
 
 
 
 
 
 
 

ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۱۳۸۲  آبان

۱۱۴

  نگاهی به رويدادهای سياسی ايران
  

جامعه در درون به حال انفجار و در مناسبات با جهان بیرون، متشنج و  *
ستیز جمهوری اسالمی   رژیم آزادی،ثباتی و بحران عامل این بی. بحرانی است

های دمکراسی را  تواند دروازه از اینرو جامعه بدون عبور از این رژیم، نمی. است
  .بگشاید

 از علل مهم برجائی این حکومت، ضعف و تشتت ین ادعا کرد که یکتوا می*
 دمکراتیک امکان ادامه حیات آلترناتیودر صورت حضور یک . اپوزیسیون است

ای کوتاه نیز بسیار دشوار  این رژیم بیگانه با تمدن و پیشرفت حتی برای دوره
  است

اند بر بستر در صورتیکه رژیم نتواند مردم را به پای صندوقهای رأی بکش*
اش در داخل و مشکالتش با جهان خارج، مسأله عدم مشروعیت  بست سیاسی بن

لشکر . آن برجسته شده، زمینه تقویت نیروهای اپوزیسیون مهیاتر خواهد شد
گیری درست از این  شمار اپوزیسیون ترقیخواه سازمان نایافته با بهره بی

را بر حذف جمهوری تواند با فشردن صفوف خویش راه  فرصتهاست که می
  .اسالمی و استقرار یک حکومت دمکراتیک بجای آن، بگشاید

  2 صفحۀدر

  در مرز ایران و عراق چه می گذرد؟ •
                    خشونت به اشغالگران یاری می رساند •

 دبیر کل حزب کمونیست عراق» حمید مجید موسوی«مصاحبه با 

  9 ، 8 ، 6ات صفح                                  دکترین بوش •
  

  چگونه؟؟    با کی ؟کدام اهداف   برای  کنیم که چه بکنیم ؟ اتحاد می
  12 صفحۀ                                                                رضا اكرمي

  

  نگاهی به کنگره فوق العادۀ سازمان اکثریت
   مهمی پیشاروی رهبری اکثریتکاربست سند مصوبه ، گام 

                   14صفحۀ                                                                     داحمد آزا
  

   28 صفحۀ               فراخوان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
  

برنامۀ اتمی  اروپا ، آمریکا و
  جمهوری اسالمی

  3 صفحۀ                    

  نگاهی به
   جنبش کارگران بیکار در ایران

  57-58درسهائی از سالهای 
 16 صفحۀ

 توافقنامه ژنوو  فلسطین
 27  صفحۀ               حماد شيباني

 

  فوروم اجتماعی اروپا
و مصاحبه  متن قطعنامه پایانی
ی چپ با دو تن از چهره ها
  فرانسه

  ناهيد جعفر پور و عيسي صفا
  20-21ات صفح

  سالگرد قتل فروهر ها
  23-22ات صفح
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   صفحه  
 
٢

  نگاهی به رويدادهای سياسی ايران
و كشور ما ايران شرايط بسيار حساس 

 .گذرانــد  مــي از ســر  را ســازي وشــتسرن
 اقتصادي  ر و فق   و اجتماعی    حقوقي سياسي   بي

در . ربـع قـرن حاكميـت فقهاسـت       ” آورد  دست“
 نابرابري، فقر و فالكت روزافـزون       ،ايران فساد 

ــادي و تعميــق هرچــه بيشــتر شــكاف      اقتص
انــدازي، تبعــيض  چشـم  ي، بيكــاري و بــيطبقـات 

جامعه در درون بـه     . كند   بيداد مي  …جنسي و   
حال انفجار و در مناسـبات بـا جهـان بيـرون،            

ثبـاتي و     عامل ايـن بـي    . متشنج و بحراني است   
سـتيز جمهـوري اسـالمي         رژيـم آزادي   ،بحران
از اينرو جامعه بدون عبور از اين رژيـم،         . است
امـا  . راسي را بگشايد  هاي دمك   تواند دروازه   نمي

عبور از ايـن سـد نيازمنـد شـناخت از اوضـاع             
سياسي جامعه ايران در مقاطع مختلف و اتخاذ        
سياست درست و روشهاي سنجيده مبـارزاتي       

  . است
 بـا نگـاهي بـه       اين نوشته می کوشد تـا     

اي، موقعيـت جناحهـاي       وضعيت جنـبش تـوده    
ــرب،     ــان غ ــا جه ــران ب ــبات اي ــت، مناس حكوم

در چند مـاه    ون جمهوريخواه   وضعيت اپوزيسي 
انداز كوتاه مدت فراروي، وظايف       و  چشم  اخير  

  .دسياسي را روشني بخش
  اي   وضعيت جنبش توده-١

طي چندماهه گذشته بـا وجـود تشـديد         
فشــارهاي همــه جانبــه سياســي، اقتصــادي و  
اجتماعي و رشد نارضايي مردم، سطح حركات  
و واكنشهاي اجتماعي دسـتخوش تغييـر قابـل         

ي نشده است، واكنشـها عمـدتاً بـه شـكل           توجه
هاي صنفي    دفاعي و براي دستيابي به خواسته     

امــا گســتردگي و تنــوع . متمركــز بــوده اســت
حركات نشان از ورود بـه مرحلـه جديـدي در           

هاي   مروري به رويدادها در عرصه    . آينده دارد 
تواند به درك     كارگري، زنان و دانشجويان، مي    

  :ي رساندما از سطح مبارزه مردم يار
در سه ماه گذشته بطور  :  اعتراضات کارگری

متوسط شاهد هر دو روز يک حرکت 
اين اعتراضات در . اعتراضی کارگری بوده ايم

تمامی واحدهای صنعتی و خدماتی کوچک و 
.  بزرگ و با مطالبات مشترک رخداده است

خواست ها در چارچوب عدم پرداخت حقوق و 
دهای صنعتی به مطالبات معوقه ، واگذاری واح

بخش خصوصی ، بيکارسازی ها و قانون 
بيشترين . مشاغل سخت و زيان آور بوده اند

حرکت های اعتراضی در ارتباط با عدم 

پرداخت حقوق معوقه بوده که از چهار ماه تا 
يک سال را شامل می گردد، از آن جمله می 
توان به صنايع نساجی کاشان، ايران 

احد های صنعتی ترانسفورماتور و بسياری و
، در رابطه با واگذاری .ديگر اشاره کرد

واحدهای صنعتی به بخش خصوصی در چند 
ماه اخير مخالفت های زيادی از سوی 
کارگران صورت گرفته  است که مهمترين آن 
اعتراضات گسترده کارکنان پتروشيمی نسبت 
به واگذاری اين صنايع به بخش خصوصی و 

ی و پشتيبانی هم چنين کارکنان شرکت خدمات
وزارت نفت در رابطه با واگذاری شرکتشان به 

در ارتباط با . بخش خصوصی بوده است
بيکارسازی ها نيز در بسياری از واحد های 

  . صنعتی اعتراضات هم چنان ادامه دارد
اين اعتراضات عمدتا به شکل اعتصاب، تحصن 
، ارسال نامه های سرگشاده و در يک مورد 

 تا آستارا انجام شده بستن جاده بين رشت
  .است

در سه ماهه گذشته  : جنبش دانشجويي
اعتراضات گسترده در اکثر واحدهای 

خواست اصلی . آموزشی ادامه داشته است
دانشجويان، آزادی دستگيرشدگان بعد از 

 خرداد ماه و جلوگيری از ۲۰تظاهرات 
صدها . بازداشت فعالين دانشجويي بوده است

ت با نظام محاکمه و به دانشجو به اتهام ضدي
 سال محکوم گرديده ۵زندان هايي از يک تا 

مبارزه آزادی خواهانه دانشجويان در حال . اند
حاضر خود را در بنيان گذاری و تقويت تشکل 
های مستقل دانشجويي و فاصله گيری بارز از 
تشکل های وابسته به جناح های حکومتی 

دانشجويان موسسات . تمرکز داده است
شی فعاالنه در حرکت های اعتراضی آموز

خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی 
شرکت و با صدور اطالعيه هايي از خواست 
. آزادی زندانيان سياسی دفاع می نمايند

همچنين در فاصله دوماهی که از بازگشايی 
دانشگاه ها می گذرد، حرکت های اعتراضی 
صنفی بسياری در اکثر دانشگاه های کشور 

ت به وضعيت غذا، امکانات تحصيلی، نحوه نسب
مديريت واحد آموزشی و غيره صورت گرفته 

  .است
نبود تشکل های : خواسته ها و مبارزات زنان

مستقلی که بتواند خواسته ها و اعتراضات 
زنان را بيان نمايد هم چنان نقطه ضعف 

اساسی اين نيروی اجتماعی عظيم در جامعه 
ت  مختلف با اين وجود در نشريا. است

. انعکاس مطالبات مختلف آن ها را می بينيم
مطالباتی که عمدتا به تبعيضات جنسی در 
. جامعه در عرصه های مختلف برمی گردد

حضور بارز زنان در محيط های آموزشی 
کميتی قابل توجه پيدا نموده است ، به عنوان 

 درصد پذيرفته شدگان آزمون ۸/۷۷نمونه 
را زنان به خود سراسری برای علوم پزشکی 

اختصاص داده اند ، با اين وجود تبعيضات هم 
چنان عمل می کند و در همين مورد قرار است 
که سهميه بندی جنسی ای در رشته علوم 
پزشکی به تصويب دولت برسد که حضور 

.  درصد محدود نمايد۵۰زنان را حداکثر تا 
تبعيض جنسی در حوزه کار هم چنان وجود 

آن حذف استخدام معلمين آخرين مورد . دارد
حق التدريسی زن توسط وزارت آموزش و 

با وجود حضور فعال زنان . پرورش می باشد
در دفاع از پيوستن ايران به کنوانسيون محو 
کليه اشکال تبعيض از زنان، اما هم چنان بدليل 
مغايرت اين اليحه با شرع و تقابل با احکام 
 قران و آلوده شدن به کفر و انگاره های

ارتجاعی ديگر، مخالفت با پيوستن به اين 
کنوانسيون در ميان بااليی ها جريان دارد و 
شورای نگهبان مصرانه در مقابل آن ايستادگی 

صدور احکام اعدام و اجرای آن در . می کند
رابطه با زنانی که به اتهام جنايي بازداشت 
. گرديده اند هم چنان ده ها قربانی گرفته است

ه اعتراض اجتماعی را برانگيخت تنها موردی ک
، صدور حکم اعدام برای خانم افسانه نوروزی 
بود که برای دفاع از خود، يکی از سرسپردگان 
رژيم را به قتل رسانده است و به همين جرم 

اقدامات . نيز به اعدام محکوم شده است
اعتراضی چندی صورت پذيرفت، که فعال 
 .اجرای حکم را به تعويق انداخته است

خودکشی و خودسوزی هم چنان قربانيان 
بسياری از ميان زنان و دختران جوان می 

محدوديت های اعمال شده از سوی . گيرد
فرهنگ عقب افتاده اسالمی عليه زنان و ازدواج 
های اجباری آمار خودکشی ها را به طور 

با وجود غالب بودن . فزاينده ای باال برده است
ايسته ای در اين فرهنگ ارتجاعی مقاومت ش

ميان زنان برای راه يابی مستقل در تصميم 
  .گيری برای سرنوشتشان  بوجود آمده است
  ۲۴ بقيه در صفحه 

  جمهوری اسالمیرژیمبادسرنگون
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   صفحه  
 
٣

  برنامه اتمي جمهوري اسالمي اروپا، آمريكا و
  

اجالس دو روزه شوراي حكام 
 و ٢٠، در ”المللي انرژي اتمي آژانس بين“

 نوامبر در وين، درباره رسيدگي ٢١
نهائي به پرونده اتمي جمهوري اسالمي 
نيز، به دليل اختالفات شديد ميان 

و دولت آمريكا در مورد ” اتحاديه اروپا“
د با ايران، به نتيجه نرسيد نحوة برخور

گيري در اين زمينه به ادامه  و تصميم
قطعنامه . اجالس در هفته بعد موكول شد

پيشنهادي كشورهاي اروپايي، و 
مشخصاً آلمان، بريتانيا و فرانسه، كه 
مورد تأييد روسيه و غالب نمايندگان 

در شوراي (” جهان سومي“كشورهاي 
 كه از بود، با مخالفت آمريكا)  نفره٣٥

جانب كانادا، استراليا و ژاپن نيز حمايت 
  .شود، روبرو گرديد مي

اتحاديه “اختالف بين آمريكا و 
در خصوص چگونگي معامله با ” اروپا

 كه البته به تنها مورد - جمهوري اسالمي
برنامه اتمي اين رژيم نيز محدود 

ها و منافع خاص   از سياست-شود نمي
درت هركدام از اين دو قطب عمده ق

المللي، و بويژه  جهاني در عرصه بين
هيأت . گيرد خاورميانه، سرچشمه مي

حاكمه فعالي آمريكا كه در پي پياده 
كردن تعريف جديدي از سلطه امپرياليستي 
انحصاري خود در صحنه جهاني است، 
خواستار اعمال فشار و تهديد بيشتر، و حتي 
تهديد نظامي، در برخورد با حكومت ماليان 

ي كه به صورتي ”محور شرارت“. است
جانبه از طرف دولت آمريكا تعريف و  يك

تعيين گرديده و جمهوري اسالمي هم در آن 
گنجانده شده است، نيازمند طرح و تبليغ هرچه 

هاي اين   خاصه اين كه سياست بيشتر است،
” محور“دولت در مواجهه با دو عضو ديگر آن 

ي، با يعني عراق و كره شمالي، هركدام به نوع
اعمال زور . مشكالت فراوان روبرو گشته است

و فشار افزونتر، ضمناً، در همآهنگي بيشتر با 
ها  هاي رژيم اسرائيل است كه از سال سياست

پيش، همواره خواهان اتخاذ چنين برخوردي 
هاي دولت  تالش. با حكومت اسالمي بوده است

هاي گذشته و در اجالس جاري  آمريكا، در ماه
براي محكوميت ” المللي انرژي اتمي ينآژانس ب“

خودي  جمهوري اسالمي و ارجاع خود به
سازمان ملل و ” شوراي امنيت“پرونده آن به 

هاي اقتصادي عليه ايران و  سپس اعمال تحريم
از نظر اين .  نيز در اين چارچوب قرار دارد…

دولت، دستيابي ايران به توانايي و تكنولوژي 
گر اين توانايي نه در اي، حتي ا پيشرفته هسته

تجهيزات و توليدات بلكه صرفاً در مغز و 
حافظه دانشمندان اتمي باشد، خطري براي 

از اين . جهان است و بايد از آن جلوگيري شود
رو، آمريكا، در اساس، خواستار تعطيل همه 

  .هاي اتمي در ايران است فعاليت
هاي اروپايي، كه به همان اندازه  اما دولت

ها از توسعه فارغ از كنترل  آمريكايي
اي و دستيابي رژيم اسالمي  هاي هسته فعاليت

به سالح اتمي نگرانند، شيوه ديگري را در 
. برند برابر اين رژيم اتخاذ كرده و پيش مي

تركيب متغيري از فشار و ماليمت، تهديد و 
ترغيب، قاطعيت و انعطاف پذيري، و به طور 

 اساس جويي و پراگماتيسم، خالصه، مصلحت
ها  اروپايي. دهد اين سياست را تشكيل مي

اميدوارند كه با پيشبرد اين سياست، جمهوري 
ها بيشتر برحذر  اسالمي را از ماجراجويي

. هدايت كنند” راه راست“داشته و آن را به 
نتيجه تاكنوني نحوة برخورد با عراق نيز اروپا 
را در پيگيري اين روش متقاعدتر ساخته است، 

دولت بريتانيا، متحد آمريكا در كه  چنان
لشكركشي و اشغال عراق، هم در اين مورد با 

قطعنامه . آلمان و فرانسه همداستان شده است
هاي اروپايي درباره پرونده  پيشنهادي دولت

اتمي جمهوري اسالمي در اجالس آژانس 
هاي  المللي هم، كه دنباله اقدامات و كوشش بين

شته است، ديپلماتيك آنها طي چندماه گذ
درچارچوب همان سياست ارائه گرديده 

  .است
هايي از  پس از برمال شدن بخش

اي پنهاني رژيم و  هاي هسته فعاليت
آن در انجام ” قصورات“مواردي از 
پيمان منع “المللي ناشي از  تعهدات بين

در دوره اخير ” هاي اتمي گسترش سالح
هاي تير، مرداد و  اتحاد كار، شماره(

و قويتر شدن احتمال ) همهرماه گذشت
المللي،  محكوميت ايران در آژانس بين

وزراي خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه با 
ارسال نامه مشتركي به وزارت خارجه 
رژيم، در اوت گذشته، نسبت به عواقب 

كاري و تخلفات جمهوري اسالمي  مخفي
در اين عرصه هشدار داده و، باري ديگر، 

و ” آژانس“ا آن را به همكاري كامل ب
پروتكل  ” بدون قيد و شرط“امضاي 

” پيمان منع گسترش“الحاقي به 
سه وزير اروپايي، ضمناً و به . فراخواندند

صورت خيلي كلي، قول دادند كه در 
صورت پذيرفتن اين فراخوان و رعايت 

ها  شفافيت كامل در برنامه اتمي، اين دولت
هاي  توانند در مورد توسعه فني فعاليت مي
آميز جمهوري اسالمي  مي صرفاً صلحات

اين هشدارها، بعداً نيز از جانب . همكاري نمايند
مقامات دولتي بلندپايه اروپا و همچنين توسط 

لكن . تكرار شد” اتحاديه اروپا“خود 
سردمداران حكومت اسالمي، كه در واكنش به 
اين مسأله نيز دچار اختالفات دروني و 

ارها را جدي سردرگمي شديد بودند، اين اخط
نگرفتند و به همان سياست مبهم و دوپهلو و 

تا . الوقت خود در اين زمينه ادامه دادند دفع
اينكه، سرانجام، آنچه كه گردانندگان رژيم از 
آن بسيار بيمناك بودند، در اجالس شوراي 

)  شهريور٢١( سپتامبر ١٢در ” آژانس“حكام 
ي االجل برا اين اجالس، با تعيين ضرب. رخ داد

جمهوري اسالمي، از آن خواست تا پايان ماه 
ثابت نمايد كه برنامه ساخت )  آبان٩(اكتبر 
اين التيماتوم . كند هاي اتمي را دنبال نمي سالح
هاي  آور براي رژيم، مورد تأييد دولت خفت

نويس  اروپايي هم بود، به طوري كه حتي پيش
اوليه قطعنامه مربوط بدان نيز به وسيله آلمان، 

  .تانيا و فرانسه پيشنهاد شده بودبري
در فاصله پنجاه روزه مهلت تعيين شده 

المللي، كه با اظهار پشيماني  توسط نهاد بين
برخي از مسئوالن حكومتي از عدم پذيرش 
بموقع پروتكل الحاقي و، متقابالً، با 

هاي برخي ديگر از آنها در مورد  رجزخواني
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 نيز ”پيمان منع گسترش“لزوم خروج ايران از 
همراه بود، رفت و آمدها، مذاكرات، فشارها و 

اي  هاي سياسي و ديپلماتيك گسترده چانه زني
المللي و مقامات  ميان مسئوالن آژانس بين

هاي عمده اروپايي از يكسو و مسئوالن  دولت
. حكومت اسالمي از سوي ديگر، جريان داشت

اينان در جستجوي راهي بودند كه به صورتي 
االجل خارج  انه از زير بار ضربظاهراً محترم

ها، با هماهنگي مديران  اروپايي. شوند
، نيز بر آن بودند كه با قبوالندن ”آژانس“

شرايط قطعنامه مصوب به جمهوري اسالمي و 
جلب همكاري كامل آن در مورد اين پرونده، از 
صدور حكم محكوميت قطعي، ارجاع قضيه به 

مكان، و تبعات آن، تا حد ا” شوراي امنيت“
زيرا كه در اين حالت، نه تنها . جلوگيري كنند

ممكن است رژيم ماليان دست به ماجراجويي 
شديدتر زده و، مثالً، مسير كره شمالي را در 
پيش بگيرد، بلكه ابتكار عمل در برخورد با اين 

هاي اروپايي خارج  مسئله نيز از دست دولت
  .شود مي

هاي  ها و توافق در پي يك سلسله تماس
هاي نمايندگي سه دولت آلمان،  قدماتي، هيأتم

 اكتبر روانه تهران ١٦بريتانيا و فرانسه، در 
شده و، ضمن ديدار با البرادعي دبير كل 

كه در آن هنگام در تهران (المللي  آژانس بين
. ، با مسئوالن حكومتي به گفتگو نشستند)بود

مضمون اصلي اين گفتگوها، پذيرفتن سه 
 ١٢ده در اولتيماتوم شرط اساسي اعالم ش

: اين شروط عبارت بودند از . سپتامبر بود
قبول همكاري كامل و همه جانبه با آژانس 

هاي  المللي در مورد نظارت بر فعاليت بين
اي در ايران، اعالم رسمي پذيرش  هسته

پروتكل الحاقي و امضاء و اجراي هرچه 
هاي  سريعتر آن، و پذيرفتن توقف همه فعاليت

. اورانيوم به صورت داوطلبانهغني سازي 
انگيزتر از دو شرط  سومين شرط بسيار بحث

كه مقامات رژيم نيز، اگرنه  ديگر بود، چنان
بطور رسمي و صريح، آمادگي ايران را براي 
امضاي پروتكل الحاقي و همچنين همكاري 

قبالً بيان كرده و، در عمل ” آژانس“كامل با 
يي به هم، همكاري خود را در مورد پاسخگو

المللي، خصوصاً  سؤاالت بازرسان نهاد بين
بر .  بعد از صدور قطعنامه، افزايش داده بودند

المللي موجود، فعاليت غني  پايه مقررات بين
هايي  سازي اورانيوم ممنوع نيست ولي دولت

كنند موظفند اطالعات  كه مبادرت به اين كار مي
ها را مرتباً در  دقيق و كامل اينگونه فعاليت

بگذارند  ” المللي انرژي اتمي آژانس بين“اختيار 
و نظارت مستمر آن را بپذيرند، كاري كه 

هاي متعدد  جمهوري اسالمي، طبق گزارش
، به دفعات از آن سرباز زده ”آژانس“بازرسان 

المللي و  از همين رو، آژانس بين. است
هاي اروپايي خواستار آن بودند كه  دولت

خود ” حسن نيت“دن ايران، به منظور نشان دا

” داوطلبانه“المللي،  و جلب اعتماد جامعه بين
اي را  هاي غني سازي سوخت هسته فعاليت

عالوه بر اين، مسئله چگونگي . متوقف نمايد
از جانب ” سرزده و گسترده“هاي  بازرسي

كه پذيرش پروتكل الحاقي (المللي  آژانس بين
و محدوده اين ) سازد آنها را ميسر مي

مثالً اينكه مراكز امنيتي رژيم و يا (ا ه بازرسي
گيرد  را هم در بر مي” اماكن مذهبي و مقدس“

نيز از موضوعات مورد بحث و ) و يا نه؟
  .كشمكش در اين گفتگوها بود

هاي  سرانجام، با جلب توافق و ضمانت
الزم از مسئوالن حكومتي درباره پذيرش سه 
شرط مذكور، وزراي خارجه آلمان، بريتانيا و 

رانسه، در يك اقدام ديپلماتيك مشترك و ف
، به تهران سفر )مهر٢٩( اكتبر ٢١سابقه، در  كم
كنند و با كمال خرازي، حسن روحاني  مي

دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم و مسئول (
و محمد ) اصلي پيشبرد گفتگوها از جانب ايران

نتيجه نهايي اين . پردازند خاتمي به مذاكره مي
ي بيانيه مشتركي توسط مذاكرات، امضا

وزراي خارجه سه دولت اروپايي و ايران است 
مطابق بيانيه . يابد كه در همان روز انتشار مي

تهران، جمهوري اسالمي، در يك عقب نشيني 
المللي را  آشكار، شروط تعيين شده آژانس بين

پذيرد و آمادگي خود را براي اجراي  رسماً مي
يه، سه دولت در اين بيان. دارد آن اعالم مي

تعهدات ” اجراي كامل“اروپايي، ضمن تأكيد بر 
هاي متبوع آنها حق  دولت“ايران، با اعالم اينكه 

آميز از انرژي  ايران را براي استفاده صلح
اي برابر با پيمان عدم گسترش سالح  هسته
، در ”كنند شناسايي مي” ان پي تي“اي  هسته

به محض اينكه “شوند كه   پايان متذكر مي
هاي سه كشور كامالً برطرف شود،  نگراني

تواند انتظار داشته باشد كه به طور  ايران مي
آسانتري به فناوري مدرن و اقالم ديگري در 

در هرحال، اگر . ”هاي مختلف دست يابد حوزه
 سپتامبر، يك پيروزي براي ١٢صدور قطعنامه 

دولت آمريكا در برخورد با حكومت اسالمي 
 امضاي بيانيه تهران موفقيتي شد، محسوب مي

هرچند .  بود” اتحاديه اروپا“براي ديپلماسي، 
كه وزراي اروپايي اعالم كرده بودند كه در 
جريان پيشبرد مذاكرات با تهران، با همتاي 

اند و  آمريكايي خود نيز مرتباً در تماس بوده
اگرچه دولت آمريكا در اولين برخورد خود به 

ارزيابي كرد، ولي ” مثبت“بيانيه تهران، آن را 
 و بويژه پس از ارائه گزارش اخير  بعد از آن،

 ١٠به شوراي حكام در ” آژانس“دبيركل 
نوامبر، اين دولت حمالت و فشارهاي سياسي 
خود عليه جمهوري اسالمي را تداوم بخشيده، 

از سوي ” بازي خوردن“ها را هم به  و اروپايي
  .استبا آن، متهم كرده ” ماليمت“ايران و 

چند روز پس از امضاي بيانيه مشترك 
هاي اتمي  در تهران، ايران گزارشي از فعاليت

كه يكي از ( سال گذشته را ١٨خود طي 

الزامات پذيرش همكاري كامل آن با آژانس 
در اختيار اين آژانس قرار ) المللي بوده بين
هايي از اين گزارش كه در  بخش. دهد مي

له آشكار مطبوعات نقل شده است، از جم
سازد كه طي اين مدت جمهوري اسالمي به  مي

هاي غني سازي اورانيوم با استفاده از  فعاليت
گيري از  هاي گريز از مركز و يا با بهره دستگاه
طبق (، مبادرت كرده بدون آنكه ”ليزر“اشعه 

) تعهدات خود در چارچوب پيمان منع گسترش
رش، اين گزا. المللي ذيربط را مطلع كند نهاد بين

گستردگي برنامه اتمي رژيم از لحاظ تعدد 
مراكز و تأسيسات و انواع تكنولوژي به كار 
گرفته شده، و همچنين دامنه پنهانكاري رژيم 

  .دهد در اين عرصه را بروشني نشان مي
 نوامبر گذشته، حسن روحاني ١٠در 

اي مبني بر  رسماً اعالم كرد كه ايران نامه
كه نهايتاً بايد (پذيرش امضاي پروتكل الحاقي 

به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان 
وي . المللي كرده است تسليم آژانس بين) برسد

 ١٠(همچنين اعالم كرد كه از همين امروز 
فرآيند غني سازي اورانيوم در ايران ) نوامبر

در همان روز، . آيد به حالت تعليق در مي
گزارش جديد دبيركل خطاب به شوراي حكام 

 راجع به پرونده اتمي ايران نيز ارائه ”آژانس“
. شد كه هنوز متن كامل آن منتشر نشده است

