجـم ،      ۱۳۷۸در اسفند ماه    

 نفر کارگـر از شـمـول        ۵کارگاه های کمتر از     
 هزار نفر بـر شـمـار      ۴۰۰قانون کار افزون بر   
 .بيکاران افزوده شد

مجلس ششم نيز با توجيه ايجاد اشتغال ، بـا            
تصويب خروج کارگران قالی باف از شـمـول          

 هزار نفر از کارگـران      ۳۰۰قانون کار ، بيش از      
قالی باف را از حداقل حقوق خود نيز مـحـروم        

آنـان را زنـان و         %   ۹۰کارگرانی کـه      .   نمود
 .دختران کم سن و سال تشکيل می دهند

بايد خاطر نشان کرد که اتخاذ سياسـت هـای           
ضدکارگری محدود به تهاجمات رژيـم تـحـت         
عنوان خارج کردن کـارگـران کـارگـاه هـای             

 نفر کـارگـر نـبـوده         ۱۰ و يا    ۵کوچک کمتر از    
رژيم با استفاده از هر فرصتـی جـهـت       .   است  

نابودی زندگی کارگران و زحمتکشان استفـاده   
برای نمونه می توان به بخش نامـه  .   کرده است 

در .    اشـاره نـمـود       ۱۳۷۳وزارت کار در سال     
 طی بخش نامه ای از سوی وزارت   ۱۳۷۳سال  

کار ، تبديل قراردادهای رسمی به اسـتـخـدام           
پيمانی و موقت قانونی اعالم شد که به ناامـنـی    

از موارد  ديگر    .   کاردر ميان شاغالن منجر شد    
اتخاذ دائمی سياست های ضدکارگـری  مـی           
توان  به جزئيات آئين نامه بازخريد کارکـنـان          
رسمی دولت که در دی ماه  گذشته به دستگاه          

 ۲۶)   اخـراج    (   های اجرايي ابالغ شد و تعديل        

 

 سياست های ضدکارگری رژيم ،
 !نابودی زندگی کارگران و زحمتکشان را هدف مستقيم خود قرار داده است 
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    ۱۹ صفحه

هزار پرسنل وزارت راه و راه آهن در بهمن مـاه    
 .جاری نام برد

امروز در ايران کمـتـر نـظـريـه پـرداز و يـا                   
کارشناس و صاحب نظر اقـتـصـادی و حـتـی              
مديران کليدی در امور اجرايي رژيم را می توان         
يافت که به اين واقعيت که جمـهـوری اسـالمـی             
دچار بحران عميق ، همه جانبه و فـزايـنـده ای              

برای مثال بر اسـاس    .   است اعتراف نکرده باشد 
گزارش دفتر اقتصاد کالن سازمان مديـريـت و          
برنامه ريزی ، شاخص بهره وری سرمـايـه در           

 واحد و در سـال    ۲۵۷ ، حدود ۵۵ايران در سال  
 . واحد بوده است۴۶ حدود ۸۰

اين بحران خود را در رکود ، تورم ، بيـکـاری ،              
ناکافی بودن سرمايه گـذاری هـا ، بـاالبـودن              
ريسک سرمايه گذاری ، نـاتـوانـی در جـلـب                
سرمايه های داخلی و خارجی ، جـبـالـی شـدن             

اعم از سرمايـه    (   اقتصاد ، کاهش بازده سرمايه      
، گرايش سرمايه به بخش هـای  )  انسانی و پولی  

 .زودبازده و پربازده نشان می دهد
دکتر اديب ، محقق اقتصادی ، در بـاره بـحـران         
اقتصادی و وضعيت صنايع ايران در گفتگـويـي         

به ايـن      )   ۸۱ مهر۱۴۰شماره (   با هفته نامه آبان  
 ۳۱بر روی هـم        “:   مسئله چنين پرداخته است     

 ميلياردتومـان   ۵۳۰کارخانه در استان اصفهان ،      
اين بدهی نوعا با بهره هـای بـاالی     . بدهی دارند 

 کـارخـانـه      ۳۱به عبارت ديگر ايـن       .   است%   ۲۰
 ميلياردتومان بـهـره   ۱۱۰امسال چيزی مازاد بر     

پرداخت خواهند کرد و به طـور مـعـمـول ايـن               
برای روشن شـدن     .   کارخانه ها زيان ده هستند    

حجم بدهی اين کارخانجـات بـه گـفـتـه هـای                
استاندار اصفهان اشاره می کنم که می گويد کل         

 برابـر   ۷۹درآمد ادارات دولتی اصفهان در سال       
 ميليارد تومان بوده است و به عبارتی ايـن    ۱۶۰
 برابر کل درآمـد ادارات        ۳ کارخانه بيش از     ۳۱

دولتی استان اصفهان در وضع موجود بـدهـی          
سـودآورتـريـن    “:   وی ادامه می دهـد       “.   دارند

 ، فـوالد      ۷۹کارخانه استان اصفهان در سـال         
 ميليارد تومان سود برده ولی      ۴۰مبارکه بود که    

رئيس شرکت ملی گاز استان اعالم داشته که بـه   
 ميليارد تومان سوبسـيـد گـاز         ۶۰فوالد مبارکه   

درواقـع ايـن سـودآورتـريـن          .   داده شده اسـت  
.  ميلياردتومـان ضـرر داده اسـت          ۲۰کارخانه  

کرکس ها به جان هم افتاده اند ، سازمان برنامه          
 شرکت دولتـی داريـم       ۱۶۴۰۰اعالم کرده که ما     

 وزارت   ۲۰که درآمد نفت به صورت رانت بين         
جـنـگ   .   خانه و اين شرکت ها توزيع مـی شـود          

کرکس ها منجر بدان شده که رانت تنها در ميان          
 شرکت دولتی تـقـسـيـم       ۱۶۴۰۰ شرکت از    ۱۰۰

 شرکت دولتی از دريافت رانت و       ۱۶۳۰۰شود و   
 “. سوبسيد محروم شده اند

وی در مورد بيکاری و مسئله اشـتـغـال مـی              
بزرگ ترين مشکل ، مشکـل اشـتـغـال           “:   گويد
 نفر کارگر ما در      ۵۰کارخانه های باالی    .   است
با ارزيابـی  .   هزار نفر را دربرگرفته اند۹۳۷کل  

ما .    هزار نفر آن ها مازاد هستند۶۰۰من حدود   
در صنعت ، شرکت های دولتی و وزارت خانـه     
ها با يک نيروی مازاد به کميت يک ميلـيـون و        

 هزار نفر روبرو هستيم و برايـن اسـاس           ۸۰۰
 نفره درنظـر    ۴چنان چه خانواده های آن ها را        

 ميليون نفـر مـی       ۷بگيريم اين مجموعه شامل     
اگر به اين افراد بيمه بيکاری به مـيـزان           .   شود
 هزار تومان ماهانه پـرداخـت شـود بـه             ۱۵۰

 ميليـاردتـومـان در سـال          ۳۲۴۰مبلغی حدود   
احتياج است و قابل توجه اين کـه کـل درآمـد         

 مـاهـه اول       ۹ريالی حاصل از فروش نفت در       
 ميليـاردتـومـان بـوده       ۵۲۴۰ برابر با    ۸۰سال  

درآمد نفت بـايـد      %   ۵۰است و اين يعنی حدود      
در سال صرف پرداخت بيمه بيکاری شود کـه         
در نتيجه پرداخت بيمه بيکاری به اين افراد از          

 “. حيطه امکانات کشور خارج است
درک آن چه که در باال به آن اشـاره شـد بـا                
نگاهی به برنامه سوم توسعه اقتصادی رژيـم         

برنامه سوم توسعه کـه    .   روشن تر خواهد شد   
اصوال روح دو برنامه شکست خورده گذشتـه         
برآن حـاکـم اسـت بـا رويـکـردی پـولـی                    

Moneytrism) (   نهايتا از تصويب مجلس  ششـم
اگرچه دست اندرکاران اصلی تدوين و      .   گذشت

اجرای برنامه های اول و دوم توسعه ، خود با          
منتج از برنامه های فـوق   “ناکامی های “اعالم  

به شکست برنامه ها اشاره داشتند ولی برنامه        
سوم ناظر بر همان ديدگاه به تصـويـب مـی              

: در برنامه سوم توسعه آمده است کـه          .   رسد
به طور کلی اصالحات ساختاری و نهادهـای        “

سياستی ، مبتنی بر نظام بـازار بـايـد حـول               
محورهای آزادسازی قيمت ها ، مقررات زدايي       
، انـحـصـارزدايـي ، خصـوصـی سـازی ،                  
آزادسازی تجاری و آزادسـازی سـرمـايـه            

 “. گذاری مستقيم متمرکز باشد
مجموعه بندهای باال در تاثير متقابل بـرهـم و           
برکل اقتصاد ايران به معنای راهبرد و اجـرای         
سياست های تعديل اقـتـصـادی کـه هـمـانـا               
سياست های بانک جهانی و صـنـدوق بـيـن              
المللی پول در راستای جهانی شدن وپيوسـتـن    

 .به سازمان تجارت جهانی بود
آن چه به نام خصوصـی سـازی در ابـعـاد               
مختلف مانند خصوصی سازی کارخانجات و       
صنايع ، بانک ها ، شرکت های بيمه پيش رفتـه           
است ، همه با جابجايي و انتقال مالکيت همـراه          
بوده است که با توجيه ناکـارآمـدی دولـت و             
. کوچک سازی دولت صـورت گـرفـتـه اسـت           

ديدگاه ناظر بر برنامه سوم و چارچوب نظری        
حاکم برآن مبتنی بر اصالت و اتکا و تـرجـيـح            
غيراصولی بر سرمايه فـيـزيـکـی در بـرابـر              

اشـاره بـه ارزيـابـی         .   سرمايه انسانی اسـت    
سازمان برنامه درباره بخش خصـوصـی در          
گزارش طرح سازماندهی شرکت های دولـتـی       

 به نتيجه گيری از موضوع کـمـک          ۷۸در سال   
در شرايط فعلی بخش خصـوصـی ،     “. می کند 

نه انگيزه و نه توانايي به عهده گرفتن فعالـيـت           
اينک بايد توضيـح داد       ”. های توليدی را ندارد   

چنان چه خصوصی سازی به معنای يک نـوع          
بازتوزيع ثروت اجتماعی اسـت ايـن تـوزيـع            
ثروت به نفع کدام طبقه اجتماعی صورت مـی          

با چه انگيزه ای چوب حراج به دارونـدار     .   گيرد
 .توده ها زده می شود

و اما از آن جا که در ساختار اقتصادی ايـران      
فعاليت های غير مولد غالب است سرمايـه بـه           
طور کلی و هم چنين سرمايه خارجـی بـطـور            
اتوماتيک به سوی فعاليـت هـای تـجـاری و              

