
آن  “ آزاديـبـخـش   “منطقه و دکترين سلطه گری      
بخشی ديگر در نقطه مقابل اين نيروهـا،     .   هستند

جـبـهـه ضـد       “به خواب و خيال تشکيل مجدد        
بـاز گشـتـه       ”امپرياليستی با جمهوری اسالمی   

اند، در مقابل خطر خارجی می خواهند دوبـاره          
امـا  .   با جمهوری اسالمی تجديد پيمـان کـنـنـد          

واقعيت اين است که هيچ کدام از اين نيروها نـه           
در انديشه حفظ منافع مردم ايران هستند و نـه           
اصوال به رای و اراده مردم چندان بهائی  قائـل           
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 دفاع از منافع مردم ايران در مقابل دخالت خارجی
 !تنها با استقرار حکومت متکی بر اراده مردم ميسر است

 
 

 با آمريکا چه می رود؟
 
 

 نوشته ادوارد سعيد
 

 ترجمهء حماد شيبانی  
  ۱۵در صفحه      

بر هيچ کس پوشيده نيست که بعـد از اشـغـال              
عراق، بويژه با توجه به ادامه حيـات حـکـومـت          
اسالمی در تهران، خطر مداخله اياالت متحده و         
هم پيمانان آن در ايران تحت هر بهانه ای يـک             

اين امر باعـث صـف       .   خطر جدی و واقعی است    
بندی های جديدی در ميان نيروهای سياسی نيز   

بخشی از آن ها که عمدتا سـلـطـنـت           .   شده است 
طلبان و مجاهدين خلق از آن جـملـه انـد، در                
انديشه تبديل شدن به ضميمه ارتش آمريکا در          

ــاه        ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                  ــرداد م  ۱۳۸۲خ

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    
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 مهرنوش کيان
٢۵در صفحه   



    ۲ صفحه

نيروها همواره در صدد فرصتی هستند که گليـم         
خود را از آب بيرون کشيده از آب گـل آلـوده               

 . ماهی خود را شکار کنند
از طرف ديگر، حوادث هفته های اخـيـر        
آشکار ساخت که فشار تحوالت جـديـد        
بر اغتشاش در اردوی حکومت اسالمـی       

پيـشـرفـت    .   بيش از هميشه افزوده است    
 اسـفـنـد،    ۹جنبش مردم بعد از انتخابات  

که در نوع خود رفراندومی برای اعـالم         
عدم مشروعيت حکـومـت سـالمـی در           
کليت آن بـود، اخـتـالفـات در اردوی             

اصالحات .   حکومت را تشديد کرده است    
در چارچوب حـکـومـت ديـگـر حـتـی              
خواست بخش اعظـم اصـالح طـلـبـان            

بن بست حـکـومـت      .  حکومتی هم نيست 
بسيار فراتر از آن است که تغيير در اين        
يا آن سياست و چـهـره، راهـی بـرای             

احساس خطر تا   .   برون رفت از آن باشد    
به حدی است که صحبت از سرکشيـدن        
. دوباره جام زهر ديگری در ميان اسـت       

در چنين شرائـطـی اسـت کـه سـران              
حکومت در تقال برای رفع فشار خارجی       

در انديشه معامله بر سر مـنـافـع مـردم ايـران               
هستند و در پشت درهای بسته به دنبال توافق با          

 . بزرگ اند ”شيطان“
آن ها برای انجام چنين معامله ای حتی خـود را            
ملزم به پاسخگوئی نه به مردم، بلکـه در درون            

يکباره مذاکره با آمريکا از  .   حکومت هم نمی دانند   
در مـورد    .   شده اسـت  ”مباح“درآمده و  ”اکراه“

اين مذاکره کنندگان و اصال مـنـع مـذاکـره، نـه               
دادگستری تهران اعالميه داده است و نه شورای        
امنيت ملی تصميمی گرفته است و نـه مـذاکـره              
کنندگان مثل عباس عبدی و قاضيان به انـفـرادی          

بـه   ”متخاصـم “برده شده اند و به جرم رابطه با  
 . حبس های طويل المدت محکوم شده اند

قاعده در جمهوری اسالمی همواره همين معاملـه        
اگر معامله بـا     .   در پشت درهای بسته بوده است     

ريگان و سفر مک فارلين به تهران برمال می شد،          
خمينی هم دستور به صالبـه کشـيـدن مـهـدی              
هاشمی را می داد و امروز هم، در حـالـی کـه                
عبدی به جرم کنفرانس قبرس محاکمه می شـود،         
همزمان رضائی در آتن با ماموران سيـا ديـدار           

مخالـف  “در جمهوری اسالمی اين فقط . می کند 
 مذهبی ها نيست که تحـمـل       -مثل ملی    ”قانونی

نمی شود، قانون اصال به رسميت شناخته نمی        

شود که روشن شود چه کسی در چـارچـوب           
ايـن شـورای     .   قانون است و چه کسی نيـسـت    

نگهبان نيست که می گويد کف اختيارات رهبر،        
 قانون اساسی است، ايـن واقـعـيـت       ۱۰۱اصل  

حکومت اسالمی است که نشان می دهـد کـف           
اختيارات هر صاحب منصبی در اين حکـومـت         

حتی اگر قوانين خود حکـومـت       .   است ”قانون“
هم به رسميت شناخته شوند، که خود فرع بـر       
. تفاسير شرعی هر آخوندی از قـانـون اسـت           

امروزه هر صاحب قدرتی در هر کجای ايـران،         
استفاده از قانـون  .   قانون خود را ديکته می کند     

اقدامات تامينی عليه مـطـبـوعـات تـا اطـالق               
بـه  . . .   جرائمی مثل فساد و خمر و فـحـشـا و              

در حالی کـه عـامـالن فسـاد و              .   نويسندگان
سازمـانـدهـنـدگـان خـانـه هـای فسـاد تـا                   
کالهبرداران ميلياردی به راحتی آب خـوردن         
تبرئه می شوند، نشاندهنده نه قانون کـه اراده         
های فراتر از قانون، در پشت سر بی قـانـونـی         

همين .   حاکم بر کشور از صدر تا ذيل آن است        
واقعيت هم مردم کشور ما را امروز بـيـش از            

هر زمانی به اين نتيجه رسانده است که با وجود          
اين حکومت امکان هيچ بهبودی در وضعيـت آن          

اصالح طلبان حکومتی به عبـث      . ها متصور نيست  
در رويای بازگشت به روز هائـی هسـتـنـد کـه               
ميليون ها رای مردم در مخالفت با واليت فقيه به          

آن ها هنوز هم بـه       .   حساب آن ها ريخته می شد     
دنبال اختيارات قانونی در حکومت بـی قـانـون            
برای خاتمی هستند، تا در چند ماه آخـر هشـت            

حتی بر سـر ايـن      .   سال رياست خود معجزه کند    
خواست بی خـاصـيـت هـم مـنـاديـان              
اصالحات در حکومـت دودسـتـه مـی            

مشارکت و مجـاهـديـن انـقـالب          .   شوند
اسالمی خامنه ای را دعـوت بـه سـر              
کشيدن جام زهر می کنند، وايـن جـام           
زهر را نه حتی بـر انـحـالل شـورای               
نگهبان و يا تغييـر تـرکـيـب مـجـلـس                
تشخيص مصلـحـت نـظـام، فـقـط در              
تصويب لوايح بـی خـاصـيـت رئـيـس             

روحانـيـون   “.   جمهور خالصه می نمايند   
عليه اين دو،  امضا جـمـع مـی             ”مبارز

کنند و کارگزاران تشخيص می دهند کـه    
سکوت کنند تا از آب گل آلود اين جنـگ           

جـواب  .   مغلوبه ماهی خود را بـگـيـرنـد         
اين ها ترسيده .   خامنه ای هم روشن بود    

اند و حزب اهللا با راهپيمائی بعد از نـمـاز     
 . جمعه خواستار اذن اعدام ترسوهاست

اوضاع منطقه بحرانی و خطـر مـداخلـه          
خارجی در سرنوشت کشور بيش از هر       

در اين اوضاع بحرانی کشور     .   زمان ديگری است  
ما با يک حکومت فاسد، بی کفايت و مستبد دست         

کليد حفظ مـنـافـع      .   به گريبان و در مصاف است   
مردم ايران در اين شرائط بحرانی در خالصی از      
شر وجود حکومت اسالمی و ايجاد يک حکومـت         

 . متکی بر اراده مردم است
نيروهای دمکرات، چـپ و مـتـرقـی ايـران در                
استقرار حکومت مردم در ايران می توانند نـقـش        

رمز موفقيت آن ها در     .   تعيين کننده ای ايفا نمايند    
اين عرصه اتحاد هر چه گسترده تر در صـفـوف       
درونی خويش و بر سر اصول اساسی مـنـافـع            
مردم ايران، در استقرار حاکميت مردم به جـای          
حکومت اسالمی، برقرار آزادی های بی قـيـد و            
شرط سياسی، اعم از حق تحزب، تشکل، بيان و          
عقيده، جدائی دين از دولت، رفع تبعيض به دليـل          
جنسيت، مذهب و مليت، مخالفت بـا هـر گـونـه               
مداخله خارجی در امور کشور ، در لحظه کنونـی   

 . است
 

 

 دفاع از منافع مردم ايران در مقابل دخالت خارجی
 !تنها با استقرار حکومت متکی بر اراده مردم ميسر است
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 ۱ادامه از صفحه 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 

اوضاع منطقه بحرانی و خطر مداخله خارجی در سرنـوشـت           
در اين اوضاع بحـرانـی   .   کشور بيش از هر زمان ديگری است      

کشور ما با يک حکومت فاسد، بی کفايت و مستبد  دست بـه               
کليد حفظ منافع مردم ايران در اين       .   گريبان و در مصاف است    

شرائط بحرانی در خالصی از شر وجود حکومت اسالمـی و            
 . ايجاد يک حکومت متکی بر اراده مردم است

نيروهای دمکرات، چپ و مترقی ايران در استقرار حـکـومـت             
. مردم در ايران می توانند نقش تعيين کننده ای ايفا نمـايـنـد             

رمز موفقيت آن ها در اين عرصه اتحاد هر چه گسترده تر در      
صفوف درونی خويش و بر سر اصول اساسی منافع مـردم            
ايران، در استقرار حاکميت مردم به جای حکومـت اسـالمـی،             
برقرار ازادی های بی قيد و شرط سياسی، اعم از حق تحزب،            
تشکل، بيان و عقيده، جدائی دين از دولت، رفع تبعيـض بـه              
دليل جنسيت، مذهب و مليت، مخالفت با هر گـونـه مـداخلـه               

 . خارجی در امور کشور ، در لحظه کنونی است



    ۳ صفحه    ۳ صفحه

 مقدمه 
اين .   حضور آمريکا در منطقه و در چهار گوشه کشور ما يک واقعيت است            

حضور در چگونگی تحوالت آتی کشور ما چه بخواهيم و چه نـخـواهـيـم،                
از طرف ديگر ادامه حـکـومـت        .   مستقيم و يا غير مستقيم دخيل خواهد بود       

بـر اسـاس هـمـيـن          . اسالمی با مختصات فعلی آن يک واقعيت ديگر است 
واقعيت هم، بعد از طالبان در کابل و صدام در بغداد، طالبان ما در تـهـران             

اين واقعـيـت را     .  آمريکا هستند ”آزادی بخش“هدف مهمی برای نيروهای  
 . هم دولت آمريکا کتمان نکرده است

شکی نيست که اوضاع فعلی نيازمند تصميم گيری های جدی و سريع در               
تصميم گيری هائی که نيـازمـنـد    .   مورد مسائل مهم سياسی در ايران است    

يک اراده ملی و برای حراست از منافع ملی و چه بسا تاريخی مردم ايـران         
جمهوری اسالمی هيچ گاه در دوران حيات خود نماينده اين اراده و        .   است

مدافع منافع ملی مردم ايران نبوده است و همواره اين منافع را در بـرهـه                  
های حساس تاريخی تحوالت منطقه ای و جهانی در ربع قـرن گـذشـتـه،              
قربانی منافع کوته بينانه ای در جنگ قدرت درونی و يا در بهترين حـالـت                
قربانی آرمانخواهی های پان اسالميستی خود نموده است، که هيچ ربطـی            

 . به ملت ايران نداشته اند
امروز همه با اين سوال مواجه اند که در اين شرايط حساس برای ايـجـاد         
يک اراده ملی چه بايد کرد؟ از کجا بايد شروع کرد؟ برنامه عمـل آن چـه          

 بايد باشد؟ 
برای پاسخ به اين قبيل سواالت و نيز ارائه يک راهبرد، ضروری است کـه               
به اجمال با نظری به عناصر مهم در بحران جاری و جايگـاه آن هـا، در          

عناصر اصلی بحران فعلی با چند ماه پيـش         .   صورت مساله دقيق تر شويم    
گـذشـت زمـان و        .   متفاوت نيستند، اما دارای نقش های متفاوتی هستـنـد         

پيشرفت تحوالت سياسی موقعيت هر کدام از اين عوامل مـوثـر در يـک                  
تحول را، متناسب با شرائط جديد که الزاما شرائط ماقبل خـود نـيـسـت،               

 . تغيير می دهد
 

 جمهوری اسالمی 
حکومت فـعـلـی     .   محور اصلی بحران کنونی وجود جمهوری اسالمی است       

از لحظه اول اسـتـقـرارش        .   حکومت مطلوبی برای مردم ايران نبوده است      
عامل بی ثباتی و صدور تروريسم در منطقه و ناقض قوانين و مـقـررات                 

هنوز بعد از ربع .   بين المللی و امحاء حقوق اوليه مردم در ايران بوده است         
قرن شعار های مرگ بر اين يا آن کشور زينت بخش تجمعات حکومتی از              

از اعـدام هـای       .   جمله نماز جمعه های حکومتی در سراسر ايـران اسـت           
سرپائی و بدون محاکمه تا کشتار هزاران نفر زندانی سياسی در عـرض               

 ، جزو کارنامه اين حکومت و از جـملـه مـيـراث          ۶۷مدت کوتاهی در سال     
ادعای اتکا به رای مردم، اما لـغـو حـق            .   بنيانگذار آن آيت اهللا خمينی است     

انتخاب مردم و حتی به رسميت نشناختن نتيجه رای مردم در ميان ديـوار            
تنگ انتخاب بين حکومتی ها، از ديگر اقدامات ايـن حـکـومـت در حـفـظ                     

از اين رو نيز بحران سياسی در کشور ما         .   وضعيت فعلی و ادامه آن است     
اين بحران از همان دوران استقرار حکومـت اسـالمـی            .   امر جديدی نيست  

همواره وجود داشته است و سران حکومت اسالمی از آيت اهللا خمينـی تـا        
. خامنه ای و ديگران همواره توجيهی برای ادامه اين وضعيت داشـتـه انـد             

زمانی جنگ بهانه سرکوب خواسته های مـردم بـود و زمـانـی ديـگـر                      
بازسازی بعد از جنگ و در دورانی هم مبارزه عليه تهاجم فرهـنـگـی کـه                  

تا اين که در .   مفهوم آن کشتار اهل انديشه و قلم به شيوه سعيد امامی بود           
 مردم به زبان رای سخن گفتند و از حق انتخـاب مـحـدود                ۷۶دوم خرداد   

خود در انتخاب درون حکومت، که اپوزيسيون در جمهوری اسـالمـی نـه               
فقط حق شرکت در انتخابات بلکه حق حيات هم ندارد، استفاده کردند و با              

 ميليونی آراء خود فضای جامعه را شکافتند و عرصه جديـدی را    ۲۰وزن  
از اين مقطع به بعد ديـگـر آزمـون           .   در مصاف با استبداد مذهبی گشودند     

قدرت بين مردم و حکومت در ترازوی احترام به آرای مردم و يـا زيـرپـا         
 خرداد، طبيعی بـود  ۲در پرتو اقدام مردم در      .   گذاشتن آن سنجيده می شد    

که جنبش های اجتماعی مردم شکوفا شوند و بحران جلوه ديگری به خود             
گرفته، در يک طرف مردم و آراء سرگردان آن ها در ميان کشمکش هـای          
درون حکومت قرار داشته باشند و در طرف ديگر ارکـان اصـلـی قـدرت          
حکومت اسالمی روحانيت حاکم ، ولی فقيه و ارگان ها و نهادهـای تـحـت        

 خرداد تاکنون، کشمکش حکومت با مردم بر سر بـه           ۲مشخصه  .   فرمان او 
کرسی نشستن آراء مردم و يا جلوگيری از هر گونه تاثير آن در تحـوالت               

در اين مصاف به دو دليل اصحاب استبداد موفق شدند رای            .   سياسی بود 
 . مردم را بی اثر کنند

آن ها که با رای مردم بر سفره قدرت حضوری مجدد يافـتـه بـودنـد،                  )   ۱
يعنی اصالح طلبان، اگرچه از يک طرف به رای مردم قسم می خوردند، اما              
از طرف ديگر با شرکای قديم قدرت کنار آمده و بـاالخـره در مـقـابـل                      
تهاجمات آن ها به حقوق مردم و حتی نيروهای خود اين جـريـان تـقـيـه                   
کرده، سکوت اختيار کردند، و از کيان مردمی حکومت دم زدند ولی حـتـی    
يک گام جدی هم در دفاع از اين مردم که هيچ، از حقی که مـردم بـا رای                     

آن ها نه خود مقاومتی جـدی        .   خود به آن ها اهدا نموده بودند، برنداشتند       
کردند که الزمه آن اتکاء به مردم و دست زدن به اصالحـات واقـعـی در                   
عمل بود و نه مقاومتی را سازمان دادند که ضرورت آن باز نـمـودن راه                 
شکوفائی جنبش های مدنی، به رسميت شناختن و دفاع از آن ها و آزادی               
تشکل ها و احزاب در همان چارچوب حتی قانون موجود بـود و نـه در                   
فقدان نيروی پشتيبان متشکل در دفاع از اصالحات، قادر بـه مـحـصـور                 
نمودن حوزه قدرت بيکران ارگان های تحت سيطره ولی فقيه و نـيـروی                

 . ضد اصالحات بودند
اصالح طلبان در عمل چشم انداز باز نمودن راه انتخاب واقعی مردم را              ) ۲

نيروی تبديل رای مردم به زينت المجالس در ايـن   .   در برنامه خود نداشتند   
جناح قوی تر از آن بود که به حق حاکميت مردم و تعيين کـنـنـدگـی آراء                 

اگر جناح ولی فقيه اساسا به چنين انتخابی از سـوی      .   مردم گردن بگذارد  
مردم اعتقاد نداشت و مردم در اين حد حق داشتند که بر تصميم ولی فقيه               
صحه بگذارند، جناح اصالح طلب رای مردم را تا آن جا می خـواسـت کـه           

و  ”جنايت“چارچوب ضد دمکراتيک حکومت فعلی را زير سوال نبرد و به            
 . تغيير قانون اساسی حکومت ختم نشود ”خيانت“

اکنون اين دوره از حيات حکومت اسالمی هم، با نتيجه انتخابات شـوراهـا              
اصالحات حکومتی به نتيجه نرسيده انـد و          .   پشت سر گذاشته شده است    

در عمل آراء مردم از حضور موثر حتی در کشمکش های درون حکومـت              
حذف و مثل موارد ديگر در تاريخ تحوالت سياسی در ايران به خيابان هـا        

فراموش نکنيم که پيـش از انـقـالب مشـروطـيـت                .   سوق داده شده است   

 

 جمهوری اسالمی،
                        آمريکا،

              جنبش دمکراسی،
                             و چشم انداز

 
 مسعود فتحی 
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عقيم مانده بودند و انـقـالب       . . .   اصالحات قائم مقام فراهانی و اميرکبير و    
 مرداد عليه تالش مصدق در ايجاد حکومت        ۲۸بهمن بعد از تجربه کودتای      

و اينک بدون آن که تقارنی بين اصالح طلبـان کـنـونـی بـا          .   قانون رخ داد  
اصالح طلبان گذشته ايجاد کنيم و مقايسه ای بين برنامه اصالحی عـقـيـم         
آن ها با مثال اصالحات اميرکبير و يا اقدامات مصدق بکنيـم، در مـقـابـل                 
همين برنامه عقيم هم خامنه ای و رفسنجانی و عمله و اکره سـرکـوبشـان              
صف کشيده اند و راه اسالف خود در مقاومت در برابر خواسـت تـحـول          

 . سياسی را پيگيرانه دنبال می کنند
 

 آمريکا 
ايـن حضـور     .   حضور آمريکا در دورتادور ايران حضوری خنثی نيـسـت         

منافع و مقاصد خاص اين کشور را دنبال می کنـد کـه در بسـيـاری از                      
بايد توجه داشـت کـه        .   عرصه ها با منافع و مقاصد ملی ما مغايرت دارند         

. اهداف اين حضور را قبل از همه استراتژی دولت آمريکا تعيين می کـنـد                
اين که اين استراتژی مورد پسند ما هست يا نيست، تغييری در ماهيت امر              

کما اين که مقاومت بين المللی در مورد عراق هـم تـاثـيـری در            .   نمی دهد 
از اين به بعد ما بايد در مـعـادالت سـيـاسـی         .   روند حمله به عراق نداشت    

منطقه اين واقعيت را هم در نظر بگيريم که بازيگر ديگری هم در مسـائـل                 
 . دخيل است که بر اساس منطق خاص خود عمل می کند

حضور آمريکا در منطقه نه موقتی است و نه اصوال تابع قوانين بين المللی              
حداقل هيات حاکمه فعلی اياالت متحده روشن ساخته است کـه در              .   است

استفاده از نيروی نظامی برای پيشبرد مقاصدش کوتاهی نخواهد کـرد و              
از آن مهم تر خود را در جـنـگـی             

می داند کـه    "   تروريسم" مداوم عليه   
محل و مکان معينی بر آن متصـور        
نيست و کـافـی اسـت کـه دولـت              
آمريکا تشخيص دهد که فالن دولت      
با تروريست ها در ارتباط اسـت و     
يا اين که در تالش دستـيـابـی بـه            

استدالل هائی کـه در مـورد عـراق           . . .   .   سالح های کشتار جمعی است و       
صادق بود، فارغ از درستی و يا نادرستی آن ها، بهانه حـملـه بـه عـراق                   
بودند، می توانند در مورد هر کشور ديگری مطرح شده و برای رفع خطـر             

 . ای سازمان داده شود" تهاجم پيشگيرانه"به آن کشور 
بعد از افغانستان و عراق روشن است که در سياست خارجی آمريکا جنگ             
عليه دولت های عصر حجر با نتايج موفقيت آميز سريع، جايگاه ويـژه ای               
يافته است و نيروی نظامی برتر اياالت متحده به وسيله ای بـرای جـنـگ              
های تفريحی عليه دولت های عقب مانده و منفور مردم خود، تبديـل شـده         

نتايج اين قبيل جنگ ها و آثار آن ها برای ملل نگون بخت اين کشور               .   است
ها هر چه باشد، نمايش قدرتی برای اياالت متحده در ريختن چندين صـد               

غيره است که خود بـخـود هـم      . .   تن بمب و چندين هزار گلوله اورانيوم و         
گردش اقتصادی صنعت تسليحاتی را تضمين می کند، هم بازار های بـکـر         
و دست نخورده و خالی از رقابتی را برای کنسرن های آمريکائی از هـمـه     

گوئی تاريخ دوباره به عقـب بـرگشـتـه اسـت و                .   نوع آن تدارک می بيند    
آمريکای قرن بيست و يکم پا جای پای بريتانيای قرن هيجدهم می گـذارد         

کردن آن ها را دارد و در     "   متمدن" و با اعمال زور عليه ملل ضعيف قصد         
عمل در صدد اعمال کنترل بر منابع زندگی آن ها به شيوه ای اسـت کـه          

 . خود تعيين می کند
حـکـومـت    .   کشور ما از اين نظر مدت هاست که در ليست انـتـظـار اسـت                

اسالمی از طرف رئيس جمهور آمريکا رسما هم چون صدام حسـيـن در              
اتهـام تـالش بـرای        .   عراق جزو محور شر در جهان قرار داده شده است         

حمايت از گـروه هـای         .   دستيابی به سالح هسته ای هم چنان پابرجاست       

تروريستی و از جمله القاعده، سنگ اندازی در روند صلح خاورميانه هـم              
در اين ميـان نـبـود      .   که اين يکی فقط يک اتهام نيست، واقعيت است    .   چنين

رابطه مستقيم با آمريکا و تبديل اين رابطه به نقطـه سـتـيـز درونـی در                     
حکومت، کمکی به موضع جمهوری اسالمی نمی کند، برعکس راه را بـرای             

دولـت  .   تدارک دخالت در امور ايران برای آمريکا آسـان تـر مـی سـازد            
آمريکا با حکومت اسالمی حتی اگر سران رژيم هم در تالش بند و بسـت                

آزادی " اين امر با تمام ادعـاهـای     .  باشند، براحتی وارد معامله نخواهد شد 
آمريکا در تضاد آشکار قرار خواهد گرفت و مفهومی جـز تـحـمـل       "   بخش

 . حکومت اسالمی ديگری در عراق نخواهد داشت
همه شواهد حاکی است که دولت آمريکا چه به دليل کنترل روند امـور در             
عراق و چه به لحاظ برنامه دراز مدت خود در منطقه، تالش دارد بـه هـر                  
طريق ممکن و با استفاده از تمام وسائل در تحوالت آتی ايـران دخـالـت                  

عرصه عمل را برای نيروهای مورد نظر و توافق خودش بازتر کنـد             .   نمايد
 به حکومت اسالمی، اين حکومـت را    - سياسی و نظامی -و با اعمال فشار   

به پذيرش سياست های منطقه ای خود وادار سازد و در صورت لزوم بـا               
و در ايران هم .   استفاده از قدرت نظامی آن را تضعيف و حتی ساقط نمايد          

 . مورد نظر خود را برقرار سازد" دمکراسی"مثل عراق 
 

 جنبش دمکراسی 
ايـن  .   جنبش دمکراسی در ايران از ضعف تاريخی مزمنی رنـج مـی بـرد               

جنبش فاقد ساختارها ی الزم برای کوبيدن مهر خود بر تحـوالت جـاری               
وجـود نـارضـايـتـی        .   دمکراسی در هوا و با نيت خير بنا نمی شود         .   است

وسيع از استبداد الزاما به مـفـهـوم         
درک از دمکـراسـی نـيـسـت، بـه             
همينگونه هم، سقوط يک حـکـومـت        
مستبد ضرورتا بـه بـنـيـان يـک             

ايـن را    .   دمکراسی منجر نمی شـود   
تجربه انقالب بهمن در عمل اثـبـات        

برای ايجاد يک جامـعـه      .   کرده است 
دمکراتيک و پايداری آن، حضور نهادهای مدنی در تمامی سطوح و تشکـل    
های سياسی و صنفی در سطح ملی از اهميت تعيين کـنـنـده بـرخـوردار                  

اما اين نهاد ها و تشکل ها نه يک شبه ايجاد می شوند و نـه اصـوال         .   است
ايجاد .   به سرعت تبديل به ابزار های مورد اتکا جنبش دمکراتيک می شوند           

يک استخوانبندی از مجموعه نهاد های مدنی و تشکل هـای سـيـاسـی و                  
اين قبيل نهاد ها در محيط تحمـل        .   صنفی نيازمند پروسه خاص خود است     

اجتماعی و به رسميت شناخته شدن حقوق اوليه گروه های اجتـمـاعـی و                
قبل از همه وجود و تثبيت آزادی های فردی و اجتماعی قدرت عمل دارنـد               
و اصوال در پروسه به دست آوردن اين آزادی ها نيز پا به عرصه وجـود                

 . می گذارند
حکومت اسالمی نه فـقـط     .   امروز ما در مراحل تدارک چنين روندی هستيم       

آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه را هم چنان لگدمـال مـی        
کند، بلکه تالش دارد هر کوششی برای شکل دادن به نهاد های مـدنـی را                  

اين قبيل حکومت ها فقط زمانی امکان ادامه حيات دارنـد       .   در نطفه خفه کند   
که در فاصله بين آن ها و توده بی شکل هيچ گونه حائلی نباشد که اگر هم               
با تبليغات توخالی نتوانستند اين توده را به دنبال خود بکشانند، بـراحـتـی          

به همين دليل امکـان     .   آن را با قدرت نمائی و سرکوب مرعوب خود سازند         
هر گونه شکل گيری هويت های جمعی در اين توده بی شکل را از بين می                
برند و در موارد غير قابل اجتناب، تالش می کنند که هر گونه تشکلی را به             

 . ضميمه ارگان های تحت فرمان و کنترل خود تبديل کنند
دفاع از حق حيات نهادهای مدنی و تشکل های سياسی و صنفی در جامعه         
و تالش برای تقويت جنبش های اجتماعی در اين رابطه، از اهميت اساسـی   

دفاع از حق حيات نهادهای مدنی و تشکل های سياسـی و صـنـفـی در             
جامعه و تالش برای تقويت جنبش های اجتماعی در اين رابطه، از اهميـت      
اساسی در مبارزه عليه استبداد و قبل از همه جلوگيری از شکـل گـيـری              

 . استبدادی ديگر در فردای بعد از حکومت اسالمی دارد
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در مبارزه عليه استبداد و قبل از همه جلوگيری از شکل گيری استـبـدادی               
 . ديگر در فردای بعد از حکومت اسالمی دارد

وظيفه پيش روی جنبش سياسی در وهله اول ايجاد فضای رشد و تامـيـن       
ايـن امـر     .   شرائط رشد، پايداری و تحکيم نهادهای مدنی در جامعه اسـت         

ميسر نيست مگر از طريق تبديل شدن مبانی يک جامعه دمـکـراتـيـک بـه              
آموزه همگانی در جامعه و قبل از همه در محيط فعاليت سياسی و در بين               

اساس اين مبانی همان عمل به اصل آزادی های بی قيـد  .   نيروهای سياسی 
و شرط سياسی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی اعـم از فـردی،            

 . گروهی و اجتماعی از همين امروز است
 

 چشم انداز 
شکی نيست که بستر اصلی تحول تمايالت درونی جـامـعـه و خـواسـت                  

هيچ حکومتی را اگر مردم در پشت سر آن بـاشـنـد،             .   عمومی مردم است  
اما حکومتی که مورد تـنـفـر و           .   نمی توان به راحتی از قدرت ساقط نمود       

انزجار اکثريتی از مردم باشد، اگر هم با برآمد های توده ای ساقط نشود،              
فاقد پايه الزم برای حفظ خود بويژه در مقابل عوامل خارجی است و در                

از اين رو نـيـز بـا      .   مقابل هر فشاری از خارج مجبور به کوتاه آمدن است     
عزيمت از اين واقعيت که حکومت فعلی هر گونه حمايت وسيع توده ای را               
از دست داده است و با توجه به نتايج آخرين انتخابات رسمی اش با آراء              
فقط اندکی بيش از ده درصد در شهر های ميليونی بزرگی مـثـل تـهـران                  
حکومت می کند و در سطح ملی هم آراء آن چندان تفاوتی را نشان نـمـی                  
دهد، بايد ديد در اين بستر آماده که آبستن تغيير است، چه عواملی و بـا                  

 . چه حد از حوزه تاثير حضور دارند و کدام عوامل هنوز غايب اند
 : عوامل دخيل در تحوالت آتی در جامعه ما عبارتند از 

 جمهوری اسالمی هر دو جناح آن ) ۱
 اپوزيسيون، اعم از داخل ايران و خارج ) ۲
 عامل خارجی و در اين جا بطور مشخص نفوذ آمريکا، ) ۳
 
 : جمهوری اسالمی ) ۱

از انتخابات دوم خرداد به بعد که رای نه مردم به واليت فقيه بـه حسـاب                  
ريخته شد و آن ها را به برکت اين آراء، دوم خردادی کرد، در  ”خط امام“

عين حال فرجه ای را هم پـيـش       
روی حــکـومــت ورشــکـســتــه       
اسالمی بازگشود که آبرومندانه    
و با رای مردم راه تـغـيـيـرات            
سياسی را از طريق به رسمـيـت    
شناختن حقوق و آزادی هـای         
مردم بازکرده و بـتـدريـج از           

ــه خــارج شــود        ــن دوم .   صــح
مـردمسـاالری   “خردادی ها اگرچه از حفظ حکومت دينی و به اصـطـالح              

دفاع می کردند، اما با وزش اولين نسيم آزادی روشن بود و هسـت     ”دينی
درک .   که آن چه که قبل از همه بايد رخت بربندد، همين حکومت دينی است        

همين خطر نيز بود که فغان مدافعان سرسخت استبداد مذهبی را در آورد      
از زمان حضرت آدم تاکنون اسالم به انـدازه امـروز در              “واعالم شد که    

برنامـه اصـالحـات در        ) .   نقل به معنی از مصباح يزدی”(خطر نبوده است 
حکومت اسالمی با مقاومت سرسختانه در درون خود حکومت مواجه شـد        

اين برنامه که زمانی با استـفـاده        .   و امروز به شکست کامل انجاميده است      
از رای نارضايتی مردم ميدان عمل پيدا کرده بود، درمـقـابـل طـرفـداران                 
سرسخت حفظ استبداد مذهبی و در راس آن ها ولی فقيه و اصـوال کـل             
روحانيت که از قبل اين حکومت به امتيازات بی بديلی در جامعه ما دسـت          

نطفه اين شکست البته عالوه بر اين کـه         .   يافته است، به شکست کشيده شد     
در خود برنامه اصالح طلبان حکومتی نهفته بود، از طرف ديگر معلول بـی              

در هر صورت تـنـهـا جـنـاحـی از             .   کفايتی رهبران اصالح طلبان نيز بود     
حکومت که می توانست با استفاده از موقعيت خود تاثيری در تـحـوالت                
داشته باشد و يک دوره هم از نفوذی در بخش هائی از جامعـه و حـتـی                    
روشنفکران و اپوزيسيون هم برخوردار بود، اصالح طلبان بودند کـه بـا               
آخرين نامه افشاگرانه خود به خامنه ای که عمال فاقد خواستی متناسب بـا        

عوامل خارجی نيز کـه در سـال           .   شرائط بود، اعالم ورشکستگی نمودند    
های بعد از دوم خرداد روی اين نيرو حساب باز کـرده بـودنـد، اکـنـون                 