در حال حاضر، “در اين گزارش آمده است كه 
دليلي براي اثبات اينكه جمهوري اسالمي در 

و ” صدد ساختن سالح اتمي است وجود ندارد
مواد اتمي اعالم نشده “اضافه شده است كه 

با برنامه اتمي نظامي اي  رابطه) از سوي ايران(
اما اين گزارش كه بخش بزرگي از آن . ”ندارد

هاي رژيم طي ”كاري مخفي“و ” تخلفات“به ذكر 
هاي گذشته اختصاص دارد، صراحتاً قيد  سال
هاي انجام  با توجه به پنهانكاري“كند كه مي

گرفته به وسيله ايران در گذشته، در هر حال، 
تواند فرصت بيشتري الزم است تا آژانس ب

نتيجه گيري كند كه برنامه اتمي ايران صرفاً 
محمد . ”كند آميز را دنبال مي مقاصد صلح

خاتمي كه گزارش البرادعي را، در مجموع،  
” قصورها“ارزيابي كرده، خود نيز به ” مثبت“

هاي رژيم در اين عرصه  و كتمان كردن
 ١٢اي در   وي در مصاحبه- كند  اعتراف مي

: گويد  ر توجيه آنها ميد)  آبان٢١(نوامبر 
طبيعي است كه در طول بيست سالي كه “

ها  فعاليت اتمي در ايران بوده، بعضي كوتاهي
و قصورها وجود داشته است كه ما آن را 

اما اينها به هيچوجه به معناي . كنيم انكار نمي
كه ” ان تي پي“هاي  تخلف و عبور از چارچوب

و ” ستما به آن متعهد بوده و هستيم، نبوده ا
بعضي از جاها كه ما واقعاً اعالم “: افزايد  مي

ايم، علتش اين بوده است كه آنها حتي  نكرده
هاي  هاي عادي ما را هم به بهانه جلوي فعاليت
هايي كه   به علت تحريم…گرفتند مختلف مي

كردند، از ارائه برخي اطالعات  عليه ما اجرا مي
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ي كرديم در عين حاليكه هيچ تخلف امتناع مي
  .”دهيم انجام نداده بوديم و نمي

 نوامبر دبيركل كه اكنون ١٠گزارش 
گيري شوراي حكام در  مبناي بحث و تصميم

ها در  اجالس جاري آنست، ظاهراً نيات اروپايي
مورد نحوه برخورد به پرونده اتمي ايران 

عدم محكوميت قطعي ولي در عين حال (
را برآورده ) استمرار نظارت و كنترل بر آن

اما دولت آمريكا، با انگشت نهادن بر . سازد مي
تخلفات قبلي جمهوري  اسالمي، اين گزارش را 

خوانده و خواستار محكوميت ” باورنكردني“
ايران در همين اجالس و ارسال اين پرونده به 

در اين ميان، در . شده است” شوراي امنيت“
هاي سياسي، بحث و  كنار اختالفات و رقابت

صطالحات حقوقي، در متن و جدل پيرامون ا
حاشيه اجالس شوراي حكام، هم باال گرفته 

نظر با آن،  هاي هم آمريكا و ديگر دولت. است
تعهدات به ” گستاخانه“مكرر و ” نقض“از 

گويند، زيرا كه طبق  وسيله ايران سخن مي
تعهدات، ” نقض“الملل،  موازين حقوق بين

را به ” نقض كننده“محكوميت خود به خودي 
هاي  ها، مانند گزارش اروپايي. آورد بال ميدن

دهند كه  المللي، ترجيح مي مسئوالن آژانس بين
جمهوري اسالمي ” تخلفات“و ” قصورات“از 

در انجام تعهدات خود صحبت كرده و 
امور در ” اصالح“آنها و ” جبران“خواستار 

در همين حال، هيأت نمايندگي . آينده شوند
هم، ضمن اعالم المللي  رژيم در آژانس بين

ارسال نامه مجددي از طرف ايران به اين نهاد 
 ٢٢مبني بر آمادگي پذيرش پروتكل الحاقي، در 

نوامبر، اظهار داشته است كه در صورت 
محكوميت جمهوري اسالمي در اين اجالس، 
ايران از امضاي پروتكل مذكور امتناع خواهد 

  .كرد
******** 

ام  در پس از روزها بحث و مجادله ، سرانج
شوراي بين المللي قطعنامه )  آذر۵( نوامبر ۲۶

تصويب كرد كه » توافق عمومي « با اي را 
اساس آن ، همان متن پيشنهادي اروپائي ها 
. ست ولي فارغ از تأكيدات آممريكا نيز نيست

جمهوري اسالمي ، طبق معمول، سردمداران 
با اشاره به عدم محكوميت رژيم در اين 

براي حكومت خود » موفقيتي «قطعنامه ، آن را
ديگري براي آمريكا، قلمداد كرده » شكست« و 
  .اند
طعنامه مصوب ، با اعالم نگراني و انتقاد ق

شديد از مخفي كاري رژيم طي ساليان طوالني 
وعدم اجراي تعهدات بين المللي در اين زمينه ، 

» توبيخ « آن را شديدا » تخلفات«و » قصور« 
د كه ايران ، ضمن كرده و مصرأ مي خواه

جبران كوتاهي هاي گذشته ، بعد از اين به 
طور كامل همكاري كرده و پروتوكل الحاقي را 

اين قطعنامه اخطار مي . نيز امضا و اجرا كند

اگر هر گونه خطاي جدي ديگري از  « كند كه
سوي ايران مشاهده شود، شوراي حكام به 
سرعت تشكيل جلسه خواهد داد تا تحت 

 و با توصيه هاي دبيركل ، كليه شرايط وقت
. »بررسي قرار دهد گزينه هاي خود را مورد 

شوراي حكام ، با تصويب اين قطعنامه ، از 
هم خواسته است تا گزارش » آژانس «دبير كل 

كامل ديگري راجع به اجراي قطعنامه و 
چگونگي همكاري جمهوري اسالمي دراين 

با .  ، ارائه كند۲۰۰۴مورد ، تا اواسط فوريه 
، در پي صدور قطعنامه صدور اين قطعنامه 

 سپتامبر ، جمهوري اسالمي  در اين زمينه ۱۲
محكوميت و » خطر « شده و » دو اخطاره « 

با همة  »شوراي امنيت « ارجاع پرونده آن به 
بر سر » داموكلس«تبعاتش ، همچون شمشير 

  . آويزان استآن
رژيم اسالمي راه ديگري جز همكاري همه 

  كه اجراي - ه با آژانس بين المللي جانب
پروتكل الحاقي نيز از ملزومات آنست در پيش 
ندارد ، مگر آنكه بخواهد ماجراجوئي ديگري 
در اين عرصه دنبال كند كه در اين حالت ، نه 
تنها دولت آمريكا بلكه اروپائي ها و اكثزيت 
وسيع جامعة جهاني را هم در برابر خود 

  .خواهد داشت
  

  
  

ن به مناسبت روز فراخوا
 جهانی حقوق بشر

 برسميت شناخته  براىو
شدن کشتار زندانيان 

به مثابه  سياسی ايران
 جنايت عليه بشريت

  
  ۲۰ حدود در آستانه روز جهانی حقوق بشر،

انجمن ، كانون ، كميته ونهاد ايرانى مخالف 
جمهورى اسالمى در خارج از كشور كه صد ها 

اسى را از روشنفكران ، و فعال سيتن 
نمايندگى ميكنند ، ضمن صدور اعالميه اى  در 
بزرگداشت اين روز جهانى  خواستار تالش 

برسميت گسترده همة  آزاديخواهان براى 
 شناخته شدن کشتار زندانيان سياسی ايران

  .  شدندبه مثابه جنايت عليه بشريت
  :در اين بيانيه آمده است كه

ه جهانی  دسامبر روز صدور اعالمي۱۰در سالروز 
حقوق بشر و در آستانه سالگرد قتلهای زنجيره 
ای ، سالگرد جان باختگان راه آزادی انديشه و 
بيان و قلم محمد مختاری، محمد جعفر 
پوينده، احمد ميرعاليی، داريوش فروهر، 

پروانه فروهر، سعيد سيرجانی، غفار حسينی، 
مجيد شريف، احمد تفضلی، ابراهيم زال زاده، 

اده، جمشيد پرتويی، پيروز حميد حاجی ز
اعالم می داريم که اين قتلهای .....دوانی و

سياسی، ادامه سياست قتل عامهای گسترده و 
مردم ايران .  است۶۷ تا ۶۰وحشتناک سالهای 

خواهان محاکمه آمرين قتلهای سياسی در 
ايران به عنوان جنايتکاران عليه بشريت 

 اکنون که پنج سال از خواست عمومی. هستند
مردم ايران برای افشای حقايق اين قتلها و 
احقاق عدالت گذشته است، رژيم اسالمی جز 
ادامه سياست سرکوب، دستگيری وزندان و 
شکنجه افشاکنندگان و پرتو افکنان بر اين 

 وکالی مدافع خانواده های قربانيان -جنايات 
  .  اقدامی ديگر نکرده است-قتلهای سياسی 

  
اخوان با اعالم يک هفته امضاء کنندگان اين فر

 تا ۲۰۰۳ دسامبر ۸اعتراض از روز دوشنبه 
 دسامبر و با تدارک حرکات ۱۵دوشنبه 

خود ، اعتراضی در کشورهای محل سکونت 
خواهان محاکمه سران حکومت اسالمی بخاطر 
جنايت عليه بشريت در يک دادگاه بين المللی 
و برسميت شناخته شدن کشتار زندانيان 

در تمامی سالهای حکومت سياسی سياسی 
 به مثابه ۶۷ تا ۶۰ننگين اسالمی بويژه سالهای 

  شده اند جنايت عليه بشريت 

، نيز از اين کميته اتحاد عمل برای دمکراسی. 
  .فراخوان پشتيبانى كرده است

  
 فراخوان نهاد های زیر از جملۀ نخستین  

  :  می باشنددهندگان
قیدتی  انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و ع_1

   پاریس_ایران
  انگلستان _ انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران_2
 کمیته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ایران _3
   سوئد _گوتنبرگ ,

 _عدالت اجتماعی ,آزادی, تجمع برای جمهوری_4
  هانوور 

کمیته دفاع از آزادی ودمکراسی در ایران وین _5
   اتریش_
   هلند _  سازمان پناهندگی پرایم_6
   کانادا _ونکوور ,  رادیو صدای زن _7
   نروژ _اسلو, رادیو همصدا _8
   ایاالت متحده آمریکا _ سایت چه باید کرد؟ _9

  انگلستان _ کمپین دفاع از مبارزات مردم ایران_10
   آلمان _برلین, کانون پناهندگان سیاسی_11
   آلمان _ انجمن بیداری ایرانیان هانوور _12
   آلمان _برمن , پناهندگان ایرانی شورای _13
   ترکیه _ کمیته فعالین پناهندگان سیاسی وان_14
 ایاالت _ داالس,  کانون دمکرا تیک ایرانیان _15

  متحده آمریکا 
  .....امضاهای بسیاری دیگر و ادامه دارد و 
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  در مرز
   ايران

   و 
  عراق

  گذرد؟ مي  چه
  

در پي لشكركشي آمريكا و متحدانش 
به خاك عراق و سقوط و فروپاشي رژيم 
صدام حسين، مراقبت و نگهباني از 
مرزهاي اين كشور با همسايگانش نيز، در 
يك سوي اين مرزها، يعني در سمت عراق، 
فروريخت و زمينه را براي جنب و جوشي 

از جانب ايران، . هم كردسابقه فرا تازه و بي
مرز بين دو كشور، حتي پيش از شروع 

” رسمي“عمليات نظامي آمريكا، به طور 
. بسته است” رسماً“بسته بود و هنوز هم 

در سمت عراق نيز، نيروهاي نظامي 
اشغالگر در نواحي مرزي، كمابيش، 
حضور دارند، هرچند كه تمركز آنها بيشتر 

 پيش، در ديگر مناطق عراق و، بيش از
متوجه حفظ جان خود آنها در برابر 

ها و ساير اقدامات نظامي و  گذاري بمب
اما، مرز . تروريستي مخالفان عراقي است

بين ايران و عراق، طي ششماه گذشته، 
شاهد تحركات تازه و رونق شديد عبور و 
مرور و نقل و انتقاالت گوناگون بوده كه، 

و از اين ر. سابقه است در دوره اخير، بي
نيز، شايد عنوان دقيقتر مطلب حاضر اين 

از مرز ايران و عراق چه “باشد كه 
  ”گذرد؟ مي

نخستين چيزي كه در ابعادي گسترده 
گذرد، آدمها  از مرز ايران و عراق مي

هستند كه اغلب آنها را هم زائران مشتاق 
بالفاصله . دهند تشكيل مي” عتبات عاليات“

شدن ” ازب“بعد از برداشته شدن نگهباني و 
مرز، از  جانب عراق، هجوم وسيعي براي 

به اين ” غيرقانوني“مسافرت قاچاق و 
كشور به منظور زيارت كربال و نجف و 

در منطقه . ديگر مراكز مذهبي آغاز گرديد
مرزي واقع در استان ايالم، كه شايد 
فعاليت بسيار چشمگيري در اين زمينه 

  نفر از٤٠٠ تا ٣٠٠بوده است، روزانه بين 
  .كنند مرز عراق عبور مي

سازماندهي و هدايت اين 
در دست ” غيرقانوني“هاي  مسافرت

هاي محلي و يا قاچاقچيان و دالالن ”بلد“
 هزارتومان ٣٠است كه با دريافت دستكم 

مرزي ” نقطه صفر“از هر نفر، زائران را به 
كنند و درآنجا، برحسب نوع و  راهنمايي مي

ها و   طرفمبلغ توافق، آنها را به ديگر
سپارند و يا به حال خود  عوامل قاچاق مي

سازند تا خود راه رفتن و رسيدن  رها مي
خطرات زيادي، بر . به مقصدشان را بيابند

سر راه، اين دسته از مسافران را تهديد 
هاي زيادي كه  كند كه از جمله آنها مين مي

ساله بين ايران و  در دوره جنگ هشت
ارگذاري شده عراق، در هر دوسوي مرز ك

با وجود آن . اند و هنوز هم برجاي مانده
بسته است و عالوه بر ” رسماً“كه مرز 

نيروهاي انتظامي، نيروهاي ارتش و سپاه 
پاسداران جمهوري اسالمي هم از اين مرز 

نمايند، دالالن و قاچاقچيان  محافظت مي
نفوذ در آن و عبوردادن ” راه“معموالً 

در آن . كنند ميصدها نفر در روز را پيدا 
سوي مرز نيز، اگرچه ارتشيان آمريكايي و 
يا پليس تازه تأسيس عراقي عابران را 

دهند ولي معموالً  مورد بازرسي قرار مي
  .شوند مانع از سفر آنها نمي

فرمانده مرزباني غرب كشور در 
تا بحال “مرداد گذشته، ضمن اعالم اينكه 

  ايراني كه به طور غيرقانوني از ايران٨٧
اند، در اثر تشنگي و گرسنگي  به عراق رفته

و همچنين انفجار مين، جان خود را از 
 هزار ٤٣حدود “،  گفت كه ”اند دست داده

 هزار عراقي كه به ٤ايراني و بيش از 
اند  صورت غيرقانوني از مرز عبور كرده

لكن، چنانكه پيداست، . ”اند بازداشت شده
ي خطر بازداشت و جريمه و يا خطرات ناش

از ناامني و هرج و مرج حاكم در عراق و 
از جمله وقوع انفجار و ترور در نجف و 
كربال هم مانع از تداوم اين موج سفرهاي 

گزارشگران مطبوعاتي . زيارتي نشده است

اند، از  كه از كربال و نجف ديدن كرده
هاي  ازدحام زوار ايراني در زيارتگاه

 هزار زائر ٢٠عراقي، و از  جمله حضور 
دهند كه نه فقط  ايراني در كربال، خبر مي

هاي ايراني بلكه حجم انبوه  ها و لهجه زبان
هاي ايراني ريخته شده در  اسكناس
ها نيز نشانه بارزي از حضور  ضريح

  .گسترده آنهاست
ها  مسئوالن حكومتي كه خود از سال

” !گذرد راه قدس از كربال مي“پيش شعار 
اً از كنترل را سر داده بودند و اكنون ظاهر

مرزهاي غربي كشور در برابر هجوم 
اند، براي  زائران مشتاق كربال، ناتوان مانده

مقابله با اين مشكل نيز دست به دامان 
بودن اين قبيل ” حرام“مذهب شده و 

در همين . اند ها را مطرح كرده مسافرت
ها از  حال، انتشار برخي گزارش

رفتاري مأموران آمريكائي با  خوش
ايي از زائران ايراني در عراق و ه دسته

دادن آب و غذا و دارو به گروهي از آنها 
هاي عراق گم  كه راه خود را در بيابان

كرده بودند، نيز مزيد بر علت شده 
وحساسيت بيشتر ماليان حاكم را نسبت 

اين “زيرا كه . به اين مسئله برانگيخته است
تواند باعث شود  ها مي نوع رفتار آمريكايي

 اللهي كه خود را  مين فرزندان حزبكه ه
كردند در ايران  دشمن آمريكا قلمداد مي

شوند و از نوع برخورد  مبلّغ آنها مي
سربازان آمريكائي اظهار رضايت 

نماينده ولي فقيه و امام جمعه ! ”كنند مي
” رسالت“اي با روزنامه  ايالم در مصاحبه

بايد از خروج “: در تيرماه گذشته، گفت 
ي از مرز ايران و عراق جلوگيري غيرقانون

اگرچه عشق و محبت مردم  به اهل . كرد
قابل تقدير و ستودني است ولي ) ع(بيت 

خروج غيرقانوني از مرزهاي كشور 
برخالف قوانين جمهوري اسالمي و خالف 

نيروهاي آمريكايي “: و افزود ” شرع است
مستقر در عراق با برخوردهاي فريبكارانه 

ه دنبال تأمين اهداف و خواهند ب خود مي
اما يكي . ”مقاصد سياسي خودشان باشند

از شهروندان ايالمي، طي پيامي تلفني، 
، در همان ”آفتاب يزد“مندرج در روزنامه 

در مدت “ايام زبان به اعتراض گشود كه 
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هشت سال دفاع مقدس هزاران كشته و 
مجروح داديم اما امروز از زبان مسئوالن 

ه كربال رفتن ممنوع شنويم ك رده باال مي
اگر كربال رفتن ممنوع است اين همه . است

شهيد و مجروح ما چه شد؟ چرا كربال 
در هر صورت، . ”…رفتن حرام است؟ 

قصد واقعي مسئوالن رژيم آنست كه اگر 
باز هم باشد، سفرهاي زيارتي ” راه كربال“

بدانجا نيز، همانند سفر حج و تور سوريه، 
هاي زيارتي مورد  انبايد الزاماً توسط كارو

هاي  تأييد و زير نظارت و كنترل ارگان
  .حكومتي انجام پذيرد

دومين گروه عبور كنندگان قانوني و 
يا غيرقانوني از مرز، پناهندگان و يا 
معاودين عراقي هستند كه شمار آنها در 

كميسارياي سازمان “ايران، طبق تخمين 
 هزار نفر ٢٠٠، به ”ملل در امور پناهندگان

سقوط رژيم صدام، طبعاً، . شود الغ ميب
موهبتي براي اين گروه جهت بازگشت به 

شان بوده،  سرزمين و خانه و كاشانه
ثباتي، ناامني و ديگر مشكالت  هرچند كه بي

جاري زندگي درعراق هم مانعي مهم بر 
مسئوالن دفتر . سر راه بازگشت آنهاست

در ايران و مقامات حكومتي ” كميساريا“اين
اند كه امكانات   حال تالش كردهتا به

اين ” رسمي و داوطلبانه“بازگشت 
اما اين اقدامات با . پناهندگان را فراهم كنند

مخالفت حكمرانان آمريكايي عراق، ظاهراً 
به دليل مسائل امنيتي و يا احتمال نفوذ 

از اين طريق به خاك ” عناصر تروريست“
شود كه  گفته مي. عراق، روبرو شده است

 هزار نفر از معاودين ٧٠ن حدود تاكنو
مديركل . اند عراقي به كشور خود بازگشته

اتباع خارجه وزارت كشور، ضمن اعالم 
ايران تا به حال به طور رسمي هيچ “اينكه 

، ”پناهجوي عراقي را به كشورش نفرستاده
آنها كه از ايران خارج “گفته است كه 

اند، خودجوش دست به اين اقدام  شده
  .”اند زده

 سال از ١٥گفتني است كه با گذشت 
پايان جنگ ايران و عراق، مسئله باقي 
مانده اسراي دو كشور نيز هنوز مبهم و 

هر دو طرف جنگ . نامشخص مانده است
اند كه هنوز هم افرادي را در  مدعي بوده

اسارت طرف مقابل دارند و هردو كشور 
نيز وجود اسرائي از طرف مقابل را در 

رئيس . اند تكذيب كردهخاك خود مرتباً 
حفاظت اطالعات ستاد كل نيروهاي “

جمهوري اسالمي در اواخر ” مسلح
درحال حاضر “مردادماه اعالم كرد كه 

. ”هيچ اسير عراقي در ايران وجود ندارد
ناروشن ماندن اين مسئله، مانند بسياري 
از مسائل ديگر مربوط به مناسبات دو 

بين كشور همسايه، از روابط خصمانه فيما
حكمرانان جديد عراق و رژيم اسالمي 

چند هفته پس از استقرار . خيزد برمي
عراق از طرف ” شوراي موقت حكومتي“

آمريكا، هيأتي از وزارت خارجه رژيم به 
” شورا“بغداد رفت و با اعضائي از آن 

اما اين ديدار كه به . ديدار و گفتگو كرد
نوعي به مفهوم به رسميت شناختن 

ر از طرف رژيم بود، نيز مذكو” شوراي“
  .كمكي در حل مسائل فيمابين نكرد

مسئوالن دولت آمريكا، به 
هاي مختلف و خاصه در مواقع  مناسبت

اوجگيري عمليات نظامي و تروريستي 
مخالفان در عراق، همسايگان اين كشور و 
بويژه ايران و سوريه را به بازگذاشتن 

هاي اسالمي  مرزها و حتي اعزام گروه
تندرو و تروريست به خاك عراق متهم 

مي نيز مسئوالن جمهوري اسال. كنند مي
اند، گرچه به  اين ادعاها را همواره رد كرده

هاي خارجي، گروهي  گزارش برخي رسانه
مجلس “، وابسته به ”بدر“از افراد سپاه 

كه در ايران ” اعالي انقالب اسالمي عراق
اند، در پي سقوط صدام به  مستقر بوده

عراق رفته و در مناطق شيعه نشين اين 
لباني، رهبر جالل طا. اند كشور جاي گرفته

عراق و رئيس ” اتحاديه ميهني كردستان“ 
در حال ” شوراي موقت حكومتي“اي  دوره

حاضر، كه در ماه گذشته نيز به تهران 
رفته و با خاتمي و رفسنجاني مذاكره كرده 
بود، اخيراً اعالم داشته است كه ورود 

هاي اسالمي خارجي به خاك عراق،  گروه
 اواسط در. ارتباطي به ايران ندارند
ها از دستگيري  شهريور گذشته، رسانه

 نفر از اتباع ايراني، كه به صورت ٢٠حدود 
غيرقانوني از مرز گذشته بودند، در منطقه 

، ” اتحاديه ميهني“كردستان تحت كنترل 
لكن . توسط مأموران آمريكايي، خبر دادند

از داليل واقعي دستگيري اين عده و هويت 
ا و همچنين و يا وابستگي احتمالي آنه

سرنوشت آتي آنها، بعداً خبري منتشر 
مجموع بازداشت شدگان ايراني در . نگرديد

 ٦٠ نزديك به  هاي گذشته، عراق، طي ماه
  .نفر شده است

مبادالت مرزي و ورود و خروج انواع 
كاالها توسط قاچاقچيان و دالالن، از جمله 

هاي رايج در نقاط مرزي  ديگر فعاليت
در مرز بين ايران و عراق قاچاق كاال . است
اي طوالني دارد كه حتي در بحبوحه  سابقه

جنگ ويرانگر هشت ساله ميان دو كشور 
با . هم، به طور كامل، متوقف نشده بود

هاي  ها و كنترل فروريختن يكجانبه مراقبت
مرزي، و همچنين خوابيدن بخشي از 

هاي توليدي در عراق و تشديد  فعاليت
ي آن در اثر جنگ و هاي اقتصاد نابساماني

بمباران و اشغال، اين گونه مبادالت نيز 
رونقي دوچندان يافته است، هرچند كه 
رواج آن در مرزهاي عراق با اردن، تركيه 
و كويت، بسيار شديدتر از مرز آن كشور 

  . با ايران است
كاالهاي ايراني، غالباً از طريق مرز 

وارد ” با واسطه“كردستان و به صورت 
يعني اين كاالها ابتدا به . شود عراق مي

مقصد بازار كردستان عراق از ايران خارج 
و، از آنجا، به ديگر مناطق عراق نيز حمل 

قاچاق كاال تقريباً  شامل هرگونه . شود مي
اجناس مصرفي، كه در عراق دچار كمبود 

گردد و  از  مقطعي يا دائمي است، مي
محصوالت صادراتي سنتي ايران چون 

ران و قالي، تا ارزاق عمومي، پسته، زعف
مواد سوختي و لوازم خانگي را در بر 

كاالهاي حمل شده به بازار عراق، . گيرد مي
عمدتاً، از بازار داخلي و از ميان كاالهايي 
كه به منظور مصرف در داخل توليد 

بنابراين، . شود اند، تأمين مي شده
بندي، عالئم و مشخصات تجارتي اين  بسته

 متناسب با بازار داخلي است اجناس غالباً
به عنوان مثال، در برخي از . و نه صادراتي

محصوالت كه تاريخ مصرف آنها درج 
گرديده، اين تاريخ برحسب تقويم هجري 
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شمسي نوشته شده و نه بر مبناي تقويم 
. هجري قمري كه در عراق رايج است

بنابراين، اين دسته ازكاالها وقتي به دست 
رسد كه حدود   ميمصرف كننده عراقي

سال از تاريخ مصرف آنها سپري شده ٤٠
  ! است

گروهي از بازرگانان عراقي كه در 
تابستان گذشته به ايران رفته بودند، در 

هاي ايراني، ضمن اشاره به  گفتگو با طرف
ها در مبادالت فيمابين،  اين قليل نارسايي

خواستار گسترش داد و ستد رسمي و 
و نسبت به قانوني بين دو طرف شده 

واردات برخي ديگر از محصوالت صنعتي 

ايران، مانند سيمان و خودرو، ابراز تمايل 
ولي، چنان كه پيشتر اشاره شد، . كردند

عالوه بر اوضاع نابسامان فعلي عراق، 
مناقشات سياسي ايران و آمريكا، مانع 
بزرگي براي توسعه مناسبات بين دو 

شوراي “وزير مسكن . كشور همسايه است
عراق، در ديدار با ” موقت حكومتي

مسئوالن ايراني، خواهان مشاركت ايران 
در بازسازي عراق شده و پيشنهاد كرده 
است كه، جهت مقابله با كمبود مسكن، 
دولت ايران تعدادي واحد مسكوني احداث 

ايران، بنا به . و به مردم عراق هديه كند
دعوت آمريكا و متحدانش، در كنفرانس 

هادهاي شركت كننده در ها و ن دولت
بازسازي عراق، كه در اوايل آبان در 
مادريد برگزار شد، حضور داشت و اعالم 

كه به ( ميليون دالر وام ٣٠٠كرد كه مبلغ 
طور معمول، به مصرف خريد مواد و 
لوازم از خود كشور وام دهنده و يا اجراي 

به بازسازي ) رسد پروژه توسط آن مي
اما اين . عراق اختصاص خواهد داد

ديپلماتيك هم از سوي برخي از ” ژست“
محافل و مطبوعات حكومتي مورد انتقاد 

 .قرار گرفت

 
 

