
 
 
 
 
 
 
 

 

ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۱۳۸۲ ماه  تير

۱۱۰

دن يبرچان، خواست يخواست دانشجو
 استبداد،

 !ران استي همه مردم ااديفر
 
 

 حملـه بـه    ١٣٧٨ تیـر مـاה      ١٨باردیگر همزمـاנ بـا سـالگرد فاجعـه          
جنبש دאنشجوءی در دستور كار حكومت אسلامی قرאر گرفتـه אسـت            
و به بهانه تظاهرאت در אعترאض بـه خصوصـی كـردנ دאنشـگاה هـا،                

 ضــرب و شــتم و دســتگیری وســیع   אرگــاנ هــای ســركوب حكومــت بــه  
فعــالیנ جنــبש دאنشــجوءی دســت زدה אنــد و אیــנ אقــدאمات علیــرغم  

אوباש  قدאرה بنـد حكـومتی       . אعترאضات وسیع هم چناנ אدאمه دאرد     
موسوم به אنصار حزب אلله بار دیگر با قمـه و سـاطور و گلولـه بـه                  
جــاנ فرزنــدאנ مــردم אفتــادה אنــد و بــا تمــام ســبعیت خوאبگــاה هــا،     

معات و تظاهرאت دאنشجوءی رא به عرصه جولانگاה خـود تبـدیل            تج
אعضای אنجمנ های دאنشجوءی در روز روشנ بـا אسـتفادה       . كردה אند 

אز شیوה های ترور و وحشت در پیש چشم همگـاנ ربـودה مـی شـوند                 
و روزها و هفته ها در زندאנ های אختصاصی אیנ بانـد هـا شـكنجه               

נ سیاسـی یكـی پـس אز دیگـری          روزنامه نگارאנ و فعـالی    . می گردند 
هــیچ كــس אز . بازدאشــت و بــه محــل هــای نــامعلوم بــردה مــی شــوند 

دאدسـتاנ  . تعدאد و سرنوشت بازدאشت شـدگاנ אطلـاع دقیقـی نـدאرد           
كــل حكومــت אســلامی، در همــاנ روزهــای نخســت،  تعــدאد آנ هــا رא  

אمـا אبعـاد سرאسـری یـورש        . حدود چهار هزאر نفر אعلام كردה אسـت       
به جنبש دאنشجوءی و دستگیری فعـالیנ آנ تردیـدی          سازمانیافته  

ــر روز در حــال         ــدאد بازدאشــت شــدگاנ ه ــه تع ــذאرد ك ــی گ ــاقی نم ب
 ۲                بقيه در صفحه .אفزאیש אست

 
سند سياسي مصوبه پلنوم چهارم كميته مركزي سازمان 

 اتحاد فداييان خلق ايران
 تاثيرات آن بر ايـران–تحوالت منطقه   

 در قبال اين تحوالتو سياست ما 
 ۳صفحه

 

 يموقعيت جنبش كارگر
 ۹صفحه

برنامه اتمي جمهوري اسالمي و 
 تهديدات امريكا

 ۶صفحه
 

سابق سنديکای خطوط لوله و مصاحبه با دبير 
 مخابرات شرکت نفت ری و تهران
تجاربی از جنبش 
 کارگری در ايران

 ۱۱صفحه
 

 گزارشي از اصفهان
 ۱۵صفحه
 

گزارش تظارهات اعتراضي به مناسبت 
  تيرماه در خارج از كشور۱۸سالكرد 

 ۱۶صفحه
 

 بحث بعد از مرگ شاه
 احمد آزاد

 ۱۹صفحه
 

 دزدي تاريخبزرگترين 
 ۲۱صفحه
 

 د منطقهينقشهء جد اي»  نقشهء راه«
 ۲۲صفحه
 

تاسيسات اتمی اسرائيل و استانداردهای 
 دو گانه سازمان بين المللی انرژی اتمی

 مهرنوش کيان
 ۲۵صفحه



 ۱۱۰  ۱۳۸۲ تير                                   اتحاد كار 
 

   صفحه  
 

٢

ان، خواست يخواست دانشجو
 دن استبداد،يبرچ

 !ران استياد همه مردم ايفر
 ۱از صفحه 

 
حکومت نظامی اعالم نشده، اما جاری در شهر        
 های مهم سراسر کشور هم چنان به قوت خود        

 رماه، که ي ت ۱۸باقی است و سرکوبگران جنبش      
انـد بـه    ه  ديـ ش برنامه مفصـلی چ    ياز مدت ها پ   

ر يـ  ت ۱۸ر، کاری را که در      ي ت ۱۸بهانه تظاهرات   
شبرد آن نبودند، امسال و بعد از       ي قادر به پ   ۷۸

آن . اتمام کار بستن مطبوعات، به اتمام رسانند      
ها کتمان نمی کنند که در تالش درهم شکستن         

له ممکـن   ي به هر وس   مقاومت جنبش دانشجوئی  
 .هستند

د، امـا  ذرآن چه که امروز در جامعه مـا مـی گـ        
ن حکومت و جنبش دانشـجوئی      يفقط مصافی ب  

مقاومــت جنــبش دانشــجوئی در برابــر . سـت ين
استبداد مذهبی و خواسـت برقـراری حکومـت         

ــر اراده  ــه مــردم  متکــی ب مــردم و پاســخگو ب
ران از انقـالب    يـ خی همـه مـردم ا     يخواست تـار  

در طـول   . ت تا به امـروز بـوده اسـت        يمشروط
ی تحقـق   راصد سال گذشته همواره مبـارزه بـ       

ن، در بزنگـاه    اريـ ن آرزو و خواسـت مـردم ا       يا
ن از  يخی مهم دستخوش تاراج مستبد    يهای تار 

. همه رنگ و لون آن شده  و بر باد رفته اسـت            
ــن، ــالب بهم ــوی و کي ســقوط دانق ــاتوری پهل ت

ن ياه آن آخـر   يـ نـی در جای   يبرآمدن استبداد د  
 . تجربه تلخ از این ناکامی های تاریخی بود

ش ضــد اســتبدادی امــروز موتــور اصــلی جنــب
ل مـی   يتشـک کشور ما  را نسـل جـوان جامعـه           

ن ياه همـ  يت سـ  ينسلی که در دوران حاکم    دهد،  
و بـا گوشـت و پوسـت خـود          حکومت برآمـده    

ک اســتبداد مــذهبی را يــر چتــر يــزنــدگی در ز
ــه آن آ  ــا ادام ــوده اســت و ب ــده ياحســاس نم ن

ند، نگـاه بـه     يش روی خود نمی ب    يروشنی در پ  
وسـتن  يد دارد و خواستار پ    خورامون  يجهان پ 

د و  يـ ت و رهـائی از ق     يشرفت بشر يبه کاروان پ  
است کـه حکومـت مـذهبی    ده ای   يبند های پوس  
 .ده استي تنشيبر دست و پا

 

ن يـ ا    بـه    ء قدرت جنـبش دانشـجوئی در اتکـا       
، امــا م در بطــن جامعــه اســتيسرچشــمه عظــ

ن جنـبش بازتـاب خواسـت هـای         يشعار های ا  
شـه هـای    ي بـر ر   وهست، عـال  ين جنبش ن  يفقط ا 
ب ران، بازتـا  يـ خ مبارزات مـردم ا    يق در تار  يعم

. ران اسـت  يخواست ها و آرزوهای همه مردم ا      
دن بسـاط اسـتبداد     يـ گر خواست برچ  يامروز د 

زهــای خــود حکومــت را هــم در هــم  نــی مريد
روز يـ ستند کسانی که تا د    ي کم ن  .ده است ينورد

ن حکومـت و از کـارگزاران       يشه نجات ا  يدر اند 
بودند و امروز با نوشتن نامه هـا و         رسمی آن   

ــته و      ــری جس ــتبداد تب ــا از اس ــه ه ــج نام رن
صـف بنـدی هـا      . تار سـقوط آن هسـتند     خواس

رنـد و   يگر دارند شکل نهائی بـه خـود مـی گ          يد
 ن استبداد و ضـد اسـتبداد      يه روشن های ب   يسا

. ش رنـگ مـی بازنـد      يشتر از روز پـ    يهر روز ب  
 استبداد منزوی تر و خط مشی مماشات بـا آن         

منفردتر می شود و اردوی مقاومـت در برابـر          
آن قدرتمنــدتر و مبــارزه بــرای برانــداختن آن 

 . مصممانه تر می شود
عرصه نبرد برای درهم شکستن موانـع آزادی        

کشاکش جنـبش   . جامعه گسترده تر شده است    
ان ين استبداد طـی سـال     يجتماعی با مدافع  های ا 

ر  چهره واقعی استبداد را برمالتـر سـاخته          ياخ
 .است

ازی به کتمان   يز ن ين حاکم ن  يگر مستبد ياکنون د 
اره بنـد کـه تـا       اوباش قد . ننديچهره خود نمی ب   

بودند، امـروز ضـابط   » روی خودسر ين«روز  يد
دادگستری اعالم می شوند و به دسـتور عمـل          

ت ين واقع يازی به انکار ا   ير کسی ن  گيد. می کنند 
ان گذشـته و  ي سـال اتيـ جناد که  همـه    نمی بین 

روهـای  يل ن يـ ن قب يـ ابرنامه های تـرور و قتـل        
ــر" ــانونی    "خودس ــام ق ــتور مق ــه دس ــه ب ، هم
از .  بوده است  در راس هرم حکومت   » خودسر"

ان، يره ای تا حملـه بـه دانشـجو        يقتل های زنج  
انی ان و بستن روزنامه هـا و زنـد        يترور حجار 

شـکنجه  ری و   يکردن روزنامه نگاران تا دسـتگ     
ک مرکـز صـاحب   يـ از همـه  .. ملی مذهبی ها و     

زی شــده يــبرنامــه رار در راس حکومــت يــاخت
 اقرار  راي اخ دادستان تازه تهران هم   . بوده است 

لـی بـرای صـدور حکـم        يچ دل يکرده است که ه   
ن دانشـجوئی نداشـته اسـت، جـز         يربودن فعال 

از سـوی رهبـر     " ختم غائله "دستوری که برای    
 . صادر شده است

ر پای جمهوری اسـالمی     يشانی که در ز   آتش ف 
با آماده بـاش حتـی تمـام        . ان است يدر حال غل  

ر يـ کانات سرکوب حکـومتی از خودسـر و غ        ام
ن راه هـا در     يـ ا. سـت ي قابل مهـار ن    زي ن خودسر

و .  آزموده شده انـد    ان گذشته بارها  يطول سال 
ن حـاکم بعـد از هـر حملـه ای،           يهر بار مسـتبد   

قـدامات بعـدی    اگرچه اهـداف آن حملـه را در ا        
خود پی گرفته اند، اما در لحظه قادر به دفاع از           

سـازماندهی دولتـی قتـل      . نـد اقدام خود نبوده ا   
مـه  يره ای را بعد از ماه هـا اگرچـه ن          يهای زنج 

ه يـ  بـه گر   ريـ  ت ۱۸فـردای   .  رفتنـد يکاره امـا پذ   
سـم را   يوران، تر يند، بعد از ترور حجار    افتاده ا 

ن هـا باعـث     ي ا  از چکداميند، اما ه  محکوم کرده ا  
ــنگرد ــتي ــامل  ده اس ــم ع ــه ه ــه  ي ک ــه ب ن حمل
ان را تبرئــه کننــد و هــم ضــارب    يجوشــدان

ــدان آزاد نمــوده، بــه جــای  ان را ايــحجار ز زن
ل يـ  وک ره ای، يـ ان قتـل هـای زنج     يـ ن قربان يقاتل

ا بـه گوشـه زنـدان       مدافع خانواده های آن ها ر     
ن اقـدامات   ي ا چ کدام از  يان ه ريمردم ا . بفرستند

 .رده اندرا فراموش نک
اه حکومــت يان ســيجنبشــی کــه در طــول ســال

نی سر برآورده، انرژی، اسـتعداد و       ياستبداد د 
اق نسل جوان کشور را در بطـن        ي و اشت  شعور

ی بزرگـی از    خود دارد، و بـا تجربـه نسـل هـا          
ک جامعـه آزاد و متکـی       يمبارزان راه استقرار    

د گشته است و بـر خـالف        بر اراده مردم تنومن   
تکارانـه و   ياکم، تقالهای جنا  ن ح يتصور مستبد 

ر مذبوحانه اراذل و اوباش آنها، قـادر بـه مهـا           
 ن جنبش نخواهد بوديا

 
بــا پــوزש אز خوאننــدگاנ و رفیــق علــی     

 عزیز 
 ، مطلبی تحـت     ١٠٩در אتحادكار شمارה    

 بــه چــاפ )١٤ص ( .."אیرאنیــاנ " عنــوאנ 
ــاریخ     ــام نویســندה و ت ــود كــه ن رســیدה ب

ریه نوشـــته در حـــیנ صـــفحه بنـــدی نشـــ 
حذف شدה אست، بدیנ وسیله تصریح می 
شود كه نوشته مـذكور رא رفیـق علـی در           

ــاה   ــروردیנ مـ ــاریخ فـ ــته و ١٣٨٢تـ  نوشـ
برאی אنتشار در אختیـار نشـریه گذאشـته         

 .بود
 

 جمهوري اسالميرژيم سرنگون باد 



 ۱۱۰  ۱۳۸۲ يرت                                       اتحاد كار 
 

   صفحه  
 

٣

 
سند سياسي مصوبه پلنوم چهارم كميته مركزي 

 ۱۳۸۲خرداد  / سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
 
 تاثيرات آن بر –تحوالت منطقه 

ايران و سياست ما در قبال اين 
 تحوالت

 
 

 تحوالت منطقه
 –نيـروي نظـامي امريكـا         يكسال پس از سقوط حكومـت طالبـان در افغانسـتان،            

كروز بغداد را به اشـغال خـود درآورده و حكومـت            انگليس در فاصله بيست و ي     
دومين حكومت ديكتاتوري در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي را،  را              صدام،  

اين تهاجم در دنباله برنامه دراز مدت امريكا بـراي تغييـر سـيماي              .  ساقط كردند 
در چـارچوب نظـم نـوين       » مـزاحم « سياسي اين منطقـه و تغييـر حكومـت هـاي            

در اين نظم نوين امريكا در پي حفظ و گسترش سـركردگي خـود        . تجهاني اس 
 . بر جهان مي باشد

برنامه امريكا براي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي بـر محـور تثبيـت اسـراييل                
ــطينيان   (  ــرائيل و فلس ــگ اس ــه جن ــيدن ب ــان بخش ــاير  ) پاي ــل ذخ ــرل كام و  كنت

 جهاني بـراي چنـد دهـه        اين منطقه، كه عمده ذخيره    ) نفت و گاز  ( هيدروكربور  
امريكا استقرار بلند مدت  نيروي نظـامي در         . مي باشد   آينده را تشكيل مي دهد،      

منطقه و تغيير حكومت هايي كه مي توانند در حال يا آينـده نزديـك بـراي وي                  
تـا كنـون دو حكومـت،       . مشكالتي بيافرينند را در دسـتور كـار قـرار داده اسـت            

صــدام در عــراق مشــمول ايــن برنامــه شــده و  طالبــان در افغانســتان و حكومــت 
 ۱۱انتخاب اين دو حكومـت عمـدتا ناشـي از شـرايط پـس از      . سرنگون شده اند 

سپتامبر و ايزوله بودن اين دو حكومت در بين مردم خـود و افكـار جهـاني بـوده        
 . است

عليرغم سهولت جنگ و سرعت سرنگوني اين حكومت ها، كـه نشـان از عمـق                
  اسـتقرار يـك حكومـت         امعه و پوشالي بودن آنها مـي داد،       بي پايگي آنها در ج    

بر پيچيدگي تاريخ چند هزار سـاله  . جانشين با مشكالت عديده روبرو شده است 
اين منطقه بايد دخالـت هـاي اسـتعمار در دويسـت سـال اخيـر و بـويژه اسـتقرار                     
حكومت هاي ديكتاتوري مورد حمايت استعمار نـوين را در چنـد دهـه اخيـر را        

  اجتمـاعي ايـن      - پيچيدگي اوضـاع سياسـي        حاصل چنين وضعيتي،  . فه كرد اضا
منطقه مي باشد، منطقه اي بـا مليـت هـاي مختلـف و هـر يـك بـا تـاريخ خـود،                        

چنــين .  مــذاهب متنــوع و فقــدان تجربــه دمكراســي  فرهنــگ هــاي گونــاگون،  
پيچيدگي  استقرار يك حكومت مورد نظر سرمايه داري جهاني را كه از يكسـو               
بتواند منافع آنهـا را در ايـن كشـور هـا تضـمين كنـد و از سـوي ديگـر ظـاهري                        

 . دمكراتيك داشته باشد، را با مشكل جدي روبرو كرده و خواهد كرد
افغانسـتان، جـز در   » لوي جرگه«درحال حاضر حكومت به ظاهر منتخب شوراي  

. ي نـدارد   هيچ اقتـدار    آنهم به اعتبار نيروي نظامي خارجي ،        محدوده شهر كابل ،   

از سقوط بغداد تا كنون، امريكا موفق به ايجـاد يـك حكومـت عراقـي نشـده اسـت و                     
تجربـه عـراق يكبـار      . ظاهرا تا چند ماه ديگر نيز نبايد انتظار چنين حكـومتي را داشـت             

ديگر نشان مي دهد كه سقوط حكومت هاي ديكتاتوري منطقه چندان مشكل نيسـت،            
ناكـامي امريكـا در   .يدگي بسيار روبـرو اسـت   ساختن يك حكومت جانشين آن با پيچ       

تشكيل دولت عراق نشان مي دهد كه هيچ كس قادر نيست به جاي مردم يك كشـور                 
و مردم هم الزاما چنين     . باشد» دمكراسي«دولت براي آن تشكيل دهد و مدعي آوردن         

 .دولتي را به رسميت نمي شناسند
 و نزديكـي انتخابـات رياسـت        در حال حاضر با تشديد مشكالت اقتصـادي در امريكـا          

مهمتـرين مسـئله جـرج بـوش، اسـتفاده تبليغـي حـداكثر از                 جمهوري در سـال آينـده،       
پيروزي نظامي  و در عين حـال نشـان دادن امتيـازات اقتصـادي ايـن اقـدام نظـامي در                      

بـي  . كاري كه به مراتب دشوارتر از خود جنگ مـي باشـد           . زندگي مردم امريكا است   
ت خـارجي امريكـا بـه سـرعت تغييـر كـرده و ضـمن آشـتي بـا            دليل نيست كـه سياسـ     

  شخص جرج بوش هرگونه اقدام نظامي در منطقـه را تنهـا خـواب و خيـال                    اروپاييان،
 را فرامـوش نكـرده   ۱۹۹۲ي شكسـت پـدرش در انتخابـات سـال       و. محض مي خوانـد   

 بوش پدر فاتح جنگ اول عراق بود ولي يكسال بعـد در انتخابـات بـه كلينتـون                 ( است
 )باخت

  
 نتيجه گيري

  حداقل تا پايان انتخابات آينده رياست جمهوري در امريكـا   با توجه به شرايط حاضر،   
احتمـال پيشـبرد يـك لشكركشـي ديگـر در منطقـه بسـيار                 و استقرار حكومت جديد،     

ضمن آن كه تدارك الزم، چه از نظر افكـار بـين المللـي و چـه از                  . نامحتمل مي باشد  
ليه ديگر كشور هاي منطقه چون ايران يـا سـوريه بسـيار پيچيـده تـر و                  بر ع   نظر نظامي،   

در اين دوره سياست حكومت امريكا در منطقه عمـدتا بـر چنـد              .  دشوارتر خواهد بود  
به درگيري هاي نظامي در افغانستان پايان داده و حكومت مركزي را تا حد              ) ۱: محور

ظاهر ملي، طرفدار امريكا ايجـاد      در عراق  حكومتي با      ) ۲. ممكن تقويت و تثبيت كند    
تثبيـت هـر چـه بيشـتر        ) ۳. كرده و هر چه سريعتر اداره جامعه عراق را به آنها واگذارد           

موقعيت اسراييل در منطقه، حـذف جنـاح هـاي راديكـال فلسـطيني بـا دادن امتيـازات                   
اندكي به جناح هاي ميانه و ايجاد يك دولت فلسطيني ضعيف و تحت كنترل اسراييل               

فشار ) ۴از بين بردن گروه هاي نظامي اسالمي چون حماس و جهاد اسالمي                 ريكا،و ام 
را ادامـه داده و تـا بيشـترين حـد       » نـامطلوب بـراي امريكـا       « خود به ديگر كشـورهاي      
همزمان جرج بـوش مبـارزه انتخابـاتي  بـا رقيـب خـود از                .  ممكن از آنها امتياز بگيرد    

 و راحت در جنگ عراق، برگشت مـالي آن          حزب دمكرات را بر نتايج پيروزي سريع      
 . براي جامعه امريكا و ادامه شعار مبارزه با تروريسم  قرار خواهد داد

اگر چه ديگر كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و مهمتر از همه اروپـا خواهـد كوشـيد                 
تا نفوذ خود در اين منطقه را حفظ كند، ولـي ايـن روشـن اسـت كـه در حـال حاضـر                      

ين كشور ها بسيار كاهش يافته و بدنبال بي اعتنايي امريكا به مخالفت آنها              ميزان نفوذ ا  
 .با جنگ ، عمال به رديف دوم اهميت رانده شده اند

 
 ايران

تشديد بحران ناشـي    .  اجتماعي در ايران ابعاد بي سابقه اي يافته است           –بحران سياسي   
 :از چند عامل است

 نهضـت    اي پيراموني آنهـا،   شكست سنگين اصالح طلبان حكومتي و نيروه       -۱
ــي   ــاي مل ــان    –آزادي و نيروه ــان از پاي ــورا، نش ــات ش ــذهبي در انتخاب  م

بـي اعتمـادي    . اميدواري مردم به امكان اصالح اين رژيـم از درون داشـت           
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 كليت حكومت اسـالمي      مردم به هرگونه تحولي از درون اين رژيم،       
واسـت  ايران را بي اعتبار كـرده و خواسـت تغييـر حكومـت را بـه خ                

 . عمومي تبديل كرده است
فساد ريشه دار و بي برنامگي حكومت از يكسو و جو  بي اعتمادي و           -۲

 اجتمـاعي را    –عمال بحـران اقتصـادي        بي اعتباري عمومي در مردم،      
تشديد كرده و هر روز بيش از روز پـيش جامعـه ايـران را بـه سـوي                   

كومت در چنين شرايطي گروه هاي متنفذ در ح       . قهقرا سوق مي دهد   
با استفاده از قدرت، مـي كوشـند تـا وقـت بـاقي اسـت، بـا غـارت و                     

 . ثروت بيشتري بياندوزند چپاول،
با سقوط حكومت صدام و استقرار نيروي نظامي امريكا در مرز هاي             -۳

. ايران از چند سو در محاصره كامل امريكا قرار گرفتـه اسـت              غربي،  
پوشـالي      سقوط سريع حكومـت هـاي ديكتـاتوري صـدام و طالبـان،            

بودن اين حكومتها و سهولت سرنگوني آنهـا را بـه نمـايش گذاشـته               
حضور مستقيم امريكا در منطقه،  بخشي از مردم، كه از شـكل       . است

گيري يك آلترناتيو كـارآ نااميـد شـده انـد، بـه حمايـت از دخالـت                  
 همـه   بـين مـردم     اگر چه اين فكـر در       . امريكا در ايران كشانده است    

ــي   ــت، ول ــر نيس ــ گي ــهايي از جامع ــت  هبخش ــه حكوم ــد ك  اميدوارن
جمهوري اسالمي نيز همچون افغانستان يا عراق با لشكركشي نظـامي      

 .امريكا سرنگون شود
جناح هاي حكومت مي كوشند تا با تماس گيري مستقيم با امريكـا،              -۴

اما . اين عامل خارجي را به خدمت درگيري هاي دروني خود گيرند            
كا تمايلي به برقراري رابطه با هيچيـك        شواهد نشان مي دهد كه امري     
 .از جناح هاي حكومت ندارد

تشــديد درگيــري هــاي  بحــران حاصــل از فقــدان مشــروعيت رژيــم،  -۵
به تشديد بحران اقتصـادي       دروني و بي لياقتي دولت در اداره جامعه،         

تداوم اين بحران، گسترش جنبش هاي      .  اجتماعي منجر شده است    –
تظـاهرات  . هرات را به دنبال داشته اسـت      اعتراضي و اعتصابات و تظا    

اخير جنبش دانشجويي، كه از بيست خرداد در تهران آغاز شـد و بـه       
بـا حمايـت      سرعت به غالب شهر هاي بزرگ ايران نيز كشـيده شـد،             

تداوم اين جنبش اعتراضي در شـب هـاي         . وسيع مردم روبرو گرديد   
ي سـياه رژيـم،     متوالي و درگيري مردم با نيروهاي انتظامي و باند هـا          

اين حركت هاي اعتراضي همراه     . نشان از عمق بي سابقه بحران دارد      
 كه در چند مـاه اخيـر ابعـاد           است با تظاهرات و اعتصابات كارگران،     

 . وسيع تري يافته است
 

 چشم انداز هاي ممكن 
حكومت فاقـد هرگونـه مشـروعيت در بـين مـردم             : عوامل داخل  -۱

كوب، تداوم حكومت خـود را تـامين       تنها با تكيه بر نيروي سر     . است
اما تكيه حكومت بر نيـروي سـركوب طـوالني نخواهـد            . كرده است 

جنبش هاي اعتراضي روزبروز ابعاد وسـيعتري يافتـه و روزبـروز     . بود
بحران . پايه هاي حكومت ديكتاتوري مذهبي ايران را خواهند لرزاند        

ته هـاي    اجتماعي بي سـابقه در ايـران، بـه انباشـت خواسـ             –اقتصادي  
انباشتي كه نيروي عظيم جنبش     . صنفي و رفاهي مردم انجاميده است     

مقابله حكومت با اين خواسـته هـاي       . هاي اجتماعي مردم خواهد بود    

ضـعف نهـاد   . صنفي به سرعت به اين جنبش ها خصلت سياسي خواهد داد      
امكان مقاومت سازمان يافته مـردم در       .... انجمنها، سنديكاها و      هاي مدني ،  

از سـوي   . ابل تهاجم جناح در قدرت را به شـدت محـدود كـرده اسـت              مق
ديگر تالطمات سياسي شش سال گذشته مهر خود را بر جامعه زده و مردم      

روند تحوالت در چشم انـداز  . آشكارا خواسته هاي خود را طرح مي كنند    
ــارزات اجتمــاعي،   ــا   خــود، تشــديد مب رودررويــي بيشــتر و بيشــتر مــردم ب

ضــعف . عتراضــات، تظــاهرات و اعتصــابات را داردحكومــت، گســترش ا
كنوني جنـبش مـردم، فقـدان آلترنـاتيو مـورد اعتمـاد آنهـا و فقـدان يـك                    

در شرائط بحراني . مديريت متمركز براي هدايت موثر اين جنبش مي باشد
 فروپاشـي رژيـم در كوتـاه         كنني، وجود يك آلترناتيو مورد اعتماد مـردم،       

 . مدت را واقعي مي كند
امريكا سياست مداخله در امور داخلي ايـران را تشـديد            : عامل خارجي  -۲

غايـت سياسـت    . كرده و فشار خود بر حكومت ايران را ادامـه خواهـد داد            
ــا  . امريكــا تغييــر حكومــت فعلــي اســت  در عــين حــال ايــن تغييــر الزامــا ب

بعيـد نيسـت    . لشكركشي نيست و اين تنها آخرين برگ امريكا خواهد بود         
ام نظامي نيز چـون بمبـاران نيروگـاه اتمـي بوشـهر يـا يكـي دو          كه چند اقد  

هـدف كلـي ايـن اقـدامات نگهداشـتن حكومـت            . پااليشگاه را انجام دهد   
از ايـن رو امريكـا بـاب        . اسالمي در شرايط ترس و امتيـازگيري مـي باشـد          

ولي بين دو سياست چنگ و دنـدان و         . مذاكره و گفتگو را نيز نبسته است        
 دندان وجه غالب سياسـت دوره آينـده امريكـا در قبـال               چنگ و   مذاكره ، 

از ســوي ديگــر امريكــا خواهــد كوشــيد تــا . حكومــت ايــران خواهــد بــود
ايـن تركيـب الزامـا      . آلترناتيوي از اپوزيسيون دلخواه خود را سازمان دهـد        

فقط سلطنت طلبان نخواهند بود بلكه تجربـه افغانسـتان و عـراق نشـان داده              
ه ظاهر ملي از سازمان هاي مختلف و شخصـت هـاي            كه بيشتر يك جبهه ب    

شناخته شده زير چتر امريكا و با رهبري چهره مـورد اعتمـاد آنهـا ، واقعـي          
كه در جريان حمله نظامي به عـراق بـه            اروپا ، . ترين فرمول حالت مي باشد    

 خواهـد كوشـيد تـا ايـن بـار در تحـوالت منطقـه دسـتي                   كناري نهاده شد،  
روپا بر نگهداشتن رابطه با حكومت اسـالمي ايـران و           سياست ا . داشته باشد 

موفقيـت در ايـن    . وادار كردن وي به پذيرش برخي رفرم هـا  خواهـد بـود             
  سياست، اروپا را به عنوان نيروي غير قابل حذف در تحوالت آتـي ايـران،              

 . تثبيت خواهد كرد
امروز ديگر همـه    . جمهوري اسالمي ايران به پايان خود نزديك شده است         -۳

ــر    ــز ب نيروهــاي اپوزيســيون  و حتــي بخشــي از نيروهــاي درونــي رژيــم ني
خواسـتي   سـرنگوني رژيـم،   . ضرورت تغيير اين حكومت، متفق القـول انـد      
امـروز محـور توجـه هـا بـر         . است كـه در خيابـان هـا فريـاد زده مـي شـود              

روند تحوالت و . متمركز شده است   چگونگي اين تغيير و حكومت آينده،       
. مهر خود را بر شكل حكومت جايگزين خواهد زد          رژيم،  چگونگي تغيير   

امريكا مي كوشد تا با استفاده از موقعيت ويژه خود و امكانات وسيع مالي،             
نقشــي اساســي در ايــن تحــوالت بــازي كــرده و حكومــت آينــده را خــود 

در مقابل منافع مردم ما حكم مي كند كه روند سرنگوني اين            . طراحي كند 
م و با هدايت و رهبري آنها صورت گرفتـه و حكومـت             رژيم به وسيله مرد   

آينده ايران از آن مـردم ايـران اسـت و ايـن             . جايگزين، منتخب مردم باشد   
 .مردم هستند كه بايد طراح آينده خود باشند
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 چه بايد كرد؟
سه برنامه آلترناتيو  سياسي متفاوت را مي توان از جانب نيروهاي سياسـي ايـران                

 : محتمل ديد
ياسي كه عمدتا از اصالح طلبان بـوده و همچنـان خواهـان حفـظ               نيروي س  -۱

ايـن نيـرو مـي كوشـد تـا بـا            . جمهوري اسالمي در كليت خـود مـي باشـد         
جناح مقابل را به نـرمش و پـذيرش برخـي از           » امريكا  « استفاده از هيوالي    

در ايــن طــرح جنــاح خامنــه اي بــا دادن . برنامــه هــاي خــود متقاعــد كنــد
نيروها و اعمال كمتر قدرت ، دست آنها را در اداره جامعه   امتيازاتي به اين    

حكومت اسالمي را از      باز گذاشته و اين جماعت با ظاهري اصالح طلبانه،          
ايـن سياسـت    . خطر حمله خارجي و فروپاشي دروني حفظ خواهنـد كـرد          

دليلي وجود نـدارد كـه اكنـون ،       . ظرف شش سال گذشته پيش نرفته است      
طلبـان در ضـعيفترين موقعيـت خـود قـرار دارنـد،             در شرايطي كه اصـالح      

 .دوره طرح واليت مشروطه به پايان رسيده است. عملي باشد
سلطنت طلبان دو آتشه تا سـلطنت طلبـان         (طيف دوم را طرفداران سلطنت       -۲