 . چندان توجهی به اين جناح و پرچم آن خاتمی ندارند
جناح ولی فقيه  در روند های درون جامعه فاقد هر گونه نفوذی در مـيـان                 

اين جناح با اتکا به ابزارهای قدرت حکومتـی از نـيـروهـای             .   توده هاست 
مسلح و امنيتی تا دادگاه های فرمايشی تسلط خود بر اوضـاع را حـفـظ                  
نموده است و تالش می کند برای نجات خود در پشت پرده مـعـاملـه بـا                    
آمريکا را سازمان دهد و با حذف عامل فشار بيرونی موقعيت خود را در               

 . داخل تثبيت نمايد
 
 اپوزيسيون، اعم از داخل و خارج ) ۲

 مـی شـد بـه دو           ۷۶اپوزيسيون جمهوری اسالمی را بعد از دوم خرداد         
 . دسته بزرگ تقسيم کرد

 طرفداران سرنگونی جمهوری اسالمی : الف 
 اصالح طلبان بيرون از حکومت : ب 

نقطه محوری در استدالل نيروهائی که از سرنگونی حکـومـت دفـاع مـی                 
اما در طيف های متفاوت اين گـروه         .   کردند، اصالح ناپذيری اين نظام بود     

خاتـمـی تـا       ”توطئه“بندی استدالل ها در اين زمينه کامال متفاوت بود، از      
انکار هر گونه تمايز جدی بين دو جناح حکومت را در برمی گرفت و نهايتا              
به نتيجه گيری هائی از بی اهميت بودن اصالحات تا خطر اصـلـی بـودن                 

 . اصالح طلبان را منجر می شد
در ميان اصالح طلبان از مدافعين پروپاقرص جـنـاح اصـالح طـلـب تـا                     

نقطه مشترک همـه قـائـل        .   مشوقين اقدامات اصالح طلبانه قرار می گرفتند      
نقطـه  .   شدن اهميت به اصالحات و تالش برای به انجام رسيدن آن ها بود            

افتراق در مناسبـات بـا اصـالح           
طلبان حکومتی، نحوه برخورد بـا      
آن ها و مهم تر از همـه درک از            
 . ادامه و چشم انداز اصالحات بود

هيچ کدام از اين دو گروه الـزامـا          
در مــيــان   .   يــکــدســت نــبــودنــد  

طرفداران سرنگونی از چپ هـای       
تـا سـلـطـنـت        . .   راديکال، ميانه و  

طلبان و مجاهدين با مشی هـا و          
سياست های متفاوت قرار داشتند و در ميان اصالح طلبـان از نـهـضـت                  
آزادی و نيرو های ملی مذهبی و بخشی از اپوزيسيون در خـارج قـرار                   

در طول شش سال پر حادثه گذشته، سايه روشن بزرگی از شکل            .   داشتند
هم چنانکـه  .   گيری صف بندی های جديد در بين اين دو طيف وجود داشت     

 . در درون هر کدام از صف بندی ها نيز چنين بود
امروز اين صف بندی بر اساس داده های جديـد در اوضـاع سـيـاسـی                    

از مختصات اين دوره آن که ديـگـر بـا             .   متفاوت، در حال دگرگونی است    
وجود جمهوری اسالمی کمتر کسی اميدی بر اصالحات در نظام سياسـی            

حتی کسانی که زمانی چشم بر باال داشتند و امکان تغيـيـر از           .   ايران دارد 
باال را تنها راه ممکن تغيير در اوضاع می پنداشتند، اميدی به تحقـق آرزو      

 . هايشان ندارند

امروز صف بندی های موجود بر اساس داده های جديد در اوضاع سـيـاسـی                
از مختصات اين دوره آن که ديگر بـا وجـود            .   متفاوت، در حال دگرگونی است    

. جمهوری اسالمی کمتر کسی اميدی بر اصالحات در نظام سياسی ايـران دارد         
حتی کسانی که زمانی چشم بر باال داشتند و امکان تغيير از باال را تنـهـا راه                   

 . ممکن تغيير در اوضاع می پنداشتند، اميدی به تحقق آرزو هايشان ندارند
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صفبندی های اصلی جديدی که در مقابل مدافعين حکومت اسالمی وجـود     
 : دارند، عبارت اند از 

 سلطنت طلبان : الف
 جمهوريخواهان : ب

سلطنت طلبان گروه های متعددی را      
شامل می شوند که از طرفـداران و         
مدافعـان ديـکـتـاتـوری شـاه تـا              
. مشروطه طلبان را در برمی گـيـرد       

آن ها از برکت وجـود جـمـهـوری           
اسالمی، در ايران آينده نيز بعنـوان       
يک بلوک بندی به حيات خود ادامـه        
خواهند داد، اما اين که تا چه حد در         
تحوالت آتی نقش ايفـا کـنـنـد، بـه             

عوامل ديگری از جمله توازن نيروی آتی در جامعه ايران و قـدرت عـمـل                 
 . نيروهای رقيب آن ها بستگی خواهد داشت

جمهوريخواهان از تنوع بزرگی برخوردارند که از افراد و جـريـان هـای                
بريده از حکومت اسالمی تا نيروهای چپ و دمکرات و غيره را در بـرمـی                
گيرد که در مرز بين دفاع از سلطنت و حکومت مـوروثـی تـا حـکـومـت                  

 . اسالمی قرار دارد
بـخـش   .   سلطنت طلبان فاقد زمينه های پذيرش عمومی در ايران هسـتـنـد             

مهمی از آن ها روی حمايت خارجی و بويژه پشتيبانـی ايـاالت مـتـحـده                   
 . حساب باز کرده اند

طيف جمهوری خواهان وسيع ترين نيروی بالفعل جامعه را تشکـيـل مـی               
بيشترين شانس را در جلب آراء مردم بـرای ايـجـاد يـک نـظـام                     .   دهند

اما اين طيف از مجموعه نيرو های متنـاقـض و            .   دمکراتيک در ايران دارند   
در بسـيـاری از       .   گاه متخاصم و با برنامه های متفاوت تشکيل می شـود          

نيروهای اين طيف هنوز فرهنگ ائتالف سياسی و توافق بـر سـر اهـداف              
حتی انتالف های جدی بين گروهـبـنـدی    .   برنامه ای، فاقد موضوعيت است    

امکان اين که مجموعه ای از نـيـرو         .   های داخل اين نيرو نيز وجود ندارد 
) حتی اگر ائتالف بزرگی بين آن ها امکانپذيـر نشـود،           ( های جمهوريخواه،   

بتوانند در تحوالت آينده در صورت واکنش سريع نقشی ايفا کنند، بيش از             
نيروهای جمهوريخواه عمال فاقد استخوان بندی ها و حـتـی      .   هميشه است 

اين وضعيـت، فـقـط بـه نـفـع              .   بلوک بندی های سياسی قابل اتکا هستند      
حکومت فعلی و نيرو های طرفدار بازگشت سلطنت است و در چشم انـداز              
نزديک بدون حضور دخالتگر جمهوريخواهان، خـال حضـور آن هـا را                 
نيروهايی پر می کنند که هم اکنون در کنار سلطنت طلبان توسط آمـريـکـا                

 . برای روز مبادا، آماده سازی می شوند، مجاهدين خلق از آن جمله اند
ضعف اصلی جمهوريخواهان، در لحظه فعلی نداشتن يک ثقل متشـکـل در       
دفاع از اصول جمهوريخواهی، موثر در جريانـات درون ايـن طـيـف و                   

اکنون بيش از هر زمـان ديـگـری      .  شناخته شده در ميان مردم ايران است 
دفاع از جمهوريت به مثابه بيان حق حاکميت مردم در تمايز با اسالميت ،               
روحانيت و سلطنت موروثی بقايای رژيم گذشته، اهميت يـافـتـه اسـت و            
نتيجه بالواسطه آن ايجاد امکان انتخاب واقعی برای مردم در آينده ايـران      

 . است
 
 عامل خارجی ) ۳

هر چند اروپائی ها هـم  .   از عامل خارجی اين جا بيشتر آمريکا مدنظر است   
درصدد بوده و هستند که به نحوی و در ديالوگ با جمـهـوری اسـالمـی                  
تغييراتی را به حکومت بقبوالنند، بويژه در زمينه رعايت حقوق بشر، ولـی             
نقش اروپا در ايران هم، مثل عراق بعنوان يک نقش جانبـی و در سـايـه                    

 . عوامل ديگر مطرح است

هدف سياست آمريکا، مثل هر ابـر قـدرت ديـگـر در تـاريـخ، اصـوال                        
تاثيرگذاری مستقيم يا غير مستقيم بر سياسـت هـای کـالن در کشـور                   

زمانی، حدود يک قرن پيش بر سر چنين کنترلی در ايـران بـيـن                  .   ماست
روسيه تزاری در شمال و بريتانيای کبير در جنوب ايران، رقابتی دائـمـی               

آمريکـا امـروز     .   وجود داشت 
برای پياده کردن نقشـه هـای        
خود از برکت سر حـکـومـت         
اسالمی بـا مشـکـل زيـادی           

کـم نـيـسـتـنـد         .  مواجه نيست 
نيروهائی کـه امـروز چشـم         
اميدی به قدرت نظامی آمريکـا      
برای خالصی از شر مـال هـا         

عالوه بر ايـن کـه       .   دوخته اند 
باند های مختلف حکومتی در      
جلب نظر آمريکا مسابقه گذاشته اند، مجاهدين خلق نيز که در عـراق در                 
اردوگاه های تحت نظر آمريکا زندانی اند، برای جلب نظر ايـن کشـور بـا         

اگر تاريخ مصرف هر نوع از حـکـومـت          .   سلطنت طلبان مسابقه گذاشته اند    
اسالمی ديگر برای سياست های منطقه ای آمريکا به سر رسيده باشد، که             
در مورد جمهوری اسالمی چنين است و ادامه حيات آن برای آمريکـا در               
عراق هم مشکل ساز است، آزمون ايجاد حکومت های دست نشـانـده از                
طريق نيروهای دست نشانده مستقيم و غير مستقيم در صـدر بـرنـامـه                  

 . آمريکائی هاست “ دمکراتيزاسيون“
تنها راه مقاومت در برابر اين تالش برای دخالت از بيرون در سرنـوشـت               
آينده کشور، دمکراتيزه کردن کشور به دست خود مردم، خالصی از شـر             
حکومت اسالمی و ايجاد يک حکومت متکـی بـر اراده و رای مـردم و                      

 . پاسخگو به مردم است
 

  نتيجه
امروز ما در ايران با شرائطی مواجهيم که راه حل های عينی و سريع مـی                

ادامه حيات حکومت اسالمی با سياست ها تاکنونی آن مـی تـوانـد          .   طلبد
عالوه بر تاثيرات آن در داخل کشور، موجبات دخالت مستقيم آمريکـا در              
ايران را هم فراهم آورد که به هيچ وجه نتايج آن قابل پيش بينی نيسـت و      

امـا  .   قبل از همه موجوديت کشور و منافع ملی مردم ايران را تهديد می کند 
دخالت آمريکا در امور کشور ما فقط بر بستر بهانـه هـائـی مـی تـوانـد              
صورت گيرد که اساس آن  ادامه حيات حکومت فعلی و ايستادگی آن در          

از همين رو نيز مهم ترين خطری که منـافـع   .   برابر اراده و رای مردم است 
ملی مردم ايران را تهديد می کند، در وهله نخست نه خطر مداخله خارجـی           

مردم ايران بـرای رفـع     .   قبل از همه، ادامه حکومت جمهوری اسالمی است   
هر خطری قبل از هر چيزی بايد دست مستبدين حاکم را از حکومت کوتاه              

اين امر وظيفـه نـيـروهـای       .   نموده، سرنوشت کشور را خود بدست گيرند 
سياسی، روشنفکران جامعه را در شرائط کنونی بيش از هميشه خـطـيـر                

عناصر گذار به دوران بعد از جمهوری اسالمـی و ايـجـاد يـک                  .   می کند 
. جامعه متکی بر همبستگی آحاد مردم ايران در کشور مـا فـراهـم اسـت                 

نيروهائی که بتوانند امکانپذيری چنين آينده ای را بـرای مـردم ايـران                   
توضيح داده به اهرم های اين تغيير تبديل شوند، از اقصی نقاط ايران تـا                

تنها بايد موانعی را که بر سـر راه           .   سراسر جهان حضور و وجود دارند     
تبديل شدن اين انرژی های پراکنده، اما پر شمار به نيروئی در مقياس ملی      

موانعی که در بسياری مـوارد فـقـط در        .   وجود دارد، از سر راه برداشت 
اذهان ما ريشه دارند و در گذشته ها و شايسته نيست که به سد راه آينده                

 . تبديل شوند

مهم ترين خطری که منافع ملی مردم ايران را تهديد می کند، در وهله نخـسـت                  
مردم .   نه خطر مداخله خارجی قبل از همه، ادامه حکومت جمهوری اسالمی است           

ايران برای رفع هر خطری قبل از هر چيزی بايد دست مستبدين حـاکـم را از             
اين امر وظـيـفـه    . حکومت کوتاه نموده، سرنوشت کشور را خود بدست گيرند 

نيروهای سياسی، روشنفکران جامعه را در شرائط کنونی بيش از هـمـيـشـه         
 . خطير  می کند
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من مقاله تو را چنـديـن بـاربـدقـت            :   احمد آزاد 
خوانده ام،در عين حال از ديدگاه و مواضـع تـو            
نسبت به مواردی که طرح خواهم کرد بی اطـالع     

اما به نظر می رسـد در ايـن نـوشـتـه                .   نيستم
. احکامی طرح شده اند که تا حدودی مبـهـم انـد            

صحبت خودم را با يکی از همين مـوارد ابـهـام             
 . شروع می کنم

آنجا که وارد راه حلها می شوی و می گوئی اهم           
آنها چيست؟ به نقش دولت اشاره مـی کـنـی و              
ادامه می دهی تا رسيدن به آن جامعه رويـائـی            
که معلوم نيست کی خواهد رسيد، اين دولـت يـا      
حکومت ها هستند که بطور عـمـده سـرنـوشـت           

از طرف ديـگـر خـودت        .  جامعه را رقم می زنند 
اشاره می کنی که حکومتهای ديکتاتوری به هيـچ   
وجه حاضر به پذيرش آرا و مطالبات اسـاسـی           
مردم نيستند و من هم فکر نمی کنم کـه تـو در               
انتظار برآوردن خواستهائی که مطرح کـرده ای         

سوالـی کـه     .   از حکومت جمهوری اسالمی باشی  
مطرح است اين است که خـاصـيـت طـرح ايـن               

هم بلند است، در طرح آينـده   "   پاراگراف که نسبتا  
تو چيست؟ آيا فرصت نـکـرده ای بـه مسـئلـه              

اين کار را خواهی کرد، يـا نـه           "   بپردازی و بعدا  
مبارزه مردم و انجام تحول را بـه خـواسـت و              
پذيرش حکومت منوط می کنی؟ آيا مردم قـدرت         

 ندارند و تنها حکومت فعال و مايشاء است؟ 
من فکر نمی کنم که تو چنين نـگـرشـی داشـتـه               

اما تاکيد فوق، چنين برداشتی را بهـمـراه         .   باشی
من اين را کنار بحث ديگری از نوشته قرار         .   دارد

می دهم، آنجا که با بيان جـوانـبـی از اوضـاع                
سياسی ايران، به وجود زمينه های کـودتـا در            

با توجه به اينکه اگر قـرار     .   کشور اشاره می کنی   
باشد کودتائی صورت بگيرد، علی الـقـاعـده از            

" اصالح طلـب " سوی جناح خامنه ای برعليه جناح       
در .   خواهد بود و نه کودتايی بر عليه کل حکومت       

اين صورت ابهام ديگری در مورد جايگاه اصالح     
 . طلبان حکومتی باز می شود

 
اول به اين نکته اشاره کنم کـه در      :   رضا اکرمی 

نوشته فوق برخی مالحظات پـيـرامـون اوضـاع          
سياسی ايران و مباحث مربوط بـه ائـتـالف و              
همکاری ها، به صورتی بسيار فشـرده مـطـرح            

توجه به وقت و حوصله خـوانـنـدگـان       .   شده اند 

چنين مباحثی در موجز کردن آن نقش داشـتـه      
است و البته قاصر بودن قلم من در مختصر و          

اما چنـانـکـه از      .   مفيد نوشتن نيز مزيد بر علت     
برداشت تو و برخی ديگر از دوستان متـوجـه          
شدم، بايد بپذيرم که در بيان منظورم مـوفـق           

و اما در مورد نکـتـه ای کـه بـدان               .   نبوده ام 
اگـر از آن      .   اشاره کرديد، يعنی نقش دولت ها     

جمله کوتاه، که در مورد جوامع ايده آل ذکـر            
شده بود بگذريم، چرا که تقريبا ارتبـاطـی بـه            
موضوع مورد بحث ما نداشت، و تـنـهـا يـک              
پرانتز بود، که به تصورات گذشته ما، به محـو          
شدن نقش دولت ها و رسيدن به آن مـديـنـه              
های فاضلـه داللـت داشـت، اصـل مسـئلـه،                
مرزبندی و يا برخورد با دو گرايش است کـه           
تمام سالهای گذشته و هم اکـنـون در مـيـان              
صاحب نظران و تحليل گران مسائل اجتمـاعـی       
و سياسی در داخل و خارج از کشور مـطـرح            

 . است
چگونگی گذار ايران به آزادی و دمـکـراسـی،            
خوشبختانه طی سالهـای اخـيـر از زوايـای             
. مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است       

همانطور که می دانيم، گروهی بر اين عقيده اند         
که آنچه ما از آن رنج می بريم، نبود آلترناتيـو           
فکری، عقب ماندگی فرهنگی، فقدان نـهـادهـای         
. مدنی و مقوالتی ديگر از اين دست می بـاشـد           

آنها بر اين باورند که انرژی اصلی ما در مقطع         
کنونی، می بايست صرف ارتقاء سطح فرهنگی       

از "   مـآال .   و فرهنگ دمکراتيک در کشور بـاشـد       
نظر آنها ايجاد آلترناتيو سيـاسـی و مسـئلـه             

 بطور کلی و قدرت موجود جـمـهـوری          -قدرت  
.  نقش فرعی و دست دوم خواهد يافت       -اسالمی

اشاره من در آن پاراگراف کـه بـدان اشـاره           
کرديد ، در وهله اول مرزبندی بـا ايـن درک              

برای نسلی که انقالب ايران را تـجـربـه           .   است
کرده است، شايد الزم نباشد از بزرگانی چـون   
لنين نقل قول آورد، که بر تعيين کنندگی نـقـش           
. قدرت سياسی و تاثيرات آن انگشت گـذاشـت         

در ايران تحت حاکميت جـمـهـوری اسـالمـی،            
جزئی ترين مسئله اجتماعی، سياسی، فرهنگـی       
و مدنی از دستبرد حاکمين در امـان نـبـوده              
است و کمترين ترديدی وجود ندارد که همـيـن    

رژيم مهمترين مانع ترقی، پيشرفت و توسعه ايران        
 در حـد      -من ضمن وقوف     .   در برهه کنونی است   

 به ضعف تاريـخـی، اجـتـمـاعـی و              -آموخته هايم 
اقتصادی ايران در پـايـه ريـزی سـاخـتـارهـای                
دمکراتيک و مردمساالر و با تاکيد وافر بـر ارزش           
کار فرهنگسازان و متخصصين مسائل اجتـمـاعـی         
در سالهای اخير و همچنيـن ايـجـاد و تـوسـعـه                 
نهادهای مدنی در کشور، بر اين باورم که وظـيـفـه       
اصلی احزاب، سازمانها و فعالين سياسی و مشغله        
عمده آنها می بايست معـطـوف بـه شـکـل دهـی                 
. آلترناتيو و يافتن امکانات و اشکال تحقق آن باشـد     

قرار گرفتن نهادهای اجتماعی، سياسی و فرهنـگـی         
در جای خود، تقسيم کار و پذيرش مسئوليـت هـر         
يک از آنها، از جمله نشانه های يک جامعه توسـعـه           

موضوعی که متاسفانـه در      .   يافته و پيشرفته است   
جنبه ديـگـر     .   جامعه ما بسادگی فراموش می شود     

مالحظه من متوجه درکی است که با کمال تـاسـف           
بر غالب سازمانهای چپ در خارج از کشور حاکـم          
است و آن خالصه کردن ايجاد آلترناتيو بـه طـرح            

که به طور عـمـده شـامـل       .   برخی اهداف کلی است 
. سرنگونی رژيم و اقدامات پس از آن مـی بـاشـد             

تشکلها، محافل و فعالين سياسی فوق شايد بـتـوان          
 سال  ۲۰گفت بخش مهمی از فعاليتهای خود را طی         

امـا  .   تبعيد، به همين موضوعات اختصاص داده اند      
هنوز نه به اتحاد و توافقی دست يافته اند و نه مـی             
توانند بعنوان يک نيروی جدی در صحنه سيـاسـی          

اطالق اپـوزيسـيـون بـی         .  کشور، تاثيرگذار باشند 
وظيفه به اين طيف از گرايشات و نيروها، شايد بـی   

 . مورد نباشد
. ببين، کمی بر سر همين شعار سرنگونی مکث کنيم        

تصور من اين است که مردم ايران الاقل از يک دهه      
پيش به ماهيت ضد مردمی حکـومـت جـمـهـوری             

برای اينکه اين ارزيابی بـقـول   .   اسالمی پی برده اند   
معروف چکی يا فله ای نباشد، الاقل می توان گفـت،          

 به آنچه نـظـام جـمـهـوری          ۷۶مردم در انتخابات   
اسالمی می شناختند، که در راس آن ولی فقيه قرار      
دارد و سرنوشت آنها را تا آنروز رقم زده بـود و             

تصور من اين اسـت کـه       .   گفتند"  نه"هنوز می زند،  
شرکت کردند، "   نه" بخش مهمی از کسانی که در آن       

اميدوار هم بودند که در غياب آلترناتيوی از بيرون         
حکومت با سنگين کردن کفه قدرت، به نفع گرايشی         

" حکومت قانـون  " و  "   امنيت" در درون حکومت که از      
دم می زد، گشايشی در فضای سياسی و پيامد آن          
. در وضعيت اقتصادی و معيشتی آنها حاصل شود       

اين اميد تا آستانه انتخابات اخير شوراهـا، بـربـاد            
رفت و بازتاب آن در پای صندوقـهـای رای رقـم              

بر آراء تقريبا ثـابـت ده درصـدی جـنـاح            .  خورد
محافظه کار افزوده نشد، اما جـنـاح مـوسـوم بـه               
اصالح طلب نيز، به نقـطـه چـنـد درصـدی خـود                

تحليل اين دوره، در تمام وجوه آن، مـد           .   بازگشت

 
 

 در جستجوی تقويت پايه های اجتماعی آلترناتيو
 

 متن زير پرسش و پاسخی است بين احمد آزاد و رضا اکرمی،
 با عنوان(  اتحاد کار  ۱۰۷ پيرامون مقاله ای که در شماره  

 . منتشر شد" ) در بحث اتحاد، ائتالف و همکاری بر واقعيت زمينی تکيه نمائيم "
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    ۸ صفحه

اشـاره بـه     .   نظر گفتگوی حاضـر مـا نـيـسـت           
موضوع، صرفا از اين جهت است که بار ديـگـر            
تاکيد کنم که مسئله سرنگونی و يا برداشتن مانع        

 درصـد از      ۸۰جمهوری اسالمی، مشغله الاقـل       
سازمانهای اپوزيسيون خـارج از       .   مردم ماست 

کشور همانطور که پيشتر اشاره کـردم، از دو            
دهه پيش با درجات متفاوت و به تناوب نـگـرش           
خود و سرکوب رژيم، بـه صـف سـرنـگـونـی               

اما چرا تا جائيکه به موضوع آلترناتيـو        .   پيوستند
ما هنوز اندر خم يـک کـوچـه          " مربوط می شود،    

بدون ترديد داليل متعددی برای اين مشکـل        " .   ايم
اما من در آن نوشتـه سـعـی          .   می توان برشمرد  

کردم بر يکی از آنها انگشت بگذارم که فکر مـی            
کنم مشغله اصلی مردم ماست و آن مـکـث بـر              

مسئله اصـلـی ايـن       .    است ۵۷نتايج انقالب بهمن    
چگونه و با کدام امکانات می تـوان        "   است که اوال  

به حيات استبداد و حکومت خودکامه پايـان داد          
چه تضمينی وجود دارد که از چـالـه ای     "   و ثانيا 

تشکيالت و يا فعال سياسـی      .   به چاه ديگر نيفتيم   
نمی تواند بدون اينکه به اين واقعيات بيانديشد و         
برای آنها چاره بجويد، با تکرار شعارهای کلـی،         
به شکل گيری اتحاد و ائـتـالف و يـا تـدارک                 

آلترناتيو از دل جـنـبـش       .   آلترناتيو اميدوار باشد  
سـطـح   .   های اجتماعی، سياسی شکل می گـيـرد        

رشد جامعه، مطـالـبـات مـرحلـه ای، رهـبـری               
عناصری هستنـد  . . .   سياسی، عوامل بين المللی و      

بـعـنـوان    .   که سمت و سوی آن را رقم می زننـد         
 با انتخابـات دوم    ۷۶مثال جامعه در حال انفجار    

" خرداد و اميدهای آفريده شده پس از آن موقتـا         
تسکين يافت و يا چنانکه اين روزها شـاهـديـم،             
حضور آمريکا در پشت مرزهای ايران، عنـصـر         
جديدی را در صحنه سياسی و روانشـنـاسـی            

مـيـدان جـديـدی       "   مردم وارد کرده است و طبعا   
جهت جريانات همسو با چنين لشکرکشی خواهد       

حرف من اين است که احزاب، سازمانـهـا   .   گشود
و شخصيت های سياسی آزاديخواه و مستـقـل،          
نقطه اتکا خود را در کجا قرار می دهند و تا چـه             
حد بر مشکالت و موانع کار خود در ايـن بـاره            

 . واقفند
من فکر می کنم با چنين رويکردی بـه مسـئلـه،              
بحثهای کنونی ما درباره ائتالف ها بـه کـلـيـات             
خالصه نمی شود و عناصر جديدی را فـراروی          

ما اگر بپذيريم ائتالف قـبـل       .   خود خواهد گذاشت  
از هر چيز بايد بر پايه های اجتمـاعـی اسـتـوار             
گردد و چنين پايه ای عليرغم گستردگی جمعيـت         

 هرچند در اين باره     -ايرانيان در خارج از کشور      
 اقشـار مـخـتـلـف         -هم بيالن مثبتی وجود ندارد    

بـه طـرحـهـا و         .   اجتماعی در ايران می باشـنـد      
اشکالی می انديشم که چنين منظوری را متحقـق         

 . نمايد

سوال ديگر من اين است که رابطه       :   احمد آزاد 
طرح تو با مباحث فعلی اتحاد وائتالف کـه در            
ميان جمع هايی از فعالين سياسی درجـريـان          
است، و يا پالتفرمهائی که پيش از ايـن تـهـيـه         
شده اند و احزاب و سازمانهائی هم بر مبـنـای           
آنها سالهاست همکاری می کنـنـد، چـيـسـت؟            

کميته اتـحـاد     "  ماده ای    ۸بعنوان مثال پالتفرم    
، همچنين تو شعارهـائـی   "   عمل برای دمکراسی  

را طرح کرده ای و خواسته ای که ائتـالف هـا             
حول تحقق اين شعار ها متمرکزشوند، رابـطـه         
اين شعار ها با اهداف پالتفرم ها چيست؟ آيـا           
کميته اتحاد عمل و تجمعات ديگری که شـکـل           
می گيرند، بايد شعارهائی را که تو طرح کـرده          
ای، به جای اين اهداف راهنمای فعاليـت خـود           

 قرار دهند؟ 
 

با اهدافی که جمهـوری     "   من اصال :   رضا اکرمی 
خواهان الئيک موضوع بحث خـود قـرار داده        

 ماده پـالتـفـرم    ۸با "   اند، مخالفتی ندارم و طبعا   
امروز در بـحـث اهـداف        .   کميته اتحاد عمل هم   

يک ائتالف دمکراتيک، مواردی چون جمهوری،      
آزادی، دمکراسی و الئيسيته، خـوشـبـخـتـانـه          

و من فکر می کنـم      .   جايگاه ويژه ای يافته است    
به جای تعاريف کلی درباره همين موارد نـيـز،          
اگر بتوانيم ترمهای حقوقی مناسب بيابيم، يا با        
يافته های ديگران به توافق بـرسـيـم، بسـيـار             

بعنوان نمونه من در بحث دمکراسـی       .   خوبست
فکر ميکنم اگر دو فرمول، انتـخـاب حـکـومـت             
کنندگان توسط حکومت شوندگان در انتخابـی       

 -آزاد و پذيرش پلوراليسم را مبنای توافقـات           
 قرار دهيم، خطـوط کـلـی را           -به جای تعريف  
در همين مقوله البتـه مسـئلـه         .   تعيين کرده ايم  

ملی نيز مطرح است که متاسفانه در مـبـاحـث            
. اخير کم کم در حال تبديل شدن به تـابـوسـت           

گويا ما تابو و خط قرمز کم داشتيم، يکی ديگر          
شـمـا در     .   هم قرار است بر آنها افزوده شـود       

مباحث اخير شاهديد که چگونه مسئله ملی در         
و قومی بـه  "   به معضل قومی"   حال تبديل شدن  

من فکر مـی     .   گروههای زبانی يا گويشی است    
کنم اين عقب نشينی بويژه از جانب نيـروهـای          
چپ که همواره از حق تعيين سرنوشت خلقـهـا      

نه .   صحبت کرده اند، بسيار زيانبار خواهد بود      
از اين جهت که به اصولی اعتقاد داشته انـد و            
يا بخواهيم برخورد ايدئولوژيک بـا مـوضـوع          
داشته باشيم، بلکه از موضع يک دمکرات، نفـی         
موجوديت اقليت نه تنها پذيرفته نيست، بـلـکـه           

هر گاه قرار باشد در حاکميت      "   دمکراتی" چنين  
قرار بگيرد و به عقايد خود جامه عمل پـوشـد،           
راهی جز پوشيدن لـبـاس جـنـگ و اعـمـال                 
. ديکتاتوری پيش روی خود نـخـواهـد داشـت          

بنابراين جمهوری، آزادی، دمکراسی، الئيسيـتـه و         
احترام به حقوق تمامی خلقها و عقايد، مبانی عـمـده     
ائتالفها و پايه ساختار و قانون اسـاسـی نـظـامـی              
دمکراتيک است و به نظر من پالتفرم کميته اتـحـاد            
عمل هم بر هـمـيـن عـنـاصـر اسـتـوار اسـت و                     
خوشبختانه بحثهای بخش مهمی از جمهوريخواهان     

و بايد گفتگوهای مـوجـود را         .   در همين راستاست  
درجهت همگرائی بيشتر فعالين سياسی اين طـيـف          

 . پی گرفت
البته باز همانطوريکه می دانيـم، ايـن روزهـا کـم               
نيستند جمهوريخواهانی که مستقيم و غيرمستقـيـم        
به اين توهم دامن می زنند که اصـل بـر پـذيـرش                
آزادی و دمکراسی است و در طرح ائتالفها چـنـدان           
ضرورتی هم وجود ندارد که شکل نظام آتی را از            

من در اينجا بـه اشـکـالـی از               -. امروز تعيين کرد  
جمهوری که توسط بخـشـی از چـپ هـا، چـون                 
جمهوری شورائی يا سوسياليستی مطرح می شـود        

بـلـکـه مـنـظـورم آن دسـتـه از                 .   نمـی پـردازم    
جمهوريخواهان است که در پشت يک اصل درست،        
که نظام آتی توسط مردم تعيين می شود، سـنـگـر             
می گيرند و بر بی طرفی خود نسبـت بـه چـنـيـن                 

بی طرفی ای کـه از        .   انتخابی پرده ابهام می افکنند    
چشم طرفداران سلطنت پنهان نمانده اسـت و بـه             

مـا  .   اشکال مختلف در صدد جذب آنها می بـاشـنـد          
ضمن دفاع از حق تـمـامـی گـرايشـات و احـزاب                 
سياسی در صحنه سياسی و اجتماعی کشور، مـی          
بايست با کمترين ترديد، ناسازگاری هر شکلـی از          
رژيم سلطنت را با دمکراسی توضيح دهيم و بـرای          
نسلی که آنرا تجربه نکرده است، ابـهـامـی بـاقـی               

ما بايد بجای توهم پراکـنـی، ريشـه يـای         .   نگذاريم
تاريخی، اجتماعی، اقتصادی اين نـاسـازگـاری را           

بی دليل نيست که سلطنت در تـمـام          .   توضيح دهيم 
طول تاريخ ما استبدادی بوده است و هيچ شکلی از          

پس اگر خالصه کـنـم   .   مشروطه به خود نديده است 
آنچه من گفتم در مخالفت با حرکت های ائـتـالفـی             

 . صورت گرفته يا در حال شدن ، نيست
اما در مورد بخش دوم سوال که به رابطه شعارهـا           

همانطور که گفتم مـن      .   و مطالبات مربوط می شود    
معتقدم می توان و بايد بر روی شعارهای پـس از        
سرنگونی و نظام جايگزين بحث و تـوافـق کـرد و          

اما همانطور کـه اشـاره     .   مردم را به آنها فرا خواند     
کردم، مسئله اصلی چگونگی گذار از اين حکومت به         
آن حکومت جايگزين است و در اين راستا جنـبـش           
اجتماعی و سياسی از برخورد با مطالبات جاری و          
مبارزه امروز مردم شکل می گيرد و ارتقا می يابـد           
و اين برای نيروهائی که تنها نقطه اتکاشان هـمـيـن            
مردمند و نه نيروی بيگانه و صاحبـان سـرمـايـه،             
اهميت حياتی خواهد داشت، که بتوانند با اين جنبش      

ايـن  .   دمکراتيک پيوند ارگانيک و زنده برقرار نمايند      
پيوند هم اکنـون بـرای بـخـشـی از مـحـافـل و                     
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    ۹ صفحه

شخصيتهای اجتماعی، سياسی و فـرهـنـگـی و            
مطبوعاتی در داخـل کشـور کـه ضـربـات و                
عوارض کار در شرايط سرکـوب را بـه جـان              
خريده اند، با محدوديتهای بسيار و امکانات کـم،         