خشونت به 
  اشغالگران 
 .یاری می دهد

  
حمید مجید «مصاحبه رزنامه اومانیته با 

 دبیر کل حزب کمونیست عراق» موسی 
  

سوءقصدها در ماه رمضان در بغداد، 
 روز سقوط یک هلیکوپتر امریکایی در

 وکشته شدن یک سرباز  جمعه گذشته
نیروهای بین المللی در بغداد دیروز، 
  شما اوضاع را چگونه ارزیابی می کنید؟

  
جنگ در دوران اشغال : حمید مجید موسی
گروه های کوچک و . ادامه یافته است

آقازاده ها که در رژیم گذشته از موقعیت 
ویژه برخوردار بودند، بسیار از دست 

ولی هنوز خواهان حفظ آن . داده اند
آنها جنایات بسیاری . موقعیت ویژه هستند

کرده اند و بشدت از اینکه با آرام شدن 
اوضاع و ثبات در جامعه محاکمه شوند، 

بی جهت نیست که خواهان  . وحشت دارند
بازگشت رژیم سابق هستند، با یا بدون 

آنها در بین نیروهای .  صدام حسین
مراهان واقعی یافته مسلمانان افراطی ، ه

این موضوع از قبل از جنگ نیز وجود . اند
اسالمی ها در کردستان و در . داشت

ضدیت با دمکراسی،  قبال نیز مورد 

آنها عمدتا شامل . استفاده قرار گرفته اند
نیروهای انصاراالسالم و القاعده می 

آنها چه در وجه سیاسی و چه در . شوند
از . یده اندوجه نظامی در افغانستان جنگ

گذشته در موصول، رمادیه و بغداد گروه 
پس . های وابسته به وهابیت وجود داشتند

از جنگ ، یک رابطه بسیار قوی بین این 
گروه ها و از جمله طرفداران رژیم سابق ، 

شروع به سازماندهی خود .  برقرار شد
اهداف آنها مشابه است، بخصوص . کردند

یون خواهان اسالم. دردامن زدن به ناامنی
بازگشت صدام به قدرت نیستند ولی 

آنها از . خواهان یک رژیم مذهبی هستند
روز (  آوریل9فضای بازشده پس از 

، علیرغم حضور نیروهای )سقوط بغداد
امریکائیان تنها . اشغالگر، بهره می گیرند

 نفر هستند، ولی بقیه آنها در 55بدنبال 
وفاداران به . جای خود باقی مانده اند

صدام توانسته اند اساس قدرت خود را 
نگهدارند، بویژه امکانات مالی، بدون آنکه 
از حضور امریکایی ها، مسئولین اصلی 

اینگونه است که . حفظ امنیت ، نگران باشند
می توانند عملیات تروریستی خود را بر 

مرزهای بدون . علیه مردم عراق پیش برند
محافظت نیز به سازمان ها بزرگ 

تی  اجازه می دهد تا به سهولت از تروریس
طریق کشورهای همسایه به عراق رفت و 

این نیروها هستند که به مردم . آمد کنند
عادی عراق، به مدارس و غیره  حمله می 

  .کنند
  

آنها خود را مقاومت عراقی ها می خوانند 
و به همین دلیل هم به نبروهای امریکایی 

  حمله می کنند؟
  

ر واقع آنها مقاومت د:  حمید مجید یوسف
آنها تنها . ملی عراق را نمایندگی نمی کنند
هدف آنها، . گروه های تروریستی هستند

علیرغم مواضع ضد امریکایشان،  آزادی 
آنها در اساس برای ایجاد یک . عراق نیست

رژیم دیکتاتوری دیگر و برگرداندن عراق 
عملیاتی . به یک قرن عقب ، فعالیت می کنند

 دهند، ماهیت اصلی اهداف که انجام می
آنها به نوعی کمک . آنها را نشان می دهد

بزرگی برای امریکا و برای ادامه اشغال 
مقاومت ملی واقعی آن است . عراق هستند

که شرایط نزدیک شدن به پایان اشغال 
  . عراق و بازگشت آزادی را فراهم کند

  
آیا شورای حکومتی موقت ، که حزب 

ست، به واقع کمونیست نیز عضو آن ا
نمایندگی مقاومت در مقابل نیروهای 

  اشغالگر را می کند؟
حزب کمونیست عراق : حمید مجید یوسف

حضور در شورا حکومتی موقت را به این 
دلیل پذیرفت که آن را میدانی برای مبارزه 
سیاسی جهت بدست آوردن حقوق مردم 

شورای حکومتی موقت . ارزیابی کرده بود
 قدرت به دست عراقی اکنون سرعت انتقال

این یک مقاومت . ها را بیشتر کرده است
  .مسالمت آمیز است

  11بقیه درصفحۀ    
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  »دکترین بوش «
نوشته مالیک میا، باری شپرد و کارولین 

 لند
 مهرنوش کیان

  
یازده سپتامبر از جانب بسیاری از مردم به ه 

عنوان نقطه عطفی در تاریخ و واقعه ای تعیین 
کننده در گسیختن افسار امپریالیسم مهاجم 

سیاست های به ظاهر صلح . تلقی می گردد
 طلبانه دولت طلبانه کلینتون با روش های جنگ

بوش مقایسه گردیده و تصور می شود که 
حداقل جناحی از اردوی امپریالیستی خواهان 

مقاله زیر که برگرفته از . جنگ در دنیا نیست
 نوشته مالیک میا، باری "دکترین بوش"مقاله 

شپرد و کارولین لند و چاپ شده در مجله 
 یعنی چند 2002 سپتامبر 22لینک به تاریخ 
 سپتامبر است، 11ز ماجرای روزی پس ا

مروری است ِیاد آورانه بر تهاجمات آمریکا بر 
  علیه مبارزات مردمی در کشورهای مختلف 

 سپتامبر از طرف دستگاه 11حمله تبهکارانه 
از . بوش به عنوان هدیه ای خدادادی تلقی شد

ترس و وحشت مردم آمریکا برای جمع آوری 
جنگ " نیرو و پشتوانه برای طرح بی انتهای

 به عنوان چک تضمینی  "برعلیه تروریسم
سفیدی برای تجاوزات ارتش آمریکا استفاده 

جنگ اخیر گذری کیفی است از روش . شد
پیشگیری از طریق سیاست به روش های 
تهاجمی و فعال برای ازمیان بردن دشمنانی که 

  .سرراه تسلط کامل آمریکا قرار دارند
زفلد،  بوش، چینی معاون رئیس جمهور، رام

ژنرال اشکرافت، وزیر کشور کالین پاول و 
دیگر مشاوران کوندولیسا رایس سیاست های 
نوین را درعرض چند هفته و تحت عنوان 

  . تهیه و ارائه کرده اند"دکترین بوش"
 جنگ بر علیه تروریسم طوالنی خواهد "   
دهه ها جنگ های داغ دیگری در پی . بود

یه تروریسم را خواهند بود که جنگ فعلی بر عل
برنامه های . تحت الشعاع قرار خواهند داد

مخفی توسط سیا و دیگر ارگان های مسلح 
مجددا قانونی گردیده و از همه مردم دنیا و 

در . آمریکا ئیان مخفی نگاه داشته خواهند شد
صورت امکان این جنگ به همراه دیگر متحدین 
و در صورت لزوم توسط آمریکا به تنهائی 

مسلما این اتحادها با تغییر . واهد شددنبال خ
محدود ساختن . اهداف متفاوت خواهند بود

حقوق دموکراتیک برای تضمین امنیت مردم 
  ".آمریکا ضروری است

بیست سپتامبر بوش در میان کف زدن های 
 همه ملت ها در ":اعضاء کنگره اظهار داشت

آنان . هر کجای دنیا باید تصمیم خود را بگیرند
ا هستند و یا با تروریست ها از حاال به یا با م

بعد هر ملتی که به تروریست ها جا بدهد برای 
  ".دولت آمریکا دشمن تلقی می شود

کلمه مبهم تروریست را می توان به هر شکل 
تروریست برای یکی آزادی . تفسیر کرد

خواهی مبارز وبرای  دیگری آدمکشی بیشتر 
ن فین، آمریکا قبال گروه هایی مثل شی. نیست

کنگره ملی آفریقا و سازمان آزادی بخش 
را تروریست می نامید و ) پی ال او ( فلسطین 

اخیرا نیز مجددا در لیست سیاه تروریست ها 
  .قرار گرفته است

تغییر جهت سیاست آمریکا در محتوا و طبیعت 
آن مثل تغییر جهتی است که واشنگتن و 
حامیانش پس از جنگ جهانی دوم و شروع 

 "در آن زمان جنگ بر. رد انجام دادندجنگ س
 برای توجیه تجاوزات "علیه کمونیسم

امپریالیستی و حمالت آن بر علیه حقوق 
کارگران و حقوق دموکراتیک در آمریکا و 
دیگر جاها مورد استفاده قرار می گرفت و 

 "علیه تروریسم"امروزه این توجیه ، جنگ بر 
  .نام داده شده است

 منابع عظیم نفتی در به دست گرفتن کنترل
خاورمیانه و آسیای مرکزی از اهمیت بسیار 

اما این مسئله فقط یکی از . برخوردار است
آمریکا می . اهداف امپریالیسم آمریکا است

خواهد سلطه اش بر دنیا را از نظر کیفی 
این هدف شامل افزایش . توسعه عمیقی ببخشد

تسلط و نتیجتا استثمار بیشتر نیمه کلنی ها و 
نشاندن دیگر رقبای امپریالیست بر سر جای 

  .خود می گردد
اغلب اعضای کلیدی دستگاه حکومتی بوش و 
خود وی از نظر سیاسی در جناح راست 

اما تلقی دکترین بوش . بورژوازی قرار دارند
به عنوان یک توطئه دست راستی اشتباهی 

این سیاست ها نه تنها توسط . بزرگ است
اری از دموکرات ها محافظه کاران بلکه بسی

در بحث برای . مورد تائید قرار گرفته است
تصویب الیحه افزایش قدرت بوش در شرائط 

) باربارا لی(جنگ در کنگره فقط یک دموکرات 
به آن رای منفی داد ولی حتی او هم  به چهل و 
دو بیلیون دالر کمک نقدی به هزینه جنگ رای 

  .مثبت داد
  

  فروپاشی اتحاد شوروی
 از چپ ها باور دارند که تسلط بر دنیا بسیاری

همیشه از اهداف آمریکا بوده و یازده سپتامبر 
آنچه که آنان . سمبلی برای دورانی نوین نیست

فراموش می کنند تغییر جهت شدید و ناگهانی 
افکار عمومی مردم آمریکا به نفع چنین 

  .سیاست هایی است
 1989فروپاشی اتحاد شوروی و اقمار آن در 

 شرایط الزم برای حمالت اخیر 1991تا 
در دوران جنگ سرد  . امپریالیسم را بنا نهاد

وجود اتحاد شوروی عاملی مهم در کنترل 
از میان رفتن این مانع . حرکات آمریکا بود

اوضاع  را برای شرایط نوین جهانی یعنی 
اما بر سر راه . تسلط یک ابر قدرت فراهم نمود
  .ود داشتندواشنگتن موانع دیگری نیز وج

بوش پدر ده سال پیش  و به دنبال جنگ خلیج 
فارس نظم نوین جهانی را اعالم کرد، اما این 

افکار عمومی آمریکا . اعالم پیش از موعد بود
با پایان گرفتن دوران جنگ سرد خواهان 
. تقسیم صلح بودند و نه جنگ های نوین

 90واشنگتن توانست د ر جنگ های دهه 
. غییر این نظر حاصل نمایدپیشرفت هایی در ت

آمریکا حتی توانست در جنگ خلیج فارس در 
 دشمن قدیمی یعنی روسیه را نیز به 1991

پیروزی سریع و . جمع  حامیان خود بیافزاید
همه جانبه آمریکا با کمترین تلفات حمایت 

این جنگ برای اولین بار . عمومی را بر انگیخت
 آمریکائی راه را برای بنیان گذاری پایگاه های

  .در کشورهای عربی باز نمود
به دنبال این جنگ آمریکا موفق شد محاصره 
اقتصادی بر علیه عراق را اجرا نماید، سیاستی 
که تبعات آن منجر به مرگ هزاران نفر 

آمریکا و انگلیس با . بخصوص کودکان گردید
تقسیم عراق به مناطق ممنوع برای پرواز ، 

. یر سئوال بردندتمامیت ارضی این کشور را ز
اما بسیاری از مردم آمریکا جنگ را آغاز 

بسیاری هنوز . دورانی نوین تلقی نمی کردند
باور داشتند که می توانند حضور نظامی خود 
در کشورهای دیگر را کاهش داده ، نقش ژاپن 
و اروپا را افزایش دهند  و در نتیجه از هزینه 

  .های نظامی بکاهند
 میان بردن ایزوالسیون دولت کلینتون برای از

تقسیم خونین . آمریکا تالش بسیاری کرد
یوگوسالوی تحت فشار قدرت های 
امپریالیست و تحت فرماندهی آمریکا در 
عملیات نظامی شانس جدیدی برای بسط 

آمریکا و ناتو تحت . قدرت آمریکا فراهم نمود
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عنوان حمایت از مردم کوزوو و قطع 
 به ویرانه فشارهای صربستان، آن کشور را

نتیجه عملیات مشترک آمریکا . ای تبدیل کردند
و اروپا در این منطقه سرکار آمدن دولت های 
طرفدار غرب در یوگوسالوی سابق و حضور 
دائمی نظامی غرب در این منطقه و تلفات اندک 

همچنین اتحاد .آنان در این جنگ بوده است
امپریالیستی توانست نقش مسلمانان در قلب 

امروزه . ا هم تحت کنترل خود در آورداروپا ر
بوسنی و هرزگوین هنوز هم به عنوان یک 
کشور مستقل شناخته نشده اند و همچنان از 

آمریکا در حال . آینده ای نامعلوم برخوردارند
حاضر مشغول ساختن پایگاهی بزرگ در 
کوزوو برای حمایت استراتژیک از عملیات آن 

  .نه استکشور در کنترل تردد نفت خاورمیا
بسیاری . جنگ در سومالی مسئله ای دیگر بود

از مردم علت حضور آمریکا در این منطقه را 
اساسا در نیافته و به سرعت بر علیه تلفات 

این . سربازان آمریکا عکس العمل نشان دادند
جنگ برای واشنگتن شکستی واضح بود و در 
آن زمان بوش و دیگر محافظه کاران از دولت 

  . خاطر دخالت نظامی انتقاد کردندکلینتون به
 سپتامبر اتفاق افتاد با 11اما آن چه که  بعد 

شوک اصلی این . دوره های قبل تفاوت داشت
 در جنگ 1812حادثه در این بود که از زمان 

بر علیه انگلیس خاک امریکا هیچگاه چنین 
مردم . مستقیم مورد حمله قرار نگرفته بود

رده بودند که چنین آمریکا ساده لوحانه باور ک
با . چیزی در خانه آنان اتفاق نخواهد افتاد

 سپتامبر مردم 11کشته شدن سه هزار نفر در 
به این نتیجه رسیدند که با حمایت از سیاست 
های بوش می توانند از حمالت دشمن در خانه 

آنچه که بوش پدر و . خود جلوگیری کنند
د کلینتون به دلیل عدم حمایت مردمی نتوانستن

به سرانجام برسانند برای بوش پسر باالخره  
  .ممکن گردید

 هفته پس از یازده سپتامبر، آمریکا 4درست 
برعلیه افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای 

بر سر مردم این کشور . دنیا اعالم جنگ نمود
انواع و اقسام بمب ها ریخته شد و بسیاری از 
محصوالت نظامی در این جنگ مورد آزمایش 

آمریکا با اتحاد با خان های مسلح . قرار گرفت
اتحاد شمال بر دولت طالبان و ال قاعده فائق 

علیرغم آنکه همه این گروه ها بسیار . آمد
مرتجع و عقب مانده بودند، دولت طالبان 
حداقل از حمایتی نسبی در میان مردم 

  .برخوردار بود
این در حالی است که همه این گروه ها 

 از طرف آمریکا و عربستان بخصوص طالبان
برای جنگ با حضور شوروی در افغانستان 

آنان همگی . مسلح شده و حمایت می گردیدند
آمریکا . مرتجعینی ضد کمونیست بودند

 1996امیدوار بود که رژیم طالبان که در سال 
بر سر کار آمد از سیاست های آمریکا حمایت 

کرده و جریان نفت و گاز از این کشور به 
ی کشورهای آسیای میانه را تضمین می سو

اتحاد شمال ابتدا مورد حمایت ایران، . نماید
ترکیه، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی 

 سپتامبر از حمایت های 11بوده و بعد از 
پیروزی این گروه به . آمریکا برخوردار گردید

همراه آمریکائیان آزادی را برای افغانستان و 
این . مغان نیاوردیا زنان این کشور به ار

پیروزی حمایت گسترده مردم امریکا که بوش 
برای جنگ های دیگر خود نیاز داشت را به 

  .ارمغان آورد
بمباران های آمریکا موجب مرگ هزاران نفر 

 11افغانی گردید، بسیار بیشتر از تعدای که در 
این واقعیت صدای . سپتامبر کشته شدند

بخشی از . اعتراض مردم آمریکا را بلند نکرد
این سکوت نتیجه عدم پخش واقعیت توسط 

ولی بخش عمده دیگر . رسانه های عمومی بود
مدیون فرهنگ پدرساالرانه ای است که بر 

 را سر جای "آنها" توانستیم "ما"اساس آن 
.  سپتامبر را بگیریم11خود بنشانیم و انتقام 

جا انداختن این طرز تفکر یکی از اهداف 
آنها تالش می کنند . کم استاساسی طبقه حا

 را در میان مردم تغییر "بیماری ویتنام"پدیده 
در آن زمان مردم آمریکا با دیدن کیسه . دهند

های حامل اجساد سربازان آمریکایی  زبان به 
اعتراض گشوده و برای اولین باز خواهان 
دلیلی محکم برای توجیه مرگ فرزندان خود 

 بسیار اندک جنگ افغانستان با تلفات. شدند
سربازان توانست این مشکل را کاهش دهد و 
حمایت مردم را بیش از اندازه پیش بینی شده 

اما در عین حال دولت بوش  در . جلب نماید
تمام این مدت تالش کرده است که افکار 
عمومی را به دیدن تصاویر زخمیان و کشته 
شدگان عادت داده و این امر را به مسئله ای 

  . نمایدعادی  تبدیل
آمریکا با توجه به پیروزی در جنگ افغانستان 
توانست پایگاه های بسیاری را در اقصی نقاط 

چه کسی می توانست فکر . دنیا بنیان گذارد
کند که آمریکا حداقل در سه کشور از 
جمهوری های سابق  اتحاد شوروی سربازان 

  خود را مستقر خواهد کرد؟
بوش در سخنرانی خود در ماه 

 شامل "مثلث شیطانی" فوریه
ایران، عراق، و کره شمالی را اعالم 
کرد و گفت  که بر علیه این کشور 
ها چه علنی و چه غیر علنی اقدام 

توجیحات جدید برای . خواهد کرد
تجاوزات آتی امپریالیستی بر این 
اساس بود که این کشورها نه تنها 
از تروریست ها حمایت می کنند 

جمعی نیز بلکه اسلحه های کشتار 
  .تولید می نمایند

اما تنها کشوری در خاورمیانه که 
انبارهای بی شماری از این نوع 

امریکا . اسلحه ها را داراست ، اسرائیل است
تنها کشوری است که از مجموع اکثریت 
کشورهای جهان اسلحه های کشتار جمعی 
بیشتری  داشته و از بمب اتمی استفاده نموده 

آمریکا از یک . استدوروئی آشکار . است
طرف بر علیه این اسلحه ها اقدام می کند و از 
طرف دیگر با نشان دادن انبارهای خود به 
مردم جهان آنان را از تبعات سیاست های  

طرح سپر ضد موشک نه . خود می ترساند
برای دفاع در برابر حمالت ایران، و یا کره 
شمالی  بلکه برای گسترش توان حمله برق 

  .یشتر علیه شوروی و چین استآسا و ب
پس از جنگ افغانستان آمریکا از فلیپین 
خواست که به سربازان امریکایی برای ورود 
به آن کشور برای تربیت سربازان بر علیه 

هدف از این همه . تروریست ها اجازه دهد
تدارکات بر علیه  گروهی بسیار کوچک که 

ن فلیپی. بیشتر باندی از تبهکاران است، نیست
سال هاست بر علیه جمعیت مسلمان خود که 

واشنتگتن . خواهان استقالل هستند می جنگد
فقط می خواهد با حمایت از دولت مورد اعتماد 
خود مجددا جای پایی در فلیپین باز کرده و با 
ایجاد پایگاه  در این کشور برای جنگ بر علیه 

 در دیگر کشورهای آسیایی اقدام "تروریسم"
  .نماید
ت های نظامی به اندونزی هم گسترش دخال

اندونزی با جزایر بی شمار خود بر . یافته است
سر راه تردد نفت خاورمیانه به دیگر 

اما آمریکا با حمایت . کشورهای آسیایی است
خود از سوهارتو ، دیکتاتور سابق اندونزی، از 
سابقه درخشانی در این کشور برخوردار 
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 اعتمادی رژیم سوکارنو پوتری با بی.نیست
مردم و اپوزوسیون روبرو است و فقط می 

سابقه . تواند در حرف از آمریکا حمایت کند
 و "آچه"ارتش این کشور در کشتار مردم 

تیمور شرقی و دیگر مناطق نزدیکی ارتش 
. آمریکا با آنان را دچار مشکل ساخته است

حتی پل ولفوویتز یکی از دست راستی ترین 
ت فناتیک که سابقا محافظه کاران و صهیونیس

سفیر آمریکا در اندونزی بوده و امروز ه 
معاون وزیر دفاع است به ارتش آمریکا در 
نزدیک شدن به نیروهای مسلح اندونزی 

اما  واشنگتن دیر یا زود در . هشدار داده است
  .این راه قدم خواهد گذاشت

آمریکا می خواهد با دخالت در این منطقه 
ه رژیم های مورد مبارزات مردم آن بر علی

کلینتون برای . اعتماد خود را ازمیان بردارد
مبارزه "جنگ های خود در کلمبیا از پوشش 

امروزه .  استفاده کرد"بر علیه مواد مخدر
بوش با دنبال کردن همان سیاست تحت 

  .پوشش مبارزه با تروریسم حرکت می کند
گروه دیگر از تروریست های اعالم شده در 

برهای تامیل در سریالنکا لیست واشنگتن ب
این گروه بیش از دو دهه است که بر . است

هدف آنان . علیه دولت مرکزی مبارزه می کند
استقالل مردم تامیل که تحت ستم دولت 

آمریکا می . مرکزی سریالنکا می باشند است
خواهد قدرت مداخله بر علیه نیروهای مخالف 
  .دولت های مرکزی در هر زمانی را دارا باشد

  
  جنگ در خانه

بخشی از جنگ سرد سرکوب دگراندیشان 
تحت عنوان مبارزه با کمونیسم بود و امروزه 
این کلمه با مبارزه با تروریسم تعویض شده 

بوش با موافقت کنگره قدرت خود را در . است
کنگره برای اولین . ابعاد وسیعی گسترش داد

. بار پس از جنگ دوم جهانی اعالم جنگ نمود
عد از تجربه ویتنام انتظار نمی رفت که قاعدتا ب

 سپتامبر 11اما . کنگره این اشتباه را تکرار کند
قوه .این تجربه را به دست فراموشی سپرد 

مجریه در آمریکا  قدرت بسیاری را از طریق 
بوش . قوه مقننه به خود اختصاص داده است

حتی اعالم کرد که در صورت از میان رفتن 
این . شکیل شده استواشنگتن دولت مخفی ت

کابینه در پناهگاه کار می کند و اعضای آن 
  .فقط برای مدت های کوتاهی به خانه می روند

قدرت بوش نهفته در از میان بردن کلیه حقوق 
حقوق بسیاری از . دموکراتیک مردم است

کسانی که شهروند آمریکا نیستند و حتی در 
بسیاری موارد کسانی که گرین کارت دارند 

بخصوص .  تجاوز قرار گرفته استمورد
اعراب و مسلمانان به دالیل مختلف مثل نقض 
قوانین ویزا و غیره مورد بازجویی قرار گرفته 

بدون اینکه بتوانند ارتباطی میان آنان و ال . اند
بسیاری از خیریه های که برای . قاعده بیابند

فسلطینی ها و کشورهای عربی فعالیت می 
 های مالی آنان را کنند را بسته و حساب

مسلما در اینجا باید از کمپ . توقیف کرده اند
رامز . های غیر قانونی گوانتانومو بی نام برد

فلد اساسا هیچ تاریخی را برای رسیدگی به 
. وضعیت اسرای این کمپ اعالم نکرده است

آنچه که مسلم است محدود کردن این حقوق و 
ز تبلیغات بی امان به نفع سیاست های تجاو

کارانه همچنان ادامه داشته و گسترش 
سئوال در این است . بیشتری نیز خواهد یافت

که با شناخت کافی از این پدیده چگونه می 
توان این حرکات را محدود و بر علیه آن 

  ..مبارزه نمود

  
  

 .خشونت به اشغالگران یاری می دهد
  8بقیه از صفحۀ 

 مقاومتی که در هماهنگی با شرائط بسیار 
یچیده در عراق، با توجه به تحوالت جهانی و پ

قدرت های جدید جهانی، با روحیات مردم 
ما در یک درگیری دائمی با . همراهی دارد

ما برای حقوق مردم، برای . اشغالگران هستیم
امنیت، و برای یک قانون جدید مبارزه می 

در درون خود شورای حکومتی موقت ما . کنیم
 عراق بیش از این در برای این که مسئله امنیت

ما . اختیار امریکاییان نباشد ، مبارزه می کنیم
کافی . دیگر نیازی به نیروهای خارجی نداریم

است ارتش و پلیس را بازسازی کرده و 
اسلحه و ابزار الزم را در اختیارشان قرار 
دهیم تا آنکه آنها نقش خود را بطور کامل بر 

اب همچنین باید بر روی احز. عهده گیرند
سیاسی تکیه کرد، نه فقط به عنوان گروه های 
میلیس  مسلح بلکه به عنوان احزابی که 
نیروهای مسلح خود را در اختیار وزارت 

به همین ترتیب نیاز داریم . داخله قرار می دهند
تا افرادی پرنفوذ کمیته ها را، برای حمایت از 

مرزها  . دستگاه اداری عمومی،  بوجود آورند
  . شدت محافظت شوندنیز باید ب

  
ولی مردم عراق این شورای حکومتی موقت 

شما . را آلت دست امریکاییان می دانند

چگونه می خواهید حمایت توده ای برای آن 
  ؟بدست آورید

  
شورای حکومتی موقت : حمید مجید موسی

این شورا مسائل . آلت دست امریکاییان نیست
 این شورا می. عراقی ها را حل و فصل می کند

کوشد تا نقش فعالتری در اتخاذ تصمیمات 
این درست است که . سیاسی برعهده گیرد

امروزه،  اتوریته شورا به اندازه کافی محدود 
. قدرت واقعی در دست اشغالگران است.  است

که کنترل کامل  ( 1483این ناشی از مصوبه 
اقتصادی و آینده سیاسی عراق را  به متحد 

هد و سازمان ملل  انگلیسی  می د–امریکای 
که توسط ) تنها نقش کمک های انسانی را دارد

همه اعضاء کمیسیون امنیت سازمان ملل و 
. ازجمله فرانسه، امضاء شده است ، می باشد

اکثریت اعضاء شورای حکومتی موقت این را 
این مصوبه به مقاومت عراقی ها . قبول ندارند

مصوبه . در مقابل اشغالگران کمکی نمی کند
 بهتر می تواند به ما عراقی ها در اعالم 1511