اصوال تـا چـنـيـن         .   غيرمولد کشيده می شود   
ساختاری برقراراست اين نوع سرمايه گـذاری       
نمی تواند اشتغال زا باشد وبايد توضـيـح داد           
که چه رابطه ای مـيـان سـرمـايـه گـذاری و              

برمبنای کدام الگـوی    .   ايجاداشتغال وجود دارد  
تکنولوژيکی ، درکدام بخش از اقتصاد و به ازا    
چه مقادير معين از سرمايه خارجی چشم انداز     

 .حل مشکل بيکاری وجود دارد
به عبارت ديگر براساس آن چـه کـه بـطـور               
مختصر در باال بدان هـا اشـاره شـد رژيـم               
جمهوری اسالمی ، ساختاری را فراهم آورده        
که ماحصلش جز بحران ، ويرانی، تـبـاهـی و         
بيکاری برای توده های ميهنـمـان ، ارمـغـان             

کانون اصـلـی   .   ديگری نداشته و نخواهد داشت  
بحران  در موجوديت  کليت اين نظام اسـت و            
برای غلبه بر اين بحران جز تغيير اين نظـام و        

 .ساختارموجود راه ديگری وجود ندارد
 نفر کارگر  ۱۰خارج کردن کارگاه های کمتر از       

از شمول قانون کار بر بستر چنين شرايطی و          
دامـنـه   .   با اين اهداف و نيات صورت می گيـرد       

شمول اين طرح ، کارگران زيادی را در ابـعـاد           
اين ابعـاد بـا در        .   ميليونی دربر خواهد گرفت   

کل کارگاه هـای    %   ۹۲نظرداشتن اين که حدود     
% ۹۰در واقـع      .   کشور را شامل مـی گـردد          

اين طـرح  .   کارگران مشمول اين طرح می گردند  
با جهت گيری و حمله به کارگرانی که از هـيـچ           
تشکلی برخوردار نيستند تنظيم شده تا قـدرت        
چانه زنی و خواست مطالبات و حقوق انسانـی         

 .آنان را هر چه بيشتر تضعيف و محدود کند
اين طرح به يقين روحيه مـحـافـظـه کـاری و               

 ۲۶ادامه در صفه 
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    ۲۰ صفحه

بيانيه مشروحي از سوي  رضا    
 با ۱۳۸۱ بهمن ۲پهلوي در روز  

در “ميـثـاق بـا مـردم         “عنوان  
روزنامه هاي اينترنتي منتـشـر      

بـا اوجـگـيـري بـحـران           .   شد
حكومتي در ايران و احـتـمـال         
حمله امريكا به عراق، تغييـر و        
تحوالتي در عرصه سـيـاسـي        
. ايران دور از انتظـار نـيـسـت         

رضا پهلـوي نـيـز هـمـچـون            
بسياري ديگر از چـهـره هـاي         
سياسي اپوزيسيون ، فعـالـيـت       
هاي خود را بيشتر كرده و بـا         
استفاده از چـنـديـن شـبـكـه            
تلويزيوني ماهـواره اي ، كـه          
عمدتـا از سـوي طـرفـداران           

كه به احتمال زياد از      (   سلطنت  
پشتيباني مالي مراكز قدرت در      

راه انـدازي    )   امريكا بهره مندند  
شده است، تبليغات سـيـاسـي        
. خود را گستـرش داده اسـت        

وي به عنوان پسر شاه سـابـق        
ايران و مدعي تـاج و تـخـت،            
خواهان بازگشت سلطـنـت بـه        
ايران و شكلگيري يك حكومـت      

 . مشروطه پادشاهي است
بيانيه فوق را مي توان در سـه       

بخش اول و    .   بخش تفكيك كرد  
دوم عمدتا بـه رونـد انـقـالب           

 و سـرنـگـونـي نـظـام            ۱۳۵۷
پادشاهي و پروسه اسـتـقـرار        
جمهوري اسالمـي و اوضـاع        

اجتماعي كنونـي در       –سياسي  
در ايـن دو      .   ايران مي پـردازد   

بخش بيانيه مي كوشد تا ضمن      
كشيدن پـرده اي بـر دوران           
حكومت استبدادي محمد رضـا     
پهلوي، شكلگيري حكومت ديني    

باورهـاي سـاده      “را ناشي از    
و اشـتـبـاه مـردم        ”دالنه توده 

ارزيابي كرده و با تـكـيـه بـر            
سياه كـاري هـاي حـكـومـت           

بــراي حــكــومــت      اســالمــي،   
استبدادي پهلوي هـا اعـتـبـار          

در بخش سوم اما بـه      .   بيافريند
ارائه برنامه  پيشنهـادي بـراي        

 . آينده ايران مي پردازد
در اين نوشته من عمدتا به نقـد        
بخش سوم بيانيه رضا پهلـوي      

اما مقدمتا بايد   .   خواهم پرداخت 
 :چند نكته را تاكيد كنم 

پيرامون تاريخ پادشاهي در    -   
ايران و بويژه دوران حكـومـت       
پهلوي ها تا كنـون كـتـابـهـاي          
بسياري نوشته شده و نوشتـه      

آنچه دو پـادشـاه       .   خواهد شد 
مستبد اين سلسله و حـكـومـت        
آنها با ايران و مردم آن كردند،       
در تاريخ ثبت است و بر كسـي        

رضا پهلـوي و    .  پوشيده نيست 
طرفداران حكومت پـادشـاهـي       
پهلوي ها قادر به تحريف تاريخ 

امـا  .   نبوده و نـخـواهـنـد بـود         
طبيعي است كه هربـار سـعـي         
كنند تا در توضيـح حـكـومـت          
پهلوي ها ، دست به كلي گويـي        
زده و تـاريـخ را دگـرگـونـه             

 . بازگويي كنند
سيستم حكومتي پادشاهي     -    

در ايران پس از قـرن هـا در            
 با يك انقالب بزرگ ۱۳۵۷بهمن  

از آن   .   توده اي واژگـون شـد      
. تاريخ تقريبا ربع قرن مي گذرد

هدف مـردم از بـرانـداخـتـن            
حكومت خودكامه پـادشـاهـي،      
كسب آزادي، دمـكـراسـي و          
. حكومت مردم بر مـردم بـود        

عدم تحقق خواسته هاي مـردم      
در حكومت جمهوري اسـالمـي      
به هيچوجه حقـانـيـتـي بـراي          
سيستم حكومتي قبلـي ايـجـاد        

حكومت شـيـخ نـيـز        .   نمي كند 
همچون حكومت شاه استبدادي    

 . است
هر ايراني حق دارد تا نظر        -    

خود را درباره حكومت آيـنـده       
هر ايرانـي مـي     .  ايران بيان كند 

تواند خواستار ايجاد سيـسـتـم       
حكومتي از نـوع جـمـهـوري          

سكوالر، سوسـيـالـيـسـتـي،        [     
ــي،     ــن ــيــك دي ــا . . . .   ]   دمــكــرات ي

مشروطه يـا غـيـر       [   پادشاهي  
و يا هر فرم ديگري     ]   مشروطه  

اين مردم  .   كه مي شناسد، باشد   
هستند كه نوع حكومت آيـنـده        

 . خود را انتخاب خواهند كرد
فرزند بزرگ شـاه سـابـق          -   

بودن، هيچ حـق ويـژه اي را           
براي رضا پهلـوي در ادعـاي         
تخت و تاج در ايران، ايجاد نمي       

هر ايراني حق دارد نه تنها      .   كند
نوع حكومت آينده را پيشنـهـاد       
كند، بلكه خود هم كانديد اجراي     

از اين رو هـمـانـقـدر     .   آن باشد 
رضا پهلوي مي توانـد مـدعـي         
تاج و تخت باشد كه نواده گـان        
احمد شاه قاجار يا مش بـاقـر         
كاسب محل يا خـانـم مـيـهـن           
ايرانـي كـارمـنـد آمـوزش و            

 ...پرورش يا 
 

اما مهمترين مسـئلـه در ايـن           
بيانيه بخش سوم آن است كـه        
به برنامه  پيشـنـهـادي بـراي           

در .   آينده ايـران مـي پـردازد         
مردم مـا   ”: بيانيه آمده است كه     

دريافته اند كه ديـن بـايـد از            
دولت جدا، و نظام سياسي بـر        
اساس حاكميت مردمي و آراي     

و در دنباله گفـتـه     .”. ملت باشد 
مبارزه امروزي   ”: مي شود كه    

ما مردم ايـران بـا اسـتـبـداد            
مذهبي حاكم براي آن نيست كه    
اين استبداد سرنگون شود ولي     

جاي خود را به نظامي بسـپـرد        
كه دوباره به گونه اي ديگر باز       
توليـد كـنـنـده سـنـت هـاي              
استبدادي در گذشته هاي دور      

باور من اينست كه نظـام      .   باشد
آينده ايـران، چـه در شـكـل             
جــمــهــوري، چــه در شــكــل       
پادشاهي مشروطه، در قـالـب       
اصولي شكل بگيرد كـه بـراي        
حاكميت سياسي در جـامـعـه         
خاستگاهي جز مـردم و راي         

  .”آزادانه مردم نشناسد
رضا پهلوي، مدعي تاج و تخـت    
پادشاهي در ايران، مي پـذيـرد       
كه مردم ما براي اين مـبـارزه         
نمي كنند كه مستبدي بـرود و        
مستبد ديگري جايش بـگـيـرد،        
! بويـژه از نـوع سـنـتـي آن             

همچنين  مي پذيرد كه حاكميت      
سياسي تنها متكـي اسـت بـر          

در مورد شكل حكومـت     .   مردم  
بعد از جمهوري اسالمي نـيـز        
جمهوري يا پادشاهي مشروطه    

 ”: را پيشنهاد كرده و ميگـويـد      
اين پادشاهي، از آنجا كه ماننـد       
بديل ديگر، يعني جمهوري، در      
رقابتي آزاد در يك همه پرسـي       
نظارت شده از سوي مـراجـع        
داخلي و بين الملـلـي بـه راي           
مردم ايران تعيين خواهد شـد،       
ــه           ــت خــود را ب ــي مشــروع
دموكراتيك ترين شيوه از ملـت      

طـبـعـا رضـا        .”. خواهد گرفت 
پهلوي خواستار شـكـلـگـيـري        
حكومت پادشاهـي مشـروطـه       
اســت و بــراي آن كــه ايــن           
پادشاهي از نـوع سـنـتـي آن           

در چـنـيـن       ”: نشود مي گويد    
نظامي، حاكميت، بـي قـيـد و           
شرط، تنها از آن مردم خواهـد       
بود، و كار حكومت بـه دسـت         
هيات وزيراني سپرده خـواهـد      
شد كه مورد تاييد مردم انـد و         

تفكـيـك   .   در برابر آنان مسئول   
قوا و تامين استقالل كامل قـوه       
 قضائيه از اركان اين گونه نظام 

 
         