ايـن  .و جمهوريخواهان ليبرال و نئوليبرال تشكيل مي دهنـد        ) مشروطه خواه 
ايـن  .  تكيـه بسـيار مـي كنـد        طيف بر نقش عامل خارجي در تحوالت آتي       

فقدان آلترنـاتيو مـورد اعتمـاد مـردم و          : طيف بر دو فاكتور تكيه مي كنند        
در عين حال هر يك روابـط بسـيار حسـنه           . حضور نظامي امريكا در منطقه    

اين طيف اميدوار است كه . اي با جناح هايي از هيات حاكمه امريكا دارند
شـده و حكومـت را در دسـت      بر روي تانك هـاي امريكـايي وارد تهـران           

 .گيرد
 

 اين واقعيتي است كه جمهوري اسالمي مانع اصلي استقرار آزادي و دمكراسـي             
از اين رو نيـز نـه تنهـا         . و حذف اين مانع اهميت درجه اول دارد       . در ايران است    

طيف دوم ، كه برخي از سازمان هاي سياسي ديگر كه هيچ نزديكي نيز بـا اينـان     
بتا مشابهي به امريكا و نقشي كه وي در ايران بـر عهـده خواهـد                ندارند ، نگاه نس   

بايد پذيرفت كه ايرانيان در مجموعـه مـردم منطقـه خاورميانـه و              . گرفت ، دارند  
آسياي مركزي، كمترين خصومت و دشمني با حضور امريكا در منطقه و جنگ             

دليلي بر پذيرش   اما نگاه مثبت مردم ايران به امريكا نبايد         . عراق را نشان داده اند    
اين سياستي است به غايت     . امكان مداخله امريكا در تحوالت داخلي ايران باشد       

خطرناك كه مي تواند نتايج مخربي براي نسلهاي آينده كشور ما به دنبال داشته              
 .باشد

 
گروه سوم شامل سازمان ها و افرادي مي شود كـه از يـك سـو تحـول از درون                    

د و از سوي ديگر خواهـان تغييـر ايـن حكومـت بـا               اين رژيم را ناممكن مي دانن     
. حكومتي سـكوالر و دمكراتيـك ،  متكـي بـر انتخابـات آزاد دوره اي هسـتند                    

بديگر سخن اين طيف با هر نوع حكومت مورثي از يك سو و حكومـت دينـي                 
اين طيف تنوع بسـيار وسـيعي دارد كـه از ليبـرال            . از سوي ديگر مرزبندي دارند    

اين طيف اگر چـه بسـيار      .  هاي دمكرات را شامل مي شود      هاي دمكرات تا چپ   
امـروزه  . پراكنده است ولي بيشترين پتانسيل طرفداري را در بين مردم ايران دارد           

كوشش وسيعي در اين طيف ديده مي شود تا راه هاي ائـتالف و همكـاري بـين        
سترش انتشار بيانيه ها و منشور هاي گوناگون نشان از گ         . اين نيروها گشوده شود   

عليرغم پراكندگي و تعدد بيانيه ها و منشورها، يك نكتـه در            . اين تالش ها دارد   
غالب آنها مشترك است و آن خواسـت شـكلگيري يـك حكومـت جمهـوري                

. سكوالر ، دمكراتيك متكي بر اراده مردم بر ويرانه هاي جمهوري اسالمي مـي باشـد               
ايـن مجموعـه وسـيع را در        عليرغم اين خواست عمومي اما تا كنون ظرف مناسبي كه           

تنـوع  . يافتن اين ظرف كار چندان سـاده اي نيسـت         . خود گردآورد، يافت نشده است    
مشكل اساسي يافتن اشكالي مناسب از همكاري و ائتالف       . اهداف و برنامه بسيار است    

در اين راستا همكاري سازمان هـا       . بر محور هاي مشخص و معطوف به عمل مي باشد         
 نزديكي بيشتري بـا يكـديگر داشـته ومـي تواننـد اشـكال نسـبتا                 و گروهاي سياسي كه   

اين ائتالف ها بايد نهايتا راه را       . پايداري را براي كار مشترك بيابند، قدم اول مي باشد         
گسترش ارتباط بـا فعـالين      . به سمت همكاري هاي هدفمند و معطوف به عمل باز كند          

 بـه شـكلگيري سـازمان هـاي         در داخل ، كمك و پشتيباني از مبارزات آنهـا ، كمـك            
و بـر بسـتر     . بستر ائتالفها و همكار يها مبارزات جاري مردم است        ...  مستقل توده اي و     

همچنـين بـا    . اين مبارزه است كه همكاري هاي بزرگتر و وسيع تر ممكن خواهد بـود             
لزوم هماهنگي تالش هـاي ايـن طيـف           توجه به سياست هاي امريكا در منطقه و ايران،        

برد سياستي متكـي بـر مـردم ، حفـظ اسـتقالل ايـران و  مخالفـت بـا هرگونـه                براي پيش 
دخالت قدرت هاي خارجي در اين مبارزات از يكسـو و كوشـش در جلـب حمايـت                   

  غيـر قابـل       افكار مردم جهان از مبارزات آزاديخواهانه و استقالل طلبانـه مـردم ايـران،             
 .انكار است

امـروز بـراي تحقـق    « : تاكيـد دارد كـه   سازمان مـا در آخـرين سـند كنگـره اي خـود         
ــت      ــك حكوم ــكلگيري ي ــالمي و ش ــت اس ــرنگوني حكوم ــران ، س دمكراســي در اي

وظيفه عمده اپوزيسـيون تـالش همـه جانبـه            براي اين مهم ،   .  ناگزير است     دمكراتيك
سياسـت   از ايـن رو       .» براي ايجاد يك آلترناتيو مورد پذيرش توده ها مـي باشـد           

مـا مـي    . به آلترناتيو جايگزين حكومت اسـالمي اسـت       ائتالفي ما معطوف    
كوشيم تا به سهم خـود در همكـاري بـا ديگـر سـازمان هـا و فعـالين طيـف سـوم، بـه                          

چارچوبـه نظـري مـا بـر مضـمون         . شكلگيري جبهه وسيعي از اين نيروها ياري رسـانيم        
متكـي اسـت، سـرنگوني      » قـرارداد اتحـاد عمـل پايـدار سياسـي           «بندهاي هشت گانـه     

مت اسالمي، جدايي دين از دولت در حكومت جمهوري آينـده، تحقـق آزادي              حكو
مبـارزه  .   و رفع هر گونه تبعيض جنسي، ملي، مـذهبي و غيـره            هاي سياسي و اجتماعي   

بـديگر سـخن در هـر      . براي تحقق مطالبات مردم موضوع برنامه هاي ائتالفي مـا اسـت           
 . جتماعي مردم توجه داشتائتالفي بايد به آزادي ، دمكراسي و مطالبات جنبش ا

. نقش نيروهاي چپ در گشودن چشم انداز در مقابل جنبش مردم غيرقابل انكار اسـت  
در شـرايط   . اما وحدت چپ ها تنها بر بستر يك مبارزه اجتماعي ممكـن خواهـد بـود               

امـا  . ضعف رابطه چپ با جنبش اجتماعي، وحدت چپ ها با موانع جدي روبرو اسـت         
ياست به وحـدت عمـل برسـد و بـا حضـور در ائـتالف هـاي        چپ مي تواند بر روي س    

وسيع و پيشبرد يك سياست هماهنگ، به چـپ امكـان دهنـد تـا در تحـوالت آينـده،                    
 . جايگاه واقعي خود را بيابد

امضـای پالتفـرم و     نشـان داد كـه      » اتحـاد عمـل بـراي دمكراسـي         « تجربه شـش سـاله      
قف در اين حـد نـه رشـد کـه درجـا            تو. هماهنگی اوليه فقط آغاز و نه پايان کار است        

و كيفيتي به مراتـب     رفته  هر ائتالفي بايد از جمع جبري نيروهاي آن فراتر          .  .زدن است 
 . گذاردکند تا بتواند در روند تحوالت سياسی تاثير باالتر ارائه 

ما به سهم خود خواهيم كوشيد تا با گفتگو و ديالوگ با ديگر سـازمان  هـا و احـزاب                     
 از دل ايـن  مـي بايـد  . الف هـاي وسـيع تـر را همـوار كنـيم     تمكاري و ائـ  سياسي، راه ه  

زادي، دمكراسـي و    آگفتگوها و همكاري هـا، ائـتالف وسـيعي از نيروهـاي خواهـان               
 .حكومتي متكي بر اراده مردم شكل گيرد

 كميته مركزي سازمان فداييان خلق ايران 
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   صفحه  
 

٦

 برنامه اتمي جمهوري اسالمي  و تهديدات آمريكا
 

آژانـس  “، مـديركل    ”محمـد البرادعـي   “سفر  
)  تيـر  ١٨( ژوئيه   ٩، به تهران در     ”المللي انرژي اتمي    بين

ــه اتمــي     ــون برنام ــكاالت پيرام ــات و اش ــه ابهام ــز ب ني
جمهوري اسالمي و تنشهاي ناشـي از آن در مناسـبات           

حالـت تعليـق و يـا بـه         . المللي ايران، پايان نبخشـيد      بين
” بازي مـوش و گربـه     “قول بعضي مطبوعات خارجي،     

در مورد اين مسئله حساس، احتماالً تا سـپتامبر آينـده،           
ــدامات    ــل گــزارش مجــددي از اق ــي موعــد تحوي يعن

المللي، و چه بسـا پـس از آن    به آژانس بين ” البرادعي“
 .نيز ادامه خواهد يافت

انـس  در اين سفر، در پي مذاكرات رئيس آژ       
بــا مســئوالن جمهــوري اســالمي، دو طــرف در مــورد 

همكاري در جهت رفع موانع امضاي پروتكل الحاقي  “
سـالحهاي اتمـي از جانـب       ” پيمـان منـع گسـترش     “به  

ــد   ــق كردن ــران، تواف ــي“. ”اي ــاحبه” البرادع اي  در مص
مطبوعـاتي در تهـران، ضــمن اشـاره بــه اينكـه در ايــن     

 پيوستن ايران   مذاكرات، تقويم زماني خاصي در زمينة     
به پروتكل مذكور مورد بحث واقع نشده است، اظهار         

بـراي  ” آژانـس “داشت كه گروهي از كارشناسـان آن      
گفتگو با مسئوالن ايرانـي پيرامـون مسـائلي كـه اينـان             

. رونـد   خواستار روشن شدن آنها هستند، به تهـران مـي         
اين گروه كارشناسي قرار است طي همين روزها عازم         

سـئوالن دولتـي نيـز از قبـل اعـالم كـرده             م. ايران شود 
بودند كه موضوع امضاي پروتكل از طـرف ايـران در           
دستور مـذاكرات فيمـابين نيسـت و غـرض از دعـوت             

يعني دومين  (براي مسافرت مجدد به ايران      ” البرادعي“
” اعتمادسـازي “) سفر وي به تهران طي پنج ماه گذشته       

ول، كمال خـرازي نيـز در ايـن بـاره، طبـق معمـ             . است
ما چيزي بـراي پنهـان كـردن نـداريم،     “تأكيد كرد كه   

 .”آميز است برنامه اتمي ما صرفاً صلح
المللــي  امــا ســفر دوبــاره رئــيس آژانــس بــين

بـه ايـران، پـس از    ) وابسته به سازمان ملل   (انرژي اتمي   
انتشار گـزارش جمعبنـدي فعاليتهـا و بازديـدهاي پـنج            

ــران، كــه   توســط ماهــه بازرســان آژانــس در مــورد اي
 ژوئـن   ١٦ايـن نهـاد در      ” شوراي حكام “به  ” البرادعي“
ايـن  . گرفت  گذشته ارائه شد، صورت مي    )  خرداد ٢٦(

 و حتـي پـيش از       –انگيز كه هنگام ارائه       گزارش بحث 
ــار رســانه –انتشــار رســمي  هــاي   آن در ســرلوحه اخب

ساخت كـه اگـر       المللي قرار گرفته بود، آشكار مي       بين
ن مورد واقعاً چيـزي بـراي       هم جمهوري اسالمي در اي    

پنهان كردن ندارد، دستكم در  اعـالم و اطـالع آنچـه             
ايـن  . كه دارد، به مراجع ذيربط، كوتاهي كـرده اسـت         

گـزارش زمـاني منتشــر گرديـد كــه اتهامـات مقامــات     
دولت آمريكا در زمينـه تالشـهاي جمهـوري اسـالمي           
براي دستيابي به سالح اتمي،  از مـدتها پـيش طـرح و              

شد و طبيعتاً، انتشار چنـين گزارشـي از سـوي             يتبليغ م 
المللي انرژي اتمي نيز حساسيتها و نگرانيها         آژانس بين 

در خصوص نيات واقعي ماليان حاكم بر ايـران را، در    

اجالس وزراي خارجه   . كرد  افكار عمومي، افزونتر مي   
 ١٦، در همـان روز      ”اتحاديـه اروپـا   “كشورهاي عضـو    

ــي ا  ــراز نگران ــن، ضــمن اب ــزارش ژوئ ــدرجات گ ز من
امضا و اجراي فوري و بدون قيـد        “آژانس، ايران را به     

، ”پيمـان منـع گسـترش     “پروتكل الحاقي بـه       ” و شرط 
رولت روسيه نيز، كه مجري پروژه احـداث        . فراخواند

نيروگاه اتمي در بوشـهر اسـت، خواسـتار امضـاي آن            
ــران شــده، و در عــين حــال، از    ــب اي پروتكــل از جان

المللـي درخواسـت كـرد        آژانس بين “  شوراي حكام “
” تصـميمي سـنجيده و غيـر سياسـي        “كه در اين مـورد      

 .اتخاذ نمايد
مسئوالن و مفسـران حكـومتي، پـيش از نشـر           

بيني محتواي آن، مطابق معمول،       اين گزارش و با پيش    
آمريكا و اعمـال نفـوذ      ” توطئه“كوشيدند كه آن را به      

مي، نسبت  المللي عليه جمهوري اسال     آن در مراجع بين   
. داده و تبليغات متقابل خود را بر اين پايه پـيش ببرنـد            

اما، پس از انتشـار گـزارش، اغلـب همـان مسـئوالن و              
ديگـري  ” ناكـامي “مطبوعات تالش كردند كـه آن را        

براي  رژيـم  ” پيروزي“و ” موفقيت“براي آمريكائيها و  
هرچنـد كـه آمريكـا      . آن، وانمود كننـد   ” ديپلماسي“و  

ر محكوميت ايران در پـي ارائـه گـزارش         بواقع خواستا 
و طـرح   (آن بـود    ” شـوراي حكـام   “رئيس آژانـس بـه      

اي را هم در اين باره آمـاده كـرده بـود كـه بـا              قطعنامه
مخالفت برخي دولتهاي ديگـر و از جملـه كشـورهاي           
غير متعهد كـه از موضـعگيريها و سياسـتهاي يكجانبـه            

ــرو گرديــد  ولــي ايــن ) آمريكــا ناراضــي هســتند، روب
ــه    گــزارش حــاوي هشــدارهاي بســيار جــدي در زمين

 . المللي بود بين” تخلفات ايران در انجام تعهدات“
 

 تخلفات جمهوري اسالمي
بر پايه شرح نسبتاً مفصـلي از گـزارش نتـايج            

المللي كه در مطبوعات چاپ شده        بازرسي آژانس بين  
است، رژيم حـاكم بـر ايـران در چنـد مـورد از انجـام                

چــارچوب پيمــان منــع گســترش  در –تعهــدات خــود 
هاي ديگري كه ايران آنهـا        سالحهاي اتمي و توافقنامه   

 سرباز زده است كـه مـوارد عمـده آن        -را امضا كرده    
 :به قرار زير است 

 ايران مبـادرت بـه واردات       ١٩٩١ در سال    -١
كـرده اسـت    ) احتماالً از چين  ( تن اورانيوم طبيعي     ٨/١

جريان اين امر قرار المللي را در  بدون آنكه آژانس بين
ــد ــار      . بده ــن ك ــه اي ــت ك ــدعي اس ــران م ــت اي دول

نبـوده، در حـالي كـه ايـران متعهـد بـوده             ” غيرقانوني“
اسـت كـه واردات ايــن مـواد را هرچــه زودتـر اطــالع     
بدهد و تنها در پي درخواستهاي مكـرر آژانـس بـوده            

 .كه سرانجام به اين كار اذعان كرده است
” سـنگين آب  “ احداث يك واحـد توليـد        -٢

ــر آن در   ــار خبـ ــا و انتشـ ــه بعـــد از افشـ در اراك، كـ
مطبوعات خارجي در تابسـتان سـال گذشـته، آژانـس           

اي در ايـران مطلـع        بين المللي از وجود چنين كارخانه     

مسئوالن ايراني در پاسخ پرسشهاي آژانس در       . گرديد
اين باره، در سپتامبر گذشـته،  اعـالم كردنـد كـه ايـن               

بينـــي خريـــد و ايجـــاد  شواحـــد در ارتبـــاط بـــا پـــي
كه از آب سنگين استفاده     (رآكتورهاي مدل كانادايي    

گيري از اين     بهره. در ايران ساخته شده است    ) كنند  مي
ــي   ــس، م ــزارش آژان ــق گ ــدل، طب ــد   م ــه تولي ــد ب توان

 .پلوتونيوم با كاربرد نظامي نيز منجر شود
ــين- ٣ المللــي، همچنــين از طريــق   آژانــس ب

ات اتمـي در نطنـز اطـالع     مطبوعات، از وجـود تأسيسـ     
حاصل كرد، در پـي بازديـد بازرسـان آژانـس از ايـن              
ــك واحــد     ــران ي ــه اي ــد ك ــكار گردي ــات، آش تأسيس

 دستگاه ايجـاد نيـروي      ٢٠٠آزمايشي مركب از حدود     
بـراي  (سازي اورانيوم طبيعي      گريز از مركز جهت غني    

احـداث كـرده و     ) هـاي اتمـي     تأمين سـوخت نيروگـاه    
 هزار دستگاه   ٥٠استقرار حدود   طرح توسعه آن، براي     

 .گريز از مركز در همان محل، نيز در دست اجراست
ــركت    -٤ ــش ش ــر پوش ــران، زي ــاالي “ اي ك
، مبادرت به ايجاد تأسيسات اتمـي ديگـري         ”الكتريك

در تهران كرده است كـه در آن فعاليتهـاي مربـوط بـه              
هـاي    توليد اورانيوم غنـي شـده بـا اسـتفاده از دسـتگاه            

گونـه   ريز از مركز، و احياناً ساخت ايـن  ايجاد نيروي گ  
مسـئله ايـن تأسيسـات بـه     . گيـرد  دسـتگاهها انجـام مـي   

المللـي    موضوع مرافعه شديدي بين ايران و آژانس بين       
” البرادعي“تبديل شد، زيرا كه با وجود اصرار شخص         

نيز بازرسان ايـن آژانـس در آخـرين روزهـاي اقامـت             
ه بازديـد و    خود در تهران در خرداد گذشـته، موفـق بـ          

مسئوالن ايرانـي   . نشدند” شركت“برداري از اين      نمونه
قـبالً در نامـه آژانـس       ” مكـان “زير اين عنوان كه ايـن       

المللي قيد نشده است، اجـازه بازديـد بـه بازرسـان              بين
سازمان انرژي اتمـي    “غالمرضا آقازاده، رئيس    . ندادند
ايـران بـه بازرسـان آژانـس        “هم تأكيد كرد كـه    ” ايران
 اجازه نخواهد داد از يك محل مظنـون         …المللي   بين

بـه  . ”اي نمونـه بـرداري كننـد        به وجود تأسيسات هسته   
گفته يكي از مقامات آژانس، ايران از آنجا كـه هنـوز            
پروتكل الحاقي را امضا نكرده است ناگزير به پذيرش         

توانسـت    اين مورد بازرسـي نبـود، ولـي قبـول آن مـي            
پروتكل الحاقي بـه    . (اشداي از حسن نيت ايران ب       نشانه

اي، كه امضاي آن      پيمان منع گسترش سالحهاي هسته    
از حــدود ده ســال پــيش شــروع شــده اســت، آژانــس 

سـازد كـه بازرسـيهاي سـرزده و      المللي را قادر مـي    بين
گسترده از تأسيسات و مراكز اتمـي كشـورهاي امضـا           

 ).كننده انجام دهد
المللـي،    گزارش نتـايج بازرسـي آژانـس بـين        

جمهوري اسالمي در   ” قصور“ از برشماري موارد     پس
كليـه مـواد اتمـي موجـود در كشـور و            ” بموقع“اعالم  

گيـري از     همچنين چگونگي فـرآوري، تبـديل و بهـره        
آنها و نيز كليه تأسيسات مربوط به نگهداري و تبـديل           
ــادآوري    ــه ديگــر را هــم ي و اســتفاده از آنهــا، دو نكت
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تصـحيح مـوارد    يكـي اينكـه ايـران در حـال          . كنـد   مي
مذكور و تالش بـراي انجـام تعهـدات خـود اسـت، و              
ديگري اينكه مقادير مواد اتمـي مـورد بحـث در ايـن             
گزارش چندان مهم نيستند و استفاده احتمـالي از آنهـا       
براي سـاختن بمـب اتمـي نيازمنـد مراحـل بيشـتري از              
تغيير و تبديل آنهاست هرچند كـه، بـا توجـه بـه تـوان         

 كشور در اين زمينـه، ايـن مقـادير          تحقيق و توسعه اين   
در پايان ايـن گـزارش، بـا        . پوشي نيز نيستند    قابل چشم 

تأكيد بر ايـن كـه بـدون پـذيرش پروتكـل الحـاقي از               
المللي قادر به بازرسي و تأييـد         سوي ايران، آژانس بين   

و تضمين عدم فعاليتهاي اتمي غيرقانوني نخواهد بـود،         
بالفاصـله و  “ كـه    خواهد  باري ديگر از دولت ايران مي     

بويژه در زمينـه عـدم   “آن پروتكل،   ” بدون قيد و شرط   
را امضـا كـرده و      ” وجود مواد و فعاليتهاي  اعالم نشده      

 .به كار گيرد
پاسخ رسمي و علني رژيم جمهوري اسـالمي   
به اين گزارش، تـا جـايي كـه در مطبوعـات مـنعكس              

صـرفنظر از سـخن     . شده اسـت، بـاز هـم دوپهلـو بـود          
آمريكائيها، رژيم  ” ناكامي“مرسوم راجع به    پراكنيهاي  

از يكسو آمادگي خـود را بـراي همكـاري بـا آژانـس              
بـا  “المللي و بررسي مسئله پذيرش پروتكل الحاقي          بين

ــابي  ــدگاه ايج ــر،   ” دي ــوي ديگ ــرده و از س ــرح ك مط
محمد خاتمي در   . شرطهائي را در اين باره عنوان كرد      

 ضمن تأكيد   اي بعد از انتشار گزارش آژانس،       مصاحبه
اي حـق     دسـتيابي بـه دانـش پيشـرفته هسـته         “به اين كه    

جمهوري اسالمي ايران است و كشورمان از ايـن حـق        
ايران همـواره بـا آژانـس       “: ، گفت   ”دفاع خواهد كرد  

المللي انرژي اتمي همكاري كرده اسـت و از ايـن             بين
پس نيز براي شفافيت امور و رفـع برخـي اتهامـات بـه              

آژانـس  “: و افـزود    ”  خواهـد داد   همكاري خود ادامـه   
اي   المللي انرژي اتمي موظـف اسـت طبـق معاهـده            بين

كه ما آن را امضا كرديم زمينه دستيابي ايران به دانش            
وي در ارتبـاط بـا سـفر اخيـر     . ”اي را فراهم كنـد      هسته

نســبت بــه “: بــه تهــران نيــز اظهــار داشــت ” البرادعــي“
جديـد  ) لپروتكـ (پيشنهادهايي كه بـراي قراردادهـاي     

همـواره  . ايم  وجود دارد، هيچگاه برخورد منفي نداشته     
و ديگران در مذاكراتي كـه بنـده بـا          ” استراو“به آقاي   

رئيس جمهـور فرانسـه، تركيـه، نخسـت وزيـر يونـان،             
ام،   رئيس كميسيون اروپا و رئـيس غيرمتعهـدها داشـته         

ام كه آماده همكاري با آژانس و تفاهم با جامعـه             گفته
گيريهاي آمريكا مخـالف       هستيم ولي با بهانه    المللي  بين

اي و    المللـي هسـته     آژانس بـين  “: و اضافه كرد    ” هستيم
انـد    كشورهاي ديگر موظف به انجام كمكهـايي بـوده        

مـا  ..…انـد   كه هيچيك از اين كمكها را انجـام نـداده         
طلبكاري خود را نسبت به تعهد قبلي داريم و طبعـاً بـا             

 همچنين بـا اشـاره بـه        خاتمي. ”كنيم  تفاهم صحبت مي  
”   كالهــك اتمــي دارد٢٠٠اســرائيل حــداقل “اينكــه 
ــت  ــار     “: گف ــران فش ــالمي اي ــوري اس ــه جمه ــا ب آنه

آورند كه پروتكل الحاقي را بپذيرد، اين در حـالي            مي
” پيمـان منـع گسـترش     “است كه اسرائيل حتـي عضـو        

ــر آن وارد نمــي  ــه   نيســت و هــيچ فشــاري ب ــا ب شــود ت
همين حال، اخـتالف نظـر و       در  . ”تعهداتش عمل كند  

كشـمكش بــر سـر ايــن مسـئله نيــز در ميـان دســتجات     
جرياناتي از حكومت كه با     . حكومتي ادامه يافته است   

” حمله نظـامي  “ رژيم و خطر  ” آسيب پذيري “احساس  
آمريكا خواهان امضاي پروتكل مذكور ضـمن حفـظ         
ــاتي كــه امضــاي آن و   ظــواهر قضــايا هســتند و جريان

المللـي را بـه       سترده آژانـس بـين    پذيرش بازرسيهاي گ  
بازكردن مسير براي ورود عناصـر جاسـوس بـه          “معني  
 .دانند مي” كشور

در هرحال، پاسـخ قطعـي جمهـوري اسـالمي        
المللـي    به اين مسئله هرچه باشد، فشارهاي سياسي بـين        

هـاي    براي قبوالندن پروتكل الحاقي به ايران، طي هفته       
جــك “فقــط نــه . اخيــر، شــديداً افــزايش يافتــه اســت

 ٢٩، وزيـر خارجـه بريتانيـا، در سـفر خـود در              ”استراو
قيـد و    امضـاي سـريع و بـي      “ژوئن به تهران، ضـرورت      

آن پروتكل را به مقامات رژيم يـادآور شـده و           ” شرط
را با آنهـا مـورد      ” چگونگي پيوستن ايران به آن    “حتي  

بحث قرار داده است، و نه تنها وزراي خارجـه روسـيه            
ــه در بيان ــه    و فرانس ــران را ب ــدداً اي ــان مج ــه مشتركش ي

اتحاديه “اند،  بلكه        پذيرفتن پروتكل مذكور فراخوانده   
نيز مؤكداً اعالم داشته است كه ادامه مذاكرات        ” اروپا

كـه پـس    (بازرگاني و سياسي آن با جمهوري اسالمي        
از كش و قـوس فـراوان، از پـاييز گذشـته آغـاز شـده               

ز طرف ايـران  منوط به امضاي پروتكل الحاقي ا    ) است
غيرقابـل  ” اتحاديه“است و اين دو موضوع، از ديدگاه        

 ژوئيه اعالم ٢به عالوه، دولت ژاپن نيز در  . اند  تفكيك
كرد كـه امضـاي قـرارداد نفتـي دو ميليـارد دالري بـا               

بــرداري از حــوزه بــزرگ نفتــي  ايــران در مــورد بهــره
كه مذاكرات مربوط بدان از سـه سـال         (را  ” آزادگان“

تا زمـان رفـع نگرانيهـا دربـاره         “ )  شده بود  پيش شروع 
، بـه حالـت تعليـق در        ”برنامه اتمي جمهـوري اسـالمي     

اين فشارها تـا سـپتامبر آينـده ـ موعـد ارائـه       . آورد مي
 –دربـاره ايـران     ” البرادعي“گزارش ديگري از طرف     

در صورت امضاي پروتكـل     . بازهم ادامه خواهد يافت   
 امضاي آن در مهلت     الحاقي از جانب ايران، و يا تعهد      

در غيــر  ايــن . كنــد معــين، ايــن فشــارها فــروكش مــي
صورت، با محكوميت جمهـوري اسـالمي در آژانـس          

سـازمان ملـل   ” شوراي امنيت“اين پروژه به    المللي،    بين
 .شود ارجاع مي

 برنامه اتمي رژيم
سياســتها و طرحهــاي جمهــوري اســالمي در  

ره بــا اي همــوا گيــري از تكنولــوژي هســته مــورد بهــره
در . ابهامــات و اشــكاالت فراوانــي همــراه بــوده اســت

واقع، همـان انـدازه اطالعـاتي را هـم كـه ايـن رژيـم،                
المللــي  خواســته يــا ناخواســته، در اختيــار مراجــع بــين 

افكـار  . گذارد، از مـردم ايـران دريـغ داشـته اسـت             مي
 غالباً از طريق گزارشهاي اين مراجع     عمومي جامعه ما،  

خارجي، از فعاليتهاي ارگانهـاي رژيـم       هاي    و يا رسانه  
 .شوند در زمينه اتمي با خبر مي

جمهــوري اســالمي در همــان آغــاز اســتقرار 
خود، قرارداد نيروگاه اتمـي در حـال احـداث بوشـهر            

ــاني آلمــاني  ( ــود” زيمــنس“كــه كمپ و ) مجــري آن ب
قراردادهاي مطالعاتي چند نيروگـاه ديگـر و همچنـين          

بــا (هـا   خت ايـن نيروگــاه قـرارداد تـأمين اورانيــوم سـو   
. اي لغو كرد    را به صورت يكجانبه   ) ”اروديف“موسسه  

لغـــو ايـــن قراردادهـــا موجـــب ادعـــاي خســـارات و  
كشمكشهاي مالي طوالني از جانب طرفهـاي خـارجي    

در همين حال پروژه نيمه تمـام بوشـهر نيـز بـه             . گرديد
هـاي نصـب      حال خود رها شد و حتـي بخشـي از لولـه           

 آلياژ بسيار گرانقيمتي بوده توسـط       شده در آنجا كه از    
كشـي آب آشـاميدني بـه         براي لوله ” جهاد سازندگي “

 !مصرف رسيد
در دوره جنـــگ ويرانگـــر ايـــران و عـــراق، 
ســردمداران رژيــم بــه صــرافت ادامــه و اتمــام پــروژه  

از ” زيمـنس “اين بـار، كمپـاني      . نيروگاه بوشهر افتادند  
ــرد    ــودداري ك ــروژه خ ــل پ ــاري و تكمي ــه همك . ادام

ســرانجام پــس از ســالها مــذاكرات پنهــان و آشــكار،  
روسيه احداث اين نيروگـاه را پـذيرفت و قـرارداد آن            

 ميليون دالر با وزارت انرژي اتمي روسـيه         ٨٠٠به مبلغ   
ظرفيـت توليـدي ايـن    .  بـه امضـا رسـيد   ١٩٩٥در سـال  

نيروگاه هزار مگاوات است و روسيه لـوازم و قطعـات           
يكـي از شـروط     . دو سوخت آن را تأمين خواهـد كـر        

هـاي سـوخت اتمـي        اين قرارداد، بازگرداندن پسمانده   
توانـد در توليـد سـالح اتمـي بـه كـار               كه مي (نيروگاه  

به روسيه است كـه بـدين منظـور بايـد توافقنامـه             ) رود
اين توافقنامـه   . اي توسط طرفين به امضا برسد       جداگانه

كه قرار بود تاكنون منعقد شود،  هنوز به امضا نرسيده           
است و به گفته وزير انرژي اتمي روسـيه، امضـاي آن            

 .به ماههاي آينده موكول شده است
با توجـه بـه عـدم همكـاري غالـب دولتهـاي             
مجهز به تكنولوژي پيشـرفته بـا جمهـوري اسـالمي در            
اين عرصه و موقعيت تقريباً انحصاري روسـيه در ايـن           