د راین . حق حاکمیت ملی خود ، یاری رساند
صورت عراقی ها می توانند نگاه بهتری به 

متاسفانه . شورای حکومتی موقت داشته باشند
آنها فکر می کنند که شورای حکومتی موقت، 
مسبب همه مشکالت و رویداد های ناگوار 

  . است

 حکومتی موقت پس چرا دراین شورای
  ؟شرکت می کنید

  
من نگفتم که شورای : حمید مجید یوسف

وزرا تعیین . حکومتی موقت هیچ قدرتی ندارد
امروز ما . شده اند و قوانینی تدوین شده است

این . در موقعیت گسترش اتوریته آن هستیم 
بتدریج ما چیزی را . نوعی از مقاومت است

 اشغال بوجود خواهیم آورد که بتواند جایگزین
شود و به ما اجازه دهد تا به اشغالگران 
بگوییم که خودمان قادر به ساختن عراق 

  . هستیم و آنها باید بیرون بروند
  

خارج از شورای حکومتی موقت، حزب 
  کمونیست چه می کند؟

ما قصد داریم تا مردم را : حمید مجید یوسف
برای بازسازی کشور، برای آزادی و 

ا در تمام بخش های م. دمکراسی بسیج کنیم
جامعه کار می کنیم، تا بتوانیم همه مردم را در 
طرح مطالباتشان همراهی کنیم، ضمن آنکه 
دستگاه اداری عمومی ملی را نیز مجددا در 

ما همچنین خواهان جمع . جای خود قرار دهیم
. شدن احزاب و سازمان ها عراقی هستیم

هدف ما پایان . نشریاتی نیز منتشر می کنیم
شیدن به اشغال عراق و بازگشت استقالل و بخ

  .     بازسازی دمکراسی است
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 كنيم كه چه  اتحاد می
 بكنيم ؟

  كدام اهداف ؟  برای
  ؟   با كی
 چگونه؟

  
  اكرمی  رضا

از يكی دو سال پيش مباحث و تالشهای  
، در صفوف نيروهای ”اتحاد“ مربوط به 

اپوزيسيون، اعم از احزاب، سازمانها و يا 
 اجتماعی –محافل و شخصيتهای سياسی 

كه اما بايد متذكر شد، . شتاب گرفته است
باتوجه به باال گرفتن بحرانهای داخلی و 

روند اقدامات در : خارجی مربوط به ايران، اوال
 ،به هيچوجه از بعد زمانی، پاسخگو  حال انجام

تا جائيكه به فعالين اپوزيسيون : نيست و ثانيا
در خارج از كشور مربوط ميشود، مباحث 

و فكری ” هويتي“تجريدی و تصفيه حسابهای 
د و ديگران در مقايسه با با گذشته خو

- ضرورت درگير شدن در يك فعاليت سياسي
  .عملی از وزن بيشتری بر خوردار است

عليرغم اين واقعيت بايد نفس چنين تحركی را 
به فال نيك گرفت و به سهم خويش در اين 

و البته برای اينكه نقض . گفتگوها شركت كرد
غرض نشود از دراز و كلی گوئی پرهيز كرد و 

به اميد . االمكان به اصل مطلب نقب زدحتی 
خارج نشوم در ” صراط مستقيم “اينكه از اين 

زير تالش خواهم كرد به صورت بسيار 
فشرده سيما و سايه روشن، مهمترين 
مختصات آ نچه از شرايط، موقعيت، صف 

گامهای “ بنديها، اهداف، راهبردها و باالخره 
  .می فهم را بيان نمايم” مشترك

  
  :شرايط

 حكومت مستبد جمهوری اسالمی در اوج - 
بحران حيات ربع قرنی خود، در بعد داخلی و 

  بين المللی قرار دارد
 تالشهای بخشی از حكومت جهت تخفيف اين - 

با برخی از مقتضيات ” نظام“بحران و انطباق 
زمان امروز، در بعد داخلی و خارجی با بن 

  .بست روبرو شده است

مردم از رژيم  اكثريت قريب به اتفاق - 
رويگردان شده اند و به احتمال قريب به يقين، 
اين رويگردانی در جريان انتخابات هفتمين 
دور مجلس شورای اسالمی از طريق تحريم 
گسترده، صورت آماری و رسمی به خود 

  .خواهد گرفت
 اما همين مردم در شرايطی برای تغيير - 

راديكال اوضاع به پا خواهند خواست كه 
 تغيير توازن قوا به نفع خود و عليه نسبت به

 و ت سركوب رژيم، اطمينان حاصل كنندقدر
بنا بر اين می توان گفت، بيش از هر دوره ای 

  .بالتكليفی برمردم حاكم است
 برای اولين بار فشارهای بين المللی، بر - 

و  مبارزات داخلی عليه رژيم، پيشی گرفته است
هوری دنيای خارج در وادار نمودن حكام جم

  .اسالمی، حرف اول را ميزند
 حضور نظامی گسترده آمريكا و باز ماندن - 

زخم جنگ و خشونت در دو كشور همسايه ما 
 معادالت بسيار پيچيده – عراق و افغانستان –

و احتماالت غيرقابل پيش بينی مهمی را 
همچون كابوسی بر آسمان ايران گسترده 

  .است
  

  موقعيت وصف بنديها
در جمهوری اسالمی راه  جناح مسلط - 

كارهای چند ساله گذشته در مقابله با 
 –خواستها و مبارزات مردم، فعالين اجتماعی 

سياسی و جناح ديگر حكومت را مثبت و 
كارساز ارزيابی می كند و همانطور كه پيشتر 
اشاره كردم تا زوری جدی در مقابل خود 
نبيند دليلی جهت عقب نشينی از اين سياست 

  .نمی بيند
 جناح موسوم به اصالح طلب در حكومت، كه - 

تا ديروز از انسداد سياسی در جامعه و 
حكومت سخن می گفت، امروز خود در انسداد 

سترونی آخرين . سياسی دست و پا می زند
به عنوان پيشقراول ” حزب مشاركت “كنگره 

به احتمال . اين جناح، گواه بارز اين امر است
الق اعضاء جبهه  مرحله ط۸۲زياد اول اسفند 

 ۲ای خواهد شد كه ماه عسل آن در فردای 
آيا از وقوع احتمالی .  تحقق يافت۷۶خرداد 

چنين انشقاقی چيزی عايد جبهه مردمساالری 
در كشور خواهد شد؟ از هم اكنون روشن 

اما در يك نگاه كلی می توان گفت بخش . نيست
كه حفظ ” نظام“اعظم اين نيرو در جبهه حفظ 

منافع حاصل از آن است باقی موقعيت و 
خواهد ماند و اقليتی كوچك از آنها، همانطور 
كه امروزه بار اصلی مبارزه در راه فضائی 
بازتر را بر دوش می كشند به مبارزه خود 

  .ادامه خواهند داد

 - احزاب، محافل و شخصيتهای سياسي- 
اجتماعی در داخل كشور و خارج از حكومت، 

تاثير گذاری در عليرغم موقعيت مناسبتر 
 در مقايسه با اپوزيسيون خارج از - جامعه 
 بدليل تيغ سركوب جناحی از رژيم و - كشور 

دنباله روی از سياستهای جناح ديگر و بويژه 
عدم فاصله گيری از تفكر ادغام دين و دولت، 

و ” نيروئی سوم“از احتمال سامان دادن 
اما بخش مهمی از . صدائی مستقل باز ماندند

يرو از آنجا كه در تداوم حيات اين رژيم اين ن
ذينفع نيست در جبهه تحول قرار دارد و 
روشنی بخشيدن به چنين چهره ای برای 
تقويت جبهه دمكراسی خواهی در كشور 

  .اهميت حياتی خواهد داشت
 در خارج از كشور آرايش سياسی متنوع تر - 

اگر رژيم جمهوری اسالمی در نوع خود . است
اپوزيسيون آن نيز از اين قاعده بی بديل بود، 

اگر بگوئيم كه واژه . مستثناء نبوده است
اپوزيسيون تنها وجه مشترك آنهاست، شايد 

ا ز اين رو شايد . زياد بی راه نرفته باشيم
ترجيح اين باشد كه از مقوله چشم انداز اتحاد 
نيروها در جهت تحول شرايط سياسی و 

م به ضرورت بديلی دمكراتيك در مقابل رژي
موضوع بنگريم و وضعيت اين بخش از 

و در . اپوزيسيون را در مركز توجه قرار دهيم
اين باره نيز به قول معروف، ابتدا بايد به متر 

و به سئوا التی از اين . واحدی دست يافت
دست پاسخ داد كه، اتحاد می كنيم كه چه 

  بكنيم؟ برای كدام اهداف؟ با كی؟ چگونه؟
   چه بكنيم؟ اتحاد می كنيم كه-۱

به نظر می رسد بدون اينكه به اين سئوال 
پاسخ روشن داد شود وارد شدن در مباحث 

  .بعدی مطلقا بی ثمر است
 پاسخ من به اين سئوال با توجه به آنچه در 
دو مبحث شرايط و مو قعيت گفتم روشن 

تالش در جهت بر چيدن بساط . است
جمهوری اسالمی و ايجاد بديلی دمكراتيك در 

بل آن، با تمامی اشكال مبارزاتی كه مقا
شرايط مبارزه در پيش پای مردم وفعالين 

  .سياسی قرار می دهد
من فكر می كنم بی پاسخ گذاشتن اين سئوال 
محوری و يا پاسخی چون ايجاد اتحاد عمل 
جهت پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران و يا 
كمك به براندازی رژيم ضمن مسكوت گذاشتن 

رناتيو، يا ترويج ايده های ضرورت آلت
ضمن اينكه در اينجا يا آنجا … دمكراتيك و

می توانند وجوه مشتركی داشته باشند و 
، اما ]باشند[مبنائی جهت اشكالی از همكاری 

پاسخ های متفاوتند و جمع كردن آنها زير چتر 
  .فوق غير عملی است
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   برای كدام اهداف؟-۲
ش روی اتحادی كه راستای پيش گفته را در پي

خود قرار می دهد، می تواند اهداف زير را پايه 
  .توافقات خود قرار دهد

 برقراری جمهوری عرفی، فدرال و متكی بر - 
  .رأی آزاد اكثريت مردم

، حقوق دمكراتيك و   تأمين آزاديهای سياسي- 
مدنی مردم و آزاديهای مصرح در اعالميه 
جهانی حقوق بشر، ميثاقهای ضميمه آن و لغو 

  . مجازات اعدام
 تأ مين حقوق ملی ملل تشكيل دهنده ايران - 

در چار چوب ايرانی فدرال، همبسته و متحد و 
 تأكيد بر حل دمكراتيك مسائلی كه می تواند از
تضاد و يا منافع متفاوت، در مناسبات آنها 

  بروز نمايد
 جدائی كامل دين از دولت و دفاع از آزادی - 

  .اديان، مذاهب و عقايد مسلكی و فلسفي
 لغو هر گونه تبعيض جنسی و تأمين برابری - 

  .حقوق زنان با مردان در همه عرصه ها
 تأمين حقوق و ارتقاء سطح زندگی كارمندان - 

مزد بگيران و تضمين حق تشكل ،گارگران و 
  .مستقل و حق اعتصاب

 تأمين حق حاكميت مردم ايران در مناسبات - 
بين المللی و مخالفت با دخالت ساير كشورها 

برقراری مناسبات مبتنی . در امور داخلی ايران
مخالفت با . بر احترام متقابل با تمامی كشورها

  .سياستهای جنگ طلبانه و دفاع از صلح جهاني
   با كی؟-۳

با توجه به آنچه گفته شد در پاسخ اين سئوال 
 ۱منطقا بايد گفت تمام كسانی كه در محور بند 

 قرار می گيرند می بايست خارج از تعلقات ۲و 
و پيشنه گذشته خود، در مسير اتحاد، و ايجاد 
ظرف مناسب همكاری، به طور مشترك اقدام 

 اما بداليل متعددی، اين شكل مطلوب،. نمايند
بخشی از نيرو های متعلق به اين . عملی نيست

طيف و متمايل به اين اهداف در ايران می 
باشند و هنوز فضای الزم جهت اعالم 
همسوئی و همگامی آنها نه تنها با نيروهائی 
در خارج از كشور ميسر نيست بلكه از حق 
تشكل و فعاليت در چهار چوب قانون اساسی 

 كنون مبارزه رژيم هم محروم می باشند و تا
آنها با زندان و شكنجه جواب گرفته ” قانونی“

در خارج از كشور سوابق و تجارب . است
مختلف، هنوز جان سختانه بر سر راه 

حضور اكثريت متفرق . همگرائيها ايستاده است
 اجتماعی و - و منفرد در ميان فعالين سياسي

فقدان جذابيت و اعتبار الزم در صفوف احزاب 
 سياسی، مانع ديگر يافتن طرف و سازمانهای

اين جاست . مذاكره و مباحثه و توافق ميباشد
كه می بايست در گام اول اساس و مبنای كار 

از . را در همسوئی بر اهداف پيش گفته گذاشت
راه حلهائی كه می تواند نيروهای همگرا را در 

با يافتن اشكال . مقابل هم قرار دهد پرهيز كرد
وره گذار را كه می توان متنوع و منعطف، يك د

اتحاد در تنوع ناميد را پشت سر گذاشت تا 
انرژيهای موجود در بستر واحدی به حركت 

  .در آيد
   چگونه؟-۴

سازمان يابی آزاديخواهان در داخل كشور 
همانطور كه پيشتر گفته شد مقتضيات خاص 
خود را خواهد داشت و نسخه ای از خارج 

 تأكيد بر وجود اما. برای آنها نمی توان پيچيد
همگرائيها، نشان دادن همسوئيها در مواردی 

. پشتيبانی از مبارزات يكديگر. كه ايجاب ميكند
كه گذشته از تقويت . امريست ميسر و مفيد

مبارزات كنونی، زمينه ساز اتحادهای احتمالی 
  .آتی خواهد شد

در خارج و در ميان نيروهای اين طيف الاقل 
با تالشهای موازی برای دوره ای ما ناچارا 

احزاب و سازمانهای دمكرات و . مواجه ايم
جمهوری خواه بدرستی تالش خواهند كرد تا 
صفوف خود را در اتحاد برای دمكراسی در 

كميته “ايران گسترده تر سازند ، تال شهای 
از اين دسته است ” اتحاد عمل برای دمكراسي

كه امريست مثبت و ميبايست در جهت موفقيت 
شيد، اما اشكال جديد ديگری نيز آنها كو

مراحل شكل گيری خود را طی می كنند كه 
بعضا در خطوط اساسی، اعم از اهداف و 
راهبردها مشتركند و در مواردی اختالفات 
غيرقابل توافق، الاقل در وضعيت كنوني، امكان 

  .تفاهم در ميان آنها را ناميسر كرده است
  د؟چه ميتواند باش” گامهای مشترك ما “-۵

همانطور كه در بيانيه اخير مدافعان بيانيه 
جمهوری اسالمي، جمهوری الئيك و جايگاه “
سمينار “و به عبارت ديگر برگزاركنندگان ” ما

تالش ديگری در حال . آمده است” پاريس
انجام است تا با تدارك گردهمائی ديگری 

در ” گامهای مشترك ما“ موضوع بی سرانجام 
ته شود و احتماال اين اجالس به بحث گذاش

من فكر می كنم اين نشست در . پاسخی بيابد
صورتی ميتواند به مسئوليت خود جامه عمل 

  :پوشد كه
، نه تنها تركيب متنوع سمينار پاريس را در والا

خود گرد آورد بلكه مداخله فعال آنها را در 
  .مسير تدارك فرا هم نمايد

ند ، برای سئواالتی كه در باال مطرح شده اثانيا
پاسخ روشن داشته باشد ولو اينكه پاسخها 

كه اين امر به ميزان زيادی در . يكسان نباشند
  .گرو نحوه تدارك خواهد بود

، چهارچوب مناسبات آتی خود با الثثا
جمعهائی كه اشتراك نظر كامل دارند، در وحله 
اول، و گروه بنديهای سياسی طيف دمكراتيك 

فات كه در اهداف و يا مشی سياسی اختال
  .معينی دارد را تدقيق نمايد

، جمعی را بعنوان شورای هماهنگی رابعا
يا هر اسم ديگری كه می خواهد بر آن (موقت 
اما در برگيرنده گرايشات و ) بگذارد

تاندانسهای مختلف درون جمع و با مسئوليت 
اعالم مواضع و پيشبرد اقدامات سياسی 

  .انتخاب نمايد
ی پا به صحنه در چنين حالتی احتماال نهاد

سياسی ايران خواهد گذاشت كه اگر چه 
خواهد داشت اما بند ” جنبشی“همچنان شكل 

بريده خواهد شد و ” سمينار پاريس“نافش از 
با نام و اهداف حتی االمكان روشن، باری را 
در جهت تحقق خواستهای ديرينه مردم ما 
مبنی بر آزادی و مردمساالری بر دوش 

  .خواهد گرفت
 
  

  
  اتحاد عمل برای دموکراسی کميته

  2003 نوامبر 29 / 1382 آذرماه 8
 روشنک داريوش درگذشت

روشنک داريوش، مترجم تواناي 
کشورمان و عضو کانون نويسندگان 
ايران روز دهم آبان ماه در شهر مونيخ 

 .آلمان در گذشت
روشنک داريوش در جريان احياي 
فعاليت کانون نويسندگان ايران فعال 

اين رابطه هم بارها دستگير و بود و در 
 . بازجوئي شد

 با بورس ۲۰۰۰روشنک از ابتداي سال 
ساکن مونيخ ) PEN)انجمن قلم آلمان 

. شد و به فعاليت هاي فرهنگي ادامه داد
 که ۲۰۰۰پس از کنفرانس برلين در سال 

حکم جلب او هم صادر شد ناگزير در 
خليل (آلمان ماند و براي آزادي شوهرش 

. از زندان فعاليت زيادي کرد) رستم خاني
 شنبه شب اول ۱۱:۳۰سرانجام در ساعت 

. نوامبر در اثر تومور مغزي درگذشت
  .يادش همواره زنده باد
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  تبه کنگره فوق العاده سازمان اکثرينگاهی 
  سند مصوبه، گام مهمی پيشاروی رهبری اکثريتکاربست 

  احمد آزاد
  

کنگره اکثريت در اوائل مهر ماه امسال برگزار 
شد و همانگونه که انتظار می رفت سند 
پيشنهادی کميسيون تدارک کنگره به تصويب 

در چند سال اخير،  اين اولين باری . رسيد
ست که در سند سياسی اين سازمان، کل ا

حکومت جمهوری اسالمی نفی شده و بر يک 
تاکيد »  جمهوری دمکراتيک، سکوالر و فدرال«

در اين سند سياست تا کنونی اين . می شود
ی بر حمايت از حکومت اسالمی نسازمان مبت

ايران يا جناحی از اين حکومت، جای خود را 
 حکومت در به سياستی متکی بر برکناری اين

اين چرخش برای سازمان . کليت آن می دهد
اکثريت بسيار مهم بوده و جايگاه ويژه ای در 

  . تاريخ اين سازمان خواهد يافت
سند مصوبه تقريبا همان سند پيشنهادی 
کميسيون است که با اصالحاتی اندک به 

من قبال در مقاله ای با . تصويب رسيده است
ا کدام جمهوري خواهي آري  ام«عنوان 

منتشره در اتحاد کار شماره » جمهوري؟
 ، محور های عمومی اين ١٣٨٢ تير ماه - ١١١

در آن سند دو بند . سند را بررسی کرده بودم
يکی برخورد صريح با رژيم و : مورد نقد بود

ديگری مسئله چگونگی برکناری آن و تاکيد 
در . بيش از حد سند بر روش مسالمت آميز

 دو بند با اصالحاتی سند مصوبه کنگره اين
  . تغيير کرده اند

در برخورد به کليت حکومت، سند صراحت 
جمهوری . دارد و جای ابهام نمی گذارد

اسالمی را مانع اصلی برقراری دمکراسی در 
اما در بند دوم سند می . ايران می شناسد

ما حذف واليت فقيه و تغيير ساختار « :گويد
يج سياسی قدرت را، در شرائط امروز بس

کننده ترين و نافذ ترين شعار در مبارزه عليه 
اين بند به خودی .  »جمهوری اسالمی می دانيم

ولی جايگاه آن در سند . خود نادرست نيست
. سياسی کنگره می تواند بحث برانگيز شود

اگر اکثريت می پذيرد که کليت اين رژيم مانع 
تحقق دمکراسی در ايران است، پس با تمام 

مبارزه می کند و خواهان جناح های آن 
چگونگی اين .  سرنگونی کليت نظام است

. مبارزه به محدوده تاکتيک ها برمی گردد
بردن نوک تيز حمله به يک جناح مسئله ای 

تاکيد آن در . تاکتيکی، و تابعی است از زمان
مگر آن که در آينده با اتکاء . سند بی جا است

همه به اين بند،  سياست ترجيحی دنبال شود، 
حمله ها متوجه يک جناح شده و جناح ديگر 

ناديده گرفته شود و در عمل  سياست حمايت 
مستقيم به سياست حمايت غير مستقيم  از 

کاربرد صفت های . جناحی خاص تغيير کند
، امکان چنين »نافذترين«و » بسيج کننده ترين«

  . برداشتی را بدست می دهد
وش در مورد چگونگی برکناری و و مسئله ر
 ما «:مسالمت آميز، سند در بند پنج می گويد

در پي آن نوع تحول سياسي راديكال هستيم 
نافرماني . كه بر گذار مسالمت آميز متكي شود

و مقاومت مدني توده اي ، اتحاد نيروهاي 
جمهوري خواه دموكرات و فشارهاي بين 

ما . المللي در خدمت چنين تحولي قرار دارند
ونت بر حق مردم در در عين مخالفت با خش

. ».دفاع از خود در برابر سركوب تاكيد داريم
ما در عين مخالفت با (قسمت دوم اين بند 

خشونت بر حق مردم در دفاع از خود در برابر 
 اضافه شده در کنگره) سركوب تاكيد داريم

بحث پيرامون راهکارهای مسالمت آميز . است
 در حوصله اين نوشته يا غير مسالمت آميز

آنچه . ست و جای ديگری بايد به آن پرداختني
اهميت دارد تناقضی است که بند با خود به 

  . همراه دارد
سند از يک سو تاکيد می کند که مبارزه 
سازمان اکثريت بر روش های مسالمت آميز 

خواهان تحولی است راديکال و . متکی است
راهکارها . همزمان با راهکارهای مسالمت آميز

نافرمانی مدنی، مقاومت : مردرا هم بر می ش
مدنی توده ای، اتحاد نيروهای جمهوری خواه 
. دمکرات و بهره گيری از فشار های بين المللی

و » نافرمانی مدنی«سند روشن نمی کند که 
در شرايطی که با هدف » مقاومت توده ای«

سرنگونی يک حکومت دنبال می شود، چگونه 
خشونت اقداماتی است و به چه دليل با پاسخ 

آميز حکومت روبرو نخواهد شد؟ بطور مثال 
اعتصابات و اعتراضات دانشجويان يک نوع 

تجربه نشان داد که .  است مدنيمقاومت
حکومت به سرعت واکنش نشان داده و  خشن 
ترين روش های ممکن را در مقابل اين 

از . اتخاذ می کند» توده ایمدني مقاومت «
حق دارند سوی ديگر سند می پذيرد که مردم 

. در مقابل خشونت رژيم از خود دفاع کنند
يعنی همان کاری که در تظاهرات خرداد ماه 

مردم هر آنجا . سال جاری دانشجويان رخداد
که جمع وسيعی بودند، با باند های سياه و 
. اراذل و اوباش لباس شخصی مقابله کردند

اکنون اين سوال طرح می شود که در چنين 
ريت چه می کند؟ يا همراه شرائطی سازمان اکث

و همگام مردم وارد درگيری ها شده و از خود 
دفاع می کند و يا کنار ايستاده و در مبارزه 

در . مردم برای دفاع از خود مداخله نمی کند
حالت اول در عمل اين بند سند بی معنی می 
شود و در حالت دوم فاجعه ای خواهد بود 

رزه برای يک سازمان سياسی که مدعی مبا
  .  مردمی است

به اعتقاد من اين بند بيش از آن که بيانگر نگاه 
اکثريت باشد به سبک مبارزه، نشانگر جان 

در بين . سختی سياست های قديمی است
» روش مسالمت آميز«نيروهای اپوزيسيون، از 

سياستی . سوءاستفاده های بسياری شده است
 را در باال می بيند، نمی» گرانيگاه تحوالت«که 

تواند نيروی سرنگونی، براندازی، برکناری، 
اين سياست بر محور .  و غيره باشدبرچيدن

همگامی و همراهی با بخشی از حکومت متکی 
. است و از اين رو بدنبال رفرم است تا انقالب

رفرم نيز تحولی است تدريجی بدون حذف 
طبعا راهکار چنين . هيچ يک از طرفين دعوی

» سالمت آميزم«سياستی بايد روش های 
اما در طول سال های اخير نيروهای . باشد

کردند، برای سياسی که از رفرم حمايت می 
 سياست خود، مخالفين امکان تحول هتوجي

دمکراتيک از درون اين رژيم را به خشونت 
طلبی متهم می کردند، بدون آنکه توضيح دهند 
که به چه دليل، سياستی که به امکان تحول 

ون اين حکومت باور ندارد و دمکراتيک از در
بدنبال ايجاد يک تحول راديکال در ايران است، 

برکنار از .  الزاما سياستی است خشونت طلب
بخش کوچکی در اپوزيسيون که معتقد به 
انقالب قهر آميز است، و منطق خودشان را نيز 
دارند، آن بخش از اپوزيسيون که مخالف 

يده اصالح طلبان حکومتی و اصوال مخالف ا
امکان تحول دمکراتيک از درون اين رژيم می 
باشد، نيز بر روش های مسالمت آميز تاکيد 

اما آگاه است که تنها اپوزيسيون نيست . دارد
به مراتب . که روش مبارزه را تعيين می کند

بيش از اپوزيسيون اين حکومت و نوع واکنش 
های آن به تعرض توده ها است، که شدت و 

 در مبارزه برای تغيير ضعف ميزان خشونت
  . مي كندحکومت را تعيين 

   
  آينده چگونه خواهد بود؟

. آينده اين سند به مجريان آن بستگی دارد
مبارزه طوالنی و چندين ساله  نيروی چپ 
درون سازمان اکثريت، تاثيرات خود را به 
جای گذاشته و سند فعلی به تصويب اکثريت 
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 اين تحول در .نمايندگان کنگره رسيده است
اکثريت يک شبه رخ نداده و تحوالت سياسی 
در ايران و منطقه و بويژه شکست سياست 
های اصالح طلبان نيز به تشديد روند اين 

اما اين تازه . تحول در اکثريت کمک کرده است
اکنون بايد ديد آيا در عمل . آغاز کار است

مجريان اين سند، رهبری منتخب کنگره، 
  پيشبرد اين سند را دارند؟ » لتماي«و » توان«
قبل از هر چيز به ترکيب رهبری » تمايل«

اگر اکثريت اين ترکيب از . منتخب بر می گردد
مدافعين اين سند بوده و در تهيه و به تصويب 
رساندن آن مبارزه کرده اند، حداقل در گام 

بيش از » توان«. اول تمايل واقعی وجود دارد
يروها در درون هر چيز به تناسب و تعادل ن

اکثريت و بويژه به ميزان نيروی طرفدار اين 
سند، منوط است،  در حال حاضر اين سند 
. رای اکثريت نمايندگان کنگره را با خود دارد