 جايگاه يك پادشاه بي اختيار و تشريفاتي 
 در دمكراسي آينده ايران چيست؟

     احمد آزاد        
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دولتي است كه اگر در قـالـب          
پادشاهـي مشـروطـه بـاشـد،          
پادشاه در آن مـقـامـي اسـت           
كامال غيرمسئول و غيرمجاز به    
دخــالــت در امــر حــكــومــت،       

وي تـا    ) .   تاكيدات از من است   ( 
آنجا دمكرات مي شود كه حتي      
مكانيزم مورثي پادشاهي را هم     

 !! به راي مردم مي گذارد
طرح پيشنهادي رضا پـهـلـوي        

او پيشنهـاد   .   كامال روشن است  
مي كند كه پس از ربـع قـرن            
الغای پادشـاهـي در ايـران ،           
مردم مجددا و اين بار از طريق       
صندوق هاي راي، حـكـومـت         
ــران            ــه اي ــي را ب ــاه ــادش پ

اين حـكـومـت بـه        .   بازگردانند
قانون اساسي مشروطه متعهـد     
و وفادار خواهد بود و پادشـاه       
فقط سلطنت خواهد كرد و نـه         

دولت منتخـب مـردم      .   حكومت
اداره كشور را بدست خـواهـد        
گرفت و در مـقـابـل مـردم              

به بـيـان     .   پاسخگو خواهد بود  
ديگر، وي يك حكومت پارلماني     
سلطنتي مشابه حكومـت هـاي       
انگلستان يا اسپانيا را پيشنهـاد      

 .مي كند
 :اكنون دو سوال طرح مي شود

   بطور معمول كساني كـه       -۱
به قدرت مادام الـعـمـر مـي           
رسند و بطور ويژه در مـورد       
پهلوي ها، تجربه تـاريـخـي        
نشان داده است كه كه آنـهـا         
جز به منافع خود بـه چـيـز           
ديگري فكر نـمـي كـنـنـد و            
براحتي هر سوگندي را زير پا      

جـد پـدري     .   خواهند گذاشـت  
رضا پهلـوي، پـهـلـوي اول          

و هـم پـدرش ،        )   رضا شاه (   
محمد رضا شاه، هـر دو در          
هنگام جـلـوس بـر تـخـت            

 سوگند وفاداري بـه        سلطنت،
قانون اساسي مشـروطـيـت       

هر دو پس از چنـدي      .   خوردند

اين قانون را زير پا گذاشتنـد        
و با خودكامگي كامل بر ايران      

چه تضميـنـي    .   حكومت كردند 
وجود دارد كه رضا پـهـلـوي        

 چنين نكند
  اگر پادشاه آينده ايـران        -۲ 

غيرمجـاز   “اختياري ندارد و    
 ”به دخالت در امر حـكـومـت       

است و كشور از طريق مجلس    
نمايندگـان مـردم و دولـت          
منتخب مردم اداره مي شـود،      
چه نيازي به پادشـاه اسـت؟      
شاه بي خاصيت به چه دردي      
مي خورد؟ پادشاه تشريفاتـي     
چه مشكلي را از مردم حل مي        
كند؟ چرا بايد مـلـت ايـران          
هزينه سنگيـن بـرپـايـي و          
نگهداري يك دربار پادشاهـي     
را بر عهده گيرد؟ خاصيت اين      

 دستگاه در چيست؟
 ”:بيانيه در اين مورد مي گويد 

تنها مظهر وحدت ملي و تـداوم       
بخش هويت تاريخي و نـمـاد         
يگانـگـي مـردم در دفـاع از             
استقالل و تـمـامـيـت ارضـي           

  .”كشور خويش
توجيه بيانيه كامـال نـادرسـت        

اين توجيه كسي است كه     .   است
هـويـت   .   به مردم بـاور نـدارد      

تاريخي يك سرزمين را مـردم       
آن سرزمين مي سازند و نـه         

پادشاهان، قـلـدران     .   پادشاهان
شمشير بدستي بودند كـه بـا         
گردن كلفتي و كشت و كشـتـار      

محمد رضـا    .   به قدرت رسيدند  
پهلوي نيز كه زيـر سـرنـيـزه           
ارتش متفقين بـه پـادشـاهـي          
رســيــد، بــا هــمــه جــالل و          
جبروتش، در انقالب بهمن تـاج      
و تخت را رها كرد بـه خـارج           
گريخت، وگرنه سر بـر بـاالي        

خود رضا پهـلـوي     .   دار مي داد  
براي پادشاه شدن بـه مـردم         
نياز دارد و بدون مردم ايـران        

آقـاي رضـا      “هيچ نيست جز     
  .”پهلوي

مردم ايـران بـراي دفـاع از            
استقالل و تـمـامـيـت ارضـي           
كشور خويش نيازي به شاهان     

ــد       ــدارن ــد و ن ــن ــداشــت ايــن .   ن
پادشاهان بودند كه در طـول        
تاريخ براي حفظ تاج و تـخـت         
خود، به مردم ايران مـتـوسـل         

در طول بيـش از سـه         .     شدند
هزار سال چه بسيار پادشاهان     

 امـا ايـران،         كه آمدند و رفتند،   
ايران ماند چرا كه مردم در اين         

سرزمين ماندند و از آن دفـاع        
قرن ها است كـه اقـوام       .   كردند

در    گوناگون در اين سرزمين،      
صلح و آرامش، بـا يـكـديـگـر           

در طول تاريخ   .   زندگي مي كنند  
پادشاهان وحدت ملي را فـقـط       
به ضرب شمشير و سـركـوب       
خونين اقـوام ايـرانـي حـفـظ           

آخــريــن آن واقــعــه     .   كــردنــد
لشكركشي به آذربـايـجـان و         
كشــتــار هــزاران آزاديــخــواه     
توسط ارتش شاهنشاهي محمد    

و هـر زمـان      .   رضا پهلوي بود  
نيز كه نياز بـود چـه بسـيـار            
پادشاهان كه براي حفظ اقتـدار      
خود بر طبل اختالفات قـومـي        
كوبيده و جنگ هاي قومـي بـه         

 .راه انداخته اند
وحدت ملي ايـران از مسـيـر           
وحدت آگاهانه و داوطـلـبـانـه         
اقوام ساكن اين سرزميـن مـي       

امـروز مـرزهـاي يـك         .   گذرد
كشور را نه شمشيرزنان ارتش     
آن كشــور، كــه قــوانــيــن و         
معاهدات بين المللي پـاسـداري      

دوران بـربـريـت و        .   مي كنـد  
. فئوداليزم به سر رسيده اسـت     

اگر قومي از اقوام ساكن ايـران       
نخواهد در يك اتحاد داوطلبانـه      
با ديگر اقوام باقي بماند، هـيـچ        
ارتش و نيروي نظـامـي نـمـي          
تواند با خـواسـت يـك مـلـت            

خاك هر سرزمين   .   مخالفت كند 
متعلق به مردمي است كـه بـر         
روي آن زندگي ميكنند ونه بـه        

شجرنامه پادشاهان و قـلـدران      
 .   تاريخ

آيا در كشورهايي كه در آنـهـا        
رژيم پادشاهي سـالـهـا اسـت         
ملغي شـده و حـكـومـتـهـاي            

وحـدت  “جمهوري شكل گرفته،  
ملي يا تـمـامـيـت ارضـي  و              

وجـود نـدارد؟ آيـا         ”استقالل
هويت تاريخي ملت فرانسه پس     
از سرنگوني حكومت پادشاهي    
بوربون ها خدشه يافتـه و يـا          

 تحريف شده است؟
 اساسا روند دمكراتيزه شـدن      
كشورهاي پـادشـاهـي اروپـا         

در برخي  .   يكنواخت نبوده است  
حكومت استبدادي پـادشـاهـي       
بدنبال يك خيزش اجتماعـي و       
انقالب سرنگون شده و بعـضـا       
سر برخي از شاهان بـر سـر          
. دار و يا زير تيغ گيوتين رفـت        

در برخي ديگر پروسه تحوالت     
دمكراتيك تدريجي و در يـك         
كشاكش مدام با شاه و كاستـن       
. از قدرت و اختيارت وي بـود       

در اين نمونه ها پـس از يـك            
پروسه طوالني نهايتا خـانـواده      
هاي پادشاهي مـوفـق شـدنـد         
ثروت خانوادگي خود را حـفـظ     
كرده و با تشريـفـاتـي كـردن          
سمت خود، از امتيازاتـي نـيـز         

تداوم حضور ايـن    .  بهره گيرند 
پادشاهان تشريفاتي ، نـه بـر         
  اساس انتخاب آگاهانـه مـردم،      
كه بر پـايـه رونـد تـحـوالت             
اجتماعي و نـتـيـجـه مـبـارزه           
طوالني مردم بـا پـادشـاهـان          

اما امـروزه    .   مستبد بوده است  
ادامه اين سيستم در اين كشور      
ها، با توجه به تشريفاتي بـودن     
و هزينه سنگيني كه بر خـزانـه        
ملي تحميل مي كند، زير سـوال       
است و روزبروز دولت هـا از         
امتيازاتي كه تاريخا به خانواده     
هاي پادشاهي در بـرخـي از          
كشورهاي اروپايي داده شـده،     

 . مي كاهند
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    ۲۲ صفحه

اين كامال طبيعي است كه رضـا      
پهلوي بكوشد تا تاج و تخت از     
دست رفته خاندان پـهـلـوي را       
مجددا بدست آورد و طبعا بايد      
با توجيهاتي اين چنين  سـعـي         
در قانع كردن مـردم داشـتـه          

همچنين وي مي تواند از   .   باشد
فجايع حـكـومـت اسـالمـي و           
مقايسه آن با حكومت پدر خود      
بهره برده و حكومت پادشاهـي      

در عين حال بـه      .   را توجيه كند  
داليل شرايط تاريخي نـاگـزيـر       
است حداقل چهره دمكراتيـكـي      
از خود نشان داده و حكـومـت        

! ! پادشاهي مشروطه دمكراتيك    
 .را تبليغ كند

اما آيا همه طرفداران حكـومـت       
خواهان يك    پادشاهي در ايران،    

شاه بي اختيار هستند؟ يـقـيـنـا         
جداي از بخشي از .  چنين نيست 

مردم عادي كوچه و بازار كـه        
در مقايسه دو حكومت شـاهـي       

 با گفتن صد رحـمـت         و شيخي، 
به كفن دزد قبـلـي، حـكـومـت           
شاهي را نوعا ترجيح مي دهند،      

بخش عمده هواداران اين نـوع         
حكومـت را سـرمـايـه داران           
فراري، پيرامـونـيـان خـانـدان         
پهلوي، وابستگان دربار سابـق     
و كال منفعت بـران آن رژيـم           

در خاطره اين   .   تشكيل مي دهند  
 حكومت شاه سابق برابـر    جمع،

بود با امتيازات بسيار، امـكـان      
چپاول و تاراج ثروت هاي ملـي    

 بدون آن كه بـه كسـي            ايران،
اينها يك شاه   .   حساب پس دهند  

فرمان ده و با جـربـزه          مقتدر،  
اينها آماده هستنـد    .   مي خواهند 

تا مجددا نوكران جانثار شاهـي      
شوند كه با فرامين مـلـوكـانـه          
اش، ميليونها ميليـون تـومـان         
ثروت اين سرزمين را به جيـب       