انــدازي نيروگــاه اتمــي  مــورد، قــرارداد احــداث و راه
خواهيهـا و     اي بـراي زيـاده      نيـز عمـالً بـه وسـيله       بوشهر  

ايــن . باجگيريهــاي دولــت روســيه تبــديل شــده اســت
دولت براي ادامه كار و تكميل نيروگـاه از جمهـوري           

طلبد و براي خواباندن كارهـا و تـأخير           اسالمي باج مي  
موضـعگيريهاي  .  گيـرد   پروژه از آمريكاييها امتياز مـي     

شته و خصوصـاً در     متناقض اين دولت طي سالهاي گذ     
مثالً، والديميـر  . ماههاي اخير نيز ناشي از اين امر است      

پوتين در اجالس سـران هشـت دولـت، در پايـان مـاه              
دهـد كـه تحويـل سـوخت          ژوئن در فرانسه، قـول مـي      

اتمي به ايران را تا امضـاي پروتكـل الحـاقي از طـرف        
اين كشور به تعويق خواهد انداخت اما، پس از انتشـار         

ها، وزارت انرژي اتمي روسيه آن        ب در رسانه  اين مطل 
در هرحــال، طبــق اظهــارات   . كنــد را تكــذيب مــي 

ــزات    ــربط دو كشــور، كــار نصــب تجهي مســئوالن ذي
نيروگــاه اتمــي بوشــهر در پــاييز ســال آينــده بــه پايــان 

ــره  ــيده و به ــال    رس ــل س ــرداري از آن در اواي  ٢٠٠٥ب
در حـال حاضـر     . آغاز خواهد شد  ) ١٣٨٣اواخر سال   (
هزارنفر از كارگران و كارشناسان ايرانـي و          ش از سه  بي

 .كنند روسي در اين طرح كار مي
اما چه در هنگام لغو يكجانبـه قـرارداد و چـه            
ــهر     ــاه بوش ــداث نيروگ ــرارداد اح ــدد ق ــد مج . در عق

هيچگونه بررسي فني و اقتصادي در چارچوب منافع و  
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گيرندگان   مصالح بلند مدت جامعه ما، از سوي تصميم       
كسي به مردم نگفت كه چرا آن يكي لغـو،          . ه نشد ارائ

و اين يكي بسته شد؟ هيچكس توضيحي نداد كـه، بـا            
توجه به اين واقعيت كه ساالنه ميلياردها دالر از منـابع           

گذاري الزم و     نفت و گاز كشور، به دليل عدم سرمايه       
رود، آيـا اصـوالً       ماندگي تكنولوژيك، هدر مـي      عقب

ــر  ي نياز دارد؟اين كشور به نيروگاه اتم  و اگـ
ها و خطـرات      هاي مالي، هزينه    آري، صرفنظر از هزينه   

زيست محيطي آن بررسي و برآورد شده اسـت؟  آيـا            
رآكتورهاي مدل روسي، سالمترين و مناسـبترين نـوع         

در حال حاضر، بجـز  (براي توليد انرژي اتمي هستند؟    
ايران، مشـتريان رآكتورهـاي اتمـي روسـي را چـين و             

 اما كسي به ايـن سـئواالت و         …)دهند  ل مي هند تشكي 
كاري در  نظاير آن پاسخي به مردم نداد زيرا كه مخفي       

هاي ديگر، كه بـا   اين عرصه نيز مانند بسياري از عرصه      
يابد، يكـي از   زندگي و سرنوشت آتي جامعه پيوند مي 

شگردهاي رايج گردانندگان حكومتي بوده و هسـت،        
حهـا و جريانـات     كـاري نيـز همـه جنا        و در اين مخفـي    

 .رژيم شريك هستند
روشــن اســت كــه هركشــوري حــق دارد از   

آميـز و در      دانش و تكنولوژي اتمي براي مقاصد صلح      
منـد   جهت تأمين نيازهـا و پيشـرفت جامعـه خـود بهـره       

كه ايران  (پيمان منع گسترش سالحهاي اتمي نيز       . شود
 در جرگه امضاكنندگان آن درآمده ١٩٧٤هم در سال    

شناسد و چارچوب و      حق را به رسميت مي    اين  ) است  
مــوازين مشخصــي را بــراي برخــورداري از آن تعيــين 

اين نيز واقعيت دارد كه در شـرايط سياسـي و           . كند  مي
اي     اقتصادي حاكم بر جهان امروز، انتقال انرژي هسـته        

همانند تكنولوژيهاي پيشرفته ديگر، به سـهولت انجـام         
بهاي گزافي مطالبـه    گيرد و دارندگان آن معموالً          نمي

. كننـد   و شرايط سنگيني را براي متقاضيان تحميل مـي        
همچنـــين در اعمـــال و اجـــراي مقـــررات و مـــوازين 

عدالتي و تبعيض نمايـان       المللي در اين زمينه نيز بي       بين
عالوه بر عملكرد خود قدرتهاي اتمـي جهـاني،         (است  
هــاي رژيــم آپارتايــد آفريقــاي جنــوبي، رژيــم   نمونــه

و ژنرالهاي حاكم بـر پاكسـتان را هـم در ايـن             اسرائيل  
لكن شرايط ناعادالنه موجود    ). توان يادآورشد   باره مي 

توانـد مستمسـكي بـراي تخلـف از           در اين عرصه، نمي   
. تعهــدات و پيمــان شــكني از جانــب هردولتــي باشــد 

اي را    آميز از تكنولوژي هسـته      دستيابي و استفاده صلح   
مـدت جامعـه تعيـين      نيازها و امكانات و مصـالح بلنـد         

هـاي    هـا و مـاجراجويي      كند و نه چشم و همچشمي       مي
حركت در ايـن    . دولتها و خاصه رژيمهاي ديكتاتوري    

توانـد بـه تـأمين صـلح          چارچوب، بـه نوبـه خـود، مـي        
 . جهاني و سالمت محيط زيست نيز ياري رساند

ولي چنان كه اخبار و گزارشهاي انتشـاريافته        
ازد، برنامـه اتمـي     سـ   طي يك سال گذشته آشكار مـي      

جمهـوري اســالمي اساســاً بـه تكميــل پــروژه نيروگــاه   
ــاتي، محــدود     ــرح كوچــك تحقيق ــد ط ــهر و چن بوش

بعد از افشـا شـدن طرحهـاي اراك و نطنـز،            . شود  نمي
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، در اجـالس عمـومي          

المللــي در ســپتامبر ســال گذشــته، اعــالم  آژانــس بــين

ر نظـر دارد، عـالوه بـر    داشت كه جمهوري اسـالمي د  
برداري از نيروگاه بوشـهر، ظرفيـت توليـد انـرژي             بهره

 ٦٠٠٠اتمي ايران را طي بيست سال آينـده بـه بـيش از       
 رآكتور ديگر معـادل     ٦يعني احداث   (مگاوات برساند   
ــور بوشــهر ــال  ). رآكت ــه، در اواخــر س ــين رابط در هم

اي بـراي مطالعـه ايجـاد         ميالدي گذشته نيـز، توافقنامـه     
مين نيروگاه اتمي كشور با روسيه بـه امضـا رسـيده             دو

چگونگي ايجاد ساير نيروگاهها تاكنون آشـكار      . است
ــار     ــرژي اتمــي اظه ــازمان ان ــي مســئوالن س نشــده، ول

انــد كــه ايــران قصــد ابتيــاع رآكتورهــاي مــدل   داشــته
 .كانادايي را نيز دارد

مســئوالن رژيــم در بهمــن مــاه ســال گذشــته  
ر اورانيـوم طبيعـي در مركـز        اعالم كردند كه به ذخـاي     

ايــران دســت يافتــه و از آن بــراي تــأمين ســوخت      
پـيش از آن  . طرحهاي اتمي خود استفاده خواهند كرد  

نيز وجود ذخاير اورانيوم در ايـران شـناخته شـده بـود             
در . ولي چگونگي و ميزان استخراج آنهـا معلـوم نبـود      

همين حال، مطبوعات خارجي خبر از استخراج ذخاير        
يوم در ايران از حدود سه سال پيش تـاكنون داده           اوران

و اين سئوال را مطرح كردند كه مقادير توليـدي طـي            
ــيده اســت    ــه مصــرفي رس ــه چ ــدت ب ــن م كشــف . اي

هاي غني سازي اورانيوم در نطنز اين مسـئله را            دستگاه
و آن اينكــه، بــا توجــه بــه . اي روشــن كــرد تــا انــدازه

ريافت مقـادير   د(محدوديتهاي قرارداد نيروگاه بوشهر     
) هاي آن به روسيه     مشخص سوخت و تحويل پسمانده    

ايران در صدد تهيه و تأمين مستقل اورانيوم غني شـده            
براي طرحهاي اتمي خود است و، در صورت موفقيت   

توانــد از پاســخگويي دقيــق دربــاره  در ايــن كــار، مــي
مقدار و چگونگي مصرف مواد اتمي نيـز طفـره بـرود            

ضــرورت وادار كــردن جمهــوري و از همـين رو نيــز  (
اسالمي به امضاي پروتكل الحاقي بيش از پيش مطرح         

 ).گرديد
المللــي  عــالوه براينهــا، بازرســان آژانــس بــين

سئواالت و ابهامات ديگري را نيز راجع به برنامه اتمي          
از جملـه اينكـه گسـتردگي و        . انـد   رژيم، عنوان كـرده   

برد پيچيدگي تأسيسات موجود در ايـران مسـتلزم كـار         
ها بوده و صـرفاً از طريـق          واقعي مواد اتمي در دستگاه    

توانســته اســت بــه آن حــد از توســعه  ســازي نمــي شـبيه 
همچنـــين برخـــي تكنيكهـــاي ليـــزري در آن . برســـد

تأسيسات مشاهده شده است كـه كـاربرد عملـي آنهـا            
براي بازرسان نامشخص بـوده و اطـالع از آن نيازمنـد            

 .ادامه بازرسيهايست
ــا درنظــر گــ   رفتن مجموعــه اطالعــات در  ب

دسترس، در حال حاضر داليل كـافي و قـاطعي بـراي            
  اثبات اينكه رژيم جمهـوري اسـالمي در قالـب برنامـه           

اتمي خود در صدد دستيابي به سالحهاي اتمي اسـت،          
اما شواهد و قرائني هم موجود است كـه         . وجود ندارد 

شك و ترديد درباره نيـات بـاطني سـردمداران رژيـم            
ــالمي  ــي   اس ــن م ــورد دام ــن م ــد را در اي ــدا از . زن ج

ماجراجوييهاي رژيم  طـي بيسـت و چندسـال گذشـته            
در مورد جنگ هشت ساله، در زمينه دخالت در امور          (

ــي و    ــي كشــورهاي ديگــر، تروريســم دولت ) …داخل

بـه سـالح اتمـي نيـز     ” القـراي اسـالمي    ام“مجهز شـدن    
ي تواند ماليان حاكم را، مانند برخي از ديكتاتورها         مي

 و بــزرگ ديگــر در جهــان، دچــار وسوســه   كوچــك
توان از ياد بـرد كـه همـين ماليـان، بعـد از                نمي. نمايد

، ١٣٧٧آزمايش نخستين بمب اتمي پاكسـتان در سـال          
ــر پاكســتان  ” موفقيــت“ايــن  ــه ژنرالهــاي حــاكم ب را ب

” يك كشـور  اسـالمي     “تبريك گفته و از مجهز شدن       
ــد، درحاليكــ   ــه ســالح اتمــي اســتقبال كردن ه همــين ب

كه به بهاي تحميل فقر و محروميـت بيشـتر          ” موفقيت“
هاي مردم پاكستان حاصل آمده بود، اساسـاً بـه    به توده 

پنهانكاري مرسوم مسئوالن   . زيان مصالح جامعه ما بود    
و ارگانهاي رژيم در اين عرصـه نيـز موجـب ديگـري             
براي تقويت شـك و ترديـد در مـورد مقاصـد واقعـي             

ــب  حكــومتگران و تشــديد ن ــردم از عواق ــاي م گرانيه
ــررات موجــود  . آنســت ــوازين و مق ــده گــرفتن م نادي

” قصـورات “ هاي آن در فهرسـت   المللي، كه نمونه  بين
المللـي انـرژي اتمـي        رژيم در ارتبـاط بـا آژانـس بـين         

ناگفتـه  . آورده شده، شاهد ديگري بـر ايـن مدعاسـت         
پيداست كه دستيابي احتمالي رژيـم حـاكم بـه سـالح            

ها و صدمات آن، نه فقـط         ر از همه هزينه   اتمي، صرفنظ 
ايران را بهبودي نخواهد بخشيد بلكه نهايتاً بـه      ” امنيت“

 .بقاي اين رژيم نيز كمكي نخواهد كرد
برنامه اتمي جمهوري اسالمي، اگرنه از همان      
ابتدا، دستكم طي دهه گذشته از محدوده يـك برنامـه           
 تكنولوژيك، اقتصادي و زيست محيطي اساسـاً فراتـر        

اين برنامـه، بـه     . رفته و ابعادي كامالً سياسي يافته است      
سياستهاي جاري جمهوري اسـالمي، در ايـن      ” بركت“

در تابسـتان   . اواخر بعدي نظامي نيـز پيـدا كـرده اسـت          
هاي آمريكايي نوشتند كه احتمال       سال گذشته روزنامه  

حمله نظامي به نيروگاه اتمي بوشهر از سوي آمريكا و          
در ســال (رســي قــرار گرفتــه اســت  اســرائيل مــورد بر

، در بحبوحه جنـگ ايـران و عـراق، اسـرائيل بـا        ١٩٨١
همدستي آمريكا، نيروگاه اتمي در حال اتمام عراق را         

اما، فراتر از اين، مسئله دسـتيابي       ). بمباران و نابود كرد   
احتمالي جمهوري اسالمي به سـالح اتمـي، بـه همـراه            

بلـــه بـــا مقا“و ” صـــلح فلســـطين و اســـرائيل“مســـائل 
، در حال حاضر سه مؤلفه اصـلي تبليغـات و       ”تروريسم

.  دهد  تهديدات دولت آمريكا عليه ايران را تشكيل مي       
اي   توانـد در عمـل نتيجـه        اگرچه تهديدات آمريكا مي   

معكوس به بار آورد و ماليان حاكم بر كشـور را نيـز،             
مانند رژيم كره شمالي، در تالش دستيابي احتمالي بـه          

اطعتر گردانــد، لكــن آمــاج تهديــدات ســالح اتمــي قــ
جاري آمريكا تنها محدود به جمهوري اسالمي نبـوده         

رژيـم  . شـود  و بلكه متوجه جامعه ما و آينده آن نيز مي 
حاكم بـا مجموعـه سياسـتها و عملكـرد خـود در ايـن               
ــه جوييهــاي    ــراي مداخل ــه را ب ــز عمــالً زمين عرصــه ني

ــ. بيگانگــان مســاعد كــرده اســت ا مــردم ايــران بايــد ب
گسترش مبـارزات خـود عليـه ايـن رژيـم ارتجـاعي و              
ضــددموكراتيك و برچيــدن بســاط آن، بــه ايــن قبيــل 

ســازيهاي خطرنــاك نيــز پايــان   ماجراجوييهــا و زمينــه
 .بدهند
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 موقعيت جنبش کارگری

 

جمعبندی از موقعيت جنبش کارگری 
 ايران ، 

 
حجم و دامنه اعتراضات کارگری دوره اخير ، در 

نامه . تاريخ جنبش کارگری ايران کم سابقه است
های شکايت آميز کارگران به مسئولين حکومتی ، 
تحصن ، اعتصاب ، راهپيمايي ، بستن جاده ها ، 

زارت کار ، سازمان تامين تجمعات متعدد در مقابل و
اشکال ... اجتماعی و مجلس شورای اسالمی و

. گوناگون اعتراض کارگران در اين دوره بوده است
وضع فالکت بار کارگران و بازتاب آن در طرح 
مطالبات ابتدائی خود و سردادن شعارهايي عليه 
مسئولين مربوطه و سران فاسد حکومتی و استفاده از 

رزات ، عليرغم ممنوعيت قانونی اشکال خيابانی مبا
« آن ، آن چنان ابعادی به خود گرفته است که به 

 .قابل تشبيه است» خوشه های خشم 
بيکارسازی ها که از دوران به اصطالح سازندگی 

سياست تعديل اقتصادی « تحت عنوان ) رفسنجانی ( 
. شروع شده بود ابعاد گسترده تری پيداکرده است» 

 باسابقه از کارخانجات بزرگ گروه گروه کارگران
و متوسط صنعتی اخراج می شوند و جای آن ها را 
تعداد کمتری از نيروهای جديد با قراردادهای موقت 

اين روش ، امروزه به يک مدل  . کار اشغال می کنند
برای بهره وری بيشتر از نيروی کار ارزان و کاهش 
سطح هزينه ها در اکثر کارخانجات کشور به کار 

چنين مدلی در جامعه سرمايه داری . ته می شودگرف
مدل اسالمی بسيار طبيعی جلوه می کند و اعتراضات 

 .کارگری در مقابل آن عموما ناکام است
 حقوق های عقب افتاده شايع ترين علت و  نپرداختن

انگيزه اعتراضات کارگری بوده و هست که غالبا اين 
ای حرکات با چنين انگيزه ای بشدت توسط نيروه

انتظامی حکومت سرکوب می شود ولی پيگيری و 
بی » مزد در مقابل کار « اعتراضات حول درخواست 

 .وقفه ادامه دارد
خصوصی سازی شرکت های دولتی که با مديريت 
ناسالم اداره می شوند با زدن چوب حراج به افرادی 

» شبکه نامرئی خودی ها « واگذار می شوند که در 
د که مستقيما يا غيرمستقيم به اين افرا. فعال هستند

هسته اصلی قدرت متصل هستند که نفوذ غالب در 
صاحبان جديد با گرفتن وام های . اقتصاد ايران دارند

هنگفت وانمود می کنند می خواهند که واحدها به 
کار خود ادامه دهند ولی پس از مدتی به بهانه 
نداشتن سرمايه کافی و يا باال بودن هزينه ها ، 

ران را اخراج می کنند و يا اساسا واحدها را به کارگ
تعطيلی می کشانند و بخشا همين واحدها هستند که 
از پرداخت حقوق معوقه کارگران سرباز می زنند 
که بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در 

ها صورت می » خصوصی سازی « مقابل اين نوع 
ند در بستر اين اعتراضات است که شعارهای ت. گيرد

عليه مسئولين و سران حکومت سر داده می شود و از 
. همدلی حمايت اقشار ديگر جامعه برخوردار است

اين نيرو ، نيروی راديکال جنبش کارگری ايران 
است که به مبارزات کارگران ايران رنگ سياسی 

ولی بايد پذيرفت که اين اعتراضات . می زند
کت راديکال بيشتر از سر استيصال ناشی از فال

اجتماعی است و بنابراين خصلت دفاعی دارد و 
 .همچنان از پراکندگی رنج می برد

 نفر از اصلی ۱۰خروج کارگران واحدهای کمتر از 
ترين ماده قانون کار که بخش عمده ای از کارگران 
ايران را از حقوق مسلم خود محروم می سازد و 
کارگران ايران را در زمره بی حقوق ترين کارگران 

همچنين خواست هايي چون . ا قرار می دهددني
اجرای طبقه بندی مشاغل ، پرداخت وام مسکن در 
موعد مقرر ، بهبود شرايط نامناسب کار ، رسيدگی 
به وضعيت صنفی و معيشتی کارگران ، برکناری 
مديريت نااليق ، لغو قراردادهای موقت کار ، 
برخورداری از نمايندگان واقعی خود و مصون بودن 

ا برای طرح خواسته ها و مسائل کارگری از آنه
جمله مطالباتی هستند که کارگران به خاطر آنها به 

اين مجموعه . تجمعات اعتراضی دست زده اند
مسائل جامعه کارگری ايران را به يکی از کانون 

سياسی ايران تبديل _ های اصلی بحران اجتماعی 
 .کرده است

ر متن مطالبات کارگران ايران را می توان د -
حرکات اعتراضی ، در البالی شعارها ، سخن 
رانی ها ، بيانيه ها و شکايت نامه ها بطور شفاف 

 :مالحظه کرد که مهم ترين آنها عبارتند از 
به رسميت شناختن حق تشکل های مستقل  -

 کارگری
 به رسميت شناختن حق اعتصاب -

 بازپرداخت حقوق های عقب افتاده -

خصوصی « از ايجاد امنيت شغلی و جلوگيری  -
 شرکت های دولتی) خودمانی سازی ( » سازی 

لغو قراردادهای موقت و انعقادپيمان های  -
 دستجمعی کار

 افزايش دستمزدها متناسب با افزايش نرخ تورم -
 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل -
 به رسميت شناختن حق بيمه بيکاری -

تا زماني که اين مطالبات صنفی حداقل توسط 
ران تأمين نشود بحران در جامعه حکومت و سرمايه دا

کارگری نه فقط تخفيف نمی يابد بلکه اعتراضات 
. کارگری هر روزاشکال راديکالتری به خود می گيرد

حکومت اسالمی بعنوان کارفرمای بزرگ به تجربه 
نشان داده است که توان پا سخگويي به اين مطالبات 

باند ها و جناح های حکومت و تشکل هايی . را ندارد
که به نام کارگران درست کرده اند تا در ميان 
کارگران به نفع نظام اسالمی و عليه حقوق کارگران 
فعاليت کنند سياست هايی را به طور مشخص بيش می 
برند که نه تنها هيچ دردی را از کارگران دوا نمی 
کند بلکه اصلی ترين عامل به فقر و فالکت و بی 

ن به شمار می حقوقی کشاندن جامعه کارگری ايرا
  بازار با فريب کاری های ويژه –جناح خامنه ای . آيد

خود ،  بحران جامعه کارگری وعدم تامين مطالبات 
ذکر شده را به گردن جناح خاتمی که قوه مجريه و 
مقننه را در اختيار دارد می اندازند و جناح اصالح 
طلبان به بهانه مشغله های سياسی برای حفظ نظام  از 

اصالحات سياسی   از پاسخگويي به خواستهای طريق  
صنفی کارگران طفره می رود و تالش می کنند که 
سطح مطالبات حداقل کارگران را کاهش دهند و 
. تامين آنها را با وعده های تو خالی به تعويق بياندازند

نيايد فراموش کرد که اکثر مصوبات دولت و مجلس 
متی قرار دارد که کامال در اختيار اصالح طلبان حکو

در حوزه های مطالبات کارگری، عميقا ضد کارگری 
 .و به نفع سرمايه داران وحکومت بوده است

تشکل های حکومت ساخته کارگری اعم از خانه 
کارگر، شوراهای اسالمی کار و تشکل های 
جديدالتاسيس انجمن های صنفی کارگران ،کمتر از 

  در صد مجموع کارگران را تحت پوشش خود۱۵
دارند و شورا های اسالمی کار که وجود آن درواحد 

 نفر اجباری است نتوانسته اند که ۳۲های ييش از 
اعتماد زا باشند واکثريت کارگران نسبت به ماهيت و 

اين تشکلها . عملکرد اين تشکلها هيچ اعتمادی ندارند
در بهترين حالت مفسر تحوالت جنبش کارگری از 

به حکومت و تهديد طريق گزارشهای هشدار آميز 



 ۱۱۰  ۱۳۸۲ تير                                       اتحاد كار 
 

   صفحه  
 

١٠

کارگران برای جلوگيری از اقدامات اعتراضی  
 برای راديکال  و تکرار بخشی از مشکالت کارگران

روش فعاليت . مهار حرکات کارگری می باشند
سازمان نيافته  اين تشکلها عليرغم اختالفات  ، برای 
گرفتن سهم بيشتر از حکومت وبازسازی اعتماد در 
ميان کارگران و همراهی با بخشی از خواستهای 
جاری کارگری يا جلوگيری از حرکات غيرقانونی و 

ده های حکومت تسليم آن ها در مقابل سرکوب و وع
فراخوان های اين تشکلها در مناسبت های . است

رسمی با تحريم اکثريت کارگران مواجه می شود 
وعده قليلی هم که در اين فعاليتها شرکت می کنند با 
دادن شعارهايي در وسط برنامه و حين سخن رانی ها 
و تاکيد بر خواست های کارگری و افشای فقر و 

، جلسات را بر هم می فالکت اجتماعی کارگران 
که مسئولين اين تشکل ها بارها به اين مسئله . زنند

اقرار کرده اند و به حکومت هشدار داده اند که اگر 
اين خواست های حداقل تر از حداقل تامين نشوند 

 .اين تشکل ها کاررايي خود را از دست می دهند
در مقابل حکومت و سرمايه داران ، گرايش های 

بخشی از . ی عرض اندام می کنندسياسی مختلف
روشنفکران ، فعالين سنديکايي و بخش وسيعی از 
چپ ايران چه در داخل و چه در خارج کشور از 
طريق طرح جامع مطالبات کارگری و افشای سياست 
های مافيايي حکومت و دسيسه های سرمايه داران 
،سعی در پشتيبانی کامل از مبارزات و مطالبات 

اين نيروها اين تمايل را دارند که در . کارگری دارند
اين مبارزات خودانگيخته شرکت جويند و با نيروی 
کار حزبی بيشترين تاثير را به جای نهاده و به تدوين 
پالتفرم مطالبات کارگری ايران و خودسازماندهی آن 

اين مهم در صورتی تعين می يابد که .ها کمک کنند
ونی خود فائق اين نيروها به پراکنده بودن های در

آمده و ارتباط نزديک تری با جنبش طبقه کارگر 
 .برقرار سازند

 –سلطنت طلبان و بخش مهمی از نيروهای ملی 
مذهبی و نيرويي که طی سال های اخير جمهوری 
خواه شده اند نسبت به مطالبات کارگری بی اعتنا 
هستند و حرکات اعتراضی کارگران را جزيي از 

ه عليه وضعيت موجود به نارضايتی عمومی جامع
 .حساب می آورند

مذهبی وجمهوری _ بخش کوچکی از نيروهای ملی 
خواهان کالسيک ايرانی بر مطالبات حداقل کارگری 
تاکيد دارند و جنبش کارگری ايران را به رسميت می 
شناسند و تامين خواست های کارگری را به صالح 

ری ولی از شرکت در مبارزات کارگ. جامعه می دانند
 .و کمک به خودسازماندهی کارگران طفره می روند

يک گرايش ضعيف در ميان چپ ايران نيز وجود 
دارد که مبارزات کارگری را تشويق کرده وهدفش 
از فعاليت در ميان کارگران ، صرفا تبليغ حزب خود و 
قراخوان به پيوستن کارگران به حزب خود می دهد و 

ات جاری بيشتر بجای طرح خواست ها و مطالب
کارگران به تبليغ عضوگيری کارگران در صفوف 
حزب می پردازد و هيچ برنامه عملی جز پيوستن 
کارگران به حزب خود و شعار حکومت کارگران 

 !ندارد 
 

فضای عمومی جنبش کارگری ايران نشان می دهد 
که مواضع نيروهای روشنفکری ، فعالين سنديکايی 

با حرکات واکثريت چپ ايران نزديکی بيشتری 
کارگری ، چه از نظر اشکال مبارزاتی و چه از زاويه 

اين نيرو می تواند همگام با . مطالبات جاری دارد
تحوالت اين جنبش بيشترين تاثير را در ميان کارگران 

 .ايران داشته باشد
 –از آن جا که حق تشکل مستقل کارگری صنفی 

موضوعات اصلی سياست .. توده ای ، حق اعتصاب و 
رگری در ايران است اين مطالبات می تواند با کا

مطالبات ديگر جنبش های اجتماعی قابل جمع شدن 
باشد و جنبش کارگری می تواند از همدلی و حمايت 

اين . ديگر جنبش های اجتماعی برخوردار شود
مطالبات می تواند عظيم ترين نيروی جامعه را به نفع 

ه داران کارگران و زحمتکشان عليه حکومت و سرماي
شرايط سياسی به ضرر حکومت . به حرکت درآورد

 .در حال تغيير قطعی است
سازمان بين المللی کار که چندی پيش نسبت به عدم 
وجود تشکل های واقعی مستقل کارگری اعتراض 
خود را به حکومت ايران تسليم کرده بود عليرغم 
مخالفت های حکومت و تشکل های دست ساخته 

ان مجبور به پذيرش گشايش دفتر اش در ميان کارگر
البته . سازمان بين المللی کار در تهران شده است

حکومت و تشکل هايش به بهانه هماهنگی و 
همکاری با اين سازمان سعی در چانه زنی برای 
جلوگيری از تشکل های واقعی مستقل برخواهند 

اگر بپذيريم که دوره تشکل های حکومتی به . آمد
بش کارگری ايران بسر آمده اسم کارگران در جن

باشد بايد منتظر بود که اين تشکل های حکومتی برای 
دوره بعد،از خود تشکل های قالبی ديگری درست 
 !کنند که مورد تاييد سازمان بين المللی کار قرار گيرد

بايد ديد چه تشکل هايي در دوره جديد به نام 
کارگران ايجاد می شوند ، يا اين که خود کارگران 

ا تجربه و آمادگی الزم تحت نظارت و همکاری ب
سازمان بين المللی کار می توانند تشکل های مستقل 

 خويش را بوجود آورند ؟
 وظيفه ما عبارت از انتقال تجربه ها ، ترويج و تبليغ 
. خودسازماندهی سراسری کارگران ايران می باشد

بدون ارتقا يافتن اين جنبش سراسری در جهت کسب 
 سياسی کارگری که –رم صنفی يک پالتف

دربرگيرنده مهم ترين مطالبات مشترک کارگری  
بوده و در روند سازمان يابی جنبش کارگری شکل 
واقعی و جای خود را در روند مبارزه تامين نمايد ، 

سمت و سوی تحوالت . راه ديگری وجود ندارد
 –جنبش کارگری ايران را مضمون پالتفرم صنفی 

خوشه « اين . ران جهت می دهد سياسی کارگران اي
بدون چنين پالتفرمی و خودسازمان دهی » های خشم 

نمی توانند بر پراکندگی  و استيصال خود غلبه کنند و 
در تحوالت سياسی آينده نقش شايسته خود را ايفا 

 .نمايند
 کميسيون کارگری

 ۱۳۸۲خرداد
 

 
 اعالميه كانون نويسندگان ايران

  
رزمين بــا خبــر نــاگواري روزي نيســت كــه در ايــن ســ

روبرو نشويم، با آنكه بس نوشته ايم و گفته ايم و هيچ  
گوش شنوايي نبوده است، هرگـز از گفـتن و نوشـتن،            

باري ما را از ايـن اعتراضـها كـه مكـرر و             . باز نميمانيم 
مكرر مي شود، گزيري نيست كـه مـا نويسـنده ايـم و              
نوشتن حرفه ما است و خموشي چـاره ايـن رفتارهـاي            

 . المانه نيستظ
ــانع    تشــكيل مجمــع عمــومي كــانون نويســندگان را م
شدند، از نشستهاي ماهانه بي بهره مانديم و اهـل قلـم،            
همچنان يكي پس از ديگري به بهانه هاي وافي و البته           

اســماعيل . بــه جــرم نوشــتن، روانــه زنــدان مــي شــوند
جمشــيدي، روزنامــه نگــار، نويســنده و عضــو كــانون  

شــمار . هــم اكنــون در بنــد اســتنويســندگان ايــران، 
ديگري از روزنامه نگاران نيز از جمله حسين باستاني،         

زاد و سعيد فقيه نصيري، در روزهاي اخيـر           سعيد فروغ 
ــرگ     ــه، م ــر از هم ــاك ت ــد و هولن بازداشــت شــده ان

و فردا چه در پـيش      . مشكوك زهرا كاظمي، خبرنگار   
 .خواهد بود، پرسش بي پاسخ همه ما است
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 گفتگو با کيومرث شهنی
 دبير سابق سنديکای خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت ری و تهران
 

 تجاربی از جنبش کارگری در ايران
 
موجود www.etehadefedaian.org کارگری سايت اينترنتی سازمان-متن کامل اين گفتگوی جامع همراه با اسناد ضميمه در بخش مسائل اجتماعی(

 . )را در نشريه می آوريم ۵۷مبارزات کارگران نفت و زمينه های اعتصابات در سال تنها  پاسخ به دو سئوال  مربوط به » اتحادکار « ه است و ما در اين شمار
 

آقای شهنی با تشکر از پذيرش درخواست کميسيون 
کارگری سازمان برای گفتگو پيرامون تجاربتان در 

يم جنبش سنديکايي ايران ، سخن را به شما می سپار
تا از زندگی خود و تجاربتان برای عالقمندان به پی 

همان گونه که I. گيری مسائل کارگری سخن بگوييد
خود بهتر می دانيد متاسفانه در کشورهايي چون ايران 
، به خاطر سلطه دائمی استبداد و ديکتاتوری ، تجارب 
ارزنده فعالين جنبش های اجتماعی نتوانسته است از 

 به درستی منتقل گردد و اين نسلی به نسل ديگر
نقصان بويژه در ارتباط با جنبش کارگری ابعاد 

هرچه گفته شود ، کم . گسترده تری داشته و دارد
تالش ما قدمی در .چراکه ناگفته ها بسيار است . است 

اين راستا ست تا به سهم خود اين تجارب را در 
اميدواريم که برای پيمودن . اختيار جنبش قرار دهيم

ن راه هميشه از کمک شما و دوستان ديگرمان اي
 .برخوردار باشيم

 
من هم اين تالش را که نوعی آگاهی رسانی به 
کارگران جوان می دانم  به سهم خود ارج می نهم و 
. از اين فرصتی که در اختيارم نهاده ايد تشکر می کنم

ما با نسلی از کارگران جوانی روبرو هستيم که از آن 
تفاق افتاده ، آگاهی چندانی ندارند و چه در گذشته ا

نمی دانند که برای مثال ، چگونه بر اثر مبارزات 
 سال پيش ، ۵۰صنفی و سياسی کارگران در حدود 

کارگران در صنايع نفت ، با اعتصابی که سازمان 
دادند دولت را مجبور ساختند که قانون کار را به 
تصويب برساند و پرداخت  بيمه بازنشستگی را 

 . سميت بخشدر
 

... 
 