» توان«مدافعين سند دررهبری و » تمايل«
مدافعين سند در درون سازمان اکثريت، موتور 

  . قوی کاربست آن خواهد بود
اکثريت نيز، بسياری از دربيرون از سازمان 

نيروهای سياسی که در سال های گذشته، 
بدليل سياست های حمايت گرانه اکثريت از 
حکومت، با اين سازمان همراهی و همگامی 
نمی کردند،  با دقت به اين تحوالت نگاه می 

برخی سريعتر و برخی با کندی بيشتری . کنند
نسبت به اين تحوالت واکنش نشان داده يا 

هيچ قانون جاودانه ای بر روابط . د دادخواهن
تحوالت در . بين سازمان ها حاکم نيست

جامعه و تغيير خط مشی سياسی، می تواند به 
. تحول در روابط بين سازمان ها  بيانجامد

يقينا سوابق سياسی و ساختار درونی هر 
جريان سياسی فراموش نمی شود، ولی اينها 

سياسی تغيير نيز به تدريج و متاثر از تحوالت 
  . خواهند کرد

سازمان اکثريت از سابقه معينی برخوردار 
سال ها حمايت از حکومت خمينی و .  است

سپس حمايت از جناح های حکومتی، هنوز در 
نقش چهره ها در . خاطره بسياری زنده است

. درون اين سازمان نيز بر کسی پوشيده نيست
همزمان بايد توجه داشت که نيروی چپ اين 

اين نيرو نيز . مان نيز از راه دوری می آيدساز
اميد بر اين .  نقاط قوت و ضعف خود را دارد

است که فکر چپ درون اکثريت که نيروی 
محرکه اين سند است، جسارت ، شهامت و 
پايداری الزم را برای پيشبرد اين سند بکار 

ولی . اين کار چندان ساده ای نيست. گيرد
  . کرده استشرايط نسبت به گذشته تغيير

اکنون دست هايی برای فشردن دست مجريان 
 . اين سياست دراز شده است
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همسایه و مادری که به جرم دفاع از فرزندش به 
زندان می افتد ، شکنجه می شود و سخن نمی 

بااین مقدمه است که آغازگر شرح مرگ و . گوید
زندگی در سیاه چال های اوین ، قزل حصار و 

  .گوهردشت می شود
ینی که باتو با ورق زدن کتاب تصاویری را می ب

تصاویری که سودابه در دوره . سخن می گویند
هشت ساله زندانش توانسته با کمترین امکانات و 

تصاویری . بدور از چشم پاسدار و تواب خلق نماید
که بخش کوچکی از آن ها را توانسته به بیرون 

طرح هایی که خواننده را با جمهوری . بیاورد
وهای بازجویی راهر. زندان ها بیشتر آشنا می کند

، بند آموزشگاه ، شب های اعدام ، هم بندیان ، 
جنگل و گوزن و ده ها شاهکار تکان دهنده ای که 
. بیانگر احساسات پاک و لطیف نویسنده است

احساسی که سودابه را با هزاران انسانی پیوند می 
زند که در طی سال های شوم و نکبت جمهوری 

 گاه ها ، تحقیر اسالمی تنها در زندان ها و شکنجه
شده اند ، به صالبه شان کشیده و اعدام شده اند 
و خاطراتشان یادواره هایی گردیده اند که بخشی 
از آن را سودابه در این کتاب بر کاغذ آورده 

  .است
در مجموعه نوشتارهای » یادنگاره های زندان « 

زندان این ویژگی را دارد که خواننده را با خود 
آن چه را که در این هشت سال همراه می کند تا 

بر سر زندانیان سیاسی آمده است بیشتر احساس 
خواننده همراه زندانیان به بند بهداری ، بند . کند

 ، زندان قزل حصار و گوهردشت ، بندعمومی 216
گذر کرده و دوره ... ، بند یک ، بند هشت و 

 .اسارت را حس می کند
 و صدها  می فهمد که الجوردی ، رحمانی ، مجتبی

جنایتکار دیگر در حق انسان های آزاده ای که در 
این . بندشان بوده اند چه فجایعی را بارآورده اند

که جایگاه تواب ها در زندان کجا قرار داشته و 
ایستادگی و مقاومت زندانیان  و احساسات پاک 

در این کتاب . انسانی  را در دل و جانت می نشاند
وریم که در این دوره جابجا به اسامی ای برمی خ

یا اعدام گردیده اند و یا در زندان دست به 
با نام شان یاد آنان و هزاران  . خودکشی زده اند

جان باخته را در زندان های رژیم را گرامی می 
فرنگیس محمدرحیمی ، مریم ساغری ، . داریم

مهین قربانی ، حوریه بهشتی تبار ، اکرم بهادری ، 
هادوی ، زهرا ذوالفقاری ، سیمین هژبر ، سودابه 

  ....پروین گلی آبکناری ، سهیال درویش کهن و
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  نگاهی به جنبش کارگران بيکار در ايران
  ۱۳۵۷-۵۸در سال های 

پديده بيکاری از اجزای مرتبط با سيستم 
مناسباتی که نيروی . سرمايه داری است

کار را از وسايل توليد جدا نموده و از 
سازمان و ثروت اجتماعی محروم می 

درجه افت و خيز آن نيز به بحران . سازد
قاطع مختلف و به هايي برمی گردد که در م

داليل گوناگون در اين گونه جوامع حادث 
از آنجا که کارکرد سرمايه . می گردد

هميشه همزاد با بحران است ، عارضه 
بيکاری بمثابه يکی از پديده های دائمی 
برای جنبش کارگری و مزدبگيران طرح 

مبارزه برای تخفيف دادن درجه اين . است
 بوده که معضل اجتماعی از جمله اقداماتی

کارگران در کشورهای مختلف با دست 
يازيدن به ابزارهای قانونی و از کانال 
تشکل های خود توانسته اند پيش ببرند و 

پديده . دستاوردهايي نيز بدست آورده اند
بيکاری اما هرگز از ميان نرفته است و هر 
از چندگاهی با رسيدن به ابعاد ميليونی ، 

 و خود را جامعه را به تالطم درآورده
درمبارزات پراکنده و يا متحد و متشکل 

  .بازتاب می دهد
در دوره تالطمات اجتماعی قبل از بهمن 

 ، بر اثر ماه ها اعتصاب ، تعطيلی ۱۳۵۷ماه 
کارخانه ها و بسياری از واحدهای توليدی 
و خدماتی ، فرارکردن صاحبان سرمايه 
های بزرگ ، پايين آمدن توليد ، بيکاری به 

. ترده ای خود را نشان می دهدشکل گس
 ۲۱نرخ بيکاری در اين دوره را رقمی بين 

 درصد از جمعيت فعال ، که بنا بر ۲۸تا 
 ميليون نفر ۱۰آمارهای منتشرشده حدود 
  ۲،۵رقمی که . بوده است تخمين می زنند

اين .  ميليون نفر را شامل می گرديد۳تا 
 ادامه يافته و در ۵۷روند بعد از بهمن 

 شهری ، شاهد بيکاری بی سابقه ای مناطق
کارگران و کارکنان بيکارشده ، . می باشيم

فارغ التحصيالن و ديپلمه های بيکار و 
کارگران فصلی ، بدون هيچ گونه پشتوانه 
مالی و امکانات ، اين طيف گسترده بيکاران 

اقشاری که مهم ترين . را تشکيل می دادند

ال نقطه اتصالشان به يکديگر مسئله اشتغ
اين خيل عظيم بيکاران برای سازمان . بود

دهی و هدايت مبارزات شان برای احقاق 
مطالبات عمدتا صنفی خود هم محروم از 
تشکيالت بودند و هم اين که بسيار جوان 

جوانانی که در دوره انقالب شرکت . بودند
فعال داشته و با تجربه ای که از انقالب 
بدست آورده بودند تصوری جز ادامه 
مبارزه برای رسيدن به مطالبات سرکوب 

  .شده شان نداشتند
به دليل نبود تشکل های کارگری و احزاب 
سياسی ، اين نيروی اعتراض ، مبارزات 
خود را به صورت پراکنده ، خودبخودی و 
بدون يک سقف معين در شهرهای مختلف 
کشور و به نسبت های متفاوت دنبال می 

ک اسنيصال از وضعيت وحشتنا. کرد
اقتصاديشان ، مراجعه به ادارات و مراکز 

گرفتن از مقامات ! دولتی و پاسخ های نه 
دولتی ، آن ها را هرچه بيشتر به ضرورت 

تظاهرات . حرکت های متشکل می رساند
 در ۵۷چند هزارنفری بيکاران در سال 

شهرهای بزرگ به راه می افتد و هزاران 
تحصن و اعتصاب . نفر را جذب می کند

 هزار نفر از کارگران بيکار ۲بيش از غذای 
 اسفند ۲۷تهران در وزارت کار در تاريخ 

 ، و هم چنين تجمع کارگران بيکارشده ۵۷
در اوايل » آرمه « شرکت ساختمانی 

 را می توان جزو اولين ۱۳۵۸فروردين 
حرکت های بزرگ بيکاران در تهران نام 

حقوق کارگر « خواسته هايي چون . برد
کارگر نبايد « ، » ! گردد پرداخت بايد 
کارگر پيروز است ، « ، » ! اخراج گردد 

در شعارهای » ! سرمايه دار نابود است 
کارگران بيکار در تظاهرات فروردين ماه 

  .در خيابان ها طنين انداز می گردد
با توجه به مبارزاتی که منجر به سرنگونی 
رژيم سلطنتی و جايگزينی قدرت دولتی 

شده بود ، اين توهم در جديدی در ايران 
ميان اقشار مختلف مردم و ميان کارگران 
وجود داشت که رسيدگی به خواسته های 

طبيعی آن ها امريست که دولتمردان جديد 
به آن گردن خواهند نهاد و در واقع اين 
گونه تصور می شد که اينان چون انقالب 
کرده اند پس به خواسته هايشان هم 

 زود ، برخورد اما خيلی. خواهند رسيد
و مامورين کميته » کميته امام « نمايندگان 

ها نسبت به اين خواسته های کارگران ، 
هر کجا که . تلنگرهايي به اين توهم زد

کارگران خواستار رسيدگی به مشکالتشان 
می شدند با اين شاه بيت روبرو می 
گرديدند که در ميان شما عده ای فرصت 

ی خواهند طلب و ضدانقالبی هستند که م
شما را تحريک کنند و اغتشاش راه 

اين اسم رمز جديد سرکوب ، . بياندازند
شيوه برخورد با هر خواستی بود که از 

اما . سوی به قدرت خزيدگان انجام می شد
با اين وجود اعتراضات به قوت خود باقی 
ماند و هر روز بر تعداد کسانی که به 
صفوف اين جنبش مطالباتی می پيوستند 

  .افه می گرديداض
 هزارنفر از ۲ حدود ۱۳۵۸ فروردين ۱۶در 

کارگران بيکار در خانه کارگر اصفهان 
تجمع کرده و خواستار رسيدگی به 

مصحف استاندار . وضعيت خود می گردند
وقت اصفهان کارگران را تهديد می کند که 
اگر دست به راهپيمايي بزنند آنها را به 

 ۱۸روز اين تهديد در . گلوله خواهد بست
تظاهرات . فروردين عملی می گردد
 هزارنفر ۱۰کارگران بيکار که حدود 

تخمين زده می شد به خاک و خون کشيده 
می شود و کميته چی های امام با 

 نفر از کارگران را مجروح و ۳تيراندازی 
ناصرتوفيقيان دانشجوی دانشگاه اصفهان 
را از پشت مورد اصابت گلوله قرار داده و 

جنبش کارگران .  قتل می رساننداو را به
در . بيکار اولين قربانی خود را می دهد

همين تظاهرات است که برای اولين بار 
شاهد حضور معين باندهای لباس 
شخصی سازمان يافته از سوی کميته امام 
و کميته چی های محلی که به فاالنژها 
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گروهی که با شعار . معروف بودند هستيم
! سالم حامی توست کارگر ، کشاورز ، ا« 
با سنگ و چوب و آالت قتاله به صف » 

تظاهرات حمله کرده و گروه بيشماری را 
. مورد ضرب و جرح قرار می دهند

فاالنژها به اولين چماق های سرکوب 
سازمان يافته جمهوری اسالمی عليه هر 

  .حرکت اعتراضی مردمی تبديل می گردند
 فروردين در ۱۹کارگران بيکار در روز 

شگاه کارگران اصفهان تجمع کرده و با
اعتراض خود را نسبت به کشتار روز قبل 
با دست يازيدن به تحصن در آن محل 

  .اعالم می دارند
 ۴۰۰ حدود ۱۳۵۸در اواسط فروردين ماه 

نفر در دفتر مرکزی سنديکای کارگران 
پروژه ای و بيکار آبادان برای رسيدن به 
خواسته هايشان دست به تحصن زده و 

الزم به . هديد به اعتصاب غذا می نمايندت
يادآوری است که سنديکای کارگران 
پروژه ای و بيکار آبادان که قبل از بهمن 

 ۳ تشکيل شده بود از سوی بيش از ۵۷
هزار نفر از کارگران پروژه ای حمايت می 
شد و توانسته بود که دستاوردهايي نيز 
در زمينه دريافت کمک های بيکاری و 

جدد کارگران بيکار به کار بازگشت م
 ماهی که از ۲در فاصله . بدست آورد

فعاليت های اين سنديکا می گذشت بارها 
مورد حمله چماق بدستان قرار گرفته و 
بسياری از کارگران مجروح و بازداشت 

  .شده بودند
 ، روز ۱۳۵۸ ارديبهشت ماه ۱۱فرارسيدن 

جهانی کارگران را می توان بزرگ ترين 
تقل در تاريخ مبارزات گردهمايي مس

در قطعنامه پايانی . کارگری دانست
 هزار نفره اين روز ۵۰۰راهپيمايي بيش از 

در تهران ، حق کار ، تامين معاش در 
دوران بيکاری با ايجاد صندوق بيمه 
بيکاری در سرلوحه خواست های کارگران 

نمايش اتحاد و قدرت . به چشم می خورد
جريانات کارگران و هماهنگی فعالين و 

سياسی چپ ، بويژه فعالين جنبش فدايي 
در اين حرکت عظيم و فراموش نشدنی ، 
هيچ گاه از خاطره مبارزات کارگری از 

صدها هزار نفر در . ميان نخواهد رفت
صفوفی متحد ، خيابان های تهران را فتح 

در طول تظاهرات گروه های فشار . کردند
فاالنژ حزب الهی مزاحمت هايي را برای 

رکت کنندگان در تظاهرات بوجود ش
  .آوردند

در تظاهرات اول ماه مه در شهر آبادان نيز 
هزاران نفر در خيابان های شهر دست به 

هاشمی رفسنجانی ، . راهپيمايي می زنند
سخنران مراسم اول ماه مه رژيم در 
استاديوم تختی آبادان اعالم می کند که 
کارگرانی که متحصن می شوند از اردشير 

هدی پول می گيرند و او برای درهم زا
شکستن انقالب اين تحصن ها را راه می 
اندازد و فاالنژهای دست پرورده خود را 
. به سمت تظاهرات کارگران کيش می کند

فاالنژها  و گروهی از مردم ناآگاه باشعار 
درد ما درد « ، » ! سنديکا گندش درآمد « 

« ، » ! تو نيست ، برو گمشو کمونيست 
به » ! اهللا اکبر « ، » !  بر کمونيست مرگ

در مقابل اين . مصاف کارگران می روند
سنديکای « تحريکات ، کارگران با شعار 

کارفرمای « ، » ! واقعی ايجاد بايد گردد 
سنديکا ، « ، » ! اجنبی نابود بايد گردد 

سنگر زحمتکشان ، کارفرما ،دشمن 
، خيابان های آبادان را به » ! زحمتکشان 

پاسخ متانت کارگران . رزه درآورده بودندل
با ضرب و شتم ، چوب و چماق و 
محاصره توسط تفنگ بدست های کميته 
چی و فاالنژها روبرو می گردد و گروهی 

  .زخمی می گردند
در تبريز نيز عده ای از فاالنژها ، حرکت 
متحد کارگران را به سوی استاديوم 
باغشمال سد کرده و به ضرب و شتم و 

حزب . گيری کارگران می پردازنددست
کمونيست ها باغشمال ، « اللهی ها با شعار 

، در مقابل صف » ! مسلمانان دانشگاه 
عظيم جمعيتی که برای برپايي جشن اول 
ماه مه ، عازم استاديوم بودند می ايستند 
و با سنگ اندازی تعدادی از کارگران 

  .زخمی می گردند
 تجمع در در اهواز نيز کارگران بيکار با

فلکه زيتون کارگری و حرکت به سوی 

ما « باشگاه کارگران شرکت نفت با شعار 
» ! ضدانقالبی نيستيم ، ما کارگر بيکاريم 

در خيابان حصيرآباد مورد هجوم فاالنژها 
 نفر از کارگران به شدت ۸قرار گرفته و 

داس، چکش، ستاره «.  گردند زخمی می
 پنجه بکس شعار چماق و» ! ديگر اثر ندارد

به دستان و چاقوکشان حزب الهی و کميته 
چی ها در مقابل خواسته های کارگران 

  .بود
نمونه اين درگيری ها در شهرهای ديگر 

اين . نيز در همين فاصله گزارش شده است
درگيری ها نشان از دوره ی جديدی از 

کارگرانی . مبارزات کارگران بيکار می داد
د را متشکل که هنوز نتوانسته بودند خو

نمايند اما ضرورت تشکل يابی و مبارزه 
. متحدتر و سراسری به بار نشسته بود

ايده سراسری شدن جنبش بيکاران برای 
 با ۱۳۵۸اولين بار در اواخر فروردين ماه 

حضور ده ها نماينده از شهرهای مختلف 
در . در خانه کارگر تهران جرقه زده شد

شد و خانه کارگر تريبون آزادی گذاشته 
کارگران به نوبت روی سکو رفته و از 
خواست ها و از مطالباتشان و ضرورت 

  .تشکل سراسری سخن گفتند
اتحاديه های کارگران بيکار ، اخراجی و 
پروژه ای در فاصله فروردين و ارديبهشت 

اين تشکل ها خيلی . بنيان نهاده شدند
سريع اعضای زيادی را به خود جذب 

ماهنگی کارگران نموده و امکانی برای ه
در اين دوره . بيکار و اخراجی گرديدند

مطالبات کارگران بيکار خواسته های زير 
  :را دربر می گرفت 

  پرداخت کامل حقوق عقب افتاده -
 عدم کسر حق بيمه از کارگران -
ايجاد اشتغال برای کليه کارگرانی  -

 که بيکار شده اند
 پرداخت حقوق مدت بيکاری -
تعلق حق اشتغال در درجه اول م -

به کارگران بيکار همان منطقه 
بوده و هر شرکت و کارگاهی 

 بايد به اين امر توجه نمايد
پرداخت وام بيکاری بر اساس  -

 مخارج زندگی کارگران بيکار
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 ماه از ۶وام کارگری بعد از  -
شروع کار و به صورت کسر 

 درصد کمی از حقوق
مبارزه متحد برای گرفتن حق  -

 بيکاری
 بازگشايي کارخانه ها -
پرداخت حقوق عقب افتاده ، عيدی  -

 ، حق اوالد و مسکن
 ...و -

عالوه بر خواسته های صنفی که به بخشی 
از آن ها در باال اشاره شد ، کارگران بيکار 
در شعارهای سياسی خود ثقل 
مطالباتشان را امحای سرمايه های 

با وجود اين . امپرياليستی قرارداده بودند 
که در اتحاديه ها رگه هايي از نوع مبارزه 
ضدامپرياليستی از سوی حکومت گران 

شم می خورد اما می توان گفت جديد به چ
که خواسته های صنفی هم چنان انگيزه 
وحدت صفوف کارگران بيکار متشکل در 

کارگران . اين اتحاديه ها را تشکيل می داد
، » ! مرگ بر کمونيست « در مقابل شعار 

» ! مرگ بر ساواکی « از سوی فاالنژها با 
به آنها پاسخ می دادند و از مواضع 

به .  خمينی دفاع می کردندضدامپرياليستی
عنوان نمونه اتحاديه کارگران بيکار ، 

 ۹اخراجی و فصلی تبريز در تظاهرات 
ارديبهشت خود در قطعنامه پايانی خود 
اعالم می دارند که ما ضمن پشتيبانی از 
مواضع ضدامپرياليستی خمينی ، خواهان 
ادامه اعدام های عمال رژيم سابق و 

کا و اسرائيل مزدوران و جاسوسان آمري
  !هستيم 

  طرح وام بيکاری
در مقابل خواست حق بيکاری که از سوی 
کارگران مطالبه می شد و توانسته بود که 
به مثابه يک شعار عمومی بخش های 
گسترده ای از کارگران را متحد سازد 

 پيشنهادی را ۵۷ اسفند ۲۴دولت موقت در 
با عنوان طرح وام بيکاری برای تصويب به 

. لت و شورای انقالب ارجاع نمودهيات دو
اين طرح با وجود داشتن عناصری از 
خواسته های عمومی کارگران ، بسيار 

پايين تر از حد مطالبات آن دوره کارگران 
  .بود

با عنوان شدن اين طرح ، در صفوف 
کارگران بيکار شک و شبهه هايي برای 
. چگونه برخورد کردن به آن بوجود آيد

ر تشکل ها و اتحاديه بحث های فراوانی د
ها و ميان فعالين جنبش کارگری پيرامون 
ماهيت اين طرح و تفاوت های آن با 

  .خواست حق بيکاری درمی گيرد
کارگران در اين دوره به درستی تفاوت 
ميان حق بيکاری و وام بيکاری را طرح می 

حق بيکاری را بمثابه بخش کوچکی . کردند
وسط از درآمد حاصل از استثمار خود ت

سرمايه داران می دانستند و وام بيکاری را 
بدهکاری بيشتر خود و وابسته شدنشان 

درواقع . را به کارفرمايان تلقی می کردند
اين وام تنها بخش کوچکی از کارگران 

برای . بيکار را تحت پوشش قرار می داد
 ۳ ميليون بيکار ، بعد از ۳مثال از مجموع 

 پرداخت  هزار کارگر وام۶۰ماه تنها به 
در اين طرح قرار بود که ماهانه . شده بود

 تا ۷۵۰۰به کارگران بيکار مبلغی بين 
 ماه پرداخت شود و ۶ ريال به مدت ۹۰۰۰

 سال کمتر و ۲۶شامل کسانی می شد که 
 سال بيشتر نداشته باشند و حداقل يک ۶۰

سال متوالی حق بيمه خود را از آغاز سال 
اقع وام در و.  پرداخت نموده باشند۱۳۵۴

بيکاری نه به کارگران فصلی تعلق می 
گرفت و نه کارگران جوان می توانستند از 

  .آن برخوردار گردند
اگر چه بخشی از کارگران طرح های 
اصالحی خود را مبنی بر باالبردن ميزان 
وام ، حذف محدوديت سنی و دفترچه بيمه 
را عنوان کردند اما اين اصالحات نمی 

 راهگشای اختالفی توانست به خودی خود
که در ميان کارگران بوجود آمده بود 

  .گردد
کشمکش برای روشن شدن اين طرح به 
نفع کارگران بيکار ، حرکت های اعتراضی 

برای نمونه می . متعددی را به دنبال آورد
 بيش ۵۷ اسفند ۲۸توان از تجمع و تحصن 

 هزارنفر از کارگران در وزارت کار ۳از 
از آن ها دست به  نفر ۷۰۰نام برد که 

درگيری ، تيراندازی . اعتصاب غذا زدند
هوايي و حمله کميته چی ها به متحصنين 
در وزارت کار ، آن هم چند روز پس از 
پيروزی انقالب نشان از دوره جديدی از 
سرکوب و بازپس گيری مطالبات دوران 

 ۲مقاومت کارگران در . انقالب بود
کار  به توافقی با وزارت ۱۳۵۸فروردين 

انجاميد که بر اساس آن قرار شد که به هر 
 تومان ۱۲۰۰ تا ۹۰۰فرد بيکار ماهانه بين 

موفقيت بزرگ بيکاران در . پرداخت شود
اين حرکت اعتراضی به رسميت شناختن 
خانه کارگر به عنوان دفتر مرکزی شان 

  .بود
تصويب اين طرح و به اجرا درآوردن 
 ناقص آن باوجود آن که اقليتی را تحت
پوشش قرار داد اما در پتانسيل جنبش 
بيکاران اثر خود را گذاشت و عمال به 
کمرنگ شدن خواست حق بيکاری 

در نتيجه اصرار بر حفظ . منجرگرديد
شعار حق بيکاری از سوی برخی از تشکل 
های کارگری موجب تقابل در کانون ها 
ميان کارگران آگاه و پيشرو و توده 

ها که در ابتدای اين کانون . کارگران گرديد
کار خود بودند و هنوز برخا تشکيل نشده 
بودند اين امکان را نداشتند که به عنوان 
يک نيروی متحد در مقابل وضعيت فالکت 
بار و اسفناک و نامطمئن هزاران نفر از 

  .کارگران بر دولت جديد فشار بياورند
حق بيکاری سرنوشتی چون حق اعتصاب 

دا کرد و  ساعت کار در روز را پي۸و 
نتوانست به خواست عمومی کارگران 
تبديل گردد و توجيهاتی چون يک مو از 
خرس کندن هم غنيمت است سايه خود را 
بر مبارزات طوالنی مدت تر برای تحقق 
خواسته ها افکند و در واقع رضايت دادن 
به امتيازات کوچک به خاطر نبود آگاهی و 
تشکل های کارگری و همچنين توهماتی که 

سبت به دولت جديد و سيستم حاکم بعد ن
از سرنگونی رژيم سلطنتی به واقع عمل 
می کرد ترمزی بود بر تالش های متحدانه 

حق بيکاری که هم . و سراسری کارگران 
کارگران شاغل را دربر می گرفت و هم 
کارگران بيکار شده را ، نتوانست به يک 
خواست عمومی در ميان کارگران تبديل 

 در شرايط وخيم اقتصادی و شود چرا که
نامطمئن شغلی ، کارگری که مشغول کار 
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بود از ترس آن که خواست حق بيکاری را 
باديگر مطالبات صنفی محدود پيوند زند و 
همين مسئله به بيکار شدنش منجر شود از 

  .صفوف کارگران بيکار فاصله گرفت
 نبود تشکل های کارگری مستقل و 

زات سراسری و محوشدن سنت مبار
سنديکايي در خاطره اکثر کارگران ، نبود 
فرهنگ مبارزه سازمان يافته و جمعی و 

می توانستند ... جو سرکوب و تهمت و 
عواملی  برای دامن زدن به اين تشتت 

بحث های طوالنی و کشدار در ميان . باشند
فعالين کارگری که اکثرا با هويت سازمان 
های سياسی خود را تعريف می کردند به 
جايي رسيد که هر چه بيشتر توده 
کارگران را از اطراف کانون های موجود 

  .پراکنده ساخت
در چنين شرايطی و با وجود مجموع 
عوامل نامساعدی که وجود داشت ، 

 با حضور بيش ۵۸ ارديبهشت ۱۱تظاهرات 
 هزار نفر در تهران و هزاران نفر ۵۰۰از 

در شهرهای بزرگ می رفت که بارديگر 
ت و اتحاد کارگران را در گام نمايش قدر

های استوار برای تحقق مطالبات واقعی 
اما متاسفانه بايد . کارگری تداوم بخشد

تاکيد مجدد داشت که نبود تشکيالت واقعی 
و مستقل کارگری و فرهنگ مسلط 
نيروهای چپ تشکيالتی و يا غير سازمانی 
نسبت به جنبش کارگری نتوانست شرايط 

اعالم . ران تغيير دهدرا به نفع توده کارگ
جهاد خمينی به خلق کرد و آغاز جنگ اول 
در گنبد و بگيرو ببند فعالين سياسی و 
ترورهای سياه نيز جو رعب و وحشتی را 
بوجود آورده بود که به نفع جنبش 