ايـنـهـا مـي       .   آنها سرازير كنـد   
خواهند امكانـاتـي را كـه در           

 ، بـه نـفـع         ۱۳۵۷انقالب بهمن   
از  ”آقازاده هـاي آخـونـدهـا       “

 دوباره بـدسـت       دست داده اند،  
اين مجموعه شـاه بـي        .   آورند

اگـر هـم     .   اختيار نمي خـواهـد    
امروز، همچون رضا پـهـلـوي،       
ژست دمكراتيك مي گيرند، ولي    
هدف اصلي آنها كسب مـجـدد        
قدرت و چـپـاول مـجـدد ايـن           

 .كشور است
اگر همگان مي پذيرند كه مـلـت        
ايران به اندازه كافي حـكـومـت        
هاي استبدادي را تجربه كـرده      
است و حكومت آيـنـده ايـران         
بايد يك حكومت دمـكـراتـيـك         
متكي بر اراده مـردم بـاشـد،          
جايگاه يك پادشاه بي اختيار و      
تشريفاتي در اين دمـكـراسـي        
چيست؟ اين پادشاه تشريفاتـي     
چه مشكلي را حل مي كند و چه   
هزينه اي را مي آفريـنـد؟ آيـا           
براي ملتي كه پس از حكـومـت        
آخوندها بايـد سـالـهـا بـراي           
بازسـازي كشـور و زدودن         
خرابي هـاي آنـهـا بـكـوشـد،            

پادشاه تشريفاتـي يـك چـيـز             
 لوكس و خاصه خرجي نيست؟   
به اعتقاد من مـلـت ايـران در           

آينده نيازي بـه ايـن خـاصـه           
قرن ها مـردم    .   خرجي ها ندارد  

ايــن ســرزمــيــن پــادشــاهــان     
بس .   بسياري را تحمل كرده اند    

ما براي حفظ وحدت ملي     .   است
. خود نيازي به پادشاه نـداريـم      

بالعكس بدون پادشاه و آخوند،     
وحدت ملي ما بـهـتـر حـفـظ            

اين مردم هستند كه .   خواهد شد 
از استقالل ايران و مرزهاي آن      
حفاظت مي كنند و خواهند كرد       

هويت تـاريـخـي      .   و نه پادشاه  
ايران با مردم ايـران تـعـريـف          

مـردم ايـران     .   شده و مي شود   
براي اداره كشـور خـود بـه           
پادشاه نيازي نداريـم ، مـردم        
مي توانند آزادانه و با اخـتـيـار         
مديران جامعه خود را برگزينند     
و هر زمان نيز كه بي ليـاقـتـي          

 آنها را تغيير خـواهـنـد           ديدند،
 .  داد

 آقاي رضا پهلوي 
شما با مردم ايران ميثـاق مـي         
بنديد كه يك حكومت مشروطـه      

بـرپـا   ! !   پادشاهي دمكـراتـيـك       
اگر در آن چه مي     .   خواهيد كرد 

گوييد واقعا صـادق هسـتـيـد،         
خود بگوييد كه چه نيـازي بـه         
اين ميثاق است؟ اگـر پـادشـاه         
اختياري ندارد كه كـاري هـم         

شما مي خواهيد   .   نمي تواند كند  
يـك  .   يك شاه تشريفاتي باشيـد    

سمت تشريفاتي چه مـيـثـاقـي         
دارد كه با مردم ببنديد؟ شـمـا         
براي خودتان قدرتي قائل نشده     
ايد كه بخواهيد فرماني دهيد يـا       

شما امـروز مـي     .   حكمي برانيد 
توانيد در حرف، گوي سبقت را      
از همه دمكرات هـاي جـهـان          
بربائيد و فردا هم در حكـومـت        
پادشاهي مشروطه خـود، يـك       
شغل بي دردسر بي مسئوليـت      

خودتان بگوييد  .   بر عهده گيريد  
خاصيت يك پادشاه بي اختيـار      
در ايران چيست؟ وحدت ملي و      
نماد تاريخي ايران را تـكـرار         

. پاسخ آنـهـا داده شـد         .   نكنيد
پادشاهان در تاريخ ايران تنـهـا       
نماد خودكامگي و چـپـاول و         
 . غارت و كشتار بوده اند و بس

اما اگر واقعا انساني دمـكـرات        
شده ايد و واقعا صداقـتـي در         
حرف هاي خود داريد، بايد قبل      
از هر كس ديگر بپـذيـريـد كـه        
دوران پادشاهي در ايـران بـه        
سر رسيـده و يـك جـامـعـه             
دمكراتيك متكي بر اراده مـردم      
. نياز به اينگونه تشريفات ندارد    

مردم مي تواننـد مسـتـقـيـمـا           
حكومت خود را انتخاب كرده و      
هر زمان نيز كه الزم ديـدنـد،          

شـمـا هـم      .     آنها را تغيير دهند     
همچون ميليونهـا زن و مـرد          
ايراني مي توانيد در آن ايـران        
آزاد و دمكراتيك، انتخاب كنيـد      

 . و انتخاب شويد
آقاي رضا پـهـلـوي كـانـديـد            
. رياسـت جـمـهـوري شـويـد          

دوستدارانتان بـه شـمـا راي          
 .خواهند داد

اسالمي، با قانوني نمودن ارتجاعـي تـريـن          
اشكال ستم بر زنان، تـالش گسـتـرده اي            
صورت داده است تا زنان را بـه پسـتـوي          
خانه ها فرستاده و دستاوردهاي مـبـارزات       
دهها ساله زنان را بيش از پيـش لـگـدمـال             

آنان را از محيط کار و توليـد کـنـار      .   سازد
گذاشته و به  به بخشي از دارائـي مـردان             
تبديل نمايد و حق هرگونه زندگي آزادانه را         

حکومت اسالمي بر كشورمان دسـتـاوردي       
جز تشديد بي سابقه اين همه بي عدالتـي و           
تضيقات نداشته است و فقر به يـك پـديـده           
عمومی تبديل گشته است ، و جـمـهـوري             

به جرات مي توان گفت، كه وضـعـيـت           
زنان تحت حاكميت جمهوري اسالمي به      
. شكل  بی سابقه ای شدت يافتـه اسـت          

رشد نجومي و سرسام آور فحشا، فرار       
از خانه، خودسوزي ، طالق، سنـگـسـار         
آنان و هزار گونه تحقير و تبـعـيـض و            
ستم بر عليه زنان كشورمان جزئـی از         
ارکان  رژيم قرون وسطائي جمـهـوري        

بيسـت و چـهـار سـال           .   اسالمي است 

 ايجاد خانه هاي زنان،
 يك ضرورت است

 مرضيه 
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اما عليرغـم ايـن هـمـه          .   از آنان سلب کند   
فشار وستم برزنان رژيم نتوانسته اسـت         
زنان را از ادامه مبارزاتشان براي كسـب         

زنان با به چـالـش     . حقوق خويش بازدارد 
طلبيدن سنت هاي عقب مانده و ارتجاعـي،        
كه با روي كار آمدن جمهـوري اسـالمـي           
ابعادي بي سـابـقـه يـافـتـه اسـت، بـه                  
مبارزاتشان بـراي در هـم شـكـسـتـن               
حصارشرع و قـانـون ادامـه داده و در              
بسياري از موارد رژيم را وادار به عـقـب        

 . نشيني ساخته اند
با اين وجود فقر روز افزون و ستم و بـي           
عدالتي حاکم بر کل جامعه باعث گـرديـده      
است كه بسياري از زنان كشورمان، براي       
گريز از اجحافات، و اعمال خشـونـت در           
خانواده و جامعه يا حتی  به خاطر سـيـر            
كردن شكم خود و فرزندانشان، به نـاچـار     
خانه هاي خود را رهـا كـرده و آواره               

 .خيابانها گردند
تبعيض عليه زنان، درخانواده، محل كار و    
جامعه از بـارزتـريـن مشـخـصـه هـای               
رژيمهاي عقب مانده و مذهبي  از جـملـه            

اما مختص فـقـط      .   جمهوری اسالمی است  
در کشور های صنعتی .   اين رژيم ها نيست 

و پيشرفته  نيز زنان از تبعيض و خشونت         
با اين تفاوت، كه در ايـن        .   در امان نيستند  

كشور ها، زنان بـه واسـطـه آگـاهـي و               
مبارزات پيگيرشان موفق شده اند بخشـی       
از حقوق پايمال شده خويش را بـدسـت           

از حمايت جامعه و سازمـان هـای       .   آورند
مدافع حقوق زنان برخوردار شـونـد کـه            
ايجاد خانه هاي امن براي زنان يكي از اين         

رژيم جمهوري اسـالمـي     .   دستاوردهاست
تالش كرده است كه تحت پوشش حمايـت        
و يا ارشاد زنان و دختراني كه ناچـار بـه        
ترك خانه هاي خود شده اند، بـه ايـجـاد             
. كاريكاتوري اين نوع خانه ها دست  بزنـد        

اما اين خانه هاي به ظاهـر امـن عـوامـل              
رژيم، خيلي زود به اماكني تبديل شده انـد،   
كه زنان و دختران مراجعه كننده به آن بـه    
شديدترين شكل ممكن مورد سوء استفاده      
هاي جنسي و غيره قرار گرفته اند كـه بـا            
افشا شدن آن چه كه در خانه ريحانه كرج         
روي داده بود و تحت پوشش حمايـت از           
زنان، عوامل حکومتی دسـت بـه ايـجـاد            
بساط فحشا و فروش زنـان دسـت زده            
بودند، اهداف پليد سردمـداران رژيـم از          
دست زدن به ايجاد اين قبيل خانه هـا بـر            

 .مال  گرديد
شکی نيست که ايجا خانه زنان زير نـظـر           
سازمان های زنان و نهاد های اجتـمـاعـی          
مدافع حقوق زنان از ضروريات کمک بـه         

زنانی است که ديـگـر       
راهی جز ترک خـانـه       
ندارند، و در بی پناهـی      
شان در دام شيـادانـی      
می افتند کـه بـه نـام          
قــانــون و شــرع بــه       
تجارت انسان های بـی     

از .   پناه مـی پـردازنـد      
همين رو نيز انـتـقـال        
تجربه و نيز آشنائی با     
ــار و        ــگــی ک ــون چــگ
سازماندهی اين قبـيـل      
خانه ها  به ساختار و       
عملكرد و چـگـونـگـی         
ايجاد خانه هاي زنـان      
ــای         ــور هـ در کشـ
پيشرفتـه مـی تـوانـد         