من و شما که در اينجـا دسـتـی از             .   تامين است 
دور داريم، بی ترديد نمی توانيم برای آنـهـا راه           
حل داشته باشيم، اما می توانيم و می توانستـيـم    
پژواک مبارزه آنها در خارج از کشور باشيـم و           
به سهم خود در ارتقاء مبارزات آنها سهم داشته         

چنانکه در موارد معينی ايـن هـمـگـامـی            .   باشيم
بعنـوان  .   صورت گرفت و رژيم به عقب رانده شد 

مثال سازماندهی مبارزه نيروهـا در خـارج از            
 کـه    -کشور به قصد آزادی زندانيان سـيـاسـی         

انصافا يکی از موارديست که پيرامـون آن کـم            
 يـک    -اقدام نشده و يا اعالميه صادر نـگـرديـده      

مسئله است و طرح آن بعنـوان تـاکـتـيـکـی در                
خدمت افشاء رژيم و سـرنـگـونـی آن بـحـث                 

اگر تالش اول مبنای کـار مـا قـرار            .   ديگريست
گيرد، ارتباطات، تماسهای بين المللی و همکـاری        
سازمانها و محافل ايرانی، يک شکل بـخـود مـی         

بـه  .   گيرد و اگر زاويه دوم باشد، شکلـی ديـگـر           
همين نحو است اهميت دادن به امکانات فعالـيـت          

بـرای مـن     .   علنی و نيمه علنی در داخـل کشـور         
ترديدی وجود ندارد که مهمترين شکل مـبـارزه          
برای يک آزاديخواه در ايران امروز، يافتن حلقـه         
های تماس و امکان گفتگو با فعالين اجـتـمـاعـی،            

امـا سـابـقـه       .   سياسی در ظرفهای موجود است    
برخورد ما با چنين تالشهائی يـکـسـان نـبـوده             

و بر اهميت آن در گستره نبردها، اتـفـاق           .   است
نظر وجود نداشته است و در نتيجه نيروی الزم          
را بسيج نکرده است و از کسانی که در ايـن راه        
گام برداشته اند، به اندازه کافی حمـايـت نشـده            

 . است
 

تا اينجا نقطه نظرت روشن شد ولـی      :   احمد آزاد 
اين سوال پيش ميآيد که آيا امکان تحقق شـعـار            
هايی که طرح می کنی، در چارچوب جـمـهـوری           
اسالمی وجود دارد يا نه و ظرفيت پذيرش رژيم          
چقدر است و ثانيا، رابطه آنها با مقوله سرنگونی         
چيست؟ تو اينجا خواسته هـائـی چـون آزادی           

را مطرح می کنی و خـودت        . . .   احزاب، تشکلها و    
. هم می گوئی تن دادن رژيم به آنها محال اسـت           

چگونه می توان مردم را به امـر مـحـالـی فـرا              
 خواند؟ 

 
من مردم را به امر محال فـرانـمـی          :   رضا اکرمی 

محـال در    .   اينها خواسته های مردم است.   خوانم
ظرفيت، امکانات و تعادل مـوجـود در جـامـعـه           

جناح غالب رژيم، نه تـنـهـا آزادی تـمـام              .   است
احزاب را امروز نمی پذيرد، بلکه حتی طرحـهـای      

نيم بند رئيس جمهور در رابطه با اخـتـيـارات            
خود و انتخابات را نپذيرفت و بـا بـحـثـهـای               
مربوط به سرنوشت ايـن دو اليـحـه آشـنـا               

جناح انحصارطلب گوشش بدهکار ايـن   .   هستيم
مبارزه کنـونـی بـه      " صحبتها نيست، چون اوال 

مبارزه دو جناح محدود شده است ، يـا تـالش      
اصـالح  " جـنـاح     "   می شود محدود شود و ثانيا     

پيشاپيش پرچم سفيد خود را برافراشتـه       "   طلب
اصالح صلبان بارها گفته انـد مـابـيـن         .   " است

و اصالحات، اولی را انتخاب کرده      "   نظام" حفظ  
من نمی دانم ديگر چه دليلی وجود دارد که     .   ايم

آنها .   انحصارطلبان به خواست آنها تن دردهند     
فشـار از    "  تير به بعد، حتی همان مشی         ۱۸از  

را هم کنار گذاشتنـد     "   پائين و چانه زنی در باال     
به چانه زنی در محافـل خـود پـنـاه         "   و صرفا 
در حاليکه به نظر من برای به کـرسـی           .   بردند

نشاندن مطالبات بايد مـردم را بـه صـحـنـه               
بنابراين مخاطب من نـه جـنـاح هـای           .   کشاند

حکومت ، بلکه مردم و نيروهای اپـوزيسـيـون          
" برای اصالح طلبان حکومتی مـثـال       .   می باشند 

در مقطع قتلهای زنجـيـره ای و يـا بسـتـن                  
" احـتـمـاال   .   مطبوعات چنين شرايطی فراهم بود    

بدون اينکه تلفات سنگينی درميان باشـد، مـی           
توانستند به برخی از خواستهای خـود دسـت          

اين امکان سوخت و همانطور که گـفـتـم          .   يابند
لـقـب   "   رهبر اصالحـات  " برای محمد خاتمی که     

چنيـن انـتـخـابـی وجـود           "   گرفته بود، اساسا  
سوال اين است که آيا برای هـمـيـشـه           .   نداشت

می بايست در بر همين پاشنه بچـرخـد و در             
انتظار معجزه اصالح طلبان حکومتی نشست و       

" نـظـام  " يا می توان به جنبشـی مسـتـقـل از               
انديشيد که به اتکاء نيرو و پتانسيلهای وسيعی        
که در بسياری از روندهای چندساله گـذشـتـه          
نقش تعيين کننده، اما غيرمستقيم داشته اند، به        
ايجاد پايه اجتماعی، سياسی و فرهنگی نظامـی        

 . دمکراتيک و مردمساالر همت گماشت
ببين حکومت، سيب فاسد نيست که خودش از         

بايد دستی دراز شود    .   روی درخت سقوط کند   
و سيب گنديده حکومت را از درخت جـامـعـه            

امروز نيروهای معترض جامعه در     .   ايران بکند 
ايران ، حتی چپ ها هم خواسته های خـود را            
در ظرف های موجود طرح می کنند و نـه در             

اما تحقق همين شـعـار       .   غالب شعار سرنگونی  
. ها خود به سرنگونی رژيم خواهد انـجـامـيـد           

استقرار نظام مردمساالر جز بر ويرانـه هـای          
امروز مطالبات .   همين رژيم تحقق نخواهد يافت    

جنبش اجتماعی مردم بايد مـحـور فـعـالـيـت             
مـثـال هـمـيـن آزادی          .   اپوزيسيون قرار گيرد  

اين مسئله چندان طـرح نـمـی         .   احزاب سياسی 
شود، چرا که ظاهرا احزاب سياسی به هـمـيـن           

چند حزب دوم خردادی و يکی و دوتا تشکل هـای            
 مذهبی هـا    -پيرامون آنها مثل نهضت آزادی و ملی        

بايد از شـعـار      .   اين درست نيست    .   ختم شده است  
آزادی احزاب سياسی در ايران دفاع کرد و حـول            

مثال در مورد همين محکوميت اخيـر       .   آن بسيج کرد  
 مذهبی، به نظر من اپـوزيسـيـون مـی        -فعالين ملی   

بايست در خارج از کشور متشکـل شـده، ضـمـن              
محکوم کردن اين احکام، از آزادی فعاليـت احـزاب           

.  مذهبی ها حمايت می کـرد      -سياسی و منجمله ملی     
دفاع از   .    مذهبی ها نيست     -اين حرکت دفاع از ملی      

هر گـام کـه      .   آزادی فعاليت سياسی در ايران است     
حکومت عقب نشيند ، جنبش مردم در اين زمينه يک          

در چنين حرکت هايی اسـت    .   گام به جلو رفته است   
که بين اپوزيسيون خـارج از کشـور و نـيـروی                
. سياسی داخل کشور رابطه نزديک برقرار می شود       

به اين گونه است که با تکيه بر مطالبات مردم و بـا         
استفاده از تمام موقعيتهايی که فراهـم مـی شـود،             
اپوزيسيون در حرکت و بسيج مردم نقش بازی می         

سوال سر اين نيست کـه حـکـومـت بـه ايـن                 .   کند
خواسته ها تن می دهد يا نه، يقينا با تمام قدرت در      

ولـی رشـد     .   مقابل اين خواسته مقاومت مـی کـنـد         
مبارزه مردم و تعادل قوا نتيجه نهايی را تعيين مـی           

 . کند
همه تجارب دو سه دهه اخير از آمريکای جـنـوبـی            
گرفته تا اروپای شرقی و آسيا يا آفريقا، گويای اين         
واقعيت است که نظام های جانشين، کـه قـدرت را             
پس از کنار زدن نظامهای وابستـه و اسـتـبـدادی              
بدست گرفته اند، مهر شرايط رشد و ارتقاء جنبـش          

اشـکـال   .   پيش از سرنگونی را برخود داشـتـه انـد          
مبارزاتی، فرمهای حقوقی، پايبندی اپوزيسيون بـه        
قوائد و موازين دمکراتيک، رشد و آگاهی مـردم و         
بويژه خودآگاهی و خودانديشی، که از جمله جـلـوه      
های بارز آن در تشکل و سازمـان پـذيـری آنـهـا              
بازتاب می يابد، در روند مبارزه تـا سـرنـگـونـی،              

اپوزيسيون آزاديـخـواه   .   اموری علی السويه نيستند   
و مردمی هرگاه به الزامات چنين مبارزه ای کم بهـا           
دهد و از موقعيت ، کيفيت، توان و امکانات و نـحـوه    
واکنش مردم در برابر جابه جائی قدرت بی تـوجـه           
بماند، براحتی می تواند به خطا بيفتد و شبيه آنـچـه    
که در انقالب پيشين رخ داد، يا به دنبـالـه روی از               
حوادث کشيده شود و يا به سکوی پرش تشـنـگـان     

مبارزه جهت دستيابی به آزادی      .   قدرت تبديل شود  
احزاب، تشکلهای صـنـفـی و فـرهـنـگـی، آزادی                 
مطبوعات، آزادی زندانيـان سـيـاسـی، بـازگشـت             
هزاران فعال سياسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به        
داخل کشور، ضمن اينکه در پيوندی تنگـاتـنـگ بـا             
هدف محوری ما يعنی استقرار دمکراسی و نظامـی         
دمکراتيک و مبتنی بر اراده مردم قرار دارد، جنبـش    
تحول طلب ايران را از هم اکنون بر محور خواستـه           

 . می نمايدهای مشخصی بسـيـج     

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۱۰ صفحه

 ناموس 
از آن جا که زن همواره همسر ، دختر يا خواهـر           
مرد خانواده و يا مرد ديگری در هـمـسـايـگـی           
است، لذا شرف او در شرف گروه خويشاونـدان         

بدين سان وظيفه اوست که بـا        .   متبلور می شود  
رفتار خود حرمت و شهرت گروه را بـه خـطـر         

در فرهنگ های عقب مانده ، خشونت و    .   نياندازد
قتل در خانواده ، خصوصا ميان زن و شوهر و           
بين والدين و فرزندان ، خواهران و برادران بـر           
پايه احساس مالکيت مرد بر زن و فـرزنـدان و             

خانوادگی به عنوان يک اصل     ! ! !   اعتقاد به ناموس    
اگـر مـعـمـوال       .   اخالقی مورد قبول اسـت    

مــادر و خــواهــر و زن هــدف             
ناسزاگويي ها و فحش هستند از      

آن جهت است که ارزش دادن       
زنان که شـرف    ! ! !   به پاکدامنی   

مردان در گـرو آن اسـت ،            
وسيله ای برای تحکيـم قـدرت        

شرف  “.   مردانه به حساب می آيد    
، مقدس ترين دارايي مـرد اسـت و            “

ارزش اين امر مقدس با ارزش های احساسـی         
تفاوت دارد و وظيفه پاسداری و دفاع از آن از           

 .واجبات به شمار می آيد
هيچ خادم را در خانه زنان راه مده و اگـرچـه      “

سياه و ساده باشد مگر سياهی زشت و پـيـر و             
شرط غيرت نگاه دار و مـرد مـدار          .   ممسوخ بود 

 ”.که هر که را غيرت نباشد وی را دين نباشد
گزيده قابوس نامه عنصرالمعالی کيکاووس بـن       (

 –اسکندر ، به کوشش دکتر غالمحسين يوسفی         
  )۱۴۶ص 

در توضيح جايـگـاه ايـن مـفـهـوم در رديـف                 
:  شانزدهم معانی در فرهنگ معين نيز آمده است         

به عنوان زنان يک خانواده وابسـتـه         “ناموس   “
 .به يک مرد معنی می گردد

اجباری بودن پوشش و هزاران دليل و بـرهـان           
برای پوشاندن و پوشيده نگاه داشتن زنان خـط         
ديگری از اين قانون است که به عنوان وسيله ای          
برای دفاع از ناموس و مالکيت به کـار گـرفـتـه              
شده است و در آن اثری از توجه به اراده فرد و            
اختيار وی در انتخاب پوشش بدنش ديده نـمـی           

 .شود
امروز مشکل خشونت ناموسی يـعـنـی کـلـيـه              
رفتارهای بازدارنده ای که از سوی پدر ، برادر ،       
شوهر و به طور کلی جامعه مردان و قانونشـان           
در قبال زنان صورت می گيـرد ، بـيـان نـفـی                 

تـا  .   خواست ، اراده و مسئوليت فردی زنان است       
زمانی که زن عددی مبهم در ابواب جمعی مـرد           
قبيله به شمار آيد ، تا زمانی که عنصر تعلق بـه             
جمع مردان عامل تعيين کننده مسير زنـدگـی و            
مرگش باشد ، و از سوی ديگر تا آن هنگـام کـه              
هويت مرد به طور عمده با درجـه شـدت عـرق           
ناموس پرستانه اش تعيين شـود ، از اعـمـال               
خشونت ناموسی از سـوی مـرد و خشـونـت              

پـس  .   پذيری از سوی زن ، گريزی نخواهد بـود         

اگر زمينه برای تغيير معانی ومبانی تعيـيـن و           
تحول شخصيت زن و مـرد فـراهـم شـود و               
احترام به فرديت ، يگانگی تجربه های درونـی          
و مسئوليت هر يک به عنوان يک اصل شناختـه     
شود ، بی شک خشونت در بسياری از عرصـه    

 .ها جای خود را به مدارا و عشق خواهد داد
 

 قتل های ناموسی
ساختار فرهنگی جامعه که به شدت مردسـاالر        
است و به رسم و آيين ارتجاعی و اسالمی نيز          

و “   خطاکـار “مردان و    “حق   “آغشته است بر    

“ فتنـه   
زنان موجودات .   بودن زن استوار است    “انگيز  

فسـاد   “فرودستی هستند که منشا هميشـگـی         
اما مردان ، ايـن  .   در جامعه می باشند “اخالقی  

موجودات برتر و منزه به سبب ويژگی هـا و            
امتيازاتی که دين خدا به آنان بخشيده است، نه        
تنها در بروز اين فساداخالقی سهمی نـدارنـد،          
بلکه حتی در صورت اثبات آن نظر اغـلـب از             

 .مجازات معاف می شوند
“ ناموس “خشونت ناشی از احساس تجاوز به     

که قربانيان آن دختران و زنان جوان هسـتـنـد        
اغلب فرجامی اسفبار دارد و به مرگ قربانيـان         

فرهنگ مردساالر ، آميخته بـا       .   منجر می شود  
رسم و رسوم و رفتار عقب مانده و وحشيانـه          
ارتجاعی ، هميشه مسئوليت اصلی تجاوز و از      

را بر عهده ی زنـان و           “ناموس   “بين رفتن   
دختران می گذارد و به ناچار به پـاک کـردن             

با مثله  “بی ناموسی  “ناشی از  “لکه ی ننگ    “
. کردن و کشتن زنان و دختران روی می آورد        

بر اساس تحقيقات ناکافی ای که در مورد قتـل          
های ناموسی در ايران صورت گرفته اسـت ،           

اعالم کرده است که حـدود   “جهاد دانشگاهی “
 درصد از قتل های انجام شده در ايـران ،             ۲۰

همين تـحـقـيـق       .   هستند “ناموسی  “قتل های   
آشکار می کند که مرتکبـيـن بـه قـتـل هـای                 

از آن جا که عمل خود را زشت و          “ناموسی  “
ناپسند نمی شمرند و اغلب نيز آن را به شـرع            
اسالم و اجرای فرامين آن منتصب می کـنـنـد،           
در قياس با مرتکبين به قتل های ديگر ، بسيـار           
بيشتر به عمل خود اقرار کرده و کمتـر دچـار            

 .پشيمانی هستند
مسائل اجتـمـاعـی     “در کتاب  “عباس عبدی  “

جـهـاد دانشـگـاهـی          –تهران     –قتل در ايران    

بعد از ارائه ارقام و اطالعات تکان دهنـده   )  ۱۳۶۷
در مورد قتل ها ، بر اقتدار بيش از حد مرد تاکيد            

طبق آمار مندرج در ايـن کـتـاب از              .   می ورزد 
 پرونده قتل مورد بررسی ، تـعـداد       ۷۸۹مجموع  

بـا  .    مورد مـی رسـد      ۳۴۴قتل های خانوادگی به     
وجود اين آمار دهشتناک ، در بخش پيشنهـادات         
همين کتاب در مورد قتل  دخـتـران بـه دسـت                

با آن که کشـتـن    “:   پدران و برادران می خوانيم      
دختران امر مطلوبی نيست ، نبايد فراموش کـرد          
که وجود تنبيهی چنين سنگين برای زنان ، عاملی         

 ”.بازدارنده از فساد اخالقی است
بر محق دانستن مـردان      “ساختار فرهنگی    “اين  

. بودن زنان اسـتـوار اسـت        “خطاکار   “و  
زنان موجودات فرودستی هستند که منـشـا        

 .اند “فساد اخالقی  “
 

 خودکشی زنان
آمارها نشان می دهند کـه تـالش زنـان            
. برای خودکشی بيشتر از مردان بوده است      

دکتر جعغر بوالهری در يکی از همـايـش هـای        
در  “:   مرتبط با مسائل زنان اعالم می کنـد کـه             

بسياری از کشورهای جهان اقدام به خـودکشـی         
 برابر مردان است و اين آمار در         ۳ تا   ۲در زنان   

در .   بسياری از مناطق ايران نيز ديده مـی شـود          
مناطق روستايي غرب کشور اين آمار تا چنديـن         

 “. برابر مردان می رسد
حسين بختياری ، مدير کل بهـزيسـتـی اسـتـان             

 درصـد از      ۷۵مرکزی نيز عنوان داشـتـه کـه           
. خودکشی های جامعه را بانوان انجام می دهـنـد        

جلب توجه همسر ، خانواده و مسئوالن از عمـده          
 .ترين داليل خودکشی بانوان است

 خـود در      ۷۹روزنامه ايران در شماره مهرماه       
زنان چهـار بـرابـر        “:   گزارشی خبر می دهدکه     

 “. مردان دست به خودکشی می زنند
معصومه خسروی ، صديقه حيـدری و اصـغـر            
مهاجری ، سه تـن از کـارشـنـاسـان مسـائـل                 
اجتماعی که در زمينه امنيت زنان در خانـواده و           
تاثير آن در امنيت ملی ، پژوهش هـايـی انـجـام              

 درصد زنـان  ۵۰ تا ۳۰بين   “:   داده اند می گويند     
توسط شوهران خود مورد اهانـت و ضـرب و             
شتم قرار می گيرند که تکرار آن در مواردی بـه          

کـتـک کـاری در        .   خودکشی زن منجر می شود    
خانواده به گروه های سنی ، نژادی يـا شـغـلـی              
ارتباطی ندارد و از مراجع قانونی می خواهيم که         

 “. با اين پديده مقابله نمايند
دکتر زهرا داريان پور ، عضـو هـيـات عـلـمـی                
دانشگاه شاهد نيز در ايـن مـورد اضـافـه مـی             

خودکشی يکی از پديده های نـاشـی از      “:   نمايد  
خشونت خانگی عليه زنان است که در کنار پديده        
هايي چون فرار از منزل و انـزوای اجـتـمـاعـی              

 .خودش را نشان می دهد
صدها آمار ديگر نيز که جسـتـه گـريـخـتـه در                
روزنامه ها و نشريات مختلف درج مـی گـردد             
نشان از ابعاد وحشتناک پديده خودکشـی زنـان          

 زنان در ايران
 ، “قتلهای ناموسی “،“ ناموس “و پديده هايي چون     

 “فرار از خانه  “ و “خودکشی زنان“ 

 سيمين اصفهانی
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 .در اين ابعاد گسترده است
 

 فرار از خانه
در فضای آلوده به فساد زن ستيزی ، دشمنی و          
فرهنگ خشونت ، جمهوری اسالمی نه تنـهـا بـا            
تصويب قوانين تبعيض آميز و زن ستيزانـه بـر           
بسياری از تجاوزات اجتماعی مهر تاييـد زده ،           
بلکه فضای مطلوبی را نيـز بـرای جـانـيـان و                

بی پناه تـريـن     .   بيماران جنسی ايجاد کرده است    
قربانيان اين تجاوزات و جـنـايـات ، زنـان و                 

 .دختران هستند
فرار از خانه مولود نابسامانی های اجتماعـی و          
فرهنگی و يکی از بازتاب های خشونت خـانـگـی           
است که به دليل تاثيرات اجتماعی آن قابل تـامـل       

اعمال خشونت های روحی ، جسـمـی و            .   است
جنسی از سوی اعضای خانواده ، عامل بسـيـار          
. مهمی در فرار برخی از دختران و زنان اسـت            

بسياری از دخترانی که قـربـانـيـان ايـن نـوع                
خشونت ها هستند به دليل ترس از آزاردهندگان        
و آبروی خويش جرات اظهار مشـکـالتشـان را           
ندارند و تنها راه ممکن را فرار از محيط نـاامـن             

 .خانه می يابند
 حـدود   ۱۳۸۰آمار دختران فراری نسبت به سال       

تـعـداد دخـتـران       .    درصد افزايش يافته است    ۱۰
 نفر بوده کـه  ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۳۸۰فراری در سال  

 . رسيده است۱۳۸۱ نفر در سال ۲۲۰۰به 
ميانگين سـنـی     :   ۸۱ دی ماه ۱۳روزنامه  انتخاب  

 . سال می باشد۲۰ تا ۱۶دختران فراری حدود 
ماموران امـر بـه     :   مجله فوکوس به زبان آلمانی   

معروف و نهی از منکر فقط در ماه های اکتبر و            
 ۴۰بيش از     )   ۲۰۰۲(   نوامبر سال گذشته ميالدی     

هزار نفر را در خيابان های تهران مورد کنترل و         
يکی از آنان دختری به نـام       .   تفتيش قرار داده اند   

 ضـربـه شـالق        ۴۰۰ ساله است که به       ۲۰نگار  
اعالم شده کـه وی اصـالح         .   محکوم شده است  

ناپذير است زيرا در تهران از يـک پـارتـی در               
 .پارتی محرمانه ديگری شرکت کرده است

دکتر فريده پورگيو ، استاديار    :   جبرگزاری ايسنا   
دانشگاه شيراز در يک بررسی انجـام شـده از            
سوی موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگـی بـا          

 “ ساله که ۱۸ تا ۱۴ دختر و پسر ۱۰۰سئوال از  
درصد  ۸۶ “آيا از جنسيت خود راضی هستند ؟        

.  درصـد  ۷دختران پاسخ منفی داده اند و پسران        
 دختر تنها يک نفر از دختر بـودن         ۱۰يعنی از هر    

 .خود راضی بوده است
باوجود تمامی شرايطی که جامعه اسالمـی زده          
برای فرار دختران از خانه فراهم آورده است و          
انواع و اقسام فشارها ، تهديدات ، تـحـقـيـر و                
خشونت های قانونی و شرعی عـلـيـه زنـان و            
دختران را چندين برابر ساخته ، کـارشـنـاسـان           
مکتبی در مقابل اين گونه پديده های اجـتـمـاعـی       
نسخه هايي می پيچيند که تاييـدی بـر شـعـور              
اجتماعی نداشته شان در مواجهه با ايـن گـونـه            

خانم سيده فـاطـمـه مـحـبـی            .   مسائل می باشد  

در واقع افراد را نسبت به      )   بيشتر انجام می شود   
وضعيت افراد فراری که شرايـط نـامسـاعـد و             
بغرنج خانه را تحمل نکرده اند مطلع می کننـد و             
باعث می شوند آن ها نيز همـيـن عـمـل را در                 
مواجهه با مسـائـل خـانـواده         

از سـوی ديـگـر        .   تکرار کنند 
برخی از فيلم هـا و سـريـال           
های تلويزيونی مشوق فرار از     

اعمال سـانسـور    .   (   خانه است 
 )بيشتر 

ترويج روحيه استقالل طلبـی     -
غيرمنطقی در سنين نوجوانی،    
تنوع طلبـی ، عـدم رعـايـت            
احترام به نظـرات والـديـن و          
پرخاشگری نسبت بـه بـزرگ       
ترها ، ترويج فرزند ساالری ،       

حتی نمـايـش   . .   مادی گرايي و   
فرار جمعی از خوانان ، بـدون       
نمايش صحيح پشيمانی و ندامت آن هـا ، مـی              

داليل بـی  .   (   تواند در شيوع اين پديده موثر باشد      
 )ربط 

نقش رسانه های جمعی به ويـژه مـاهـواره و              -
اينترنت در رواج بی بندوباری اخالقی ، مقابله بـا          
هنجارهای اجتماعی ، عدم پايبندی مذهبی و بلوغ        
زودرس نوجوانان در مسائل جنسی حائز اهميت       

 )مقابله با تهاجم فرهنگی . ( است
وی بعد ار صـغـرا کـبـری چـيـدن هـای بـاال                    
: کارشناسی اش را اين گونه جمع بندی می کنـد       

با استناد به انگيزه های فرار دختران از خـانـه            “
درمی يابيم که اکثر آنان برای کسب استقـالل و           
آزادی روابط در خـارج از خـانـه اقـدام بـه                   

اين بدان معناست که جامعه ميـزان  .   فرارکرده اند 
امـر بـه     (   نظارت های اجتماعی دولتی و مردمی       

معروف و نهی از منکر ، گـزارشـات مـردمـی ،               
را کاهش داده و آزادی بـی      . . .   )   نيروهای بسيج و  

قيدوشرط روابط زنان و مردان را افزايـش داده          
است ، به گونه ای که آن ها بدون  واهـمـه  و                   
کنترل به امور خالف می پردازند ، در حالی کـه            
اين حد افراطی از آزادی ، مقبـول بسـيـاری از              

 “. خانواده ها نيست
اين چنين نسخه هايي که در جمهوری اسـالمـی           
مرتبا برای پاک کردن صورت مسائل انجام مـی       
گردد، درواقع تاکيد هرچه بيـشـتـر بـر اعـمـال              
خشونت دولتی برای زنان و دخترانی است که از         
دست همين قوانين و مقررات جاری در جامعه و         
خشونت خانوادگی، اقدام به فرار از خـانـه مـی             

طبق روال و سنت هميشـگـی جـمـهـوری            .   کنند  
اسالمی ، هميشه بايد دشمنان فرضی که مـرتـبـا       
در حال توطئه عليه نظام مقدس شان می بـاشـد            
توسط کارشناسان کشف گردند و با بگير و بـه           
بند و سانسور و تن دادن به سنت ها و فرهـنـگ             
پوسيده مردساالرانه دينی به جنگ پديده هـايـي          
رفت که در سيستم حاکم ابـعـادی بـه مـراتـب               

 .وحشتناک يافته اند

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجـتـمـاعـی و           
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان  از جملـه     
اين کارشناسان است که راه حل های زيـر را           
به منظور مقابله قطعی تر نسبت بـه مـعـضـل             

فرار دختران از خانـه ارائـه        
 :کرده است 

تقـويـت و سـازمـانـدهـی           -
نهادهای مردمـی مـوثـر در         
امداد خـانـواده از جـهـات           
مختلف نظير کميته امداد امام     
خمينی ، بنيادهای خـيـريـه ،         
صندوق های قرض الحسـنـه      

 )نهادهای مافيايي ....( و 
احيای سنت های ديـنـی و         -

حاکميت ارزش های اجتماعی    
اسالم نظير وجوب احترام به     
والــديــن ، رســيــدگــی بــه        
خودشـان ، نـظـارت هـای           

فاميلی چون واليت پدر ، جـدپـدری ، بـرادر              
 )چتر امنيتی . ( بزرگ تر

نظر به اين که با اسـتـنـاد بـه اطـالعـات و                   -
تحقيقات ، بيشتر دخـتـران فـراری از بـيـن                
خانواده های نابسامان بوده و اغلب فـرزنـدان         
طالق هستند به کارگيری تمام تمهيدات جـهـت         
پيشگيری و کاهش نرخ طالق از طريق تقـويـت          
مراکز مشاوره ، اجبار به شرکـت در کـالس             
های آموزش حقوق و تکاليف زوجين قـبـل از           
عقد رسمی ، اجبار در مـراجـعـه بـه مـراکـز                
مشاوره از طريق اهرم های دولتـی ضـروری          

 )اجبار سربازخانه ای . ( است
از آن جا که بسـيـاری از دخـتـران فـراری                     -
 سال و در ۱۶ تا ۱۴در سنين   )       هفتاد درصد   ( 

دوره های حساس نوجوانی و راهنمايي قـرار         
دارند و با مشکالت متعدد خـاص ايـن دوره             
مواجه هستند لذا بخشی از پيشنهادات جـهـت          
پيشگيری از فرار دختران معطوف بـه وزارت         

تقويت امور تربيتی .  (     آموزش و پرورش است 
 )مدارس 

تربيت نيروهای پليس انتظامی از بين بـانـوان         -
متعهد و متدين جهت ايـن مسـئلـه خـاص و               
ضرورت آشنايي نيروهای انتظامی بـه ويـژه        
پليس زن با مسائل روانشـنـاخـتـی دخـتـران             

راه انـدازی    .   (   فراری و خرده فرهنگ آن هـا        
 )جنداهللا انتظامی خواهران زينب 

اعمال مجازات های بسيارسنگين ، عـلـنـی و           -
برای بـانـدهـای فسـاد ،           )   در مالعام   (   جدی  

 )اعدام زعمای رژيم . ( اغفال، تجارت جنسی
قانونمند نمودن نحوه درج اخبار مربـوط بـه          -

بخش حوادث و ممانعت از سواستفاده از بيـان   
به دليل بدآموزی و اشاعه منکرات و جلوگيری        
. از قهرمان سازی مطبوعاتی از اين عـامـلـيـن       

زمانی که رسانه ها موضوع فرار دختران را با         
البته ايـن    (   ذکر تمام جزئيات منعکس می کنند       

کار اغلب با هدف جذب مـخـاطـب و فـروش               

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۱۲ صفحه

گزارش تحقيق و تفحص از سـازمـان صـدا و              
 ۱۷سيمای جمهوری اسالمی، که در جلسه علنی        

ارديبهشت مجلس قرائت شد، گوشه ديـگـری از          
فساد فراگير رژيم حاکم را بـرمـال سـاخـت و               
بخشهايی از تخلفات، دزديها و سـوء اسـتـفـاده            

در تـمـامـی      "   عـادی " های مالی را که به صورت    
نهادهای حکومتی جريان دارد، در دستگاه راديو       

 . و تلويزيون رژيم آشکار کرد
پس از رسوايـی بـزرگ اخـتـالس در بـانـک                 
صادرات در حدود ده سال پيش، بعد از پرونـده          
تخلفات وسيع در شهرداری تهران، سوء استفاده  
کالن در دادگستری تهران، پرونده افتضاح مالـی        

اکـنـون نـيـز       . . .   و   "   شهرام جزايری و شـرکـا      " 
ی "   صـدا وسـيـمـا      " قسمتهايی از فساد رايج در      

هر چند  .   جمهوری اسالمی به روی پرده می افتد      
که افشاگری های متـقـابـل دسـتـجـات رقـيـب               
حکومتی طی سالهای گذشته هيچ گونه نتيجه ای        
از نظر توقف و حتی کاهش دامنه فساد فزايـنـده           
ببار نياورده است، لکن نکته ای کـه در رونـد               
رسوايی های پی در پی، بيش از همه، واضـح و            
چشمگير است، اينست که هر بـار ارقـام سـوء             
استفاده و دزدی درشت تر و درشـت تـر مـی               

چنان که بر پايه گزارش تحقيق و تفـحـص    .   شود
مجلس، ميزان مبلغ مشمول تخلفات و عـدول از         

، در   " صدا و سيما" مقررات و موازين قانونی، در      
 ۵۲۰۰، مـتـجـاوز از        ۱۳۷۸_ ۸۱فاصله سالهای  

 . ميليارد ريال بوده است
موضوع تحقيق و تفحص از فعاليـتـهـای مـالـی             

 در مـجـلـس    ۱۳۷۹در اواخر سال "   صدا و سيما" 
مجمع تشخـيـص   " اما از آنجا که . مطرح شده بود 
را نـيـز   "   صدا و سيما" ، پيشاپيش،  " مصلحت نظام 

مانند ديگر نهادهای تحت امر رهبری، از تحقـيـق     
و تفحص مصون داشته بود و اين سازمان هـم،      

از غالب قـوانـيـن و         "   مستثنی" در عمل، خود را     
مقررات جاری در مورد ساير دستگاها دانسته و       
زير بار هيچ گونه کنترل مالی از جانب ارگانهـای    

مانند سـازمـان حسـابـرسـی          ( نظارتی موجود   
کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزی، ديـوان        

نمی رفت، اجرای اين تحقيق با موانـع        )   محاسبات
متعددی روبرو شده بود، سـرانـجـام، بـعـد از              

مـجـمـع    " رهبر، تجديد نظر در مصوبه      "   موافقت" 
و چانه زنی های فراوان، هيأت تحقيق       "   تشخيص

 آغـاز  ۱۳۸۰و تفحص مجلس کار خود را در آذر  
کرد و موضوع اين تحقيق هم، تنها به سه مـورد           