  .کارگری نبودند
اما با اين وجود مبارزه هم چنان با افت و 

بعد از حرکت جانانه . خيز ادامه يافت
 که ۱۳۵۸ن تبريز در اوايل فروردين کارگرا

بازگشت فوری به کار ، تاسيس صندوق 
بيکاری و واگذاری مکانی دائمی برای 
کارگران در سرلوحه مطالباتشان قرار 

 تحصن کارگران ۱۳۵۸داشت در تيرماه 
بيکار و اخراجی و پروژه ای تبريز و 
حومه که با مضمون دستيابی به خواسته 

انجام شده بود  ماه گذشته خود ۲های 
مورد هجوم وحشيانه مامورين مسلح 

 نفر از کارگران به ۲۵کميته قرار گرفته و 

بسيج سازمان داده . شدت زخمی گرديدند
شده چماق داران برای حمله مجدد به 
تجمع کارگران اگرچه باعث پايان دادن به 
تحصن شد اما به کارگران نشان داد که 

نيروهای چند ماه بعد از انقالب ، چگونه 
سرکوب گر خود را سازمان می دهند تا 
سدی در مقابل خواست های برحق آنها 

  .گردند
با وجود چنين شرايط پليسی ای ، مبارزه 
کارگران بيکار به شکل تحصن ، راهپيمايي 
و نوشتن عريضه با گستردگی کمتری از 

در روز . ماه های اول انقالب ادامه می يابد
رگران بيکار در  مهرماه صدها نفر از کا۱۴

مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده و 
خواستار کار ، بيمه بيکاری و آزادی خانه 

 مهرماه نيز مشابه ۲۶در . کارگر می گردند
اين حرکت بارديگر انجام می گردد و 
کارگران خواستار پاسخ گويي مسئولين 
  .نظام نسبت به خواسته هايشان می گردند

يجاد کار و اقدام فوری دولت برای ا
جلوگيری از اخراج کارگران شاغل ، 
پرداخت حق بيکاری ، تعيين محل مناسب 
برای اجتماع و امور سنديکايي کارگران ، 
بيمه کرده همه کارگران از جمله خواسته 

اما پاسخ . هايي است که فرياد می شود
مسئولين به اين خواسته ها اگر تا چند ماه 

 اين بار پيش با وعده و وعيد همراه بود
چماق و لوله تفنگ را به سوی کارگران 

  .نشانه می روند
به موازات اين تجمعات و پاسخ های منفی 
وزارت کار و ديگر نهادهای نظام به 
خواست های کارگران از آنجا که هنوز 
قدرت دولتی تثبيت نشده بود در گوشه و 
کنار وشهرهای ديگر شاهد تشکيل تشکل 

وزارت کار آن هايي هستيم که به تاييد 
برای نمونه در تاريخ . منطقه نيز می رسند

 شورای کارگران بيکار ۵۸ مهرماه ۱۷
پروژه ای گچساران با انتخاب نمايندگان 
خود با حضور نماينده ای از وزارت کار ، 

  . رسميت قانونی می يابد
 آذرماه ، کارگران بيکار قزوين ۲۸ و ۲۷در 

با تحصن خود در فرمانداری شهر دور 
جديدی از تعرض به سياست های دولتی 

اين تحصن با هجوم . را آغاز می کنند
مامورين کميته چی و دستگيری برخی از 

  .فعالين کارگری سرکوب می گردد

 حمله به تحصن کارگران ۱۳۵۸در دی ماه 
بيکار در اداره کار اصفهان به بازداشت 

 ۲۵در . نمايندگان کارگران منجر می شود
بيکار قزوين در مقابل دی ماه کارگران 

فرمانداری دست به تجمع و راهپيمايي زده 
و با اشغال ساختمان سابق کتابخانه 
مرکزی قزوين آنجا را به عنوان خانه 

  .کارگر نام گذاری می کنند
 کارگران بيکار کرج ۵۸در اواخر دی ماه 

تحصن ، تظاهرات ، حق مسلم « با شعار 
در چتر حمايت زحمتکشان » !ماست 

طق حاشيه ای شهر کرج از جمله منا
  .زورآباد دست به يک راهپيمايي می زنند

تحصن ، تظاهرات ، حمله حزب اللهی ها ، 
دستگيری فعالين کارگری ، مبارزه برای 
آزادی دستگيرشدگان ، سيکلی است که 

در اين دوره . مرتبا تکرار می گردد
بسياری از فعالين کارگری شناسايي و به 

  .دندمرگ تهديد می گر
با اين نگاه کوتاه ، اگر اوج فعاليت های 

 ۵۸جمعی بيکاران را يازده ارديبهشت 
بدانيم افول آن را در پاييز همان سال بايد 

وحشت سردمداران حکومتی از . ديد
پتانسيلی چنين عظطم و گسترده و 
احساس خطر جدی نسبت به تشکل يابی 
اين توده بی شکل ، سرکوب جنبش 

تور کار حکومتی ها قرار بيکاران را در دس
اما با وجود عمر کوتاه مبارزات ممتد . داد

جنبش بيکاران ، دستاوردهايي حاصل شد 
که می توان از وادارکردن دولت موقت به 

 ماه ، فشار ۶پرداخت وام بيکاری به مدت 
به دولت برای تهيه طرح هايي به منظور 
ايجاد اشتغال  و بازگشايي برخی از 

 و هم چنين بازگرداندن واحدهای توليدی
بخشی از کارگران اخراجی به سرکار نام 

  .برد
 کميسيون کارگری 
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

  ۱۳۸۲تيرماه 
   :  منابع
   پيکار– کار –نشريات اتحادکار  •
جنبش بيکاران در ايران بعد از  •

   حسن بيات–انقالب 
 –علل و عوامل بيکاری در ايران  •

  محقق.ف
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 قطعنامه جنبش های اجتماعی
   نوאمبر دومیנ فوروم אجتماعی אروپا١٦در كنفرאنس روز 

   
 ما جنبش های اجتماعی و جنبش های 

 از تمامی اروپا از شرق برای حقوق شهروندان
تا غرب و از شمال تا جنوب در اینجا در 

  .                                                سندنی جمع گردیده ایم
 
بعد از کنفرانس فلورانس و پورتوآلگرو  اینبار  

اما در دومین فوروم اجتماعی اروپا ، بعد از 
یکسال تجهیز علیه مدل نولیبرالی در 

علیه اصالح قانون ( های بیشماراروپاکشور
بازنشستگی، برای دفاع از امنیت های 

 کشاورزی اجتماعی، علیه سیاست های 
دولت های این کشورها، برای حقوق زنان، 
بر علیه نژاد پرستی و افکار ضد خارجی و 
همچنین علیه سیاست امنیتی داخلی این 

 15( دولت ها، بر علیه جنگ عراق بخصوص
 .                                                                                        گرد هم آمده ایم ) 2003فوریه 

قدرت ما در افکار و فرهنگ متفاوت و متنوع 
در حال حاضردر اروپا قوانین اساسی .  ماست

که بر علیه جامعه متمدن است در حال طرح 
یبرالی را این قوانین اقتصاد ل. ریزی است

بعنوان وظیفه اصلی اتحادیه اروپا دانسته و 
منطق رقابت را جایگزین حقوق همگانی 
اروپا و تمامی فعالیت های انسانی نموده 

این قوانین به هیچ وجه حرمت اهداف . است
و ( توسعه منافع عمومی شهروندان اروپا 

را در ) همچنین کشور های جنوب جهان 
نوان عامل اصلی نظر نداشته وناتو را به ع

سیاست خارجی و سیاست دفاعی اروپا 
دانسته و خواهان نظامی شدن هر چه بیشتر 

برای استحکام . اتحادیه اروپا می باشد

ساختمان بازار خدمات همگانی را منهدم می 
.                                                                                         سازد

ن طرح ها مطابق با خواست های ما نمی ای
بسیج . ما برای اروپائی دیگر می جنگیم. باشد
 ما با امید ساختن اروپائی بدون بیکاری، شدن

عدم تبدیل انسانها به ابزار، کشاورزی سالم 
بر خالف آنچه که کنسرن ( برای کشاورزان

 .، صورت می پذیرد)های کشاورزی می کنند
 باعث میگردد و  اروپائی که همبستگی را

محیط کار ایجاد می کند و محیط زیستی 
انسانی و تغذیه ای سالم را به ارمغان می 

برای اروپائی که در هایش بسوی دنیا . آورد
 اجازه رفت و آمد آزاد میدهد و باز بوده و

   حقوق شهروندی همه خارجیان مقیم خود را
اروپائی که برابری . برسمیت می شمارد

ن و مردان را متحقق می سازد واقعی بین زنا
و تنوع فرهنگی را ارج گذاشته و حق 

 به این .سرنوشت ملل را احترام می گذارد
مفهوم که آنان بتوانند بصورتی دمکراتیک 

  .                                                         آینده خود را خود تعیین سازنند
 ما برای اروپائی مبارزه میکنیم که از جنگ 
تمرد می کند و خواهان همبستگی بین 
المللی وتوسعه مفید دائمی زیست محیطی 

اروپائی که حقوق بشر را در سر . می باشد
لوحه اش داشته و حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی شهروندان را بر تمامی اهداف 

ه ب. یت می بخشدحرقابتی و سود بری ارج
این لحاظ و با تمامی این دالئل، ما از تمامی 
شهروندان اروپا می خواهیم که خویشتن را 
. بر علیه مدل نولیبرالی و جنگ تجهیز نمایند

ما بر علیه اشغالگری جنگیده و خواهان 
. خروج فوری اشغالگران از عراق می باشیم

 نیروهای اسرائیلی از نشینیما برای عقب 
 مبارزه نموده و مناطق اشغالی فلسطین

ما . خواهان بر چیده شدن دیوارها می باشیم

ازجنبش های اسرائیلی و فلسطینی که برای 
یک صلح دائمی و عادالنه در این منطقه 

ما از فراخوان . میجنگند حمایت می نمائیم
بین المللی ضد جنگ که در ایاالت متحده از 
طرف مخالفان جنگ داده شده است 

 را روز 2004 مارس 20ز پشتیبانی کرده و رو
تظاهرات ضد جنگ در جهان اعالم می 

برای ساختن چنین اروپائی که حقوق . کنیم
اقتصادی،  اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تک 
تک انسانها، مردان چون زنان بر قرار گردد، 
خود را موظف می سازیم همه جا نهادهائی را 

ما باید قدم به قدم خویش را . ایجاد نمائیم
 سازیم و بسیج گردیم و روند بسیج مجهز

به این خاطر . عمومی را سرعت بخشیم
تمامی شهروندان اروپا می باید در این امر 

ما خود را موظف می . مهم دخالت ورزند
دانیم که در تمامی آکسیون هائی که از 
طرف جنبش ها برنامه ریزی می گردند، 
شرکت نمائیم وبه خصوص روز های 

ع ازجنبش های مشخصی را برای دفا
اجتماعی و جنبش های اتحادیه ای سازمان 

ما تمامی جنبش های اجتماعی را فرا . دهیم
می خوانیم که از این منطق تجهیزی برای 
ساختن اروپائی دیگربا حقوق واقعی 

 روزی 2004 مه 9. شهروندان پیروی نمایند
است که دولت های اروپائی قوانین جدید 

تنها با . میرساننداروپای واحد را به تصویب 
.                      هم میتوانیم اروپائی دیگر بسازیم

 
اروپائی دیگر . جهانی دیگر ممکن است 

        .ممکن است
        2003 نوامبر 16

(Saint-Denis,)  
ناهید جعفرپور: مترجم  
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حاشــیه فــوروم اجتمــاعی اروپــا، رفیــق  در 
عیسی صفا مصاحبه کوتـاهی بـا دو تـن از           
چهره های جنبش چپ فرانسـه، دانیـل بـن          

سـت  ه ا سعید و ژان لـوک مالنشـون داشـت        
  .گذرد یکه در زیر از نظر خوانندگان م

  
 مصاحبه با

 دانيل بن سعيد
 

 در بــاره رونــد حرکــت فــوروم اننظرتــ: س 
  جهانی چیست ؟

  
وم اجتماعی بیانگر تغییر رادیکال اجتمـاعی       فور: ج  

موقعیت این جنبش نشان دهنـده شکسـت        . است
ادعای بوش پدر مبنـی     . ایدولوزی نئو لیبرال است   

بر پیروزی سرمایه داری نئولیبرال به پایان رسیده        
گشترش فقر ، بیکاری و نابرابری در سـطح         . است

دسـت  . جهانی به معنای بن بست این نظام اسـت        
ریکا به جنگ و اشغالگری نمونه بـارز ایـن   زدن آم 

این جنبش متنوع وهمه جانبه است      . شکست است 
ورود سوسـیال   . و مرتب در حال گسـترش اسـت       

دمکراتها باز هم به گسترش و تنوع جنبش کمـک          
عضــویت طــارق رمضــان تئوریســین .  مــی کنــد

اسالمی  در فوروم اجتماعی را باید مثبت ارزیـابی          
ع جنبش وتفاهم نباید مـانع      در عین حال تنو   . کرد

جنـبش در حـال رادیکـال       . تعمیق بحث هـا شـود     
  .شدن است

  
بحث در مورد آلترناتیو در این جنبش بگونه     :  س  

ای پیش می رود که گویا آلترناتیو وجود نـدارد و           
در حالیکه سوسیالیسم   . ما در جستجوی آن هستیم    

میتوانــد بــه عنــوان آلترنــاتیو مــورد بحــث قــرار 
   ؟دیوه ای را پیشنهاد می کنیچه ش.گیرد

  
شکست سوسیالیسم در بلـوک شـرق موجـب         : ج  

ازکلمه سوسیالیسـم سـو ء اسـتفاده        .  ناامیدی شد 
باید از طریـق همـین مباحـث        . فراوانی شده است  

موجود در فورومها و تغییر رابطه قدرت آلترنـاتیو         
باید نشان داد که قدرت     . سوسیالیستی شکل گیرد  
  .یه دارانه استدر دست مالکیت سرما

  
در باره شرکت احزاب سیاسـی در فورومهـا         : س  

بـر طبـق منشـور     . تناقض و تضاد دیده مـی شـود       
فوروم جهانی احزاب نمی توانند بمثابـه حـزب در          

در حالیکـه در فـوروم      . این جنبش شـرکت کننـد     
من ایـن   . اجتماعی اروپا احزاب شرکت علنی دارند     

 اینکـه   بـه نظـرم گفـتن     . شیوه را منطقـی میـدانم       
اعضای احزاب می توانند در فوروم شـرکت کننـد         
نا روشن است ودر نهایت منجـر بـه دو رویـی در             
جنبش می شود و در عـین حـال تفکـر دگماتیـک      
جدایی جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی را دامـن          

   ؟ددر این براه چه فکر میکنی. میزند
  

در آخرین فوروم جهانی در پورتو آلگـر لـوال          : س  
ستگی حزبی دارد و هم مقـام دولتـی در          که هم واب  

. با نظـر تـو موافـق هسـتم        . فوروم شرکت داشت    
باید . پنهان کاری باعث دو رویی و فریب می شود        

احزاب سیاسی در فـوروم جهـانی شـرکت علنـی           
در غیر این صورت آنها فوروم هـای        .داشته باشند 

موازی تشکیل داده و موجب تضعیف این جنـبش         
  .خواهند شد

  
ه تدارک فـوروم اجتمـاعی ایـران بـرای          گرو: س  

تشکیل فوروم اجتماعی ایران بـا شـرایط متفـاوتی          
ما در ایـران هنـوز سـندیکای مسـتقل          . روبروست

انجمن هایی که بتوانند علیـه دیکتـاتوری،        .نداریم  
نئو لیبرالیسم و امپریالیسـم مبـارزه کننـد، وجـود           

بنـابرین نبایـد پـیش بـرد مـدل          . خارجی ندارنـد  
تجربـه  . وروم ها را از مـا انتظـار داشـت         اروپایی ف 

تشکیل فورومها در کشورهای دیکتاتوری را چگنه        
  ؟دارزیابی می کنی

  
اقدام به تشکیل گروه تـدارک از طـرف شـما           : ج  

ــالبی اســت   ــاده ج ــوق الع ــار ف ــه . ک ــارزه علی مب
امپریالیسم و دیکتاتوری و نئو لیبرالیسم در ایـران         

فـوروم جهـانی بـه شـما        بایـد   . کار دشواری است  
کمک کند و صـدای شـما را بـه گـوش جهانیـان              

هیچ کسی نباید انتظـار داشـته باشـد کـه           . برساند
فوروم اجتماعی ایـران شـبیه فورومهـای اروپـایی          

باید شرایط مبارزه تحت سیطره دیکتـاتوری       . باشد
  .را فهمید

  
  

 مصاحبه  با
  ژان لوک مالنشون

 
 رهبری حزب سوسیالیست فرانسه( 

 ) جناح چپ-
   
   

رابطه احزاب سیاسی با فورومهای اجتماعی      : اشاره  
جـذابیت ،   . به مساله حساسی تبـدیل شـده اسـت        

گستردگی وشرکت وسیع جوانان در این جنـبش ،         
رونـد  . توجه احزاب سیاسی را جلب کـرده اسـت        

تباهی اجتماعی با تشـدید جهـانی شـدن سـرمایه           
نی علیه آن   داری نئولیبرال و مبارزه گسترده و جها      

، احزاب سیاسی را بـه چـالش جدیـدی کشـانیده            
بطوریکه انترناسیونال احـزاب سوسیالسـیت      . است

در همایش اخیر خود ورود بـه ایـن جنـبش را در             
مصاحبه زیر با مالنشون    . دستور کار خود قرار داد    

 نـوامبر   14به هنگام فوروم اجتماعی اروپـا در روز         
   عیسی صفا .انجام شده است

   
در مورد شرکت احـزاب سیاسـی در فـوروم          : س  

  های اجتماعی چه فکر می کنید ؟
   

باید احزاب سیاسـی بتواننـد در فـوروم هـای           : ج  
در عـین اینکـه اسـقالل       . اجتماعی شـرکت کننـد    

همین اسقالل است کـه بـه       . فوروم باید حفظ شود   
 نیروهای متنوع نظیر     فوروم ها اجازه می دهد تا با      

  . همکاری کنند سندیکاها و انجمن ها
   

حزب سوسیالیست فرانسه هنوز شـرکت در       : س  
کمیته تدارک برای تشـکیل     ( کمیته ابتکار فرانسه    

. را امضـا نکـرده اسـت      ) فوروم اجتمـاعی فرانسـه    
تصمیم انترناسیونال سوسیالیستی در این رابطه چه       

  بود؟
   

ــره    ــزب در کنگ ــدگی ح ــات نماین ــزو هی ــن ج م
 زمینه قطعنا مـه ای      در این . انترناسیونالیستی بودم 

اما در باره شـرکت در جنـبش بـدیل          . صادر نشد 
ــذار   ــه گ ــانی شــدن احــزاب سوسیالســت پای جه

ما در تدارک فوروم اجتماعی     . انترناسیونال هستند 
( دولـه نـوه   . اروپا کمک هـای بزرگـی کـرده ایـم        

 یک ملیـون یـورو       )شهردار سوسیالیست پاریس   
م در   االن هـ    .کمک مالی به فـوروم کـرده اسـت        

  .برای امضا مشکل سیاسی داریم. اینجا غرفه داریم
   

ا ز گرداننـدگان فـوروم اجتمـاعی        ( پیر کالفا   : س  
در مصاحبه بـا لومونـد      ) اروپاو مسئول مالی فوروم   

ــه حــزب    ــما گفــت ک ــدم امضــای ش ــاره ع در ب
سوسیالیست هنگامی که در قـدرت بـود سیاسـت      

 که  های نئولیبرالی را دنبال می کرد و طبیعی است        
. نسبت به این جنبش مواضع متضاد داشـته باشـد         

  در این باره چه جوابی دارید؟
   

کالفا خود در راس یک سندیکای بـورزوازی        : س  
در اینجا مالنشون با عصبانیت حـرف مـی         ( است  
من هنوز ماتریالیست هستم و رفرانس هـای        ) زند

ــتی دارم ــرانس از   . مارکسیس ــن رف ــه ای ــر چ اگ
  . اشته شده استاساسنامه حزب ما بر د
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  :پرستو فروهر
که ردپای درمان دردهايی

استبدادند ، با تالش پيگير 
 ممکن است

 داريوش  ومراسم سالگرد قتل پروانه اسکندری
  . فروهر، در حسينيه ارشاد برگزار شد

ن سالگرد قتل پدر و مادر پرستو فروهر در پنجمي
 سال دوباره در آغاز ماه آذر ۵پس از : خود گفت

ايم تا ياد سربلند داريوش و پروانه گردهم آمده
فروهر و يکايک قربانيان اين ماه خونين را زنده 

  . داريم
ياد آنان در هر نفس با من است، ياد : وی افزود

تصويرهايشان در خاطرات زنده . پدر، ياد مادر
شوند تر میو درگذشت زمان انگاری شفافاست 

و صالبت وجود آن دو عزيز را بر من آشکارتر 
  . کنندمی

ام، در های کودکی در يکی از روزهای سالاو گفت
های اين يکی از روزهايی که پدرم ساکن زندان
داد، در شهر نبود و حضورش خانه را گرمی می

روی ها گیمان به عادت بچهاتاق کارش در خانه
ام پشتی صندلی او نشسته بودم، سرش را به سينه

. های دخترکش سپردتکيه داد و دل به نوازش
گشت که های من البالی موهای نرم او میدست

ای را لمس های غريبهروی پوست سرش برجستگی
هايش را آنکه چشماو در جواب پرسشم بی. کردم

ا ام بردارد بباز کند و يا سرش را از روی سينه
ها پيش در روز کودتای صدايی آرام گفت که سال

 مرداد و در دفاع از دولت ملی مصدق سرش ۲۸
زخم برداشته، سپس آرام دست کوچک مرا 

های بازمانده از گرفت و البالی موهايش روی بخيه
  . آن روز شوم کودتا کشيد

حس تلخ اين لحظه انگار همراه : وی ادامه داد
ها، جای  پای زخمام شد، حسن تلخ ردهميشگی

دردها روی سر پدرم و دلهره برای جسم عزيزش 
های وحشی خطر پروا به دستکه همواره چه بی

ها بعد در آستانه انقالب در سال. سپردمی
آيی اعتراض در کاروانسراسنگی در هجوم گردهم

غروب . گماشتگان امنيتی دوباره سرش زخم خورد
جمع آن روز ديدمش که حلقه شده در ميان 

پرشور همراهانش روی تخت بيمارستان نشسته 
بود، با سری باند پيچی شده و هنوز زير پيراهنی 

  . اش را به تن داشتخونی
های شجاع روی لب: ، تأکيد کردر فروهپرستو 

ت آخرين فريادش گشوده بود مادرم که به جسار
فشار دستان قاتالن کبودی نشانده بود،از آغاز 
پرمهرش تنها زخم برجای مانده بود کنار زخم اما 

های نيمه باز اين يگانه زن همچنان با شوقی چشم
انگار از ورای . ها خيره مانده بودبه دور دست

های حيات خشونتی که بر او رفت در آخرين لحظه
رويای ابديش داشت، به رويای آزادی نيز چشم به 

  . ايران پايدار
از جسم عزيزشان امروز تنها : وی خاطر نشان کرد

شان های خانهدو لکه خون خشک شده بر فرش
باقيست، اما يادشان، آرمانشان و خاطره صالبت و 

از آن هنگام . شجاعتشان سنگری است از آن مردم
ر و مادر های دريده از دشنه پدکه نگاه بر سينه

هايشان را به خاک دوختم، از آن هنگام که زخم
سپرديم، تعهد به دادخواهی ستمی که بر آنان 

از آن هنگام بارها و . ام عجين شدرفت با زندگی
بارها مرثيه تلخ مرگ آزادگان سرزمينمان را از 

  . امزبان داغدارشان شنيده
پرستو فروهر با نام بردن از پوينده، مختاری ،مجيد 
شريف ،پيروز دوانی ، زال زاده ، سعيدی سيرجانی، 
مير عاليی، تفضلی، برازنده، غفار حسينی، حاجی 
زاده، کاظم سامی و زهرا کاظمی اظهار داشت از 

  . غمهای بازماندگان آنان آگاه شده است
ما سوگ و درد خويش را با : وی همچنين گفت

ا ايم و اميد به عدالت رهايمان کشيدهغرور بر شانه
  . ايمهای دلمان پاس داشتهبه الی زخم ال

دختر فروهرها با اشاره به قتل عزيزان خود تصريح 
اين دردی که با جان ايرانمان عجين شده، : کرد

درد مشترک ما مردم است و تعهدی تاريخی بر 
تعهد به حقيقت . های يکايک ما ايرانيان نهادهشانه

هی گا] مفاهيم مقدسی که . و تعهد به عدالت
در ميهن ما زير زنگار [ اوقات و در برخی زمانها 

ها رنگ ها و مصلحت جويیها، قلدریدروغ
  . اندباخته

شک نقطه عطفی  بی۷۷فاجعه آذر : وی ادامه داد
بار شده در فراگيری اعتراض به سرنوشت دهشت

در اين اعتراض جمعی اميد . دگرانديشی در ايران 
اين خيزش عمومی در واکنش به . به عدالت بستند

  . کار به دستان حکومتی نويد عمل دادند
پرستو فروهر از عملکرد جريان قضايی ابراز 

امروز کارنامه پنج سال : نارضايتی کرد و گفت
دهد که اين نويد جامه گذشته به وضوح نشان می

دستگاه قضايی مسئوليت خويش که . عمل نپوشيد
 به طور دادرسی عادالنه اين پرونده ملی بود، را 

ای دارای موارد تناقض به پرونده.  انجام ندادلکام
دادگاهی جالب رفت ، پشت درهای بسته عامالن 

ها را به محاکمه کشيدند اما برای ما اجرايی قتل
مسلم نشده است دستور دهندگان و بسترسازان 

اند و دادرسی گناه ها چه کسانی بودهاين جنايت
  . ن را نديده ايماين دستور دهندگان و بسترسازا

در اين راه بسياری از :  فروهر ادامه دادخانم
کسانی که به اين روند اعتراض کردند و سر 
افشای برخی حقايق پرونده پافشاری کردند تاوان 

ها توقيف شدند، روزنامه. اندسنگينی پرداخته
روزنامه نگاران و حتی وکيل شجاع اين پرونده 

ختگی به زندان افتاد های ساناصر زرافشان با اتهام
مسئولين . و ندای اعتراض جمعی خاموش شد

قضايی بايد پاسخگوی اين مسائل در برابر تاريخ 
  . باشند

اما آن گروه ديگر، آنان که دلمان : وی افزود
خواست نويدهای عدلشان را باور کنيم، آنان می

که وعده اصالح طلبی داده بودند، آنان که 
اهند کرد، در اين راه پر گفتند دفع اين بال خومی

. درد ما را به سرنوشت تلخ خويش رهايمان کردند
اگرچه هرازگاه از سوی آنان اعتراضی شد اما 

که آنرا ] نتيجه آن هيچ تغييری در اين روند 
  . ،پديد نياورده است[ دانيممطابق عدالت نمی
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های سياسی فاجعه قتل: پرستو فروهر تصريح کرد
قدرت بدل شد و ابزاری  به حربه جنگ ۷۷آذر 

گشته برای امتياز گيری از حريف و در اين ميان 
عدالت قربانی مصلحت انديشی شد و در اين ميان 
وجدان زخم خورده ملت و درد ما فرزندان داغدار 

  . به فراموشی رفت
اما شما ای : وی در ادامه خطاب به مردم گفت

ما داغداران راه . ايدمردم که صاحبان اين ملک
داغ فروهرها را از دل . ادی را از ياد مبريدآز

های بزرگانمانند که در خاک اين زخم. مبريد
نبض اين خاک با دردشان و با . اندميهن خفته