 
 

از سابقه تاريخی مبارزات کارگران نفت 
 .بگوييد
 سال پيش اولين چاه نفت در ايران توسط ۹۰حدود 

. در مسجدسليمان زده شد» دارسی « شخصی به اسم 
وسايل حفر چاه ها در آن زمان با اسب و االغ حمل 
می شد و سوخت دستگاه های نفت نيز با هيزم در 

اکثريت کارگران .  می گرفتمسجدسليمان صورت
کارگرانی که از کشاورزی . فاقد سواد و محلی بودند

 .و دام داری  بريده و جذب اين کار شده بودند
 حفر چاه های نفت تا دوره قبل از انقالب در 

 عدد ۳۰۰مسجدسليمان  ادامه داشت و به حدود 
بعد از حفر اولين چاه نفت در . رسيده بود

ت نفت انگليس و ايران در مسجدسليمان توسط شرک
ساير مناطق استان مثل آقاجاری ، اهواز ، گچساران 
نيز اين کار انجام شد و به همين دليل نيز آن ها به فکر 
ايجاد پااليشگاه عظيمی در آبادان افتادند که بزرگ 

ضمنا جزيره . ترين پااليشگاه دنيا در آن زمان بود
 .ه شدخارک نيز برای صدور نفت خام درنظر گرفت

فشار کار و زندگی ، نبود وسائل رفاهی و ارتباطی ، 
شرايط وحشتناکی را برای کارگران بوجود آورده 

وسيله نقليه برای بردن کارگران به محل کار . بود
وجود نداشت و کارگران مجبور بودند که در گرمای 

 ساعت پياده تا محل کار ۲ درجه ،  روزانه حدود ۵۰
وجود چنين .  برگردندبروند و همين مقدار هم

شرايطی به مرور باعث شد که کارگران نفت دست به 
توسط يکی از کارگرانی که . اعتصابات مکرر بزنند

در حفر اولين چاه نفت شرکت داشت و از مبارزات 
به علت « : کارگری اش سخن می گفت شنيدم که 

گرمای شديدی که در مسجدسليمان بود ، انگليسی ها 
پرستی می کردند دستگاه هايي از که چاه ها را سر

انگليس آورده بودند و در محوطه چاه نصب کرده 
بودند که فقط برای خوشان يخ توليد می کرد و تا 
مدت ها خودشان آن را اداره می کردند و ما نمی 

دانستيم جريان از چه قرار است و آن ها يخ اضافی را 
ما . هم با ريختن موادی روی آن از بين می بردند

هرگز يخ در خوزستان نديده بوديم و از آب گرم 
وقتی بعد از مدت های زيادی به . استفاده می کرديم 

جريان پی برديم دست به اعتصاب زده و شرکت نفت 
را مجبور کرديم که از انگليس کارخانه های بزرگ 
يخ سازی خريداری و در شهرهای نفت خيز تصب 

 ۱ ها ، هر صبح بعد از راه اندازی اين کارخانه. نمايد
 قالب يخ بوسيله ماشين های شرکتی به درب خانه ۲تا 

های کارگران می آوردند و کارگران هم يخ ها را در 
صندوق های چوبی با گونی می پيچيدند و طی روز 

ولی . خود و خانواده شان از آن استفاده می کردند
مبارزات کارگری هم چنان ادامه داشت و به مرور 

ر شد وسايل رفاهی مانند سينما ، شرکت نفت ناچا
باشگاه ، استخر ، خانه های سازمانی با آب لوله کشی 

در آن زمان در ( و برق و گاز احداث کند 
هم چنين باشگاه های . ) مسجدسليمان برق نبود

ورزشی و مدارس و اردوهای تفريحی برای فرزندان 
بعد از » . کارگران در شمال کشور ايجاد گرديد

ون کار و بيمه بازنشستگی که در اثر همين تصويب قان
اعتصابات به دست آمده بود ، در مناطق نفتی ، 
شرکت نفت مجبور شد که قراردادهای دسته جمعی 
کار را بين نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان 

در اين قراردادها . سنديکاهای کارگری منعقد نمايد
سته  سال يک بار انجام می شد ، خوا۳ يا ۲که هر 

های کارگران با مديران و نمايندگان شرکت نفت در 
تهران در ميان گذاشته می شد و توافق هايي انجام می 

نمايندگان کارگران توانستند با تحت . شد
فشارقراردادن آن ها امتيازات خوبی را به دست 

 ما شاهد ۵۷تا آن جا که تا قبل از انقالب . بياورند
فت نسبت به بوديم که وضع کارگران صنعت ن

وضعيت کارگران ديگر از نظر مادی بهتر بود و 
البته به دست . امتيازاتی را به دست آورده بودند
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تهديد ، زندانی کردن  . آوردن امتيازات  راحت نبود
. و اخراج هميشه با  نمايندگان و کارگران  همراه بود

امتيازات به دست آورده شده در قراردادهای دسته 
مجموع مقررات « بچه به نام جمعی در يک کتا

گنجانده شده که » پرسنلی کارگران در صنعت نفت
در واقع قانون کار کارگران صنعت نفت در سراسر 

اين مجموعه مقررات پرسنلی . ايران به شمار می رود
دارای اشکاالت زيادی بود و تبعيضاتی در آن وجود 

شرکت نفت هم به سادگی حاضر نبود که آن . داشت
ر دهد و همين اشکاالت خود زمينه های را تغيي

چون  . بود۵۷اعتصابات در صنعت نفت در سال 
خودم در جريان کامل آن بوده و نقش داشتم می 

يکی از خواسته های ما که من به . توانم توضيح دهم
عنوان يکی از نمايندگان کارگران به مدير عامل 
صنعت نفت ايران ارائه کرديم اين بود که ما شديدا 

 .واهان رفع تبعيض در شرکت نفت شديمخ
 

.  گفتيد۵۷از زمينه های اعتصابات در سال 
 اين مبارزات چه روندي را طی کرد؟

 اکثر دوستانم در صنعت نفت در تهران ۱۳۵۶در سال 
آن ها  چون با آگاهی کامل از . تمايالت چپی داشتند

قوانين کار از حقوق کارگران پشتيبانی می کردند لذا 
در آن زمان من . ورد حمايت کارگران بودندهميشه م

با آقايان حشمت اله رئيسی ، مقدم بزرگی ، عزيزی و 
تعداد ديگری از فعالين صنايع نفت در ارتباط نزديک 

ولی شخصا عضو و يا هوادار هيچ سازمان . قرار داشتم
فعاليت هايم در اعتصابات . و گروه چپی ای نبودم

زمينه گرفتن مزايا و صنعت نفت و تالش هايي بود در 
اقداماتی در جهت رفع تبعيض که انجام داده ام که 

 .برخی از اسناد آن را دراختيارتان می گذارم
 و نيز ۱۳۶۰ تا سال ۵۸ و از۱۳۵۸ تا ۱۳۵۶من از سال 

 دوره در ۳  به مدت چندماه ، جمعا ۶۰در سال 
انتخابات به عنوان دبير سنديکا و مسئول  آن در 

 به دليل ۶۰در سال . ان انتخاب شدمخطوط ری و تهر
مخالفت انجمن اسالمی و درج مقاله ای مبنی بر اين 
که بخش خطوط مخابرات پايگاه چپی ها در صنعت 
نفت شده و چاپ آن  در روزنامه جمهوری اسالمی ، 
از غرضی وزير نفت خواسته بودند که با سنديکای 

 درصد ۹۵چرا که . خطوط برخورد قاطع نمايد 
به دستور . ان يا عضو و يا هوادار سنديکا بودندکارگر

غرضی من به زابل و آقای بزرگی  ، رئيس سنديکا ، 
 ماه تبعيد ۸به زاهدان و آقای عزيزی به يزد و به مدت 

اداری شديم و سنديکا نيز طبق تصميم اداره کار 

خشم انجمن اسالمی و حزب . منحل اعالم گرديد
رمی گشت که اللهی ها در صنعت نفت به اين ب

سنديکای خطوط لوله از نزيه رئيس هيات مديره و 
 در مطبوعات ۵۸مديرعامل صنعت نفت در سال 

حمايت کرد و آقای نزيه در مقابل ديکتاتوری خمينی 
وی از . و روحانيت ، شجاعانه ايستادگی کرده بود 

حاکمين بارها در مطبوعات به عنوان واپس گرا نام 
زيه به اين خاطر بود که ايشان حمايت ما از ن. برده بود

بنا به قولی که در ابتدای کار در صنعت نفت به 
کارگران داده و اعالم داشته بود که به تبعيضات ميان 

وی توانست به . کارگر و کارفرما پايان خواهد داد 
 سال جدايي کارمند وکارگر و هم چنين تبعيض ۷۵

ات پايان دهد و ممانعت استفاده کارگران از امکان
رفاهی مخصوص کارمندان عالی رتبه را از بين ببرد و 

گذشت زمان . دستور داد مقررات پرسنلی تغيير کند 
نشان داده است که طبقه کارگر ، خصوصا در صنعت 
نفت هميشه قدرشناس بوده و از کسانی که صادقانه به 

 .آن ها کمک کرده اند پشتيبانی نموده اند
ی ديگری نيز جهت در اوايل انقالب اقدامات اساس

رفاه کارگران نفت و گاز و پتروشيمی توسط آقای 
نزيه انجام شد که بعدا به آن ها اشاره می کنم تا 
نشريات سازمانی از چپ وراست که تاريخچه جنبش 
. کارگری را دنبال می کنند آن را مدنظر داشته باشند

هر چند که اين مطالبی که من بيان می کنم خالی از 
تباه نيست ، اما من سعی خواهم کرد که اشکال و اش

به علل اعتصابات صنعت نفت تا قبل از انقالب  تا 
زيرا . جايي که حافظه ام اجازه می دهد هم اشاره کنم

تا به حال  به علل اين اعتصابات در هيچ کتابی 
پرداخته نشده است و برای خيلی ها هنوز ناشناخته 

 .مانده است
چون نمايندگان . گرديم بر۱۳۵۲بايد به حدود سال 

سنديکاهای خطوط لوله حاضر به امضای قرارداد 
پيمان دسته جمعی تحميلی به صنعت نفت نشدند ، 
سنديکا منحل و مسئول آن آقای عزيزی و تعدادی از 
کارگران مبارز به دستور ساواک به شهرهای دور 

کارگران مبارز نيز به تالفی اين عمل ، . تبعيد شدند
ندميليون ليتری بنزين و نفت و گاز را چندين مخزن چ

در حومه پااليشگاه تهران با مواد ديگر مخلوط کردند 
که منجر به اخراج و تبعيد تعداد ديگری از کارگران 

ساواک از آقای عزيزی تعهد گرفت که ديگر . شد
در همين سال . دخالتی در امور کارگری نداشته باشد

روی از ها بود که آقای حشمت اله رئيسی و خس
فعالين جنبش کارگری در صنعت نفت نيز دستگير و 

 اداره کار اجازه ۱۳۵۶در اوايل سال . زندانی شدند
تشکيل دوباره سنديکای خطوط مخابرات و همين 

من چند ماهی بود که به . طور پااليشگاه تهران را داد
تهران منتقل شده بودم و با تالش آقای عزيزی که 

ن بود و به خاطر فعاليت مورد اعتماد همه کارگرا
هايي که برای کارگران در شهرستانی که قبال در آن 
جا بودم انجام داده و آن ها نيز اطالع داشتند ، در 

در . انتخابات به عنوان دبير سنديکا انتخاب گرديدم
پااليشگاه و خطوط (  با تشکيل سنديکا ۱۳۵۶سال 

دنبال فعاليت ام را در سنگر سنديکا ) لوله و مخابرات 
در آن زمان رئيس اتحاديه سنديکا های نفت ، . کردم

طبق قانون که در صنعت نفت . آقای حسن خانی بود
بود ما فقط حق داشتيم هفته ای يک روز مشکالت 
کارگران را جمع آوری و با روسای شرکت در ميان 

اين مسئله دست و پای ما را در شرکت نفت . بگذاريم
ت صدها کارگر نمی کامال بسته بود و به مشکال

خوشبختانه بعد از انقالب و با تاييد . توانستيم برسيم
آقای نزيه ، دبير و مسئوالن سنديکا از کار معاف 
شدند و فقط به کار سنديکا می پرداختند و اجازه 
داشتيم که دفتری به نام دبيرخانه در محل کارمان 

و اين عمل ارزش سنديکا را از هر نظر . ايجاد نماييم
 .التر بردبا

در اين جا بايد متذکر شوم که بعد از فوت دکتر 
منوچهر اقبال ، آقای دکتر هوشنگ انصاری به عنوان 
رئيس هيات مديره و مدير عامل صنعت نفت که يکی 

وی  . از مهم ترين پست های دولتی بود انتخاب شد
طی نامه ای از تمامی سنديکاهای شمال کشور دعوت 

شکيل جلسه ای به دفتر او به عمل آورد که برای ت
چون در اين جلسه بنده هم حضور داشتم می . بروند

توانم بگويم که علل اعتصابات از همان جلسه بود که 
ما آقای امينيان را مسئول کرديم که . آغاز گرديد

. خواسته های کارگران را با آقای انصاری طرح کند
ن آقای انصاری به سنديکاها قول داد که چنان چه ميزا

 ماه گذشته ده ۶بهره وری در صنعت نفت به نسبت 
درصد افزايش يابد ، مزايای ناشی از آن را به 

شهريورماه _ حدود مرداد . کارگران پرداخت نمايد
 بود که آقای امينيان و نمايندگان ساير سنديکاها به ۵۷

مديرعامل شرکت نفت مراجعه و به استناد آمار 
شرکت نفت که منتشرشده از سوی روابط عمومی 

 ماه گذشته افزايش ۶نشان می داد بهره وری نسبت به 
يافته ، خواستار پرداخت مزايای بهره وری به 

اما آقای انصاری از پذيرش . کارگران گرديدند
درخواست ما خودداری کرد و نمايندگان کارگران 
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پس از اين واقعه ، سنديکای پااليشگاه . را تهديد نمود
 که به عنوان اعتراض به واستتهران از کارگران خ

عدم اجرای قول های مدير عامل و کمبود وام مسکن 
و حقوق در مقابل درب پااليشگاه تهران چادری 
نصب کرده و همراه با خانواده هايشان در آن جمع 

اين عمل به شدت خشم آقای انصاری را . گردند
برانگيخت و به دستور ساواک ، نيروهای ارتشی 

ا به پااليشگاه آغاز نمودند و حمله حساب شده ای ر
تعدادی از فعالين سنديکا ، از جمله آقايان  امينيان و 

اين هجوم وحشيانه موجی از . نوع خيز، دستگير شدند
 .اعتراضات را در سراسر صنعت نفت به دنبال داشت

کارگران و تعدادی از اعضای سنديکا طی نامه ای به 
. ی شدندآيت اهللا شريعتمداری خواستار مداخله و

برای آزادی دستگيرشدگان و بررسی خواسته های 
کارگران ، شکوائيه کارگران توسط آيت اله 
شريعتمداری  به کميسيون رسيدگی به شکايات 

کارگران پااليشگاه اعتصابات را . مجلس فرستاده شد
شروع کرده و درب پااليشگاه توسط نيروهای 
انتظامی بر روی کارگران بسته شد و از ورود 
. کارگران به محوطه پااليشگاه جلوگيری به عمل آمد

پااليشگاه تهران در مجاورت خطوط لوله و مخابرات 
بود و ما ارتباطمان را با مسئولين سنديکای پااليشگاه 

 .برقرار کرديم
در آن زمان در جلسه هفتگی سنديکای خطوط 

 نفر ديگر پيشنهاد نمودند ۲مخابرات ، آقای عزيزی و 
ما بايد از اعتصاب پااليشگاه حمايت که سنديکای 

بعد از چندساعت بحث . نموده و اعالم اعتصاب کند
و گفتگو درباره پيشنهاد اعتصاب قرار شد که کار 
بدين صورت انجام پذيرد که کارگران ابتدا طی نامه 
ای خواستار چند خواسته صنفی و يک خواسته نيمه 

هند که سياسی شده و کتبا از نمايندگان سنديکا بخوا
خواسته های آنان را به مديران شرکت نفت اطالع 

چنان که خواسته های .  روز نيز مهلت دهند۳دهند و 
آنان برآورده نشد روز چهارم آنان به اعتصاب 

 خواسته از جمله  افزايش وام ۶کارگران . بپيوندند
 ۲۵مسکن و حق مسکن ، افزايش حقوق به ميزان 

 پااليشگاه به درصد  ، بازگشت تمامی کارگران
سرکار و آزادی نمايندگان آن ها ، بازگشت به کار 
کارگرانی که به جرم فعاليت های صنفی و سياسی از 
صنعت نفت اخراج شده بودند ، تغييرات در مقررات 
پرسنلی کارگران با مشورت نمايندگان سنديکا ، رفع 

بعد از . تبعيض بين کارگر و کارمند را عنوان داشتند
ت و عدم رسيدگی مسئولين ، روز چهارم پايان مهل

کارگران خطوط لوله و مخابرات ری اعتصاب خود 
ما دومين بخشی بوديم که بعد از . را آغاز کردند

 .پااليشگاه دست به اعتصاب زديم
بعد از چندی نمايندگان زندانی آزاد شدند و 
کميسيون رسيدگی به شکايات مجلس و مديران 

قت کردند که تمامی صنعت نفت در جلسه ای مواف
خواسته های رفاهی در پيمان دسته جمعی که بزودی 
تشکيل خواهد شد را بين سنديکاها و نمايندگان 

اعتصابات در . شرکت نفت تحت بررسی قرار دهند
اين زمان به جنوب کشور و  مناطق نفت خيز کشيده 

در . شده و صدور نفت به خارج قطع گرديده بود
 به جز بخش سوخت رسانی تهران نيز تمام بخش ها
 .داخل در اعتصاب بودند

 ، شاهد يکی از عظيم ترين اعتصابات ۵۷آبان سال 
کارگری در ايران بوديم که در سراسر جهان انعکاس 

کارگر نفت ما ، رهبر سرسخت « شعار . يافت
 بر سر زبان ها بود و طبقه کارگر در صف مقدم »! ما 

 خردکننده ۵۷ل انقالب قرار گرفت و رژيم شاه در سا
ترين ضربه ها را از کارگران نفت دريافت نمود و 

مديران صنعت نفت . دولت و ارتش به زانو درآمدند
برای تحت فشارقراردادن کارگران خطوط لوله 

 ماهی که در ۴مخابرات از پرداخت حقوق ماهانه در 
بعد از انقالب و در ( اعتصاب بودند خودداری نمود

يه ، طبق درخواست ما حقوق دوران مديريت آقای نز
 . ). ماهه پرداخت شد۴

از ابتدای اعتصاب ، توسط دفتر آيت اهللا طالقانی به 
شخصی در بازار معرفی شديم که هر ماهه حقوق 
کارگران را که به صدها نفر می رسيد بر اساس ليست 
. سنديکا به ما می داد که به کارگران پرداخت می شد

تر از ليست تنظيمی به جالب اينجا بود که حتی بيش
کارگران پول داده می شد و مبلغی حدود دو برابر 

الزم است توضيح دهم که از . حقوق معمول می شد
  با وجود آن که حقوق و مزايای ۵۶ تا ۵۵سال 

کارگران نفت از تمامی کارگران در کشور بهتر  بود 
اما شرکت نفت به هيچ وجه حاضر به تغيير مقررات 

 .تبعيض نبودپرسنلی و رفع 
 ماه که از اعتصاب گذشته بود ، ما از کليه ۳حدود 

کارگران تلمبه خانه ها ی بخش خطوط لوله و 
مخابرات که در تمام کشور به کار مشغول بودند نيز 

اهميت . درخواست کرديم که به اعتصاب بپيوندند
پيوستن اين بخش ها به اعتصاب آن قدر بود که نفت 

اسر کشور و صدور به خارج  رسانی به طورکلی در سر
زيرا تمامی نقل و انتقاالت نفت خام قبل . قطع گرديد

از تصفيه و بعد از آن توسط بخش تلمبه خانه های 
 هزار ۷خطوط مخابرات که در آن زمان حدود 

 .پرسنل داشت صورت می گرفت
مهندس بازرگان و رفسنجانی خواستار سوخت رسانی 

ستور جلسه هايي که در اين رابطه د. داخلی گرديدند
با معاون آقای انصاری آخرين مديرعامل و رئيس 
هيات مديره صنعت نفت در رژيم شاه در مورد خاتمه 

 .اعتصابات انجام شده است را در اختيار داريم
هدايت اعتصابات خطوط لوله و مخابرات در سراسر 
کشور زيرنظر سنديکای ما بود که اين مسئله در 

اداری جمهوری اسالمی و رای جوابيه ديوان عدالت 
دادگاه اداری کامال مشخص و قيد گرديده که به 

 .پيوست ارائه می گردد
 ادامه ۱۳۶۰قدرت سنديکای ما هم چنان تا پايان سال 

داشت و هم زمان در نشريه پيشگام و يا پيشتاز که از 
هم . نشريات چپ کارگری بود درج می گرديدند

 ۱۳۶۰در سال » اتحاد « چنين يک نشريه به نام 
مصاحبه ای با مسئوالن سنديکای خطوط لوله و 

 صفحه چاپ نمود که حاوی گزارش ۴مخابرات در 
نسبتا جامعی از جريان اعتصابات و فعاليت سنديکا و 
کارنامه عملکرد آقايان نزيه ، معين فر و غرضی ، 

 .وزرای نفت در آن درج گرديده بود
اسيس صنعت کارگران و خانواده هايشان از زمان ت

نفت تا ابتدای انقالب معنای استثمار را با پوست و 
تبعيضات و بی . گوشت خود لمس می کردند 

عدالتی ميان کارگران و کارمندان در استفاده از 
امکانات باشگاه ها ، سينماها ، اتوبوس ها ، منازل ، 
رستوران ها ، مهمانسراها ، مزايا ، مرخصی ها ، وام 

. نشستگی به شدت عمل می کردمسکن و مقررات باز
تفاوت فاحش و غيرانسانی در مقررات پرسنلی وجود 
داشت و نماينده ای که از حق و حقوق خود و 

 .ديگران حمايت می کرد زندانی می شد
باالخره انقالب پيروز شد و تمامی گروه های مخالف 
رژيم پهلوی از جمله گروه های چپ و مجاهدين ، 

 جبهه ملی و سايرين برای ياران دکتر محمدمصدق ،
سازندگی و استقالل کشور وارد ميدان شدند تا به 

مهندس بازرگان نخست . کشور سروسامان بدهند
وزير می شود و وزير نفت ايشان آقای نزيه به مهم 

نزيه در ( ترين پست اداری کشور منصوب می شود
 در کانون وکال طی نطق شديدی به خمينی و ۵۸سال 

 و آنان را واپس گرا و ديکتاتور بهشتی حمله کرد
ناميد و گفت شما نمی توانيد قابليت های اسالمی را 
پياده کنيد و مملکت را با اسالم نمی شود اداره کرد و 
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او در اولين سخنرانی ). بعد هم با آن ها درگير شد 
خود در ساختمان مرکزی شرکت نفت که هزاران نفر 

ات را به از پرسنل شرکت داشتند قول رفع تبعيض
بعد از مغضوب شدن نزيه ، خمينی .کارگران می دهد

اشراقی را مامور کرد که به مناطق نفتی برود و با 
کارکنان آن جا صحبت نمايد که آيا عملکرد نزيه را 
می پسندند يا نه ؟ اين هيات آمد و از جمله با من هم 
صحبت کرد و ما به آن ها اعالم داشتيم که عملکرد 

ت نفت درست بوده و مورد حمايت ايشان در شرک
اما اشراقی بر خالف نظر . سنديکا وکارگران می باشد

 درصد ۹۰کارگران در مطبوعات عنوان داشت که 
به دنبال چنين . کارگران خواستار برکناری نزيه هستند

اعالم نظری ، نمايندگان سنديکاهای مختلف شرکت 
نفت در تهران جمع شده و اين صحبت های اشراقی 

در . ا غيرواقعی ، غيرمسئوالنه و دروغ عنوان نمودندر
همين رابطه ما اطالعيه ای صادر کرديم که قرارشد از 
طرف سنديکای خطوط لوله به روزنامه  کيهان داده 

 چاپ گرديد که ۵۸ مرداد ۱۲اين اطالعيه در . شود
قسمتی از آن را که در اختيار داريم در پيوست اين 

چنين مطالب ديگری نيز از هم . مطلب خواهيم آورد
 .طرف سنديکا در روزنامه اطالعات چاپ گرديد

باالخره آقای نزيه مجبور شد که کشور را ترک کند 
وزير نفت جديد . و به جای وی آقای معين فر آمد

تمام تالشش اين بود که تمام مزايايي که کارگران در 
وقتی او به . دوره نزيه بدست آورده بودند قطع نمايد

ب آمد کارگران به او حمله کرده و کتکش زدند جنو
او را هم کنار . و معين فر مجبور به عقب نشينی شد

با آمدن . گذاشته و محمد غرضی را منصوب کردند
غرضی و باندش به شرکت نفت ، اجحاف ، ظلم و 

انجمن های اسالمی به . اخراج کارگران بيداد کرد
رخی از به دستور غرضی ب. تدريج قدرتشان زياد شد

اولين اقدامش . مزايای قديمی و جديد از بين رفت
کمکی که در قديم به مبلغ . قطع کمک مسکن بود

پنج .  تومان شده بود۱۵۰۰ تومان و در دوره نزيه ۳۰۰
کمک . شنبه ها که تعطيل بود دوباره روز کار شد

های غيرنقدی مثل جيره خواروبار که بسيار برای 
ی ها قطع گرديد و کارگر مهم بود و اضافه کار

قراردادهای پيمان دسته جمعی هنوز که هنوز است از 
به دليل چنين . آن زمان زير تيغ غرضی رفت

فشارهايي بود که ما نمايندگان سنديکاهای کارگران 
 نفر می شديم برای مالقات با وی ۱۵شمال کشورکه 

او را . به دفترش رفتيم اما او حاضر به مالقات با ما نشد
وی وزارتخانه ديديم و مسئله را عنوان نموديم در راهر

اما او نمايندگان را تهديد نمود و اصرار داشت که 
 .کارهايي که کرده قابل برگشت نيستند

اعتراضات پی در پی با نوشتن مطلب در روزنامه ها و 
ارسال نامه های متعدد و جمع کردن طومار از 

ارگران با تهديد ک. کارگران ، هيچ کدام تاثيری نکرد
جنوب به اعتصاب تعدادی زيادی دستگير و برخی از 
آن ها به جرم وابستگی به گروه های سياسی اعدام 

خفقان شديدی در شرکت نفت حاکم . گرديدند
 .گرديد

انجمن اسالمی صنعت نفت در روزنامه جمهوری 
اسالمی اعالم داشت که چپی ها  در سنديکای 

می گذارند خطوط لوله پايگاه درست کرده اند و ن
که کارگران در نماز جماعت شرکت کنند و درصدد 

بعدها که ما به . اعتصاب با ساير مناطق می باشند
ديوان عدالت اداری در مورد اخراج و تبعيد شدنمان 
شکايت نموديم در جواب گفته شد که سنديکا قصد 
داشته صنعت نفت را به هم بريزد وبا وجود آن که 

رونده من موردی را جور کنند نتوانسته بودند که در پ
که من وابسته به يک سازمان سياسی هستم مرا به زابل 

 ماه به ۸آقای عزيزی را نيز به مدت . تبعيد کردند
ايرانشهر و آقای بزرگی رئيس سنديکا را به زاهدان  

شکايت های زيادی به ديوان عدالت . تبعيد نمودند
يتا آن ها اداری ، سازمان بازرسی کشور نموديم تا نها

از وزير نفت خواستند که ما را از تبعيدگاه به محل 
اما از آن جا که می ديدند اگر . کار قبلی مان بفرستند 

ما برگرديم امکان دارد به ضرزشان تمام شود ما را در 
اختياز هيات های بازسازی قرار دادند و بازنشستمان 

در سنين . )متن ابالغيه در ادامه می آيد. ( کردند
 سالگی ۳۸ سال سابقه کار در سن ۲۰وانی و با ج

بازنشستم کردند و بسياری نيز چون من را از محل 
 .کار به خانه فرستادند

وقتی که تبعيدمان کرده بودند کارگران بسيار فعال 
شده و طومارهای اعتراضی زيادی جمع آوری کرده 
و کمک های مالی زيادی جمع کرده بودند و چند 

دوستانم به تبعيدگاه نرفتيم حقوق ما را ماهی که من و 
و . از اين منبع کمک های مالی به ما می رساندند

 به دستور محمد غرضی درب ۱۳۶۰باالخره در سال 
سنديکا بسته شد و با اطالعيه ای که وزارت کار به 

و چند » سنديکای خطوط لوله تهران « روزنامه ها داد 
عطيلی با ت. سنديکای ديگر منحل اعالم شدند

سنديکاها در سراسر صنعت نفت در درازمدت ضربه 
جبران ناپذيری بر طبقه کارگر در صنعت نفت وارد 

بطوری که فشار بر کارگر بيشتر شد و وضع . آمد

معيشتی کارگران روزبه روز بدتر گرديد طوری که 
من و . زيربار هزينه های زندگی شانه خم کردند

کارگران برقرار دوستانم هم چنان ارتباطمان را با 
با . خفقان شديدی در محيط کار برقرار شد. کرديم

 يک بار ديگر ما شاهد ۱۳۷۶وجود اين در سال 
اين . اعتصابات مهمی در صنعت نفت تهران شديم 

اعتصاب که به مدت چند روز ادامه داشت هرچند 
که جنبه صنفی ، از جمله تشکيل مجدد قراردادهای 

 سنديکاها و تشکيالت دسته جمعی و ايجاد آزادانه
کارگری در صنعت نفت توسط کارگران عنوان شده 
بود ولی قصد واقعی کارگران نشانه گيری موجوديت 