، " صدا و سيمـا   " ميزان درآمدهای ريالی و ارزی      " 
" و   "   خريدهای صدا و سيما از خـارج کشـور          " 

ميزان اهدای هدايا به افراد و يا اشخاص حقيقـی          
 . محدود گرديد" و حقوقی

به رغم همه اين تمهيدات، همان گـونـه کـه در               
گــزارش مــذکــور بــه دفــعــات اشــاره شــده            
است،مسئوالن راديو و تلويزيون نه تنها با هيأت        
تحقيق مجلس همکاری نکردند، بلـکـه مـوانـع و          
محدوديت های بسياری بر سر راه آن به وجـود          

به طوری که اعضای اين هيأت يک بـار          .   آوردند

ديگر دست به دامن رهبری شدنـد تـا شـايـد              
بتوانند اسناد و اطالعات مستقيـمـی از امـور            

در نـهـايـت      .   مالی اين سازمان به دست آورند   
نيز، بخش عمده ارقام و مستنـدات و مـدارک            
مورد استفاده در ايـن گـزارش، از طـريـق                

صـدا  " اطالعات کسب شده از طرفهای معامله،        
، بانکها و ساير ارگانهای دولتی، تأمين       " و سيما 

اين گزارش، بـه تصـريـح تـهـيـه             .   شده است 
کنندگان آن، تنها مربوط بـه بـررسـی چـنـد               

 حسـاب اعـالم شـده          ۲۰۰حساب از بيش از     
سازمان صدا و سيما در بانکها و مـؤسـسـات           
مالی مختلف است که هيأت تحقيق نتوانسته و         
يا نخواسته است به بقيه آنها دسترسـی پـيـدا         

" مجموعه گزارش تحقيق و تـفـحـص از            .   کند
 صفحه گزارش اصلی ۲۰۰شامل "   صدا و سيما  

و ضمائم و مدارک متعدد است که خالصه ای          
 . از آن در مجلس قرائت شده است

اما پيش از پرداختن به موارد و نمونه هايی از      
تخلفات عديده مالی مذکور در اين گزارش، ياد         
آوری اين نکته خالی از فـايـده نـيـسـت کـه                 
سازمان صدا و سيما، به عنوان دستگاه عمـده         
و انحصاری خبر رسانی، تبليغاتی و سيـاسـی         
کشور ، همواره يکی از موضوعات کشمکشهـا        
. و رقابتهای جناحهای حکومتی بوده و هسـت        

حدود ده سال پيش نيز، در دوران ريـاسـت             
محمد هاشمی، برادر رفسـنـجـانـی بـر ايـن               
سازمان، گزارش تحقيـق و تـفـحـص از آن              
توسط مجلس ارائه گرديد که عمدتأ بر عملکرد        
سياسی، امنيتی و فرهنگـی ايـن رسـانـه هـا               

و "   سوء مديـريـت   " متمرکز شده و ضمن آن به       
پس .   هم اشاراتی شده بود"   سوء استفاده مالی " 

از پايان دوره مديريت دوازده سـالـه مـحـمـد         
هاشمی و علی رغم تمايـل رفسـنـجـانـی، در              

 ، علی الريجانی از سوی خامنه ای         ۱۳۷۲بهمن
به رياست اين سازمان محسوب شد و ضـمـن          
اين جابحايی، تغييراتی هم در مقررات ناظر بر        
اداره آن صورت گرفته و کنـتـرل و سـلـطـه               

عـلـی   .   رهبری بر اين دستگاه افزونتر گـرديـد        
الريجانی، فرزند آيت اهللا آملی، داماد مـرتضـی         

الريـجـانـی از      )   اردشير( مطهری، برادر جواد    
معرکه گيران اصلی جناح خامـنـه ای و پـای              
ثابت تفسير های تلويزيونی، و همچنين صادق        

" آقـازاده " الريجانی از مدرسين حوزه، از جمله       
های سرشناس جمهوری اسالمی است که چند       

سالی از مسئوالن سپاه پاسدارن رژيم بـوده و           
در پی کناره گيری خـاتـمـی از وزارت ارشـاد              
اسالمی، از طرف رفسنجـانـی بـه ايـن وزارت              

بعد از انتخابات خـاتـمـی بـه           .   گمارده شده بود  
رياست جمهوری و تشديد اختالفات جناحها بـر         

نيـز  "   صدا و سيما  " سر اصالحات مورد نظر وی،      
به يکی از سنگرهای اصلی دستجات مخالف ايـن         

به طـوری کـه بـا جـذب             .   اصالحات تبديل شد 
عناصر کنار گذاشته شده از دولت و مجلس و يـا      
با جلب همکاری افراد و نهادهای ديگر، سازمـان          
صدا و سيما به صورت يکی از حلقه های اصلـی           

 مـالـی     - امنيتی -شبکه مافيايی گسترده سياسی    
گزارش تحقيق و تفحص مجـلـس       .   موجود درآمد 

رژيم تنها بخشهايی از فعاليتهای مالی اين حلـقـه          
 . را در سالهای اخير معلوم می دارد

 
 پنهان کردن درآمدها 

دستگاه راديو و تلويزيون رژيم، عالوه بر بودجه     
ای که ساليانه از دولـت دريـافـت مـی کـنـد،                   
درآمدهای زيادی نيز از طريق پخـش آگـهـی و           
تبليغات، تهيه و توزيع فيلم، انـتـشـارات، ارائـه             
خدمات اينترنتی، و انجام ساير فعاليتها و خدمات      
توسط خود سازمان و يا شـرکـتـهـای مـتـعـدد              

بـا در نـظـر        .   وابسته به آن، به دست می آورد       
گرفتن موقعيت انحصاری اين دستگاه در زميـنـه       
پخش تبليعات تجارتی راديويی و تلويزيونـی، و         
با توجه به افزايش شديد پخش اينگونه آگهی هـا          
در سالهای گذشته، درآمدهای کالنی تنها از ايـن         

بـر اسـاس     ( طريق نصيب اين سازمان می شود       
، حداقـل  ۱۳۸۰بيانيه رسمی اين سازمان در سال    

 ثانيه و تعرفه پخش آگهی برای هر        ۵زمان آگهی   
ثانيه، بر حسب ساعات و شبکه های مختلف، بين         

اما چنان کـه    ) .  هزار تا يک ميليون بوده است      ۶۵۰
گزارش تحقيق مورد بحث با ذکر ارقام و تـاريـخ      

صـدا  " و مدارک مربوطه نشان می دهد، مسئوالن     
نه فقط به طور مستمر از اعالم مـيـزان           "   و سيما 

واقعی درآمدهای ساالنه اين سازمان به مـراجـع         
ذيصالح امتناع کرده اند، بلکه بخش عظـيـمـی از         

اعم از بودجه دولتی و يـا عـوايـد        (اين درآمدها  
را هم فارغ از هر گونه مقررات و         )   خود سازمان 

 . ضوابط قانونی به مصرف رسانده اند
" صدا و سيما  " بر پايه گزارش مذکور، درآمدهای      

، تنها از محل پخش آگهـی  ۱۳۷۸-۸۱طی سالهای   
 ميليارد ريال بوده که از   ۳۱۱۰و تبليعات، حداقل    

 

 " صدا و سيما"
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    ۱۳ صفحه

 ميليارد ريال به حساب خزانـه       ۴۸۰اين مبلغ فقط    
 ميلـيـارد ريـال      ۱۱۰۰دولت واريز شده و حدود      

آن، بدون انعکاس در هزينه ها و گـزارشـهـای             
به شرکـتـهـای    "   کارمزد" مالی سازمان، به عنوان     

صـنـدوق   "   واسطه آگهی و تبليعاتی و همچنـيـن      
پرداخت گـرديـده و       "   صدا و سيما  " بازنشستگی  

 ميليارد ريال باقی مانده نيز پـنـهـان    ۱۳۰۰حدود  
 . شده است

مسئله کتمان درآمدهای واقعی راديو و تلويزيون       
توسط گردانندگان اين دستگاه عريض وطـويـل،         
پيش از اين هم در مجلس و مطبوعات حکومـتـی           
مطرح گرديده بود، اما برآوردی از حجـم کـالن           
اين قبيل درآمدهای پنهان شده، نخسـتـيـن بـار            

هنـگـام بـحـث       .   است که انتشار عمومی می يابد     
، يکی از موارد عمـده      ۱۳۸۰پيرامون بودجه سال    

اختالف بين مجلس و شورای نگهـبـان، هـمـيـن             
نظر مجلس اين   .   بود"   صدا و سيما  " مسئله بودجه   

بود که درآمد اعالم شده اين سازمان از مـحـل            
 ميليارد ريـال    ۴۰۰ به ۱۸۰آگهی های تجارتی از  

 ميليارد ريال از بـودجـه       ۲۲۰" افزايش و متقابال 
. اعطائی دولت به اين سازمان، کاهش داده شـود    

الـزام آن    " لکن شورای نگهبان با اين بهانه کـه           
سازمان برای تأمين کسری بودجـه از طـريـق            
افزايش بی رويه پخش آگهی، موجب دور شـدن          
آن سازمان از اهداف مـورد نـظـر در قـانـون                

مـغـايـر بـا       " ، نظر مجلس را     " می گردد . . .   اساسی
ايـن  .   شناخته و رد کـرد      "   قانون اساسی و شرع   

ارجاع "   مجمع تشخيص " اختالف، در آن زمان، به      
و چنان که پيش بينی می شـد، نـظـر شـورای                

، بهـمـن    ۸۲اتحاد کار شماره  ( نگهبان تأييد گرديد    
اما بر پايه گزارش تحقيق اکنون معـلـوم   )   .   ۱۳۷۹

صـدا و    " می شود که ميزان درآمد آگهی هـای           
 ۱۸۰در آن سال، نـه رقـم اعـالم شـده                "   سيما

 ميلـيـارد ريـال بـوده          ۵۰۰ميليارد بلکه بيش از     
 . است

، طـبـق گـزارش مـورد          " صدا و سيما  " مسئوالن  
بحث، نه فقط درآمدهای خود اين سازمان را بـه       
طور دلبخواه خرج می کردند ،بلکه بـخـشـی از             
بودجه اختصاص يافته از طرف دولـت را نـيـز             
خارج از مقررات قانونی مورد استفاده قرار داده        

 فقره عمليات ۲۶در طول سالهای گذشته، طی .   اند
 ميليارد ريال از بـودجـه     ۵۱۹مالی جمعأ به مبلغ   

های ساالنه مصرف نشده اين سازمان، در وجـه         
نهادها و شرکتهای وابسته به آن پرداخت شده و      
يا رأسأ به بودجه سال بعد از آن افـزوده شـده             
است، در حالی که، طبق موازين قانونی موجود ،          
همه موسسات دولتی و يا ارگانهای عمومـی کـه         
از بودجه دولت استفاده می کنند، بايستی مـانـده         
وجوه مصرف نشده خود را در پايان سـال بـه             

قابل توجه است که جـدا از        .   خزانه برگشت دهند  
خـود ايـن     "   اختصـاصـی  " درآمدهای به اصطالح    

 جـمـعـأ مـبـلـغ         ۱۳۷۹_ ۸۰دستگاه، طی سالهای  
 ميليارد ريال نيز از محل بودجه عـمـومـی           ۳۱۳۳

با ايـن وصـف،      .   دولت به آن پرداخت شده است     

گردانندگان اين سازمان و مدافعـان آنـهـا در            
آن نالـيـده و      "   کمبود بودجه " نهادهای ديگر از    

رئيس سازمان، طی يک سخنرانـی و      .   می نالند 
در پاسخ به گزارش هيأت تحقيق و تـفـحـص            

 فـقـط دو       ۸۲در سال    :   " مجلس، اظهار داشت  
درصد به بودجه صدا و سيما اضافه شد و در          

 درصد بايد حقوق پـرسـنـل را      ۱۵حالی که ما   
به خاطر جبران اين کمبود مجبور      .   اضافه کنيم 

ميشويم مرتب آگهی پخش کنيـم و مـردم را             
به ما هم مثل بقـيـه دسـتـگـاه هـا              .   اذيت کنيم 

بودجه مناسب دهيد، ما که نمـی تـوانـيـم آن              
وظيفه ای را که داريم انجام ندهيم، بـه آب و              

 ". آتش می زنيم و انجام می دهيم
گزارش تحقيق قرائت شده در مجـلـس، شـرح           

صدا و   " کاملی از درآمدها و هزينه های ارزی        
. در سالهای گذشته را به دست نمی دهد       "   سيما

لکن از مطالب مندرج در آن معلوم می شود که          
 درصد از مـوارد خـريـدهـای           ۹۰در بيش از    

خارجی، اين سازمان تشريفات قانونی مناقصه      
را انجام نداده است و بخشی از اين خـريـدهـا            
نيز تناسبی با نيازهای آن نداشته و مـعـلـوم             

بر مبـنـای   . نيست به چه مصارفی رسيده است 
اين گزارش، با مقايسه ميزان مصـارف ارزی          

در سالهای گذشته طبـق اعـالم        "   صدا و سيما  " 
بانک مرکزی و ميزان ارز اعالم شده دريافتـی         
توسط اين سازمان، آشکار می گردد که حدود        

 ۸۰۰۰با احتسـاب هـر دالر         (  ميليون دالر ۸۳
 ميليارد ريال کمتر از واقـع         ۶۶۶معادل  )   ريال

اعالم شده و موارد مصرف اين مبلغ ارز نـيـز           
 . ناروشن مانده است

جالب توجه است که مسئوالن اين سازمان، بـا         
حجم عظيم درآمدهای آن، که عالوه بر خاصـه   
خرجی های بسيـار، وجـوه مصـرف نشـده             
ساالنه نيز نشانه ای از آنسـت، از پـرداخـت            
بدهی ها و هزينه های استفاده از خـدمـات و             
امکانات ساير دسـتـگـاه هـای دولـتـی نـيـز                 

بر اساس گزارش تحقيـق،     .   خودداری کرده اند  
ميزان بدهی های انباشته شده سازمان صدا و        

بـابـت   ( سيما به وزارت پست و تلگراف و تلفن         
استفاده از خدمات تلفنی، تلگرافـی، راديـويـی،         

 ميليـارد ريـال،     ۳۷۸بالغ بر ) تصويری و غيره 
 ميليارد ريال و   ۱۶۲به شهرداری تهران حدود  
 مـيـلـيـارد ريـال         ۵۳به گمرکات کشور حدود     

ضمن آن که شرکتهای وابسته بـه ايـن       .   است
نسبت به پرداخت مالـيـات   "   سازمان نيز اساسا  

قانونی به وزارت امور اقتـصـادی و دارايـی            
 . اقدام نکرده اند

 
 حيف و ميل و چپاول 

حال بايد پرسيد که درآمدهايی که در اين ابعاد      
و طی اين سالها از مسـيـر قـانـونـی خـارج                 
گرديده، به کجاها پرداخت و يا به جـيـب چـه             

 کسانی سرازير شده است؟ 
يکی از جاهايی که در اين سالـهـا از صـدهـا               

ميليارد ريال درآمدها و بودجه مصـرف نشـده           
صـنـدوق   " سازمان بهره مـنـد گشـتـه اسـت،               

اسـت کـه     "   بازنشستگی سازمان صدا و سـيـمـا       
برای روشن شدن ماهيت قضيه بايد اندکی روی    

صـنـدوقـهـای بـازنشـسـتـگـی            .   آن مکث شـود   
موسسات خصوصی يا دولتی، چنان که ميدانيـم،   
به منظور حفظ قدرت خريد بـازنشـسـتـگـان و              
مستمری بگيران و يا افزايش درآمدهـای خـود،          

که از محل کسـور    ( معموأل اندوخته های خود را      
به )   بازنشستگی شاغالن موسسه تأمين می شود     

مصرف سرمايه گذاری در زمينه های مخـتـلـف          
رسانده و يا به خريد و فروش سهام در بـورس         

لـکـن   .   و يا ديگر عمليات مالی مبادرت می کـنـنـد          
انجام اين کارها، برای حفظ حقوق بازنشستگـان        
فعلی و آتی، مستقل از گـردانـنـدگـان وقـت آن               
موسسات و با نظارت نمايندگان صاحبان حقـوق      
و حسابرسی های مستـقـل، در چـهـار چـوب               
ضوابط مالی و مقررات قانـونـی، صـورت مـی             

سازمان صدا و سيما، ظـاهـرأ بـه قصـد             .   گيرد
ايـن سـازمـان، و        "   صندوق بازنشستگی" تقويت  

، بـه    " مقام معظم رهبری" از " اجازه"البته با کسب  
يک رشته عمليات مالی گستـرده در ايـن دوره             
دست زده است، که نه فقط مغايـر بـا مـوازيـن               
قانونی موجود بوده بلکه در اساس، ربطی هم به         

نـه  "   صنـدوق "   اين .  قصد اعالم شده نداشته است 
و تـحـت نـظـارت         "   صدا و سيما  " تنها مستقل از    

نمايندگان خود بازنشسـتـگـان نـبـوده، بـلـکـه               
مسئوالن آن جملگی مسئوالن و مقامات سازمـان   

فعاليت های مالی انجام گرفته بـه       .   بوده و هستند  
، نه فقط تصرف غير قـانـونـی در            " صندوق" نام  

وجوه دولتی بلکـه بـازی بـا انـدوخـتـه هـای                  
نيز بوده که رسمأ و قانونأ متعلـق بـه           "   صندوق" 

در .   کارکنان سابق و فعلی اين سـازمـان اسـت           
ايـن سـازمـان بـه         "   صندوق بازنشستگـی  " واقع  

عنوان محمل و پوششی برای انواع دريافتـهـا و           
پرداختهای غير قانونی، مورد استفاده روسـا و          

واگذاری .   قرار گرفته است  "   صدا و سيما  " مديران  
فروش و وصول درآمدهای پخش آگهی، خريد و        

در بانکها، مبادالت   "   سپرده گذاری " فروش سهام،   
" صدا و سيمـا " مالی با ديگر موسسات وابسته به   

و پرداختهای گوناگون ديگر در وجـه افـراد و             
ارگانها، از جمله عمليات مالی بوده کـه تـوسـط           

صـنـدوق   " مسئوالن اين سازمان زير پـوشـش          
 . ، به انجام رسيده است" بازنشستگی

عالوه بر صندوق مذکور، سازمان صدا و سيمـا          
نيز مانند غالب وزارتخانه ها و موسسات دولتی،        
اقدام به تأسيس انواع شرکتهای وابسته به خـود         

نـامـيـده    "   شرکتهای اقماری" که معموأل با عنوان     ( 
کرده است که از طريق آنها نيز به دور        )   ميشوند

زدن مقررات قانونی و يا انجام انواع فعاليـتـهـای        
مدارک و   .   مالی پنهان و آشکار اقدام نموده است      

موارد مذکور در گزارش هيأت تحقيق و تفحـص،    
نمونه هايی از اين گونه فعاليتها را در خصـوص     

، " جام جـم   " ، روزنامه   " انتشارات سروش " شرکت  
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 هـنـری     -فرهنگـی    " ، شرکت " سيما فيلم " شرکت  
صـدا و    " ، اتحاديه بازرگانی    " تکتا" ، شرکت   " صبا
اين گـزارش، بـه     .   به دست می دهد   . . . . .   و  "   سيما

عنوان مثال، حکايت از آن دارد کـه دسـت کـم              
 ميلـيـارد ريـال از وجـوه            ۸۴مبلغی نزديک به    

دولتی، بر خالف قـانـون، تـوسـط مسـئـوالن               
کـه در سـال       "   ( جام جـم   " سازمان به روزنامه    

 . پرداخت گرديده است)  راه اندازی شده۱۳۷۹
يکی ديگر از منابع مالی هنگفتی که طی اين دوره         

پخش و حيف و     "   صدا و سيما  " توسط مسئوالن   
يا حق داللی پرداخـتـی   "   کارمزد" ميل شده است،   

به شرکتها و نمايندگی های واسطه در پذيرش و         
ميزان ايـن   .   پخش آگهی های تبليغاتی بوده است     

، چنان که از گزارش تحقيق بر می آيـد،  " کارمزد" 
 ۶۵ درصد و در مواردی حتی بالغ بـر           ۳۵حدود

درصد کل ارزش خدمات آگهی و تبليغات بـوده        
همانطور که قبأل اشاره شد، از کل درآمـد         .   است
 ميليارد ريالی پخش آگهی، مبلغـی حـدود     ۳۱۱۰
 ميليارد ريال، به عنوان حق داللی، به جيب ۱۱۰۰

شرکتها و نمايندگی های واسطه سرازير گشـتـه       
جدا از نهـادهـای پـوشـشـی خـود ايـن              .   است

سازمان که در باال مورد اشاره قـرار گـرفـت،             
اسامی اين قبيل افراد و شرکتهای واسـطـه، در           

در واقـع، بـه       .   گزارش تحقيق قيد نشده اسـت      
طوری که احمد پورنجاتی، رئـيـس کـمـسـيـون          

و يکـی از مـعـاونـان سـابـق              ( فرهنگی مجلس   
اسـامـی   " نيز اذغان دارد،    )   سازمان صدا و سيما   

از اين گزارش در کميسيون مزبور و        "   اشخاص
امـا  .   پيش از قرائت در مجلس، حذف شده اسـت        

خبرهای جسته و گريخته مطبوعات حـاکـی از           
آنست که يکی از واسطه هـای فـعـال در ايـن                

جمعيـت مـؤتـلـفـه        " عرصه ، شرکتی وابسته به      
است که با کسب نمايندگی انحـصـاری        "   اسالمی

بخشی از آگهی ها، هر سال درآمد کالنی را از            
 . اين راه صاحب می شود

پرداختهـای  " در فهرست مختصری که در بخش       
سازمان صدا و سيما، در گزارش مـورد  "   متفرقه

بحث آمده، مواردی از پرداختهايی که به عنـوان         
تلقی مـی    "   تصرف غير قانونی در وجوه دولتی     " 

آستان " شود، شامل پرداخت يک ميليارد ريال به    
 مـيـلـيـارد در وجـه            ۴، بيش از    " قدس رضوی 

"  ميـلـيـارد ، بـه            ۲، حدود   " صندوق ايثارگران 
 ميلـيـون ،     ۴۰۰، مبلغ " آستان مقدس امام خمينی  

ستاد احـيـای امـر بـه         "به " بابت قرض الحسنه" 
و يک ميليارد ريال، بـه       "   معروف و نهی از منکر    

قـيـد   "   روزنامه جمهوری اسالمی" به "  وام"عنوان  
نيز در طی اين مدت  "   کيهان" روزنامه  .   شده است 

، " علی الحساب" چندين ميليارد ريال تحت عناوين    
و غيره، ظاهرأ در ارتباط به چاپ روزنام "  بدهی" 
، از برخی از حسابهای سازمان صـدا         " جام جم " 

در مـورد دريـافـت       .   و سيما دريافت کرده است    
اهدايی اين سـازمـان،     "  جوايز"و " هدايا"کنندگان  

اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی نـيـز، تـهـيـه               
کنندگان اين گزارش نتوانسته اند فهرستی ارائـه        

اما در يک مورد، با مقايسه تعداد سـکـه          .   دهند
و "   صدا و سيما  " های تحويلی بانک مرکزی به      

تعداد سکه های دريافتی اعالم شـده تـوسـط           
نزديک به سه هـزار    "   سرنوشت" اين سازمان،  

 . سکه به طور کلی نا معلوم مانده است
شـهـرام جـزايـری و         " در ماجرای معـروف      

، که از جانب دستگـاه قضـايـی رژيـم           " شرکا
عليه اصالح طلبان حـکـومـتـی هـدف            "   عمدتا

صـدا و    " گيری شده بود، نام و نشانه ای از           
اما چنان که گـزارش     .   آورده نشده بود  "   سيما

تحقيق مجلس مکشوف می دارد، حداقل مبـلـغ         
که مبـلـغ   (  ميليارد ريال آن از وجوه دولتی ۳۱
 ميليارد ريال آن از وجوه مصـرف نشـده           ۱۴

 بوده و بايد مطابق قانون اساسـی        ۱۳۷۸سال  
و ساير قوانين، به حساب خزانه واريـز مـی            
شده، بر خالف قانون، زير عناويـنـی مـانـنـد             

، به شـهـرام جـزايـری و           " تسهيالت" و "   وام" 
شرکتهای وابسته به وی پـرداخـت گـرديـده           

در اين گزارش اشاره شـده اسـت کـه            .   است
بـنـيـاد    " خود سازمان صدا و سيما، مـانـنـد            

و برخی از نهادهای ديـگـر، در          " مستضعفان  
اصل به دنبال ايجاد يک موسسه اعتباری غير        
بانکی بوده و چون با مخالفت بانک مـرکـزی           

روبرو شده، بخشی از وجوه و درآمدهای ايـن          
ســازمــان را، فــارغ از مــقــررات قــانــونــی،            

و عمليات مالی ديگر با اشخاص      " مضاربه" صرف
و موسسات مختلف کرده است کـه حسـاب و             

مشـخـص   "   کتاب آنها، جدا از چند مورد، اساسـا     
 . نيست

در پايان گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلـس،         
ارسال اين گزارش بـه دسـتـگـاه قضـايـی و                 
رسيدگی به تخلفات مـالـی عـمـده و عـديـده                 

، قـيـد و درخـواسـت           " صدا و سيما  " مسئوالن  
اگر چه انتشار نتايج اين تحقيق، به .   گرديده است 

نوبه خود، گوشه ديگری از فساد و چپاول رايـج   
در ارکان جمهوری اسالمی را بر مال می کـنـد،            
اما همان طور که تجربه افشاگری های متـقـابـل           
باندهای حکومتی و برخورد به پـرونـده هـای            
گذشته نيز به روشنی نشان می دهد، در شرايط         
حاکم، رسيدگی قضائی به اين پرونـده نـيـز از           
نظر شناسايی و مجازات متخلفان و مـجـرمـان           
اصلی، به نتيجه ای نخواهد رسيد، خاصه آن که         
دستگاه قضائی رژيم نيز خود تـحـت فـرمـان              
رهبری رژيم و از مؤتلفان و همدستـان اصـلـی       

 . صدا و سيمای جمهوری اسالمی محسوب می شود
 

 ايرانيان
 

اصلي ترين عامل درد و رنج و بدبختي ها و عقب ماندگي هاي مردم ما، وجود نكبت بـار جـمـهـوري                   
 .اسالمي است

تضاد جمهوري اسالمي با الزامات .   تضاد عمده جامعه ما، تضاد جمهوري اسالمي با مردم ايران است          
 .رشد و پيشرفت ميهن ماست

به همين سبب تمام تالشـهـايـمـان         .   بدون سرنگوني جمهوري اسالمي، تضاد مزبور رفع شدني نيست        
 .يم باشد ژ بايد با هدف برچيدن اين ر

آنان نـقـاب   . امروز ارتجاعي ترين جناح هاي سرمايه داري امپرياليستي در آمريكا، بر سرير قدرت اند 
از چهره برداشته و آشكارا به كشورگشائي و اشغال سرزمين هاي ديگران، قتل و غارت مردمان مـي                  

 .دولت آمريكا كشورها را نيز تهديد مي كند. پردازند
ژيم قرون وسطائي و فتنه انگيز جمهوري اسالمي را  ،           احتمال دارد كه دولت آمريكا تضاد خود با ر        

درست ترين و شدني ترين راه دفاع از ايران در مـقـابـل تـجـاوز           .   بهانه تجاوز به كشورها قرار دهد     
احتمالي آمريكا اين است كه مردمان ما و نيروهاي سياسي آن، مـبـارزات خـود بـراي بـرانـدازي                          

 .جمهوري اسالمي را بر گرد استقالل ايران و دمكراسي متحد ساخته و اوج دهند
اگر آمريكا به ايران حمله نظامي بكند، آنگاه تضاد عمده، تضاد مردم ما با امپرياليسم آمريكا خـواهـد           
بود و نيروهاي جمهوري اسالمي در ياري به تجاوزگران و خيانت بيشتر به ايران پيشقدم خـواهـنـد                   

 .بود
سربازان گمنـام  . . .   ( در دستگاه هاي نظامي و امنيني جمهوري اسالمي، مثل سپاه و وزارت اطالعات و               

همچنان  در دستگاه هاي سياسي اين نظام )   و اسرائيل( تسليم ، فرار و جاسوسي براي آمريكا        )   امريكا
 :از اين روي در صورت حمله نظامي به ايران. موج خواهد زد" الهي"

ثانيا كـار  .   عليه آمريكا خواهد بود)   و به نظرم مبارزه اصلي اكثريت مردم ايران       (   اوال مبارزه اصلي ما     
ثالثا نيروهاي جمهوري اسالمي براي حفظ تـنـواره پـلـيـد              .   جمهوري اسالمي، اساسا تمام شده است     

و ادامه خيانـت هـاي خـود بـه           )   آمريكا( خود، در ياري و همكاري و جاسوسي براي دشمن متحاوز  
ايران، از هيچ تقالئي كوتاهي نخواهند كرد و تا واپسين دم هاي زيست ننگين خود، در رده نـخـسـت             

 .دشمنان ايران و ايراني بر جاي مي مانند

 ديدگاه
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نوزدهم ماه مارس امسال، درسـت      
رابـرت  " روز شروع حمله به عراق،  

سناتور دموکرات و يکـی از       "   بيرد
تواناترين سخنـرانـهـای کـنـگـره          
آمريکا، طی سخنرانی در سنا، مـی       

 : پرسد
با اين کشور چه می رود؟ از کـی         " 

به صورت ملتی در آمده ايـم کـه           
دوستانش را در نظر نمی گيـرد و         
به آنها توهين روا می دارد؟ از چه        
وقت تصميم گرفته ايم ميثـاقـهـای        
بين المللی و نظم جـهـانـی را بـا              
اتخاذ مواضع تند و خشونت آميـز       
و با اتکاء به نيروی هولناک نظامی       
خود به مخاطره اندازيم؟ چـگـونـه        
می توانيم در حالی که همه جـهـان         
ما را به استفاده از ديپلماسی فـرا         
می خواند، از اين روش سـر بـاز         

 " : زنيم؟
اگرچه آنروز کسی زحمت پـاسـخ        
دادن به اين سواالت را بـه خـود           
نداد، ولی اين سـئـوالـهـا امـروزه           
همچنان، حتی با شدت بيـشـتـری،        

بـويـژه، بـا      .   همچنان پابرجااسـت  
توجه به زرادخانهء عظـيـمـی کـه          
آمريکا اکنون در عراق داير کـرده        
وبا اتکا به آن در تـدارک نشـانـه         
گيری به سوی هـدفـهـای جـديـد           

 . است
همهء اين کـارهـا بـه نـام مـردم              
آمريکا، روحيـه آزاديـخـواهـی و          
ارزشهای واالی آن صـورت مـی        

امری که، بيانگر تـبـاهـی و         .   گيرد
فساد و فروپـاشـی دمـوکـراسـی          

 . ست"ما"
بيائيد نخست نتايج سياست آمريکا     
در قبال خاورميانه را، از زمـان          
روی کار آمدن جرج بوش، يعـنـی        
سه سال پيش، و از ال بـه الی              
تصميـمـات ديـوانـعـالـی، مـورد            

 . بررسی قرار دهيم
نخستين گام هيئت رئيسه، پيش از       

 سپتامبر، باز گذاشـتـن دسـت         ۱۱
شارون و حکومت او در ايـجـاد           
مستعمره های تـازه در کـرانـهء           
. غربی رود اردن و نوار غزه بـود        

اسرائيلها در اين مرحله تا جـايـی         
که توانستند به کشتار، دستگيـری،      
تبعيد، ويران کردن خانه ها، الحاق      
زمينها، بازداشتهای جـمـعـی بـه          
دنبال اجرای قوانين منع عـبـور و         
مرور، بـرپـايـی صـدهـا پسـت             
بازرسی نظامی و تحميل شـرايـط       

جهنمی بر زندگی روزمرهء مـردم       
 ۱۱بعد از     .   فلسطين دست يازيدند 

سپتامبر، شارون با تردستی خـود      
جنگ عليه تروريسم "   کاروان" را به   

ملحق کرد تا به اين بهانه، تـجـاوز         
به حقوق مردم بيدفاع و درمـانـده        
را شدت بخشد، مردمی که سی و        
شـش ســال اســت از ســلــطــهء          
. اشغالگرانهء اسرائيل رنج می برند    

سلطه ای که به رغم دهها مصوبهء       
شورای امنيت سازمان ملل مبـنـی       
بر ضرورت عقب نشينی اسرائـيـل       
و متوقف ساختن جنايتهای جنگـی      
و تجاوز به حقوق بشر، همـچـنـان      

همـيـن ژوئـيـهء       .   ادامه يافته است  
سال گذشته بود که بوش، شارون      

لقب داد و يک کمـک      "   مرد صلح " را  
پنج ميليارد دالری به او اعطا کـرد        
بدون آنکه حتی تـذکـر دهـد کـه            
احتمال دارد ادامهء تجاوز نظـامـی       
و خشونتها، به تداوم اين کـمـکـهـا        

 ! صدمه بزند
 بـوش دسـتـور        ۲۰۰۱اکتبر سال   

. حمله به افغانستان را صادر کـرد    
جنگ، با بمباران هوايی از ارتـفـاع        

تاکتيک نـظـامـی ضـد        ( بسيار باال   
تروريستی که شباهت زيـادی بـه        

دسامبـر  .   آغاز شد)  تروريسم دارد 
همان سال، بوش موفق شد رژيـم        
دست نشانده ای را بر آن کشـور         
ويران شده بگمارد که به جـز در          
چند خيابان کابل، در هيچ کـجـای         

از آن   .   آن سرزمين قدرتی نـدارد     
زمان تاکنون، هيچ برنامـهء جـدی        

افغانستـان اجـرا     "   بازسازی: برای  
نشده و همه چـيـز حـکـايـت از              
بــازگشــت اوضــاع بــه شــرايــط       

از آن مـيـان     .   فالکتبار گذشته دارد  
و "   طالبـان " بازگشت برخی عناصر    

شکوفايی مجـدد اقـتـصـاد مـواد           
 . مخدر

از تابستان گـذشـتـه، دسـتـگـاه             
حکومتی بوش يورش همه جانـبـه        
ای را عليه رژيم ديکتاتوری عـراق       
آغاز کرد و چـون مـوفـق نشـد             