تعهد به حقيقت و عدالت را از . زنداميدهايشان می
شانه ننهيم و اين تعهد پر بار را با انديشه 
 واپسگرای انتقام کدر نکنيم که انتقام زاينده

  . خشونت است و خشونت پايبندان ستم
درمان دردهايی که رد پای : وی در پايان افزود

استبدادند تنها در تالش پيگير جامعه در راه 
در اصراری صادقانه، به . دادخواهی ممکن است

دور از هرگونه سازش بر سر حقايق و اين تالش 
انسانی آبستن پااليش جامعه از دور بسته خشونت 

ياد آنان زنده باد که . شی خواهد شدو خشک اندي
  . پيروز باد ملت. در راه آزادی ايران جان باختند

يکی ديگر از سخنرانان محسن کديور آقای 
انتظار همگان ، برخورد قانونی او گفت . مراسم بود

   .و عادالنه با بسترسازان اقدامات خشونت بار است
 را در حالی برگزار امسال اين مراسم شريف

کنيم که رعايت حقوق بشر در ايران خواست می
  . اول شهروندان ايرانی است

قبل از انقالب را به ياد : افزود محسن کديور
های بسياری که توسط مأموران در نام. آوريد

همه آنها . زندان و خارج از زندان به قتل رسيدند
  ها بودند ترين ايرانیآزاد انديش
 انديش به افرادی فرهنگی و آزاد: وی افزود

ای به قتل رسيدند، احمد مير عاليی و احمد گونه
 شروع دوران جديد مواجهه ۷۷تفضلی، اما آذر 

خشونت بار با مخالفان سياسی بود، شايد بزرگتر 
تر از همه پروانه از همه نام فروهر و فجيع

شک قتل او در تاريخ ايران اسکندری بود که بی
  . سابقه استبی

دانيم که عامالن امروز می: ردکديور خاطر نشان ک
ها دستگير و محاکمه و در و مباشران اين قتل

های کوتاه دادگاه غير علنی به هر حال به زندان
  . اندمدت و دراز مدت و احيانا ابد محکوم شده

 در زندان خود ۱گفته شد متهم شماره : وی افزود
کشی کرده است آنچه از پرده سوم اين مساله 

  . مين استدانيم ، همی
امروز اوليای دم يعنی پرستو و : کديور تصريح کرد

آرش فروهر، فرزندان مختاری، خانواده و فرزندان 
و بازماندگان آنها معتقدند که روند دادرسی 

  . عادالنه نبوده است
امروز افکار عمومی نيز معتقد است که : وی افزود

قضاوت در اين پرونده ملی  مطابق قانون، انصاف و 
  . لت انجام نشده استعدا

عامالن و "ها سه دسته اگر در اين قتل: وی افزود
آمران و "و " سازان و بسترسازانزمينه"، "مباشران

بودند، همه معتقدند که مباشران " دستور دهندگان
اند و مورد محاکمه ظاهری و عامالن دستگير شده

اند اما امکان آن فراهم نشد که پرونده قرار گرفته
له گروه سوم که آمران و دستور دهندگان به مرح

  . است، برسد

ها را پنجمين سالگرد اين قتل: کديور تصريح کرد
کنيم که نهاد مردمی کميسيون در حالی برگزار می

اصل نود با صراحت به خانواده فروهر، اعالم 
هايی رسيد که احضار کند که پرونده به ناممی

  . آنها از قدرت ما بيرون است
رئيس کميسيون قضايی نيز اعالم خطر : زودوی اف
کند که غده سرطانی توليد کنندگان وحشت از می

اند و احتمال دارد در نهادهای موازی بين نرفته
  . بازسازی شوند

امروز ناصر زرافشان در : کديور تصريح کرد
امروز اکبر .  سال زندان برای دفاع۵. زندان است

آنچه که گنجی روزنامه نگار شجاع به خاطر 
برداری از تاريکخانه اشباح توصيف تأکيد بر پرده

  . شود ، در زندان استمی
وی با طرح اين سوال که آيا تضمينی برای عدم 

آنچه در : تکرار اين وقايع شوم وجود دارد؟ گفت
ايم اين است که به گفته اين روند مشاهده کرده

اوليای دم و رجوع به افکار عمومی و رجوع به 
 ، در داخل هيچ اراده جدی برای برخورد نخبگان

  . استها مشاهده نشدهبا آمران اين قتل
نويس  كه پيش  چنين با اشاره به اين كديور هم 

حقوق  ي نقض قطعنامه سازمان ملل متحد درباره
وكالي خانواده : بشر به تصويب رسيده است، گفت

مانده متهمان  باقي اند كه دو فرد فروهر اعالم كرده
اند كه خودسرانه آن اقدام   پرونده نپذيرفتهاين

و آن را امري از مسووالن مافوق  اند فجيع را كرده
 گيري ي چنداني براي پي اند، ولي اراده خود خوانده

خورد تا جايي  اين پرونده در داخل به چشم نمي
عالي ملل  ي فروهرها به كميسارياي كه خانواده

  .اند متحد روي آورده
 

  ىاهای زنجيره قتلبه مناسبت پنجمين سالگرد رافشانپيام ناصر ز
ای های زنجيرهناصر زرافشان وکيل پرونده قتل

که به جرم افشای اطالعات پرونده اين قتلها به 
پنج سال زندان محکوم شد ، پيامی را به مراسم 

 .  فروهرها ارسال کردپنجمين سالگرد قتل
ای زخمی های زنجيرهقتل: در اين پيام آمده است

است بر وجدان جمعی جامعه ما که با گذشت 
مرور . زمان، خود به خود التيام نخواهد يافت

ای که از زمان افشای اين جنايات  ساله۵دوره 
دهد التهابی که با تاکنون گذشته است نشان می

ای در جامعه پديد آمد، نه های زنجيرهافشای قتل
ش تنها بر خالف معمول با گذشت زمان فروک

نکرده بلکه طی اين پنج ساله هرچه زمان 
بيشتری گذشته اين التهاب و بحران سياسی هم 

تر شده است زيرا شرايط تر و هم گستردهعميق
ها در جهتی سير داخلی و بين المللی در اين سال

کرده و پس از اين نيز سير خواهد کرد که اداره 
های قديمی روز به روز کردن جوامع را با شيوه

در اين پيام با اشاره به . وارتر ساخته استدش
اينکه ديگر با تکيه بر قتل و ارعاب و ترور و 

توان جوامع را ساکت کردن صداهای مخالف نمی
امروزه جهان عموما در : اداره کرد، آمده است

يابد که هر روز جهتی تحول يافته است و می

عرصه را بر سياستمداران فاسد و غارتگران 
ی که خود را در پس اعتقادات يا اموال عموم

ها و سازند و به گروهتعصبات مردم پنهان می
محافل مافيايی و سازمان يافته جنايت و مردم 

  . سازدتر ستيز، تنگ
زرافشان در ادامه اين پيام با مورد سئوال قرار 
دادن وجود استقالل و اقتدار الزم برای رسيدگی 

آنچه من : تطرفانه اينگونه مسائل آورده اسبی
خواهم بگويم اين است که جهان ظرف امروز می

يک دهه گذشته متحول تغييرات کيفی عميقی 
های کهنه شده است که در آن ديگر شيوه

برخاسته از خودکامگی کارايی ندارند، ديگر 
توان با تحميل سکوت، با پرونده سازی و نمی

تعقيب و آزار، با طناب و کشيدن پرده استتار به 
گذرد جامعه را اداره کرد، اين  در جامعه میآنچه
بخشند و ها فقط فشار و ارتشاء را عمق میشيوه

سازند و سيستم دفاعی جامعه را تر میگسترده
اندازد های اجتماعی از کار میبرای دفع بيماری

ها از ميان و توانايی آن را در ترميم ناهنجاری
  .برندمی

 که هنوز واقعيت مدارانیقدرت :زرافشان ميگويد 
تغييرات جهانی طی دهه گذشته را درنيافته و 

 با هر روز تأخير در بيداری اندهنوز بيدار نشده
خود، لطمات جبران ناپذيری را به خود و به 

  . سازندجامعه خود وارد می
ها امروزه حکومت: در ادامه اين پيام آمده است

ها، اموال و نواميس مردم تعريف امين جان
شوند، حاکميت، اقتداری است که از طرف می

مردم برای حراست از اين امانت به حکومت 
بنابر اين پاسداری از جان و . واگذار شده است

مال و ناموس مردم، عهد و پيمان حکومت در 
برابر مردم است و خيانت در اين امانت به منزله 
عهد و شکستن پيمانی است که حاکميت در برابر 

حاکمتی که سوگند . گرفته استمردم به عهده 
خود در برابر مردم را زير پا بگذارد، مشروعيت 
ندارد و امروز ديگر جامعه بين الملی اين گونه 

  . کندها را تحمل نمیحاکميت
واقعيت امروز آنچه : افزايداين پيام در پايان می

اگر ما آنها را نبينيم يا نشنويم، . است، هست
توان با سرپوش  میتا زمانی. کندتغيير نمی

امروز . گذاردن به واقعيت امروز را به فردا برد
 ايمای رسيدهما به چنين نقطه

  به  نقل از سايت عصر نو 
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 نگاهي به
ي سياسي رويدادها

  ايران
  ۲ بقيه از صفحه  

  
مقاومت در مقابل قانون حجاب هم چنان ادامه 
. داشته و ابعادی گسترده پيداکرده است

حضور علنی بيشتر زنان بدون حجاب تحميلی 
در شهرهای بزرگ کامال مشهود است تا جايي 
که برای تهديد زنان آخرين تاکتيک رژيم کندن 

هايي است که رانندگان زن آن پالک ماشين 
  .حجاب را رعايت نمی کنند

  
   موقعيت جناحهاي حكومت-٢

شــكافي كــه در نتيجــه رشــد مبــارزات 
زنان، جوانان، روشـنفكران، كـارگران و سـاير         

  در بــاالترين ٧٦اقشـار مــردم در دوم خــرداد  
رأس هرم قدرت دهان گشـود، كنـد شـدن تيـغ            

سـبي  سركوب را در پي داشت و اين بسـتر منا         
براي پيشـروي مبـارزه و رشـد آگـاهي مـردم        

عليــرغم ايــن، ماشــين تــرور و    . پديــد آورد
. گرفـت   اي مـي    سركوب رژيم باز قربانيان تازه    

گرچه دامنه آن در قيـاس بـا قبـل محـدودتر و             
تـر   ابعاد اعتراض در مقابل اين جنايات گسترده    

  .شده بود
ايـم،    طي چند ماهي كه پشت سر نهـاده       

هـر دو   اركت در انتخابـات،     در مورد لزوم مشـ    
جناح هماهنگ عمل کرده و مردم را به شـرکت          

ــد   ــی کنن ــويق م ــات تش ــه . در انتخاب   در زمين
سياست خارجي، چه آنجا كه به داشتن رابطـه         

گردد و چـه در مـورد عـراق و            با آمريكا برمي  
افغانسـتان و حتــي در قبـال فلســطين، بــين دو   

 در مجمـوع . جناح حكومت اختالف وجـود دارد  
اصالح طلبـان حكـومتي همراهـي بيشـتري بـا           

ولـي از آنجـا كـه از        . سياستهاي جهاني دارنـد   
نگرنـد، در     منشور حفظ نظام به سياسـتها مـي       

ميدان رقابـت بـا جنـاح مقابـل، بطـور مـدام از              
. نشـينند  سنگر خويش بسـود رقيـب، عقـب مـي       

. نمونه پروتكل الحاقي يكي از مـوارد گوياسـت        
پــرچم مخالفــت بــا كــاران  در حاليكــه محافظــه

ــي   ــاقي برمـ ــل الحـ ــتند،  پروتكـ ــر افراشـ اکثـ
امـا  . طلبان ميـل بـه پـذيرش آن داشـتند           اصالح

زماني كه فشار همآهنگ جهاني حكومت را بـه         
كــاران ابتكــار  نشــيني واداشــت، محافظــه عقــب

در . پيشبرد ايـن سياسـت را در دسـت گرفتنـد          
. اختالفات همچنان ادامـه دارد    زمينه داخلي نيز    

 قتل زهـرا كـاظمي، قـوه قضـائيه در           در جريان 
مقابــل قــواي مقننــه و اجرائيــه قــرار گرفــت و  

در . هركدام ديگري را در قتل شـريك دانسـتند        
رابطه با مطبوعات در حاليكه رهبـر جمهـوري         

به دنبال قلع و قمع     اسالمي و جناحش به دنبال      
، جنــاح مقابــل در همــه نشــريات مــزاحم اســت

ود خيمـه نظـام     بازكردن فضا تا آنجا كه به عم      
در رابطـه  . برخورد نشود، گشاده نظري دارنـد    

با انتخابـات محـور درگيـري دو جنـاح حـذف            
ــت   ــوابي اس ــارت استص ــيس  . نظ ــه رئ و اليح

جمهور كه با اين هدف تنظيم شده است پس از          
كشمكشــهاي اوليــه، در انبــار شــوراي نگهبــان 

اينكـــه دامنـــه حـــذف . بايگـــاني شـــده اســـت
ابـات در چـه حـدي    طلبـان در ايـن انتخ   اصـالح 

است بـه شـرايط سياسـي در مقطـع انتخابـات            
ــتگي دارد ــه . بس ــروز محافظ ــا ام ــاران در  ام ك

طلبان را از دم تيـغ نظـارت          صددند اكثر اصالح  
استصوابي بگذرانند و اصالح طلبان نيز عموماً       
بر اين نظرند كـه در صـورت قلـع و قمـع، بـاز               
. مردم را به مشاركت در انتخابات تشويق كنند       

را كه ضعف مشاركت مردم، عدم مشروعيت       چ
رژيم است در چشم جهانيان و اين يعني عبور         

طلبان در بنـد آن       از حصارهاي تنگي كه اصالح    
  .گرفتارند

طلبان با اتخـاذ چنـين سياسـتي          اصالح
توانستند مردم را چنان از خـود دور كننـد كـه            
در انتخابات شوراها، جناح مقابل با كمتر از ده         

. اي داد   نها را شكسـت مفتضـحانه     درصد آراء آ  
اينان از دوم خرداد تـاكنون در مقابـل حريـف           

و از نقطه قوت خود يعني رأي       . اند  عقب نشسته 
اعتقاديشـان بـه آنهـا، هـيچ          مردم بـه دليـل بـي      

 وجـود   تنها شانس اين جناح،   .. اند  اي نبرده   بهره
 تعلـق هاي عصـر كهـن         دوره  رقيبي است كه به   

انزجار از آن درشـرايط     خطر اين نيرو و     . دارد
تواند   ضعف يك آلترناتيو دمكراتيك باز هم مي      

بخشــي از مــردم را بــه حمايــت از ايــن جنــاح  
  .بكشاند

  امريکا مناسبات ايران با -٣
مناسبات ايران با غرب متـأثر از نقـش         
. تعيين كننـده آمريكـا، همچنـان بحرانـي اسـت          

گرچــه در آغــاز در رابطــه بــا عــراق، اروپــا و 
 مقابــل يكــديگر صــف كشــيدند، در آمريكــا در

آرايـي بـه شـكل        رابطه با ايران اما، ايـن صـف       
بـا سـربرآوردن    . تر رخ نمود    دامنه  آشكاري كم 

ــازبيني در     ــا ب ــا ب ــراق، آمريك ــكالت در ع مش
. سياستش، بسوي سياست اروپـا كشـيده شـد        

در ابتدا اروپـا بـه      در حاليكه در رابطه با ايران       
ران در عـراق،    امريکا نزديک شد، ولی ادامه بح     

به اروپائيان اجازه داد تا سياست مستقل تـری       
اين مسأله در جريـان     . از امريکا را پيش گيرند      

المللـي انـرژي      هشدار شوراي حكام آژانس بين    
تحوالت بعدی آن و نهايتا قطعنامـه آخـر         اتمي،  

در پـي   . به شكل آشكاري بروز كـرد     اين شورا   
فشار همآهنگ جهـاني، حكومـت فقهـا پـذيرش          

گسترش سالحهای  امضاي پروتكل الحاقي منع     
 را اعالم نمود و به تمامي شـروط آن تـن            اتمی
از آن پس نرمشها و تغييراتي در گفتـار         . سپرد

و رفتار ايران و غرب، بويژه با آمريكـا پديـدار           
ــراي  . گشــت ــر ب ــن تغيي تشــخيص راســتاي اي

اپوزيسيون ترقيخـواه ايـران بسـيار پراهميـت         
ت حاصـل سـازش سـران       آيا اين تغييـرا   . است

  ايران و آمريكاست يا خصلت موقتي دارد؟ 
در سياست دراز مدت آمريكا و اهدافي       

گيـرد چرخشـي رخ       كه در خاورميانـه پـي مـي       
آمريكا در خاورميانـه در پـي ايـن         . نداده است 

بود كه بر نفت عـراق كـه دومـين ذخيـره نفـت              
امريکـا در پـی   . مسـلط شـود    ،جهان را داراست  
تر بـر منطقـه خاورميانـه و از         تامين سلطه بيش  

اين طريق تاثيرگذاری بر جغرافيای سياسی کل 
اين منطقه و جهان در رقابـت بـا ديگـر قـدرت             

. .های جهانی، اروپا، روسيه و چـين مـی باشـد    
 مسـأله   » حـل «دومين عنصر سياست آمريكـا      

ــري     ــش برت ــت نق ــطين و تثبي ــرائيل و فلس اس
بـا  اسرائيل در منطقه است و باالخره برخـورد         

مانــده ســنتي و حكومتهــاي  ســاختارهاي عقــب
 از ديگـر  اهـدافي       ديکتاتوری نامطلوب امريکـا،   

است كه در ارتباط با دو هدف ديگـر، سياسـت         
  .سازد آمريكا در منطقه خاورميانه را مي

براي دستيابي به ايـن اهـداف، آمريكـا         
در برنامـه  نيز تغيير رژيم جمهوري اسالمي را    
ــرار داده اســت و ســ  ــا آن را خــويش ق ازش ب

دانـد، چـون جمهـوري        بسود منـافع خـود نمـي      
. شناسد  اسالمي را حكومتي سنتي و مزاحم مي      

ايــن رژيــم در عــراق از طريــق مجلــس اعــال و 
اش سـپاه بــدر و همچنــين در   سـازمان نظــامي 

تشكيالت تندرو وابسته بـه مقتـدا صـدر نفـوذ           
اش بـا     در افغانستان بـه دليـل همسـايگي       . دارد

چندين ساله گروههاي افغـاني     ايران و حضور    
جات نظامي و حكام محلي       روي برخي از دسته   

در فلسطين بـا جهـاد      . تواند اعمال نفوذ كند     مي
اي   اسالمي و حمـاس روابـط نزديـك و ديرينـه          

از طريق اين مجموعه جمهوري اسـالمي       . دارد
  . موي دماغ سياستهاي آمريكا در منطقه است

ا مسأله ديگر ايـن اسـت كـه ايـران تنهـ           
كشوري است در خاورميانـه كـه مـردمش بـه           
دليل نفرت عميق از جناح مسـلط حكومـت، بـه           

 دولــت امريکــا نيــز بــه .آمريكــا بــدبين نيســتند
موقعيت خود درافکار عمومی ايران وافق بوده        
ــبرد     ــرای پيش ــازی ب ــوان امتي ــه عن و از آن ب
 .سياستهای خود درايران بهـره خواهـد گرفـت        

ــده   ــت نادي ــا ظرفي ــه آمريك ــار  البت ــرفتن افك  گ
كل جهـان  ، چه در عرصه ملی و چه در       عمومي

را  دارد، كما اينكـه در جنـگ بـا عـراق ناديـده               
بعيد به نظر می رسد که در شـرائط         اما  . گرفت

ــونی،  ــار   کن ــداكردن افك ــل ف ــران در مقاب در اي
  .آورد عمومي، چيزي به كف 
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بــا وجــود ايــن طــي چنــد هفتــة اخيــر  
طرف قابـل   نرمشهايي در سياست و رفتار دو       

جمهوري اسـالمي پـس از      . استشده  مشاهده  
پــذيرش امضــاي پروتكــل الحــاقي، از نماينــده 
كميســيون حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد  

ــل آورده اســت  ــه عم ــوت ب ــا . دع ــه ب در رابط
افغانستان و عـراق در حـال همكـاري اسـت و             

 در مقابل، آمريكا  نيز اعالم كرده است كـه           …
زمان مجاهـدين  درحال بازجوئي از اعضاي سا 

دهد كه ايـن گـروه بـر عليـه            است و اجازه نمي   
انگليس . ايران دست به عمليات تروريستي بزند     

 هــادي ســليمانپور ســفير از تحويــل دادننيــز 
خودداری سابق ايران در آرژانتين به آرژانتين       

 عليــرغم ايــن خــط اصــلي  … و  کــرده اســت
استراتژي آمريكـا در قبـال ايـران زيـر سـؤال            

ــه اســ  ــر    ت،نرفت ــان ب ــان زم ــه در هم  چنانچ
بـين المللـی اتمـی       محکوميت ايران در آژانـس      

در حـال حاضـر نـرمش در        . پافشاری می کرد  
لحن و رفتار طرفين با داليل زير قابل توضـيح          

  :است
حــدود يــك ســال بــه انتخابــات رئــيس 

در . جمهوري آمريكا بيشتر باقي نمانـده اسـت       
ــي و متشــنج اســت   . عربســتان اوضــاع بحران

الدن بهم    ش حاكمان عربستان را ياران بن     آرام
اند و منافع ديرينه آمريكا در اين كشور بـا            زده

ــنتي، در     ــي س ــت افراط ــاي راس ــد نيروه رش
رابطـه  . معرض ناامني و خطر قرار گرفته است      

اعراب و اسرائيل با دخالت و حمايت يك سويه         
آمريكا بسود اسرائيل بجايي نرسـيده اسـت و         

ان يكـي از كانونهـاي      فلسطين كماكان بـه عنـو     
ــده      ــل نش ــلي ح ــوان معض ــه عن ــي و ب بحران

در افغانسـتان هنـوز از آقـاي        . باقيمانده اسـت  
ــت     ــان محافظ ــت، خارجي ــيس دول ــرزاي رئ ك

ــي ــر از    م ــته اســت فرات ــت نتوانس ــد و دول كنن
و مهمتر از همه . محدوده كابل اعمال قدرت كند  

اينها در عراق كه در ماه مه پايان جنگ را آقاي       
 اعالم نمـود، هنـوز اوضـاع نـاآرام          جرج بوش 

است و موقعيت نيروهاي آمريكايي بـا گذشـت         
اينها همه موقعيـت    .  زمان نامناسبتر شده است   

در . بوش را در انتخابات ضعيفتر كـرده اسـت        
اين شرايط گشودن جبهه جديـدي عليـه ايـران          

تـالش دولتمـردان    . رسـد   محتمل بـه نظـر نمـي      
ده بسـتان و    آمريكا اين است كه از يك سو با ب        

وعــده و وعيــد و فشــار از دامنــه مزاحمتهــاي 
حكومت ايران كم كنند  از سوي ديگر با درگير          
كردن اروپا و سازمان ملل متحد در عـراق، در          

  .جهت آرام كردن عراق گام بردارند
  
   اپوزيسيون جمهوريخواه-٤

وضعيت جمهوري اسالمي امروز در 
عتبار در داخل از كمترين ا. برد  بسر ميبحرانی

برخوردار است و جامعه جهاني نيز براي ادامه 

رابطه، هزاران شرط و شروط فرارويش نهاده 
 از علل مهم یتوان ادعا كرد كه يك مي. است

برجائي اين حكومت، ضعف و تشتت 
در صورت حضور يك . اپوزيسيون است

 دمكراتيك امكان ادامه حيات اين رژيم آلترناتيو
اي  حتي براي دورهبيگانه با تمدن و پيشرفت 

اين در حالي . كوتاه نيز بسيار دشوار است
جمهوريخواه به لحاظ اپوزيسيون است كه 
شمارند و قويترين قدرت بالقوه  كمي بي

سازمان،  شمار  اما بي اين لشكر بي. اند جامعه
اي  است كه هم در آن نيروهايي  طيف گسترده

 اند طلبان حكومتي داده زيند كه دل به اصالح مي
شود كه  و هم در درون آن گرايشاتي يافت مي

براي خالصي از شر آزادي ستيزان حاكم 
سلطنت ” آزاديخواهانه“چشم به شعارهاي 

خواهند  مي.  خواه دوخته است طلبان مشروطه
اي بر پايه داد را با همراهي بيدادگران  جامعه

اما نيروي اصلي . ناآموخته از ديروز، بنا كنند
كساني ساخته شده است جمهوريخواهان از 

كه براي حكومتي سكوالر و دمكراتيك متكي 
  .رزمند بر حق حاكميت مردم مي

جمهوريخواه را اپوزيسيون سه ويژگي 
اول اينكه طي   . كند  هاي پيش متمايز مي     از دوره 

چندماه گذشته تـالش نيروهـاي جمهوريخـواه        
گرچـه  . اي نزديكي و اتحاد تشديد شده است      بر

اي كـه پاسـخگوي       هنوز به نتيجه اميدوار كننده    
انـد، امـا از       شرايط كنوني باشـد، دسـت نيافتـه       

وضعيت نااميدكننده قبل نيز فاصله زيـاد شـده       
گرايشي كه در كميته اتحـاد عمـل بـراي          . است

ــه   ــول مضــمون بياني ــاده٨دمكراســي ح اي   م
ــس از   ــت، پ ــده اس ــكل ش ــود   دورهمتش اي رك

ــراي    ــل ب ــه و تماي ــال شــده و زمين ــاره فع دوب
اي باالرفته    گسترش آن، به شكل اميدوار كننده     

ــت ــكل  . اس ــن تش ــار اي ــالم  ،در كن ــي اع  جمع
جمهـوري  “اند كه حـول بيانيـه         موجوديت كرده 

بـر  اين نيـرو    .  اند  گرد آمده ” الئيك و جايگاه ما   
بـه  اساس متنهايی که تا کنـون منتشـر کـرده،           

اي تفاوتي اساسي با كميته اتحـاد          برنامه لحاظ
 مشكل آن اين است     .عمل براي دمكراسي ندارد   

كه در چگـونگي رسـيدن بـه برنامـه عملشـان،            
افـزون بـر ايـن تعـداد زيـادي          . ندی دار ناروشن

محافــل و تجمــع در كشــورهاي مختلــف فعــال 
ــه   شــده ــه لحــاظ برنام ــه ب ــد ك ــين  ان اي در هم

ينها جمعي تحت   در كنار ا  . چارچوب قرار دارند  
عنوان براي اتحاد جمهوريخواهان شكل گرفتـه   

درخــط . اســت كــه نيــروي آن يكدســت نيســت
مشــي سياســي ايــن جمــع عناصــري از تــوهم 

تـوان    نسبت به اصالح طلبـان حكـومتي را مـي         
به ميزاني كه اين نيرو بتواند در اجـالس         . يافت

ــالح    ــا اص ــديش را ب ــود مرزبن ــي خ ــان  آت طلب
 همـان ميـزان زمينـه       حكومتي روشن كنـد، بـه     

خواهـان را ميسـر       نزديكي بـا سـاير جمهـوري      
  .كند مي

ــه     ــت ك ــاتي اس ــي حرك ــين ويژگ دوم
نيروهاي جمهوريخواه طرفدار جـدايي ديـن از        
دولت در داخل كشـور در مقابلـه بـا سـركوب            

ايـن نيـرو حـول دفـاع از     . زننـد   بدان دست مـي   
هـا، بـه ميـدان آمـده          آزادي، در تمامي عرصـه    

گيـري   ين، بجز دوره اوليه قدرت   پيش از ا  . است
جمهوريخـواه  اپوزيسـيون   جمهوري اسـالمي،    