متاسفانه اعتصاب به شدت سرکوب می . حکومت بود
 نفر از کارگران و رهبران آنها دستگير و ۴۰۰شود و 

اتحاديه .  نفر از آنها زير شکنجه کشته می شوند۲
يون حقوق بشر سازمان ملل و اکثر اروپا ، کميس

اتحاديه های کارگری در آلمان و اروپا و جهان از 
اعتصاب کنندگان حمايت کردند و رژيم مجبود شد 

در هر صورت اين باليي . که کارگران را آزاد کند
که بر سر کارگران در ايران ، بخصوص در صنعت 
نفت آمده به علت نبود سنديکاهای واقعی در کشور 

 به نظر من ، طبقه کارگر بايد استقالل خود را از .است
دولت کامال حفظ کند و به فکر تشکيل سنديکاهای 

وجود تشکيالت کارگری می تواند با . واقعی باشد
هماهنگ کردن مبارزات خود و سراسری کردن آن ، 
کارگران را به حرکت آورده تا بساط ظلم و استبداد 

 .....حاکم بر کشور برچيده گردد
 

 ۱۳۸۲ تيرماه –کميسيون کارگری 
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 گزارشي از اصفهان
 

  ۱۳۸۲ خرداد ۳۰
سرکوب به باالترين حد خود رسيده و هر کجا بعد از 

 شب هرکسی گيرشان بيفتد به قصد ۸-۷ساعت 
براشون هم فرقی نمی کند مرد ، زن ، . کشت می زنند

در . بچه و در هر سنی را زده و با خودشون می برند
هر خيابانی لباس شخصی ها با چوب های کلفت و 

اکثرا . قيافه های وحشتناکی دارند. ند ايستاده اند بل
اصال زبان آن ها را ما نمی . روستايي يا لبنانی هستند

به هر جهت ما اصفهانی ها زبانشان را متوجه . فهميم
اگرچه لباس شخصی اند ولی فرقشان با . نمی شويم

قبل اينه که همگی کاله کاسکت که ضدضربه است 
ک تظاهرات شبانه وقتی در ي. سرشان گذاشته اند

برای چند لحظه از ماشين پياده شدم نمی دانم چطور 
 نفر آمدند ۳آن ها از تاريکی يک هو پيداشون شد و

به طرف من و به طور خيلی زشتی در حالی که 
فاحشه : خودشان را به بدن من چسبانده بودند گفتند 

اينجا چکار داری ؟ فوری سوار ماشين شدم و آنها با 
شه های ماشين را خرد کردند و به راننده هم چوب شي

كه سعی می کرد از محل فرار كند، فحش های 
رکيک نثار کردند و با چوبی آن چنان به دستش که 
روی شيشه باز طرف راننده بود کوبيدند که دستش 

باالخره موفق شديم با ماشين از آنجا فرار .  شکست
 .کنيم

هستيم که با هم  نفری از دوستان و فاميل ۵۰ما حدود 
قرار گذاشته ايم که هر کجا قرار شد برويم در کنار 

همه جا و در همه محالت نيز گروه های . هم باشيم
شب های اول قرار بود که . مشابه ای تشکيل شده اند

همه تکليف شان . همه دروازه شيراز جمع شويم
 شب است که آنجا را گرفته اند ۴اما االن . روشن بود

آنجا آن قدر . ن به آنجا وجود نداردو امکان رفت
اهالی آنجا . جمعيت بود که احساس امنيت می کرديم

درب های خانه هاشون را باز گذاشته بودند و همه 
توی کوچه ها و خيابان . مردم روی پشت بام ها بودند

های اطراف دروازه شيراز نيز بسياری با ماشين های 
ون روشن  حضور داشتند و روی برف پاکن هاش

دستمال کاغذی گذاشته بودند که روی آن می 
. بوق های ممتد کوش ها را کر می کرد. رقصيدند

مردم دست می زدند و شعرهای مسخره برای رژيم 
آن قدر شعر و ترانه و سرود ساخته شده . می خواندند

. همه شاد بودند و می خنديدند. که نگو و نپرس
شين های خيابان ها طوری بند آمده بود که اصال ما

وسط خيابان . گشت سپاه امکان نزديک شدن نداشتند
وسط آن همه همهمه . ها هم الستيک آتش زده بودند

 تا دختر جوان را دوره کرده بودند و آن ها ۴جمعيت 
هم روسری ها را درآورده و همراه با شعری که مردم 

دخترها روسری هاشونو . می خواندند می رقصيدند

قافيه . د و همراهی می کردندتوی هوا تکان می دادن
آخر شعر هم که هی تکرار می شد و در مورد 

« : روسری و حجاب بود با اين کلمات ختم می شد
 ». مال بيا اين را هم بگير عمامه کن

آن چند شب ها مثل اين بود که اصفهان و يا حداقل 
دروازه شيراز به دست مردم افتاده ولی از وقتی آنجا 

 است که مردم پراکنده شده اندو  شب۴را گرفته اند 
با اين همه ، ما و . هيچ قرار مشخصی مردم ندارند

 شب با ماشين تمام شهر ۸هزاران نفر ديگر از ساعت 
هر جا که می رويم معلوم است که . را دور می زنيم

شلوغ بوده چرا که پاره های آجر و سنگ و اثرات 
ولی جای مشخصی . الستيک سوخته ديده می شود

تعداد زيادی دستگير و . ی تجمع وجود نداردبرا
کشتن مردم هم درست از . زخمی و کشته شده اند

همان شبی شروع شده که مردم پراکنده شده و يک 
 .جا جمع نيستند

 شب هر کجا که لباس شخصی ها هستند ۴در اين 
مردم به طرفشان سنگ پرتاب می کنند ولی سنگ به 

همه آن ها . کاله خود که می خورد اثر نمی کند
اسلحه کلت دارند و حتی در دستشان گرفته  به طرف 

سنگ و آجر را بايد به بدنشان زد تا . مردم می گيرند
اين صحنه ها را فقط در فيلم ها ديده بودم و . اثر کند

آدم ياد فيلم هايي می افتد که در مورد فلسطين ساخته 
خيلی هم قل چماقند و باورتان نمی شود . می شود

-۱۰ نفره می ريزند سر ۳۰۰ تا ۱۰۰ يک جمع يکهو
 نفر و آنها را به قصد کشت  زيز مشت و لگد و ۲۰

 .چوب می گيرند و کشان کشان باخود می برند
اوج درگيری های اين چند شب در خيابان کاوه به 

بانک طرف شاهين شهر و خود شاهين شهر بوده وپنج 
را آنجا آتش زده اند و کلی خسارت به شهر وارد 

از . شده و واقعا معلوم نيست که کار کی بوده است
پريشب در آنجا حکومت نظامی اعالم کرده اند و 

 شب به بعد ۹رسما اطالعيه داده اند که از ساعت 
رفت و آمد ممنوع است و هر کس را ببينند دستگير 

خوار درگيری و ديشب در منطقه گز بر. می کنند
 .اعتراضات انجام شده است

 نيمه شب است و ما به خانه برگشته ايم ۲االن ساعت 
. مشكل اصلي مسئله سازماندهي و محل تجمع است

پيشنهادهای مختلفی اينجا سر زبان ها هست ولی بايد 
. از طريق اينترنت و يا تلويزيون به همه پيام داده شود

به جز افراد مريض و پير مثال اينجا می گويند از فردا 
کسی شير نخرد چون همه می دانند کارخانه شير مال 

مثل اين که مال رفيق ( يکی از سران رژيم است 
يا هيچ کس روزنامه نخرد و همه ) دوست است 

بچه ها را به مدرسه . روزنامه ها را تحريم کنيم
مسئله اصلی .... نفرستيم تا معلم ها هم به مدرسه نيايند

نمی دانيم . دهی و يکی شدن پيشنهادات استسازمان
چگونه ولی چيزی که اينجا گفته می شود و منتظرش 
هستند مثل روزهای انقالب است که مثال از طريق بی 

. بی سی پيام داده  می شد که مردم بايد چکار بکنند
االن هم بايد گروه های خارج از کشور  که ضد 

ی سی و يا رژيم هستند ما را هدايت کنند نه بی ب
 .راديوآمريکا

چهارشنبه شب کامال سازماندهی شده به سراسر شهر 
و مجتمع های مسکونی هجوم برده و تمام بشقاب 

االن تنها . های ماهواره ای را جمع و با خود بردند
کسانی که دستگاه های گيرنده کوچک دارند و 
مجبور نيستند آن را روی پشت بام وصل کنند می 

. به همديگر خبر می دهند. ا را ببينند توانند برنامه ه
تماس با تلفن در شهر خيلی مشکل است و تمام تلفن  
ها و امواج  راديو و کامپيوتر مثل اين است که نوار را 
روی دور آهسته يا تند بگذاری آدم هيچی نمی 

تلفن دستی ها هم يا کار نمی کنند و يا شديدا . فهمد
داريم که اين گونه ما احتياج . تحت کنترل می باشند

چند بار . موارد امنيتی را هم به ما رهنمود داده شود
همان شب اول با تلفن دستی از دروازه شيراز به کانال 

 .يک زنگ زديم و خبرها را داديم
 به هر جهت هر شب با تلفن دستی به همديگر خبر 
می دهيم که کجا چه خبر است ولی مطمئن نيستيم 

ولی چون پراکنده . می کنندکه تا چه حدودی کنترل 
هستيم و جمعيت به نسبت کم باشد آنها می ريزند و 

ما که در اين چند روز هر . می زنند و با خود می برند
 .بار شانس آورده ايم و از دستشان دررفته ايم

 جلوی مزاحمت های موجی رژيم را هم می توانيم 
ما فعال هر شب تمام . چون متخصص داريم. بگيريم
در تهران . ا دور می زنيم و به خانه بر می گرديمشهر ر

آنها مقابله می کنند و آنها را می . وضع بهتر است 
اينجا شب های اول . زنند و از خودشان دفاع می کنند

سنگ و پاره آجر بود که مردم از روی پشت بام به 
 .طرفشان پرتاب می کردند و پا به فرار می گذاشتند

  و تمام ايرانی ها آنجا  اين که می شنويم شماها
تظاهرات می کنيد خيلی برای ما دلداری است ولی 
اصل قضيه اين است که ما اين جا نمی دانيم که بايد 

 تير و بعد از آن  ۱۸بخصوص برای .. دقيقا چکار بکنيم
ديگر اين صدايي بلند شده خاموش . بايد با برنامه بود

 ....نخواهد شد
 يک پخش می شود ترانه سرودهايي که از کانال

به آنجا . خيلی خوب است و به ما روحيه می دهد 
مرتبا زنگ بزنيد و بگوييد که اين ترانه ها را پخش 

وقتی تلويزيون ما قطع شد ما خيلی سعی کرديم . کنند
 .راديو را بگيريم که آنها هم با مشکل گرفته می شوند

بعضی از کارت های تلفن ارزان را که خودشان 
ند به نظر می رسد که برای کنترل است پخش کرده ا

ولی مردم سعی می کنند از کارت تلفن های قبلی 
 ....بيشتر استفاده کنند

اين داستان برنامه گذاشتن در استاديوم آزادی هم 
 .....بيشتر از ترسشان است

 انتهای پيام 
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  تيرماه۱۸گزارش تظاهرات اعتراضی به مناسبت سالگرد 
اين گزارشات  انعکاس گر بخش بسيار کوچکی از حرکت های اعتراضی نيروهای چپ و دموکرات در خارج از کشور در حمايت از مبارزات دانشجويان و مردم ايران 

 .عليه رژيم جمهوری اسالمی ايران مي باشد
 

 ژوئن به دعوت تشکل حمايت از مبارزات ۲۹  در تاريخ: سيدنی –استراليا 
 نفر از ايرانيان در ۲۰۰دانشجويي و آزاديخواهان ايران ، آکسيونی با شرکت 

تظاهرکنندگان خواستار آزادی های بی . مرکز شهر سيدنی برگزار گرديد
قيدوشرط ، آزادی احزاب سياسی و به رسميت شناختن حقوق مليت های 

 .سی در ايران شدندساکن ايران و تحقق دموکرا
 تير در ونکوور در چهارمين ۱۸ کميته برگزاری مراسم : ونکوور –کانادا 

 ژوئيه در مقابل ساختمان ۹ تيرماه مراسمی در روز ۱۸سالگرد خيزش 
در مراسمی که در همان روز از . راديوتلويزيون دولتی کانادا برگزار نمودند

نماينده ( » هدی فرای « خانم ، » موريس کاپيتورن « سوی کميته برپاگرديد 
و ) نماينده کميسيون حقوق بشر استان ( » مری ووسيم « و خانم ) پارلمان 

تعدادی ديگر از فعالين کانادايي در حمايت از مبارزات مردم ايران به سخنرانی 
از اين حرکت گسترده کميته اتحاد عمل برای دموکراسی در ايران . پرداختند

 .داشته استحمايت خود را اعالم 
در ) مونترال (  انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران : مونترال –کانادا 

همبستگی با دانشجويان و برای اعتراض به نقض مستمر و برنامه ريزی شده 
 ژوييه در مقابل دانشگاه ۸حقوق بشر در ايران يک تجمع اعتراضی در روز 

 .کبک برگزار نمود
 –شيکاگو ( عمل برای دموکراسی  در ايران  کميته اتحاد : شيکاگو –آمريکا 
 تيرماه در همبستگی با مبارزات دانشجويي و ١٨به مناسبت سالگرد ) آمريکا 

مردم ايران برای دستيابی به آزادی و دموکراسی و برای به زيرکشيدن رژيم 
 ژوييه ٩جمهوری اسالمی و در مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در تاريخ 

  . ای را در برابر ساختمان شهرداری شيکاگو برگزار نمودتظاهرات ايستاده
 ماه ژوئن به دعوت کانون فرهنگي ٢۹يکشنبه  : اورالندو–آمريکا 

در اين جلسه فيلم . اي در اين شهر برگزار شد ايرانيان شهر اورالندو، جلسه
 ٣ي پيروز کالنتري نمايش داده شد، و سپس  ساخته» زندگي همين است«

 جنبش دانشجوئي درباره خيزش خردادماه جنبش دانشجوئي تن از فعالين
 .سخن گفتند

ي برگزارکننده تظاهرات و  کميته« جوالي به دعوت ٨روز سه شنبه 
اي سازمان   در حمايت از جنبش دانشجويان ايراني، گردهمائي گردهمائي

هاي  راديوها و تلويزيون. يافته و پرشکوه در مرکز شهر اورالندو برگزار شد
خبر اين گردهمائي را ) امريکائي(اي  اي و نيز مطبوعات منطقه طقهمن

منعکس کردند و با برخي از ايرانيان حاضر در اين گردهمائي درباره 
  .جنبش دانشجوئي در ايران گفت و گو داشتند

 به دعوت کميته دفاع از مبارزات   تيرماه١٤روز شنبه  : فرانکفورت –آلمان 
 نفر از ايرانيان مبارز و ٤٠٠ ماينس بيش از -فرانکفورت مردم و زندانيان سياسي 

دمکرات براي دفاع از مبارزات زنان و دانشجويان و کارگران ايران و براي 
 تير روز به خون کشيدن جنبش دانشجويي ١٨همبستگي با چهارمين سالگرد 

. بدست رژيم جمهوري اسالمي ، در شهر فرانکفورت تظاهراتي برگزار نمودند 
ت کنندگان دراين تظاهرات با شعارهاي مرگ بر جمهوري اسالمي ، شرک

زنداني سياسي آزاد بايد گردد، زنده باد آزادي زنده باد دمکراسي و زنده باد 
و شعارهاي ديگر ، بار ............. همبستگي بين المللي و نه شيخ ميخوايم نه شاه 

همچنين چندين نفراز .نمودندديگر همبستگي خود را با مبارزات مردم ايران اعالم 
شخصيت هاي سياسي آلماني با ايراد سخنراني هاي کوتاه از جنبش مردم ايران 

 : پشتيباني نمودند که از جمله ميتوان از 
وزير Ruppert von Poltniz  از سازمان عفو بين الملل و آقايانYohanaخانم 

ضو فعال آتاک  وکيل و عManfred Kippke و Hessenسابق دادگستري استان 
بايد اضافه نمود که . فلسطيني نام برد- نماينده سازمان آلماني Khalil Toamaو 

بسياري از احزاب و نهاد ها و سازمانهاي سياسي ايراني و خارجي به اين تظاهرات 
 پيامهاي همبستگي ارسال داشته اند 

های در راستای حمايت از جنبش دانشجويی و حرکت توده :  هانوفر -آلمان 
 به ٢٠٠٣ يولی ٥ تير ماه شنبه ١٨ بمناسبت  ومردم عليه تماميت نظام جمهوری اسالمي

و ) فاوست(کارگاه ايرانيان ) گارتن هاوس (مرکز سياسی فرهنگی ايرانيان دعوت 
 با   راهپيماييساير فعالين شرکت کننده در نشست های همکاری مشترک هانوفر

 .  در شهر هانوفر انجام گرديدگ اشتراسه در گئور نفر از محل۲۰۰شرکت بيش از 
 نفر به دعوت کميته ۱۵۰ ماه ژوئن ، بيش از ۲۱ روز شنبه : فرانکفورت–آلمان 

در شهر )  ماينس –فرانکفورت ( دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی 
فرانکفورت در آکسيون حمايتی از مبارزات مردم ايران در شهر فرانکفورت شرکت 

 ماه ژوئن برگزار ۲۸هم چنين آکسيون مشابه ای نيز در شهر ماينس در تاريخ . دندنمو
 .گرديد

 کانون حمايت از مبارزات مردم ايران در شهر – به دعوت تالش : کلن –آلمان 
 ژوئن ۲۱کلن و واحد نشست مشترک نيروهای چپ و کمونيست در کلن در تاريخ 

اين دو تشکل . کلن برگزار گرديد نفر آکسيونی در مرکز شهر ۲۰۰با بيش از 
 ماه ژوئن در حمايت از مبارزات ۲۸تظاهرات مشابه ای را در همان محل در 

اين حرکت های اعتراضی مورد حمايت .. آزاديخواهانه مردم ايران برگزار نمودند
واحدهای شهری سه سازمان اتحادفداييان خلق ايران ، سازمان انقالبی زحمتکشان 

قرار گرفته ) راه کارگر( و سازمان کارگران انقالبی ايران )  کومه له (کردستان ايران 
 .بود

 برلين و کميته دفاع از زندانيان –کانون پناهندگان سياسی ايران  : برلين–آلمان 
 مقابل مجلس آلمان  را در چهارشنبه نهم ژوئيه ميتينگی روز برلين، –سياسی ايران 

 . نمودندر در شهر برلين برگزا)رايشتاگ(فدرال 
 تير ، در همبستگی با مبارزات ۱۸ يولی به مناسبت سالگرد ۹  : کلن–آلمان 

دانشجويي و مردم ايران آکسيونی در شهر کلن آلمان به دعوت کميته هماهنگی دفاع 
 نفر از هم وطنان ۲۰۰ کلن با جضور بيش از –آزاديخواهانه  مردم ايران   از مبارزات

ر همين روز به دعوت دانشجويان ايرانی تظاهرات ايستاده  هم چنين د..برگزار گرديد
  . شب در دانشگاه کلن برگزار شد٨ای همراه با شمع های روشن در ساعت 

 يولي دو تظاهرات همبستگي با دانشجويان ۹در برلين در روز  : برلين–آلمان 
  پناهندگان ايراني تظاهراتي در برابر بوندس١۴در ساعت . ايراني برگزار شد

 نفر در اين تظاهرات ۴۵٠ تا ۴٠٠حدود . برگزار کردند) مجلس آلمان(تاگ 
 .شرکت نمودند

 آلمان با همکاري سازمان هاي پناهندگي attac سازمان ١۶در ساعت 
تظاهراتي در برابر سفارت جمهوري اسالمي در برلين برگزار نمود که در آن 

ووه لورنس سخنگوي سخنرانان اين تظاهرات ا.  نفر شرکت نمودند٣۵٠حدود 
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attac دانشجوي دانشگاه برلين و پروفسور پيتر گروتيان از دانشگاه آزاد 
 –اطريش . در برلين بودند» فوروم اجتماعي«برلين و از سازماندهندگان 

 حرکت اعتراضی در شهر وين از سوی ۲ تيرماه ۱۸ به مناسبت :وين
شهر آغاز و در مقابل تظاهرات اول از مرکز . ايرانيان مبارز برگزار گرديد
در طول مسير راهپيمايي تظاهرکنندگان با . سفارت رژيم به پايان رسيد

شعارهای خود بارديگر پشتيبانی شان را از مبارزات آزاديخواهانه مردم 
ايران و در مخالفت با سياست های مداخله گرايانه اروپای متحد و آمريکا 

آکسيون اعتراضی ای که در در پايان تظاهرات جمعيت به . اعالم داشتند
 .مرکز شهر وين در حال انجام بود پيوستند

 )تركيه(شوراي پناهجويان و پناهندگان اسكي شهير  : اسکی شهير –ترکيه 
در حمايت از مبارزات دانشجويان و مردم مبارز ايران اقدامات اعتراضی را 

ضد مردمي رژيم :در بخشی از اطالعيه آن ها آمده است که . انجام داده اند
جمهوري اسالمي كه كارنامه سالها اعمال حاكميت زور و سركوب خواسته 
هاي بحق دانشجويان، جوانان و مردم مبارز ايران را پيش رو دارد، در سراشيبي 

جنبش دانشجويي ايران ! و اين حكم، حكم تاريخ است. سقوط قرار گرفته است
همواره با جوشش و غليان كه داراي سابقه درخشان در مبارزات توده اي است 

 ..خود مورد سركوب وحشيانه قرار گرفته و وادار به عقب نشيني گرديده است
 پشتيباني از مبارزات دانشجويان با مردم   جنبش: گوتنبرگ –سوئد 

كميته همبستگي با دانشجويان ايران »  در هماهنگي با)سوئد(گوتنبرگ _ايران
 تير در سراسر جهان ، سازماندهي ١٨  اعتراضي و در تقويت جنبش« استكهلم _

 به اعمال ضد  يك كاروان انساني از شهر گوتنبرگ به استكهلم جهت اعتراض
انساني كارگزاران نظام را براي حضور در برابر جاسوسخانه جمهوري اسالمي 

و اجتماع در ميدان سرگل استكهلم ،راهپيمايي و اجتماع (سفارت)ايران 
 .با موفقيت به انجام رساندامور خارجه سوئد را اعتراضي در برابر وزارت 

جنبش همبستگی با دانشجويان ايران در استهکلم سوئد،  : استهکلم–سوئد 
 تير برای همبستگی با جنبش آزادی خواهی ۱۸به مناسبت چهارمين سالگرد 

ميدان مرکزی شهر در   ژو ييه۹ تظاهراتی را در تاريخ دانشچويان ايران
 .مودبرگزار ناستهکلم 
شورای هماهنگی نيروهای چپ و کمونيست در  : استهکلم–سوئد 

استکهلم، در حمايت از مبارزات کارگران، دانشجويان، معلمان و خلق های 
 دست به  کهتحت ستم و در اعتراض به دستگيری های اعتراضات اخير

 يولی از در مقابل سفارت جمهوری ۹در روز چهارشنبه  تحصن زده است
 .نمودبرگزار  خود را ستکهلم تظاهرات اعتراضی اسالمی در ا

 –سوئد 
 در گوتنبرگ

چهارمين سالگرد 
 تير ، جمعيتي ۱۸

بيش از سه هزار 
نفر از ايرانيان 
ساکن شهر 
گوتنبرگ و حومه، 

کميته «به فراخوان 
تگي با جنبش همبس

براي پشتيباني از مبارزات دانشجويان و مردم در داخل »  تير۱۸دانشجويي 
شرکت کنندگان در اين در . کشور در ميدان مرکزي اين شهر گرد آمدند

آزادي «يعني  ايران حمايت از دانشجويان و خواستهاي اساسي مردم

رفراندوم «، »استبدادنابودي «، »آزادي و دمکراسي براي ايران« ، »زندانيان سياسي
، جمهوري اسالمي را بخاطر نقض فاحش حقوق »براي تعيين نظام سياسي کشور

مردم و سرکوب آزاديهاي گوناگون اجتماعي محکوم کرده و خواستار برچيده 
  .شدن نظام استبداد مذهبي در ايران شدند

وهی  تظاهرات باشك آيي و  جوالی گردهم۹در روز چهارشنبه  : استکهلم–سوئد 
خواه، در ميدان مركزی شهر  های آزادی  نفر از انسان٢٠٠٠با شركت نزديک به 
كنندگان با در دست داشتن عكسهای ازجمله احمد رضا  تظاهر. استكهلم برگزار شد

زندانی «: باطبی و ناصر زرافشان و پالكاردهايي كه بر روی آنها نوشته شده بود
سرنگون باد جمهوری «، »کنيم  حمايتت میدانشجوی مبارز«، »سياسی آزاد بايد گردد

 جلوه  »ايران، آزادی«و »  نه رهبر، نه خاتمی نه اكبر خواهيم نه شاه می«، »اسالمی
در اين تظاهرات نمايندگانی از احزاب پارلمانی . خاصی به تظاهرات داده بودند

حزب محيط زيست در حمايت از دمكراتها، حزب چپ و  سوئد، حزب سوسيال
 خواهانه دانشجويان و مردم ايران، به سخنرانی  ت آزادیمبارزا

 به دعوت جمعی از ايرانيان ساکن اين دو شهر : کپنهاگ و آرهوس –دانمارک 
 يولی به ترتيب در مقابل پارلمان ٩ و ٨تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ايران در 

 .يددانمارک در شهر کپنهاگ و مقابل شهرداری شهر آرهوس برگزار گرد
کميته حزب دموکرات کردستان ايران در فنالند از همه  : هلسينکی–فنالند 

 تير در شهر هلسنينکی شرکت ۱۸ در راهپيمايی روز تاهموطنان ايرانی دعوت کرد
 ژوئن در ميدان مرکزی ايستگاه راه آهن ۹اين گردهمايی روز چهارشنبه .کنند

 راه آهن هلسينکی به سوی مسير راهپيمايی از ميدان. ديهلسينکی برگزار گرد
  .وزارت خارجه فنالند و سپس سفارت جمهوری اسالمی ايران بود

 و به حمايت از جنبش ۱۳۷۸ تير ۱۸به مناسبت بزرگداشت واقعه  : الهه -هلند 
 ۱۸دانشجويی در ايران، جمعی از دانشجويان ايرانی مقيم هلند تحت عنوان کميته 

 و همزمان با ديگر دانشجويان ايرانی در اقصی تير با همکاری سازمان پرايم همگام
 .سازمان دادند در مقابل پارلمان هلند را نقاط دنيا تظاهراتی 

  :نجمن قلم ايران در تبعيد در حمايت از جنبش دانشجويی ايراناا
پشتيبانی و همصدايی خود را با جنبش  ضمن هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد

 خواستار شرکت تمامی آزاديخواهان ١٣٨٢ تيرماه ١٨اهرات دانشجويی ايران و تظ
در راهـپـيـمايی روز چهـارشنبـه نهـم ژوالی، چهارميـن سالگرد تراژدی خوابگاه 

در بيانيه ای که به همين مناسبت انتشار داده آورده . شده استدانشجويان تهران، 
خوف، اعدام و قتل  سال آزگار قلم شکنی، بازداشت، شکنجه، زندان های م۲۴ :که 

.  پاسخ ديکتاتوری دينی حاکم بر کشورمان به حق آزادی بيان بوده است تن و نام،
 سيستم هرمی   سال آزگار کار و تالش و تحمل و مبارزه برای سرنگون کردن٢٤

 سرگذشت مردم و دانشجو و نويسنده و خبرنگار  قرون وسطی يی جمهوری واليی،
جيب ايران بارها و بارها انزجارشان را از اين تهوع مردم هوشيار و ن. ايرانی است

تاريخی نشان داده اند و به شيوه های متفاوت سرانجام محتوم جنايتکاران را فراياد 
قدرت اما کر و کور می خواهد و می پروراند و آنان که امروز بر گرده . آورده اند

فيت شان را در کنار ی ما سوارند خود کرند و کورند که اگر اينچنين نمی بود، عا
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رفتن از برابر موج مهيب نوخواهی و آزادگی و دمکراسی خواهی مردم ايران 
   .می ديدند

ستاد دفاع از خيرش نوين مردم «  به دعوت  يوني۲۸ روز شنبه : اسلو–نروژ 
اسلو، پايتخت  نفر ازايرانيان مبارز و دمکرات شهر۱۵۰ بيش از در نروژ» ايران
مقابل  دانشجويان و کارگران ايران، در ، زنان   از مبارزات براي پشتيبانينروژ

 نروژي، گرد هم آمده و با دادن شعارهايي به زبان سفارت جمهوري اسالمي
دانشجويان و ديگر فعالين  فارسي ، خواستارآزادي هاي بي قيد و شرط کردی ،

 سياسي که طي دوهفته گذشته در تهران و ديگر شهرهاي مختلف  دستگير شده
 تير اين ستاد هر شنبه ۱۸ ژوالي برابر با ۹ ژوئن تا ۲۱  از تاريخ .ند گرديداند، 

در مقابل سفارت جمهوري اسالمي تظاهرات برگزار ميکند و همزمان با 
 شب هر ۱۱ بعد از ظهر تا ۱ جوالي از ساعت ۹ ژوئن تا ۲۱تظاهرات از شنبه 

 . روز در مقابل پارلمان نروژ تحصن مي نمايد
يت از جنبش دانشجويي و محکوم نمودن جنايات جمهوري اسالمي در حما

 امضاء از نروژيها و ديگر مليتهاي ساکن اسلو جمع آوري ۳۰۰۰تاکنون بيش از 
در طي اين روزها تعداد بيشماري از هموطنان ايراني با تعلقات . شده است

تحصن در .اندفکري و گروهي متفاوتي از تحصن کنندگان حمايت نموده 
 و گسترش کارزار براي پشتيباني .هاي آينده همچنان ادامه خواهد داشتروز

جنبش همبستگي براي آزادي « مبارزه عليه جمهوري اسالمي، ستاد با همکاري 
 با حضور اسلو تظاهرات بزرگ ديگري را در شهر » نروژ-و دمکراسي در ايران 

 در مقابل پارلمان ۱۳ تير از ساعت ۱۸ ژوالي برابر يا ۹در روز  نفر ۱۰۰۰بيش از 
 در مقابل سفارت جمهوري  نفر۳۵۰نيز بيش از ۱۷ در ساعت .برگزار نمودنروژ 

کميته نروژ، اتحاد عمل براي دمکراسي در ايران،  و . گرد آمدند اسالمي 
 فرهنگي ايراني مقيم اسلو از -همچنيين جمعي از منفردين و فعالين سياسي 

 .ي عملي مي نمايندفعاليت هاي ستاد  حمايت و پشتيبان
 به دعوت  نفر۱۵۰ با حضور بيش از تظاهرات ايرانيان : پاريس –فرانسه 

پاريس برگزار » اودئون«در ميدان » انجمن دفاع از زندانيان سياسي عقيدتي«
 در» انجمن دفاع از زندانيان سياسي عقيدتي«قرار است که . گرديد 

رزات مردم تيبانی از مباروزهای آينده اقدامات مشابهی را در راستای پش
 .زار نمايدگايران در شهر پاريس بر

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در همبستگي با خيزش جنبش دانشـجوئي و مردمـي ودر چهـارمين               : ژنو –سوئيس  
  ۹  در بعد از ظهر روز چهارشـنبه          ۱۳۷۸سالگرد سركوب جنبش دانشجوئي در تير ماه        

يسـت نفـر از هموطنانمـان، بـا برپـائي           يولي مصادف با هيجدهم تيرماه نزديـك بـه دو         
رد هـا و سـر دادن       تظاهراتي در مقابل مقر سازمان ملل متحد، با دردست داشتن پالكـا           

 محكوم كـردن اقـدامات سـركوبگرانه رژيـم جمهـوري اسـالمي بـه                شعارهائي ضمن   
از سـوي كميتـه موقـت       . حمايت از مبارزات دانشجوئي و مردمي كشورمان پرداختنـد        