راهگشا بوده و به رشد جنبش خود يـاری         
 . در ميان زنان کمک کند

 خانه هاي زنان در كشورهاي اروپائي از        
سوي موسسات دولتي مبارزه با تـجـاوز       

تجاوزات جنسي و يا آزار و اذيت هـاي          (   
به حقوق دختران و زنان ) روحي و جسمي

ايجاد گرديده و بخش عمده بودجه آن از          
ايـن  . سوي اين موسسات تامين مي گـردد       

امــاكــن، داراي كــادرهــاي ورزيــده و          
متخصص از افراد روانشناس متخـصـص       
بزرگساالن و كودكان، مددكار اجتماعي و       
متخصصين امور حقوقي و مشـاوره اي         

تمامي كارمندان اين خانـه     .   خانواده هستند 
ها را زنان تشكيل مي دهند و همـگـي بـه             
تبعيضي كه بر زنان روا داشته مي شـود          
واقف اند و داراي گرايشات فمينيستي مـي        

كارمندان اين اماكن به صورت سـه  .   باشند
شيفته، مسئوليت اداره اين خانه ها را بـه       
عهده داشته و بالفاصله پس از پـركـردن          
فرمهاي متعلق به ورود زنان و يا دختـران     
تازه وارد و ثبت داليل آمدن اين افراد، در          
صورت نياز  به روانكاوي تـازه وارديـن          

 . مي پردازند
مـكـانـي امـن بـراي زنـان             :   خانه زنـان   

ودختراني است، كه به داليل گـونـاگـونـي          
امكان ماندن در كنار خانواده هاي خود را        
از دست مي دهند و ناچار به ترك خـانـه            

همچنين براي زنان و    .   هاي خود مي شوند   

دختراني است كه به هر شكلي در جامـعـه          
تحت آزار هاي جسمي و روحي قرار مـي      

براي اسـكـان درايـن خـانـه هـا،              .   گيرند
هيچگونه محدوديتي از قبيل، مليت، مذهب،      
سن و شـغـل وجـود        

آدرس اين نـوع    .   ندارد
خانه ها كامال مخـفـي      
ــه        ــراجــع ــوده و م ب
كنندگان به اين اماكـن     
از طريـق پـلـيـس و          
مددكاران اجتـمـاعـي،     
در پي شرايطي ويـژه     
به اين محل ها آورده      

علت مخفـي  .  مي شوند 
نگه داشته شـدن ايـن       
امكان حفاظت زنان در    
مقابل اقدامات جـنـون     
آميز و يـا تـهـديـدات         
ــوي         ــي از س ــاش ن
همسران ويا بستگـان     

 . آنان است
كاركنان خانه امن زنان، بايد داراي تجربـه      
و توانائي كافي در زمينه هاي روانشناسي       
و مشاوره  با زنان بوده  و خود از اتـكـاء             
به نفس و روحيه اي قـوي بـرخـوردار             

 . باشند
هزينه هاي  اقامت و خوراك و پـوشـاك            
تازه وارديـن تـا دو هـفـتـه از زمـان                   
ورودشان، از طريق اين مراكز و پـس از           
آن در صورتي كه اين افراد شاغل باشـنـد    
توسط اين زنان و يا دخـتـران پـرداخـت            
ميگردد و در صورت عدم اشتغالشـان از         
طريق سازمانهاي مدد كاري وابسـتـه بـه          

افراد و يا موسسات .   دولت تامين مي گردد 
غير دولتي نيز، بـا كـمـك هـاي مـالـي                 
داوطلبانه خويش اين خانه هـا را مـورد            

 .حمايت قرار مي دهند
در طي مدت اقامت اين گـونـه اشـخـاص،            
كالس هاي آموزشي و ورزشي داير است       
و فرزندان اين افراد به مدارس نزديك بـه          
محل سكونت تازه اشان فـرسـتـاده مـي            

همچنين در طي همين مدت، مسائل      .     شوند
و مشالت حقوقي ايـن افـراد از طـريـق              
وكالي زن، به صورت مجاني پيگـيـري و          

 . انجام مي پذيرد
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    ۲۴ صفحه

شش ماه پيش،  پس از انتشار سند سياسي         
مصوبه كميسيون منتخب كـنـگـره هـفـتـم            
اكثريت، اين بحث طرح بود كه آيا رهـبـري           
اكثريت قادر به پيشبرد اين سـنـد خـواهـد            
بود؟ اهميت اين سوال از اين زاويه بود كـه          
براي اولين بار جناح چپ اين سـازمـان نـه        
تنها سند سياسي پيشنهادي خود را به سند        

كـه در       رسمي سازمان تبديل كرده بـود،        
درون ارگان هاي رهبري كننده نيز اكثريـت        

سند مصوبه كميسيون عـمـدتـا       .       شده بود 
بازنويسي دو سند ارائه شده به كنـگـره از           

ايـن سـنـد      .   سوي گرايش چپ اكثريت بـود     
 :حاوي سه محور اصلي است 

 مرزبندي روشنـي بـا اصـالح طـلـبـان               -
حكـومـتـي دارد واعـالم مـي كـنـد كـه                   

سياستهـاي راهـبـردي و كـاربـردي و               “
طلبان حكومتي در    هاي تاكنوني اصالح    شيوه

پيشبرد جنبش اصالحات به شكست رسيده      
  ”.و آن را به ركود كشانده است

خواهان استقرار حكومتي دمكـراتـيـك و          -
الئيك در شكل جمهوري بوده و جدايي دين        
از دولت را يك اصل در حكومت دمكراتيـك         

 .شناسد  مي
 . مردم را دعوت به نافرماني مدني مي كند -
 

اكنون پس از گذشت بيش از هشت مـاه از         
 فرصـتـي اسـت تـا بـا               تصويب اين سند،  

بررسي مواضع سياسي شوراي مـركـزي        
ميزان وفاداري آنها  به اين سند و           اكثريت،  

 . پيشرفت آن را ارزيابي كنيم 
در بررسي سرمقاله هاي نشـريـه كـار و            
اعالميه ها، در مجموع تغييراتي را مي تـوان        

حمايت از خاتمي و اصـالح طـلـبـان            .   ديد  
كاهش يافته و جابجا به نـاتـوانـي وي يـا              

كوشش در  .   اصالح طلبان اشاره رفته است      
جداكردن مبارزه مـردم از جـنـاح هـاي              
حكومتي و همراهي با جنبش مستقل مـردم       

از اين زاويـه تـحـوالت        .   بيشتر شده است  
كنگره آخر، بازتابـي در سـيـاسـت هـاي              

اما اين تغييرات و ايـن      .   اكثريت يافته است  
بازتاب به هيچوجه هم عرض و همگـام بـا           

اكثريت همچنان اميد   .   تحوالت جامعه نيست    
خود به اصالح طلبان را باز ننهاده اسـت و           
. همچنان به تحول از بـاال امـيـدوار اسـت            

همچنان اصالح طلبان را خطاب قـرار مـي           
دهد و همچنان آنها را نصيحت مـي كـنـد،             

دعوت به عمل مي كند، تشويق مي كنـد و           
 . گاه به جانشان غري هم مي زند

 آبان  ۲۲ اجرائي اكثريت در     -هيات سياسي 
 ۱۳۸۱ماه   

در اعالميه  
اي بــــا     

 “عنـوان    
ــم    ــاج ــه ت
محـافـظـه    
كــاران را   

 به حمايت از دانشجو يـان        -درهم شكنيم   
در ابتدا به دو اليحه ارائه شده        “برخيزيم  

از سوي خاتمي به مجلس اشاره كـرده و          
شـواهـد حـاكـي اسـت            “:   مي گويد كـه   

عزمشان را به تصـويـب آنـهـا جـزم و               
ماندنشان در حكومت را به اين تصـويـب          

اين ارزيابي نادرسـت     “مشروط كرده اند    
ايـن حـلـقـه       .   بر واقعيت ها متكي نيـسـت      

بيروني اصالح طلبان بودنـد كـه مسـئلـه          
خروج از حاكميت را طرح كـردنـد و نـه             

دومـا  .   خاتمي و اصالح طلبـان در دولـت        
همان ها نيز به سرعت حرف خود را پـس          

اعالميه در دنباله  در برخورد بـه         .   گرفتند
تهديد خامنه اي در آوردن مردم به ميـدان         
در صورت عدم توافق سـران سـه قـوه،            

از زبان خامنه اي هيـچ       ”: اعالميه مي گويد  
معناي ديگري جز كشاندن پاي نيـروهـاي        
نظامي و شبه نظامي وفادار به واليت فقيه        
عليه اصالح طلبان حكومتي بطور عـام و          

) تاكيد از من اسـت  (   . شخص خاتمي ندارد  
بدنبال اوجـگـيـري بـحـران نـاشـي از                
دستگيري و مـحـكـومـيـت آغـاجـري و              
گسترش تظاهرات دانشجويان، خامنـه اي       

از نـظـر رهـبـري         . دست به اين تهديد زد 
اكثريت تهديد خامنه اي نه متوجه مردم و         
جنبش اعتراضي آنها كه فـقـط و فـقـط              
. متوجه اصالح طلبان و خاتمي مي بـاشـد     

جالب اينجا است كه در بخش دوم  همـيـن        
اعالميه به گسترش تظاهرات دانشجـويـي        

سـمـتـگـيـري       “:   اشاره شده و مي گـويـد      
مستقل آنها از گرايش هاي حـكـومـتـي و            

هـمـه   .   اتكاء آنها به مطالبات مـردم اسـت        
شواهد و اظهـارات حـاكـي از تـداوم و               
گسترش بيشتر اين اعتراضات و تظاهرات      

اما هيچيك از اينهـا      “در روزهاي آتي اند       
باعث نمي شود تا رهبري اكثريت نتـيـجـه          

بگيرد كه تهديد خامنه اي نه متوجه خاتمي        
در پايان اعـالمـيـه      .   كه متوجه مردم است  

تمامي نيروهاي تحـول خـواه و          “نيز از   
اصالح طلـب   

دعوت مي   “
شود تـا بـا      
اين تـهـاجـم     
 . مقابله كنند

در اعالمـيـه    
اي به تاريـخ   

امـكـانـات     “ با عـنـوان       ۱۳۸۱ تيرماه   ۲۸
گسترده در راه پيشروي مـبـارزه بـراي           

هيات اجرايي اكثريت به تحليل       ،“دمكراسي  
كوتاهي از شرايط ايران پرداخته و با تكيه        
بر تظاهرات دانشجويان و حـركـت هـاي          

شرايـط جـديـد       “:   مي گويد . . .   كارگري و   
امكانات گسترده تري را براي پـيـشـروي         
مبارزه دمكراتيك در جامعه ما پديد آورده       

و با تكيه بر اين ارزيابي ادامه مـي          “است  
در ميان اصالح طلـبـان درون و           “:   دهد  

پيرامون حكومت نيز اكنون بحث ماندن يـا        
استعفاء و خروج از ارگانهاي حكومتي باال       