شورای امنيت را وادار به پـيـروی        
از ارادهء خود کند، با هـمـدسـتـی        
انگليسيها جنگ عـلـيـه عـراق را            

 . شروع کرد

به راحتی می توان ادعا کرد که از         
نوامبر گذشته، رسانه هـای مـهـم         
ارتباط جمعی از نظرات مـخـالـف         
تهی شد و در عوض، سيل اعالميه       
و تفسير و تـحـريـک از طـرف              
ژنرالهای بازنشسته و کـارگـزاران      

و ديگـر   )   سيا( و گردانندگان سابق    
کارشناسان تروريسم، وابسته بـه     
مؤسسه های تحقيـقـاتـی راسـت         

 . واشنگتن، در آنها جاری شد
در اين ميان کسانی که اعـتـراض         
داشتند و بـخـصـوص آنـهـا کـه             
توانستنـد راهـی بـه صـفـحـات             
تلويزيونها بيابند و اعـتـراضـات         
خود را بيان کنند، از طرف بـرخـی    
آکادميسينهای ورشکسته متهم بـه     

پرونـده  .   خصومت با آمريکا شدند   
سازی را به انترنت کشيدند و در         
صفحه ای که به همـيـن مـنـظـور            
ايجاد شد، نـام دانشـگـاهـيـان و            
خردورزانی که تسليم نشدند ثبـت      

صندوقهای پست الکترونيـک    .   شد  
شخصيتهای اجتماعی معدودی که    
جرأت کرده بودند ابراز مخـالـفـت        
کنند، مورد هجوم نامه های توهين      
آميز قرار گرفتند و تهديد به قـتـل          
شدند، و نظرات آنها توسط برنامه      
سازان شـبـکـه هـای خـبـری و              
گويندگانی که خود را بـه سـطـح           
خبرسازان دست نشانده در ارتش     
تبليغاتی آمريکا تنـزل دادنـد، بـه          

همه جا پر شـد      .   سخره گرفته شد  
از مقاالت و تفسيرهايـی کـه مـی           
خواست بين ديکـتـاتـوری صـدام         

بلکه "   نيروی شر " حسين و، نه فقط     
هر جنايت ممکنی مطابقت بـرقـرار       

 . سازد
هرچند بخشی از ايـن مـوضـوع           
درست بود اما آنچه هميـشـه، بـه          
عمد، مورد فراموشـی قـرار مـی          
گرفت، نقش اروپا و اياالت مـتـحـد        

در کمک به صعود صدام به رأس        
حکومت و تأمـيـن سـاز و بـرگ            
جنگهای ويرانگر و در واقع تـداوم       

" دونالد رامسـفـلـد    .   " سلطهء او بود  
بدنام، خود از جمله اشخاصی بود      
که در اوايل دههء هشتاد از صـدام        
ديدن کرد تا مراتب پشـتـيـبـانـی           
اياالت متحد از جنگ فاجعه بار وی    
. عليه ايران را به او ابـراز نـمـايـد           

همچنين نام شرکتهای آمريـکـايـی       
که عراق را بـه مـواد اتـمـی و                
شيميايی و بيولـوژيـکـی مـجـهـز           
نمودند به کلی از اسناد معامالت و       
حتی و دفاتر مالياتی و گـمـرکـی           

و اينها هـمـان مـوادی        . حذف شد 
است که جنگ اخير، ظاهـرا بـرای         

در .   امحای آنها صورت می گـيـرد      
مقابل، حکومت آمريکا و رسـانـه         
های جمعی اين کشور در تـدارک        
حمله و بهانه تراشی برای هـرچـه        
ويرانتر کردن عراق، به هر ترفندی      

آنها خطر عـراق و      .   دست يازيدند 
رهبر متکبر و گردنکش آنرا مطلـق       
کردند، تا اين واقعيت را پنهان کنند       
که نـيـروهـای مسـلـح و ارتـش              
زنگزده و از هم پـاشـيـدهء عـراق          

 . ديگر خطری محسوب نمی شود
اين تبليغات گسترده در عين حـال      
می کوشيد تا جوهر حقيقتی ديگـر       
را از عراق در هالـهء فـرامـوشـی           
قرار دهد؛ کـه عـبـارت اسـت از             
فرهنگ غنی اين کشور و تـرکـيـب         
پيچيدهء اجتماعی آن و مردمی کـه       
. از ستمی طوالنی رنج مـی بـرنـد         

آمريکا سعی کـرد ايـنـهـا را بـه              
فراموشی سپارد تا زمينه را بـرای       
نابودی اين کشور هـمـوار کـنـد،           
کشوری که گويا سرزميـن دزدان       

در جريـان ايـن     .  و آدمکشان است 
تبليغات، صدام حسين گـاه بـدون        
دليل و گاه با داليل تصنعی متـهـم         
شد که دارای آنچنان سـالحـهـای         
کشتار جمعی است که می تـوانـد         
اياالت متحد را از فاصلـهء هـفـت          
! هزار مايلی به مـخـاطـره انـدازد          

سپس صدام حسين با يک عـراق،        
به عنوان يک سرزمين کويری در        

اغـلـب   .   ( ناکجاآباد يکی دانسته شد   
مردم آمريکا، حتی اين روزها نيـز       
نمی دانند که عراق واقعا در کجای       
دنيا قرار دارد، تاريخش چيست و       
غير از صدام، چه چـيـزی در آن           

عـــراقـــی کـــه    ) .   وجـــود دارد؟   

 

 با آمريکا چه می رود؟
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    ۱۶ صفحه

سرنوشتی جز زانو زدن در برابـر       
جبروت آمريکا بـرايـش تـرسـيـم          

در واقـع آمـريـکـا بـرای            .   نشده
ترساندن همهء جهان، به جـنـگـی         
غيرقانونی عليه عراق دست زد و        
آنرا به عنوان جزيـی از نـقـشـهء            
تغييـرات جـهـانـی و بـرقـراری             

 . دموکراسی در همه جا، قالب کرد
داخل آمريکا نيـز، کـنـگـرهء ايـن            

و "   مـلـی  " کشور با صدور قوانيـن       
حلـقـهء فشـار و        "   ضد تروريسم " 

سرکوب را پيرامون زندگی مـدنـی       
متـأسـفـانـه     .  فشرده تر کرده است 

غالب شهروندان هـم خـزعـبـالت         
تبليغاتی مربوط به حمالت محتمـل      
تروريستی را به عنوان حقايقی از       

بـر  .   جانب دولت، باور کـرده انـد        
بستر چنين وضعيـتـی اسـت کـه           

بـازداشـتـهـای پـيـش         " موجی از    
، استراق سمع، و تشـديـد        " گيرنده

فضای ناامن اجتمـاعـی، جـريـان          
در يک کالم، زندگی در     .   يافته است 

آمريکا برای معتقدان و پايبندان به      
آزادی انديشه و بيان دشوار شـده       

نتايج هولناک دخالت نظامـی     .   است
آمريکا و انگليـس در عـراق، بـه            

پيش .   سرعت دارد آشکار می شود    
از هر چيز بايد به ويرانگری اشاره  
کرد که در نـهـايـت خـونسـردی            
صورت گرفتـه اسـت و شـامـل            
زيربنای مدرن آن کشور نيز مـی        

سپس بايد از سـوزانـدن و       .   شود
نابودی و سـرقـت غـنـي تـريـن              
ميراثهای فرهنگی جهانی صحـبـت      
کرد و بعد بايد تالش آمريکا را در        
نظر گرفت که با زير پا گـذاشـتـن           
همهء ميثاقهای اخالقی و مـدنـی،         

" تبعيديان" گروهی دست نشانده از     
عراقی با گرايشات و اميال ضد و        
نقيض را در کنار شرکتهای بزرگ      
رنگارنگ آمريکايی قـرار داد تـا          

عراق "   بازسازی" سرنوشت آيندهء   
بـه ايـن     .   را به دست آنها بسپـارد     

ترتيب آمريکا به غارت نفت عـراق     
بسنده نمی کند، آينده و سرنوشت      

 . آن را نيز هدف گرفته است
در واکنش به صحنه های هولنـاک       
سرقت و آتـش سـوزی کـه از              

 و مسئوليـت    -رسانه ها پخش شد     
همهء آنها به دوش اشـغـالـگـران          

توفيق پيدا کـرد     "   رامسفلد  " -است  
که خود را در سکويی بـاالتـر از           

او يـکـبـار      .   قـرار دهـد    "   هوالکـو " 

آزادی سـازمـان    " صراحتا اينها را    
خواند و بار ديگر از آن بـه  "  نايافته
حوادثی که باالخره اتـفـاق      " عنوان  
ياد نمود بی آنـکـه هـيـچ        "   می افتد 

نشانه ای از شرم يا احساس تأثـر        
 . در او ديده شود

، که ظاهرا بـا     " گارنر" اما اين ژنرال    
نهايت دقت برای چنين مأموريـتـی       

انتخاب شده، مثل کسی اسـت کـه         
مستقيما از سريال تـلـويـزيـونـی          

احمد چلبـی، ايـن     .   می آيد "   داالس" 
تبعيدی برگزيده پنتاگون، آشـکـارا      
بيان می کند که در پـی امضـای            

بـی  .   قرارداد صلح با اسرائيل است    
ترديد اين نحوهء تفکر ربـطـی بـه          

همانگونه کـه،   .   جامعهء عراق ندارد  
بـه نـام مـردم        "   بـاکـتـل   " شرکت   

آمــريــکــا، قــراردادهــای بــزرگ      
عراق را از آن خـود         "   بازسازی" 

موضوع در کل تفـاوت     .   کرده است 
چندانی با تجاوز نـظـامـی ارتـش          

 ۱۹۸۲اسرائيل به لبنان در سـال         
اينها، يعنی شکسـت کـامـل        .   ندارد

دمــوکــراســی، يــعــنــی ســقــوط      
. دموکراسی ما، و نه شکست عراق     

اين که هفتاد درصد آمريکاييها از       
اين سياست پشتيبانی کننـد هـيـچ         

فريبکارانـه  .   چيز را عوض نمی کند    
تر و گمراه کـنـنـده تـر از ايـن                
نظرسنجيهای فله ای از شهروندان     
وجود ندارد کـه مـثـال از آنـهـا               

آيـا رئـيـس      " پرسيده مـی شـود        
جمهور و نيروهای مسلحـمـان را        

 ". در شرايط جنگی تأئيد می کنيد؟
" بـيـرد  " همانطور کـه سـنـاتـور           

گرايش شديـدی  " يادآوری می کند،    
به شتابزدگی، به خطر انداختـن و        

بی پاسخ گذاشتن سئواالت بيشمار     
وجود دارد و فضـای تـيـره و              
. تاريکی بر مجلس سنا حاکم اسـت      

ما از انجام وظيفهء مـبـرم خـود،           
يعنی طرح پرسشـهـای مشـتـرک         
. همهء آمريکاييها طفره مـی رويـم       

آنــهــم در حــالــيــکــه پســران و         
دخترانمان با جديت تمام به انجـام       

. وظايف خود در عراق مشغـولـنـد       
تـامـی   " در شرايطـی کـه ژنـرال           

اين جوانک دهقان مـرکـز      "   فرانکس
غربی آمريکا، همراه با سـربـازان        
خود، آنطور با تبخـتـر در تـاالر           
پذيرايی يکی از کاخهای صدام در       
بغداد لم داده، چه کسی می تـوانـد         

 !". از طرح استيضاح حرف بزند
من بر اين باورم که اين جنـگ، از          
هر زاويه ای کـه حسـاب کـنـيـد،             
مشحون بود از رياکاری و تقلب و       
عاری از هرگونه معيار اخالقـی و        
. انجام آن ابدا ضرورتـی نـداشـت       

بنگاههای ارتجاعی نـظـرسـنـجـی         
، " والـف وايـنـز     " واشنگتن، از قبيل    

و ديگـران،  "   وايت" ، " آبرامز" ، " پيرل" 
فضای فرهنگی و اخالقی ناسالمـی      
بوجود آورده بودند تا در پرتو آن       
پرسشنامه ها و برگه هايـی رد و       
بدل شود و نتيجه آن پرسشها، در       
سياستگزاريهای شتابزده و بـدون     

حکومت هـم از      .   تأمل به کار رود   
و ( اين شيوه برای توجيه منطـقـی         

سياستهای ناروشـن   )   حتی اخالقی 
خــود پشــتــيــبــانــی مــی کــنــد،        
سياستهايی اساسا غيرقانونی کـه      
هدف آن سلطه گری بين الـمـلـلـی          

دست زدن به عمليات نظامی     .   است
پيش گيرنده و اصوال منـطـق ايـن          

اقدامات در همينجا پـايـه گـزاری          
منطقی که در آن هـرگـز بـه           .   شد

نظرات مردم آمريکا و نمايـنـدگـان        
مجلس، که هميشه نيمی از آنها در    
. خواب هستند، وقعی گذاشته نشـد     

بنابراين شهروند عادی چطور مـی      
تواند با نيرنگها و دروغهايـی کـه         

، " هـالـيـبـرتـون     " شرکتهايی چون    
تحويل می دهند "   و الکهيد"   بوئينگ" 

 . مقابله کنند
می دانيم که برای برنامه ريزی و         
اجرای استراتژی جنگی، بزرگترين    
سخاوتمندی تاريخ آمريکا صورت    
می گيرد، به شکلی که در پرتو آن       
می توانند ما را به منازعات پـايـان         

وظــيــفــه .   نـاپــذيــر ســوق دهــنــد     
جوسازی برای ايـن پـروژه بـه           
عــهــدهء البــی هــای رنــگــارنــگ       
مسيحيـان راديـکـال، از قـمـاش            
فرانکلين گراهام گذاشته می شـود      
که بر مبنای تأليفات مـقـدسـشـان         
لجام گسيخته بر سر عـراقـيـهـای         

يــا آن     -.   مــحــروم مــی تــازنــد     
مؤسسات خصوصـی پـولـدار و         
گروههای فشار مؤثر مانند کميـتـه       

(روابط عمومی اسرائيل و آمريکا       
IPAC)          و مراکز تـحـقـيـقـاتـی و

 واقعا چه   -آموزشی وابسته به آنها   
تبهکاری بزرگی؛ از کلمات قشـنـگ       
و سودمندی چون دموکـراسـی و        
آزادی سوءاستفاده می شـود تـا         
روی تــاراج، غــارت ، اشــغــال          
زورمدارانه سرزمين ديـگـران و        
تصفيـه حسـابـهـای شـخـصـی            

 . سرپوش گذاشته شود
پروژه آمريکا برای جـهـان عـرب         
. هيچ فرقی با پروژه اسرائيل ندارد     

عراق در کنار سوريه تنهـا خـطـر          
درازمدت نسبت به اسرائيل بشمار     

به همين دلـيـل در هـم          .   می رفت 
شکستن آن دهها سـال اسـت در          
دستور قرار دارد، وگـر نـه، آزاد          
کردن يک کشور ديگر و بـرقـرار          
نمودن دمـوکـراسـی در آن، در           
حاليکه هيچکس چنين درخواستـی     
. نکرده است، چه مـعـنـايـی دارد          

دريک چنين روندی وقتـی ارتـش        
آمريکا اقدام به اشـغـال نـظـامـی           
کشــوری کــرده کــه بــه شــکــل         
مفتضحانه ای از حفظ امـنـيـت و           
. برقراری قانون در آن ناکام اسـت      

آميزه ای از خشـم و شـادی در            
رابــطــه 

 ۱۹ادامه در صفحه    
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گروه حاضر نيست دست به چنـيـن ريسـکـی            
 . بزند

. نوار غزه حاال به سه قسمت تـقـسـيـم شـده              
می شـود، امـا       "   اشغال مجدد غزه  " صحبت از   

فکر نمی کنم اين، عملی شود، به نظر من، چنين          
کاری از جانب اسرائيل، از نظـر جـغـرافـيـای             

بـيـشـتـريـن      .   سياسی، بسيار احمقـانـه اسـت       
احتمال، به نظرم، افزايش شبيخونهای ريـز و          
درشت است، البته دور از چشـم تـيـزبـيـن                
جهانيان و خشم و نفرت آنها، و احتماال تـحـت           

" . جابجـايـی جـمـعـيـت        " پوشش طرح معروف    
اشغال مجدد غزه، با اعتراضـات و خشـم و             
نفرتی روبرو می شود به مراتب بـيـشـتـر از              
کشتارهايی که به دستور شـارون در طـول            

طـرح شـارون     .   مذاکرات صلح صورت گرفـت    
برای غصب زمينها و ايجاد مستـعـمـره هـای            

شهرکهايی که اسرائيل در خاک فلسطين و        [ تازه  
با غصب زمينهای فلسطيـنـيـهـا مـی سـازد و                

در . ]   مهاجرين يهودی را در آن سکنا مـی دهـد           
همه جا در حال اجـراسـت و آرام آرام ولـی                 
مطمئن، تمام امکانات خودمختاری فلسطينيهـا را        

 . از بين می برد
من فعال در رفح می مانم و خيال ندارم به طـرف            

نسبتا احساس امنيت مـی کـنـم و            .   شمال بروم 
بيشترين احتمـال در صـورت يـک حـملـه و                 

 . شبيخون بزرگ، دستگيريست
می دانی، حاال من با تعداد زيادی فلسطينی آشنـا          
هستم که با مهربانی بسيار از من مراقـبـت مـی             

من يک سرماخوردگی کوچک پـيـدا کـرده          .   کنند
بودم و آنها با دادن آب ليمو به مداوای من کمـک          

زنی که کليد خوابگاه ما را در اخـتـيـار              .   کردند
او يک .   دارد، هميشه از من احوال تو را می پرسد        

کلمه انگليسی نمی داند ولی هميشه حـال تـو را             
می پرسد و می خواهد مطمئن باشد که من به تـو   

 . تلفن می کنم
 با بوسه برای تو، بابا، سارا، کريس، و همه 
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شـبـهـا    .   دلم واقعا برايت تنگ شده    .   دوستت دارم 
کابوسهای وحشتناکی می بـيـنـم، تـانـکـهـا و                
بولدوزرها را می بينم که دور خانه را گرفته انـد           

گاه، آدرنالـيـن    .   و من و تو هم داخل خانه هستيم       
 . نقش بيحس کننده بازی می کند

در چند هفته اخير، غروبها يـا در طـول شـب                 
من واقعا برای اين    .   اوضاع را ذهنم مرور می کنم     

ديروز، پدری دست دو بچه اش را        .   مردم نگرانم 
گرفته بود و در تيررس تانکهـا، تـفـنـگـچـيـهـا،                
بولدوزرها و جيپهای ارتشی می گشـت و مـی             
خواست آنها را از آنجا دور کند چون فـکـر مـی         

مـن  .   کرد خانه اش را با ديناميت منفجر می کننـد         
همراه چند زن و دو بچه کوچـک داخـل      "   جنی" و  

در واقع، اين ما بوديم که، به خاطـر         .   خانه مانديم 
يک اشتباه در ترجمه، اين گمان را برای او ايجـاد      

در .   کرده بوديم که خانه اش منفجر خواهـد شـد          
حقيقت، سربازان اسرائيلی می خواستند يک تلـهء    
انفجاری را از راه دور منفجر کنند، تله ای را کـه             
. احتماال مبارزان فلسطينی قبال کار گذاشته بودند      

 مـرد   ۱۵۰در همينجا بود که، روز يکشنبه، حدود        
فلسطينی را در يکجا جمع کـرده بـودنـد و در             
حاليکه تفنگهای سـربـازان اسـرائـيـلـی بـاالی               
سرشان آمادهء شليک بود، تانکها و بولـدوزرهـا         

 گلخانه و مخزن پرورش گل را خراب کردنـد،          ۲۵
تلـه،  .    نفر بـود    ۳۰۰يعنی جايی را که ممر معاش       

درست روبروی گلخانه ها قرار داشـت، درسـت          
مـن  .  در نقطه ای که تانکها از آنجا وارد می شدند 

از ديدن آن مرد که فکر می کرد اگر با دو بـچـه               
اش از خانه خارج شود و آنـطـور در تـيـررس               
تانکها بچرخد بيشتر در امان است، وحشت کرده        

من واقعا می ترسيدم که آنها کشته شونـد،  .   بودم
و برای همين سعی کردم خودم را بين آنـهـا و              
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 مامان، 
امروز، ارتش اسرائيل در جاده غزه، چندين خنـدق      
کند، و دو پست اصلی بازرسی که در ايـن جـاده         

مـعـنـی اش ايـنـسـت کـه              .   بود بسته شده است   
دانشجويان فلسطينی که می خواسـتـنـد در تـرم             
جديد دانشگاه ثبت نام کنند، ديگر نمی توانـنـد بـه            
آنطرف بروند، مردم نمی توانـنـد سـر کـارشـان             
بروند، و آنها که در آنطرف بودند، گير افتاده انـد            

گروهـهـای   .   و نمی توانند به خانه هايشان برگردند 
داوطلب بين المللی هم که در کرانهء غـربـی رود              
اردن هستند نمی توانند به ديـدارهـايشـان ادامـه           

ما، می توانيم به آنطرف برويم، بـه شـرط           .   بدهند
بودنمان به عـنـوان يـک امـتـيـاز           "   سفيد" اينکه از   

البته ممکن هم هست که در هر حـال         !   استفاده کنيم 
هيچيک از افـراد    .  دستگير و از اينجا اخراج بشويم 

    ۱۷ صفحه

 

 نامه های راشل،   

 شهادتی صميمانه از آنچه بر فلسطين می رود 
 

 شيدا نبوی : برگردان

کشتار فلسطينيها به دست ارتش اسرائيل و به فرمان آريل شارون، همچنان ادامـه دارد و                   
مـدام بـه خشـونـت و           .   روزی نيست که تعدادی کشته نشوند و چند خانه ويران نـگـردد            

وحشيگری ارتش اسرائيل افزوده می شود و تمام ميثاقهای بين المللی حقوق بشـر، پشـت                  
 . پردهء تبليغات محو شده است

هر چند که با شروع حمله آمريکا و انگليس به عراق، و اکنون پيامدهای آن، که تقريبا هـنـوز               
تيتر اول خبرهاست، اخبار مربوط به کشتارهای هر روزه در فلسطين در پرده قرار گرفـتـه،                 

حضور نيروهای بيـن الـمـلـلـی          .   اما اشغال، کشتار و ويرانی همچنان و به شدت ادامه دارد          
نيز که با حضور خود می خواهند مانع کشـتـار و             "   سپر انسانی " طرفدار صلح، تحت عنوان     

ويرانی شوند، نتوانسته است در برنامهء دولت اسرائيل برای نابودی فلسطين و بـرکـنـدن       
آنها نيز همراه فلسطينيها و در فلسطين کشته   .   خللی وارد کند  "   نسل کشی " ريشهء فلسطينيها   

 . می شوند و فرياد اعتراضشان در گرد و غبار آوار خانه های فلسطينيها محو می شود
جنبش همبستگـی  ( ، يکی از اين گروههای طرفدار صلح به نام        ۲۰۰۳روز شانزدهم ماه مارس     

در غزه می خواست در مقابل سربازان اسرائيلی بايستد و مانـع خـراب کـردن                 )   بين المللی 
دختر آمريکايی بيست و سه ساله، يکی از اعضای ايـن گـروه       "   راشل کوری.  " خانه ها بشود 

بود که وقتی يک تانک اسرائيلی به سوی خانه ای می رفت، خود را به مقابل خانه رسانـد و                     
رانندهء بولدوزر برای اينکه او را از آنجا براند، خاک و سنگ بـر سـرش           .   روی زمين نشست  

راننده، بولدوزر را به حرکت درآورد و بـا        .   ريخت اما راشل همچنان استوار، بر جا نشست       
 . قساوت تمام او را زير چرخهای خود گرفت و از روی پيکر او رد شد
و تـلـفـن بـا         "   ميـل .   ای" آن روز، دو هفته بود که راشل در فلسطين به سر می برد و توسط      

آنچه در زير می آيد سه نامه از آخرين يادداشتهايـی اسـت کـه            .   خانواده اش ارتباط داشت   
راشل، برای مادرش نوشته و در آن از رنج مردم فلسطين و از بزرگواری و مهرورزی آنـهـا                 

نامه های او شهادتی است عينی و از سـر            .   می گويد و از شقاوت و بيرحمی ارتش اسرائيل        
 . صدق، از آنچه بر فلسطين می رود
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و از چيزهای اندکی که برايمان مانده، از هـر            
وسيله ای، حتی خشونت آميز، استفـاده نـمـی       

من به اين فکر می کنم، .   کرديم؟ به نظر من چرا    
بخصوص وقتی باغ و باغچه های گل و مـيـوه           
را می بينم که خراب شده، درختهای مـيـوه را      
می بينم که بعد از سالها زحمت، شـکـسـتـه و            

چقدر طول می کشد رويانـدن  .  نابود شده است 
و بزرگ کردن گياهی و اين کار به چه انـدازه            

معتقدم که در شرايط    .   عشق و محبت نياز دارد    
مشابه، اکثريت مردم، هر طور که بتوانـنـد، از           

" گـريـچ  " فکر می کنم عمـو      .   خود دفاع می کنند   
فکر می کنم مادر بـزرگ       .   همين کار را می کند    
فکر می کنم خـودم هـم         .   هم اينکار را می کند    

از من می خواهی که از مـقـاومـت      .   خواهم کرد 
ديروز، وقتی آن تله .   بدون خشونت حرف بزنم   

منفجر شد، شيشه هـای تـمـام خـانـه هـای                
ما داشتيـم چـای      .   مسکونی اطراف فرو ريخت   

می نوشيديم و من می خواستم بـا آن دوتـا              
 . کوچولو بازی کنم

تـحـمـل    .   تا االن، اوقات سختی را گـذرانـده ام         
اينهمه محبت و مهربانی برايم بسيـار دشـوار          
است، آنهم از جانب مردمی که مستـقـيـمـا بـا           

 . مرگ رو در رو هستند
می دانم که در آمريکا، همه چيز اينجـا اغـراق            

صادقانه بگـويـم، گـاه،       .   آميز به نظر می رسد    
مالطفت مطلق اين مردم که حـتـی در هـمـان              
زمان که خانه و زندگی شان درهم کوبيده مـی       
شود، مشهود است، برای من سوررئاليـسـتـی         

برايم غيرقابل تصور است که آنچـه در         .   است
اينجا می گذرد، می تواند در دنيا پيش بـيـايـد             
بدون اينکه اغتشاش و آشـوب و جـنـجـال               

اينها قلبم را به درد .   عمومی در پی داشته باشد  
می آورد، همانطور که در گذشته هـم بـرايـم             

چه چيزهای شنيعی که اجازه می      .   دردناک بود 
 . دهيم در جهان بگذرد

بعد از اينکه با هم حرف زديم، به نظرم آمد که           
البته .   تو حرفهای مرا بطور کامل باور نمی کنی     

فکر می کنم اينطوری بهتر است، به خاطر اينکه      
من، روحيهء انتقادی و مستقل را از همه چـيـز           
باالتر می دانم و در ضمن فهميده ام کـه در              
مقابل تو، نيازی ندارم که آنچه را فکر می کنـم           

و برای اين، داليل زيادی هست، از   . توجيه کنم 

جمله اينکه می دانم تو هم در تحقيـقـات خـودت             
با اينهمه، در مورد کاری کـه مـی     . مستقل هستی 

 . کنم نگرانم
مجموعهء شرايطی کـه در بـاال سـعـی کـردم                
توضيحشان بدهم، و خيلـی چـيـزهـای ديـگـر،              
بتدريج چيزی را می سازد؛ اغلب پنهان اما عظيـم         

يعنی حذف و تخريب قابـلـيـت گـروه           :   و سنگين 
. خاصی از مردم برای ادامهء بقاء و زنده مـانـدن         
. اين چيزی است که من در اينجا شاهدش هستـم         

قتل و کشتار، حمله های موشکی، مرگ بچه ها با          
و وقتی همهء اينهـا     .   گلوله، اينها قساوت است   

را يکجا در ذهنم جمع می کنم، از احـتـمـال              
اکـثـريـت    .   فراموش شدن آن وحشت می کنم     

غالب اين مردم، حتی اگر از نظر اقـتـصـادی           
امکان گريز از اينجا را داشته باشنـد، حـتـی            
اگر واقعا بخواهند دست از مقاومت بـردارنـد    

و اين، بـه     ( و خاک خود را رها کنند و بروند         
نظر می رسد کوچکترين هدف سفـاکـيـهـای          

برای اين که حتـی  .   ، نمی توانند  ) شارون است 
نمی توانند برای تقاضای ويزا به اسـرائـيـل           
بروند، و برای اينکه کشورهای ديگر اجـازه         

نه کشور مـا و نـه         ( ورود به آنها نمی دهند      
برای همين است که من فـکـر      ) .   کشورهای عربی 

می کنم وقنی تمام امکان زنده بودن فقط در يـک     
خالصه می شود و از آن نـمـی          )   غزه( وجب جا   

حـرف  "   نسل کشی " توان خارج شد، می توانيم از       
را، طبق  "   نسل کشی " شايد تو بتوانی معنی     .   بزنيم

من االن آنـرا در       .   قوانين بين المللی تعريف کنی    
اما من، اينک بهتر می تـوانـم آن را         . ذهن ندارم 

فکر می کنم تـو مـی        .   تصوير کنم، البته اميدوارم   
دانی که من دوست ندارم از اين کلمات سنـگـيـن            

ولی واقعا سـعـی مـی کـنـم آنـرا             .   استفاده کنم 
تصوير کنم و بگذارم ديگران خودشان نـتـيـجـه           

و با اينحال، همچنان به تـوضـيـح و           .   گيری کنند 
 . تشريح موقعيت ادامه می دهم

من فقط می خواهم برای مادرم بنويسم و بـه او            
بگويم که من شاهد اين نسل کشی تـاريـخـی و              
حيله گرانه هستم، که واقعـا وحشـت دارم، کـه             
مدام اعتقاد عميق خود را به انسانيت و شـفـقـت         

ايـنـهـا بـايـد        .   انسان مورد سئوال قرار می دهـم  
فکر می کنم چقدر خوب اسـت کـه          .   متوقف شود 

همهء ما، همهء کارهای ديگر را رهـا کـنـيـم و              
اصال فکر نمی   .   زندگی خود را وقف اين کار کنيم      

من هنوز هم دوسـت     .   کنم که اين کار اغراق است     
دارم برقصم، دوست پسر داشته بـاشـم و بـا              

ولی در  .   دوستان و همکارانم شادی کنم و بخندم      
عين حال می خواهم که اينهـا مـتـوقـف بشـود،               

اين چيزی است که حس مـی    .  بيرحمی و شقاوت 
من متأسفم که   .   من احساس نااميدی می کنم    .   کنم

اين پستی و دنائت جزو واقعيتهای جهان ماسـت،       
ايـن،  .   و اينکه ما، در عمل در آن شرکت می کنيـم          

آنی نيست که من برايش به دنيا آمدم، اين، آنـی            
نيست که مردم اينجا برايش به دنيا آمده باشنـد،          
اين، دنيايی نيست که تو و بـابـا آرزويـش مـی               

. اين مسايل هر روزه پيش می آيـد .   تانک حايل کنم  
اما ديدن آن پدر که با دوتا بچهء کوچولويـش در            
بيرون سرگردان بود و بی نهايت غمگين به نـظـر            
می رسيد، برايم لحظهء بخصوصی را ساخته بود،        
شايد برای اينکه می دانستم که اشـتـبـاه مـا در                
ترجمه بوده که باعث شده او از خانه اش بـيـرون            

 . برود
من خيلی روی حرفهايی که تو در تلـفـن گـفـتـی؛               
دربارهء اينکه خشونتهای فلسطينيها کمکی به حـل        

دو سال قبل شش هزار     .   قضيه نمی کند، فکر کردم    
نفر از اهالی رفح در اسرائيل کار می کردنـد،          

و از  .   اين کارگران، امروز فقط ششصد نفرند     
اين ششصد نقرهم، بسياری شان از ايـنـجـا          
رفته اند چون سه پست بازرسی بين اينجا و         

دايـر  )   نزديکترين شهـر اسـرائـيـل       ( اشکلون  
کرده اند که يک فاصلهء چهل دقيقه ای را کـه      
راه هر روزهء کارگران بوده، تبديل کرده بـه         
يک مسافرت دوازده سـاعـتـه و در واقـع               

 ۱۹۹۹به اضافه، رفح که در سـال    .   غيرممکن
به عنوان سرچشمهء رشد اقتصادی شناخته      

پـيـسـت    :   می شد، امروز کامال ويران اسـت       
فرودگاه بين المللی غزه خراب و فـرودگـاه           

بسته شده، مرزهای تجاری که بـا مصـر وجـود             
داشت، حاال پر از تفنگداران ويـژه و سـربـازان              
اسرائيلی است که در راه به کمين می نشينند، راه           
رسيدن به دريا، طی دو سال اخير با ايجاد پسـت            

مسـدود  "  گوش کاتفی"بازرسی و ايجاد مستعمرهء  
از شروع انتفاضه تا کنـون شـشـصـد       .   شده است 

خانه در رفح خراب شده، اکثريت ساکنان اين خانه         
ها هيچ ارتباطی با مبارزان نداشـتـنـد، فـقـط، در               

فکر می کنم، حتی از .   نزديک مرز زندگی می کردند    
نظر رسمی، می توانيم بگوئيم کـه امـروز، رفـح              
فقيرترين نقطهء دنياست، در حاليکه در گـذشـتـهء          
. نزديک، در اينجا يک طبقهء متوسط وجود داشـت      

اخيرا شواهدی به دست آورده ايم که در گذشـتـه،     
کشتيهايی که می بايد گلهای غـزه را بـه سـمـت               
بازارهای اروپا ببرند، هفته ها برای کنترل امنيتـی          

به راحتـی مـی      .   منتظر می ماندند  "   ارض" در معبر   
توانی تصور کنی که شاخه های گل که بعد از دو            
هفته معطلی در کشتی به بازار مـی رسـنـد چـه                
. وضعی دارند و چه بازاری می توانند پيدا کـنـنـد            

سرانجام هم، بولدوزرها آمدند و اين مردم را از           
 . باغ و باغچه شان جدا کردند

چه چيز برای اين مردم مانده؟ اگر پاسخـی داری           
اگر هر کدام از مـا زنـدگـی          .   من ندارم .   به من بگو  