 پنج نفره به مالقـات نماينـدگان كميسـيون حقـوق            اين تظاهرات، هياتي   برگزار كننده 
بشر مستقر در مقر سازمان ملل متحد در ژنو رفت و ضـمن تشـريح اوضـاع نـا مناسـب                   
امروز كشورمان و سركوب هرگونه حركت آزاديخواهانه از سـوي رژيـم سـركوبگر               

هـوري اسـالمي    حاكم بركشورمان، از آنان خواسـت بـا زيـر فشـار قـرار گـذاردن جم                
اضـات اخيـر را فـراهم    موجبات آزادي زندانيان سياسي و به ويژه دستگير شدگان اعتر     

ت همچنين خواهان عدم حمايت دول اروپائي از رژيم ايران گرديده  و             اين هيا . آورد
 .هرگونه دخالت در امور داخلي ايران را محكوم نمود

 
 :کميته اتحاد عمل برای دمکراسی

  حمايت کنيماز جنبش دانشجويی
 

حرکتی که توسط بخشی از دانشجويان در اعتراض به خصوصی سازی دانشگاهها در 
شامگاه سه شنبه بيست خرداد با تحريم غذا در خوابگاههای دانشگاه تهران آغاز 
. گرديد، در ادامه خود با تجمع در مقابل کوی دانشگاه به حرکتی سياسی فراروئيد

سربازان گمنام امام «ن که در مواردی با درگيری تظاهرات و راهپيمايی دانشجويا
و سرکوبگران با آرم و نشان جمهوری اسالمی همراه بود، با شعارهايی در طرد » زمان

سران فاسد حکومت و دفاع از آزاديها و آزادی زندانيان سياسی، تا امروز پنج شنبه 
مخابره شد و خبر اين حرکت در زمانی کوتاه به سراسر دنيا . ادامه داشته است

بالفاصله د رهمان نيمه شب سه شنبه ، بخشی از مردم تهران را به حمايت از آن به 
با وجوديکه ماموران انتظامی از . خيابانهای اطراف کوی دانشگاه و امير آباد کشاند

وحشت واکنش مردم، در ابعاد پيشين دست به حرکات خشن و تحريک کننده 
ن نارضايتی مردم از خفقان و دزدی سران حکومت، نزدند، اما به دليل انباشته شد

تا اين لحظه . اعتراضات بسرعت متوجه مسببين اصلی يعنی سردمداران رژيم شد
حدود صدنفر دستگير و تعدادی زخمی شده و به برخی بانکها، ساختمانها و ماشين 

 . های دولتی آسيب وارد شده است
 گرفتار شده اند که نه نای پيشروی امروز حاکمان جمهوری اسالمی در چنان فالکتی

حرکت تهاجمی آنها به آزادی ها از سر عجز و ناتوانی . دارند و نه امکان عقب نشينی
از اين رژيم . پابرجايی آنها را، پراکندگی نيروهای آزاديخواه تداوم داده است. است

فيست کا. جايگزينش آماده نيست وگرنه رژيم، قدرت را وانهاده است. نامی برجاست
 . اين شبح فرو خواهد ريختآستين ها باال زده شود، 

 تير ما همه نيروهای آزاديخواه را فرا می خوانيم که با متحد ۱۸در آستانه سالگرد 
کردن صفوف خويش با تمامی امکانات به حمايت از خواست های دانشجويان 

ر داخل و  تير را به يک حرکت هماهنگ د۱۸ما پيشنهاد می کنيم روز . برخيزند
خارج از کشور به روز مبارزه برای آزادی تمامی زندانيان سياسی و بويژه دانشجويان 

 تير روز ايستادگی دانشجويان در مقابل تهاجم لجام گسيخته ۱۸. زندانی تبديل کنيم
اين روز را با مبارزه متحدانه خود به روزی ماندگار در فروپاشی . حکومت است

 . استبداد حاکم تبديل کنيم
 کميته اتحاد عمل برای دمکراسی 

 ۱۳۸۲ خرداد ۲۲
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 احمد آزاد

كـه در نشـريه   » ۸۲پيام خـرداد  « نوشته آقاي سهراب مبشري با عنوان    
 ، منتشر شده است ، مـن      ۱۳۸۲ خرداد   ۲۶اينترنتي اخبار روز ، به تاريخ       

در روزهـاي انقـالب،     .  انداخت» بحث بعد از مرگ شاه      «را به ياد شعار     
هـران و   به كـرات در محوطـه دانشـگاه ت        » بحث بعد از مرگ شاه    «شعار  

پيرامون مسائل انقالب گفتگو مي كردند، شـنيده مـي            هركجا كه جمعي، ،   
منطق اين شعار اين بود كه ظاهرا بهتر است از بحث هايي كه منجر              . شد

. حفـظ شـود   » همه باهم «به تفرقه در صف انقالب مي شود بپرهيزيم، تا          
قاي همان منطقي كه اكنون پس از بيست و چهار سال، اين بار از جانب آ

و » براي اتحـاد جمهـوري خواهـان      «سهراب مبشري براي توجيح بيانيه      
 .نقد منتقدين به آن بكار گرفته شده است

مطلب سهراب مبشري با مقدمه اي از تعريف اوضاع كنوني ايران و            
« :جنبش اخير دانشجويي آغاز مي شود و چنين نتيجه مي گيرد كـه      

 مـا پيـام دادنـد کـه         ، با پايـداری خـود بـه       ۸۲حماسه سازان خرداد    
حاضـــر بـــه تحمـــل ناماليمـــات مســـير مبـــارزه بـــرای آزادی و 

پاسخ شايسته بدين پيام، اين اسـت کـه هـر آنچـه در         . اند دمکراسی
و طبعـا   » . ثمر نمانـد   ها بی  توان داريم به کار گيريم تا اين فداکاری       

گيـری   شـکل « :  بـا هـدف    »همه باهم   «در دعوت به    » توان«اين همه   
کراتيک بـدين معنـی اسـت کـه همـه نيروهـای معتقـد و         جايگزين دم 

متعهد بـه دمکراسـی، در برابـر مـردم ايـن اعتقـاد و تعهـد خـود را                    
مشترکاً اعالم کنند، به صدای بلند بگويند که بـه دمکراسـی هـم بـه                
مثابه هدف و هم به مثابه روش دستيابی بدان پايبندند، و از اين رو،     

خواهند ايـن   کنند، بلکه می ين نمی تکليف حکومت آينده را از قبل تعي      
 ».امر را به رأی مردم بسپارند

اين مـردم   . در مقابل اين جمالت زيبا چه كسي است كه مقاومت كند          
آنها هستند كه حكومت آينـده خـود را           هستند كه تصميم مي گيرند،      

چه مانعي امـروز    : تنها يك سوال طرح مي شود     .... تعيين مي كنند و     
 مردم خود تصميم بگيرند؟ پاسـخ بسـيار روشـن           اجازه نمي دهد تا   

جمهوري اسالمي؛ پس همـه ي تـالش هـا بايـد حـول از بـين                 : است
چرا كه  . بردن اين مانع متمركز شود و آينده را به آينده مي سپاريم           

در مقابل ايـن    .  در آينده اين مردم خواهند بود كه تصميم مي گيرند         
امـا متاسـفانه ايـن      . مت كرد  يقينا نبايد مقاو   به ظاهر محكم،  استدالل  
چـرا كـه حكومـت آينـده از دل          . واقعـي نه محكم است و نه      استدالل  

ناروشـن بـودن    . مسير سرنگوني اين حكومت شـكل خواهـد گرفـت         
حكومتي كه قـرار اسـت بـر روي ويرانـه هـاي جمهـوري اسـالمي،                 
ساخته شود فقط به سود فرصت طلبان سياسي و آناني خواهد بود            

تجربه انقالب بهمن نشان داد كه      . د ماهي مي گيرند   كه از آب گل آلو    
تنها سرنگوني رژيم شاه براي استقرار دمكراسي و آزادي در ايران           

در آن زمان همـه و حتـي خـود خمينـي هـم از آزادي و                 . كافي نبود 
كسي نبود كه بگويد پس از شاه خواهـان يـك          . دمكراسي دم ميزدند  

و فريبكــاري كــار دروغگــويي . حكومــت ديكتــاتوري ديگــري اســت
اين ماهيت نيروهاي سياسي است كه روشـن        . چندان مشكلي نيست  

بـه  . مي كند تا چه حد مي توانند به شـعارهاي خـود وفـادار بماننـد               
چه شـعار هـاي زيبـايي داد يـا هنـوز            . همين آقاي خاتمي نگاه كنيد    

اجـراي ايـن   . ولي نتوانست ايـن شـعارها را بـه اجـرا گـذارد         . ميدهد
  و واقعيــت هـاي حكومـت دينــي،  هيــت آقـاي خـاتمي  شـعارها بـا ما  

 .متناقض بود و بس
امروز در صفوف اپوزيسيون، كساني هستند كـه مـدعي دمكراسـي          
خواهي اند ولي ايـن دمكراسـي خـواهي بـا ماهيـت آنـان همخـواني                 

تنها چيزي كه مي تواند چهره اين دمكراسي خواهان دروغين          . ندارد
. هام شكل حكومت آينده اسـت     را عريان كند، طرح روشن و بدون اب       

. وظيفه يك روشنفكر سياسي تكرار شعار هاي زيباي ديگران نيست         
وظيفــه وي جــدا كــردن درســت از نادرســت و نشــان دادن ماهيــت 

جريانات سياسي مي تواننـد،     . واقعي پس هر شعار و سياستي است      
و بارها نيز ديده شده كه به مصلحت روز شـعاري مـي دهنـد و يـا                  

يرند و زماني كه به قدرت مي رسند ، كار ديگـري مـي           تعهدي مي پذ  
بايد چنان سيستمي جايگزين حكومت اسالمي شود كـه ديگـر           . كنند

 .اجازه سواستفاده را به كسي ندهد
نوشـته  » همـه بـا هـم    «بيانيه اخير جمهوري خواهان دقيقا با هـدف       
آقـاي مبشـري هـم بـا        . شده و از همين زاويه هم مـورد نقـد اسـت           

همـه بـا    «  مقاله، به جاي پاسخگويي به انتقادات، در پس          نوشتن اين 
بـه چنـد    . گردو خاكي برپا كرده و از جواب دادن گريخته است         » هم

 :نمونه اشاره مي كنم
 تقليل مسـئله ملـي در ايـران بـه حـد              يكي از انتقادات مهم به بيانيه ،      

مبشـري بجـاي پاسـخگويي بـه ايـن          .  زباني است  -اختالفات قومي   
نه اولويـت دادن بـه حـق تعيـين سرنوشـت مـردم              «: ي گويد انتقاد م 

مناطق، پيش شرط دمکرات بودن است و نه اعتقاد به حفظ تماميـت             
هم نظـام سياسـی نسـبتاً متمرکـز فرانسـه           . ارضی تحت هر شرايط   

يـک نيـروی دمکـرات      . دمکراتيک است و هم ساختار فدرال سوئيس      
ق اين يـا مـدل      ايرانی حق دارد مصلحت کشور و مردمش را در تحق         

بداند، اما محق نيست معتقدان بـه مـدل ديگـر را از حلقـه دمکراتهـا                 
در اين چند خط دو نگاه معين به مسئله ملي، كه ريشـه             . ».حذف کند 

آيـا حفـظ    . در منافع متضاد دارند، در كنار هم قرار داده شده اسـت           
،  همانقدر دمكراتيك اسـت كـه حـق          تماميت ارضي تحت هر شرايط    

وشت مـردم منـاطق؟ مبشـري از پاسـخ بـه ايـن سـوال                تعيين سرن 
 . گريخته است

را كساني مطـرح مـي كننـد        » حفظ تماميت ارضي تحت هر شرايط     « 
كه معتقدند در ايران چيـزي بـه عنـوان مليـت هـاي مختلـف وجـود                  

همه ساكنين محدود جغرافيايي، كه امروز در مرزهاي معيني         . ندارد
ستند و آنچه كـه امـروز تفـاوت         كه  ايران ناميده مي شود، ايراني ه       

اين تفكر از زمان . ي شود، چيزي نيست جز اختالفات گويشيديده م
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انقالب مشروطه سرلوحه سياست هاي ملي  طبقه حاكمه ايران قرار           
گرفت و هم در حكومت شاهي و هم در حكومـت شـيخي دسـتاويز               

اين تفكـر   . لشكركشي و سركوب وحشيانه خلقهاي ايران بوده است       
اشـته باشـد و دمكراسـي       از بنيان نمي تواند به دمكراسـي اعتقـاد د         

ايـن تفكـر در فـرداي سـرنگوني         . خواهي آن امروز دروغـين اسـت      
جمهوري اسالمي اگر به قدرت برسد، همچون اخالف خود بـه زور            
بــراي ســركوب خواســته هــاي مــردم ملــل مختلــف ايــران متوســل 

سوال اين است كه چگونه مي توان با اين تفكـر در يـك              .  خواهدشد
 بايد معتقد بود كه در سرزمين ايران، ملـل          جوال دمكراتيك رفت؟ يا   

مختلف وجود ندارند و تنها با مشـكل گـويش هـاي مختلـف مواجـه                
هستيم، كه در اين صورت از نظر من اين تفكـري اسـت كـامال غيـر                 

 و يا به وجود ملل مختلف در سرزمين ايران باور داريم،             دمكراتيك،
يـن خلقهـا را   كه در اين صورت چگونه مي توان حقـوق دمكراتيـك ا    

 نديده گرفت؟ 
ولي دمكراسي از   . مسئله اصلي اين است كه دمكراسي مطلق نيست         

. جنس الستيك هم نيست كه به مقتضاي زمانه دراز و كوتـاه شـود             
مسئله خلقها در ايران يك مسئله گرهي است كه تاريخ طـوالني دارد            

 تـه   سرو» شتر ديدي نديدي  « و   » انشا اهللا « و نمي شود با گفتن يك       
آيـا  . بايد پاسخ روشن به اين مسئله روشن داد       . مسئله را بهم آورد   

ايران كشوري است متشكل از ملل مختلف يا نه؟ آيا اين ملل حقـوق              
يكـي از حقـوق     » حق تعيين سرنوشـت   «دمكراتيكي دارند يا نه؟  آيا       

دمكراتيك شناخته شده مي باشد يا نه؟  به اين سواالت بايـد پاسـخ               
 !داد

مثل مناقشه نيست ولي صرفا براي يادآوري، هم اكنـون در    البته در   
بسـيار فعـال    » كورس« كشور فرانسه،  جنبش استقالل طلب جزيره        

است و بخشي از آن مسلح اسـت و دولـت فرانسـه نيـز بـا نيـروي                   
در محافـل سياسـي     . نظامي و پليس اين جزيـره را كنتـرل مـي كنـد            

چـه  « يـن جزيـره و   فرانسه و مجلس ملي نيز بحث در مورد آينـده ا       
ضمنا سرزمين فرانسـه معـادل يـك پـنجم          . در جريان است  » كنيم؟  

ايران است و روشن نيست كه اگر كمي بزرگتر از اين بود، آلمانيهـا              
و ايتالياييها و اسپانياييهاي محصـور در مرزهـاي آن فرانسـه، چـه              

در حـال حاضـر در اروپـا چنـدين          . خواستهايي را مطرح مي كردند    
 جمهوري خواهان ايرلند شـمالي،       مچون باسك اسپانيا،  جنبش ملي ه  

 . جنبش لمبارد در شمال ايتاليا و نمونه هاي ديگر وجود دارد
  كه به آن مي توان اشاره كرد،        نمونه ديگري، از مقاله آقاي مبشري،       

بيانيه جمهوري خواهـان    . مسئله اعمال قهر در مبارزه سياسي است      
 اسالمي را مسالمت آميز تعريـف  يك جانبه شيوه مبارزه با حكومت     

در حالي كه در جريان مبـارزه، نمـي تـوان و نادرسـت              . كرده است 
در گذشـته بخشـي از      . است كه از پـيش يـك شـيوه را مطلـق كـرد             

با اصالح طلبان حكـومتي همصـدا         اپوزيسيون با تكيه بر اين شيوه،       
در همـان   . مـي خوانـد   » برانـداز «شده و بخش ديگر اپوزيسـيون را        

شيوه مبارزه مسـالمت آميـز   « ن هم اين بحث بود كه طرح بحث    زما
يك بحث انحرافي است، كه تنها آب به آسياب         » يا غير مسالمت آميز   

حكومتي ميريزد كه خـود خشـن تـرين روش هـاي سـركوب را در                
آقاي مبشري بجـاي پاسـخ دادن بـه ايـن سـوال،             . پيش گرفته است  

 داده و خواسـتار آن      مجددا هم اين و هم آن را در يـك ظـرف قـرار             
سوال اصلي اين است كـه آيـا مـي         . است كه  اين مسئله عمده نشود      

پذيريم كه اين مردم اند كه روش مبارزه را بـا توجـه بـه شـرايط و                  
تعادل قوا تعيين مي كنند يا نه؟ اگر مردم ايـن حـق را دارنـد كـه در                

 .اين صورت نيازي به طرح آن در بيانيه نيست
 

ا مي توان از مقاله آقاي سهراب مبشـري پـيش           نمونه هاي ديگري ر   
تحريـر شـده    » سياست همه بـا هـم     «كشيد كه عمدتا با هدف توجيح       

را حداقل نسل من يك بار آزموده است        » همه با هم  «سياست  .  است
من فكـر   . و بيست و چهار سال است كه عقوبت آن را تحمل مي كند            

ئه يك تصـوير    مي كنم وظيفه ما به عنوان يك روشنفكر سياسي، ارا         
روشن از آينده و هشدار از خطراتي است كه مي تواند چنين آينـده               

امروز كه ديگر مسئله سرنگوني حل شـده و حتـي           . اي را تهديد كند   
دو آتشه ترين طرفداران استحاله رژيم از درون، نيز پذيرفته اند كه            

ســواالت بــر ســر چگونــه رفــتن و . حكومــت اســالمي رفتنــي اســت
پس بايد گفت كه    . اين دو الزم و ملزوم يكديگرند     . جايگزين آن است  

چه جايگزين خواهد شد و براي رسيدن به آن با مردم همگام شد و              
» همه با هم  «تكرار سياست   . چگونه رفتن را در دستور كار قرار داد       

 .صرفا براي سرنگوني جمهوري اسالمي، ديگر كافي نيست
 !    استبس. آقاي مبشري، يك بار با شيطان دست داديم

 ۲۰۰۳ ژوئن ۲۱پاريس اول 
 

 گزارش
 برنامه بزرگداشت رفيق سعيدسلطانپور :  برلين –آلمان 

، » سعيدسلطانپور «  مين سالگرد اعدام ۲۲ ، مصادف با ۱۳۸۲ خرداد ماه ۳۱روز 
شاعر ، نويسنده ، کارگردان و بازيگر تئاتر و فدايي خلق ، توسط رژيم جمهوری 

در دانشگاه صنعتی برلين ، » آرشيو سعيدسلطانپور  « اسالمی ، مراسمی از سوی
 سال پيش در افشای جنايات رژيم پهلوی سخنرانی ۲۵همان مکانی که سعيد در 

 .نموده بو برگزار گرديد
مراسم با پخش .  نفر شرکت نموده بودند۲۰۰در اين مراسم بزرگداشت حدود 

پس از آن پيام  . رديدبا صدای سعيد آغاز گ» ! با کشورم چه رفته است « شعر 
آقای ناصر رحمانی نژاد از سخنرانان مراسم که موفق به شرکت نشده بود قرائت 

بعد از معرفی آرشيو و اهداف آن توسط مسئولين اين بنياد ،  آقای سعيد .گرديد
يوسف به بررسی سعيد از زاويه شعری و برخی ويژگی های شعر او پرداخت و 

گوشه هايي از خاطرات مشترک سياسی خود با پس از آن آقای پرويز نويدی 
 .سعيد و ويژگی های انقالبی او را تشريح نمود

از آقای منوچهر رادين » زندگی ، آه ، زندگی « برنامه پايانی مراسم اجرای نمايش 
با همکاری خانم شهرزاد نيک بين بود که با استقبال پرشور حاضرين مواجه 

 .گرديد
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هــاي آمريكــايي خبــر دادنــد كــه در  روزنامــه
 مـارس،   ١٨تاريكي شبانه، در نخستين سـاعات بامـداد         

پسر كوچك صدام حسين وارد بانك مركـزي عـراق          
 ميليارد دالر از موجودي بانـك را،         شده و حدود يك   

اين دسـتبرد شـتابزده     . به صورت اسكناس، با خود برد     
پيش از آغاز جنگ را نيـز، برخـي         در آخرين لحظات    

ــايي،  ــران آمريكـ ــاريخ “از مفسـ ــرين دزدي تـ بزرگتـ
 .ناميدند” بانكداري

 مه، دستبرد بزرگتـري  ٢٢اما دو ماه بعد از آن، در    
در روشنايي روز و در برابر چشـمان جهانيـان، در           

شـوراي  “در اين روز،    . نيويورك به وقوع پيوست   
اي، ضمن    هسازمان ملل، با تصويب قطعنام    ” امنيت

برداشـــتن تحريمهـــاي اقتصـــادي عليـــه عـــراق،  
بسيار بزرگتر، يعني كنتـرل درآمـدهاي       ” غنيمت“

. نفتي عراق را در اختيـار كامـل آمريكـا قـرار داد            
دولتهاي فرانسه، روسيه، چين و آلمان نيـز كـه بـا            
جنگ غيرقانوني و نامشروع آمريكا و بريتانيا عليه        

ر اين مورد تن    عراق به مخالفت برخاسته بودند، د     
قابل . به سازش، و به اين قطعنامه رأي مثبت دادند        

توجه است كه برداشتن تحريمهاي اقتصـادي كـه         
اي بـراي     روزي بيسـابقه     سال گذشـته سـيه     ١٣طي  

اكثريت مردم ستمديده و استبدادزده عراق به بـار         
همـواره  .  بود، با وجود فشار افكار عمـومي        آورده

. كا روبرو شـده بـود     با مخالفت شديد دولت آمري    
اكنون كه سلطه نظامي آن بر عراق و مقدرات آن          
تأمين شده بود، اين دولت خواستار پايان بخشيدن       
ــين،      ــا، و همچن ــن تحريمه ــه اي ــريعتر ب ــه س هرچ

 .دادن به اشغال عراق بود” رسميت“
” شـوراي امنيـت   “بر اساس قطعنامـه مصـوب       
صــندوق توســعه “ســازمان ملــل، صــندوقي بــا عنــوان، 

نفـت  “شود كه باقيمانده منـابع برنامـه          ايجاد مي ” قعرا
 ١٣كه بـه حـدود      (سازمان ملل   ” در مقابل مواد غذائي   
بـه عـالوه همـه درآمـدهاي        ) شود  ميليارد دالر بالغ مي   

 ميليارد دالر   ٢٠آتي حاصل از صدور نفت، كه ساالنه        

طبق گـزارش   . (شود  گردد، به آن واريز مي      برآورد مي 
 ٢٠٠٠نفتي عراق در سالهاي ، حجم صادرات    ”اوپك“

 ميليــارد ١٣ و ١٨ مــيالدي، بــه ترتيــب حــدود ٢٠٠١و 
دارد كـه     اگرچه قطعنامـه اعـالم مـي      ). دالر بوده است  

تأمين نيازهـاي  “استفاده از منابع اين صندوق در جهت   
ــرميم      ــادي و ت ــازي اقتص ــراق، بازس ــردم ع ــاني م انس

انجـام  ” به صورتي شفاف “و  ”  …تأسيسات زيربنائي،   
در ايـن ميـان حـق اظهـار         ” مردم عراق “ولي  . گيرد  مي

ظـاهراً   ” صـندوق “پرداختهـاي   . نظر و دخـالتي ندارنـد     
صــورت ” بــا مشــورت دولــت موقــت عــراق“بايســتي 

تنهــا در ” صــندوق“بگيــرد، امــا در عمــل كنتــرل ايــن 
ــاكم “دســت  ــدرت ح ــترك  ” ق ــدهي مش ــي فرمان يعن

 . انگليسي است–نيروهاي اشغالگر آمريكايي 
در بانك مركزي عـراق ايجـاد       ” وقاين صند 

پيتر مك  “شود كه، در حال حاضر، مديريت آن را           مي
، معــاون ســابق وزيــر خزانــه داري آمريكــا و ”فرســون

يـك  . ، در اختيار دارد   ”بانك آمريكا “يكي از مديران    
ــين  “ ــارت ب ــاوره و نظ ــأت مش ــي هي ، مركــب از ”الملل

، ”المللـي پـول     صـندوق بـين   “نمايندگان سازمان ملـل،     
صندوق عربـي توسـعه اجتمـاعي و        “و  ” بانك جهاني “

شود كـه     تشكيل مي ” صندوق“در كنار اين    ” اقتصادي
وظيفه آن تنها انتخاب حسابداران به منظور حسابرسـي        
بوده و در مورد تصميمات مربوط به پرداختهاي مـالي          
. صندوق از هيچگونه اختياري برخوردار نخواهـد بـود       

 بـه سـمت كمپانيهـاي       منابع اين صندوق، بيش از همه،     
آمريكايي و انگليسي سرازير خواهد شـد،  چنـان كـه            
عملكرد آن نيز در اين دوره، آن را بروشني نشان داده           

را بـه   ” بچتـل “دولـت بـوش، شـركت معـروف         . است
ــوان پيمانكــار اصــلي   ــده ” بازســازي“عن عــراق برگزي

اي با آن دولـت و   است، شركتي كه ارتباطات گسترده   
 .حاكم داردحزب جمهوريخواه 

ــال    ــراي اعم ــاني ب ــه محــدوديت زم هيچگون
كنترل آمريكا  بر درآمدهاي نفتي عـراق، در قطعنامـه           

ترتيبـات  . ، در نظر گرفته نشـده اسـت       ”شوراي امنيت “
اسـتقرار كامـل يـك      “ مقرر در اين قطعنامـه تـا زمـان          

دولت منتخب و بـه رسـميت شـناخته شـده در عرصـه              
د يافت كه اين كـار،      در عراق، ادامه خواه   ” المللي  بين

با توجه به تجربه چند ماه اخير نيز، ممكن است سـالها            
ــد ــول بكش ــه،  . ط ــن قطعنام ــه اي ــد ك ” بررســي“هرچن

 ١٢چگــونگي اجــراي مــواد آن را بعــد از يــك دوره  
اما واضـح اسـت كـه هـر         . بيني نموده است    ماهه، پيش 

گيـري مجـدد      تغيير عمده در متن قطعنامه مستلزم رأي      
ــت،  ” يــتشــوراي امن“در  ــود و در ايــن حال خواهــد ب

تواننـد تغييراتـي را كــه    آمريكـا و بريتانيـا براحتـي مـي    
بــرد، وتــو  كنتــرل انحصــاري آنهــا را زيــر ســئوال مــي

بـدين ترتيـب مـديريت و هـدايت منـابع نفتـي             . نمايند
عراق، عمالً، براي مدت نامعلومي در اختيار دولتهـاي         

ههاي پـيش از    در ما . آمريكا و بريتانيا قرار گرفته است     
آغاز  جنگ، سردمداران آمريكا و انگليس، انتقـادات         
مخالفان جنگ را كه دستيابي به ذخاير نفتـي را يكـي            

داشــتند، رد كــرده و  از اهــداف عمــده آن اعــالم مــي
ــتقرار دموكراســي “ ــتار  “، ”اس ــالحهاي كش ــاي س امح

را بـه عنـوان هـدفهاي      ” مقابله با تروريسـم   “ و  ” جمعي
ولـي واقعيـات    . كردنـد   لمداد مـي  تهاجم نظامي خود ق   

بعد از پايان جنگ، مقاصد اصل ايـن لشـگر كشـي را             
 .سازد كامالً برمال مي

قطعنامه مورد بحث، در واقع، هيچ نقش قابل        
گيـري   توجهي براي خود سازمان ملل در مورد تصميم    

. شـود   درباره آينده سياسي و اقتصادي عراق قائل نمـي        
در ” ه ويژه سـازمان ملـل    تعيين نمايند “در اين قطعنامه،    

عراق پيش بيني، و اين نماينده نيز از جانـب دبيـر كـل        
امـا وظـايف و     . سازمان، انتخـاب و اعـزام شـده اسـت         

، بجـز در زمينـه كمكهـاي        ” نماينـده ويـژه   “اختيارات  
ــته     ــك رش ــل، از ي ــازمان مل ــاي س ــتانه نهاده بشردوس

اختيار . كند  عبارت پردازيهاي كلي و مبهم تجاوز نمي      
گيري، چه در عرصـه سياسـي و چـه در زمينـه               متصمي

يعنـي نيروهـاي    ” قـدرت حـاكم   “اقتصادي، در دسـت     
 .اشغالگر است
حاصل از اشغال عراق تنها بـه       ” غنيمت“لكن  

ــن ســرزمين محــدود     ــار اي ــي سرش ــابع نفت تصــرف من
سـازي    حكمرانـان جديـد عـراق، خصوصـي       . شود  نمي

هرچــه ســريعتر و هرچــه وســيعتر صــنايع و موسســات  
ي اين كشور را، كه از دوره طوالني ديكتـاتوري،          دولت

تحريمهــاي اقتصــادي و بمبارانهــاي دهشــتناك جــان  
انــد، در ســرلوحه اهــداف خــود قــرار  ســالم بــدر بــرده

با گذشت سه ماه از پايان جنگ، در حالي كه        . اند  داده
اي از اسـتقرار واقعـي دولـت موقـت            هنوز هـيچ نشـانه    

اي در    ات عمـده  خورد، تصـميم    عراق نيز به چشم نمي    
ارتباط با سرنوشت سياسي و اقتصادي مـردم عـراق از           

درحاليكـه  . گـردد   جانب مسئوالن آمريكايي اتخاذ مي    
ــدايي  ــوز ابت ــومي   هن ــدمات عم ــرين خ ــرق، (ت آب، ب

در بسياري از مناطق عـراق از       ) …آوري زباله و      جمع
جملــه در خــود بغــداد تــأمين نشــده اســت، طرحهــاي 

ــل خــد  خصوصــي ــن قبي ــا ســازي اي ــومي و ي مات عم
واگذاري آنها به شركتهاي خـارجي، در واشـينگتن و          

رسـد كـه نيـت        به نظـر مـي    . بغداد درحال تدوين است   
واقعي حاكمان از انجام اين اقدامات و طرحها آنسـت          
كه پيش از آن كه دولت موقت و يا دائمي عراق پا به             

هــاي  عرصــه حيــات نهــد، تصــميمهاي مهــم درعرصــه
 .شور اتخاذ و اجرا شودكليدي اقتصاد اين ك

 ٢٦حكمران آمريكايي عـراق، در      ” پل برمر “
عراق براي كسـب و كـار بـاز      “ماه مه اعالم داشت كه      

عـراق بـراي كسـب و    ” بازشـدن “اما منظـور از    . ”است
 هاي حساب و كتاب دروازه كار، در واقع، بازشدن بي
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 آن براي ورود كاالهاي مصرفي خـارجي، و        
گاههــاي دولتــي جهــت  آمــاده كــردن مؤسســات و بن

ــه بخــش خصوصــي اســت  ــرا كــه در . واگــذاري ب زي
وضعيت حاكم بر عراق، نـه تنهـا خـدمات و نيازهـاي             
اوليـــه فعاليـــت اقتصـــادي بـــا كمبودهـــاي شـــديدي 
روبروست و نه تنها پول اين كشور از حـداقل ثبـات و            
اعتبار نسبي هم برخوردار نشـده اسـت بلكـه باقيمانـده        

يل نبود مواد اوليه و قطعـات       صنايع اين كشور نيز به دل     
انـد، واردات     خوابيده و كارگران آن عمالً بيكار شـده       

فــارغ از كنترلهــاي گمركــي نيــز مشــكالت افزونتــري 
پـا بـه      براي محصوالت داخلي و توليد كنندگان خرده      

ــود آورده اســت  ــه   . وج ــخگويي ب ــه پاس ــالي ك در ح
نيازهاي ابتدايي مردم مستلزم ساماندهي عاجـل بخـش         