حضور اصالح طلباني كه در      .   گرفته است 
درون حكومتند تنها در صورت بـرخـورد        
قاطع و استفاده از اهـرمـهـاي قـدرت در           
سطوح مختلف در راه پيش برد جـنـبـش            
اصالحات حتي به قيمت تالش مـحـافـظـه          
كاران به برخورد خشن و حذف آنـان از           
حكومت مي تواند معنايي اصالح طـلـبـانـه          

رهبري اكثريت به اصـالح        ”. داشته باشد 
طلبان درون حكومت رهنمود مي دهد، كـه        
بمانند و مقاومت كنند و اگر هم شـغـل و             
  منصب خود را از دست دادن چـه بـاك،         

رهـبـري   .   اصالح طلبي واقعي چنين اسـت     
اكثريت از خود نمي پرسد كه اين اصـالح          

چـرا تـا       طلبان دروني چه كساني هستند؟      
كنون به قيمت پست و مقام خود مقاومـت         
نكرده اند؟ آيا اصال تمايلي بـه مـقـاومـت            
دارند؟ از همه مهمتر اين سـيـاسـت چـه             
ربطي به سند سياسي دارد كـه در بـنـد             
پنجم خود معترف به شكست  سـيـاسـت           

 .هاي اصالح طلبان است
 ۱۳۸۱ شهريـور     ۱۰در بيانيه اي به تاريخ      

هيات سياسي اكثريت مـواضـع خـود را           
 “پيرامون روندهاي سيـاسـي كشـور           “

 “: در بند سوم آمده است. تشريح مي كند 

 
 

 اكثريت “چپ“گام هاى متزلزل 
 احمد آزاد  
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    ۲۵ صفحه

اكثريت قاطع مردم خواهان تغـيـيـر وضـع           
نيروي خواهـان حـفـظ وضـع          .   موجودند  

موجود، پايه هاي اجـتـمـاعـي نـيـروهـاي             
محافظه كار، بازهم كاهش يافته و بر اساس        
نظرسنجي ها به كمتر از ده درصد محـدود         

نيـروهـاي    “رهبري اكثريت    ”. گرديده است 
را تـنـهـا بـه        “خواهان حفظ وضع موجود  

طرفداران جناح خامنه اي محدود مي كند و         
زيركانه اصالح طلبان حكومتي را به صـف         
نيروهاي تحول خواه در ايران مي كشـانـد،         
بدون آن كه پيرامون برداشت ديگر نيروهـا        

خواست تـغـيـيـر        “و   ”وضع موجود  “از  
رهـبـري   .   توضيـحـي دهـد      ”وضع موجود 

اكثريت از نيروهاي خواهان حفظ جمهـوري    
اسالمي تا كساني كه خواهان تغييـر آن و           
شكلگيري يك جمهوري عرفي هستند، هـمـه        

آيا از نـظـر       .   را در يك صف قرار مي دهد      
رهبري اكثريت بين آن نيرويي كه خـواهـان       

،  و   ) مثال آقاي خاتمي (   حفظ اين نظام است   
آن نيرويي كه خواهان تغيير آن است، فرقي        
نيست؟ در بخش پاياني بيانـيـه بـا تـيـتـر               

پاسخ به نيازها و ضرورت هاي سيـاسـي         “
مقابله بـا مـحـافـظـه        “:   آمده است  ”كنوني

كاران نيازمند همسويي و اقدام هـمـاهـنـگ        
همه نيروهاي معتقد به پيشروي و تعـمـيـق          
اصالحات با حفظ تفاوتهاي نظري و عمـلـي         

هموار كردن اين راه نيازمند درهم      .   آنهاست
شكستن مرز خودي و غير خودي در حوزه      
حقوق شهروندي توسط نيروهـاي اصـالح        
طلب و اقدام عملي در راه شعار ايران بـراي          

تمايزات عملي و نـظـري      .   همه ايرانيان است  
نبايد مانع از اقدام هـمـسـوي نـيـروهـاي              
متفاوت اجتماعي با حفظ سيماي متفاوتشان  

  ”.در برابر نيروهاي تماميت خواه گردد
در اين بند رهبري اكثريت همچنان اصـالح         
طلبان را خطاب قرار داده و از آنـهـا مـي               
خواهد تا مرز خودي و غـيـر خـودي را               
بشكنند و با ديگر نيروها و به تبع اولـي بـا             

امـا  .   اكثريت دست همياري و همراهي دهنـد      
همزمان در بند اول همين بخش به گسترش        
نافرماني مدني توسط مردم به عنوان ابـزار        

آيـا  .   مبارزه اي موثر توده ها اشاره مي كند       
سياستي مغشوش تر از ايـن مـي تـوان              

اكثريت از بخشي از حكـومـت       .   متصور بود 
ايران مي خـواهـد تـا دسـت در دسـت                  
اپوزيسيون  به جمع نـافـرمـانـان مـدنـي               

مثال وزير كشور و وزيـر كـار           .   بپيوندد
شانه به شانه كارگران در خـيـابـان هـا             

 !! اعتراض كرده و راهپيمايي كنند
بررسي مواضع سياسي اتخـاذ شـده در          
فاصله هشت ماه گذشته بـوضـوح نشـان        

 عليرغـم بـرخـي         مي دهد رهبري اكثريت،   
نشانه هاي تغيير، همچنان سياست قديمـي       

سياستي كـه  .   اين سازمان را دنبال مي كند 
گرانيگاه تحوالت را همـچـنـان در درون           

در ايـن مـورد       .   حاكميت جستجو مي كند   
بحثي كـه فـريـدون احـمـدي، يـكـي از                 
نويسندگان سند سياسي اين سازمان، در       

  ) ۱۳۸۱ آبـان     ۸  -۲۹۱شماره  (   نشريه كار 
به بهترين شكل گوياي بن       طرح كرده است،  

 .بست كنوني چپ اكثريت است
فريدون احمدي در نوشته خود طرح مـي         
كند كه قـراري را بـه اجـالس شـوراي               

وي بـا    .   مركزي اين سازمان داده اسـت       
اشاره به اوضاع بحراني جامعه و شرايـط        
منطقه، چنين ارزيابي مي كند كه الزم است       
تا رهبري اكثريت نظر روشن و صريـحـي       

 :پيرامون دو موضوع زير داشته باشد
ديدگاه نسبت به موقعيت و وضـعـيـت          -۱

 كنوني اصالح طلبان حكومتي 
 مساله آلترناتيو-۲

و سپس با توجه به اهميت مسـئلـه، قـرار            
زير را براي تصويب در شوراي مـركـزي         

 :ارائه مي كند
برنامه، سياست و روش هاي سـيـاسـي         “

اصالح طلبان حكومتي به شكست انجاميده      
پاسخگويي بـه  .   و به بن بست رسيده است     

مساله اصلي جامعه ما يعني حل مـعـضـل          
حاكميت يك نظام دين سـاالر، بـا حـفـظ             
ساختارهاي سياسي موجود كـه اسـاس         
سياست اصالح طلبان حكومتي را شـكـل         

 .مي دهد، ناممكن است
گرانيگاه و نيروي تـحـوالت در بـيـرون            
حاكميت قرار داشته و بر بسـتـر تضـاد            
مردم و حاكميت و تعارض بين خـواسـتـه        
هاي مردم با محافظه كاران حاكم شـكـل          

 .مي گيرد
ايجاد هرگونه اميد كـه اصـالح طـلـبـان              
حكومتي مي خواهند و يا مي توانند پاسـخ         
گوي نيازهاي اساسي سياسـي جـامـعـه          
بوده و امر توسعه سياسي را بـه پـيـش             

 .برند، توهم پراكني است

راه كارهايي كه شكستن چارچوب نـظـام         
سياسي مستقر، تغيير قانون اسـاسـي و          
ارائه آلترناتيو سياسي را مد نظر قرار مـي   
دهند، مي توانند راهگشا و پـاسـخـگـوي            
مسايل كليدي و اساسي سياسـي كشـور         

 ”.باشند
آنچه كه فريدون احمدي مي كوشد تـا از           
طريق اين قرار به تصويب برساند، چنـدان        

ولـي  .   دور از سند مصوبه اكثريت نيـسـت       
عملكرد رهبري اكثريت در همين فـاصـلـه         
. همخواني با سند سازماني نداشتـه اسـت        

فريدون احمدي سعي دارد تا به تصـويـب         
رهبري اكثريـت را بـه          رساندن اين سند،    

رعايت چارچوب سـنـد سـازمـان وادار            
مـوضـوع   .   اين قرار تصويب نشـد     .   سازد

اصلي اين قرار همـانـا پـذيـرش اصـالح             
ناپذيري رژيم و جستجـوي راه حـل در            

ظـاهـرا   .   بيرون از حكـومـت مـي بـاشـد           
سازمان اكثريت هنوز آمادگي الزم بـراي        

از درون رژيـم      ”گرانيگاه تحوالت “تغيير  
 . به بيرون آن را ندارد

اين بررسي با آخرين موضعگيري اكثريت      
پيرامون شركت در انتخابـات شـوراهـاي         
. اسالمي شهر و روستا به پايان مي رسـد        

رهبري اكثريت در يك اعالميه توضيـحـي        
هشتم دي مـاه      (   بسيار مختصر و كوتاه     

 :مي گويد) ۱۳۸۱
با وقـوف بـه مـحـدوديـتـهـاي غـيـر                  “

دموکراتيک بسيار، کـه بـر قـانـون ايـن              
انتخابات حاکم است و بر اجراي آن اعمال        
خواهد شد، و عليرغم ميـدان تـنـگـي کـه            
حاکميت جمهوري اسالمـي بـراي عـمـل           
شوراها قايل است، انتخابات شـوراهـا و          
خود آن ها را عرصه مناسبي براي بر آمد         
نيروهاي چپ، دموکرات و مسـتـقـل از            
جناحهاي حکومتي، براي مقابله مستقيم با       
بخشي از انبوه دشواريهاي مردم، و بـراي    
همکاري نيروهـاي نـامـبـرده مـي دانـد              
ونيروها و چهره هاي چپ و دمـوکـرات           
کشورمان را به ثبت نام براي نامزدي در         

 .”.انتخابات شوراها فرا مي خواند
در همين پنج خط چند حكم آمده است كـه          
تا كنون نه سازمان اكثريت ونه هيچ كـس          
ديگري پيرامون آنها سندي اثبـاتـي ارائـه          

 :نكرده است
 ميدان عملي هر چند تنگ براي شـوراهـا          -

 ۱۳۸۱بهمن  ماه     ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 
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از عدم شكلگيري فراكسـيـون نـظـري و            
وجود نيروي بينابيني در اكثريت ارزيابـي       

به نظر مـن ايـن بـه تـنـهـايـي                 .   مي كند 
. پاسخگوي مشكل جناح چپ اكثريت نيست   

جناح چپ اكثريت خود نيز هنوز با تـفـكـر           
تسـويـه   “ رفرم در جمهـوري اسـالمـي       ” 