آنها را می ديديم؛ می ديديم که چطور آسـايـش و      
رفاه از آنها سلب شده، می ديديم که چطور با بچه           
هايشان در جاهايی شبيه انبار و پستو زندگی مـی          
کنند؛ اگر اين چيزها برای خودمان پيش می آمد و         
می دانستيم که، سربازها، تانکها و بولدوزرها مـی         
توانند هر لحظه برسند و تمام گلخانه هايی را کـه            
طی زمان ساخته ايم خراب کنند، خودمان را بزنند         

 نفر ديگر، سـاعـتـهـا و سـاعـتـهـا               ۱۴۹و همراه  
بازداشت کنند، فکر کن، آيا برای دفاع از خودمـان          

    ۱۸ صفحه

 : راشل کوری
من حاال، قـدرت و      " 

ظرفيت آدمی را برای 
خوب بودن، حتی در    
موقعيتهای دشـوار،   

 ."شناخته ام
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کابل تلويزيون داشتند و مرا به شام مـهـمـان            
دو اتاق جلويی خانهء آنها عمال غيرقابل .   کردند

استفاده است چون ديوارهـايـش بـا تـوپ و              
حاال همهء خانـواده؛  . خمپاره سوراخ شده است 

. پدر و مادر و سه بچه، در يک اتاق می خوابند          
من روی زمين، پهلوی کوچکترين دخـتـرشـان         

ما دو نفر يـک     .   که اسمش ايمان است، خوابيدم    
ديشب، کمی به اين دختر بـرای       .   لحاف داشتيم 

انجام تکاليف انگليسی اش کمک کردم و بـعـد           
را نگاه کرديم کـه    "   پت سيمتری " هم همگی فيلم    

به نظر همه شان عجيب می      .   فيلم ترسناکی بود  
 . رسيد که ديدن اين فيلم برای من دشوار بود

جمعه روز تعطيل است و وقتی بـيـدار شـدم،            
را که به زبان عربـی دوبلـه         "   گومی بيرز " آنها  

با آنها صبحانه خوردم    .   شده، تماشا می کردند   
و وقتی با بچه ها روی بستهء رخـتـخـوابـهـا              
نشستم و تلويزيون نگاه کـردم، يـاد کـارتـن             

بعد از آن، پـيـاده بـه            .   روزهای شنبه افتادم 
جايـی کـه نضـال،        . راه افتادم" بارازيل"سمت  

منصور، رفعت، مادر بزرگشـان و هـمـه آن             
فاميل بزرگی که با مهربانی مرا پذيرفته بودند،        

يکـروز، مـادر بـزرگ يـک           .   ( زندگی می کنند  
داستان مصور در بارهء دخانيـات، بـه زبـان            
عربی، داد من بخوانم در حاليکه با انگشت بـه           

بـه  .   رنگ سياه شال خودش اشاره مـی کـرد          
نضال گفتم به او بگويد که مادر مـن خـيـلـی               
خوشحال می شود اگر بداند کسی کتـابـی بـه         
من می دهد درباره اينکه چطور دود ريه هايـم          

در اردوگاه نـاصـريـه، زن      . ) .   را خراب می کند 
برادر او را هـم ديـدم و مـدتـی بـا بـچـهء                     

زبان انگليسی نضـال    .   کوچولويش بازی کردم  
او تنها کسی است کـه       .   هر روز بهتر می شود    

او دارد بـه      .   خطاب می کـنـد    "   خواهر من " مرا  

مادرش هم ياد می دهد که وقتی مرا می بيند بـه             
 ". حالت چطوره؟"انگليسی بپرسد 

ما هر روز صدای تانکها و بولـدوزرهـا را مـی              
اما اين مردم همبستـگـی   .   شنويم، از خيلی نزديک   

. و برادری زيادی با هم دارند، همينطور بـا مـن            
وقتی با دوستان فلسطينی هستم کمتر احسـاس         
وحشت می کنم تا وقتی که می خواهم به عـنـوان      
يک ناظر حقوق بشر يا خبرنگار يا مبارز واکنـش          

اين مردم نمونه خوبی هستند بـرای       .   نشان بدهم 
اين که آدم ياد بگيرد که چـطـور در راهـهـای                

می دانـم کـه ايـن        .  طوالنی و سخت مقاومت کند 
شرايط، با شدت و ضعف کونـاگـون بـر آنـهـا               

و سرانـجـام هـم مـی تـوانـد              ( حادث می شود    
، ولی از قدرت آنها در حـفـظ و             ) نابودشان کند 

. نشان دادن شرف انسانی شان حيرت می کـنـم          
در شرايط فوق العاده دشواری که به سـر مـی             
برند می خندند، سخی و بخشنده هستند، زندگـی         
خانوادگی را حفظ می کنند، و اينهمه، با حضـور           

 ... مداوم مرگ
حاال، بعد از اين صبح خوبی که گذراندم، حـالـم            

گاه، وقتی فکر می کنم که مـا تـا     .   کمی بهتر است 
چه حد قادريم بدی کنيم، از همه چيز نااميد مـی            
شوم و تا بحال هم وقت زيادی را برای نوشـتـن            
و توضيح اين نااميديها و سرخوردگيها گذرانـده         

اما حاال بايد بگويم که قدرت و ظرفيت آدمـی       .   ام
را برای خوب بودن، حتی در موقعيتهای دشـوار         
شناخته ام و اين را قبال نمی دانستم، فکر می کنم           

 . نام دقيق آن بزرگواری و مناعت است
دوست دارم شما هم روزی اين آدمها را مالقـات          

 . شايد، با کمی شانس، اين روز پيش بيايد. کنيد
 راشل کری 

 
 

اين، .   کرديد؛ وقتی تصميم گرفتيد مرا داشته باشيد      
نـگـاه   "   کاپيتال" آنی نيست که من وقتی به درياچهء  

و مـنـهـم    !   اينست دنيای بزرگ" می کردم، می گفتم     
من دوست ندارم بگويم که می تـوانـم در     ".   در آنم 

اين دنيا در آسايش به سر ببـرم و بـدون هـيـچ              
نگرانی و در بيخبری کامل از شرکت خودم در اين       

 . ، زندگی کنم"نسل کشی"
 . باز هم انفجار بزرگی در دوردست

وقتی از فلسطين برگردم، با کابوسهايم دست بـه          
گريبان خواهم بود و احساس گناه خواهم کـرد از       

اما می توانم خـود را در      .   اينکه در اينجا نمانده ام 
آمدن به اينجا يکی از بهـتـريـن    .   کار زياد غرق کنم 

خـواهـش   .   کارهايی است که تا بحال انجام داده ام       
می کنم وقتی به نظر خل می آيم، يـا اگـر ارتـش                
اسرائيل گرايشات نژادپرستانه خود را، کـه مـی            

ها را زخمی نکند، کنار بگذارد، علـت        " سفيد" خواهد  
آنرا شرافتمندانه به اين تعبير کن که من در ميانـهء    

هستـم کـه خـودم هـم بـطـور               "   نسل کشی " يک  
غيرمستقيم از آن حمايت می کنم و دولت مـن در            

 . آن مسئوليت زيادی دارد
متأسفم از ايـن     .   دوستت دارم، همانطور که بابا را     

 . که نامهء بدی نوشته ام
خوب، االن آدم جالبی که کنار من است کمی نخود          

 . به من داده، بايد آنها را بخورم و تشکر کنم
 راشل 
 

  ۲۰۰۳ فوريه ۲۸
مـن جـواب     "   ميل.   ای" مامان، ممنونم که به آخرين      

به اين ترتيب من می توانم از شما و هـمـهء     .  دادی
بعد از   .   آنها که نگران من هستند خبر داشته باشم       

اينکه آن نامه را برای تو نـوشـتـم، بـه مـدت ده                
اين مدت را در      .   ساعت از گروه خودم جدا ماندم     

آنـهـا   .   در يک خانواده گذرانـدم "   حی سالم" ناحيهء  

    ۱۹ صفحه

با خروج جبونانه صدام ازصحنـه،      
اين احساس غريبی است کـه بـه          
. اغلب مردم عراق دست داده است     

مردمی که هيچ توجه و عطوفـتـی،        
نه از جانب آمريکا و نه از طـرف          
کشورهای عربـی، يـعـنـی هـمـه            
کسانی که وقتی بغداد داشـت در        
آتش می سوخت، در حـال چـانـه          
زنی بر سر مسايل اجرايی درجـه     
دوم بودند، نسبت به آنـهـا ابـراز          

چه مسـخـره اسـت طـرح           .   نشد
استراتژيکی که در آن تصور مـی       
شد اهالی کشوری که بمبارانشـان      

کرده و سـيـزده سـال آنـهـا را              
محاصره کامل قرارداده ايد، ورود     

 . شما را جشن بگيرند
عالوه بر دروغـهـای بـزرگ در           
مورد سالحهای کشتار جمعی، کـه   
ــدا نشــد، و             ــي ــاالخــره هــم پ ب

، که اتفاق نيفتاد،    " استالينگراد: نبرد  
دفـاعـی   " و توپخانه و خندقـهـای        

که درهم فرو ريخت، من     "   هولناکی
همچنين از اينکه صدام دفعـتـا از         
. صحنه محو شد ابدا تعجب نکردم     

چه بسا که طبق مـعـاملـه ای در            
مسکو او اجازه يافت کـه هـمـراه          
خانواده و پولهايش به سالمت از       
صحنه خارج شود و در مـقـابـل           

جنگ، بـرای    .   کشور را تسليم کند   
آمريکا، در جنوب به شـکـل بـدی          

بوش نمی خواسـت    .   جريان داشت 
خود را به سرنوشتی بدتر از آن،        

روز شـشـم     .   در بغداد ، دچار کند 
آوريل يک کاروان روسی از بغداد      

، " کوندولـيـزا رايـس     .   " حرکت کرد 
مشاور امنيت ملی آمـريـکـا، روز         
. هفتم آوريل در روسيه ظاهر شـد      
. دو روز بعد، بغداد سـقـوط کـرد         

خواننده می تواند خـود نـتـيـجـه           
آيا اين احتمـال وجـود      .   گيری کند 

ندارد که صدام توانسته باشـد از        
طريق زد و بندهای گارد ريـاسـت        
جمهـوری بـا ارتـش آمـريـکـا،             

بـه آن    "   رامسفـيـلـد   " همانطور که   
اشاره کرد، معامله ای انجام دهـد        
که خروج او را تضمين کند و در          
مقابـل هـمـهء کشـور را بـرای              

آمريکاييها و مـتـحـدانـش بـاقـی           
بگذارد تا آنان پيروزی عظيم خود      

 . را اعالم دارند
باری، مردم آمريکـا فـريـب داده          
شدند، عراقيها به وضعيتی تحـمـل    

بـوش بـا     .   ناشدنی گرفتار آمدنـد   
اينکار خود، نـمـونـهء بـارزی از           
فرماندار شهر گاوچرانها را نشـان      
داد که پيروان نيکوکار خود را بـه        
جنگ سرنوشت ساز بـا دشـمـن          

اما در جايـگـاه     .   شرور برده است  
واقعيت و به عنـوان مـوضـوعـی          
بسيار مهم و خـطـيـر از نـظـر               
ميليونها شهروند، قانون اسـاسـی،    
بطور وسـيـع و بـه صـورتـی               
غيراخالقی مـورد تـجـاوز قـرار          

 . گرفت

 با آمريکا  چه مى رود؟
 ۱۶ادامه از صفحه  
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    ۲۰ صفحه

دومين سری از قتل های زنجيره ای پـاسـداران           
. رژيم اسالمی را شهر کرمان از سـر گـذرانـد             

حميد حاجی زاده شاعر، نويسنده ، محقق و پسر         
 شـهـريـور      ۳۱خردسالش کارون در نيمه شب       

 طعمه ايـن جـنـايـت        ۱۳۷۷سال  
پيشگان گرديدند  و اين بار قتـل        

 نفر در پـرونـده      ۱۸فجيع حداقل   
 حزب اللهی ثـبـت شـده            قاتالن
ايــن بــانــدهــای ســيــاه     .     اسـت 

حکومتی که با نام بسيج ، امر به        
معروف ، ناجا و ده ها اسم رمز        
ديـگــر و تــحـت فــرمـانــدهــی          
مزدورانی چون مصباح يزدی و     

فرمانده نيروهای انـتـظـامـی        (   پاسدار جورکش   
و ده ها موجود کثيف حکومتـی  بـرای       )   کرمان  
،     اسـالمـی           ظهور جامعه اي  براي   سازي  زمينه

فضای زندگی مردم را آلوده کرده اند ، اين بـار            
زده و     افراد بيگناهی در شهر كرمان     قتل    به   دست

در کمال وقاحت اسالمی خود اعالم داشـتـه انـد            
   بـردن   از بين  براي  كه  هستيم ما سربازاني“:     که  

 تـاثـيـر          و تحت    كرديم   مي    اقدام   فساد در جامعه  
 بـود،    آمده  كرمان  به  كه  مرد سخنران     يك   سخنان

اين مردان  سخنران کفتارانی  ”.   بوديم قرار گرفته 
هستند که در حوزه های علميه و بـيـت امـام و               
رفسنجانی و ده ها مکان ديگر که مامنی دارند بـا         
تمامی امکانات دولتی برای آدم کشی و ايـجـاد            

ديگر هيچ راز   .   جو رعب و وحشت گرد آمده اند        
سر به مهری درباره اين باندهای مافيايي قـدرت         

مردم ، همه ، از سوابق تک تک ايـن          .   وجود ندارد 
 .جانيان اسالمی باخبرند

مردم شهر کرمان دوره های وحشتناکـی را در           
قتل عام شاه و شيـخ را    .   تاريخ خود گذرانده اند    

تجربه کرده و تنفری عميق را در سينه های خود          
 نفر را ربوده ، شکنجه کرده و فجيعانه ۱۸.  دارند  

به قتل رسانده اند  و در دادگاه با صدای بـلـنـد               
ها ابراز   قتل  اين نه تنها از انجام:   عنوان داشته اند  

  نيـز       مقتوالن    نمی کنيم بلکه  از خانواده        پشيماني
وقـاحـت و بـی شـرمـی             “!       عفو نـداريـم      طلب

خصوصيت مشترک تمامی اين جانيان اسالمی و       
 . حکومت منفور شان است 

  
   سـال       شهـريـورمـاه   ۲۱   در تاريخ  قتل    نخستين
   نـام       بـه       شده است ، پسرجوانـي    انجام   گذشته
 ۶ بود و         خياباني    داروفروش    افشاری كه    مصيب

   وي   نفر قاتل دستگير شده،  قبال از او و همكاران         
  اش   كردند ، هنگامی که  با دوچرخـه   مي  باجگيري
  هـاي     بيـابـان      دستگير و به     گذشته،   مي   از خيابان 

 برده و       جوپاري    جنگل    به    معروف    كرمان   اطراف
  يـي     چاله ، او را داخل      و پايش     دست    از بستن    پس

 ۳۰      وزن    به    سنگ    تخته    سه   می اندازند ، سپس   
 سنگ ها      ترتيب    ذكر به    كيلو برداشته و با گفتن    

 ۳۰       كوبيده  و وقتی که  سـنـگ            سر وي    را به 
 می کوبند متوجه می        را بر سرش      سوم   كيلويي

  شوند که مصيب  

 می کند تا خود را از       است و تالش     هنوز زنده 
او را   .    بكشد    بيرون   چاله

. زنده به گور می کنـنـد         
 مصـطـفـوی       محمد حمزه 

طلبه ، پـاسـدار مـركـز       (   
 نـاجـا         فرماندهي   كنترل

مـحـمـد    )    بانـد   وسردسته
پسـرخـالـه    (         ياعباسـي 

و چـنـگـيـز      )   محمدحمزه  
بسيـجـی    از      ســاالري

مشــاهــده  های شهر بـا     
ــع     ــن وض  را از     چاله  اي

و او را       پركـرده     خاك
. کــنـــنـــد زجرکش مـی   

   متهم ۶    تمامي
مصطفوی محمدحمـزه  (   

، محمد ياعباسی ، علی مـلـکـی ، سـلـيـمـان                  
جهانشاهی ، محمد سلطانی ، چـنـگـيـز           

   كرمان   يي   زنجيره   هاي  باند قتل ) ساالری  
اصـغـر       علي    بسيج    مقاومت   عضو پايگاه 
 .موال بوده اند

 شهريور مـاه  ۲۸ بعد  يعنی در   هفته    يك
   مـحـسـن         نـام   به  ديگري  ، جوان۱۳۸۱
   مشـروبـات        فـروش     اتهام    را به    كريمي
   را بـه         جوان ابتدا اين.    دستگير می کنند     الكلي
پـدر ايـن     (          پدر محمـد حـمـزه        به    متعلق   باغ

جنايتکار نيز از افراد وفادار به نظام اسالمی و         
از ثروتمندان شهر و نماينده انحصاری حـزب         
اهللا  در فروش  لباس به کسانی است که قـرار             

 از    برده و پس  . )   است حج رفته و حاجی شوند       
 می   مصيب  جنازه    را روي    اش  ، جنازه   كردن  خفه

اجساد زمانی که کشـف مـی گـردنـد            .   اندازند
 بودند و تـنـهـا            شده    تكه    تكه    حيوانات   توسط

   سرمحسن کريمی در گودال       از موي    قسمتهايي
اين جـنـايـتـکـاران اسـالمـی          .     بود  مانده  باقي

تصميم به قتل ها را در باغ پسته پدر مـحـمـد              

 کيلومتری کرمان واقع است مـی       ۱۵حمزه که در    
آن ها با جمع آوری اطالعات در مـورد          .   کشيدند

افراد ، بعد از چند روز تعقيب و مـراقـبـت ، بـا              
کارت شناسايي نيروهای بسيج ، سالح ، دستبنـد         
و بی سيم  به سراغ آن ها رفتـه و بـه بـهـانـه                    

بازجويي  آن ها را به اطراف شهـر بـرده ، در                
دادگاه شرعی خود آن هـا را          
محاکمه و حکم قتل شان را چـه        
حضوری و چه غيابـی صـادر        

بعد از انجام اين دو      .   می کردند 
،     جميله اسماعيلی       قتل ،  نوبت   

  می شود که به جرم          جواني   زن
عدم همـکـاری بـا آن هـا در              

شناسايي زنان روسپی شهر محکوم به مرگ می        
ــردد را در حوضچه بـاغ     او .     گ

کرده وجسدش  را     پسته خفـه   
   دو قـربـانـي         دفن   مـحـل      به

  می برنـد و بـراي       ديگرشـان  
آداب اسالمی را ادا      تمام     اينكه

ــد و     ــن برای آن که در دين     کــن
 و   آمده که جسد زن   مبين شان  

 تـر        طـرف      متر آن  ۱۰ جا نبايد باشد،       مرد يك 
 را در         می کنند و جسد جميله       گودالي

   از اسكـلـت   قسمتهايي.   آنجا می اندازند  
   گـودال   در آن  هنوز هم     و مصيب    جميله
 نـفـر         سه  اين بعد از كشتن.     است  باقي
 يـزدان        هادي  نام  به   نوجواني    به   نوبت

 ۴       سـاعـت        ساله  می رسد كه    ۱۸فر  
   بـه     ربوده   اش   خانه    او را از مقابل      صبح

   در مـكـه         زمان    در آن     كه    پدر محمد حمزه     خانه
  طلبـه      محمد حمزه .   مشغول عبادت بوده می برند    

 مـی        استخاره    به   و جانشين حاکم شرع   شروع      
 بار انجـام    ۳استخاره  .     کند که او را بکشند يا نه        

 ، يـکـی          ملكي    علي   به.    نمی آيد    می گيرد و خوب   
   روحانـي  ديگر از اعضای باند می گويد که  لباس        

   نمـايـد      او را موعظه      واعظ    يك    عنوان    و به    بپوشد
محمد حمزه طلبه در دادگاه     .      رها يش کنند     تا بعد 

 كـار        ايـن       مشغول اما وقتي:   عنوان می کند که   
   درس    بود و در قم     طلبه    كه    برادرم    ناگهان   بوديم
 را    ، هادي    از ترس     آمد و ما هم       خانه   خواند، به   مي

   فـرار هـادي      بعد متوجه چند دقيقه.      كرديم   مخفي
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    ۲۱ صفحه

   گرفتيمـش     در كوچه     كه    رفتيم    دنبالش    و به    شديم
   كـتـكـش    داشتيم كه  هنگامي .     و با او درگير شديم    

 دختـر      يك    در آن     كه    پژو سفيد رنگ      يك   زديم،  مي
   ، به  بوديم  در تعقيبشان    و پسر بودند و ما از قبل      

   پژو سفيد جـوانـي      اين درون.    پيچيد  كوچه   داخل
   بـودنـد كـه          شهره    محمدرضا و نامزدش      نام   به

  رفتند، خواسـتـيـم       مي    جديدشان    خانه    ديدن   براي
   فرار بگذاريـم   پا به  و با ماشين   را رها كنيم     هادي

   دنـده       ، كـه     ملكي  علي   پيكان    هنگام   اما در همين  
 پژو سفيد برخورد       با جلوي    ، بشدت   رفت   مي   عقب
   شـد تـا بـه          پياده)   محمدر ضا (  پژو     راننده.   كرد

 درگير شود امـا بـا         ملكي  با علي    اعتراض   نشانه
   اتـومـبـيـلـش         او و شيشه      جان    نانچيكو به    چوب

  مـحـمـدرضـا كـه       .       را خرد كرديـم      و آن    افتاديم
   شد تا فرار كند اما من       بود، سوار ماشين     ترسيده

   ترتـيـب     و بدين     او را بستم      راه    از پشت    با پرايدم 
 و       دست  و بستن   زدن    از كتك    محمدرضا را پس  

   و نامـزدش      پرايد انداختيم     عقب    صندوق    به   پايش
 و       انداختيـم   پيكان  عقب  در صندوق  را هم  شهره

   پـدرم   باغ  آنها را به  بود كه  شب۱۱   حدود ساعت 
، ابتدا محمـدرضـا        پدر محمد حمزه     در باغ .     برديم
   بـاغ       وسـط     كه  متري۲*۳   حوضچه  داخل را به 

 نشسـتـه و       كمرش   دو نفر روي  .   بود، می اندازند  
 فرو می کند و آنـقـدر          آب    را داخل     نفر سرش    يك
 با تلفن دسـتـی         شود، سپس     می دارند تا خفه      نگه

   نـامـزدش        موبـايـل     محمدرضا نژاد ماليری  به    
 پژو بود      درون    در كنار باغ     كه)   شهره نيک پور    (   

 کرده و     كرد، تلفن    مي    از او مراقبت     و محمد حمزه  
.  بـيـاورنـد     باغ  داخل  به  را هم  شهره می گويند كه  

 را      خـواهـنـد شـهـره           مـي       اينكـه     بهانه   بعد به 
   او را نـزديـك            بستـه  كنند، با چشمان  بازجويي
   قـتـل      را به    ، وي    شيوه    همان    بردند و به     حوضچه
   عقب ها را در صندوق      جنازه   آنها سپس .   رساندند

   در پـاركـيـنـگ          و پرايد انداخته و تا صبح        پيكان
   آن     صـبـح  .    می دارند     نگه    پدر محمد حمزه     خانه
   جـوپـار بـرده و بـه              جنگل ها را به     جنازه   شب

 متر از يكديگر همانجا رها می کننـد و          ۵۰    فاصله
 .  می کشند  آتش  را به  پژو سفيد رنگ بعد هم
 ۱۳     در تاريخ     يعني    قتل    روز بعد از اين    ۱۵حدود  

   بـه       خودرو كـه     راننده يك  گذشته    سال   آذر ماه 
   كـمـك        دنبال    محل    در آن     بنزين    شدن    تمام   دليل
.  محمدرضا روبرو می شـود        ، با جنازه    گشت  مي
   تـوسـط        آن    جسد و شناسايي      از پيدا شدن     پس

 مـی        روز مـوفـق    آن  محمدرضا، فرداي  خانواده
   عروسـشـان     تر جنازه    طرف    متر آن  ۵۰شوند که   

 . پيدا كنند  را هم شهره
   شيريـنـي    هر قتل  آنها بعد از انجام  قاتلين   گفته   به

 كـار        يـك      كردند كه    كردند و شكر مي      مي   پخش
 ! اند  داده  انجام ثواب

 آنـهـا را           و پـولـهـاي       قربانيان    آنها طالهاي 
كردند و     رد مي  صدقه  عنوان  داشتند و به    برمي

تلفن های دستی و وسائل نقليه آن هـا را بـه              
.  عنوان بيت المال مورد استفاده قرار می دادنـد       

   از سـال         كرمـانـي    از شهروندان  يكي  گفته  به
   در شـهـر كـرمـان            قتل  ۱۷     تاكنون که    گذشته
   هـمـيـن        به     تمام قربانيان      است    گرفته   صورت
 .  اند  شده  قتل اعتراف شده كشته۵  شيوه
   به يي  ساله۲۴    ، جوان    قربانيان    ديگر از اين     يكي
   ساله بود كـه     ۲۵       عليرضا عباس شيرازي     نام
   و بـه         ربوده  افراد باند محفلي      شيوه    همان   به
 بـعـدازظـهـر        ونيم   پنج   ساعت.      است    رسيده   قتل

 چهار نفـر  ۱۳۸۱   سال  شهريور ماه روز چهارم 
  بـــا يـــك   
  پـــيـــكـــان
  سفيـد بـه    
ــزل  ــنــ   مــ
علـيـرضـا    
ــرازي  ــي   ش
رفتند و او    

   خود می برند و چند روز بعد جـنـازه           را همراه 
   اين   خانواده.    پيدا می شود      در بيابان     جوان   اين

   پسـرمـان      از ناپديدشدن    پس:    می گويند      جوان
 گرفتند     تماس   مان   دو بار با منزل      افراد ناشناس 

 را      اش   و جنازه     را كشتيم    ما پسرتان “و گفتند   
   آهـن       راه      اختيار آباد در نزديكي      كنار جاده 
   نشـانـي      با اين  عليرضا هم خانواده ”.   انداختيم

 رفـتـه و           شهر كرمـان      در نزديكي     بياباني   به
 از   بخشي  پيدا می کنند كه    او را در حالي      جنازه
 .  بودند  خورده  را حيوانات پيكرش

   نيز يكـي   زيبا شاهدوستي  نام  به    ميانسالي    زن
   افراد ناشنـاس      كه    است    قرباني   ديگر از سيزده  

   بـراي     و سپس  كرده  خفه اش  در خانه   او را هم  
   آتـش       را بـه       ، خانه    آثار جنايت     بردن   از بين 
   يـك  سرنشينان:   گويند  مي همسايگان.  اند  كشيده
   بـهـانـه     چهار نفر بودند، به  كه  سفيدرنگ   پيكان
   بـه     زن   اين    منزل   هاي   از اتاق     يكي    كردن   اجاره
  ، صاحبخانه    زنگ    از زدن    اند و پس     رفته   ديدنش

  همسايـگـان  .     است  آنها باز كرده      روي   در را به  
 دود   كه  شديم  متوجه   از چند دقيقه     پس:   اند  گفته

  چند تـن .     است  بلند شده    زن    اين    از خانه    غليظي
  اند، جـنـازه      شده    وارد خانه     وقتي   از همسايگان 

.     اسـت       افـتـاده        اتـاق     كف   اند كه    را ديده    زن
   را خـفـه          زن      اين    نظر دادند كه      هم   پزشكان

 مقتول نـيـز عـنـوان             از دختران    يكي.   اند  كرده
   اين باند مرتكـب       از اعضاي     چهار تن    داشته كه 

 از       عكسـهـايـي    با ديدن.:    اند  مادر او شده  قتل
 در       روز گـذشـتـه           كـه     باند محفلي   اعضاي

   مـادرم     قتل    بود، عامالن     شده   روزنامه ها چاپ  

  مـاه     دي        دهم.     كردم   آنها شناسايي    را در ميان  
   مادرم   ديدن    به    پيكان    يك    سرنشينان    گذشته   سال

  وجو از او پرداختند و چند دقيقه         پرس   آمدند و به  
 دود       آمدند، متوجه  بيرون    مادرم    از خانه    بعد كه 
  وقـتـي  .      خاست  بر مي  از منزلمان     كه    شدم   غليظي

 و       كـرده   را خفه  مادرم  كه  ديدم  شدم وارد منزل 
   پيكـان   سرنشين۴  چهره. اند  زده  آتش  را هم  خانه

   عـامـالن        عـكـسـهـاي        با ديدن     بود كه    در نظرم 
 چهار نفر از آنـهـا          تشخيص دادم     محفلي   هاي  قتل

   سـراغ       بـه   بودند كه   پيكان    چهار سرنشين    همان
 .اند  رفته مادرم
   ديگر از سـيـزده        ، يكي    ساله ۲۵،     گواشيري    علي

   كشـتـه     اش  در خانه    گذشته    سال    كه    است   قرباني

   در مـورد قـتـل          شيري    گواه   پدر علي .   شده است 
   در تاريـخ  پسرم:    عنوان داشته است که    فرزندش

 رسيد اما ظاهرا       قتل    به ۸۱     سال    شهريور ماه    اول
   بـيـرون        كاغذ از جيبشان     فرار يك     هنگام   قاتالن
 و       پيدا كرديم     در كنار جسد پسرم       بود كه    افتاده
   و دو شـمـاره         موبايل    شماره    كاغذ يك     اين   روي
 ... بود   شده   نوشته تلفن
   موسي    علي    كرمان   هاي   قتل    ديگر از قربانيان     يكي

   در تاريخ  جسدش   كه    است    ساله ۵۰    پور عسگري 
   اطـراف      هـاي     در بيابان۸۱   سال  شهريور ماه۶

 را       از بـدنـش       نيمي    پيدا شد كه      در حالي    كرمان
   مـقـتـول       خانواده    گفته   به.    بودند    خورده   حيوانات

 سـفـيـد        پيكان   يك    سرنشينان    شهريور ماه    اوايل
 آمدند و او را با خود بـردنـد         وي    درخانه    به   رنگ
   هـفـتـه        يك    و جسدش     برنگشت    خانه    ديگر به    كه

 . پيدا شد بعد در بيابان
 ساله نيز در حال عبـور     ۲۱جوانی به نام حسين       

 .از خيابان به گلوله بسته شده بود
تا زمانی که اين زنگيان بدمست شـمـشـيـرشـان            

 .براست ، امنيت شهروندی معنايي ندارد
 

   

 با کمکهای مالی خود
سازمان را در امر پيشبرد 

 مبارزه
 ياری کنيد
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اطالعيه ای بر انجـام     
راهپيمايی و اجتمـاع در      
بــرابــر وزارت کــار اصــرار        

هر چند کـه بـرخـی از دسـت             .   ورزيدند
اندرکاران و فعاالن جنبش کـارگـری بـر آن             
بودند که با توجه به اهميت برگزاری مـراسـم           
علنی در اين روز، بهتر است که اين تظـاهـرات           
حتی به صورت تجمع در مکان پـيـشـنـهـادی             

خـانـه   " دولت انجام شود، لکن گـردانـنـدگـان          
همچنان بر راهپيمايی  جمع شـدن در          "   کارگر

ايـن  .   مقابل وزارت کـار پـافشـاری کـردنـد             
پافشاری در ضمن، بی ارتباط با نيات باطـنـی          

در مورد نفی و تعطـيـل   "  خانه کارگر"مسئوالن  
چنان که ايـن مسـئـوالن      .   آتی اين مراسم نبود   

در صـورتـی   " پيشاپيش، اعالم داشته بودند که   
که با درخواست آنها مبنی بر تجمع در بـرابـر           
وزارت کار مخالفت شود، يکی از گزينـه هـای           
آنها، لغو تجمع اول ماه مه و شرکت در مراسم          

 "! عزاداری روز بعد خواهد بود
" خانه کارگر" اما علت اصلی اصرار گردانندگان      

بر تجمع در مقابل وزارت کار، کشمـکـشـهـای           
سياسی درون دستجات حکومتی است کـه در       
موارد و موضوعات ديگر نيز خـود را نشـان            

پيش از ايـن امـور و اخـتـيـارات              .   داده است 
رژيـم در    "   خانه کارگر " وزارت کار و همچنين     

دست باند کمالی، سرحدی زاده و مـحـجـوب           
را هـم درسـت       "   حزب اسالمی کـار   " بوده که   

نيز نهاد خود ساخـتـه و خـود        "   کرده و اخيرا 
کنفدراسيـون کـارگـران      " گماشته ای با عنوان     

پس از تغيير و تشـکـيـل        .   علم کرده اند"   ايران
کابينه دوم خاتمی، وزارت کار از دست بـانـد           
مذکور خارج شده و در اختيار صفدر حسينـی         

جبهـه مشـارکـت      " و دار و دسته وی از حزب        
قرار گرفته است که اين حـزب      "   ايران اسالمی   

نيز به نوبه خويش، درصدد ايجاد نـهـادهـای           
هـر چـنـد کـه         .   کارگری وابسته به خود است    

مسئول نظارت بـر    "   و قانونا "   وزارت کار رسما  
روابط کار و پاسخگويی به کارگران است، امـا         
کسی نمی تواند اين واقعيت را کتمان نمايد کـه          
مسئوليت ناديده گرفتن و پايمال کردن حـقـوق        
ابتدايی کارکران، نه تنها از آن وزارت کـار              
رژيم بلکه مربوط به دولت، مجـلـس، شـورای           
نگهبان، مجمع تشخـيـص مصـلـحـت نـظـام،              

کليت رژيم اسالمی "   و نهايتا . .   دستگاه قضايی،   
 . و شرکا و مدافعان آنست

خـانـه   " در هر حال، در ادامه اين کشـمـکـشـهـا،              
 ارديبهـشـت    ۱۰برگزاری مراسم در روز     "   کارگر

کانـون عـالـی      .   " را نيز، به طور يکجانبه، لغو کرد     
با صدور بيانـيـه ای در       " شوراهای اسالمی کار 

در پـی تـالش هـای          " اين باره، با اظهار اين که       
فراوان برای متقاعد کردن مسئولين مـبـنـی بـر           
موافقت آنان برای برگزاری راهـپـيـمـايـی روز           

مقابل ( جهانی کارگر در مکان مورد نظر کارگران        
متأسفانه مسئولين مربوطه به داليـل  )  وزارت کار 

مسائلی که برای کارگران به هيج وجه قابل قبول         
نمی باشد، از اجرای اين راهپيمايی ممانـعـت بـه          