كـه در اقتصـاد عـراق نيـز مثـل غالـب             (اسـت   عمومي  
) اقتصادهاي متكي به نفت نقش عمده اي داشته اسـت         

اي تصـميم گرفتـه       حكمران آمريكايي بطـور يكجانبـه     
اســت كــه بــيش از يكصــدهزار نفــر از كاركنــان ايــن 

وي همچنـين بـا اعـالم       . (بخش را از كـار بيكـار كنـد        
 انحالل ارتش عراق، تصميم گرفته است كه نيروهـاي        

نظامي اين كشور از چهارصد هزارنفر به چهل هزارنفر     
اي نيــر بــراي  كــاهش دهــد، بــدون آنكــه طــرح اوليــه

). كــارآموزي و اشــتغال مجــدد آنهــا انديشــيده شــود 
طرحهاي خصوصي سازي در حال تدارك مقامـات و         
مشاوران آمريكايي، نه فقط بخشـهاي نفـت و صـنعت           
ــدمات     ــات خ ــل، تأسيس ــل ونق ــرق، حم ــه آب، ب بلك

نــدري، بهداشــت و درمــان و آمــوزش عــراق را نيــز  ب
رسد كه اوضاع آشفته بعد از        به نظر مي  . شود  شامل مي 

جنگ، فرصـت مسـاعدي را بـراي حكمرانـان جديـد            
تعديل (” تعديل ساختاري “عراق فراهم آورده تا طرح      

در ” ضـربتي “مورد نظر خود را بـه صـورت         ) اقتصادي
 تجـارب   لكـن همـان طـور كـه       . اين كشور پياده كنند   

كه جنگي را ( ساير كشورها و از جمله اخيراً آرژانتين      
نشان داده است، اجـراي     ) هم پشت سر نگذاشته بودند    

ــا و    ــافع آمريك ــأمين من ــايي در جهــت ت ــين طرحه چن
شـركاي آن، آشــفتگي اوضـاع را دو چنــدان كــرده و   
تأثيرات فاجعه باري بر وضـع فعلـي و سرنوشـت آتـي             

 .شتمردم عراق برجاي خواهد گذا
 
 

با كمك هاي خود ما را در 
امر پيشبرد مبارزه ياري 

 رسانيد
 

نوشتهء ليال غانم محقق و پژوهشگر لبنانی 
ــار                                              ــاد کـــــــــ ــرای اتحـــــــــ بـــــــــ

 ترجمهء حماد شيبانی
 

ــد كــه      ــر אیــנ باورن برخــی אز فلســطینی هــا ب
ضــرب . مــردה متولــد شــدה אســت » نقشــهء رאה«

ی مـــی گویـــد آنقـــدر نحیـــف אســـت كـــه  אلمثلـــ
نجــاتש در مــرگ אســت، دوאی بــی جـــانی אو     

برخی مانند عزمـی بشـارה  عضـو         . مرگ אست 
ــای     ــطینی هـ ــر فلسـ ــرאءیل و رهبـ ــهء אسـ كنیسـ
دאخل אسرאءیل، آنـرא نقشـهء بـوש مـی نامنـد            
كــه بــه عنــوאנ بخشــی لــز طــرح آمریكــا بــرאی  
سلطه بـر جهـاנ، در אیـנ طـرح گنجانـدה شـدה              

رא موجودی در حال مرگ مـی       گروهی آن . אست
ــرאیط و      ــل شـ ــه دلیـ ــه بـ ــد كـ ــد و معتقدنـ دאننـ
موقعیت بشـدت ضـعیف אعـرאب، چـه در سـطح       
دولتها و چه در سطح جنبש مردم و به رغـم           
كمبودها و ظلم آشـكاری كـه در آנ نسـبت بـه          
ــا روא شــدה אســت،       ــوق حقــهء فلســطینی ه حق
ــق آנ موجــود نیســت     ــازم جهــت تحق ــزאر ل . אب

 كــه شــاروנ אز אســاس كســاנ دیگــری معتقدنــد
چنیנ طرحی رא قبول نـدאرد و پـذیرש صـوری         
آנ به אمیـد אمكـاנ بـر هـم خـوردנ سـریع آנ،               
بــه بهانــهء אقــدאمات تخریبــی ناشــی אز عــدم 
توאفــق بخــש مهمــی אز فلســطینی هــا بــا آנ،   

אما אز همه אینها گذشـته،      . אنجلم گرفته אست  
رא نمــــی تــــوאנ אز مجموعــــهء  » نقشــــهء رאה«

یژה در دورאנ بعــد אز جنــگ شــرאیط منطقــه بــو
 . عرאق جدא كرد

ــار مــی     ــات رא كن در אینجــا صــحبت אز אحتمال
گــذאریم تــا بــه تــوאزנ قــوאی وאقعــی و خطــوط    

 . نگاה كنیم»  نقشهء رאה«אصلی 
مهمتــریנ خصوصــیت אیــנ مرحلــه، نــاتوאنی و  

تـا  . אنفعال אعرאب در بالاتریנ درجهء آنست     
جــایی كــه یگانــه طــرح صــلح پیشــنهادی آنهــا 

ه مــــورد توאفــــق آمریكــــا و אســــرאءیل نیــــز كــــ
تبــدیل بــه یــכ  » نقشــهء رאה«قرאردאشــت، در 

. جملـــهء كوتـــاה معترضـــه و بـــی אهمیـــت شـــد
ــه     ــوت بــ ــی אز دعــ ــه كلــ ــاנ بــ ــوریه و لبنــ ســ
ــار     ــه كنــ ــیخ و عقبــ ــرم אلشــ ــهای شــ كنفرאنســ
گذאشـته  شــدند؛ كنفرאنســی كـه قــرאر بــود بــه   
ــته    تعیـــیנ سرنوشـــت منطقـــه אختصـــاص دאشـ

رهای عرب و شـخص عمـر       جامعهء كشو . باشد
در عوض، پادشاה   . موسی نادیدה گرفته شدند   

. مـــرאكש بـــه אیــــנ نشســـت فرאخوאنـــدה شــــد    
هیچیــכ אز هیءتهــای عــرب شــركت كننــدה در   
كنفرאنســهای شــرم אلشــیخ و عقبــه نســبت بــه  
محروم شدנ عرفات אز شركت در نشستی كـه          

س مباحثــات آנ قــرאر أمســءلهء فلســطیנ در ر
فات دعوت نشد تا    عر. دאشت אعترאض نكردند  

ــدאتی رא كــه در نشســت كمــפ     وאدאر شــود تعه
ــار،      ــا بــه אجب ــود، حال دیویــد אمضــاء نكــردה ب

ــورد ت ــد  أمـ ــرאر دهـ ــد قـ ــت،  . ءیـ ــנ نشسـ در אیـ
همچنیנ، كوچكتریנ אشـارה אی بـه אقـدאم یـכ           
جانبـــهء آمریكـــا در تجـــاوز نظـــامی و جنـــگ  

 . علیه عرאق صورت نگرفت
چه אیנ نخستیנ بار نیست كـه حكومتهـای         گر

عرب در برאبر آمریكا زאنو می زننـد و حقـوق           
فلسطینی ها رא زیر پـا مـی گذאرنـد، אمـا אیـנ              
دفعه، پذیرש شـرאیط و دسـتورאلعملهایی كـه         
אز طـــــرف آمریكـــــا صـــــادر مـــــی شـــــد بـــــه      
. فضـــاحتبارتریנ شـــكل ممكـــנ صـــورت گرفـــت

ژوزف ســـماحه، روزنامـــه نگـــار لبنـــانی، بـــه  
نوشـت كـه عربهـا در אیـנ گردهمـایی           درستی  

بــه جــای آنكــه ســقف درخوאســتها و مطالبــات 
ــق     ــد و تحقـــ ــا ببرنـــ ــا رא بالـــ ــطینی هـــ فلســـ
خوאســتهای مشــروع آنهــا رא محــور مــذאكرאت     
ــد، موضــوع پــذیرש چــارچوب طــرح     قــرאر دهن

ــهء رאה« ــدאعلای  » نقشـ ــرאءیل رא حـ ــط אسـ توسـ
مطالبــات خــویש بــه حســاب آوردنــد و طــوری 

علـام موאفقـت אسـرאءیل بـا        وאنمود كردند كه א   
طرح مذكور، یכ دستاورد بزرگ بـرאی אعـرאب    

آنهـــا عمـــدًא ســـعی كردنـــد روی אیـــנ     . אســـت
هـیچ تعهـدی جهـت      » نقشـهء رאה  «حقیقت كـه    

بـــازپس دאدנ ســـرزمینهای אشـــغالی در ســـال  
 پیש روی אسـرאءیل نمـی گـذאرد، چشـم       ١٩٦٧
אز אیנ بالاتر، به قول نایف حوאتمه،       . ببندند

موكرאتیכ فلسطیנ، پیש شـرط     رهبر جبههء د  
خروج אسرאءیل אز فقط حدود چهل و دو درصد         
אرאضـی كرאنــهء غربـی و نــوאر غـزה عبارتســت    
אز خلع سـلاح كامـل مقاومـت و چشمپوشـی אز            
ــز     ــای آوאرה و نیـ ــطینی هـ ــت فلسـ ــق بازگشـ حـ
אمتنــاع אز هرگونــه زمــاנ بنــدی بــرאی אجــرאی  
ــل       ــه دلی ــا ب ــנ طــرح و ی تعهــدאتی كــه طــی אی

ــاری ــوبات تـ ــرאءیل  مصـ ــل، אسـ ــازماנ ملـ خی سـ
. ملــزم بــه אجــرאی آنهــا شــدה و یــا خوאهــد شــد

همینجـــا بایـــد متـــذكر شـــویم كـــه دور كـــردנ  
عرفــــات אز جایگــــاה رســــمی هیءــــت مــــذאكرה  
كننـــدהء فلســـطینی، تنبیهـــی بـــود بـــه خـــاطر 
אمتناع وی אز پذیرש برخی مسایل جزیـی در        

در حـالی   . رאبطه با مذאكرאت مرحلهء نهـایی     
، مـذאكرאت   »نقشـهء رאה  «وس  كه אكنوנ در قام   

مرحلــهء نهــایی صــرאحتًا متضــمנ چشمپوشــی  
فلســـطینی هـــا אز محـــور قـــرאر دאدנ  مصـــوبه 
هــای بــیנ אلمللــی و مقررאتــی אســت كــه  مــی   
بایســت در چــارچوب حقــوق بشــر مبنــای هــر    

 . گونه مذאكرה אی אز אیנ دست قرאر گیرد

ا ي»  نقشهء راه«  
د منطقهينقشهء جد  
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در مذאكرאت مرحلـهء نهـایی همـه چیـز منـوط            
» نقشــهء رאה«كرאت طبــق بــه پیشــرفت در مــذא

شــامل ســه  » نقشــهء رאה«אگرچــه . مــی گــردد 
مرحلهء متوאلی אست كه بایـد در نیمـهء دوم          

ــال  ــه ت٢٠٠٥ســ ــتقل   أ بــ ــت مســ ــیس دولــ ســ
فلســـطیנ منجـــر شـــود، אمـــا دربـــارהء مســـایل  
ــدس و     ــت אلمقــ ــت بیــ ــد سرنوشــ ــی ماننــ مهمــ
ــایی      ــای جغرאفی ــت، مرزه ــנ دول ــارאت אی אختی

 حیــاتی آנ، مســءلهء پناهنــدگاנ و موضــوعات
. ماننــد منــابع آب، ســكوت אختیــار مــی كنــد     

אدوאرد سعید در تعریف نقشـهء رאה مـی گویـد         
אیـــנ نـــه یـــכ نقشـــه بـــرאی برقـــرאری صـــلحی 
دאءمی، بلكه طرحی אست جهت برقرאری آتש       
بــس و هــدف آנ אساســًا، محــدود كــردנ هرچــه 
بیشــــتر فلســــطینی هــــا و چیــــدנ پــــر و بــــال 

אیــــנ طــــرح هماننــــد دیگــــر  . مقاومــــت אســــت
هــای صــلح و قرאردאدهــای شــناخته شــدה، طرح

بــا بردبــاری،  تمــام بــار مســءولیت در رאبطــه  
ــر    ــل رא بــ ــتگی كامــ ــوددאری و אز خودگذشــ خــ
گردהء فلسطینی ها مـی نشـاند و ریشـه هـا و           
محورهای تاریخی مسءلهء فلسطیנ و אهمیـت       
ــی     ــه فرאموشـــی مـ ــا رא بـ ــدהء آنهـ ــیנ كننـ تعیـ

نقشهء «به همیנ دلیل، هر كس مفاد       . سپارد
رא مرور كند، אز אینكه אیנ سند تا بـدیנ          » رאה

اנ و مكــاנ غوطــه ور  درجــه در خــارج אز زمــ  
لــارم نیســت كــه در   . אســت حیــرت مــی كنــد   

אینجا به تفصیل دربـارהء بنـد بنـد אیـנ طـرح             
صحبت كنیم، زیرא אكثر بندهای آנ، به گونـه         
ــا كلمــات و     ــازی ب ــانگر ب ــه، بی ــه گرאن אی حیل

در אینجـا فقــط  . عبـارאت دلخـوש كننــدה אسـت   
ســعی مــی كنــیم مضــموנ آנ بنــدهایی رא كــه   

یש אصـرאر مـی ورزد مـورد        אسرאءیل روی אجرא  
 . توجه قرאر دهیم
كید אسرאءیل به شرحی كـه      تامحورهای مورد   

ــار و     ــه نگـــ ــهادה، روزنامـــ ــاء شـــ ــانم رجـــ خـــ
سیاســـتمدאر فلســـطینی بررســـی كـــردה אســـت، 

 :عبارت אست אز
ـــ هــر شــكلی אز دولــت فلســطینی مفــروض      ١ 

نبایـــد بـــا هـــیچ كشـــور عربـــی خطـــوط مـــرزی 
و در بــرعكس، همــوאرה . مشــترכ دאشــته باشــد

هــر صــورت، אعــم אز وضــعیت موقــت یــا دאءــم،  
باید در محاصرהء אرتש אسرאءیل قرאر دאشته       

 .باشد
در .  ـ شــءوנ خــارجی و روאبــط بــیנ אلمللــی   ٢

אیנ زمینه، چـه دولـت مسـتقل و چـه حكومـت             
خودمختــار، حــدود אختیــارאتש بایــد آنچنــاנ  
محــدود باشــد كــه رאה گــذאر بــه אســتقلال ملــی 

 .سته بماندبرאی همیشه به رویש ب
 ـ هیچیـــــכ אز אقـــــدאمات و مصـــــوبات و          ٣

قرאردאدهــا بــا فلســطینی هــا و אعــرאب نبایــد   
قدرت مانور אسرאءیل رא در تغییر وאقعیتهـا و         
بـــازآفرینی مســـایل، طبـــق میـــل אیـــנ دولـــت،  

 . محدود كند
شاید برخی سـءوאل كننـد אگـر موضـوع אز אیـנ             

ــت، پـــس ש  ــرאر אسـ ــزول أقـ ــهء رאה«נ نـ » نقشـ
بایـــــد گفـــــت مســـــءلهء چیســـــت؟ در جـــــوאب 

אسرאءیل تـاكنوנ  . دموگرאفی و تركیب جمعیت 
ــدה در    ــدה אســـت نقشـــهء ترســـیم شـ موفـــق نشـ

ــدאرכ جنــگ ســال    ــاנ ت ــل ١٩٤٨جری  رא تكمی
ــد ــנ موضــوع אشــارה     . كن ــه אی ــا ب شــاروנ باره

بـــه عبـــارت دیگـــر، ســـركوبها و  . كـــردה אســـت
كشتارها و محدودیتها نه فقط به مهـاجرت و         

ــرאر فلســـطینی هـــا אز سرزمی   نشـــاנ منجـــر  فـ
نشدה، برعكس אیנ سیاسـتها خلـق فلسـطیנ و          

ثـر و بـیש     ؤمشكل فلسطیנ رא بـه پدیـدה אی م        
بـه علـاوה، رאה   . אز پیש مقاوم بدل كردה אست 

حل نظامی با همهء خشـونت بـی نظیـری كـه             
אرتــש אســرאءیل بــه كــار مــی بنــدد، قــادر بــه   
خاموש كردנ آتש אنتفاضه نشـد و سـرאنجام      

هــد אز نتــایج جنــگ  אینكــه، אســرאءیل مــی خوא
علیــه عــرאق، بــا אتكــاء بــه تغییرאتــی كــه در   
تـــوאزנ قـــوא، همچنـــاנ، بـــه نفـــع אو روی دאدה 

ــد  ــردאری كنـ ــرה بـ ــت، بهـ ــه  . אسـ ــیم كـ مـــی دאنـ
صهیونیستها برאی אسـكاנ آوאرگـاנ فلسـطینی        
در عــــرאق و ســــایر كشــــورهای میزبــــاנ אیــــנ 

ــرح   ــارچوب طـــــ ــاנ در چـــــ ــیهנ « آوאرگـــــ مـــــ
 در سـر مـی   ، אز دیرباز نقشه هایی »جایگزیנ
אیנ بار، زمزمه هـایی در رאبطـه بـا          .پرورאنند

زمینــه ســازی بــرאی  אنتقــال فلســطینی هــا،      
حتــی אز ســرزمینهای אشــغالی بــه عــرאق، بــه   

אز همــیנ روسـت كـه نظریــه   . گـوש مـی خـورد   
سیس دولت فلسطیנ در مرزهای موقت، به       أت

آمـدה אسـت، جـاנ      » نقشـهء رאה  «شكلی كـه در     
ســـت كـــه رאز مـــی گیـــرد و درســـت در همینجا

אصرאر אسرאءیل در به تعویق אنـدאختנ هرچـه         
بیشتر مـذאكرה پیرאمـوנ مسـایل كلیـدی ماننـد           
مرزهای دولـت فلسـطیנ، مسـءلهء پناهنـدگاנ         
و آوאرگــاנ، موضــوع بیــت אلمقــدس، مســءلهء     

... آبادیهـــای مســـتعمرאتی یهـــودی نشـــیנ و    
 . آشكار می شود

شاروנ تصور خود אز ماهیت دولـت فلسـطینی         
دولتـی  : رא چنیנ شرح مـی دهـد    » رאהنقشهء  «

אســت دســت بســته، محــدود אلاختیــار، خلــع      
سلاح شـدה و صـرفًا دאرאی یـכ نیـروی پلیسـی             
مسلح به آנ حد אز جنگ אفزאر كه برאی حفظ          

אما موضـوع مـرز و حفـظ        . אمنیت ضروری باشد  
ســرحدאت، אمــوری אســت كــه אنحصــارًא و بــرאی  
ــارאت   ــوزהء אختیـــ ــانی، در حـــ ــالهای طولـــ ســـ

چنیנ دولتی حق   . ل باقی خوאهد ماند   אسرאءی
ــاد بــا هــیچ       ــا אءتلــاف و אتح ــاد رאبطــه ی אیج
كشوری ـ كـه دشـمנ אسـرאءیل باشـد ـ نخوאهـد        

אســــرאءیل אز حــــق پــــروאز و نظــــارت . دאشــــت
. هــوאیی در آســماנ آנ برخــوردאر خوאهــد بــود 

خلاصــه אینكــه، ماننــد یــכ دولــت خودمختــار  
אست كه אگر ما بخوאهیم، می توאند وאرد یـכ          

 . رאبطهء كنفدرאلی با אسرאءیل گردد
شاروנ دولت آیندהء فلسطیנ رא دولتی موقـت      
. و دאرאی אســـتقلال صـــوری توصـــیف مـــی كنـــد

بایــد توجــه كــرد كــه بــه قــول عزمــی بشــارה،   
مفهـــوم دولـــت مفـــروض، در قـــاموس شـــاروנ،  
حكومت خودمختار אست و نه یכ دولت كامل        

یعنــی، فلســطینی هــا، طبــق نشــریهء  . אلعیــار

נ، صرفًا אمور مربـوط بـه אمنیـت دאخلـی           شارو
رא אدאرה خوאهند كرد و אز چند نمـاد سـمبلیכ     
. در زمینــهء אســتقلال برخــوردאر خوאهنــد بــود

بازسازی ساختار حكومـت طبـق آنچـه كـه در           
مقرر شدה אست نیـز هـم אكنـوנ،         » نقشهء رאה «

نــــه بـــــر مبنــــای نیازهـــــای یــــכ جامعـــــهء    
، در  دموكرאتیכ و مدنی، بلكه אز אول تـا آخـر         
مـی  . پاسخ به نیازهای אسرאءیل جریـاנ دאرد      

جـز در مـورد جمـع      » نقشهء رאה «دאنیم كه در    
كـــردנ شـــهركهای غیرقـــانونی كـــه אز تـــاریخ  

 به بعد אیجاد شدה، هیچ سخنی ٢٠٠١مارس  
ــا ضـــــرورت برچیـــــدנ بســـــاط   در אرتبـــــاط بـــ
شهركهای مستعمرאتی كه به طور نمونه، فقط       

سـكنهء  در كرאنهء غربی حدود دویسـت هـزאر         
یهـودی رא در خـود جـای دאدה، كمتـریנ אشـارה      

در אیــנ نقشــه هــیچ طــرح و  . אی وجــود نــدאرد
برنامهء مشخصی بـرאی مقولـهء نظـارت بـیנ          

شـاروנ در سـفر     . אلمللی گنجاندה نشـدה אسـت     
خود به وאشنگتנ، پیש אز برگزאری كنفـرאنس        
شرم אلشیخ، علاوה بر نقطـه نظـرאت אصـلاحی         

وضع قطعی دولـت    אسرאءیل، همچنیנ، حامل م   
خـــود در مخالفـــت بـــا هرگونـــه نظـــارت بـــیנ  
ــه    ــهء چهارگانـ ــرف كمیتـ ــال אز طـ אلمللـــی فعـ

بـود و  ) آمریكا ـ سازماנ ملل ـ אروپا ـ روسـیه   (
بارهــا אعلــام كــردה אســت كــه فقــط بــه حضــور  
. وאحد و نظارت یگانهء آمریكا تנ خوאهد دאد       

در مرحلهء אول هـیچ אلـزאم مشـخص یـا تعهـد         
سـرאءیل قـرאر نـدאرد و بـه         روشنی پـیש روی א    

عكـــس، אیـــנ فلســـطینی هـــا هســـتند كـــه مـــی  
ــا آهنگــی ســریع، همــهء تعهــدאت و      بایســت ب

ــد   ــای آورنـ ــه جـ ــود رא بـ ــات خـ ــغال . אلزאمـ אشـ
 . نظامی سر جای خود باقیست

فـرو ریخـتנ    » نقشـهء رאה  «هدف مرحلـهء אول     
ــام       ــه ك ــام زهــر ســتم ب ــا تم جرعــه جرعــه אم

 سـناریوی پیشـبرد سیاســت  . فلسـطینی هاسـت  
، »אسـلو «گام به گام، به هماנ سـیاق بعـد אز           

در زمینهء אلحاق אرضی، طبق میرאث تورאت،       
همچناנ در حال אجرאست و گسترש و تفویت        
منــاطق و شــهركهای مســتعمرאتی نیــز بیوقفــه 

نقشـــه هـــای ضـــمیمهء . تـــدאوم خوאهـــد یافـــت
گزאرש شاروנ به كنیسه، به روشـنی بیـانگر         

 مكملــی رא طــرح»  نقشــهء رאה«آنســت كــه وی 
برאی زنجیرהء سناریوهایی مـی دאنـد كـه د ر       

یاهـای تـاریخی   ؤمجموع، همگـی خـط تحقـق ر      
אو در ظـاهر،    . صهیونیستی رא دنبـال مـی كنـد       

ژســـت عقـــب نشـــینی تـــا حـــد تشـــكیل دولـــت  
ــا  روی طــرح      ــرد ت ــه خــود مــی گی فلســطیנ، ب
نژאدپرستانهء سـاختנ دیـوאر حایـل بـا هـدف           
 ریشــه كــנ كــردנ رאبطــهء فلســطینی هــا بــا      

ــذאرد و     ــرپوש بگـ ــغالی رא سـ ــرزمینهای אشـ سـ
چـرא كـه   . عملی كردנ אیנ طرح رא تسریع كند 

אز אســـرאءیل خوאســـته شـــدה » نقشـــهء رאה«در 
אست كه به حالت نظامی در منـاطق אشـغالی      

بـــه گفتـــهء مصـــطفی برغـــوتی، . پایـــاנ دهـــد
محقق فلسطینی، در طرح تقسـیم فلسـطیנ در         

، برאی فلسـطینی هـا چهـل و پـنج           ١٩٤٧سال  
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درصــد ســرزمیנ فلســطیנ در نظــر گرفتــه شــدה 
אیـــנ نســـبت برאســـاس وضـــعیت بعـــد אز . بـــود

 بـــه بیســـت و دو درصـــد كـــاهש ١٩٦٧جنـــگ 
ــاروנ فقــــط אز   ــروز، شــ  درصــــد ٩یافــــت و אمــ

 .فلسطیנ عقب نشینی می كند
طرح دیوאر مقسم و حایل، یعنی نقشه אی كـه          
در حــال حاضــر در دســت אجرאســت، شــاهدی     

رאה حلـی אسـت كـه       گویا بر مضموנ وאقعی آנ      
پـــیש روی فلســـطینی هـــا مـــی » نقشـــهء رאה«

 كیلـومتر   ٣٤٦אیـנ طـرح عبارتسـت אز        . گذאرد
 ١٤٠دیــوאر ســیمانی אز شــمال تــا جنــوب كــه  

 پـا و    ١٠ پـا و قطـر       ٢٥كیلومتر آנ با אرتفـاع      
هزینهء یכ میلیوנ و ششصد هزאر دلار برאی        

אدوאرد . هر كیلـومتر، تـاكنوנ برپـا شـدה אسـت          
אیנ دیوאر نه فقط אسـرאءیل رא     سعید می گوید    

אز دولت مفروض فلسـطینی برאسـاس مرزهـای         
ــد، بلكــه در وאقــع،   ١٩٦٧ســال   جــدא نمــی كن

بخشهای جدیدی אز فلسطیנ رא كه در بعضـی         
نقاط حتـی بـه پهنـای شـש كیلـومتر نیـز مـی               
رســد، بــه אســرאءیل ملحــق مــی كنــد و אرتبــاط  
بیש אز سیصد هزאر فلسطینی رא با زمینهـا و          

شخصی خودشاנ به كلی قطع كردה و،       אملاכ  
ــازנ رא هـــــم بـــــه گردאبـــــی אز   אلبتـــــه، אبومـــ
مناقشات و جدאلهای پایـاנ ناپـذیر و عقـیم و           

 . بیحاصل، در אیנ خصوص، سوق دאدה אست
نقشـهء  «چرא فلسطینی ها با علم به مضموנ        

آنــــرא قبــــول كــــردה אنــــد و چــــرא همــــهء  » رאה
ــرאردאد آتــــש بــــس    ــت قــ ــازمانهای مقاومــ ســ

  به אجرא گذאشته אند؟یكجانبه رא
صرفنظر אز هر تحلیلی كه نسـبت بـه ماهیـت           
طبقــــــاتی ســــــازمانها و אحــــــزאب گونــــــاگوנ 
فلســطینی دאشــته باشــیم، در نظــر مبــارزאנ و  
رزمندگاנ شـریفی كـه نمـی خوאهنـد مبـارزהء           
مســلحانه و אیثارگریهــای خــود رא وســیله אی   

ی و نظــر مــردم خــود  أجهــت گروگــاנ گــرفتנ ر 
ور آنــاנ كــه مــی پندאرنــد قــرאر دهنــد و بــا بــا

خلـــق فلســـطیנ هـــیچ אحتیـــاجی بـــه شـــهدאی  
بیشـتر تـدאرد، دلایـل متعــددی بـرאی אیـנ אمــر      

مهمتریנ آנ عبارتست אز אینكـه   . موجود אست 
فلسطینی ها در جریاנ مبارزהء طولانی خود       
با אسـرאءیل دریافتـه אنـد كـه אز یكسـو درگیـر              
ــاف     ــر، אختل ــد و אز ســوی دیگ ــردی نابرאبرن نب

 אســرאءیل در אثــر چنــد درصــد نــاچیز  آنهــا بــا
ســهم אز زمــیנ نیســت كــه بــه مجــرد نشســتנ    
. پشت میز مذאكرה بشود آنرא حل و فصـل كـرد          

آنها نمی خوאهند بـه אسـرאءیل אیـנ אمكـاנ رא            
بدهند كه چهـرהء مقاومـت رא خدشـه دאر كنـد        
ــگ      ــد جنـ ــه حـ ــاد رא بـ ــارزה و تضـ ــطح مبـ و سـ

ــد    ــزل ده ــا مشــابه آנ تن ــردم . تروریســتی ی م
ــطی ــت    فلسـ ــیנ سرنوشـ ــق تعیـ ــوی حـ ــی جـ נ پـ

خویشند و آرزوی دستیابی به كشـوری آزאد و         
كشوری كه در   . مستقل رא در سر می پرورאنند     

آנ كرאمت אنسانی و قانوנ پـاس دאشـته شـود           
. و حــق شــهروندی بــه رســمیت شــناخته گــردد

آنهـــا خـــوب مـــی دאننـــد كـــه در جریـــاנ یـــכ  
درگیری صرف نظامی، طرفی كه جنگ رא مـی         

ــرאء  ــازد אسـ ــتبـ ــارمیנ  . یل نیسـ ــرאءیل چهـ אسـ
ــود و    قـــدرت نظـــامی جهـــاנ محســـوب مـــی شـ
دאرאی زرאدخانـــهء بـــزرگ אتمـــی و ســـلاحهای 
كشـــتار جمعـــی و دســـتگاה دولتـــی אســـت كـــه  
ــر      ــرאی هـ ــتש بـ ــت، دسـ ــه آمریكاسـ ــتש بـ پشـ
جنــایتی بــاز אســت و مقابلــه بــا آנ شــوخی      

ــت  ــردאر نیسـ ــه   . بـ ــرאی آنكـ ــطیנ بـ ــردم فلسـ مـ
 خـود در    ثمرאت مبارزהء پنجـاה و پـنج سـالهء        

رאה آزאدی و אســـتقلال ملـــی رא در یـــכ جنـــگ  
نابرאبر אز دست ندهند و نتایح تحمل אینهمه     
ــاختנ     ــهء سـ ــذیر رא وثیقـ ــف ناپـ ــایب وصـ مصـ
ــرאیط     ــو شـ ــد، در پرتـ ــرאر دهنـ ــود قـ ــدהء خـ آینـ
. كنـــونی تاكتیـــכ جدیـــدی رא برگزیـــدה אنـــد    

سازماנ אلفتح و گروههای چریكی وאبسته به       
صــی، جنــبש آנ، تحــت عنــوאנ گردאنهــای אلاق

حماس، و جبههء خلـق بـرאی آزאدی فلسـطیנ،          
אقـدאم  «همچنیנ گروههای گردآمدה در صفوف      

و سایر روشنفكرאנ و مبارزאנ در دאخل       » ملی
ــل     ــנ تحلیـ ــای אیـ ــر مبنـ ــطیנ، بـ ــارج فلسـ و خـ
تصـمیم بــه אعلــام آتــש بــس یكجانبــه گرفتــه  
אند كه در شـرאیط ملـی و بـیנ אلمللـی كنـونی              

ــت و خردور  ــت درسـ ــمیمی אسـ ــهتصـ ــנ . زאنـ אیـ
ــا    ــز فرصـــتی אســـت بـ אقـــدאم، قبـــل אز هـــر چیـ
مضـــــموנ فرصـــــت אســـــترאحت جنگجویـــــاנ و  

ــارزאנ ــه   . مبــ ــد بــ ــدאم بایــ ــנ אقــ ــو אیــ در پرتــ
بازسازی مناسبات و روאبـط فـی مـابیנ دسـت           

بایــد بــه جامعــهء فلســطینی אمكـــاנ     . یافــت 
تــنفس و تعمــق در אشــكال و نتــایج مبــارزאت   

در هــر حــال،  . دورהء گذشــته رא عرضــه كــرد  
ی بنـا بـه گفتـهء سـرאנ نظـامی אســرאءیل،      حتـ 