بدين صورت و در اين ابعاد بـه ميـدان نيامـده            
  .بودند

سومين ويژگي، هماهنگي، تبادل نظر و      
گفتگــو و در برخــي مــوارد اقــدامات مشــتركي 
است كه بـين جمهوريخواهـان داخـل و خـارج           

در ايـن ويژگـي گرچـه فعـالً         . شكل گرفته است  
هاي اعتراضي و علني      حد امضاي مشترك نامه   

اســت امــا گســترش آن در آينــده كــامالً قابــل  
  .تصور است

كوشـيم در جهـت    ما به سهم خـود مـي    
متشكل شدن مجموعه نيروهـاي جمهوريخـواه       

از نظــر مــا . دمكراتيــك و الئيــك گــام بــرداريم
 به  تواند  اتحاد احزاب و سازمانهاي سياسي مي     

ــه خــود  ــاي نوب ــاي وســيعتر ســنگ بن اتحاده
ايـده تجزيـه ايـن      . جمهوريخواهان قـرار گيـرد    

سازمانها به اميد تأسيس يك اتحاد بزرگ قبـل         
از آنكه به ايـدة  اتحـاد كمـك كنـد بـه پراكنـده                

در عـين   . كردن جمهوريخواهان خواهد انجاميد   
حال بخـش وسـيعي از  افـراد و شخصـيتهاي            
جمهوريخواه در سـازمانها و احـزاب سياسـي         

اتحـاد بـزرگ جمهوريخواهـان      . دارندحضور ن 
. توانــد بــا حــذف ايــن يــا آن شــكل گيــرد نمــي
بايســت تــالش كــرد اشــكال نــويني بــراي   مــي

بــا . متشــكل كــردن ايــن مجموعــه كشــف كــرد
گيري و ورود چنـين نيرويـي بـه صـحنه             شكل

سياسي ايران امكان بيرون رفتن ديو جمهوري       
ــالمي از دروازه ــه    اس ــا ب ــران، از رؤي ــاي اي ه

  .شود عيت بدل ميواق
  انداز و سياست ما  چشم-٥

جمهوري اسالمي طي ماههاي آتـي بـا        
ــارزه مــردم روبروســت  ــات . تشــديد مب انتخاب

مجلس هفتم، رشد جنبش دانشـجويي و برآمـد         
ــه  ــات روزنامـ ــاران، حركـ ــندگان و  نگـ  نويسـ

ي اسـت كـه      هـاي   عرصـه  از جملـه  روشنفكران  
جامعه را تحت تأثير قرار داده، خـواب آسـوده          

  .ز چشم رهبران حكومت خواهد ربودا
 از دو سال پس از پيـروزي        :انتخابات  

انقالب و اسـتقرار جمهـوري اسـالمي تـاكنون،      
ويژگــي . هــيچ انتخابــاتي آزاد نبــوده اســت   

انتخابات مجلـس هفـتم در ايـن اسـت كـه تيـغ               
نظارت استصوابي شوراي نگهبان بناسـت، بـر     

ايـن در   . گلوي نيروهاي خودي نيز فرو نشـيند      
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طلبان حكومتي با     حالي است كه اكثريت اصالح    
ــه انتخابـــات از لفاظيهـــاي   نزديـــك شـــدن بـ
شعارگونه خود فاصله گرفته، مصالح نظـام را        
برجســـته كـــرده بـــراي پاســـداري از آن، در 
انديشه شركت در انتخابات و كشاندن گسترده       

ــاي صــندوقهاي رأي برآمــده  ــه پ ــد مــردم ب . ان
كت ضـعيف   هـا امـا، از مشـار        شواهد و نشـانه   

هدف از بسيج   . دهد  مردم در انتخابات، خبر مي    
مردم كه توسط حكومت جمهوري اسالمي پـي        

شـود بـيش از پـيش مصـرف بـرون             گرفته مي 
اينان در تالشند با جلب مشـاركت       . مرزي دارد 

مردم، مشروعيت  نداشته خويش را در چشـم         
اشتراك هر دو جناح در ايـن       . جهانيان فروكنند 

د در نتيجــه انتخابــات را هــدف، امكــان دســتبر
از اينـرو اهميـت دارد بـراي        . كنـد   تر مي   فزاينده

تحــريم انتخابــات نيروهــاي اپوزيســيون وارد  
اشــكالي . اي شــوند كــارزار تبليغــاتي گســترده

نظير رأي سـفيد در ايـن انتخابـات صـف رأي            
دهندگان را پرشمار كرده بخدمت تاكتيك رژيم       

  .گيرد قرارمي
ــندوقها   ــف صـ ــدن صـ ــالي مانـ ي خـ

انتخاباتي، پيشاپيش دست سـران حكـومتي را        
براي تقلب و فريفتن افكـار عمـومي بـه ميـزان            

در اين شرايط تبليغ بـراي      . بااليي خواهد بست  
ــتحكام    ــدمت اس ــات در خ ــاركت در انتخاب مش

ــت راســت  ــرار    موقعي ــت ق ــاح حكوم ــرين جن ت
ســپردن كرســيهاي مجلــس بــه    . گيــرد مــي

طلبــان در بهتــرين حالــت حفــظ وضــع  اصــالح
انـداز يـك    در حاليكه امروز چشم  . موجود است 

حركـت همآهنــگ بـراي حــذف نيرويـي كــه در    
  .زيد واقعي است هاي دور مي گذشته

در صورتيكه رژيم نتواند مـردم را بـه         
بسـت    پاي صندوقهاي رأي بكشاند بر بستر بن      

اش در داخــل و مشــكالتش بــا جهــان  سياســي
خــارج، مســأله عــدم مشــروعيت آن برجســته  

نه تقويت نيروهاي اپوزيسيون مهياتر  شده، زمي 
ــد  ــد ش ــي . خواه ــكر ب ــيون   لش ــمار اپوزيس ش

گيري درسـت     ترقيخواه سازمان نايافته با بهره    
توانـد بـا فشـردن        از اين فرصتهاسـت كـه مـي       

ــوري    ــر حــذف جمه صــفوف خــويش راه را ب
اســالمي و اســتقرار يــك حكومــت دمكراتيــك  

براي گام نهادن در ايـن راه       . بجاي آن، بگشايد  
همه “: ميته مركزي ما پيشنهاد كرده است كه        ك

بنـد بـه اصـل حاكميـت مـردم و             نيروهاي پـاي  
اصول شـناخته شـده دمكراسـي، متحـداً وارد          
كارزار سياسي مشـترك عليـه تـالش اسـتبداد          

بنــدي كــردن يــك مجلــس  حــاكم بــراي ســرهم
فرمايشــي شــده و پيشــاپيش خواســتار تعليــق 

 و  قانون اساسي فعلي، آزادي احـزاب سياسـي       
  ” .برگزاري انتخابات آزاد شوند

ما به سهم خود دست جمهوريخواهاني      
را كــه در ايــن مســير گــام بردارنــد، صــميمانه 

  .خواهيم فشرد
  با گشايش :جنبش دانشجويي

دانشگاه و استمرار سياست سركوبگرانه 
جمهوري اسالمي، برآمد حركات دانشجويي با 
هدف مقابله با سركوب و در دفاع از آزادي، 

هر اتفاق مهمي در . دور از انتظار نيست
. جامعه، با واكنشي در دانشگاه روبروست

 آذر يكي از مهمترين ١٦برگزاري سالگرد 
موضوعاتي است كه دانشگاه حول آن براي 

هايش در مقابل رژيم  دستيابي به خواسته
  . صف آرايي خواهد نمود

دانشجويان چون با دانش، فكر و خرد 
 گفتگو، ديالوگ و گردش سر و كار دارند به
از اين زاويه است كه . آزاد نظر نيازمندند

موضوع آزادي با دانشجو و دانشگاه در هم 
اين . شود تنيده شده و جدايي ناپذير مي

. خواست در جامعه نيز طنين خويش را دارد
سركوب آزاديهاي فردي و سياسي اين مسأله 
را به يكي از خواستهاي مبرم اقشار و 

. مختلف اجتماعي تبديل كرده استگروههاي 
از اينرو حركت دانشجويان براي آزادي با 
خواست مردم پيوند خورده و در مقياسي به 
وسعت ايران بازتاب پيدا كرده و مورد حمايت 

اين منبع تغذيه و . گيرد و پشتيباني قرار مي
راز تداوم، . نقطه قوت جنبش دانشجويي است

و سرزنده گسترش و نيرومند شدن و شاداب 
ماندن جنبش دانشجويي در همين امر نهفته 

از همين رو نيز، تالش و حرکت گسترده . است
دانشجويان برای تحريم انتخاباتی که هيچ 
موانستی با خواسته های واقعی و اراده آزاد 

  . مردم ندارد، می تواند بسيار موثر باشد
از سوي ديگر در شرايطي كه  احزاب 

ضور فعال و مؤثري و سازمانهاي سياسي ح
ندارند اين خطر وجود دارد كه جنبش 
دانشجويي بجاي احزاب سياسي نقش ايفا 

اين . نمايد و از جايگاه خويش فاصله گيرد
استمرار و ادامه كار جنبش را ضعيف و كل 

  .كند حركت را آسيب پذير مي
 با توضيح چنين نگاهي ما وظيفه 

دانيم در جهت تقويت جنبش  خود مي
ي، جلب حمايت اقشار و طبقات دانشجوي

المللي از آن، مبارزه  جامعه و نهادهاي  بين
 تير ١٨ آذر و ١٦. كرده و به آن ياري رسانيم

دو واقعه تاريخي مهمي است كه جنبش 
بايست حول آن با تمام قوا  دانشجويي مي

هايش  و عقب راندن  براي دستيابي به خواسته

ا و همكاري سازمانه. رژيم، به ميدان آيد
احزاب سياسي و نهادهاي دمكراتيك و كليه 
آزاديخواهان براي تقويت اين جنبش در 
جايگاه خويش، راه را براي استقرار دمكراسي 

  . كند در جامعه هموار مي
 :اعتراضات جامعه روشنفكري 

جامعه ما مدتي است شاهد واكنش اعتراضي 
ورزان متشكل از  بخشي از فرهنگ

گان، هنرمندان و نگاران، نويسند روزنامه
اين حركات  . خانواده زندانيان سياسي است

گرچه در قياس با ساير حركات و جنبشهاي 
اجتماعي از سطح پائينتري برخوردار است اما 
با حداقلي از سازمانگري و در دفاع از 
آزاديهاي سياسي و عليه سركوب و اختناق 

مسأله آزادي زندانيان . سربرآورده است
سائلي است كه حول آن سياسي يكي از م

سياست . حركاتي شكل گرفته است
سركوبگرانه رژيم از سويي و اوضاع سياسي 
ايران و جهان از سوي ديگر، زنداني سياسي 
را به يكي از معضالت غيرقابل حل در جامعه 
تبديل كرده است و اين رژيم تا سر در نقاب 
خاك نكشد قادر نيست گريبان خود را از اين 

از اينرو آزادي زندانيان . دمعضل رها كن
سياسي يكي از خواستهايي است كه امكان 
بسيج وسيعترين نيرو را دارد  و از پشتيباني 

  .جهاني نيرومندي برخوردار است
نتيجه صدور قطعنامه كميسيون حقوق 
بشر سازمان ملل در محكوميت ايران بخاطر 
نقض حقوق بشر و اعطاي جايزه به شيرين 

رزه روشنفكران را در پي عبادي، تقويت مبا
رسد  در مجموع به نظر مي. خواهد داشت

شرايط براي فشار به جمهوري اسالمي  از 
اي  زاويه نقض حقوق بشر بيش از هر دوره

استفاده از اين فضا براي عقب . مهيا است
راندن رژيم و تقويت مبارزه مردم امكاني است 

. بايست مورد توجه قرار گيرد واقعي كه مي
ترين  يكي از ملتهبنيز ههاي آينده طي ما

زا در درون اين رژيم ناآشنا  كانونهاي بحران
با حق و حقوق وحرمت انسانها، امر حقوق 

تمركز انرژي و نيرو حول تحقق . بشر است
اين خواست در به تسليم كشاندن رژيم نقش 

 درهمين راستا مبارزه .اي دارد بسيار ويژه
ن بخش جدايی برای تامين حقوق زنان، به عنوا

ناپذير حقوق انسانها نيز، طبعا اهميت 
  . روزافزونتری پيدا خواهد کرد
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  توافقنامۀ ژنو
سرابی دیگر یا چشم اندازی 

   ؟تازه برای صلح
روز اول دسامبر  شهر ژنو در سویس شاهد 
برگزاری مراسمی بود که طی آن سندی غیر 
رسمی تحت عنوان قرارداد صلح ژنوبه امضا 

عالوه بر صدها تن از .رسید و منتشر گردید
شخصیتهای اسرائیلی و فلسطینی تعدادی از 

ناس جهانی ازجمله نلسون شخصیتهای سرش
ماندال، جیمی کارتر، در این مراسم شرکت 

هرچند که تقریبا همه سازمان های . داشتند
فلسطینی اعم ازسیاسی و مدنی ونیز نخست 
وزیرو رئیس پارلمان فلسطین ونیز شورای 
مرکزی الفتح مخالفت خود را با این ابتکار 
ابراز داشتند و همزمان با اجرای این مراسم 

زاران تن ازتظاهر کنندگان فلسطینی در شهر ه
غزه نا خشنودی خود را از این اقدام ابراز 

 آقای یاسر عرفات  با ارسال پیامی اداشتند ام
  .به این اجالس آن را مورد حمایت قرار داد

ماه گذشته فاش شد که گروهی متشکل از چند 
مقام مسئول رسمی فلسطینی وتعدادی از 

ی و حزب کارگر اعضای اپزوسیون دولت
زیسیون درونی ول، مهمترین نیروی اپئیاسرا

حاکمیت صیهونیستی طی مذاکراتی سری به 
توافق هائی در زمینه از سرگیری مذاکرات 

مذاکره کننندگان همان . صلح دست یافته اند
زمان اعالم داشتند که این توافق نامه تحت 
عنوان قرارداد ژنو  در جریان یک اجالس علنی 

  .س به امضا خواهد  رسید در  سوی
یکی از نزدیکترین مشاوران سیاسی عرفات 
یعنی آقای یاسر عبدربه ویوسی بیلین عضو 
ارشد حزب کارگر اسرائیل ،ریاست هیئتهای 

  .مذاکره کنننده را به عهده داشته اند
هیئت فلسطینی شرکت کننده در این مذاکرات 
پنهانی ادعا می کنند که دو طرف مبنای توافق 

ی خود را مفادی قرارداده اند که طی ها
قراردادهای اجرا نشده گذشته مورد توافق 
فلسطینی ها واسرایئلی ها بوده است 

 طرح – طابا – کمپ دیوید -قراردادهای اسلو(
نقشه راه و سند مشترک ابومازن –کلینتون 

  )وبیلین 
هشام عبدالرزاق ،وزیر امور اسرای فلسطین 

 سال قطه ای که درمدعی است که مذاکرات از ن
 متوقف ۀ دوم ،به دنبال شروع انتفاض2000

شد ،یعنی مذاکرات طابا ،از سر گرفته شده 
است ،به گفته او در آن زمان توافق های مهمی 
صورت گرفته بود اما نخست وزیر وقت 
اسرائبل یهود باراک از حزب کارگر بدلیل 
ترس از باختن جریان انتخابات در برابر 

براز تعهد  رسمی وعلنی شارون جرات ا
  .پیرامون آن را نیافت 

البنه میدانیم که باراک و حزب او نبز به رغم 
این اقدام محافظه کارانه از رقیب راستگرای 
افراطی شکست خورد و صحنه سیاسی 
اسرائیل را دربست و بطور کامل در اختیار 

  .بلوک شارون و شرکایش  قرارداد
 ترین اختال باید متذکر شد که یکی از اساسی

فات دو طرف همواره پیرامون محور برخورد 

به مساله پناهند گان ،آوارگان ورانده شد گان 
یعنی تضاد میان .  فلسطینی دور میزده است

خواسته های بر حق وقانونی فلسطینی ها در 
بازگشت کلیه رانده شد گان به مناطق اصلی 
آنها ،و نقشه شوم اسرائیلی ها در سر پیچی 

ل این حق وآرزوی دیرینه صیهونیستیها از قبو
مبنی بر اسکان دادن اجباری پناهند گان در 
کشورهای میزبان فعلی آنان، یکی از گره های 

  .اصلی همه مذاکرات تا کنونی بوده است
گفته می شود در این زمینه  طرههای پیچیده و 
مبهمی مانند پرداخت حق التعویض به رانده 

حتهائی از کرانه شدگان و نیز واگذاری مسا
غربی دز برابر زمین هائی که توسط اسرائیلی 
ها در مناطق و شهرهای مهم به تصرف در 
آمده است در طرح جدید گنجانده شده است 

قول ) سخاوتمندانه (همچنین گروه اسرائیلی 
داده است که تعدادی از آوارگان فلسطینی را 
مثال به تعدادی برابر با مجموع تعدادی که 

سایر کشورهای جهان پزیرفته و توسط 
اسکان داده می شود،در داخل اسرائیل اسکان 

  .دهد
طرف فلسطینی مذاکره کننده پذیرفته است که 
صحبت از حق بازگشت همه فلسطینی ها به 

 ساله و عمالٌ غیر 50معنای یک عقب گرد 
آنها از این نظریه حرکت میکنند . ممکن است 

 و تĤکید بر که باید از امور ممکن صحبت کرد
حق بازگشت به معنای اصرار بر تداوم جنگ 
است که نتیجه آن خونریزی و خسارت هر چه 
بیشتز برای نسل های کنونی وآینده میباشد 

همین موضوع نکته اصلی اعتراض گسترده و .
 و از مخالفت مردمی با این رویداد جدید است

دید اغلب تحلیل گران فلسطینی این مولود نیز 
گورزادی همچون طرحهای به خاک سپرده 

  .شده قبلی بشمار می رود 
طرفداران مذاکرات سری استدالل می کنند که 
توافقات جدید حامل پیامی تازه و امید بخش 
برای جامعه بین المللی می باشد که عبارت 

لح در است از حضور و زنده بودن شرکای ص
دو طرف منافشه ،امری که حوادث سه سال 
گذشته بیانگر فقدان حضور چنین نیروئی بوده 
،برخی نیز به این حقیقت پافشاری می کنند که 
اعالم چنین توافقی به گسترش شکاف درون 
جامعه اسرائیل به نفع صلح منجر خواهد شد و 

ابای ححکومت شارون را در سرکوب بی م
کل بیشتری خواهد مردم فلسطین دچار مش

  .....و . کرد 
نکته دیگری که می توان در پس این سناریو 
مشاهده کرد همانا نیاز مبرم حزب کارگر و 
جریان چپ رسمی اسرائیل به ابزار و کار مایه 
ئی است برای وارد شدن در کارزار انتخابات 

  .آینده 
به طور قطع موضوع اخیر انگیزه اصلی 

این تفاهم نامه تشکیل اسرائیلی ها را در تدوین 
بعبارت دیگر تدوین برنامه عمل .می دهد 

سیون شارون یمرحله ای حزب کارگر و اپوز
. مد نظر طرفداران توافق نامه ژنو قراردارد

 11وگرنه بویژه در سایه موهبت عملیات 
سپتامبر  استراتژی همه جناحهای درون 
حاکمیت دولت یهودیان بیش از پیش  بر نفی 

بویژه . مردم فلسطین قرار گرفتکامل حقوق 
آنکه دولت آمریکا نیز آشکارا به حمایت از 
مجازات جمعی مردم فلسطین با هدف تسلیم 

  .  به شرایط تحمیلی ادامه میدهد
  

  :ارتباط با این مراسمدر 
جایگاه مذاکره برای آنکه تصویر کوتاهی از 

از  بخشیکنندگان به دست داده باشم 
فرانسوی  دۀ روزنامۀفرستاپیر هزان مصاحبۀ 

لیبراسیون با مسئولین هیئتهای اسرائیلی و 
 را  در زیر مالحظه فلسطینی در کنفرانس  ژنو

  .  خواهید نمود
یوسی بی یلین  و یاسر عبد ربه : 

. شما مذاکره کنندگان اصلی هستید
  چه کسانی را نمایندگی می کنید؟

  
   :یلین یوسی بی

نمی کنم ،  خودم کسی را نمایندگی غیر از من 
طوماری بلند شامل امضای طرفداران این اما 

توافق نامه را با خود همراه دارم که در جامعۀ 
در این لیست .اسرائیل ابدأ در حاشیه نیستند 

 ، شینوی ب لیکودانام نمایندگانی از ا حز
جناح (، مارتز) جریان راست میانه و الئیک(

اعضای باالی در پارلمان ، ،)چپ حزب کارگر
ب کارگر ونیز دیگرانی از جمله ژنرالهای حز

رده باالی ارتش بویژه یکی از فرمانذهان 
شورای عالی قوا و نویسندگانی مانند عاموس 

ما یک . گروسمن دیده می شودیدداواوز و 
گروه محقق دانشگاهی ویاایدالیست هائی 
. نیستیم که در هوای مهĤلود سرگردان باشیم 

ابۀ یک اقدام عملی برای ما توافق نامه ژنو بمث
مسائل فی ما بین . قوی و جدی بحساب می آید

مولود این . ما تا کنون غیر قابل حل می نمود 
برای .توافق نامه پدیده خارق العده ایست 

اولین بار فلسطینی ها و اسرائیلی ها روی یک 
. مبنائی توافق می کنند که قابل اجرا شدن باشد

به بازسازی اگر این توافق به اجرا درآید ، 
تاریخی روابط فی مابین دو خلق منجر خواهد 

این تالش صلح جویانه  بیانگر شکست .شد
شارون از .محتوم برای کابینۀ شارون است

سوئی خود را در گیر یک منطق جنگی کرده از 
« ، پشت برگ سوی دیگر سعی میکند 

مخفی  شود تا ماهیت واقعی خود  »  نقشۀراه
    .درا از انظار پنهان ساز

  
  :یاسر عبد ربه 

اما از .  دولت خود گردان نیستمۀمن نمایند
این حمایت ازطریق . ن برخوردارمآپشتیبانی 

ما فلسطینی . یک بیانیه اصولی ابراز شده است
 که دولت اسرائیل به این سند اریمدها  توقع 

این سندی است که قبول آن  .گردن بگذارد
ن به شعلۀ امید  نسبت به امکان پایان داد

مخاصمه را زنده نگه میدارد ، وگر نه برای 
مشخص کردن  هویت مالکان این یا آن 

  .گورستان نیازی به چنین قرار دادی نیست
به عنوان حکومت فلسطین ، اگر ما در برابر 
خود یک حکومت را به عنوان طرف مذاکره 

البته .نداشته باشیم ، کاری پیش نخواهد رفت 
یم که باید تعیین کنیم این ما فلسطینی ها نیست

که با ما ی در اسرائیل سر کار باشد دولتچه 
همین االن اگر .این مسألۀ آنهاست .مذاکره کند 

دولت شارون حاضر به مذاکره و امضای این 
ما این سند را با او امضا می .توافقنامه با شد 

  ........کنیم
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   ارو5/1   : معادل بها

 در پنجمين سالگرد قتل های زنجيره ی سياسی
  

  ايستاده ايم تا داد ستانيم
  

کميته اتحاد عمل برای دمکراسی، ضمن همدردی با خانواده های قربانيان و همه آزادانديشان، 
بار ديگرنيروهای ترقی خواه را به مبارزه متحدانه برای به محاکمه کشاندن سران جنايت کار 

  . ی خواندجمهوری اسالمی ، فرا م
  
 

فصولی خونين که .  بسياری را از سر گذرانده است۷۷ ساله اخير ميهنمان پاييزهای ۲۵تاريخ 
آزادی خواهان و دگرانديشان با نثار جان خويش در دفاع از آزادی و دموکراسی ، نام های 

ن خاک نام هايی که سرمايه های دونسل از بهترين فرزانگان اي. بزرگشان را به ثبت رسانده اند
 . بوده است

حاکميت سياه جمهوری اسالمی نه تنها برای تضمين بقای عمر ننگين اش هزاران جوخه دار و 
ميدان های تير و شکنجه گاه و زندان را از خون مبارزان آزاديخواه و انديشه ورزان و دموکرات ها 

  . ا از خرد و آگاهی بگيردرنگين نموده بلکه با اين کشتارها می خواهد انتقام تاريخی جهل و جنايت ر
 ضربه کارد به ۲۷ حميد حاجی زاده ، شاعر در خانه اش در کرمان به ضرب ۷۷اول مهرماه سال 

اين چنين کشتار بی . قتل می رسد و پسر ده ساله اش کارون نيز در کنارش سالخی می گردد
 ۷۵ تا ۷۲به سال های کشتاری مشا. رحمانه ای نشان از دور تازه ای از نابودی روشنفکران می داد

که سعيدی سيرجانی ، تفتی ، برازنده ، برقعی ، مالزاده ، زهی ، صياد ، ربيعی ، فرساد ، ديباج ، 
ميکائيليان ، مجد و ده ها نفر ديگر مشمول احکام مرگ مراجع خاکستری گشته و کماندو های مرگ 

  . درژيم آنان را در کوچه و خيابان ربوده و وحشيانه به قتل رساندن
احمد ميرعاليی ، غفارحسينی ، احمد تفضلی ، ابراهيم زال زاده نيز که گوش به تهديدها و نصايح 

  . عالی جنابان نسپرده بودند، فرمان قتل شان صادر و به اجرا درآمد
 آذرماه ۴در .  آبان ماه مجيد شريف مفقود و به قتل می رسد۲۸. کشتار اما هم چنان ادامه يافت

 آبان ماه داريوش فروهر و ۳۰. قانونی از سوی خانواده اش شناسايی می شودجسدش در پزشکی 
در آذرماه پيروز دوانی و . پروانه اسکندری در خانه مسکونی شان در تهران کاردآجين می گردند

 آذرماه در همدان به قتل می رسد ۸رستمی در . يکی از هم فکرانش به نام رستمی مفقود می شوند
 آذرماه محمد مختاری ربوده شد و روز ۱۲چهار روز بعد در .  پيدا نشده استو جسد پيروز هنوز

 آذرماه محمد جعفر پوينده ربوده و ۱۸در .  آذرماه جسدش در شهرری پيدا می شود۱۳جمعه 
  . جسدش در بادامک شهريار شناسايی می گردد

اين ترورها با خشم و نفرت وسيع آزادانديشان کشورمان مواجه شد و امواجی از همبستگی 
طنين اين اعتراضات، رژيم را به عقب نشينی . نيروهای ترقی خواه سراسر جهان را برانگيخت

گرچه روند کشتار در آن مقطع متوقف شد، اما آمران و عامالن اين جنايت ها، همچنان بر . واداشت
درت ماندند، تا دادخواهان شجاعی چون ناصر زرافشان، وکيل خانواده قربانيان را به بند اريکه ق
اما امروز . با اين خيال که توطئه سرکوب گری مقامات اصلی رژيم بيش از اين برمال نگردد. کشند

پس از پنج سال به جرئت می توان ادعا کرد که کمتر کسی در نقش مستقيم علی خامنه ای، رهبر 
وری اسالمی و هاشمی رفسنجانی، عالی جناب در سايه، در مجموعه اين قتل ها شکی داشته جهم
  . باشد

کميته اتحاد عمل برای دمکراسی، ضمن همدردی با خانواده های قربانيان و همه آزادانديشان، بار 
هوری ديگرنيروهای ترقی خواه را به مبارزه متحدانه برای به محاکمه کشاندن سران جنايت کار جم

  . اسالمی ، فرا می خواند
  . ايمان داريم که ايستادگی ما برای داد، بنيان بيداد را بر خواهد افکند

 

 کميته اتحاد عمل برای دموکراسی
: متشکل از   
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