و با رديف کـردن مـوضـوعـات         ..."  عمل آوردند 
مربوطه و نا مربوطه ديگر، نتيجه گيری نمود کـه          

جامعه کارگری به هيچ وجه داليل مطـرح شـده           " 
جهت تغيير مکان برگزاری تجمع و راهپـيـمـايـی           
کارگران را قبول ندارند و بدين وسيله لغـو ايـن            

خـانـه   " گردانندگـان    " .   راهپيمايی را اعالم می کند    
با صدور اين بيانيه، ضمن لغو برگـزاری        "   کارگر

را بـه گـردن       "   تقصيرها" تظاهرات، کوشيدند که    
انداخته و خود را فريبکـارانـه   "   مسئولين مربوطه" 

مدافع انجام مراسم و، فراتر از آن، سـخـنـگـوی            
لکن آشکار بود که    .   وانمود کنند "   جامعه کارگری " 

در پس اين بيانيه و لغو يکجانبه مراسم، زد و بند         
چنان کـه يـکـی از          .   پنهانی صورت گرفته است   

فـاش کـرد،     "   فعاالن جنبش کارگری نـيـز بـعـدا         
تصميم به لغو برگزاری مراسم، در واقع، پس از          

، بـا    " خـانـه کـارگـر      " تماس محجوب، دبير کـل       
 . رفسنجانی گرفته شده بود

جلوگيری از تظاهرات کارگران در اول مـاه مـه،           
چه به دليل بهانه جويی ها و مخالفت ارگـانـهـای            
دولتی و چه به واسطـه دغـلـبـازی و تـبـانـی                   

رژيم، در حقيـقـت يـکـی         "   خانه کارگر " مسئوالن  
ديگر از موارد نقض و سلب حقوق اوليه کارگران         
و نشانه بارز ديگری از سياستهای ضد کارگری        

اگر چه کارگران امکـان آن را        .   رژيم حاکم است  
نيافتند که با برگزاری مراسم خـاص ايـن روز،            
ضمن ابراز همبستگی با کارگران و زحمتکـشـان         
سراسر جهان، مطالبات اساسی و عادالنـه خـود      
را طرح و حمايت ديـگـر اقشـار و نـيـروهـای                 
ترقيخواه جامعه را نسبت به آنها جلب نمايند، اما         
همان طور که حرکتها و تظاهرات ماهها و هـفـتـه      
های اخير بروشنی نشان داده اسـت، مـبـارزات           
جمعی حق طلبانه کارگران در ماههای آينده نـيـز        

 . تداوم و گسترش خواهد يافت
  ۱۳۸۲کميسيون کارگری،     

از "   خـانـه کـارگـر      " دولت و   
برگزاری مراسم اول مـاه     
ــط         ــوس ــال ت ــه امس م
ــران        ــه ــران در ت ــارگ ک

در حالی کـه    .   جلوگيری کردند 
مسائل حـاد گـريـبـانـگـيـر            
کارگران و حرکتهای اخـيـر       
کارگری، بويـژه تـظـاهـرات        

وسيع کارگران در بهشهـر در       
اواخر فروردين، زمينه را برای يـک        

قدرت نمايی علنی ديگر و طرح مطـالـبـات عـاجـل           
کارگران بيش از پيش فراهم ساخته بود، مخالـفـت      
دولت خاتمی از يک سو و دو دوزه بازی و تبـانـی     

از سوی ديگر، مانـع از بـرگـزاری           "   خانه کارگر ” 
تظاهرات کارگران به مناسبت روز جهانی کـارگـر         

 . شد
که در سالهای اخير متولـی اصـلـی          "   خانه کارگر " 

اول ماه مه بـوده  "   قانونی" برگزاری مراسم علنی و     
، در پی تدارک انجـام آن        " است، امسال نيز، ظاهرا   

بوده و اطالعيه هايی را در اين باره صادر کـرده            
تنها "استانداری تهران نيز تأکيد نموده بود که .  بود

 ارديبهشت  ۱۱به خانه کارگر مجوز تجمع در روز        
امـا  " .   مصادف با روز جهانی کارگر را داده اسـت         

 ۱۱با اين عنوان که روز پنجشـنـبـه           "   خانه کارگر " 
و روز عـزاداری      "    صـفـر   ۲۸" ارديبهشت برابر با    

است، روز قبل از آن را برای بـرگـزاری مـراسـم             
چنان که مرتضی لـطـفـی عضـو         .   تعيين کرده بود  

هيأت اجرايی مرکزی اين نهاد و سر دبير روزنامه         
و عضو سابـق شـورای اسـالمـی         "   کار و کارگر  " 

شهر تهران، ضمن اعالم برگزاری ايـن مـراسـم،            
 ارديبهشت که روز جهانی کارگـر       ۱۱" گفته بود که    

 ماه صفر شده، از ايـن رو           ۲۸است، مصادف با    
خـانـه   ".   "  ارديبهشت برگزار می شود۱۰راهپيمايی  

" ، بر اساس اطالعيه های صـادره، ظـاهـرا          " کارگر
قصد آن داشت که اين مـراسـم را بـه صـورت                 
راهپيمايی و تجمع در برابر وزارت کـار و امـور             

 . برگزار نمايد) در خيابان آزادی(اجتماعی 
ولی وزارت کشور و استانداری تهران، به بـهـانـه           

، با انجام راهپيمايـی و    " سياسی" و " امنيتی"مسائل  
اجتماع در مقابل ساختمان وزارت کار مـخـالـفـت        
کرده و مکان ديگری را برای تجمع کـارگـران در            

 -مديـر کـل سـيـاسـی            .   اين روز پيشنهاد کردند   
انتظامی استانداری تهران در اين باره تصريح کرد        

" صـرفـا  " ،   "   خانه کارگـر  " داده شده به    "   مجوز" که  
افزود "   .   برای تجمع صادر شده است نه راهپيمايی      

ورزشـگـاه   " که برگزاری اين تجمعات در دو مکان        
، از جـانـب دولـت      " ميدان قزوين "   .   " شهيد معتمدی 

 . پيشنهاد شده است
با تجمع در مـکـان هـای           "   خانه کارگر " مسئوالن  

پيشنهادی دولت موافقت نـنـمـوده و بـا صـدور               

    ۲۲ صفحه

 

 جلوگيری از تظاهرات اول ماه مه در تهران 
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    ۲۳ صفحه

وزير کار جمهـوری اسـالمـی        
: اعـالم کـرد       )   صفدر حسينـی     (   
 نـفـر از       ۱۰کارگاه هـای زيـر        “

شموليت قانون کار مستثـنـی مـی         
و در    )  ۸۱حيات نو اسفند (”.  شوند

در يک پيـمـان بـيـن        “: ادامه گفت  
دولت ، کارگران و کـارفـرمـايـان           

 ۵قانون مربوط به کارگاه های زير       
 ۱۹۱نفر تدوين شد و اصالح ماده        

قانون کار نيز نهايي شده اسـت و         
بر اساس اين اصالحـات کـارگـاه         

 نفر نيز از شـمـولـيـت     ۱۰های زير   
 “.   قانون کار مستثنی می شـونـد       

پيش تر وزير کار و مـعـاون وی           
اعـالم  )   محسن خـواجـه نـوری         (   

کرده بودند که بر اساس مصـوبـه      
هيات وزيران کميته سه جانبـه ای        
متشکل از تشکـل هـای کـارگـری          

، کارفرمـايـي و      )   بخوانيد دولتی   (   
نمايندگان دولت ، پس از مطالعه و        
بررسی ظرفيت های مـوجـود در         
قانـون کـار اصـالحـاتـی را در              
محدوده و ظرفيت های قانون فعلی      

وزير کـار    .   کار صورت داده است   
اضافه می کند که آن چـه انـجـام            
گرفته حاصـل تـعـامـل صـحـيـح             
کارگران و کارفرمـايـان اسـت و           
تجمع های کارگری و بستن راه هـا      

 .روش منسوخی است
اگرچه تهاجم رژيم به کارگران      

خارج کردن کارگاه های کمتر از       (   
 نفر از شمول مقـررات قـانـون          ۱۰

در مقايسه با طـرح مصـوب        )   کار  
در مـورد مـعـاف        (   مجلس پنجم    

 نفر از   ۵کردن کارگاه های کمتر از      
  ) ۱۳۷۸اسفند     –شمول قانون کار    

بيانگر ادامه يک سيـاسـت مـعـيـن           
مورد توافق همه جناح هـای رژيـم         
است ولی در مورد اخير از آنجا که       
خود اصالح طلبان اين سياست هـا       
را پيش می برند نـه تـنـهـا چـون              
گذشته نمی توانند جاروجنجال بـه       
پا کنند ، که اگر ما به مجلس و يـا             
دولت برويم با اين طرح ها مخالفت       
می کنيم و يا مانع تصويب ، اجرا و         
اعمال آن خواهيم شد ، بـلـکـه بـا             
عوام فريبی و ابهام پراکنی تـالش        
می کنند بی سروصدا و حتی بدون       

طرح و يا اليحه ای، با بهره گـيـری          
 قـانـون     ۱۹۱از ماده ضدکارگری     

کار و به اصطالح با مصوبه هيـات        
وزيران شمار زيادی از کارگران را     
با ظاهر قانونی و يا اين که اين بـه           
اصطالح اصالحات نتيجه توافق بـا      
کارگران است بيکار ساخته و ايـن        
بيکارسازی را به نـفـع کـارگـران           
تبليغ کرده و موضوع را خـاتـمـه           

وزيـر کـار و       .   يافته اعالن کـنـنـد     
و )   خـواجـه نـوری        (   معاون وی    

ديگر هم فکرانشان از جمله دکـتـر         
معاون امور اشـتـغـال       (   ضرغامی  

) وزارت امور اقتصادی و دارايـي        
هدف اصلی ايـن     “:   اعالم می کنند   

مصوبه و کميته سه جانبه انعطـاف       
پذيرترکردن روابط مـحـيـط کـار          

 “. بوده است
اين اصالحات يـک حـداقـل          “

است و هنوز بايستی تـالش هـای         
. زيادتر و مستمری صورت پذيـرد      

و هم چنين در پـاسـخ بـه ايـن            “
سئوال که کارگران نسبت بـه ايـن         
تغييرات و اصالحات معترض اند ،       

اوال اين اعـتـراضـات       “:   می گويند   
غيرمنطقی است و ثانيا تدوين آئين      
نامه ، حاصل تعامـل و وفـاق در            

و .   نهاد کارگری و کارفرمايي است    
نقش دولت تنها تصويب اين آئـيـن        

در نتيجه کارگـران  .   نامه بوده است  
 “. به چه کسی معترض اند

اين تغييرات و اصـالحـات و          
هـم بـه نـفـع          “آئين نامه های آن     

کارفرمايان و هم به نفع کـارگـران       
ارزش  “چرا که سرانجام     “.   است  

افزوده ايجاد شده مـيـان عـوامـل          
و يا ايـن     “.   توليد ، توزيع می شود    

از نقطه نظـر نـگـاه مـطـلـق              “که  
اقتصادی ، آن چيزی کـه اهـمـيـت         
. دارد ، اصالح ساختار توليد اسـت     

خـواجـه   (   معـاون وزيـر کـار           “
بـرای آن کـه خشـم و            )   نوری   

اعتراض کارگران را برانگيزد مـی       
 ۱۰کارگاه های کمتـر از         “:   گويد  

کارگر از شمول قانون کـار خـارج        
نگرديده بلکه از بـرخـی مـواد آن           

 “و يا اين کـه     “.  مستثنی شده اند 
معافيت کارگران کارگاه های کمتـر      

 نفر از شمـول قـانـون کـار            ۱۰از  
اخاللی در روابط کار بين کارگر و        
کارفرما پديد نمی آورد و کارگـران     
اين واحدها از خدمات بيمه تامـيـن        
اجتماعی برخوردار خواهند بود و      
مسائل مربوط به حفاظت و ايمـنـی        
کارگران نيز رعايت می شود و اين       
کارگران از تـمـام مـزايـايـي کـه             
کارگران ديگر از آن بـهـره مـنـد            

و  “.   هستند ، استفاده خواهند کـرد     
از نقطه نظـر مـواردی        “يا اين که    

نظير حفاظت های فنی ، بـهـداشـت         
محيط کار ، بازرسی و نظارت ها ،     
مسائل تامين اجتماعی ، ممانعت از       
به کارگيری کارگران بـا سـنـيـن           
پايين ، نـحـوه بـرخـورد بـا بـه                
کارگيری کارگران خـارجـی ، کـه         
عمدتا در حيطه نگاه اجتـمـاعـی و          
اخالقی به موضوع قرار می گـيـرد،     
هيچ گونه تفسيری داده نشده است      
و لذا کارگران محترم نبايد نـگـران        

 “. اين مواد باشند
نوشته حاضر بنا ندارد که بـه        
تمام موارد باال بپردازد بلکه هـدف       
پرداختن به نـتـايـج اعـمـال ايـن              
تغييرات واصالحات در قانون کـار      
و بازتاب و تاثير آن بر روابـط و           
مناسبات کار و زندگـی کـارگـران         

اما برخالف ضد و نـقـيـض         .   است
گويي و ابهام پراکنی آقای وزير و        
همکارانشان آن چه رخ داده اصوال      
متوجه روابط کار بيـن کـارگـر و           
کارفرما و تحديد و تضييغ حـقـوق        
کارگران و دقيقا تـهـاجـمـی هـمـه            
جانبه به کارگران و دگرگون کردن      
روابط کار به نفع سرمايه داران و        
قانونی کردن بيکار سازی شـمـار        

 .عظيمی از کارگران است
هرگاه جمله پردازی ها و بعضا      
مبهم گويي های آقای وزير را بـه          
زبان روشن تری بيان کنيـم بـايـد         
خاطر نشان سـاخـت کـه مسـالـه            
انعطاف پذيری در سازمـان دهـی        
نيروی کار و توليد بيش از دو دهه        
پيش در کشورهای سرمايـه داری       
پيشرفته مطرح و جـهـت تـامـيـن            
بيشتر منافع سـرمـايـه داران بـه           
درجات  متفـاوت در کشـورهـای          

امـا  .   مختلف به اجرا درآمده اسـت      
اجرا و اعمال انعطاف پـذيـری در          
کشورهايي مانند ايـران بـه ايـن           
مفهوم است که اصـوال هـرگـونـه          
ضوابط و حق و حقوق کارگران از       
ميان برداشته می شود تا اسـاسـا         
. بی قانونی را جايگزين قانون کننـد      

و به عبارت ديگر مفهوم انـعـطـاف         
پذيرکردن روابط کار به آن معـنـی        
است که در شرايط فعلـی ايـران ،           
سرمايه داران و کارفـرمـايـان بـه          
کمتر از داشتن قدرت بی چـون و          
چرا برای اخراج کارگران بـه حـد          

کارگران .   کمتری رضايت نمی دهند   
انعطاف پذيرتر باشند و فقر و خانه       
خرابی ، بيکاری و اخـراج بـدون           
داشتن حق دفاع از خـود و هـم             

“ دردسر “چنين بدون فراهم کردن     
مراجعه بـه وزارت کـار  بـرای              

سرمايه داران و بدون برخورداری     
از حقوق بيکاری و تامين اجتماعـی       
و پيامدهای اين بيکارسازی هـا و        
خالصه رانده شدن به حاشـيـه را         

حتی تباهـی و نـابـودی         .   برنتابند  
خود و زندگی خـانـواده شـان را           
خيلی سخت نگيرنـد و مـنـعـطـف            

 !برخورد کنند 
کارگران با انعطاف پذيری بـه        
سرمايه داران اجازه دهند که آنـان       
خود را از قيد و بنـد قـانـون کـار           
! کذايي همين رژيم نيز رها کـنـنـد           

کارگران اگر ماه هاست که حـقـوق        
ماهانه خود را دريافت نمی کننـد ،         
انعطاف پذير برخورد کننـد و نـه          
تنها به استثمار شـديـدتـر و بـی             
قانونی و تمايالت فردی سـرمـايـه         
داران مثال درمورد ساعات کـار ،         

بـه  (   پرداخت دستمزد ، ايام تعطيل      
) ميل سرمايه داران و کارفرمايان       

، و يا به کارگيری کودکان و زنـان         
آنان با مزد بسيار کمتر از حـداقـل         
های تعيين شده در قانـون کـار ،           
تمکين کنند و با انعطاف بـرخـورد         
داشته باشند و اصـوال اعـتـراض          

چرا که ايـن بـه اصـطـالح            .   نکنند
اصالحات اوال به نفع آنان اسـت و        
ثانيا حاصـل تـعـامـل و تـوافـق              

آنـان بـا     )   خودخوانده  (   نمايندگان  
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    ۲۴ صفحه

 .سرمايه داران است
البته اين موضوع را بـايـد بـه           
گوش جهانيان و جوامع بين المللـی       
از جمله سازمان بين الملل کار هـم        
رساند که در ايران هم پيمان هـا و     
قراردادهی دسته جمعی و توافقـات      
تشکل های کارگری مـنـعـقـد مـی           

 .گردد
بر خالف نظر آقـای وزيـر و           
معاون و همکارانشان که مـوضـوع       
حفاظت های فنی ، بعداشت محـيـط        

که ايشان آن هـا را بـه           . . . .   کار و 
عرصه اجتماعی و اخالقی سرمايـه      
داران مربوط کـرده اسـت بـايـد            
متذکرشد که اوال حتی در زمـانـی         
که کارگران اگر هم براساس قانون      
کار از اين امـکـانـات بـرخـوردار            
شوند ، چيزی اضـافـه بـر ارزش           
نيروی کار به آنان تعلق نـگـرفـتـه          

به اين دليل که سرمايه داران      .   است
بخشی از ارزش نيروی کار کارگـر    
را به صورت مستقيم بـه عـنـوان           
دستمزد يا حـقـوق بـه وی مـی              
پردازند و بخش ديگر را بـه طـرق          
گوناگون مانـنـد بـرخـورداری از          
تعاونی ها ، بهداشت محيط کـار ،          
پرداخت حق السهم کارفرما بـابـت       
هزينه های تامين اجتماعی ، پاداش      

پرداخت مـی  . . .   و عيدی آخرسال و    
ثانيا حـق بـرخـورداری از          .   کنند

امکانات فوق الذکر بخش کوچـکـی        
از مطالبات و خواست های بـرحـق        
کارگران اسـت کـه در نـتـيـجـه              
مبارزات آنان در ساليان دراز عليه      
. رژيم شاه و شيخ کسب شده است      

و امروز به دليل سرکوب های بـی         
وقفه و عدم برخورداری کـارگـران       
از تشکل های مستقـل و بـحـران           
مزمن اقتصادی و تهاجم و تعـرض       
سرمايه داران و دولت حـامـی آن         
ها، از کارگران سلـب و بـرشـدت           

 .استثمار آنان افزوده شده است
نکته ديگر اين کـه عـلـيـرغـم            
اصرار آقای وزيـر ، نـهـادهـای             
کارگری ای که ايشان بدان اشـاره        
می کند اصوال نمايـنـده کـارگـران          
ايران و تشکل های مستقل کارگری      
نيستند و اعتراض کارگران به ايـن        
تغييرات در قانون کار حق مسلم و    

و بـرخـالف     .   طبيعی آنـان اسـت      
نظرات مقامات رژيم کارگران بايـد      
در تمام اين موارد نه تنهـا نـگـران        
باشند بلکه بايد برای مقابله با ايـن        
سياست هـای ضـدکـارگـری بـه           

در شرايطـی کـه      .   مبارزه برخيزند 
رژيم خواست ها و مـطـالـبـات ،             
اعتراضات و اعتصابات کارگران را    
ســرکــوب ، و هــر روز فــقــر             
روزافزون،  بی قانونی و بيکاری و       
استثمار شديدتر را بـه کـارگـران         
تحميل می کند و بـرای شـنـيـدن            
خواست های آنان گوشـی وجـود        
ندارد، کارگران حق دارنـد و مـی          
بايد برای تحقق مطالبات خود و هم       
چنين برپايي تشکل های مسـتـقـل         

کارگری از روش هـای   
گوناگونی مانند تجـمـع    
های اعتراضی و بستن    
راه های عبور و مرور     
ــن          ــدن اي ــان ــا کش ت
اعـــتـــراضـــات و       

اعتصابات به خارج از کارخانـه و        
جلب حمايت ديـگـر گـروه هـای            

اين روش ها   .   اجتماعی بهره بگيرند  
نه تنها منسوخ نيست بلکه يکـی از         
راه های مبارزه عليـه ايـن رژيـم           

کارگران بايد از همين امـروز  .   است
برای ايجاد تشکل هـای مسـتـقـل           
کارگری تالش بی وقفه ای را بـه           
کار گيرند و با مقاومت و اعتـراض        
در برابر  تهاجمات و تـعـرضـات           
رژيم ، با گسترش مبارزه خـود ،          
رژيم را مجبور به عقـب نشـيـنـی           

و برای اين کار اجـازه هـيـچ          .   کنند
مرجع و مقامـی را هـم احـتـيـاج              

 .ندارند
تنها راه مقابله با سياست هـای       
ضدکارگری ايجـاد تشـکـل هـای          
مستقل کارگری و مبارزه سازمـان      

از .   يافته اين تشکل ها خواهد بـود       
همين امروز بايد عليه اين تغييـرات       
در قانون کار و اجرا و اعمال ايـن          
تهاجم و تعرض و پايـمـال کـردن          

 .حقوق کارگران مبارزه کرد
خارج کردن کارگاه هـای زيـر        

 نفر از شمول قانون کار ، بيانگر  ۱۰
شکست سياست های کليـت رژيـم        
در پاسخ گـويـي بـه مـطـالـبـات               
کارگران و موکدا شکست سياسـت      
های اصالح طلبان و به کـارگـيـری         
سياست های نئولـيـبـرالـی بـانـک           
توسعه جهانی و صـنـدوق بـيـن            

امـروز  .   المللـی پـول مـی بـاشـد           
کارگران در مبارزه جاری خود بـا        
رژيم درمی يابند کـه اصـوال ايـن           
رژيم از پاسخ گويي بـه ابـتـدايـي           
ترين خواست هـای آنـان عـاجـز           

کارگران ضمن مبارزه بـرای     .   است

تشکل های مستقل کارگری تـالش       
می ورزند که ايـن مـانـع اصـلـی             
آزادی ، ترقـی ، دمـوکـراسـی و             
عدالت اجتماعی را از مقابـل خـود         

 .بردارند
اجرا و اعمال ايـن تـغـيـيـرات            
عالوه برآن که تاثيرات مـخـرب ،          
عوارض و لطمات درازمدت بـرای       
کل کارگران ايران به بـار خـواهـد          
آورد در کوتاه مدت نـيـز پـس از            
ــدا             ــدي ــای ش ــده ــی آم ــرا پ اج

ضدکارگری و در جهت    
فرمان روايي بی چـون      
و چرای سرمايه داران     
در تشديد استثـمـار و       
پايمال کـردن حـقـوق        
کــارگــران را خــواهــد     

 .داشت
خـارج   “نگاهی گذرا به قانـون      

 نـفـر از      ۱۰کردن کارگاه های زير     
 :”شمول قانون کار

 و   ۱۰با اجرای اين طرح مواد       
 قانون کار درباره اين کارگاه ها   ۱۲

يعنی کـارفـرمـا      .   اجرا نخواهد شد  
ملزم به رعايت پـرداخـت حـداقـل          
دستمزد تعيين شده توسط شورای     

هم چنـيـن هـيـچ        .   عالی کار نيست  
الزامی به رعايت انعقاد قـرارداد ،         
ساعات کار و تعطيالت و مرخصی      
های منظور شده در قانون کـار را         
نخواهد داشت و هر نـوع تـغـيـيـر            
حقوقی در وضع مالکيـت کـارگـاه         
می تواند سبب لغو قرارداد و نقض       
حقوق کارگران از سوی کـارفـرمـا        

 .گردد
 و   ۱۶بر اساس اين طرح مواد       

 قانون کار که مـواد    ۱۹ و ۱۸ و  ۱۷
مربوط به تعليق قـرارداد کـار در          
صورت بازداشت کارگر که منتهـی      
به محکـومـيـت نشـود و يـا در               
صورت استفاده کارگر از مرخصی     
تحصيلی و يـا مـرخصـی بـدون            
حقوق و يا تعليق قرارداد کـار در          
زمان گذراندن خدمت نظام وظيفه ،      
موثر نخواهد بود و کارفرما مـلـزم        
به رعايت آنها نيـسـت و بسـيـار            
 .ساده حکم اخراج صادر می گردد

 ۳۰ و ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و   ۲۶مواد  
 که مربوط به هر نوع تغـيـيـر        ۳۱و  

عمده در شرايط کار و يـا بـروز            
اختالف ميان کارگر و کارفرما و يا       
قصور از وظائف محوله از سـوی        
کارگر بـاشـد نـيـازی بـه کسـب              
مــوافــقــت کــتــبــی اداره کــار و          

. اموراجتماعی محل نخواهد داشـت    
عالوه بر اين کارفرمايان موظف به      
تشکيل شورای اسالمی کار و يـا         
 .شرايط مربوط به آن نخواهند بود

 کـه    ۵۱ و   ۵۰ و   ۴۹ و   ۴۸مواد  
مربوط به نظام ارزيابی و طـبـقـه           
بندی مشاغل و ساعت کار است از       
اين پس در اين کارگـاه هـا اجـرا            

 . نخواهد شد
بايد تاکـيـد نـمـود کـه مـدت              
مرخصی ساليانه و الزام به ارائه و       
ايجاد تسهيالتـی چـون تـعـاونـی           
مسکن و مصرف و محدوديـت در        
ساعات کار و تعطيلی روز جـمـعـه         
نيز در اين کارگاه ها از ايـن پـس            

 .حذف خواهند شد
عالوه براين با اجرای اين طـرح     

 و   ۶۴ و   ۶۳ و ۶۲ و   ۵۷ و   ۵۶مواد  
 قـانـون کـار کـه           ۷۳ و   ۶۶ و   ۶۵

درباره کار نوبتی و دريافـت فـوق        
العاده نوبت کاری و يـا اضـافـه            
کاری و زمان آن و تـعـطـيـل روز          

 ۳جمعه و برخورداری کارگران از     
روز مرخصی با استفاده از حقـوق       
در موارد ازدواج ، فوت هـمـسـر ،           
پدر و مادر و فرزندان اسـت ، از            

 .شمول اين کارگاه ها خارج می شود
 ۸۲ و     ۸۱ و   ۷۷هم چنين مواد    

که مربوط به انجام آزمايش هـای        
پزشکی برای کارگران به صـورت       
ساليانه و هم چنين سـاعـات کـار         
روزانه کارگران نوجـوان اسـت ،         

 .حذف می گردند
 ۱۵۳ و ۱۵۲ و ۱۵۰ و   ۱۴۹مواد  

 نيز که مربـوط بـه ايـجـاد          ۱۵۴و  
امکانات و تسهيالتی چون سرويس     
های رفت و برگشت و تهيه مـحـل          
های مناسب برای استفاده کارگران     
در رشته های مختلف ورزشـی و        
تشکيل تعاونی های مسـکـن مـی          
باشد ديگر بـه کـارگـران تـعـلـق             

 .نخواهند گرفت
 در مـورد      ۱۷۵ و     ۱۷۳مواد   

اختالفات کارگـر و کـارفـرمـا و            
پرداخت مزد مساوی در برابر کـار       
برابر به زنان و مردان و هم چنيـن         
تضمينی برای جلوگيری از تخـلـف       

 و   ۸۱ و    ۸۰کارفرمايان از بندهای    
 و   ۱۵۲ و     ۱۵۱ و ۱۴۹ و ۹۲ و   ۸۲
 بوده است لـغـو و از          ۱۵۵ و   ۱۵۴

شمول در اين کارگاه ها حذف مـی        
 .گردند

 کميسيون کارگری 
 ۱۳۸۲  

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



، مجله ”ويکلی استاندارد“ دسامبر ۱پيش در شماره    
ای متعلق به راست ها ، دو مقاله تحت عنوانً  صدام           

و  ”زالمی خـلـيـل زاد       “چگونه؟ً  نوشته    :   بايد برود 
اين دو در ايـن مـقـاالت       .   منتشر کرديد  ”ولفوويتز“

نوشته بودندً  ما بايد دير يا زود در بـرابـر صـدام               
ً  و در هـمـانـجـا         . پس هر چه زودتر بهتر    .   بايستيم

               ً خواهانً  حمله مستمر به نيروهای ويـژه صـدام
 . شده بودند

اما ببينيم اين استراتژيست ها چه کسانی هستنـد و           
 .بنيادهای فکری آنان از کجا نشات می گيرد

بنيادهای فکری سياست های بوش بر دو پايه قـرار          
. دارند نئو محافظه کاران و بنيادگرايـان مسـيـحـی           

بنيادگرايان مسيحی بر خـالف تصـور بسـيـاری،            
مخالف سقط جنين نيستند و چهره ای بسيار مـدرن         

ً  کـمـربـنـد         .   از خود ارائه می دهند   اکثريت آنان از 
انجيلً  در جنوب آمريکا می آيند و از چـهـره هـای           

وزيـر   ”جان اشکرافـت  ”سرشناس آنان می توان از    
از طرف ديگر نـئـو مـحـافـظـه           .   دادگستری نام برد  

کاران اغلب از شهرهای بزرگ مثـل نـيـويـورک و              
برخی از کاليفرنيا می آيند، اکثرا يهودی بوده و خط          

دنبـالـه   .   کاری خود را از محافل ً چپ آغاز کرده اند         
روان اين خط فکری ايده های خود را بـر اسـاس               

 “ آلن بلوم  ”و شاگردان او   ”لئو اشترواس  ”تفکرات
هر دو آنـان در    . قرار داده اند ”آلبرت ول استتر ”و

 در دانشگاه های مختـلـف در شـرق            ۶۰طول دهه   
آمريکا تدريس می کردند و اکثر استراتژيست هـای     

 .امروزی از شاگردان اين دو می باشند
عنوان نئو محافظه کار اندکی مغلطه آميز است چـرا          
که اينان هيچ نزديکی با محافظه کـاران در اروپـا              

در مقاله ای بـه نـام           “فرانسيس فوکوياما   “.   ندارند
 دسـامـبـر     ۲۴وال استريت جورنال،    ( پايان تاريخ ً      ” 

نوشت که ً  نئو محافظه کاران هيچ عالقه ای   )   ۲۰۰۲
برای حفظ نظم کنونی که بر اساس هيرارشی، سنت         
ها و نظرات بدبينانه نسبت به طبيعت انسـان قـرار             

 ً .دارد، ندارند
در کرشهاين در استان هسـن در         “لئو اشتراوس   “

 بدنيا آمد و قـبـل از سـرکـار         ۱۸۹۹آلمان در سال  
او مدتی در مدرسـه  .  آمدن هيتلر آلمان را ترک نمود 

جديد تحقيقات اجتماعی و سپس در کميته اجتماعـی         
در شيکاگو که بعدها مرکز پيروانش گرديد، کار می         

محدود کردن فلسفه او به چند اصلی که نـئـو            .   کرد
محافظه کاران دور و بر بوش از آن  پـيـروی مـی               

نظرات محافظه کـاران بـر     .   کنند ساده انگارانه است   
بـررسـی نـظـرات       .   پايه های ديگری هم قرار دارد      

و  چگونگی برداشت نـئـو مـحـافـظـه            “اشتراوس  “
کاران از آن نشان می دهد که سياست هـای کـاخ               

سفيد، رفتارهای جنون آميز تعدادی انگـشـت شـمـار            
نيست بلکه بر دو اصل دقيق و عميق بنيـان گـذاشـتـه           

 . شده است
قـرار   ”اشـتـراوس  “اصل اول، بر پايه تجربه شخصی       

او در طول زندگی خود شاهـد فـروپـاشـی دو              .   دارد
به همين دليـل    .   حکومت وايمار و ديکتاتوری هيتلر بود     

شخصا به اين نتيجه رسيد که دموکراسی اگر از تـوان      
کافی برخوردار نباشد، نمی تواند در برابر ديکتاتـوری       

او در مقدمه   .   که ذاتا توسعه طلب است ايستادگی نمايد      
      جـمـهـوری          ”اسپينوزا“ای برً  نقد مذهب  ً نوشت که

وايمار ضعيف بود و فقط در يک مقطع ازخـود قـدرت       
نشان داد و آن عکس العمل خشونت بار بر عليه تـرور      

.  بـود   ۱۹۲۲در    ”والتر رانتنـاو “وزير خارجه يهودی    
بطور کلی جمهوری وايمار نشانگر پديده ای قـانـونـی           

 ً.بدون قدرت يا عدالت ناتوان از اعمال قدرت است
اصل دوم، بر اساس برداشت های او از آثار کالسيـک           

سوال اساسی برای آنان و ما همـچـنـان          .   فلسفی است 
مسئله رژيم سياسی که شخصيت مردم را شکـل مـی         

به اين سـوال کـه         ”اشتراوس “پاسخ  .   دهد می باشد  
 ”چرا قرن بيستم دو رژيم توتـالـيـتـر يـا بـه قـول                  

ً مستبد را شاهد بود، عبارت است از ايـن              اشتراوس
مدرنيسم رد ارزش های اخالقی را کـه اسـاس         :     که  

دموکراسی هستند و همچنين ارزش هـای اروپـايـی           
به نـظـر او ريشـه ايـن           .   منطقً  وً  تمدن را دامن زد  ” 

اين دوران، بنا بـه      .   واکنش در دوران روشنگری است    
ضرورت، نوعی نسبيت گرايی يا تاريخ گرايی يعنی رد         
وجودً  مصلحت اولی  که مصلحتی  قابل اندازه گيـری            
نيست ولی ميزانی برای درجه و اندازه مصلحت هـای        

 .آنی و مشخص است، را تائيد نمود
نمی تـوان     ”اشتراوس“به عبارت ديگر بر اساس نظر       

هم رژيم آمريکا و هم حکومت سـوسـيـالـيـسـتـی را                
به نظر او رژيم ها يا خوب و يا بـد  .  همزمان تحمل کرد 

هستند و تامال ت سياسی نبايد مانع از قضـاوت هـای       
و همچنين رژيم های خوب حق دارند و         .   ارزشی شود 