אعلــام آتــש بــس بــه معنــای تــرכ مبــارزה אز   
 . موضع ضف، شكست و یا تسلیم طلبی نیست

نخســتیנ نتیجــهء مثبــت אیــנ تصــمیم جمعــی، 
ــت אســرאءیل אز      ــه دول هــول و هرאســی אســت ك
ــردהء    ــم فشــ ــفوف بــــه هــ وحــــدت رویــــه و صــ

شاروנ بارهـا   .  فلسطینی ها אبرאز دאشته אند    
رد كه אیנ شكل אز آتـש بـس رא قبـول      אعلام ك 
آمریكا אز حكومت אبومازנ می خوאهـد       . ندאرد

» تروریســــتها«بــــا » نقشــــهء رאה«كــــه طبــــق 
بجنگـــد، آنهـــا رא خلـــع ســـلاح كنـــد، ســـاختار 
تشكیلاتیشــاנ رא درهــم شــكند، نــه אینكــه بــا   
ســـازمانهای مقاومـــت فلســـطینی بـــه مـــذאكرה  

אسـرאءیل אز   . بنشیند و شـرאیط آنهـا رא بشـنود        
ــه دورהء     ــیم دאرد كــه دورאנ آتــש بــس ب آנ ب
ــود و نیروهـــای   ــو تبـــدیل شـ אســـترאحت جنگجـ
مقاومت خود رא جهت بازگشایی هرچه قویتر       
. و شدیدتر جبهه های نبرد آیندה آمـادה كننـد       

مــردم  فلســطیנ خــوب مــی دאننــد كــه شــرאیط   
אقلیمــی و جهــانی، بــویژה تحــت ســلطهء نگــاה  
 بــــوש بــــه منطقــــه، آنــــاנ رא אز אمتــــدאدهای 

ــورهای   ــود در كشــ ــایی خــ طبیعــــی و جغرאفیــ
عربــی تــا حــدود زیــادی محــروم مــی كنــد و       

אساســًا بــر אیــנ نكــات، یعنــی     » نقشــهء رאה«
ــاری و    ــه رאה همكــــ ــردנ هرگونــــ ــدود كــــ مســــ
مددرســـانی بـــه جنـــبש فلســـطیנ אز طریـــق     

ــه נ   ــردم منطق ــد  أكشــورها و م ــی ورزن ــد م . كی

ــه، كشــور       ــه طــور نمون ــد كــه ب ــا مــی بینن آنه
 مخالفت و אعترאض جـدی      عرאق در فقدאנ یכ   

عربی، אعم אز مردمی و رسمی، به كلی تحت         
دولـت سـوریه كـه مـدאم        . אشغال درآمـدה אسـت    

در برאبــر عرفــات عــرض אنــدאم مــی كــرد و پــز  
دאیــهء دلســوزتر אز مــادر مــی گرفــت و مــدعی 
دאشــتנ موאضــعی رאدیكــال بــود، یــכ روزה در   
ــرد و    ــیנ كـــ ــوש تمكـــ ــتهای بـــ ــر خوאســـ برאبـــ

یـנ كشـور آهنـگ خـروج     پیشـاپیש، سـربازאנ א  
رژیـــم جمهـــوری  . אز لبنـــاנ رא آغـــاز كردنـــد  

ــی אز    ــوאنی دســـت كمـ ــه در رجزخـ ــلامی كـ אسـ
سوریها ندאشت، به نوبهء خـود، دیـر یـا زود،           
همـــانطور كـــه در خفـــا، در عیـــاנ نیـــز بـــه      
خوאستهای آمریكا مبنی بر عدم كارشكنی در       
نقشــه هــای پنتــاگوנ بــرאی عــرאق تــנ خوאهــد  

وعـهء شـیخ و شـاهاנ       تكلیف مصر و مجم   . دאد
. ریز و درشت عربی نیـز ناگفتـه روشـנ אسـت           

אینهمه، ضرورت تعمق، אحتیاط و دورאندیشـی     
آنچـــه . رא بـــیש אز پـــیש برجســـته مـــی كنـــد

אمروز در فلسـطیנ אتفـاق مـی אفتـد مختصـری            
אز سناریویی אست אز آنچه برאی جهـاנ عـرب      
در نظــر گرفتــه شــدה و بخشــی אز آנ عملــًا در  

وسـته אسـت؛ همـه بایـد بـه          عرאق بـه وقـوع پی     
شـایاנ ذكـر   . زیر چكمهء آمریكا كشیدה شـوند     

אست كه אز جمله شروطی كه شـاروנ بـا خـود     
به آمریكا بـرد آנ بـود كـه هـیچ رאה حلـی بـا                
فلسطینی هـا، پـیש אز אمضـای قـرאردאد صـلح            
. بیנ سوریه و لبناנ با فلسطیנ ممكנ نیسـت        

אلبته، صلحی با پیש شرطهای אسـرאءیلی، אز        
 دســتیابی אســرאءیل بــه منــابع آب در    جملــه

لبنـــاנ و همچنـــیנ پیـــدא كـــردנ جـــای پـــای      
 .אسترאتژیכ در زمینهء تجارت خارجی

دیــدگاה بــوש بــرאی منطقــه، تنهــا אیجــاد یــכ  
دولت به سیاق شـاروנ در فلسـطیנ، نیسـت و           
در دستیابی به نفـت هـم خلاصـه نمـی شـود،             
بلكه در پی אیجاد منطقـهء تجـارت آزאد بـیנ        

ســت كــه  كــه دیگــر بــه دلیــل وزנ  طرفهــایی א
نــــابرאبر نمــــی توאننــــد پشــــت میــــز مــــذאكرה  
بنشـــینند، یعنـــی بـــیנ كشـــورهای عربـــی بـــا  

 .אقتصادی عقب ماندה و غیرمولد و آمریكا
برخی ممكנ אست فكر كننـد كـه אیـנ آزمـایש      
سختی برאی رژیمهای אستبدאدی خوאهـد بـود،        
אمــا نمونــهء عــرאق ثابــت مــی كنــد كــه  مــردم 

بـیנ אسـتبدאد و אسـتعمار یكـی رא          نمی توאنند   
هــیچ نمونــهء تــاریخی وجــود  . אنتخــاب كننــد

ندאرد كـه طبـق آנ، אسـتعمارگرאנ دموكرאسـی          
آیا . برאی مستعمرאت به אرمغاנ آوردה باشند      

ــנ دورה،    ــا אیــ ــورد بــ ــا در برخــ ــطینی هــ فلســ
همچنــاנ كــه در طــول مبــارزאت گذشــته شــاנ، 
برאی مـا نمونـهء پیشـتازی خوאهنـد بـود؟ آیـا             

م منطقـــه توجـــه دאرنـــد كـــه آنچـــه در     مـــرد
ــد      ــی אز نقشــهء جدی ــذرد جزء فلســطیנ مــی گ

 منطقه אست؟                                           
 ٢٠٠٣                    ژوءیه 
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 تاسيسات اتمی اسرائيل و استانداردهای دو گانه سازمان بين المللی انرژی اتمی
 مهرنوش کيان 

گزارش تحليلی ای در مورد ساخت بمب اتمی در اسرائيل و مسائل مربوط به آن پخش » بی بی سی ورلد «  ماه يونی تلويزيون ۲۸در 
ين کسی که برنامه های اتمی اسرائيل را به اطالع جهانيان رسانيد، و ، اول» مردخای وانونو « در اين برنامه به خصوص از . نمود 

ابعاد خوف انگيز اين رژيم پليسی و خطری که اسرائيل می تواند در منطقه ايجاد نمايد . سرنوشت او پس از اين افشاگری سخن رفت
و . نامه های اتمی اسرائيل کمک نموده استو حمايت آشکار و نهان سرمايه داری جهانی به ويژه آمريکا ، به سری نگاه داشتن بر

اين در حالی است که برنامه های اتمی در ديگر کشورها، صرف نظر از رژيم های حاکم بر آنها، بهانه ای برای آمريکا برای حمله 
ت و برنامه هفته مطلبی که می خوانيد بر اساس تحقيقی اجمالی در اينترن. کردن و يا اعمال تحريم های اقتصادی بر آنان شده است

 قرار داشته و تاريخچه کوتاهی است از برنامه ها و ابعاد پروژه های اتمی در اسرائيل»  بی بی سی «  گذشته 
.

اسرائيل ماجراجوئی های اتمی خود را بالفاصله پس 
 آغاز ۱۹۴۸از شکل گرفتن اين کشور يعنی در سال 

 اين برنامه ها در ابتدا با همکاری همه جانبه. نمود
بسياری از . فرانسويان با اسرائيل آغاز گرديد

دانشمندان يهودی که به فلسطين اشغالی مهاجرت 
کردند پايه های اوليه استفاده از انرژی هسته ای را 

يکی از اولين دانشمندان فعال در اين . گذاردند
بن « ، دوست نزديک » ارنست ديويد برگمان « زمينه،

رآن زمان بود که نخست وزير اسرائيل د»  گوريون 
. بعدها نيز مدير کميسيون انرژی اتمی اسرائيل گرديد

وی در توجيه برنامه های اتمی در اسرائيل کمبود 
از همان . سوخت برای تامين انرژی را عنوان نمود

را » نگو«  دانمشندان اسرائيلی صحرای ۱۹۴۸سال 
در . برای استخراج اورانيوم مورد بررسی قرار دادند

مخازن نگاهداری » سيدون « و »  برشبا « در ۱۹۵۰
 . ساخته شد» نگو« اورانيوم استخراج شده از صحرای 

، فيزيکدان اتمی » فرانسيس پرين  « ۱۹۴۹در سال 
فرانسوی ، عضو کميسيون انرژی اتمی فرانسه و 
دوست نزديک دکتر برگمان از اسرائيل ديدن نموده 

« انسه در و دانشمندان اسرائيلی را به پروژه اتمی فر
 علنا ۱۹۸۶بعدها در » پرين « . دعوت نمود» سالسی 

گفته بود که دانشمندان آمريکائی و کانادائی اجازه 
داشتند از تاسيسات فرانسوی ديدن کنند به شرطی که 

وی همچنين . برنامه های آن را مخفی نگاه دارند
گفت که بر همين اساس آنها اجازه داشتند تا يافته 

 همکاران اسرائيلی خود در ميان های خود را با
بدين ترتيب همکاری فرانسه و اسرائيل در . بگذارند

 بسيار تنگاتنگ ۵۰پروژه های اتمی در سال های دهه 
فرانسه اجازه يافت از مجوز اسرائيلی ها در . بود

استفاده از آب سنگين در توليد محصوالت اتمی و 
و در غنی سازی اورانيوم با درجه پائين شريک گردد 

عوض به اسرائيل از طريق کلنی های سابق خود در 

همچنين اسرائيلی ها اجازه . آفريقا، اسلحه برساند
داشتند که از تمامی جزئيات آزمايش های هسته ای 

 . فرانسه اطالع حاصل کنند
 در حومه ۱۹۵۶ نوامبر ۷پس از نشستی مخفيانه در 

، نخست وزير وقت » گلدا ماير«پاريس،  با شرکت 
و وزير خارجه و دفاع فرانسه، » شيمون پرز «سرائيل، ا

 با ۱۹۵۷باالخره فرانسه و اسرائيل در اکتبر سال 
امضای موافقتنامه ای ساخت اولين راکتور اتمی در 

متخصصان فرانسوی راکتور . اسرائيل را آغاز کردند
در » ديمونا « هسته ای اسرائيل را به طور مخفيانه در 

در اين عمليات شرکت . دساختن» نگو« صحرای 
در ساخت کارخانه های جداسازی » سون « فرانسوی 

هواپيما های . پلوتونيوم نقش عمده ای داشت
 با عکس ۱۹۵۸ آمريکا در سال ۲-جاسوسی يو

برداری از اين منطقه مسئله خطر ساخت نيروگاه های 
اتمی در اسرائيل را مطرح کردند ولی اسرائيل با قول 

ح آميز بودن برنامه های خود مسئله شفاهی مبنی بر صل
با اصرار آمريکا برای کنترل اين برنامه . را فيصله داد

ها، قرار شد که تاسيسات اتمی سالی دوبار توسط 
اين . کارشناسان آمريکائی مورد بررسی قرار گيرند

اسرائيلی .  ادامه يافت۱۹۶۹ تا ۱۹۶۲کنترل ها از سال 
بر ورودی ها به ها با ساخت ديوارهای موقت در برا

طبقات پائين تر تاسيسات واقعی اتمی خود را که در 
شش طبقه زير زمين ساخته شده بود، مخفی نگاه 

تصاوير به دست آمده از پروژه های هسته ای . داشتند
بعد از . آنان ظرفيت توليد برای انرژی را نشان می داد

 دولت های جمهوری خواه و دموکرات ۱۹۶۹سال 
 چشمان خود را بر روی برنامه های در آمريکا عمال

 .اتمی اسرائيل بسته و کنترل های ساالنه پايان يافت
مسئله دسترسی به اورانيوم غنی شده در اسرائيل با 
توجه به فقير بودن منابع موجود درآن کشور همواره 

اسرائيل اورانيوم مورد نياز . سئوال مطرحی بوده است

ژيم های مرتجع خود را با همکاری های نزديک با ر
آن سال ها مثل آفريقای جنوبی و با دزدی های 
آشکار و نهان از دولت های صاحب انرژی اتمی 

 دولت آمريکا ۱۹۶۵مثال در سال . بدست آورده است
ان يو ام ای « ، مدير شرکت » زالمان شاپيرو « دکتر
 ۲۰۰» گم کردن« در پنسيلوانيا را متهم به      »  سی 

اين رسوائی مدت ها . م غنی شده، کردپوند از اورانيو
مورد بررسی » اف بی آی« و» سيا«از طرف  سازمان 

قرار داشت اما  جوابی برای گم شدن اين ميزان از 
 !اورانيوم يافت نگرديد

 ،  فرانسه فروش اورانيوم به ۱۹۶۷پس از جنگ 
اما انتقال اين کاال .اسرائيل را رسما متوقف ساخت

های سابق مثل گابون، نيجريه همچنان از طريق کلنی 
اسرائيلی . و جمهوری های مرکزی آفريقا ادامه يافت

ها از طريق عمليات پيچيده مخفی توانستند اکسيد 
هم گفته می شود از » کيک زرد« اورانيوم که به آن 

با . انبارهای موجود در آنتورپ در بلژيک تهيه کنند
ی کمک يک شرکت آلمانی و با تغيير کشتی در دريا

 تن از اين محصول را به ۲۰۰مديترانه توانستند حدود 
 تن ۲۰همچنين نروژ با فروش. اسرائيل منتقل کنند

 به جمع اين ۱۹۵۹آب سنگين به اسرائيل در سال 
پس از اين دوران، آفريقای جنوبی . کشورها پيوست

اصلی ترين منبع اسرائيل برای تهيه اورانيوم و فراورده 
 اين سناريو با فروش هواپيما .های مربوط به آن بود

ليندون «  به اسرائيل توسط۴های اسکای هاوکز و اف 
اين هواپيماها قادر به حمل . تکميل گرديد» جانسون

 .سالح های هسته ای بودند
که » کرايتون« مبادرت به خريد ۱۹۷۱اسرائيل در 

استفاده دوگانه در صنعت و توليدات سالح های اتمی 
ريچارد «  دولت آمريکا ۸۰در دهه . دارند کرد

به اسرائيل » کرايتون  «۸۱۰را متهم به قاچاق » اسميت 
کرد ولی وی قبل از شروع محاکمه ناپديد گرديده و 
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گفته می شود هم اکنون در نزديکی تل آويو زندگی 
اسرائيلی ها با عذرخواهی از اقدام برای خريد !می کند

 اين محصول گفتند که از آن برای مصارف پزشکی
اسرائيل بعدها با کشف روش های ! استفاده می گردد

استفاده از اشعه ( جديد برای غنی ساختن اورانيوم
و فرستادن ماهواره های ساخت اسرائيل برای ) ليزر

کاهش وابستگی آن کشور به آمريکا و ديگران به 
امروزه . پروژه های اتمی خود ابعاد تازه ای بخشيد

ی موجود خود کليه اسرائيل می تواند با تکنولوژ
کشورهای همسايه خود و حتی شهرهايی در روسيه را 

و اين در . هدف سال ح های اتمی خود قرار دهد
حالی است که بدون ترس از تنبيه، تاسيسات اتمی هر 
کشوری را که بخواهد مورد هدف قرار می دهد 

). ۱۹۸۱ ژوئن ۷بمباران تاسيسات اتمی عراق در (
اسرائيلی در دوران حمله حتی بعضی از سخنگويان 
 آشکارا اظهار می ۱۹۹۱اول آمريکا به عراق در 

هر حمله عراق « کردند که بهتر است به عراق بگوئيم 
 !»به اسرائيل، آن کشور را بدون بغداد خواهد ساخت

 دولت اسرائيل با سفارش سه زيردريائی دلفين کالس 
  مجهز به ۱۹۹۹ به آلمان و دريافت آنها در سال ۸۰۰

زير دريائی که می تواند سال ح ها ی با کالهک 
اين توانائی جديد . هسته ای را حمل کند گرديد

باالنس قدرت در منطقه را به طور کامل به نفع 
 . اسرائيل  تغيير داده است

از آنجا که فعاليت های هسته ای اسرائيل در هاله ای 
از رمزو راز مطلق قرار دارد، آمار دقيق از تعداد سالح 

اما آنچه . ها و ميزان پيچيدگی آنها در دست نيست
مسلم است اين که اين کشور صد در صد دارای 
قدرت اتمی بوده و بايد با توجه به اطالعات به دست 
آمده از معدود کسانی که در باره اين پروژه ها 
صحبت کرده اند، آن را در زمره شش قدرت هسته 

 .ای جهان قرار داد
 که در افشای برنامه های اتمی يکی از اولين کسانی

« اسرائيل نقشی کليدی را بازی کرده است،    
او در کارخانه توليد انرژی . نام دارد»  مردخای وانونو

تکنسين بود و پس از از دست دادن » ديمونا«اتمی 
 « ۱۹۸۵در سال . شغل خود به استراليا مهاجرت کرد

ای با فروش اطالعات خود و ارائه عکس ه»  وانونو
« به روزنامه » ديمونا « مستند از تاسيسات هسته ای در 

لندن برنامه های توليد سالح های اتمی »  ساندی تايمز
اطالعات او نشان می داد که . اسرائيل را افشا ساخت

برنامه اتمی مورد استفاده اسرائيلی ها از پيچيدگی 
 بمب با ماشين ۲۰۰بسياری برخوردار بوده و بيش از 

 ها با ۱۶ -اب آنها، بمب های نوترونی، افآالت پرت

» جريکو« کالهک های قابل حمل و کالهک های 
عکس های او برای اولين بار . توليد گرديده است

ماشين آالت مستقر در زير زمين برای تجزيه 
 کيلو در سال را نشان می ۴۰پلوتونيوم با ظرفيت توليد 

عات اسرائيل می توانست با توجه به اين اطال. داد
نه تنها » وانونو« . کيلو پلوتونيوم بسازد۴بمب هايی با 

توانست ابعاد پروژه های اسرائيل را با سنديت به 
جهانيان نشان بدهد بلکه برای اولين بار دولت اسرائيل 
مجبور به اعتراف به داشتن تکنولوژی اتمی و استفاده 

 . از آن برای توليد سالح گرديد
حبه با ساندی تايمز توسط پس از مصا» وانونو« اما 

دوستی که به او اطمينان داده بود ايتاليا برای او  امن 
شيمون « تر خواهد بود به رم رفت و در آنجا به دستور

، نخست وزير وقت، توسط عوامل موساد » پرز
پس از تشکيل . دزديده و پنهانی به اسرائيل برده شد

 به دادگاهی که کامال از انظار عمومی مخفی بود او
 سال زندان محکوم ۱۸جرم خيانت به کشور به 

 سال از اين مدت را وی در زندان ۱۱بيش از . گرديد
انفرادی و کامال جدا مانده از دنيای بيرون گذرانده 

 به اتمام می ۲۰۰۴دوران محکوميت او در سال . است
رسد و تمامی کسانی که برای آزادی او تالش کرده 

تمام اين دوران دولت اند اميد دارند که پس از ا
اسرائيل وی را آزاد کرده و اجازه خروج از کشور را 

 به وی بدهد
در دموکراسی به سبک اسرائيلی، هر کسی که 
بخواهد در باره برنامه های توليد سالح های هسته ای 
حتی صحبت کند، توسط ارگانی مخفی با قدرتی بی 

در نيروگاه های اتمی . حد و حصر خاموش می گردد
عمر متوسط اين نيروگاه (رائيل که قديمی شده انداس

، مرتبا آتش سوزی و )  سال است۴۰ها معموال 
حوادث مختلف روی می دهد که طبق معمول کامال 

اخيرا تعدادی از کارکنان . مخفی نگاه داشته می شوند
که مبتال به سرطان های مختلف شده اند، »ديمونا « 

 جمعا شکايت قصد داشتند از مديران اين نيروگاه
، » اولنکا فنيکل « . کرده و خواستار خسارت شوند

، تالش کرد که با » بی بی سی « تهيه کننده برنامه 
هيچ کدام . تعدادی از اين افراد مصاحبه و گفتگو کند

آنان حاضر به مصاحبه نشده و حتی  يکی از آنان که 
در بستر بيماری بوده و می دانست که به زودی می 

می خواستم با شما صحبت کنم اما مرا «  : ميرد، گفت
به من گفتند اگر حرف بزنم به  . ساکت کرده اند

 ».سرنوشتی مثل وانونو دچار می شوم
مرد قدرتمندی که فقط به نخست وزير پاسخ می دهد 
و مسول همه کسانی است که ديگران را به سکوت وا 

» وای«می دارند، سال ها چهره ای نداشت و به آقای 
 معلوم ۲۰۰۱باالخره هويت وی در سال . وف بودمعر

نام دارد و مسئول بخش ضد »  يهيل هورو« او . گرديد
. اطالعات اسرائيل در قسمت سالح های نظامی است

يوديوت « خبرنگار روزنامه » رونن برگمان « 
« :و متخصص مسائل امنيتی می گويد»  آهارونوت 

 در هورو امروزه بزرگترين خطر برای دموکراسی
اعمال او به هيچ وجه از طرف پارلمان . اسرائيل است

همين روزنامه نگار مقاالت » .اسرائيل کنترل نمی شود
نوشته و اخيرا با مطالب » وانونو « متعددی در باره 

« در باره دکتر»  هورو« خود در روزنامه ها توطئه های 
» کوهن«دکتر . را فاش ساخته است» آونر کوهن 
« آمريکا در کتابی به نام» مری لند « استاد دانشگاه

با ارائه اسناد بسيار، ابعاد خطرناک » اسرائيل و بمب
به  . برنامه های اتمی اسرائيل را فاش ساخته است

که برای معرفی کتاب خود در اسرائيل قصد » کوهن«
سفر به آن کشور را داشت، هشدار داده شد که در 

تقبال صورت ورود به فرودگاه به جز کميته اس
 ! هم منتظر او هستند» هورو « ماموران 

به هر حال آنچه مسلم است اسرائيل دارای سالح های 
هسته ای ، شيميائی و بيولوژيکی است و از استفاده از 

و اين در حالی است که . اين سالح ها نيز ابائی ندارد
هيچ کدام از سازمان های بين المللی مسئله کنترل و 

ليد اين سالح ها در اسرائيل را بازديد از مراکز تو
مطرح نمی کنند و اعتراضات پراکنده و بی رنگ هم 
با سرسختی و برخورد از موضع قدرت دولت اسرائيل 

 . کنار زده می شود
 

------------------------------------ 
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 :از ميان نامه های رسيده 
 اشعاري از شاپور بهرامي 

 
 تجارت سياه

 من هم زندگی را دوست دارم
 هنوز چهره مادرم را به خاطر دارم

 موهای پريشانم را به عقب جمع می کرد
 و کشی چرکين به آنها بست

 چهارساله بودم
 به صورتش دستی کشيدم

 گويي اشک می ريخت
 –دستی مرا ربود 

 ی شد در خاطرممادرم سايه ا
 پنهان در پشت چهره محبوس صاحب دست

 شايد گريه کردم
عروسک تازه ای در بغل داشتم که هيچگاه به او 

 دل نبستم
بهانه آن عروسک را می کردم که مادرم لباس 

 هايش را دوخته بود
 سير شدم ، سير سير

 گرم شدم ، گرم گرم
 خوابيدم

 از زمانی که بيدار شدم
  ديدمجارويي را در کنارم

 سطل آبی و پارچه ای
 خانه ما سرد نبود
 بزرگ بود ولرم

 و من در آن همه ازدحام
 تنهای تنها

 زبانشان را نمی دانستم
 بعدها فهميدم که عربی سخن می گويند

 ابتدا از آن ها می ترسيدم
 بعدها از وجودشان در هراس بودم
 برای هميشه

 تنم را خريدند و جانم را در شيشه کردند
  را آموختم ولی هيچ گاه از آنان نشدمزبانشان

 آه که خسته ام ، بيمارم
 صدای آن ها را می شنوم

 » اين رنجور و بيمار به کارمان نمی آيد -« 
 »بگذاريد کارش را بکند « 
 » می توانيم او را به بيمارستانی بدهم -« 
 » می گويند او می ميرد -« 

 و چه لذتی داشت شنيدن کلمه مرگ
  شدتنم گرم گرم

 بی آن که خود بخواهم
 به ياد دست های مادرم افتادم

 که موهايم را می بست
 پس از آن خوابيدم ، عميق عميق عميق

 و اکنون
 پراکنده در اقصی نقاط

 به عضوی از بدن و تن آن ها
 پيوند خورده ام

 و طعم ثروت و مال را چشيده ام
 من خيلی خوش شانس بودم

 به خاک سپرده شدم پس از مرگکه 
 آدميان تجارت سياه

 مرا خريدند
 اعضای بدنم را از سر فقر و نداری
 کار و زحمت
 تالش و نکبت

 رهانيدند
 و پيوند زدند

 به خداوندگاران مال
 !و من چه خوشبختم اکنون 

 
 

 خاطره
 

 می پرسی نامت چيست ؟
 برده: می گويم 

 بايد به کار برگردم
 د برآوردپيش از آن که فريا

 و يا شالقم زند
 و يا روزها  در قفس حبسم کند

 که را می گويم ؟
 ارباب

 آن که پدرم را مقروض کرد
 و پدربزرگم را

 و پدر پدربزرگم را
 ،... و 

 تنها از گذشته ام و گذشته مان
 شبی مانده است

 که روايتی است کوتاه
 گذشته ای بسيار دور
 به سختی به ياد دارم

 يش از منو به ياد دارند پ
 پدر بود ، مادر بود ، برادری و خواهری

 در خانه محقری
 و آرزويي

 طلب باران و دعای خير و برکت
 گويا آن زمان

 ارباب آمد و شايد پدرش و پدربزرگش
 هرگز نروئيد

 بر زمين سخت
 بوی زندگی

 اميدها از هم دريد
 و چشم پدر به فرزندش بود
 تا از بند ارباب رهايش سازد

 دمنگون سار ش
 به عمق مبهم تاريکی

 مرا رها کن
 و ديگر خاطره ای ندارم

 
 
 
 
۳ 

 چشمانم را می بندم
 دستم را بر صفحه نوشته شده کتابی

 می کشم
 .و آرزو می کنم
 پنهانش می دارم

 و اين بار نيز
 بی آن که سر سوزنی عايدم شود

 او را نفرين می کنم
 آن گونه که

 سخن دلم را شنيده گرفتم
 .نه کنتو نيز اين گو

 
 شاپور بهرامی
AFYON 
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 ) ۴۹ (٢٢٤١٣١٠٢١٧           فاكس 
 )٣٣(   ٦٠٨٦٠١٣٥٦                تلفن

   ارو٥/١   :بها معادل 

 اطالعيه
  تير۱۸بمناسبت سالگرد 
زادي زندانيان سياسي مبارزه كنيمآبراي   

 
شعله آتشي كه در اعتراض به خصوصي سازي دانشگاهها در بيستم خرداد ماه امسـال در خوابگـاه                  
دانشگاه تهران به همت دهها دانشجو زبانه كشيد، در همان گامهاي نخسـت از خواسـت اوليـه اش در                 

ن به شعار آزادي زندانيان سياسي، هزاران دانشجو را در اكثر دانشـگاهها و در               گذشت و با فراروئيد   
. صاعقه اي كه از اين جنبش برخاست، حاكمان را به واكـنش واداشـت             . سراسر ايران به ميدان كشاند    

علي خامنـه اي،    . رژيم ماشين سركوب خويش را براي فرو نشاندن شعله هاي آتش آن به راه انداخت              
دانشجويان را بيگانه انگاشت و برخورد بيرحمانه با آنان .  اسالمي، تيغ از نيام بركشيدرهبر جمهوري

 .را فرا راه خويش قرار داد
در پي سخنان رهبر جمهوري اسالمي، سـركوب ايـن جنـبش متناسـب بـا ظرفيـت، موقعيـت و تـوان                       

بـر    توانشـان بـود،   وحشيانه تا آنجا كه در تـوش و         » لباس شخصيها «. حاكمان، در دستور قرار گرفت    
دهها تن را ربودند، و چند هـزار          تعدادي را با چوب و چماق و قمه مجروح كردند،           . دانشجويان تاختند 

. با اين همه ، شعله اين جنبش خاموش نشد        . نفر را دستگير و در زندانهاي بيشمارشان به بند كشيدند         
ا در يـزد بـا شـعارهايي در طـرد           تهاجم چماقداران به كوي دانشگاه تهران، آتش خشم دانشـجويان ر          

شبيخون قداره بندان حكومت به خوابگاه طرشـت را دانشـجويان           . رژيم جمهوري اسالمي برافروخت   
، پاسخ »زنداني سياسي آزاد بايد گردد« و » توپ، تانك، بسيجي، ديگر اثر ندارد«اصفهان با شعارهاي    

اكـز دانشـگاهي، مشـعل اعتـراض عليـه          در اندك مدتي در چهار گوشه كشورمان و در اكثر مر          . دادند
غرورانگيز آن كه اين مشعلهاي فروزان با يـاري و  . استبداد حاكم، برافروخت و همچنان فروزان است 
 .همراهي مردم، فروزان تر و شعله ورتر شده است

بدون شك جنبش دانشجويي نقش پيشتازي در جنبش هاي اجتماعي را بدوش داشـته و در بـازكردن            
اين جنبش از ساير جنبش هاي اجتماعي نيرو مـي گيـرد و   . همواره اثرگذار بوده است   فضاي سياسي   

 .در پيوند با آنها است كه مي تواند در مقياس كل جامعه اثر گذار شود
ي، يعنـي    تير، تمركز انرژي روي خواست هاي مشخص جنبش دانشجوي         ۱۸امروز در آستانه سالگرد     

اعتراض به اختناق و سركوب و خواست آزادي زنداني سياسي و بويژه زندانيان جنـبش دانشـجويي                 
اين خواست دانشجويان با تمايالت و آرزوهاي ملتي گره خـورده اسـت و مـي    . بسيار پر اهميت است  

 .تواند در ابعاد ملي مورد استقبال قرار گيرد
 كردن سياستهاي سـركوبگرانه رژيـم جمهـوري اسـالمي،     كميته اتحاد عمل براي دمكراسي با محكوم 

بدين منظـور هـم ميهنـان را فـرا مـي خـوانيم بـراي                . قاطعانه از مبارزه دانشجويان پشتيباني مي كند      
 تير با متمركز كردن انرژي خويش، به ياري آنـان           ۲۱ تا   ۱۲پشتيباني از جنبش دانشجويي، در فاصله       

 . بشتابيم
 رژيـم را بـه        براي حمايت از جنبش دانشجويي برگزيده اند، در ابعاد ملـي،           اشكال مبارزه اي كه مردم    

 . مي بايست به اين باور داشت كه رژيم تسليم شدني است. تسليم واخواهد داشت
 

 كميته اتحاد عمل براي دمكراسي 
   ۲۰۰۳ وژئن ۲۷ / ۱۳۸۲ تير ۶
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