اگـر نـيـروي چـپ         .     حساب نكرده اسـت   
اكثريت خود به خط مشي سياسي كه تبليغ 
مي كند، عميقا معتقد باشد و از آن در هـر           

در شرايط كنـونـي كـه          شرايطي دفاع كند،  
ايده امكان اصالح حكـومـت اسـالمـي از            
درون حتي از سوي برخي از چهره هـاي          
خود رژيم نيز زير سوال رفته، مي تـوانـد          

ولـي  .   مرجع نيروي بينابيني قـرار گـيـرد        
تجربه اين هشت ماه نشان مـي دهـد كـه           
جان سختي تفكر گذشته در اكثريت بـيـش        

 ”چـپ “.   از آن بود كه تصـور مـي شـد           
اما   اكثريت هنوز راه طوالني در پيش دارد،        

 .   نداردزمان زيادي در اخـتـيـار         

در حال  .   چنين سياستي را توضيح مي داد     
حاضر تنها اصالح طلبـان و نـيـروهـاي            
هوادار آنها از اين انتخابات حمايت كرده و       
لزوم شركت در انتخابات شوراها را تبليـغ   

سياست شركت در انـتـخـابـات         .   مي كنند 
شوراها تداوم سياست حمايت از اصـالح        
طلبان است و طبعا مغاير با سند سيـاسـي          

 .سازمان اكثريت
اين بررسي هر چند كوتاه نشان مي دهـد          
كه  سياست سازمان اكثـريـت هـمـچـون            
گذشته حول محور نگاه به باال و يافتن راه         

جنـاح  .   حل در درون حكومت استوار است     
چپ اين سازمان، عليرغم كسب پست هاي       

در عمـل تـوان         اجرايي و سياست گذاري،     
كاربست ديدگاه هاي سياسي اعالم شـده        

 . خود را ندارد
فريدون احمدي در مقاله فوق اشـاره مـي          
كند كه وجود اكثريت ضـعـيـفـي از راي             

در شـوراي     ”پالتفرم  چـپ   “دهندگان به   
مركزي و هيات سياسي به ايـن مـعـنـي             
نيست كه اين دو ارگان مي خواهند و يـا            
مي توانند سياستي متناسب بـا پـالتـفـرم           

وي اين پديده را ناشـي      .   خود را پيش برند   

 .وجود دارد
 نيروهاي چـپ و دمـكـرات خـارج از               -

حكومت مي توانند در جمهوري اسـالمـي         
 . كانديد شده و انتخاب شوند

 شوراهاي اسالمي كنوني امكانـي بـراي         -
 . مقابله با انبوه دشواريهاي مردم مي باشد

 نيروهاي چپ و دمكرات مي توانـنـد بـا            -
 هـمـكـاري هـاي            فعاليت در شوراهـا ،     

 .دمكراتيك را تجربه كنند
رهبري اكثريت نه در اين اعالميه و نه بعد          
از آن هيچ استداللي دال بـر اثـبـات ايـن              

اين در شرايـطـي     .   احكام ارائه نكرده است   
است كه انتقادات بسياري به انتخابات در        

كاركرد عملي و واقعي  جمهوري اسالمي و  
شوراهاي اسالمي شهر و روستا چـه در         
مطبوعات اپوزيسيون و چه در مطبوعـات       

ارزيـابـي   .   درون كشور طرح شـده اسـت       
عملكرد اولين دوره  شوراهـاي اسـالمـي          
. شهر و روستا الزم و بايد صورت گـيـرد         

ولي بهتر بود كه رهبري اكثريت با تـوجـه          
به سطح انتقادات از كاركرد اولـيـن دور           
شوراهاي شهر و روستا در جـمـهـوري           

 حداقل داليل خود بـراي اتـخـاذ             اسالمي،

پرهيز از مبارزه برای تغيير شرايط را در بين کارگران گسـتـرش مـی                 
 ۲۵اين طرح حمله به دستاوردهای مبارزاتی کارگران طی حـداقـل     .   دهد

سال گذشته ، يعنی آن بخش از دستاوردهايي که کارگران در مبارزه با             
 .رژيم شاه و در انقالب کسب کرده بودند خواهد بود

بحران بيکاری و بيکارسازی کارگران ، اصلی تريـن نشـانـه و دلـيـل                 
شکست رژيم جمهوری اسالمی در عـرصـه زنـدگـی اقـتـصـادی و                     

بيکارسازی کارگران به هر بهانه و توجيه ودلـيـلـی    . ساماندهی آن است 
باشد در درجه اول نشانه شکست مديريت نظام اسـالمـی در تـمـامـی              

امروز شايد موقتا بتوان کارگرانی را که فاقد هـرگـونـه             .   عرصه هاست 
تشکيالت مستقلی هستند به حاشيه راند ولی با اجرای خود ايـن طـرح                
انبوه بيکاران به حکم زندگی ناگزير به مبارزه برخواهند خواست و عليه           
رژيم خود را سازمان خواهند داد و با عبور از موضع دفاعی فـعـلـی ،                  

 .تهاجم خود را برای برچيدن بساط اين رژيم آغاز خواهند نمود
کارگران دريافته اند که اين نظام عامل اصلی تشديد ، گسترش و ادامـه               

نظامی کـه نـابـودی        .   بحران اقتصادی ، سياسی و اجتماعی حاکم است       
زندگی آنان را هدف گرفته و مادام که اين رژيم بـرسـرکـار بـاشـد از                    

 .تهاجم و تعرض عليه کارگران فروگذار نخواهد کرد
کارگران ميهنمان در فرآيند مبارزات خود برای تحقق مطالبات صنفی و            
سياسی خود ، حق ايجاد تشکل های مستقل کارگری و سـراسـری را                  
بايدکسب نمايند و با ايجاد تشکل های سراسری به اصلی تـريـن ابـزار                
جلوگيری از تهاجمات و تعرض سرمايه داری و رژيـم حـامـی آن هـا              

 .دست خواهند يافت
بی ترديد برای تحقق خواست های کارگران و درهم شکستـن تـهـاجـم                
رژيم و عبور از مرحله تدافعی فعلی به مرحله تعرض ، از هميـن امـروز           

بايد مبارزاتی را .   بايد مبارزه برای جلوگيری از اخراج ها را گسترش داد  
از همين امروز بايد مبـارزه بـرای         .   در حمايت از بيکاران به راه انداخت      

دريافت به موقع حقوق را در واحدهای مختلف تـولـيـدی و خـدمـاتـی                   
از همين امروز می توان مبارزه برای کسب حق اعتـصـاب            .   گسترش داد 

از همين امروز چه در کارخانه و چه در ميان بـيـکـاران              .   را سازمان داد  
از هـمـيـن      .   بايد برای ايجاد تشسکل های مستقل کارگری مبارزه کـرد          

امروز بايد عليه  اين طرح و سياست های ضدکارگری مشابه اعتراض و             
 .مبارزه نمود

 
 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

 ۱۳۸۱بهمن ماه 

 ...سياست های ضدکارگری رژيم ، 
 

 ۱۹از صفحه 
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سير مبارزات کارگران ايران در چند ماه گذشته ، چه از منظر مطالـبـات               
کارگری و چه از زاويه اشکال متنوع مبارزاتی آن ، مشخصات حـرکـات     
و تجمعات اعتراضی جنبش کارگری در سال های اخير را دارا بـود و                

 .تغيير محسوسی نسبت  به گذشته را نشان نمی دهد
مجموع اطالعات و آمار حرکات اعتراضی کارگری در ايران که در ايـن              

که مطمئـنـا هـمـه رويـدادهـای            ( دوره در رسانه ها بازتاب يافته است        
) کارگری ايران را دربر ندارد و با کمبودهاي معينی همراه می بـاشـد                 

نشان می دهد که مبارزه برای دريافت حقوق معوقه ، در راس مطالبـات              
برای نمـونـه مـی تـوان از تـجـمـع                . کارگری در اين دوره بوده است 

حوزه “  نفر از کارکنان لوله سازی خوزستان  در مقابل   ۸۰۰اعتراضی    
، اعتراضات کارگران نساجی طبرسـتـان قـائـم شـهـر ،              ”علميه اهواز 

کارخانه چيت سازی بهشهر ، کارخانه کفش زريبار کردستان ، فـرش              
تهران توسط کارگران کـارخـانـه     –گيالن و مسدودکردن جاده اصفهان  

 .نساجی بافناز اصفهان ، نام برد
جلوگيری از اخراج کارگران که با عناوين مختلفی  از سوی کارفرمايـان             
دولتی و خصوصی انجام می گردد دومين خواست کارگری بـوده کـه             

 نفر ۲۰۰تحصن بيش از . بيشترين تجمعات اعتراضی را سبب شده است 
 نفر  ۳۰از کارگران مجتمع دوچرخه سازی قوچان در اعتراض به اخراج           

 نفر از کارگران قرقره زيبا در مقـابـل    ۶۳۰از کارگران ، تجمع اعتراضی      
کارخانه و چند روز بعد در مقابل بنياد مستضـعـفـان در ارتـبـاط بـا                    

 کارگر ، اعتراض نمايندگان هزاران کارگر بيکار        ۴۳۰جلوگيری از اخراج    
شده شهرداری تهران ، نامه اعتراضی کارگران بيکارشده شرکت فـرش           
و پتوی تبريز به دادستان کل کشور به منظور رسيدگی بـه وضـعـيـت                 

 نفر از کارگران شرکت کامجـويـان        ۱۵۰بالتکليف خود، تجمع اعتراضی     
. . . و   )   البرز غـربـی     (   وابسته به معدن سنگرود در مقابل شرکت اصلی         
 .نمونه های بارزی از چنين اعتراضاتی بوده اند

هم چنين ، خواست هايی چون اجرای طبقه بندی مشاغل ، پرداخـت وام       
مسکن در موعد مقرر ، بهبود شرايط نامناسب کار ، رسـيـدگـی بـه و                   
ضعيت صنفی و شرايط سخت معيشتی کارگران ، برکنـاری مـديـريـت             
نااليق ، برخورداری از نمايندگان واقعی خود و مصون بـودن آن هـا                 
برای طرح خواسته ها و مسائل کارگری از جمله مطالباتی بـودنـد کـه                 

 .کارگران به خاطر آن ها به تجمعات و حرکات اعتراضی دست زده اند
مبارزات کارگران ايران هم چنان بر محور خواست هـای صـنـفـی بـا                  
آرايش عمدتا دفاعی جريان داشته است و بعضا در مقابل عـدم پـاسـخ           
گويي به مطالبات درخواستی شان ، به دادن  شعارهايی عليه مسئولـيـن     
کارخانه  و شعارهای پراکنده اما تند و شديد عليه سران فاسد حکومتـی     

 .پرداخته اند
گرچه اين مبارزات اعتراضی در بسياری از کارخانه هـا بـه اشـکـال                   
مختلف صورت گرفته است و خواست های عمومی کارگران را نشـان              
می دهد اما هنوز به صورت پراکنده و در سطح يک کارخانه يا کـارگـاه                