يا حتی وظيفه اشان اين است که از خود در برابر بدها            
شايد ساده انگارانه باشد که به مثـلـث شـر      . دفاع کنند 

اشاره کنيم ولی تشابهات موجود غيـر        ”جورج بوش “
پايه های اصلی فلسفه سياسی رژيـم       .   قابل انکار است  

گـذاشـتـه شـده       “اشتراوس    ”توسط پيروان ”بوش“
دل مشغولی اصلی اينان پرداختـن بـه تـاريـخ             .   است

از  “اشـتـراوس      ”خود.   آمريکا و قانون اساسی است    
قانون اساسی آمريکا تمجيد فراوان به عمل آورده و           
معتقد بود دموکراسی در آمريکا يـکـی از بـهـتـريـن                

 .سيستم های سياسی موجود است
 ”هيروی مانسـفـلـد    “،  ”والتر برنز “شاگردان او يعنی    

، پا را فراتر گذارده و معتقدنـد کـه در       ”هاری جافا ”و
قانون اساسی و در هرشکل مذهب، نهايتا بشکل مدنـی      
آن، بايد به عنوان نقطه اتصال ميـان نـهـادهـای يـک                

که خـود  “اشتراوس  ”. جامعه مورد استفاده قرار گيرد    
يک يهودی بدون مذهب بود، مذهب را بـرای حـفـظ               
توهمات توده ها مفيد دانسته و می گفت که توهمات را           

بـديـن تـرتـيـب        .   نمی توان بدون نـظـم حـفـظ کـرد            
که خود در انتقاد از مدرنيسـم و تـوهـم             “ اشتراوس“

پيشرفت به باورهای فالسفه کالسيک در باره حکومت        
باز می گردد، همچنان از دموکراسی ليبرال، محصـول         
سال های روشنگری و دموکراسی آمريکايی دفاع مـی         

اين تناقض را او چنين توجيه می کند که انتقاد از            .   کند

اگر چه اشغال عراق سر آغاز دوران  نوينی در روابط     
بين المللی محسوب می گردد، اما برنامه ريزی بـرای           

يـافـتـن    .   اين حرکت از چندين سال قبل آغاز شده بود        
آبشخور تفکر حکومت بوش، ناديده گرفتـن عـوامـل           

مسلما آمريـکـا در صـدد         .   اصلی شروع جنگ نيست   
تثبيت و ارائه نمايش قدرت خود در دنيا و تـامـيـن           
برتری دالر در عرصه اقتصادی و مهم تـر از هـمـه               

امـا  .   اطمينان از دسترسی به منـابـع انـرژی اسـت            
شناخت استدالالت مورد استفاده اين رژيم در توجيـه         
حرکات خود و اصوال يافتن ماخذ فکری آن که نهايـتـا            
خط فکری توده بزرگی از مردم را تحت تاثير قرار می           
دهد نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار است، چرا       
که فقط با شناخت از يک پديده است که می تـوان بـا          

مقاله زير که بر گرفتـه و    .  آن به درستی برخورد کرد 
ترجمه چند مقاله مختلف از منابع انگليسی زبان است       
تالشی است برای معرفی شبکه پيچيـده و در هـم              
تنيده استراتژيست ها و ديگر منابع مورد اسـتـفـاده          

 .بوش برای تغذيه دستگاه تجاوزطلبانه اش
تحرکات استراتژيست ها بطور علنی حداقل از ده سـال           
. پيش يعنی پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز گرديـد         

، پاول و چينی در تـالش بـرای جـلـب             ۱۹۹۲در سال  
             ً حمايت کنگره از برنامهً  نقشه بنيادی نيروهای مسلـح

پاول به اعضای کمـيـتـه     .   منطق جديدی را مطرح نمودند    
نيروهای مسلح سنا گفت که امريکاً  قدرت کافـی بـرای             
جلوگيری از هر نوع مبارزه جويی کسانی کـه رويـای             

ً  و بـا        . مبارزه با آمريکا را در سرمی پروراننـد، دارد        
ً  مـن              استفاده از اصطالحات تبهکارانه اعالم داشت کـه
می خواهم قلدر محله باشم و به همه بفهمـانـم کـه در                
آينده هيچکس توانايی روبرو شدن با نيروهای مسـلـح           

 Paul ”ولفو ويـتـز   “ً  همزمان    . امريکا را نخواهد داشت   
Wolfowitz     مشغول تهيه مقدمات بيانيه سياست هـای

بنا بر اين سند يعنی ً راهـنـمـای بـرنـامـه         .   پنتاگون بود 
ريزی دفاعی ، اياالت متحده قدرت مطلـق در دنـيـا را                
داشته و می تواند اين قدرت را با استفاده از آميـزه ای              

در همين سـنـد     .   از ديپلماسی و نيروی نظامی پيش ببرد      
منافع حاصل از اتخاذ اين برنامه ً  دسترسی به مـنـابـع              
مواد خام حياتی، به طور اخص نـفـت خـلـيـج فـارس،                 
جلوگيری از بسط سالح های کشتار جمعی و تهـديـدات           
. تروريست ها عليه مردم آمريکاً  اعالم گـرديـده اسـت           

 سپتامبر يعنی حدود هشت سال بـعـد ، ايـن         ۱۱پس از   
برنامه باالخره توانست خط سياسـی حـکـومـت وقـت             

تنها تغيير قابل مالحظه ، تغيير اصـطـالح           .   آمريکا گردد 
 . ضربات اعالم نشدهً  به ً  جنگ پيشگيرانهً  است”

موضع خمينی وار بوش در برابر صدام يعـنـی جـملـه              
چند سال  .   صدام بايد برودً ، نيز سياست جديدی نيست       ” 

    ۲۵ صفحه

 
 شبکه های هدايت کننده
 سياست های جنگ افروزانه

 مهرنوش کيان

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



نوين آمريکايی که خواستار تغيير رژيم در عـراق           
حتی قبل از سر کار آمدن دولت بـوش بـود، مـی                

همچنين مانند اغلب همکارانش عضو انستيتـو       .   باشد
يهودی امنيت ملی که مسئله اسرائيل و امنيت آن را           
در قلب سياست های آمريکا قرار مـی دهـد ، مـی                

از ايدئولوگ های موثر و تعيـيـن    ”ولفوويتز“.   باشد
 .کننده در سياست های بوش می باشد

 Lewis Libby ”لوئيس ليبی“
،  ”ديک چـيـنـی     “رئيس دفتر معاون رئيس جمهور      

سال ها در پنتاگون فعال بوده و در دولت بوش پدر           
نيز در وزارت دفاع کار می کرد، او از نـزديـکـان                

و همـچـنـيـن      ”پی ان ای سی “، عضو  ”ولفوويتز“
، شرکت تحقيـقـی      ”راند“عضو هئيت مديره شرکت     

برای توسعه که قراردادهای بسياری با پـنـتـاگـون            
از اعضـای     ”زالمای خـلـيـل زاد      “.   دارد، می باشد  

که به عنوان مخالقيـن عـراقـی بـه         ”بوش “منتخب  
کـار مـی     “راند   “بغداد فرستاده شد نيز در شرکت    

 .کند
سهام دار شرکت های نفتی و توليد کـنـنـده            ”ليبی“

،  “نورتورپ گـرومـن        “اسلحه  و مشاور شرکت      
پيمانکار قراردادهای دفاعی و دارای نقش تـعـيـيـن          
کننده در هئيت سياست های دفاعی پنـتـاگـون مـی             

 ميليون دالری با ۸۳قراردادی  “راند “شرکت .   باشد
 .پنتاگون پس از جنگ عراق بسته است

 Donolad Ramsfeldدونالد رامزفلد
و طـراح     “پی ان ای سی    “او از اعضای پايه گذار  

کلـيـه جـزئـيـات حـرکـت هـای               .   جنگ عراق است  
سازندگی پس از جنگ در عراق بايد با نظر او انجام           

کليه انتصابات و قراردادها با نفوذ وی انجام        .   پذيرد
عالقه ای به اشاره بـه   ”رامزقلد“و مسلما   .   می گيرد 

در ايـن    .   نقش او در طول جنگ ايران و عراق نـدارد     
دوران وی در ارتباط نزديک با بغداد بـوده و بـه               
صدام و رژيم وی در جنگ عليه ايران کـمـک مـی               

بـرای گـرفـتـن        ”رامزفـلـد  “در همان زمان    .   رساند
قراردادهای ساخت لوله های نفتی در عـراق بـرای           

 “بشتل  “امروزه  .   تالش می کرد   “بشتل   “شرکت  
يکی از موفق ترين شرکت ها در گرفتن قراردادهای         

 .پس از جنگ در عراق است
 Douglas J. Feithدوگالس جی  فيث

معاون وزير در سياست های دفـاعـی پـنـتـاگـون،              
ً  و               مسول انتخاب اعضایً  هيئت سياست دفـاعـی

او همچنين وکيـل    .   است “جينسا  “عضو مشاور در    
 از طـرف      ۸۰بوده و در دهه  “نورتورپ گرومن  “
برای کار در سياست های دفـاعـی      “ريچارد پرل   “

وی  شديدا طرفدار اسرائيل و از         .   انتخاب شده بود  
از ديگر عـراقـی هـای      .   است “احمدچلبی  “حاميان  

ژنـرال  “،  “جالل طالبانی    ”مورد نظر او می توان از     
مسـعـود    “،   ) ائتالف ملی عـراق   ( “   توفيق ال ياسری  

شيف  “، ) پيمان ملی عراق( “ اياد علوی “،  “بارزانی  
عبدالـغـزيـز     “، )حزب سلطنت طلب(“ علی بن حسين 

برادر محمد بکر ال حکيم رهبر کـنـگـره           ( “   ال حکيم 
ژنـرال سـعـد       ”و)   اعلی انـقـالب اسـالمـی عـراق          

 .نام برد) رئيس سابق جنگ روانی عراق( “عبيد
 Richard Perleريچارد پرل

و  “جينـسـا     “شاهزاده سياه پنتاگون عضو کليدی      
عضو برجسته انستيتو بازرگانی آمريکا به هـمـراه          

اين انستيـتـو   .   است ”لين ”و همسر او “ديک چينی ” 

يکی از ذی نفوذ ترين ايدئولوگ هـا          “ريگان  “به گفته   
او همچنين در موسـسـه      .   در جبهه راست افراطی است    

دفاع از دموکراسی، يکی ديگر از ايدئولوگ های دسـت          
که احتماال در دولت    “جيمز وولسی   “راستی، به همراه    

 .موقت عراق وزير امنيت خواهد شد، می باشد
،  “اوتونومی کـورپ      “همچنين مدير شرکت  “پرل  “

توليد کننده نرم افزار برای پنتاگون و مشاور شـرکـت           
و عضـو هـئـيـت         )  شرکت وکالی فيث و زل ( “فيث “

بود که چند ماه پيش ، پـس از          “دی پی بی     “مديره  
او همچنـان در    . رسوايی مالی مجبور به استعفا گرديد 

هئيت مديره اين شرکت فعال بـوده و تـالش بـرای                
گرفتن بازسازی قراردادهای تلفن و مخابرات در عراق        

عالوه بر اين وی در انستيتو بازرگانی .   و آسيا را دارد   
بنيامين نـتـان       “آمريکا و به عنوان مشاور در دولت        

“ هولينگر ديجيتـال  “فعال بوده و از گردانندگان  ”ياهو
 را چاپ می کند، می باشد ”ديلی تلگراف“که 

 Dick Cheneyديک چينی 
، يـکـی از        “کـاپـيـتـول هـيـل           “رئيس جنگ طلبان    

و هـئـيـت مشـاوران          ”پی انی ای سـی     “بنيانگذاران  
معاون رئيس جمهور، وزير دفـاع در      .   است ”جينسا“

بوده و حدود ده سـال اسـت کـه           ”بوش پدر ”دولت
او .   خواهان جنگ با عراق و برکـنـاری صـدام اسـت             

شـرکـت   .   است ”هاليبورن“همچنين مدير شرکت نفتی     
در “هاليبـرون    “، شرکت تابع   ”کلوگ براون و روت   “

 ميليون دالری برای خـامـوش   ۷حال حاضر قراردادی  
در عـيـن     .   کردن چاه های نفت عراق را در دست دارد        

حال وی عضو هيئت امنای انستيتو بازرگانی امـريـکـا         
روابط او با شرکت های نفتی بسيار تنـگـاتـنـگ            .   است
يکی از مذاکره کننده گـان از طـرف شـرکـت                .   است

برای ساخت لوله های نفت دريـای خـزر           “شورون  “
مشاور امنـيـت    “کوندوليزا رايس “. بود “ديک چينی “

 تا کنون اسـت و      ۲۰۰۱ملی، مدير اين شرکت از سال     
حتی يکی از تانکر های نفتی به نام او تعميد داده شـده             

عضو هـئـيـت مـديـره         “لين  “،  “چينی  ”همسر.   بود
و توليد کننده موشـک هـای کـروز            “الکهيد مارتين   ” 

 ميليون دالر ۸۰۰است و ماهواره های ارتش به ارزش        
 .ساخت اين شرکت در اختيار جنگ عراق قرار داشت

 Michael Joyceمايکل جويس
يکی از بزرگترين و    “بردلی  “او مدير سابق موسسه    

ايـن  .   پر نفوذترين سازمان های راست در آمريکا بـود        
ويـلـيـام    “را به رهـبـری        “پی ان ای سی  “موسسه  

بـه   ”اسـتـانـدارد   “هفته نامه   . بنيان گذارد “کريستول  
به عنوان بلندگوی رژيـم بـوش         “کريستول  “مديريت  

اين هفته نامه اکـنـون در دسـت            .   محسوب می گردد  
ويـلـيـام      “گفته می شود که     .   است “روپرت مرداک   “

که در دولـت       ”مايکل جوئيس“دوست نزديک   “بنت  
 “بوش پدر  “وزير آموزش بوده و در دولت  ”ريگان“

سزار مواد مخدر خوانده می شد، قرار است در دولـت           
 .موقت عراق پست آموزش را بعهده داشته باشد

 James Woolseyجيمز ولسی 
 “جينسا “و  “پی انی ای سی “مدير سابق سيا، عضو 

 احتماال پست وزارت امنيت در دولت موقت عـراق را            
منافع اقتصادی او شامل شـرکـت   .   بعهده خواهد داشت  

“ تيتان ”هوا فضای انگليسی توليد کننده سالح، شرکت      
دين کـورپ   ”فراهم آورنده متخصصين امور نظامی و     

که محافظين شخصی استخدام می کند و از جـملـه             “
رادر افغانستان نيز تعييـن      “حميد کارزای    “محافظين  

لِيبراليسم که در خطر در افتادن به دامان نسبی گـرايـی            
 ”به نظر.   است، برای ادامه حيات آن اجتناب ناپذير است   

نسبی کردن ً  خوبیً  ناتوانی برای مقابله بـا        ”اشتراوس
 .استبداد را به دنبال دارد

دفاع از ً  ليبراليسم ً  و ً دموکراسیً  به نظر نئو محافظـه               
کاران بايد حتی به قيمـت مـخـالـفـت بـا نـهـادهـا و                      

اما مشکل اين جاست .   قراردادهای بين المللی انجام گيرد    
که منظور نئو محافظه کاران ازً ليبراليسم و دموکراسیً           

پس هـر    .  آن نظامی است که در آمريکا بر سر کار است 
حکومت، يا نهادی که بر عليه اين ساختار عمل کند بايـد            

اين گروه پس از فروپاشی دولت      .   از ميان برداشته شود   
های اروپای شرقی بهانه کافی  برای تبليـغ ايـده هـای               

تغييرات جهانی به نظر آنان نتيجـه اعـمـال           .   خود يافتند 
 . بود “ريگان “زور حکومت 

با اعتقاد بـر   “بوش   “بدين ترتيب تئوريسين های رژيم      
جهانشمولً  بودنً  مدل آمريکايی دموکراسیً  بر ايـن            ” 

. باورند که بايد در سياست بسياری چيزها را تغيير داد          
در جبهه داخلی  مخالف سرسخت کمک های بهزيسـتـی           
دولت به مردم بوده و در سياست خـارجـی هـر نـوع              
قرارداد تشنج زدايی ميان شرق و غرب که حاصل دهـه           

 بود را کمک به طوالنی تـر کـردن عـمـر         ۷۰ و ۶۰های  
همچنـيـن بـه      .   ً  بدً  می انگارند ) از نظر آنان  ( رژيم های     

 نهايتا منجر به ۷۰ و ۶۰نظر اينان نسبی گرايی دهه های      
تـئـوری   .    انـجـامـيـد    ۸۰ايجاد ً  صحت سياسیً  در دهه       

صحت سياسیً  بنای برخورد را احـتـرام بـه ديـگـر              ” 
فرهنگ ها و نگرش های فکری گذارده و بعضا تا آنـجـا             
پيش رفت که هر نوع عقب ماندگی در ديگر فرهنگ ها را            
به صرف احترام به نگرشی متفاوت تحمل نموده و يـا             

نئو محافظه کاران موفق شده انـد بـا       .   ناديده می گرفت  
انتقاد به اين برخورد نادرست به اين باور دامن زنند که           
ً صحت سياسیً  دستاوردهای تفکر غربـی را نـاديـده              
گرفته و ميدان را به برخوردهای ارتـجـاعـی واگـذارده           

بدين ترتيـب ايـن عـده بـه عـنـوان نـاجـيـان                     .   است
دستاوردهای تمدن، و باالخص تمدن غرب، تلـقـی مـی            

 .گردند
. تئوریً  جنگ پيشگيرانهً  نيز محصول همين نظر اسـت           

به نظر اينان هيچ رئيس جمهوری آن قدر ديوانه نيـسـت     
که با نشان دادن عکس العمل در برابر خطر اتمی ديـگـر            

پـس بـرای     .   کشورها به يک خودکشی جمعی دست زند      
مقابله با اين خطر و جلوگيری از بوجود آمـدن قـدرت              

يا دولت هايی که غير قابل قبول       ( اتمی در ديگر دولت ها      
وول “.   بايد بجای عکس العمل پيشگيری نـمـود       )   هستند  
سياست ً  بازدارندگی آنیً  يعنـی جـنـگ هـای                ”استتر

محدود با استفاده از سالح های دقيق که بتواننـد هـدف            
های نظامی را با دقت بسيار از ميان بردارند را مـطـرح          

در همين راستا  هر نوع قرارداد بين المللی کـه  .   می نمود 
منجر به محدود کردن توليد و پيشرفت اين نـوع سـالح             

 .ها گردد از نظر اين عده محکوم است
حال ببينيم که اين سياست گذاران و مجريان چه کسانی          

 :هستند و چه پيشينه ای دارند
 

 نئو محافظه کاران
 lfowitz                          Paul Woپل وولفو ويـتـز    

معاون وزير دفاع و يکی از ايدئولوگ های اصلی رژيـم            
بوش و از طراحان اصلی پنتاگون و برنامه های آن در ً    

مثل بسياری ديـگـر     .   سازندگی عراقً  پس از جنگ است   
از ايدئولوگ ها، وی عضو برجسته پروژه برای  قـرن             

    ۲۶ صفحه
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    ۲۷ صفحه

در حال حاضر   “دين کورپ   “شرکت  .   نموده، می باشد  
به علت نقض حقوق بشر، در اکـوادور       “بوسنی  ”در

به دليل ايجاد بيماری های ناشی از تخـريـب مـحـيـط         
زيست و در آمريکا به جرم فساد مالی تحت تـعـقـيـب              

 ”شيا و گاردنـر  “او همچنين در شرکت وکالی      .   است
کار می کند   “احمدچلبی   “که به عنوان آژانس خارجی      

بوز آلـن و     “شرکت ديگر تحت نفوذ وی  .  ذينفع است 
برنده توسعه ارتباطات کامـپـيـوتـری در           “هاميلتون  

 .عراق بعد از جنگ اول خليج فارس بود
 

 ارتش
 Jey Garnerجی گارنر

در مورد وی مقاله ای جداگانه نـوشـتـه شـده اسـت                
همين   ) .   ۱۰۷مراجعه شود به نشريه اتحادکار شماره (   

وی گفتـه    “جينسا  “بس که در يکی از گردهمايی های        
ً  اسرائيلی قوی نعمتی است که بـرنـامـه ريـزان               : بود

ارتش آمريکا و رهبران سياسی می توانند به آن تکيـه           
 ً .کنند

 Ron Adamsژنرال ران آدامز
ً  ، مـعـاون                فرمانده سابق نيروهایً  ثبات در بوسنی

 نيروی هوايی در جنگ اول خليج       ۱۰۱فرماندهی لشکر   
و اکنون معاون رئيس دفتر در عمليات و برنامه ريزی          

بـرای سـمـت        ”گـارنـر  “در جنگ عراق است، توسط      
معاونت در کميته بازسازی در عراق انـتـخـاب شـده              

 .است
 John Abizaidژنرال جان ابی زاد

در مـقـر فـرمـانـدهـی            “تامی فرانکس  “معاون دوم  
آمريکايي ها در قطر و يکی از معدود ژنرال های بلـنـد            

او همچنين در جنگ اول خليـج و        .   پايه عرب تبار است   
در بوسنی نيز فعال بوده و قرار است در ايـن دوران          

 . پس از جنگ در عراق نقش عمده ای را ايفا کند
،  “کلنل ريـجـارد نـاب          “از ديگر فعاالن می توان از       

فرمانده نيروهای مشترک در کردستان پس از جـنـگ           
اول خليج و مشاور انستيتو بـرای دمـوکـراسـی در               

رئيس سابق کالـج حـفـظ       ”کلنل جورج اوليور“عراق،  
صلح در پنتاگون و تربيت کننده اعضای بـلـنـد پـايـه               
ارتش اسرائيل و مشاور کميسيون ارتش آمريـکـا در           

 .سازمان ملل نام برد
 

 واسطه های قدرت
  Robert Reillyرابرت رايلی 

رئيس سابق راديو صدای آمريکا و دوسـت نـزديـک             
،  قرار است راديو و تلويزيون عراق را       “احمد چلبی   ” 

او هم اکنون گردانندگـی راديـو عـراق         .   بازسازی کند 
او در برنامه آمريکـا بـرای راه       .   آزاد را به عهده دارد   

اندازی شبکه ارتباطی در خاورميانه و اسـتـفـاده از              
 ميليون دالری در پايان امسـال       ۶۲ماهواره تلويزيونی   

 .شرکت دارد
 Michael Mobbsمايکل مابز

وکيل پنتاگون و هماهنگ کننده غير نظامی،  مسـئـول            
 وزير آينده خواهد بود، سابقا برای شرکت حقوقـی     ۱۱

کار می کرد و هم اکنون با هـمـکـاری    “دوگالس فيث “
پنتاگون چارچوبی قانونی برای زندانی کـردن بـدون        
محدوديت اعضای ال قاعده و يا کسانی که مشـکـوک            
. به عضويت در اين سازمان هستند را فـراهـم آورده        

تـوسـط    “کمپ گوانتانامو بـی      “جالب است بدانيم که     
 مـيـلـيـون دالری         ۱۶و با قراردادی     ”بشتل“شرکت  

او به جنگ طلبی سرسـخـت مـعـروف           .   ساخته شد 
است و اخيرا با همکاری عده ای مشـغـول فـراهـم          
آوردن زمينه های گذراندن اليحه ای قـانـونـی از              

بنا بر اين اليحـه  . مجلس بر عليه تروريست ها است  
حقوق شهروندی هر کس که بـه جـرم تـروريسـم           
دستگير شود از وی خلع شده و بدين ترتيب هـيـچ             
مرجع قانونی از هيچ کشوری نـخـواهـد تـوانسـت             

 .وضعيت اين افراد را پيگيری کند
 William Engeltonويليام ايگلتون

از هم دوره ای های  بوش پدر می باشـد و بـرای                
سمت  شهرداری کرکوک در کردستان  انـتـخـاب             

 .   شده است
 Andrew Natsiosاندرو  ناتسيوس 

بوده و    “توسعه بين المللی آمريکا      “رئيس آژانس   
قراردادهای بازسازی را ميان شرکت های مختـلـف         

از شـاهـکـارهـای او شـرکـت در              .   توزيع می کند  
برای ساخت سـه     ”بشتل“قرادادی از طرف شرکت     

مايل متروی زير زمينی در سانسفرانسيسکو  بـود          
که پس از ورود به بودجه تخصيص يافته  برای اين         

 ميليون دالر   ۱۰پروژه ، سر به آسمان زده و نهايتا   
 .برای شهرداری سانسفرانسيسکو خرج برداشت

 Georgeجورج شولتز و کـلـيـنـت ويـلـيـامسـون             
Schultz and Clint Williamson 

و در    ”بوش پسـر “رئيس دفتر انتخاباتی  ”شولتز“
نيز فـعـال       ”بوش پدر “و  “نيکسون  “دولت های  
يکی از استراتژيست های دولت بوش و        .   بوده است 

 ”جی پی مورگـان چـيـس     “مدير انجمن بين المللی     
 ۵۰۰ حـدود      ۱۹۸۳اين انجمن مالی در سال       .   است

ميليون دالر بـه دولـت صـدام وام داده بـود و                   
 ”کوندوليـزا رايـس    “همکار نزديک    “ويليامسون  “
بوده و قرار است رئيس قوه قضـايـی در عـراق                

 .گردد
 John Boltonجان بولتون 

يکی از معماران اصلی سياست های دولت بـوش و           
معاون کنترل سالح ها و امنيت بـيـن الـمـلـلـی در                 

 ”بوش پـدر    “وزارت کشور بوده و در دولت های   
نيز در وزارت داخلـه و دادگسـتـری             “ريگان   ”و

کالـيـن   “او برای جايگزينی    .   دارای سمت بوده است   
. محسوب می گردد، انتخاب شد !   که دموکرات  ”پاول

او همچنين در انستيتوی يهودی امور امنيت داخلـی،         
فعال بوده و معـاون   “پروژه عصر آمريکای نوين  “

 .مدير انستيتو بازرگانی آمريکا است
 

 موسسات کليدی تعيين کننده استراتژی
 Jewish Institute forانستيتو امور امنيت مـلـی        

National Securitz Affairs(JINSA)   هدف اين
انستيتو آگاهی مردم آمريکا از اهميت امنيت داخلـی         
و تامين پيروزی اسرائيل در خـاورمـيـانـه بـوده               

اغـلـب   .   وگرايش راست افراطی را  نمايندگی می کند       
عضو اين موسسه  هستند و از         “بوش   “اطرافيان  

اسرائيل به خاطر  نشان دادن صـبـر و حـوصـلـه           
 تمجيد به عمل می آورند

 Project for theپروژه برای قرن نوين آمريکايی      
New American Centurz (PNAC)   ــط ــوس ت

 برای مـقـابلـه بـا         ۱۹۹۷در   ”رامز فلد “و   ”چينی“
. تاسيس گرديد  ”کلينتون“سياست های غلط دفاعی     

. نقش کليـدی دارد      ”بوش “اين موسسه در دولت     
بسياری اين موسسه را مغزً  نظم نوين جهانیً  مـی            

 .دانند
 American Enterpriseانستيتو بازرگانی آمريکـا      

Institute               يکی از بزرگترين و جـا افـتـاده تـريـن
 سـال    ۵۰موسسات در سياست گذاری اسـت و در            

گذشته همواره سياست های محافظه کارانه خـود را           
در عرصه امور داخلی و خارجی در سطح آکادميک و    

 عضو اين موسسه از دسـت    ۱۴.   عملی پيش برده است   
 .اندرکاران دولت بوش می باشند

اين موسسه   :  Bradly Foundationموسسه بردلی  
 ساله گذشته تحـت ريـاسـت      ۱۵به اصطالح خيريه در   

قرار داشته و در حال حاضر يکی از          ”مايکل جويس “
پول الزم بـرای     .   ثروتمندترين موسسات موجود است   

و ديگر  ”پروژه برای قرن نوين آمريکايی    “پايه گذاری   
برنامه های محافظه کاران را اين موسسه فراهـم مـی           

 .کند
 

 بازرگانی
 SteveDoringشرکت خـدمـات اسـتـيـودوريـنـگ             

Services of America   اين شرکت برنده مناقصه ای
 ميليون دالر، برای بازسازی بندر مهـم ام          ۴,۸به مبلغ   

 .القصر شده است
 ۱۰۰اين شرکت  عالوه بر قراردادی   :Bechtelبشتل    

 مـيـلـيـون دالر         ۷۰ميليون دالری ، قراردادی به مبلغ     
در عـراق را بـعـهـده         !   برای کمک های بشر دوستانه  

 . گرفته است
شرکت نفتی متعـلـق بـه       :Halliburtonهالی برتون    

 “کلوگ بروان  و روت     “و شرکت تابع آن،      ”چينی“
،يکی از اولين شرکت های برنده قراردادهای نفتی بـه           

 . ميليون دالر در عراق پس از جنگ است۵۰۰مبلغ 
 Fluorفلور کورپ : ديگر شرکت های ذينفع عبارتند از

Corp                که با کمک های مالی بسـيـار بـه جـمـهـوری
خواهان اکنون انتظار سهمی از قراردادها در عراق را          

 . دارد
پـارسـون    “و هم چنين می توان از شرکت هايي چون  

که در حال حاضر در بازسازی  کـوزوو و             “کورپ  
بـرای    ”کوال کـام   “و  “لوسنت تکنولوژی   “بوسنی ،   

در  “ريـتـئـون کـورپ         “بازسازی سيستم تلفـن و        
 . قراردادهای دفاعی نام برد
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 )۳۳  ( ۶۰۸۶۰۱۳۵۶تلفن                

 
  ارو ۵/۱:   بها معادل 

 

  مذهبی ها-يک قرن محکوميت برای ملی 
  

پس از گذشت بيش از دو سال از بازداشت و شکنجه و محاکمه، دادگاه انقـالب     
. حکومت اسالمی باالخره احکام محکوميت نيروهای ملی مذهبی را صادر نمود          

در احکام صادره از آن همه توپ وتشری که در آن روزهای سياه بازداشت ها و                
شکنجه های ملی مذهبی ها تحت عنوان اسناد براندازی قانونی به راه افتـاده              
بود، نه فقط خبری نبود، بلکه بکلی تمام آن اعالميه های بلند و باال فـرامـوش      

دادگاه انقالب نيروهای ملی مذهبی را  بدون ارائه هرگونه سنـد و              .   شده است 
برهانی در مجموع به بيش از يک قرن زندان و نيز محروميت از حقوق اجتماعی  

 . محکوم نموده است
احکام صادره عليه ملی مذهبی ها، مورد اعتراض همه نيروهای آزاديخواه قرار            

بيانيه زير نيز در همين رابطه از طرف جمعی از فعاالن سياسی و              .   گرفته است 
فرهنگی داده شده است که در ميا ن امضا کنندگان نام شخصيت های فرهنگی 

. . . و سياسی نظير علی اشرف درويشيان، فريبرز رئيس دانا، انور خامه ای و           
 . ديده می شود

 
 

 بيانيه جمعی از فعاالن سياسی  و  فرهنگی
 ها  مذهبی درباره احكام صادره عليه ملی 

و نيز احكام غيرعادالنه عليه ناصر زرافشان، عليرضا جباری، احمد زيدآبادی و حسن 
 يوسفی اشكورى

 
 مردم شريف و آزاده ايران 

 
را به حبس هـای    )    مذهبی-ملی ( همانگونه که انتظار ميرفت، دادگاه انقالب پانزده تن از فعاالن           

چنان که مـى    .   سال، و محروميت های طوالنی از حقوق اجتماعی محکوم کرد۱۱ تا ۴سنگين، از  
بود اين اتهام، که پيش از محاکمه و حـتـی              ”براندازی“دانيد اتهام اصلی اين فعاالن سياسی       

بـرای  . .   .   برخالف قوانين جاری در رسانه ها و بلندگوهای رسمی اعالم شد، ناروا و بى اساس بود             
همه مردم و حتی برای بخش هايی از خود حکومت روشن بود که اين اتهام هيچ بنيان و اساسـی        

بهترين گواه آن همين که دادگاه انقالب نيز نتوانست اين اتهام را اثبات کند و متهمان را                  .   ندارد
اما از آنجا که به هر حال اين فعاالن سياسی بايد محکوم و مجازات مـى    .  در اين مورد تبرئه کرد 

شدند، پای اتهامات ناروای ديگری را به ميان کشيده اند تا بدينسان بارديگر به همه نشان دهند                 
 . که در چارچوب نظم سياسی موجود حتی مخالفت قانونی نيز تحمل نمى شود

ما صدور چنين احکامی را محکوم مى کنيم و خواهان تبرئه بى قيد و شرط و فوری اين فـعـاالن            
ما شما را نيز به محکوم کردن اين احکام فرا مى خوانيم، به نظر ما، کمترين کاری اسـت               .   هستيم

از آنجا که اين احکام بر هـيـچ         .   که از هر آزاديخواه و دگرانديش استبداد ستيزی انتظار مى رود          
بنيان محکمه پسندی مبتنی نيست و تنها برای بستن دهان مخالفان و ناديده گرفتن آشکار حق          

عالوه بر اين از آنجا که صـدور         .   آزادی انديشه و بيان صادر شده است، بايد آن را محکوم کنيم           
چنين احکامی در راستای سياست تالش برای سازش در بيرون و سرکوب در درون است، بـايـد                  

اين احکام، همچون احکام غيرعادالنه، بى اساس و ناروايی که       .   آن را سخت هشدار دهنده بدانيم     
در مورد کسانی چون ناصر زرافشان، عليرضا جباری، احمد زيدآبادی، حسن يوسفی اشکوری و               
ديگر زندانيان سياسی صادر شده است، هم آب به آسياب خودکامگی و ارتجاع مى ريزد و هـم             
امپرياليسم را تقويت مى کند تا هر دو عرصه زندگی را بيش از پيش بر مردم شـريـف و آزاده          
ايران تنگتر سازند و با بهره کشی هرچه بيشتر از مردم و خاموش کردن هر صدای آزاديخواهانـه     

امـا تـا     .   و عدالت طلبانه شايد اين سرزمين را به گورستانی خاموش يا اشغال شده تبديل کنند              
شرط نخست اين زنده و هشـيـار      .   آنجا که زنده و هشيار مى مانيم، اينها همه خيال های باطالند           

 . ماندن، طلب آزادی تمام زندانيان سياسی و آزادی بى قيد و شرط مطبوعات است
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