کارگران هنوز از تشکل های مسـتـقـل بـرخـوردار             .   محدود مانده است  

نبوده و تنها در موارد معدودی توانسته اند که سخنگو و يا نماينده ای را            
از طرف خودشان انتخاب و برای مذاکره حول خواسته هايشان  معرفـی             

نمايندگانی که در چارچوب نظام ضدکارگری جمـهـوری اسـالمـی       .   کنند
هيچ مصونيتی نداشته و خطر دستگيری ، زندان و اخراج آن ها را تهديـد           

 .می کند
بازتاب وضعيت کارگران ايران در نهادهای کارگری بين الملـلـی  نـيـز                 

چـنـدی پـيـش       .   کامال در گزارش سازمان بين المللی کار ديده می شـود          
سازمان بين المللی کار پس از اعزام هيـات ويـژه ای بـرای بـررسـی                     
وضعيت تشکل های کارگری در ايران ، گزارشی را منتشر كـرد کـه در        
آن آمده است که در ايران آزادی تشکل های کارگری وجود ندارد و بـه                

که در حال حاضر به عنوان نمـايـنـده    “شورای اسالمی کار  “همين دليل  
جامعه کارگری در ايران معرفی می شود را نمی توان تشـکـل واقـعـی                   

در اين گزارش با اشاره به نـقـش مـهـم شـورای               .   کارگران قلمداد نمود  
اسالمی کار در دو دهه گذشته تاکيد شده است که برای شـکـل گـيـری             
حرکات آزاد و مستقل کارگری در ايران بايد برخی مـواد قـانـون کـار             

انتشار اين گزارش با واکنش تند تشکل های حکومتی خانـه           .   اصالح شود 
 .کارگر و شوراهای اسالمی کار مواجه گرديد

کارگران ايران به اين حقيقت دست يافته اند که با ايـجـاد تشـکـل هـای                    
مستقل ، انتخاب نمايندگان واقعی خود و جلب حمايت ديگر اقشار جامعـه        

و حمايت از خواست ها و مبارزات آنـان   . . .   مانند دانشجويان و معلمان و      
می توانند از درون اين دور از مبارزات خودجوش ، فرسايشی ، پراکنـده        
و بی برنامه بيرون بيايند و سهم و نقش سزاوار خود را در جنبش هـای                

 . جاری اجتماعی بازيابند
عالوه بر موارد باال به دليل  پايين بودن استانداردهای ايمنی در مـحـل                 

حـوادث  “ ماهه قربانـی    ۵کار ، چندين نفر ديگر نيز در اين فاصله زمانی     
خودکشی از سر استيصال از وضعـيـت دهشـت بـار              .   شده اند  ! “کار  

در شهريورماه ، آزاد     . اقتصادی نيز در ميان کارگران ادامه داشته است   
عليزاده ، کارگر کارخانه چيت تهران به علت دريافت پاسـخ مـنـفـی بـه                   
درخواست دوهزارتومان مساعده دست به خودکشی  زد که منـجـر بـه               

 ساله بـا      ۵۸ روز بعد از اين اتفاق دردناک ، رحمت عمران           ۳.   مرگش شد 
 سال سابقه کار مانند همکارش خود را در گوشه ای از کارخانه حلـق        ۲۵

آويز می کند که با متوجه شدن کارگران آن بخش از مرگ حتمی نـجـات                
کارگران به دليل شرايط سخت کار و وضـعـيـت نـابسـامـان                  .   می يابد 

 .معيشتی با مرگ تدريجی کلنجار می روند
 ۱۳۸۱دی ماه  –کميسيون کارگری سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 

* 
مطالب مربوط به مسائل کارگری در بـخـش جـنـبـش هـای                  •

از جمله مقاالت و اخباری کـه      .   اجتماعی سايت سازمان آرشيو می گردد     
 :در اين بخش درج گرديده ، می توان به موارد زير اشاره نمود

آذر   –آبان    –مهر    –شهريور    –اخبارکارگری ايران مردادماه     •
 ۱۳۸۱ماه 

 ۲۰۰۲اخبار کارگری بين الملل  ماه اوت تا ماه دسامبر  •
 –  ۱۳۲۷-۱۳۲۰تاريخچه جنبش کارگری و سنديکای وابسـتـه         •

 تاليف فرشيد فريدونی
 ۲۰۰۲گزارش سازمان بين المللی کار  •
 ....و •

کميسيون کارگری سازمان اتحاد فداييان خلق ايران از تمام کسانـی کـه            
به پی گيری مسائل کارگری عالقه مندند درخواست می کند که با ارسـال        

ما را در انعکاس موثرتر جـنـبـش         . . . .   اخبار ، گزارشات ، مقاالت ، ترجمه        
 .کارگری ايران و بين الملل ياری برسانند

 

  مروری برمبارزات کارگران 
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  ارو ۵/۱:   بها معادل 

 بيانيه اتحاد عمل برای دمکراسی 
 به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد انقالب بهمن

 نياز امروز ، اتحاد برای تحقق اهداف دمکراتيک  انقالب بهمن است

 مردم ايران در تـالش      ۱۳۵۷ بهمن سال ۲۲در
برای برپائی ايـرانـی آزاد و بـه دور از                 
ديکتاتوری و استبداد، در ابعاد مـيـلـيـونـی           
دست به قيام زدند و نظام شاهنشاهي را بـا           

آن .     همه ارگانهاي سركوب آن در هم كوبيدند      
ها برخاستند تا ايراني نو، آباد و مستقل بنـا          

اما و از همان فرداي انقالب، ندای احيای        .   كنند
خودکامگی در شکل ديگری  از سوی حاکـمـان     
جديد سر داده شد و با اعالم رژيم جمـهـوري           
اسالمي نه يک کلمه بيشتر و نه کمتر تکمـيـل           
شد، انقالب مردم برای اعمال اراده خـود بـر           
سرنوشت کشور برای دومين بار در تـاريـخ         

 .ايران ناکام ماند
انقالب بهمن ساختـار قـدرت سـيـاسـي را              

رژيم سلطنتي را سـرنـگـون        .   دگرگون نمود 
اما اين بار ديکتاتوری ديگـری يـعـنـی            .   کرد

رژيم واليت فقيه از قعر قرون وسـطـی سـر            
برآورد و استبداد مذهبي جايگزين استـبـداد        

حكومت اسالمي تحـقـق آمـاج      .    سلطنتي شد 
. هاي دمكراتيك انقالب بهمن را سـد نـمـود            

آزادي های اوليه مردم و دسـتـاورد هـای             
انقالب بهمن را، هر روز بيشتر از روز پـيـش            

رفاه و آسايش مردم تـوسـط        .   به مسلخ برد  
حـقـوق مـلـي و         .   تاراج گران به يغما رفـت    

انساني خلقهاي ايران به زير چـكـمـه هـاي             
روندی که هـم     .   پاسداران اسالم لگدكوب شد   

چنان ادامه دارد و جامعه ما را بعـد از ربـع              
قرن استيالی حاکميت سياه ديکتاتوری ترور      
و سرکوب در آستانه انقالبی ديگر قرار داده         

 . است
هر چند انقالب بهمن با روي كار آمدن حکومت         
اسالمی به شکست فرجـامـيـد و جـنـبـش              
دمكراتيك و توده اي در ايران يكبار ديگر در          
دستيابی به هدف بنيان يک جامـعـه آزاد و            

امـا  .   متکی بر اراده مردم با شکست مواجه شد  
مبارزه برای برچيدن بساط بخـتـک جـديـد           
اختناق بر جامعه متوقف نشد و اين بـار در            

مردم ايران مقهور   .   ابعادی توده ای ادامه يافت    
و قدرت عمل جنبش مـدنـی     .   شكست نگشتند 

امروز در به تنگنا کشاندن حکومت اسـالمـی         
. حاصل تداوم بی وقفه ايـن مـبـارزه اسـت            

انقالب بهمن زمينه ساز تحولي مهم در آگاهي        
توده ها، صف بندي ها و چشم انداز جنـبـش           

امروز ناقوس مرگ   .   دمكراتيك مردم ايران شد   
سيمـاي  .   ارتجاع مذهبي به صدا در آمده است      

پنهان ارتجاع مذهبي و قوانين قرون وسطايي     
در جريان زندگي و مـبـارزه روزانـه مـردم           

تالش جناحی از حکومت به     .   عريان شده است  
سوق دادن نارضايتی های مردم به کشمکـش        
های درونی حکومت و بـراي نـجـات رژيـم             
 .اسالمي از ورطه سقوط،از رونق افتاده است

 اينك رهائی از سلطه حكومت مذهبـي آمـاج          
 .اصلی جنبش دمكراتيك مردم ايران است

شکست انقالب بهمن درس مهمی بـه هـمـراه           
نشان داد كه فقط .   شکست انقالب بهمن  .   داشت

تاکيد بر شعار های سلبـی راه بـه جـائـی              
نخواهد برد و بايد از همين امروز ماهيـت و           
مضمون سيستم جايگزين موضوع و مسـالـه        

 . عمومی جنبش مردم شود
در آستانه بيست و پنجمين سالگرد انـقـالب      
بهمن ، جامعه ما در شرايط بـحـرانـی هـمـه              

از يـک سـو حـكـومـت           .   جانبه ای قرار دارد   
اسالمي پس از بيست و چهار سال کشـور را           
در آستانه ورشکستگی و سقوط قـرار داده          
است و هنوز مردم کشور ما اسير حکـومـتـی         
هستند که  مدعيان  اصالح طلبی در صفـوف           
آن هم نيز، خود بر فساد ذاتی و شـکـسـت              
افسانه اصالح پذيري رژيم شان اذعان دارنـد        

شرايط سياسي در منطـقـه      .     و از طرف ديگر   
خاورميانه در آستانه دگرگونی اساسی است      
و تحوالت مهم و سـرنـوشـت سـازی در               
پيرامون کشور ما در حال وقـوع اسـت کـه             
 . مسلما در سرنوشت کشور بي تاثير نخواهد  بود

اتحادعمل برای دمکراسی تاکيد دارد کـه در           
شرايط بحراني كنوني هوشياري و اقدام بـه        
موقع از سوي تمامي نيروهاي طرفدار آزادي      
و استقالل ايران بيش از هر زمان ديگـر يـک            

ما از همين رو و بـا          .   ضرورت حياتی است  
تاکيد برتقويت  جنـبـش  اعـتـراضـي  و                 
دمکراتيک مردم ، يک بـار ديـگـر تـمـامـي                
نيروهاي طرفدار آزادي و عدالت اجتماعي را        
براي تحقق آزادي و دمكراسي در ايران حـول         
محوري ترين خواسته هاي مردم  فـرا مـي             

 :خوانيم
از نظر ما اساس خواسته های اساسی مـردم         

 :عبارتند از 

 ۱۳۸۱بهمن  ماه     ۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۱۷ادامه در صفحه 


